
רשותות

התקכותקובץ
1979בנובמבר404915ם"תשבחשוןה"ב-

עסי..

תיקת)(2'מש)(רגפיוריממזוןלמוצרימקסימלייםנמחירימושירותיםמצרכיםעלהפתוחו?
224...',,......1979-ש"תש,(8מפ

מצרכיםעיהפיקוחצו
~

נתיוון(2.מס)(וגפרוויםמקוולמתרימקסימליםמחתתם)שירותיפ
224.,.......י197--תשקם,(9מפ

1979.225--ם"תש,(קפואיםלעופותמקסימלייםמזדרים)ושירותיםמצרביםעלהמיקותצו

ao,(קסזאךםערףלחלשמקסיטלייםנמחידיםושידותיסמצרכיםעלהפיקוחצו

n

-1979.226

.228....9,19.--ם"תש,(לסיגריותנמטריםקיררתםמצרכיםעלהפיקוחצו

י-1979--ט"תשל,(תיקון)(וסגניורשותלריקםגמלאות)המקומיותהרשויותהחלטת
229..........תllycטתשן

מקומילשלטוןמדור

י-לתליאביבעורחוק
~

229....9,19-ם"תש,(תיקון)(אשמההוצאת)

1979.230--.מ"תשז(לתיקון(וירוקתלפידותסישוטרציבורינשוקאכיבןיפו-לתלקורחוק

231.שו19-מ"תש,(בירקוןהשיטוהמירתהירקעגדותעלהגגה)יש-אביב-לתלעזרחוק

234י....1979-ם"תש,(תיקון)(ושלטיםמודעות)לחיפהעזריתוק

235.....4-1979"תש,תיקוח)(עומותשחיטת)לחיפהעזרהוק

"
735......1979--מ.תש.(שן.ת)(ביוג,היט)יהיפהעורוק

236.....יו19-ם"תש,(תיקון)(מיסאספקת)אחאלקריתעאיחוק

238.'.,..1979"--ם"תש,(תיקת)(כיום)מלאכילקריתעזרתוק



(וופרוריםמזוןלמוצרימקסימלייםמחירים)ושירותיםמצרכיםעלהמיקוחצו
1979-ם"תש,(8'מסתיק11)(2'מס)

י1957-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק6סעיףלפיסמכותיבתוקף
:לאמורמצווהאני

ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלצובחופפתהשביעיהחלקבמקום.1נ4ס:
מחירים)

:יבוא,(התוספת-להלן)ז1979-ט"תשל,(וגפרוריםמזוןלמוצרימקסימליים

,ילויבהפיכותעממימסוגשוקולד:וגביעיחלק"

""יי"מ",יייי
ן,

יי"
יי,

"י"
י.;

"
יצרנןלקמעונאיהחפיסה1קל"ט,,מיי

מ,מןויי;י-,י"י.שרייןהמעיך

5048.615.8חלבשוקולד

5י.10026.1240חלבשוקולד
20003.2405,30תלבשוקולד

5050.740.9מרירשוקויד

10008.1465.17מרירשוקולד

"65.34ד2.2ד200מרירשוקולד

.(1979באוקטובר28)ם"תשבחשון'זביוםזהצושלתחילתו.2

תפגדעדן9ד9הבאוקטובר28)תשתםבחסוןד
והתחורותהמסחר,התעשיהשרו,4הם

.32'עמ,ט"השל;24'עמ,תשיזחח"מ1
.18דו'עמ,ט"חשלת"ק2

'למוצרמקסימלייםמחירים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו
1979-ם"תש,(9'מסתיקון)(2'מס)(וגפרוריםמזון

1ז195-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק6סעיףלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצויה'אג

:יבוא,(התוספה-להלז)ו1979-ט"תשל,(2'מס)(וגפרוריםמגוןלמוצרימקסימליים

וכאלטבירה:רביעיחלק"
גיטור

",ייני
ן

"
עיזייי,

"ייייי"ייפויי"
"יס

ב
,יציע'נא,;י,י

:נ7יריו"

מ';מחיי;מ"מוייןן'ין'1'ן

4881.450,6רגילהנירה

"4812,425,5מאלי

,32'עמ,ט"תשל;24'עמ,ח"חשיסיח1 2

.1738'עמ,תשיטקית

נ



החיקיקיז"-בתוספתהששיבחלק,2 דסיר
בהוספתהנפזי'

במגירהבלירותהמתיר

1ק'טורג'בטור'אטור כוללללא

מ.?מ,מ-מייאות"""י""יייך"
:הקטעבמקום

63:2210,27גרם50צנצנתאופחית."ליצר"מצרצרתנמסקפה"

10[850~39משגרםצנצנתאומחית"ליבר"מתוצרתנמםקפה

74.235גרם50שזית"עלית"מתוצרתנמסקפה
~

28

53.9040.106גרם200פתית"עלית"מתוצרתגמטקמה

63,2210.27גרם50פחית"רזיאל"מתוצרתנמסקפה

39.8650.101גרם200פחית"רויאל"התוצרתנמסקפה

קיפאיןנטולנמסקפה

32.3195,36גרם50צנצנתאזפחית"ליבר"מתוצרת"האג"

קומאיןנטולנמסקפה

*
"5קי67%23גוס5"פתיה'עייול-מתיצרת

:יבוא

43.2925.35גרס50צנצנתאופחית"ליבר"מתוצרתנמסקטה"

143:11210.132רם200צנצנתאופחית"ליבר"מתוצרתנמסקפה

89,3050,36גרם50מחית"עלית"מתוצרתנמסקמה

79.11745.138גרם0ושפחות"עלית"מתוצרתנמסקפה

43,2925,35גרם50פחית=רויאל"מתוצרתנמסקפה

10ש43:11213גרם200פתיתרויאלי"מועצרתנמסקפה

קיפאיןנטולנממקפה

72.4005.48גרם50צגצגתאופחית"ליבד"מתוצרה"האג" קומאיןנטולנמסקפה

"60.3860.45גרם50מהית"עליה-מתוצרת

,(1979באוקטובר29)ם"תשבחשון'חביוםזהצושלתחילתו

פתווגדע(1979באוקטובר29)ם"תשבחשה'ה
והתפרותהמסחר,התעשיהשר(אמ"1

מקסימלייםמתישים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו
1979-ם"תש,(קפואיםלעופות

'1957--ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקדהלחוק6סעיףלפיסמכותיגתיקף
:לאמורמצווהאני

-והבצו,ן

פניוחלקיקרביים,רגליים,ראש,גוצותללא,מבותרלא,שחוטפטם-"קפהצעוף"
זבשקיתוארוזמוקפאכשהו14

,32'עמ,ט"תשי;26'עמ,1"תזי;24'עמ,תשרח"מ1

"כ,49פ4התקנותקובץ
15,י7.1נ,9,ם"תשגהשוו"



פניםוהלקיקרביים,רגליים,ראש,נוצותללא,מבותרתלא,שחוטהמטילה-"מטילה"
;בשקיתוארווהמוקסאתכשהיא

במגשוארוזמוקפאכשהוא.רגליים,ראשנוצותיללא,ומפורקשהוטפטם-"משפחתי"

פגיםוחלקי,רגליים,ראש,נולותללא,מבותר,שחוטפטם-"למהדריןכשרפטם"
;"למהדריןכשר"הרבנותבחותמתומוחתםבשקיתוארוזמוקפאכשהוא

.19751--ה"תשל,מוסףערךמסבחוקכמשמעותומוסףערךמס-.מ"מע"
:כלהלןיהיהבמכירהקפחניםלעופותהמקסימליהמחיר.2מקסימליטהיר

"
ן

"
1.,ית;ו'ניד.

;יזורן.וו,~יןי

מ.~נייימ1מ.מן"יי1".נייימ1יימ"יי-הקפואהעוףסוג
,"מיג"מסוגקפואעוף

73,5430.6195.6250.70גרס100,1עדבשאקל

"1"מסוגקפואעוף

lעןבמשקל ,eo96.13.43%605.6250.69ורם

4"2"מסוגקפואעוף

19,5357.5916.6150,68גרם600,1עדבמשקל

"3"מסוגקפואעוף
02,5226.5882.596740גרם600,1מעלכמשקל

73,5430.6195%650,70מטפחתי

:ב::ב
_
האמוריםלסכומיםבנוסףלגבותהמוכררשאילצרכןלמהדריזכשרפטםמכירתעל.3י

.מ"מעכולל,קילוגרםלכלאגורותוששיםאחתלידה2נסעיף

-ט"תשל,(קפואיםלעופותמקסימלייםמחירים,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו.4
.בטל-ו1979

.(1979באוקטובר241ם"חשבחשון'גביוםזהצושלתחילתו.5

רוןשריאלא(1979באוקטובר23,ם"תשבחשון'ב ,
החקלאותשר(4למ"

:].

ושיריתיםמצרכיםעלהפיקוחצי
מקסימלייםמחיריפ)

1979-ם"תש,(קפואיםעוףלחלקי

1957-ח"תשי,השירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק6סעיףלפיסמכותיבתוקף

;לאמורמצווהאני

-זהבצו.1

לבבותאוכבדיםאוירכייםאושוקייטאושלמותכרעייםאוחזה-.קפואיםעוףחלקי"
;קפואיםכשהםפטםשלטחולאוקורקבניםאו



חלקשאינםשומניםללא,נוצותללא,עורללאפטםשלחזה-"פטםשלקפואחוה"
Dכשהוא,עצמומהתה

~

Wמוקפאכשהוא,גרם500ומשקלו,חלקיםלשני'חצואו
ובמגש;וארו

שומניםללא,נוצותללא,פטםשלשלמותכרעיים-"פטםשלקפואותשלמותכרעיים"
;במגשוארוזותמוקפאותכשהן,עצמןמהכרעייםחלקשאינם

חלקשאינםשומניםללא,נוצותללאפטםשלשוקיים-"פטםשלקפואותשואיים"
;במגשוארוזותמוקפאותכשהן,עצמןמהשוקיים

חלקשאינםשומניםללא.נוצותללאפטםשלירכיים-"פטםשלNIDrn1ירכיים"
;במגשוארוזותמוקפאותכשהן,עצמןההשוקיים

מוקפאיםכשהםגרם500שמשקלםפטםשלשלמיםכבדים-"פטםשלקפיציםכבדים"
;בשקיתוארוזים

*
לבבות"

~
Q 'KIDמוקפאיםכשהםגרם500שמשקלםפטםשלשלמיםלבבות-"פטםשל

;בשקיתים;1אר1

כשהםגרם500שמשקלםפטםשלשלמיםקורקבנים-"פטםשלקפואיםקורקבנים"
נבשקיתוארוזיםמיקפאים

מוקפאיםכשהםגרם500שמשקלםפטםשלשלמיםטחולים-"פטםשלקפואיטהול
;בשקיתוארוזים

.'1-1976"תשל,מוסףערךמסבחוקכמשמעותומוסףערךמס-"מ"מע.

י"מ:כלהלןיהיהבמכירהקפואיםעוףלחלקיהמקסימליהמחיר.2

;יייני."י.,י;,ל,יי."י לקבלירותג"לקבליריתג-לק
צייריתג" -החלקסוג

מ.יזנויימ.~מ"יין.;י"יי
09.14329.16400.184מטםשלקפואחזה

50.6500,7500,84פטםשלקפואותשלמותכרעיים

%11י21.980'7.85ןפטםשיקפואותשואלס

14.55633900.71מסםשלקפואותירכיים

*
0510.12800.143נ.00פטםשלקפואיםככדים

רם,,קסקורקנרסו
י8.י70;.00.5743פסםשי 00.10510,12800.143-פטםשלקפואיםלבכות

00.7050.8700.98-פטםשלקטואטחול

ייי.י.,(קפואיםעוףלחלקימקסימלייםמחירים)ושירותיםמצרכיםעלnlp'Dnצו.3
.בטל-'1979-ט"של'ת

שרוןאריאי(1979באוקטובר25)ם"תשבחשון'ד (

החקלאותשר(אתם

.י:



1979-ם"תש,(לסיגריותמחיריפ)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצי

1957-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק6סעיףלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצווהאני

-ה,בצו.1

בגזתבהפיכות,לתוספה'אבטורהמפורטוההארץמתוצרתסיגריות-"סיגריות"
;סיגריות20

.(1979בנובמבר%ם"תשבחשוןו"טביוםהמקסימליהמהיר-"היציבהמהיר"
אדםימכורשלאובלבד,לתוספת'בבטורכמפורטהואלסיגריותהמקסימליהמחיר.2

הואמחיראותואם,הסיגריוהחפיסתחנקעלהנקובהמחירעלהעולהבמהירסיגריות
אדםימכורלאנקובאינוהמהיראםאוהחפיסהעלחבקובאין,המקסימלימהמחירנמוך
.היציבהמחירעלהעולהבמחירהסיגריותאת

19791-ט"תשל,(3'מס)(לסיגריותמתירים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו.3

.בטל-

.(1979בנובמבר5)ם"תשבחשוןו"טביוםזהצושלתחילתו.4

תוספת
(2סעיף)

'בטור

ת,ר'גיייננןי"מ"'"יי"
"

,;
ני"

י"שורך;יגוי",'י;
מזרחיות

00.5סילון

50.5מרום

1050.7דובק

50.10אסקוט,עדן,מונטבלאן,פילטרדובק

30.13פולריס,רויאל

יניה'וירג
3נ,30מ"מ74פילטרנובלט,נלסון

00.18מנטולטיים,פילטרנלסון,שרתון,אירופה,טיים

50.18ממייל,קפיטול

10000,21טיים,00ןברודוויי

00,22.מונטנה

תפרןגדע(1979בנובמבר4)ם"תשבחשוןר"י 455המ)

והתיירותהמסחרה,התשןעשר(ל--

בינג::::::
.

הזקיותקובז228



טעותתיקוו

,(תיקון)וסגניהרשותלראשגמלאות)ומיות.המקהרשויותלהחלטת(א)9בסעיף

כאמור"ום,במק.1555'עמ,ט"תשל,4002התקנותבקובץשפורסמה,1979-ט"תשל
."(3)(א)10בכעיףכאמור"יבוא"(3)10בסעיף

רושפםמנח(!979באוקטובר29)ם"תשבחשון'ח
והרווחההעבודהועדתראשיושב

הכנסתשל

מקומילשלטוןמטור

)(אשפההוצאת)אביב-לתלעורחוק*
תיקתי

1979-ם"תש,

מועצתמתקינה,1העיריותלפקודת251-ו242,250סעיפיםלפיסמכותהבתוקף
:זהעזרחוקיפו-אביב-תלעירית

:יבוא,!1935,אביב-בתלאשפההוצאתבדברעזרלחוקי5בסעיףבמקום.1

,מלאכהביהשלאשפהכליבאמצעותהעיריהידיעלהפינויהיה(א)י"נית
a,מלאשאינוזביימלאהאשפהשכליביןלישןת'י

~

rהמלאכהבביתהמדויק,

:אלהבשיעוריםאגרה,הכלליתהארנונהעלבנוסף

"יי'וי"וי""בקיבולתאשפהכליכלפינויבעד(1)
4ליטרים100עד

ולת.בקיבאשפהכליכלפינויבעד(2)
40ליטרים500עדליטרים100מעל

בקיבולתאשפהכליכלפינויבעד(3)
ליטרים1100עדליטרים500מעל 50(כולל,

בקיבולתאשפהכליכלפינויבעד(4,

500ליטרים1100מעל

בתוךשלאמלאכהביתשלפסולתאדםהניח(ב)

ופינתה,8בסעיףלאמורבניגודמיוחדיםקיבולכלי
,אשפהלפינוימכוניתבאמצעותהפסולתאתהעיריה
:אלהבשיעוריםאגרההמלאכהבביתהמחזיקישלם

חציעדבקיבולתאשפהפינויבעד(1)
400טון4העצמישמשקלהמכונית

.;ש!'עמ,8הדשנוסח,ישראלמדינתדיני1
.1~475,27'עמ,תשלשת"ק;כ69'עמ,2'תוס,;935ר"ע2

2:!1979.11.159,ס"חשבחשוןה"ב,49כ4התקנותקובץ



ת,י'ני"ני""שלמעלהבקיבולתאשפהפינויבער(2)
מלגהמכוניתועדמכוניתמחצי

700טה4העצמישמשקלה

מנוףעםבמכוניתאשפהפינויבעד(3)
"800דחיסהמערכתעםבמכוניתאוי

טהלהמלש.נתאשר

יפו-אביב-תלעיריתראש(1919בספטמבר25)ם"תשבתשרי'ד
1"ו~מ"1

בורגיוסף

הפניםשר

(ערקותלפירותסישונאי'ציבורשוק)יפו-אביב-לתלעודחוק

a~wn-1979,(תיקון):

-אביב-הלעיריתמועצתמתקינה,1העיריותלפקודת251סעיףלפיסמכותהבתוקף
:זהעזרחזקיפו

יות4ת""
,(וירקותלפירותסיטוניציבורישוק)יפו-אביב-לתלעזרלחוקהתוספתבמקום.1יות,

.:יבש,ן1955--ו"תשט

תוספת"
((ד)2סעיף)

שייןעיי
יית'יי-היתרמתובעד

סחורההמובילטנדראומשאמכוניתלנהג.1
20היתרלכל,בשוקעסקלבעל

סחורההמובילטנדראומשאמכוניתלנהג.2
600מהםחלקאוחדשיםששהלכל,לקמעונאים

סחורההמובילטנדראומשאמכוניתלנהג.3
700מהםחלקאוחדשיםששהלכל,הואלעסקו

סחורההמובילטנדראומשאמכוניתלנהג.4
120היתרלכל,מהמכוניתמכירהלשם

20היתרלכל,פרטיתמכוניתלנהג.5

225מהםחלקאוחדשיםששהלכל,אופנועלרוכב.6

חלקאוחדשיםששהלכל,ידעגלתלמוניל.7
90מהם

,197,עם,8מדשנוסח,ישראלמדינתדיני1
.1828'פמ,ח"תשי;2150'עמ,ו"תשל;1206'עמ.תשית:1798'עמ,ה"תשל;905'עמ,1"תשטת"ק2



האגיחשיוור
גיררת

20היתךלכל,לעגלון.8

"20היהרלכל-אחריםלאנשים.9

להטשלמה.נתאשר

יפו-אביב-תלעיריתראש(1979באוקטובר%ם"תשבתשריח"י
(32-5חם)

בורגיוסף
הפניםשר

*
,(בירק11השיטוהסדרתהירקוןגדותעלהגנה)יפו-אגיב-לתלעורחוק

1979-ם"תש

-תלעיריתמועצתמתקינה,1העיריותלפקודת250סעיףלפיסמכותהבתקף
:ה;עזרחוקיפו-אביב

יידית"-זהעורבחוק.1

;שהואסוגמכלשיטכלי-"סירה"

.;מיכניככוחהמונעתסירה-"מנועסירת"

נוסעיםמששהיותרלהסעתהמיועדתאוהמשמשתמנועסירת-"נוסעיםלהובלתסירה-
;בשכר

אנשיםחברובזחוקפיעלרשוםתאגידכולל,שמועלרשומהשהסירהמי-"סירהבעל"
;סירותהפעלתלעניןשנתאגד

;העיריהבתחוםשהואהירקחמנחלחלקאותו-"הירקת"

המיםשפלמקומטר50שלברוחבהירקוןגדותעלהקרקערצועת-"הירקוןגדות"
;גדהבכל,בירקון

*
;יפו-אביב-תלעירית-"העיריה'

חוקלסיסמכויותיואתבכתבאליוהעבירהעיריהשראשמילרבות-"העיריהראש"
;מקצתןאוכין,זהענר

;ן1965--ה"תשכ,(השיטבטיחות)הנמליםתקנותפיעלשניתןרשית-"שיטרשית"

,(קטניםשיטכלימשיטירישוי)הנמליםתקנותפיעלשניתןרשיון-"משיטרשית"
;,1968-ח"תשכ

קטניםשיטלכליושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו-"השירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו"
.'1972-ב"תשל,(בשכרנוסעיםהמסיעים

1וןשוקק'מוינתני.11

.111'1מ.1וש""
וונג'ית.".תשגת,1י

r~ ' pנ,אקונות.
שש"ג"

231;נ.ון.;111,ן.תש



היתרפיעלאלא,להשיטהלאחרירשהולאבירקוןישיטנהלאסירהבעל(א).2
.לתנאיוובההאםהעיריהראשמאתלושינוע

לוחית,לעיןבולטבמקום,בהקבועהאםאלאבירקוןסירהאדםישיטלא(ב)
.בסירהלהסעההמותרהאנשיםומספרהסירהרשיוןמספרמצויןשבההעיריהמטעם

לכךשנקגעבמקוםאלאתיקונןאוסירותלהחזקתהירקוןבגדותאדםישתמשלא.3

.העיריהראשבידי

להובלתסירהוכןלהשכרההמשמשתסירהלהשיטירשהולאסירהבעלישיטלא.4
-בידואםאלא.נוסעים

;,1958-ח"תשכ,עסקיםרישויחוקפיעלרשיוז(1)

;12סעיףפיעלהיתר(2)

.משיטורשיוזשיטוז,רש(3)

* ,בשכרנוסעיםוהובלתהשכרהלצרכי,סירהלהפעילירשהולאאדםיפעיללא.5
.ושירוהיםמצרכיםעלהפיקוחלצובההאםאלא

.הנסיעהלכיווןימיזבצדאלאבירקוןסירהתושטלא.6

בשעותלהשיטהלאחרירשהולאנוסעיםלהובלתוסירהמנועסירתאדםישיטלא.7

-אםאלאהשחרעלותופיזהחמהשקיעתשביז
לפנימטר50עדשללמרחקהמאירלבןזרקורהקדמיבחלקההותקן(1)

;הסירה

,השמאליבצידהאדוםואזרהסירהשלהימניבצידהירוקאורהותקן(2)

.תקיןבאופןפועליםוהם

,בהשישיטנולאחרירשהולאשנה13לומלאושטרםילדבסירהאדםישיטלא.8
.מבוגרבלוויתנמצאהילדאםאלא,שברשותובסירהשישוטלילדיניחולא

.העיריהראשכידיכמעגןשייקבעכמקוםאלא,כלשהולצורךסירהאדםיעגןלא.9

מטרד,מכשול,סכנהמשוםבושישבאופן,יעגוןולא,בירקוןסירהאדםישיטלא.10

* .בירקוןלשיוטןאובירקוזהנמצאותאחרותלסירותהפרעהאו
,ארעיאוקבוע,מזח,גשר,מבנהגדותיועלאוהירקוןבתוךאדםיבנהלא(א).11
.חוק;היתרבידוישאםאלא

,דיגרשתלרבות,מיתקוגדותיועלאוהירקוןבתוךאדםיתקיןולאיבנהלא(ב)
בושישבאופןבהםשימושכליעשהולא.בירקוןהשיטאתלהפריעאולסכןכדיבהםשיש

.בירקוןלשיטסכנהאומטרד,מפגעלגרוםכדי

אלא,תיקונןאוהחזיתן,בנייתן,סירותבהשכרתהירקוןגדותעלאדםיעסוקלא.12
.ריןלכלובכפוף,תנאיופיועלבהיתרשיצוייןבשטת,זהעזרחוק'לפהיתרפיעל

.7"('ין.".תשג".;1

1979,11,15,ס"השנחשוןה-נ,4049התקנותקבץ232



תו."הית".בתוספתכמפורטאגרהתשולםזהעזרחזקפיעלהיתרבעד.13

שתי,לבטלואולהתלותו,לתיתולסרב,לתיתוהעיריהראשרשאיזהעזרחוקלפיהיתר.14
.דעתושיקוללפיהכל,לבטלםאולשנותם,מהםלגרוע,עליהםלהוסיף,תנאיםבולכלול

""י"י"השנהשלבדצמבר31כיוםיפקעזהעזרוק.חלפישניתןהיתרשלתיפו(א).15
.

י" .ניתןהואשבה

.להעכרהניתןואינואיזיהואזהעזרחוקפיעלשניתןהיתר(ב,

ע1ייי,1.ימהוראותהוראהעלשעברממיבכתבבהודעהלדרושרשאיהעיריהראש(א).16
" לתנאיםבהתאםלקדמותההמצבהחזרתלשםהדרושותהעבודותאתלבצע,זהעורחוק

.בהודעההקבועיםולפרטים

אתביצעאו(א)קטובסעיףכאמורהעיריהראשדרישתאחריאדםמילאלא(ב)י
הדרשנההענודהאתלבצעהעיריהראשרשאי,בהודעהלאמורבהתאםשלאעבודות
.אדםמאותוהביצועהוצאותאתולגבות

ין;ישזתגסביר,זמ'בכללהיכנס,העיריהועובדישליחיובאמצעות.רשאיהעיריהראש(א).17

" שהעיריהפעולהכללבצעכדיאוזהעזרחוקהוראותאחרממלאיםאםלגררכדי,נכסלכל

.לבצערשאית
בערםימנעולא,העיריהלעובדיאולשליחיו,העיריהלראשאדםיפריעלא(ב)

.(א)קטזסעיףלפיבסמכויותיהםמלהשתמש

יייית",מכוונתהיאוכאליוהאדםלידינמסרהאם,כדיותהאזהעזרחוקלפיהודעהמטירת.18
אחדלידי,לאחרונההידועיםאוהרגיליםעסקיובמקוםאומגוריובמקוםנמסרהאו

בדוארנשלחהאו,שםהמועסקאוהעובדבוגראדםלידיאוהבוגריםמשפחתומבני
,לאחרונההידוררםאוהרגיליםעסקואומגוריומעןלפיאדםאותואלרשוםבמכתב

בשניפורסמהאו,מטונתהיאאליוהאדםשלשמואתהנושאתדוארלתיבתהוכנסהאו
בשניפורסמהאו.מכוונתהיאאליוהאיםשלשמואתהנושאתדמ1רלתיבתהוכנסהאו

.העבריתבשפהמהםאדדשלפדותהעיריהבתחוםהנפוציםיומייםעתונים

ו'זיישובמקרהלירונהאלפיםחמשתקנס-דינו,זהעזרחוקמהוראותהוראהעלהעובר.או

העבירהנמשכתשבונוטףיוםלכללירות200שלנוסףקנס-דינו,נמשכתעבירהשל

.הרשעתואחריאוהעיריהראשמאתבכתבהודעהלושנמסרהאחרי

נשיל-ט"תש,בירקותןהשיטוהמררתהירקוןגדותעלהגנה)יפו-אביב-לתלעזרחוק.20

.בטל-"1949.

ש"".""
.121'עמ.ס.

2113ל1979,11.1,ט"משבחשוזס"כ,4049החקגומקובץ



תוסך (13סעיף,

"'י'ני"יי'"-שנהלכלהיתראגרת
11300בתוספתלהלןמפורטתשאינהסירהכלבעד(1)

משנייזהרללאהמיועדהמשוטיםסירהבעד(2)
200'(קאנואוקאיק)אנשים

1000נוסעיםמששהיותרלהובלתסירהבעד(3)

10ימיספורטאגורתשבבעלותסירהבעד(4)

להטשלמה.נתאשר

יפו-אכייס-תלעיריתראש(1979בספטמבר.20)ט"תשלבאלולח"כ

בורגיוסף
הפניםשר

1979-ם"תש,(תיק11)(במלטיםמודעות)לחיפהעזרחוק

חיפהעיריתמועצתמתקינה,יהעיריותלפקודת250סעיףלפיסמכותהבתוקף
:עזרנהחוק

העורחוק-ולהלן19651--ה"יכ'ת,(ושלטיםמודעוה)לחיפהעורלהוק1בסעיף.1

."מוצרשלהמסחרישמואו"יבוא"אדםשלשמו"אחרי,"שלט"בהגדרת,(העיקרי

:יבקו(ד)קטןסעיףאחרי,העיקריהעזרלחוק3בסעיף.2

,בספטמבר30-הלאחרשלטמשהוצגהרי,(א)קטןבסעיףהאמוראףעי(ה)"
הסכוםמחציתיהיהששיעורהאגרהשנהבאותהלהצגתורשיתמתןבעדתשולם
."השניהבתוספתהנקוב

לנוראהיראמששה

חיפהעיריתראש'(1979באוקטובר9)מ"בומןריושןח"י

בורגיוסף
הפניםשר

-------- עמ,8חדשנוסח,ישראלמדיגתריף1
'197. ק2

,ת"י"ח;98ח'עמתשלך945ח'עמה"ל?ת348ק'עמ,ה-תשל"325'עמחשלי;9,2250מ,תשכבת" 86ב!'עכ

111[מ19תשןבתשחכ"כ,9ח4הננקטתקמץ234



1979-ם"תש,(תיקון)(עזפותשחיטת)לחיפהעזרחוק

עיריתמועצתתקינה,מ,1העיריותלפקודת251-ו250מעיפיםלפיסמכותהבתוקף

:זהעזרחוקחיפה

ו1י';יותי""חוק-להלז)י1955--ו"תשט,(עומותלסחיטתלחיפהעזרלהוק13סעיףבמקום.1
:יבוא,העיקרקהעזר

שירותיםאגרתלעיריהישלםשחיטהלשםשחיטהלביתעוףהמביא.13ן'"יי.ק"יי"'

העוףלגביהוטרינריהרופאהשתמשאםגםבתוספתהנקובבשיעור
.9סעיףלפיבסמכוהו

ינית"יריה":יבואהעיקריהעזרלחוק16סעיףאחרי.2

תוספת"

(13סעיף)*

שיריחיםאגרתשיעזר

"אייי,ן,יני
1תרנגול

2אווזאוברווז

"3הודותרנגול

גוראלאריהמששה

(1979באוקטובר9)ם"תשבתשריח"י
~

Waחיפהעירית
(43-8יחס)

בורגיוסף
הפניםשר

2

"
;'ון.1.תוית.

תשו;י"

'עי.).

"
.[י42'עמ.תקוזז;נ24

1979-ם"תש,(תיקון)(ביטהיטל)לחיפהעורתוק*

,(ביוב)המקומיותהרשויותוחוק,יהעיריותלפקודת250סעיףלפיסמכותהבתוקף

:זהעזרחוקחיפהעיריתמועצתתקינה,מ,נץ1962-ב"תשכ

"יין""";י"":ובוא,,1963-ג"תשכ,(ביובהיטל)לחיפהעזרלחוקהשניההתוספתבמקום.1

1'עמי

'''.,:'7מ."יית=

:17.153115~9,ם"תשנחשוןש"כ,4049התקנותקובז



שגיהתוספת"
(3-ו2סעיפים)

-ציבוריביב,1

--------------------כלל)קרקעשלמרובעמטרלכל

58503434(במןעומדשעליהקרקע

90909090במןשטחשלמרובעמטרלכל

--אחריםמיתקתם.2

"דיך"י"כולל)קרקעשלמרובעמטרלכל
14(בניןעומדשעליהקרקע

-מאספיםניבים.3

כולל)קרקעשלמרובעמטרלכל
"14(כניןעומדשעליהקרקע

ג1ראלאריה..נתאשר
חיפהעיריתראש(1979בספטמבר25)ם"תשבתשרי'ד

ו"ט""1
בורגיוסף

הפניםשר

1979-ם"תש,(תיקע)(מיםאספקת)אחאלקהתעזרחוק

מועצתמתקינה,יהעיריותלפקודת254-ו250,251סעיפיםלפיסמכותהבתוקף

:זהעזרחוקאתאקריתעירית

"""~י""
ין

""
:יבוא,!966ן--ה"תשכ,(מיםאספקת)אתאלקריתהענרלדוקהתוספתבמקום.1

תוספת"

""
י;

יי"
יית,

.150((1)(ג)2סעיף)מיםלאספקתבקשה.1 -((1)(ג)2סעיף)פרטיתרשתחיבוראגרת.2

-בוהקומותשמספרבביתדיוריחידתלכל(1)

44000עד

85000עד5

יחידתלכל(2)
~

OU(חקלאותאותעשיה,מלאכה,משרד
-ששטחה

4000ר"מ60עד

40נוסףר"מלכל

,197'עמ,8הדשנוסח,ישראימדינתדיני1

,174,עם,ש"חשל;9,2857מ,ו"תשכת"ד2

1979.11.15,ם"תשבחשוןה"ב,4049התקנותקוגז:236



"%

ת,ן.נ1וה;
1000לכלשנתיתצריכהק"מ500מעל-לוהובנוסף

6000יחסיבאופןמהםהלקאושנתיתצריכהק"מ

לפי,מהדשהתקנתואופירוקו,החיבורלהרחבתאגרה(3)

500הצרכןדרישת

.המנהלשיגישהשבוןלפיהחיבורהוצאותלוהובנוסף
150((ב)3סעיף)מרטיתרשתשללהסרתהאולשינויההיתרבעדאגרה.3

150((ח)3סעיף)פרטיתרשתשלבדיקהאגרת.4

-((ג)-ו(א)4סעיף)צינורותהגהתאגרת.5

9000ר"מ500עדלמגדש(א)

18המגרששטחשלנוסףר"מלכל(ב)

-לזהובנוסף

*
מכל,מגוריםבבניןן

46קומהבכלבניהשסחשלר"
18הבניהנפחשלק"מלכל,מגוריםבניןשאינובבנין

פיעלליצרןשנקבעהמהיר-((ד)5סעיף)מים-מדאגרת.6
בתוספת,,,957-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחהזק

%25.
ייןן;ת'ןו."נעיינןו;"'ןנקש-((ד)5סעיף)מים-מדהתקנתאגרת.ד

נ'מ-יי"י;""יי'ן.י""י;""י-מידתואושקטרומים-מד
"*

למי3-5150או4"או

חשבון0200ן-7או11"או1"
שהגיש14250"
.המנהל2250"

.המנהלשהגישחשבוןלפי2"עלעולה
"יי.ני"י;%" 150((ט)5סעיף)והתקנההובלה,פירוקדמי:מים-מדבדיקתאגרת.8

.המנהלשהגישחשבוןלפיהכזיקהעלותהוצאותלוהובנוסף
150((ד)11סעיף)חיבורחידושאגרת.9

-לחודש,((י)5סעיף)מים-במדומנישימושאגרת.10

-מידתואושקטרומים-מד

5ך'3-5או1"או1"

10150-דאו11"או1"
"14200"עלעולה

רצירפשןתנ.נתאשר

*
אחא-קריתעיריתראש(1979באוקטובר9)מ"ט'תבתשריח"י (שקא

בורגיוסף

-
הפניםשר

,32'עמ,ט"תשל;26,202'עמ,ג"וכשי;24'עמ,ח"תשית"ס3

1719.11.15,תשיםבהלוןח"כ,4049התקנותקובץ



1979-ט"תש,(תיקת)(ביוב)מלאכילקויתעורתוק

37,381-39וסעיפים,יהמקומיותהמועצותלפקידת22סעיףלפיסמכותהבתוקף

קריתהמקומיתהמועצהמתקינה,!1952-ב"תשכ,(ביוב)המקומיותהרשויותלחוק

:זהעזרחוקמלאכי

:יבוא,,1975--4"תשל,(ביוב)מלאכילקריתעורלחוקהתוספתבמקום1התגנותי1ת""

שחוסרת

(3-ו2סעיפים)

ההימלששור

יית'יי-ביובהיטל

-ציבוריביב.א

0ה2(הבניועומדשעליהקרקעכולל)קרקעשלר"מלכל

שלקומותיובנלקייםלבניותוספתאובנייהטלר"מלכל

24חוץמידותלפי,הבניו

-וסילוקטיהורומתקנימאסףביב.ב

0(הבויועומדשעליהקרקעכולל)קרקעשלר"מלכל

~

5

שלקומותיובכלמ"קלבניזתוספתאובניהשלר"מלכל
"41חוץמידותלפי,הבנין

בצקהשמ.נתאשר

מלאכיקריתהמקשיתהמועצהראש(1979באוקטובר9)ם"תשבתשריח"י
(8--12תם)

בורגיוסף

-
1הפניםשר

.256עמי,9חדשנוסח,ישראלמדינתדיני1
356'עמ,תשיזב;96'עמ,ב"תשכח"מ2 ק3

.1888'עמ,ח-תשי;652'עמ,ו"תשלת"

11.,1111.1,ס,תשיקשבו"-י.(טנתושת"1נז,238

2883-0334onלירות8המהיר

~
s ISSNירחיים,המנהולהנישם


