
רק~גמות

 סתקכ,ותקובד
 1980באפריל

עמוד

1412

 י1412

1412

3נ4נ

(41142 מ'ש,ס גריי מ'*

 .. . . . מ-1980 תש קיל(י )ת )מ"ת( "כנסה מסתקניתש
 . תער'ם-1980 )תיקון(, אסורים( )אזורים הבר היית להגנתתקנות

 . תש"ם-1980 )תיקון(, הראשונה( בתוספת הרעלים )רשימת הרוקחיםצו 4'
 . 11ש',ם-1981 )תיקון(, הצפנה( באמצעי )עיסוק ושירותים מצרכים על הפיקוחצו
 והפעלתם(')תיקון(, רבייה ומשקי טיפוח משקי )הקמת ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

1413  .תש"ם-1980
 5( )מס' ומוצריו( לחלב מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

1414

1417
 יי** . ** *. מ-1980 גשו
 תש"ם-1979 עובדים(, לקבלת )מכרזים העיריותתקנות

- 
 . טעות תיקון

 מקומי לשלטוןמדור
1418

419נ
 . תש"ם--1980 )תיקון(, רחצה( מקומות )הסדרת לבת-ים עזרחוק
 . תש"ם-1980 )תיקון(, ושלטים( )מודעות לחולון עזרחוק
 2( מס' )תיקון מדרגות( והדרי בתים חזיתות של  ושיפוז )שמירה לחולון עורחוק

1419

1420

1422

423י
1424

14%

 *יי* י .* . . מ--1980 נשו

 . תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת לנס-ציונה עזריחזק . תש"ם--1980 )תיקון(, חריטים( )מודעות מוצקין לקרית עזרחוק
.. . תש"ם-980ן )תיקון(, )ביוב( לקדימה עזרחוק
.  תש"ב"-1980 לתיקון(,  ושלטים( למורעות  השרון  לרמת  עורחוק
 . תש"ם--1980 )תיקון(, ביוב( )אגרת לרעננה עזרחוק



 הנש"ם-1980 )תיק11(' )פחת( הננסה מסתקנוה

 הכספים ועדת וב:אישור 1, הכנסו; מס לפקוו'ת ו-243 21 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אויה; תקנו'ת מתקין אני הכנסת,של

 )3(, בסעיף וציוד, מכונות ווו בפרק 2, 1941 )פחת(, מכנסה מס לתקרת נ:' בתוססת1.
 "20". יבוא "15" במקום אלקמרוני"ם, מחשבים - י"רפסקה

 1979. המס משבת אלה תקנות של תחולתן2.

 ץ י ב ר ו ה ל א גל, מ,191( במרס )3)2 תש"ם בניסןו'
 האוצרשר 3-597(;חמ
 52. עמ' תש"ם, כ"ח נ12; עמ' 6, חדש נוסח ישיאל, מיינת דיני;
 849, עמ' תשוי"ט, ק"ת 261ן; עמ' 2, תשי 941ן, עייר2

 )תיקוו(ן אטודים( )אזורים המר חיית להגנתתקנות
 הע1"ם-980~

 מתקין אני ', תשט"ו--1955 הב!ר, חילת להגנת לחוק 16 סעיךי לפל סמכותיבתוקף
 : אלהתקנות

 במקום 2 תשל"א-1971 אסורים(, )אזורינז הבר חיית להגבת לתקנות 1 בתקנה1. תקנהתיקון
 שבתוספת". ו-12 8 "5, יבוא בתוספת" 8 או"5

 שרוןאריאל 1980( במרס )19ב'בנטןתש"ם
 החקלאותשר 1,124"מ

 143. עמ' תשל"ד, 10; עמ' תשטה ס"ת1
 365מ עמ' תשל"ה, 8; עמ' תשל"ד, 1250; עמ' תשל"א, ק"ת2

 פע"ם=-1PSe )תיקוח, הראעחבה( גתוספה הרעלים )רשימת הרוקחיםצו

 שר עם התייעצות ולאחר 1 הרוקחלמ לפקודת. 2א סעיף לפ" סמכותיבתוקף
 : לאמור מצווה :אני והרווחה, העבודה ושרהחקלאות

  התוספתתיקון
 rrChloredinleform )86וש("כלוירדימפורםהראשונה

 : יצוא "דלאזינון"ואחרי
 Bibrornoehloroliropane' )125א("דיו:רומוכלורופרופן

 ק ט ס ו ש ר י ע י לא 1980( באפריל )10 תש"ם בניסןכ"ד
 הבריאותשר 78;ן-3(;חמ

 96, עמ' תשעל, 104; עמ' משכ"ד, ס"מ 1102; עמ' ב', כרך חא"י,1

 322. עמ' תשלה, 1528; עמ' וזשל"ב, ק"וז2

 950;.24.4 תש"ם, באי.ר וע' 4114, התקנותקובץ1412



 )תיקוו(, הצפנה( באמצעי )עיסוק ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

תש"ם-980~
 . ושירותים, מצרכלמ על הפיקוח לחוק ו-93 15 5, סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 משק : לחוק-יסוד 2)ב( סעיף למי הכנסת של הכספים ועדת ובאישורתשי"ח-11957,
 ' : לאמור מצווה אני 2,המדינה

 ל סעיף תיקון תשל"ה- הצצנה(, באמצעי )עיסוק ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 7 בסעיף1.

 שקלים". "200 יבוא לירות" "500 במקום )א(, קטן בסעיף ",1974

 למדד "צמדה ואוגוסט פברואר לחודשים שנתפרסם לצרכן המחירים מדד מתוך יתברר אס)א(2.

 החדש המדד ז:י החדש(, המדד - )להלן 1980 פברואר מחודש החל בשנה שנהמדי
 החל יבוא הי,מודי(, המדד - )להלן 1979 אוקטובר לחודש שפורסם המדד לעומתעולה

 מוגדל סכום 1 בתקנון קבוע סכום כל במקום החדש המדד פרסום שלאחר לחודשמהאחד
 היסודי. המדד לעומת החדש המדד עליית לשיעור יחסיבאופן

 הקרובות הוזדשות האגורות לעשר יעוגל זו בתקנה כאמור מוגדל סכום כל)ב(
 המוגדל, לסכוםביותר

 ן ויצמ דרע 1980( במרס ן19 תש"ם בטסןב'
 הבטחתשר 9%ה"("י

 26. עמ' תשל"ג, 24; עמ' תשי"ח, מ"ח1
 206. עמ' תשל"ה, מ"ח2
 45. עמ' תשל"ה, ק"ת3

 רגייה ומשקי טיפות משקי )הקמת ושירותים מצדפים על הפיקוחצו
 תש"ם-1980 )תיקון(,והפעלתם(

 תשל"ח- ושירותים, מצרכם על הפיקוח לחוק ו-15 5 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אני11957,

 11 סעיף בירזל רבייה ומשק" טיפוח משקי )הקמת ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 11 סעיף1.

 בטל. - העיקרך הצו - )להלן 2 תשכ"ז-1967והפעלתם(,

 23 לעיףתיפז' : יבוא )ג( קטן סעיף במקום העיקרי, לצו 23 בסעיף2.

 הזיהוי במספר הוטבעו אם אלא מתחומו דגירה ביצי משק יוציא לא")ג(
 השירותים. מבהל שאישר המשקשל
 על להורות השירותים מנהל רשאי )ג(, קטן בסעיף האמור אף על)ד(

 יצוא." למטרות אחרת, בדרךסימון

 שרוןאריאל 1980( במרס )21 תש"ם בניסןד'
 הווקלאוונשר 3-854()חמ

- -
1n're ,240. עמ' תשי"ה 
 2358. עמ' תשל"1, 614; עמ' תשל"ב, 2170; עמ' תשכ"ח, 3372; עמ' תשכי, ק"ת2

1413 24,4.1950 תש"ם, באייר ח' 4114, התקנותקובץ



 ומוצריו( לחלב מקסימליים )מחירים ו'שירותים מצרג:ים על הפיקותצו
 תש"ם--1980 5(,)מטי

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

 לאמור: מצווהאני

 : כלהלן יהלו; במכירה חלב למוצרי המקסימלי דןב1היך1. מקסימלימחיר
 ד'טור

 במכירה בלירותהמזויר

לצרכו ןלקמעונאי ג'טור ב'טור א'טור

 מע"מ כולל ; מע"מ ללא [ מע"מללאהכמוזוהאריזההמצרך

 חלב ומשקאותחלב
ומגית שומן 30/0 מפוסטרחלב

~
849.7310.90ש ליטר

16.8818.5720,80 ליטר1וקליית שומן ס/30 מפוסטרחלב

8.769.6410.80 ליטרושקית 1%( שומן )דל מפוסטרתלב

17.0518.7521,00 מ"ל585בקבוק מעוקרחלב

8.4820.70נ16.43 מ"ל585בקבוק 1%( שומן )דל מעוקרחלב

13.6615.7117,60 ליטר1 קרטוןמשל שומן( )1.5% רויוןחלב

25.6929,5533,10 ליטר1 קרטוןמי'כל שומן( )1.5% רויוןחלב

5.125.896.60 מ"ל200שקית מפוסטרשוקו

 מעוקרשוקו
7.859.0210.10 מ"ל1,5בק[בוק וטרה מ"ממתוצרת

24.6027.0530.30 ליטר1 קרטוןמיכל עמידהלב

13.6615.7117.60 ליטר* פלסט"מיכל שומן( )1.5% רויוןחלב

 ניגרת חלטהוצרת
 "אשל"זבדה

 תנובה,מתוצרת
 טרה, מתוצרת"עדית"
5.325,986.70 מ"ל170גביע מ"מ מתוצרת"לשד"

 "גיל" שומן 3o/oלבן
 תנובה,מתוצרת
 טרה, מתוצרת"עוז"
5.075.636.30 מ"ל0,'1גביע מ"מ מתוצרת"יעל"

 תנובה, מתוצרתיוגורט
6.457.238,10 מ"לl~roגב'יע מ"מטרה,

שמנת
0נ.9.9111מ~.8 מ"ל170גביע חמצהשמנת

11.7313.1314.70 מ"ל1:35בקבוק לקפה מעוקרתשמנת

 100. עמ' 84, עמ' תשל"ח, 34; עמ' תק,ל"ז, 24; עמ' תשי"ח, כ"ח1

 24.4.1980 תש"ם, באייר ח' 4114, התקנותקובץ1414



 ד'טור
 במכירה בלירותהמתיר

לצרכןלקמעונאי ג'טור ב'טור א'טור

 מע"מ כולל מע"מ ללא מע"מללאהכמזתהארינה"מצרך

חמק

,חבילה 'הנחוה

16.9518.7521.00 ורםנ10

4%50 6~5536~3 גרם)א2חבילה - מלגועחמאה

 , רשת לבמתגבעות

__ 

 רגילה כחושהגבינה
16.4018.2120.40 גרם250חבייה מ"מ או טרהמתוצרונ

 כחושה לחיתוךגבינה
27.40 22.0324.46 גרם250חבילה תנובה מתוצרת"כנען"

 כחועוה להיתוךגבינה
 תנובה, מתוצרת"כנען"
 טרה, מתוצרת"טבעון"

 רומנה חצי לחיתוךגבינה
 טעם" טוב שומו()5%ג

 "שופרא" טרה,מתוצרת
26.3329.2032.70 גרם250חבילה מ"ממתוצרת

 למריחה כחלשהגבינה
16.4018.2120.40 גרם250גביע תנובהמתוצרת

 שמנה תציגבעה
 אוגביע טרה מתוצרת שומן()5%
17.5219.4621.80 גרם250חבילה מ"מ מתוצרת דימונהאו

 למריחה שמנהגבינה
20.2722.70דמ18 גרם250גביע תנובה מתוצרת שומן()9%

קופסה "סביון" שמנה חציגבינה
10.3611.5212.90 גרם125מרובעח תנובהמתוצרת

 ערמן( )9% קוטג'גבינה
17.3819.2921.60 גרם225גביע וטרה תנובהמתוצרת

 חמד" "עין מלוחהגבינה

אית "בי",י.""י,לשזהניי"*
ע ע.~ש,~ %  

 קע"תהצינרתקוך
 שמנה חצי קשהגבינה

163.89186.61209 ק"ג1 תנובה מתוצרת"גלבוע"

 שמנה חצי קשהגבינה
 37,7542.7747.90 גרם0)ש פרוסותחבילת תנונה מתוצרת"גלבוע"

 "עמק" שמנה עשהגבינה
235 184.41209.82 ק"ג1  תנובהממזערת

1415 24.4.1980 תש"ם, באייר ח' 4114, התקנותקובץ



 במכירה בלירותהמחיר

לצרכןלקמעונאי ג'טור ב'טור א'טור

 מע"מ כזלל , מע"מ ללא מע"מחלאהככזההאו'יוההמצרך

 "עמק" שמנה קשהגבינה
40.7646.3451.90 גרם(axחבילה  תנובהמתוצרת

 שמנו; חצי קשהגבינה
 טנא, מתוצרת"טיראן"
 טרה, מתוצרת"מאר"
184.41209.82235 ק"ג% שטראוס מתוצרת"אדמר"

 שמנו; חצי קשהגבינה
 46.3252.3258.60 גרם%1נ פרוסותחבילת שטו'אוס מתוצרת"אדמר"

 שמנה קש;;גבינה
90,42.3648.155% גרם)201 פרוסותחבילת תנובה מתוצרת חלב""גוש

 "גז'"  שמגה קשהגבעה
198.50225,89253 ק"ג1. תנובהמתוצרת

 שמנה קשהגבינה
 בי" "כל או חלב""גוש

194.90221.43248 ק"ג1 תנובהמתוצרת

 שומן כלילת קשהגבינה
47.8354,2060,70 גרם;~2 פרוסותחבילת תנובה מתוצרת העמק""טל

 שומן כלילת קשהגבינה
198.50225.89253 ק"ג1 מנובה מתוצרת העמק""טל

 שמנו; חצי קשהגביבה
52.8159.646180 גרם200 פרוסותהבילת שטראוס מתוצרת"מירון"

 שמנה חצי קשהגבינה
 שטו'אוס, מתוצרת"מירון"
 טנא, מתוצרת"ערד"
 טרה, מתוצרת"הדר"
 "דנה" או"נהריה"
198.50225.89253 ק"ג1 שטראוסמתוצרת

 מותכותגכינות'
 משולשים6 "עמק" או"כרמל
ן10ג23.5926.883 גרם240בקופסה תנובהמתוצרת
 משולש'ים8 תנובה מתוצרת"נועם"

23.5926.8830.10 גרם200בקופסה
 משולשים16 תנוג:ה מתוצרת"משק"

30.0234.2038.30 גרם~24בקופסה
 אמריקאי""טעם

44.7451.8858.10 גרם250חבילה כפיר מטע,מתוצרת

 מעזולשימ6 מטע מתוצרת"שומרון"
441.60).32.0737 גרם240בקופסה

 משילשים6  כפיר מתוצרת דוד""מגדל
30.9935.9840.30 גרם240בקופסה

 24.4.1980 תש"ם, באייר ד' 4;)4, התקנותקובץ1416



 - במכירה. בלירותהמחיר

לצרכן ןלקמעונאי
- י---------  מע"מ כזלל ן מע"מ ללא ן מע"מללא 

17.8920.80 23.30 

 %,36 .נ4ג27.983

 א'טור
המצרך

 כפיר מתוצרתיאושי"

 לחיתוך כחושהגבינה
 תנובה תוצרת"כנענית"

מעדנים
 פירות בטעםיוגורט

 תנובה"פריגורט"
 שומן 3%"יוטבתה"
 שומן דליוגורט
 תנובה "קירילי" פירות,עם
 שומן 50/1

 :עיי" ב4
 תנובה"קרמל""
 קרם""טנא
 מ"מ פרי""טנא
 שטראוס"דני"
 תנובה"יוגלדו
 מפוסטרתוסמנת
 תגובה מתוצרת שומן33%
 ושטראוס מ"מסרה,

 ב'טור

האריזה

 משולשים3
בקופסה

מיכל

 ג'טור

הכמזת

 גרם120

 גרם400

6.667.598.50 מ"ל170גביע

6.707.688.60 מדל120גביע

6.867.868.80 מ"ל120גביע
6,046.887.70 מ"ל130גביע

24.8028.3031.70 מ"ל250הזקית

ביטול
 2תש"ם-1980

-  
 בטל.

תחילה

 שרון ריאלא באפריל,1980( )8 תש"ם בניסןכ"ב
 החקלאותשר 6--י(,המ
 עעותתיקוןי 1318. עמ' תש"ם, ק"ת2

 התקנות בקובץ שמורסמו תש"ם-1979, עובדים(, לקבלת )מכרזים העיריותבתקנות
- 2)ב()3(" בתקנה כאמור עובד "למעט הסיפה 35)א(, בתקנה 662, עמ' תש"ם,4071,  
תימחק.

 ו;פניםשר)3-483( ג י ו ב ף ס וי 1980( במרס )19 תש"ם בניסןב'

1417 24.4.1980 תש"ם, באייר ח' 4114, התקנותקובץ



 בוקובוף לגסלטוובגרור

 תש"ם-1980 )תיק11(, וחצה( מקומות )המדוה לבת"*ם עורחוק

 מקומות הסדרת לחוק 6 וסעיף 1, העיריות לפקו'-ת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק נ:ת-ים עירית מועצת מתקינה 2, תשכ"ד-1964רחצה,

 יבוא 8, תשכ"ז-1966 רחצה(, מקומות )הסדרת לבת-ים עזר לחוק התוספת במקום1* התוספתהחלפת

"תוספת
 ו-25( 23)סעיפים

 השכרה, למטרת  מרגוע כיסאות להעמדתהיתר)1(
 כיסאלכל

 למבשר ומלתחה מקלחתשירותי)2(
 15( עד 5 )מגיל לילד ומלתחה מקלחתשירותי)3(

 - בתשלום החוף לקטעכניסה)4(
 - פעמית חדכניסה)א(

למבוגר
 15( עד 5 )מגיללילד

 חופה בניירותלחייל
 -- בלבד חול לימי כניסה כרטיסי6)ב(

למבוגר
לילד
 חוכה בשירותלחייל

 .-- בת-ים העיר לתושבי שנתימנוי)ג(
למבוגר
 18( עד 3 )מגיללילד

 חשה בשירותלחייל

נתאשר,
 1980( במרס )17 תש"ם באדרכ"ט
 8-35()חם

 ג בו41יוסף
 הפניםשר

 בשקיתהאגרה

ל,27.5
1,50

1

בשבת הולביום

1,503
12

12
 בשקליתהנגרה

7

4,50

4.50

20

7,50

"2,50

 רוטשילדמנתם
 בת-ים עיריתרא,?

 197 עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת גי ד1
 72נ עמ' תשכ"ד, מ"ח2
 465ב עמ' תשל"ט, lOT; עמ' תשכן ק"ת3

 נtC)"~tTI 24.4.198 באיכר ח' 4114, התקפתקיבץ1418



 תש"ם-1980 )תיקון(1 ושלטים( )מודעות לחולון עזרחוק

 עירית מועצת מתקינה 1 העיריות למקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוקחולון

 במקום 2, תשכ"ג,-1962 ושלטים(, )מודעות לחולון עזר לחוק השניה בתוספת1.
 : יבוא 5פריט

 בשקליםהאגרה

 אחר, במקום או מודעות בלוח הדבקה דרך המתפרסמת כיודעה")5(
 : מהם חלק או ימים 3 לכל מהן, חלק או מודעות 50 כלבעד

10 גדולהמודעה)א(

5 נוספים ימים 3 על יעלה ושלא נוסף יוםלכל

25 מהן הלק או מודעות 50 הדבקת בעד אגרהתוספת

0,50 נוספת מודעהלכל

8 בינוניתמודעה)ב(

4 נוספים ימים 3 צל יעלה ושלא נוסף יוםלכל 23 מאן חלק או מודעות 50 הדבקת בעד "גרהתוספת.
0.50 נוספת מודעהלכל

1
6 קטנה מודעה)ג(

3 נוספים ימים 3 על יעלה ושלא נוסף יוםלכל

23 מהן חלק או מודעות 50 הדבקת בעד אגרהתוספת

0,50" נוספת מודעהלכל

 אילוןפנחסנתאשר.
 חולון עיריתראש 1980( במרס )9 תש"ם באדרכ"א
 8-17()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני!
 ו-1532. 1009 עמ' תשל"ט, 1993; עמ' תשב"ע, ק"ת2

6wsnמזופת( וחיו' גת.ם חוית,ת של ושיפוץ וששוה ו"". ענו 

 חולון עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזרחוק

 סעיףתיק11
 "שיפוין המונחים הגדרות של בסומן העיקרי(, העזר חוק - )להלן 2תשל"ט-1975

 197. עמ' 8, חיש נוסח ישראל, בני דיני!
 !60. עמ' תש"ם, 405; עמ' תשל"ט, ק"ת2

1419 24.4,1980 תש"ם, באייר ח' 4;41, התקנחקובץ



 הבית של אחר חלק או קיף גבי על המותקן מרזב הסרת "לרבות יבוא מקומי'(ו"שיפוץ
 דרך", אלהנשקף

 : יבוא ואחריו ')א(, יסומן העיקרי העזר חוק של 7 בסעיןי האמור2. 7 סעיףתיקון
 של אחר חלק או קיר גבי על מרזב יתקינו' לא בבית והמחזיק הבעל")ב(
 על מרזב להתקין מותו' אולם חזית(, קיר - )לצלן דרך אל הנשקף'הבית
 חזית". קיר גבי על שלא מטה כלמי יזרמו שהמיג ובלבד הביתגג

 ן ו ל י א ט ח נגגנתאשר,
 חולון עיריתו'אש 1980( במרס )9 תש"ם באדרכ"א
 51-(8()תם

 בורגיוסף
 הפתםשר

 תש"ם--1980 )תיקת(ע אעלטים( )מודשת מוצקץ לקוית עזר,הגק

 עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקוד1ז ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
* זה: עזר חוק מוצקיןקרית  2, תשכ"ז-1967 ושלטיט(, )מודעות מוצק"ן לקרית עיר לחוון השניה התוספת במקום1.

יבוא:

 שמז;יהושפט
ל

 );:(( ו-9 )א( 3)סעיפים '

 מודעות א':חלק
 האגרהשיעור של סדרה על העיו"יה של המודעות לוחות גבי ש:ל מודעות .1

,,
בלירוה -- מהנו הלק אי ליפית 25

)א( - גדולהמודעה

)ב(

)ג(

 מהם חלק או' הראשונים הימיםלשלושת
  נוסף יוםלכל
 מוועה אותה של ;:וסף טופס כל הדבקתבעד

 - בינוניתמודעה
 מהמ הלק או הראשונים הימיםלשלושת
 נוסף יוםלכל
 מודעה אותה של בומף טופס כל הדבקתבעד

 - קטנהמוסעה
 מהמ חלק או הראשו'נימ ו;ימימלשלושת

 נוסף יוםלכל

180

70

א

90

40

8

50

28

8  מודעה אותה של נוטיי טופס כל הדבקתבעד

 197. עמ' 8, חדש נוטח ישראל, מדינתדיני
 842. עמ' תשל"ט, 2022; עמ' תשכ"ז,ק"ת

 24.4.1980 הש"מ, באייר ח' 4114, התקנותקויבץ1420



 בלירותהאגרה
 זעירהמודעה)ד(

40 מהם חלק או הראשונים הימיםלשלושת

20 . נוסף יוםלכל

8 מודעה אותה של נוסף טופס כל הדבקתבעד

פטור זעירה אבלמוקעת

 קולבוע בד על חשמלי או אופטי מכשיר באמצעותמודעה2.
50 פרסום מקומ בכל ממנו, חלק או שבוע לכל אחר, במקומאו

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

 או מרובע מטר כל בעד מסחרי, או פרט. רכב עלמודעה4.
140 ממנה חלק או שנה לכל ממנו,חלק

35 ממנה חלק או שנה לכל ציבורי, רכב בתוךמודעה5.

 או שבה לכל ציבורי, רכב של החיצוני החלק גבי עלמודעה6,
 - ממגהחלק
300 ממנו חלק או מרובע מטר שליש ששטחה מודעה)א(
450 מרובע מטר שליש מעל ששטחה מודעה)ב(

 המפרסם, לרשות אותו העמידה שהעיריה מודעותלוה7,
280 ממנו חלק אולשבוע

 לעסקי הנוגעות מודעות לפרמם קולנוע לבעל שנתירשיון8.
 4ו שבה לכל ממגו, חלק או מרובע מטר כל בעד -הקולנוע

200 ממגההלק

 כל בעד אהר אופן בכל או ניאון או בחשמל מוארתמודעה9.
280 שנה לכל ממנו, חלק או מרובעמטר

 שלטים ב':חלק

 מטר "ותר-לכל ארוך הרוחב ואם אורך, מטר לכלשלט,1.
90 לשנה ממטר; חלק אורוחב,

 מטר כל בעד אחר, אופן בכל או ביאון באורות המוארשלט2.
280" לשנה ממנוי חלק אומרובע

 גושזמשהבתאשר,
 מוצקץ קרית שריתראש 1980( בפברואר ש תש"ם בשבט"

מס""(
 בורגיוסף

יטרהפנים

1421 2,44980 תש"ם, בא"ר ה' 4114, התקשתקובץ



 תש"בו-1980 )תיקון(, מים( )אספקה לנס-ציוגה עזרחוק

 מתקינה המקומיותן, המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 ,rf: עזי. חוק נס-ציונה המקומיתהמועצה

 לבוא 2, תשכ"ז--1966 מים(, )אספקת לנס-ציונה עזר לחוק התוספתבמקום 1,החלפתהתוספת

"תוספת

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

4000 דיור יחידתלכל)1(

7000 חמים לרשת ראשי חיבורלכל

 - מלאכה או משרד ענק, יחידתלכל
4500 מ"ר 30עד

50 בניה תוספת או נוסף מ"1.לכל

8 תעש.ה .ה,ית.גי
40 נ:ניה תוספת או נוסף מ";-לכל

 דרישת לפי מחדש, התקנתו או פירוקו חלבון-,הרחבת)2(
 -הצרכו
800 "2עד

1500 מ-"2למעלה

 )סעיף מרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה
70 (3)ב(

250 ( 3)ה( )סעיף מרטית רשת של בדיקהאגרת

- ( )ד( )ג(, 4)א(, )סעיף צינורות הנחתאגרת  
10000 דונם חצי עד ששטחולנכס

22 נוסף מ"ר לנ:ל דונם, חצימעל

54 קומה בכל הבני;; שטח של מ"ר לכל חדש, מגוריםבבנין

 - קומה בכל מ"ר לכל בניה, תוספת קלים, מגוריםבבנין
34 קיים בניה שטח לרבות מ"ר, 75 עדבשטח

54 קודם בניה שטח לרבות מ"ר, 75 מעלבשטח

25 הבנין נפח של מ"ק לכל מגורים, נ:נין שאינובבנין

17 מ"ק לכל 4)ד(, סעיף לפיהאגרה

 256, עמ' 9, חדש גוסנו ישראל, מדינת דיני1

 ק"ת2
 תומכ""

 1442. עמ' ת11ל"ט, 2132; עמ' תוטל"ח, 1002; עמ'

 24.4.1980 בניר, בא-ר ח' 4114, התקנותקיבץ1422



 ( 5)ד( )סעיף מד-מיםאגרת5.
-  

 פי על ליצרן שנקבע המחיר - מד-מים להתקנת מוכן מיתקן כשיש)1(
 35%. בתוספת ", תשי"ח-1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוחחוק

 בצי- )א( במסקה הקבוע הסכום - מד-מים להתקנת מוכן מיתקןכשאין)2(
 המנהל. שקבע ההוצאות חשבוןרוף

 ב~ג:בי ננ::::ז, מד-מים התקנת אגרת)3(
ו מידתו או שקטרומד-מים  ביייית,

לפי200 3-5 או או"4"*
חשבון'350 7-10 או "*1 או"1

שהגיון370"*1
המנהל.500"2

 המנהל. שהגיש השבוןלפי "2 עלעולה

 בי'ריתהאגיה והתקנה הובלה פירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקת אגרת6.

 300" ( 5)ט( ף )סע1

 ק א י ורשב י בצבתאשה

 צענה נס המקומית המועצה ראי? מקוםממלא 1980( בפברואר )18 שט"מ באדרא'
 7-=8()חס

 בורגיוסף

-
 הפנטיטר

 202, עמ' 26, עמ' ת,טל"ג, 24; עמ' תשי"ח, ס"ה3

 . ומע"ב1--1980 )חץ7~1(ן )בעב( לקדימה עערוצוק

 ,-39 38 37, וסעיפים 1 המקומטת המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 קדימה ו;מקומית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
 : זה עזרתוק

"תל יבוא: 8, תשל"ז-1977 ביוב(, )אגרת לקדימה עזר לחוק התוספת במקום1. התוספתפת

:הך
 למעשיה, למלאכה, ביתית, לצריכה מים מ"קלכל

0,17 ובניה חקלאות גינון,למעט

 לבר לדוד 1980( במרס )9 תש"מ באדרכ"א
 קדימה המקומית המועצהראש 8-18(,חמ
 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 156. עמ' תשל"ב, 96; אדם תשכ"ב, מ"ח2
 962. עמ' תשי"ח, 1678; עמ' תשל"ז, ק"ת3

1423 24.4.1980 חש"ק, באייר ח' 4114, התקנותקובץ



 מש"ם-1980 )תיקון(, ושלטינו( )מודעות השוון לרמת עזוחוק

 מתקינה 1, המקומיות המועצות לשקודת ו-24 23 22, הסעיפים לפי טמכויות"הבתוקף
 זה: עזו' חוק השרץ וימת המקומיתהמועצה

 יביא: 2, תש'ל"ה-1975 ושלטיס(, )מודעו'ת השרון לרמת עזף לחוק התוטפון במק,ומ 1. התוספתהחלפת

"מוטפח
 ו-;:1( 8 7,,)סעיפים

 בלירות האגרה שי.עור אחר, מקום על או מודעות לוח על המתפו.סמתלמודעה1,
 כמפורט הכל המתפרסמים, העתקים ומנופר פויסומה משד המודעה, גודל לפייהא
להלן:

 האגרההוספה- ו:מודעהגודל

62,93180:;6025205.40

62%46150:!1018004.50
,4631 9015010803.60

%2331 451805402.25

 זה--בסעיף
 אף תכנה ובעיקרי בשדלה בצורתה, אחידה מודעה פרסום - קבע""פרסום
 לפעם. ממעם משתניס פרטיהאם

 מתשלום. פטורות המתפרסמות האבל מודעות כל2.

 האגרהשיעיי הממרסס; שהקים מודעות לוח על המתפויסמותמודעות )א(3.

 אג' חודש לכל בלבד, עצמי לשימוש המועצהבוישות
-

 ביירית
450 הלוח כ,שטח ממנו חלק א1' מ"ר לכל ממנו,חלק

 שהעמידו; מודעות לוח על המתפרסמותמודעות)ב(
 . או חודש לכל בלבד, מסוים מפרסם לרשותהמועצה

540 הלוח משטח ממנו חלק או מ"ר למל ממגו,חלק

 - הסרנה א1' הקרנה ;"רך המתפרסמתמודעה4.
' קולנוע בדעל)א( -  לכל סרט שמקרינ"מ מקוס לריבות 

 הלק או ככלל וצד ששי יום עד שבת ממודאישבוע
 - כאמור מקרם או קולנוע לכלמשבוע,

45 שקופית לכל בשקופיות,)1(

30 מהם חלק או סרט מטר 0וו לכל פרסום, בסרט)2(

 256. עמ' 9, חדש הוסח ישראל, מדעת דיגי1
 2086. עמ' השל"ת, 1948; עמ' השל"ה, ק"ה2

 ה"9;.4.4 תשש, באייר ;ן' 4;;4, התקרת,ומץ1424



 האגרהשיעור סרטים, להקרנת משמש שאיבו קבוע הקרנהבמיתקן)ב(
ביייית שטח של מ"ר 0.25 לכל ממגו, חלק או הודשלכל

60הקרנה

 סרטיך להקרנת משמש שאינו גייד הקרנהבמיתקן)ג(
 שטח של מ"ר 0.25 לכל ממנו, חלק או חודשלכל

 45'הקרנה

 המוצגים או המתפרסמים פרסומת לוחית או שלטמודעה,5.
 -- רכב כליעל
 0.5 לכל ממנה, חלק או שנה לכל פרטי, אומסחרי)א(

180 ממנו חלק אומ"ר
 לכל -- רכב כלי מ על או חיצונות בדופן --ציבורי)ב(

540 ממנו חלק או מ"ר 0.5 לכל ממנה חלק אושנה

 10 לכל ממנה, חלק או שנה לכיל - הרכב כליבפנים
860 מהם חלק או למודעות המיועד הפס אורךס"מ

 הנזכרים שלטים ולמעט רווחים, להשגת מיועדיושאינהששף פעילות מתקיימת בו מקוס לרבות עסק, במקום שהותקןשלט8.6
 הארוכה צלעו של מטף לכל זו, לתוספת ו-10 8בסעיפים
180 ממנה זזלק או שנה לכל ממבו הלק אוביותר

 בסעיפים הנזכר שלט למעט עסק, במקום שלא שהותקןשלט7.
 ביותר הארוכה צלעו של אורך מטר לכל זו, לתוספת ו-810
225 ממנה חלק או שנה לכל ממנו, הלקאו

 ביותר הארוכה צלעו של אורך מטר לכל בנין, גג עלשלט8.
 - ממנה חלק או שנה לכל ממנה, חלקאו
450 מואר)א(

900 אחר)ב(

 מדופן מרוחקת החיצון משטחו כלשהי שנקודה שלטעל9.
 שהיה מזה כפול בשיעור תשלום - ס"מ מ-25 יותרהבבין
 בלט. אלמלא שלט אותו עלחל

 לבל עסק מקום לכל ראוה, חלו.ן על בכתב או שצויירשלט10.
 של תוספת ראיה. מיון של יונף מ-ריניך הראוה חלון של הראשנים מ"ר לששה ממנה, חלק אושנה

"וי
 או קולנוע תמונות להצגת והמיועד העסק במקום שלאארגז11.

 צותן, שהוא השירותים או העסק טיב הצגת בו שיש דברכל
150 ממנה חלק או שנה לכל ממנו, חלק או מ"ר 0.25לכל

 הפצתה של בדרך מודעות, לו'ח על שלא המתפרסמתמודעה12.
 הנחתה לאנשים, חלוקה ידי על או בכתב תכנה מסירתאו

 מהן חלק או מודעות500

1425 24.4.1980 תש"ם, באייר ח' 4114, התקנותקובץ



 האגרהשיעור
בלירוה בסנטימטרים,' המודעהגודל
-- -
225 31 %23עד

300 31 מ-23,יותר

 -- שידור בדרך המתפרסמתמורעה13.
300 ממנו חלקן או יום לכל קבוע, רמקוללכל

450" ממנו חלק או יום לכל רכב, על המותקן רמקוללכל

 שרמןמנחםנתאשר;
 השרון רמת המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )8 תש-ם בשבטכ"א
 8,17()הס

 ג ר ו נ: ף ס וי
 הפגיםשר

 תש"ם-1980 )תיקון(, ביוב( )אגרת להעגנה עזרחוק

 וסעיפים חמקומיות1, המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפלמ לפי סמכותהבתוקף
 המועצה מתקינה תשכ"ב-21962, )ביוב(, המקומיות הרשויות להוק ו-39 37,38,

 זה: עור חוק רעננההמקומית

 יבוא 3, תשל"ב-ב1971 ביוב(, )אגרת לרעננה עזר לחוקן התוספת בכ1קרמ 1* התוספתהחלפת

"תוספה
 2()סעיף

 לכל בלירות האגרהשיעור
 הנצרכים מים של לעוקנמטר

 להשקיה מים למעט ביובאגרת

3.30 גיתית וצריכהלמגורים
 אחר שימוש וכל עסקים מוסדות,למפעלים,
6.70" למגוריםשאינו

 וולפוביץבנימיןנתאשרו
 רעננה המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )18 תש"ם באדרא'

e&-18ייי,%2 '')"מ,,," 
 הפניםשר ג ר י 1: ף ס וי

 י251. עמ' 9, חדש תסח ישראל, מדינת דיני1
 156. עמ' השל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, ס"ה2
 1031. עמ' תשל"ט, עמ'481; תשל"ב, ק"ת3

 24.4.1980 תש"ם, באייר ח' 4114, התשותקובץ1426

 ירושלים הממשלה, בדפסנדרס ח0884-2888188 חדשות אגורות 80המחיר


