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 חוק התביעות של קרבנוח השואה (הסדר הטיפול),

 תשיי׳ז-957ז

ח ו ק י פ ת ה ד ע ו י הדין ב ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(4ב) לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר
 הטיפול) תשי״ז—1957 / אני מתקין תקנות אלה:

 מרק ראשון: הליכים לפני הדיון

בלנה קו ה ו נ ו ל : ת ׳ ן א מ י  ס

 1. הוגשה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו (להלן — תובע) תלונה על עבירת
 משמעת של מטפל בתביעות, והוא סבור שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, ימציא למטפל
 העתק התלונה או תמצית ממנה בכתב ויתן לו הזדמנות להשיב בכתב על התלונה; הגיעה
 לתובע ידיעה על עבירת משמעת שלא בדרך תלונה, והוא סבור שיש מקום להגיש קובלנה

 על פיה, יודיע על כך, בכתב, למטפל ויתן לו הזדמנות להשיב בכתב.

 2. הומצא למטפל העתק התלונה או תמצית ממנה או ההודעה כאמור בתקנה 1, ישיב
 עליה תוך 14 יום מיום ההמצאה או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע התובע או הסכים לה
 לפי בקשת המטפל; משעברה תקופה זו, רשאי התובע להגיש קובלנה אף אם לא השיב

 המטפל.

 3. התובע רשאי לדרוש מהמתלונן או מן המטפל פרטים נוספים לתלונה או לתשובה
 אם ראה צורך בכך להבהרת ענין המתעורר בהן, וכן רשאי הוא לדרוש מהמתלונן גם תצהיר

 לאימות פרטי התלונה.

 4. קובלנה תוגש לועדת הפיקוח (להלן — הועדה) בארבעה עותקים ובמספר עותקים
 נוספים כמספר הנתבעים בה.

 תלונה
 או ידיעה

 על עבירת
 משמעת

 זמן המצאת
 תשובה

 פרטים נוספים

 הגשת קובלנה

 עריכת קובלנה 5. קובלנה תיערך בכתב, תיחתם ביד התובע ותכיל סרטים אלה:

 (1) שם הנתבע, מקום עבודתו הראשי ומענו •,

 (2) התלונה, התמצית או הידיעה שהומצאו לנתבע לפי תקנה 1 ;

 (3) תשובת הנתבע ופרטים נוספים במידה שהיו;

 (4) פירוט העבירות המיוחסות לנתבע.

 צירוף האשמות 6. מותר לצרף בקובלנה אחת תביעות אחדות, אם הן מבוססות על אותן עובדות או

 על עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה באופן שהם מהווים מאורע אחד.

 צירוף נתבעים 7. מותר לתבוע בקובלנה אחת כמה נתבעים אם כל אחד מהם היה צד לאחת מהעבירות

 שבקובלנה, בין כשותף ובין בדרך אחרת. או אם נתבעים הם בשל סדרת מעשים הקשורים
 זה לזה באופן שהם מהווים מאורע אחד.

 1 סייח תשי׳׳ז, עכ׳ 74; תש״ר, עמי 34; תשכ״ג, עמ׳ 147.
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 8. (א) הועדה רשאית, בכל שלב שלפני ההחלטה, לצוות על הפרדת הדיון בתביעה ה־רית הדיו!
 פלונית שנכללה בקובלנה או על הפרדת דינו של נתבע פלוני שנתבע עם אחרים.

 (ב) הופרד הדיון תוגש קובלנה אחרת בשל התביעה שהדיון בה הופרד או נגד
 נתבע שדינו הופרד.

 9. (א) התובע רשאי לחזור בו מתביעות שבקובלנה, כולן או מקצתן; חזרה לפני חזרי, מתביעה
 תחילת הדיון תהיה בהודעה בכתב לועדה; חזרה לאחר תחילת הדיון תהיה ברשות הועדה.

 (ב) חזר בו התובע מתביעה, תזכה הועדה את הנתבע מן התביעה שממנה חזר בו
 התובע.

 10. העתק מן הקובלנה ומכל הודעה על חזרה מתביעה, חתום ביד התובע, יומצא לנתבע. המצאה לנתבע

 העתק כתב
 התביעה לתובע

 התערבות התובע

 נסמן לפשרה

 קביעת סדרי
 טיעון וגביית

 ראיות בהעדר
 עורר דין

 ניהול דיון בשפה
 לא רשמית

ת י ט ר ה פ נ ל ב ו : ק ׳ ן ב מ י  ס

 11. הוגשה לועדה תביעה לחיוב לפי סעיף 16ד(4) לחוק מאת מי שתובע להחזיר לו
 חלק משכר הטרחה העודף על המכסימום כקבוע בחוק (להלן — קובל פרטי), יעביר

 יושב ראש הועדה העתק ממנה לתובע.

 12. תובע מוסמך להתערב בדיון שהוחל בו על ידי קובל פרטי.

 13. יושב ראש הועדה ינסה לפשר בין בעלי הדין לפני תחילת הדיון.

 14. לא היה קובל פרטי מיוצג על ידי עורך דין, יקבע היושב ראש בישיבה המכינה
 את סדרי הטיעון וגביית הראיות, והוא רשאי לתת הוראות נוספות בהמשך הדיון; בכל
 מקרה אחר יחולו הוראות תקנות אלה בשינויים המחריבים כאילו היה הקובל הפרטי תובע.

 15. יושב ראש הועדה רשאי להחליט על ניהול הדיון בשפה שאינה שפה רשמית, והיא
 מובנת לכל הנוגעים בדבר.

 קביעת מועד
 הדיון

 הודעה על
 המשך הדיון

י הדין ועדים ת בעל נ מ ז : ה ן ג׳ מ י  ס

 16. יושב ראש הועדה יקבע את מועד תחילת הדיון ויזמין בהודעה בכתב לא^תו מועד
 את הנתבע ואת התובע; ההזמנה תיחתם ביד מזכיר הועדה ויצויין בה כי אם לא יופיע

 הנתבע תדון הועדה שלא בפניו.

 17. הועדה לא תהיה חייבת להזמין בכתב את הנתבע לישיבה נדחית שנקבעה בנוכחותו
 או בנוכחות בא כוחו ותהיה רשאית לדון בהעדרו אם לא התייצב הנתבע לדיון לישיבה

 שנדחתה כאמור.

 צורת הזמנה
 ותכנה

 18. יושב ראש הועדה יזמין למועד הדיון אותם העדים .אשד הועדה תמצא לנכון
 להזמינם להעיד או להגיש מסמכים שברשותם, בין על פי בקשת בעלי הדין ובין מיזמתה

 היא.

 19. הזמנת עד בכתב תהיה חתומה ביד יושב ראש הועדה ותכיל פרטים אלה:

 (1) בעל הדין שביזמתו הוזמן העד;

 (2) שם הנתבע;

 קובץ התקנות 3373, ט״ז באב תשל׳׳ה, 24.7.1975 2307



 (3) שם המוזמן ומענו;

 (4) המקום והמועד בהם עליו להתייצב להעיד או להגיש אותם מסמכים
 שיפורטו בהזמנה;

 (5) תמצית ההוראות על אמצעי הכפיה למקרה של אי־התיצבות.

 פיק שני: הליכי הדיון בועדת הפיקוח
: ניהול הדיון ׳ ן א מ י  ס

 20. יושב ראש הועדה ינהל את הדיון בישיבות הועדה, והוא רשאי להורות כל הוראה
 הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.

 21. (א) יושב ראש ועדה ירשום פרוטוקול של הדיון, אולם רשאי הוא להורות שהפרו
 טוקול יירשם בידי אחר, או שינוהל בדרך אחרת.

 (ב) הקובלנה, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על ידי הועדה וכל תעודה הנוגעת לאותו
 דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנה.

 ניהול הדיון

 פרוטוקול

י הדין ל ע ת ב ו ח כ ו : נ ' ן ב מ י  ס

 22. לא יידון נתבע בעבירה משמעתית אלא בפניו, אולם רשאית הועדה להרשות לנתבע
 לפי בקשתו, שייעדר מהדיון, כולו או חלקו.

 23. על אף האמור בתקנה 22 רשאית הועדה לדון את הנתבע שלא בפניו לאחר שהומצאה
 לו הזמנה לפי תקנה 16 או במקרה הנזכר בתקנה 17.

 24. העדרות הנתבע מן הארץ, אין בה לכשעצמה כדי לעכב את ניהול הדיון נגדו.

 25. נתבע שנעדר מהדיון ללא רשות הועדה לא ייוצג בו על ידי סניגור.

 26. לא תדון הועדה בקובלנה בהעדר התובע או הקובל הפרטי, הכל לפי הענין; הוזמן
 התובע או הקובל הפרטי ולא התייצב, רשאית הועדה לדהות את מועד הדיון או לזכות

 את הנתבע.

 נוכחות הנתבע

 דיו הנתבע
 שלא בפניו

 העדרות הנתבע
 מן הארץ

 סניגור
 בהעדר נתבע

 העדר התובע או
 הקובל הפרטי

ה נ ל ב ו ק : בירור ה ן ג׳ מ י  ס

 27. לא הודה הנתבע בתשובתו בכתב או בפני הועדה בעובדות המיוחסות לו בקובלנה,
 או הודה בחלק מהן, יביא התובע את ראיותיו לפני הועדה לפי סדר שקבע היושב ראש.

 28. נתבע רשאי לחזור בו מהודאתו, כולה או מקצתה, בכל שלב של הדיון עד להחלטה,
 אולם לא יחזור בו מהודאה שהודה בפני הועדה אלא ברשות הועדה.

 29. עם סיום הגשת ראיות התובע רשאי הנתבע לטעון כי הקובלנה לא הוכחה אף
 לכאורה, והתובע רשאי להשיב על הטענה.

 30. מצאה הועדה כי הקובלנה לא הוכחה אף לכאורה, תזכה את הנתבע ורשאית היא
 לעשות כך אף אם לא נטענה טענה לפי תקנה 29, לאחר שנתנה לתובע הזדמנות להשמיע

 את דברו בענין.

 פרשת התביעה

 חזרה מהודאה

 טענת
 העדר הוכחה

 זיכוי בשל העדר
 הוכחה לכאורה
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 פרשת
 הסביגוריה

 לא זוכה הנתבע לפי תקנה 30 רשאי הוא —

 (1) להביא את ראיות הסניגוריה, ולהקדים להן דברי פתיחה;

 (3) להעיד כעד סניגוריה, ואז הוא עשוי להיחקר;

 (3) להימנע מעדות.

.31 

 ראיות מטעם
 הועדה והגשת
 ראיות אחרות

 סדר חקירת
 עדים והגשת

 ראיות אחרות

 32. סיימו בעלי הדין הבאת ראיותיהם, רשאית הועדה להזמין מטעמה היא כל עד,
 ואפילו אש כבר נשמעה עדותו, ולהורות על הגשת כל ראיה אחרת, ורשאית היא להרשות

 לבעלי הדין, על פי בקשתם, להביא ראיות נוספות אם ראתה צורך בכך.

 33. סדר חקירת העדים והגשת ראיות אחרות יהיה ככל האפשר כסדר הנהוג במשפט
 פלילי בבית משפט מהוזי.

 34. (א) כתום הבאת הראיות או אם לא הובאו ראיות עקב הודאת הנתבע בעובדות
 או מטעם אחר, רשאים התובע ואחריו הנתבע להשמיע את סיכומיהם לענין האשמה.

 (ב) סיימו בעלי הדין את הבאת ראיותיהם, רשאית הועדה להורות להם לסכם
 טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסויימת שתקבע, בין בנוסף על הסיכום

 שבעל פה ובין במקומו.

ה ט ל ח : ה ׳ ן ד מ י  ס

 35. בתום בירור הקובלנה תחליט הועדה האם לזכות את הנתבע או להרשיעו, זולת קבלת החלטה
 אם החליטה על ביטול הקובלנה. ההחלטה תהיה בכתב ותנומק.

 קריאת ההחלטה
 והנימוקים

 הרשעה בעבירה,
 על פי עובדות

 שלא נכללו
 בקובלנה

 ההרשעה
 בעבירות אחדות

 ראיות לענין
 האמצעי המשמעתי

 ולחיובים אחרים

 החלטה בדבר
 האמצעי המשמעת•

 המצאת ההחלטה
 שהוקראה

 36. ההחלטה תיחתם בידי חברי הועדה ותיקרא בפני בעלי הדין, או יומצא להם העתק
 ממנה כפי שתקבע הועדה או יושב ראש הועדה.

 37. הועדה רשאית להרשיע נתבע בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות
 שהוכחו בפניה אף אם עובדות אלה לא נטענו בקובלנה, ובלבד שניתנה לנתבע הזדמנות

 סבירה להתגונן.

 38. הועדה רשאית להרשיע נתבע בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות
 שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו בהחלטתה אלא אמצעי משמעתי אחד בשל אותו מעשה,

 39. הועדה רשאית לפסוק הוצאות דיון ולהטיל אותן על בעלי הדין לפי שיקול דעתה. הוצאות דיוו

 40. הרשיעה הועדה את הנתבע, רשאי התובע ואחריו הנתבע לטעון את טענותיהם לענין
 האמצעי המשמעתי, לרבות הוצאות הדיון; הועדה רשאית להרשות להם להביא ראיות

 לענין זה.

 41. לאחר הטענות והראיות, אם היו, תחליט הועדה בהחלטתה על האמצעי המשמעתי
 והוצאות הדיון; ההחלטה תיחתם בידי חברי הועדה ותיקרא בפני בעלי הדין או תומצא להם,

 כפי שתקבע הועדה או יושב ראש הועדה.

 42. החלטה שהוקראה — יומצא העתק ממגד, לבעלי הדין.
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 מדק שלישי: ביצוע ההחלטות של ועדת הפיקוח

 43. היועץ המשפטי לממשלה ממונה על ביצוע החלטות הועדה, למעט חיוב בתשלום
 סכומי כסף שלא לאוצר המדינה.

 44. (א) העתק כל החלטה יומצא לשר המשפטים או למי שימנה לכך.
 (ב) החליטה הועדה להזהיר את הנתבע או לנזוף בו בלבד, רואים את ההחלטה

 כמבוצעת עם המצאת עותק החלטתה לידי הנתבע.

 אחריות
 לביצוע ההחלטה

 דרכי ביצוע
 ההחלטה

 מדק רביעי: המסקת הדיון

 45. הוגש לועדה העתק מכתב אישום בפלילים נגד אותו מטפל בשל מעשה או מחדל
 המשמש עילה לדיון בפניה, תחליט הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לכל בעל דין להשמיע
 את טענותיו — לפי סדר שתקבע הועדה — אם להפסיק את דיונה עד למתן פסק סופי

 בפלילים או להמשיך בדיון.

 46. הועדה רשאית לשנות את החלטתה לפי תקנה 45 בכל עת.

 פרק חמישי: הוראות שונות

 הפסקת הדיון

 שינוי ההחלטה
 בדבר הפסקת

 הדיון

 47. נחלקו דעות חברי הועדה, תכריע דעת הרוב; אין רוב לדעה אחת — תכריע הדעה
 אשר, לדעת יושב ראש הועדה, מקילה עם הנתבע; אולם אם לא היה רוב דעות לגבי
 האמצעי המשמעתי, רואים חבר ועדה שהציע את האמצעי המשמעתי החמור ביותר כאילו

 הצטרף לדעתו של חבר הועדה שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו.

 החלטות ברוב

 48. החלטת הועדה שיש בה דעת מיעוט, יחתמו כל חברי הועדה על החלטת הרוב,•
 אך רשאי בעל דעת מיעוט להוסיף את דעתו החולקת ונימוקיו בהחלטה.

 49. נבצר מחבר הועדה להשתתף בדיון, יתקיים הדיון בפני שני חברי הועדה הנותרים
 ובלבד שיושב ראש הועדה הוא אחד מהם; תקנה זו תחול גם אם התחיל הדיון בפני שלושה

 ונבצר מאחד החברים להמשיך בו.

 שינוי בהרכב
 הועדה

 50. כל מסמך שיש להמציאו לאדם לפי תקנות אלה, המצאתו תהיה במסירה לידיו או
 במשלוח מכתב בדואר רשום לפי מען מגוריו או עסקיו העיקרי של המקבל, עם אישור
 מסירה; היתה המסירה במשלוח מכתב כאמור, רשאית הועדה לראות את התאריך שבאישור

 המסירה כתאריך ההמצאה.

 המצאת מסמכים

 51. ליקוי באחד המסמכים המשפטיים או אי התאמה בין מסמך למסמך, אין בהם כדי
 לפגום בתקפם של ההליכים על פיהם! אולם אם נראה לועדה כי יש בדבר חשש לעיוות
 דינו של הנתבע, תדחה את הדיון למועד אחר או תורה הוראה אחרת כדי להסיר את החשש.

 פגמים שאינם
 פוגמים בדיון

 52. כל פעולה של נתבע לפי תקנות אלה רשאי לעשותה גם סניגורו במקומו זולת אם
 נאמר אחרת בתקנות אלה.
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 53. בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקול! אחר, סדרי הדי!
> בעניו והוראות ק ך ת צ י י ש ע ר ל ת ו י  תקבע הועדה בעצמה את ההסדר הנראה לה כטוב ב

 תהילה

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 22

 תיקון תקנה 43

 54. תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.

 55. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי
 הדין בועדת הפיקוח), תשל׳׳ה—1975״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  י״ ז בתמוז תשל״ה (26 ביוני 1975) ח
) שר המשפטים 7 0 6 3 ח 9 מ ) . 

 חוק החשמל, חשי״ד-954ו

בילים ת מו נ ק ת ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי״ד—1954 •י, אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות בדבר התקנת מובילים תשכ״ו—1965 2 (להלן — התקנות העיק
 ריות) בהגדרת ״התקנה סמויה״, המלה ״אדמה״, תימחק.

1 ה 3 נ ק ן ת ו ק י  2. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (4) יבוא: ת

 ״(4) צינורות פלסטיים כבדים, קלים, גמישים דמויי שרשרת או כפיפים,
 מיוצרים בהתאם לתקן (להלן — צינורות פלסטיים).״

 3. בתקנה 22(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״70 ס״מ לפחות״ יבוא ״70 מ״מ לפחות״.

 4. בתקנה 43(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״שלא יפחת מ־70 ס״מ״ יבוא ״שלא יפחת
 מ־70 מ״מ״.

ת פ ל ח  5. במקום תקנה 53 לתקנות העיקריות יבוא: ה
5 3 ' י נ ק ת 53. סוגי הצינורות הפלסטיים המותרים להתקנה הם: ת ו י י נ י צ י ג י ם  ״

 פלסטיים
 (1) צינורות קשיחים בעלי דפנות עבות התואמים את דרישות
 תקן ישראלי 728 לגבי צינורות כבדים שאות כינויים ״כ״

 (להלן — צינורות כבדים);
 (2) צינורות קשיחים בעלי דפנות דקות, התואמים את תקן
 ישראלי 728 לגבי צינורות קלים, שאות כינויים ״ק״ (להלן —

 צינורות קלים);
 (3) צינורות גמישים דמויי שרשרת התואמים את תקן ישראלי
 728 לגבי צינורות גמישים, שאות כינויים ״ג״(להלן — צינורות

 גמישים);

 ס״ח תשי״ד, עמי 190.
 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 472.
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 (4) צינורות כפיפים שאינם כבים מאליהם התואמים את תקן
 ישראלי 728, שאותיות כינויים ״פ״ד״;

 (5) צינורות כפיפים הכבים מאליהם התואמים את תקן
 ישראלי 728, שאותיות כינויים ״פנ׳/״

 במקום תקנה 54 לתקנות העיקריות יבוא:

״ ״54. בכפוף להוראות תקנות 52 ו־53 מותר להשתמש בצינורות פלסטיים ^ 
 פלסטיים כאמור להלן:

 (1) צינור פלסטי כבד, קל, גמיש או כפיף הכבה מאליו בהת־
 קנה גלויה, סמויה או חשיפה — במיתקנים ביתיים במקומות

 שאין בהם סכנה מוגברת;

 (2) צינור פלסטי כבד, קל, גמיש או כפיף הכבה מאליו —
 בהתקנה סמויה או חשיפה בכל גובה מהרצפה — במקומות

 המיועדים לבתי מלאכה ובתי חרושת;

 (3) ציור פלסטי כבד — בהתקנה גלויה כאשר הוא מותקן
 בגובה שלא פחות ממטר אהד מהרצפה — במקומות המיועדים

 לבתי מלאכה ולבתי חרושת;

 (4) צינור פלסטי כבד, כפיף שאינו כבה מאליו או כפיף
 הכבה מאליו — לפני יציקת ביטון של חלקי מבנה ובהתקנה

 מתחת לרצפה;

 * (5) צינור פלסטי כפיף שאינו כבה מאליו — בהתקנה סמויה
 בלבד — במיתקנים ביתיים ובמקומות המיועדים לבתי מלאכה
 ולבתי חרושת, שאין בהם סכנה של התלקחות אש או התפוצצות

 מהמרים דליקים או נפיצים.״

 בתקנה 55 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א) במקום ״קשיה־קל״ יבוא ״קל״.

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) למרות האמור בתקנה 54 ניתן להתקין צינור פלסטי כבד, קל, גמיש
 או כפיף הכבה מאליו גם במקומות בהם קיימת סכנה של פגיעות מכניות

 בהתקנה גלויה בכל גובה שהוא בתנאי שהצינור יוגן על יד כיסוי מגן.״

 במקום תקנה 56 לתקנות העיקריות יבוא:

י 56. (א) כיפוף צינור פלסטי כבד או קל ייעשה תוך חימום הצינור או י נ י י צ י פ ' י " 
 פלסטי כבד

 או קל באמצעים אחרים, ובלבד שלא ייפגעו תכונותיו של החומר ממנו נוצר
 הצינור, לא תיפגע צורתו העגולה של הצינור ולא ייגרמו קשיים ותקלות

 בהשתלת המוליכים לצינור.
 (ב) הזווית הנוצרת על ידי כיפוף של צינור פלסטי לא תהיה קטנה

 מ־90 מעלות.
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 (ג) הרדיוס הפנימי של כיפוף צינור פלסטי כבד או קל יהיה כמפורט
 בתקנה 25(ג) כשהצינור מיוצר במידות מילימטריות, וכמפורט בתקנה

 38(ג) כשהצינור מיוצר במידות אינצ׳ים.״

: תיקון תקנד, 57 א ו ב  9. בתקנה 57 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) י

 ״(2) בהתקנה גלויה של צינור פלסטי כבד או קל לא יעלה המרחק בין
 החבקים על מטר אחד, ובהתקנה גלויה של צינור פלסטי גמיש או כפיף
 לא יעלה המרחק בין החבקים על 40 ס״מ, ובלבד שהמרחק בין חבק לבין
 מקום הצימוד של הצינור או נקודת המוצא של הצינור לא יעלה על 20 ס״מ.״

 10. בתקנה 64 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון תקני, 64

 ״(ג) בהתקנת צינור פלסטי כפיף שאינו כבה מאליו, נוסף לאמור בתקנות 54(4)
 ו־54(5) ימולאו תנאים אלה:

 (1) הצינור יושקע בתוך טיח, טיט, ביטון או כיוצא באלה, כאשר עובי
 השכבה המכסה אותו לכל אורכו לא יקטן מ־5 מ״מ;

 (2) אורד הקצה ההפשי של הצינור הבולט מהחומר המכסה אותו
 לא יעלה על 10 מ״מ;

 (3) המרווח בין הקצה החפשי של הצינור לבין עץ או הומר דליק אחד
 לא יקטן מ־10 מ״מ.

 (ד) למרות האמור בתקנת משנה (ג)(1), מותר להתקין צינור פלסטי כפיף
 שאינו כבה מאליו בתוך חלל קירות מחומר בלתי דליק או בתוך לבנים חלולות,
 בתנאי שלמקומות אלה לא יהיה פתח אל אויר חיצון וכל קטע הצינור יהיה כלול

 בין רצפה ותקרה של קומה אחת בלבד.״

 11. בתקנה 72 לתקנות העיקריות, במקום ״קשיה־כבד״ יבוא ״כבד״. תיקון תקני, 72

 12. בתקנה 75(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״קשיח־כבד״ יבוא ״כבד״. תיקון תקנה 75

 13. בתקנה 94 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון תקנה 94

 ״(ג) תעלות אנכיות העוברות בין קומה לקומה יהיו מצויירות, במעבר בין
 הקומות במחיצות מחומר עמיד בפני אש, למניעת התפשטות אש מקומה

 לקומה.״

 14. תחילתן של תקנות אלה היא בתום 6 חדשים מיום פרסומן. תחילי׳

 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החשמל (התקנת מובילים) (תיקון), תשל״ה—1975״. השם

ם ב ר ־ ל ב י י  ט׳ בתמוז תשל״ה (18 ביוני 1975) ח
0 שר המסחר והתעשיה 8 6 0 0 מ 9 ח < 
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9 ן 5 7 -  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ ח

ה ט ל ק ן ה מו ר סי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־43 לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״הקלטה״ — תקליטים, סרטים מגנטיים ואחרים, המיועדים למכירה לצדכן שעליהם
 נעשו הקלטות, לרבות מכל, קופסה או תיבה שלהם והמהווים חלק בלתי נפרד מהם!

 ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו לייצר הקלטות, לרבות על דרך ההעתקה!

 ״בעל הקלטה״ — אדם הזכאי לזכות יוצרים בהקלטה על פי הוראות סעיף 19 לחוק
 זכות יוצרים, 21911!

i ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת הקלטות, לרבות יבואן, קמעונאי או סוכן 
 ״הקלטה מודפסת״ — הקלטה מיוצרת בארץ שמקורה בחוץ־לארץ!

 ״הקלטה מופקת״ — הקלטה שכל שלבי ייצורה נעשו בארץ על ידי בעל הקלטה!
 ״תיאור״ — כל תיאור של הקלטה למטרת מסחר או פרסומת, בכתב, בדפוס, בציוד,

 בעל פד. או בכל דדך אחרת הנהוגה במסחר.

 2. יצרן יסמן כל הקלטה שהוא מייצר בהתאם להוראות צו זה בסימון שאינו כוזב
 ושאין בו כדי להטעות.

 3. (א) לא ימכור אדם הקלטה, לא יציענה למכירה, לא יעבירנה לאחר בשום דרך
 מדרכי ההעברה ולא ירכוש סוחר הקלטה, אלא אם ההקלטה מסומנת בהתאם להוראות

 צו זה והסימון אינו כוזב ואין בו כדי להטעות.
 (ב) לא ימכור אדם הקלטה מודפסת לא יציענה למכירה ולא יעבירה בשום
 דרך מדרכי ההעברה אלא לבעל הקלטה ואלא לפי חוזה שאישרה הרשות המוסמכת

 כמשמעותה בפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 31939.

 4. הסימן של הקלטה מופקת יכלול הן על גבי המעטפה של ההקלטה והן על גבי
 ההקלטה עצמה פרטים אלה —

 (1) בשפה העברית —
 (א) שם בעל הקלטה ומענו או סימן המסחר הרשום שלו!

 (ב) שם הסוחר!
) המילים ״תוצרת הארץ״! ג ) 

 (2) בשפה כל שהיא —

 (א) סוג ההקלטה, אם ההקלטה אינה מסוג ״סטריאו״ 5
 ()ב מהירות המנגינה אם מהירות ההקלטה אינה i33 סיבובים

 לדקה,י

) שמם של הסולן, התזמורת והמנצח! ג ) 
 (ד) תוכנית הקלטה.

 חובת יצרן לסמן

 הגבלות בהעברת
 החזקה

 פרטי הסימון
 של מקלטה

 מופקת

 1 ס׳׳ח תשי״ח, עמ׳ 24¡ תשל״ג, עמ׳ 26.

ד ג׳, עמי 2633. י  2 חא״י, ג

 3 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמי 137.

 2314 קובץ התקנות 3373, ט״ז באב תשל׳׳ה, 24.7.1975



ז י מ י פ י ה ט י  5. הסימון של הקלטה מיובאת יכלול פרטים אלה: פ
 של הקלטה

 (1) על גבי המעטפה, בשפה העברית — מיובאת
 (א) שם בעל ההקלטה ומעונו או סימן המסחר הרשום שלו!

 (ב) שם הסוחר)
 (ג) סוג ההקלטה, אם ההקלטה אינה מסוג ״סטריאו״;

ת המנגינה אם המנגינה אינה í33 סיבובים לדקה! ו ר י ה מ  (ד )

 (2) על גבי הקלטה, בשפה כל שהיא —
 (א) כל הפרטים שצויינו בפסקה (1)!

 (ב) שמם של הסולן, התזמורות והמנצח!
 (ג) תוכניות ההקלטה.

 6. הסימון לפי צו זה יהיה ברוד ובד־קיימה, באותיות שגודלן לפחות 2 מילימטר אופ! הסימון
 וייעשה —

 (1) על גבי המעטפה של ההקלטה — על ידי הדפסה!

 (2) על גבי ההקלטה — על ידי הדפסה על ההקלטה עצמה או על ידי
 הדפסה על גבי תווית שתוצמד היטב להקלטה.

 7. (א) לא ימכור בעל הקלטה או סוחר הקלטה, לא יציענה למכירה ולא יעבירנה המכירה באריזה
 לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה, אלא אם ההקלטה נארזה במעטפה שעליה הודפסו כל
 פרטי הסימון לפי סעיף 4 או 5 או הוצמדה לה היטב תווית שעליה הודפסו כל פרטי

 הסימון כאמור.
 (ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על מכירה של הקלטות על ידי יצרן לבעלי

 הקלטה ועל העברתן כאמור.

 8. לא יסמן יצרן או סוחר הקלטות, לא יתאדן ולא יגרום לסימונן או לתיאורן, שלא סימון ותיאור
 בהתאם להוראות צו זה.

 9. לא יוסיף אדם במהלך עסקו, בין בעצמו ובין על ידי אחר, כל פרט, תמונה או שימון ותיאור
ף ט י  צילום בסימונן או כתיאורן של הקלטות, נוסף לפרטים לפי סעיף 4 או 5, אלא אם הפרט נ

 הנוסף הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

 10. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין. שמירת דינים

 11. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו. תחילי,

— בטל. ביטוי
 12. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תקליטים), תשל״ד—1973 4 

 13. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון הקלטות), תשל״ה—1975״. י׳שס

ם ב ד ־ ל ב י י  י״ג בתמוז תשל״ה (22 ביוני 1975) ח
) שד המסחר והתעשיה 7 4 ״ 0 0 מ 3 ח < 

 * ק״ת תשל׳׳ד. עמ׳ 9.

 קובץ התקנות 3373, ט״ז באב תשל״ה, 24.7.1975 2315



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957

 אכרזה על שירות בר־ פיקוח

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 1
 אני מכריז לאמוד:

 1. באכרזה זו —
 ״הדברה״, ״חרקים״ ד״מכרסמים״ — כמשמעותם בתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים),

.  תשל״ה—1957 2

 הגדרות

 אכרזה עי שירית 2. הדברת חרקים או מכרסמים מוכרזת בזה כשירות בר־פיקוח.

 בר־ פיקוח

 השם 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת פיקוח על מצרכים ושירותים (הדברת מזיקים),
 תשל״ה—1975״.

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 ט״ו בתמוז תשל״ה (24 ביוני 1975)
 >חמ 74117)

1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.  י
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1184.

 פקודת מחלות נעל*״חיים, 1945
 תקנות בדבר מניעת מחלת הפה והטלפיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 י, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מחלות בעלי־חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש״ך—1959 ־-, במקום
 תקנה 10 יבוא:

 ״אגרות 10. בעד הרכבת חיסון מפני כל אחד מטיפוסי נגיף מחלה על ידי רופא

 וטרינרי או מפקח, ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים להלן:

 שיעור האגרה

 בעד חיסון מפני מחלת פה וטלפיים לבקר ביירות
 (למעט בקר מגזע מקומי) 3.00
 בעד חיסון מפגי מחלת פה וטלפיים לבקר מגזע מקומי 2.50

 בעד חיסון מפני מחלת פה וטלפיים לכבשים ועזים 1.00״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

 החלפת תקנה 10

ן ז ו ן א ר ה  א
 שד החקלאות

 י״א בתמוז תשל״ה (20 ביוני 1975)
 (המ 73826)

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 155.

 2 ק״ת תש״ד, עמ׳ 227¡ תשל״ד, עמי 664.

 2316 קובץ התקנות 3373, •ט״ז באבי תשל״ה, 24.7.1975



 חוק הזרעים, תשטיץ-1956

 תקנות בדבר גידול פקעות סייפן ומכירתן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 / אני מתקין
 תקנות אלה:

, תיקל! תקנד,22  1. בתקנה 22(א) לתקנות הזרעים (גידול פקעות םייפן ומכירתן), תשל״ג—1972 2
 במקום ״20 אגורות״ יבוא ״40 אגורות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן) ,(תיקון), השם
 תשל״ה—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  י״א בתמוז תשל״ה (20 ביוני 1975) א
) שר החקלאות ד 3 9 3 מ 4 ח ) 

 1 סייח תשט״ז, עמי 97; תשכ״ה, עמ׳ 55.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 364.

 תיקון תקנה 4

 תיקון תקנה 9

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז-956 ז

 תקנות בדבר שימוש בקוטלי עשבים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5, 6, 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 נ,
 אני מתקין תקנות אלה:

,  1. בתקנה 4 לתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ״ט—1969 2

 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״20״ יבוא ״40״ !

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״לירה אחת״ יבוא ״5 לירות״.

 2. בתקנה 9 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״3״ יבוא ״10״ !

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״לירה אחת״ יבוא ״חמש לירות״.

 3. לתקנות״״אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

 י״א בתמוז תשל״ה (20 ביוני 1975) א ה ר ן א ו ז ן
 (חמ 733010) ,

 שר החקלאות

 ס״וו תשט״ז, עמ׳ 79; תשכ״ו, עמ׳ 44; תש״ל, עמ׳ 36.
 ק״ת תשכ״ט, עמי 754.

 קובץ התקנות.3373, .ט״ז באב תשל״ה, 24.7,1975 2317



 חוק הגנת הצומח, תשט״ז-956 ז

ם י ח מ בוא צ ר י ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 י; אני
 מתקין תקנות אלה:

, ת 1. במקום התוספת הששית לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל״א—1970 2 >־ ל יח  ד

 התוספת הששית
 יבוא:

 ״תוספת ששיח
 (תקנה 17)

 שיעור האגדה
ת י ד , י  1. משלוח המכיל חומר ריבוי — זרעים וזרעי תפוחי אדמה: ב
 מ־10 עד 20 ק״ג 10.00

 לכל 10 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל
 של טונה אחת 0.40

 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל
 של 300 טונות 0.70
 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 1.60

 2. משלוח המכיל חומר ריבוי וגטטיבי(למעט תפוחי אדמה):
 מ־10 עד 20 ק״ג 16.00

 לכל 10 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל
 כולל של טונה אחת 0.60
 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם 5.50

 3. משלוח שאינו מכיל חומד ריבוי:
 מ*10 ק״ג עד 100 ק״ג 16.00

 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל
 של טונה אחת 2.00

 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל
 של 100 טונות 0.30

 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן, עד למשקל כולל
 של 1000 טונות 1.20

 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן •י׳ 1.00״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  י״א בתמוז תשל״ה (20 ביוני 1975) א
< שר החקלאות 7 3 8 0 0 9 ) 

 1 ס״ח תשט״ז, עפ׳ 79; תשנ״ו, עמ׳ 44; תש״ל, עמי 36.

 2 ק״ת תשל״א, עמי 25; תשל״ב, עמי 658.

 2318 קובץ התקנות 3373, ט׳׳ז באב תשל׳׳ה, 24.7.1975



 פקודת הכלבת, 1934

 פקודת מחלות בעלי־ חיים, 1945

 תקנות בדבר החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934 וסעיף 20 לפקודת מחלות
, אני מתקין תקנות אלה:  בעלי־חיים 2

 1. בתקנה 5 לתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים, וקופים במאורות בידוד), תיקון תקנה 5
 תשי״ט—1959 3י, במקום ״75 אגודות״ יבוא ״1.50 לירות״ ובמקום ״5 לידות״ יבוא

 ״15 לירות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות השם
 בידוד), תשל״ה—1975״.

 תקנות בדבר שימוש בתכשירי נובאקרון, אזודרין, סיאולן, ומטאציל

8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ר
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(ב) לתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, סיאולן תיקון תקני, 3 ז
, במקום ״5״ יבוא ״10״.  ומטאציל), תשכ״ח—1968 2

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין,
 סיאולן, ומטאציל) (תיקץ), תשל״ה—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 כ״ח בתמוז תשל״ה (7 ביולי 1975)
 (חמ 73883)

 1 ע׳׳ר 1934, תוס׳ 1, עמי 242.

 2 «״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 155.

 3 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1724¡ תשל״ג, עמ׳ 429.

 חוק המת הצומח, תשט״ז-1956

ן ז ו ן א ר ה  א
 שד החקלאות

 כ״ח בתמוז תשל״ד.(7 ביולי 1975)
 (וומ 738021)

 1 ס׳׳וז תשט׳׳ז, עמי 179¡ תשכ״ו, עמ׳ 44.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1825¡ תשל״ב, עמי 271.

 קובץ התקנות 3373, ט״ז באג תשל״ה, 24.7,1975 2319



 חוק התקנים, חשי״ג-953ו

 אכרזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 !,
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 240״ — תקן ישראלי ת״י 240 — כסלו תשכ״ו
 (דצמבר 1965) — סבון תמרוקים כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י 240 —

 מרחשון תשל״ג(אוקטובר 1972) — סבון תמרוקים.

 2. התקן הישראלי ת״י 240 הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רה׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת׳׳א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז היפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, היפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. ׳תהילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 240 — מרחשון תשל״ג (אוקטובר 1972) — סבון
, בטלה.  תמרוקים), תשל״ג—1973 2

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 240 — כסלו תשכ״ו (דצמבר
 1965) — סבון תמרוקים), תשל״ה—1975״.

 אכרזה על
 תקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 תחילה

 ביטול

ן י ל ט י י ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975)
 (חמ 74082)

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 939.

 2320 קובץ התקנות 3373, ט״זבאב תשל״ה, 24.7.1975



 חוק התקנים, תשי״ג-953ו

ל תקן רשמי ה ע ז ר כ  א

,  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, חשי״ג—1953 ג
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 607״ — תקן ישראלי ת״י 607 — ניסן תשכ״ו(אפריל הגדרות
 1966) — גלילים לגאז: חיבורי יציאה מהשסתומים כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי

 ת״י 607 — סיוון תשל״א (יוני 1971) — גלילים לגאז: חיבורי יציאה מהשסתומים.

 2. התקן הישראלי ת״י 607 הוא תקן רשמי. אכרזה עי
 תקן רשמי

 3. התקן האמור הופקד: מקומות
 הפקדת התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רה׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 י תל־אביב;

 1 (4) במשרד מנהל מחוז'חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 | (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 ; וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 ( 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחייה
 ו

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 607 — סיוון תשל״א (יוני 1971) — גלילים לגאז: ביטוי
, בטלה.  חיבורי יציאה מהשסתומים), תשל״ב—1972 2

 ^ 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 607 — ניסן תשכ״ו(אפריל 1966) — השם
^ גלילים לגאז: חיבורי יציאה מהשסתומים), תשל״ה—1975״. | 

׳ צ י י ט ל י ן  כ׳ בסיון השלייה (30 במאי 1975) י
) הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 30.

2 ק״ת תשי״ב, עמי 905.  י
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 חוק התקנים, חשי״ג-953ו

 אכרזה על תקן רשמי

,  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 ג
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 52״ — תקן ישראלי ת״י 52 — אב תשכ׳׳ה (יולי
 1965) — מיץ פרי הדר טבעי (במכלים אטומים) כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי

 ת״י 52 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) — מיץ פרי הדר טבעי (במכלים אטומים).

 2. התקן הישראלי ת״י 52 הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רה׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תהילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 52 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) — מיץ פרי הדר
 טבעי(במכלים אטומים)) תשל״א—21971, בטלה.

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 52 — אב תשכ״ה (יולי 1965) —
 מיץ פרי הדר טבעי(במכלים אטומים)), תשל׳׳ה—1975״.

 אכרזד, על
 תקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 תחילה

 ביטול

ן י ל ט י י ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 כ״ג בסיון תשל״ה (2 ביוני 1975)
 (חמ 74082)

 1 פ״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 676.

 2322 קובץ התקנות 3373, ט״ז באב תשל״ה, 24.7.1975



 חוק התקנים, תשי״ג -953 ו

 אכרזה על תקן רשמי

,  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 ג
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 318״ — תקן ישראלי ת״י 318 — טבת תשכ״ד הגדרות
 (דצמבר 1963) — מטפי פחמן דו חמצני מיטלטלים כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי

 ת״י 318 — אב תשל״ג(אוגוסט 1973) — מטפי פחמן דו־חמצני מיטלטלים.

 2. התקן הישראלי ת״י 318 הוא תקן רשמי. אכרזה על
 תקן רשמי

 3. התקן האמור הופקד: מקומות
 הפקדת התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תהילה

ל ו ט י  5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 318 — אב תשל״ג (אוגוסט 1973) — מטפי פחמן ב
, בטלה.  דו־חמצני מיטלטלים) תשל״ד—1974 2

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 318 — טבת תשכ״ד (דצמבר 1963) השם
 מטפי פחמן דו־ חמצני מיטלטלים), תשל״ה—1975״.

׳ צ י י ט ל י ן  כ״ג בסיון תשל״ה (2 ביוני 1975) י
ה נ ל ת ) הממונה על ה 7 4 0 8 מ 2 ח ) 

 1 ם״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1171.
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 חוק התקנים, תער״ג-953ן

ן רשמי ק ל ת ה ע ו ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 1
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

י 339״ — תקן ישראלי 339 — טבת תש״ך (ינואר  1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״
ז — ו מ ת 3 3  960i) — מכלי זכוכית לסיפונים כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י 9

 תשכ״ד (יוני 1964) — מכלי זכוכית לסיפונים.

 2. התקן הישראלי ת״י 339 הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 339 — תמוז תשכ״ד (יוני 1964) — מכלי זכוכית
, בטלה.  לסיפונים) תשכ״ו—1965 2

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 339 — טבת תש״ך (ינואר 1960) —
 מכלי זכוכית לסיפונים), תשל״ה—1975״.

 אכרזה על
 תקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 תחילה

 ביטול

ן י ל ט י י ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 כ״ג בסיון תשל״ה (2 ביוני 1975)
 (חמ 74082)

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 151.

 2324 קובץ התקנות 3373, ט״ז באב תשל״ה, 24.7.1975



 חוק התקנים, תער׳׳ג-953 ו

 אכרזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—953! !
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 57״ — תקן ישראלי ת״י 57 — ספטמבר 1951 — הגדרות
 שמן חמניות למאכל כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י 57 — ספטמבר 1954 —
 שמן חמניות למאכל ובגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י 57 — יולי 1955 — שמן חמניות

 למאכל.

 2. התקן הישראלי ת״ י 57 הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משח־ המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ד. 76,
 תל־ אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזד. זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחילה

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 57 — יולי 1955 — שמן חמניות למאכל) תשי״ז— ביטול
 21956, בטלה.

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 57 — ספטמבר 1951— שמן חמניות השם
 למאכל), תשל״ה—1975״.

ן י ל ט י י ׳ צ  כ״ה בםיון תשל״ה (4 ביוני1975) י
) הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 30.

 2 ק״ח תשי״ז, עמ׳ 131.

 אכרזה על
 תקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 קובץ התקנות 3373, ט״ו באב תשל״ה, 24.7.1975 2325



 חוק התקנים, תשי״ג-953ו

 אכרזה על תקן רשמי

, x 1953—•בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשייה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג 
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

י 637״ — תקן ישראלי 637 — אדר א׳ תשכ״ז(פברואר  1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״
 1967) — גלילים לגאזים: שסתומים כסי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י 637 —

 סיוון תשל״א (יוגי 1971) — גלילים לגאזים: שסתומים.

 2. התקן הישראלי ת״ י 637 הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 637 — סיוון תשל״א (יוני 1971) — גלילים לגאזים:
, בטלה.  שסתומים),תשל״ג—1972 2

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 637 — אדר א׳ תשכ״ז (פברואר
 1967) — גלילים לגאזים: שסתומים), תשל״ה—1975״.

 אכרזה על
 תקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 תחילה

ן י ל ט י י ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975)
 (חמ 74082)

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 132.

 2326 קובץ התקנות 3373, טין באב תשל״ה, 24.7.1975



 חוק התקנים, תשי״ג-953ו

 אבחה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג~~1953 /
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 290״ — תקן ישראלי ת״י 290 — םיון תשי׳׳ח הגדרות
 (מאי 1958) — בלוקי חול־סיד (בלוקי ״סיליקט״) כפי שתוקן בגיליון תיקון לתיקון ישראלי

 ת״י 290 — תשרי חש״ ך (אוקטובר 1959) — בלוקי חול־סיד (בלוקי ״סיליקט״).

 2. התקן הישראלי ת׳־י 290 הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רה׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך, העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

י י ש י  5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 290 — תשרי תש״ך (אוקטובר 1959) — בלוקי חול־סיז־ ב
, בסלה.  ובלוקי ״סיליקט״)), תש״ך—1959 2

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 290 — סיון תשי״ח (מאי 1958) — השם
 בלוקי חול־סיד (בלוקי ״סיליקט״)), תשל״ה—1975״.

 ו

ן י ל ט י י ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 1 נו״ח תשי״ג, עמי 30.

 '•'״' ק״ת תשך, עמי 1224.

ה על ק נ  א
 תקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 כ״ג בסיון תשל״ה (2 ביוני 1975)
 (חמ 74082)
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 חוק התקנים, חשי״ג-953ו

 אכרזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 ?
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 66״ — תקן ישראלי ת״י 66 — תמוז תשכ״א (יוני
 1961) — מטפי קצף מיטלטלים כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י 66 — אב

 תשכ״ה (אוגוסט 1965) — מטפי קצף מיטלטלים.

 2. התקן הישראלי ת״י 66 הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, דח׳ אגרון 30, ירושלים:

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רה׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 66 — אב תשכ״ה (אוגוסט 1965) — מטפי קצף מיטל־
, בטלה.  טלים) תשכ״ז—1966 2

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 66 — תמוז תשכ״א (יוני 1961) —
 מטפי קצף מיטלטלים), תשל״ה—1975״. י

 אנרזה על
 תקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 תחילה

 ביטול

 י י צ י י ט ל י ן
 הממונה על התקינה

 1 ם״ח תשי׳׳ג, עמי 30.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 378.

 כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975)
 (חמ 74082)

 תיקון טעות

ת 3359, ו נ ק ת ץ ה ב ו ק ם ב ס ר ו פ ׳ 2), תשל״ד.—1975, ש ן מס ל (תיקו ע ו פ צאה ל ת ההו ו נ ק ת  ב

. מן י שסו פ לא כ ה ״31 א״ ו נ ו ש א ר ה ה ש ד ח ה ה נ ק ת ת ה ה 3, יש לסמן א נ ק ת  תשל״ה, עמ׳ 2052, ב
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 המחיר 192 אגודות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




