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 תקנות עידוד החסכון(מכניות חסכון ״צמוד ואשור)/ תש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות'
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  למילוות, תשט״ז-1956!

 1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5 (א) לחוק, התנאים להפקדת
 פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.

 הפקדת פקדון
 וניהולו

• 

 תוספת
 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו —

, — תכנית של בנק לחסכון כללי, שאושרה בידי שר האוצר, בשם שבחר ,  ״תכנית
; , ,  הבנק והכולל ״צמוד ראשון

, — למעט תאגיד.  ״חוסר,

ת:  (א) דדצטרפו

 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום יי׳ד בניסן תש״ם (31 במרס 1980) או
 עד מועד אחר, שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות (להלן - מועד סיום

 התכנית).

: ת ו ד ק פ  (ב) ה

 החוסך רשאי להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית, סכומים שלא יפחתו
 מ״1000 לירות לכל הפקדה, במועדים שיבחר, כל עוד לא הוכרז על מועד

 סיום התכנית.

: ן ו כ ס ח ת ה פ ו ק  (ג) ת
 (1) תקופת החסכון לא תעלה על 37 חודש;

 (2) יום ההפקדה יהיה מועד תחילת תקופת החסכון;

 (3) מועד תחילת תקופת החסכון יחושב לגבי כל הפקדה בנפרד;

 (4) תום תקופת החסכון יהיה ביום ה״25 לחודש שבו תמו 3 שנים
 ממועד תחילת תקופת החסכון(להלן - תום תקופת החסכון).

: ק נ ע  (ד) מ

 חוסך יקבל על כל הפקדה בחשבון מענק בשיעור שבין 5 ל־25 אחוזים מסכום
 ההפקדה, לפי בחירת הבנק, שהודעה עליה תימסר לחוסך בעת ההפקדה; המענק

 ייחשב כחלק מקרן החסכון לענין חישוב הפרשי ההצמדה.
 משך החוסך את כספו לפני תום תקופת החסכון, תבוטל זכותו למענק ולכל

 הפרשי הצמדה על המענק, וחשבונו של החוסך יחוייב בהתאם.

: ה ד מ צ ה ב ה ו ש י  (ה) ח
 החל מתום שנתיים ממועד תחילת תקופת החסכון של הפקדה כלשהי, יהיו
 ההפקדה והמענק עליה צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם
 יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת החסכונות

.2 

 הגדרות

 תנאי התכנית

 1 ס״ח תשט״ז^עמ׳ 52; תשל״ו, עמ׳ 159.
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 מהתכנית (להלן - המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שנתפרםם
 לחודש תחילת תקופת החסכון(להלן ־־ המדד היסודי) יוגדלו ההפקדה והמענק

 עליה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי;
, - מדד המחירים לצרכן (כולל , , או ״מדד ,  לעניין זה, ״מדד המחירים לצרכן
 פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי
 כל מוסד ממשלוגי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא
 בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד
 אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו

 לבין המדד המוחלף.

: ת י ב י  (ו) ר

 משך החוסך את כספו מן התכנית לפני תום שנתיים ממועד תחילת תקופת
 החסכון של הפקדה כלשהי, הוא לא יהיה זכאי להצמדה על אותה הפקדה,
 ולמענק עליה, אולם הוא יזוכה בריבית שנתית בשיעור של 30%, החל מהיום

 שלמחרת יום ההפקדה ועד ליום שלפני יום המשיכה.

: ס מ ר מ ו ט  (ז) פ

 ההכנסה מהמענק ומהפרשי ההצמדה שיקבל חוסך במסגרת התכנית, על כל
 "סכום שהיה מופקד במשך שלוש שנים, תהיה פטורה ממס.

: ת י נ כ ת ה ת מ ו נ ו כ ס ח ת ה א צ ו  (ח) ה

 (1) בתום תקופת החסכון יועמדו לרשות החוסך אותו הסכום שהפקיד
 בתוספת המענק והפרשי ההצמדה המגיעים לו עליהם והוא לא יהיה
 זכאי לריבית, להפרשי הצמדה או למענק כלשהם, עבור התקופה

 שלאחר תום תקופת החסכון.
 (2) החל מתום ששה חדשים ממועד תחילת תקופת החסכון רשאי החוסך
 להוציא סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית במתן הודעה לבנק 30

 יום מראש.

 3. (א) תנאי ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון ניהול התכנית
 חסכון לפי התכנית יהיו כאמור בסעיף 2.

 (ב) המענק יינתן על חשבון מפעיל התכנית.

 (ג) שיעור המענק על כל הפקדה יובא לידיעת החוסך ויתאשר בחתימתו בעת
 ההפקדה.

 (ד) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל.

 י׳ בטבת תש״ם (30 בדצמבר 1979)| י ג א ל ה ו ר ב י ץ
 (חמ 3-456) שר האוצר
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הוכ3ה ושימוש גמנוע׳ דיזל נוכג),
 תשי׳ם-980ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח-־1957 !, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה ־־־
, ־־־ כמשמעותם בפקודת התעבורה 2 , , ו״רכב עבודה , , ״רכב מסחרי , ,  ״רכב מנועי

 (להלן - הפקודה):

, - כמשמעותם בתקנות התעבורה, , , ו״משקל כולל מותר , , ״טרקטור״, ״מונית , ,  ״אוטובוס
 תשכ״א-31961 (להלן - התקנות);

, לתקנות. , — כמשמעותו בפרק השמיני לחלק ו ,  ״נכה מלחמה
 ״הרשות״ - מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות אדם שהרשות

 אצלה לו סמכויותיה לפי צו זה, כולן או מקצתן.

 2. לא ירכיב אדם ולא ירשה לאחר להרכיב מנוע דיזל ברכב מנועי שאינו בעל מנוע
 דיזל לפי הרשום ברשיון רכב שניתן לפי הפקודה.

 3. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברכב מנועי שיש בו מנוע דיזל ואשר
, בכסלו תשכ״א (23 בנובמבר 1960) לא היה לו רשיון רכב שבו צויין שהוא רכב  ביום ד

 המופעל במנוע דיזל.

 4. הוראות סעיפים 2 ו־3 לא יחולו על — .

 (1) אוטובוס;

 (2) טרקטור;

 (3) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 5000 ק״ג או יותר;

 (4) רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3000 ק״ג.

 5. (א) על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 מותר להרכיב מנוע דיזל ברכב מסחרי שמשקלו
 הכולל המותר הוא עד 4999 ק״ג, ברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר הוא למטה מ־3000
 ק״ג, במונית או ברכב פרטי להסעת סיור שניתן לו רשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים
 ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי), תש״ך-־1960 4, ולהשתמש ברכב כאמור אם הרשות

 נתנה רשיון לכך.

 (ב) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת רשיון כאמור, לסרב לתתו, להתלותו
 או לבטלו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לשנותם או לבטלם.

 6. (א) בעד רשיון כאמור בסעיף 5׳00 כשהוא ניתן למונית תשולם אגרה בשיעור
 שנקבע בתוספת הראשונה לתקנות.

 1 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 24.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1425; תש״ל, עמ׳ 699.

 4 ק״ת תש״ך, עמ׳ 1063; תשכ״ב, עמ׳ 1159; תשל״ח, עמי 996.
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 (ב) האגרה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה חד־פעמית ולא תחול על החלפת מבוע
 , במונית שצוין ברשיונה שהיא מונעת במנוע דיזל או על החלפת המונית שצוין ברשיונה

 כאמור.

 00 האגרה כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על מונית של נכה מלחמה כל עוד
 המונית רשומה על שמו; נרשמה מונית כאמור על שם אדם אחר, תחול חובת תשלום האגרה
 כאמור בסעיף קטן(א) מיום הרישום של העברת הבעלות עליה ולפי שיעור האגרה שתהיה

 בת תוקף באותו יום.

 7. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב), תשכ״ח-1967 5 - ביטול
 בטל.

ו א ד נ ם ל י י  ז׳ בטבת תש״ם (27 בדצמבר 1979) ח
 שר התחבורה

 '•_ 5 ק״ת תשב״ח, עמ׳ 93; תש״ל, עמי 110; 1569; חשל״ד, עמי 1487; חשל״ו, עמי 2761; תשל״ח, עמי 995;
 עמי 1348; תשל״ט, עמ׳ 546.

' • ־ • . ' . • > 

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח) (דרו גישה לדיר אל אסד
 ובעגה)/תש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 !,
 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על דרך ברוחב עד 20 מטר המתחילה בנקודת ציון 176.180-258.570 תחולת הפקודה
צפת 2 ומסתיימת בנקודת ציון 175.900-259.860 בקירוב בגבול על דיר - ו  בקירוב על דרך עכ

 הכפר בענה, והעוברת את החלקות והגושים המפורטים בתוספת.
, כ/6745 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 ס  הדרך מסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מ

 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום י׳׳ט בכסלו תש״ם (9 בדצמבר 1979).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 מצוי במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, שד׳ רשות לעיין
ן 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. במפה ו רי  בךגו

 תוספת
 גושים חלקות

.73-76 ,40 ,37-38 ,5-11 18969 
. 9 8 , 6 4 , 3 4 , 3 5 , 3 1 , 2 9 , 2 8 , 8 , 7 , 4 , 3 , 2 , 1 18976 

,79 ,78 ,77 ,76 ,74 ,60 ,20 ,19 ,9 ,7 ,6 ,5 18975 
.81 ,80 

.54 ,28 ,18 ,16 ,15 ,12 ,11 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 18973 
.93 ,92 ,62-65 ,46-48 18972 

.72 ,55-58 ,53 ,29 ,27 ,26 ,14 18970 

 י״ט בכסלו תש״ם (9 בדצמבר 1979) ד ו ד ל ו י
 (חמ 3-16,2) v שר הבינוי והשיכון

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ם״ת תשכ״ג, עמ׳ 144.
 2 ק״ת תשכ׳׳ד, עמ׳ 305.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון וגפרורים)
 (מס׳ 2) (תיקון מסי 13), תשיים־-1980,

ח־־1957! , , י  . כתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תש
 אני מצווה לאמור:

ת 1. בחלק הששי לתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי פ ם ו ת  תיקון ה

 מזון וגפרורים) (מס׳ 2), תשלי׳ט-21979 ־־

 טור ד׳
 המחיר בלירות במכירה
, לקמעונאי לצרכן  טור ג

 הכמות

,  טור ב

 האריזה

 טור א׳

 המצרך
 כולל
 מע״מ

 ללא
 מע״מ

,  טור ג

 הכמות

,  טור ב

 האריזה

 טור א׳

 המצרך

 במקום:

 ״קפה נמס מתוצרת ״ליבר״ פחית או צנצנת 50 גרם 29.43 35.25
 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״ פחית או צנצנת 200 גרם 112.43 132.10
 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 30.89 36.50

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 117.79 138.45
 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 29.43 35.25

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 200 גרם 112.43 132.10

 פחית או צנצנת 50 גרם 40.72 48.05
 קפה נמס נטול קופאין

 ״האג״ מתוצרת ״ליבר״

 פחית 50 גרם 38.60 45.60״
 קפה נמס נטול קופאין

 מתוצרת ״עלית״

 יבוא:

 ״קפה נמס מתוצרת ״ליבר״ פחית או צנצנת 50 גרם 33.02 39.55
 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״ פחית או צנצנת . 200 גרם 126.17 148.25
 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 34.65 40.95

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 132.17 155.35
 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 33.02 39.95

ה נמס מתוצרת ״רויאל״ . פחית 200 גרם 126.17 148.25 פ  ק

 פחית או צנצנת 50 גרם 45.68 53.90
 קפה נמס נטול קופאין

 ״האג״ מתוצרת ״ליבר״

 פחית 50 גרם 43.30 51.15״
ה נמס נטול קופאין פ  ק

 מתוצרת ״עלית״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בטבת תש׳׳ם (24 בדצמבר 1979).

ת ן פ ו ע ד  ד׳ בטבת תש״ם (24 בדצמבר 1979) ג
 (חמ 3-6) שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 0״ח תשי׳״ח, עמ׳ 24; תשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת תשל״ט, עמ׳ 1738.
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 צו מרשם האוכלוסץ (הסמבה רע1ף1ת מקומיות לרשום שמו*'!מען
 בתעודת זהות) (תיקון), תש׳ים-980ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-־1965 !, אני מצווה
 לאמור:

 1. בתוספת לצו מרשם האוכלוסין(הסמכת רשויות מקומיות לרשום שינוי מען בתעודת
 זהות), תשל״ו-1976 2 - •

; ,  (1) לפני ״דימונה״ יבוא ״אשדוד ואשקלון,
; , , , יבוא ״פתח-תקוה ,  (2) אחרי ״נצרת עילית

; , , , יבוא ״מבשרת ציון ,  (3) אחרי ״כרמיאל
/ , ו נ ו  (4) אחרי ״קדימה״ יבוא ״קרית א

, בכסלו תש״ם (20 בדצמבר 1979)  ל
 (חמ 3-482)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 270; תש״ל, עמי 62.
 2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 923; תשל״ז, עמי 325; תשל״ח, עמי 1311; תשל״ט, עמי 1182.

 תיקון התוספת

י מ ו ק ן מ ו ד לשלטו ו ד  מ

 חוק עזר לחולון(סלילת רחובות) (תיקון), תש׳ים־-1980

, מתקינה מועצת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1
 עירית חולון חוק עזר זה:

, יבוא:  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לחולון (סלילת רחובות), תשל״ה—1974 2

 הסכום בלירות

100 

100 

 100״

 ׳׳תוס&ת
 (סעיפים 6 ו־8(ב))

 1. היטל סלילת כביש (סעיף 6):

 (א) לכל מ״ר משטח קרקע, כולל שטח
 הקרקע שעליה עומד בנין

 (ב) לכל מ״ר משטח בנין

 2. אגרת היתר (סעיף 8(ב))

ל ו ן י ס א ח נ  פ
 ראש עירית חולון

 נתאשר.
 י״ד בכסלו תש״ם (4 בדצמבר 1979)

 (וזמ 3—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 63, 1634; תשל״ט, עמי 295.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לדגש), תשי׳ם-1980

 בתוקף סממיתי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957!, אני
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

, - כמשמעותו בתקן הישראלי ת״י 373 - תשרי" תשכ״א (אוקטובר 1960) - דבש 2; ,  ״דבש

 ״מיכל״ - מיכל עשוי מחומר פלסטי או זכוכית והמכיל כמות דבש שמשקלה נקוב בסעיף י
 2 להלן;

 ״קופסת פח״ - קופסה העשויה מפח או מחומר מתכתי אחר והמכילה כמות דבש שמשקלה
 נקוב בסעיף 2 להלן;

 ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל״ו-31976.

2̂. המחיר המקסימלי למיכלים או לקופסאות פח המכילות דבש, במכירה, יהיה כלהלן: מחירו של  
 דבש במיכלימ

 מחיר לצרכן לפריט בלירות
 ללא מע״מ כולל מע״מ

 מחיר לקמעונאי לפריט בלירות
 הפריט ללא מע״מ

כל 170 גר׳ 18.82 22.59 25.30  מי

כל 200 גר׳ 22.21 26.60 29.80  מי

 מיכל 350 גר׳ 44.93 53.92 60.40

 מיכל 500 גר׳ 52.74 63.12 70.70

ל 1 ק״ג 97.12 114.02 127.70 כ י  מ

 מיכל 3 ק׳יג 280.67 316.34 354.30

פסת פח 3 קי׳ג 285.95 - 323.75 362.60  קו

 3. מחירו של דבש גולמי ליצרן יהיה 46 לירות לק״ג דבש לא כולל מע״מ. מחיר דבש
 גולמי ליצרן

- ביטול ט ״ ל ש  4; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לדבש) (תיקון), ת

 979! 4 - בטל.

ן ו ר א ל ש , בטבת תש״ם (23 בדצמבר 1979) א ר (  ג
 (חמ 3-85) שר החקלאות

 1 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל׳י׳ג, עמ׳ 26.
 2 ק׳ית תשכ״א, עמי 396.

 3 ם״ח תשל״ו, עמ׳ 32.
 4 ק״ת תשל״ט, עמ׳ 1851.
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 ח1ק עזר לחואן(תיעול)(תיקון)/חש״ם־־1980

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
 עירית חולון חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לחולון (תיעול), תשכ״ו—1966 יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיף 4)

ת ו י י י ב ה ר ג א  אגרת תיעול ה

 לכל מטר מרובע משטח הקרקע (כולל
 קרקע שעליה עומד בנין) 35

 לכל פדר משטח הבנין 60׳׳

ן ו ל י ס א ח נ  נתאשר. פ
 י״ד בכסלו תש׳ים (4 בדצמבר 1979) ראש עירית חולון

 (חמ 14—8) .

ג ר ו ף ב ס ו  י
_ שר הפנים _ _ _ _ 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2159; תשל״ט, עמ׳ 488.

 חוק עזר לחיפה (אספקת מים) (תיקון), תש״ם-1980

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ר־251 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית
 חיפה חוק עזר זה:

ת פ ם ו ת ה ן ו ק י  1. בתוספת לחוק עזר לחיפה (אספקת מים), תשכ״ט-1969 2, בפריט 6, במקום ׳׳15%״ ת
 יבוא ״20%״.

ל א ר ו ה ג י ר  נתאשר. א
, בטבת תש״ם (28 בדצמבר 1979) ראש עירית חיפה  ח

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1188; תשל״ה, עמ׳ 1753; תשל״ו, עמ׳ 753; תשל״ח, עמ׳ 567 ועמ׳ 2148.

 חוק עזר לכפר סגא (הוצאת אשפה) (תיקון), תש׳ים-980ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו״254 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת
 עירית כפר״סבא חוק עזר זה:

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
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 תיקון סעיף 10 1. בסעיף 10 לחוק העזר לכפר״סבא (הוצאת אשפה), תשל״ו-1976 2,.־במקום סעיף

(ג) יבוא:  קטן

 ״(ג) (1) בעד הוצאת זבל או פסולת ישלם המחזיק או הבעלים של מפעל,
 חצר, בית מלאכה או אורווה לעיריה אגרה בשיעור של 45 לירות לכל מיכל

 של 1500 ליטר או חלק ממנו שפונה על-ידי העיריה.

 (2) הניח אדם פסולת או זבל שלא בתוך כלי קיבול מיוחדים לפי חוק
 עזר זה ופינתה העיריה את הפסולת או הזבל באמצעות מכונית לפנוי אשפה,

 ישלם הבעלים או מחזיק הנכס אגרה כלהלן:

 בלירות

 בעד קיבולת עד חצי מכונית שמשקלה העצמי 4 טון 225

 . . בעד קיבולת של למעלה מחצי מכונית ועד מכונית
 מלאה שמשקלה העצמי 4 טון 450״

ל ר ב ג א  נתאשר. ז
 ל׳ בכסלו תש״ם (20 בדצמבר 1979) ראש עירית כפר-סבא

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 2715; תשל״ח, עמ׳ 2124; תשל״ט, עמ׳ 1435.

 חוק עזר לנצרת (אגדת במג) (תיקון)/חש״ם-י־980ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו״251 לפקודת העיריות!, וסעיפים 37 ו~38 לחוק
 הרשויות המקומיות(ביוב), תשכ״ב-1962 2, מתקינה מועצת עירית נצרת חוק עזר זה:

 החלפת סעיף 2 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לנצרת (אגרת ביוב), תשל״ד-1974 3, יבוא:

 ״הטלת אגרת 2. מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור של 1.50 לירות לכל מ״ק של מים

ב הנצרכים בנכס למעט מים להשקייה או לצרכי ייצור שאינם נכנסים י י  ב

 לרשת הביוב.״

י ס י א ר ׳ ז ג מ א  נתאשר. ר
 ח׳ בטבת תש״ם (28 בדצמבר 1979) ממלא מקום ראש עירית נצרת

 (חמ 8/18)

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 1 דיני מדיבת ישראל, בוםח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ם״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל׳יב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״ד> עמ׳ 667; תשל״ז, עמ׳ 1890; תשל״ח, עמ׳ 497.
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 חוק עזר לקרית אתא (היטל גיוג) (תיקון), תש״ם~1980

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות!
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962 2, מתקינה מועצת עירית קרית״אתא חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־אתא (ביוב), תשל״ה-1975 3, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיפים 2, 3, 4 ו״5)

 היטל ביוב (סעיפים 2 ו־3) - ההיטל בלימת

 1. ביב ציבורי -

 לכל מטר מרובע קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 20

 לכל מטר מרובע בנין או תוספת לבנין קיים 45

 2. ביב מאסף —
 לכל מטר מרובע קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 7

 לכל מטר מרובע בנין או תוספת לבנין קיים 10

 3. מיתקנים אחרים (תחנות שאיבה, קווי סניקה 'ומיתקנים
 אחרים) -

 לכל מטר מרובע קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 7

 לכל מטר מרובע בנין או תוספת לבנין קיים 16

 4. מיתקן לטיהור ־־
 לכל מטר מרובע בנין או תוספת לבנין קיים 25

 5. אגרת ביוב (סעיף 5) ־-
 לכל מטר מעוקב מים המסופקים למחזיק בנכסים המשמשים

 לתעשיה או למלאכה 2
 לכל מטר מעוקב מים המסופקים למחזיק בנכסים אחרים 1

ף 4) 160׳ (סעי  6. אגרת חיבור ביב פרטי

י צ ר ר פ ן ש ת  נתאשר. נ
 כי׳ב בכסלו תש״ם (12 בדצמבר 1979) ראש עירית קרית־אתא

 (חמ 12—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
, 96, עמי 156.  2 ם״ח תשל״ב, עמ

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 1045; תשל״ז, עמי 1564; תשל״ח, עמי 1906.
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 חוק עזר לרמלה (אספקת מים) (תיקון)/ תש״ם-980ן
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו״254 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת־

 עירית רמלה חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (אספקת מים), תשכ״ז־-1966 2, יבוא:

 ״תוספת

: יי האגרה בלירות ( ( ! ) ( ג  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (
 (1) לכל יחידת דיור 5000
 לכל עסק, משרד, יחידת מלאכה או חקלאות 8500

 ובנוסף לזה —
 לכל 1000 מ׳יק צריכה שנתית, או חלק מהם

 באופן יחסי 8500
 לכל יחידת תעשיה 12500

 ובנוסף לזה - ,
 לכל 1000 מ״ק צריכה שנתית, או חלק מהם

 באופן יחסי 8500
 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי

 דרישת הצרכן ־־
 עד ״1 100
 למעלה מ־״1 עד ׳׳2 750

 למעלה מ־״2 1000
 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3 (ב)) 50
 3. אגרת בדיקה שלי רשת פרטית (סעיף 3 (ח)) 100

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו־נב)) -
 לנכס בשטח עד חצי דונם, לכל מ״ר של שטח הנכס 30
 לנכס בשטח מעל לחצי דונם, לכל מ׳יר של שטח הנכס 50

 ובנוסף לזה ־־
 כבנין מגורים, לכל מ׳׳ר של שטח הבניה בכל קומה . 60
 לכל מ״ר של בניה נוספת בבנין קיים 40

 בבנין שאינו למגורים, ושגובה התקרה אינו עולה עלי
 3.50 מטר, לכל מ״ר משטח הבנין 80
 ובנוסף לזה, לכל מ״ק נפח 25

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 200״

ד ד י ח ר  נתאשר. ה נ
 ח׳ בטבת תש׳ים (28 בדצמבר 1979) ראש עירית רמלה

 (חמ 8/7) ׳
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשב״ז, עמ׳ 176; תשל״ב, עמ׳ 498; תשל״ה, עמ׳ 1411; תשל״ו, עמ׳ 319.
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 חוק עזר לאפקים (אגרת ביוב) (תיקון)/ תש״ם-980ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיפים 37, 38 ו־39
, מתקינה המועצה המקומית אפקים  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 חוק עזר זה:

 1. י במקום התוספת לחוק עזר לאפקים (אגרת ביוב), תשל״דד—1975 *, יבוא: החלפת התוספת

 שיעורי האגרה בלירות
 לכל מטר מעוקב של
 מים הנצרכים, למעט

 מים להשקייה

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 (1) מגורים ומשרדים, מפעל תעשיה' יבשה 1 •

 (2) מפעל תעשיה רטובה 1.50״

ו ם •רב י ב ה ר ב  , נתאשר. א
 ט׳ בכסלו תש״ם (29 בנובמבר 1979) ראש המועצה המקומית אפקים

 (חמ 18—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ם״ח תשכ״ב, עמ, 96; תשל״ב, עמ, 156. י /

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1639.

 חוק עזר להוד־השדון(אגדת תעודת אישור) (תיקון)/ תש״ם־980ן

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1
 המועצה המקומית הוד־השרון חוק עזר זה:

, החלפת התוספת  1. במקום התוספת לחוק העזר להוד־השרון (אגרת תעודת אישור), תשל״ז—1976 2
 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 3)

 א. תעודה שיעור האגרה בלירות

 (1) בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים
 או ירושות 100

 (2) בכל ענין אחר 25

 ב. העתק תעודה 10״

ז ו ע ה מ ח מ  נתאשר. ש
 י״ד בכסלו תש״ם (4 בדצמבר 1979) ראש המועצה המקומית הוד־השרון

 (חמ 6—8)

ג ר ו ף ב ס  י ו
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 178; תשל״ז; עמ׳ 240. י
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 חוק עזר אבולון(אגדת תעודת אישור)(תיקון), תש״ם-1980

, מתקינה המועצה ~ 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 האזורית זבולון חוק עזר זה:

, יבוא: ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לזבולון (אגרת תעודת אישור), תשל״ו—1975 2 פ ם ו ת י ת י פ  החל

 ״תוספת
 (סעיף 3)

ת ו ר י י ב ה י ג א  א. תעודה - ה

 (1) בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או
 לירושות 60

 (2) בכל ענין אחר 20

 ב. העתק תעודה - 20״
 י ^ • ־. >

ם  נתאשר. י׳ ר
 י״ד בכסלו תש״ם (4 בדצמבר 1979) ראש המועצה האזורית זבולון

 (חמ 6—8)

ג ר ו ף ב ס  י ו
 שר הפנים

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 9, עמ, 256.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 132.

 חוק עזר ליבנה (שחיסת עופות) (תיקון), תש״ם-980ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה המקו
 מית יבנה חוק עזר זה:

1 1. במקום סעיף 17 לחוק עזר ליבנה (שחיטת עופות), תשכ׳יח-1968 2, יבוא: ף 7 י ע ^ ס ח  ה

-עונשין 17. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 3000 לירות,

 ואם היתה העבירה נמשכת, דינו -־ קנס נוסף 100 לירות לכל יום שבו
 נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו.״

ת י ר ט ר ש י א  נתאשר. מ
 ל׳ בכסלו תש״ם (20 בדצמבר 1979) ראש המועצה המקומית יבנךן

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 !.דיני מדיבת ישראל, בוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1605.
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 תוק עזר לקדית״סבעון(ביוב) (תיקון), תש״ם־-1980

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו״23 לפקודת המועצות המקומיות!, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962 2, מתקינה המועצה המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־טבעון(ביוב), תשל״ה-1975 3, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 ביב ציבורי — שיעורי ההיטל

—  לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה —
 עומד בנין) 19.40
 לכל מ״ר של בניה 68.80

 ביב מאסף -
 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה

 עומד בנין) 14

 לכל מ״ר של בניה 49.80

 מכון טיהור -
 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה

 עומד בנין) 1.60
 לכל מ״ר של בניה 5.90״

ר ו ר ד ״ ן ׳ ב  נתאשר. ע
 כ״ב בכסלו תש״ם (12 בדצמבר 1979) ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ס״ח תשכ״ב, עמ, 96; תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1929; תשל״ח, עמ׳ 1887.

 חוק עזר לרעננה (שחיטת עופות) (תיקון), תש״ם-1980
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה

 המקומית רעננה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר לרעננה (שחיטת עופות), תשי״ז-1957 2, אחרי סעיף 16 יבוא: הוספת סעיף 16א
 ״בדיקת משנה 16א. (א) לא יכניס אדם לצרכי מכירה בשר עוף טרי או קפוא לתחום

 המועצה אלא לאחר שהודיע על כך למנהל; המנהל רשאי לדרוש להביא
 את בשר העוף לבדיקה למקום שיקבע.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשי״ז, עמי 872; תשל״ה, עמי 904; תשל״ו, עמ׳ 599; תשל״ט, עמ׳ 215.
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 (ב) אישר המנהל הכנסת גשר עוף לתחום המועצה, תשולם אגרה ״
 בשיעור 50 אגורות לכל ק״ג. י

 (0 אדם המכניס עופות מתחום של רשות מקומית אחרת לתחום
 המועצה ידווח למנהל על כמות העופות שהכניס; לא דיווח כאמור, רשאי

 המנהל להעריך את כמות העופות שהוכנסה לצורך גביית האגרה.״

י ץ ב ל פ ו ד ן ו י מ י נ  נתאשר. ב
, בכסלו תש״ם (20 בדצמבר 1979) .ראש המועצה המקומית רעננה  ל

 (חמ 8/23)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי ^
 המועצה האזורית יואב

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות*, אני מודיע כי המועצה האזורית
- ב ״ ל ש  יואב אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים), ת

.2 1972 

 ג׳ בתשרי תש״ם (24 בספטמבר 1979) י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 1220; תשל״ו, עמ׳ 1735.
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