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 תש"ם-1980 )תיקון(1 ורישום( )ניהול המקרקעיןתקנות

 לפי סמכותיבתוקף
 סעיף'

 מתקין אני 1 תשכ"ט-1969 המקרקעין, לחוק 168
 : אלהתקנות

 - )להלן 2 תש"ל-1969 ורישום(, )ניהול המקרקעין לתקנות 13 תקנהבמקוםן. 13 תקוההחלפת
 : יבוא העיקריות(,התקנות

 של הקיים הרישום אם13. תכניות"צירוף
 מקרקעיי

 מאושרת תכנית על מבוסס אינו
 גם לבקשה תצורף 3, המדידות פקודת לפי או התכנון חוק לפי כדיןמאושרות

 או המדידות ארבעה כמשמעותו מודד בידי ונחתמה שהוכנהתכנית
 שבתקנות להוראות בהתאם' ואושרה בוקרה וכן התכנון חוק לפישאושרה
 זו." מחובה המבקש את לפטור רשאי המפקח ; " תשכ"ה-1965המודדים,

 גבולות". או שטח ותיקוןרישוםחידוש י'ממו ראשון,ן8 "רישום יבוא העיקריות לתקנות ג' בפרק ו' סימן של הכויירתבמקום2י'החלפתהכותרת

 ואושר בוקר "וכן יבוא )ב()1(, משנה תקנה בסוף העיקריות, לתקנות 40בתקנה3י תקנ"40תיקון
 תשכ"ה-1965". המודדים, שבתקנות להוראותבהתאם

 יבוא: העיקריות לתקנות 41 תקנהאחרי4. 41א תקנההוספת
 ועל גבולות או שטח של נכון לא רישום לתיקון ששה )א(41א. לתיקון"בקשה
 רשומים שבלשכתו הרשם באמצעות למפקח תוגש מוסדרים לאמקרקעין גבולזת אושטח

המקרקעין.
 המבוקש לתיקון יסוד המשמשות העובדות כל יפורטו בבקשה)ב(
 - אליהויצורפו

י ; המקרקעין מרישום נסח)1(

 המבוקש, התיקון ואת המקרקעין את המתאר תשריט)2(
 וכן המדידות, בפקודת כמשמעותו מודד בידי ונחתםשהוכן
 המודדים, לתקנות - בהתאמ לרישום ככשר ואושרבוקר

 ;ו1שכ"ה-1965
 ן רכוש מס בפנקסי המקרקעין מרישום מאושר נסח)3(

 י נמצאים שבתהומה המקומית הרשות ובפנקסי פיצוייםוקרן
 פיצולים וקרן רכוש מט מנחל מאת אישור אוהמקרקעין,

 רשומים אינם המקרקעין כי המקומית הרשותוראש
 ; בפנקסיהם..

 המבקש, זולת אדם, כל של שמו המפרטת רשימה)4(
 ; כאמור אדם כל של מענו וכן מקרקעין באותם זכות לושיש
 זכות לו שיש אדם כל של שמו המפרטת רשימה)5(

 זכויותיו, על להשפיע עלול התיקון אם הסמוכים,במקרקעין
 ; כאמור אדם כל של מענווכן

 259. עמ' תשכ"ט, ס"ת1
 657. עמ' תש"ל, ק"ת2
 1368. עמ' קל"ו, פרק ב', כרך א"י, חוקי3
 2498. עמ' תזנ"ה, ק"ת4
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 הבקשה בכתב שפורטו. כעובדות לאימות ,תצהיר)6(
 ו-)5(. )4( בפסקאות האמורותוהרשימות

 תיקו1תקנה43 לרישום "התנגדות במקום )א(, משנה בתקנת העיקריות, לתקנות 43 בתקנה5.

 לפי כמבוקש רישום לתיקון או לרישום "התנגדות יבוא 41" או 40 בתקנותלמבוקש
 41א". או .41 40,תקנות

 45 תקנה תיקון לחדש או המקרקעין, את "לרשום במקום בסיפה, העיקריות, לתקנות 45 בתקנה6י

 או ר~שומם לחדש המקרקעין, 4ת "לרשום יבוא לרישומם" צו יתן כמבוקש;רישומם;
 הרישום". לתיקון או לרישומם צו יתן כמבוקש, הקיים, עשר אתלתקן

 47 תקנה גיק11 ' המקרקעין" לרישום צו "לתת אחרי )א(, משנה בתקנת העיקריות, לתקנו, נתקנה,747.

 הקיים'י. הרישום לתיקון "אויבוא
 תיקוןחקנה48 "או יבוא מקרקעין" לרישום "צו אחרי ברישה, העיקריות, לתקנות 48 בתקנה84.

 הקיים". הרישום בתיקון "או יבוא מחדש" רישומם "או ,ואחרי הקיים" הרישוםלתיקון

 63 תקנה תיקו לפטור הרשם "ויכול יבוא )ב(, משנה תקנת בסוף ה*יקהיות, לתקנות 63 בתקנה9.

 כן". לעשות ויעיל צודק זה יהא המקרה שבנסיבות ראה אם כאיזור הפרסוםלחובת

 תמירשמואל 1980( בפברואר )4 תש"ם בשבטי"ז
 המשפטיםשר 07ן-.3()חמ

 תש"ם-1980 ריגית(1 שיעוד )קביעת הכנסה מסתקנות
 של הכספים ועדת ובאישור 1, הכנסה מס לפקודת 3)ט( סעיף לפי סמכותי'בתוקף

 אלה: תקנות מתקין אנ4הכנסת;

 שיעורקביעת : להלן כמפורט יהיה לפקודה 3)ט( סעיף לענין הריבית שיעור )א( )1.

 1975( ביוני )30 תשל"ה בתמוז כ"א יום עד שנתקבלו הלוואות על)1(
-  

 ת ב י

13%; 

 1975( ביוני )30 תשל"ה בתמוז כ"א יום לאחר שנתקבלו הלוואות על )2(.4
- 1979( באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' יום לפניאך  18% ; 
 או 1979( באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' ביום שנתקבלו הלוואות על)3(

- 1980( בינואר )1 תש"ם בטבת י"ב יום לפני אךלאחריו  לחודש 2% 
 ; לירות 100,000 על עולה שאינו מצטבר בסכום הלוואות או הלוואהעל

 לירות; 100,000 על העולה המצטבר הסכום על לחודש15%
 1980( בינואר )1 תש"ם בטבת י"ב ביום שנתקבלו הלוואות קל )א()4(

 - לאחריואו
 על עולה שאינו מצטבר בסכום הלוואות או הלוואה על לשנה48%

 ; לירות100,000

 120. עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 092;. עמ' תשל"ט, 128; עמ' תשל"ו, 2564; עמ' חשל"ה, ק"ת2
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 100,000 על העולה מצטבר בסכום הלוואות או הלוואה על לשנא60%
 לירות; 20,000 על אינרעויה ארלירות
 ; לירות 200,000 על העולה המצטבר הסכום על לשנה72%
 מס שנת לכל ייקבע )א( משנה בפסקת כאמור הריבית שיעור)ב(
 ואולם המס, שנת בתחילת ההלוואות יתרות של המצטבר הסכוםלפי
 המס, שיעורי יחולו נוספת או חדשה הלוואה השנה בתוך נתקבלהאם
 הסכום או ההלוואה סכום לפי האמוהה, ההלוואה קבלת ממועדהחל

 שנה. אותה בתחילת ששו ההלוואות ויתרות ההלוואה שלהמצטבר
 המחירים למדד שהוצמדה הלוואה על )א( משנה בתקנת האמור הריבית שיעור)ב(

 הלירה של החליפין לשער או לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מטעם המתפרסםלצרכן
 במדד. העליה בשיעור יפחת המדד(, -)להלן

 2 תשל"ה-1975 הריבית(, שיעור )קביעת הכנסה מס תקנות2.ביטול
-  

 בטלות.

 הורביץיגאל )1בפברואר1980("דבשבטתש"ם
 האוצרשר %0-~ן"מ

 חהע"ם--1980 2(1 )היקודמס' הדואר( בבנק %0ייוחיפ הדואר בנקתקמח

 מתקין אני 1, תשי"א-1951 הדואר, בנק לחוק 20 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 - : אלהתקנות

 30)ב( בתקנה 2, תשל"ה-1975 הדואר(, בבנק )שירותים הדואר בנק בתקנות1. תקנה30תיקון
 לירות". -0,000נ מקום בכל יבוא לירות" "3,000 במקוםו-)ג(,

 התקשיתסר ת4-טיי מרדנייצחק 0980 בעמר )28 תש"ם בשבט"
 21. עמ' תשל"1, 144; עמ' תשי"ח, 185; עמ' תשט"1, 1321; עמ' תשי"א, מ"ח1
 1065, עמ' תשל"ז, 2484; עמ' 2382, עמ' 1931, עמ' תשל"1, 1321; עמ' 747, עמ' 157, עמ' תשל"ה, ק"ת2

 535. עמ' תש"ם, 893; עמ' תשל"ט, 250;; עמ' 373, עמ' תשל"ח, י0!2;עמ'

 תש"ם-1980 )תיקון(1 בקורס( השתחפות )דמי השימית תפאיתק12ת

 תשל"ט-979נ1, חדש[, ]נוסח השיניים רופאי לפקודת 67 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקיןאם

 2, תשל"ט-1979 בקורס(, השתתפות )דמי שיניים רופאי לתקנות 2 תקנה בסוף1. 2 תקנהתיקוו

 :יבוא
- 1980 בשנת הקורס של תחילתו"היתה  ההשתתפות דמי גובה יהיה 
 לירות." אלף וחמישהשמונים

 שוסטקאליעזר 1980( בפברואר )6 תש"ם בשבטי"ס
 הבריאותשר 3-879()חמ
 614. עמ' 32, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי1
 894. עמ' תשל"ט, ק"ת2
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) תש"ם--1980 הצמדה(1 הפרשי על ממס )פחוד הכנסה מס צו,ן

 של הכספים ועדת ובאישור 1, הכנסה מס לפקודת 16ב סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אניהכגסת,

 "-ישיפ"יי זה, לסגין ; ממס פטורים יהיו גוף נזק בשל צביעה לסכום שנוספו הצמלה הפרשי1.
הצמיה ומוות. שכלי, או גופני ליקוי מחלה, לרבות - גוף""נזק

גמל" 1979. המס מינת זה צו שלתחולתו2.
 הורביץארבע 1980( בפברואר )5 תש-ם בשבטי"ח
 האוצרשר 3-1059()חמ

', 27. עמ' תק"ם, מ"ח 120; עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מרינת דיני1

4
 מ-ס198 תש ז(, )מס הכנסה( ממס )פטור החסכון עידודצו

 ממס הנחות החסכון, עידוד לחוק ו-5)ג( 5)א()2( סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אני תו~ס"11956-1, למילוות, וערבותהכנסה

 "גדרות לילות, 1,000,000 על לעלה שלא כולל בסכום בתכנית שהופקד, כסף = "פקדון"1.
 השקדה. כל מיום שנים שלוש עברואשר

"תכנ4,',
 עידוד בתקנות נקבעו תנאיה אשר להלן המפורטים הבנקים אחוי של תיני" -
 2: תש"ם-נ1980 ראשון"(, "צמוד חסיון )תכנ4רוןהחסכון

 ; בע"מ לישראל לאומיבנק
 ; בע"מ לאומי עליהבבק
 ; בע"מ לישראל איגודבנק
 ; ~ע"מ ישראלי ערביבנק
) ; בע"מ הפועליםבנק

 ; בע"מ ישראלי אמריקאיבנק
 ; בע"מ חי עיןבבק ,(

:' ; בע"מ קונטיננטלבנק

 ; בע"מ לישראל דיסקונטבנק
 ; בע"מ דיסקונט ברקליסבבק

 בע"מ. לישראל משכנתאות בבק"טפחות"

 ' ממס, פטורים יהיו פקדו1', על הצמדה ומהפרשי מהמענקההכנסה2.

 ממסמטי

 ביץ חוריגאל 1980( ביבואר )21 תש,ימ בשבטג'
 האוצרשר. 125_13)חם

 159. עמ' תשל"1, 52; עמ' תשט"ו, ס"ח1
 558. עמ' תש"ם, ק"ת2
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 חיים( לקרפיונים מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו
 תש"ם-980ד 4(,)מס'

בטייח - יהיה לקרפיונים המקסימליהמחלר1.מקס
 סיטונאי של במחסנו לקמעונאי במכירה)1(

62,65 מע"מ ללאלקילוגרם,

 סיטונאי של במחסנו לקמעונאי במכירה)2(
70.17 מע"מ כולללקילוגרם,

. . הקמעונאי של בהנותו לצרכן במכירה)3(
87.00 מע"מ כולל לקילוגרמ,

 ק8 2(, )מס' חיים( לקרפיונים מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוח צו ,2. טעותתיקון
 3(", ")עשר יסומן 2תש"ם-1979

 ולביט

-תש"ם-1979  בטל. 

 שרוןאריאל 1980( בפברואר )5 תש"ם בשבטל"ת
 החקלאותשר 3-19,)חמ

 24. עם, תשיר,טיח
 696. עמ' תש"ם, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיקוו(, דיאטתי( )מגון ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו-43 15 5, סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 שנטלתי 2, 1935 )מזון(, הציבור בריאות לפקודת 3 סעיף לפי והסמכות 1תשי"ח-1957

 לאמור: מצווה אני 3, הממשלה לחוק-יסוד: 32 לסעיף בהתאםלעצמי

 , תשל"ו-1975 דיאטתי(, )מזון ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 1 בסעיף1,
תיקוו

-'YD 

1 

 -. העיקרי( הצו -)להלן

- )3( פסקה דיאטתי", "מזון בהגדרת)1(  ; בטלה 
 תימחק. - קלוריות" "דל הגדרת)2(

 סעיףביטול

 4 סעיףתיקון
- 6" בסעיף כאמור הואשלו  יימחקו. 

 25. עמ' תשל"ג, 24; עמ' תשי"ח, מ"ח1
 50 עמ' תשל"ט, 7; עמ' תשכ"ב, ח"ח 53; עמ' 1, תוס' 1935, ע"ר2
 226. עמ' השכ"ח, ס"ה3
 661. עמ' משל"ו, ק"ת4
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4 העיקרי לצו 5 בסעיף ,,4.  5 סעיףתיקיו' 

- )א( קטן בסעיף)1(  
 יימחקו; - המזון" שבמצרך הקלורי "הערך המללם )7(, בפסקה)א(
- )8( פסקה)ב(  ; המזון" "שבמצרך יבוא "שבו" ובמקום ; בטלה 

 -בטל, )ג( קטן סעיף)2(

 6 סעיףנטול בטל. - העיקרי לצו 6סעיף5.

 "תוספתתיקו בטל. - העיקרי לצו לתוספת 3פריט6י

תהילה פרסומו. מיום חדשים ששה בחוס זה צו שלתחילתו7.

 הבריאותשר 5;3-11(.חמ שוסטקאליעזר 1980( ביגואר )27 קש"ם בשבטט'

 שדה(1 אלוף )מחלף( )צומח ופיהוח( )הגנה הברזל ומסילות הדרכים*צו
תש"ם-1980

 1, 1943 ופיתוח(, )הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת 3 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 לאמור: מצווהאנ4

 הפקודה תחולת : לציון-גהה ראשון דרך מתחברים בו שדה אלוף )מחלף( צומת על תחיל השקודה1.

 דיד עי בתוספת, המפורטים בגושים החלקות את והעוברת גן, שדה-רמת אלות דרךעם

 הערוכה ב/5/6614 מס' במפה אדום בקו זיהוי, לשם מסומנים, הצומתגבולות
 בינואר )15 תשיים בטבת כ"ו ביום והשיכון הבינוי שר ביד והחתומה 1 : 2500 מידהבקנה
)1980

 לעייזרשות תל-אביב מחוז ציבוריות עבודות במחלקת נמצא 1 בסעיף האמורה המפז, העתק2.
במפה ובשעות בימים בו לעיין רשאי בדבר המעונין וכל תל-אביב, 180, הרצל רח'והמרכז,

 הרגילות,העבודה

גיאל תשל"ט- שדה(, אלוף )מחלף( )צומת ופיתוח( )הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו3.
 בטל. - "1979

ג
.

זייספוצ
אלווחגושים
-------
 104. 103, 99, 98, 97, 95, 9,93ל,6176
6177,152,163 ,165 ,167 ,172 ,176 ,178 ,182 ,253 ,255 .256 
6178,179,181 ,182 ,184 ,185 ,187 .188 
6179

. 
 06נ. 118,117,119,

 לוי רדד 1980( בינואר )D~Wn 15 בטבחכ"ו
 והשיכת הבינה7~ר 2%-)()חמ

------  144. עמ' תשכייג, מ"ח 40; עמ' 1, תוס' 1943, ע"ר1
 1747. עמ' תשכ"ד, ק"ת2
 727;. עמ' תשל"ט, ת"ת3
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 טקוטי לשלטוךטרור
 חש"ם-1980 העיריה(, תחום )שינוי נצדתאפרזל

 ועד1ז של בתסקיר עלון ולאחר 1, העיריות לפקודת 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאםהחקירה

 המירוט ובמקום שובה' יפקידה' היאשינה בתיספת כמפייט בצית' עירית חחים1* ןע1:ג
 : יבוא האמורהבתוספת

 עד 16575 16564, 16563, 16544, 16543, 16538, 16533, עד16501"גושים:
- 17501 17488, 17486, עד 1658317483,  

 בשלמותם,
 הערוכה נצרת עירית של במפה כמסומן הדרומי-מזרחי לקטע פרט16534

 תש"מאמ בשבט ג' ביום הפנים שר ביד והחתומה 1 : 10,000בקנה-מידה.
 ירושלים,קש הפנים, במשרד מופקדים ממגה ושהעתקים 1980( בינואר)21

 נצרת עירית ובמשרד עלית, נצרת הצפון, מחוז על הממונהבמשרד
 ; המפה( - זה בפרט)להלן

 ן במפה כמסומן 26 14, 13, מחלקות לחלקים פרט 16540 ל,.....ייי,,,====י.
 21 20, דרכים וחלקי 19 18, 17, 9, 7, חלקות לחלקי פרט16561
 ; במפהכממומן
 43; 38, 37, 36, לחלקות פרט16562
 )דרך(; 31 9, עד 5 חלקות לחלקי פרט17507

- 16535 : גושיםחלקי  הראשי; מהכביש ומערבית דרומית קטע 
16536

-  ; הראשי מהכביש ומערבית דרומית קטע 
16541-  ; הראשי מהכביש צפונית-מערבית קטע 
16542-  ; צפוני קטע 

 ; במפה כמסומן 16539, בגוש 12 9, 4, 1, חלקות חלקיחלקות:

 ; במפה כמסומן 16556, בגוש 33 24, חלקותחלקי
 במפה; כמסומן 6557ג בגוש 2 ג חלקות וחלקי 12 11,סג
 ן במפה; כמסימן 16558 בגחן 1 מחלקהחלק
 ; במפה כמסומן 6560ג בגצן 1 מחלקה וחלק 5 ו"2,
 במפה; כמסומן 16565, גון )דרף( 6 2, ג חלקות וחלקי 7 3,5,

 במפה; כמסומן 16566, בגנט מהלקה5 וחלק עד8 6 ג עד1,,
 במפה; כמסומן 17510 בגדן 9 2, ג חלקותהלקי
 במפהק כמסומן 17511 בגוס 43 מחלקה וחלק 41 זג3ג
 7512ב בגק 44 35, עד26

neulnשהוא 17501 17484, הגףזימ ידי על המותחם "Dwn עילוטף הכפר של הבנף 

,' ג ר ו ב ף ס וי 1980( בינואר )21 תש"ם בשבטג' ----------- הפגיםשר 06י--3(,חמ
", 197. עמ' י חדש לטח מדעת,שראל, דים1

 "98ב2ן2 חש"ם, באדר ד' 93לו התקנותשבז1054



 ל תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון )ביוב( לאשדוד עזר חוק.

 המקומיות הרשויות וחוק 1, העיריות לפקודת ו-254 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק אשדוד עירית מועצת מתקינה 2, תשכ"ב'-1962)ביוב(,

הת יבוא: ", תשל"ו-1976 )ביוב(, לאשדוד עזר לחוק התוספת במקום1. ההוספתלפת

 "תוספת",
 ו-3( 2)סעיפים

 - זובתוספת
 ג"', מגורים "אזור ב"', מגורים "אזור 1", א' מגוהים "אזור, א"', מגורים"אזור

 בנינים "אזור מסחרית", ויחידה מסחרי "אזור מיוחד", מגורים "אזור ד'", מגורים"אזור
 תעשיה" "אזור זעירה", ותעשיה מלאכה "אזור הים", שפת לפיתם "אזוה*ציבוריים",
 מיוחד-ם" למבנים מיוחדיםו"מגרשים

_- 
 מפויטות ובניה תכנון בתכניות כמשמעותם

 כפי אשדוד, עירית בתחום הדרום, מחוז ולבניה לתכננן המחוזית הולדה בידיהמאושרות
 בלירות""יטי הביוב. היטל הטלת ביום בתוקףשהם

 של מ"רלכל
 ,כוללקרקע
 שעליהקרקע
 ,הבגיז(עומד

 בניה של מ"רלכל
 לנגיו תוספתאו

 בכל -קיים
 שלקומותיו
 חוץמייות לפיהבגיד

 האזורסוג

 ן בניה של מ"רלכל
,ו ןאותוספתלבניז

 לכלמ"רשלן .--בכלקחם
 )כולל קרקעןקומותיו,מל

 שעליה קרקען לפיהבנק
 הבגק( עומד 'ן חוץמידות

)50, 28~0
43028~0
11.0028.00
15~028"00
123028.00
115028.00
12.5028.00
4.5028.00
פטור1230
פטור1150
פטור00(

פטור"1100

 צילקרצבי
 אשדוד עירית טרא

.1
2
3
נ
3
3
נ
3
3
10
11

2.5622.00
2.50

. 
22.00

7.00
. 

22.00
8.50

, 

22.00
8,50

22.00 י
8.5022.00
8.5022.00
2.5022,00
פלוי8.50 ~וטור8.50
פטור .4,50

פטור430

 בורגיוסף
 הפנים ~סר1

 ,. א' מגוריםאזור
 1 א' מגוריםאזור
 ב' ומגורים,אזור
 ג' מגוריםאזור
 מיוחד מגוריםאזור
 ד' מגוריםאזור
 מסחרית ויחידה מלחריאזור
 ציבוריים עניניםאזור
 הים שפת לפיתוחאזוד
 זעירה ותעשיה מלאכהאזור
 תעשיהאזור

 למבנים מיוחדים מגרשים12,
מיוחדים

נתאשר,
 1980( בינואר )23 תש"ם בשבטה'
 12--8(,חם

 197 עמ' ", חדש נוסח ישרתי, מדינת שני1
 156. עמ' תשל"ב, 196; עמ' תשכ"ב, ח"ח2
 639. עמ' תש"ם, 2608; עמ' תשל"ו, ק"ת3

1055 , 2.1980.ן2 תשש, קאדר ד' 4093, התקנותקובץ



 תש"ם-1980 2(נ מס' )תיקון בעב( )אגרת 9הרציי" עזיחוק

 הרשויות וחוק העיריות1 לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזף חוק הרצליה עירית מועצת מתקיבה !, תשכ"ב-1962 )ביוב(,המקומיות

 יבוא: 3, תשל"ד-1974 ביוב(, )אגרת להרצליה עזר לחוק התוספתבמקום ויההלפתהתוספת

"תועפת
 האגרהשיעור

בי'י1ת סניטרית צריכה כולל ביתית, לצריכה מים א"קלכל
 5.90 ולבניה לחקלאות לגינון, למעט ומלאכה,בתעשיה

 שאינה אחרת צריכה ולכל ומלאכה לצריכה מ"קלכל
9.00" ולבניה לחקלאות לגינון, למעט ביתית,צריכה

 נבו ף סיונתאשרו
 הרצליה עיריתראש~ 1980( בעואר )atrwn 28 מהבט"

"מ48
 - בורהיוסף)

 הסמם'סר
 97נ עמ' י הדש מסח ישרן מיינת דית;
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשב"ע, מ"ח2
 252. עמ' תש"ם, 1398; עמ' תשל"ד, ק"ת3

 תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת לחדרה עזרחוק

 מועצה מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-254 251 250, סעיפים לפי סמכותהכתוקף
 זה: עזר חוק חדרהעירית

 יבוא: !, תשל"ה-1974 מים(, )אספקת לחדרה עזר לחוק התוספת במקים 1. התוספההחלפת

מזועפה
 בלירות"אסה )1((: )ג( 2 )סעיף פרטית רשת היבוראגרת

1200 דיור יחידתלכל)1(

1600 משרד או עסק יהידתלכל

2000 פנסיון או מלון בית תעשיה, יחידתלכל

1000 מ"ר 30 עד ששטחה מלאכה יהידתלכל

20 נוסף מ"ר לכל מ"ר, מ-30למעלה

 לפי מחדש התקנתו או חיבוב פירוק חיבור,הרחבת)2(
 - הצרכןדרישת
400 "2עד

 המנהל שהגיש השבוןלפי מ-"2למעלה

 197. עמ' 8, חדש גבח ישראל, מדינת דיני1
 515. עמ' הס"ה, 3309; עמ' תשב":, ק"ת2
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 מלנרוההאגרה

 פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה
100 )ב(( 3)סעיף

100 )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדיקהאגרת

 מרובע מטר לכל ו-)ג((, 4)א( )סעיף צינורות הנחתאגרת
10' הנכס שטחשל

 - לכךונוסף
 בכל הבניה שטח של מרובע מטר לכל מגורים,בבנין
20קומה

10 הבגין נפה של מ"ק לכל מגורים, בנין שאיבובבנין

 - )ד(( 5 )סעיף מ~מ מדאגהת)1(
 לפי אגרה תשולם מים מד להתקנת מיתקן'מוכןכשיש
 מצרכים על הפיקוח חוק לפי ליצרן שנקבעהמחיר

 הוצאות 25% בתוספת 3, תשי"ח-1967ושירותים,
התקנה.

 אגרה תשולם מים מד להתקנת מוכן מיתקןכשאין)2(
 המנהל. שהגיש חשבתלפי
120 )ט(( 5 )סעיף מיס מד בדיקתאגרת

100 )ד(( 11 )~עיף חיבור חידושאגרת

 כהנאיחיאלנתאשר.
 חדרה עיריתראש' 1980( ~יגואר )7 תש-ם בטבתי"ח
 בררגיוסף 8,7()המ

 הפניםשר
 202. ועם, 26 עמ' כשע"ב, 24; עמ' השי"ת, מ"ח3

 תש"ם-1980 )תיקון(, לאופניים( )רשיוגוה לפהת'יתקוה עורחוק
י  לפקודת 77 יסעיף 1, העיריות לפקודת ו-259 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף-

 זה: עזר חוק פתח-תקוה עירית מועצת מתקינה 2,התעבורה

 4 סעיף -ה,קק סעיף במקום 3, תשט"ו-1955 לאופניים(, )רשיונות לפתחלתקוה עזר לחוק נ צס~*ף 1;4

 .) יבוא: )ב(קטן

 שתים של בשיעור אגרה לעיריה תשולם מספר לוחית כל בעד")ב(
) לירות."עשרה

 תבורידבנתאשר.
 פתח-תקוו עיריתראש 1980( בינואר )7 תש"ם .בטבתי"ח

 מסכים.אני
 לנדאוחיים בורגיוסף
 התחכומהשר הפניםשר

-------------
 197. עמ' 8, הדש נוסח ישראל, מדיגת דית1
 173. עמ' 7, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני2
 775. עמ' תשל"ו, 1288; עגו, תשט"ו, ק"ה3

57כ,1 21.2,1980 תש-ם; באדר ד' 4093, התקנותקובץ



 תש"פ--980ן )תיקון(, ושלשים( )מודעות לקוית"יפ עזותוק

 עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-254 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזף חוקקרית-ים

 2 תשי"ח-1958 ושלטים(, )מודעות לקרית-ים עזר לחוק השביה התוספת במקוםן. ההוסטתהחלפה

 ,בוא.השגיה

 שמה"ו2ווזפןזישנא
 )ב(( ו-9 )א( 3)סעיפים

 מודעות - א'חלק

 אחר:במקום * בלירות"אגרה או מודעות לוח על הדבקה ידי על המתפרסמתמודעה1.
 - גדולהמודעהא.

180 מהם חלק או הראשובים הימיםלשלושת

70 נוסף יוםלכל

8 מודעה אותה של עותק כל הדבקתבעד

 - ביצוגיתמודעהב.
100 מהם הלק או הראשונים היקיםלשלושת

40 כוסף יוםלכל

8 מודעה אותה שע עותק כל הדבקתבעד

 - קטבהמודעהג.
50 מהמ חלק או הראשובימ הימיםלשלושת

20 בוסף יוםלכל

8. מודעה או.תה של עותק כל הדבקתבעד

 - זעירהמורעהד.
40 מהם חלק או הראשונים הימיםלשלושת

 נוסף יוםלכל
'20

8 מודעה אותה של עותק כל הדבקתבעד

 קולבוע בד על חשמלי או אופטי מכשיר באמצעותמודעה2.
 מקום לכל ממנו, חלק או שבוע לכל - אחר במקוםאו

50פרסום

 מהם, חלק או מטר 27 כל בעד קולנוע, בד על פרסוםסרט3.
70 קולנוע בית לכל ממנו, הלק או שבועלכל

 197. עמ' 8, חוש יוטח ישראל, נדינת דיני1
 1470. עמ' תשל"ט, 1860; עמ' השי"ת, ק"ת2
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 בלירות האגיה,

- = - !
140

35

.300
450

280

200

280

90

"280

 או מרובע מטר כל בעד ממחרי, או פרטי רכב בתוהמודעה
 ממכה חלק או שנה לבל ממנו,חלק

 ממבה חלק או שנה לכל ציבורי, רכב בתוךמודעה
 או שבה לכל ציבורי, רכב של החיצובי החלק גבי עלמודעה
 - ממגהחלק
 ממנו חלק או מרובע מטר שללש ששטחה מודעה)1(
 מרובע מטר שליש מעל ששטחה מודעה)2(
  לשבוע המפייסם לרשות אותו העמידה שהעיריה מודעותללה
 ' ממנו חלקאו

 הנוגעות מודעות לפרסם קולנוע בית לבעל שנתיהשיון
 לכל ממנו, חלק או מרובע מטר כל בעד - הקולנועלעסקי
 ,, ממנה חלק אושנה

 בעד אחר אופז בכל או בביאון או באשמל מוארתמודעה
 ממנה חלק או שנה לכל ממנו, חלק או מרובע מטרכל

 שלטים - ב'חלק
 מטר לכל - יותר ארוך הרוהב ואמ אותך, מטר לכלשלט,
 לשנה ממטר, חלק אורוחב,
 מטר כל בעד אחר, אופן בכל או ניאון באורות מוארשלס
 לשנה ממש, הלק אומרובע

 אפרתב'נימין,'נתאשר.
 קרית-ים עיריהראש' 1980( בינואר )7 תש"מ בטבתי"ח
 בורגייסף 8,17(,))חמ

 הפבימשר,)

 תש"ם-1980 )תיקון(, השמירה( )הסדרת יזכרון-יעקב עזרהיק
 סקיי לפי שכותהבתוקף

 לחוק ו-16 3 סעיפים 1, המקומיות המועצות לפקודת 22
 זכרון- המקומית המועצה מתקינה 2, תשכ"א-1961 השמירה(, )הסדרת המקומיותהרשויות
 ) זה: עזר חוקיעקב

11 14סע.ף
 תיקיו "300 במקום 3, תשכ"ו-1966 השמירה(, )הסדרת לזירון-יעקב עזר )לחוק 14 יסעיף '

 לירות "3000 יבואלירות"

 שיבובסקייש*'נתאשר.
 זכרון-יעקב המקומית המועצהראש 1980( בינואר )7 תש"ם בטבת--ח
 בורגיר,סף 6,94()"מ

 הפניםשר
 256. עמ' 9, נוסח.חדש ישיאל, מדינת ד,4"1
 169. עמ' וכשכ"א, מ"ח2
 6ג16. עמ' תשכ"ו, ק"ה3
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 תש"ם-ס198 )תיקון(1 מים( )אספקת לזכרון-יעקב עור

 המועצה מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק יעקב זכרוןהמקומית

 יבוא: 2, תשכ"ו-1966 מים(, )אספקת יעקב לזכרון עזר לחוק התוספת במקים וי התוספת""לפה

"תוספה

 בלירות"אגרה - )1(( )ג( 2 )סעיף פרטית רשת היבוראגרת1.

4000 חנות או משרד דיור, יחידתלכל

6000 ומעלה דירות 8 - דירות רב במבנה ראשי חיבורלכל

8000 וחקלאות העשיה הבראה, בית מלון, פנסיון, של היבורלכל

250 3)כ(( )סעיף פרטית רשת של להסוינו; או לשינויה היתראגרת2.

250 )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדיקהאגרת3.

 - ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת4.
11 המבנה מוקם שעליו השטח כולל הנכס, שטח של מ"רלכל

 - לזהונוסף
 בכל מרפסות כולל למגורים, מבנה של מ"רלכל

,50הקומות

 מלון, הבראה, בית פנסיון, משרד, של מבנה מ"רלכל
75 קומה בכל עסק, או חנותתעשיה,

40 וכד'( מוסך )מחסן, עזר מבנה של מ"רלכל

 - )ד(( 5 )סעיף מד-מיםאגרת5.

 מצרכים על הפיקוח חוק לפי ליצרן שנקבע המהירלפי
 - של בתוספת 3, תשי"ח-1957ושירותים,

 מד-מים; להתקנת מוכן מיתקן כשיש - 35%)1(
 מד-מים. להתקנת מוכן מיתקן כשאין - 50%)2(

 והתקנה הובלה פירוק, כולל מד-מים, של בדיקהאגרת6.
200 )ט(( 5)סעיף

250" )ד(( 11 )סעיף חיבור חידושאגרת7.

 שיבובסקיישינתאשר;
 יעקב זכרון המקומית המועצהראש 1980( ביגואר )7 תש"ם כטבתי"ה

)המ8,7(
 בורגיוסף
 הפניםשר

 258. עמ' 9, הדש נוסה ישראל, מדינת דיני1
 1152. עמ' ru~5wn 2117; 1422, עמ' תשל"ח, 1544; עמ' משע"ז, 1502; עמ' תשכ"ו, ק"ת2
 ו-202. 26 עמ' משל"ו, 24; עמ' השי"א, מ"ח3
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 חש"ם=-1980 )תיקון(, אישור( תעודת )אגרת לפרדסיה עזרחוק

, המועצה מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סע-פ-ם לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר הוק פרדסיההמקומית

 התוספת '"חלנה יבוא: 2, תשל"ז=1976 אישור(, תעודת )אגרת לפרדסיה עזר לחוק התוספת -מקום1.

"תוספת
 3()סעיף

 בלירות"אגרה, -לתעודהא.

150 לירושות או לבנינים לקרקעות, הנוגע בענין)1(

80 הצהרות בענין)2(

"ו צהר יני, נעייי(1
20" תעודההעתק ה..

 ימינייצחק,בתאשר.
 פרדסיה המקומית המועצהראש 1980( בינואר לד תש"ם בטבתי"ח
 8,6("מ

 בורגיוסף
 256. עמ' 9; חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי,נ___בב____ב הפניםשר

 424. עמ' תשל"ז, 21; עמ' הש"ל, ,"ת2

 תש"פ-1980 ביוב(, )אגרת לראש-העין עזותוק

 ו-39 88 37, רסעיפים 1, המקומיות המועצות לפקודת 22 טעיף לפי סמכותהבתוקף
 ראש-העין המקומית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק

 זהי, עזר חיקש
~י

"גדרות - זה עזר בחוקן.

 ראש-העין; המקומיח המועצה ="המועצה"
 זה, עזר חוק הוראות לעבין בכתב המועצה ראש שהסמיכו מי לרבות - המועצה""ראש

 מקצתן; אוכולן
 המועצה. של הביוב לרשת המחובר בנכס בפועל המחזיק -"מחזיק"

 אגיה"טוה בתוספת. שנקבע בשיעור ביוב אגרת ישלם מחזיק2.
 .ביוב

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 158. עמ' תשל"ב, 96; עמ' השכ"ב, מ"ח2
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 ממנו. הנדרשת האגרה סכום את המפרטת לחייב, הרדעה ישלח המועצה ראש3* הודעהמשלוח
לחייב
תשלום

 מים )תעריפי המים תקנות לפי הנגבית המים אגרת עם יחד תשולם הביוב אגרת4י האגר"
 3. תש"ם-1979 )תיקון(, 2( )מס' המקומיות(בישויות

 מכוונת, היא שאליו האדם לידי נמסרה אם כדין, תהא זה עזר חוק לפי הודעה מסירת5י הודעהמסירת
 מבבי אחד לידי לאחרונה, הידועים או הרגילים עסקיו במקום או מגוריו במקום נמסרהאו

 רשום בדואר נשלחה או שם, המועסק או העובד בוגר אדם כל לידי או הבוגריםמשפחתו
 אפשר אי אם לאחרונה; הידועים או הרגילים עסקיו או מגוריו מען לפי אדם אותואל

 המקו- כאחד בולט במקום ההודעה הוצגה אם כדין המסירה תהא כאמור, המסירה אתלקיים
 אחד שלפחות המועצה בתחום הנפוצים יומיים עתונים בשני פורסמה או האמוריםמות
 העברית. בשפה הואמהם

תופפת
 2()סעיף

 בלירותהאגרה מוסדות עסקים, ביתית, לצריכה מים מ"קלכלא.
1 ובניה חקלאות גינון, למעטציבור,

2י ותעשיהמלאכהב..

 מלמדיוסףנתאשר.
 ראש-העין המקומית המועצהראש 1980( בינואר )7 תש"מ בטבתי"ה
 8,8()חם

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

 ח12. עמ' תש"ם, ק"ה3
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