
רעופות

 התקנותקובץ
 1980 באפריל411525 תש"ם באיירסי

שיש
1428 . תש"ם-1980 הפגרו;(, בימי בענינים והטיפול המשפט בתי )פגרת המשפט בתיתקנות

1428 . תש"ם-1980 3(, מס' )תיקון מחיה( ודמי מקצועית )הכשרה הלאומל הביטוחתקנות

 7(, )מס' חיים( לקרפיונים מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו
1429..... .. . . . ם-1980 ש"ת

 מס' )תיקון ושמן( למרגרינה מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על המיקוחצו4
1430..... .. . . . תש"ם-21980(,

1430..... תש"ם-1980 "אורתופד"(, בהגדר )שימוש הרופאיםצו

 מקומי לשלטוןמדור
431ג .,.. תש"ם-980נ 2(,  מס' )תיקון  אשפה( )הוצאת לכמר-סבא עזרחוק
431נ. תש"ם-1980 )תיקון(, בבנינים( מספר ולוחיוה לרחובות )שמות עילית לנצרת עזרחוק
1432... תש"ם-1980 )תיקון(, כלבים( על )פיקוח לקרית-שמונה עזרחוק

1432.... תש"ם-1980 )תיקון(, ביוב( )אגרת לגבעת-עדה עזרחוק

1433..., . תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת לג'ת עזרחוק

1434. תש"ם-1980 )תיקון(, לבנינים( וכניסות הצרות מגרשים, )ניקוי ליבנה עזררוק

1435.... תש"ם-1980 )תיקון(, מקומי( עסקים )מס ליבנה עזרחוק

6
1436... . תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת תרוויחא למעלות עזרחוקששר- 438נ.. תש"ם-1980. )תיקון(, אישור( תעודת )אגרת אפק למפעלות עזרחוקף

438נ.,. , תש"ם-1980 )תיקון(, ושלטים( )מודעות לקרית-טבעון עזרהוק
ששו... . תש"ס-980נ )תיקון(, ושלטים( )מודעות לרעננה עזרחוק
1442.,. . תש"ם-1980 )תיקון(, אישור( תעודת )אגרת לרעננה עזרחוק
 דפוס טעותתיקון



 המשפט בהי )פגו'ת המשפט בתיתקנות
 וו:טיפוי

 המגדה(, בימי בענימם
 1' )(98 -- םתש"

 שאר ~בתוקף 1 תשי"ז-ד195 המשפט, בתי לחוק 7'4 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה דין בית תקנות מתקין אני דין, פל על לי הנתונותהסמכויות

 ובלשכות השלום משפט בבתי המחוזיים, הממזמט בבתי העליון, המשפט בבית הפגרה1. הפגרהתקופת
 )6 תש"ם בניסן 1:' עד 1980( ::מרס )31 תש"ם בניסן י"ד מיום תהא לפועלההוצאה
 1980(,באפריל

 י- המשפט בתי מגרתבמשך2. הפגרה בימידיון

 אם אלא ענין, בכל מחוזי, משפט וקת או העליון המשפט בית ידון לא)1(
 ; דחיה סובל אינו שהענין לכך מינה שהוא שופט או נשיאוהחליט
 החלטה פי על אלא פליליים, במשפטים שלום משפט בית ידון לא)2(

 משפט בית של שומט או שלום משפט בית של ראשי שופט מאתבכתב
 או פליליים, מטפטים של מסויים סוג לשמוע שיש לכך, מינה שהואשלום
 ; דחיה קובל אינו בפתו שהובאשהענין

 ההוצאה ראש ידון ולא אזרחיים בעניו:ים שלום משפט בית ידון לא)3(
 משפט בית של ראשי שופט החליט אם אלא לפועל, ההוצאה בעניגילפועל
 ההוצאה ראש או לכן' מינה שהוא שלום משפט בית של שופט אושלום
 דחיהן סובל אינו שהעביןלפועל

 מנהלסמכות
 המשפטבתי

 משפט או אזרחיים, או פליליים ענינים שסוג להורות רשאי המשפט בתי מנהל3.
 בימי יישמעו לפועל, ההוצאה בלשכת ענינים סוג או פלוגי, ענין או מסויים,פלוני
 פלוני, לפועל ההוצאה ראש בפני או המשפט בני בכל או פלובי, משפט בביתהפגרה

 לפועל. ההוצאה ראשי כל בפניאו

 תמיף לשמוא, 1980( בפברואר )a~wn 6 בנובטי"ס
 המשפטיםשר י3-3(1חמ

 148. עמ' תשים, מ"ח1

 מחיה( ודמי מקצועית )הבשרה ו:לאומי הגיבוחתקנות
 תש"מ-1980 3(, מס')תיקון

 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו-242 90א סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 של  והרווחה  העבודה ועדת ובאישור האוצר שר עם התייעצות לאחר 1,תשכ"ח-1968

 אלה: תקנות מתקין אניהכגסת,

 תקנהתיקוו
 -- העיקריות( התקנות -)להלן

 108. עמ' השכ"ח, .ס"ט1
 1148. עמ' תש":ו, 1664; עמ' תשל"ט, ק"ת2

 25.4,1980 תש"ם, באייר ט' 4115, התקשתקובץ1428



 - עשר" בשבים "מחולק המלים מקום בכל מותרת", "הכנסה בהגדרת)1(
 ;יימחקו

 : יבוא מותרת" "הכנסה הגדרת אחרי)2(
 כל של ג:אפריל ב-1 שהיה כפי הממוצע השכר - ממוצע"""שכר
 כסמים."שנת

 יבוא: העיקריות לתקנות 12 תקנה במקום2, 12 תקנההחלפת
 חדשיים מחיה לדמי זכאי יהיה בו התקיים 10 בתקנה שהאמור יתום12. מחה"דמי
 משתלמת הורהו שמכוח יתום ואולם הממוצע, מהשכר /go של בשיערך ליתוםמלאים

 חדשיים מחיה לדמי זכאי יהיה לחוק 21)א1( סעיף לפי שאיריםקיצבת
 הממוצע." מהשכר 6,5% שלבשיעור

 יבוא: העיקריות לתקנות 14 תקנה במקום3.
 בחוק, כמשמעותו פיצוי חל כספים שנת של תחילתה לאחר אם14."הצמדתדמי

 מיום הפיצוי, בשיעו'ף ו-12 6 תקנות לפי המשולכים המחיה דמי יוגדלןמחיה
 תש"ם- 2(, מס' )תיקון מחיה( ודמי מקצועית )הכשרה הלאומי הביטוח תקנותי4. הפיצוי."תחילת

19808 
-  

 בטלות.

תחילה  1980(. באפריל )1 תש"ם בניסן ט"ו ביום אלה תקנות של תחילתן5.

 ץ כ ל א ר שי 1980( באפריל )15 תש"ם בניסןכ"ט
 והרווייה העבודהשר. 68ש--3()חמ
 1315. עמ' תש"ם, ק"ת3

 חיים( לקיפיוב"פ מקסימליים )מתירים ושירותים מצרכים על השיקוהצו
 תש"ם-1980 7(1)מס'

 תשי"ח-1957 ושיררתים, מצרכים על הפיקוח לחוק 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווהאני

בפיית - יהיה לקרפיונים המקסימלי המחיר1, מקסימלימחיר

69.85 מע"מ ללאלקילוגרם,מן סיטונאי של במחסנו לקמעונאי במכירה')1(14

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

 הקמעונאי של בחנותו לצרכן במכירה)א(
97.00 מע"מ כולללקילוגרם,

ביטול  6(, )מס' חיים( לקרפיונים מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוח צו2.
 2תש"ם--1980

-  
 בטל.

 24. עמ' תשי"ח, סיח1
 1322, עמ' תש"ם, ק"ונ2

1429  25,4.1980 תש"ם, באייר ט' 4115, התקנותקובץ



 1980(. באפריל )9 תש"ם בניסן כ"ג ביום זה צו של תחילתו3.תחילה

 שרוןאריאל 1980( באמריל )8 תש"ם בניסןכ"ב
 החקלאותשר' 13-19,חמ

 ושמן( למרגרינה מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקותצו
 תש"ם-1980 2(, מס')היקון

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

 לאמור: מצתהאני

 ושמןג למרגרינה מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצובתוספת1. התוספתתיקון
 2תש"ם-1980

-  ד'סי 
 גמכירה בלירותהמחיר

 45 -שףן-עהבבב::נ:ן לצרכן ןלקמעונאי
 :במקום

11.00"8.85 גרם200חבילה מלח בלי או עם"מרגרינה

 :יבוא
2.20נ"9.80 גרם200חבילה מלח בלי או עם"מרגרינה

 1980(. באפריל )9 תש"ם בניסן כ"ג מיום זה צו של תוקפו2.תוקף

 ת טגדעון 1980( באפריל % תש"ם בססןכ"ג
 והתיירות המסחר התעשיה,שר 4-חים
 32, עמ' ונשיים, 32; עמ' תשל"ט, 24;. עמ' תשי"ח, ק"ת1

 1295. ועמ' 1197, עמ' תש"ם, ק"ת2

  תוע"ם--1980 "אותעופד"(, בהגדר לעימות הרופאיםצו

 מצתה אני ',  תשל"ז--1976  הרופאים, לתקנות 9)ג( תקנה לפי סמכותיבתוקף
משששלאמור:

 השימושהגבלת
בהגדר

"אורתופד"
 תי%ל"ג-- ובחעות(ד מומחה תואר )אישור הרופאים בתקנות כמשמעותואורתופדית,

1973.2 

תחילה

 ן ד ו מ ך ו רב 1980( במרס )31 תש"ם בניסןי"ר
 הבריאות משרד של הכלייהמנהל 1169--3()חם
 8;5. עמ' תשל"ז, ק"ת1
 )tuy 928 .)1013 תש"ם, 1924; עמ' תשל"ג, ק"ת2

 25.4,1980 תש"מ, באייר ט' 5]41, התקנותשובץ1430



 מקומי לשלטודמרור
 תש"ם--1980 2(, מס' )תיקון אשפה( )הוצאת לבפר"סבא עזרהזק

 מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-254 251 250, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק כפר-סבאעירית

 : יבוא 2, תשל"ז--1976 אשפה(, )הוצאת לכפר-סבא עזר לחוק 2 סעיף במקום1. 2 צעיףהחלמת

 לפי אשפה כלי בחצרו או בבנין להתקין חייב בנכס המהזיק )א(2. אשפה"כלי
 התנאים ולשאר למספר לחומר, לגודל, לצורה, בנוגע המפקההוראות
 להחליפם או לתקנם תקין, במצב להחזיקם הוא וחייב המפקח,שיקבע
 שיקבע. הזמן ובתוך המפקח דרישת לפי הכלבאחרים,
 המפקח אשר ניילון, שקית בתוך אלא אשפה אדם ישים לא)ב(
 היטב יסגרן ניילון, בשקיות אשפה אדם שם ; וצורתן גדלן אתקבע

 אשפה. לכליויעבירן

ש4
 או נוזלים חמרים הניילון שקיות בתוך נ1ל'ןים יימנע המחזיק)ג(-

 קשה או כבד מתלקח, נוזל, חומר וכל אבנים ברזל, חתיכותדליקים,4י
 השקיות." את ולהשחית לקרועהעלול

 גלרזאבנתאשר.
 כפר-סבא עיריתראש 1980( בפברואר )8 תש"ם בשבטכסא
 19--8()חם

 בורגלוסף
 הפניםשר

- -  197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי1
 823. עמ' תיב"ם, 2715; עמ' תשל"ו, ק"ת2

 )תיקון(1 בבגינים( מספר ולותיוח לרחובות )שמות עילית לנצרת עורחוק
תש"ם-1980

 נצרת עירית מתק,גה 1 העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוקעילית

 בבנינים(, מספר ולוחיות לרחובות )שמות עילית לנצרת עזר לחוק 4 ף בסע 4.1 4 סעיףתיקון
 לירות". "50 יבוא לירות" "5 במקום 2,תשכ"ז-1967

בתאשר:
 1980( בפברואר )8 תש"ם בשבטכ"א
 8-8()חמ

 בורגיוסף
 הפניםשר

 י19. עמ' 8, חדש נוסת ישי"אל, מדינתדיני1

 אריאבמבחם
 עילית נצרת עיריתראש

 2072. עמ' תשכ"ז, ק"ת2

1431 25.4.1980 תש"ם, באייר ט' 4115, התקנותקובץ



 תש"ם-1980 )תיקון(, כלבים( על )פיקוח לקרית-שמונה עזרחוק

 עירית מתקיבה העירלות1 לפקודת ו-252 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוקקרית-שמונה

 2 תשי"ט--1959 כלבים(, על )פיקוח לקרית-שמונה העזר חוק 21ל 4)א(בסעיף1. 4 סעיףתיקך

 "לירה ובמקום לירות" "100 יבוא לירות" "10 במקום העיקרי(, העזר חוק --)להין
 לירות", "10 יבואאחת"

 --- העיקרי העזר לחוק 6בסעיף2. 6 סעיףהיקוו
 ראש יגבה להסגר כלב הכנסת "בעד יבוא בסופו )א(, קטן בסעיף)1(

 ; לירות" עשר של בסך הכ(גר אגרתהמועצה
 לירות". "מאה לבוא לירות" "שלו.ש במקום )ג(, קטן בסעיף)2(

 אלפים "שלושת יבוא לירות" מאות "שלוש במקום העיקרי, העזר לחוק 9 בסעיף3. 9 לעיףתיקון
 לירות". "מאתיים "בוא לירות" "עשר ובמקוםלירות"

 י נ ו ל א מ ;; ב.רא.נתאשר.
 קרית-שמונה עיריתראש 1980( בפברואר )18 תש"ם באדרא'
 13--8(1חמ

 הפנינושר ג י 1 ב ף ט ךי
 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 1630. עמ' תשל"1, 562; עמ' תשי"ט, ק"ת2

 תש"ומ-1980 )תיקון(1 ביוד( )אגרת לגבעת"עדה עירחוק

 38 37, וסעיפים המקומי1'ת1, המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 המקומית המועצה מתקינ,ה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויות לחוקו-39

 : זה עזר חוקגבעת-עדה

 יבוא 5, תשל"ח-1978 בייב(, )אגרת לגבעת-עדה עזו' לחוק התוספגו במקום1. התוספתהחלפת

"הןספת
 2()סעיף

 בלירותהאגרה

1,50" להשקיה מים למעט בנכס, הבצרכים מיס מ"קלכל

 דוררןיעקב
 גבעת-עדה המקשית המועצהראש

 בורגיוסף
 הפיסשר

נתאשר.
 1980( בפברואר )18 תש"ם באדרא'
 18-,("מ

-----------
 256, עמ' י חדש נוסח ישראל, מדינת דית1
 56ה עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, ס"ה2
 1368. עמ' תשל"ח, ק"ת3

1431~ratp980"4!2 תש"ם, בא"ר סי 4115, התקשת 



 )שקון(, מים( )אספקה לג'ה עזרחוק
 תש"ם-980~

 המועצה מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק ג'תהמקומית

החלפת יבוא: 3, תשכ"ז-1966 מ"מ(, )אספקת לג'ת עזר להוק התוספת במקום1.

"תיספח
 בסייעשגיה )1((: )ג( 2 )סעיף פרטית רשת חיבוראגרת1,

3000 משרד עסק, דיור, יחידתלכל1.

5000 תעשיה או מלאכה יחידתלכל2.

 שנתית צריכה מ"ק 1000 לכל חקלאות, יחידתלכל3,
2000 יחסי באופן מהמ חלקאו

 דרישת לפי מחדש התקנתו או פירוקו חיבור'הרחבת4.
 -הצרכן

800 "2עד
1000 "2 עלעולה

 פרטית רשת של הסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה1.2
200 )ב(( 3)סעיף

 - ששטחו לנכס ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת3.
3000 דוגם חציעד

8 נוסף מ"ר לכל דוגם, חצי עלעולה

 - לזהונוסף
 הבניה שטח של מ"ר לכל - מגורים בנין שאיבובבנין
45 קומהלכל

30 קומה לכל הבניה שטח של מ"ר לכל - מגורימבבנין

300 )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדיקהאגרת4.

 - )ד(( 5 )סעיף מד-מים התקנתאגרת)א(

 - שקטרומדימימ
 "3/4 על עולהאינו)א(

 "1 על עולה ואינו "3,4 עלעולה)ב(

 "11 על עולה ואיגו "1 עלעולה)ג(
 "2 על עולה ואינו "11 עלעולה)ד(

 "2 עלעולה)ה(

.5

[

 על ליצרן שנקבע המחיר לפי - מד-מים אגנותתשלום)ב(
 תשי"ח-31957 ושירותים, מצו'כים על הפיקוח חוקפף

 25%.בתוספת

 256. עמ' 9, הדש גוסה ישראל, מדינתדיני
 176. עמ' תשל"ה, 187; עמ' השכ"ז,ק"ת

 24. עם, השי"ח, ס"ה3

1433 25.4.1980 תק"ם, באייר ט' 4115, התקעתקוגל



 ביייית"אגיה והתקנו; הובלה פירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקתאגרת6.
300 )ט(( 5 )סעיףמהדש

250 )ד(( 11 )סעיף חיבור חיז'ושאגרת7.

500" פרטית לרשת חיבור העברתאגרת8.

 עסבה אבואחמדמאשר.
 רת המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )18 תש"מ באדרא'

)"מ8,7(
 בורגיוסף
 הפצםעו

 )תיקון(, לבממם( צ וכמסו חצרות מגרשים, )מקף ליבנה עזרחוק
תש"ם-1980

 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקרדת ו-24 23 22, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק יבנה המקומיתהמועצה

 יבנינים(, וכניסות חצרות מגרשים, )ניקוי ליבנה עזר להוק התוססת במקום1.
 : יבוא 2,תשל"ב-1971

"תוספת
 5()סעיף

 ניקויאגרת
בלירות

600 דובת חצי עד ששטחך ונגרש ניקוי בעד1.

400 ממנו חלק או נוסף דונם חצילכל

 - בטרקטור להשתמש צורך כשלש מגרש ניקו" בעד2.
900 דונם חצי עדבשטח

450 ממנו חלק או נוסף דונם חצילכל

600 דונם חצי עד ששטחה חצר ניקוי בעד3.

400 ממנו חלק או נוסף דונםלכל

300" לבניין כניסה ניקוי בעד4.

 ת שטרי ר י אממאשה
 יבנה המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )a~utn 18 באדרא'
 8-39()חם

 בירגיוסף
 הפסםשי

-----------
 256. עמ' 9, הדש מסה יחיאל, מדי" דיני1
 2471. עמ' תשל"ה 759; עמ' תשל"ב, ק"ת2

 25,4.1980 תש"ם, באיר ט' 4115, התקנותקובץ.1434



 )תיקון(, מקומי( עסקים )מס ליבנה עזרהגק
 חש"ם-980~

 3 וסעיף 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 חוק יבנה המקומית המועצה מתקינה 2, 1945 עסקים(, )מס המקומיות הרשויותלפקודת
 : זהעזר

 - )להלן " תשי"ח-8!!19 מקומי(, עסקים )מס ליבנה עזר לחוק 2)א( בסעיף1. 2 סעיףתיקוז
 - לכך "ובנוסף יבוא בתוספת" הקבוע "בשיעור אחרי העיקרי(, העזרחוק

 ;, ןל35 ,טל תוספת -- לירות 000, עד מס לסכוםלנ(

 של תוספת - לירות 5,000 עד לירות מ-1,000 שלמעלה מס לסכום)2(

.ן
 100%, של תוספת - לירות מ-5,000 שלמעלה מס לסכום)3(

 לירות", 20,000 על יעלה לא המס שסכוםובלבד

 1979(. באפריל )1 תשל"ט בנתן ד' מיום היא זה עזר חוק של תחילתו2.

4;

 תוך 1979/80 לשבת המס ישולם העיקרי, העזר לחוק 3 בסעיף האמור אף על3.
 חשבון על ששולם סכום כל אולם , ברשומות זה עזר חוק של פרסומו מיום יוםשלושים
 זה. עזר חוק לפי המס חשבון על שולם כאילו ייחשב 1979/80 לשנתהמס

 שטריתמאירנתאשר.
 יבנה ו;מקומית המועצהראש 1980( בפברואר )6 תש"ם בשבט"

 2--ש()חם

 בורגלופף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דעי1
 עמ' 1, תוס' 4945 ע"ר2

"15 
 144. עמ' תשל"ד, 2ן עמ' תשכ"ק מ"ח

 2308. עמ' תשל"ה 552; עמ' תשי"ח, ק"ת3

 המועצה מתקינה המקומטתי, המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקףי תש"ם--1980 )ח'קס(, איעאר( תעודת )אגרת תבור לכפר עזרהוק
 זה: עזר חוק תבת כפרהמקומית

 2, תשל"ה--1975 אישור(, תעודת )אגרת תבור לכפר עזר לחוק התוספתבמקום1. התוספתהחלפת

יבוא:
-----------

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדיגת דשי1
 494. עמ' תשל"ו, ק"ת2

1435  980;.25.4 תק"ם, בארר ט' 4115, התקנותקובץ



"תוספת
 3()סעיף

 ביייזת ""גי". -תעודהא.

 לירושות, או לבנינים לקרקעות, ז;בוגע בענין1.
500 משותף בבית דירה לו.לשוםפרט

100 משותף בבית דירה ו'לשום בענין2,

20 אחר ע12ן בכל3.

 תעודההעתקב.

 גולדמןמיכהנתאשר.
 תבור כפר המקומית המועצהראש 1980( נ:פברואר )18 תש"מ באדרא'
 4--8()חס

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

 תע1"ם-1980 )חיקון(1 מים( )אספקה תרשיחא למעלות ענוחוק

 המועצה מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפ*ט לפי סמכותהבתוקף
 זה: עור חוק מעלות-תרשיחאהמקומית

 יבוא: 2, תשכ-ז-1967 מים(, )אספקת תר,טיחא למעלות עזר לחוק התוספת במקום1*

 ספת"תו
 )1(( )ג( 2 )כעיף פרטית רשת זזיבוראגרת)1(

- 
 בלירות""גרה

2400 דיור יחידתלכל

4000 המים לרשת ראשי היבורלכל

 - מלאכה או משרד עסק, יחידתלכל
2700 מ"ו. 30עד

30 בניו; תוססת או נוסף מ"רלכל

 - תעשיה יהלדתלכל
2700 מ"ר 60 על עולה שאינומשטח

24 בניה תוט1!ת או נוסף מ"רלכל

3000 דונם לכל חקלאי, לשטח מיםנקודת

 דרישה לפי מחדש ז;תקנתו או פירוקו חיבור, הרחבת .)2(
 -הצרכן

500 ג2עד

900 מ-"2למעלה

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 2071. עמ' השל-ז, 2497; עמ' תשכ"ז, ק"תג

 25.4.1980 תש"מ, באייר ט' 4115, התקגזהקיבץ1436



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

 )ה(( 3 )טעיף פרטית רשת של בדיקהאגרת

 בלירותהאגרה

10)3

15)!

,300)(

11*"

82

20
:12!

41 

 - ו-)ד(( )ג( )א(, 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת
 דונם חצי עד ששטחולנכס
 נוסף מ"ר לכל דונם, חצימעל
 - לזהונוסף

 הבניה שטח של מ"ר לכל חדש, מגוריםבבנין
 קומהבכל
 מ"ר לכל בניה, תוספת קיים, מגוריםבבנין

 י - קומהבכל
 הקיים בניה שטח לרבות מ"ר, 75 עדבשטח
 קודם בניה שטה לרבות מ"ר, 75 מעלכשטח
 בפח של מ"ק לכל מגהרים, בנין שאינובבנין
הבנין

 - )ד(( 5 )סעיף מד-מיםאגרת
 שנקבע המחיר - מד-מים להתקנת מוכן מיתקןכשיש)א(

 ושירותים, מצרכים על המיקוח חוק לפיליצרן
 25%. בתוספת 3,תשי"ה-1957

 הקבוע הסכום - מד-מים להתקנת מוכן מיתקןכשאין)ב(
 המנהל. שיקבע ההוצאות חשבון בצירוף )א(בפסקה

 מות מיתקן כשאין מוכן מיתקןכשיש
 מד-מים )התקנת מדומין?התקנת

בלירות

לפי120
חשברן150
שהגיש220
המנהל300
 המנהל שהגיש חשנ:רןלפי

 - מד-מים התקנתאגרת)ג(
 - מידתו או שקטרומד-מים

 3-5 או "1,2 או"8,4

 7-10 או "*1 או"1

14"
2"

 "2 עלעולה

"אגיהביייי" והתקנה הובלה פירוק, דמי כולל מד-מימ, בדיקתאגרת
 180 )ט(( 5)סעיף

100" )ד(( 11 )סעיף חיבור חידושאגרת

.6

.7

 כוהבוטשלמה,מששר.
 מעלות-תרשיחא המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )18 תש"ם באדרא'
 817()"מ

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

 24. "מ' תשי"ח, ס"ת3

1437  25,4,1980 תשים, באייר ט' 4115, חתקגותקובץ



 תש"ם_1980 )תיקין(, אישור( תעו,רת )אגות אפק למפעלות עייתוק
 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-,נ2 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 : זה עזר חוק אמק מפעלות האזוריתהמועצה

 2, תשכ"ז--1966 אישוו'(, תעודת )אגרת (ופק למפעלות עזר לחוק התוספנו במקום1. התוספתהחלמת

 :יבוא

"תי'%פת
 3()סעיף

 ביינית"אגיה,תעודהא.
100 ירושות או בנינים לקרקעות, הנוגע בענין')1(
50 אחר ענין בכל)2(

20" תעודההעתקב.

 ב:נדרי'ותאשר.
 האזורית'מפעלות-אפק המועצהראש 1980( בפברואר )8 תש"ם בשבטכ"א
 5-5()חם

 בורגיוסף
 ו;פניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני;
 422. עמ' תיל";, 360; עמ' תשכ"ז, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיקון(, המלטים( )מודעות לקרית"טבעון עזוחוק
 המועצה מתקינה 1, המקומיות ו;מועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עור חוק קרית-טבעוןהמקומית

 2, תש"ך-1959 ושלטים(, )מודעות לקרית-טבע;.ן עזר לחוק השביה התוספת במקום1,

 :יבוא

 שניה"תוספת
 )א(( 3)סעיף

 -- הסרטה דרך המתפרסמתמודעה1.
 לחלק או בכלל, ועד ששי יומ עד עובת ממוצאי שבועלכל

 בלירות"אגרה -משבוע

50 קולנועלכל

 - מהם חלק אר רץ מכיר 50 לכל בקולנוע, פרסום סרט2,
100 קולבועלכל

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינה דיני1
 1495. עמ' תשל"ח, 20; עמ' הש"ך, ק"ה2

 25,4,1980 תש"ם, באייר ט' 4115, התקנוסקובץ1438



 כל או זרחן השמל, ידי על הארה דרך המתפרסמתמודעה3.
- ' ,הלושה לכל -- ראות תבלת בצורת פרסום וכל אחר,אמצעי  

 בלירותהאגרה - ממנו הלק או אורך מטר לכל מהם, לחלק אוהדשים

50 ס"מ 50 עדכרוהב

50 של תוספת מהם, הלק או נוספים רוהב ס"מ 50לכל

 - ממנו הלק או הודש לכל - ציבורי רכב כלי בתוך מודעה4.
10 מהם חלק או מרובעים ס"מ 100לכל

 - אהר במקום או מודערת בלוה הדבקה דרך המתפרסמת מודעה5,
 - גדולהמודעה

50 ימים שלושהעד
15 נוסף יוםלכל

 - בינוניתמודעה
40 ימים שלושהעד
10 גוסף ~וםלכל

 - קטנהמודעה
30 ימים שלושהעד
7 נוסף יוםלכל

 - זעירהמודעה
20 ימים שלושהעד
5 נוסף יוםלכל

 מעל המותקן זו, לתוספת 7 בסעיף הנזכר שלט למעטשלט,6.
 ממנו, הלק או בעתר הארוכה צלעו של מטר לכללעסק,
 - ממנה הלק או שנהלכל

50 עסק אותו של טיבו אתהמפרסם
250 אהר שלטכל

 לכל ניאון, מסגרת או ניאון מאותיות העשוי מואףשלט7.
 - ממנו הלק או ביותר הארוכה צלעו שלמטר

480 ממנה הלק או שנהלכל

 זו, לתוספת ו-7 6 בסעיפים הנזכרים שלטים למעטשלט,8.
 שנה לכל מהם, חלק או שטחו של מרובעים ס"מ 1000לכל
 - ממנה הלקאו

 של הפרטומ בלוחות או ציבורי למקום מעלהמותקן
100המועצה
 בבריכת עינוג, בבית אהר, שטח לכל מעלהמותקן
50" באלה כיוצא מקום בכל או ספורט במגרששהיה,

 בן-דףורע'מאשר.
 קרית-ט המקומית המועצהיאש 1980( בפברואר )8 תש"מ טיבטכ"א
 8,17()חם

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

439 0"25.4.19 תט"ם, באייר וע' 4115, התקפתשנץ



 הש"ם-ס198 )היקון(, ושלטים( )מודעוה יוענגה עזוחוק

 מתקינה 1, ממקומיות המועצות לפקודת ו-24 23 22, סעיפים לפ" סמכותהבתוקף
 זה: ע'ו'ר חוק רעבנו; המקומיתהמועצה

 יבוא: 2, תשל"ה-1975 ושלטיס(, )מודעות לרעננה עזר להוק החוסמת במקום1.

"תוספת
 ו-13( 8 'ו,)סעיפימ

 לפי יהא האגרה שיעור אחר, מקום על או מודעות לוח על המתפרסמתלמודעה1.
 להלן: כמפורט פרסומה, משך המודעה,גודל

 בלירותהאגרה בליי'ותהאגרה
לפרסוםיפרסונו

 נוסף יוםלכי! , ימין 7עד
- - - -- -

52480

31247

21233

10517

 המודעהמידרת
בסנטימטרים

- - - -
62(,93

62,46
 3146ן

"2331 

 פטורה תהא ו;נפטף משפחת מאת המתפרנומת אבלמודעת2.
מאגרה.

 - הסרטה או הקרבה דרך המתפרסמתמודעה3.
 בו שמקריבים מקום כל לרבות - קולנוע בז.על)א(

 ועד שישי, יום עד שבת ממוצאי שבוע לכל --סרט
 ביייית "אגיה - כאמור מקוס או קולבוע לכל משבוע, לחלק אובכלל,
 46 שקופית לכל כשקופיות,)1(

66 מהם חלק או סרט מטר 25 לכל פו.מום, בסרט)2(

 טרפים, להקרבת משמש שאינו קבוע הקרבהבמיתקן)ב(
 שטזז של מ"ר 0.25 לכל ממגו, חלק או חודשלכל

56ההקרבה

 סרטים, להקצבת משמש שאיבו נייד הקרבהבמיתקן)ג(
 שטה של מ"ר 0.25 לכל ממבו, חלק או חודשלכל

46ההנ~רנז;

 עין המוצגים או המששרסמימ פרסומת לוחית או שלטמודעה,4.
 - רכבכלל
 מ"ר 0.5 לכל ממנה, חלק או לשנה פרנוי, אומסחר")א(

185 ממנו חלקאו

 לשבה - הרכב כלי גג ע'ל או חיצונית כדופן -צינורי)ב(
462 ממבו כילק ~;ו מ"ר 0.5 לכל ממנה, חלקאו

 256. עמ' 9, ודש גוום ישראל, מדיגת דיני1
 1514. עמ' תשל"ט, 1.931; עמ' תשל"ה, ק"ת2

 25.4.1980 תש"ם, באייר סי 4115, התבותקיבץ40,מ1



 ביייית"איי" 10 לכל ממנו, חלק או חודש לכל - הרכב כליבתוך)ג(
18 לפרסום המיועד בפס מהם חלק או אורךס"מ

 המפרטם שהקים מודעות לוח על המתפרסמות מודעות )א(5.
 או חודש לכל בלבד, עצמי לשימוש המועצהברשות
277 הלוח משטח ממנו חלק או מ"ר לכל ממנהחלק

 ,כהעמידה המודעות לוח על המתפרסמותמודעות)ב(
 חלק או שבוע לכל מסויים, מפרסם לרשותהמועצה
462 הלוח משטה ממנו הלק או מ"ר לכלממנו,

 מתנהל שבו תנין על ממנה הלק או לשנה המותקן שלט )א(6.
 מיו- שאיננה פעילות מתקיימת שבו בנין לרבותעסק
 או האמור לעסק קשור ושתכנו רווחים להשגתעדת

 לתו- 7 בסעיף הנזכר שלט למעט האמורה,לפעילות
' - ששטחו זו,ספת

138. מ"ר 0.50עד

281 מ"ר ועדו מ"רמ-0.51

372 מ"ר 2 ועד מ"רמ-1.01

181 ממנו הלק אד נוסף מ"רלכל

 משטחו כלשהי שנקודה )א( בפסקה הנזכר שלטעל)ב(
 תשולם ס"מ מ-25 יותר הבדין מדופן מרוחקתהחיצון
 שלט אותו על חל שהיה מזה כפול בשיעוראגרה
 בלט.אלמלא

 מעקה על או בנין גג על ממנה חלק או לשנה המותקןשלט7.
 פעי- מתקיימת שבו בנין לו.בות עסק, מתנהל שבו הבניןגג
 לעסק קשור ושתכנו רווחים להשגת מיועדת שאיבנהלות

 או השלט משטח מ"ר לכל האמורה, לפעילות אוהאמור
693 ממנוחלק

 לתוספת, 7 או 6 בסעלפ*מ בזכר שאיבנו במקום המותקןשלט8.
924 ממנה חלק או לשנה ממנה הלק או מ"רלכל

 . ., תשולם ביאק תצורות או ניאק מאותיות העעףי 'סלטבעד9.

 שלט לאותו הקבועה האגרה מן 50% של בשיעוראגרה
 כאמור. עשוי היהאלמלא

 מ"ר ששה לכל ראוה, חלון על כתוב או מצויירשלט10.
 חלק או לשנה מהמ, הלק או הראוה חלון שלראשונים
462ממנה

 ממנה חלק או לשנה הראוה, חלון של נוסף מ"רלכל
30, שלתוספת

 המיועד דבר כל או סחורות להציג המיועד פרסוםארגז11.
 לכל בעסק, הכתבים השלרותימ או העסק טיב אתלהציג
462 ממנה חלק או לשנה ממנו, חלק אומ"ר

1441 25,4.1980 תש"ם, באייר ט' 4115, התקנותקובז



 בייניתהאגיה לשנה מהן, חלק או זהות לוחיות 100 לכל פרסומת,לוחיות12.
 924" , ממבה חלק או.

 וולפוכיץבנימיןמאשר.
 רעמה המקומית המועצהראש 1980( בפברואר )19 תש"ם באדרב'

)תמ8,11(
 בורגיכסף

שרהפךם

 ח"1"ם--1980 )תיקת(1 אישור( ,ועודת )אגרת לרעננה עזרחוק

 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר תוק רעננה המקומיתהמועצה

 : יבוא 2, תשכ"ז-1967 אישור(, תעודת )אגרת לרעננה עיר לחוק התוספתבמקום 1. התוספתההלפת

"תוספת
 3()סעיף

 -תעודהא,
 בשקיקם"אגיה

 ירושות, או לבנינים לקרקעות, הנוגע נענין)1(
15 משותף בבית דירה לרישוםפרט

8 משותף בבית דירה לרישום הנוגע בענין)2(

3 אחר ענין בכל)3(

1" תעודזוו;עתקב.

 וולפוביץבבימיןנתאשרו
 רעמה המקומית המועצהראים 1980( במרס )D"Wn 9 באדרכ"א

ימ6-י(
 בורגיוסף
 הפסםז2ר

 256. עמ' ק חרש נתוח ישראל, מדעת דית1
 1032. עמ' תשל"ט, 2618; עמ' תשכ"ו, ק"ה2

 רפוס טעותתיקון
 בקובץ שפורסמו תש"ם--1980, ביטוח(, דמי מתשלום ופטור )תשלום  הלאומי  הביטוחתקנות

 תוקף. להן ואין בטעות פורסמו 1313, עמ' תש"ם, 4109,התקנות

 25.4.1980 תש"ם, באייר ט' 4115, התקנותקובץ442נ

2883 חדשות אגדר11ז 80הנדהיר
- '  

0334 1SSN ירושלים הממשלה, בדפוסנדפס 




