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עמי:
,760, . חש"ם-1980 קיצבה(, או הגמולים בעד תשלומים )ניבוי הכגסה מסהקנות,
760... . תש"ם-1980 רפואי(, ביטוח בעד )ניכוי הכגסה מסתקנות
%1.. . תש"ם-1980 שיניים(, רפואת ביטוח בעד )ניכוי הכנסה מסהקנות
762 תש"ם-1980 )תיקון(, שוטפות( והתחייבויות שוטפים לנכסים הון השקעות לעידודתקנות
762. תש"ם-1980 )תיקרן(, וחילוצו( רכב )גרירת ושירותכן מצרכים עי הפיקרהצו
763 תש"ם-1980 )תיקוו(, רכב( לכלי ומפעלים )מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו
 2( למס' אפרר( פורטלנד למלט מקסימיי )מחיל ושירותים מצרכים על הפיקותצו

763.,... . . . תש"ם-1980 3(, מס')היקוז
764. תש"ם-1980 הממוצע(, לשכר )הצמדה שיפוטית משרה נושאי משכורתהחלטת

 מקומי לשלטוןמדור
765..... תש"ם--1980 )תיקוןז, )א( המקומיות המועצותצו
766... תש"ם-1980 )תיקון(, חיים( קרית )רובע המקומיות המוקצותצו
766...,. . תש"ם-1980 )תיקון(, ביוב( )חגרת לחיפה עזראוק
766..... . תש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( להרצליה עזרחוק
751..... תש"ם-"198 )תיקון(, )ביוב( לכפר-סבא עורתוק
768.... תש"ם-1980 )תיקון(, ביוב( )אגרת לכפר-סבא עזרחוק
768.,.., ת?"ם--1980 )תיקון(, ביוב( )אגרת לעכו עזרחוק
769) ... . תש"ם-1980 )תיקון(, אישור( תעודת ן~גרת לעכו עזרחוק
769,... תש-ם-1980 תיקון(, .ביוב( ואגרת לקרית-ים עזרחוק
770... תש"ם19804 )תיקון(, וחנייתו( רכב )העמדת לתל-אביב-יפו עזרחוק
770.... . תש"ם-l~ss )תיקון(, ביוב( )אגרת לגלבוע עורהוק
771.... תש"ם--1980 אישור(, תעודת )אגרה לכפר-שמריהו עזרחוק
772 ...נ . תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת ציון למבשרת עזרחוק
773...., . הש"ם-1980 ביוב(, )אגרת לעתלית עזרחוק
774י.. תש"%-1980 )תיקון(, ביוב( )אגרת לפרדס-חנה-כרכור עורהוק
 דפוס טעותתיקון



 תש"ם-1980 קיצבה(, או תגמולים בעד תשלומים )ניכף הכנסה מסתקנות

 של הכספים ועדת ובאישור 1, הכנסה מס לפקודת 47)ז.( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אניהכנסת,

 - זו בתקנה1.הגדרות
 הניכוי""תקרת

 ינ__
 בסעיפים כניכוי הקבועים השיעורים ממכפלת שמתקבל הסכום

 כמשמעותה המזכה ההכנסה בתקרת הענין, לפי הכל ,לפקודה, 47)ב()2( או47)ב()1(
 47)א()1(,בסעיף

 קיצבה או תגמולים בעד תשלומים בשל לפקודה 47)ב( סעיף לפי הניכוי שעור2. מוגדלניכוי
 - יהיה שנה, 50 המג( שנת בתחילת לו שמלאו יחיד לושזכאי

 ובלבד לפקודה 47)ב()1( סעיף עליה שחל המזכה, מהכנסתו 10.5%)1()א(
 ;  הניכוי  תקרת יל יעלה לא  הניכוישסכום
 המותר הסכום על עולה ששילם והסכום בלבד קיצבה בעד  ששילם מי)2(

 בשל לו, יותר המזכה, מהכנסתו 5o/o כתוספת )1(, פסקה פי עלבניכוי
 הכולל שהסכום ובלבד הכנסה, שארתה ל-6% עד נוסף ניכוי העודף,החלק
 שסכום רבלבד לפקודה 47)ב()2( סעיף עליה שחל המזכה מהכנסתו7.5%)ב( * הניכוי. היקרת על יעלה לא הניכוישל

 הניכוי, תיקרת על יעלה לאהניכוי

 1979. המס משנת אלה תקנות של תהילתן3,תחילה

 הורביץ ל איג 1979( בדצמבר )19 תשיים בכסלוכ"ט
 האוצרשר

 234. עמ' 216, עמ' תשל"ה, ס"ה 120; עמ' 6, הדש נגסה ישראל, מדינת דיני1

 תש"ם-1980  רפואי(, בישות בעד )ניכף הכנסה מסתקטף

 לאמור: קובע אני 1, הכנסה מס לפקודת 47ב)א( סעיף לפי סמכותיבתוקף

 תשלומיהגיתי
 רשאילביטוח

 בעד תשלומים הראשונה בתוספת המפורטים מאלה לאחד מס בשנת יחיד שילם1.
 בן של שלו, שיניים, רפואת ביטוח בעד תשלומים למעט בישראל, רפואיביטוח

 באותה החייבת הכנסתו קביעת לענין לניכוי, לו יותר בפרנסתו, התלויימ ילדיו שלאו ז*
 ובלבד אצניה בתוספת א' בטור הנקוב הסכום על העולה ששילם מהמכיס חלק אותושנה,

 זוג בני כאשר זה לענין ; השניה בתוספת ב' בטור הנקוב הסכום על יעלה לאשהניכוי
 מהם. אחד כל בעד האמור הניכוי יינתן בנפרד,מבוטחים

 1979. המס משנת אלה תקנות של תחולתן11תחולה

 103. עמ' תשל"ט, מ"ח 120; עמ' 6, חדש מסח ישראל, מדינת דיני1

  14.1.1980 תש"ם,  בטבת כ"ת  דד40, התקנותקובץ760



 ראעהנהתוספת
 ; בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות של הוליםקופת
 ; לאומיים לעובדים חוליםקופת
 )מרכזית-עממית(; מאוחדת חוליםקופת
 אסףא חרלים קופת )כופלת מכבי חוליםקופת

.1
,2

3י
.4
 העוסק 2, תשי"א-1951 ביטוח, עסקי על הפיקוח בחוק כמשמעותואמבטה"5,

 רפואי.בביטוח

 שניהתוספת
 ב'טור א'טור מסשנת

 לירויי6,000 לירר1!0)(19796,0
- הורביץיגאל  1979( בדצמבר )19 תש"ם בכסלוכ"ט  אאוצרשר*

 30. עמ' תשכ"ג, 221; עמ' הלי"א, מ"ח2

 תש"ם-1980 שיניים(1 רפואת ביעות בעד )ניכוי הכנסה פסושושנות

 הכספים ועדת ובאישור הכנסה, מס לפקודת 47ב)ב( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת,של

 סכום או ששילם הסכום מחצית ניכוי לו יותר הפרסומים, בילקוט ושפורסמה האוצרשר
 לענין ; שביניהם הנמוך לפי משפחתה מפנל אחד כל ובעד עצמו בעד לירות 1,000של
 בשנת שנה עשרה שמונה להם מלאו שטרם וילדיו היחיו של אשתו - משפחה" "בןזה,

 בתכנית, המבוטחיםהמס,
ו,

"*ח1,

ז

 ביץ תורלגאל 1979( בדצמבר )12 תש"ם בכסלוכ-ב
 האוצרשר)חמ3-886(

- -  103. עמ' תשל"ט, ס"ח 120; עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיגי1

761 14.1.1980 תש"ם, בטבת ה"ה 4077, התקעתקונץ



 )תיקון(, שוטפות( 1התתייב11ות שוטפיפ )נכסים הון השקעות לעידודתקגוה
תש"ם-980ן

 1 תשי"ט-1959 הון, 'הנרקעות לעידוד לחוק 53ח סעיף לפי סמכותנובתוקף

 אלה: תקנות מתקינים אגר החוק(, -)להלן

 שוטפות(, והתחייבויות שוטפים )נכסים הון הנרקעות לעידוד לתקנות 2)א(בתקנהוי תקנה2תיקיו
 : יבוא בסופה 2,תשל"ח-1977

 בסעיף כמשמעותה ההון לייצוב ההפרשה ניכוי לפני - חייבת" "הכנסה זה,"לענין
 אותו שרואים הסכום בתוספת שלילית, היא ההון לייצוב וכשההפרשה לחוק53י)א(
 לחוק, 13)ב( סעיף לפי שנה לאותהכהכנסה

 1978. המס משנת אלה תקנות שלי1חךלו1ן2.תחולה

 1979( בדצמבר )28 תש"ם בטבתח'
 749=,3()חם

 פתגדעון הורבלץיגאל
 והתיירות המסחר התעשיה,שר אאוצרשר

 168. עמ' תשל"ח, 234; עמי תשי"ט, מ"ח1
 79. עמ' תשל"ט, ק"ת 428; עמ' תשל"ח, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיקון(1 וחילוצו( רכב )גיירת ושירותים מצרכים על הפיקותצו

 תשי"ה- ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 38 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 המדינה2, משק : לסוד לחוק 1)ב( סעיף לפי הכנסת של הכספים ועדת יבאישור11957

 לאמור: מצווהאני

 וחילוצו(, רכב )גרירת ושירותים מצרכים על הפיקוח לצך התךספתבמקום1י החוסמתהחלפת
 יבוא: 3,תשל"ד-1974

"תוספת
 19()סעיף

בימית של: לעסקרשיון)1(

340 גרירה או חילוץ)א(
480. וגויירה חילוץ)ב(

 או פה בעל עיונית, בחיבה תוצאות עלאישור)2(

*ן ך::,י בג בגן,ט  ששולמה האגרהמחצית אחר מסמך של כפל)4(
 המוחץ" המסמךבעד

 לנדאג""מ 979ח נדצמבר )24 תש"ם בטבתד'
 התחבתהשר

 32. עמ' תשל"ט, 24; עמ' תשי"ח, ""ח1
 206. עמ' תשל"ח, ס"ח2
 416, עמ' תשל"ט, 972; עמ' תשל"ד, ק"ת3

 14,1,1980 תש"מ, בטבת כעך 4077, התקנית~Yatמשן



 גתיקון(1 יטב( לכלי ומפעלים נמוטכים ושיוגהיס מצוים על הפיקוח צו ,'"
תש"ם-1980

 1, תשי"ח--1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 38 טעלף ל4י 46כות4בתוקף

 מצווה אני ש, המדינה משק : יסוד .לחוק 1)ב( סעיף לפי הכבסת של הכמפילן ועדתובאישור
לאמור:

 רכב(, לכלי ומפעלים )מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 25 סעיף במקום1. 25 סעיףתיקון
 ; יבוא 8,תש"ל--1970

 : להלן שצויין בש4עיר אגיה .השולם אישתי או רשץל מתו צעד25;"אג"ת
בלירות

340 אחד במקצוע העוסק לממעל רשיון )א()1(

tJola 140 מקצוע בכל)ב(

fa)או פה בעל עלונית, בהינה תוצאות על אישור 
%0 מעשית בחינה אובכתב

70 אישור או הסמכה כתב כפל)3ז

מחציתהאגההששולמה אחר מסמך כפלל4( ;פ
 המקורץ" המסמךבעד

 1979( בדצמבר )24 תק"ם בטבתד'
 לנדאו חיים.

 התחבורהובר
 32. עמ' תשליט, 24; עמ' תשי"חן מ"ח1
 206. עמ' תשל"ח, ס"ח2
 415. עם. השכ"ט; 2186; עמ' הש"ל, ק"ת3

 אפור( פורטלנד למלט מקסים* )מחיו מצוותים שצומם 'ש התיקותצג
 תש"ם-1980 3(, מס' )תיקוו 2()מס'

 ושירותים, מצרכים על הפיקוח יתוק ו-15 6 5, סעיסים לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אני תשי"ח-ד1195,)

 התוספתהחלפת
 יבוא'ז 2, תשל"ג19724 2(, )מס'אפוי(

"תרדפת1
 -- וו בתוספת,.

 ג. תשל"ו-1975 מוסף, מס'ערך חוק לפי מוסף ערך מס _י"מע"מ"

 הובלהע הוצארת"תוספת
-4 

 המפיי הוצרן, ממחסן הובלה הוצאות תרמפת
 למחסן היבואן אר

 לקבלה, בהתאםהסוחר

 י3. עמ' השל"ט, 24; עמי תשי"ה, ס"ח1
 1707. עמ' 654, עם, תשל"ט, 260; עמ' תשל"ג, ק"ת2
 52. עמ' תשל"1, ס"ח3

763 14.1.1980 תש"מ; בסגי  כ"י דדתה  חלישותק,בז



 ב'טור א'טור

 ידי צל במכירה לטונהבלירות
 היא לקובמ כשהמכירהסוחר יבואזיצרו,

 בתוספת הסוחרממחסז היצרן ממחסןיושרותוהמשקל מסייאוהאריזה -
 הוביהשצאות היבוא מנמל או המפיזאו

-
 כוללמע"מ ןללאמע"מ כוללמע"מ ןללאמע"מ כוללמע"מ ן ללאמע"מ

 יהר או טון פו עול בכמשותפשקים
0~097.701,957.252,192.102,191.352,454,!;1,872.95 200צ.פ.
56.05ג1,930.602,184,652,038.40%283.002,282.202 250צ.פ.
2,028.502,271.902,119.802,114202,373.352458.15 300צ.פ.

 - םץו 14 ער אתת סחנה %1י נחמםףוחענמחקים,
15ש6א52~98ג02ג99ג2'פ,מאג01ג04ג952שזשן ו2%צ.נ
)%.63ג2)צ.%שג2)ש652,2"4~2ס4ן9ג2)צ.אש,1 )א2צ.פ.
5"3524פ%ג2)במעגב5מ26ג%)%.רגבו%.שעגב 300צגנ

 אחת וששנה יהיה והל בכםףותבעלצם,
 200צ.פ.

--2,204.352,468.85
 250צ.פ.

--
2,295.202,570.60

 300צ.פ.
--

2,386.352,672.70

כתפזורת
.D.S200 1,612.70,806.201 1,685.25,501.הממ 

1,781.951,995.80 נ1,705.20,909.80 250צ.פ.

1,784,351,998.45 300צ,פ.
"864.65

"2,08840

 1979(. בדצמבר )26 תש"ם בכסלו ל' ביום זה צו שלוקהילתו2*תחילה

 פתגדעון 1979( בדצמבר )20 תש"מ בכסלול'
 והתיירות המסהר התעשיה,שר 3-43()חמ

 הממוצע(, תעבי )הצמדה עויפוטית משיה נושאי משכורתהחלטת
תש"ם-1980,,

..
 לחוק 8 סעיף ונשי"ג--11953, השופטים, לחוק 18 סעיף לפי הסמכותבתוקף

 לחוק דו מעיף התעבורה5, לפקודת 26)ד( סעיף ב, תשג"ט-1969 לעבודה, הדיןבית
 לקמור: הכנסת של הכספים ועדת מחליטה 6, תשכ"ג-_1962 הדרוזיים, הדתייםהדין פ בתי לחוק 20 וסעיף ", תשכ"א-1961 הקאדים, לחזק 14 סעיף *, תשט"ו-1955הדיינים,

 זו בהחלטה1*"נדרא
 קאדי דייה תעבורה, שופף לעגומה, הדין בית שופט שופט, - שיפוטית" משרה"בעל

 ; מד'הבוקאדי

 68. עמ' תשט"ו, ס"ח4 149. ית' תשי"ג,מ"ח
 118. עמ' תשכ"א, ס"ה5 70. עמ' בשכ"ט, ס"ח2
 סב. עמ' תשכ"ג, ס"ח6 173. עמ' 7, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני3

 1.1980ן14 תשים, בטבת ר"ה 4077, התקנותקובץ764



 ; לסטטיסטיקה המוכזית הלשכה על-ידי שמתפרסם כפי - במשק" הממרצע"השכר
 יוקר. תוספת בצירוף היסוד משכורת -- הכולל""השכר

 לשכרתצמדו
 אפריל לחודש שיעורו על פלונית שנה של אפריל לחודש הממוצע השכר עלה )א(2*הממוצע

 הכולל ששכרו כך שיפוטית משרה בעל של היסוד משכררת מועד מאותר תוגדל1979,
 1979. אפריל בחודש עליו עלה שבו היחס לפי מועד באותו במשק הממוצע השכר עליעלה

 )א(, קטן בסעיף כאמור הממוצע השכר עלה)ב(
 תוגדל'

 ומאותו שיעוה באותו
 השיפוטי. הותק תוספתמועד

 לירות ל-100 4ג יסוד משכורת יעוגלו, זה סעיף לפי המונרלימ הסכומים)ג(
 הקרובות. לירות ל-10 שיפוטי ותק ותשפתהקרובות,

 8"מינו
 יראו במשק הממוצע השכר לפרסום ועד שנה כל של אפריל מחודש לתקופה3*נירגז

 ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק 198א סעיף לפי שפורסם הממוצע השכר את 2 סעיףלענין
 השכר פרסום ולאחר ההצמדה, תחושל שלפיו הממוצע כשכר י, תשכ"ח---1968משולבן,
 האפרש. ינוכה או וישולם הסופי החישוב ייעשה במשקהממוצע

 קרסום,

8
 משכורת שיעורי על תודעה ברשומות יפרסם הכנסת של הכספים ועדת ראש יושב4*

 2. סעיף לפי שהוגדלו כפי השיפוטי הותק ותוספתהיסוד

 ץ לולינ למהונ 1979( בדצמבר )12 תש"ם בכסלוכ"ב
 הכנסת כטל הכספים ועדת ראשיהוב

-  149. עמ' תשל"ט, ; 108 עמ' תשכ"ח, ס"ס7

 מקופי לשלטוןפרור
 תש"ם-1980 )תיקון(1 )א( המקומיות המועצותצו

 לאמור: מצווה אני 1 המקומיות המרעצות לפקודת 2 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 186ג סעיףתיקון

 התקציב" הצעת את יביא המועצה "ראש במלים המחתילה הסיפה במקום )ג(, קטןבסעיף
 כספים ועדת ובאין הכספים, ועדת לפני התקציב הצעת את יביא המועצה "ראשיבוא
 למועצה". אותה שיגיש קודם הנהלה, ועדת בפני-

 המועצה "ראש במלים המתחילה הסיפה במקום )א(, קטן בסעיף לצו, 186ה בסעיף2* 186ה סעיף*'ק11
 המילואים תקציב הצעת את יביא המועצה "ראש יבוא המללואים" תקציב הצעת אתיביא
 למועצה". אותה שיגיש קודם הנהלה, ועדת בפני - כספים ועדת ובאין הכספים, ועדתלפני

 בורגיוסף 1979( בדצמבר )4 תש"ם בכסלוי"ד
 הפניםשר 69פ--3()חמ
 256. עמ' חדש.9, ניסה ישראל, מדינה דיגי1
 1045. עמ' תשל"ט, 178; עמ' תשי"א, ק"ת2

 7,65.' 1.1980;14 תק"ם, גטגת כ-ה 4077, התקנ1ת)קובז



 תש-ם-1980 )היקנן(, ת"ם( קריה )רובע המקומיות המועצותצו
 מצווה אני המקומיותן, המועצות לפקודת ו-4 2 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 :לאמור

 3 תשל"ח--1975 היים(, קרית )רובע המקומיות המועצות לצובתוספת1.
-  

 יבוא: לתוספת הרישהבמקום)1(
 1:10,000 מידה בקנה הערוכה ח"ם, קרית של המפה - "מפה" זו."בתוספת
 שהעת- 1979(, בנובמבר )29 תש"ם בכסלו ט' ביום הפנים שר בידוהחתומה

 מחוז על הממונה במשרד ירושלים, הפנים, במשרד מופקדים ממנהקים
 קרית ברובע המקומית המועצה ובמשרד חיפה עירית במשרד חיפה,חיפה,
חים"י

 11573";  "11571, יבוא 11573" עד "11571 1נמקום "הגושים", בפסקה)42
 : יבוא התוספתבסוף)3(

 בשלמותן, 185 עד 181 178, עד 162 לחלקות פרט הגוש כל 11572"בגוש

 בורגיוסף 1979( בנובמבר )29 תש"ם בכסלוט'
. 3-471ז;חמ

 הפניםשר
 256. עמ' 9, הדש נשח ישראל, מדינת דיני1
 2154. ועמ' 1863 עמ' תשל"ח, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיקון(1 ביוב( )אגיה לחיפה וגזיןזןק

 לחוק ו-39 38 37, וסעיפים העירלותן, לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק היפה עירית מועצת מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיותהרשויות

 יבוא: 3, תשל"ה-1975 ביוב(, )אגרת לחיפה עזר לחוק התוספת במקום1. התוספתהחלפת
*תןספת
 2()סעיף

 בלירותהאגרה

1.50" מים מ"קלכל

 גוראל-אריהנתאשר.
 חיפה עיריתראש '" 1979( בנובמבר )22 תש"ם. בכסלובי
: 18--ש(1חמ

',

 בורגייסף
 הפניםשר

ש4 גב:י,):ע:::ך,'4'נך1
 תש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( להרצליה עירתוק

 המקומיות הרשויות וחוק 1, העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 1 יה עזר חוק הרצליה עירית מועצת מתקינו; 2, תשכ"ב-1962)בגוב(,

------
 :" חוב עמ' 8, חדש מסה ישראל, מדינת דים1
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, מ"ח2

766.rntpש9ב141 תק"ם. ברת ב"ה 4077, ההקנזס( 



 התוספת"חלפת ן יברא ן תוול"ד4_1974 )ביוגז, להרצליה עזי לחי, הת'וסשה במקום 1:'

"ושועותך
 .. ו-3ז 2לסעיפים

- בלירזה""יטל
 טיהורמבוז מאסףביב ציבורי.ביב

 )שולל הקרקע משטח מ"רלכל
10,2017,608.80 הבנין( עומד ששליההקרקע

36.30"41,4071:50 הבנין משטח מ"רלכל

 הרצליה עיריתראש 1979( בדצמבר )12 תק"ם בכסלוכיב נבויוסף.גתאשינ
' 8-11()"מ

 בורגיוסף
 הפניםשר)

,) 911. עמ' תשל"ט, 1366; עמ' תשלנה, 1460; ים, תשל"ד, ק"ת3

4, הש"ם-1980 )תיקון(, וברוב( לכפי-שבא עזרתוק
 ' ו-39 38 37,: ומעימם העירלותי, לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהוכתוקף

 כשר*6בא 'עלרית'  מועית מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
'.;' זה: עזרחוק

 התוספת"1ק11 ! יבוא 2 פריט .במקום ש, תשל"ה-1974 )ביוב(, לכפר-סבא העזר לחוק בתוספת1)

 ביניית D~fin(שעיי ד-3(: 2 )סעיפים ביוב הלטל"2
 גיאיר 'צ'ייס ד"'י - ציבורי ביוב 'א.

12.80'6.90'3.00 קרקע של מ"רלטל

 "46,4046,4046,40 בניה של מ"רלכל

3,006,901230 קרקע של מ"רלכל
54.9054190'54.90 בניה יצל מ-רלכל

 - אחריםמיתקניםג.
'

10; .2.10ל1.60 קרקע -ל מ"רלכל
20,0020.0020,00 ' בנוה מ"ר_של לכל.,

30,00"30.0030,00 בניה של 4"ראפלבל - טיהור יבוןד*

 גל.רי'זאבבתאשד:
 עירית,כפר"סבא;,;%4ש 1979( בנובמבר )29 תש"ם בכסלוט'
; 11--ש()"מ

 הפנים ,שד- בורגשסף
' 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדיגתדיגי

 ',, ;" ,; ן ,
 ) ' ','. 156. עמ' השמ"ב, 96; עמ' תשכ"ב, מ"ח2

 ~%99, שמי תשי"ט, 1889; עמ' תשל"ז, 2652; עמ' 288, עמ' תשל"1, 48; עמ' תשל"ה, ק"ת3

וש7 "14.1:198 תש"ם; בטבת כ"ון 4077,) התקנותקייץ



 תש"ם-1980 )תיקון(, ביוב( )אגרת לכפר-שבא עיוחוק

 ו-39 38 37, וסעיפים 1, העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפינו לפי סמכותהבתוקף
 חוק כפר-סלא עירית מועצת מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
 זה:עור

 : יבוא 8, תשל"ו-1975 ביוב(, )אגרת לכמר-סבא עזר לחלק התוספת במקום 1* "תוספתהחיפת

"תוטפת
 האגרהשיעור 2()סעיף

בלירית

1.90 ביתית לצייכה ב"קלכל
3,20" ומלאכה לתעשיה צריכה מ"קלכל

 ר ל ג ב אזנתאשר,
 כפי-סבא עיריתראש 1979( בנובמבר )29 תשיים בכסלוט'
 8-18()"מ

 בורגיוסף
 הפניםשר

 171. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 DV .56' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, סרח2
 99. עמ' תשל"ח, DY ;774' תשל"ו, ק"ת3

 תש"ם-1980 )תיקון(, ביוד( )אגעה לעכו עזרחוק

 ו-39 38 37, ומעיפים ן, העיריות לפקודת ר-251 250 סעיפים ל% סמכותהבתוקף
 חוק עכו עירית מועצת מתקינה 2, -1962 תשכ"ב )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
 : זהעזר

 ; יבוא 8, תשל"ה--1975 ביוב(, )אגרת לעכו עזר לחוק התוספתבמקום 1* התוספתחטאת

"תוספת
 2()סעיף

 האגרהשיעורי

 - מימ מ"קלכל
בלייית

1.00 ומסעדות מלון בתי מסחר, ביתית,לצויכה
."1.5" והעשיהימ,אנה

 דורוןישראלנתאשר.
 עכו עיריתראש 1979( בנובמבר )7 תש"ם בחשוןי"ז
 8-18()"מ

 בורתיוסף
שרשנש

---------
 עמ'יןת. 8, חדש "סח ישראל, דיממי"ת1
 - עמ'יעי. תשי"ב, 96ן עמ' ת"נ"ב, כ"ח2
 ועגב עמ' תשל"ט, עם'וע9; תשל"ה, ק"ת1

 ת,"0,,98"14.1 בסגת ב"ה 4077,קיבץ,ההקגות58ן'



 תש"ם-1980 )ת-זן(, אישור( העודה )אגות לעכו עזרחוק

 זה: עזר חוקעכו עיריי מועצת מתקננה י העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 התוספת "חלפה : יקוא ", תשל"חד-1978 אישור(, תעודת )אגרת לעכו עזר לחוק התוספת במקום 1*.

שתוספת
 - תעידהח1

 בלירותהאגרה

 לירושות, או לבנינים למקרקעין, הנוגע ונעניןלן(
100 משותף בבית דירה לרימוםפרט
50 משותף בבית דירה רישום בענין)2(

0ה אאר ענין בכל)3(
 . תעורההעתקב.

"5
 ; עכו עיריתראגו 1979( בדצמבר )4 תש"ם בכסלוש דורוןישראל,נתאשר.

 בורגיוסף
 הקניםשר

 197. עם, 8, חדש נוסה ישראל, ~דיגת דיני1
 1448. עמ' תשל"ח, 1743; עמ' תשליוו, ושד; עמ' תשל"ה, ק"ת2

 תש"ם-1980 )היקנן(, ביוב( )אגרה לקריה-ים עודהגק

 37, וסעיפים ג, העיריות לפקודת ו-254 251 250, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 עירית מועצת מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויות לחוק 1."383

 זה: עזר "וקקריתיים
ש)  ' לירות" "1.25 במקום ש, תשל"ה-1975 ביוב(, )אגרת לקרית-ים עזר לחוק בתוספת1,

 התצפת תיקוי
 . לירות". "1,90יבוא

 אפרת5נימין.ינתאשר.
 י קרית-ים עיריתראש 1979( בנובמבר )29 תש"ם מרסלו'ש

, 

 et-le))אם

 בורגיוסף
 הפניסשר

 191. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיניג
 156. עמ' תשל"ב, DP ;96' השכ"ב, nffoש
 1436. עמ' תשל"ט, 2285; עמ' תשל"ה, ק"ה3

769' 14.1.1980 תק"ם, בסגת ב"ה י407, התקנות,.קובץ



 תש"טי19807 )חיק11(1 ותנייחו( רכב שעמדת לחי-אביב"יפו עודחוק

 2, התעבורה לפקודת יד יו " העירית לפקודה 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף

 זה: עזר חוק תל-אכתב-יפו עירית מועצתמתקינה

4 )להלן ג תשי"ד-1954 וחנייתו(, רכב כהעמדת לתל-אביב-יפו עזר לחוק 4 בסעיף1, 4 סעיףתיקון  

 יבוא: )ד(, קטן סעיף במקום העיקרי(, העזרחוק
 כדלקמן: אגרה תשולם זה סעיף לפי רשיון בעד")ד(

 במבנה פרטי חנייה מקלס של מהם חלק או מ"ר 100 כלבעד1.
-  לשבה. לירות 500.

 בשטח פרטי חצייה מקום של מהם הלק או מ"ר 100 כלבעד2.
 לשנה." לירות 250 -פתוח

 יבוא "125" ובמקום "500" יבוא "250" במקום העיקרי, העזר לחוק 7 בסעיף2. 7 סעיףהיקון
."250". 

 יבוא: )ב( קטן סעיף במקום העיקרי, העזר לחוק 11 בסעיף13 11 סעיףתיקון
 שיכפש שבעדו מהזמן ליותר מוסדר חניה במקום רכב אדם ישאיר לא")ב(
 מקום." באותו הרכב חניית התרתלשם

 אלפים "חמשת יבוא לירות" מאות "חמש במקום העיקרי, העזר לחוק 14 בסעיף4. 14 סעיףתיקון
לירות".

 להטשלמהנתאשר.
 תל-אביב-יפו עיריתראש 1979( בדצמבר )28 תש"מ כטבתח'

 מסכים.אני
 לנדאוחיים סורגיוסף
 התחשרהשר הסגיםשר

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדיגת הגי1
 178. עמ' 7, חדש נוסח ישראל, מדינה דיני2
 657. עמ' המל"ט/ 460; עמ' השל"ז, 3426; עמ' תשל"ו, 2696; עמ' השל"א, 1000; עמ' השי"ד, ק"ה3

 תש"ם-1980 )תיקון(1 ביוב( )אגרת לגלבוע עודחוק

 9 38 37, וסעיפים 1, המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 הגלבוע האזורית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
 : זה עזרחוק

 יבוא 8, תשל"א-1971 בזוב(, )אגרת לגלבוע עזר לחוק התוספת במקום1.

 256. עמ' 9, חדש גוסה ישראל, מדינתדיי1
 156. עמ' יטל"ב, 96; עמ' תשכ"ב,מ"ח2
 1299. עמ' תשל"ח, 1125; עמ' תשל"א,ק"תת3

 14.1,1980 תע-ם, בטנת כ"ח 4077, התקנותקובץ770



"מוספת
 2()סעיף

 לירות," 1,30 יהיה בנכס הנצרקים מים מ"ק לכל המחזיק שישלם האגרהשיעור

 שריגיו,1נתאשר.
 הגלבוע האזורית המועצהראש 1979( בנובמבר )ד תשיים בחשוןי"ז
 18=ש()חם

 בורג?וסף
 הפניםשר

 תש"פ-1980 אישור(, תעודת )אגרת שמריהו לכפר עולחוק
ל

 , המועצה מתקינה המקוריותן, המועצות ליקודת 22 סעיף לפי סמכוההבתוקף

 זה: עזה חוק כפר-שמריהוהמקומית

הגדרוא ,- זה עזר 'בחוק1.

י*עויה"  ; המועצה שבסמכות ענין בכל בכתב אישור 

 שמריהו. כפר תמקומית המועצה --"המועצה"

 תעומתז תעודה. העתק או תעודה לקיים או לאשר לתת, רשאי המועצה ראש2*

אגרה בתוספת. הנקוב בסכום אגרה למועצה ישלם תעודה המהעצה מראש המבקש)א(3.

 ענק הוא המבקש אם עליה לוותר או האגדף את להפחת השאית המועצה)ב(
 רווחים. הפקת אינה שמסרתו ות או חינוך צדקה, לצרכי מוסדאו

 2 תשל"ו-1975 אישור(, תעודת )אגרת שמריהו לכפר עזר חוק4.

 נ_
ביטול בטל.

חופפת
 3()סעיף

 ויה בל""'י"תעודהא.

45 ירושות או למבנים לקרקעות, הנוגע בענין1.

30 אחר ענין בכל2.

. ב 15) תעודה העתק*

 דונסקיישראל
 71979 בנובמבר )7 תשיים ~חשוןי"ל

 כפר-שמריהו המקומית המועצהראש'

 בורגיוסף
. הפניםשה

 254. עמ' 9, חדש תסח ישראל, מדינה דיגי1
 169. עמ' תשל"ו, ק"תל

ג77 14.1.1980 תשים, בטבת ד"ה התקגות'4077,קובץ



wsnתש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקה ציון למגשרת עיו 

ו המועצות לפקודת ו-23 22 הסעיפים לפי סמכותהבתוקף י  מתקינה 
 : זה עזר חוק ציון מבשרת המקומיתחמועצה

 : יבוא 8, תשל"ח--1978 מים(, )אספקת ציון למבשרת עזר לחוק התוספת במקום 1* התוספתהחלפת

"תוספת
- ( 2)ג()1( )סעיף פרטית רשת היבוראגרת  
 משרד או עסק דיור, יחידת לכל)א(

 מרחץ בתי מקואות, תעשיה, או מלאכה יחידתלכל
 חקלאית יחידהלכל
 שחיה בריכת מלון, בתי הארחה,בתי

 בלירותהאגרה

500
1000
150

10000

 דרישת לפי מחדש חתקנתו או פירוקו החיבור,הרהבת)ב(
500, "2עד -הצרכן

600 מ-"2למעלה

 1008 ( 3)ב( )סעיף פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעד אגרה2.

100 ( 3)ה( )סעיף פרטית רשת של בדיקה אגרת3.

- ( ו-)ג( 4)א( )סעיף צינורות הנחת אגרת4.  
2000 דונם חצי עד בשטחלנכס
7 של תוספת נוסף, מ"רלכל
 - לזהונוסף

4 קומה לכל הבניה שטח של מ"ר לכל מגורים,בבנין
6 הבנין נפח של מ"ק לכל מגורים, שאינובבנין

 עכז מיתקז כשאין מוגן מיתקזכשיש
 מ מד הק מ מק : ( 5)ד( )סעיף מים מדאגרת5.

 - שקטרו מיםמד
 בלירותהאגרה

12001200 "% על עולהאינו
12001200 "1 על עולה ואינו "% עלעולה
15001500 "*1 על עולה ואינו "1 עלעולה
15001500 "2 על ערלה ואינו "*1 עלעולה
לפיחשבוןשהגישהמנהל. "2 עלעילה

 בל:ר!8שאשגי" מחדש והתקנה הובלה פירוק, דמי כולל מים, מד בדיקתאגרת6.
-100" ( 5)ט()סעיף  

 מויאלאלינתאשר,
 ציון מבשרת המקומית המועצהראש 1979( בנובמבר )29 תש"ם בכסלוט'

)חמ8-7(
 בורגיוסף-

-
 הפניםשר

 256. עכ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 1509. עמ' תשל"ה, 73; עמ' תשל"ג, 1108; עמ' תשכ"ז, ק"ת2

 14.1.1980 תש"ם, בטבת כ"ה 4077, התעותקובץ772



 תש"ם-1980 )אגות,ביוב(, לעתקת עזרחוק

 למי סמכותה קףב

 סעי-

 -39 38 דג המקומיתק,סעיים המתצות לפקודת 2ן:
 עתלית המקומית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב--1963 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
 זה: 'עזרחוק

 זה עזר בחוק1.
- 

 עתלית; המקומית המועצה --המועצה"
י  זה, עזר הזק הוראות לענין בכתב המועצה ראש  שהסמיכו סי לרבות - המועצה""ראש

 ; מקלתן אוכולן
י1  המועצה, של הביוב לרשת המחובר בנכס בפועל המחזיק -"מחזיק"

 בתוספת. שנקבע בשיעור ביוב אגרת ישלם מחזיק2?

 הודעהמשלוח
לחייב

 האגרהתשלש

 ממנה הנדרשת האגרה סכום את המפרטת לחייב, הודעה ישלה המועצהראש3.

 )אספקת לעתלית עזר חוק לפי הנגבית המים אגרת עם יחד תשולם הביובאגרת4.
 8. תשכ"ד-_1964*מים(,

 היא שאליו האדם לידי נמסרה אם כדין, תהא זה עזר חוק לפי הודעהמסירת45
 לידי לאחרונה, הידועים או הרגילים עסקיו במקום או מגוריו במקום נמסרה אומכוונת;
 נשלחה או שם, המועסק או העובד בוגר אדם כל לידי או הבוגרים משפחתו מבניאדם

 הידועים או הרגילים עסקיו או מגוריו מען לפי אדם אותר אל רשום במכתבגדואר

לאחרונ"
 הוצגה אם כדין המסירה תהא כאמור, המסירה את לקיים אפשר אי אם ;
 הנפוצים יומיים עתונים בשני פורסמה או האמורים המקומות באחד בולט במקוםההודעה
 העברית. בשפה הוא מהם אחד שלפחות המועצהבתחום

תישפת
 2()סעיף

 האגרהשיעור

בלירות המים נצרכים שבו הנכססוגי

 בתי תעשיה, מפעלי חנויות, משרדים, עסק, בתימגורים,
1 מים של מ"ק לכל - ציבור מוסדותמלאכה,

 עמרמרדכי*נתאשר.
 עתלית המקומית המועצהראש 1979( בדצמבר )12 תש"ם בכסלוכ"ב
 18--5()חם

 בורגיוסף
4_=_ הפניםשר

 2%. עמ' 9, חדש גולח ישראל, מדינת דיני%
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, מ"ח2
 . 650. עמ' השכ"ד, ק"ת3

773 14.1.1980 תקף'ם, בטבת כ"ס 4077, התענותקובץ



 תש"ם-980ן )תיקון(1 ביוב( ,)אגיח חוה-כרכור לפרדס עזרחוק
-'4 

 ו-39 38 37, ומעימים 1, המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 פרדס המקומית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )בייב(, המקשירת הרשויותלחוק

 זה: עזר חוקכרכור חנה-

 8 תשל"ו-1974 ביוב(, )אגרת חנה~כרכור לפרדס עור לחוק 2 סעיף במקומ1*

 :יבוא
 לכל אגורות 260 של בשיעור ביוב אגרת ישלם המחזיק )א(2.""טלתאגרת

 ייצור לצרכי או להשקאה מים למעט בנכס, הנצרכים מים של מ"קניוט
 מים של מ"ק 'לכל אגורות ' 350 של ובשיעור לביוב, נכנסיםשאינם
 לביוב. וגכבסים אחר שימוש ולכל יכובה תעשיה לצרכי ננכסהנצרכים
 להשקיית הן משמשת שלו הפרשת המים שישת מחזיק)ב(
 שימוש, לכל נפרדת מדידה וכשאין אחר לשימוש והן חקלאישטח

 להלן: במפויט ביוב אגהתישלם,-
 מ"ק 12 בעד - נפשות שתי עד המונה במשמחה)1(

 ;לחודש
 . 14 בעד - יותר או נפשות שלוש המונה במשפחה)2(
 לחודש."מ"ק

 לויודודנתאשר,
 חגה-כרכור פרדס המקומית המועצהראש 1979( בנובמבר )29 השים בכסלוט'

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 156. עמ' 31של"ב, 96; עמ' השנדב, ס"ה2
 4!2. עמ' תשל"ט, 1591; עמ' תשל"ד, ק"ת3

 דפוס טעותתיקון

 התקנות בקובץ שפורסמו תש"מ-יד19, טלפון(, )תעריפי הדואר לתקנות השניהבתוספת
 : צ"ל ב' סימן 'במקום א', בחלק 517, בעמ' 511, עמ' תעו"ם,4062,

* - ימנית התקנה : 5י"טימן  שנקבעהתשלום זמנתן התקנה כל1.
 שירות אותולצד

 א"'בסימז

 4,1,1980נ הש"מ, בסבה ב"ה 4077, התקנותקובץ774

2883 לירות 8ממחיר
-  

 ירושיים הממוטלה, בטוסגדמם 18811 0334


