
עוטות

 התקונותקובד
 1980:אפריל

עמוד
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 4%08101 תש"ם בנלסןכ"ד

. תש"ם-980נ בראש(, )פגיעה ושיקום( )תגמולים הנכיםתקנות
 . תש"ם-1980 מחלה(, מפני )ביטוח במערכה שנטפו חיילים משפחותתקנות
 . תש"ם--1980 )תיקון(, נוסף( )רישום ממלכתי וחינוך חובה לימודתקנות
 . תש"מ-980ן! )תיקון(, האזרחית( בתעופה )בטיחות הטיסתקנות
 . תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון אשפוז( דמי )קביעת נפש בחולי לטיפולתקנות
 . תש"ם--1980 )תיקון(, בחקלאות( )טרקטורים בעבודה הבטיחותתקנות
 . תש"ם-1980 לארץ(, בחוץ ומחסנים משרדים לפתיחת )הלוואות מסים גבייתאכרזת

 . . . תש"ם-1980 )שימוט(, העירוניים המשפט בתיצו
 )תיקון(, ושמן( למרגריגד; מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

. . . . .י. ם-1980 "תש
 5(, )מס' קפואים( לעופות מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

 ...תש"ם-1980
 5(, )מס' ק;פואים( עוף לחלקי מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

1~7  . . ..תש"ם-1980

 מקומי לשלטוןהמדור
 תש"ם-1980 )תיקון(, )היטל( )ביוב( חיפה אזור ערים לאיגוד עזרחוק
 . תש"מ-1980 )תיקון(, ושלטים( )מודעות לגבעתיים עזרחוק
 . תש"ם-1980 )תיקון(, הצומח( על )הגנה עילית לנצרת עזרחוק
 . תש"ם-1980 )תיקון(, עופות( )שחיטת לעפולה עזרחוק
 תש"ם-1980 )תיקון(, ושלטים( )מודעות לצפת עזרחוק
 תש"ם--980נ )תיקון(, רחצה( מקומות )הסדרת לראשון-לציון עזרחוק
 . תש"ם--1980 )ביטול(, ביבים( )בניית לאור-יהודה עזרחזק
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1%6  תש"ם-1980 )תיקון(, רחובות( )סלילת השרון לרמת עזרחוק



 מש"ם-1980 בראש(, )פסעה ושיקום( )תגמולים הנכיםתקנות

 ושיקום(, )תגמולם הבכיח לחוק ו-48 20א)2()ג( מעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אבי החוק(, - )להלן משולבך ]נוסחתשל"ט-1959

 מוחל נזק עם בראש פגיעה תיחשב לחוק 20א)ו:( סעיף לעבין בראש" "מגיעה1. בראשפגיעה
 יותר. או 90% של ברות דרגת לה בקבעה ואשר חיצונית מחבלהכתוצאה

 ן צם ויעזר 1980( בפברואר )19 תש"ם באז.רב'
 הבטחוןשר 3-772()חמ

- -
 611. עמ' תשל"ט, 276; עמ' תשי"ט, ס"ה1

 מש"ם-1980 מחיה(, מפגי )ביטוח במעיכה שגטפו ח41לים משפחותתקנות

 במערכה שנספו חיילים משפחות לחוקן ו-37 15)ב( סעימימ לפי סמכותיבתוקף
 מתקיי אני תש"י-150!11, ושלקום(,)תגמולים

 : אלה תקנות

 של לחוק, 15)ב( בסעיף כאמור מוזלה, מפגי ביטוח בהוצאות המדבההשתתפות1,
 של לצדו הבקוב בשיעור תהיה להלן', הממורטים החוק מסעיפי אחד לס" תגמולמקבל
 השנגמול: משתלם שבעדו חוו"ש לכל שישולם סעיף,אותו

בלירות

175 7 סעיף)1(
210 8 סעיף)2(
175 9 סעיף)3(
210 10)א( סעיף)4(
175 10)ב( סעיף)5(
210 10)ג( סעיף)6(
210 10)ד( סעיף)7(
175 10)ה( סעיף)8(
210 10א סעיף)9(
 אם ובין זוג בן לו יש אמ בק 12 סעיף)10(

175איןלו
175 13)1( סעיף)11(
210 )2( 13 סעיף)12(

 -- י תש."ט--1979 מחלה(, מפני )ביטוח במערכה שבטפו ח"לימ משפחותתקנות2,
בטלות.

תחילה

 ויצמןעזר 1980( בפברואר )28 ש1"ם באדרי"א
 הבטחת,2ר 1%-י("מ

-----------
 18ב עמ' תשל"ה 36; עמ' השכ"ט, 162; עמ' תש"ק מ"ח1
 1357. עמ' תשל"ט, ק"ת2

 10.4,1980 תק"ם, בניסן כ"ד 4108, התקנותקוצץ1292



 תש"ם-1980 )תיקון(, נוטף( )יישום ממלכתי ותיגוף חובה לימודהקנות
 21 סעיף ולפי 1, תש"%-1949 חובה, לימוד לחוק 15)ב( סעיף לפי סמכותיבתוקף

 לחינוך ונ:מועצה מחינוך בועד היוועצות ולאחר 2, תשי"ג-1953 ממלכתי, חינוךלחוק
 : אלה תקנות מתקין אניממלכתי-דתי,

 - י תשל"ח-1978 נוסף(, )רישום ממלכתי וחינוך חובה לימוד לתקבות 1 בתקנה1.
 שהוא "בין יבוא צמוד" "ושאינו במקום ביביים" "חטיבת בהגדרת)1(
 ; צמוד" שאלנו וביןצמוד
 "או יבוא ביניים" חטיבת שסילם 15 בן "נער אחרי "נער" בהגדרת)2(

 מוסד", באותו ל' כיתה בהמשכה שאין ט' כיתהשסיים

 ר מ ה ן ו ל ו בז 1980( במרס )9 תש"ם באדרכ"א
 והתרבות החיבורשר 3-461()חמ
 146. עמ' תשל"ח, 1176; עמ' השכ"ט, 287; עמ' תש"ט, ס"ת1
 249. עמ' תשל"ג, 137; עמ' תשי"ג, ט"ח2
 1198,  740, עמ' תשל"ח, ק"ת3

 תש"ם--980ו )היק11(1 האורחיה( בתעופה )בט"תוה הטיסתקגוה
 לפקודת ז-2)ד( 14)א( וסעיפים 1 1927 הטיס, לחוק 30 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : אלה תקנות מתקין אני 2, תש"ח-1948 והמשפט, השלטוןסדרי

 ל4 תשהזז

 לירות". "10,000 יבוא לירות""500

 לודאוהיים ( 980 במרס י תש"ם באדרט"ו
 התחבצהשר %9-ח1חמ

 182. עמ' תשל"1, 2551דס"ה עמ' ג/ כרץ א"ק חוקי1
 1. עמ' 4 מס' א/ תוס' תס"ח, ע"ר2
 1263, עמ' תשל"ח, 156; עמ' תשל"ג, 778; עמ' תשכב, ק"ת3

 2(, מטל )היקון אשפת( דמי )קביעת נפש בחולל לטיפולהקנות
תש"ם-1980

 אבי 1 תשט"ו-1955 נפש, בחולי לטיפול לחוק 8א טע"ף לפי סמכותיבתוקף
 2, תשל"ג-1972 אשפוז(, דמי )קביעת נפש בחולי טיפול לתקנות השביה בתוספת1.1

 "2500" וכמקום "850" מקום בכל יבוא "710" במקום בלירות, אשפוז ליום המחירבטוי
 "3000".יבוא

 שוסטקאליעזר 1980( במרס )12 תש"מ באדרכ"ד
 הברשותשר 2"-י("מ
 126. עמ' תשל"ב, ;2;; עמ' תשט"1, ס"ח1
 880. עמ' תש"ם, 126; עמ' תשל"ג, ק"ת2

1293  10.4,1980 תש"ם, בניסן כ"ד 4108, התחנותקובץ



 )מיקון(1 בחקלאות( )טרקטורים בעבודה הבטיחותתקנות
 תש"ם-980~

 חדש[, ]בוטח בעבודה הבטיחות לפקודת ו-216 173 סעיפים לפ" סמנ:ותיבתוקף
 : אלה תקבות מתקין אס 1,תש"ל-1970

 2 תשל"ב-1972 בחקלאות(, .)טרקטורים ב!עבודה הבטיחות לתקנות 1בתקבהוי 1 תקנהתיקון

 קש"הה" "מסגרת אחרי בטיחות", "מסגרת בהגדרת העיקריות(, התקבות -)להלן
 מתקפלת מסגרת "לרבותיבוא

 יבוא במטע" פלובית "למעולה המלים או[ו'י העיקר"1'ת, לתקבו'ת 3)א()2(בתקבה2 3 תקנהת'קו1
 "ובדרך ואחרי צמיחה" לבית "או יצוא המטע" אל "בדרך אחויי צמיחה", בבית"או

 צמיחה". מבית "או יבואמהמטע"

 יבוא: העיקריות לתקבות 8 תקנהאחרי3. 8א תקנה.ז;וספת
8-1ב

 היצרן. [:ידלשסופקו:וקפלת
 שמותר אלא' עת בכל מיוצבת תה,.ה מתקפלת בטיחות לנסגרת8ב. לסימולהיתר
 מופעל מורכבת היא עליו הטרקטוך' כאשו. מפריע הצובה אםלקפלה , מיהותמסרת

 הפעלה לשם ומהם אליהם בדרך כשבמצא או צמיחה בבית אז'במטע
 לאחריה."או

 כץישראל 1980( בפברואר )7 תש"ם בשבטכ"ב
 והרווחה העבודהשר ;י3-5(1חמ

- - - - -
 337. עמ' 16, חדש נוסה ישראל, מדינת דיני1
 1575. עמ' חשל"1, 196; עמ' תשלש, נ154; 801, עמ' תשל"ו, 1701; עמ' תשל"ב, ק"ת2

 לארץ(, כחוץ ומחטגים נאשודים לפתיתת )הלוואות מסים גבייתאכרות

תש"ם--980~
 : לאמור מכריז אני )גבליה(י, המסיב[ לפקודת 2 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 לסכום מעל לארץ, בחוץ מחסן או מעזרד לשנ:ירות ששימשד; הלוואד; גבייתעל1, המקודהתהלת
 הוראות יחולו ישראליים, ומוצרים טד[ורז'ת של "צוא לקידום והמיועד המגיעהמענק
 בפקון.ה. כמשמעותה מט תהיה האמורה ההלוואה ;תפקודה

 הורביץיגאל 1980( במרט )10 תש"ם באדרכ"ג
 האוצרשר 3-1147(י"מ

- - - -
 1374. עמ' ב', כרר ישראל, מדיגת דמי]

 4.1980.נ1 תש"ם, בניסז כ"ד 4108, התקנותקובץ1294



 תש"ם=1980 )שיפוט(1 העירוניים המשפט בתיצו

 )להלן העירוניים המשפט בתי לפקודת 4)2( סעיף לפי סמכותיבעוקף
 . : לאמור מצווה אניהפקודה(,

 התוספתתיקון
לפקודה

 יבוא: לפקודה התוספתבסוף1.
 ; לפיו שהותקנו והתקנות 2, תשכ"ג-1963 ציבוריים, במקומות הבטיחות"חוק
 ; לפיו שהותקנו והתקנות ", תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותחוק
 ; לפיו שהותקנו והתקנות 4, תשי"ט-1959 הכבאות, שירותיחוק

 תשכ"א- בחיפה(, בכרמלית הבטחון ושמירת תנועה )סדרי התעבורהתקנות
1961."5 

 1980(. באפריל )1 תש"ם בגיסן ט"ו ביום זה צו של תחילתו2. ילךתה

 תמירשמראל 0980 באדרתש"מ)13נמרסכ"ד
 המשפמםשר"מ0"%4,

 914. עמ' וכשל"ג, ק"ת 286; עמ' 2, תוס' 1942, ע"ר 995; עם, ב, כהד א"ק חוקי1
 2. עמ' משכ"ג, מ"ח2

 :נ ןון35:ייה":':ן'.,!*
 ושמן( למרגרינות מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

 תש"ם-1980)תיקון(,

 1, תשי"ח-1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : לאמור מצווהאני

 ושמן(, למרגרינה מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו בתוספת1. התוספתתילון
 1תש,ם-1980

-  ד'טפר 
 במכירה בלירותהמחיר

 לצרכן ןלקמעונאי
ן ג'טור ב'טור א'טור - -

כולל ןללא
מע"מ ומע"מהכמותהאריזה-המצרך

 : המצרךבמקום
 עם"מרגרינה

12.20"9,80 גרם200הבילה מלח בליאו

 .יבוא*
 עמ"מרגרינה

11,00"8,85 גרם200חבילה מלח בל"או

תחילה

 32. עמ' תשל"ט, 24; עמ' תשי"ח, ס"ת1
 1197. עמ' תש"ם, ק"ת2

1295 10.4.1980 תש"ם, בניסן כ"ד 4108, התקמחקובץ



 קמיאים( לעוסות מקסימליים )מחירים ושירותיכן מצרכים עי הפיקוחצו
 הש"ם--980~ 5(י)מטי

 י, תשי"ח--1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : לאמור מצווהאנ"

 - זהבצו1,הגדפת
 פכים, וחלקי קרבתם רגליים, ראש, נוצות, ללא מבותר,, לא שחוט, פטם - קפוא""עוף

 ; בשקית וארוז מוקפאנ:שהוא

 וארוז מולמא כשהוא רגליים, ראש, בוצות, ללא ומפורק, שחונו מטם -"משפחתי"
 ;ממגש

 פנים וחלקי רגליים, ראש, בוצות, ללא מבותר, שחוט, פטם -- למהדרין" כשר"פטמ
 ; למהדרין" "כשר הרבבות בחותמת ומוחרנמ בשקית, וארוז מוקפאכ:שהוא

-"מע"מ"  2. תשל"ו-1975 מוסף, ערך מס בזעוק כמשמעותו מוסף ערך מס 

 : כדלקמן יהיה במכירה קפואים לעופות המקסימליהמחיר2,מהיר
-

 לק"ג ביירותלצרכןן לל"ג בלירוו; לקמעונאי

כוללמע"מ ן מע"מ ללא ן ,:ו,ללמע"מ ן מע"מללא "?NID העוףסוג

 "מינ"" מסוג קפואעוף
58,6565.6967.417530 גרם 1,100 עדבמשקל

 "1" מסוג קפואעוף
57.8864.8366.5274,50 גרם 1,400 עדבמשקל

"," "2" מסוג קפואעווי
57.1063.9565.6373.50 גרמ 1,600 עדבמשקל

 "3" מסוג קפואעוף
48.5654.3955,806230 גרם 1,650 מעלב:נושקל

58.5665.6967.4175.50משפחתי

 האמורים לסכומים בנוסף לגבות ממוכר רופאי לצרכן למהדריו כשא' פטם מכירת,נל3. בעדתוספת
 מע"מ(. )כולל קילוגרם לכל לירות שתי2בסעיף למהדריןנשרות

 4(, )מס' קפואים( לעופווז מקסימל"ימ )מחירים ושירותים מצרכים על המיקוחצו4יביטול

 3תש"מ-1980
-  

 בטל

 1980(, במרס )20 תש"מ בניטז ג' ביום זה צו שלתהילתו5.תחייה

 ן ו ר ש ל א י רא 1980( במרט )19 תש"ם בגיסןב'
 החקלאותשר 3-6(~חמ

- - - -
 26. עמ' tA~jwn 24; עמ' תשי"ה, ס"ת1
 52, עמ' תשל"ו, ס"ה2

 1215. עמ' תש"ם, ק"ת3

 10.4.1980 תש"ם, בגיסן ע"ד 4108י התקניתקיבץ12116



 קפואים( עוף יתלקי מקסימל%פ )מתירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו
 תש"ם-1980 $(,)מס'

 1, תשי"ח-1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : לאמור מצווהאנ"

 - זה בצו1.
הידיית

 לבבות או כבדים או ירכיים או שוקיים או שלמות כרעיים או חזה - קפואים" עוף"חלקי
 ; קפואים כשהם פטם של טחול או קורקבניםאו

 חלק שאיבם שומנים ללא בוצות, ללא עור, ללא פטם של חזה - פטם" של קפוא"חזה
 וארוז מוקפא כשהוא גו" 500 ומשקלו חלקים, לשבי חצוי או שלם כשהוא עצמו,מהחזה

 ;במגש

 חלק שאיבם שומנים ללא נוצות, ללא פטם של שוקיים - פטם" של קפואות"שוקיים
 ; במגש וארוזות מוקפאות כשהן עצמן,מהשוקיים

 חלק שאלנמ שומב"ם ללא בוצות, ללא פטם של "רכ"ימ - פטמ" של קפואות"ירכיים
 ; במגש וארוזות מוקפאות כשהן עצמן,מהשוקיים

 מוקפאים כשהם גר' 500 שמשקלם פטם של שלמים כבדים - מטם" של קמ,'אים"כבדלם
 ; בסקלתוארוזים
 וארוזים מוקפאים כשהם גר' 500 שמשקלם שלמים לבבות - פטם" של קמואים"לבבות

 ;בשקית
 גר' 500 שמשקלם פטם של שלמים קפואים קורקבנים - פטמ" של קפואים"קורקבנים
 ; בשקית וארוזים מוקפאיםכשהם
 מוקפאים כשהם גר' 500 שמשקלם מטם של שלמים טחולים - פטם" של קפוא"טחול

 ; בשקיתוארוזים

 2. תשל"ו-1976 מוסף, ערך מס בחוק כמשמעותו מוסף ערך מס -"מע"מ"

מחיר : כלהלן יהיה במכירה קפואים עוף לחלקי המקסימלי המחיר2.

 לצוכןמשר למרגזמחיר לומעזנאימחיר
 בלירותלק"ג בלירותלק"ג בלירותלק"ג"

 מע"מבזלל מע"מללא מע"מבולל החלקסוג

147.42169.64190.00 מטם של קפואחזה
67.6577.6887.00 פטמ של שלמותכרעיים
87.97101.34113.50 פטם של קמואותשוקיים
56,9665,6373.50 פטמ של קפואות"רכי"מ
139.75160.71180.00 מטם של קפואיםכבדים

73.7684.8295,00 פטם של קפואיםקורקבבים

139,75160.71180.00 פטמ של קפואיםלבבות
93.17107.14120.00 מטם של קפואטחול

 26. עמ' תשל"ג, 24; עמ' תשי"ח, ס"ת1
 52. עמ' משל"ו, מ"ח2

1297 10.4.1980 תש"ם, בגיסז פ"ר 4108,קיבץ'התקנות



 )מס' קפואים( עוף לחלקי מקסימליים )נוחירים ושירותים מצרכיך על הפיקוח צו3יביטול
 3 תש"ם-41980(,

-  
 בטל.

 1980(. במרס )20 זבש"ם בניסן ג' ביום זה צו שלוזחילתו4יתחילה

 ן ו ר ש ל א י רא 1980( במרס )19 תש"ם בניסןב'
 החקלאותשר 5.--3(1"מ

- - -
 1216. עמ' תש"ם, ק"ת3

 שקוטי לשלטוןטרור
 תש"ם-1980 )ת"קון(ז )היעל( )ביוב( תיפה איור עריס לאיגוד עזרחוק

 מועצת מתקינה 1, תשט"ו-1955 ערים, איגודי לחוק 14 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק )ביוב( חיפה אזור עריסאיגוד

 ן תשכ"ב-1961 )היטל(, )ביוב( חלפה אזור ערים לאיגוד עזם לחוק 5 סעיף במקים1, 5 סעיףהחלפת

 יבוא: העיקרי(, העזר הוק -)להלן
 במד-מים, נמדדת איבה דיור ליחידת המסופקוו המים כשכמוונ5. היטל"חישוב
 ההיטל ישולם המים, כמויות על מכ:וסס איבך הממסמקים ו:מים בעד והחיוב אחרימבמקרים

 הדיור." ביחידת הגר אב קנית לכל לחודש לירות 20 שלבשיעור

 לבוא: כעיקרי העזר לחוק התוספת במקום2* התוספההוזלפת

"תוספת
 2()סעיף

 סמים צריכתמקים

 דגים חבויות מסעדות, א"ר'וח, בוני ותעשיה, מלאכהלבתי)1(
 ההיטלשיעור ברי- ומוסדות סוציאליים מוסדות זיגים, בריכות בהןש"ש
 למ"ק בלירות רווחים: להפקת מיועדים שאיבס :'ח"נור דת תרבות,אות,

 2.00 לחודש מיס אספקת של הראשוממ המ"קל-10
lfvo כוסף מעוקב מטרלכל

2.00" אחר מקום כל)2(

 גוראלאריהמאשר.
 עריס אימד מועצת ראשיושב 1980( ביראך )D~Wn 23 מחבטה'
 )ביוב( חיפהאזור 8,12()"מ

 בורגיוסף
 הפז"משר

 48. ע"  תשט"ה ס"ת1
 523. עמ' תשל"ט, 1841;  עמ' בשמ"א, ק"ת2

 10.4.1980 תש"ם, בניס: כ"ד 4108, התקנותשבז15191



 ' הש"ם-1980 )היקון(, ושלטים( )מודאות לגגעתיים עירחוק

 מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-254 251 250, סעיפימ לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק גמעתייםעירית

 התוספת ""לפת תשי"ט- ושלטים(, )מודעות לגבעתיים עזר בחוק והשלישית השניה התוספת במקומ1.
 יהשלישית "שגיה יבוא: 1959,2

 שניה"תוספת
 )ב(( ו-9 )א( 3)סעיפים

 בלירות-האגרה

 שבת ממוצאי שבוע לכל הסויטה, דרך המתפרסמתמודעה
12 קולנוע לכל משבוע, לחלק או בכלל( )ועד שישי ליוםעד

 - בקולנוע פרסוםסרט
24 רץ מטר 25 עד - ממנו חלק או שבועבעד

48 רץ מטר 50 עד מ-25למעלה

72 רץ מטר 75 עד מ-50למעלה

98 רץ מטר ל-75מעל

 או בזרחן בחשמל, הארה דרך המתפרטמ"מ מודעה אושלט
 אורך מטר לכל העסק, גג על לרבות אחר; אמצעיבכל

 -ברוחב
150 לשבה מהם, חלק או ס"מ 50עד

150 תוספת מהם, חלק או נוספים רוחב ס"מ 50לכל

 - ברוחב אורך, מטר לכל דופן,שלט
300 לשנה מהם, חלק או ס"מ 50עד

300 תוספת מהם, חלק או נוספים רוחב ס"מ 50לכל

 שלטים 25 עד מ-1 ציבורי רכב בתור מודעה אושלט)א(
 - לשנה מודעות,או

110 ס"מ 25 עד ובאורך רוחב ס"מ 84כגודל

 ס"מ 25 על העולה ובאורף רוחב ס"מ 34בגודל
150. ס"מ 50עד

 ס"מ 50 על העולה ובאורף רוחב ס"מ 34בגודל
220 ס"מ 75עד

 ס"מ 75 על העולה ובאורך רוחב ס"מ 84בגודל
300. ט"מ 100עד

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי1
 204. עמ' השל"ט, 788; עמ' U"'Wh/ ק"ת2

1299' 10.4.1980 תש"ם, בניר ע"ד 4108, התקנותקובץ



 בלירות""גרה מודעה או שלט לכל ציבורי, רכב על מודעה אושלט)ב(
 --לשנה
 חלק או ס"מ 100 עד ובאורך רוחב ס"מ 30 עזיבגודל
60מהמ

 חלק או ס"מ 200 עד ובאורך רוחב ס"מ 50 עדלגודל
80 הקודם הגודל על שיעלה ובלבדמהם,

 הלק או ס"מ 300 עד ובאורך רוחב ס"מ 25 עדבגודל
160 הקודם הגודל עיף שיעלה ובלבדמהמ,

 שלטאומודעה לכל מסחרי, ו.כב מעל מודעה אושלט)ג(
40 ממגו חלק או מרובב! מטר לכל לשגם ''

 לוחות 40 של נדרה על הדבקה דרן' המתפרסמתמודעה6.
 - מהם חלק אופרסום

%80 ימים שלושה עד גדולהמודעה

60, נוטף י"מלכל

135 "מים שלושה עד ביגוב"תמודעה

45 נוסף יוםלכל

110 ימים שלושה עד קטנהמודעה

36 נוסף לוסלכל

90 ימים שלושה עד אבל מודעת לרבות ?עירה,מודעה

30 נוסף יוםלכל

 לתקופה בלעדי לשימוש מודעוית לוח על המתפרסמתמודעה7.
53 ממבו חלק או מ"ר לכל ממגו, חלק או חודש לכלמסוימת,

 - ממבה חלק או לשבה לעטף, מעל ו;מותקן שלט)א(8.
100 ממנו חלק או מ"ר חצ"עד

150 אחד מ"ר עד מ"ר מחצ"למעלה

150 ממנו חלון או נוסף מ"רלכל

 - בוסף שלט)1()ב(
200 ממנו חלק או מ"ר חציעד

280 אחד מ"ר עד מ"ר מחצ"למעלה
280 ממבו חלק או' בוסף מ"רלכל

 - ומעלה ב' בקומה המותקן שלט)2(
120 ממבו חלק או מ"ר חציעד

%60 אחד מ"ר עד מ"ו' מחצילמעלה

160 ימנו חלק או' בוסף מ"רלכל

 - דו'פןשלט)ג(
300 נומנו חלק או מ"ר ח":"עד

400 אחד מ"ר עד מ"ר מחצילמעלה

400 ממגו חלק או נוסף מ"רלכל

 10.4,1950 תק"ם, בניסן כ"ד 4108, התקנותקיבץ1300



 בלירותהאגרה -- ראווה ארג? בצורת שלט)ד(
- - - - - 300 ממנו חלק או מ"ר חציעד

500 אחד מ"ר עד מ"ר מחצילמעלה
500 ממנו חלק או נוטף מ"רלכל

 40 לכל עירוב", שלטיס עמוד גבי על המותקןשלט)ה(
200 מהם חלק או רוחב ט"מ י-60 אורךס"מ

 לשטח מחוץ העיריה בתחום ציבורי למקום מעל המותקן,כלט9.
600 קשנה ממבו, הלק או מ"מ לכל העמק על-"דיהתסוס

 מגרש או שעשועים באולם אחר, שטח כל מעל המותקןשלט10.
 העסק, עם קשור שאיבו בגין גבי על או ושעשועיםספורט
400 לשנה ממגו, חלק או מ"רלכל

 ו-120 אורך ס"מ 30 לכל מבנה, או קיר גדר, גבי עלמודעה11.
260 לשנה מהם/ חלק או רוחבס"מ

 שלשיתהועפת
 )ב(( ו-9 )א( 3)סע"פיט

 הדבקהאגרת
 מהמ חלק או פרסום לוחות 40 על הדבקהאגרת

 גדולהמודעה
 בינוניתמופעה
 קטבהמודעה
 זעירהמודעה

נתאשר.
 1980( כלואר )28 תש"ם בשבטי'
 בורג ף סיי י""ממ

 הפתםשף

156
117
114
"108

 ירוךיצחק
 גבעתיים עיריתיאר

 תק"ם--1980 )תיקף(, הצומח( על בה )ה עילת לגערת שרהגק
 מועצת מתקינה העירעתק לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 זה: עזר חוק עילית נצרתעירית

 סעיף תיקן במקום 2, תשכ"ד--1964 הצומח(, על )הגבה עילית לנצרת העזר לחוק 11 בסעיף1.
 לירות". "100 יבוא אחת""לירה

נתאשר,
 1980( בפברואר )8 תש"ם בשבטכ"א
 8-44(,חם

 ג ר ו ב ף ס וי

 אריאב מנחם.
 עילית נצרת עיריתראש

 הפגיםשר
 197. עמ' 8, חוש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 998. עמ' תשכ"ד, ק"ת2

1301 10.4.1980 תש"ם, בניסן כ"ד 4,08, התקנותקובץ



 תש"ם-1980 )וציקין(, אופות( )שחיעוז לעפולה עזרחוק

 חוק עפולה עירית מועצת מתקינה העיריות למקודוו 250 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 זה:עזר

 העיקרי(, העזר חוק - )להלן 2 תשכ:"ב-1962 עופות(, )שחיטת לעפולה עזר בחוק1. 8 סעיףהחלפת
 יבוא: 3 סעיףבמקום
 השחיטה. לבית מחוץ עוף לשחוט ירשה ולא אדנ: ישחט לא )א(3. שחיטה"איסור
 מחוץ שחוט מעוף בוצות למרוט ירשה ולא אדבו ימרוט לא )ב(ימריטה

 עצמי." לצורד עופות מריטת על תחול לא זו הוראה השהיטה;לבית

 יבוא: העיקרי העזר לחוק 16 סעיף במקומ2. 16 סעיףהחרת

 שירותים אגרת לעיריה ישלם השחיטה לבית עוף המביא )א(16. שירותים""גרת
 בסם" עוף לגבי הפקיד השתמש אפילו עוף, לסל אחת לירה שלבשיעור
 ו-'11. 10 סעיפים לפיכותו

 כדלהלן: שירותים אגרת לעיריה תשולם מריטהבעד)ב(
 הודו. לתרנגול פרט עוף לכל לירות 4 של סך)1(
 הודו," תרבגול לכל לירות :12 של סך)2(

 עליעובדיהמאשר.
 עפולה עיריתראש 1980( ביגואר )28 תש"ם בשבט"

)"מ8,23(
 בורגיוסף

שרהפמם
-----------

 197. עמ' 8, חדש "סח ישראל, מד"ת די"1
 1147. עמ' תשל"ט, 2394; ועמ' 2053 עמ' "שכ"מ, ק"ת2

 )תיקון(, ושלעש( )מודעות לצפה עזרחוק
 תש"פ-980~

 עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקוזית ו-_251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזיי ;פוקצפת

 ימוא: 2, תשי"ט-1959 ושלטים(, )מודעות לצמת העזר לחוק השביה התוספת במקום1.
השגיה

 שגיה"חושפת
 )ב(( ו-9 )א( 3)סעיפים

 במרוה"אגרה במקום או מודעות לוח על הדבקה ידי על המתפרסמתמודעה1.

 - מהם חלון או ימים שלושה לכלאחר,
55 גדולהמודעהא.

5 עותק כל ה;-בקת בעד אגרהתוספת
-

 %97. עמ' 8, חדש נוסה ישראל, מיינת דעי1
 212. עמ' תשל"ט, 1052; עמ' השי"ט, ק"211

 10.4.1980 תשע, בניסן כ"י 8~41, התקנותקובץ1302



~

 בלירותהאגרה' ' ן
40 בינוביתמודעהב.ןן

5 עותק כל הדבקת בעו אגרהתוספתן
25 קטנהמודעהג.

4 עותק כל הדבקת בעד אגרהתוספת
10 זעירהמודעהד.

1 עותק כל הדבקת בעד אגרהתוספתה
פטור אבלמודעתה.

 בכל או בהסרטה או בחשמל הארה דרך המתפרסמתמודעה2.
 'מבוע לכל אחר, במקום או הקולנוע בד על אחר,אמצעי

- 

 לכל משבוע, חלק או בכלל( )ועד 'ן"ןי יום עד ומבתממוצאי
25מודעה

40 סרט לכל ממנו, חלק או שבוע בעד בקולנוע, פרסוםסרט3.

 מטר לכל פרטי, או מסחרי רכב על מודעה אושלטא.4.י
50 ממנה לחלק או לשבה ממנו, חלק אומרובע

 חלק או לשבה ציבורי, רכב כלי בתוך מודעה אושלטב.

ו4
nsnu

 רנת %גנ'ת"לקהת'צע'שלגיי
70 ממנה חלק או לשבהציבורי,

 על ולא העסק במקום שלא שפורסמה לעסק בבוגעמודעה5.
 או לשבה ממנו, חלק או מרובע מטר לכל המודעות, לוחגגי
100 ממנהלחלק

 של בלעדי לשימוש אותו העמידה שהעיריה מודעותלוח6.
100 ממנו חלק או שבוע לכלהמפרסם,

 הבוגעות מודעות לפרסם קולבוע בית לבעל שבתירשיון7.
 ממנו, חלק או מרובע מטר כל בעד הקולנוע, בנין עללעסקו
100 ממנה חלק או שנהלכל

 כל בעד אחר, אמצעי בכל או בניאון בחשמל, המוארשלט8.
100 ממנה. חלק או לשנה ממנו, חלק או מרובעמטר

 - ממנה לחלק או לשנה מרובעים, במטרים ששטחושלט9.
40 1,2עד

50 1 עד מ-1,2למעלה

:5: ממנו "" אי יי"י ".י :-:.:::::::ם
 בסעיפים הנקובה לאגרה 75% של תוספת - זו-צדדישלט .10

 ' העבין." לפי לתוספת, 9 או8

 גחמיאסאהרוןבתאשר.
 צפת עיריתראש 1980( בפברואר )8 תש"מ מצבטכ"א

 בורגיוסף)"מ117י
שרהפממ

,1302 10.4.1980 תש"ם, בגיסן כ"ד 4108, התקשתקצץ



 הש"ם-1980 )תיקון(, יחצה( מקוונות )הסדרה לראשון-לציון עזרחוק

 מקומות הסדרת לחוק 6 ומעיף 1, חעלו"ות לפקודת 250 סעיף לפ" סמכותו;מתוקף
 זה: עזר חוק ראשון-לציוז עירית מועצת מהקינה 2, תשכ"ד-1964רחצה,

 23 תשכ"ז-1960 רחצה(, מקומות )הסדרת לראשון-'לציו.ן העזר לחוק התוספת במקום1. התוספתהחלפת

יבוא:

 "תוספה.
 ו-25( 23)סעיפים

 בלירותהאגרה

 למטרת מו.גוע כסאות להעמדת שבתי רשיוןאגרת1.
200' כסא לכל -השכרו;

 השכרה, למטרת שמשיה להעמדת שבועי רשיוןאגרוז2.
400 ה שמש,לכל

 - השכרה למטרות מחסה להעמדת שנת. רשיוןאגרת3.
2000 מחסהלכל

 - השכרה למטרת אוהל להעמדת שבתי רשיוןאגרת4.
1200 אוהללכל

12" הרחצה במקום במקלחת שימושאגרת5.

 גיבשטייןחנניהמאשר.
 ראשנן-לצען עיריתראש 1980( בפברואר )6 תש"מ בשבט"

)חמ8,35(
 בורגיוסף

'טרהפממ
- -

 197. עמ' 8, חדש שסח ישראל,ד,"מדעת1
 172. עמ' תשם-ד,ס"ס2
 1355. עמ' בשל"ת, 390; עמ'ק"התשכ-ג3

 תש"ם-1980 )ביעול(, ביבים( )בנ9יד1 לאור-יהודה עזרחוק

 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-22 5!1 14, סעיפים לפ" סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק אור-יהודה המקומיתהמועצה

 2 תשי"ט--1959 ביבים(, )בניית לאור-יהודה עזר חוק1.ביטול
-  

 בטל.

 בוכובזהיצחקנתאשפז
 אור-יהודה המקומית המועצה ?רא 1980( בפברואר )6 יר"ם ןןבטי"ס

"מניע(
 בורגלךסף
 הפורר

- -  256. עמ' 9, חוש נוסח ישראל, מדינת דעי1
 1416. עמ' תש."ט, ק"ת2

 10,4.1980 תק"ם, בניסן כ"ד 4108, התקנותקובץ1304



 הש"ם-1980 )היקון(1 מים( )אספקת יהודה לאוו עזוהזק

 המועצה מתקיבה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 20 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק אור-יהודההמקומית

 יבוא: 2, תשכ"ו-1966 מיס(, )אספקת לאור-יהודה עזר לחוק התוספת במקום1. ההוספתהחלפה

"ונוספת
 שיירוה"אגרה )1((: )ג( 2 )סעיף פרטית רשת חיבוראגרת1.

6000 דיור יחידתלכל)1(
7600 חקלאות או תעשיה מלאכה, יחידתלכל

 - לזהובבומף
 מ"ק ל-300 מעבר שבתית צריכה מ"קלכל

ראשוגימ
 דרישת לפי מחדש התקנתו או פירוקו חיבור,הרחבת)2(

 -הצרכן
 "2עד

 מ-"2למעלה
 )סעיף פרטית ברשת וטיפול הסלה לשיבוי, וויתר בעז.אגרה

 )ב((3

 )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדיקהאגרת

 - ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הבחתאגרת
 הבכס פטטח מ"רלכל
 עמה בכל במה ,בטח מ"ר לכל לזה,תוסף
 -- )ד(( 5 )סעיף מד-מימאגרת )ד" 5 )סעיף מד-מיס התקשאגרת
 לפי האגרה תשולם מד-מימ להתקנת מוכן מיתקןכש"ב
 ושי- מצרכים על המיקוח חוק לפי ליצרן שנקבעהמחיר
 25%; בתוספת 3, תשי"ח-1957רותים,

7,5

2000
5000

250

800

24
60

100

 המנהל. שהגיש חשבון לפי - מד-מים להתקנת מוכן מיתקןכשאין
 - והתקנה הובלה פירוק דמי כולל מד-מים, בדיקתאגרת7.

600 )ט(( 5)סעיף

250" )ד(( 11 )סעיף חיבור חידושאגרת8.

 כוכוכזהיצחק
 1980( בינואר )23 תש"מ בשבטה/ אוד-יהודה המקומית המועצהראש

 8,7()הם
 בורג וסףי

 הפביםשר
 258. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מד.נת דגי1
 390. עמ' השל"ז, 2090; עמ' השכ"ו, ק"ה2
 ו-202. 26 עמ' ההל"ג, 24; עמ' תש."ה, מ"ח3

1305 10.4.1980 תשש, בניסז כ"ד 4108, התקנותקובץ



 תש"ם-980ו )תיקון(, יחוגות( )סלילת השדון לרמת עורתוק

 מתקיבה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-24 23 2!:, סעיפים למי סמכותהבתוקף
 זה: עזו- חוק השרון רמת המקומיתהמועצה

 - )להלן 2 תשל"ג-72'19 רחובות(, )סלילת השריוין לרמוז עזר לחוק התוספת במקים1. התוספתהחלפת
 יבוא: העי.קרי(, העזויח1יק

"תוספונ
 בייניתהאגיה - בצוישטח .1

 עומד שעליו השטח );:ולל 1;ק,רקע משטח מרובע מטרלכל
29הבבין(

133 הקומות נ:כל הכבין משטח מויובע מטרלכל

29 הנצין מבפח מעוקב מטרלכל

 -- חקלאישטח2.
3.30 מ"ר לכל מ"ף, 600עד

1.70 מ"ר לכל מ"וי, 1,000 ע~. מ"ר מ-600למעלה

1.50 מ"ר לכו מ"ר, מ-00)(,1למעלה

250" )ב(( 8 )נ(עין" היתראגרת3.

 ימשיכו העיקרי, העזר חוק לפי כבישים, בסלילת הקובע היום לפני המועצהההלה2. מעבר"יראות
 סלילה. אותה לגב" ו;עיקףי העזר חוק הוראותלחול

 שרמןמנחסמאשר.
 השרת רמת המקשית המועצהראש 1980( בפברואר ח תש"ם בשבטכ"א
 בורגיוסף 3,י"מ

 הפסםשר
----------

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 1700. עמ' 191;השל"ט, עמ' ק,ההשל-ג,2

 4.1980ת(1 תשש, בניסן ד כ 8"41' התקניתקיבץ1306

 ירחמלים הממשלה, בדפםנדפס ,ג185 0334 --2883 חדשות אגרות 80המתיר




