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 חוק מס דכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961

ים ם ביתי י צ פ ח ל נזק ל ש ם פיצויים ב ו ל ש ת בדבר ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ד ו־65 לחוק מם רכוש יקיז פיצויים, תשכ״א—
 1961/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(א) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים),
 תשל״ג—1973 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״150,000 לירות״ יבוא ״200,000

 לירות״.

ה 3 נ ק ן ת קו  תי

 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, מתחת'לכותרת ״הערך (בלירות)״ —

 (1) במקום ״לתקופה שלאחר יום י״ד בתשרי תשל״ה (30 בספטמבר 1974)״
 יבוא ״לתקופה מיום ט״ו בתשרי תשל״ה (1 באוקטובר 1974) ועד יום כ״ז

 בטבת תשל״ו(31 בדצמבר 1975)״,־

 (2) תיווסף כותרת משנה זו: ״לתקופה שלאחר יום כ״ז בטבת תשל״ו
 (31 בדצמבר 1975)״, ומתחתיה יבוא;

ת 2. פ ס ו ת ן ה קו  תי
ה נ  הראשו

2,170 
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 2. חדר סלון
 ספה כפולה
 2 כורסאות

 4 כסאות
 שולחן סלון

 מזנוז
 מקלט רדיו/טרנזיסטור

 נברשת
 וילונות

 טלוויזיה
 תנור חימום

 3. מטכח
 מקרר

 כיריים שלוש להבות ומעמד
 שולחן ו־4 כסאות

 כלי אוכל
 מיקסר

 מכונת כביסה

 ג. לכל ילד עד גיל 18
 מיטה ומזרון ואבזרים

 ביגוד
 כסא ושולחן
 עגלת ילדים

 ארון
 מקרר (החל מהילד החמישי)

 כלי בית

 ״א. ליחיד
950 
610 

2,170 
1,520 

780 
550 
420 
300 
910 

4,160 
1,570 

310 
990 

1,630 
3,040 
2,220 

420 
1,020 

480 
2,960 

1,710 
1,520 
2,830 
1,630 
3,040 

 מיטה ומזרון
 אבזרי מיטה
 ספה כפולה
 2 כורסאות

 4 כסאות
 שולחן סלוני

 מקלט רדיו/טרנזיסטור
 נברשת
 וילונות

 טלוויזיה
 ארון בגדים
 תגור חימום

 מזנון
 ביגוד לגבר
 ביגוד לאשה

 מקרר
 שולחן מטבח ו־2 כסאות

 כיריים ומעמד
 כלי אוכל

 מכונת כביסה

 לזוג נשוי
 1. חדר שינה

 מיטה כפולה ומזרונים
 אבזרי מיטה
 ארון בגדים
 ביגוד לגבר

 ביגוד לאשה

 ב.

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 100; וושי״ו, עמ׳ 185.
 2 ק״ת תשל׳׳ג, עכ׳ 1757, 1953¡ תשלי׳ד, עמ׳ 580; תשל״ה, עמ׳ 589, עמ׳ 2088.

ז תשל״ו, 13.7.1976 ת 3560, ט״ו בתמו ו נ ק ת בץ ה  2070 קו



ת ארון בגדים 1,570 י ב ר ב ר ו ג ת מ ר נוסף ה ג  ד. לכל מבו
 עם זוג נשוי או עם יחיד תנור חימום 310

 מיטה ומזרון 950 ביגוד לגבר 1,640
 אבזרי מיטה 610 ביגוד לאשה 3,040

 שולחן ו־2 כסאות 770 כלי אוכל 484
 נברשת 300

ת ״5׳י י ב י  וילונות 610 "י ש

אר 1976), תחייה ו נ י ת תשלי׳ו (1 ב ב ט ום כ״ח ב ת אלה בי ו נ ק לתן של ת  3. תחי

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים
 ביתיים) (תיקון מס׳ 3), תשל״ו—1976״.

ת ו ר ד 1את ס  מו
ת חוב גרו  אי

ץ י ב ו נ י נ ע ר ש ו ה  כ״טבסיון תשל״ו(27ביוני 1976) י
) שר האוצר 7 2 0 0 מ ח ) 

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960

ן ה י א נ ת ב ו ת חו גרו ת אי א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ד־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-11960,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום ט״ז בתמוז תשל״ו(14 ביולי 1976) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

- (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים וחמישה מיליון
 לירות, והיא תסומן 3/127, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה
 3/127״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר

 מועד (סדרה 3/101), תשל״ו-21976ן
 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/227, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/227״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/201), תשל״ו-1976 3:
 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/427, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/427״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/401), תשל״ו~־1976 *.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/127, 6/227, 12/427),
 תשל״ו-1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י״ד בתמוז תשל״ו(12 ביולי 1976) י
* שר האוצר 7 2 ״  (י״ ג

, עמי 25. 3 ק׳׳ת תשל״ו, עמי 833.  1 ס״ח תש׳׳ד, עמי 48! תשל׳׳ב, עמי 17; תשל״ו
, עמי 835. ו י ת תשל ״ , עמ .832 4 ק ת תשל״ו ״  2 ק

 קובץ התקנות 3560, ט״ו בתמוז תשל׳׳ו, 13.7.1976 2071



 חוק העיס, 927ו

ות בדבר אגרות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 ^ ובאישור ועדת הכספים של
, אני מתקין תקנות אלה:  הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק־יסוד: משק המדינה 2

ת 1. בתקנות אלה — ו ר ד ג  ה

 ״בית מכס״ — בית המכס שבאחד משדות התעופה שצויינו בתקנות הטיס (מקומות כניסה
, כמקומות כניסה ויציאה{  ויציאה בישראל), תשכ״ח—1968 3

 ״בעל כלי טיס״ — לרבות אדם המחזיק כלי טיס מכוח הבעלים וכן קברניט של כלי טיס.

 ״הגדר״ — הערה הנרשמת ברשיון שניתן לפי תקנות הרשיונות, המהווה חלק מהרשיון
 והקובעת זכות או מגבילה פעולתה של זכות;

 ״המינהל״ — מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה!

 ״הפנקס״ ~ פנקס הרישום של כלי הטיס בישראל *

 ״השר״ — שר התחבורה או מי שהוא הסמיך ן

 ״טיסה פנים ארצית״ — טיסה שמקומות היציאה והיעד שלה נמצאים בשטחה של ישראל;

 ״יממה״ — 24 שעות המתחילות בחצות הלילה ?

 ״כלי טיס״ — כלי או מיתקן הנתמך על ידי תגובות האדיר, למעט תגובות כנגד פני הקרקע
 או המים!

 ״כלי טיס חקלאי״ — כלי הטיס המשמש דרך בלל לריסוס, איבוק או עישון של שטחי קרקע!

 ״סימני רישום״ — סימני הרישום של כלי הטיס שהקצה אותם רשם כלי הטיס לפי תקנות
 הרישום!

 ״עובד טיס״ — אדם המחזיק ברשיון שניתן או אושר לפי תקנות הרשיונות!

 ״רשיון״ — רשיון שניתן או אושר לפי תקנות הרשיונות?

 ״שנה״ — תקופה המתחילה ב־1 באפריל ומסתיימת ב־31 במרס שלאחריו ן

 ״תעודה״ — תעודה שניתנה או אושרה בהתאם לתקנות הבטיחות!

ך — תעודת רישום של כלי טיס לםחרן שניתנה לפי תקנות הרישום ן ר ח  ״תעודת ם

! 4 ־1961  ״תקנות הבטיחות״ — תקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית), תשכ״א-

!  ״תקנות הרישום״ — תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל״ד—1973 5

.  ״תקנות הרשיונות״ — תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז—1956 6

קי א׳׳י, כרך גי, עמי 2551¡ ס״ח תש״י, עמ׳ 73¡ תשל׳׳ב, עמ׳ 148.  1 הו
, עמי 574.  2 ס״ח תשל״ה, עמי 206! י״פ תשל״ו

 3 ק״ת תשכ׳׳ח, עמי 1271.
 4 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 778¡ •תשל״א, עמ׳ 1170¡ תשל״ב, עמי 1656.

 5 ק״n השל״ד, עמ׳ 319.
 6 ק׳׳ת תשס׳יז, עמ׳ 913; תשכ״ה, עמ׳ 20, 909; תשב״ט, עמי 2141; תשל״א, עמ׳ 857, 1273; תשל״ב, עמ׳ 590, 792,

 1662; תשל״ג, עמ׳ 22, 42.

ז תשל׳׳ו, 13.7.1976 ת 3560, ט״ו בתמו ו נ ק ת בץ ה  2072 קו



ת לישראל ישלם בעד נחיתה של כלי טיס בנמל התעופה אגרת נחלתה ח  2. בעל כלי טיפ הבא מ

^ י ח י » ל י כ ת ו א י ל ת י ה ל ש ק ש מ ז ל י ך כ י ס פ ה ל ת י ח ת נ ר ג ׳ א ר ח ה א פ י ע ה ת ד ל ש כ י ב ו א י י  בדגיי
 טיס כלהלן:

 סך כל המשקל שהותר בק׳׳ג שיעור האגרה ביירות

 עד 5,000 , 135

 למעלה מ־5,000, לכל 1,000 נוספים או חלק מהם 27

 3. (א) בעל כלי טיס, למעט כלי טיס חקלאי, בטיסה פנים ארצית ישלם בעד נחיתת אגרון! נחיתה
ך ^ פנים ארצית 1 ^ ם ד ת י ח ת נ ר ג ׳ א ר ח ה א פ ו ע ה ת ך ן ש ן א ו י ר ו ג ־ ן ה ב פ ו ע ת  כלי הטיס בנמל ה

 המשקל שהותר לאותו כלי טיס כלהלן:

 שיעור האגרה בלירות

3.50 

6 

11 

17 

 17 ועוד 3 לכל 1,000 ק״ג
 נוספים או חלק מהם
 שלמעלה מ־3,000 ק״ג

 143 ועוד 4 לכל 1,000 ק״ג
 נוספים או חלק מהם

 שלמעלה מ־45,000 ק״ג

 (ב) בעל כלי טיס בעל כנף בלתי קבועה ישלם בעד נחיתת כלי,טיס כאמור בנמל
 התעופה בךגוריון או בכל שדה תעופה אחר, מחצית אגרת הנחיתה כאמור בתקנת משנה

. ( א ) 

 סד כל המשקל שהותר בק״ג

 עד 1,000

 למעלה מ־1,000 עד 1,500

 למעלה מ־1,500 עד 2,000

 למעלה מ־2,000 עד 3,000

 למעלה מ־3,000 עד 45,000

 למעלה מ־45,000

 אגרות חניה
 לכלי טיס הבא
 מחוץ לישראל

 4. בעל כלי טיס הבא מחוץ לישראל, פטור מתשלום אגרת חניה אם חנה כלי הטיס
 לא יותר. משלוש שעות רצופות ן חנה כלי הטיס זמן העולה על שלוש שעות רצופות, ישלם
 בעליו בעד חנייתו — מזמן נחיתתו — אגרת חניה ששיעורה רבע מן האגרה לנחיתת יום

 המשתלמת לפי תקנה 2 לכל 24 שעות של חניה או חלק מהן.

 אגדות חניה
 לכלי טיס בטיסה

 פנים ארצית

 5. (א) בעל כלי טיס, למעט כלי טיס חקלאי, בטיסה פנים ארצית ישלם בעד חניות
 כלי חטים, בנמל התעופה בן־גוריון ובכל שדה תעופה אחר, אגרת חניה שנתית לפי סך

 כל המשקל שהותר לאותו כלי טיס, כלהלן:
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רות  םך כל המשקל שהותר בק׳׳ג שיעור האגרה בלי

 עד 1,000

 למעלה מ־1,000 עד 1,500
 למעלה מ־1,500 עד 2,000
 למעלה מ־2,000 עד 3,000

 למעלה מ־3,000 עד 45,000

350 

550 

1,000 

1,500 
 1,500 ועוד 300 לכל

 1,000 ק״ג נוספים או
 הלק מהם שלמעלה

 מ־3,000 ק״ג

 למעלה מ־45,000 14,100 ועוד 400 לכל
 1,000 ק״ג נוספים או

 חלק מהם שלמעלה
 מ־45,000 ק״ג •

 (ב) שהה כלי הטיס בישראל פחות מ־12, חדשים באותה שנה, ישלם בעלו בעד
 חניות כלי הטיס כאמור בכל חודש או חלק מחודש שבו שהה כלי הטיס בישראל, את החלק

 ה־12 מאגרת החניה המשתלמת כאמור בתקנת משנה (א).

 (ג) שהה כלי הטיס בישראל פחות מיד ימים באותו חודש, ישלם בעלו בעד חניות
 כלי הטיס כאמור באותו חודש, רבע מאגרת החניה המשתלמת בעד חודש כאמור בתקנת

 משנה (ב).

 (ד) בעל כלי טיס ששילם אגרת חניה לפי תקנה זו, פטור מתשלום אגרת חניה
 לפי תקנה 4.

 6. (א) בעל כלי טיס חקלאי בטיסה פנים ארצית ישלם בעד נחיתות כלי הטיס ובעד
 חניותיו, בנמל התעופה בן־גוריון ובכל שדה תעופה אחר, אגרת נחיתה וחניה שנתית

 לפי סך כל המשקל שהותר לאותו כלי טיס כלהלן:
רות תר בק״ג שיעור האגרה בלי  סך כל המשקל שהו

 עד 1,000
 למעלה מ־1,000 עד 1,500
 למעלה מ~1,500 עד 2,000
 למעלה מ־2,000 עד 3,000

 למעלה מ־3,000

220 
370 
670 

1030 

 1030 ועוד 185 לכל
 1,000 ק״ג נוספים או

 חלק מהם שלמעלה
 מ־3,000 ק״ג

 (ב) בעל כלי טיס חקלאי בעל כנף בלתי קבועה ישלם בעד נחיתת כלי טיס
 כאמור וחנייתו בנמל התעופה בךגוריון ובכל שדה תעופה אחר מחצית אגרת הנחיתה

 והחניה לפי תקנת משנה (א).

ה ת י ח רת נ  אג
 וחגיה לכלי•
 טיס חקלאי

ז תשל״ו, 13.7.1976 ת 3560, ט׳׳ו בתמו ו נ ק ת  2074 קובץ ה



ת ו י ג א ר מ ו ט  פ
 נוזלתד. ווו ניד.

 הוראות תקנות 2 עד 6 לא יחולו על בעל כלי טיס שנתקיים בכלי הטיס

 פטזד חלקי
חיתה ת נ ו ר ג א  מ

ת ו ל ב ת ס רו  אג

 7. (א)
 אחד מאלה:

 (1) הוא אינו ממונע!

 (2) הוא משמש באופן קבוע וייחודי באחד מאלה: י•

 (א) שירות דיפלומטי של מדינת חוץ ז
 (ב) ארגון האומות המאוחדות או םוכנויותיו המיוחדות!

 (ג) ארגון הצלב האדום הבינלאומי!
 (ד) שירות משטרת ישראל!
 (3) הוא משתתף בחיפושי הצלה!

 (4) הוא רשום בפנקס ומשמש באופן קבוע וייחודי לצרכי פעולותיו של
 קלוב התעופה לישראל או לצרכי טיסותיו הפרטיות של בעלו, וסך כל המשקל
 שהותר לו אינו עולה על 1,500 ?ףג! אולם אם• בא כלי טיס כאמור מחוץ
 .לישראל ישלם בעלו בעד כל נחיתה בישראל אגרת נחיתה כאמור בתקנה 2¡

 (5) הוא רשום במדינת חוץ, אינו משמש למטרות מסחריות ולבעלו יש
 כרטיס תייר אויר של הפדרציה הבינלאומית לתעופה.

 (ב) הוראות תקנות 2 ד3 לא יחולו על בעל כלי,טיס המתת בשדה תעופה נחיתת
 אונם.

 8. המריא כלי טיס משדה תעופה לטיסה שמטרתה ניסוי כלי הטיס או ניסוי מכשיריו
 או הדרכה, ישלם בעלו את הנמוך משנים אלה:

 (1) רבע מהאגרה הנקובה בתקנה 3 ואם היה משקלו המותר 45,000 ק׳יג או
 יותר — רבע מהאגרה הנקובה בתקנה 2 לכל חצי שעה של טיסה, או חלק

 ממנה, שבוצעה אחרי ההמראה הראשונה בלי להתחשב במספר הנחיתות!
 (2) בכל יממה אגרה בעד נחיתה אחת בלבד לפי השיעור הקבוע בתקנה 3
 ואם היה משקלו המותר 45,000 ק״ג או יותר — לפי השיעור הנקוב בתקנה 2.

 9. . (א) בעל כלי טיס נושא נוסעים או המיועד לשאת נוסעים, הבא מחוץ לישראל
 או היוצא אל מחוץ לישראל, ישלם בעד כל נוסע אגרת סבלות בשיעור של 14 לירות לכל
 נוסע ועלד 6 לידות לכל נוסע בכלי טיס הממריא מנמל התעופה בךגוריון או משדה תעופה

 אחר בישראל היוצא אל מחוץ לישראל בין השעות 05.00 עד 09,00.

 (ב) האגרה הקבועה בתקנת משנה (א) כוללת תשלום בעד העברת חפציו של
 הנוסע •מכלי טיס לבית הנתיבות של שדה התעופה או לקרבתו, וכן בעד העברת חפציו

 מבית הנתיבות של שדה התעופה או מקרבתו אל כלי הטיס.

 (ג) לא היו לנוסע חפצים, יהיה בעליו של כלי טיס פטור מתשלום אגרת סבלות
 בעד אותו נוסע, אם הודיע על כך למנהל שדה תעופה כאמור בתקנת משנה (ב) בהודעה

 בכתב שנמסרה לפחות 48 שעות מראש.

ת ניסעים ר ג  10. נוסע הממריא בכלי טיס אל מחוץ לישראל ישלם אגרת נוסעים בשיעורי של 50 א
 לירות! לא שילם נוסע כאמור את האגרה ישלמנה בעל כלי הטיס.

 11. בעל כלי טיס ישלם אגרת משאות בשיעור של 105 אגודות לכל 10 ק״ג או חלק אגרת משאות
 מהם בעד כל אחד משירותים אלה:
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 (1) פריקת משאות מכלי טיס והעברתם לבית המכס או לבית הנתיבות!

 (2) העברת משאות מבית המכס או מבית הנתיבות לכלי רכב שעל יד בית
 המכס או בית הנתיבות וטעינתם על כלי הרכב!

 (3) פריקת משאות מכלי טיס, העברתם לכלי רכב שעל יד בית המכס או
 בית הנתיבות וטעינתם על כלי הרכב!

 (4) פריקת משאות מכלי רכב שעל יד בית המכס או בית הנתיבות והעברתם
 לבית המכס או לבית הנתיבות!

 (5) העברת משאות מבית המכס או מבית הנתיבות לכלי הטיס וטעינתם
 על כלי הטיס;

 (6) פריקת משאות מכלי רכב שעל יד בית המכס או בית הנתיבות, העברתם
 לכלי הטיס וטעינתם על כלי הטיס.

 12. אגרות סבלות כאמור בתקנה 9 ואגרות משאות כאמור בתקנה 11, לא יפחתו שתיהן
 יחד, לגבי בעל כלי טיס לפי סך כל המשקל שהותר לאותו כלי טיס כמפורט להלן בטור

 א׳, מהשיעור שצדיין להלן בטור ב׳ לצידו של אותו משקל:

 טור ב׳

ת רו  שיעוד האגרה בלי

 מור א׳

תר בק׳׳ג  סך כל המשקל שהו

ימלית נ  אגרה מי

 מ־6,000 עד 35,000 210

 מ־35,001 עד 50,000 225
 מ־50,001 עד 75,000 250

 מ־75,001 ער 115,000 290

 מ־115,001 עד 150,000 320

 למעלה מ־150,000, לכל 1000 נוספים או הלק מהם 1.45

 13. הוראות תקנות 9 ו־12 לא יחולו לגבי נוסע הבא בכלי טיס שבעלו פטור מתשלום
 אגרה שנקבעה לפי תקנות 2 עד 6, לגבי בעל כלי טיס הפטור מתשלום אגרה כאמור ולגבי

 נוסע השוהה בשדה התעופה למעבר בלבד.

 14. (א) בעל כלי טיס ישלם בעד ניקוי כלי הטיס לפי בקשתו אגרת ניקוי לפי סך
 כל המשקל שהותר לאותו כלי טיס, כלהלן:

 שיעור האגרה בלידות

284 
473 
525 
600 
634 

1.90 

 סך כל המשקל שהותר בק׳׳ג

 עד 35,000
 מ־35,001 עד 45,000
 מ־45,001 עד 75,000

 מ־75,001 עד 115,000
 מ־115,001 עד 150,000

 למעלה מ־150,000, לכל 1,000 נוספים או חלק מהם

ת ר ג א ר מ  פטו
ת ומאגדת ו ל נ  ס

ימלית נ  מי

י רת ניקו  אג
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 (ב) בעל כלי טיס השוהה בשדה התעופה למעבר בלבד, ישלם בעד ניקוי כלי
 הטיס, אגדת ניקוי בשיעור של 60% מהאגרה הנקובה בתקנת משנה (א).

 15. בעל כלי טיס ישלם בעד מתן תעודה לרישום כלי טיס אגרה לפי סך כל המשקל אגרת תעודת
ם י ש י  שהותר לאותו כלי טיס כמפורט להלן בטור א׳ בשיעור שצויין בטור ב׳ לצידו של אותו י

 משקל:
 טור א׳ טור ב׳

 סך כל המשקל שהותר בק׳׳ג 'שיעור האגרה בלירות

 עד 5,700 100
 ל6עלה מ־5,700 200

 16. (א) םחרן או יצרן של כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת םחרן אגרה בשיעור של אגרות לפי
 250 לירות. . תקנית הרישום

 (ב) המבקש לרשום בפנקס שיעבוד על כלי טיס, ביטולו, העברתו או תסיבתו,
 או עיקול או ביטולו, ישלם אגרה בשיעור של 10 לירות.

 (ג) בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעלו, המבקש הקצאת סימני רישום
 מיוחדים, ישלם אגרה בשיעור של 10 לירות.

 (ד) בעל כלי טיס המבקש שינוי סימני הרישום של כלי טיס ישלם אגרה בשיעור
 של 25 לירות.

 17. בעל כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת כושר טיסה של כלי טיס, בעד חידושה או אגרה בעד תעודת
ה ס י ר ט ש י  מתן תוקף לה, אגרה לפי סך כל המשקל שהותר לאותו כלי טיס כלהלן: כ

 סך כל המשקל שהותר בק״ג שיעור האגרה בלירות

 דאון 50

 עד 1,500 300
 מ־1,501 עד 5,700 500

 מ־5,701 עד 10,000 650

 מ־10,001 עד 20,000 900

 מ־20,001 עד 45,000 1,000
 מ־45,001 עד 100,000 1,200
 מ־100,001 עד 300,000 1,500
 מ־300,001 1,700

 18. בעל כלי טיס ישלם בעד בדיקת כושר טיסה של כלי טיס שנעשתה מחוץ לישראל תשלום הדצאויז
 לבדיקת כושו
 טיסה בחו״ל.

ך לבדיקת כושר ף ו צ 1 ל , ה נ י מ  על ידי בודק מטעם המינהל את ההוצאות הממשיות שן-ןציא ה

 האמורה.

 19. יצרן כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת סוג מחצית מההוצאות הממשיות שהוציא. אגרת תעודת ס״
 המינהל לצורך זה.
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 20. יצרן כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת כושר טיסה ראשונית, בנוסף לאגרה הקבועה
 בתקנה 17, את ההוצאות הממשיות שהוציא המינהל לצורך פיקדה על ייצור כלי הטיס.

 אגרת תעודד!
 כושר טיסה

 ר)י\;71גית

 21. י בעל כלי טיס ישלם בעד מתן רשיון לשינוי או לתיקון רבתי בכלי טיס אגרה
 בשיעור של 500 לירות.

 אגרת שינוי
י ת נ ן ר  ותיקו

 22־ בעל מכון בדק ישלם בעד מתן תעודה למכון בדק אגרה בשיעור של 250 לירות
 יעד כל הגדר בתעודה ואגרה בשיעור של 100 לירות בעד הידוש כל הגדר בתעודה.

רת תעודה  אג
 למכון בדק

 23. יצרן חלקי חילוף או חלקים אחרים להתקנה בכלי טיס ישלם בעד מתן תעודת יצרן
 חלקים אגדה בשיעור של 350 לירות ובעד חידוש תעודד. כ^מור — אגרה בשיעור של

 150 לירות.

 אגרת יצרן
 הלקים

רת העודר.  אג
 ל.

 24. בעל בית ספר העוסק בהדרכת טכנאים לבדק כלי טיס, ישלם בעד מתן תעודה
, , , סמך 1 י ן  בית ספר מו

י לבית ספר מוסמך להדרכת טכנאים לבדק כלי טיס אגרה בשיעור של 400 לירות ובעד חידוש א ; נ ת ס כ ר ד ה  ל

 טיס תעודה כאמור — אגרה בשיעור של 200 לירות.

 אגרת רשיון 25. (א) עובד טיס ישלם בעד רשיון, חידושו או אישורו, אגרת רשיון בשיעורים אלה

ת רו  סוג הרשיון שיעור האגרה בלי

 (1) טייס מתלמד 100

 (2) • טייס פרטי 100

 (3) טייס פרטי של הליקופטר 100

 (4) טייס דאון 50

 (5) טייס מסחרי 100

 (6) טייס מסחרי של הליקופטר 100

 (7) טייס מסחרי בכיר 100

 (8) טייס לתובלה בנתיבי אויר 100

1O0 (9) י נווט טיס 

 (10) מכונאי טיס 100

 (11) אלחוטאי טיס 100

 (12) אלחוטאי טיס לרדיו טלפון 100

 (13) טכנאי סוג 2 לבדק כלי טיס 60

 (14) טכנאי סוג 2 לבדק כלי טיס מוגבל למכון בדק 60

 (15) טכנאי סוג 1 לבדק כלי טיס 60

 (16) טכנאי סוג 1 לבדק כלי טיס מוגבל למכון בדק 60

 (17) קצין מבצעי אויר 60

 (18) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר 30
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 (ב) עובד טיס שהוא בעל רשיון טכנאי סוג 2 לבדק כלי טיס מוגבל'למכון בדק
 או טכנאי סוג 1 לבדק כלי טיס מוגבל למכון בדק פטור מתשלום אגרת חידוש רשיון באמור.

 (ג) ,מבקש רשיון טייס מטחרי או רשיון טייס מסחרי של הליקופטר או המבקש
 את חידושם אשר מלאו לו ביום הגשת הבקשה לרשיון או לחידוש ארבעים שנה, החייב
 בחידוש רשיון כאמור כל ששה חדשים, ישלם אגרת רשיון טייס מסחרי או רשיון טייס

 מסחרי של הליקופטר כאמור בתקנת משנה (א) אחת לשנה בלבד.

 26. עובד טיס ישלם בעד הגדר או בעד חידושו, אגרת הגדר בשיעורים אלה: אגרת הגדי

רות  סוג ההגדר שיעור האגדה בלי

50 

50 

 הגדר מכשירים

 הגדר חקלאי

ות נ  27. עובד טיס ישלם בעד בחינה הנערכת בקשר למתן רשיון או חידושו, אגרת בחינה אגרת בחי
ן ו ן רשי ת פ  ל

 בשיעורים אלה:

רות  שיעור האגרה בלי

 בחינה
נית ו  עי
ת י ק י  ה

ה נ  בחי
ית נ ו  עי

ה נ  בחי
 מעשית
ת י ק י  ח

ה נ  בחי
 מעשית

 סוג הרשיון

 (1) טייס מתלמד 50 25

 (2) טייס פרטי 200 100 100 25

 (3) טייס מסחרי 200 100 100 25

 (4) טייס מסחרי בכיר 200 100 150 50

 (5) טייסי לתובלה בנתיבי אויר 300 150 150 50

 (6) טייס דאון 50 50 25

 (ל) טייס פרטי של הליקופטר 200 100 100 25

 (8) טייס מסחרי של הליקופטר 200 100 100 25

 (9) נווט טיס 200 100 100 25

 (10) מכונאי טיס 200 100 150 50

 (11) אלחוטאי טיס 200 100 100 25

 (12) אלחוטאי טיס לרדידטלפון 50 50 25

 (13) קצין מבצעי אויר 100 25

 (14) טכנאי סוג 2 לבדק כלי טיס 75 לירות בעד כל שלב
 או טכנאי סוג,1 לבדק כלי טיס או חלק ממנו

 28. (א) עובד טיט ישלם בעד בחינה הנערכת בקשר למתן הגדר מההגדרים המפורטים אגדת בחינות
י י ג ו ״ ת מ  להלן או חידושם, אגרת בחינה בשיעורים אלה: י
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רות  שיעור האגרה בלי

ה נ  בחי
ית נ ו  עי
ת  חלקי

ה נ  בחי
ית נ ו  עי

ה נ  בחי
 מעשית

ן ו ג הרשי  סו

 (1) הגדר טיפוס —

 לגבי כלי טיס שמשקלו
 עד 20,000 ק״ג 100 50 25

 לגבי כלי טיס שמשקלו
 עולה על 20,000 ק״ג 200 100 50

 (2) הגדר מכשירים 100 50 25

 (3) הגדר הדרכה 100 75 50

 (4) הגדר למכונאי טיס —
 לגבי כלי טיס שמשקלו

 עד 20,000 ק׳יג 100 50 25
 לגבי כלי טיס שמשקלו

 עולה על 20,000 ק״ג 200 75 50

 (5) הגדר חקלאי 100 75

 (6) הגדר נוסף ברשיון טכנאי סוג 2 75 לירות בעד כל שלב
 לבדק כלי טיס או ברשיון טכנאי או חלק ממנו

 סוג 1 לבדק כלי טיס

 (ב) עובד טיס הנבחן לצורך קבלת הגדר טיפוס או לצודד חידוש הגדר מכשירים
 במסגרת עבודתו על ידי בוחן שהוא עובד סיס המעסיק מעבידו של העובד במסגרת אותה
 עבודה, יהא פטור מתשלום האגרה לפי פסקאות (1) ד(2) לתקנת. משנה (א) אם נתמלאו

 תנאים אלה:

 (1) עובד הטיס הנבחן ועובד הטיס הבוחן מועסקים כעובדים קבועים
 אצל המעביד!

 (2) עובד הטיס הבוחן הוטמך על ידי השר לבצע מבחנים לצורך קבלת
 הגדר טיפוס או לצורך חידוש הגדר מכשירים ן

 >3) המבחן מבוצע בכלי טיס הרשום על שם המעביד בפנקס.

 29. נוסף לאגרות המשתלמות לפי תקנות 27 ו־28 ישלם כל נבחן את הוצאות חמינהל
 בקשר להפעלת כלי הטיס לצרכי הבחינה.

ת ל ע פ ת ה צאו  הו
ה נ  כלי טיס בבחי

 30. נבדק בדיקה רפואית בקשר למתן רשיון או חידושו, ישלם את ההוצאות הממשיות
 שהוציא המינהל לצורך אותה בדיקה.

 31. (א) המבקש העתק תעודה או רשיון מהתעודות או הרשיונות המפורטים בתקנות
 אלה ישלם אגדה בשיעור של 3 לידות.

ת בדיקה צאו  הו
ת אי  רפו

ה לעיון, ר ג  א
דה ק תעו ת ע ה  ל

ן ו  או רשי
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 (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס בפנקס ישלם אגרה בשיעור של 5 לירות
 בעד עיון בכל דף.

 (ג) המבקש העתק מאושר מרישום בפנקס ישלם אגרה בשיעור של 5 לירות
 בעד כל העתק מאושר.

 (ד) המבקש כפל רשיון או תעודת רישום שאבדו או הושמדו ישלם אגרה בשיעור
 של 20 לירות.

 32. בעל כלי טיס ישלם בעד מתן יומן נוסעים לכלי טיס אגרה בשיעור של 4 לירות. אגרת יומן

 33. שר התחבורה רשאי להורות שטיסה משדה תעופה בישראל לשדה תעופה שיקבע
 בהודעה או טיסה לשדה תעופה בישראל משדה תעופה כאמור יראוה בטיסה פנים ארצית

 לענין תקנות אלה.

ש ו ל ש ת מ ר ו ט ה פ ל ה א ו נ ק י ת £ £ • ן ע ב ק ב  34. השר רשאי לפטור פטור מלא או חלקי מתשלום אגרות ש
 וכן רשאי הוא להתיר את תשלום אגרות הנחיתה והחניה שנקבעו בתקנות אלה בתשלומים

 חדשיים, שנתיים או תקופתיים.

׳ ד 'י ח  35. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. ה

— בטלות. ביטיי  36. תקנות הטיס (אגרות), תשל״ב—1972 ?

 37. לתקנות אלה ייקרא ״תק?ות הטיס (אגרות), תשל״ו—1976״. . השם

 הודעה בדבר טיסד,
ים ארצית  פנ

 ג׳ בתמה תשל״ו(1 ביולי 1976) ג ד י ע ק ב י
 >חמ 5320ד< שר התחבורה

 7 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 1362; תשל״ג, צמ׳ 522; תשל׳׳ד, עמ׳ 474, 698, 833; תשל׳׳ה, עמי 252, 1773; תשל׳׳ו, עמ׳ 726,
.1336 ,856 

, תשט״ו-1955 ש 3 1 נ ל 1 ח  חןק לטיפול ב

 תקנות בדבר קביעת דמי אשפוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק לטיפול בחולי־נפש, תשט״ו—1955 / אני
 מתקין תקנות אלה:

ת ו פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה
י ע , 11\\/׳ בעש ו ׳ * ע׳ע! ו ן ^ ו ! !! ׳ ׳  > הראשו־בו־( וחש!.

, יבוא:  תשל״ג—1972 2
 1. במקום התוספות הראשונה והשניה לתקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), ״

ה והשניה נ  הראשו

 1 ס״ח תשט״ו, עמ׳ 121; תשל״ב, עמי 126.

 2 ק׳׳ת תשל״ג, עמי 126; תשל״ה, עמ׳ 172.
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 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

ז ר ליום אשפו  מחי
ת דו ג בית ממילים בלי  סו

 ממשלתי פסיכיאטרי 112

 ממשלתי: בית חולים כללי 350

ת שניה פ ס ו  ת
 (תקנה 3)

ה פ ש ר ליום א  מהי
ת ו ר י ל ם ב לי ת החו  שם בי

 טרנובםקי, גבעת שאול, ירושלים 39.60

 עזרת נשים, ירושלים 86.10

 רוזנבלט, גבעת שאול, ירושלים 40

 רוזנבלט (כליף), גבעת שאול, ירושלים 41.92

 גן־מגד, רמתיים 63.30

 בפריגנים, פתח־תקוה 50.41
 *י

 מגדיאל, מגדיאל 32.37

 החלמה ונופש, נתניה 54

 נוה יעקב, פתח־תקוה 41.87

 נס־ציונה, נס־ציונה 40.21

 קרית שלמה, רעננה 31.12

 למפרט, בני־ברק 38.31

 חולון, חולון 41.37

 גבעת נאה, פרדס חנה 41.87

 נוח שלוה, פרדס חנה 44.57

 תל־אילן, פרדס חנה 52.66

 בנימינה, בנימינה 36.66

 מגדיאל (סיעודיים), מגדיאל 60.43

 זיו (תשושים), מגדיאל 45.35

 שגב (סיעודיים), גדרה 64.06

 שגב (תשושים), גדרה 45.35

ז תשל׳׳ו, 13.7.1976 ת 3560, ט״ ו בתמו ו נ ק ת  2082 קובץ ה



ד ליום אשפוז  מהי
ת ו ר י ל ת החולים ב  שם בי

74.95 

53.78 

54 

16.14 

 קופת חולים של ההסתדרות הכללית 112״

 בלומנטל, חיפה

 נוה השרון, הוד השרון

 נאות מרגלית, ראשוךלציון

 סנט וינסנט, ירושלים

 טלביה, ירושלים

 גהה, פתח־תקוה

 שלותה, מגדיאל

ה ל י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום השביעי לאחר פרסומן. ת

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז) (תיקון מסי'2), השם
 תשל״ו—1976״.

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 כ״ז בםיון תשל״ו(25 ביוני 1976)
 (חמ 77374)

 פקודת הדרכים ומסילות הבחל (הגנה ופיתוח), 1943

 ביטול צו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943 !, אני מצווה לאמור:

 1. צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דדך 13 : ראשוךלציון—גהה, הצטלבות ביטיל
 עם דרך אלוף שדה, רמת־גן), תשכ״ח—1968 2 — בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 13 : ראשוךלציון-־- השם
 גהה, הצטלבות עם דרך אלוף שדה, רמת־גן) (ביטול), תשלי׳ו—1976״,

ם ע ר ה ב ש  כ״ה בםיון תשל״ו(23 ביוני 1976) מ
 >חמ75050< שר העבודה

ס׳ 1, עמי 40; סייח תשכ״ג, עמ׳ 144.  1 ע״ר 1941, תו
 2 ק״ת תשכ״ח, דמי 833.
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 פקודת שיווק פרי הדד, 1947

ו 9 7 6 - ו ״ ל ש ה ת ד  תכנית לשיווק פרי ה

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

: הוראות כלליות  פרק א'

 1. בתכנית זו —

 ״המועצה״ — המועצה לשיווק פרי הדר;

 ״פדי־הדר״ — פרי הדד מכל מיז, זן וסוג, למעט אתרוגים, קומקואט, ליימקואס ופומלו:

 ״פרי ליצוא״ — פרי הדר ראוי ליצוא, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי יצוא ז

 ״פרי למאכל״ — פרי הדר ראוי למאכל אדם, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצודך שיווקו
 למאכל אדם בארץ;

 ״פרי לתעשיה״ - פדי הדר שקבלן נדרש לספקו לצרכי תעשיה, למעט תעשית פלחים!

 ״פרי לפלחים״ — פרי הדר שקבלן נדרש לספקו לצרכי תעשית הפלחים!

 ״פרדס״ — קרקע נטועה עצי הדר!

 ״אגודה שיתופית״ — אגודה שיתופית לשיווק יבולי פרדסים!

 ״פרדסן״ — בעל פרדס! אם הוחכר הפרדס — החוכר! אם נמכרו יבולי הפרדס על העץ —
 קונה היבולים! ואם יש לאדם אחר כדין הזכות לנהוג מכוח עצמו דין בעלים ביבולי

 פרדס על העץ — בעל אותה זכות!

 ״קבלן״ — אדם שהמועצה אישרה אותו להיות קבלן לצורך תכנית זו ז

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

 2. שיווק פרי הדר הנמצא ברשות הפרדסנים וקבלנים הוא בידי המועצה בלבד
 ויבוצע בידיה במישרין או באמצעות סוכנים שתמנה למטרה זו.

 שיווק בידי
 המועצה בלבד

: קבלני המועצה '  פרק ג

 ואלה הקבלנים שאישרה המועצה:

 (1) פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בא״י, אגודה שיתופית בע״מ!

 (2) ׳׳יכין״ חברה חקלאית בע״מ!

 (3) תנובדדאכספורט, אגודה שיתופית לשיווק תוצרת משקי העובדים
 העבריים בע״מ!

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

 אישור קבלנים 3.

׳ 1, עמי 204; סי׳ה תשי״א, עמי ס  1 ע״ד 1947, תו
 2 ק״ת תע״ט, עמ׳ 204.
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 (5) איחוד משלחי הדרים בישראל בע״מ!

 (6) פרי־אור בע״מ!

 (ל) ״מהדרין״ בע״מ.

ל אישיר  4. מצאה המועצה שקבלן לא מילא אחרי הוראה של הפקודה או של התכנית שנערכה ביטו
 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 פרדםנים לקבלנים אחרים.

 5. אדם שהמועצה החליטה לבטל את אישורו כקבלן כאמור, רשאי לעדור על החלטת עיי
 המועצה בפני מועצת הפיקות על פרי ההדר של ישראל תוך שבעה ימים מיום מסירת
 החלטת המועצה לידיו« החלטת מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל היא סופית; לא
 הוגש ערר, תבוצע החלטת המועצה עם תום המועד להגשת הערר ז לא תבוצע החלטת

 המועצה כל עוד הערר תלוי ועומד.

ות נ ו  6. קבלן ינהל ספרי חשבונות נפרדים בקשר לעסקיו כקבלן. ספרי חשב

 7. קבלן ימסור בכתב למועצה, לפי דרישתה, ידיעות ופרטים בכל ענין הכרוך בשיווק מס־רת פרטים
 פרי הדר של פרדםנים הצמודים אליו.

 פרק גי: סדרי ההצמדה

ד ו מ ק צ ן י י  8. לא ישווק פרי הדר של פרדסן אלא אם הפרדסן צמוד לקבלן או למועצה במישרין ש
ד נ י  בהתאם להוראות תכנית זו. כ

ת הצמדה ב ו  9. פרדסן ששטח פרדסו עולה על דונם אחד חייב להתקשר קשר .הצמדה לקבלז ח
 בהתאם להוראות תכנית זו! תקופת ההצמדה מתחילה ביום 1 ביולי ומסתיימת ביום 31

 ביולי בכל שנה (להלן — המועד הקובע).

 10. פרדסן שהיה צמוד לקבלן בעונה הקודמת רואים• אותו כצמוד לאותו קבלן גם הצמדה מאליה
 לעונה שלאחריה, אלא אם בוטלה ההצמדה באחת משתי דרכים אלה:

 (1) על ידי הפרדסן בהודעה בכתב למועצה תוך המועד הקובע הסמוך
 לעונה החדשה ?

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

 11, פרדסן שלא היה צמוד לקבלן אד בוטלה צמידותו לקבלן ולא התקשר קשר הצמדה העדר הצמדה
 לקבלן אחר תוך המועד הקובע, תצמידד המועצה לפי ראות עיניה לקבלן, ואם אין לדעתה
 אפשרות מעשית לכך — תצמידו אליה במישרין, ותודיע על כך בכתב לפרדסן, ומתאריך
 אותה הודעה יראו אותו קשור קשר הצמדה לאותו קבלן או למועצה במישרין, הכל לפי
 הענין, ובלבד שהמועצה לא תצמיד לקבלן פרדסן ששטח פרדסו אינו עולה על דונם אחד
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 אלא על פי בקשה מאת הפרדםן; האמור בסעיף 10 אינו גורע מסמכויות המועצה לפי
 סעיף זה.

ת 12. פרדסן חבר אגודה שיתופית, לרבות אדם שקנה מאותו פרדסן את יבולי פרדסו על פי  אגודה שיתו

 העץ, יוצמד לקבלן באמצעות אותה אגודה שיתופית בלבד, זולת אם הגיש למועצה תוך
 המועד הקובע הסמוך לעונה הנדונה הסכמה בכתב של אותה אגודה שיתופית להצמדתו
 הישירה לקבלן! על אף האמור בסעיף 10 תחול הוראה זו גם אם אותו פרדסן, או אדם
 שקנה את יבולי פרדסו על העץ, הוצמד במישרין לקבלן לצרכי העונה הקודמת; לענין
 סעיף זה, ״פרדסן״ — לרבות אגודה שיתופית שחבריה פרדסנים או אגודות שיתופיות של
 פרדסנים, ולעניו הצמדת אגודה כזאת המונח ״הצמדה״ יתפרש בהצמדת חברי האגודה

 על ידי אותה אגודה.

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

 14. מכר פרדסן יבולים על העץ, חייב הפדדםן לשלוח למועצה, עם העתק לקבלן
 שאליו הוא צמוד או היה צמוד לאחרונה, הודעה בכתב בדאר רשום, תוך 7 ימים מיום
 המכירה, בה יפרט את מקום הפרדס, שטחו, זני היבולים, שם הקונה ומענו! לא שלח, הפדדסן
 למועצה הודעה כאמור, ימשיך להיות אחראי לקיום כל חובה המוטלת על ה״פדדסך על
 פי תכנית זאת ועל פי כל חיקוק אחר לעניו עצי הפרדס האמורים ויבוליהמ בלי לפגוע

 באחריות של קונה היבולים.

ר כ ו ת מ ו  אחרי
 יבולים

 15. הודיע פרדסן בכתב למועצה תוך המועד הקובע בדבר הצמדתו לקבלן אחר או
 בדבר השארת הצמדתו לעדנה הקרובה לקבלן שאליו היה צמוד בעונה הקודמת, לא תהיה
 הודעה זו ניתנת לשינוי בידיו בהודעה מאדחרת יותר אף אם נמסרה לפני תום המועד

 הקובע.

דעת הצמדה  הו

 16. בכפוף ליתר הוראות פרק זה רשאי פרדסן להיצמד לקבלנים שדנים בקשר לפרדסים
 שונים או לחלקי פרדס מסויימים שונים שברשותו.

ם אחדים  פרדסי

 17. הודיע קבלן למועצה בכתב לא יאוחר מתום המועד הקובע כי נערך הסכם חתום
 על ידי פרדסן לפני המועד הקובע אך לא לפני יום 1 באפריל של אותה שנה, לפיו התחייב
 אותו פרדסן להצמיד את עצמו אל אותו קבלן לעונה הקרובה, דין הסכם זה כדין הודעה

 ראשונה של אותו פרדסן לפי סעיף 15 ,׳ הוראה זו כפופה להוראות סעיף 12.

 הצמדה מוקדמת

 18. נמסר פרדס לעיבוד וניצול לפי חוזה השאלה או הרשאה, או ניטע פרדס לפי חוזה
 מימון לתקופה של לא פחדת מחמש עשרה שנים, והותנד, באותו חוזה השאלה, הרשאה
 או מימדן כי שידוק יבולי אותו פרדס יבוצע באמצעות משווק שיאושר בידי המשאיל,
 המרשה או המממן, הכל לפי הענין, והודיע על כך למועצה, לא יצמיד פרדסן אותו פרדס
 לקבלן, לא יבטל ולא ישנה הצמדתו, אלא באישור מוקדם בכתב של אותו משאיל, מרשה
 או מממן, הכל לפי הענין! האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 12, אך פרדסן שחלות עליו
 הוראות שני סעיפים אלה, והוא מבקש להיצמד לקבלן שלא באמצעות האגודה השיתופית
 הנוגעת בדבר, חייב לקיים את התנאים הדרושים לכך לפי שני הסעיפים האלה גם יחד.

ות מרשה י כו  ז
 ומממן
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ח הקבלנים!הפרדסנים ת פ  פרק ד': מ

 מפתח להספקת
 על ידי הקבלנים

 19. המועצה תערוך לקראת כל עונה רשימה שבה יפורט חלקו של כל קבלן בהזמנות
 פרי הדר לצרכי שיווק (להלן — מפתח הקבלנים); חלקו של בל קבלן במפתח הקבלנים,
 לכל זן וזן של פרי הדר לחוד, ייקבע בהתאם לכמויות הכלליות ברוטו של פרי ההדר מכל

 זן וזן שסיפק למועצה או לפי הוראותיה בעונה הקודמת, בכפוף להוראות סעיף 20.

 שינויי מפתח
 קבלנים

 20. בוטל קשר הצמדה של פרדסנים לקבלן, שאליו היו צמודים בעונה הקודמת, או
 חל שינוי בשטחי פרדסיהם, לרבות כניסת שטחי פרדסים חדשים לראשונה למעגל השיווק,
 או הוצמדו פרדסנימ לקבלן שלא היו צמודים אליו בעונה הקודמת. יחולו בחלקו של אותו
 קבלן במפתח הקבלנים שינויים מתאימים לכך! המועצה תקבע שיעור אחיד לקביעת

 התוספת הנובעת מכניסת שטחי פרדסים חדשים לראשונה למעגל השיווק כאמור.

 מפתח להספקת
 פדי הדר על
 ידי פרדםנים

 21. קבלן יערוך לקראה כל עונה 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 מפרדסיו באמצעות הקבלן למועצה
 או לפי הוראותיה בשתי העונות הקודמות, בהתחשב. עם שינויים שחלו בשטחי פרדסיו

 הצמודים לקבלן.

 22. כל סכסוך בין פרדסן לבין קבלן שאליו הוא צמוד, בקשר לשיווק פדי הדד, מסירתו, בוררות
 חלוקת הפדיון או כל ענין אחר הכרוך בהוראות תכנית זו, יימסר להכרעת בורר או בוררים

 שיתמנו לכך על ידי יושב ראש המועצה.

 פרק ה׳: הזמנת פרי והספקתו

 ־23. המועצה תזמין מהקבלנים, תוך תקופות שקבעה, פרי ליצוא או פרי למאכל או פרי הזמנת פרי
_ מקבלניש ע ך מ . ה ם י נ ל ב ק ח ה ת פ מ ן ב ל ב ל ק ל כ  לפלחים לשם שיווק, מכל זן וזן לחוד, בהתאם לחלקך ש

 צה רשאית להחליט בדבר הזמנת פרי מקבלנים גם שלא בהתאם לחלקו של כל קבלן במפתח
 ׳הקבלנים, במידה שהסטיה ממפתח הקבלנים מוכתבת על ידי הצורך בקבלת פרי הדד
 •מאזדד מסויים או מסוג מסויים בלבד, ובכל מקרה כזה יפורטו בהחלטה דרכי האיזון אד
 ההסדר האחר הכרוך בכך: החלטה כאמור תקבל המועצה פה אחד בלבד! קבלן חייב לספק
 למועצה או למי שהמועצה תורה, פרי ליצוא או פרי למאכל, או פרי לפלחים, בטיב,
 בכמויות, בסוגי מיכלים, במקומות ובזמנים שהמועצה תקבע מזמן לזמן בכתב ומהזנים
 שתקבע, בצירוף מפרט מדוייק ונכון של כל משלוח של פרי שסופק! קבלן יספק למדעצה
 אד למי שהמדעצה תורה את יתרת פרי ההדר העומדת לרשותו מזמן לזמן כפרי לתעשיה!
 אולם המועצה רשאית מזמן לזמן, בהרדעה בכתב לקבלנים, לעכב את הספקת הפרי

 לתעשיה, להגבילה או להסדירה בכל צורה אחרת.

 24. תוך תקופות שקבע הקבלן רשאי הוא להזמין וחייב לקבל מהפרדםנים הצמודים הזמנת פרי
י מפרדסנים ף  אליו ומהם בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף 23, כמות ברוטו של פ

 הדר מכל זן וזן לחוד, בהתאם לחלקו של כל פרדסן במפתח הפרדסנים, או שלא בהתאם
 לחלקד אם דרדש הדבר לקיום הוראות המועצה כאמדר.
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 25. המועצה תשווק את פרי ההדר של הפרדסנים הצמודים אליה במישרין הפרי
 למאכל או כפרי לתעשיה בלבד בכל צורה שתמצא לנכון, ותקבע את דמי הפדיון לאותם
 פרדםנים במישרין לפי כל שיטת הישוב שתמצא לנכון! פרדסן הצמוד כאמור יקטוף
 או יתלוש את פדי ההדר שבפרדסו וימסרו למועצה לשם שיווק, כולו או מקצתו, על פי

 הוראות מאת המועצה ובהתאם להן.

 הצמדת במישרין
עצה  למו

 26. לא מילא קבלן אחרי הוראה מהוראות המועצה לפי סעיף 23 או אחרי דרישה
 מדרישותיה בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודה, תהיה המועצה רשאית להוציא לפועל
 על חשבונו אותה הוראה בכל דרך שתיראה לה, וכן לחייב אותו בכל הפסד או נזק שנגרם,

 לדעתה, בקשר לכך.

 ביצוע על
ן ל ב ק ן ה  חשבו

 27. 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
 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.

 הספקה פגומה

 28. נדרש קבלן לספק כמות פרי ליצוא תוך מועד מםוייפ ולא סיפקה, רשאית המועצה
 לדחות את התאריך של קבלת אותה כמות פרי ליצוא מאותו קבלן לתקופה שתמצא לנבון.

 אי קיום הזמנה
ל ידי קבל!  ע

 29. נדרש קבלן לספק כמות פרי למאכל או פדי לפלחים לתאריך מסרים ולא סיפקה,
 תנוכה אותה כקות פרי למאכל או פרי לפלחים מחלקו במפתח הקבלנים.

 30. סירבה המועצה לקבל מקבלן כמות פרי ליצוא שהזמינה ממנו להספקה תוך מועד
 מםויים, ולא היה הדבר באשמת הקבלן, תשלם המועצה מהפדיון הכללי של פרי ההדר

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

 פרי למאכל
 ופרי לפלחים

ת ל ב  אי ק
 פרי מוזמן

 31. נדרש פרדסן בכתב לספק לקבלן כמות פרי הדר בהתאם לחלקו במפתח הפרדסנים
 ולא סיפקה למועד הקבוע, רשאי אותו קבלן, לשם ביצוע כל הזמנה של המועצה, לקבל
 אותה כמות פרי ההדר מכל פרדסן אחר הצמוד אליו, ולדחות את תאריך קבלת אותה
 כמות פרי ההדר מהפרדםן שלא סיפקה כאמור לתקופה שימצא לנכון! ואם בגלל אי הספקה
 כאמור לא ביצע הקבלן את הזמנת המועצה לפרי הדר למאכל, תנוכה אותה כמות פרי למאכל

 מחלקו של אותו פרדסן במפתח הפרדסנים.

 אי קיום הזמנה
ל ידי פרדסן  ע

 32. פרי הדד שסופק כפרי למאכל, או כפרי לפלחים, רשאית המועצה לערוך בקורת
 בנוגע לטיבו על ידי מבקרים, במקומות ובשיטות שהיא תקבע! מצא מבקר שפרי הדר
 שסופק כאמור אינו ראוי למאכל או לתעשית פלחים בהתאם לקביעותיה של המועצה,
 רשאית המועצה להורות שיראו פרי הדר בזה כפרי לתעשיה וישתמשו בו בהתאם לכך,

 או שינהגו בו בכל דרך אחרת.

ת פרי למאכל ר ו ק  ב
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 פרק 1׳ : יחסים גץ קבלן ופודסן

תי רו ת שי ב ו י ח ד  33. קבלן יתן לפרדסן הצמוד אליו שירותי בית אריזה מרכזי ממוכן לשם אריזת פ
' י ז י י  ההדר של הפרדםן וביצוע יתר תהליכי הכנת הפרי לשיווק. א

 34. הפרדםו יקטוף או יתלוש את פרי ההדר שבפרדסו, ויספקו לקבלו בפרדם לשם הודאית ?טיף
 אריזה ושיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות מאת הקבלו שאליו הוצמד, ולא יעשה אחת
 הפעולות האמורות אלא לפי הוראות הקבלן שאליו הוא צמוד ובהתאם להוראות אלה ז
 הוצמד פרדסן לקבלן באמצעות אגודה שיתופית, יבצע הפרדםן 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.

ראות  35. קבלן חייב להודיע למועצה בדבר ביצוע קטיף או תלישה על ידי פרדסן הצמוד קטיף ללא הו
 אליו שלא לפי הוראותיו כאמור בסעיף 34 מיד לאחר שהדבר הגיע לידיעתו! לעניו םעיף

 זה יראו את ידיעתם של סוכני הקבלן או עובדיו האחראים כידיעת הקבלן.

ק שיויק פרי קטוף ן ן ש י  36. קטף או תלש פרדסן פרי הדר מפרדסו שלא בהתאם להוראות סעיף 34 י
ראות  , , , ?•יא הו

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

יות  הישוב במו
ה ח ר ת א י ב  כ

 מפתה בית־אריזד.

 37. קבלן רשאי לחשב את כמויות פרי ההדר שסיפק פרדסן לבית האריזה העומד
 לרשותו, את סוגיהם ואת מניניהם, לפי שיטות חישוב סבירות — בהתחשב עם תהליכי
 האריזה הממוכנת, וכן למזג, לאחד ביצוע החישוב האמור, את פרי ההדר של אותו פרדסן
 עם פרי ההדר של פרדםנים אחרים, בתנאי שכל שיטת חישוב כאמור תהיה אחידה ביחס

 לכל הפרדסנים המספקים פרי הדר לאותו בית אריזה.

 38. קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים, או המשתמש בבית אריזה מםויים 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.

גי פרי  39. חלקו של פרדסן בהספקת פרי ליצוא יחושב בהתאם לכמות הפרי ליצוא שנתקבלה הישוב סו
 למעשה מתוך פרי ההדר שהוא סיפק לבית האריזה ז חלקו של פרדסן בהספקת פרי למאכל
 ופרי לפלחים יחושב באותו יחס לכלל כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שהוא סיפק

 לבית האריזה כיחס כלל כמות פרי ההדר למאכל ולפלחים שסופקה מאותו בית אריזה'
 למועצה לכלל כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שנתקבל באותו בית אריזה! יתרת

 כמות פרי ההדר שסיפק פרדסן לבית האריזה תחושב כפרי לתעשיה.

 40. קבלן רשאי, בהסכמת הפרדסן הצמוד אליו, להפנות משלוחי פרי הדר שאינו ראוי
 ליצוא מפרדסו של אותו פרדסן במישרין כפרי למאכל או כפרי לפלחים או כפרי לתעשיה,
 ודין משלוחים אלה לכל דבר כאילו נמסרו בידי אותו פרדסן לבית האריזה שאליו הוא

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

ה ק פ י מ ו נ  41. נמצא פרי הדר שנארז בבית אריזה מבורר, ממויין, מחוטא, מדונג, מסומל או ארוז מי
ל האריזה ת ע ן 1 , י ע ף י ס ך ך ח ת א ו ב ל ש ׳ ר ץ ד  לצרכי יצוא שלא כדין במידה המעידה, לדעת המועצה, על ז

 הספקה ישירה
 מהפרדס
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 בפיקוח על עבודות הבירור, המיון, החיטוי, הז־ינוג עם או בלי המרי שימור, הסימול
 או האריזה באותו בית אריזה, יעסיק הקבלן שאותו בית אריזה עומד לרשותו, אם יידרש
 לכך בכתב מאת המועצה, אדם שיאושר לכך בידיה לפקח על הבירור, המיון, החיטוי,
 הדינוג, הסימול והאריזה באותו בית אריזה על חשבונו של אותו קבלן לתקופה שהמועצה

 תקבע.

 42. המועצה רשאית לבצע בבית אריזה, בנמלים ובכל מקום אחר שהמועצה תקבע
 למטרה זו, מיבדק איכות המוצר ביחס לרמת הביצוע של הפעולות בפרי ההדר בבית
 האריזה, כולן או מקצתן, לפי שיטה ונוהל שהמועצה תקבע; המועצה רשאית לחייב קבלן
 בתשלום פיצוי לקופת הסיבולת, שיחושב לפי שיטה אחידה, בעד הנזק שנגרם כתוצאה מהרי
 גת המוצר מהרמה המותרת על פי דין או על פי החלטות המועצה, או לזכות בפרמיה
 מקופת הסיבולת, שתחושב לפי שיטה אחידה, בעד היתרון שנגרם כתוצאה מרמה מעולה

 של המוצר העולה על הרמה המותרת על פי דין ועל פי החלטות המועצה.

 מיבז־ק איכות

 43. תמורת שירותי בית האריזה יגבה הקבלן מהפרדםן תשלומים לפי שיעור שיוסכם
 ביניהם, ובאין הסכמה, לא יעלה תשלום זח על ההוצאות הממשיות ביחס לשירותים אלה
 באותו בית אריזה, כשהן מחושבות לפי שיטת חישוב סבירה, על בסים תפוקה סבירה,
 בצירוף ריווח סביר, בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות של אותו בית אריזה! לענין סעיף
 זה, ״שירות בית־האריזה״ — כל תהליכי עבודת בית אריזה החל בקבלת פרי הדר בפתח
 בית־האריזח וגמור בהעמסתו למשלוח מבית האריזה בהתאם להוראות הקבלן, לרבות
 רישום ראשון של כמויות פרי ההדר שנתקבלו בבית האריזה ונשלחו מבית האריזה,

 ולרבות הוצאות החםנת חמרי אריזה.

 תמורת השירותים

 קבוצת בתי אריזה 44. קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים רשאי לבצע את הוראות סעיפים 34, 37, 39, 40
 ו־43 ביחס לכלל בתי האריזה העומדים לרשותו ביחד, או לקבוצת בתי אריזה העומדים
 לרשותו באזור מסויים ביחד, במקום לבצען בכל בית אריזה כזה לחוד, ואז לא יחולו

 הוראות סעיף 38 לגבי אותו קבלן.

 עמלתהקבלו 45. תמורת ארגון וניהול כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי תכנית זו או בהתאם
 להוראותיה, למעט שירותי בית אריזה כמשמעותם בסעיף 43, ישלם הפרדסן לקבלן דמי

 עמילות שלא יעלו על 2% מהפדיון המשתלם לפרדסן על פי הוראות סעיף 48.

 פרק וי: שיבולת וחלוקת הפדיון

 סיבולת והטבות 46. דמי הפדיון שיתקבלו בידי המועצה תמורת שיווק פרי ההדר של כל עונה, וכל
 תשלום שיתקבל בידי המועצה בקשר לכך, יחולקו לפי שיטת הסיבולת! המועצה רשאית
 לסווג את פרי ההדר לסוגים שונים לפי כל מבחן שתמצא לנכון, לקבוע לסוגים אלה סחירים
 שונים לפי כל שיטה שתמצא לנכון, ולקבוע קופות סיבולת נפרדות לסוגים שונים או
 לקבוצות סוגים שונים לפי כל מבחן שתמצא לנכון, ובלבד שבתחום קופת סיבולת אתת

 לא ייכלל פרי הדר מזנים שונים.

 הלוקת הפריח 47. המועצה תחלק בין הקבלנים את דמי הפדיון שתקבל תמורת שיווק פרי הדר של
ם כל עונה שסיפקו לה וכל תשלום שתקבל בקשר לכך, במפרעות ובשיעורים שתקבע מפעם י נ י ב ס  ל
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 לפעם באופן יחסי לכמויות פרי הדר שסיפק כל אחד מהם ובהתאפ לשיטת הסיבולת של
 המועצה! המועצה רשאית לנכות מדמי הפדיון האלה את כל הוצאותיה בקשר לביצוע סמכו
 יותיה ותפקידיה לצורך שיווק פרי הדר וכל הכרוך בכך, לקבוע את שיטת החישוב ואת
 שיטת הניכויים של הוצאות אלה, ולנכות מדמי הפדיון האלה כל סכום שהיא רשאית
 לנכותו בך על פי כל חיקוק, וכן לנכות מהתשלום לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו בהתאם

 להוראות תכנית זו.

קת הפדיון ו ף חל י ע ס ר ב ו מ א  48. קבלן יחלק בין הפרדסנים הצמודים אליו כל סכום שקיבל מהמועצה כ
ם י נ  47 באופן יחסי לכמויות פרי ההדר שכל אחד מהם סיפק לו בהתאם לשיטת הסיבולת של ס

 המועצה, או לפי שיטת סיבולת מיוחדת של אותו קבלן שאישרה המועצה! אולם כל סכום
 ששולם בהענקה, כהפסד או כפיצוי לאותו קבלן או על ידו ייזקף לחובת חשבונו של אותו
 פרדסן שהוכח כי בקשר לשיווק פרי מפרדסו שולמו הסכומים כאמור, ואם אותו הפסד

 או פיצוי שולם באשמת הקבלן, ישא בו הוא לבדו.

 49. נתן פרדסן לקבלן שאליו הוא צמוד הוראות בלתי חוזרות בכתב, לנכות מדמי הודאית ניבוי
 הפדיון המשתלמים לו, תשלומים לסילוק הלוואה מאושרת בשיעורים הקבועים באותן
 הוראות, ולהעביר תשלומים אלה למלווה, חייב הקבלן לקיים הוראות בלתי חוזרות
 אלה! הקבלן רשאי להתנות, כי יקדמו לקיום הוראות אלה ניכויי כספים המגיעים מהפרדםן
 לקבלן בקשר להוצאות הקבלן לקטיף, אריזה ושיווק של פרי הדר של הפרדסן, וכן התחיי־

 בריותיו הקודמות של הקבלן לבצע ניכויים מדמי.הפדיון האמורים.

 לענין סעיף זה, ״הלוואה מאושרת״ — הלוואה שניתנה מאת מי שאושר לכך בכתב
 בידי המועצה, למטרות הקשורות בעיבוד הפרדס, שיקומו או החזקתו, שאושרו בכתב

 לענין זה בידי המועצה.

 50. נתפס פרי הדר שהובל או שווק או הוחסן שלא לפי הוראות כל דין, תשווק המועצה שיווק פרי שנתפס
 אותו פרי הדר בכל צורה שתיראה בעיניה, ותמורתו תחושב לפי מחירי הפרי לתעשיה

 ותופקד בקופת המועצה לזכות בעלו עד שיוחלט מה ייעשה בה בהתאם לכל דין.

: גדי מהשטחים המוחזקים  פרק ח׳

 51. אדם שברשותו פרי הדר שמקורו בשטחים המוחזקים בידי צבא־הגנה־לישראל הצמדה
 (להלן בסעיף זה — בעל הפרי), המבקש לייצאו באמצעות המועצה, חייב להתקשר בקשר
 הצמדה ביחס לאותו פרי עם חברת עזהדר בע״מ (להלן — עזהדר), לא יאוחר מיום 1
 בדצמבר שבעונה הנדונה! עזהדר רשאית להיענות לבקשת התקשרות חדשה, או לבקשה
 להחיל התקשרות קודמת על כמויות פדי הדר נוספות, אף לאחר המועד האמור, בתנאים
 שעזהדר תמצאם מתאימים וצודקים כלפי מתקשרים קודמים בכל הנוגע לסדרי הספקת

 הפרי לפי סעיף 54.

ו  52. המועצה תעניק לעזהדר חלק במפתח הקבלנים, לעניו הזמנות פרי ליצוא, מפתזז הקבל
 בהתחשב עם המשקל שיש לייחס לכמויות פרי ההדר, לפי כל זן וזן לחוד, שיוצאו בעונה

 הקודמת מהשטחים המוחזקים האמורים לארצות מערב אירופה והמזרח הרחוק.
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 75. המועצה רשאית, על פי החלטה שתקבל ושתפורםם ברשומות כתיקון לתכנית זו,
 להורות כי שיווק פרי ההדר המיועד למטרות תעשיה לא יבוצע על ידי המועצה, ולקבוע
 באותה החלטה כיצד ינהגו הקבלנים בפרי הדר זה שיימצא ברשותם תוך תהליך האריזה,

 ולהורות הוראות משלימות נוספות המתחייבות מהענין.

 76. אגודה שיתופית רשאית לקבוע בינה לבין חבריה כל שיטה של הספקת פרי הדר
 לצדכי שיווק, של סיבולת, של הנהלת ספרי חשבונות, של חלוקת פדיון ושל בירור

 סכסוכים, בהתחשב עם הוראות תקנותיה בלבד.

 77. הוראות הסעיפים 74—76 יחולו על אף כל הוראה אחרת בתכנית זו.

 סדרי שיווק
 להעשיר,

ת אגודה ו י כו  ז
ת י פ ו ת י  ש

 פרק *״ג: עונשין, תחולה ושם

 78. העובר על הודאה מהוראות תכנית זו, דינו כאמור בסעיף 13 לפקודה.

 79. תכנית זו חלה על פרי הדר החל מיבול העונה 1976/77 ואילך.

 80. לתכנית זו ייקרא ״תכנית לשיווק פרי הדר, תשל״ו—1976״.

ן  עונשי

ה ל ו ח  ת

ן ז ו ן א ר ה  כ״ב בסיון תשל״ו(20 ביוני 1976) א
) שר החקלאות 7 3 ז 0 2 מ ח 1 

 יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר

 תוק מועצת תפירות (ייצוד ושיווק), תשל״ג-973ו

ם מורשים קי ו ת ומשו ת י ר דרכי שיווק פ ב ד ם ב י ל ל  כ

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 26 לחוק מועצת הסירות (ייצור ושיווק), תשל״ג—1973 ג
 ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות כללים אלה:

 1. בסעיף 5 לכללי מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים),
 תשל״ה—1975 2 (להלן — הכללים העיקריים), לאחר סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) רשאית המועצה להרשות
 אדם שהוכיח להנחת דעתה כי עסק כדין לפחות במשך השנים 1973 ד1974
 בשיווק פקאן או שקדים, להיות משווק מורשה לפקאן או לשקרים, לפי

 הענין, בשנת 1976 בלבד.״

 1 ס״ח תשל״ג, עמי 310.
 2 ק״ת תשל׳יה, עמ׳ 1139.
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 2. בסעיף 6 לכללים העיקריים, במקום סעיף קטן(א) יבוא: תיקון סעיף 6

 ״(א) בקשה להרשאה לפי סעיפים 3 ו־4 תוגש למועצת הסירות, רחוב
 החשמונאים 119, חל־אביב.״

 3. • לכללים אלה ייקרא ״כללי מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים משם
 מורשים) (תיקון מסי 2), תשל״ו—1976״.

ו כ ל ו ם מ י י  ח
 יושב ראש מועצת הפירמ?

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 ט״ז בסיון תשל״ו(14 ביוני 1976)

 >חמ 739943)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

ן מקובלי ר לשלטו  מדו

 פקודת העיריות

 תוק הרשויות המקומיות (גיוג), תשנ״ב-962ן

 תוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר אגרת ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, וסעיפים 38,37 ר39 לחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—21962, מתקינה מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח ה
 : א י ב , י  1. במקום התוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו (אגרת ביוב), תשל״ה—1974 3

 ״תוספת
רות  האגרה בלי

 לכל מ״ק מים 20״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק.עזר לתל־אביב־יפו(אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ט ה ה ל מ ל  נתאשר. ש
 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976) ראש עירית תל־אביב־יפו

 >חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

, עמ׳ 197. 8 ש ד סה ח ו נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 סייח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל׳׳ב, עמ׳ 156.

 3 ק׳׳ת תשל׳׳ה, עמ׳ 991.
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 פקודת העיריות

 הוק הרשויות המקומיות (גיוג), תשכ״ב-962ו

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר היטל ביוב .

, מתקינה מועצת עירית תל־אביב־  . בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 יפו חוק עזר זה:

, יבוא: ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו (היטל ביוב), תשל״ה—1975 2 פ ס ו ת ת ה פ ל ה * 

 ״תוספת
 (סעיפים 3 ו־4)

רות  שיעור ההיטל בלי

 לכל מטר מרובע משטח הקרקע (כולל הקרקע
 שעליה עומד בנין) 4

 לכל מטר מרובע משטח הבנין 10

 לכל מטר מעוקב מנפח הבנין 3.50״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (היטל ביוב) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ט ה ה ל מ ל  נתאשר. ש
 כיה באייר תשל״ו(25 במאי 1976) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

וסה חדש 8, עמי 197. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשל״ד., עמי 1875.

 פקודת העיריות

 חוק עזר^תליאביב־יפו בדבר רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית תל־אביב־
 יפו חוק עזר זה:

a 1937 ,(רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם) 1, בסעיף 6 של הוקי עזר לתל־אביב 
 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום ״שתים עשרה לירות״ יבוא ״עשרים וארבע לירות״

 ובמקום ״שתי לירות״ יבוא ״ארבע לירות״.

וסח חדש 8, עמי 197. י מדינת ישראל, נ נ  1 די
ס׳ 2, עמ׳ 891; ק״ת תשי״ד, עמ׳ 347; תש״ך, עמי 1373; תשכ״ו, עמי 2282; תשל״ד, עמ׳ 1676.  2 עייר 1937, תו

ז תשל״ו, 13.7.1976 ת 3560, ט׳׳ו בתמו ו נ ק ת  2096 קוב׳ן ה



ן סעיף 11 קו  2. בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי, במקום ״שתי לירות״ יבוא ״שלוש לירות״ ובמקום תי

 ״עשר לידות״ יבוא ״עשרים לירות״.

• ש  3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם) מ
 (תיקון), תשל״ו—1976״.

, ש ל מ ה ל ה ט  נתאשר. י
 כ״ה באייר תשל׳יו(25 במאי 1976) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 החלפת התוספת

 פקודת העיריות

ת מים ק פ ס  חוק עזר לאשקלון בדבר א

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
 עירית אשקלון חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאשקלון (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2, יבוא:

 האגרה בלירות

800 

1200 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

80 

150 

100 

30 

 ״תוהפת

 1. אגרת חיבור רשת פרטית, הרחבתה או התקנתה
 מחדש (םעיף2(ג)(1)} —

 (א) לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה

 (ב) לכל יחידת תעשיה —
 עד קוטר ״2

 מעל קוטר ״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של
(  רשת פרטית (סעיף 3(ב)

— (  3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)

 לבנין בן דידה אחת

 לדירה בבית דו־משפחתי

 לדירה בבנין בן מספר דירות

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

 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 2807; תשל״ד., עמי 1784.

 קובץ התקנות 3560, ט״ז בתמוז תשלי׳ו. 13.7.1976 2097



רות  האגרה בלי

3000 

6 

16 

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —

 לנכס בשטה עד חצי דונם

 לכל מ״ר נוסף

 ונוסף לזה —

 בבניו מגורים, לכל מ״ר של שטח בכל קומה

 בבניו שאינו למגורים, לכל מיד של שטח הבניה בכל קומה 20

 בשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן כדרכן
ת מד־מיש נ ק ת ה ת מד־מ־ם ל נ ק ת ה  ל

ת רו  האגרה בלי

400 

500 

800 

950 

1,400 

250 

370 

680 

800 

1,100 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגדה בלירות'

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) —
 מד־מים שקטרו —

 אינו עולה על ״ן

 עולה על ״! ואינו עולה על ״1

\ \  עולה על ״1 ואינו עולה על ״

 עולה על ״ן-1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3

 ־ אגרת התקנת מד־מים 100

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 5(ט)) 50

 7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 50״

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (אספקת מים) (תיקון), תשליו—1976״,

י ב י י ז ח ו ר ה  א
 ראש עירית אשקלון

 נתאשר.
 ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976)

 ,מ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

13.7.1976 , ז תשל״ו ת 3560, ט״ו בתמו ו נ ק ת  קז־בז ה



 פקודת העיריות

ת מים ק פ ס  חוק עזר לרמת־גן בדבר א

 בתוקף סמכותה.לפי סעיפים 250, 251 ו־252 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת
 עירית דמת־גן חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק העזר לדמת־גן (אספקת מים), תשל״ב—1971 * (להלן — התיופת התיהנ־ת
 חוק העזרהעיקרי), יבוא:

 ״תוספת
רות  האגרה בלי

: (  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)

 (1) (א) "לכל יחידת דיור 1250

 י (ב) לכל יחידת עסק או משרד 1250

 (ג) לכל יחידת מלאכה ששטחה —

 עד 30 מ״ר 1200

 לכל מי׳ר נוסף 30

 (ד) לכל יחידת תעשיה —

 עד 60 מ״ר 1500

 לכל מ״ר נוסף 30

 (ה) לכל יחידת מלאכה או תעשיה, לכל 1000 מ׳יק צריכה
 שנתית או חלק מהן באופו יחסי 3500

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש, לפי דרישת
 הצרכן או כתוצאה מפירוק עקב עבירה על חוק עזר זה והתזרתו

 בהיתר —
 עד ״2 30

 למעלה מ־״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

75' ( ב)  2. אגרה בעדהיתר לשינויה או פירוקה של רשת פרטית (סעיף 3(

: ( ה)  3. אגרה בעד בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(

 (א) לבנין שבו דירה אחת 300

 (ב) לכל דירה או יחידה נוספת בבנין 150

: ( ( ג )  4. (1) אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ר

 (א) לנכס ששטחו עד חצי דונם 2500

 (ב) לכל מ״ר נוסף של שטח הנכס 5

 (ג) ונוסף לזה, לכל מ״ר של שטח בניה בכל קומה 12

נת ישראל, גוסח חדש 8, עמ׳ 197.  1 דיני מדי
 2 ק״ ת תשלי׳ב, עמ׳ 200; תשל׳׳ה, עמ׳ 1413.

ז תשל׳׳ו, 13.7.1976 2099 ת 3560, ט״ו בתמו ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



רות  האגרד. בלי

 פטור

12 

12 

5 

3 

12 

 (2) תוספת בגיה בבנינים קיימים —

 (א) מגרש שבעדו שולמה אגרת הנחת צינורות
 (ב) לכל מ״ר שטח בניה בכל קומה

 (3) בבניו שאינו למגורים ושגובה התקרה בו אינו עולה על 3.50
 מטר —

 (א) לכל מ״ר משטח הבניו

 (ב) ונוסף לזה, לכל מ״ק נפח

 (4) מגרש שעליו עמד מבנה שנהרס ושהיה לו חיבור שלא שולמה
 בעדו אגרת הנחת צינורות לפי חישוב שטח מגרש ושטח הרצפות —

 (א) לכל מ״ר משטח המגרש

 (ב) לכל מ״ר של שטח בניה בכל קומה

 (5) בבנינים ציבוריים המשמשים אך ורק מוסדות דת, צדקה,
 חינוך, בתי מחסה או מצבות שאינם משמשים להפקת רווחים —

 (א) לכל מ״ר של שטח המגרש

 (ב) לכל מ״ר של שטח בניה בכל קומה

כן כן כשאין מיתקן מו ימו  כשיש מיתקן
ת מד־מיט נ ק ת ה ת מד-מים ל נ ק ת ה  ל

ת ו ר י ל  האגרה ב

250 50 

350 80 

450 115 

650 130 

(  5. (א) אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5(ד)
 מד מים שקטרו —

 (א) אינו עולה על ״\

\ ואינו עולה על ״1  (ב) עולה על ״

\ \  (ג) עולה על ״1 ואינו עולה על ״

\ ואינו עולה על ״2  (ד) עולה על ״\

 (ה) עולה על ״2

 (ב) תשלום אגרת מד־מים

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 לפי המחיר שנקבע ליצרן על פי
, בתוספת 25%.  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 3

 האגרה בלירות

 75״
 6. אגרת בדיקת מרימים לפי בקשת הצרכן, כולל דמי פירוק, הובלה

(( י  והתקנה מחדש (סעיף 5(

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (אספקת מים) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ד ל ל פ א ר ש  י
 ראש עירית דמת־גן

 נתאשר.
 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976)

 (וזמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ס״ח תשי׳׳ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26 ועמי 202.

ז תשל״ו, 13.7.1976 ת 3560, ט׳׳ו בתמו ו נ ק ת  2100 קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

ק עזר למפעלות־אפק בדבר סלילת רחובות  חו

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22, 23 וי24 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — ועידות

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבנית ביבים, צינורות ואבזרים לבניית ביבים ז

— ולרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו הנכס  ״בעל״,
 היה נותן הכנסה, או המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס״ בין בזכותו
 הוא ובין כסוכן, כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו
 הבעל הרשום, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו וכולל שוכר או שוכר

 משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מחמש שנים ז

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה;

 ״כביש״ — רחוב או כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לבלי רכב או לבעלי חיים
 בהתאם לחוק עזר זה;

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, בטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

i המהנדס 

 ״מדרכה״ — רחוב או חלק מרחוב, בין מכוסה אספלט ובין מרוצף, לרבות אבני שפד״
 קירות מגן, מדרגות וקירות תומכים, שהמועצה הקצתה אותו בהתאם לחוק עזר זה

 להולכי רגל בלבד!

, שמינתה אותו  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכדותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק ז

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים, לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!

 (2) התאמת רחוב מבחינת שיפועיו ומפלסיו לרחובות הסמוכים לו וכיוון כניסות,
 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;

 (3) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים׳ נטיעתם
 מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות, צינורות

 מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם ז
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,

 גדרות מגן וקירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב;

סח חדש 9, עמ׳ 256. ו ת ישראל, נ נ י ד י מ נ י  1 ד
 2 ס״ח תשי׳׳ת, עמ׳ 108.

ז תשל׳׳ו, 13.7.1976 2101 ת 3560, ט״ו בתמו ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



 (5) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!
 (6) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים,

 סידורם וגידורם; ו

 (7) הכנת תכנית לסלילת רחוב, השגחה ופיקוח על הבניה!

 (8) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת מדרכה או הכרוכה בכך:

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב 5

 ״בכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, או כיוצא באלה, בין אם יש גישה
 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור: או שטח המיועד לפי תוכנית
, לרצועת ירק, נטיעות או  שאושרה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 3

 שדרה!

 ״תשתיתי׳ — רובד אבנים, בטון, קורקר או הומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה,

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

ל  החלטה ע
לת כביש י  סל

 הודעה על החלטה
ל בביש ו ל ס  ל

 4, . (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

ו י רחב ו נ  שי
ל כביש  ש

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע בידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא;

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא;
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא ז

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת אוי בשלבים כאמור;

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורס.

ת בביש ל י ל  ס

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש.לפי הוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 100%.

 3 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

 שיעורי דמי
ת ל י ל ס ת ב ו פ ת ת ש  ה

 כבישים וגבייתם

ז תשל״ו, 13.7.1976 ת 3560, ט״ו בתמו ו נ ק ת  2102 קובץ ה



ל ת ע ו נ ו ד ק  פ
ן דמי  חשבו
ת ו פ ת ת ש  ה

ת כבישים ל י ל ס  ב

 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
 חזיתותיהם וחציים ביחסי לשטהם של הנכסים הגובלים את הרחוב. •

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחדימבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שישלח אליהם 'המהנדס;

 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל •אחד מבעלי
 הנכסים, מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים

 שהושלמו לפניו, לפי חשבון שישלח אליהם המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסיירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן(א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
 חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
 סלילת הכביש או• שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

ת ו כ ר ד  8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע מ
 בידי המהנדס ן הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם,

 הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים;

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא;

 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 המלא ז ^

 . (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!
 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 שיעורי דמי
ת ל י ל ס ת ב ו פ ת ת ש  ה

ת וגבייתם ו  מדרכ

רת תשלומים  החז
 במקרה של

 אי ביצוע

לת כביש י  סל
ל ידי הבעלים  ע

 9. . (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה' המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ו־7, בשינויים המחריבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי י חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום שהוא שילם לה.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים, התנאים והדרכים כאמור,

 ייקבעו בידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים׳ הפרטים
 והדרכים המפורטים בהתר, רשאית המועצה להרסם יאו לשנותם או לבצע את העבודה

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
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 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 תעודד. על סכום
ת  ההוצאו

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ן אם אי אפשר
 לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 בתחום המועצה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 2,000 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת דינו — קנס נוסף 100 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו לגבי רחובות שהוחל בסלילתם ביום א׳ בניסן תשל״ו
 (1 באפריל 1976) ואילך (להלן — היום הקובע).

 (ב) רחובות שהחלה המועצה לסלול לפני היום הקובע יחולו לגבם חוק עזר
, וזאת אף אם הושלמה הסלילה לאחר  למפעלות־אפק (סלילת רחובות), תשכ״ב—1962 4

 היום הקובע.

 (ג) תעודת המהנדס בדבר מועד תחילת הסלילה תשמש ראיה לדבר.

 (ד) על אף האמור בסעיף 6(א) אם החלה המועצה בסלילת הכביש לאחר היום
 הקובע ולפני יום פרסומו של הוק עזר זה ובאותה תקופה נתחלפו הבעלים בנכם הגובל
 אותו כביש, יראו את מי שהם בעלי הנכם ביום פרסומו של חוק עזר זה כבעלים החייבים

 בהיטל.

 16. חוק עזר למפעלות־אפק (סלילת רחובות), תשכ״ב—1962 — בטל.

 .17. תחילתו של חוק עזר זה ביום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (סלילת רחובות), תשל״ו—1976״.

רת הודעה  מסי

!  עונשי

ת ראו הו ה ו ל ו ח  ת
ר ב ע  מ

ל טו  בי

לה  תחי

ר ד נ ק ב ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

 נתאשר.
 י״ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976)

 >חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 4 ק״ת השכ״ב, עמ׳ 1114.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לקרית־ביאליק בדבר מודעות ושלטים

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית קרית־ביאליק חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לקרית־ביאליק (מודעות ושלטים), תשכ״ח— ה
א . השניה ו ב נ ? , 967 

ספת שנ«ה  ״תו
 (סעיפים 3(א) ו־9(ב))

 חלק א׳ - מודעות
 שיעור האגרה

ת י ר , י  1. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה על סדרה ב
 של 25 לוחות מודעות או חלק מהם —

 (א) מודעה גדולה —

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 35

 לכל יום נוסף 15
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 1

 (ב) מודעה בינונית —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 20

 לכל יום נוסף ד
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 1

 (ג) מודעה קטנה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 10

 לכל יום נוסף 4
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 1

 (ד) מודעה זעירה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 7

 לכל יום נוסף 3
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 1

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע
 או במקום אחד —

 לכל שבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום 10

 3. סרט פרסום על בד קולנוע בעד כל 27 מטר או חלק מהם,
 לכל שבוע או חלק ממנו — לכל בית קולנוע 15

סה חדש 9, עמי 256. ו ת ישראל, נ נ י מדי נ  נ די
 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 46; תשל״וז, עמי 964.

2105 13.7.1976 , ז תשל״ו ת 3560, ט׳׳ו בתמו ו נ ק ת בץ ה  קו



 שיעור האגרה
ת י ר ' י  4. מודעה על רבב פרטי או מםהרי, בעד בל מטר מרובע ב
 או הלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 30

 5. מודעה בתוך רכב ציבורי, לכל שנה או חלק ממנה 6

 6. הודעה על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי, לכל שנה
 או חלק ממנה —

 (א) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או הלק ממנו 60

 (ב) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע 90

 7. לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם —
 לשבוע או חלק ממנו 50

 8. רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסקי
 הקולנוע, בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או

 חלק ממנה 30

 9. מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר —
 בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 50

 חלק ב׳ - שלטים

 1. שלט, לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר, לשנה 20

 2. שלט המואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר
 מרובע או חלק ממנו, לשנה 50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ו—
 1976״,

י ק ר ל י נ ר ב  נתאשר. צ
 י״ב באייר תשליל(12 במאי 1976) ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

 (חמ 8/17)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקוממת

ם י ת מ ק פ ס ק בדבר א י ל א י ב ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית קרית־ביאליק חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־ביאליק (אספקת מים), תשכ״ו—1966 ג, יבוא: החלפת התוססת

 ״ת1ספת

ת ו י , ל  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (ג)(1)): יי״י" ב

 (1) לכל יחידת דיור בבית שיש בו עד 4 קומות 1500

 לכל יחידת עסק, משרד, מלאכה או תעשיה ששטחה —
 עד 60 מיד 1500

 לכל מ״ר נוסף 15

 בבית שיש בו יותר מ־4 קומות —

 לכל יחידת דיור שבבית עד הקומה השמינית 2000

 לכל יחידת דיור מעל הקומה השמינית, תוספת תשלום לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש, לפי דרישת
 הצרכן —

 עד ״2 200

 עולה על ״2 500

 2. אגרה בעד התר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב)) 50

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 50

 4. אגרת הנחת צנורות (סעיף 4(א) ו־(ג)):

 לנכס ששטחו עד חצי דונם 3000

 'לכל מ״ד נוסף של שטח הנכס 6
 ונוסף לזה, לכל מ״ר של שטח בניה בכל קומה ותוספת לבנין

 קיים 15

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)):

 מד־מימ שקטרו —

 ״ן או ״\ או 5—3 210

וסח חדש 9, עס׳ 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ י  1 ד
, עמי 906.  2 ק״ת תשכ״ו, עמי 1565; תשל״ה, עמ׳ 1420; תשל״ו
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ת ו ר י ל  האגרה ב

 "1 אי ״1$ או 10—7 300

 ״*1 500

 ״2 600

 עולה על ״2 לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 6. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5(ד)):.
 מד־מים שמדתו או קטרו —

ו r 1 או 5—3 50 א " 

 ״1 או«11 או 10—7 80

115 H " 
130 2" 

 עולה על ״2 לפי ך

 בשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
ת מד־מ-ם נ ק ת ה ם ל ת מרימי נ ק ת ה  ל

ת רו  האגרה בלי

 לפי
 חשבון
 שהגיש
 המנהל.

 ן שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

 7. אגרת בדיקת מד־מים כולל פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 5(ט)) 50

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (אספקת מים) (תיקון מם׳ 3), תשל״ו—
 1976״.

ר נ י ל ר י ק ב  נתאשר. צ
 י״ב באייר תשל׳יו(12 במאי 1976) ראש המועצה המקומית קרית ביאליק

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

13.7.1976 , ז תשל״ו ת 3560, ט״י בתמו ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק

 נדפס בדפוס הממשלה״ ירושלים
2108 

 המהיר 320 אגורות




