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 תש"פ-980ו ליתום(, נישואין )מענק במערכה שנטפו תיילים SIStllIUttlצו

 )תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות לחוק 29א)א( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 של והרווחה העבודה ועדת ובאישור האוצר שר עם בהה~עצות תש"י--11950ושיקום(,
 : לאמור מצווה אניהכנסת,

 - זה בצו1.הגדרות
 ; שנה 30 לו מלאו שטרם נספה של יתום -"יתום"

 בירחון לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם לצררן, המחירים מדד -"מדד"
 ממשלתי מוסד כל ידי על יתפרסם אם אף מדד איתו או מחירים, שללסטטיסטיקה

 שעליהם נתונים אותם על בנוי הוא אם בין במקומו, שיבוא' רשמי מדד כל אואחר,
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הקבע אחר, מדד יבוא אם ; לאו אם ובין המדד'בנוי
 ; המוחלף המדד לבין שבינו היחסאת

 המרכזית הלשכה ידי על לפעם מפעם המתפרסם רבניה, התשומות מדד - בניה""מדד
 ' ' ' ;לסטטיסטיקה

 1974. אפריל לחחרש הנכון המדד - הבסיס""מדד

 מיום ,נישואין מעבק לשלם התגמולים קצין רשאי הנישואין לברית שנכנס ליתום2.
 בסכום 1979( בספטמבר )30 תש"ם בתשרי ט' ועד 79)!1( באוגוסט )1 תשל"ט באבח'
 ,, לירות. 146,000של

 מיום נישואין מענק לשלם התגמולים קצין רשאי הב"שואיל לברית שנכנס ליתום3
 -- להלן )שייקרא לירות 225,000 של בסכום 1979( באוקטובר )2 תש"ם בתשריי"א
 למדו צמודה תהיה האחרת ומחציתו למדד צמודה תהיה ושמחציתו הבסיסי( המענקסכום
הבניה.

 במדד השינויים לפי כספים שנת בכל פעמיים יוגרל הבסלסל המענק סכום )א(4. הצמדהטנאי
 ואוקטובר.  אפריל  הפורטים  והם קבועלמ במועדים הבניה,ובמדד

 עליית בשיעור הבסיסי המענק סכום מחצית הכפלת ידי על תחושב ההצמדהלב(
 מדד חודש בין הבניה מדד עליית בשיעור הבסיסי המענק סכום מחצית והכסלתהמדד
 )א(. משנה בתקנת  כאמור  להצמדה,  הקובע  המועד לביןהבסיס

תחילה
 1979( באוגוסט )1 תשל"ט באב ח' מיוםתחילתו

  תשל"ח-1978 ליתום(, נישואין )מענק במערכה שנספו חיילים משמחות צו6יביטול
בטל,

 תש"מ באדרכ"א
~ 

 ויצמן רעז 1980( במרס
 הבטהרןשר "1-חים

 עמ' חש"ק מ"ח1
"62 

trl)Wtl 'עמ' תשל"א, 254; עמ' תשכ"ח, 295; עמ 
"26 

 42;. עמ' תשל"ג 118; עמ' תשל"ה
 1461. עמ' תשל"ח, ק"ת2

 נ4.5.198 תש"ם, בא"ר י"ח 4119, התק11תקיבץ1492



 ליהום(1 מגורים )מענק במערכה שנספו חיילים משפחותתקנות
חש"ם-1980

 במערכה שנספו  חיילים  משפתות לחוק ו-ד3  נבא  סעפים לפי  סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני 1, תש"י--1950 ושיקום(,)תגמולים

הגדרות  שכירות לרבות מגורים, בדירת בעלות רכישת - דירה" "רכישת אלה, בתקנות1.
 מלאה. בתמורה מפתח, בדמימוגנת

 הנישואין, לברית נכנג( טרם אשר נספה, '2ל לילדו לשלם רשאי התגמולים קצין '1. מגוריםמענק
 משפחות צו לפי המשתלם מהסכום 80% בשיעור מענק מגוריו, למטרת דירהורוכש
 2. תש"ם-1980 ליתום(, נישואין )מענק במערכה שנספוחיילים

 ויצמןעזר 1980( במרס % תש"ם באדרכ"א
 הבטחת,ןר 470ן("מ
 בא. עמ' תשל"ק 118; עמ' תשל"ה 126; עמ' תשל"א, 254; עמ' תשכ"ח, 295; עמ' תשכ"ה, 162; עמ' תשן ס"ת1
 1492. עמ' תש"ם, ק"ת2

*
 למלת( מקשימליים )מתירים ושירותים מצרכים על הפיקותצו

 תש"ם-1980)תיקון(,

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

 : לאמור מצווהאני

 למלח( מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו התוספת במקום1, ההוטסתהוזלפת
 ; יבוא 2,תש"ם-1980

"וצןטפת
 2()סעיף

 ב'טור

 - כמכירה ק"ג של בהבילות בלירותהמהיר
 לצרכו לקמעונאילסיטונאי א'טור

 מע"מ כילל D#~bללא מע"מללאהמצרך

' בשקיות )מעולה( שולחןמלח*

4,13 4.736.40

6.20"4.024,60 בשקיות )עבה( למאכלמלח

תחילה  1980(. באפריל )15 תש"ם בניסן כ"ט ביום זה צו של תחילתו2.

 ת פ ן ו ע דג 1980( באפריל )13 תש"ם בניסןכ"ז
 והתיירות המסחר התעשיה,שר 3-6(1חמ

 32. עמ' תשל"ט, 24; עמ' תשי"ח, ס"ח1
 1195. עמ' תש"ם, ק"ת2

1493 4.5.1980 תש"ם, באייר י"ח 4119, התקנותקובץ



 תש"ם-1980 3(1 מס' )תיקון שבע לשמורות עזרחוק

 תשכ"ג- טבע, ושמוויות לאומיימ גנים לחוק ו-35 21 20, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 ובאישור בשטחן, נמצאות הטבע ששמורות המקומיות הרשויות עם התייעצות אחרי 19631
 זה: עזר חוק הטבע שמורות רשות מתקינה טבע, ושמורות לאומיים גניםמועצת

 התוספההחלפת
השניה

 חוק - )להלן 2 תשל"ב-1972 טבע, לשמורות עזר לחוק השניה התוספת במקום1,
 יבוא: העיקרי(,העזר

 שגיה"תןספח
 2()סעיף

 בלירותהאגרה

 עין-גדילשמורות:
 החולה,הל-דן,
 מערתלשמורה אלמוגיםחוף

 יטבתהלשמורההנטיפים התנוראילת, המגקרימסוג

 מגיל5עד18מבקר1.

 הצגת )כנגד שוטרחייל,2.
תעודה(

 הטבע, להגנת החברהחבר3.
י מתנדבפקח

 מבקרים 40 עדקבוצה4.
 1( בסעיף)כמפורט

 מבקרים 40 עדקבוצה5.
 3( בסעיף)כמפורט

 18 גיל מעל מבוגר6.

 מבקרים 40 עד שלקבוצה7.
 6( בסעיף)כמפורט

 תושב לרכב מינימוםמחיר .8
 תושב תעודת המציגאילת

 למכובית מינימוםמחירי9.

נתאשר.
 1980( במרס )30 תש"מ בניסןי"ג

20

פטור

27

600

810

40

1,200

 תעריףאין
מיוחד
 תעריףאין

מיוחד

4032

4032

6742

1,200960

2,0101,260

8054

2,400. 1,620

 תעריףאין
96מיוחד

 תעריףאין
160"מיוחד

 יפה ברהםא
 הטבע שמורות רשות ראשיושב

 8,117()חם
 בורגיוסף
 הפניםשר

 60 עמ' השס"ה, 168; עמ' 149, עמ' תשכ"ג,ס"א

 732 ועמ' 12 עמ' תש"ם, 1253; עמ' ra~5wnק"ת

 4.5.1980 תש"ם, באייר י"ח 41,9, התקנותקוב,1494



 מקומי לשלטוךטרור
 תש"ם-1980 7(, מס' )תיקון קנס( )עבירוה העיניותצו

 לאמור ומצווה מודיע אני 1 העיריות לפקודת 265 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 כ"ג חלק התלפת כ"ג חלק במקום ", תשל"א-1971 קנס(, )עבירות העיריות לצו הראשונהבאוספת

 :יבוא

 לוד - כ"גההלק

*

4

*

 א'טור

 עזר"הל

 הצומח(, על )הגנה לליד עזרחרק .1
 3תשי"ב-1952

 לאופ- )רשיונות ללוד עזרחוק2.
 4 תשי"ג-1953נים(,

 רכב והעמדת ללוד עזרחוק8.
 5 תשט"ז-1056וחנייתו(,

 הנקיון על )שמירה ללוד עזרהוק4.
 8 תש"ך-1960 העישון(,ואיסור

 תשכ"ב- )רוכלים(, ללוד עזרחוק5,
19627 

 אשפה(, )הוצאת ללוד עזרחוק6.
 8תשכ"ה-1964

 עסק בתי )פתיחת ללוד עזרחוק7.
 9 תשכ"ז-1966וסגירתם(,

250)א(

1250

250 5 עד2

500 12 11, 9, עד2

750 4 עד2

,24 750

3500

 ב'טור
הסעיפים

 9 עד2

 נ'טור

 בלירותהקנס

200

 219 עמ' תשל"ה, 36; עמ' השל-א, ס"ת 197; עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 916. עמ' תשל"ט; 725; עמ' השל"ת, 783; עמ' השל"ז, 1184; עמ' השל"א, ק"ת3
 1296. -מ' השי"ב, ק"ה3
 475. עמ' תשי"ד, 1396; עמ' תשי"ג, ק"ה4
 719: עמ' תשי"ט, 1181; עמ' תשט"ז, ק"ת5
 1420. עמ' תשכ"ב, 1275; עמ' תש"ך, ק"ה8
 1501. עמ' השמ"ב, ק"ת7

 475. עמ' השכ"ח,ק"ה
 1058. עמ' תשכ"ז,ק"ת

בני1 4.5.1980 תש"ם, באייר י"ח 19;4, התקנותקובץ



 ב'טור
הסעיפים

- - -

 34 33, 5)ד(,2)א(,

)8()9( )10( )11( )12( 
)13()14( 

 9)ב(8,

4)א(

,1213 

 17 15, 9, 6)א(, עד2,5

 א'טור

 עזרחוקי
- -

 תשל"א.-. )עגלות(, ללוד עזרחוק8.

19'7119 

 וסילוק )תברואה ללוד ,עזרחוק9.
 11 תשל"א--1971מפגעים(,

 בבריכות )ויחצה ללוד עזרחוק10.
 12 תשל"ב-1972שוויה,

 עופות(, )שחיטת ללוד עזרחוק11.
 13תשל"ג-1973

 ושלטים(, )מודעות ללוד עזרחוק12.
 14תשל"ו-1975

 ג'טור

 בלירותהקנס
- -

25,3

ל,75

60

ו(75

250

"25)(

 בורגיוסף 1980( בפברואר )19 תש"ם באדרכ'
מם

 הפממעד 9א-"
 מסכים.אל

 תמירשמואל
שרהמשפטים

---------- 
 1053. עמ' ק"התשל"א,13
 1637. עמ' תשל"א, ק"הע
 1097. עמ' ק"התשל"ב,12
 1248. עמ' השל"ת ק"ה13
 596. עמ' ק"התשל"ה14

 תש"ם-1980 3(, משי )מיקון אישור( תעודת )אגרה לירושלים עזרחוק

 מועצת מתקינה העיריות1 לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק ירושלינועירית

 2 תשכ"ז-1967 אישור(, תעודת )אגרת לירושלים עזר לחוק התוספת במקום1.

 :יבוא

 197. עמ' 8, מדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 734. עמ' 44, עמ' חש"ם, 2260; עמ' 1804, עמ' תשכ"ז, ק"ת2

 4.5.1980 תש"ם, באייר י"ח 4119, התקנותקובץ)(149



 3()סעיף

 לפקודה 324 סעיף פי על הדרושההעודה1,
 כאמור תעודה שלהעתק2.
 מקרקעין, שבח מס לחוק 39 סעיף פי על הדרושהתעודה3.

 - יתשכ"ג-1963
 שנתייםעד
 שנים שבע עד שנתייםמעל
 נוספת שנהלכל

שקלים

ח9

6.50

15

27.50
6.50

6.50" אחר ענין לכל הדרושה תעודה4,

 קולקטדי
 ירושלים עיריתראש

נתאשר.
 1980( במרס )9 תש"ם באדרכ"א
 8-4()חם

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

 156, עמ' תשרג,ט',ח

 תש"ם-1980 )מיקון(1 מיפ( )אספקת לצפת עיי חיק),

 עירית מועצה מתקינה 1 העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוקצפת

 יבוא 2 תש6"ז-ד196 מים(, )אספקת לצפת עזר לחוק התוספת במקום1. ההוטסתהחלפת

"תיספת
 בשקליםהאגרה

120

171;

 - )1(( )ג( 2 )סעיף פרטית רשת חיבוראגרת
 דירות שהי שבו בבנין הנמצאת דירה של חיבורלכל)1(

 - ששטחה משותף(, בית - )להלן יותראו
 מ"ר 100עד
 מ"ר 100מעל

575 משותף בית שהוא בנין של ראשי חיבור לכל)2(

 - משותף בית שאינו בנין או נכס של חיבור לכל)3(
320 "2עד

 המנהל שהגיש חשבוןלפי "2מעל

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 1851. עמ' תשל"ה, 3271; עמ' המוכ"ז, ק"ת3

1497 4.5.1980 תש"ם, באייר י"ח 4119, התקנותקובץ



 בשייםשגי" דרישת לפי מחדש, התקנתו או פירוקו חיבור,הרחבת2,
 -הצרכן

40 "2עד

 המנהל שהגיש השבוןלפי "2מעל

 פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה3.
0 )ב(( 3)סעיף

0 )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדיקה בעדאגרה4.

 - לנכס ו-)ג((, )א( 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת5.
1,60 הבנין עומד שעליו השטח לרבות הנכס, שטח של מ"רלכל

 - לזהונוסף
 מ"ר לכל ועסקים, משרדים למגורים, המיועדבבנין)1(

4.70 הכגין שטחשל
 בתנאי - לתעשיה או למלאכה המיועד בבנין )א()2('

 ליממה מים מ"ק 2.5 על עולה אינהשהצריכה
4.70 הבנין שטח של מ"ר לכל הנכס, של דונםלבל

 חוזלפי האמורה הכמות על עולה ליממה כשהצריכה)ב(

 המנהל שהגיש השבוןלפי )ד(( 5 )סעיף מד-מיםאגרת

 ז מי תקן מ זיא מיכזגמיתקז )ד((: 5 )סעיף מד-ס"מ התקנתאגרת7,

 בשקליםהאגרה - שקטרומד-מים

4078,50 "3,4 על עולהאינו

5595 "1 על עולה ואינו "3,4 עלעולה

78.50117.50 "11 על עולה ואיבו "1 עלעולה

95160 "2 על עולה ואינו "לו עלעולה

 המנהל שווגיש חשבוןלפי "2 עלעולה

 בשקליםהאגרה והתקנה הובלה ירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקתאגרת8.

 - )ט(( 5 )סעיףמחדש
10 "1עד

25 "1מעל

 הידוני אגרת9.
10" )ד(( 11 )סעיף חיבך,.

 נחמיאסאהרןמאשר.
 צפת אדםראש 1980( במרס )17 תש"ם באדרכ"ט

 בורגיוסף
שרהפמם

 1980,.4 תש"ם, באייר י"ח 4119, התשותקיבץ1498



 תש"ם-1980 ביוב(1 )אגרת לקרית*גה עזרהזק

 ו-39 38 37, יסעיפים 1 העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 חוק קויית-גת עידית מועצת מתקינה 2 תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
 זה:עזר

הגדרות  - זה עזר בחוק1.
 :',,'י קרית-גת; עירית -"העיריה"

 א4.מקצתו; כולו זה; שז4 הוק לענין הסמיכו העיריה שראש מי לרכות - העיריה""ראש

 - הם כי קבע העיריה שראש שפכים - מזיקים""שפכים
 על התיעול או הביוב המים, למערכות בזק לגרום עלולים או מזיקים)1(

 או, קולחים; להשבת או לסילוק לטיהור, למיתקנים אומיתקניהן,
 ההשבה,במיתקנים או הס-הור ההשמה, לפגוע,בתהליכי עלולים או פוגעים)2(

 ,, ., ) , , "ו, )1(; בפסקההמפורטים
 או:,לפגוע והגיבור, לבריאות סכנה לגרום עלולים או גורמים)3(

.הסביבה. באיתו" *,,,,, .,, .,,, , ;, 
 ,,,, , ,,1,י,,., ))', ,,. הביוב; לרשת המהובר בנכס בפועל המחזיק -"מהזיק"

 בתוספת. הקבוע בשיעור ביוב אגרת לשלם המחזיק2. בעבאגרת

 הודעהמשלוח
לחייב
 תשלוםמועד
האגרה

 ממנו. הנדרש האגרה סכום את המפרטת לחייב הודעה ישלח העיריהראש3.

 לקרית-גת עזי חוק לפי המלנתלמת המים אספקת אגרת עם יחד תשולם הביובאגרת4.
 ,.,' בו. שיחולו והעיבויים 3 תשל"ה-1975 מים(,)אספקת

 או מהמחזיק לדרוש הוא רשאי מ?יקימ, שפכים הס שפכים כי העיריה ראשקבע5. מזיקיםשפנים
 עד העירונית, הביגב לצנרת השפכים מהזרמת להימנע אלה, שפכים להיווצרותהאחראי
 בהודעתו. הע"ריה ראש שקבע התנאים אחרשימלא

 תהא זה עזר חוק לפי הודעה מסירת6. הודעהמסירת
 כדיי

 או מכווצת, היא שאליו האומ לידי נמסרה אם
 מכני אחד לידי לאחרונה, הלדועימ או הרגילים עסקיו כמקום או מגוריו במקוםנמסרה
 במכתב בדואר בשלחה או שם, המועסק או העובד בוגר אדם כל לידי או הבוגריםמשפחתו
 במקום ההודעה הוצגה אם כדין המסירה תהא כאמור, המסירה את לק"ימ אפשר אייאמ לאחרונה; היוועימ או הרגילים עסקיו מקום או מגוריו מען לפי אדם אותו אל הערוךרשום
 העיריה בתחום הנפוצים יומיים עתונים בשב" פורסמה או האמורים המקומות באחדבולט
 . העברית. בשפה הוא לפחות מהםשאחד

ביטול  בטל ,- 4 תשל"ד-1973 ביוב(, )אגרת לקרית-גת עזר הוק7.

 197. עמ' 8, חדש נוטח ישראל, מדינת דיני1
 96. עמ' תשב"ע, מ"ח2
 819. עמ' השל"ה, ק"ה3
 235. עמ' תשל"ד, ק"ת4

 4.5.1989 תש"ם, באייר י"ח 4119, התקנותקובץ



תוספת .),
 2()סעיף

 מים מ"ק לכל בלירותהאגרה
 ולהשקיה לבניה מיםלעמס מים נצרכים שבו הגבססוג

0.85 משרדים מסחר,מגורים,
1.30 זו בתוספת פורט שלא אחר וצרכן תעשיהמלאכה,

מגןדודנתאשר.
 קרית-גת עיריתראש 1980( במרס )9 תש"ם באדרכ"א

 ב:וו-גירסק)תמ8118(
 צפנינו,סר

 )תיקח(, איעתר( תעודת )אגרת יחילתל"אביב"פו-,,תוק
 עירית מועצת מתקעה 1, העירסת לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף תק"ם--980~

 זה: עזר תוקתל-אביב-יפו

 2, תשי"ד-1954 אישור(, תעודת )אגרת לתל-אביב-יפו עזר חוק של 2 בסעק"1.
 יבוא: )4( ו- )3( )2(, )1(, פפקאותבמקום.

 לפקודת 324 סעיף לפי דרושה התעודה היתה")1(
 בשוי'ם"אגס" -העיריות

15 נכס העברתבשל
7.50 האמוו.ה התעודה שלהעתק
7.50 האמורה התעודה של תוקףקיום

 רכוש ארנונת השבון פירוט של תעודה)42
 - מסים( תשלום לצורך)שלא

ח-נם שבתיים עד אחת משנהלתקופה
10 שנים 5 ועד 2 מעללתקופה
3 נוספת שנהלכל

 לחוק 39 סעיף לפי דרושה התעודה היתה)3(
 8 תשכ"ג--1963 מקרקעין, שבחמס

- 15 שנתיים עדלתקופה 
25 שנים 7 ועד 2 מעללתקופה
3 נוספת שנהלכל

6" אחר ענין לכל דרושה התעודה היתה)4(

 להטשלמהמאשה
 תל-אביב-יפו עיריתראש 1980( במרס )D"Wn 19 בניסןב'
 6--"()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 197 עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינתדיגי1
 1569. עמ' תשליט, 640; עמ' משיעד,ק"ת2
 156. עמ' השכאג,מ"ח3

 4,5.1980 תש"ם, באייר י"ח 4119, התקנותקובץ1500



 תש"ם-1980 )תיקון(, ביוג( )אגרת לחל-אגיב-יפו עזרהנק

 ו-39 38 37, וסעימינו 1, העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 תל-אביב-יפו עיריה מועצת מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלהוק
 זה: עזרחוק

 "תימת ""יפת : יבוא 1, תשל"ה--1975 ביוב(, )אגרת לתל-אביב-יפו העזר לחוק התוספת במקום1.

"תוספת
 2()סעיף

 - למחזיק המסופקים מים מ"קלכל
 בש"יים"אגיה

0.14 ביתיתלצריכה
0.21" אחרת  צריכה מטרתלכל

 להט ה מ לשנתאשפז
 תל-אביב-יפו עירית םרא 1980( במרס )19 תש"ם בניסןב'

 בורגיוסף
 הפניםשר

-----------
 197. עמ' 8, חוש מסח ישראי, מדינת דיני1
 56ב עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, ס"ת2
 עמ' תשלינה, ק"ת3

"81 
 535ב עמ' תשל"ט,

 הש"ם-1980 ןתיעע(, מים(  3אספעת לאבן-יהודה עזוהנק

 המועצה מתקינה 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-28 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק יהודה אבןהמקומית

 התוספת היקת 1 פריטים במיקום 2 תשכ"ו-1966 מים(, )אספקת יהודה לאבן עזר לחוק בתוספת1.
 יבוא: 6עד

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

200 מלאכה או משרד עסק, דוור, ליחידת חיבורלכל)1(

200 "2 עד המים, לרשת ראשי חיבורלכל)2(1

 המנהל שהגיש חשבוןלפי "2 מעל המים, לרשת חיבורלכל)3(

 דרישת לפי מחדש התקנתו או חיבור פירוק חיבור,הרחבת2.
 -הצרכן

156 "2עד

 המנהל שהגיש חשבוןלפי "2מעל

 258. עמ' 9, חדש נוסה ישראל, מדינה דיני1
 515. עמ' תשל"ט, 2701; עמ' השכ"ו, ק"ה2

ralp1501 5.1980;4 תש"ם, באייר י"ח 4119, התקנות



 בשקלים"אגרה פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה3.
25 )ב(( 3)סעיף

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

 - ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת5.
250 ממנו חלק או דונם לכללחקלאות,)1(

 - אחרלבכם)2(
1000 מ"ר 500עד

2 נוסף מ"רלכל

 - לזהונוסף
 בניה שטח מ"ר לכל למגורים, המיועדבבנין
4 קומהבכל

 נפח מ"ק לכל ועסקים, למשרדים המיועדבבנין
1' קומה בכלבניה

 - )ד(( 5 )סעיף מדידה מערכת בעד )א(6.
 משלמת שאותוהמחיר מד- להתקנת מתאים מיתקן כשיש)1(

 התקנת במועד המועצה בנכסהמים
 לרכישת בנכס,מד-המים
 וקוטר סוג מאותומד-המים
 מן 25% בצירוףשהותקן,
 כלליות. כהוצאותהמחיר

 בנכס מד-המים להתקנת מתאים מיתקן כשאין)2(
 הסכומים בצירוף )1( בפסקה הקבועהסכומ'
הבאים:
100 "14 עד מד-המים של קטרו היהאס

150 "2 ועד מ-"14למעלה

 המנהל שיגיש חשבוןלפי מ-"3למעלה
 מ-250 פחותולא

 הובלה פירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקתאגרת)ב(
50" )ט(( 5 )סעיף מחדשוהתקנה

 ברונרמשהנתאשר.
 אבן-הודה המקומית המועצהראש 1980( במרס ש תש"ם באדרכ"א

)"מזע(
 בורגיוסף

שרהטתם

 980"4.5 תש"ם, באייר י"ח 4119. התקנותקיבץ1502



 תש"ם-1980 )תיקון(, אישור( תעודת לברנר')אגרת עזוחוק

 המועצה מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 , זה: עזר חוק ברנרהאזורית

 התוספת החלפת : יבוא 2, תשל"ה-1975 אסמור(, תעודת )אגרת לבהנר עזר לחוק התוספת במקום1.

"תוספת
 3()סעיף

 -תעודהא.
 ם בשקי"אגיה

 לבנינים לקרקעות, הנוגע בענין)1(
5 לירושותאו

3 אחר ענין בכל)2(

1" תעודההעתקב.

 ן אילו בע ש תב.נתאשר
 ברנר האזורית המועצהראש 1980( במרס )9 יר"ם באדרכ"א
 6--"()חס

 בורגיוסף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש ננסח ישראל, מדיגת דיני1
 1698. עמ' תשל"ט, 633; עמ' תשל"ה, ק"ת2

 תש"ם-1980 2(1 מס' )תיקון ביוב( )אגרת לגלבוע עזרתוק

 ו-39 38 37, וסעיפים 1 המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 הגלבוע האזורית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויותלחוק
 : זה עזרחוק

 התשפתהחלפת : יבוא 3, תשל"א-1971 ביוב(, )אגרת לגלבוע עזר לחוק התוספת במקום1.

"תוספת
 2()סעיף

 ג י ר ש ם ו חננתאשר.
 הגלבוע האזורית המועצהראש 1980( במרס )19 תש"ם בניסןב'
 18--5()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח 'שראל, מדינת דיני1
 156. עמ' תשל"ג, 96; עמ' תשכ"ב, מ"ח2
 770. עמ' תש"ם, 1299; עמ' תשל"ח, 1125; עמ' תשל"א, ק"ת3

1503 4.5.1980 תש"ם, באיור י"ח 4119, התקנותקובץ



 תש"ם-1980 )תיקון(, )היעול( ליהוד עורחוק

 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק יהוד ז;מקומיתהמועצה

 : יבוא 2, תשל"ג-1973 )תיעול(, ליהוד עזר לחוק התוספת במקוםוי התוספתהחלפת

"תוספח
 3()סעיף

 ביצית"יטי )כולל הקרקע משטח מרובע מטרלכלא.

 - הבנין( עומז. שעליההקרקע
15 תעשיהבאזור
1 חקלאיבאזור

 - האזוריםבשאר
15 מ"ר 500עד
8 מ"ר ל-500מעל

 מידותיו לפי בנין שטח של מרובע מטרלכלב.
50" האזורים בכל מרפסות, כוללהחיצוניות

 חתוכהסעדיה,נתגרשה
 יהודהמקומית המועצהראש 1980( בפברואר )19 ומפ"ם באדרב'
 8-14(1"מ

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש תסח ישראל, מדיגת דיגי1
 1029. עמ' תשל"ט, 940; עמ' תשל"ג, ק"ת2

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

 וסעיפים 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 המקומית המועצה מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיות הרשויות לחוק ו-)!3 3738,
 : זה עזר חוקעומר

 אחת" "לירה במקום ", תשל"ה-1975 בלוב(, )אגרת לעומר עזר לחוק 2 ף בסע1י 2 סעיףתיקון
 שקל "0.15יבוא

 גבר אל ל צב סר,נתא
 עומר המקומית המועצהראש 1980( במרס )23 תש"ם בממןף

"מ8"-ק
 בורגירסף
 הפסםשר

 255. עמ' 9, מדש נוסח ישראל, מדינת דע'1
 155. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, ס"ה2
 757. עמ' תשל"ח, 1653; עמ' תשל"ה, ק"ת3

 4,5,1980 תק"ם, באייר י"ח 4119, התקוותקיבץ1ע.15



 תש"ם-1980 )תיקון(, מים( 1אשפקת לראש-העין עזרתוק

 המועצה מתקינה 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכות,כתוקף
 ' וה: עור  חוק ראש-העיןהמקומית

 התוספתהחלפת יבוא: 2 תשל"ו-1976 מים(, )אספקת העין לראש עזר לחוק התופפתבמקום1.

 בשקליההאגרה )1((: )ג( 2 )סעיף פרטית רשת חיבוראגרת)1(

 300 משרד או עסק דיור, ליחידת ראשי חיבור בעד)1(
130 קומות רב מבנה עומד שעליו למגרש חיבור בעד)2(
15 ,' מחדש התקנתו או חיבור פירוק היבור, הרחבת)3(

) ) ' " פרטות רשת של להסרקה או לשינויה היתר בעד אגרה)2(ל

 3)ה(( )סעיף פרטית רשת של בדלקה אגרת)3(). 10 ' , 3)ב(()סעיף
,

10

' ך- ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הנחת אגרת)4('

1 ' '' המבנה ערמד שעליו השטח כולל נכס, מ"רלכל

3 הקומות בכל כביה מ"רלכל

' ל, לד((:  6 )סעיף מד-מיםאגרת)5(

 חוק לפי ליצרן שנקבע המחיר לפי מד-מים אגרתתעלום
 בתוספת 3, תשי"ח-1957 ושירותים,) מצרכים עלהפיקוח
.25%

ל)

" : והתקנה הובלה פירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקת אגרת)6(1
5 )ט(( 5)סעיף

10 )ד(( 11 )סעיף חיבור חידושאגרת)7(

 - התעשיה על גם חלות כאמורהאגרות)8(
 לשנה; לדונם מ"ק מ-750 יותר לא של צריכה שלבתנאי
 מיוחד," חוזה לפי - נוספת מים כמות צריכתבעד

 מלמדיוסף נתאשר.*ש~
 ראש-העין המקו'מ"ת המועצהראש 1980( במרס )17 תש"ם באדרכ"ט
 8,7()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינה דיני1
 2473. עמ' תשל"ו, 861; עמ' השכ"ט, ק"ת2
 34. עמ' תשל"ז, 24; עמ' השי-ח, ס"ה3

1505 4.5.1980 תק"ם, באייר י"א 41:9, התקנותקובץ



 )תיקון(ן להגיגים( וכניסות תצרות מגרשים, )ניקף השרון לרמת עירחוק
תש"ם-1980

 מתקינה 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-24 23 22, הסעיפים לפ4 סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק השרון רמת המקומיתהמועצה

 לבנינים(, וכניסות חצרות מגרשים, )ניקוי השרון לרמת עזר לחוק התוספת במקום1.
 : יבוא 2,תשל"ו-176!1

"תוספת
 5()סעיף

 בשקליםהאגרה

200 מ"ר 500 עז' ששטחו מגרש ניקויבעד1.

180 מהם חלק או נוספים מ"ר 500 לכל מ"ר, מ-500למעלה2.

150 הבנין שטת כולל דונם תצי עד ששטתה הצר ניקויבעד3:

180 ממנו חלק או נוסף דונם חצילכל

300 בטרקטור להשתמש צורך כשיש מגרש ניקויבעד4.

270" ממנו חלק או נוסף דונם חצילכל

 שרמן ם ח נממאשה
 השרת רמת המקומית המועצהראש 1980( במרס )23 יר"ם בניןף
 8-39()"מ

 בורגיוסף
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חלש גיס" ישראל, מדינת דיגי1
 2727. עמ' תשל"1, ק"ת2

 נ98נ.4.5 הש"מ, באייר י"ה 4119, התקנותקובץ1506

 ירושלים הממשלה', בדפוסנדפס 0334-2883ISSN אגורות.הדשות 80המהיר




