
ש
רשותות

 התקנותקובץ
 1980 באפריל22'41%3 תש"ם באיירו'

שצוד

 פיתוח( ובשטחי חדשה התיישבות בשטחי הכנסות על ממס )הנחות הכנסה מסתקנותומת"נ
1196.'..... תש"ם--1980 2(, מס')תיקוזזש%י

396נ.. תש"ם--1980 )תיקון(, המשמעת( על עבירות )הגדרת המשטרהתקנות

1396..... תש"ם-1980 4(, מס' )תיקון התעבורהתקנות

 '1397.... תש"מ-1980 )תיקון(, טיס( בכלי בטיחות )חגורות הטיםתקנות

1397.... 1980 תש"ם )תיקון(, וסימוכם( טיס כלי )רישום הטיסתקנות

1397נ תש"ם-1980 )תיקון(, עצמית( ואחזקה הסמכה מכון בדק, )מכון הטיסתקנות%

1397...., . ת,%"ם-1980 )תיקון(, )מנחתים( הטיסתקנות

1398. תש"ם-1980 )תיקון(, טיס( כלי ותקריות תאונות לחקירת )ועדות הטיסתקנות

1398.. תש"נו-1980 2(, מס' )תיקון וחלקיהם( טיס כלי תיעוד )נהלי הטיסתקנות

1398.... תש"ם-1980 )תיקון(, במטוסים( קשר )מכשירי הטיסתקנות

1399.... תש"ם-1980 )תיקון(, טיס( בכלי )טרנספונדר הטיסתקנות

1399.. תש"ם-1980 )תיקון(, אסור( אזור ואכרזת הטיסה על )הגבלות הטיסצו

1399..., . תו2"ם-1980 )תיקון(, טיס( כלי )רעש הטיסתקנות

1400. תש"ם-1980 )תיקון(, טיס( להוראת ספר )בתי התעופה שירותי רישויתקנות

1400..  תש"ם--1980 2(, מס' )תיקון ובחינות( מומחה תואר )אישור הרופאיםתקנות

1401 תש"ם-1980 )ביטול(, עכו-צפת( 85: )דרך ופיתוח( )הגנה הברזל ומסילות הדרכיםצו

1401.... . תש"ם-1980 כבאים(, )שכר הכבאות שירותיבני1

1404... תש"ם-1980 מניקון(, ומכירתם( שתילים )גידול הזרעיםתקנותששנ

)תיקון(, מקסימלי( )מחיר ילדים( בגן )שירותים ושירותים מצרכים על הפיקוחצוששנ

 מקומי לשלטוןמדור
1406.... תש"ם-1986 2(, מס' )תיקון )תיעול( לכפר-סבא עזרחוק

1407.... . . תש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( לצפת עזרחוק

1407.... ; תש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( לקרית-ביאליק עזרחוק

1408... תש"ם-1980 )תיקון(, מסוכנים( )צעצועים לאור-יהודה עזרחוק

ששו,... תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת לכפר-תבור עזרחוק
1410..., תש"ם-980נ )תיקון(, ביוב( )היטל למגדל-העמק עזרחוק



 חדשה התישבות משטיחי הכגסות על ממט )הכתות הכנסה מסתקנות
 תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון פיתות(ובשטתי

 ועדת ובאישור 1 הכנסה מס לפקודת ו-'243 11 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, שלהכספלם

 חדשה התיישבות בשטחי הכב)(ות על ממס )הנחות הכנסה מס לתקנות 2)א( בתקנה1.
 יבוא trTol בעויעור כאמור "להנחה המלים במקום 2, תשל"ו-1975 פיתוח(,ובשטחי
 לפקודה", 121)א()1( בסעיף הנקוב הכנסה לסכום עד מהכנסתו 7o/o בשיעור ממס"להנחה

 1979. המס משנת אלה תקנות של תחילתן2.

 הורביץיגאל 1980( במרס )23 תש"ם בניסןו'
 האוצרשר 198--3()חמ

 52. עמ' תש"ם, ס"ת 120; עמ' 6, חו"ש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 935. עמ' תש"ם, 44; עמ' תשל"ו, ק"ת2

 ת'%"ם-1980 )תיקון(, המשמעת( על עבירות )הגדית המשטרההקנות
 1, תשל"א-1971 חדש[, ]נוסח המשטרה לפקודת 94)5( סעיף לפי סמכותיבתוקף

 אלה: תקנות מתקיןאני

 אחרי 2, תשט"ו-1955 המשמעת(, על עבירות )הגדרת המשטרה לתקנות בתוספת1. התוספתתיקון
 : יבוא 86פריט

 הגשתה, שהיא צוו.ה בכל להפריע או לעכב למנוע, המכוונת פעולה עשיית"87.
 השוטרים. קבילות נציב ביו.4 קבילה של בירורה אוהעברתה

 מאת שנתבקש מיו.ע או דעת חוות כל מלמסור או סיוע מלהושיט הימנעות88,
 קבילה. עול בירורה קידום לשם השוטרים קבילותנציב
 נצלב בידי ובילה בירור כורי תוך בעל-פה, או בכתב כוזבת הודעה מתן89.

 מטעמו." מי בידי או השוטריםקבילות

 בורג ף סיו נ"9ח במרס )17 תש"ם באדרש"ט
 הפטםשר' "4ן("מ
 390. עמ' 17, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגיא
 802. עמ' ומשט"ו, ק"ת2

 תש"ום-1980 4(, מס' )היקוו התעבווהתקנות
 : אלה תקנות מתקין אני 1, התעבורה לפקודת 70 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 תקנההוספת
 ב370

 : יבוא 2, תשכ"א-1961 התעבורה, לתקנות 370א תקנה אחרי1.
 אשפהסלי מסחרי וברכב דן-שימושי פרם ברכב מרטי בןסעלם ברכב370ב"התקנת

 מסוג סל-אשמה לותקן 1980( במאי )1 תש"ם באייר ט"ו אחרלכמנרשםברכבמסויים
 בהודעה," ש:אישרה ובמקום ברשומות בהודעה הרישוי רשותשאישרה

 ו א ד נ ל ם י לח 1980( במרס )4 תש"ם באדרש"ז
 המחבורהשר

 173 עמ' ד, הדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 699. עמ' תש"ל, 1425; עמ' תשכ"א, ק"ת2

 22.4,1980 תש"ם, האייר 1' 4113, התקעתקובץ6)131



 תש"ם--1980 )תיקון(, טיס( בכלי בטיחוה )חגורות הטיסתקנות

 אלה תקנות מתקין אני 11927, הטיס, לחוק ו-30 14 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 במקום 6, בתקנה ש, תש"מ--1980 ט~ס(, בכלי בטיחות )הגורות הטיס  בתקנותן. 6 תקנהתיקון
 שקלים". "1,000 יבוא לירות" מאות"חמש

 לנדאוחיים 1980( במרס )3 תש"ם באדרט"ו
 התחבורהשר 3-1105()חמ
 182. עמ'  תשל"ז, מ"ח 2551; עמ' ג', כרך א"י, חוקי1
 867, עמ' תש"ם, ק"ת2

 הש"ם--1980 )תיקון(, וסימונם( טיס כלי )רישופ הטיסתקנות

 אלה! תקנות מתקין אני  11927 הטיס, לחוק ו-30 7 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 במקום 2ד, בתקנה 2, תשל"ד--1973 וסימונם(, טיס כלי )רישום הטיס בתקנות1. 72 תקנהתיקון
 ,,י " שקלים". "ט1,00 יבוא לירות""500

 לנדאוחיים 1980( במרס )3 תש"ם באדרט"ו
 התחבורהשר 3-1155(,חמ
 192, עמ' תשל"ז, ס"ח 2551; עמ' ג', כרך א"י, "יקי1

 537. עמ' 312, עמ' תשל"ד, ק"ת2

 )היקון(1 עצמיה( ואתנקה הסמכה מכון בדק, )מכון הטיסחקגות
תש"ם-1980

 אלה: תקבות מתקין אני 1, 1927 הטיס, לחוק 30 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 תשל"ט- עצמית(, ואחזקה הסמכה מכון בדק, )מכון הטיס לתקנות 38 בתקנה1. 38 תקנהתיקוו
 שקלים". "1,000 יבוא לירות" "500 במקום 1979,2

 לנדאוחיים 1980( במרס )3 תש"םט"ובאדר
 התחבורהשר 878-%()חמ
 182. עמ' תשל"ז, ס"ח 2551; עמי ג,, כרר א"י, חוקי1
 783ן. עמ' 950) עמ' תשל"ט, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיקון(, )מנחתים( הטיסתקנות

 : אלה תקנות מתשן אני 11927 הטיס, לחוק ו-30 9 סעיפים יפי סמכיתיבתיקףשא

 : יבוא 40 תקנה במקום 2, תשל"ה-1975 )מנחתים(, הטיס בתקנותר1. 40 תקנהלפת
ין  ששה מאסר - דינו אלה, תקנות מהוראות הוראה על העובר40."עזגשיז

 כאחד." שניהם או שקלים 1,000 קנס אוחדשים

 לנדאוחיים 1980( במרס)3 תש"ם באדרט"ו
 התחבורהשר 3-1,52()חמ
 182. עמ' תשל"1, ס"ח 2551; עמ' ג', כרך א"י, חוקי1
 ',. 1996. עמ' חשל"ה, ק"ת2

7)131 22.4.1980 תש"ם, באייר 1' 4113, התקנותקובץ



 )תיקון(, טית( כלי ותקריות תאוגוה לחקירת )ועדותן הטיסתקנות

תש"ם-980~
 הטיס על המלך לד'בר הראשונה לתוספת ו-10 9 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 מתקין אני 2, 1927 הטיס, לחוק ו-31 30 29, וסעיפים ן, 1937 חוקים(, )הטלתבמושבות
 : אלהתקנות

 תשכ"ט- טיס(, כלי ותקריות האונות לחקירת )ועדות הטיס לתקנות 21בתקנה1.
 שקלים". "1,000 לבוא לירות" "500 במקום 1969,3

 לנדאוחיים 1980( במרס )3 תש"ם באדרט"ו
 התחבורהשר 3-508()חמ

 563. עמ' 2, תוס' 1937, ע"ר1
 182. עמ' תשל";, ס"ת 2551; עמ' ג', נרך א"י, חוקי2
 368, עמ' 156, עמ' תשל"ג, 1322; עמ' תשעט, ק"ת3

 2(, מס' )תיקון וחלקיהם( טיס כלי תיעוד )נהלי הטיטתקנות
תש"ם-1980

 : אלה תקנות מתקיו אני 1, 1927 הטיס, לחוק ,(3 סעיף לפי סמכותיבתוקף

הוספת
 138אתקנה

 2, תשל"ז-1977 וחלקיהם(, טיס כלי תיעוד )נהלי הטיס לתקנוה 138 תקנה אחרי1.

 :יבוא

 ששה מאסר - ו-ינו אלה, תקרות מהוראות הוראה על העובר'138א."עונשיו
 כאהד." שניהם או שקלים 1,000 קנס אוהדשים

 לבדאוחיים 1980( במרס)3 תש"ם באדרט"ו
 3-204()חמ

,

 התחבורהשר
 182. עמ' תשל"ז, מ"ח 2551; עמ' ג', כרך א"י, חזקי1
 1667, עמ' תשל"ט, 1576; עמ' תשל"ז, ק"ת2

 )תיקון(1 במטוסים( קשר )מכשירי הטיסתקנות
 תש"פנ-980~

 : אלה תקנות מתקין אני י, 1927 הטיס, לחוק ו-,(3 14 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 5א תקנההוספת

 ששה מאסר - בניש אלה,  תקנות מהוראות הוראה על העובר5א."עמשי;
 כאחד." שניהנ( או שקלים 1,000 קנס אוחדשים

 לנדאוהיים 1980( במרס)3 תש"ם באדרט"ו
 התחבורהשר 3-1153()חמ
 182. עמ' תשל"ז, ס"ח 2551; עמ' ג', כרך א"י, חוקי1
 1632, עמ' תשל"ב, ק"ת2

 22,4,1980 תש"ם, באייר ו' 4113, התקנותקובץ



 תש"ם-1960 )תיקון(1 טיס( בכלי )טרנספונדר הטיסתקנות

 : אלה תקנות מתקין אני 11927 הטיס, לחוק ו-30 14 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 : יבוא 7 תקנה אחרי 2, תשל"ו-1976 טיס(, בכלי )טרנספונדר הטיס בתקנות1. דא תקנההוספת

 ששה מאסר - דינו אלה, תקנות מהוראות הוראה על העובר7א."עוגשיז
 כאחד." שניהם או שקלים 1,000 קנס אוחדשים

 לנדאוחיים 1980( במרס )3 תש"ם באדרט"ו
 התיגבורהשר 3-1154()חמ

- -
 182. עמ' תשל"ז, מ"ח 2551; עמ' ג', כרך א"י, חוקי1
 867. עמ' תשל"1, ק"ת2

 תש"פ-1980 )חיקון(1 אסור( אגור ואכרות הטיסה על )הגבלות הטיסצו

 4 ופסקה 1 1927 הטיס, לחוק ו' לתוספת 1 פסקה ולפי 30 סעיף לפי סמכותי.בתוקף
 מכריו אני %,  ן193  חוקים(, )הטלת  במושבות הטיס על המלך  לדבר  הראשונהלתוספת
  לאמור:ומצווה

 16, בסעיף ", תשל"בץ-1972 אסור(, אזור ואכרזת הטיסה על )הגבלות הטיס בצו1.
 שקלים". "1,000 יבוא לירות" "500במקום

-
 בדאו ילחיים 1980( במרס )3 תש"ם באדרט"ו
 התחבורהשר ן3-105()חמ

 182. עמ' תשל"ז, מ"ח 2551; עמ' ג', נרך א"י, חוקי1
 563. עמי 2, תוס' 1937, ע"ר2
 157. עמ' תשל"ג, 654; עמ' תשל"ב, ק"ת3

 תש"ם-1980 )תיקון(1 טיס( נלי )רעש הטיסתקנות

 : אלה תקןנות מתקין אני 1 1927 הטיס, לחוק 30 סעיף לפי סמכותיבתוקף
4

 : יבוא 20 תקנה אחרי 2, תשל"ז-1977 טיס(, כלי )רעש הטיס בתקנות1.1,

 ששה מאסר .- דינו אלה, אדם מהוראות הוראה על העובר20א."עונשיז
 כאחד." שניהם או לירות 10,000 קנס אוחדשים

 לנדאוחיים 1980( במרס )3 תיב"ם באדרט"ו
 התחבורהשר 3-490()חמ

 182. עמ' תשל"ז, ס"ח 2551; עמ' ג', כרך א"י, חוקי1
 2156. עמ' תשל"ז, ק"ת2

1399 1980;22.4 תש"ם, באייר 1' 4113, התקנותקובץ



 )תיקון(, טיס( להודאת ספי )בתי התעופה שינות* נישויתקנות
תש"ם-980ן

 י, תשכ"ג-1963 התעיפה, שירותי ו'לשוי לחוק ו-23 4 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקיןאני

 25א תקנההוספת

 : יבוא 25תקנה

llw)tu",ששה מאסר - ז.יבו אלה, תקנות מהוראות הוראה על העובר25א 
 כאהד שניהם או שקלימ 1,000 קנס אוהדשים

 לנדאוהיים 1980( במרס)3 תש"ם באדרט"ו
 התחבורהשר 3-1156()חמ
104. עמ' וכשכ"ג, מ"ח1
284נ. עמ' תשל"א, ק"ת2

 2(, מס' )תיקון ובחיבות( מומתה תואר )אישור הרופאיםתקנות
תש"ם-1980

 : אלה תקנות מחקין אני בישראל, דת-ונואית בהסתדרות התייעצותולאחר * !, תשל"ז-1976 חדש[, ]נוסח הרופאים לפקודת 17 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 2 תשל"ג-1973 ובחינות(, מומחה תואר )אישור הויופאים לתקנות 10)ג( בתקנה1.
 10 תקנהתיקון

 "רפואה יבוא ק'לינית" "מיקרווניולוגיה אחרי )2(, נ:פריט העיקריות(, התקנות -)להלן
משפטית".

 התוספתתיקון

 נמרץ לטיפול "'יתידה יבוא "אנדוקויינולוגיו;" אחרי ב/ בטור 22, בפרט)1(
י44י,,

 : יבוא 32 פרט אחרי)2(
 א'טור

התואר

 משפטית ברפואה מומחה33.

 ב'טור
ההתמחות

--
 -- מהן שנים,5

 - במכון משפטית ברפואו; שזים3
מ.ר.

 מ"ר, - פתולוגית באנטומיה שנים*1

6 מאלה: באחד שבה*
 אורתופדית, כירורגיה מיון.,חדר

 רדיולוגיה קרדיולוגיה,פסיכיאטריה,
 מ.ר." -אבחנתית

 שוסטקאליעזר
 הבריאותשו'

 1980( במרס )23 תש"מ בניסןו'
 3-222()חם

 594. עמ' 30, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 )D:P 928 .)1013' תש"מ, 743; עמ' תשל"ה, 2513; עמ' תשל"ז, 1620; עמ' תשל"ד, 1924; עמ' תשל"ג, ק"ת2

 22.4.1980 תש"ם, באייר ו' 4113, התקנותקובץ1400



 עכו-צפת( : 85 )דרף ופיתוח( )הגנה הגרעל ומסייגה הדרכיםצו
)ביטול(ן

 תש"ם-980~
 ופיתוח(, )הגנה הברזל ומסילות הורכימ' לפקודת 3 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 לאמור: מצווה אני11943,

 ציון בנקודת המתחיל דרך קטע על הפקודה תחולת את מבטל זה צו )א(1*
 ציון בנקודת והמסתיים 2 עכו-צפת דרך על בקירוב187.280-260.260
 האמורה. הדרך על בקירוב187.940-260.240

 כ/2/4797 מס' במפה צהוב בקו זיהוי לשם מסומן האמור הדרך קטע)ב(

 תש"ם בניסן ב' ביום והשיכון הבינוי שר ביד והחתומה 1:20,000 מידה בקנההערוכה
 המפה(. - )להלן 1980( במרס)19

 1, בן-גוריון שדרות חיפה, מחוז ציבוריות עבודות במחלקת נמצא המפה העתק2. במפה לעייזרשות

 הרגילים. העבודה ובשעות בימים בו לעיין זכאי בדבר המעובין וכלחיפה,

ניטול  חואי(, )שינוי עכו-צבת( 45: )דיך ופיתוק( )הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו3*
 8תש"ם-1980

-  
 בטל.

 לוידוד 980ט )הבמרס תש"מ במטןג'
 והשיכון הבינוישר 3-162()חמ
 144. עמ' תשכ"ג, ס"ה 40; עמ' 1, תוס' 1943, ע"ר1
 305. עמ' תשל"ד, 1939; עמ' תשכ"ג, ק"ת2
 780. עמ' הש"מ, ק"ת3

 הש"ם-1980 כבאים(, )שכר הכבאות שירותיתקנות

 י, תשי"ט-1959 הכבאות, שירותי לחוק ו-36 35)3( סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אני עובדים, של ביותו. הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון עם התייעצותולאחר
 : אלה תקנותמתקין

 האמור כל אף על יהיו, הכבאות רשויות בכל כבאים של עבודתם ותנאי שכרם1. כבאיםשכר
 באפריל )20 תשל"ט בניסן כ"ג ביום שנחתם הקיבוצי בהסכם שנקבע כפי אחר,בהסכם
  והשירותים  המינהל  עוברי  הפקידים  הסתררות מרכו  לבין מקומי לשלטון  המרכז בין1979(
 בתוספת,כמפורט

 תוקףהקופה

 1981(. במרס )31 תשמ"א ב' באדר58

תוספת
 קיבוציהסכם

 הסתדרות מרכז לבלן לב גדעון ידי על המיוצג המקומי השלטון מרכז ביןשנערך
 לוי. מיכאל ידי על המיוצג והשירותים המינהל עובדיהפקידים,

 174. עמ' תשל"ו, 77;; עמ' תשל"א, 44; עמ' תשכ"ט, 199; עמ' תשי"ט, מ"ח1
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 המיוחדים התנאים של והעד'כונים הבהרות בדבר הצז-דים שקיימו המו"מ יסודעל
 לב, גדעון המקומי השלטון מרכז נציגי הגיעו קודמים, בהסכמים שנקבעו הכבאיםשל
 הכבאים ארגון נציגות בשיתוף לוי מיכאל הפקידים הסתדרות ונציג לביא מ' ריטוב,י'
 שנחתם הדברים זכרון יסוד על דלהלן להסכם שפרינג ד' מזרחי, י' כחלון, א' היינה,י'

 : 1979 באפריל 1ביום

 מה-1.4.79. החל לירות 175,000 לסך יועלו; הביטוח - ריזיקוביטנהא(

 המקומי השלטון מרכי בין בנדון ההסדר קביעת לאחר יסוכם הנושא -טלפיוב(
 של המיוחדים בתנאים התחשבות תוה כולה, המערכת לגבי הפקידיםוהסת:-רות
הכבאות.

 פריטי הכבאים יקבלו מ-8.8.1973 בהסכם שנקבעה הביגוד למכסת בנוסף -ביגורג(
 חורף. חולצות 2 ; מכנסיים זוג 1 ; קיץ חולצת 1 : אלה נוספיםביגוד

 המוסד ידי על הוכרה והפגיעה תפקידו מילו" בעת שנפגע כבאי - בעבודהפגיעהד(
 לביטוח המוסד מאת שמקבל הפגיעה דמי סכום יושלם עבודה, כתאונת לאומילביטוח
 לאומי. ביטוח דמי שולם עבורו המלא שכרו כדי עדלאומי

 "בחישוב : ייאמר מ-30.6.1975 הכבאים בהסכם 5 לסעיף בתוספת - נסיעהקצובתה(
 קריאות את בוושבון לקחת יש רכב, בהחזקת השתתפות או נסיעות הוצאותהחזרת
 הנ"ל. בסעיף הוזכרו לא זה שלצורךהפתע",

 התמורות בדבר וההסכמים החוק ;לרוש את לדעת כדי - וחגים בשבתותעבורהו(
 פסק לקבל כדי לעבודה, אדין לבית הצדז.ים שני 'שנו וחגים, בשבתות עבודהעבור
 בנושא. הצהרתידין

 פי על לכבאים המשתלמות וכלכלה חריגים כוננות, .-- התוספית - התוספתהאחרתז(
 כבאות" ;'תוספת תיקרא, המשולבת התוספת אחד. לסכום תאוחדנה קודמיםבניספי
 : דלהלן הפירוט לפי חדשית ו;זשתלם וענין דבר לכל כשכרותיחשב

 לחודשלירותבדרגות

 מ-1.4.78 החל1.
-  

2,040ה'-י"ג לכבאים
2,170י"ד-י"ז-4
2,280""ח-י"ט1ו-

2,310י"ג-י"חלמפקדים

2,460י"ח-ל-י"ט1-ל

- מ-1.10.78 החל2. '2,596.70ה'-י"ג לכבאים 
ונ2,901.5י"ד-י"ז-4
3,025,72 1ן-י"ה-י"ס

3,059.59י"ז-י"חלמפקדים
,3,228,94 -ה 1 -י"ט +י"ח

 ה-1.10.1978. עד שהצטבו.ו היוקר תוספות כל את בתוכם כוללים הנ"להסכומים3.
 לשיעורים בהתאם יוקף ומסמון תשלום הכבאות תוספת על יחול מ-1.4.1979החל

 הפקידים. מסתדרות ומרכז המק;ומי השלטון מרכז יד" על לעת מעתהמתפרסמים

 22.4.1980 תק"ם, באייר 1' 4113, המלקנותקוב,1402



 לבין 7;-31.3.79 עד מ-1,4.78 ששולמו התוספות סכומי בין שנובעיםההפרשים
 עם מאשר יאוחר לא לשלם יש לעיל, ז-1 משנה בסעיפי שנקבעוהסכומים
 1979. מאי חודש משכורתתשלום

  נקרא מיווזדות  נסיבות ועקב שנתית לחופשה שיצא עובד - שנתית חוששה 1,ח(
 הישירות ההוצאות בכל הרשות תישא סדירה, לעבודה ולחזור חופשתולהפסיק
 את המאשרים מסמכים ידי על והוכחו חופשתו הפסקת בגין לעובדשנגרמו
ההוצאה,

 יירשמו לא לחופשתו, הראשונים היומיים תוך לעבודה לשוב העובד נקראאם
 לחופשתו, ושלך השלישו מהיום לשוב ייקרא אם חופשה. כימי אלהלמים
 חופשה. כימי אלה ימיםיירשמו

 חופשה בימי השכו' להרכב ביווס מיגבלה נקבעה 17.10.1971 מיוםבחוזרנו2.
 בשלהן זו מיגבלה המל:וצלים. החופשה ימי פי ועל השירות שנות פיעל

 משמרת הינה בא;( נוספת, מלימרת עבור התשלום - רצושות מישמרות בשתיעבורהט(
 עם נוספות בשעות כעבודה תיקשב העובד, של הריבועיות המשמרות למכסתנוספת
 מכך. המשתמעכל

 על משפטי וסעד ליעוץ יקבל עלי14 הממונים ידי על שנדרש כפי בשירותתפקידו1 מילוי בגין שנעשתה עבירה על משפטי לדין ייתבע אם כבאי - מששטי יסערייעיץ י(שנ
 המקומיות. ברשויות כמקובל האיגודידי

 שתמונה ועדה בפני ולהכרעה לדיין תובא זו תביעה - שעות 45 עול עבורהשבועיא(
 ה-1.8.1979. עד עבודתה ותסיים הצדדים ידיעל

ן.

 הראשונה וגשנה תוך מאשר יאוחר ולא קביעות, קבלת לאחר - נסיון בתקומת דירוגיב(
 אחת שבה בו;ום עבודתו. התחלת מיום למפרע ט'. דרגה הכבאי יקבללשירותו,
 י"א דרגה לקבל שנים, שלוש של שהייה ולאחר אדם( )24 י' לדרגה יתקדםלעבודתו
אישית.

 בעבודות הידועים התפקידים מוגדרים זה להסכם המצורף בנספח - חריגות עבורותיג(
 ז' סעיף פי על הכבאות תוספת בסכום מיוחד תשלום כלול ביצוען עבור ואשרחריגות
 הצדדים. את ומחייב זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה הנספחדלעיל.

 אחרת. תחולה נקבעה בהם סעיפים להוציא 31,3,1980 עד מ-1.4.1978 תוקפו ההסכםיד(

 בתוקף. יישארו זה בהסכם שונו שלא הצדדים בין המוסכמים והעבודה השכר תנאי כלסו(

 מרכז בין ד;ענין, לפי הכל ונחתמו, הנחתמים הקיבוציים ההסכמים חלים הכבאים עלטז(
 בדירוג המדורגים העובדים כלל לגבי הפקידים הסתערות לבין המקומייהשלטון
האחיד.

 החתום: על באנובזה

 לדימלגאל לבגדעון

 בורגיוסף 1980( באפריל )D"Wn 11 בניסןכרה
 הפניםשר

1403 22.4.1980 תש"ם, באייר ו' 4113, התקנותקובץ



 תש"ם-1980 )תיקון(, ומכירתם( שתילים )גידול הזרעיםתקנות

 מתקין אם 1, תשט"ז-1956 הזרעים, לחוק ו-4 3 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלהתקנות

 2, תשכ"ד-1964 ומכירתם(, שתילים )גידול הזרעים לתקנות הראשונהבתוספת1* התוספתתיקוז

 ב"-בהלק'"יאשיג"
 : יבוא ריבוי" "עץ הגדרת במקום 1, בסעיף)1(

 לזן מתאימים וזרעים יחורים רכב לייצור המיועד הדר עץ - ריבוי"""עץ
 ; לכנה"או

 יבוא: 2 סעיףבמקום)2(
 תנאים בה נתקיימו אזם אלא למשתלה רשיון המנהל לתן לא )א(!:. למשונלה"רשיון

 :אלה
 נמצא לא שבה מטר 5000, של ברוהב רצועה סביבה יש)1(
 בידוד(; רצועת - )להלן ז;דרעץ
 שנים חמש במשך הדר עצי גד'לו לא המשנזלה בשטח)2(

 8 "" ""'" יי י"ר '"ש:צנבנג
 רשיון לתת המנהל רשאי )א( קטן בסעיף האמור אף על)ב(

 המש- אם מטר מ-)(500 קטנה שסביבה הבידוד רצועת אשר למשחלה ,ך
 לחרקים, חדיר בלוזי גידול בבית נמצאתתלה

 רשיון. עליה שניתן במשתלה אלא שתילים אדם יגזול לא)ג(
 ועד מזריעתם החל ייעשה גיול בביתלים ג)ד(-

 ; למכירתם." ''

 : יבוא 5 סעיףבמקום)3(
 תקנות לענין לסמן, למנהל בכתב בבקשה לפנות אדם רשאי )א(5. לסימון"בקשה

 בידה המוחזק הדר עץאלה,
 מלאים סרטים למנהל לתן )א( קטן בסעיף כאמור המבקש)ב(
 אלה: מרטים ובנ:ללם לעץ, הנוגע בכלומדוייקים
 ; הגידול מקום ציון)1(
 ; הריבוי חומר מקור)2(
 ; הזן)3(
 ; הגיל)4(
 ; פוריות על נתונים)5(
 ; בריאות על נתונים)6(
 שבו לפרדס או לעץ בנוגע המנהל, שביקש נוסף פרט כל ימציאוכן
 ; גדל."הוא

- -
 55. עמ' תשכ"ה, ד9; עמ' DWt"1, ס"ס1
 43;1; עמ' תשל"ב, 405; עמ' תשל"א, 2480; עמ' משע"ז, 1484; עמ' תשכ"ה, 1789; 1494, עמ' תשכ"ד, ק"ת2

 1898. עמ' תשל"ח, 580; עמ' תשל"ז, 2362; 1911, עמ'תשל"1,
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 יבוא: 6 סעיף במקום)4(
 בבקשה המבקש שציין הפרטים על בהסתמר המנהל, נוכח )א(6. סימוז"אישור

 בשי- לאבהבה הניתנות מחלות לגבי העץ בדלקת ולאחר 5, סעיף פיעל
 כעץ לשמש ראה נמצא העץ כי עת, באותה המקובלות הבדיקהטות
 למבקש כד על אישיר ויתן לו שתיראה בדרך העץ את יסמן מסומן,ריבוי
 7. בסעיף שנקבעה הסלמון אגרת תשלוםלאחר

 המסומן הריבוי ע'ץ כי הסימון, לאחר עת בכל המנהל, נוכח)ב(
 את לבטל הוא רשאי )א(, קטן בסעיף המפורטות לדרישות מתאיםאינו

 שיקבע. בתנאלמ האישוו' של תקפו המשך להתנות או להתלותואישורו,
 למנהל, להודיע ח"ב זה, סעיף פי על מסומן ריבוי בעץ מחזיק)ג(
 ; בעץ," שנתגלה חריק: גידול או מחלה שלנוי, כל על דיחוי, ללאבכתב,

 יבוא: 8 סעיף במקום)5(
 מיום לשנתיים הוא מסומן ריבוי לעץ שניתן האפצור תוקף )א(8. האישור"תוקף

נתינתה
 שינוי, מפקח גילה או 6)ג(, בסעיף כאמור הודעה נמסרה)ב(
 או ההודעה מיום האישור של תקפו יוחלה בעץ, חריג גידול אומחלה
 ; ייתר." המוקדם לפי הכל השינוי, התגלותמיום

 : יבוא )ג( קטן סעיף במקום 12, בסעיף)6(

 קטן סעיף לפי לו שניתן אישור המשתלה בשטח יחזיק משתלה בעל")ג(
 הריבוי." מחומר שנוצרו השתילים מכירת לאחר שנימ 5 לפחות)א(,

 מפרסום יום 30 תור במשתלה, זריעה או שתילה כל על יחולו 2 תקנה הוראות2. מעברהוראות
 ברשומותי אלהתקנות

 שרוןאריאל 1980( בפברואר )24 תשיים באדרו'
 7;הקלאותשר 173-ו()חמ

 מקסימלי( )מהיר ילדים( בגן )שירותים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו
 תש"ם-1980)תיקון(,

 תשי"ה- ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 6)א()3( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אני11957,

 )מתיר ילדים( בגן )שירותים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 2)א( בסעיף1. 2 סעיףתיקוז
 2 תש"ם-1980מקסימלי(,

-  

 שקלים"; "190 יבוא לירות" "1630 במקום )נג בפסקה)1(
 ומקלים"ל "176 יבוא לירות" "1510 במקום )2ג בפסקה)2(

 26. עמ' תשל"ג, 92; עמ' תשי"ט, 24; עמ' השי"ה, ס"ה1
 1024. עמ' תש"ם, ק"ת2
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 1980(. באמריל )2 תיב"מ בניסן ט"ז ביום זה צו של תחללתו2.תחילה

 המרזבולון גמרס980ה )17 תש"ם באדרכ"ט
 ההעודוהתרבותשר ע4-ט"מ

 מקומי לשיסויפדור
 תש"ם'-1980 %(1 מס' )שקון )היעגל( לכפי-סבא עזיחוק

 מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-254 251 150, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק כפר-סבאעירית

 : יבוא 2, תשל"ג--1973 )תיעול(, לכפר-סבא עזר לחוק התוספת במקום1. התוספתהחלפת

"121ספמ
 3()סעיף

 - תיעולאגרת
 בירית""גתה

 -- ראשית תעלהבעד
 קרקע )כולל הקרקע משטח מרובע מטו.לכל

 - הבניז( עליהשעומד
2,90 חקלאיבאזור

12.25 האזוריםבשאר
 החיצו-  נוידותלו לפי בנין שטח של מרובע מטףלכל
34,25 האזורים בכל וגזוזטראות, המו'פסות כוללניות,

 - ציבוו'ית תעלהבעד
 גיליה שעומד קרקע )כולל הקרקע משטח מ"רלכל

 -הבנין(
2.00 חקלאיבאזור
5.40 האזוריםבשאר
 החיצו- מידותיו לפי בנין שטח של מרובע מטרלכל
17.10" ו;אזורים בכל וגזוזטראות, מרפסות כוללניות,

 ר ל ג ב אז
 כפר-סבא עיריתראש

נתאשר.
 1980( בפברואר )18 תש"מ באדרא'
 14=8()"מ

 ג ר' ו ב ף ס ו"
 הפגינ(שר

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מוינת דיני1
 843. עמ' ווש"ם, 1786; עמ' תשל"ט, 1625; עמ' תשל"ג, ק"ת2

 22.4.1980 הש"מ, ואייר 1' 4113, התקנותקובז6,(14



 חש"ם-1980 )תיקון(1 )ביוב( לצפת עזוחוק

 הרשויות וחוק ז, העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק צפת עירית מועצת מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(,המקומיות

 יבוא: ", תשל"ה-1975 )ביוב(, לצפת עזר לחוק התוספת במקום1. ההוספתהחלפת

"חוספת
 ו-3( 2)מעימים

 בלירותההיטל
 - ציבורי סיב1.

8 הבבן( עומד שעליה הקרקע )כולל הקרקע משטח מ"רלכל

35 בניה של מ"רלכל

 - מאסף ביב2.
 7.50 הבנין( עומד שעליה הקרקע )כולל הקרקע משטח מ"רלכל

 30 בניה של מ"רלכל

 7.50 הבנק( עומד שעליה הקרקע )כולל הקרקע משטת מ"רלכל4 - שאיבה( תחנות )לרבות אחרים מיתקנים4.3

30 בניה של מ"רלכל

 - טיהור מכון4.
9 הבנין( עומד שעליה הקרקע )כולל הקרקע משטח מ"רלכל

40" בניה של מ"רלכל

 חמיאס ;:אהרןנתאשר.
 צפת עיו.יתראש 1980( בפברראר )18 תש"ם באדהא'
 12--18)חס

 בררגירסף
 הפסםשר

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 156. עמי תשל"ב, 96ן עמ' תשכ"ב, ס"ה2
 ay .230' תשל"ט, 2098; עמ' תשל"ה, ק"ת3

 תש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( לקריח"ביאליק עורחוק4

 המקו הרשויות יחזק 1, העיריות לפקודת ו-254 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק קרית-ביאליק עירית מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(,מיות

 יבוא 5, תשכ"ד-1964 )ביוב(, לקרית-ביאליק עזר לחוק התוספת במקום1. התוספתהחלפת

- --  197. עמ' 8, חיש נוסח ישואל, מיינת דיני1 
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, ס"ת2
 395. עמ' תשל"ט, 757; עמ' תשכ"ד, ק"ת3

1407 ה22.4.195 תש"ם, באייר 1' 4113, התקנותקובץ



"תוספת
 ו-3( 2)סעיפים

 - ביובהיטל
 ביציתשגיה

 - ציבורי ביב1.
12 ( בנין עומד שעליה הקרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

55 קיים לבכין ותוספת בנין של מ"רלכל

 - מאסף ביב2.
12 בני,'( עומד שעליה הקר'קע )כולל קרקע של מ"רלכל

55 קיים לבנין ותוספת במן של מ"רלכל

 - סנלי;ה( וקווי שאיבה תחנות )לרבוות אחרים מיתקנים3.
18 בניו( עומד שעליה הקרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

40 קיים ל"ו:ין ותוספת בנין של מ"רלכל

55" קיים לבנין ותוספת קיים בנין של מ"ר לכל טיהור, מכון4,

 ר נ י ל ר ק י בצנתאשר.
 קרית-ביאליק עיריתראש 1980( בפברואר )18 תשיים באדרא'
 12--8()ים

 בורגיוסף
 הפתםשר

 י"ע"ם--1980 )וריקוחן ו~סוכנאז( )צעצועים לאור-יהודה עזרתוק
 מתקינה 1, ו;מקומיות המועצות לפקודת ו-22 15 14, סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 : זה עזר חוק אור-יהודה המקומיתהמועצה

 7 סעיףתוקוו

 לירות". "מאה יבוא לירות""שלוש

 ה ז ב בוכו ק ח צינתאשר
 אור-יהודה המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )8 תש"ם טטבטכ"א
 7י--8()"מ

 ג ר ו' ב ף ס וי
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי1
 1771. עמ' תשכ"ח, ק"ה2

 22.4.1980 תש"ם, באייר ו' 4113, ותקנותקיבז1408



 הש"ם-1980 )מ'קון(1 מים( )אספקת לכפו-תבור עזותוק

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

 התיספח""לפת לבוא: ", תשכ"ו-1966 מיס(, )אספקת לכפר-תבור עזר לחוק התוספת במקום1.

"תוספת
 - )1(( )ג( 2 )סעיף פרטית רשת חיבוראגרת)1(

 בלירות"אגרה

4400 משרד או עסק דיור, יחידתלכלא.
8700 "8 קוטר עד -- תעשיה או מלאכה יחידתלכל ב.4

 לפי מחדש התקנתו או פירוקו חיבור,הרחבתג.
 - הצרכןדרישת
850 "2עד

1900 מ-"2למעלה

 פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה)2(
480 )ב(( 8)סעיף

 )ה(( 8 )סעיף פרטית רשת של בדיקהאגרת)8(
- 

700 אחת דירה שללבנין

190 דירה לכל אחדות, דירות בו שישלבגין

 - ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת)4(
7200 דונם חצי עד בשטחלנכס

14 נוסף מ"רלכל
48 קומה בכל בניה שטח של מ"ר לכל מגורים,כבבים

25 הבנין נפח של מ"ק לכל מגורים, בבין שאינובבנין

 מיתקן כשאין מיתקןכשיש
 להתקנת מוכן להתקנתמוכן

 - )ד(( 5 )סעיף מד-מיםאגרת)5(
 מיממד מיםמד

 ולירות""גרה - שקטרולמד-מים

15002100 "8,4 על עולהאיש

1900%00 "1 על עולה ואיש "3,4 עלעולה

39505000 "2 עי עויה ואיש "1 עלעויה

50007500 "3 על עולה ואינו "2 עלעולה

 המנהל שהגיש החשבוןלפי "3 עלעולה

 256. עמ' 9, חדש נוטח ישראל, מדינה דיני1
 2118. עמ' תשל"ח, 1669; עמ' תשכ"ו, ק"ה2

9,(14 22.4.1980 תש"מ, באייר ו' 4113, התשותקובץ



 בלירותהאגרה

 והונקבה הובלה פירוק', דרי כולל מד-מיס, בדיקתאגרת)6(
290 )ט(( 5)סעיף

270" )ד(( 11 )סעיף חיבור חידושאגרת)7(

 גולדמןמיכהמאשר.
 כפר-תבור המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )19 תש"ם באדרב'

)חמ8,7(
 בורגיוסף

'טרהפבים

 -1980 תש"ם )תיקון(, ביוב( הישי ) העמק למגדל עזרחוק

 הרשויות תוק נ, המקומיות המועצות לפקודת ו-'23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק מגדל-העמק המקומית המועצו; בזה מתקינה 2, )ביוב(,'תשכ"ב-1962המקומיות

 יבוא: 3, תשל"ז--1976 ביוב(, )ז;יטל למגדל-העמק עזר לחוק התוספת במקים 1* התוספתהחלפת

"תוסנ1ת
 ו-3( 2)סעיפים

 מ"ר לכלבלירות - הביוב היטלשיעורי

85 בנוי לשטח 1.3.191,6נ:, עד אוכלסו אשר מגוריםלמבני1,

 לשטח אחריו, א1' 76'1.4.19 ביום שאז'כלמו מגוריםלמבני2.
95בנוי

 .1.4 1976 נ:יום אוכלסו עליהם המבנים אשר מגרשיםלגוני3.
30 אחריואו

 - ומלאכהתעשיה4:
25 81.3.1976 עד שהוקמו סככות, כוללמבנים,)

 - ומלאכה תעשיה "5.
40 אחריו או 1976.,1.4 ביום שהוקמו סככות, כוללמבגים,

10" מ"ר לכל תוספתלמגרשים,

 העמקש מניל המק,1'ה המועבהראש """1( נפנרואר )18 משלס מייא'
 8,12(ק"מ

 ג ר ד ב ף ס ול
,

 ותפגים שר, ,
 י(25. עמ' 9, חדש נוסח .ישראל, מדינת דיני1
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' השכ"ב, ס"א2
 211. עמ' תשל"ז, ק"311

 22.4.1980 תש"ם, באייר ו' 4113, התקנותקובץל,141

2883 חדשות אנוסות 80הנסתיר
-,- 

 ירושלים הממשלה, בדפוסבדפס ח%88 0334


