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 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון מס׳ 5), תשכ״ט—1969 .
. . « י  תקנות החניכות (ןבנות), תשכ״ט—1969 > . .

 תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון)׳ תשכ׳׳ט—1969
 תקנות מס הכנסה (קביעת ניכוי ממס), תשב״ט—1969 .

 תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסופ תשקיף)׳ תשכ״ט—1969
 תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים)(תיקון מס׳ 2), תשב״ט—1969 .

 תקנות נמל אשדוד (שינוע מחצבים בצובר במיתקן התפזורת) (תיקון)׳ תשכ״ט—1969
 תקנות פרי הדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה) (מס׳ 2), תשב״ט—1969 .

 צו שירות בטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון)(עולים)(מס׳ 4)׳ תשכ״ט—1969
 צו ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי)(תחילה של סעיף 4(1) לחוק), תשכ׳׳ט—1969

. « . .  תכנית לשיווק פרי הדר לעונה 1969/70 .

 מדור לשלטון מקומי

 חוק עזר לירושלים (שמירתם של רחובות) (תיקון), תשכ״ט—1969 . . ..
 חוק עזר לאיגוד עדים תל־אביב־יפו—חולון (בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי)׳ תשכ״ט—1969

. . . ' • ׳ : ־  חוק עזר לבני ברק (פיקוח על כלבים) (ביטול), תשכ״ט—1969 .
 חוק עזר לנתניה (עגלות וכרכרות), תשכ״ט—1969 • • . .
. .  חוק עזר לתל־אביב־יפו (אגדות בית המטבחיים)(ביטול), תשכ״ט—1969 .

 תיקון טעות דפוס



 חוק בחי המשפט, תשי״ז-957 ן

י ח ר ז א ן ה י ד ר ה ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 י, ושאר הסמכויות
:  הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ׳׳ג—1963 2 —

 (1) בתקנות 132 ו־133, במקום המלים ״בתקנה 123״ יבוא ״בתקנות 123
 ו־124״!

 (2) .בתקנת 134, .במקום המלים ״חוץ מהוראות התקנות 124 ו־128״ יבוא
 ׳״חוץ מהוראת תקנה 128״ !

 (3) בתקנה 251, אחדי המלים ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״.

ות סדר הדין האזרחי (תיקון מס׳ 5), תשכ״ט—1969״.  2. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנ

-.מימון מקמת
 פדר הדין

 האזרחי

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״ח בתמה תשכ״ט (4 ביולי 1969)
 (חמ 70014)

 ס״ח תשי׳׳ז, עמ׳ 148.
 : ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1869 ; תשכ״ט, עמ׳ 1144.

 חוק החניכות, תשי״ג-1953

ת י ו נ ב ז ת ב ו כ י נ ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק החניכות, תשיי׳ג—1953 אני מתקין
:  תקנות אלה

נימלי לחניכות בזבנות הוא חמש עשרה שנה, ובלבד שבמקום שטרם  גיל והשהיה 1. (א) הגיל המי

נימלי ארבע עשרה שנה.  מיניטיייט הוחל לימוד חובה על גילאי 14 ד15 יהיה הגיל המי

נימלית לחניכות בזבנות היא לימוד בכיתות א׳ עד ח׳ של חינוך  (ב) ההשכלה המי
, אולם לענין חניכות נער שלגביו  יסודי כמשמעותו בחוק לימוד חובה׳ תש״ט—1949 2
 ניתנה הצהרת חניכות עד יום כ״ג באדר ב׳ תש״ל (31 במרס 1970) מספיק לימוד בכיתות

 א׳ עד ז׳ ועד בכלל.

 »־ןו«* 2. תקופת החניכות בזבנות היא שנתיים.
 החניבות

 השם 3. לתקנות אלח ייקרא ״תקנות החניכות (זבנות), תשכ״ט—1969״.

י ג ו מ ל א ף ס ו  כ׳ בתמוז תשכ״ט (6 ביולי 1969) י
) שר העבודה 7 5 0 6 מ 5 ח ) 

 1 סייח 128, תשי״ג, עמי 108

2 ס״ח 26, תש״ט, עמ׳ 287. , 

 1866 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 24.7.1969



 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ו

ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ פ ח מ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: ן תקנות אלה  תשכי׳ח—1968 י, אני מתקי

 1. בתקנה 27 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד— מיקוו מקנה 27
— 2 1954 

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״בתקנה 25 (2)״ יבוא ״בתקנה 25 (2) (ב)״!

 (2) תקנת משנה (ג) — בטלה!

 (3) בתקנת משנה (ד), במקום ״בתקנה 25 פסקה (2)״ יבוא ״בתקנה
 25 (2) (ב)״.

׳ הש* ( ן ח מפני פגיעה בעבודה)(תיקו טו (בי מי  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו
 תשכ״ט—1969״.

י ג ו מ ל א ף ס ו  ז׳ בתמוז תשכ״ט (23 ביוני 1969) י
0 שר העבודה 5 0 1 ־ 4 ח ) 

 1 ס״ח 530, תשכ״ח, עמי 108. :

 2 ק״ת 440, תשי״ד, זנמ׳ 650 ; ק״ת 1538, תשנ״ד, עמ׳ 669 ¡ ק״ת 1706, תשנ״ד,, עמ׳ 1690.

 פקודת מס הכנסה

ס מ ת ניכוי מ ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

י מתקין תקנות , אנ 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(10) ד243 לפקודת מם ה
 אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״הסדר״ — הסדר מיוחד של יום האחד במאי 1969 על פי זכרון דברים מיום 18 באפריל
 1969 בין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישדאל לבין לשכת התיאום של האר

ים,  גונים הכלכלי

 ״קרן״ — קרן נאמנות מיוחדת שהוקמה על פי ההסדר.

ד בשנת המס 1969 לקרן בהתאם להסדר יותרו כניכוי, ובלבד  2. סכומים ששילם מעבי
ד לא שילם לעובד כל סכום בשל עבודתו ביום האחד במאי 1969 בהתאם להסדר.  שהמעבי

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (קביעת ניכוי ממם), תשכ״ט—1969״.

 א׳ באב תשב״ט (16 ביולי 1969)
 (וומ 72322)

 'י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״וז, עמ׳ 120 ; ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 171.

 הגדרומ

 המרת

 גיגוי מיוחד

 ש&
ף ד ב ש א  ז
 שר האוצר

 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 24.7.1969 1867



 חוק ניירות ערך, תשכ״ח-968ו
ף י ק ש ם ת ו ס ר פ ר ל ת י ן ה ת מ ה ל ש ק ת ב ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(א) לחוק ניירות ערך, תשכ״ח—1968 ובהתייעצות

: ה ל  עם הרשות, אני מתקין תקנות א
 1. עם הגשת תשקיף לרשות, בבקשה למתן היתר לפרסומו, ישלם מציע לרשות אגרה
ל פי  בסך 2,000 לירות בתוספת 1/100 אחוז מהמחיר בו מוצעים לציבור ניירות הערך ע

 התשקיף, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־2,500 לירות.
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתד לפרסום תשקיף),

 תשכ״ט—1969״.

 י״ג בתמוז תשכ״ט (29 ביוני 1969) ז א ב ש ר ף
) שד האוצר 7 2 1 8  >תמ 3

 1 ס״ח 541, תשכ״ח, עמי 234

 חוק רשות הנמלים, חשכ״א-1961
 פקודת הנמלים

ם י נ ע ט ת מ ר ב ע ה ת ל ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 (ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 וסעיפים

: , ובאישור הממשלה, אני מתקין תקנות אלה  10 ו־17 לפקודת הנמלים 2

 1. בתוספת לתקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים), תש״ך—1960 3 (להלן —

 מסירה
 עקיפה

 בל׳׳י

 9.50״

 מסירה
 ישירה
 בל״י
 לכל טונה מטרית

 מסירה
 עקיפה
 בל״י

 מסירה
 ישירה
 בל״י

 התוספת) — מטען שאינו אחוד מטען אחוד

 (1) — בחלק ב׳
 (א) בסעיף (2) :

 (1) אחדי פריט 54 יבוא:
 ״54א. חביות כאמור בפריט 54
 העשויות מעץ אשר דפנותיהן

 קמורות 1.60 3.80 —
א: בו  (2) במקום פריט 65 י

 ״65. צמיגים ואבובים 4.50 9.50 3.00
א: בו  (3) במקום פריט 68 י

 ״68. כותנה בכריכות 3.50 — 3.50

 (ב) בסעיף (3) :
א: בו  (1) אחרי פריט 54 י

 ״54א. חביות כאמור בפריט 54
 העשויות מעץ אשר דפנותיהן

 קמורות
א: בו  (2) במקום פריט 65 י

 ״65. צמיגים ואבובים
א: בו  (3) במקום פריט 68 י

 ״68. כותנה בכריכות 3.50 — 3.50 —
 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 145.

 2 חוקי א״י, נרד בי, פרק קי״ד, זנמ׳ 1146.

 3 ק״ת תש״ד, עמ׳ 606.

— 3.80 1.60 

 5.00 9.50 3.00 9.50״

 קוב׳ו התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 24.7.1969



א: בו , בהערה 19 (ב), לאחר ״מטענים בצובר״ י י ע / ב׳ ו  (2) בהערות לחלקים א
 ״וכן לא יחול סעיף קטן (א)(1) על סרטי מתכת בגלילים שמשקל כל אחד מהם

 מעל 2000 ק״ג״.

פ ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים) (תיקין מס׳ 2), ה
 תשכ״ט—1969״.

 כ״א בתמוז תשכ״ט (7 ביולי 1969)
 (חמ 75540)

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 חוק רשות הנמלים, תשכ״א-1961

 פקודת הנמלים

ד ו ד ש ל א מ נ ת ב ר ו ז פ ת ן ה ק ת מ בר ב ו מ בצ י ב צ ח ע מ ו נ י ת ש ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 21 (ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 י, וסעיפים
ן תקנות אלה: , ובאישור הממשלה, אני מתקי  10 ו־17 לפקודת הנמלים 2

 1. במקום תקנה 3 לתקנות נמל אשדוד (שינוע מחצבים בצובר במיתקן התפזורת), החל־ת ממגת 3
א: בו  תשכ״ז—1967 «. (להלן — התקנות העיקריות), י

נת מחצבים ישלם בעל המטען למנהל אגרה בשיעור ה 3. בעד טעי נ י ע  ״אגרת ט

:  המפורט להלן

 כמות בטונות המוטעמת שיעור האגרה בלירות
 לכלי שיט אחד לכל טונה

 3.000 הראשונות 2.00

 מי3.001 עד 10.000 1.70

 מעל 10.000 1.40

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״1.00״ יבוא ״0.50״. תיי,וו»מה 4

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל אשדוד (שינוע מחצבים בצובר במיתקן התפזורת) השם
 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ל מ ר ה כ ש  כ״א בתמוז תשכ״ט (7 ביולי 1969) מ
< שר התחבורה 7 5 5 3 2  >חמ 9

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 145.

 חוקי א״י, כיד בי, פרק
 ק״ת 2057, תשכ״ז, עמ׳ 2604.

 קובץ התקנות 2423, ט׳,באב תשכ״ט, 24.7.1969 1869



 פקודת פדי הידד (פיקוח ושיווק), תש״ח-948ו

ק ו ו י ש ת ה צ ע ו ת מ ו י ו כ מ ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פדי הדד (פיקוח ושיווק), תש״ח—1948 •י, אני
: ה ל  מתקין תקנות א

 1. המועצה לשיווק פדי הדר מוסמכת לקבל לשיווק ולכלול בתכניות השיווק שלה פרי
 הדר שנמסר לה לשיווק, שמקורו באזור כמשמעותו בתקנות־שעת־חירום (השטחים
 המוחזקים על־ידי צבא־הגנה לישראל — שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשב״ז—

.21967 

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פרי הדר (פיקוח ושיווק), (סמכויות המועצה) (מס׳ 2),
 תשכ״ט—1969״.

ם ג ב ת י י י  כ״ח בתמוז תשכ״ט (14 ביולי 1969) ח
7< שר החקלאות 3 7 0  >חמ 5

-ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 6, עמ׳ 15. 1 

 2ס״וז 517, תשכ״ח, עמי 20.

 חוק שירות בסחון, חשי״ס-959 ו [נוסח משולב]

ן ו ח ט ת ב ו ר י ש ל ת ו ו ק י ד ב , ל ם שו ם לרי י ל ו ת ע ו ב צ י י ת ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
ר: ן — החוק), אני מצווה לאמו ל ה ל )  ןנוסח משולב] 1

 1. בצו זה —
 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשד, נשואה, אשה
נת ישראל כעולה או רכש מעמד של עולה בין ח׳ בתשרי  הרה ואם לילד, שהגיע למדי
1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידיו תעודה המעידה ) י  תש״

 שהוא פוטר משירות בטחון!

ועדת אל בר־רישום פלוני  ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המי
 והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת התייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר!

 ״חייב שירות סדיר״ — בר־רישום שהוא אחד מאלה:
 (1) גבר שנולד בין א׳ בתשרי ת״ש (14 בספטמבר 1939) לבין כ״ט באלול תשי״א

 (30 בספטמבר 1951), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!
 (2) אשד, שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ג (12 בספטמבר 1942) לבין כ״ט באלול

 תשי״א (30 בספטמבר 1951), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר ן

 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, שנולד בין א׳ בתשרי תרצ״ו (28 בספטמבר 1935) לבין ב״ט  ברפואה, 1947 2

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 286.

 2 ע׳׳ד 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1637, עמ׳ 262.

 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 24.7.1969



 התייצבות לרישו?
 זלפדיקימ על פי

 הודעה אישית׳ ־••• •

 המייצגות לרישום
 *לגדיקזת שלא

 על פי הודעה
 אישימ

 המייצגומ לשירוון
 פטחוו על־פי

 הודעה אישית.

 המייצגות לשירות
 גםהוו שלא על

 פי הודעה אישית׳

 באלול תרצ״ט (13 בספטמבר 1939), שני התאריכים גכלל, שטרם שירת שירות
ר!  סדי

 (4) אשד. המורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת
 המתעסקים ברפואה, 1947, שנולדה בין יא׳ בתשרי תרצ״ו (28 בספטמבר 1935)
 לבין כ״ט באלול תש״ב (11 בספטמבר 1942), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה

 שירות סדיר!

 ,,חייב שירות מילואים״ — בר־רישום, גבר, שנולד בין א׳ בתשרי תרפ״ה (29 בספטמבר
 1924) לבין כ״ט באלול תרצ״ט (13 בספטמבר 1939) שני התאריכים בכלל, ואינו חייב

 בשירות סדיר.

 2. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עד י״ז באלול תשכ״ט ר,  3. כל חייב שירות סדי
 (31 באוגוסט. 1969) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות
 לקביעת כשדו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״ח באלול

 תשכ״ט (1 בספטמבר 1969) בשעה 08.00.

ת מילואים, פרט למי שנמצא ׳בלתי כשר רו ב.שי י  4. כל חייב שירות סדיר וכל חי
 ״ לשירות וקיבל על כד הודעה מאת יושב,ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות

 בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל
 עד כ׳ באלול תשכ״ט (3 בספטמבר 1969) הודעה אישית הקובעת מקום המן להתייצבותו
יצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת  .. לשירות בטחון,.ניקרא בזה להתי

 ביום כ״א באלול תשכ״ט (4 בספטמבר 1969).

 6. 'לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון)
 (עולים) (מס׳ 4), תשכ״ט—1969״.

 תזספח

ות: ורי  לשכות הגיוס האז

 ירושלים — רח׳ רש״י 103 (שכונת מקוד ברוך)

 תל־אביב־יפו — רח׳ פודיה 1 (על יד קולנוע ״נוגה״)

 חיפה — רח׳ עומר־אל־כיאס 14—12 (על יד קולנוע ״מאי״)

 פתח־תקוה — שיכון עירוני פגיה

 טבריה — רח׳ נצרת

 באר־שבע — רח׳ יד ושם 22.

ז ר י א כ ד ר  מ
 אלוף־משנה, ראש מרכז גיוס

 פוקד

 י׳ בתמוז תשכ״ט (26 ביוני 1969)
 (חמ 73021)
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 חוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי),
 תשכ״ח-967 ו

ק ז ח ף 4(1) ל י ע ל ס ו ש ת ל י ח ר ת ב ד ו ב  צ

וע (סיכוני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב של מנ
 צד שלישי), תשכ״ח—1967 !, אני מצווה לאמור:

 1. תחילתו של סעיף 4(1) לחוק, לגבי סוגי בלי רכב של מנוע, שאינם רכב פרטי
, היא ביום יי׳ח באלול תשכ״ט (1 בספטמבר 1969).  כמשמעותו בפקודת התעבורה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי) (תחילה של סעיף
 4(1) לחוק), תשכ״ט—1969״.

ף ד ב ש א  ז
 שד האוצר

 א׳ באב תשכ״ט (16 ביולי 1969)
 (חמ 72033)

 ס״ח 513, תשכ״וז, עמ׳ 2.
 : דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״א, עמי 173.

 פקודת שיווק פרי הדה 947 ו

ת 1969/70 נ ו ע ר ל ד ק פרי ה ו ו ת לשי י נ כ  ת

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת שיווק פרי הדר, 1947 !, ותקנות פרי הדר
: ו  (סמכויות מועצת השיווק), תש״ט—1949 2, עורכת המועצה לשיווק פרי הדר תכנית ז

 1. בתכנית זו —
 ״המועצה״ — המועצה לשיווק פרי הדר 5

 ״פרי הדר״ — פרי הדר מכל מין, זן וסוג, למעט אתרוגים!
 ״פרי ליצוא״ — פרי הדר ראוי ליצוא, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי יצוא!

 ״פרי למאכל״ — פרי הדר ראוי למאכל אדם, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצורך שיווקו
 למאכל בארץ!

ה!  ״פרי לתעשיה״ — פרי הדר שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי תעשי
 ״פרדס״ — קרקע נטועה עצי הדר!

 ״אגודה שיתופית״ — אגודה שיתופית לשיווק יבולי פרדסים ז
 ״פרדסן״ — בעל פרדס! אם הוחכר הפרדס — החוכר! אם נמכרו יבולי הפרדס על העץ
 מעונת 1969/70 — קונה היבולים! ואש יש לאדם אחר כדין הזכות לנהוג מכוח עצמו

 דין בעלים ביבולי פרדס על העץ מעונת 1969/70 — בעל אותה זכות!
; ו ית ז  ״קבלן״ — אדם שאושר על ידי המועצה להיות קבלן לצורך תכנ

 ״שיווק״ — יצוא, מכירה או העברת בעלות בדרך אחרת, למעט מכירת יבול על העץ!
 ״דונם״ — דונם מטרי.

 2, שיווק פרי הדר הנמצא ברשות פרדסנים וקבלנים הוא בידי המועצה בלבד ויבוצע
 על ידיה במישרין או באמצעות סוכנים שתמנה למטרה זו.

 1 עייר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1608, עמי 204 ; ס״ח תשי״א, עמ׳ 8.

 2 ק״ת תש״ט, עמ׳ 204.
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 3. (א) ואלה הקבלנים שאושרו על ידי המועצה:
 (1) פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בא״י, אגודה שיתופית בע״מ!

 (2) ״יכין״ חברה חקלאית בע״מ!
 (3) תנובה־אכספורט, אגודה שיתופית לשיווק, תוצרת משקי העובדים

 העבריים בע״מ•,
 (4) פריתז, אגודה שיתופית לשיווק פרי הדר בע״מ!

 (5) איחוד משלחי הדרים בישראל בע״מ!
 (6) מטעי רסקו כע״מ!

 (7) ״מהדרין״ בע״מ.
 (ב) המועצה רשאית לדרוש מקבלן תיקון בתקנות התאגדותה במידה שהתיקון
 דרוש כדי לאפשר לו לקיים הוראותיה של תכנית זו או הוראות המועצה שניתנו על פי

 התכנית או על פי הפקודה.

 4. (א) לא ישווק פרי הדר של פרדסן אלא אם הפרדסן צמוד לקבלן או למועצה
 במישרין בהתאם להוראות תכנית זו. .

 (ב) פרדסן ששטח פרדסו עולה על דונם אחז־ חייב להתקשר קשר הצמדה לקבלן
 בהתאם להוראות תכנית זו! תקופת ההצמדה מתחילה ביום י״ז באב תשכ״ט (1 באוגוסט

 1969) ומסתיימת• ביום י״ז באלול תשכ״ט (31 באוגוסט 1969) (להלן — המועד הקובע).

 (ג) פרדסן שהיה צמוד לקבלן לצרכי התכנית לשיווק פרי הדר לעונת 1968/69 רואים
 אותו כצמוד לאותו קבלן גם לצורך תכנית זו, אלא אם בוטלה ההצמדה באחת משתי דרכים

:  אלה
 (1) על ידי הפרדםן בהודעה בכתב למועצה תוך המועד הקובע!

 (2) על ידי הקבלן, בהודעה בכתב לפרדסן ולמועצה לא יאוחר מחמישה עשר
 יום לפני תום המועד הקובע.

 (ד) פרדסן שלא היה צמוד לקבלן או בוטלה צמידותו לקבלן ולא התקשר קשר
 הצמדה לקבלן אחר תוך המועד הקובע, תצמידו המועצה — לפי ראות עיניה — לקבלן
 או אם אין לדעתה אפשרות מעשית לכך, תצמידו אליה במישרין, ותודיע על כך בכתב
 לפרדםן- ומתאריך אותה הודעה יראו אותו קשור קשר הצמדה לאותו קבלן או למועצה
ד לקבלן פרדסן ששטח פרדסו אינו  במישרין, הכל לפי הענין, ובלבד שהמועצה לא תצמי
! האמור בסעיף קטן (ג) אינו גורע  עולה על דונם אחד, אלא על פי בקשה מאת הפרדסן

 מסמכויות המועצה לפי סעיף קטן זה.
 (ה) פרדסן חבר אגודה שיתופית, לרבות אדם שקנה מאותו פרדסן את יבולי
 פרדסו על העץ מעונת 1969/70, יוצמד לקבלן באמצעות אותה אגודה שיתופית בלבד,
 זולת אם הגיש למועצה תוך המועד הקובע הסכמה בכתב של אותה אגודה שיתופית
 להצמדתו הישירה לקבלן! למרות האמור בסעיף קטן (ג) תחול הוראה זו גם אם אותו
 פרדסן, או אדם שקנה את יבולי פרדסו על העץ מעונת 1968/69, הוצמד במישרין לקבלן
 לצרכי תכנית לשיווק פרי הדר לעונת 1968/69 ! לענין סעיף קטן זה ״פרדסן״ — לרבות
 אגודה שיתופית שחבריה פרדםנים או אגודות שיתופיות של פרדסנים, ולענין הצמדת

 אגודה כזאת המונח ״הצמדה״ יתפרש בהצמדת חברי האגודה על ידי אותה אגודה.

 (ו) רכש אדם פרדס או יבול של פרדס לאחר תום המועד הקובע, יראוהו לענין
 אותו פרדס או יבול צמוד אל הקבלן שאליו הוצמד המוכר.

 (ז) הודיע פרדסן בכתב למועצה תוך המועד הקובע בדבר הצמדתו לקבלן אחר
 או בדבר השארת הצמדתו לקבלן שאליו היה צמוד לצרכי התכנית לשיווק פרי הדר לעונת

 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשנ״ט, 24.7.1969



 1968/69, לא תהיה הודעה זו ניתנת לשינוי על ידיו בהודעה מאוחרת יותר אף אם נמםדה
 לפני תום המועד הקובע.

 (ח) בכפוף ליתד הוראות סעיף זה רשאי פרדסן להיצמד לקבלנים שונים בקשר
 לפרדסים שונים או לחלקי פרדס מםויימים שונים שברשותו.

 (ט) הודיע קבלן למועצה בכתב לא יאוחר מתום המועד הקובע כי נערך הסכם
 חתום על ידי פרדסן לא לפני יום י״ג בניסן תשכ׳יט (1 באפריל 1969), לפיו התחייב אותו
 פרדסן להצמיד את עצמו אל אותו קבלן לעונת 1969/70, דין הסכם זה כדין הודעה

. (ה) ) ? הוראה זו כפופה להוראות סעיף קטן ז )  ראשונה של אותו פרדסן לפי סעיף קטן

 (י) נמסר פרדס לעיבוד וניצול לפי חחה השאלה או הרשאה, או ניטע פרדס
 לפי חוזה מימון לתקופה של לא פחות מחמש עשרה שנים, והותנה באותו חוזה השאלה,
 הרשאה או מימון כי שיווק יבולי אותו פרדס יבוצע באמצעות משווק שיאושר על ידי
 המשאיל או המרשה או המממן, הכל לפי הענק, והודיע על כך למועצה לא יאוחר מתום
 המועד הקובע, לא יצמיד פרדסן אותו פרדס לקבלן ולא יבטל ולא ישנה הצמדתו, אלא
ן! האמור בסעיף י  באישור מוקדם בכתב של אותו משאיל או מרשה או מממן, הכל לפי הענ
 קטן זה כפוף להוראות סעיף קטן (ה), אך פרדסן שחלות עליו הוראות שני סעיפים קטנים
 אלה, והוא מבקש להיצמד לקבלן שלא באמצעות האגודה השיתופית הנוגעת בדבר, חייב

 לקיים את התנאים הדרושים לכך לפי שני הסעיפים הקטנים האלה גם יחד.

 5. (א) מצאה המועצה שקבלן לא מילא אחרי הוראה של הפקודה או של התכנית
 שנערכה לפיה, או אחרי הוראה של המועצה שניתנה על פי תכנית כאמור, או אחרי התנאים
 לאישור קבלנים שהמועצה קבעה, רשאית המועצה לבטל בכל עת את אישורו כקבלן,
 ולהורות על חיסול חשבונותיו עם המועצה ועם הפרדסנים שהיו צמודים אליו עד אותה

 שעה, ועל הצמדת אותם פרדסנים לקבלנים אחרים.

 (ב) אדם שהמועצה החליטה לבטל את אישורו כקבלן כאמור, רשאי לערוד על
 החלטת המועצה בפני מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל תוך שבעה ימים מיום
ו! החלטת מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל היא  מסירת החלטת המועצה לידי
; לא הוגש ערר, תבוצע החלטת המועצה עם תום המועד להגשת הערר! לא תבוצע ת י פ ו  ס

 החלטת המועצה כל עוד הערר תלוי ועומד.

 6. (א) המועצה תערוך רשימה שבה יפורט חלקו של כל קבלן בהזמנות פרי הדר
 לצרכי שיווק (להלן — מפתח הקבלנים)! הלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים, לכל זן וזן
 של פרי הדר לחוד, ייקבע בהתאם לכמויות הכלליות ברוטו של פרי ההדר מכל זן וזן

 שסיפק למועצה לשם שיווק בעונת 1968/69, במידה שאין הוראה אחרת בסעיף זה.

 (ב) בוטל קשר הצמדה של פרדסנים לקבלן, שאליו היו צמודים בעונת 1968/69,
 או חל שינוי בשטחי פרדסיהם, או הוצמדו פרדסנים לקבלן שלא היו צמודים אליו בעונת
 1968/69, או חל שינוי בחלקו של פרדסן לעומת חלקו בעונת 1968/69 לפי הוראות סעיף

 7 (ב), יחולו בחלקו של אותו קבלן במפתח הקבלנים שינויים מתאימים לכך.

 7. (א) קבלן יערוך רשימה שבה יפורט חלקו של כל פרדסן הצמוד אליו בהזמנות
 פרי הדר לשם מסירתו למועצה (להלן — מפתח הפרדסנים); חלקו של פרדסן במפתח
 הפרדסנים, לכל זן וזן של פרי ההדר לחוד, ייקבע בהתאם לממוצע של הכמויות הכלליות
 ברוטו של פרי ההדר מכל זן וזן שסופקו מפרדםיו למועצה לשם שיווק בעונות 1967/68

 ו־1968/69, בהתחשב עם שינויים שחלו בשטחי פרדסיו•
 (ב) חלקו של פרדסן במפתח הפרדסנים ביחס לכל פרדס הנותן בעונת 1968/69

 ניטול. אישור

 :פופתח להספקת
 פדי הדר על
 ידי הקבלנים

 מפתח להספקת
 פריי הדר על
 ידי פרדסנים
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, או יבול מוקדם יותר, ייקבע לפי הערכת יבולים."שתיעשה על ידי שי החמי לו בו  את י
 המועצה. המועצה רשאית לערוך את ההערכה לפי כל שיטה שתמצא לנכון.

 8. (א) המועצה תזמין מהקבלנים, תוך תקופות שקבעה, פדי ליצוא או פרי למאכל
 לשם שיווק, מכל זן וזן לחוד, בהתאם לחלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים, או שלא
 בהתאם לחלקו, אם נתקבלה על כך במועצה החלטה פה אחד! קבלן חייב לספק למועצה
 או למי שהמועצה תורה, פרי ליצוא או פרי למאכל, בטיב, בכמויות, בסוגי מיכלים, במקומות
 ובזמנים שהמועצה תקבע מזמן לזמן בכתב ומהזנים שתקבע, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון
 של כל משלוח של פרי הדר שסופק! קבלן יספק למועצה או למי שהמועצה תורה את
 יתרת פרי ההדר העומדת לרשותו מזמן לזמן כפרי לתעשיה, אולם המועצה רשאית מזמן
 לזמן, בהודעה בכתב לקבלנים, לעכב את הספקת הפרי לתעשיה, להגבילה או להסדירה

 בכל צורה אחרת.

 (ב) קבלן רשאי וחייב, תויך תקופות שקבע, להזמין ולקבל מהפרדסנים הצמודים
, כמות ברוטו של (א)  אליו ומהם בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף קטן
 פרי הדר מכל זן לחוד, בהתאם לחלקו של כל פרדסן כאמור אם דרוש הדבר לקיום הוראות

 המועצה.

 (ג) המועצה תשווק את פרי ההדר של פרדסנים הצמודים אליה במישרין כפרי
 למאכל או כפרי לתעשיה בלבד בכל צורה שתמצא לנכון, ותקבע את דמי הפדיון לאותם
 פרדסנים במישרין לפי כל שיטת חישוב שתמצא לנכון! פרדסן הצמוד כאמור יקטוף או
ת פרי ההדר שבפרדםו וימסרו למועצה לשם שיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות  יתלוש א

 מאת המועצה ובהתאם להוראות אלה בלבד.

 9. (א) לא מילא קבלן אחרי הוראה מהוראות המועצה לפי סעיף 8 או אחרי דרישה
 מדרישותיה בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודה, תהיה המועצה רשאית להוציא לפועל
ר שתיראה לה, וכן לחייב אותו בכל הפסד י  על חשבונו אותה הוראה או דרישה בכל ד

 או נזק שנגדם, לדעתה, בקשר לכך.

 (ב) נמצא כי פרי הדר שהמועצה סיפקה לקונה לא היה בהתאם להזמנת המועצה
 מקבלן שסיפק אותו פרי הדר או שלא התאים בטיבו, מיונו או אריזתו לתנאים שנקבעו
 •בכל חיקוק, והמועצה שילמה לאותו קונה דמי נזק או פיצויים, או הופחת מחיר פרי ההדר

 בקשר לכך, חייב הקבלן שסיפק למועצה אותו פרי הדר להחזיר לה כל סכום שהיא שילמה י
 או שהופחת כאמור! אולם המועצה, בטרם תגבה מהקבלן אותו תשלום, תתן לו הזדמנות
 להוכיח כי הדבר היה באשמתה היא, ומשהצליח להוכיח זאת, יחול ההפסד האמור על

 הפדיון, הכללי של פרי ההדר.

 . (ג) נדרש קבלן לספק כמות פרי ליצוא תוך מועד מםויים ולא סיפקה, רשאית
 המועצה לדחות את התאריך של קבלת אותה כמות פרי ליצוא מאותו קבלן לתקופה

 שתמצא לנכון.

 <(ד) נדרש קבלן לספק כמות פרי למאכל לתאריך מסויים ולא סיפקה, תנוכה אותה
 כמות.פרי למאכל מחלקו במפתח הקבלנים.

ו להספקה תוך  (ה) סירבה המועצה לקבל מקבלן כמות פרי ליצוא שהזמינה ממנ
 מועד מםויים, ולא היה הדבר באשמת הקבלן, תשלם המועצה מהפדיון הכללי של פרי ההדר

 את סכום ההפסד שייגרם לאותו קבלן מחמת עיכוב קבלת אותה במות פרי ליצוא.

 (ו) נדרש פרדסן בכתב לספק לקבלן כמות פרי הדד בהתאם לחלקו במפתח
 הפרדסנים ולא סיפקה למועד הקבוע, דשאי אותו קבלן, לשם ביצוע כל הזמנה של המועצה,
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 לקבל אותה כמות פרי ההדר. מכל פרדסן אחר הצמוד אליו, ולדחות את תאריך. קבלת
 אותה כמות פרי ההדר מהפרדסן שלא סיפקה כאמור לתקופה שימצא לנכון! היה אותו
 פרי הדר פרי למאכל ובגלל אי הספקה כאמור לא ביצע הקבלן את הזמנת המועצה, תנוכה

 אותה כמות פרי למאכל מחלקו של אותו פרדסן במפתה הפרדסנים.

 10. (א) קבלן יתן לפרדפן הצמוד אליו שירותי בית אריזה מרכזי ממוכן לשם אריזת
 פרי ההדר של הפרדסן וביצוע יתד תהליכי הכנת הפרי לשיווק.

 (ב) הפרדסן יקטוף או יתלוש את פרי ההדר שבפרדסו, ויספקו לקבלן בפרדס לשם
 אריזה ושיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות מאת הקבלן שאליו הוצמד, ולא יעשה אחת
 הפעולות האמורות אלא לפי הוראות הקבלן שאליו הוא צמוד ובהתאם להוראות אלה!
 הוצמד פרדסן לקבלן באמצעות אגודה שיתופית, יבצע הפרדסן את כל האמור באמצעות
 אותה אגודה שיתופית ועל פי הוראותיה בלבד! הקבלן רשאי לקבוע סיבולת להובלת פרי

 ההדר מהפרדסים לבית האריזה לשם השוואת הוצאות הובלה אלה.

 (ג) קבלן חייב להודיע למועצה בדבר ביצוע קטיף או תלישה על ידי פרדסן
ד לאחר שהדבר הגיע לידיעתו! ב) מי )  הצמוד אליו שלא לפי הוראותיו כאמור בסעיף קטן
 לצורך סעיף קטן זה יראו את ידיעתם של סוכני הקבלן או עובדיו האחראים כידיעת

 הקבלן. ׳
 (ד) קטף או הלש פרדסן פרי הדר מפרדסו שלא בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)

 ישווק אותו פרי הדר, על פי הוראות המועצה בכתב, כפרי לתעשיה בלבד.

 (ה) קבלן רשאי לחשב את כמויות פרי ההדר שסופקו על ידי פרדסן לבית האריזה
טות חישוב סבירות — בהתחשב עם  העומד לרשותו, את סוגיהם ואת מניניהם, לפי שי
 תהליכי האריזה הממוכנת, וכן למזג, לאחר ביצוע החישוב האמור, את פרי ההדר של אותו
 פרדסן עם פרי ההדר של פרדסנים אחרים, בתנאי שכל שיטת חישוב כאמור תהיה אחידה

 ביחס לכל הפרדסנים המספקים פרי הדר לאותו בית אריזה.

 (ו) קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים, או המשתמש בבית אריזה מסרים ביחד
 עם קבלנים אחרים, יעמיד לרשות כל בית אריזה כזה חלק מתאים של חלקו במפתח
 הקבלנים, בהתאם לחלקם של הפרדסנים הצמודים אליו, והמספקים את פרי ההדר שלהם

 לאותו בית אריזה, במפתח הפרדסנים.
 (ז) חלקו של פרדסן בהספקת פרי ליצוא יחושב בהתאם לכמות הפרי ליצוא
 שנתקבלה למעשה מתוך פרי ההדר שסופק על ידיו לבית האריזה. חלקו של פרדסן בהספקת
 פרי למאכל יחושב באותו יחס לכלל כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שסופק על ידיו
 לבית האריזה כיחס כלל כמות הפרי למאכל שסופקה מאותו בית אריזה למועצה לכלל
 כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שנתקבל באותו בית אריזה! יתרת כמות פרי ההדר

 שסופקה על ידי פרדסן לבית האריזה תחושב כפרי לתעשיה.

 (ח) קבלן רשאי, בהסכמת הפרדסן הצמוד אליו, להפנות משלוחי פרי הדר שאינו
 ראוי ליצוא מפרדסו של אותו פרדסן במישרין כפרי למאכל או כפרי לתעשיה, ודין משלוחים
 אלה לכל דבר כאילו נמסרו על ידי אותו פרדסן לבית האריזה שאליו הוא מספק או חייב

 לספק את פרי ההדר שלו בהתאם להוראות הקבלן שאליו הוא צמוד.

 (ט) נמצא פרי הדר שנארז בבית אריזה מבורר, ממויין, מדונג, מסומל או ארוז
 לצרכי יצוא שלא כדין במידה המעידה, לדעת המועצה, על זדון או רשלנות או חוסר יעילות
 בפיקוח על עבודת הבירור, המיון, הדינוג, הסימול או האריזה באותו בית אריזה, יעסיק
 הקבלן שאותו בית אריזה עומד לרשותו, אם יידרש לכך בכתב על ידי המועצה, אדם
 שיאושר לכך על ידיה ובתנאי עבודה ומשכורת שייקבעו על ידיה, לפקח על הבירור, המיון,
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 הדינוג, הסימול והאריזה באותו בית אריזה על חשבונו של אותו קבלן לתקופה שהמועצה -
 תקבע.

 (י) תמורת שירותי בית האריזה יגבה הקבלן מהפרדםן תשלומים לפי שיעוד
 שיוסכם ביניהם, ובאין הסכמה, לא יעלה תשלום זה על ההוצאות הממשיות ביחס לשירותים .

 אלה באותו בית אריזה, כשהן מחושבות לפי שיטת חישוב סבירה, על בסיס תפוקה סבירה,
 בצירוף רווח סביר, בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות של אותו בית אריזה! לענין סעיף
 קטן זה, ״שירותי בית האריזה״ — כל תהליכי עבודת בית האריזה החל בקבלת פרי הדר
 בפתח בית האריזה וגמור בהעמסתו למשלוח מבית האריזה בהתאם להוראות הקבלן,
 ,,לרבות רישום ראשון של כמויות פרי ההדר שנתקבלו בבית האריזה ונשלחו מבית האריזה

 ולרבות הוצאות החסנת חמרי אריזה.

 (יא) קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים רשאי לבצע את הוראת סעיפים קטנים
 (ב), (ה), מ), (ח) ו־(י) ביחס לכלל בתי האריזה העומדים לרשותו ביחד, או לקבוצת בתי
ה לחוד,  אריזה העומדים לרשותו באזור מסרים ביחד, במקום לבצען בכל בית אריזה מ

0 לגבי אותו קבלן. )  ואז לא יחולו הוראות סעיף קטן

 (יב) תמורת ארגון וניהול כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי תכנית זו או
 בהתאם להוראותיה, למעט שירותי בית אריזה כמשמעותם בסעיף קטן(י), ישלם הפרדםן
 לקבלן דמי עמילות שלא יעלו על 2% מהפדיון המשתלם לפרדסן על פי הוראות

• י •י', י ־ , י • ׳  סעיף 12 (ב). י .
מ י י ־ , י  11. (א) דמי הפדיון שיתקבלו על ידי המועצה תמודת שיווק פדי ההדר מכל זן לחוד, פ

ז י י : נ ט ה  וכל תשלום שיתקבל בקשר לכך, יהוו סיבולת נפרדת! המועצה רשאית, בתחומי כל סיבולת י
 נפרדת, לסווג את פרי ההדר ששווק לסוגים שונים לפי כל מבחן, לרבות מבחן; המנינים,

 שהמועצה תמצא לנכון, ולקבוע לסוגים אלה מחירים שונים.

 (ב) המועצה רשאית לחלק את עוגת השיווק לתקופות שונות, ולקבוע הטבות
 שישולמו בעד פרי הדר, מהסוגים שהמועצה תקבע, שסופק לה — לפי דרישתה — תוך

 כל תקופה כזאת! הטבות אלה ישולמו לכל זן מתוך הסיבולת הנפרדת לאותו זן.

 12. (א) המועצה תחלק בין הקבלנים את דמי הפדיון שתקבל תמורת שיווק פדי הדר חלוי,ונ הפדימ
 שסיפקו לה וכל תשלום שתקבל בקשר לכך, במפרעות ובשיעורים שתקבע מפעם לפעם
 י באופן יחסי לכמויות פרי הדר שסיפק כל אחד מהם ובהתאם לשיטת הסיבולת של המועצה!
המועצה רשאית לנכות מדמי הפדיון האלה את כל הוצאותיה בקשר לביצוע סמכויותיה 1 

 ותפקידיה לצורך שיווק פרי הדר וכל הכרוך בכך, לקבוע את שיטת החישוב של הוצאות
 אלה, ולנכות מדמי הפדיון האלך, כל סכום שהיא רשאית לנכותו כך על פי כל חיקוק,

 וכן לנכות מהתשלום לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו בהתאם להוראות תכנית זו.

 (ב) קבלן יחלק בין הפרדסנים הצמודים. אליו כל סכום שקיבל מהמועצה כאמור
 בסעיף קטן (א) באופן יחסי לכמויות פרי ׳ההדר שצל אחד מהם סיפק לו בהתאם לשיטת
 הסיבולת של המועצה, או לפי שיטת סיבולת מיוחדת של אותו קבלן שאושרה על ידי
 המועצה! אולם כל סכום ששולם בהענקה, כהפסד או כפיצוי לאותו קבלן או על ידיו
 ייזקף לחובת חשבונו של אותו פרדסן שהוכח כי בקשר לשיווק פדי פרדסו שולמו הסכומים

 כאמור, ואם אותו הפסד או פיצוי שולם באשמת הקבלן, ישא בו הוא לבדו.

 13. (א) אדם שברשותו פדי הדד שמקורו בשטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה־ יצוא פרי היי
 לישראל (להלן בסעיף זה — בעל הפרי), המבקש לייצאו באמצעות המועצה, חייב להתקשר
 בקשר הצמדה ביחס לאותו פרי הדר עם חברת עזהדר בע׳׳מ (להלן — עזהדר) לא יאוחר
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 מיום כ״א בכסלו תש״ל (1 בדצמבר 1969) 5 עזהדר רשאית להיענות לבקשת התקשרות
 חדשה, או לבקשה להחיל התקשרות קודמת על כמויות פרי הדר נוספות, אף לאחר המועד
 האמור, בתנאים שעזהדר תמצאם מתאימים וצודקים כלפי מתקשרים קודמים בכל הנוגע

. (ד)  לסדרי הספקת הפרי לפי סעיף קטן

 (ב) המועצה תעניק לעזהרר חלק במפתח הקבלנים, לעגין הזמנות פרי ליצוא,
 בהתחשב עם המשקל שיש לייחס לכמויות פרי ההדר, לפי כל זן וזן לחוד, שיוצאו בעונת

 1968/69 מהשטחים המוחזקים האמורים לארצות מערב אירופה והמזרח הרחוק.

 (ג) המועצה תזמין מעזהדר מפעם לפעם פרי ליצוא בהתאם לחלקה במפתח
 הקבלנים, או שלא בהתאם לחלקה אם נתקבלה על כך במועצה החלטה פה אחד! עזהדר
 חייבת לספק למועצה פרי הדר ראוי ליצוא מהזנים בטיב, באריזה, בכמויות, בסוגי מיכלים,
 בנמלים ובזמנים שנקבעו בהזמנת המועצה, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח

 שסופק.

 (ד) עזהדד רשאית וחייבת להזמין ולקבל מבעלי הפרי הצמודים אליה, ומהם
 בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף קטן (ג), פרי הדר בכמויות יחסיות
 המתאימות לחלקו היחסי של כל אהד מהם בכלל כמות פרי ההדר שהוצמדה לעזהדר!
 בעלי הפרי חייב לספק את פרי ההדר שהוזמן ממנו על ידי עזהדר כשהוא ראוי ליצוא
 מהזנים, בטיב, באריזה• בכמויות, בסוגי מיכלים, בנמלים, ובזמנים שנקבעו בהזמנת עזהדר,

 בצירוף מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח שסופק.

 (ה) היתד, עזהדר עצמה בעלת הפרי, יחולו עליה ביחס לפרי שלה כל הזכויות
 והחובות של בעל פרי ללא העדפה.

 (ו) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ג) ו־(ה) של סעיף 9 וכן סעיפים 11, 12, 14 ו־16
 יחולו• בשינויים הנובעים מהענין, גם על בעלי הפרי ועל עזהדר ועל פרי ההדר הנמסר

 על ידיהם למועצה לשם יצוא, ולענין זה יראו את בעל הפרי כפרדסן ואת עזהדר כקבלן.

 אריזה ייצוא 14. (א) לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא בחמרי אריזה שסופקו על ידי המועצה, פרט

 למקרים שבהם התירה המועצה בכתב את האריזה בתמרים אחרים.

 (ב) לא ייארז פרי הדר אלא בבתי אריזה מרכזיים שאושרו למטרה זו על ידי
 המועצה.

 (ג) המועצה רשאית להורות כי בתקופות מסויימות יעבור הפרי תהליך הבחלה.

 (ד) מתאריך שהמועצה תקבע לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא אם עבר תהליך
 רחיצה, דינוג וסימול.

 (ה) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ג) ו־(ד) לא יחולו על פרי הדר מאותם הסוגים
 או מאותם האזורים שהמועצה תקבעם.

 (0 בבתי אריזה שאושרו כאמור בסעיף קטן (ב) לא יוכנס ולא ייארז ולא יעבור
 כל טיפול אחר פרי הדד מכל סוג, זולת פרי הדר שנמסר לקבלן לאריזה ומסירה
 לרשות המועצה לשם שיווקו על ידיה, אלא אם הותר הדבר על פי היתר בכתב ומראש על

 ידי המועצה.

 15. (א) פרי הדר שסופק כפרי למאכל, רשאית המועצה לערוך בקורת בנוגע לטיבו
 על ידי מבקרים, במקומות ובשיטות שהיא תקבע! מצא מבקר שפרי הדר שסופק כאמור
 אינו ראוי למאכל בהתאם לקביעותיה של המועצה, רשאית המועצה להורות שיראו פרי

 הדר כזה כפרי לתעשיה וישתמשו בו בהתאם לכך, או שינהגו בו בכל דרך אחרת.

 כ?ורו1 9רי
 למאכל •והעברת

 פרי למעשיה
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 מפרי החשגומת
 . ומפייה פרטיפ .

 החזרה היתרי
 הוגלה

 איפור הוצאה
 פרי הדר מפרדפ

 פרי לתצרוגונ
 עצמית

 גורדו ו1

 .(ב) נתפס פרי הדר שהובל או שווק או הוחסן שלא לפי הוראות כל דין, תשווק
 המועצה אותו פרי הדר בכל צורה שתיראה בעיניה, ותמורתו תחושב לפי מחירי הפרי
 לתעשיה ותופקד בקופת המועצה לזכות בעליו עד שיוחלט מה ייעשה בה בהתאם לכל דין.

 16. (א) קבלן ינהל ספרי חשבונות נפרדים בקשר לעסקיו כקבלן.
 (ב) קבלן ימסור בכתב למועצה, לפי דרישתה, ידיעות ופרטים בכל ענק הקשור

 בשיווק־ פרי הדר של פרדסנים הצמודים אליו.

 17. (א) קבלן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מתאריך שבו נדרש לכך בכתב׳
 כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה שקיבלו מהמועצה ולא מסרו לפרדסן

 הצמוד אליו לשם משלוח פרי הדר בהתאם להזמנותיו או להוראותיו.
 (ב) פרדסן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מהתאריך בו נדרש לכך בכתב,
 כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה, שקיבל מהקבלן או מהמועצה,
 במישרין או בעקיפין, ולא סיפק לפיו פרי הדר בהתאם להזמנות הקבלן שאליו הוא צמוד

 או בהתאם להוראותיו.

 18. לא יוציא אדם ולא ירשה להוציא מתחומי פרדסו פרי הדר אלא בהתאם להוראות
 המועצה או הקבלן.

 19. (א) קבלן רשאי להקציב לפרדסן הצמוד אליו פרי הדר לצריכת בני ביתו ולמתנות,
 בכמויות שהקבלן ימצאן סבירות בהתחשב עם נסיבות המקרה (להלן בסעיף זה — פדי

 לתצרוכת עצמית).,

 (ב) הפרי לתצרוכת עצמית יוקצב לפדדסן מתוך יבולי פרדסו ולא יובאו בחשבון
 כמויות פרי ההדר שסופקו על ידי הפרדסן לקבלן לשם אריזה ושיווק.

 ,(ג) הפרי.לתצרוכת עצמית יימסר על ידי הקבלן לפרדסן בבית האריזה בלבד,
 אולם הפרדסן רשאי, ברשותו המוקדמת של הקבלן, לקבל פרי לתצרוכת עצמית גם בפרדס

 בכמות שאינה עולה על מאה פירות שלמים.

 (ד) (1) פרדסן רשאי להשתמש בפרי לתצרוכת עצמית שברשותו לצריכת בני
 ביתו למאכל, וכן רשאי הוא להעניקו במתנות, ובלבד שלא יעניק מתנות

 כאמור לאדם העוסק במסחר סיטוני או קמעוני בפרי הדר!
 (2) קיבל פרדסן פרי לתצרוכת עצמית בכמות העולה על צרכיו, יחזיר את

 עודף הפרי לקבלן לשם שיווק!

 (3) פרדסן לא ימכור פרי לתצרוכת עצמית שברשותו ולא יעבירנו מרשותו
 בתמורה בכל צורה אחרת, ולא ישתמש בו אלא כאמור בסעיף זה.

 (ה) הוראות סעיף 17 בדבר החזרת היתרי הובלה יחולו גם על היתרי הובלת הפרי
 לתצרוכת עצמית, בשינויי נוסח המתחייבים מהענין.

 (ו) המועצה רשאית בכל עת להחליט בדבר הגבלות ומבחנים להקצבות פרי
 לתצרוכת עצמית! החליטה המועצה כאמור והודיעה על כך לקבלנים, ינהגו הקבלנים מאותה

 שעה בהתאם להגבלות והמבחנים האמורים בלבד.

 20. (א) כל סכסוך בין פרדסן לבין קבלן שאליו הוא צמוד, בקשר לשיווק פרי הדר,
 מסירתו, חלוקת הפדיון או כל ענין אחר הכרוך בהוראות תכנית זו, יימסר להכרעת בורר

 או בוררים שיתמנו לכך על ידי יושב ראש המועצה.
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 (ב) הבוררים לא יהיו קשורים בדיני הראיות ובתקנות סדרי דין הנהוגים בבתי
 המשפט.

 21. תכנית זו חלה על פרי הדר מיבול העונה 1969/70.

 22. על אף האמור בתכנית זו —
 (1) רשאית המועצה, בהודעה שתפורסם ברשומות, להוציא מזמן לזמן זנים׳
 מינים וסוגים של פרי הדר מכלל הוראות תכנית זו, כולן או מקצתן, ולהתיר
 את שיווקם או הובלתם ללא כל הגבלות או בהגבלות ובתנאים שתקבע

 בהודעה האמורה!
 (2) רשאית אגודה שיתופית לקבוע בינה לבין חבריה כל שיטה של הספקת
 פרי הדר לצרכי שיווק, של סיבולת, של הנהלת ספרי חשבונות, של חלוקת

 פדיון ושל בירור סכסוכים, בהתחשב עם הוראות תקנותיה בלבד;
 (3) לענין סעיפים 7, 8 (ב), 9 (ו) ו־12(ב) — תבוא האגודה השיתופית

 במקום הפרדסנים שהוצמדו לקבלן באמצעותה.

 23. העובר על הוראה מהוראות תכנית זו, דינו כאמור בסעיף 13 לפקודה•

 24. לתכנית זו ייקרא ״תכנית לשיווק פרי הדר לעונה 1969/70״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 יושב ראש המועצה לשיווק פדי הדר

 כ״ה בתמוז תשכ״ט (14 ביולי 1969)
 (חמ 73702)

 מחולה

 פייניפ

 עונשיו

 השפ

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ד ר  מ

 פקודת העיריות

ת ו ב ו ח ל ר ם ש ת ר י מ ר ש ב ד ם ב י של רו י ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית ירושלים

ה:  חוק עזר ז

—  מיי,מ פעיר * 1. בסעיף 4 לחוקי עזר לירושלים (שמירתם של רחובות), 1936 2
 (1) בדישה של סעיף קטן (1), אחדי ״להניח״ יבוא ,,או להשאיר״!
, אחרי ״הנחתם״ יבוא ״או השארתם״,- (1)  (2) בסיפה של סעיף קטן

, אחרי ״המניח״ יבוא ״או המשאיר״. (3 ) ן  (3) בדישה של סעיף קט

- ט ״ כ ש  השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (שמירתם של רחובות) (תיקון), ת

 1969״.

ל ק ו י ק ד  נתאשר. ט
 א׳ בתמוז תשב״ט (17 ביוני 1969) ראש עירית ירושלים

 (חמ 878011)

א ר י פ ש . ש ד ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 2 מס׳ 593, עמ׳ 289 ! ק״ת 392, תשי״ד, ע8׳ 28 ; ק״ת 1353, תשכ״ב, עמ׳ 2491.
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 הגדרות

 החזקת בית
 מטבחייפ

 חוק איגודי עחם, חשט״ו-1955

 חוק עזר לאיגוד ערים תל ־ אביב ־ יפו - חולון בדבר בתי מטבחיים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 *, -מתקינה מועצת
: ה  איגוד ערים תל־אביכ־יפו — חולון (בתי מטבחיים) חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״איגוד ערים״ — איגוד ערים אזור תל־אביב־יפו—חולון(בתי מטבחיים)!

 ״בהמה״ — בקר וצאן!

 ״בהמה שחוטה״ — לרבות חלק מבהמה שחוטה ז

 ״בית מטבחיים״ — מקום שיועד לשחיטת בהמות!

 ״בית מטבחיים מוכר״ — בית מטבחיים המוכר על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה!

! ג  ״בקר גדול״ — בקר שמשקלו אחרי השחיטה עולה על 125 ק״

 ,,בקד בינוני״ — בקר;שמשקלו אחרי השחיטה עולה על 50 ק״ג אך אינו עולה על 125 ק״ג!

! ג  ״בקר קטן״ — בקר שמשקלו אחרי השחיטה אינו עולה על 50 ק״

 ״המועצה״ — מועצת איגוד עדים!

 ״המנהל״ — הרופא הוטרינרי שנתמנה על ידי המועצה לענין חוק עזר זה למלא את
 תפקידי המנהל, לרבות אדם אחר שהמנהל העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

!  כולן או מקצתן

!  ״הסגר״ — מקום שיועד על ידי המנהל להחזקת בהמות לפני שחיטתן

 ״יושב ראש המועצה״ — לרבות אדם שיושב ראש המועצה העביר אליו בכתב את
!  סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מועצה דתית״ — מועצה דתית שבתחום כל אחד מהרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד
 ערים!

 ״נבלה״, לענין בהמה — לרבות חלק מנבלה!

 ״צאן״ — גדי, טלה, כבש ועז!

 ״צאן גדול״ — צאן שמשקלו אחרי השחיטה עולה על 15 ק״ג!

! ג  ״צאן קטן״ — צאן שמשקלו אחרי השחיטה אינו עולה על 15 ק״

 ״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי המנהל על פי חוק עזר זה.

 2. לא יחזיק אדם ולא ינהל בית מטבחיים בתחום האיגוד אלא אם הוא בית מטבחיים
 מוכר.

 3. לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה בתחום האיגוד, אלא בבית מטבחיים מוכר. איפור שחיטה

ת פ ״  4. לא יכניס אדם בהמה להסגר אלא אם בעל הבהמה מסד תחילה למנהל הודעה בכתב הודעה על ה
 על גבי טופס שקבע המנהל והמכיל את הפרטים שנתבקשו בטופס. בהמה להפ־ר

 ס״ח תשט״ו, עמ׳ 176 ; תשכ״ו, עמ׳ 36.
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 5. בהמה שחוטה שנמצאה בלתי ראויה למאכל אדם, רשאי המנהל לצוות שהיא תוחרם
 וייעשה בה כפי שיורה.

 6. לא ישולמו פיצויים בעד בהמה שהוטה שהמנהל ציווה לנהוג בה לפי סעיף 5.

 7. לא יבתר אדם בהמה שחוטה או נבלה בתוך בית מטבחיים בלי רשות מאת המנהל.

 8. בהמה שהובאה לשחיטה תוחזק בהסגר על אחריות בעליה, שחייב לדאוג לכך שהיא
 תהיה קשורה היטב.

 9. לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר שתוצא מבית מטבחיים בלי רשות מאת
 המנהל —

 (א) בהמה שהובאה לשחיטה לאותו בית מטבחיים!
 (ב) בהמה שחוטה לפני שנסתיימה הבדיקה הסופית ולפני שהוטבעה עליה

 החותמת הרשמית של בית המטבחיים.

 10. הוצאת בהמה שחוטה או נבלה מבית מטבחיים תיעשה על ידי אדם שקיבל לכך
, והוא חייב להמציא רשיון זה למנהל לפי  רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2

 דרישתו.

 11. לא ישתמש אדם להובלת בהמה שחוטה או נבלה מבית מטבחיים אלא ברכב שנתאשר
 לכך על ידי המנהל.

 12. (א) לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה אלא לפי רשיון.

 (ב) לא ייכנס אדם לבית מטבחיים אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל.

(ב) לא יחולו על —  (ג) הוראות סעיף קטן

 (1) עובד המדינה, הרב המקומי או עובד המועצה הנכנס לבית מטבחיים
; דו  לשם מילוי תפקי

 (2) חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה הנכנסים לבית מטבחיים
דם:  בתוקף תפקי

 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה 5

 (4) כל אדם אחר שניתן לו רשיון לפי סעיף קטן(א).

 13. (א) בקשה למתן רשיון לעסוק בשחיטת בהמות או בפשיטתן תוגש למנהל בכתב.

 (ב) בקשה לחידוש רשיון תוגש למנהל בכתב לפחות חודש אחד לפגי פקיעת
 תקפו.

 (ג) המבקש מתן רשיון או חידושו יצרף לבקשתו שני תצלומים שלו, שאחד
 מהם יודבק ברשיון.

 (ד) רשיון שניתן או שחודש יצויין בו היום שבו הוצא, ותקפו מאותו יום עד 31
 בדצמבר בשנה שבה הוצא.

 (ה) בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה של 6 לירות.

 (ו) לא יינתן רשיון לאדם שלא מלאו לו 16 שנה ושלא קיבל תעודה מאת הרופא
 הראשי של הלשכה המחוזית של משדד הבריאות המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.

 נדיקת בהמה
 ?יאחר השחיטה

 פיצויים

 החזקה גחמה
 וקשייתה

 הוצאת נהמה
 נישות המנהל

 הוצאת בהמה
 מבית המטבחייפ

 לפי ישמו

 יכב להובלת
 בהמה

 חובה לקבל
 רשמו

 דשיוגות

 סייח תשכ״ח, עמ׳ 204.

 1882 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשנ״ט, 24,7.1969



_ ביטוי רשימ , ן ו ם ב^ל ע א ב ק ,  14. (א) המנהל רשאי לבטל רשיון או להתלוחו לתקופה ש
 והתיייתו

 ,(1) מסרב או נמנע מעשות דבר מן הדברים שהוא נדרש לעשותם על פי
 חוק עזר זה או על פי תקנות מחלות בעליי-חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—

)'1964 
 (2) מפריע למנהל או לאדם אחר בביצוע התפקיד שהוטל עליו על ידי

 המנהל, או מסרב לציית להוראותיו;

 (3) נמצא נגוע במחלה מידבקת!

 (4) גורם נזק במזיד לבית מטבחיים או לציודו!

 (5) גורם להפרעת הסדר בבית מטבחיים.

 (ב) אדם שרשיונו בוטל .או הותלה לפי סעיף קטן (א) זכאי לערער על כך לפני
 שר הפנים או לפני אדם שנתמנה על ידיו לכך׳ והחלטתו תהיה סופית.

 (ג) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יגרעו מאחריותו הפלילית
 של בעל הרשיון לפי סעיף 17.

ת מעטה קגופ ש י ד י י ה ,1פ ט ע ל מ ע נ י ש ו ב ל ׳ י ו כ ן ת א ב צ מ נ ו ה  15. (א) אדם הנכנס לבית מטבחיים א
. ־ , . , לנכנפיפ לפית־ י - . 

 המנהל כפי שקבע המנהל, וינקה את המעטה במקום, .בזמן ובאופן שיקבע המנהל. :מט־הייפ

 (ב) לא יצא אדם מבית מטבחייס לפני שפשט את המעטה האמור בסעיף קטן(א).
 16. (א) המביא בהמה לבית מטבחיים ישלם למועצה בעד השירותים המפורטים אגיומ

 בתוספת אגרה בשיעור הנקוב.בה, אף אם השתמש המנהל לגבי הבהמה בסמכותו לפי
 סעיף 5.

 (ב) המבקש אישור בכתב מהמנהל ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 17. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות. , עונשיו

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים תל־אביב־יפו—חולון (בתי, מטבחיים השפ
 ופיקוח וטרינרי), תשכ״ט—1969״.

 תוספת
 (סעיף 16)

 שיעור האגרה
 לכל ראש
 בלירות

 1. בעד מתן רשיון או חידושו

 2. בעד שימוש בבית־המטבחיים, לרבות החזקת בהמה בהסגר
 במשך תקופה שאינה עולה על 7 ימים, שימוש במים, בדיקה לפני

 ואחרי השחיטה ושקילה —

 בקר גדול 22

 בקר בינוני 14

 בקר קטן 6
 צאן גדול 3

 צאן קטן 1.50

 ק״ת 1540, תשכ״ד, עמ׳ 837.

 קונץ התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 24.7.1969 1883



 שיעור האגרה
 לכל ראש
 בלירות

10 
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 3. בעד החזקת בהמה בהסגר לאחר תום שבעת הימים הראשונים,
 לכל יום

 4. בעד החסנת בהמה שחוטה בקירור עמוק, לעשרת הימים
 הראשונים או חלק מהם

 לכל יום נוסף

 5. בעד מתן אישור

ר א י ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש מועצת איגוד ערים

ן(בתי מטבחיים)  תל־אביב־יפו—חולו

 נתאשר.
 י״ז בסיון תשכ״ט (3 ביוני 1969)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 ביטול חוק עזר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות a מתקינה מועצת עירית בני־
: ה  ברק חוק עזר ז

 1. חוק עזר לבני־ברק (פיקוח על כלבים), תשי״ט—1959 2 — בטל.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־ברק (פיקוח על כלבים) (ביטול), תשכ״ט—
 1969״.

ג ר ב ג י ל ו א ו מ  נתאשר. ש
 א׳ בתמוז תשכ״ט (27 ביוני 1969) ראש עירית בני־ברק

 (זזמ 862013)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ק״ת 868, תשי״ט, עמ׳ 714.

 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 24.7.1969



 פקודת העיריות

 פקודת התענודה

 חוק עזר לנתניה בדבר עגלות וכרכרות

, וסעיף 77(א)(3) לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות 1
: ה , מתקינה מועצת עיירת נתניה חוק עזר ז  התעבורה 2

 פרק ואשיו t פרשנות

 1. בחוק עזר זה —

 ״עגלה״ ~ כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי־חיים, לרבות כרכרה הבנויה להסעת
 נוסעים!

ד כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצוגית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק י  ״או
 האחורי׳ כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים

י!  לציר המרכז

 ״גובה כולל״ — המרחב מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,
 לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרך קבע!

 ״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר!

 ״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות
! ו  עוד של הרתמות אלי

 ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה!

 ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה
 לפני זריחתה!

 ״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר
נה!  על ידי ראש העיריה לעגלה הנדו

 ״משקל המטען״ — משקל המטען והנוסעים שהותר לשאתו בעגלה!

 ״נעלי בטחון״ — חריזים בצורת משולש ישר־זוית המיועדים למניעת תזוזתה המקרית של
 העגלה!

 ״סרן״ — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה, הנושאים גלגלים המעבירים
 את משקל העגלה על פני הדרך!

 ״עובד דדך״ — המשמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת!

 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים
 העובדים דרך הנקודות הקיצוגיות של העגלה משני צדיה!

ה! י  ״העיריה״ — עירית נתנ
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

!  זה, כולן או מקצתן

,שניתנה לו תעודה מאת העיריה לבדיקת עגלות ובחינתן!  ״בוחן״ — בוחן

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום העיריה,׳

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 קובץ מתקנות 2423¡ ט׳ באב תשנ״ט, 24.7.1969



 פרק שני 5 מתן היתד

 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום העיריה אלא אם יש לו עליה היתר בר תוקף מאת
 ראש העיריה.

 (ב) לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו 16 שנים.

 3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה לראש העיריה, ימסור פרטים מלאים
 ונכונים, בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש חעיריה על מצבה הגופני
 התקין של הבהמה או הבהמות, ומסכים כפי שידרוש ראש העיריה וישיב נכונה על כל

 שאלה שיישאל על ידיו.

 4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד העיריה או למקום אחר שיורה ראש
 העיריה ובמועד שיורה.

 (ב) העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות
 חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.

 5. (א) לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת
 שהעגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאה ראויה לשימוש.

 (ב) מתן היתר או סירוב להיתר, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של ראש העיריה.

 (ג) ניתן היתר יחתים ראש העיריה את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.

 (ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מתנאי השימוש הנקובים בהיתר.

 6. בהיתר רשאי ראש העיריה להתנות בין השאר בענינים אלה:

 (א) מקומות חגיה לעגלה בין קבועים ובין ארעיים בתחום העיריה.

 (ב) קוי הנסיעה שבהם תעבור העגלה בתחום העירית והתעריפים עבור השימוש
 בעגלה.

 (ג) החובות המוטלות על בעל ההיתר — בקשר לבטחון הנוסעים והמשתמשים
 בעגלה.

 (ד) כל ענין אחר הכרוך בהפעלת העגלה והבא להבטיח את העבודה הסדירה
 בדרכים והסדר הציבורי.

 7. היתד יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 8. (א) בעד כל היתד תשולם לעיריה אגרה בסך 40 לירות אולם אם ניתן ההיתר
 אחרי ה־30 ביוני תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף קטן (א)
 בהתחשב במצבו הכלכלי.

 היתר לעגלות

 בקשה להיתר

 הבאת עגלה
 לבדיקה

 מתו היתד

 תנאיפ מיוהדיפ
 :בהיתר

 פקיעת ההיתר

 אגדת היתר

 1886 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 1969.ד.4ג



 תקינות העגלה

 הזמנה

 הויעת אי־
 שימוש -

 פרק שלישי: מבנה העגלה
 סימן א׳: מצב העגלה והפיקוח על תקינותה

 9. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל
 עת במצב תקין, ובמצב שאיז בו כדי לגרום רעש, הפרעה, נזק או סכנה לנמצאים עליה,

 בתוכה או על ידה, או לעובדי דרך או לרכוש.

 10. (א) בוחן וכן שוטר, דשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה.

ל העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד ש ה ק י ז ח  (ב) בעליה או מ
 שנקבעו בהזמנה.

 11. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה או תנאי
 ההיתר או שהעגלה עלולה לסכן את התנועה או המשתמשים בעגלה, ימסור לנוהג בה
 הודעה (להלן •— הודעת אי־שימוש) בה יפורטו הפגמים בעגלה, או תנאי ההיתר שלא
 מולאו, יסיר מן העגלה את לוחית־הזיהוי ויודיע על כך לראש העיריה ויעביד אליו את

 לוחית־הזיהוי ואת ההיתר שנתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.

 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי־שימוש, לא ישתמש בעגלה, שעליה נמסרה ההודעה
 אלא לשם תיקון הפגמים או מילוי התנאים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לעידיה לעריכת

 בדיקה נוספת.

 (ג) עגלה שנמסרה עליה הודעת אי שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או גהגה או
(ב) אף אם ההודעה לא גמסרה  מי שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן

 לידיו.

 (ד) נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים או התנאים שפורטו בהודעת
 אי שימוש תוקנו או מולאו, יבטל את הודעת אי שימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית

 הזיהוי.

 גלמיפ בעגלה
 שמשקל מטענה

 עולה על 500
 י!״ג

 נלמיפ געגלה
 אחרו!

 רוחפ גולל

 גוגה גולל

 אורד גולל

 סימן ב׳: מבנה העגלה

 12. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת
 המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה

 במצב בלימה בכל דרך.

 1,3, בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים המופעלת ישירות
 על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה במצב

 בלימה בכל דרך.

 14. הרוחב הכולל של העגלה לא יעלה על 2.00 מטר.

 15. הגובה הכולל של העגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מן פגי הקרקע
 ועד לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 ה ל ע  16. אורך בולל של עגלה לא י

 (!) בעגלה בעלת סרן אחד — על 3.00 מטר ?
 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים — על 5.00 מטר.
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 17. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה —
 (1) בעגלה בעלת ציר אחד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או

 המשטח או השטח המיועד למטען 5
 (2) בעגלה בעלת 2 צירים — לא יעלה על 50% המרחק בין הצירים של

 העגלה.

 18. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות
 והחזרתה המיידית בקלות, מהירות ובטיחות.

 19. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדח־. בעגלה הרתומה לשתי

 בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.

 20.- ייצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק, ובלבד שמוט העץ לא יחיה מורכב
 משני חלקים או יותר.

 21. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשד יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר.

 22. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים
 בקוטרם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן, אופני עץ יהיו בעלי חישוקי
 ברזל, פלדה או גומי מוקשה, על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

 23. המושכות ייעשו מחומר אשד יעמוד בפני עומס הסחיבה. חלקי הריתמה והמושכות
 הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

 24. (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פגם חשמלי או פגם רוח אחד לפחות, ובהיותה
 בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה

 למרחק של 100 מטרים לפחות.

, יותקן בגובה של לא פחות מ־40 ס״מ ולא יותר (א)  (ב) הפנס כאמור בסעיף קטן
 מ־120 ס״מ מפני הקרקע.

 25. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזידורים בצבע אדום, כל מחזירור במרחק
 שווה מדופן העגלה שבצידה ושלא יעלו על 40 ס״מ ובגובה של לפחות 40 ס״מ מן פני
 הקרקע ולא יותר מ־80 ס״מ! הותקן בעגלה מחזירור מלבגי, יהיה שטחו 20 ס״מ מרובעים
 לפחות! הותקן מחזירור עגול יהא קוטרו 5 ס״מ לפחות. שני המחזירורים יהיו במצב

 תקין ונקי בכל עת.

ות יותקנו המחזירורים על הסדן האחורי, ובלבד שהמר  (ב) בעגלה שאין לה דפנ
 חקים, צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.

 (ג) לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש העיריה.

 26. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 קי׳ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות
 השארתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם

 מופעלים.

 מרח י,

 מערגה היגוי

 ייצול היגוי

 גלגליפ

 אוגניפ גגלגליפ

 התקנת גנפ

 מחזירוייפ

 געלי גפהון

 1888 קובץ התקנות 2423, ט׳ באב תשכ״ט, 24.7.1969



 משלל כולל
 מותר

 הוגלת מטעו

 םימון מטען
 מורג

 מושגים

 היתר לעגלה
 שמידותיה

 ומשקלה עולים
 על הקבוע

 מספר הנוסעים

 27. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצידה דלהלן:

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג!

 (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשגי
 חמודים — 250 ק״ג;

 (3) בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג!

 (4) בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות —
 1000 ק״ג.

 28. לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יגיח לאחר להובילו כאמור אלא אם —

 (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות !

 (2) המטען קשור ומחוזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו ז

 (3) חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות!

 (4) המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירורים, את לוחית־הזיהוי
 ואת הפגם!

 (5) י המטען מסודר באופן שאינו חורג —

 (א) מחוץ לדפגות הצדדים של העגלה!

 (• מחוץ לקרקעית העגלה!

 (ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה!

 (ד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 29. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה, יסמן המוביל את המטען
 כדלקמן: .

 (1) שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען!

 (2) בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזירור אדום בקצה האחורי
 של המטען בגודל הנקוב בסעיף 25(א).

 30. (א) בעגלה להסעת נוסעים יותקנו מושבים כמספר בני אדם שהותר להסיע בה.

 (ב) המושבים יהיו תקינים, יציבים וקבועים במקומם בכל תגאי הדרך!

 (ג) מושב הנהג יהיה יציב, לא יגביל את שדה ראייתו ותנועותיו של הנהג ויאפשר
 לו נהיגה בנוחות.

 31. ראש העיריה רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים או ללא
 תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה.

 32. ראש העידיה יקבע בהיתר את מספר הנוסעים שמותר להסיע בעגלה.

 סימן גי: שינוי מבנה

 33. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם שינוי מגנה
 לתנאי ההיתר.

א לאךןף רישום השוני ! ק 3 א  34. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 3
י ת י ה  שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף .5 3
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 מדק רגיעי: אחיות זיהוי

 35. (א) ראש העיריה יתן לכל בעל היתר לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית־זיהוי
 משומשת או פגומה בחדשה.

 (ב) לוחית־זיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספר הסידורי
ת תותקן י ח ו ל ה 2 0 מ ״ ! ס x 4  של ההיתר, שמו ומענו של בעל העגלה! גודל הלוחית יהיה 0
 בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב נקי ותקין

 בכל עת.

 (ג) בעד כל לוחית־זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך 2 לירות.

 36. כל עגלה תישא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחיודזיהוי שניתנה על ידי ראש
 העיריה.

 37. לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש
 העיריה, לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא יחספס את

 צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא•

 מתן לוחיות
 זיהוי

 לוחית זיהוי

 הפרת לוחית־
 הזיהוי

 פרק חמישי: החזקת היתד ושינויים בו

 38. לא ינהג אדם עגלה אלא אם יימצא אתו היתר ומותקנת בה לוחית־זיהוי.

 39. הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו.

 40. מי שניתן לו היתר, חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש
 אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור•

 41. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד, שרטוט, מחיקה׳
 טשטוש, הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור.

 42. (א) אבד היתר או הושחת או טושטש, רשאי ראש העיריה לתת, לפי בקשת בעליו
 או מחזיקו, כפל ממנו לאחר ששוכנע באמיתות הבקשה•

 (ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקבל כפל כאמור יחזיר את הכפל
 לראש העריה.

 חופת. החזקת
 היתר

 חופה למילוי
 תנאי ההיתר

 איפור שינוי
 גהיתר

 ג3ל היתר

 פרק ששי: הוראות שונות

 43. ראש העיריד. דשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה מהוראות הפרק
 השלישי, כולן או מקצתן והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על הוראות הפרק האמור,
 אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה

 או להטחת השימוש בעגלה.
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 44. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מםויימת, יראוה כמוטלת על נהגה של
 העגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

 45. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחר הרשעתו.

 46. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (עגלות וכרכרות), תשכ״ט—1969״.

ם ח נ מ ־ ר  א׳ ב
 ראש עירית נתניה

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 נתאשר
 י״א בתמוז תשכ״ט (27 ביוני 1969)

 (חמ 88602)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר אגרות בית המטבחייבו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת
 עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

 1. חוק עזר לתל־אביב־יפו(אגרות בית המטבחים), תשי״ב—21951— בטל.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (אגרות בית המטבחיים) (ביטול),
 תשכ״ט—1969״.

 נתאשר. י ה וש ע ר ב י נ ו ב י ץ
 י״ז בסיון תשכ״ט (3 ביוני 1969) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 89906)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 -״ ק״ת 228, תשי״ב, עמ׳ 316 ; ק״ת 1896, תשכ״ו, עמי 2281.

 תיקון טעות

 בחוק עזר ללוד (מס עסקים עירוני), תשי״ז—1957, שפורסם בקובץ התקנות 2006, תשכ״ז,

 עמ׳ 1577, בעמי 1580, בפריט ״רהיטים משומשים״, מול המלים ״עד 16״ צ״ל ״36״.

 קובץ התקנות 2423, ט׳; באב תשכ״ט,.24.7.1969
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