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1 9 4 8 - ח ״ ש  פקודת סדרי השלטון והמשפט, ת

ת שירותי בנק ק ס פ ־ חירום בדבר ה ת ע ת־ ש ו  תקנ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 י
 אני מתקין תקנות־שעת־חירום אלה:

, 2 1. בתקנה 2 לתקנוודשעת־חירום (הפסקת שירותי בנק) (מם׳ 2), תשל״ה—1975 2 , י נ ק ן ת קו  תי

 אחרי ״מחמת שביתה״ יבוא ״באותו מוסד או במוסד בנקאי אחר״.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (הפסקת שירותי בנק) (מם׳ 2) (תיקון), ש  ה

 תשל״ה—1975״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י״ב באלול תשל״ה (19 באוגוסט 1975) י
) שר האוצר 7 6 ד 3 מ 8 ח < 

ם׳ א׳, עמי 1.  1 ע״ר תש״ח, תו

 2 ק״ת תשל״ה, עמי 2049.

ו 9 5 7 - ז ״ י ש  חוק הסכמים קיבוצייס, ת

ן צו הרחבה ת מ ת בדבר הנוהל ב ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ד34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי׳׳ז—1957
 אני מתקין תקנות אלה:

 פרסום הודעה 1. ההודעה בדבר הכוונה לתת צו הרחבה כאמור בסעיף 26 לחוק תפורסם בשני

 עתונים יומיים.

י 2. המעונין לערוד על מתן צו הרחבה, ישלח לשר העבודה את הערר עד תום י ו הגשת ע ר  ד

 עשרים יום מהיום שבו פורסמה ההודעה בשני העתונים היומיים.

י 3. תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשי״ז—1957 2 — בטלות. ו ט י  ב

 ד,שם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה),
 תשל״ה—1975״.

ם ע ר ה ב ש  י״ב באלול תשל״ה (19 באוגוסט 1975) מ
) שר העבודה 7 5 2 ג מ 2 ת ) 

 1 ס״ה תשי״ז, עמי 63.

 2 ק״ת תשי״ז, עמי 1552.

ל תשי״ה, 22.8.1975 ו י א ת 3386, ט״ו ב ו נ ק ת  2484 קובץ ה



9 ו 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

ה על שירות בר־ פיקוח  אכרז

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

ת פ ס ו ת  1. בתוספת לאכחת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בני־פיקוח), תשי״א— תיקון ה
 21951, אחרי פרט,3 יבוא:

 ״4. תיקון קופות רושמות״.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בני־פיקוח) השם
 (תיקון), תשל״ה—1975״.

ב ל ־ ר ם ב י י ׳ באלול תשל״ה (10 באוגוסט 1975) ח ג  י
) שר המסחר והתעשיה ד 4 ״ מ י ח ) 

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

 2 ק״ת תשי״א, עמ׳ 1027; תשי״ט, עמ׳ 1386; תש״ך, עמ׳ 1222.

9 ו 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

 אכרזה על שירותים בני פיקוח

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

1  1. בתוספת לאכדזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה), תש״ל--1969 ״, תיק
 אחרי פרט ״מכונית העתקה ושכפול״ יבוא:

 | ״קופות רושמות״.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה) (תיקון), השם
 תשל״ה—1975״.

 ג׳ באלול תשל״ה (10 באוגוסט 1975)
 (חמ 740145)

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 283¡ תשל״א, עמי 509, עמ׳ 1443.

ב ל ־ ד ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

י תשל״ה, 22,8,1975 2485 ו ל א ת 3386, ט״ו נ ו ג ק ת ץ ה נ ו  ק



1 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים !שירותים, ח
 פקודת הסמכויות בעגץ היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר קופות רושמות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, , וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 2  תשי״ח—1957 ג

 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״קופה״ — קופה רושמת שסיווגה לפי התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 3,

 הוא לפי פרט 2010—84.52, לרבות חלקים להרכיתה!
, ליבוא קופות או חלקים  ״רשיון יבוא״ — רשיון כאמור בצו מתן רשיונות יבוא, 1939 4

 לתיקונן!
 ״שירותי החזקה״ — כמשמעותם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי

 החזקה), תש״ל—969! 5 .
 ״מכירה״ — כמשמעותה בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957, לרבות

 הצעת מכירה!
 ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור קופות בישראל!

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת קופות או חלקי חילוף של קופות!
 ״יבואן״ — סוחר שעסקו או חלק מעסקו יבוא קופות, לרבות תיווך ליבוא קופות בידי

 צרכן בעצמו!
 ״תיאור״ — כל תיאור בכתב, בדפוס, בציור, בעל פה או בכל דרך אחרת, הנהוג במסחר!
 ״תחנת שירות״ — מקום מצוייד בציוד לעשיית שירותי החזקה או לקבלת הזמנות

 לעשיית שירות!
 ״מנהל״ — מי שהמנהל הכללי של משדד המסחר והתעשיה מינהו להיות מנהל לביצוע

 סעיפים 10 (ג), 10 (ה) ו־13(א)!
 ״תעודת אחריות״ — תעודה חתומה ביד יצרן או יבואן בנוסח שבתוספת הראשונה!

 ״תעודת החזקה״ — תעודה חתומה ביד עושה שירות, בנוסח שבתוספת השניה, שבה
 הוא מתחייב על עשיית שירות החזקה לתקופה של שנים עשר חודש, בתנאים

 שנקבעו בתעודה.

 2. לא יינתן רשיון יבוא אלא אם —
 (1) ספק קופות שלגביהן מתבקש רשיון היבוא הוא יצרן הקופות או
 סוכנו הבלעדי של היצרן לשיווק קופות, אם היצרן עצמו אינו עוסק כלל

 בשיווקן(להלן — הספק)!
 (2) מבקש רשיון היבוא המציא לרשות המוסמכת —

 (א) כתב התחייבות מאת הספק, שבו מתחייב הספק לספק למבקש

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24¡ תשל״ג, עמ׳ 26.

 2 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמ׳ 37! ה״וו תש״ל, עמי 24.

ת — שיעורי מק״ח 143, תשל״ה, עמ׳ 635. ״  3 ק

 4 עייר 1939, תום׳ 2, עמ׳ 1201.

 5 ק״ח תקז״׳ז, עמ׳ 283; תשל״ה, עמ׳ 2485.

 רשיון יבוא

 2486 קונץ התקנות 3386, ידו 5י!יוי תקזל״ה, 22.8.1975



 רשיון היבוא חלקי חילוף לתיקון כל קופה מהקופות שהמבקש ייבא
 מתוצרתו של הספק, במשך שבע שנים לפחות מיום מכירת הקופה

 לצרכן!
 (ב) כתב התחייבות מאת הספק, שבו מתחייב הספק לספק חלקי
 חילוף לקופות מתוצרתו כאמור בפסקת משנה (א) שלא ייבא מבקש

 רשיון היבוא, במשך שבע שנים משנת ייצורה של אותה קופה!
 (ג) כתב התחייבות חתום בידו, בטופס שקבעה הרשות המוסמכת,

 שבו הוא מתחייב בין השאר —
 (1) לספק חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון כל קופה מהסוג
 ומהדגם שמייבא אותו מבקש רשיון במשך שבע שנים לפחות

 מיום מכירתן לצרכן לראשונה!
 (2) לספק, תוך שבעה ימים מיום שדרש הצרכן, חלקי חילוף
 לכל קופה מתוצרתו של הספק שלא יובא בידי מבקש רשיון
 היבוא, במשך שבע שנים משנת ייצורה של אותה קופה — אם

 מבקש הרשיון הוא סוכנו הבלעדי של הספק בארז!
 (3) לקיים תחנת שירות, לפחות בכל אחת מהערים ירושלים,
 תל־אביב, חיפה ובאר־שבע, לעשיית שירות החזקה לקופות
 באמור בסעיף 12, בין אם ייבא אותן מבקש רשיון היבוא ובין
 אם אדם אחר, או לגרום לכך ששירותי החזקה ייעשו לקופות

 כאמור בתחנת שירות שלא בבעלותו!
 (4) ערובה בצורת ערבות או התחייבות, בסכום מםוייה. או
 בשיעור מםויים, לקיום התחייבויות על פי כתב התחייבות לפי

 נסמן(2), כפי שדרשה רשות מוסמכת.

ת א בות מ י  3. (א) הדשות המוסמכת רשאית לדרוש מכל יבואן שברשותו או בפיקוחו קופות התחי
י א י נ  או חלקי קופות מיובאים המיועדים למכירה, בין אם ייבא אותם לפני פרסום צו זה י

 ברשומות ובין אם אחרי פרסומו, בין אם נתן התחייבות אחרי פרסום צו זה ברשומות
 ובין אם לאו, שימציא לה —

 (1) התחייבות לקיום הוראה מהוראות צו זה, בסכום, במועד ובנוסח
 שתקבע הרשות המוסמכת!

 (2) ערובה, להנחת דעתה, למילוי ההתחייבויות כאמור.

 (ב) ניתנה ערובה לפי סעיף 2(2) (ג)(4) או לפי סעיף קטן (א)(1), רשאית
 הרשות המוסמכת לדרוש מכל יבואן ערובה נוספת או אחרת.

ת מכירי. ל ב ג  4. לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר, קופה, אלא אם הקופה מסומנת לפי צו זה ה
 והסימון הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

 5. הסימון יהיה ברור ובד־קיימא, ייעשה על גוף הקופה במקום גלוי לעין ויכלול אופל הסימון
ו  > ופרטי

 פרטים אלה:
 (1) שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו או שניהם כאחד!

 (2) שנת ייצורה של הקופה — אם פורסמו ברבים, או הובאו בדרך

ל תשל״ה, 22.8.1975 2487 ת 3386, ט״ו באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 אחרת לידיעת הצרכנים, תכונותיו של סוג או דגם של הקופה משנת ייצור
 מסויימת 5

 (3) שם המדינה שבה יוצרה הקופה.

 6. שפת סימון הפרטים לפי סעיף 5 וכל סימון נוסף יהיו —
 (1) עברית — בקופה שיוצרה בארץ, אך מותר יהיה להוסיף תרגום

 לועזי;
 (2) בכל שפה שהיא — בקופה מיובאת, ובלבד שמותר יהיה להוסיף

 תרגום עברי, ושכל פרטי סימון נוספים שנעשה בישראל יהיו בעברית.

 7. לא יסמן ולא יתאר יצרן, יבואן או סוחר, קופה, ולא יגרום לסימונה או לתיאורה,
 אלא אם הסימון או התיאור הם נכונים ואין בהם כדי להטעות.

 8. לא יוסיף יצרן, יבואן או סוחר ולא יגרום שיוסף על הפרטים לפי סעיף 5, כל
 פרט בסימונה או בתיאורה של קופה, אלא אם הפרט.הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

 9. (א) לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר קופה לצרכן אלא בצירוף הוראות שימוש
 ונהלי הפעלה בכתב.

 (ב) הוראות השימוש ונהלי הפעלה כאמור בסעיף קטן (א) יהיו בעברית אך
 מותר יהיה להוסיף נוסח לועזי.

 (ג) בהוראות השימוש תצוי״ן צריכת החשמל בואט ומתח חשמלי.

 10. (א) לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר קופה לצרכן אלא אם מסר לו תעודת
 אחריות כאמור בסעיף קטן (ג).

 (ב) תעודת אחריות לגבי קופה מיוצרת בארץ תינתן מאת היצרן ותהיה
 חתומה בידו, ולגבי קופה מיובאת תינתן התעודה מאת היבואן ותהיה חתומה —

 (1) ביד היבואן י— אם הוא מקיים תחנת שירות בבעלותו כאמור בסעיף
 2(2)(ג)(3)־

 (2) ביד היבואן ובעל תחנת השירות שבה ייעשה שירות החזקה — אם
 היבואן אינו מקיים תחנת שירות בבעלותו.

 (ג) תעודת האחריות תימסר בעת מסירת הקופה לצרכן, או במועד מאוחר
 יותר אם ניתן לכך היתר מיוחד בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, ובלבד

 שהמועד המאוחר יהיה לפני תום עשרים יום מיום מסירת הקופה לצרכן.

 (ד) נמכרה קופה לצרכן מאת סוחר, ימסור הסוחר, תוך שבעה ימים מיום
 המכירה, הודעה על כך בכתב ליצרן או ליבואן. לפי הענין, ובה יציין בין שאר הפרטים
 את שם המשפחה והשם הפרטי של הקונה, מענו, תאריך המכירה והפרטים לפי סעיף 5(2).

 (ה) . תעודת האחריות שתימסר לצרכן לפי סעיף קטן (ג) תהיה בנוסח שבתוספת
 הראשונה, ולא יוסיף בה היצרן או היבואן כל פרש או תנאי נוסף אלא לפי היתר בכתב

 מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ו) תקופת האחריות על פי תעודת האחריות תהיה —
 (1) לגבי קופה חשמלית או מכנית — לפחות שנה אחת מיום שנמכרה

 לראשונה לצרכן!

 שפת הסימון

 תיאור וסימון

 סימון ותיאור
וספים  נ

 הוראות שימוש

ת ו ת אהרי ד ו ע  ת

״ה, 22,8.1975 ל תשי ו ל א ת 3386, ט״ו ב ו נ ק ת  2488 קובץ ה



 (2) לגבי קופה אלקטרונית ־־ לפחות שלושה חדשים מיופ שנמכרה
 לראשונה לצרכן.

 11. (א) יצרן או יבואן יספק, על פי דרישתו של בעל תחנת שירות או אדם המחזיק אספק*
,^ןף חלקיןןייוף י ח ק ל ׳ ח אן ו ב  בקופה שייצר אותו יצרן או בקופה מהסוג ומהדגם שייבא אותן י

 לתיקון הקופה בתקופות שלהלן:

 (1) לגבי קופה שנמכרה לראשונה לצרכן ביום כניסת צו זה לתקפו או
 לאחריו — במשך שבע שנים לפחות!

 (2) לגבי קופה שנמכרה לראשונה לצרכן לפני כניסת צו-זה לתקפו —
 (א) במשך שבע שנים לפחות מיום מכירתה לראשונה לצדכן, אם
 ייבואו או ייצורו של אותו דגם שבידי הצרכן נמשך גם לאחר כניסת

 צו זה לתקפו!
 (ב) במשך חמש שנים לפחות מיום מכירתה לראשונה לצרכן, אם
 יובא או יוצר לפני כניסת צו זה לתקפו וייבואו או ייצורו של אותו

 דגם נפסק.

 (ב) יצרן או יבואן כאמור יספק — תוך שבעה ימים מיום שבו נדרש — לבעל
 תחנת שירות שקופה נמסרה לו לתיקון, או לאדם המחזיק בקופה, חלקי חילוף לפי

 דרישתו, במשך התקופות הנקובות בסעיף קטן(א).

 12. (א) יצרן או יבואן יעשה, על פי דרישתו של אדם המחזיק בקופה שייצר אותו שירותי ההזקו!
 יצרן או בקופה מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן, שירות החזקה, או יעשה בו תיקון או
 יגרום לכך שבעל תחנת שירות יעשה שירות החזקה או תיקון לגבי קופה, בתקופות

 שלהלן:
 (1) לגבי קופה שנמכרה לראשונה לצרכן ביום כניסת צו זה לתקפו או

 לאחריו — במשך שבע שנים לפחות!

 (2) לגבי קופה שנמכרה לראשונה לצרכן לפני כניסת צו זה לתקפו —
 (א) במשך שבע שנים לפחות מיום מכירתה לראשונה לצרכן, אם
 ייבואו או ייצורו של אותו דגם נמשך גם לאחר כניסת צו זה לתקפו

 ובלבד שלא חלה הפסקה ברציפות שירות החזקה לאותה קופה!
 (ב) במשך חמש שנים לפחות מיום מכירתה לראשונה לצרכן, אם
 יובאה או יוצרה לפני כניסת צו זה לתקפו וייבואו או ייצורו של
 אותו דגם נפסק, ובלבד שלא חלה הפסקה ברציפות שירות החזקה

 לאותה קופה!
 (ג) ניתן שירות החזקה לאדם המחזיק בקופה מאת בעל תחנת
 שירות תוך התקופות הנקובות בסעיף קטן (א), ימשיך בעל תחנת
 השידות או בעל כל תחנת שירות אחרת או יצרן או יבואן על פי
 דרישתו של מחזיק הקופה, לעשות שירות החזקה לגבי הקופה במשך

 התקופה של 7 ו־5 שנים האמורות, לפי הענין.

 13. (א) לא יעשה יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות, שירות החזקה, אלא על פי מגביית בעשיית
ת שירות החזקה נ ן ן ל ת ע ו ב ן א א ו ב י  תעודת החזקה בנוסח שבתוספת השניה, ולא יוסיף בה היצרן, ה

 השירות כל פרט או תנאי נוסף אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
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 (ב) ניתנה תעודת אחריות לפי סעיף 10 או תעודת החזקה לפי סעיף קטן (א)/
 חייב היצרן או בעל תחנת השירות או היבואן לעשות שירות החזקה —

 (1) בהתאם לתעודת אחריות — בתקופת האחריות;
 (2) בהתאם לתעודת החזקה — לאחר תום תקופת האחריות.

 (ג) את תעודת ההחזקה ימסור עושה שירות ההחזקה לצרכן תוך ארבעה עשר
 יום מיום תחילת תקופת ההחזקה, הנקוב בתעודה.

 14. (א) יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה או
 שנדרש לעשות תיקון בקופה ייענה בהקדם האפשרי לדרישה בדבר עשיית שירות החזקה

 או לדרישה לעשיית תיקון בקופה —
 (1) תוך 24 שעות משעת קבלת הדרישה — במקרה של הפסקה בפעולת

 הקופה!
 (2) תוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה — בכל מקרה אחר.

 (ב) לענין סעיף קטן(א)(1) ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין.

 15. (א) יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות שענה לדרישה לעשיית שירות החזקה
 או לדרישה לעשיית תיקונים בקופה, יסיים את התיקון —

 (1) תוך 24 שעות מהשעה שענה לדרישה כאמור, במקרה של הפסקה
 בפעולת הקופה, ובלבד שאם מסיבות סבירות לא יסיים את התיקון תוך
 24 השעות האמורות, יעמיד לרשות מבקש התיקון קופה אחרת, במצב

 תקין, עד לסיום התיקון!
- בכל מקרה אחר.  (2) תוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה -

 (ב) לענין סעיף קטן(א)(1) ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין.

 16. הוראות צו זה לא יחולו על קופה המיוצאת למעשה מהארץ.

 17. הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 18. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קופות רושמות), תשל״ה—
 1975״.

 אגביות בהענות
 לדרישה לעשות

 שירות החזקה

 הגבלות בסיום
 עשיית שידות

 תחילה

 שמירת דינים

ת ראשונה פ ס ו  ת
 (סעיף 1)

 תעודת אחריות מסי.

 !לקופה מתוצרת דגם שנת ייצור.
 מס׳ שנמכר ביופ ל

 (להלן — מחזיק בקופה).

 אנו הח״מ מ־
י התעודה) (מען נותגי התעודה) נ ת  (שם מ
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 אחראים בזה לפעולתה התקינה של הקופה האמורה, בהתאם לתנאים דלהלן:

 1. תקופת האחריות היא —
 החל מיום ועד יום

 2. (1) האחריות היא לעשיית שירותי החזקה הדרושים לפעולה התקינה של הקופה בתקופת
ית שיריתי החזקה בתקופת האחריות שולמה לנו מאת בעל  האחריות; התמורה בעד עשי

 התעודה.

 (2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון הקופה
 או להחלפת חלקים בו והובלת הקופה במקרה הצורך לתחנת השירות וממנה, במשך תקופת

 האחריות.

 (3) בנוסף לאחריות האמורה, אנו נהיה אחראים כלפי המחזיק בקופה, במסגרת שירות
 החזקה או על פי דרישה לתיקון שלא במסגרת שירות החזקה שנים נוספות,

 לתיקון בתמורה או להחלטת החלקים הבאים בתמורה :

 3. אנו מתחייבים —

 (1) לתקן כל קלקול בקופה, כל פגם בייצורו או בעבודת הגמר ולהחליף בה כל חלק הטעון
 החלפה;

 (2) להיענות בהקדם האפשרי לקריאת מחזיק הקופה לעשות שירות החוקה אך לא יאוחר
 מ־24 שעות משעת הקריאה;

 (3) לסיים את התיקון בקופה תוך 24 שעות מהשעה שענינו לקריאה ובלבד שאם מסיבות
 סבירות לא נסיים את התיקון תוך 24 השעות האמורות, נעמיד לשימוש המחזיק, ללא תמורה

 נוספת, קופה אחרת, במצב תקין, עד לסיום התיקון.
 לענין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין.

 (4) שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאה של הקופה או בתחנת שירות שמענה הוא
 ומספר הטלפון שלה הוא

 (5) להודיע למחזיק הקופה על כל שינוי במען או במספר הטלפון של תחנת השירות תוד
*  10 ימים מיום השינוי; י

 (6) להודיע בכתב למחזיק בקופה חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות על זכותו
 לקבל בתשלום — בגמר תקופת האחריות — חלקי חילוף ושירותי אחזקה לתיקון הקופה;

 (7) לספק תמורת תשלום חלקי חילוף ולעשות שירותי החזקה או לעשות תיקונים שיהיו
 דרושים לתיקון הקופה במשך שנים לפחות מיום תום תקופת

 האחריות לפי תעודה זו.

 4. האחריות לפי תעודה זו לא תחול אם נוכיח למחזיק בקופה אחד מאלה:

 (1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק
 בקופה או שנגרם על ידי כוח עליון;

 (2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל או מאי תקינות השקע;

 (3) הקופה תוקנה או שהוכנסו בה שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בנסיבות
 שלא היה בהן הפרת התחייבות לגבי המועד הנקוב בסעיף 3(2) לתעודה זו;

 (4) הקלקול נגרם בזדון שלא בידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה
 מטעמו.

 5. הודיע לנו מחזיק בקופה על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו תוך עשרה ימים
 על מענה של תחנת שירות לעשיית שירותי החזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של המחזיק

 בקופה.
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 6. בכל מקרה של העברת הבעלות על הקופה, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת
 הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי תעודה זו תימשך לטובת רוכש הבעלות עד תום תקופת

 האחריות.

 ניתן ב תאריך
ות דת האחרי ותן תעו  מקום נ

ת שניה פ ס ו  ת
 (סעיפים 1 ר13(א))

 תעודת החזקה מס׳.

 לקופה מתוצרת דגם שגת ייצור
 מספר שבבעלותו של מ

י הקופה) ע  (שם בעל הקופה) (מען ב
 (להלן — מחזיק הקופה).

 אנו הח״מ
י התעודה) תנ ו י התעודה) (מען נ תנ ו  (שם נ

 אחראים בזה לפעולתה התקינה של הקופה האמורה בהתאם לתנאים דלהלן:

. . . . . ם ו  1. תקופת האחריות היא החל מיום עד י
 (להלן — תקופת ההחזקה).

 2. האחריות היא לעשות שירותי החזקה הדרושים לפעולתה התקינה של הקופה, בתקופת
 ההחזקה, והיא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון הקופה או להחלפת חלקים בה

 והובלת הקופה לתחנת השירות וממנה בתקופת ההחזקה.

 3. אנו מתחייבים —
 (1) לתקן כל קלקול בקופה וכל פגם, ולהחליף בה כל חלק הטעון החלפה:

 (2) להיענות בהקדם האפשרי לקריאת מחזיק הקופה לעשות שירות החזקה — אך לא יאוחר
 מ־24 שעות משעת הקריאה; ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין לענין פסקה זו;

 (3) לסיים את התיקון בקופה תוך 24 שעות מהשעה שענינו לקריאה ובלבד שאם מסיבות
 סבירות לא נסיים את התיקון תוך .24 שעות האמורות, נעמיד לשימוש מחזיק הקופה, ללא

 תמורה נוספת, קופד. אחרת, במצב תקין, עד לסיום התיקון.
 שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאו; של הקופה או בתחנת שירות שמענה הוא

 ומס׳ הטלפון שלה הוא

 (4) לבדוק את תקינות הקופה — לפי דרישת מחזיק הקופה — גם אם אינו טעון תיקון,
 פעם אחת בתקופת ההחזקה;

 (5) להודיע למחזיק הקופה על כל שינוי במען שלנו או במען או במספר הטלפון של
 תחנת השירות תוך 10 ימים מיום השינוי;

 (6) להודיע בכתב למחזיק הקופה חודש ימים לפחות לפני תום תקופת ההחזקה, על זכותו
 לחדש את שירותי ההחזקה.

 4. האחריות לפי תעודה זו לא תחול אם נוכיח למחזיק בקופה אחת מאלה:

 (1) הקלקול נגרם על־ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק בקופה
 או שנגרם על ידי כוח עליון;

 (2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל או מאי תקינות שקע;
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 (3) הקופה תוקנה או הוכנסו בה שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך מטעמנו בשעה שאנו
 לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3(2) לתעודה זו;

 (4) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה
 שירות החזקה מטעמו;

 (5) הקלקול נגרם עקב טלטול הקופה ממקום מגורים של מחזיק הקופה למקום אחר.

 5. (1) תמורת עשיית שירותי החזקה, לרבות החלפת חלקים הדרושים לפעולתה התקינה של
 הקופה בתקופת ההחזקה ולרבות הובלת הקופה לתחנת השירות וממנה, ישלם/שילם * המחזיק

 בקופה:
:  (2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא בעד שירות ההחזקה וחלקי חילוף כולל/לא כולל #

 (א) חלקי זכוכית;
 (ב) עבודות פחחות, צבע וציפוי;

 (ג) סרטי ומכלי דיו;
 (ד) גלילי נייר;

 (ה) אבדן חלקים, לרבות מפתח.

 6. הודיע לנו מחזיק הקופה על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו תוך 10 ימים על
 מענה של תחנת השירות לעשיית שירותי החזקה, הסמוכה למקום מגוריו החדש של המחזיק

 בקופה.

 7. במקרה של העברת הבעלות על הקופה, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת
 הבעלות לאדם אחר, ואנו מתחייבים להמשיך במתן שירותי החזקה לקופה גם לאהד שעברה
 הבעלות — החל מיום ה־14 מיום קבלת ההודעה כאמיר, אד שומרים את הזכות לדרוש מהבעל

 החדש לבצע תיקון בתמורה של כל הנזקים שנגרמו לקופה עקב ההעברה.

 ניתן ב תאריך
ת ההחזקה) ד ו ע ותן ת נ  (מקום) (

ת המיותר.  ־3 מחק א

גוסט 1975)  ג׳ באלול תשל״ה (10 באו
 (חמ 7411016)

ם ב ר ־ ל ב י י  ח
 שד המסחר והתעשיה

ן בלקומי ו מ ל ס  מדור ל

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (גיוב), תשכ״ב-1962

 חוק עזר לאילת בדבר אגרת ביוב

, וסעיפים 37, 38 ו־39  בתןקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1
, מתקינה מועצת עירית אילת חוק  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה י— הגדרות
 ״העירית״ — עירית אילת!

 ״ראש העירית״ — לרבות מי שהסמיכו ראש העיריד, לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו:

וסח חדש 8, עמי 197. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96¡ תשל״ב, עמי 156.

ל תשל״ה, 22.8.1975 2493 ו ל א ת 3386, ט״ו ב ו נ ק ת ו ה  קוב׳



׳ בר לרשת הביוב, ס המחו כ נ יק בפועל ב  ״מחזיק״ — המחז

נם קב של שופכין לשעה לדו ו מטר מעו  ״מפעל תעשיה רטובה״ — מפעל שנשפך ממנ
: ת ו ח פ ם ל נ ת או ארבעה מטרים מעוקבים של שופכין ליממה לדו ו ח פ  ל

ו שמשתמשים  ״מפעל תעשיה מזיקה״ • - מפעל תעשיה אשר ראש העירית אישר לגבי
ת הביוב. ש ר ם המזיקים ל  בו לצורך הליכי הייצור בהמרי

ספת. ע בתו ב ק נ וב בשיעור ש רת בי יק ישלם אג  2. המחז

ת את סכום האגרה הנדרש ממנו. ט ר פ מ  3. ראש העיריה ישלח הודעה לחייב ה

ת ק פ ס א לת ( ת לפי חוק עזר לאי מ ל ת ש מ רת המים ה ב תשולם יהד עם אג ו רת בי  4. אג
.  מים), תשכ״ו—1966 3

ו היתד, רת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאלי  5. מסי
ד ה נה, לידי א ו הרגילים או הידועים לאחרו ו או עסקי ם מגורי ת או נמסרה למקו נ ו ו  מכ
אר בד או המועסק שם, או נשלחה בדו גר העו גרים או לידי כל אדם בו  מבני משפחתו הבו
ו הרגילים או הידועים ו או עסקי ך אל אותו אדם לפי מען מגורי ב רשום הערו ת כ מ  ב
־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המטירה כדין אם הוצגה ; אם אי ה נ ו ר ח א  ל
ם יומיים הנפוצים י נ י עתו ד המקומות האמורים או פורסמה בשנ ח א לט ב  ההודעה במקום בו

ת. ת הוא בשפה העברי ם העיריה, שאחד מהם לפחו  בתחו

, תשל״ה—1975״. ב) ו  6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאילת (אגרת בי

ת ביוב ר ג  א

 משלות הודעה
 לחייב

 מועד תשלום
 האגדה

רת הודעה  מסי

ספת  תו
 (סעיף 2)

 שיעור האגרה באגורות
 לכל מטר מעוקב טיפ,

ה ולהשקיה י  למעט מים לבנ
 סוג הנכם שבו

 נצרכים המים

 1. מגידים, עסקים, מסחר, משרדים, מלאכה, תעשיה יבשה בלתי
 מזיקה, בתי מלון, מסעדות, בתי־אירוח וכל ״רכן מים שלא

ת זו פ ס ו ת רט במקום אחר ב  פו

י חולים ת ציבור, בת סדו  2. מפעל תעשיה רטובה בלתי מזיקה, מו
 ומרפאות

 3. מפעל תעשיה מזיקה, יבשה או רטובה

ד כץ  ג
לת  ראש עירית אי

 נתאשר.
ז תשל״ה (7 ביולי 1975)  כ״ח בתמו

 (חמ 8/18)

ף ב ו ר ג ס ו  י
ים ר הפנ  ש

 ק״ת תשכ״ו, עמי 842.

ל תשל״ה, 22.8.1975 ת 3386, ט׳׳ו באלו ו נ ק ת  2494 קובץ ה
 המחיר 96 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




