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תקנות מס הכנסה(ניכוי,הוצאותמס.ימות) (תיקוןמס ,)2 ,תש"ם,. . 198(-4

נ_ ,

היתר הפיקוח על ,המטבע(.חיקון מס'  ,)2תטו"ם=ל.198
'תקנות,הטיס לחגוריהמלידית,בכייייסז
 ,תש"מ'1980-
מדור לשלטוןמקומי

צו,העיריות (הקמת תאגידים) .תש"מי1980-
(תיקון).,
תש"ם1980-
חוק עזר לבת-ים (ביוב)'

.

.
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.1.

.
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. .

תט"1ם19804
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ק
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.
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תקנות משהכניה(כיליםיאישוד

ולניהולקופותגמל) (תיקון מס' ,)2
ח"%ם1980-

אלה:
ז תקנה
היקי

תיקון תקנה 26

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  47ו 243-לפקודת מס הכנסה ,1אני מתקין תקנות

1
 .בתקנה  1לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,תשכ"ד-
( 2 1964להלן  -התקנות העיקריות) ,בהגדרת "כספי קופת גמל" ,פסקה ( - )1בטלו;,
ופסקאות ( )2עד ()5יסומנוכסדרן ( )1עד(.)4
בתקנה  26לתקנותהעיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "המפורטים בתקנה  "30יבוא "ובלבד ובסך כל
ההלוואות הבלחי צמודות הניתנות כאמור בתקנה ()4(30א) לא יעלה על
 1%מנכסי קופת הגמל המשוערכים בהתאם לאמור בתקנה  53וסך כל
ההלוואות כמפורט בתקנה  )4(30לא יעלה על  2%מנכסי קופת הגמל
המשוערכים כאמור"
( )2בפסקה ( ,)3בסופה יבוא "על הלוואה או פקדון הניתנים מכוח פסקה
זויחרלוהוראות תקנות )4(30ו.)5(-

.2

*

תיקון תקנה 27

 .3בתקנה  )1(27לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "על הלוואה כאמור יחולו הוראות
תקנה  ,30פסקאות ( )3עד (.")7

תיקון תקנה 28

.4

בתקנה 28לתקנותהעיקריות,אחרי תקנתמשנה (ב)יבוא:
"(ג) עלא 4האמור בתקנות משנה (ג) ו(-ב) ,קרנות עזריחדלו ביוםי"ד באדר
תש"ם ( 2במרס  ;)1980כספים שהצטברו בקרנות עזר עד אותויום ,לרבות כספי
הלוואותשניתנומהן,יהיו חלקמכספיקופתהגמל".

תיקון תקנה 30

.5

בתקנה  30לתקנותהעיקריות -
( )1בפסקה ( ,)2במקום "סך כל ההלוואות לעמ~ת אחד הניתנות על אחריות
קופת הגמל"יבוא "סכום ההלוואהלעמית".
( )2בפסקה ( ,)3הקטע המתחיל במלים "המבוטחת במשכנתה" והמסתיים גמלה
"אחרת" יימחק;
( )3במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4צא) הלוואה הניתנת לתקופה שאינה עולה על שנתיים תשא ריבית
בשיעור שלאיפחת מ 48%-לשנה;
((ב) הלוואההניתנת לתקופההעולהעלשנתיים -
( )1תשא ריבית בשיעור שלא יפחת מ 5%-לשנה;
( )2קרן הלוואהוהריביתעליהיהיו צמודים למדדויעלולפי
שיעור העליה של המדד האחרון שפורסם לפני פרעון כל שי-
עור לעומת המדד האחררן שפורסם לפני קבלת ההלוואה;

-

 1דיגי מדיגת ישראל ,נוסח חוש  ,6עמ' .120
 2ק"ה תשכ"ד ,עמ' מ ;13תשל"ש ,עמ'  ;1626-1 1184 ,540תק"ם ,עמ' .880

1084

קובץ התקפת  ,4096ט' באדר תש"ם26.2,1980 ,

) ,של אף "אמור בפסקת משנה (, )1רשאית קומת גמל .לתת
, ,' ' ,',ג
לעמיתיה הלוואה בלתי צמודה לתקופה הערלה על'שנתיים בריבית
שלא תפחת מ 5%-לשנה ובלבך שבקת חישוב הסכום המגיע לעמ?ת'
עלפי תקנות (34א)(ב) ו(-ד) ו 36-עד  39לא יובאו בחשבוןרווחים
בעד סכום השווה לסכום קרן ההלוואה שניתבה כאמור למשך תקופת
ההלוואה; קופת גמל המשלמת לעמיתיה עלפי תקנה (34ג) תהיה
'רשאית לתת לעמיתיה הלוואה לתקופה העולה על שנתיים בריבית
שלא תפחת מ48%-וללאהצמדה".
( )4במקום פסקה ( )5יבוא:
" ).5(.קרן ההלוואהיהריבית עליה יפרעו בשיעורים חדשנים שוויםירצו-
ההצרדה שנצברו,על כל שיעוט ושיעור; מועד פרעון
6יפ בצירוף
השיעור הראשהופןרשייחול לא יאוחר מתום שבה מיום מתן ההלוואה,ויועד
פרעון השיעור האחלון יחול לא יאוחר מתום חמש שנים מיום מאז
,

(

ש ה ה ל ו ו א הן"
( )5אהרן פסקה ()7יקוא:
"( )8לא תינתןלעמית הלוואה ראשונה אלא לאחר שחלפו שלוש שנים
מיום שהיהלעמית; ולא תינתן הלוואה חוזרת אלא לאחר שחלפה שנהמיום
פרעוזהשיעי
רהאהרון שלההלוואההקודמת".

(

ננ
 .6בתק
_ה (53א) לתקנות העיקריות ,המלים "לצורך המאזן'המוגש על )דה עלשי

ז תקנה53
היקי

תקנה "51

ללמהקג

ם (4
י"זבשבטתשיי
(חמ )3--420

בפבדואי

71980

יגאל הורביץ
שר האוצר

תקנות מסהכנסה(ניכויהוצאותמשיימות) (תיקוןמס' ,)2תש"ם1980-

4

בתוקף סמכותילפימעימים  31ו 243-לפקודת מס הכנסהי ,ובאישור ועדת הכס-
ף ש הכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:
פי

,

1
 .בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוואות מטויימות) ,תשל"ב ,2 1972-בלוקנה  ,)3(2תיקח
במקום הסיפה יבוא "ובלבד שסכום הניכוי לא לעלה על  75לירות לארוחת בוקר,

"ל

170לירום לארוחתצהריםועל 90לירותלארוחתערב".

.2

תחללתז של תקנות

אלהביוםי"ב בטבת תש"ם (1בינואר '.)1980

י"ח בשבט תש"ם ( 5בפברואר )1980
("מא-1ע)

תקם 2

תחייה

יגאל הורביץ
שר האוצר

ך

מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,6עמ'  ;120ס"ט תש"ם ,עמ' ,27
1
 2ק"ת תשל"ב ,עמ'  ;1337תש"ם ,עמ' ;776

דיגי

קובץ התקנות  ,4096ט' באדר תשלם ,לי26.2,19

-

'1)(85

היתד הפיקוח על המטבע (תיקון מס'  1)2תש"ם-ס198
בתוקף סמכותילפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,תשל"ח= 1 1978אני נותן

תיקוןסעיף

תיקוןסעיף 5

תיקוןסעיף 31

היתרזה':

 .בסעיף  2להיתר הפיקוח על המטבע; תשל"ח( 2 1978-להלן  -ההיתר העיקרך,
1
במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2החזקה ברשותו בישראל  -עד  3,000דולר בהמחאות נוסעים ,בשיק בנקאי
המשוך לפקודתו או במזומנים ,ובלבד שחלק המזומנים לאיעלה על  500דולר;".
2י בסעיף (5א) להיתר העיקרי ,במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1להעביר'מטבע חוץ מפקדון תושב שלו לפקדון תווצב של תושב ישראל אחר
וכהוא בן.זוגו ,הורו או צאצאו;".
 .3בסעיף (31א) להיתר העיקרי ,במקום פסקה ( )1יבוא:
"
"( )1עד  3,000דולר אושווים במטבע ישראלי לגבי כל נסיעה לחוץ לארץ
בהמחאותנוסעים ,בשיק בנקאי משוך לפקודתו ,בהעברה בנקאית שתעשה לזכותו ק
לאחר צאתו לחוץ לארץ ,במשיכה לפ" כרטיס אשראי ,או במזומנים ,ובלבד
שחלק המזומנים לא יעלה על  500דולר;".
 .בסעיף (36ב) להיתר העיקרי ,במקום פסקה ( )1לבוא;
4
"( )1ממטבע חוץ שהוא מחזיק בישראל % -ד  3,000דולר בהמחאות נוסעים,
בשוק בנקאי משוד לפקודתו או במזומנים ,ובלבד 'שקנה את מטבע החוץ מסוחר
מוסמך או שקיבלוכדין מתושב חוץ ,ושחלק המזומנים לא יעלהעל  500דולר;".
 .בסעיף (37א) להיתר העיקרי ,במקום פסקה ()2
:
5
*
ו
ב
י
"( )2העברה מפקדון תושב של בן זוגו ,הורו או צאצאו;",
 *6תושב ישראל המחזיק ברשותו מטבע חוץ במזומנים בסכום העולה על  500דולר,
יציע את העודף למכירה לסוחר מוסמך או יפקידו בפקדון תושב על שמו לא יאוחר
מ30-יוםמיוםתחילתו שלהיתרזה.

4י

תיקוןסעיף 36

תיקוןסעיף 37

ו'באדרתשיים
(חמ )3-419

יגאל הורביץ
שר האוצר

( 24בפברואר )1980

.

 1מ"ח תשל"ח ,עמ' .108
 2ק"ת תשל"ח ,עמ'  ;1006תש"ם ,עמ' ,675

תיקון טעות
בתקנות הטיס (חגורות בטיחות בכלי טיס) ,תש"ם ,1980-שפורסמו בקובץ התק-
אן
נות ,4083תעי"ם,עמ' 67ה בראשןיבו
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים  14ו 30-לחוק הטיס ,11927 ,אני מתקיו תקנות

אלה.":

ב' באדר תש"ם ( 19בפברואר )1980

~,מ
,1086

5מ)3-11

,

חיים לנדאו
שר התחבורה
קיבץ התקרת  ,4096ט' באדר תוף'ם26.2.1980 ,

פדור לשלטוך מקוטי
צוהעיריות (הקמתתאגידיט) ,תש"ט1990-
בתוקף סמכותי סעיפום  233ו 249-לפקודתהעיריות ,1אני מצווה לאמוד
.לפי
' .1לא,תייסדעיריהחברי ,זזברת בת ,אגודהשיתופית או בל אגודה אחרת (להלן
תנאיםלייסוד
המועצה)'התפקידיה ,תאגיד
לכל 6טרא שהיאבגי
ר"מלויות מועצת העיריה (להלן -
ת
י
ח
א
ולא תרכוששניות אוניירות עלך4וזכות הנאה
שלכלתאגידשמטרותיולסייעות,
לדעת המועצהן להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרה בעלים ,אלא באישור שר
הפננםובתנאים שהוא קבע.

_4

תאייד),

 .2מניות שדכשהויריה בתאגידיוחזקו על שמה על שם ראשהעיריה,סגניראו
עובדי,הע-היה תוך נקיבת,תתקיים בלבד ,והוא ההין לגבי אברות הע4ריחותאגיד ללא
' ,',
הוןמניות.

אי

רכישתמניות
או חברותבתאגיד

,

 .3שריה לאתייסדתאגיד; אלא לאחר שנתקבלה החלקהעל כךברובוטלשנישלישים

החלטה בדבר

 *4בקבע בתזכיר אח קתקנון התאגיד עולעיריהיהיו נציגים בתאגיד ,תמנה המוקצה
אתנציגיהעיריהבמועצתהמנהליםאו'בועלהמנהל שלהתאגיד,

מינוינציגי
העירית בתאגיד

מחבוי המועצה,

 .5ראשהעיריהיגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנהדין וחשבון על מצב"תאגיד,
והמועצהתקיים דוון*
ל הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקולמנשיבת.המועצה
שבה לדתיועבר לשרהפנים,

איא

ייסוד תאגיד

פיז וחשבון

שנתי

'

 *6לאיינתן אישורלמיסעיף  ,1אם נכללובתזכיר אובתקקי
ן התאגיד הוראות
אשר לפיהן ההלטה בנושאים שלהלןטעינה אישור מאת שר הפנים:
אי
( )1הקמת חברת בתאוסניףלתאגיד;
( )2ייסוד ,לקיחת חלקבייסוד ,או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
 )%הגדלת הון המניות הרשום של חברה ,אושינוי בתזכיר או בתקנון
התאגיד;
( )4תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר
יכהנובתאגידכנציגיהעיריה;
( )5הסלקת שירותים שהם בסמכות העיריה ,על ידי התאגיד,

הוראותאויש
להכלילןבתזכיר
בבלגוןתאגיד

(

ד.

צו העיריות (הקמתגופים מואגדים)" ,של"ד1974-

 ,1בשבטתשרים (28בינואר )1980
)3_1109

(ח"

דיגיסייגת ישראל ,נוסח

2

 -בטל.

ביטול

יוסף בו רג
שר הפנים

חדש  ,8עמ' 197

ק"ת משע"ד ,עמ'  ;1326תשל"ו ,עמ' .1870

קובץ התקווה  ,4096סי בארר "ש"מ26.2.1980 ,

1087

עיר

תוק לבת-ים(ביוב) (תיקון) 1תש"ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,250ו 254-לפקודת העיריות  1וחוק הרשויות
המקומיות (ביוב) ,תשכ"ב ,"1962-מתקינה מועצת עירית בת-ים חוק עזר זה:
"פה התוספת

.1

במקום התוספת לחוק עזר לבת-ים (ביוב) ,תשכ"ט ,8 1969-יבוא:

"וחוטפת
(סעיפים

 2ו)3-

היטלביוב
ביבציבורי -

הה'טיבישי"

לכל מ"ר משטח הקרקע עולל קרקע
שעליה עומד הבנק)
.
לכל מ"ר של בניה בכל הקטות,

40

ר

כולל מחסנים

166

נתאשפז

כ"ד בטבת ~ 13( D"Wביטל )1980
חמ-,2ש)

-----------

,

מנחם רוטשילד
רקעעירית בת-ים

יוסף בורג
'סר הפתם

י

דעי מרת ישראל,יסח חדש עמ' .197
 2ס"ס תשכ"ב ,עמ'  ;96תשל"ב ,עמ' .156
 3ק"ת תשכ"ט ,עמ'  ;903תשל"ט ,עמ' .1347

חוק עזר לבת-ים (העמדת רבב וחמיהן) (תיקע) ,תש"ם-ך980ך

בתוקף סמכותהלפיסעיפים  251 ,250ו 259-לפקודתהעיריות! ,וסעיף 77.לפקודת
התעבורה ,2מתקינה מועצתעיריתבת-ים חוקעזרזה:
תיקזיסעיף7

 .1בסעיף (7ה) לחוק עזר לבת-ים (העמדת רכב וחנייתו) ,תשי"ז ,"1957-במקום
"שש לירות" יבוא " 250לירות" ובמקום "שלוש לירות" יבוא " 125לירותך.

נתאשר.
ז בחשון תש"ם ( 7בנובמבר )1979
י"
("מ

)8-22

יוסף בורג
שר הפנים

מנחם רוטשילד
ראשעיריתבת-ים

אנימסכים.
חיים לנדריו
שר התחבורה

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' ,197
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח,חדש  ,7עמ' .173
 3ק"ת תשי"ז ,עמ'  ;1237תשל"ח ,עמ' .138
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קובץ התקנות  ,4096ט' כאור תש"מ26.2.1980 ,

ל וווק.וגורלאוצליה(שליללןרתונות) (תיקון) ,תש"ם19804

-בתוקףספקותהלפיסעיפים  254 ,252 ,251 ,250ו269-לפקויתהעיריות ,1מתקינה

מועצתעירית
.1

הרצליה חוק עזר זה:

במקום התוספת להוק עזר להרצליה (סלילת רחובות) ,תשל"ו1976-7ץ ,יבוא:

"מוספת

"

(סעיף )6

י

ההיטל בלירות
סלילתכביש סלילת מדרכה

לכל מטרמרובע משטחהקרקע (למעט
השטחשעליו עומלהבלן)
לכל מטר מרובע משטח הדירה או

הבבין

(

הבנין,

לכל מלר מעוקב מנפה

(המ)8,8

השלמתכביש

158.90

.30.76

41.00

451.00
807.60

82.00
81.50

112.80,
"92.80

,
נתאשר.
י"ח בטבת תש"ם (7בינואר )1980
,
( '(,

צילפההנוספת

*וקף נבו
ראשעיריתהרצליה
,יוסף בורג
שרהפנים

ן

י מד?נת'ישראל ,גוש אדש ,8ינ' .197
1דיג
 ,עם ;2451 ,השל"ט ,עמ' ,918
ץ ק"ההשליו

.

חוקעזולטבריה (אספקתמים) (תיקון)" תש"ם1980-

בתוקף סמכותהלפי סעיף  250לפקודת העיריות ,1מתקינה מועצת עירית טבריה

חוק עזר זה:

.1

נבוא:

בתוספת לחוק עזר לטפריה (אספקתמים),

תשכ"ה ,2 1965-במקום פרטים  1עד 6

אגרת חיבור רשתפרטית(סעיף (2ג)(:))1

לחיבור ראשי במבנה שיש בו מספר קומות
לכל יחידת ליור במבנה שיש בו מספר קומות
ליחידת דיור בבית בן קומה אחת
'
לכל יחידת 'עסק ,משרד או מלאכה

לכל יחידת תעשיה
אגרה בעדהיתרלשינויה או להסרתה של רשת פרטית
(סעיף (3ב))

תיקוזהתוספת

שגי"ביייית
10000

1500
2250
3000
4500

225

י מדיגתישראי ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 1דיג
 2ק"ת תשכ"ה ,עמ'  ;2760תשל" ,1עמ'  54ועמ'  ;1616תשל"ח ,עמ' .542

קובץ החקרת  ,4096ט' באדר הש"ב26.2.1980 ,

'

'
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,

,

,

,

,

,

,,

 ,3אגרת בדיקה של רשת מרטית (טעלף (3ה))
 .4אגרתהגחתצינורות (סעיף (4א) ו(-ג))
-

,

,

.האגר בלישת

150

לנכסשישבו מספר קומות -
לכל מ"ר משטח המגרש
במבנה בן קומה אחת -
לכל מ"ר משטח המגרש
לכל מ"ר של שטח בניה נכל קומה

.

9
38

תוספתבניהבדירה קיימת -

עד לשטח כולל של  80מ"ר ,לכל מ"ר
מעל ל 80-מ"ר ,לכל מ"ר
אגרת התקנת מד מים (סעיף ( 5ו))
אגרת מד מים ,לרבות פירוק ,הובלה והתקנה

'

18
30
180

,

,5
,6

(סעיף (5ט))

נתאשר,

ג' בשבטתשיים
(חם די)6

החלפת התוספת

(21בינואר )1980

21

"150
ל'

ביבל

ראשעירית טבריה

יוסף בורג
שר הפנים

הזקעזוליוושלים(פיקותעלכלבים) (תיקון) ,מש"ם=1980
בתוקף סמכותהלפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,1מתקינה מועצת שרית ירושלים
חוקעי
ר זה:
וי במקום התוספת לחוק עזר לירושלים (פיקות על כלבים) ,תשל"חנ_ ,2 1978לבוא:

"תוספת
אגרתרשיון (סעלף (4א)) -

.1
(א) לכלבה שאינה מעוקרת
(ב) לכלבה מעוקרת או לכלב
 .2אגרה בעד החזקת כלב במלונות העיריה (סע

"איי"בי'יית
300
200

(11א))-

בעד כליום שבו הוחזק הכלב במלונותהעיריה

75

ונוסףלזה -בעד הובלת הכלבלמלונות

העיריה

"200

נתאשר.

כ"ד בטבת תש"ם (13ביבואר )1980
("מ )8-13
ח חוש  ,8עמ' 97ן.
 1דיני מדינת ישראל,ניס
 2ק"ת תשל"ח ,עמ'  ;852תשל"ט ,עמ' .1302
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קולק

~וסף בורג
שר הפנים

טדי
ראשעירית ירושלים

קובץ הזיקנות  ,4096ט' באדר תש"ס26.2,1980 ,

, ' ,,
לקייה-ביאליק (תיקוהעלכלבי(')%היקון); תש"ם980-ו
"yp
באי4ף כמכיתה לפי סעיפ-ם  250ו 254.לפקלדת הע"ריות ,1מתקינה עירית
קהית-בשליק חוק עזרזא':

הוי

 11בסעיף,4לחוקעיר לקר-ת ביאליק (פיקוח על כלבים) ,תשל"1958-4ץ -

ת.ק11סעיף 4

( )1במקוםסעיףקטן (א) לבוא:

(

"(ץ) העיריה תגבה אגרה של  90ליונות בעד כל רשיון וכן אגרה
,
,
של 15לירותבעדכללוחית-מספה"
( )2במקוםסעיף קטן (ג)יבוא:
י
"(ג) העיריה תגבה אגרה של  20לירות בעד כל חיסון נגד,כלבת,',
נתאשר,
,
צבי ,קרליבר
ראשעירית.קרית-ביאליק
4ג' בשבט תק"ם (21בינואר )1980
,
(

'

יוסף
4--ך-ך

 1הגי מד-גת ישראל ,נוסח חדש ;8עם
.197 ,

.עמ,יך.15
,.ך,,;9תשןךך

תשך"ץ,עץ,

ן "-ץ

'

.

בורג

שר הפנים

'

'

,

(,

(

,

,

,

",יף

,וזיק ל-ו-%יהויה (איעול)
מ?"ם1980-
בתוקף סמכותהלפי סעיפים , 23 ,22ו 24-לשקודת המועצות המקומיות  1מתקיבה
המועצה המקומיתאור-יהודה חוק עזר זה:

,

(תיקע)-

(

.

.1

במקש התוספת לחוק עזר לאור-יהודה (תיעול) ,תשי"ח,2 19584יבוא:

,

הכלסת התוססת

"חוסך
(סעיף )3
הטכוס בלירות

לכל מ"ר משטח קרקע '(כולל השטח
שעללו עומד הבנין)
לכל מ"ר משטח בגוי ,בכל קומה
נתאשר,

1
2

יימטיילת

16

"120

לצחק בוכובזה
ראש המועצההמקומיתאור-יהודה

כ"ד בטבת תש"ם ( 13גלבואר ,)1980
(חם )8-14

.

יוסף בורג
שרהפנים

י"האל ,נוסח חדש19
ק"ת השי"ח ,עם ;799 ,תשל"ט ,עמ' .37

עמ' -,256

קובץ התקנות ,4~96,ט' נאדר תש"ם26.2,1950 ,

,

'
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עיר

החיפהגתוספת

חוק לגדרה (היטלביוב) (תיקון) ,תש"ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצות המקומיות  ,1וחוק
הרשויות המקומיות (ביוב) ,תשכ"ב ,2 1962-מתקינה המועצה המקומית גדרה חוק
עזר זה:
 *1במקום התוספת לחוק העזר לגדרה (היטל ביוב) ,תשל"ח ,3 1977-יבוא:

"תיטפח

(סעיפים  2ו)3-

היטלביוב
ביבציבורי וביב מאסף -
(א) לכל מ"ר של קרקע
(ב) לכל מ"ר של בניה ,בכל הקולות

6

"151

שלום כהן
ראש המועצההמקומיתגדרה

נתאשר,

ם (21ביבואר )1980
ג' בשבטתיב"
(חם )8-18

""יטיבידית

יוסף בורג
שר הפנים

ימדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 1דינ
 2מ"ח תשכ"ב ,עמ'  ;96תשל"ב ,עמ' .156
 3ק"ת תשל"ח ,עמ' .158

""לטה"הוספת

הנקעזרלגני-הקוה (אגרתתעודתאישור) ,תש"ם1980-
בתוקף סמכותהלפיסעיפים  22ו 23-לפקודתהמועצותהמקומיות ,1מתקינההמועצה
המקומיתגני-תקוה חוק עזר זה:
 *1כמקום התוספת להוקעזר לגני-תקוה (אגרת תעודתאישור) ,תשל"ד,"1974-יבוא:

"תוספת

(סעיף )3

א .תעודה -
( )1בעניןהנוגע לקרקעות,לבנינים או לירושות,
פרט לרישום דיונהבנית משותף
( )2בעניןהנוגע לרישוםדירהבבית משותף
( )3בכלענין אחר
העתק תעודה

נתאשר.

י"ח בטבת תש"ם (7בינואר )1980

(חמ)8,8

"אגרהבלירוה
70
35
25
"15

מרדכי וים
ראש המועצה המקומיתגני-תקוה

1דיני מדינה ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .266
 2ק"ת תשל"ד ,עמ'  ;539תשל"ז ,עמ' .1038
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קובץ התקנות  ,4096ט' באדר תש"ם26,2.1980 ,

עיןיבנה

חוק
(תיעוי) 1תש"פך1960-
ב"וקף סמכותהלפיסעיפים  22ו 23-לפקודתהמועצותהמקומית מתקיבה המועצה
המקומיתיבנהחוק עזרזה;

',

 .1בחוק עזףזה -
"אזור איסוף"  -שטח שממנו בקווים המים העליונים אל תעלה ,שקבע אותוהמ"בדס
6אזוהלאיסוףמיהגשמים אומיםעליונים;
לבעל"  -לרבוח אדם המקבל אוהזכאי לקבל הכנסה מנכס; או שהיה מקבלה או זכאי
לקבלהאילוהלה הבכלנותן הכנסה ,אוהמעולםארנינותלעיריה אומסי ממשלהביחס
לנכס,ביןבזכותווביןכסוגן,כנאמןאוכבשכוח,בלן שהוא הבעל הרשום שלהנכסובין
,שאיבנו הבעל הרשום,בין אם הוא מחזיק בנכס למעשהובין אם לאו ,וכולל שוכר או
שוכר משנהששיר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים;
תיעולי התקנת תעלות וצינורות תיעולוניקוז לאזור איסוף אחד או לאזורי
איסוף אחדים ,לרבות עבודוא ופעולות אלה:
( )1חפירה ,מילוי ,פאלוס ,סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם
מחדש ,עקירת עצים ,הריסת קירות ,גדרות או מבנים אחרים,בנייתם מחדש,
בבייתם ושיבוים שלקירו
ת תומכים אואבני שפה ,גשרים ,גשרונים ,מעבירי
,
ת
ו
ר
ו
נ
י
צ
,
מ
י
ו
נ
י
1
2
ו
הנחת
מגם ,הקמתם,בנייתם מחדש
בניית תאיקיבוללמי
,
ת
ו
ל
ע
גשמיםאו'ישתות,כיסוי ת
,
ת
ו
צ
י
ב
ו
ייבוש אומות
הסדר זרימה שלמי
גשמים,תיקון,נזקךם שנגרמולבכסים כתוצאה מביצלע עבודותתיעול;
נ )4הכנתתכניותהתיעולוהניקוז וההשגחה עלביצוע העבודות;
( )3כל עבודהאופעולה אחרתהדרושה להתקנתתיעולאוהכרוכה בה;
"מהנדס"  -מהבדס המועצה ,לרבותמי שמהנדס המועצההעביראליו בכתב אתסמכויותיו
לפיחוק עור זה,בולן או מקצתן;
"בכס" ל-כלבביןוכל קרקעוכלחלקמבניןוכלחלק מקרקעהמהוויםיחידתרישום בפרדת
י רישוםהמקרקעין ,למעט רחובות ,הנמצאים בתחום המועצה ,ובלבד שאם חולק
סטיר
הבמט חלוקה פנימית ,מכוח הסכםבין הבעלים או בהתאם לתשביתבבין'עיר ,יראו כל
חלק כאמור כנכס כמשמעותובהוק עזרזה;
"דיךה"  -דר חדרים שנועדו לשמשיחידהנפרדתלמגורים ,לעסקאולכלצורך אחר;
אי
"ביתדירות" -ביתשישבויותרהדירה אחת;
שטח דירה" -לפיהבברי למעשהיהמחושב בהתאםלסימן ב' לתוספת השלישית לתקבותהתכנוןוהבניה (בקשה'להיתר ,תנאיו ואגרות) ,תש"ל(2 1970-להלן  -תקנותהתכנון
והבניה)1
""שטח דירה בבית דירות" שטה דירה לרבות חלקיחסי מן השטח הבנוי שהוא רכוש
משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין ,תשכ"ט( 3 1969-להלן  --חוק המקרקעין),בין
אמהבית רשום כבית משותףובין אםאיבו רשום כך ,ושיעורוכיחסשב"ז שטחהדירה
והשטח של כל הדירות בבית;

-

הגדרות

י"התקנת

1

'-

'

ימדינתישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
1דינ
 2ק"תתפל ,עמ' .1841
 3ס"ס השכ"ט ,עמ' ,259
קובץ הענות  ,4095ט' באכר תשם26.2.1980 ,
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"שטה קרקעבביתדירוה" -חלקיחסי משטחהקרקעשהיא רכוש משותף כמשמעותובחוק
המקרקעין,בלן אם הבית רשום כבית משותףובין אםאינו רשום כך ,ושיעורו כיחס
שבץל שטחהדירה והשטח של כלהרירותבבית;
"שטהקומה" -לפיהבנוי למעשהוהמחושבלפיסימן ב'לתוספתהשלישיתלתקנותהתכנון
והבניה;
"שטחהבנין"  -הסכום במ"ר של שטחי כל הקומותשבבבין;
"המועצה"  -המועצה המקומיתיבנה;
"ראש המועצה"  -לרבותמי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיולפי חוק
עזר זה,כולן או מקצתן;
"תעלה"  -תעלתניקוז המיועדת להעברתמי גשמיםומים עליונים ,לרבות ציבור ,אכזר,
תא-בקורת ,תא איסוף ,תאקיבול וכל דבראחו .המהווה חלק מהתעלהאו הקשור בה;
"תעלה פרטית"  -תעלה הכלולה בתחו'םנכס.
הודעה על החלטה

לההקיןתיעול

אגרתתיעול

 .2החליטה המועצה על התקנת תיעול,יודיע ראש המועצה על ההחלטה לבעליהנכסים
הנמצאים באותו אזור איסוף ,או יפו"סמ הודעה על כך באחד העתוניםהיומיים הנפוצכם
בתחום המועצה.

.3

(א)

בעל שלנכסהנמצאבאזוראיסוףשביססאליונמסרהאופורסמההודעהכאמיר

בסעיף ,2ישלם למועצה אגרתתיעולבשיעורים שנקבעובתוספת.

(ב) האגרה תשולם תוך שלושה חדשיםמיום שבמסרה או פורסמה הודעה על סכום
האגרה המגיע אותור שלושיםיום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול ,הכללפי המועד
המאוחריותר; תעודה מאת המהנדס בדבר תחילת העבודה תשמש ראיה לדבר.
(ג) חיובבעלנכסים באגרתתיעוליהיה בהתאם לשטח הקרקע ושטחהבניהבשיעו-
רים המפורטים בתוספת.
) בעד הוספת בניה לנכס אחרי שבמסרה או פורסמה הודעה כאמור מסעיף ,2
(י
ישלם בעלו בעתמתןהיתרהבניה מאת הועדה המקומיתלתכבוןולבניה ,אגרתתיעול כעד
הסביה הבוססת.
(ה) על אף האמורבסעיףקטן (ב) ,בכל מקרה שבעל נכס מבקש מהמועצה תעודה
לפיסעיף  21לפקודת המועצות המקומיות ,או כל אישור אחר עלסילוקחובותיו למועצה
לצורך העברת,כויות בנכס ,יוקדם מועד התשלומ למועד מתן התעודה כאמור ,ובלכד
שהוחל עד לאותו המועד בעבודותהתיעול.

טיפול בתעלה

( .4א) לא יטפל אדם בציבור או בתעלה ,לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים
הזורמיה בתוכה ,אלא עלפיהיתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיההיתר.
(ב) לאיטיל אדם לתעלה חפץ,מישופכין,מים דלוחים,מי פסולת תעשיה או כל
נוזלאחוי.

התיגת תעלה

לאיתקין אדם תעלה ,אלאלפיהיתר בכתב מאת ראש המועצה.

פונטית
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(א)

~ ralהתקנות  ,4096ט' באדר תש"ם,

26,2;1980

לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכסימ'

(בז ,ראש,המועצהרשאי
( )1להתקוןלבכס"ותעלהפרטיתשתחוברלתעלה
פרטיתשבנכסיו .הצ"בור"תי
( )2לשגותאולתקן תעלה
(ג) ההודעהלפיסעיףקטן (ב) תכלול אתהתנאים לביצועהעבודה.
(ד) בעלבכסימ שקיבלהודעה כאמורחייב למלאאחר";.:
4

לאמילא בעלנכסיםאחרי דרישת ראש המועצהלפ"סעיף (5ל)יישא4יאש

 .6וא)
המועצה לבצע אתהעבודהבמקומוולגבותאתהוצאותהבפצוע מאותו בעלנכסימ.
(כ) אוים שהתקין העלק שלא לפ" הוראותסש"ף  5או בעל נכט"ט שביצע עבודה
מהץבודותהמפויטותמסעיף (5ב) שלאלפיהתנאיםהכלוליםבהודעה ,רשאי ראשהמועצה
להתקין אתהתעלה; להרסהאו לשנותהאו לבצע את"עבודות כהלטהולגבות אתההוצאות
מבקלהגכמים שבהםהותקנהההעלה.

יןל

ראש"מיעצה

וישא?לירושבהודעה בכתבממי שעשהבניגוב,להוראותסש4ף  ,4דרישהלביצות

(א)

לבצע את העכולות הדרושות ,לשם ההורק תעלה למצב שבו היתה נתולה לפני שנצצה
המעשהל
לב) בהודעהיצוייגוההבאים ,הפרטיםוהדרכי 6לביצועהעבודיתוכןהתקורא שבה_

,ישלבצלן.
(ג)

ביצוע שבנדוה
בידי ראש
המועצה

ענודה ולהשרה
העלה לקדמותה

'

'מי שקיבל הךדעה כאמורח"יכ למלאאחריה.

אייושה

ביצוע עבודה
' (א)' ראש ז;מועצה רשאי ,באמצעות שליחיו ופרעליו ,לבצע כל עבודה
לגביהבניגוד להוראות,סעיף  ;4בידי המועצה
למצא שבו"איתהלפכי שנששה
לשש ההזרת

.8

חילה

,מעשה

ענווה כאמור,רשאיתהמיעצהלגבותממישהיהחייןבביצועה אתההוצאות
:
ב
"כך.
צעב
ות
כו
; ,
סכוםההוצאות"שמשראיה לכאורהלדברן הכרי-
לב) תעו 44מאת המהנדס על

 .9לץ) ראש המועצה ,שליחלוופועליו'רשאים להיכנס בכל עתסבייה לכל נכס כדי
לביר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזרזה אוכדי לבצע כל פעולה שהמועצה רשאית
לבצעלפיו.
(ב) לא?פריע אדם לראש המועצה,לשליחיואולפועליוולאימנע אותם מהשתמש
ף קטן (א).
בסמכויותיהם לפיסעי
 ,אס נמסרהליציהאדטשאליוהיאמכוונת,
 .10מסירתשויעהלפיחוק זה תהאכיץן
'
ה
ב
ו
ר
ה
א
ל
לאחדמבני משפחתו
יםעסקוהרגיליםאוו:ידוע"ם
זו
עק
אונמסרהבמקרםמגוריואובמ
שם,
או נשלחה בדואר במכתב רשום
הבוגרים אולידי כל אדם בוגר העובד או.המועסק
הערוך אלאותו אדםלפימעןמגוריואועסקוהרגיל"מאוהידועים לאחרונה; אםאי אפשר
לקיים אתהמסירהכאמיר ,תהאו;מסירהכדין אמהוצגהההודעה במקוםבולטבאחדהמקוך
מות"אקוייםאועלהנכש שבו דנה ההוועה ,או פורסמה כשגי עתוניםיומיים הנפוצים
בתחורלמועצה שלפחות אהד מהם הוא'בשפההעברית.
 .11העובר על הוראה מהוראותחוק עזרזהידינו -קנס 5000לירות ,ואםהיתההעבירה
נמשכת,דינו  -קנס  200לירות לכליום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי
שנמסרה לועליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
ק.בץ

ט"באדר תש"ם26.2.1980 ,

התקנות 4096י

רשותכניסה

מסירה הודעה

שולה

 ,12עבודות תיעול שביצעה המועצה לאחר יום ד' בניסן תשל"ט ( 1באפריל
י"חשבו,בשינויים המחוייבים לפיהעבין ,כעבודות שבוצעו מכלה הוראות חוק עזרזה.

,)1979

תוספת

(סעיף )3

אגרתתיעול -
 .1לכל מטר מרובע משטה הקרקע (למעט
שטח הקרקעשעליו עומדהבנין)
 .2לכל מטר מרובע משטחהבבין
נתאשר.

י"ח בטבת תש"ם (7בינואר )1980

יוסף בררג
שרהפנים

האגרהבלירות

18.80
40.30

מ)שיר 1121רית
רא  1המועצההמקומית.בבה

תי
ק עזב לנבגה (פיקות על כלבים) (תיקף) ,וזש"ם1980--
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצות המקומיות ,1מתקינה
המועצההמקומיתיבנה חוקעזר זה:
 .1בסעיף  4לחוק עזר ליבנה לפיקוח על כלבים) ,תש"ל0-ד ,2 19במקום סעיף קטן
(

היקוו סעיף 4

(א) יבוא:

"(א) המועצה תגבה אגרה של מאה לירות בעד כל רשיון ,וכן אגרה של עשר
לירות בעד כללוחית מספר".

מאשה

י

-

ר בשבט תש"ם ( 21בעואר )1980
(חמ )8-13

יוסף בורג

מא ר שטרי תיבנה'
ראט המועצההמקומית

שר הפנים

 1דיגי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 2ק"ת תש"ל ,עמ'  ;962תשל"ה ,עמ'  ;53תשל"ו ,עמ' .2349

ביטול

חוקעזוליגיע(מפגעיהבנואה)(גיעוי) 1תש"ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיותי ,מתקינה המועצה
המקומיתיפיע חוק עזר זה:
 .1חוק עזר ללפיע (מפגעי תברואה) ,תשכ"ו - 2 1966-בטל
אסעד יוסף כנאנה

נתאשר,

ג' בשבט תש"ם (21בינואר )1980
(חמ

)8--107

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'
 2ק"ת תשכ"ו ,עמ' .227
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יוסף בורג
שר הפנים

ראש המועצההמקומיתיפיע

256

קובץ התקנות  ,4096ט' נאדר תש"ם26.2.1980 ,

,
',,
תוקעזולמגדל (אספקהמים) (תיקון) 1תש"ם1980-
בתוקף למכותה לפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצות המקומיות  ,1מתקינה
.
המועצההמקומיתמגדלחוקעזרזה:

.,,,י1פשאפפ

,1

במקום התוספת לחוק עזר למגדל (אספקת

מלם) ,תשל"ח ,2 1978-יבוא' :

"תוספת
,1

,

*

cr:

האגי"ביצית

אגרתחיבור רשתפרטית(סעיף (2ג)(- ))1נ
()1

()2

לכליאידת דיור

ת מלאכה או תעשיה ,עסק או משרף
לכליחיד
לכל דונם בחוף רחצה
לכל דונם חקלאות או חלק ממנו

,

הרחבת חיבור -

,,,

עי

300

( )3פירוק חיבור או התקנתו מחדש;לפי דרישת הצרכן
( .2אגרה בעדהיתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית ,
-

4נ

לנכס בשטח עד חצי דונם
לכל 'מ"ר נוסף ,
ובנוטף לזה -
בבנין מגורים ,לכל מ"ר של שטח בניה בכל קומה
בבנין שאינובנין מגורים ,לכל מ"ק של נפח הבנין
אגרת מד-מים (סעיף (5ד))
(~ )1שיש שיתקן מוכן להתקנת מד-מים תשולם האגרה
י חוק הפיקוח על מצה*
לפי מחזר שנקבע ליצרן עלפ
כים ושירותים ,תשי"ח= ,5 1957בתוספת ;25%
( )2כשאין מיתקן מוכן תשולם האגרה בהתאם לחשבון
שהגיש המנהל.
אגרת בדיקת מד-מים ,כולל דמי פירוק ,הובלה
והתקנה (סעיף (5ט))
אגרת חידוש חיבור (סעיף (11ד))

כ"ד בטבתתשיים
(חם

)8-17

150
150

 ,3אגרת הנחתצינורות(סעיף )4

נתאשר.

1000
2000
5000
500

%0

למעלה מ2"-

(סעיף (3ב))

"חיפת"תי~פת

,

3000
10
15
15

150

"150

יוסף ברלס
ראש המועצההמקומיתמגדל
.

(13בינואר )1980

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מדיגת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
. 2ק"ת תשכ" ,1עמ'  ;1386תשל"ח ,עמ' .1089
 3מ"ח תשי"ח ,עמ' ;24תשי"ג ,עמ'  26ועמ' .202
קובץ התקנות  ;4096סי באדר תש"ם26.2.;980 ,
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הזק
(מזב) ,תש"ם1980-
עלילששי
בתוקף סמכ.תה לפ" סעיפים 22י23-לפקודיו המו'עצות המקומיות ,1וחוק הרשויות
המקומיות (ביוב) ,תשכ"ב ,2 1962-מתקינה המיעצה המקומית נשר חוק עזר זה:
'החלפת התוטמת

.1

במקום התוספת לחוק עזר לגשר (ביוב) ,תשכ"ה ,3 1964--יבוא:

"תוספה

(סעיפים  2ו)3-

היטלביוב
ההיטל בלירות

).1

לכל מ"ר של קו'קע במגרש עם ארבלי

ג,

מיתקנים -
לכל מ"ר של בניה'ותוספת לבניוקיים

:בין קלים (כולל קרקע שעליה עומד בנין)
 .לכל מ"ר של בניה ותוספת לבבןקיים

נתאשר,

כ"ב בכסלו תש"ם ( 12בדצמבר )1979
(חם

)8-12

26

8ד

"26

שמואל ריגלש
ראש המועצההמקומית נשר

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מוינת ישואל ,גוסה הדש  ,9עמ' .256
 2מ"ח תשכ"ב ,עמ'  ;96תשל"ב ,עמ' .156
 3ק"ת תשכ"ה ,עמ'  ;155תשל"ה ,עמ'  ;1288משל"ו ,עמ' .1418

קיבץ התקנות %%א ,ט' באדר תש"ם ,ש"ת26.2.

105"3
המהגר  8לעות

2883

--

15814 0334

נדפס בדפם הממשלה ,ירחזלים

