ש
רשותות

קובץ התקנות
ו'באייר תש"ם

ומת"נ
זש%י

%

41%3

 22באפריל

'

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח)
(תיקוז מס'  ,)2תש"ם. . . . . 1980--
'
תקנות המשטרה (הגדרת עבירות על המשמעת) (תיקון) ,תש"ם. . 1980--
. . . . .
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)4תש"ם1980-
תקנות הטים (חגורות בטיחות בכלי טיס) (תיקון) ,תש"מ. . . .1980-
תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימוכם) (תיקון) ,תש"ם . . . .1980
תקנות הטיס (מכון בדק ,מכון הסמכה ואחזקה עצמית) (תיקון) ,תש"ם 1980-נ

.

תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון) ,ת"%,ם1980-

.

,

. .

.

תקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טיס) (תיקון) ,תש"ם1980-
תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון מס'  ,)2תש"נו. 1980-
.
תקנות הטיס (מכשירי קשר במטוסים) (תיקון) ,תש"ם1980-
תקנות הטיס (טרנספונדר בכלי טיס) (תיקון) ,תש"ם. 1980-
צו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) (תיקון) ,תש"ם. 1980-

.
.
.

. .
.
. . .

תקנות הטיס (רעש כלי טיס)

(תיקון) ,תו"2ם1980-

.

,

.

.

.
.
.

תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס) (תיקון) ,תש"ם1980-
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס'  ,)2תש"ם.1980--
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  :85עכו-צפת) (ביטול) ,תש"ם1980-
בני 1שירותי הכבאות (שכר כבאים) ,תש"ם. . 1980-
תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) מניקון) ,תש"ם. . . 1980-

.
. . .

ששנ

ששנ

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מחיר מקסימלי) (תיקון),

מדור לשלטון מקומי

חוק עזר לכפר-סבא (תיעול) (תיקון מס'  ,)2תש"ם1986-
חוק עזר לצפת (ביוב) (תיקון) ,תש"ם. . 1980-
;
חוק עזר לקרית-ביאליק (ביוב) (תיקון) ,תש"ם1980-

.
.
.

חוק עזר לאור-יהודה (צעצועים מסוכנים) (תיקון) ,תש"ם1980-
חוק עזר לכפר-תבור (אספקת מים) (תיקון) ,תש"ם1980-

חוק עזר למגדל-העמק (היטל ביוב)

.

.
. . .
. . .
. . .

. . .

(תיקון) ,תש"ם980-נ

,

.

,

. . .

שצוד
1196

396נ
1396
'1397
1397
1397
1397

1398
1398
1398
1399
1399
1399
1400
1400
1401
1401

1404

1406
1407
1407
1408

ששו
1410

1980

תקנות מס הכנסה (הכתות ממטעלהכגסותמשטיחי התישבות חדשה
ובשטתיפיתות) (תיקוןמס'  ,)2תש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו 243'-לפקודת מס הכנסה  1ובאישור ועדת
הכספלם של הכנסת,אנימתקין תקנות אלה:
 .1בתקנה (2א) לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכב()ות בשטחי התיישבות חדשה
ובשטחי פיתוח) ,תשל"ו ,2 1975-במקום המלים "להנחה כאמור בעויעור  trTolיבוא

"להנחה ממס בשיעור  7o/oמהכנסתו עד לסכום הכנסה הנקוב בסעיף (121א)( )1לפקודה",

.2

תחילתן של תקנות אלה משנת המס .1979

ו'בניסן תש"ם ( 23במרס )1980

יגאל הורביץ

(חמ )3--198

1

דינימדיגת ישראל ,נוסח חו"ש  ,6עמ'  ;120ס"ת תש"ם ,עמ' .52

שר האוצר

 2ק"ת תשל"ו ,עמ'  ;44תש"ם ,עמ' .935

תיקון התוספת

הקנות המשטרה(הגדיתעבירותעל המשמעת) (תיקון) ,ת'"%ם1980-
בתוקף סמכותילפי סעי
ף  )5(94לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,תשל"א,1 1971-
אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתוספת לתקנות המשטרה (הגדרת עבירות על המשמעת) ,תשט"ו ,2 1955-אחרי
פריט  86יבוא:

" .87עשיית פעולה המכוונת למנוע ,לעכב או להפריע בכל צוו.ה שהיא הגשתה,

העברתה או בירורה של קבילה ביו 4.נציב קבילות השוטרים.
 ,88הימנעות מלהושיט סיוע או מלמסור כל חוות דעת אומיו.ע שנתבקש מאת
נציבקבילותהשוטרים לשםקידוםבירורהעולקבילה.
 .89מתן הודעה כוזבת בכתב או בעל-פה ,תוך כורי בירור ובילה בידי נצלב
קבילותהשוטריםאובידימימטעמו".

ש"ט באדר תש"ם ( 17במרסנ"9ח

"מ "4ן)
א דיגי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390
'

יוסף בורג
שר הפטם

 2ק"ת ומשט"ו ,עמ' .802

הוספת תקנה
370ב

תקנותהתעבווה(היקוומס' ,)4תש"ום1980-
בתוקף סמכותילפי סעיף  70לפקודת התעבורה  ,1אני מתקין תקנות אלה:
1
 .אחרי תקנה 370א לתקנות התעבורה ,תשכ"א ,2 1961-יבוא:
"התקנת
370ב ברכב בןסעלם מרטי ברכב פרם דן-שימושי וברכב מסחרי
סלי אשפה
כמנרשם אחרל ט"ובאייר תש"ם ( 1במאי  )1980לותקן סל-אשמה מסוג
ברכבמסויים
שאישרה רשות הרישוי בהודעה ברשומות ובמקום ש:אישרה בהודעה",
ש"ז באדר תש"ם ( 4במרס )1980
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח הדשד ,עמ'

חל
ים לנדאו

שר המחבורה

173

 2ק"ת תשכ"א ,עמ'  ;1425תש"ל ,עמ' .699

131(6

קובץ התקעת  '1 ,4113האייר

תש"ם22.4,1980 ,

תקנותהטיס (חגורותבטיחוהבכליטיס) (תיקון) ,תש"ם1980--
בתוקף סמכותילפיסעיפים  14ו 30-לחוק הטיס,11927 ,אני מתקין תקנות אלה

ן .בתקנות הטיס (הגורות בטיחות בכלי
"חמש מאותלירות"יבוא " 1,000שקלים".

ט~ס),

תש"מ 1980--ש,

,6

חיים לנדאו
שר התחבורה

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ

בתקנה

במקום

תיקון תקנה 6

)3-1105

 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551מ"ח תשל"ז ,עמ' .182
 2ק"ת תש"ם ,עמ' ,867

תקנותהטיס(רישופכליטיסוסימונם) (תיקון) ,הש"ם1980--
לפיסעיפים  7ו 30-לחוק הטיס 11927 ,אנימתקין תקנות אלה!
בתוקף סמכותי
בתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם) ,תשל"ד ,2 1973--בתקנה 2ד ,במקום

.1

"500לירות"יבוא "ט1,00שקלים".

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980

,חמ

)3-1155

"

,,י

תיקון תקנה 72

חיים לנדאו
שר התחבורה

"יקי

א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ח תשל"ז ,עמ' ,192
1
 2ק"ת תשל"ד ,עמ'  ,312עמ' .537

חקגותהטיס (מכוןבדק,מכון הסמכהואתנקהעצמיה) (היקון)1
תש"ם1980-
בתוקף סמכותילפי סעיף  30לחוק הטיס,1 1927 ,אני מתקין תקבות אלה:
1
 .בתקנה  38לתקנות הטיס (מכון בדק ,מכון הסמכה ואחזקה עצמית) ,תשל"ט-
 ,2 1979במקום "500לירות"יבוא "1,000שקלים".
ט"ובאדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ )%-878

תיקוו תקנה 38

חיים לנדאו
שר התחבורה

 1חוקי א"י ,כרר ג ,,עמי  ;2551ס"ח תשל"ז ,עמ' .182
 2ק"ת תשל"ט ,עמ'  (950עמ' 783ן.

שא
ר.1

תקנותהטיס (מנחתים) (תיקון) ,תש"ם1980-
בתיקףסמכיתי סעיפים  9ו 30-לחוק הטיס 11927 ,אני מתשן תקנות אלה:

יפי

בתקנות הטיס (מנחתים) ,תשל"ה ,2 1975-במקום תקנה  40יבוא:
 .40העובר עלן הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  -מאסר ששה
"עזגשיז
חדשים או קנס  1,000שקלים או שניהם כאחד".

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ )3-1,52

 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ח תשל" ,1עמ' .182
 2ק"ת חשל"ה ,עמ' .1996

קובץ התקנות '1 ,4113באייר תש"ם22.4.1980 ,

לפת תקנה 40

י

חיים לנדאו
שר התחבורה

.

',
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תקנותהטיס(ועדותןלחקירתתאוגוהותקריותכליטית) (תיקון),
תש"ם~980-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו 10-לתוספת הראשונה לד'בר המלך על הטיס
במושבות (הטלת חוקים) 1937 ,ן ,וסעיפים  30 ,29ו 31-לחוק הטיס ,2 1927 ,אני מתקין
תקנות אלה:

 .1בתקנה  21לתקנות הטיס (ועדות לחקירת האונות ותקריות כלי טיס) ,תשכ"ט-
 ,3 1969במקום "500לירות" לבוא "1,000שקלים".

חיים לנדאו
שר התחבורה

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ )3-508

1

ע"ר  ,1937תוס'  ,2עמ' .563

 2חוקי א"י ,נרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ת תשל"; ,עמ' .182
 3ק"ת תשעט ,עמ'  ;1322תשל"ג ,עמ'  ,156עמ' ,368

תקנותהטיט(נהליתיעודכליטיסוחלקיהם) (תיקוןמס' ,)2
תש"ם1980-
בתוקף סמכותילפי סעיף  3),לחוק הטיס ,1 1927 ,אני מתקיו תקנות אלה:
הוספת

תקנה 138א

.1

יבוא:

אחרי תקנה  138לתקנוה הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם),

תשל"ז,2 1977-

138א .העובר' על הוראה מהוראות תקרות אלה,ו-ינו  -מאסר ששה
הדשיםאו קנס 1,000שקליםאושניהםכאהד".

"עונשיו

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ )3-204

,

חיים לבדאו
שר התחבורה

 1חזקיא"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551מ"ח תשל"ז ,עמ' .182
 2ק"ת תשל"ז ,עמ'  ;1576תשל"ט ,עמ' ,1667

תקנותהטיס(מכשירי קשרבמטוסים) (תיקון)1
תש"פנ~980-
בתוקף סמכותילפיסעיפים  14ו 3),-לחוק הטיס1927 ,י,אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 5א

"עמשי;

5א .העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,בניש -
חדשים או קנס  1,000שקלים או שניהנ) כאחד".

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ )3-1153

מאסר ששה

היים לנדאו
שר התחבורה

 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ח תשל"ז ,עמ' .182
 2ק"ת תשל"ב ,עמ' ,1632

קובץ התקנות  ,4113ו' באייר

תש"ם,

22,4,1980

תקנותהטיס (טרנספונדרבכליטיס) (תיקון) 1תש"ם1960-
בתוקףסמכותילפי סעיפים  14ו 30-לחוק הטיס 11927 ,אני מתקין תקנות אלה:

 .בתקנות הטיס (טרנספונדר בכלי טיס) ,תשל"ו ,2 1976-אחרי תקנה  7יבוא:
1
7א .העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  -מאסר ששה
"עוגשיז
חדשים או קנס  1,000שקלים או שניהם כאחד".

חיים לנדאו
שר התיגבורה

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ )3-1154

-

הוספת תקנה דא

-

 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551מ"ח תשל"ז ,עמ' .182
 2ק"ת תשל" ,1עמ' .867

צוהטיס (הגבלותעלהטיסהואכרותאגוראסור) (חיקון) 1תש"פ1980-

.בתוקף

י סעיף 30ולפי פסקה  1לתוספתו' לחוק הטיס 1 1927 ,ופסקה 4
סמכותילפ
לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת חוקים) ,ן ,% 193אני מכריו
ומצווה לאמור:

 .1בצו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור) ,תשל"בץ ,"1972-בסעיף
במקום "500לירות"יבוא "1,000שקלים".
-

,16

ל בדאו
חיים י
שר התחבורה

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ ן)3-105

 1חוקי א"י ,נרך ג' ,עמ'  ;2551מ"ח תשל"ז ,עמ' .182
 2ע"ר  ,1937תוס'  ,2עמי .563
 3ק"ת תשל"ב ,עמ'  ;654תשל"ג ,עמ' .157

תקנותהטיס (רעשנליטיס) (תיקון) 1תש"ם1980-

בתוקף סמכותי לפי סעיף
4

בתקנות הטיס

.1 ,1
"עונשיז

 30לחוק הטיס 1 1927 ,אני מתקין תקןנות אלה:

(רעש כלי טיס) ,תשל"ז ,2 1977-אחרי תקנה  20יבוא:

20א .העובר על הוראה מהוראות אדם אלה ,דינו  -.מאסר ששה
חדשים או קנס  10,000לירות או שניהם כאחד".

ט"ו באדרתיב"ם ( 3במרס )1980
(חמ

)3-490

חיים לנדאו
שר התחבורה

 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ח תשל"ז ,עמ' .182
 2ק"ת תשל"ז ,עמ' .2156
קובץ התקנות  '1 ,4113באייר תש"ם22.4;1980 ,

1399

תש"ם980-ןי
תקנותנישוישינות*התעופה(בתיספ

להודאתטיס) (תיקון),

בתוקף סמכותילפיסעיפים  4ו 23-לחוק ו'לשוישירותי התעיפה ,תשכ"ג1963-י,
אנימתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 25א

תקנה  25יבוא:
"llw)tu

25א ,העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,ז.יבו  -מאסר ששה
הדשיםאוקנס 1,000שקלימאושניהם כאהד

היים לנדאו
שר התחבורה

ט"ו באדר תש"ם ( 3במרס )1980
(חמ )3-1156

 1מ"ח וכשכ"ג ,עמ' .104
 2ק"ת תשל"א ,עמ' 284נ.

תקנותהרופאים(אישורתוארמומתהובחיבות) (תיקון מס' ,)2
תש"ם1980-
ף  17לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,תשל"ז,! 1976-
בתוקף סמכותי לפי סעי
ולאחר התייעצות בהסתדרות דת-ונואית בישראל ,אני מחקין תקנות אלה:

*

תיקון תקנה 10

 .בתקנה (10ג) לתקנות הויופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,תשל"ג1973-
1
(להלן  -התקנות העיקריות) ,נ:פריט ( ,)2אחרי "מיקרווניולוגיה ק'לינית" יבוא "רפואה
2

משפטית".

תיקון התוספת

( )1בפרט  ,22בטור ב /אחרי "אנדוקויינולוגיו;" יבוא "'יתידה לטיפול נמרץ
י44י,,
( )2אחרי פרט 32יבוא:
טור ב'
ההתמחות

טור א'

התואר

 .33מומחה ברפואה משפטית

--

 5שנים ,מהן --
;
ו
א
ו
פ
 3שזים בר
ת
י
ט
פ
ש
מ
ן
ו
כ
מ
ב
-

מ.ר.

* 1שנים באנטומיה פתולוגית -

מ"ר,

שבה באחד מאלה:
חדר מיון ,.כירורגיה אורתופדית,
פסיכיאטריה ,קרדיולוגיה ,רדיולוגיה
אבחנתית -מ.ר".

*
ו'בניסן תש"מ ( 23במרס )1980
(חם )3-222

אליעזר שוסטק

שו' הבריאות

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
 2ק"ת תשל"ג ,עמ'  ;1924תשל"ד ,עמ'  ;1620תשל"ז ,עמ'  ;2513תשל"ה ,עמ'  ;743תש"מ.)1013( 928 'D:P ,

1400
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6

צוהדרכיםומסייגההגרעל (הגנהופיתוח) (דרף  :85עכו-צפת)
(ביטול)ן
תש"ם~980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הורכימ' ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
,11943אני מצווה לאמור:
( *1א) צו זה מבטל את תחולת הפקודה על קטע דרך המתחיל בנקודת ציון
 187.280-260.260בקירוב על דרך עכו-צפת  2והמסתיים בנקודת ציון

187.940-260.240בקירוב על הדרךהאמורה.
י בקו צהוב במפה מס' כ2/4797/
(ב) קטע הדרך האמור מסומן לשם זיהו
הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ב' בניסן תש"ם
( 19במרס ( )1980להלן -המפה).
העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה ,שדרות בן-גוריון ,1
.2
חיפה ,וכל המעובין בדבר זכאילעיין בו בימים ובשעות העבודה הרגילים.
ך  :45עכו-צבת) (שינוי חואי),
 *3צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוק)(די
תש"ם - 8 1980-בטל.

ניטול

דוד לוי

ג' במטן תש"מ (הבמרס 980ט

שרהבינויוהשיכון

(חמ )3-162

1

רשותלעייזבמפה

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ'  ;40ס"ה תשכ"ג ,עמ' .144

 2ק"ת תשכ"ג ,עמ'  ;1939תשל"ד ,עמ' .305
 3ק"ת הש"מ ,עמ' .780

תקנותשירותי הכבאות (שכרכבאים) ,הש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )3(35ו 36-לחוק שירותי הכבאות ,תשי"ט1959-י,
ולאחר התייעצות עם ארגון העובדיםהמייצג את המספר הגדול ביותו .של עובדים,אני
מתקין תקנות אלה:
 .1שכרם ותנאי עבודתם של כבאים בכל רשויות הכבאותיהיו ,על אף כל האמור
בהסכם אחר ,כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי שנחתםביום כ"ג בניסן תשל"ט ( 20באפריל
)1979בין המרכז לשלטוןמקומילבין מרכו הסתררותהפקידיםעובריהמינהלוהשירותים
כמפורט בתוספת,

שכר כבאים

הקופה תוקף

58

באדרב' תשמ"א ( 31במרס .)1981

תוספת

הסכם קיבוצי

שנערךבין מרכז השלטון המקומי המיוצג עלידי גדעון לב לבלן מרכז הסתדרות
הפקידים,עובדיהמינהל והשירותים המיוצג עלידימיכאללוי.
 1מ"ח תשי"ט ,עמ'  ;199תשכ"ט ,עמ'  ;44תשל"א ,עמ'  ;;77תשל"ו ,עמ' .174
קובז התקנות  ,4113ו'באייר תש"ם22.4.1980 ,
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עליסוד המו"מ שקיימו הצז-דים בדבר הבהרות והעד'כונים של התנאים המיוחדים
של הכבאים שנקבעו בהסכמים קודמים ,הגיעו נציגי מרכז השלטון המקומי גדעון לב,
י' ריטוב ,מ' לביא ונציג הסתדרות הפקידים מיכאל לוי בשיתוף נציגות ארגון הכבאים
י' היינה ,א' כחלון,י' מזרחי ,ד' שפרינג להסכם דלהלן על יסוד זכרון הדברים שנחתם
ביום  1באפריל :1979
א) ביטנה ריזיקו  -הביטוח יועלו; לסך  175,000לירות החל מה.1.4.79-
ב) טלפיו  -הנושא יסוכם לאחר קביעת ההסדר בנדון בין מרכי השלטון המקומי
והסת-:רות הפקידים לגבי המערכת כולה ,תוה התחשבות בתנאים המיוחדים של
ג)
ד)

ה)

ו)

ז)

הכבאות.
ביגור  -בנוסף למכסת הביגוד שנקבעה בהסכם מ 8.8.1973-יקבלו הכבאיםפריטי
ביגוד נוספים אלה 1 :חולצת קיץ;  1זוג מכנסיים;  2חולצות חורף.
פגיעה בעבודה  -כבאי שנפגע בעת מילו" תפקידו והפגיעה הוכרה עלידי המוסד
לביטוח לאומי כתאונת עבודה ,יושלם סכוםדמי הפגיעה שמקבל מאת המוסד לביטוח
לאומי עדכדי שכרו המלאעבורו שולםדמיביטוחלאומי.
קצובת נסיעה  -בתוספת לסעיף  5בהסכם הכבאים מ 30.6.1975-ייאמר" :בחישוב
החזרת הוצאות נסיעות או השתתפות בהחזקת רכב ,יש לקחת בוושבון את קריאות
הפתע" ,שלצורךזה לאהוזכרובסעיףהנ"ל.
עבורה בשבתות וחגים  -כדי לדעת את ;לרוש החוק וההסכמים בדבר התמורות
עבור עבודה בשבתות וחגים' ,שנו שני הצדז.ים לביתאדין לעבודה ,כדי לקבל פסק
דין הצהרתי בנושא.
האחרת התוספת  -התוספית  --.כוננות,חריגים וכלכלה המשת
קרלאמ,ות לכבאים עלפי
בניספי קודמים תאוחדנה לסכום אחד .התוספת המשולבת תי ;'תוספת כבאות"
ותיחשב כשכר לכל דברוענין ו;זשתלם חדשיתלפי הפירוט דלהלן:
בדרגות

 .1החל מ - 1.4.78-לכבאים
למפקדים

.2

החל מ1.10.78-

-לכבאים

ה'-י"ג

י"ד-י"ז4-

""ח-י"ט1ו-
י"ג-י"ח
י"ח-ל-י"ט-1ל

ה'-י"ג

י"ד-י"ז4-

י"ה-י"ס 1ן-

למפקדים

י"ז-י"ח
י"ח -+י"ט-1ה

לירות לחודש

2,040
2,170
2,280
2,310
2,460

'2,596.70
ונ2,901.5
3,025,72

3,059.59
3,228,94,

 .3הסכומים הנ"ל כוללים בתוכם את כל תוספות היוקר שהצטבו.ו עד ה.1.10.1978-
החל מ1.4.1979-יחול על תוספת הכבאות תשלום ומסמוןיוקף בהתאםלשיעורים
המתפרסמים מעת לעת עליד" מרכז השלטון המק;ומי ומרכז מסתדרות הפקידים.
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ח)

,1

ההפרשים שנובעיםבין סכומי התוספות ששולמו מ 1,4.78-עד  31.3.79-;7לבין
הסכומים שנקבעו בסעיפי משנה ז 1-לעיל ,יש לשלם לא יאוחר מאשר עם
תשלום משכורת חודשמאי .1979
חוששה שנתית  -עובד שיצא לחופשה שנתית ועקב נסיבות מיווזדות נקרא
להפסיק חופשתו ולחזור לעבודה סדירה ,תישא הרשות בכל ההוצאות הישירות
שנגרמו לעובד בגין הפסקת חופשתו והוכחו עלידי מסמכים המאשרים את
ההוצאה,

אם נקרא העובד לשוב לעבודה תוךהיומיים הראשונים לחופשתו ,לא יירשמו
למים אלה כימי חופשה .אם ייקרא לשוב מהיום השלישו ושלך לחופשתו,
יירשמוימים אלהכימי חופשה.
 .2בחוזרנו מיום  17.10.1971נקבעה מיגבלה ביווס להרכב השכו' בימי חופשה
י החופשה המל:וצלים .מיגבלה זו בשלהן
עלפי שנות השירות ועלפיימ
ט) עבורה בשתי מישמרות רצושות התשלום עבורמלימרת נוספת ,בא;)הינה משמרת
ות של העובד ,תיקשב כעבודה בשעות נוספות עםנוספת למכסת המשמרותהריבועי
כל המשתמע מכך.

שני) ייעי
ץיסער מששטי -כבאי אםייתבעלדין משפטי על עבירה שנעשתהבגיןמילוי
וסעד

1

י הממונים עלי 14יקבל ליעוץ
תפקידו בשירות כפי שנדרש עליד
ידיהאיגוד כמקובלברשויותהמקומיות.
ולהכרעהבפני ועדה שתמונה
יא) שבוע עבורהעול  45שעות  -תביעהזו תובא
יהצדדיםותסיים עבודתה עדה.1.8.1979-
עליד
ן.
יב) דירוג בתקומתנסיון  -לאחר קבלת קביעות ,ולא יאוחר מאשר תוך וגשנה הראשונה
לשירותו ,יקבל הכבאי דרגה ט'.למפרע מיום התחלת עבודתו .בו;ום שבה אחת
לעבודתו יתקדם לדרגהי' ( 24אדם) ולאחרשהייה של שלוש שנים ,לקבל דרגהי"א

משפטי על

לדיין

אישית.

בנספח המצורף להסכם זה מוגדרים התפקידים הידועים בעבודות

יג) עבורות חריגות -
דלעיל .הנספח מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהומחייב אתהצדדים.
יד) ההסכם תוקפו מ 1.4.1978-עד  31,3,1980להוציא סעיפים בהם נקבעה תחולה אחרת.
סו) כל תנאי השכר והעבודה המוסכמיםביןהצדדים שלא שונו בהסכםזהיישארובתוקף.
טז) על הכבאיםחלים ההסכמיםהקיבוציים הנחתמים ונחתמו ,הכללפיד;ענין,בין מרכז
המקומי לבין הסתערות הפקידים לגבי כלל העובדים המדורגים בדירוג
האחיד.
חריגות ואשר עבור ביצוען כלול תשלום מיוחד בסכום תוספת הכבאות עלפיסעיףז'

יהשלטון

בזה באנו על החתום:

גדעון לב
כרהבניסן  11( D"Wnבאפריל )1980

קובץ התקנות  ,4113ו'באייר תש"ם22.4.1980 ,

מלגאל

לדי

יוסף בורג
שר הפנים
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תקנותהזרעים(גידולשתיליםומכירתם) (תיקון) ,תש"ם1980-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו 4-לחוק הזרעים,
תקנות אלה:
תיקוז התוספת

"יאשיג"

*1

בהלק'

תשט"ז,1 1956-

בתוספת הראשונה לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם),

אם מתקין

תשכ"ד,2 1964-

ב"-
( )1בסעיף  ,1במקום הגדרת "עץריבוי"יבוא:
""עץריבוי"  -עץ הדר המיועדלייצור רכביחורים וזרעים מתאימים לזן
או לכנה";

( )2במקוםסעיף 2יבוא:
"רשיון למשונלה !( .:א) לא לתן המנהל רשיון למשתלה אלא אזםנתקיימו בה תנאים
אלה:
,
5
0
0
0
מטר שבה לא נמצא
( )1יש סביבה רצועה ברוהב של
עץז;דר (להלן -רצועתבידוד);
( )2בשטח המשנזלה לא גד'לו עצי הדר במשך חמש שנים

י""'""" 8
ש:צנבנג'"י"רי

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לתת רשיון
למשחלה אשר רצועת הבידוד שסביבה קטנה מ 500)(-מטר אם המש-
תלה נמצאת בביתגידולבלוזיחדיר לחרקים,
(ג) לא יגזול אדם שתילים אלא במשתלה שניתן עליה רשיון.
לים בבית גיול ייעשה החל מזריעתם ועד
(ד) ג
למכירתם;".
( )3במקוםסעיף 5יבוא:
"בקשהלסימון
( .5א) רשאי אדם לפנות בבקשה בכתב למנהל לסמן ,לענין תקנות
אלה ,עץ הדרהמוחזקבידה
(ב) המבקש כאמור בסעיף קטן (א) לתן למנהל סרטים מלאים
ומדוייקים בכל הנוגע לעץ ,ובנ:ללם מרטים אלה:
( )1ציון מקוםהגידול;
ך

,

'

'

( )2מקור חומרהריבוי;
( )3הזן;
( )4הגיל;
( )5נתונים עלפוריות;
( )6נתונים עלבריאות;
וכןימציא כל פרט נוסף שביקש המנהל ,בנוגע לעץ או לפרדס שבו
הוא גדל;".

-

-

 1ס"ס  ,1"DWtעמ' ד ;9תשכ"ה ,עמ' .55
 2ק"ת תשכ"ד ,עמ'  ;1789 ,1494תשכ"ה ,עמ'  ;1484משע"ז ,עמ'  ;2480תשל"א ,עמ'  ;405תשל"ב ,עמ' ;1;43
תשל" ,1עמ'  ;2362 ,1911תשל"ז ,עמ'  ;580תשל"ח ,עמ' .1898
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()4

במקום סעיף  6יבוא:

( .6א) נוכח המנהל ,בהסתמר על הפרטים שציין המבקש בבקשה
עלפי סעיף  ,5ולאחר בדלקת העץ לגבי מחלות הניתנות לאבהבה בשי-
טות הבדיקה המקובלות באותה עת ,כי העץ נמצא ראה לשמש כעץ
ריבוימסומן,יסמן את העץ בדרך שתיראהלוויתןאישיר עלכד למבקש
לאחרתשלוםאגרתהסלמוןשנקבעהבסעיף.7
(ב) נוכח המנהל ,בכל עת לאחר הסימון,כי ע'ץ הריבוי המסומן
אינו מתאים לדרישות המפורטות בסעיף קטן (א) ,רשאי הוא לבטל את
אישורו ,להתלותו או להתנות המשך תקפו של האישוו' בתנאלמ שיקבע.
(ג) מחזיק בעץריבוי מסומן עלפיסעיף זה ,ח"בלהודיע למנהל,
בכתב ,ללאדיחוי ,על כל שלנוי ,מחלה אוגידול חריק :שנתגלה בעץ;",

"אישורסימוז

()5

במקום סעיף 8יבוא:

"תוקףהאישור

( .8א)

נתינתה

תוקף האפצור שניתן לעץריבוי מסומן הוא לשנתיים מיום

(ב) נמסרה הודעה כאמור בסעיף (6ג) ,או גילה מפקח שינוי,
מחלה אוגידול חריג בעץ ,יוחלה תקפו של האישור מיום ההודעה או
";
מיוםהתגלותהשינוי,הכללפיהמוקדםייתר.
( )6בסעיף  ,12במקוםסעיף קטן(ג)יבוא:
"(ג) בעל משתלהיחזיק בשטח המשתלה אישור שניתן לולפי סעיף קטן
(א) ,לפחות  5שנימ לאחר מכירת השתילים שנוצרו מחומר הריבוי".
 .2הוראות תקנה  2יחולו על כל שתילה או זריעה במשתלה ,תור 30יום מפרסום
תקנות אלה ברשומותי

ו' באדרתשיים
(חמ -173ו)

( 24בפברואר )1980

הוראות מעבר

אריאל שרון
שר ;7הקלאות

צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים(שירותיםבגןילדים) (מהירמקסימלי)
(תיקון) ,תש"ם1980-

בתוקף סמכותילפי סעיף (6א)( )3לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי"ה-
,11957אני מצווה לאמור:
 .בסעיף (2א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מתיר
1
 ,תש"ם2 1980-
)
י
ל
מ
י
ס
ק
מ
( )1בפסקה (נג במקום " 1630לירות" יבוא " 190שקלים";
( )2בפסקה (2ג במקום " 1510לירות" יבוא " 176ומקלים"ל
1
2

תיקוזסעיף 2

ס"ה השי"ה ,עמ'  ;24תשי"ט ,עמ'  ;92תשל"ג ,עמ' .26
ק"ת תש"ם ,עמ' .1024

קובץ התקעת '1 ,4113באייר תש"ם22.4.1980 ,
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תחילה

.2

תחללתו של צו זה ביום ט"ז בניסן תיב"מ ( 2באמריל .)1980

כ"ט באדר תש"ם ( 17גמרס980ה

"מ

זבולון המר
שר ההעודוהתרבות

ע-4ט

פדור

מקומי

י
ו
ס
י
ש
ל
לכפי-סבא(היעגל)
חוקעזי

בתוקף סמכותה לפי סעיפים

עירית כפר-סבא חוקעזר זה:
החלפת התוספת

.1

,150

(שקוןמס'  1)%תש"ם'1980-

 251ו 254-לפקודת העיריות ,1מתקינה מועצת

במקום התוספת לחוק עזר לכפר-סבא (תיעול) ,תשל"ג ,2 1973--יבוא:

"121ספמ
(סעיף )3

""גתהבירית

אגרת תיעול -

בעד תעלה ראשית --

לכל מטו .מרובע משטח הקרקע (כולל קרקע
שעומדעליההבניז) -

באזור חקלאי
בשאר האזורים
לכל מטף מרובע של שטח בנין לפי נוידותלו החיצו-
ניות ,כולל המו'פסות וגזוזטראות ,בכל האזורים
בעד תעלה ציבוו'ית -
לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעומדגיליה
הבנין) -
באזור חקלאי
בשאר האזורים
לכל מטר מרובע של שטח בניןלפי מידותיו החיצו-
ניות ,כולל מרפסות וגזוזטראות ,בכל ו;אזורים
נתאשר.

12.25
34,25

2.00
5.40

"17.10

זאב גלר
ראש עירית כפר-סבא

א' באדר תש"מ ( 18בפברואר )1980

("מ

2,90

)8=14

"וסף בור'ג
שר הפגינ)

 1דיני מוינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ק"ת תשל"ג ,עמ'  ;1625תשל"ט ,עמ'  ;1786ווש"ם ,עמ' .843

14),6

קובז התקנות  '1 ,4113ואייר הש"מ22.4.1980 ,

חוקעזולצפת(ביוב) (תיקון) 1חש"ם1980-

לפקודת העיריות ז ,וחוק הרשויות

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו251-
המקומיות (ביוב) ,תשכ"ב ,2 1962-מתקינה מועצת עירית צפת חוק עזר זה:

.1

במקום התוספת לחוק עזר לצפת (ביוב) ,תשל"ה ,"1975-יבוא:

"חוספת
(מעימים  2ו)3-

החלפת ההוספת

ההיטל בלירות

 .1סיב ציבורי -

לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל הקרקעשעליה עומד הבבן)
לכל מ"ר של בניה

8
35

 .2ביב מאסף -
לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל הקרקע שעליה עומדהבנין)
30
לכל מ"ר של בניה
 .3מיתקניםאחרים (לרבות תחנותשאיבה) -
לכל מ"ר משטת הקרקע (כולל הקרקעשעליה עומד הבנק) 7.50
30
לכל מ"ר של בניה
 .4מכון טיהור -
לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל הקרקעשעליהעומדהבנין)
9
"40
לכל מ"ר של בניה
7.50

4
4

אהרן ; :חמיאס

נתאשר.

ראשעיו.ית צפת

א' באדה תש"ם ( 18בפברראר )1980
(חס 18--12

ירסף בררג
שר הפסם

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ס"ה תשכ"ב ,עמ' 96ן תשל"ב ,עמי .156
 3ק"ת תשל"ה ,עמ'  ;2098תשל"ט.230 'ay ,

4

חוקעורלקריח"ביאליק(ביוב) (תיקון) ,תש"ם1980-
בתוקף סמכותהלפי סעיפים  250ו 254-לפקודת העיריות ,1יחזק הרשויות המקו
מיות (ביוב) ,תשכ"ב ,2 1962-מתקינה עירית קרית-ביאליק חוק עזר זה:

 .1במקום התוספת לחוק עזר לקרית-ביאליק (ביוב) ,תשכ"ד ,5 1964-יבוא
 1דינ-ימיינ-
ואל ,נוסחחיש  ,8עמ' .197ת יש

החלפת התוספת

 2ס"ת תשכ"ב ,עמ'  ;96תשל"ב ,עמ' .156
 3ק"ת תשכ"ד ,עמ'  ;757תשל"ט ,עמ' .395

קובץ התקנות '1 ,4113באייר

תש"ם ,ה22.4.195

1407

"תוספת
(סעיפים  2ו)3-
היטל ביוב -
 .1ביבציבורי -
לכל מ"ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין)
לכל מ"ר של בנין ותוספת לבכין קיים
 .2ביב מאסף -
לכל מ"ר של קרקע (כולל הקר'קע שעליה עומדבני)',
לכל מ"ר של במן ותוספתלבנין קיים
 .3מיתקניםאחרים(לרבוותתחנותשאיבהוקוויסנלי;ה) -
לכל מ"ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בניו)
לכל מ"ר של בנין ותוספתל"ו:יןקיים
 ,4מכון טיהור ,לכל מ"ר של בנין קיים ותוספת לבניןקיים

12
55

12
55

18
40

"55

י קרלינר
צב
ראשעיריתקרית-ביאליק

נתאשר.

ם ( 18בפברואר )1980
א'באדרתשיי

(ים

שגיהביצית

)8--12

יוסף בורג
שר הפתם

תוקעזרלאור-יהודה (צעצועיםו~סוכנאז) (וריקוחןי"ע"ם1980--
בתוקף סמכותהלפיסעיפים  15 ,14ו 22-לפקודת המועצות ו;מקומיות  ,1מתקינה
המועצההמקומיתאור-יהודה חוקעזרזה:
תוקווסעיף 7

"שלושלירות"יבוא "מאהלירות".
נתאשר

כ"א טטבט תש"ם ( 8בפברואר )1980

("מ7י)8--

יצח ק בוכובזה
ראש המועצה המקומיתאור-יהודה

יוסף בו'רג
שר הפנים

 1דיגי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 2ק"ה תשכ"ח ,עמ' .1771

1408

קיבז ותקנות  ,4113ו' באייר

תש"ם22.4.1980 ,

תוקעזולכפו-תבור (אספקתמים) (מ'קון) 1הש"ם1980-

בתוקףסמכותהלפיסעיפים  22ו 23-לפקודתהמועצותהמקומיות ,1מתקינההמועצה
המקומית כפר-תבור חוק עזר זה:

.1

במקום התוספת לחוק עזר לכפר-תבור (אספקת מיס) ,תשכ"ו ,"1966-לבוא:

""לפתהתיספח

"תוספת
( )1אגרתחיבור רשתפרטית(סעיף (2ג)())1

"אגרהבלירות

-

א .לכליחידתדיור ,עסקאו משרד
4ב .לכליחידת מלאכהאותעשיה --עד קוטר "8
ג .הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי
דרישת הצרכן -
עד "2
למעלה מ2"-
( )2אגרהבעדהיתרלשינויהאו להסרתה של רשתפרטית
(סעיף (8ב))
( )8אגרת בדיקה של רשתפרטית(סעיף (8ה))
לבנין שלדירה אחת
לבגין שישבודירות אחדות ,לכלדירה
( )4אגרת הנחת צינורות (סעיף ( 4א) ו(-ג))
לנכס בשטח עדחצידונם
לכל מ"רנוסף
כבביםמגורים ,לכל מ"ר של שטחבניהבכלקומה
בבנין שאינובבין מגורים ,לכל מ"ק של נפחהבנין
כשישמיתקן

למד-מים שקטרו -
אישעולה על"8,4
עולה על"3,4ואיש עולה על "1

עויה על " 1ואישעויה
י
ע
עולה על "2ואינו עולה על "3
"2

1
2

8700

850
1900
480

700
190

7200

14
48
25

כשאיןמיתקן

מוכן להתקנת מוכן להתקנת
מדמים
מדמימ

( )5אגרת מד-מים (סעיף ( 5ד)) -

עולה על "3

4400

""גרהולירות

1500

2100

1900

%00

3950

5000

5000

7500

לפיהחשבון שהגיש המנהל

דינימדינהישראל ,נוטח חדש  ,9עמ' .256
ק"ה תשכ"ו ,עמ'  ;1669תשל"ח ,עמ' .2118

קובץ התשות  ,4113ו'באייר תש"מ22.4.1980 ,

14),9

האגרה בלירות
()6

אגרתבדיקתמד-מיס,כוללדריפירוק' ,הובלהוהונקבה

(סעיף ( 5ט))

290

( )7אגרתחידושחיבור (סעיף ( 11ד))

מאשר.
ב' באדר תש"ם ( 19בפברואר

מיכה גולדמן
ראש המועצה המקומית כפר-תבור

)1980

(חמ)8,7

"270

יוסף בורג
'טרהפבים

חוק

ביוב) (תיקון) ,תש"ם 1980-

העמק

(
עזרלמגדל
י
ש
י
ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו 23'-לפקודת המועצות המקומיות

נ ,תוק הרשויות
המקומיות (ביוב)',תשכ"ב,2 1962-מתקינהבזה המועצו; המקומית מגדל-העמקחוקעזרזה:
החלפת התוספת

*1

במקים התוספתלחוק עזר למגדל-העמק(ז;יטלביוב) ,תשל"ז,3 1976--יבוא:

"תוסנ1ת

(סעיפים  2ו)3-

שיעוריהיטלהביוב -
 ,1למבני מגורים אשר אוכלסו עד 1.3.191,6נ ,:לשטח בנוי
 .2למבני מגורים שאז'כלמו ביום  1.4.19'76א'1אחריו ,לשטח
בנוי
 .3לגוני מגרשים אשרהמבנים עליהם אוכלסונ:יום 1.4.1976
אואחריו
 :4תעשיה ומלאכה -
(

מבנים ,כולל סככות ,שהוקמו עד 81.3.1976

,,

1
2

3

95
30

40
"10

ראש המועבההמק'1,המנילהעמקש

משלס ( 18נפנרואר""")1
,

85

25

" .5תעשיה ומלאכה -
,
ת
ו
מבגים ,כולל סככ שהוקמו ביום  1.4,.1976או אחריו
למגרשים ,תוספת לכל מ"ר

קא"'מ2מ,1י)8י

בלירותלכל מ"ר

לוסף בדרג
שרותפגים

דינימדינת.ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'י).25
ס"א השכ"ב ,עמ'  ;96תשל"ב ,עמ' .156
ק" 11תשל"ז ,עמ' .211

קובץ התקנות  ,4113ו' באייר תש"ם22.4.1980 ,

ל141,

הנסתיר 80אנוסות חדשות

 0334-,- 2883ח%88

בדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

