
 רשומות

 קובץ התקנות
 י׳ בחשון התשמ״א י•׳ 20 באוקטובר 1980

 עמוד

 תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), התשמ״א—1980 . . 78

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד עממי בתפיסות)
 (תיקון), התשמ״א—1980 88

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לבירה ומאלט) (תיקון),
 התשמ״א—1980 88
89 . .  תקנות בריאות העם (סגל סיעודי) (תיקון), התשמ״א—980[ .

89 . .  כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות) (תיקון), התשמ״א—1980 .

 צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשמ״א—1980 . . 90

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשמ״א—1980 91

 צו התכנון והבניה (קרית־טבעון), התשמ״א—1980 92



 תקנות התעבורה (שינויינז בתעריף של קווי השירות), התשמ״א- 1980

, ולפי תקנות 1 ו־384 לתקנות 1 רה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבו
: ה ל ן תקנות א  התעבורה, התשכ״א—21961 (להלן — תקנות התעבורה), אני מתקי

 1. במקום התוספת לתקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), התש״ם—
א: בו  31979, י

 ״תוספת

 1. השינויים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן
 לעומת התעריף שהיה בתוקף ביום י״ג באלול התש״ם (25 באוגוסט 1980) (להלן —

 התעריף הקודם).

 2. מחירי כרטיסיות הנחה רגילות או חדשיות יהיו־ בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת
 בהם הוא עד 3.70 שקלים.

 3. מחירי כרטיסיות הנחה לתלמידים, לבני נוער, לגברים בני 65 ומעלה ולנשים
:  בנות 60 ומעלה, לנכים, לסטודנטים ולעיוורים יהיו כמפורט להלן

 (1) מחירי כרטיסיות ההנחה לבני נוער שגילם עד 18 שנה ולבני׳ נוער שגילם
 מעל 18 שנה, שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כתה י״ב, בכל הקווים עד לתעריף
 של 3.70 שקלים לנסיעה בודדת, יהיו כמפורט להלן, אלא אם נקבע אחרת בתוספת

; ו  ז

 (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בפסקה (1) יהיו זכאים להנחה של 50%
 במחיר הכרטיס העולה על 3.70 שקלים בנטיעות ממקומות מגוריהם למקומות
;  בתי ספר שבהם הם לומדים ובחזרה לפי תעודה שניתנה להם מאת בעל רשיון הקו

 (3) גברים בגי 65 ומעלה ונשים בנות 60 ומעלה זכאים לרכוש כרטיסיות
 הנחה בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 3.70 שקלים לנסיעה בודדת, כמפורט

; ו  להלן, אלא אם נקבע אחרת בתוספת ז

 (4) נכים שבידם תעודות מתאימות, יהיו זכאים בכל קווי השירות להנחה של
 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל, ובלבד שתעריף הנסיעה אחרי ההנחה לא יפחת

 מ־1.20 שקלים;

 (5) לסטודנטים שבידם תעודות מתאימות, יהיו מחירי כרטיסיות הנחה כמפורט
 להלן בתוספת זו בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם הוא עד 3.70 שקלים, ובכל
 הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם עולה על 3.70 שקלים יהיו סטודנטים כאמור
 זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל, אולם רשאי בעל רשיון הקו

דדת;  לגבות שכר נסיעה שיעוגל לתעריף הקרוב ביותר בעד נסיעה בו

נתן הנחה  (6) לעיוור שבידו תעודה מתאימה ולמלווהו של עיוור כאמור, תי
 בשיעור של 50% ממחיר כרטיסיות ההנחה בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת

 בהם הוא עד 3.70 שקלים;

וסח חדש 7, עמי 173. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 580, עמי 1774.
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 בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה על 3.70 שקלים, זכאים עיוור ומלווהו
 להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

 4. ,כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיםיות שלא נזכרו בתוספת זו ושניתנו לנוסעים לפי
 התעריף הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורן, אלא באישור בכתב מהמפלןח הארצי על
 התעבורה (להלן —. המפקח); ההנחות לפי תקנות אלה. יחולו בכל מקום שבו מפעיל

 בעל רשיון הקו שירות הסעה בקו.

 5. (א) כרטיסיות הנחה שנרכשו לפי התעריף הקודם ניתן להשתמש בהן ללא תוספת
 מחיר עד ליום כ״ז באלול התש״ם (8 בספטמבר 1980); האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע

 מהוראות כל דין או מחיוביו של בעל רשיון הקו לפי חוזה כדין.

 (ב) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א) רשאי יהיה נוסע, לפי בחירתו, להמשיך
 ולהשתמש בכרטיסיה בתוספת תשלום ההפרש שבין התעריף הקודם לבין מחיר נסיעה
 בודדת שנקבע בתעריף חדש לפי תוספת זו, או להחזיר את הכרטיסיה שבידו לבעל
 רשיון הקו ולקבל את ערך הנסיעות שלא נוצלו בכרטיסיה, כשהוא מחושב על פי מחיר

 כרטיסיית ההנחה הנקוב בכרטיסיה המוחזרת.

 (ג) נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף הקודם שנעשה בו שימוש
 לנסיעה בכיוון אחד (להלן — כרטיס הלוך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי להמשיך

 ולהשתמש בו ללא תוספת מחיר עד ליום כ״ז באלול התש״ם (8 בספטמבר 1980).

 (ד) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (ג) חייב מפעיל השירות, על פי דרישתו
 של נוסע, להחזיר לנוסע את מחצית ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב, כאמור, שבידי

 הנוסע.

 (ה) כרטיס הלוך ושוב שלא נעשה בו שימוש לנסיעה, חייב מפעיל השירות, לפי
 דרישתו של נוסע, לקבלו מן הנוסע ולהחזיר לו את המחיר הנקוב בו.

 6. (א) שכר ההסעה כאמור בתוספת זו כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או
 עגלת ילדים מקופלת.

ם:  (ב) בעד הובלת מטען אחר יחולו התעריפים הבאי
 (1) בקווים או בקטעי קווים שבהם ניתן לשלם בכרטיסיות הנחה — מחיר

 הנסיעה באותו קו או קטע קו

 (2) בקו או בקטע קו שבהם לא ניתן לשלם בכרטיסיות הנחה — 50%
 ממחיר הכרטיס ללא הנחה, ובלבד ששכר ההסעה לא יהיה נמוך משכר

 ההסעה המקסימלי שניתן לשלם באמצעות כרטיסיות הנחה.

 7. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות.

 8. כרטיס או כרטיסיה שערכם נקוב בלירות או באגורות, יראו מיום כ״א בתשרי
 התשמ״א (1 באוקטובר 1980) כאילו נאמר בהם סכום שווה ערך בשקלים או באגורות

.  חדשות לפי חוק מטבע השקל, התש״ם—1980 4

 9. התעריפים בקווי השירות של ״אגדי׳ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ
 (להלן — ״אגד״) —

 4 ס״ח התש״ם, עמי 128.
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 (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״ יהיו כמפורט בטור ג׳ בשקלים
 לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ בלירות ויהיו מסומנים בסימול (Code) כמפורט

: ׳  בטור א

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

22.30 167.00 27 1.20 9.00 1 

22.80 170.00 28 2.00 15.00 2—3 

25.00 186.00 29 2.40 18.00 4 

26.50 198.0a 30 2.70 20.00 5 

28.60 215.00 31 3.00 23.00 6 

30.00 225.00 32 3.70 28.00 7 

31.00 231.00 33 4.30 32.00 8 

32.00 236.00 34 4.80 36.00 9 

33.00 246.00 35 5.10 38.00 10 

34.50 258.00 36 5.50 41.00 11 

35.50 266.00 37 6.40 48.00 12 

37.80 284.00 38 6.90 52.00 13 

38.00 285.00 39 7.30 55.00 14 

40.00 295.00 40 7.60 57.00 15 

42.50 318.00 41 8.80 65.00 16 

46.00 346.00 42 10.00 75.00 17 

48.00 357.00 43 11.70 88.00 18 

48.70 365.00 44 12.10 91.00 19 

50.10 375.00 45 13.00 96.00 20 

51.50 388.00 46 13.80 104.00 21 

55.70 416.00 47 15.50 116.00 22 

56.10 419.00 48 15.80 119.00 23 

59.80 449.00 50 18.20 137.00 24 

66.90 502.00 54 19.80 149.00 25 

68.80 515.00 56 20.40 152.00 26 

 (ב) תעריף נסיעה בקו שירות לפי התעריף הקודם שלא פורט בסעיף קטן (א)
 יועלה ב־ 33% ויעוגל לתעריף הנסיעה הקרוב ביותר.

 (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יהיו תעריפי כרטיסי מעבר המפורטים
 בטור ד׳ לנסיעות ממקומות המוצא המפורטים בטור א׳ דרך מקומות המעבר המפורטים

:  בטור ב׳ למקומות היעד המפורטים בטור ג׳ ובכיוון ההפוך כדלקמן
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ם המוצא מקום המעבר מקום היעד תעריף נסיעה בשקל  מקו

 הרובע היהודי הדאר המרכזי שכונות ירושלים 2.10
נד 3.80  נתניה צומת בני דרור גוש תל מו
 תל אביב רמלה שיכון גיורא 4.30
 תל אביב צומת בני דרור גוש תל מונד 5.90
 אשקלון צומת אשדוד אשדוד 6.50
 ירושלים צומת שמשון בית שמש 7.40
 תל אביב צומת שמשון בית שמש 9.70

 חיפה צומת נתניה נתניה 10.60
 תל אביב ירושלים העירה 14.40
 באר שבע צומת אשדוד אשדוד 15.30

 תל אביב משמר הנגב אופקים, אורים 15.40

 אזור עזתה צומת מלאכי ירושלים 15.70

 תל אביב חיפה ינוד, שאנן 16.50

 תל אביב באר שבע משאבי שדה, רביבים 19.80

 תל אביב באר שבע דימונה 19.10

 תל אביב באר שבע ירוחם 20.30

 תל אביב באר שבע שדה בוקר 22.00

 ירושלים באר שבע ״ דימונה ״י 24.20

 ירושלים .. תל אביב חיפה 26.80

 תל אביב ירושלים , עין גדי 28.00

 ירושלים באר־שבע אילת 52.50

 חיפה תל אביב אילת 68.80

(א) ו־(ב) תעריפי הנסיעות בנסיעות הלוך  (ד) על אף האמור. בסעיפים קטנים.
 ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים בטור א׳ יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן

: ן ו ו  לכל כי

 מחיר כרטיס הלוך
 ושוב בשקלים

ת ־המוצא מו  מקו
 והיעד

8.20 

8.10 

9.00 

9.60 

12.00 

12.90 

13.00 

 חיפה—עכו

 אשקלון—קרית גת

 באר שבע—אופקים

 באר ־שבע—דימונה

 חיפה—בהריה

 ערד—עין בוקק

 ערד—באר־שבע
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ר ב׳ ר א׳ טו  טו

ך  מקומות המוצא מחיר כרטיס הלו
 והיעד ושוב בשקלים

 תל־אביב—אשדוד 14.00

 תל־אביג—צומת אחים 14.50

 באר־שבע—קרית גת 18.50

 תל־אביב—קדית גת 18.70

 תל־אביב—אשקלון 21.50

2Z00 ירושלים—עין פשחה 

 ערד—עין גדי 22.50

 ירושלים—תל־אביב 24.80

 ירושלים—אשקלון, אשדוד 25.70

 תל־אביב—חיפה 28.00

 תל־אביב—באד־שבע . 28.50

:  (ה) מחירי כרטיסיות הנחה באגד יהיו כמפורט להלן

 (1) כרטיסיות רגילות

ע ד  תעריף בסיעה מחיר ח
ת בודדת בשקלים בשקלים עו סי ר נ פ ס  מ

24.00 1.20 25 

40.00 2.00 23 

48.00 2.40 23 

54.00 2.70 23 

60.00 3.00 23 

74.00 3.70 23 

ות 50 נסיעות  (2) כרטיסיות חדשיות בנ

 תעריף נסיעה מחיר חדש
 בודדת בשקלים בשקלים

45.00 1.20 

75.00 2.00 
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 (3) כרטיסיות הנחה לקשישיפ פנות 15 נטיעות

 תעריף נסיעה מחיר הכרטיסיד,
 בודדת בשקלים בשקלים

12.00 1.20 

20.00 . 2.00 

24.00 2.40 

27.00 2.70 

30.00 3.00 

37.00 3.70 

ות 20 נסיעות  (4) כרטיסיות הנחה לנוער בנ

ר הכרטיסיה  תעריף נסיעה מחי
 בודדת בשקלים בשקלים

12.00 1.20 

20.00 2.00 

24.00 2.40 

27.00 2.70 

30.00 3.00 

37*00 £.70 

חה לסטורנטיס בנות 25 נסיעות  (5) כרטיסיות הנ

ף נסיעה מחיר הכרטיסיד,  תערי
 בודדת בשקלים בשקלים׳

40.00 2.00 

48.00 2.40 

54.00 2.70 

60.00 3.00 

74.00 3.70 

 (1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) בקווי השירות של ״אגד״ ובמקומות
: ן ו ו  המפורטים להלן יחולו תעריפים אלה בכל כי

 (1) בקווי הנסיעה ליציב 47 (נתניה), 49 (נתניה) ו־627 יושוו תעריפי
מה; עה לתעריף הנסיעה לקדי סי הנ ' 

ב לטייבה לפי קוד  (2) בקו מספר 568 יהיה תעריף הנסיעה מתל־אבי
ם;  12— 6.40 שקלי

 (3) בקווים 901 ו־947 יהיה תעריף הנסיעה מחיפה לנתניה לפי קוד 17 —
ם;  10.00 שקלי

 (4) בקווים 901 ו־ 921 יהיה תעריף הנסיעה לפי קוד 22 — 15.50 שקלים
 בכל מקום שבו היה המחיר לפי קוד 23 בקו 901 ולפי קוד 21 בקו 921.
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 (ז) שכר הנסיעה בעד הסעת חייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת
 חיילים), התש״ם—1980 יי, באחד הקווים המפורטים בתוספות לצו האמור יהיה 2.10

 שקלים.

 10. (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבורה
 ציבורית בע״מ (להלן — ״דן״) ושל החברה המאוחדת לתיירות בע״מ יהיו כמפורט

: ׳  בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א

 טור א׳ טור ב׳

ת בשקלים רו  בלי

1.20 9.00 

2.00 15.00 

2.70 20.00 

:  (ב) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 400 יהיו כלהלן

ג הכרטיס  סו

 רגיל

 הלוך ושוב

 לנכה או לסטודנט

 לילד מגיל 5 עד 10 שנים

 לעיוור או לתלמיד

 (ג) מחיר הנסיעה בקו 90 בין תל־אביב לבין בתי המלון בהרצליה יהיה 4.00
 שקלים.

:  (ד) מחירי כרטיסיות לפי מספר נסיעות יהיו כמפורט להלן

 מחיר הכרטיסיה
 בשקלים

 מי״יד נסיעה"
ג הכרטיםיה . בודדת בשקלים , .׳  סו

 23 נסיעות 2.00 40.00

54.00 2.70 

 25 נסיעות 1.20 24.00

 50 נסיעות 1.20 45.00

75.00 2.00 

100.00 2.70 

 25 נסיעות לסטודנט 2.00 40.00

54.00 2.70 

 20 נסיעות לנוער 1.20 12.00

20.00 2.00 

27.00 2.70 

 5 ק״ת התש״ם, עמי 1633.

 תעריפי נסיעה בשקלים

13.80 

24.80 

12.10 

11.70 

6.90 
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ל הכרטיסיד,  מחי
 בשקלים

ר נסיעה  י מחי
ת בשקלים ד ד ו ג הכרטיסיה ב  סו

 15 נסיעות לקשישים 1.20 12.00

20.00 2.00 

27.00 2.70 

 23 נסיעות לעיוור 1.20 13.80

23.00 2.00 
31.00 2.70 

 (ה) כל תעריף נסיעה בקו שירות, שנקבע כדין לפני י״ד באלול התש״ם (26
 באוגוסט 1980) ולא פורט בסעיפים קטנים (א) עד (ד), יועלה ב־33% ויעוגל לעשר

 האגורות החדשות הקרובות.

 (ו) שכר הנסיעה בעד הסעת דזייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת
 חיילים), התש׳׳ם—1980, באחד הקווים המפורטים בתוס&ת לצו האמור יהיה 2.10 שקלים.

: רות.של בעלי רשיון קו המפורטים להלן  11. תעריפי הנסיעה בכל קווי השי

 חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״מ, נצרת חברת הנסיעות והתיירות נצרת
 בע״מ, נצרת הגליל, חברת אוטובוסים ותיירות נצרתי בע״מ —

 תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים.ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות יהיו כמפורט בטור ב׳
: ׳  לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א

 (1) 'תעריפי נםיעה בודדת

 טור ב׳
 מחיר חדש

 בשקלים

 טור א׳ .
 מחיר קודם

ת רו  בלי

1.20 9.00 
1.50 11.50 
1.70 13.00 
 15.00 יי־ 2.00
2.40 18.00 
2.70 20.00 
3.00 23.00 
3.30 25.00 
3.70 28.00 
4.30 32.00 
4.80 36.00 
5.50 41.00 
6.40 48.00 
6.90 52.00 
7.30 55.00 
8.30 62.50 
8.80 65.00 
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 (2) כרטיסיות רגילות, בנות 20 נסיעות

 תעריף נסיעה מחיר חדש
 בודדת בשקלים בשקלים

19.20 1.20 

24.00 1.50 

27.20 1.70 

32.00 2.00 

38.40 2.40 

43.20 2.70 

48.00 3.00 

52.80 3.30 

59.20 3.70 

 (3): כרטיסיות נוער כנות 20 נסיעות

* ד ר ח י ח ף נסיעה מ  תערי
ת בשקלים בשקלים ד ד ו  נ

12.00 1.20 

15.00 1.50 

17.00 1.70 

20.00 2.00 

24.00 2.40 

27.00 2.70 

30.00 3.00 

33.00 3.30 * 

37.00 3.70 

43.00 4.30 

48.00 4.80 

55.00 5.50 

64.00 6.40 

69.00 6.90 

73.00 7.30 

83.00 8.30 

88.00 8.80 
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ות 15 נסיעות נ  (4) כרטיסיות קשישים ג

- תעריף נסיעה מחיר הכרטיסיה
ת בשקלים בשקלים ד ד ו  ב

12.00 1.20 

15.00 1.50 

17.00 1.70 

20.00 2.00 

24.00 240 

27.00 2.70 

30.00 3.00 

33.00 3.30 

37.00 3.70 

 12. (א) התעריפים בקווי השירות של התחבורה הציבורית בבאר־שבע בע״מ יהיו
 עמפורט בטור ג׳ לעומת!*.תעריף הקודם ו?«פורט בטור א׳:

ר ב׳  טור א׳ טו
פ י ת בשקל רו י  בל

 כרטיס רגיל 00*9 1.20

 (ב) מחירי כרטיסיות ההנחה לפי מספר הנסיעות יהיו כמפורט להלן:

 הנ(חיר בשקלים י
 &וג ד.כד0ים*ה מ116ר ד.נםי«ות

 רגילה 25 24.00

 לנוער 20 12.00

 לקשיש 15 00*12

 לנכה 20 19.20

 לעיוור ro 20.12״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד באלול התע״ט (26 באוגוסט׳ 1980). תחילה

ו א ד נ ם ל י י  י״ג בתשריהתשמ״א (23 בספטמבר1980) ח
) שר התחבורה 3 - 4 ° מ ח ) 

ן התשמי׳א, 20.10.1980 87 ת 4173, י׳ בחשו ו נ ק ת בץ ה  קו
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיוים מקסימליים לשוקולד עממי
 בתפיסות) (תיקון), התשמ״א-980ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
ר:  אני מצווה לאמו

ת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד פ ס ו ת  החלפת ה

א: בו , י  עממי בחפיסות), התש״ם—1980 2

 ״תוספת
 (סעיף 2)

׳  סורג

 המחיר לחפיסה בשקלים במכירה
 טור ב׳

ר א׳ משקל החפיסה לקמעונאי לצרכן  סו

 המצרך י ־ בגרמים ללא מע׳׳מ כולל מע״מ

 שוקולד חלב ,50 1.48 1.86

 שוקולד חלב 100 2.82 3.54

 שוקולד חלב 200 5.53 6.90

 שוקולד מריר 50 1.72 2.15

 שוקולד מריר 100 3.26 4.07

״ 7 . 9  שוקולד מריר 200 6.35 5

לה 2. תהילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשמ״א (6 באוקטובר 1980).  תחי

ת ן פ ו ע ד י התשמ״א (5 באוקטובר 1980) ג ר ש ת ב ה ״  כ
מ ~3c1248 שר'התעשיה, המסחר והתיירות ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עטי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1178, עמי 2189.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לבירה ומאלט)
 (תיקון), התשמ״א-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957
ר:  אני מצווה לאמו

 החלפת התוספת 1, במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לבירה

: א ו ב , י  ומאלט), התש״ם—21980

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1784, עמ׳ 2327.
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 ״תוספת
 (סעיף 2)

 בירה ומאלט
 טור ג׳

ק במכירה ו  המחיר בשקלים לבקב

אי לצרכו נ  טור ב׳ לקמעו
ק ו לה לבקב  התכו

 בסנטיליטרים

ר א׳  טו

לל מע״מ  ללא מע״מ כו

 טור ב׳
ק ו לה לבקב  התכו

 המצרך בסנטיליטרים

 בירה רגילה 48 1.05 1.41

 בירה מאלט 48 0.88 1.12"

י י י ' ת  2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשמ״א (6 באוקטובר 1980). ת

ת ן פ ו ע ד י התשמ״א (5 באוקטובר1980) ג ר ש ת ב ה ״  ב
) שר התעשיה, המסחר והתיירות 3 ־ ־ 1 2 מ ״ ח '  י

 ^ תקנות בריאות העם (סגל סיעודי) (תיקון), התשמ״א-1980

:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 !, אני מתקין תקנות אלה

ן תקני, 21 קו , יבוא תי  1. בסוף תקנה 21 לתקנות בריאות העם (סגל סיעודי), התשל״ט—1979 2
 ״ועל מי שהחל בלימודי סיעוד לאחיות מוסמכות כמפורט בתקנה 5(א)(2) לפני כ׳ באלול

 התש״ם (1 בספטמבר 1980)״.

ך מ ו ד ן ו ר  כ׳ בתשרי התשמ״א (30 בספטמבר 1980) ב
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ־ 6 1 מ 3 ח ) 

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמי 191; התש״ם, עמ׳ 8.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1702; התש״ם, עמי 22, 1174.

 כללי שמאי מקרקעין(תכנית בחינות) (תיקון), התשמי׳א-1980

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 6(2)(ג) לחוק שמאי מקרקעין, התשכ״ב—1962 /
:  מתקינה מועצת השמאים כללים אלה

ן סעיף 5 קו , במקום תי  1. בסעיף 5(א) לכללי שמאי מקרקעין (תבנית בחינות), התשכ״ג—1962 2
 המלים ״ולאחר שהשלים״ יבוא ״ולבחינה בנושא עקרונות שומה לא יורשה להיבחן אלא

 אם גם השלים״.

ן י י ט ש נ י ל ו א י ר  ט״ז בתשרי התשמ״א (26 בספטמבר 1980; א
) יושב־ראש מועצת השמאים 3 ־ 3 2 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח התשכ״ב, עמי 72.
 2 ק״ת התשכ״ג, עמי 1454; התשכ״ד,, עמי 1960; התשכ״ו, עמי 2156; התשל״א, עמי 288; התשל״ה, עמי 1774;

 התשל״ט, עמי 914; התש״ם, עמי 2090.
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 צו המועצות המקומיות (גוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון),
 התשמ״א-1980

ר: , אני מצווה לאמו ות!  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומי

ן סעיף 16 1. בסעיף 16 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל״ז—1977 2  תיקו

 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״בדרגה י״ג ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 2 ומטה
 של דירוג ההנדסאים והטכנאים״ יבוא ״בדרגה ט״ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3

 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים״.

 2. בסעיף 17 לצו העיקרי, במקום ״בדרגה י״ד ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 2
 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים״ יבוא ״בדרגה ט״ז ומעלה של הדירוג האחיד או

 בדרגה 4 ומעליה של דירוג ההנדסאים והטכנאים״.

 3. בסעיף 38(א) לצו העיקרי, במקום ״בדרגה י״ג ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה
 1 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים״ יבוא ״בדרגה ט״ו ומטה של הדירוג האחיד או

 בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים״.

 4. בסעיף 40 לצו העיקרי, במקום ״בדרגה י״ד ומעלה של הדירוג האחיד, או בדרגה
 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים״ יבוא ״בדרגה ט״ז ומעלה של הדירוג האחיד או

 בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים״.

א: בו  החלפת סעיר *9 5. במקום סעיף 94 לצו העיקרי י

 ״הארכת שירות 94. רשות מקומית הרוצה להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע

6 לגיל 65 שגה, תנהג בהתאם לפרק העשירי.״ י 5 י ג י ב ב ו  ע

א: בו ת סעיפים 6. לאחר סעיף 108 לצו העיקרי י פ ס ו  ה
108T—108 א 

: העסקה מעל לגיל 65 שנה רי  ״פרק עשי

״ 108א. (א) ראש רשות מקומית המבקש להאריך את השירות של עובד כ י א ה  תנאים ל

ת קבוע שהגיע לגיל 65 שגה, יפנה בבקשה לראש מינהל השירות, לפחות י י י  ש

 ששה חדשים לפני המועד שבו יגיע העובד לגיל 65 שנה. ראש מינהל
 השירות רשאי לקבל בקשה אף אם הוגשה לאחר המועד האמור, אך
 לפני שהגיע העובד לגיל 65 שנה, אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור

 מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.

 (ב) רשאי ראש מינהל השירות בהסכמת העובד להרשות את
 המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65, במשרה מלאה או במשרה חלקית,
 לתקופה שלא תעלה על שגה אחת בכל פעם, עד הגיע העובד לגיל 70,

 וזאת אם התמלאו כל התנאים האלה:

 (1) לבקשה צורף אישור מאת ראש הרשות המקומית לפיו
 העובד מסוגל להמשיך ולמלא את תפקידו, וכן הסכמת

;  העובד בכתב להמשך העסקתו

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 56!.׳.  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1832.

 תיקון סעיף 17

ן סעיף 38 קו  תי

 תיקון סעיף 40
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 (2) ראש מינהל השירות שוכנע שקיים צורך בהמשך מילוי
 המשרה בה מועסק העובד וכי שירותו של העובד חיוני

 לרשות המקומית

 (3) העובד נבדק בדיקה רפואית על ידי ועדת הרופאים
 המוסמכת לקבוע את כשדם הבריאותי של עובדים להמשיך
 בעבודה בשירות הרשות המקומית, והוא נמצא כשיר להמ

 שיך לכהן במשרתו.

 108ב. הוראות סעיף 108א(ב) יחולו על כל הארכת שירותו של עובד,
 אולם העובד לא יידרש להיבדק בדיקה רפואית אלא אם מצב בריאותו
 ומידת העדרותו מן העבודה מפאת מחלה, בתקופת שירותו המוארך
 החולף, מחייבים לדעת ראש הרשות המקומית או ראש מינהל השירות,

 בדיקה כאמור.

 108ג. האמור בסעיפים 108א ו־108ב אינו בא לגרוע מזכויות הורים
 שכולים ונכים להעסקה על פי כל דין.

 108ד. (א) ניתן להגיש ערר על החלטת ראש מינהל השירות שלא
 להאריך המשך העסקה לפי סעיף 108א; הערר יוגש לועדת מינהל
 השירות תוך 45 יום מיום שנשלחה לראש הדשות הודעת ראש מינהל

 השירות בדבר דחיית הבקשה להמשך העסקת העובד.

 (ב) ועדת מינהל השירות רשאית לקבל את הערר או לאשר את
; ן  החלטת ראש מינהל השירות בלי שינויים או בשינויים שתמצא לנכו

 החלטתה תהא סופית.״

 המשך הארכת
ת רו  שי

 הורים שכולים
 ונכים

ת ר ת ו ספת כ : הו ו  5. לפני סעיף 109 לצו העיקרי תבוא כותרת ז

: בללי״. ר ש  ״פרק אחד ע

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ד באב התש״ם (6 באוגוסט 1980)
 (חמ 1218—3)

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשמ״א-1980

ר: , אני מצווה לאמו ות!  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומי

ן ס«יף 97  בסעיף 97 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958 2 — תיקו

א: בו ) י א ) ן  (1) במקום סעיף קט
 ״(א) ביום שיקבע השד לכך (להלן — היום הקובע) תתחיל ועדת הבחירות
 בהכנת פנקס בוחרים נפרד לכל ישוב, ותסיים את הכנתו תוך 45 יום מהיום

.1 

וסח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ י  1 דיני מד
 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1256; התש״ם, עמי 1636.
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 הקובע. לא סיימה ועדת הבחירות את הכנת פנקס הבוחרים תוך 45 יום מהיום
 הקובע — יסיים פקיד הבחירות את הכנתו תוך 60 יום מהיום הקובע.״

ת לידתו ומענו״ יבוא ״גילו או שנת  (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״גילו או שנ
 לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין״.

 כ״ד באב התש״ם (6 באוגוסט 1980) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפנים 3 ־ ־ 7 0 מ 2 ח ) 

 צו התכנון והבניה (קדית־טבעון), התשמ״א-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

ר:  חיפה, והמועצה המקומית קרית־טבעון, אני מכריז לאמו

 1. השטח שבתחום מחוז חיפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון
(להלן — מרחב התכנון המקומי). ן ת־טבעו  מקומי קרי

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הכולל 2
 גליונות והערוד בקנה מידה 1:5,000 שנחתם ביד שר הפנים ביום כ״ד באב התש״ם

 (6 באוגוסט 1980) והם כוללים את תחום המועצה המקומית קרית־טבעון.

 3. עתקים מהתשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 קרית־טבעון, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב
 התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. תחילתו של צו זה 30 יום לאחר פרסומו.

 6. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי קרית־טבעון), התשל״ז—1976 2 — בטל.

 קביעת מרחב
ן מקומי ו  תכנ

ת מרחב ו ל ו ב  ג
ן המקומי ו נ  התכ

ת עתקיש ד ק פ  ה
 של התשריט

 תחילד,

ל  ביטו

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ד באב התש״ם (6 באוגוסט 1980)
 (חמ 1113—3)

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307; התש״ם, עמי 42.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 408.
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