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 תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחימ), התשמ״ז-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א (א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכימ, התשל״ה—
,  11975 (להלן — החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ה—1984 2

 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) בתקנות אלה —

 ״טופס״ — שנוסחו ניתן בתוספת;

 ״מומחה״ — רופא או מי שעוסק כמומחה בנושא רפואי, לרבות בנושא דרכי
 שיקומו של נפגע;

 ״מסמך״ — לרבות עותק צילומי מאושר של מסמך;

.  ״תקנות סדר הדין האזרחי״ — תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד—1984 3

 (ב) ליתר המונחים בתקנות אלה תהא המשמעות שיש להם בחוק או בתקנות
 סדר הדין האזרחי, לפי הענין,

 2. (א) נפגע הטוען בכתב תביעתו לענין נכותו הרפואית שעליה לא חל סעיף 6ב
 לחוק, או לענין כל נושא רפואי שאינו נכות, לרבות דרכי שיקומו, יצרף לכתב התביעה —

 (1) בקשה למינוי מומחה, לפי טופס 1 ;
 (2) תצהיר שבו יתן תשובות לשאלות המפורטות בטופס 2;

 (3) כתב ויתור על סודיות רפואית לפי טופס 3 ;
 (4) • תעתק של סיכומי:המחלה מתיק המוסד הרפואי שבו היה מאושפז.

 (ב) ילא אושפז הנפגע במוסד רפואי או שהוא טוען לנכות או לענין נושא רפואי
 אחר שאינם מתבטאים בסיכומי המחלה, יצרף לכתב התביעה מסמך שנערך לצורך טיפול

 רפואי בו ושיש בו ראיה לענק טענותיו.

י ו נ  בקשה למי
 מומחה וצרופיה

 3. בעל דין המגיש כתב הגנה, יצרף אליו תשובה לבקשה למינוי מומחה, ערוכה
 לפי טופס 4, והוא רשאי גם לבקש מינוי מומחה בנושא שלגביו לא נתבקש מינוי מומחה
 כאמור; לא הגיש תשובה כאמור, יראו את בעל הדין כמסכים למינוי מומחה כמבוקש.

בה לבקשה  תשו

 4. בעלי הדין יהיו רשאים להודיע לבית המשפט כי הסכימו ביניהם בענין הנוגע
 לבקשה שהוגשה לפי תקנה 2 או 3, ואם נעשה ההסכם בכתב הוא יצוריך להודעה.

ן י ה לענ מ נ פ  ה
 הבקשה

 5. בעל דין או מומחה הממציא מסמך או בקשה לפי תקנות אלה ימציא העתקים מהם
 לבית המשפט, למומחה ולכל בעלי הדין האחרים, לפי הענין.

 המצאת העתקים
 ממסמך ובקשה

 6. (א) בקשה למינוי מומחה לא תידון לפני תום ששים ימים מהמצאת כתב ההגנה,
 או האחרון שבכתבי ההגנה כשיש נתבעים אחדים או מהמצאת כתב תשובה לכתב ההגנה,

 לפי המאוחר.

 מועד הדיון
 בבקשה

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 234; ה!תשמ״ה, עמי 16.
 2 סייח התשמ״ד, עמי »19.

 3 ק״ת התשמ״ד, ז!מ׳ 2220.

860.11.1si ,498קובז התקנות י״ת נחשו! התשמ״יa , 126 

http://i0.11.1s86


 (ב) הוגשה בקשה לסילוק התובענה על הסף, לא: תידון הבקשה למינוי מומחה
 לפני מתן ההחלטה בבק^זה לסילוק על הסף. •

 מינול מומחה
 בידי בית המשפט

 המצאת מסמכים
 למומחה

 7. (א) בית המשפט או הרשם יחליט בבקשה, למינוי מומחה לאחר שנתן לבעלי הדין
 הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בענין שטרם הוסכם עליו; החליט למנות מומחה

 או מומחים — תיערך ההחלטה לפי טופס 5.

 (ב) תובע יפקיד בבית המשפט פקדון, בסכום שיקבע בית המשפט או הרשם,
 להבטחת שכרו של כל מומחה שהוא מבקש למנות לפי תקנת 2, אולם רשאי בית המשפט,

 מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור את התובע מההפקדה האמורה.

 (ג) לאחר הפקדת הפקדון ישלה בית המשפט אל המומחה הודעה על מינויו,
 לפי טופס• 6.

 8. (א) תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא
 הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו
 ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש

 למומחה חוות דעת רפואית.

 (ב) תוך ארבעים וחמישה. ימים מקבלת המסמכים, רשאי כל בעל דין להמציא
 למומחה מסמכים כאמור בתקנת משנה (א) אשר הנפגע: לא המציאם לו.

תו של  סמכו
ו תי בו חו  מומחה ו

ת לדרישת ו ד ג נ ת  ה
 המומחה

 9. (א) המומחה רשאי לדרוש מהנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, יוכן רשאי
 הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לנפגע לשם עיון והעתקה.

 (ב) המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין
 מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מילוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיד,

 התמנה, ובלבד שלא ידרוש ולא יקבל מהם חוות דעת רפואיות.

 10. (א) מי שהומצאה לו דרישה להמצאת מסמכים לפי תקנה 9, רשאי להגיש לבית
 המשפט, תוך שבעת ימים מקבלתה, בקשה לביטולה! הוא הדין בנפגע שנדרש לעמוד

 לבדיקה אשר יש בה, לדעתו, כדי לפגוע בבריאותו או לסכנה.

 (ב) הבקשה תפרט את נימוקי ההתנגדות ותהא נתמכת בתצהיר לשם אימות
 העובדות.

 בקשה לצוות
 על ביצוע

 ביצוע הדרישה

 מחיקת כתב
 טענות

 11. לא נענתה דרישתו של מומחה לפי תקנה 9 ולא הוגשה התנגדות לפי תקנה 10,
 יודיע המומחה על כך לבית המשפט ולבעלי הדין; בעל דין רשאי לפנות לבית המשפט

 בבקשה לצוות על ביצוע הבדיקה או על המצאת המסמכים, לפי הענין.

 12. החליט בית המשפט לדחות התנגדות או ציווה על ביצוע בדיקה או על המצאת
 מסמכים כאמור, ישלח העתקים מההחלטה למי שצריך לבצעה ולמומחה; הפעולה תבוצע

 תוך שלושים ימים מיום המצאת •ההחלטה, זולת אם קבע בית המשפט מועד אחר.

 13. בעל דין שלא קיים הוראות תקנית 8 או שלא נענה לדרישת המומחה לפי תקנה 9
 או לצו בית המשפט לפי תקנה 12, או שהיענותו היתה בלתי מספקת, ללא הצדק סביר,

 רשאי בית המשפט או הרשם למחוק את כתב טענותיו.
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 14. בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לתת הוראות למומחה על פי בקשתו או
 על פי בקשת בעל דין, ורשאי בית המשפט לעשות כן" גם מיזמתו.

ת בית ראו  הו
 המשפט למומחה

 15. (א) המומחה יגיש לבית המשפט את הוות דעתו, ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת
 הראיות [נוסח חדש], התשל״א—41971, תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל
 המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, זולת אם הורה בית המשפט אחרת; להוות הדעת

 יצרף המומחה בקשה לקביעת שכרו והוצאותיו.

 (ב) בעל דין רשאי להציג למומחה שאלות בכתב להבהרת הוות דעתו, תוך
 שלושים ימים מקבלתה; המומחה ישיב על השאלות, בכתב, לבית־•המשפט תוך חמישה

 עשר ימים מקבלתן, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

 (ג) על פי בקשת בעל דין יזמן בית המשפט את המומחה לחקירה על חוות דעתו
 והבהרותיו, ובלבד שהבקשה הוגשה ארבעים וחמישה ימים לפני המועד שנקבע לתחילת
 שמיעת הראיות, או תוך שבעה ימים לאחר קבלת ההודעה על •המועד האמור, לפי המאוחר.

 חוות דעת
 המומחה

 16. (א) בית המשפט יקבע למומחה את שכרו והוצאותיו ואת אופן תשלומם, ויטילם
 על בעלי הדין או על אחד מהם.

 (ב) בית המשפט רשאי להטיל על בעלי הדין, או על אחד מהם, גם הוצאות
 בדיקות שנערכו לפי תקנה 9 (א).

 שכר המומחה
ו  והוצאותי

 17. (א) נבצר מהמומחה לפעול בהתאם למינויו או שלא עשה, תוך זמן סביר, אחת
 מהפעולות המוטלות עליו לפי תקנות אלה, רשאי בית״המשפט, לפי בקשת בעל דין
 ולאחר ששמע את טענות הצדדים, למנות מומחה אחר תחתיו; החליט לעשות כן, יחליט

 גם בדבר שכרו של המומחה שהוחלף כאמור.

 (ב) העתק בקשה לפי תקנת משנה (א) והודעה על מועד הדיון בה, יומצאו
 למומחה.

 החלפת מומחה

 18. (א) בעלי הדין רשאים להודיע לבית המשפט או לרשם כי הסכימו ביניהם, לפני
 הגשת התובענה, על מינוי מומחה או מומחים, ועל כך שחוות הדעת של המומחה, או

 המומחים כאמור תהא מחייבת; נעשה •ההסכם בכתב — יש לצרפו להודעה.

 (ב) הוגשה לבית המשפט או לרשם הוות־דעת שנתן מומחה כאמור בתקנת
 משנה (א), יראוה כאילו הוגשה בידי מומחה אשר מונה לפי תקנה 7.

 הסכמה מראש
 למומחה

 19. קבע בית־המשפט כי נסתרה קביעתה של דרגת גכות כאמור בסעיף 6ב לחוק
 והחליט למנות מומחה, יחולו הוראות תקנות אלה, בשינויים המחויבים, ובית־המשפט

 יקבע את המועדים לענין תקנות 2 ו־3.

 מומחה בראיות
ר ו ת ס  ל

ה 20. תקנות אלה לא יחולו על תביעות לפי סעיפים 5 ו־9 לחוק. ל  סייג לתחו

 21. על הליכים לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, למעט פרק
 י״א בהן.

ת ו נ ק לת ת  תחו
 סדר הדין

נת ישראל, נוסת חדש 18, עמ׳ 420.  4 דיני מדי

ת 4982, י׳׳ח בזזשון התשמ״ז, 3)20.11.198 ו  128 קובץ התקנ



 22. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשימ״ה—1985 י• (להלן _ ביטול

 תקנות התשימ״ה) — בטלות.

ראות הו לה ו  23, (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בחשון התשמ״ז (1 בדצמבר 1986). תחי
 מעבר

 (ב) החליט בית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו לאחר תחילתן של תקנות
 התשמ״ה ולפני תחילתן של תקנות אלה יחולו על הענין תקנות התשמ״ה.

 (ג) הגיש בעל דיין בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בהתאם לתקנות
 התשמי׳ה, ובית המשפט טרם מינה את המומחה, יראו את הבקשה כאילו הוגשה על פי

 תקנות אלה והוראותיהן יחולו בשינויים המהוייבים לפי הענין.

 (ד) הוגשה תובענה לפני תחילת תקנות התשמ״ה, ובית המשפט החליט למנות
 מומחה מטעמו לאתר תהילתן של תקנות אלה — יחולו הוראות תקנות 5 ו־7,עד 18.

 (ה) הוראות תקנה 19 יחולו גם על ענינים התלויים ועומדים ביום תחילתן של
 תקנות אלה לפני בית המשפט ושטרם הוגשה בהם חוות דעת רפואית כמשמעותה בתקנות

 סדר הדין האזרחי.

 תוספת
ס 1 פ ו  ט
 (תקנה 2)

 ב?שה למינוי מומחה

 בבית (ה)מ;שיפט תיק

 ב

 נגד

אית שלו * / ת מומחה בנושאי הנבות הרפו ו  ,התובע מבקשי למנ
ן (פריט את הנושא הרפואי האחר), י נ * / מ י מ ו ק י  בנושא דרבי׳ ש

 לשם מתן הוות; דעת.

* ז פ ש ו א ה מ י י ה / ה מאושפז * י פגע לא ה  התובע מודיע כי בעקבות תאונת הדרכים שבה; נ
 במוסד רפואי ב

ת !העתק של סיכומי מחלת, התובע מתוך תיק ׳המוסד הרפואי׳ שבו היה מאושפז. ז  מצורף ג

 מכייון שהתובע׳ ילא, ר״יה, מאושפז במוסד רפואי * / מכיון שבסיכומי המחלה המצורפים נכותו
ה מסמך , מצורף בז * א ט ב ת ו מ נ נ א טוען אי * / מושא; הרפואי האחר לוי הו ת א ט ב ת ננה מ  אי
 שנערך לצורך הטיפולי הרפואי שניתן לו ושיש בו ראיה על; הנכות * / עלי הנושא האחר *

א טוען לו.  שהו

ו י ר א  ת

 * מחק את המיותר.

 5 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1834.
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 תצהיר

ס 2 פ ו  ט
 (תקנה 2)

 אני הח״מ בעל ת״ז התובע בתיק
 בבית (ה)משפט ד, •ב לאחר שהוזהרתי כי עלי
ר בזאת  להצהיר את האמת וכי אוהיה צפוי לעונשים !הקבועים בחוק אט לא אעשה כן, מצהי

: ן מ ק ל ד  כ

: אי י במוסד רפו שפה ת אי ו א נ י ו לי ושהי  1. להלן רשימת מחלות שהי
 תאריך המחלה המוסד הרפואי

ו ל!י:  2. •להלן פרטים על תאונות שהי
 תאריך סוג הפגיעה: המוסד הרפואי שטיפל בי

י עורך דין מ מאשר בזה  אנ
 כי ביום !הופיע בפני המוכר לי
 אישית * / שהזדהה בתעודת זהות מס׳ * , ולאחר שהזהרתיו כי עליו
 להצהיר את האמת וכי אפ לא יעשה כך יהא צפוי לעונשים. הקבועים בחוק, אישר את נכונות

 תציוידו.

 חתימת עורך חדי ן

 * מחק את המיותר.

ס 3 פ ו  ט
 (תקנה 2)

 כתב ויתור על פוריות רפואית

 בבית (ה)משפט תיק

 ב

 נגד

 לכבוד

 1. המומחה;

 2. הנתבע, בא כוחו או שלוחו (להלן — המבקש)

,  א. נ.

 אני הח״מ נותן בזה רשות לעובד רפואי או למוסד רפואי למסור
 למבקש את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, ובאופן שידרוש המבקש, על מצב בריאותי או שיקומי
י הולד, בה כעת, ׳ואני משחרר בזה אתכם או כל רופא  או על כל מחלד, שחליתי בה בעבר או שאנ

! התשמ״ז, 0,11,1986¿ ת 4982, י״ח בחשו ו  קובץ התקנ



 מרופאיכם !או כל עובד ׳רפואי •אתר מעובדיהם או כל מוסד ממוסדותיכם הרפואיים, כולל בתי חולים
ו כל סניף מסניפי מוסדכם, מחובת שמירה על סודיות  כלליים או פסיכיאטריים, או שיקומיים א
ו מחלותי כאמור ומוותר על סודיות זו כלפי  רפואית בכל !הנוגע למצב בריאותי או שיקומי א
ג כלשהו בקשר למסירת מידע, כאמור• ו תביעה מסו ה א  המבקש, ולא תהיה, לי אליכם, כל טענ

ך חתימה י ר א ת . 

: ז ״ : מס׳ ת ן ע מ  השם : ה
. . .  שם, הקופה : סניף : מס׳ פנקס חבר:

: ל פ ט מ  שם הרופא: ה
 שם העד לחתימה :

 חתימת העד

ס 4 פ ו  ט
 (תקנה 3)

 תשובה להקשה למינוי מומחה

 בבית (ה)מ;שפט תיק

 ב

 נגד

בה לבקשה של  בתשו
י מומחה במבוקש * / ו נ  הנתבע מודיע כי הוא מסכים למי

י ש י מומחה, במבוקש *, מפנ ו נ ד למי ג  מתנ
 (ציין הנימוקים).

שא ו  כמו כן מבקש הנתבע למנות: מומחה,« בנ
י מומחה. ו נ ו לא נתבקש מי שא !הרפואי) שלגבי ו  (ציין את, הנ

ך חתימה י ר א  ת

 * מחק את המיותר.

ס 5 פ ו  ט
 (תקנה, 7)

 החלטה בדכי מינוי מומחה או מומחיפ

ת (ה) משפט תיק  בבי

 ב

גד  נ

 לאחר ששמעתי את ואת
ות את כמומחה אשר יחווה את דעתו ט למנ י מחלי  אנ
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 בנושא של התובע
יקבע בידי בית המשפט לאחר המצאת חוות הדעת של המומחה.  שברו של המומחה י

 אגי ,מחייב את התובע להפקיד בבית המשפט פקדה בסכום של שקלים חדשים.

 תאריך חתימת שופט או רשם

ס 6 פ ו  ט
 (תקנה 7)

 בבית (ה)משפט תיק

 ב

 נגד

 לכבוד

 הנדון: מינוי מומחה רפואי (תאונת דרכיפ)

גה כב׳ לשמש מומחה רפואי  בהתאם להחלטת בית משפט זה מיום מו
 לשם בדיקת התובע/ת הנ״ל לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ״ז—1986.
׳ מתבקש להכין חוות דעת ולהמציא העתקים במישרין לב״כ בעלי הדין תוך 30 ימים מיום ג  כ
ית לתקנות הנ״ל פנ ׳ מו ג  שהגיעו לידך כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשת. תשומת ל2 פ

 וביחוד לתקנות 9,8, 11, 14 ו־,־.ז.

ן ן לב״כ בעלי הדי  נא צרף לחוות דעתך את דרישתך לענין שברך והוצאותיך •ויכן המצא במישרי
; תשומת לבך מופנית לכך כי שכרך טעון אישור בית המשפט, ת ע ד  עותקים מן הדרישה: ומחוות ה

 •בכבוד רב,

ם:  העתקי

 1. ב״כ התובע(ימ) עו״ד
 2. ב״כ הנתבע(ימ1 עו״ד

 3. ב״כ ד,נתבע(ים) עו״ד

: ח פ ס  נ
ן זה.  החלטת פב׳ השופט מיום בעני

ר י ר ם ש ה ר ב ר 1986) א ב מ ב ו נ  ד׳ בחשון התשמ״ז (6 ב
 שר המשפטים
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 כללי הבנקאות (שידות ללקות) (ייעוץ להשקעות) (תיקון),
 התשמ״ז-936ו

 בתוקף •סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א—1981 י,
 ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר אני קובע כללים אלה:

! סעיף 1  1. בסעיף 1 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ׳׳ו—1986 ־ היקו

 (להלן — הכללים העיקריים) — י

 (1) אחרי הגדרת ״אמצעי שליטה״ יבוא:
 ״״השקעה״ — לרבות מימוש השקעה״. ..;

 (2) במקום הגדרת ״ייעוץ להשקעות״ יבוא:
 ״״ייעוץ להשקעות״ — מתן עצה ללקוח, בכתב או בעל פה, להשקעת כספים
 בנכס פיננסי ובלבד שלא יראו במסירת מידע או בקבלת הוראה מלקוח,

 בלבד, מתן עצה לאותו לקוח.״

 (3) במקום הגדרת ״עסקה בעלת סיכון מיוחד״ יבוא:
 ״״עסקה בעלת סיכון מיוהד״ — עסקה להשקעת כספים בנכס פיננסי אשר
 לפי טיבו ובנסיבות הענין, מן הראוי שאותו לקוח ינהג לגביה במידת
 . זהירות מיוחדת; מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יראו בכל אחת מאלה

 עסקה כאמור:
 (1) עסקה עתידית או עסקה בזכות עתידית, למעט עסקה שנעשית לשם

 הנעעות מסיכון לגבי התחייבות קיימת של אותו לקוח;
 (2) עסקה בזהב או בזכות לזהב;

 (3) עסקה בנייר ערך אשר בתשקיפו צויין כי השקעה בו היבה בעלת סיכון
 מיוחד;

 (4) השקעה במניות שנקבעו לגביהן נהלי מסחר מיוחדים בבורסה לניירות
 ערך בשל סחירות נמוכה או פיזור נמוך;

 (5) השקעה בנייר ערך בסכום שהבורסה לניירות ערך בו הוא נסחר קבעה
 אותו כסכום חריג לפקודה באותו נייר ערך;

 (6) השקעה בנייר ערך אשר תוך השבועיים הקודמים ליום עשיית העסקה
 הופסק בו המסחר בבורסה לניירות ערך אלא אם כן לאירוע אשר בעקבותיו
 הופסק המסחר אין השפעה שלי ממש על שער אותו נייר ערך ועל החלטת

 משקיע סביר להשקיע בו.״

 2. (א) בסעיף 2 (ב) לכללים העיקריים, בפסקה (2) — תיקיו סעיף 2

 (1) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא: ״ובנייר ערך שהוא איגרת חוב,
 במקום שינוי שעריו בתקופה האחרונה תינזסר התשואה השנתית לפדיון״;

 (2) בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא: ״ושפורטו בתשקיף״.

 (ב) בסעיף 2 (ג) לכללים העיקריים, בסופה יבוא: ״אולם, אם ניתן הייעוץ בשיחה
 בטלפון, על פי בקשת הלקוח, והלקוח הודיע בכתב לבנק שהוא מבקש לקבל שידות זה

 1 ס״ה התשמ״א, עמי 258.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 876.
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 באמצעות הטלפון, לא יהא הבנק חייב להחתים את הלקוח על גבי הטופס בו צויינו
 הפרטים העיקריים של הייעוץ שניתן״.

׳ » 3. אחרי סעיף 3 יבוא: י י ״ ת פ ם ו  ה

 ״ייעוץ למוסד 3א. יועץ להשקעות המשמש יועץ להשקעות לתאגיד לצורך ניהול

 השקעותיו, ואותו תאגיד הסמים בהסכם בכתב עם התאגיד הבנקאי כי
 הוא מוותר על גילוי הפרטים הנדרשים לפי סעיף 2(ב) ולמילוי חובות
 התאגיד הבנקאי לפי סעיף 2(ג) — יהיה פטור מהוראות סעיפים אלה.״

 י »<
 תחילי. 4. (א) תחילתם של כללים אלה למעט הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ב) — ביום

 ט׳ בחשון התשמ״ז (11 בנובמבר 1986).
 (ב) תחילתו של סעיף 1(3), (3) ו־(6) לכללים אלה וסעיפים 2(ב)(2)(ד)

 ו־2(ב)(2)(ו) לכללים העיקריים — ביום ל׳ בשבט התשמ״ז (1 במרס 1987).

ו נ ו ר ל ב א כ י  י״א בחשון התשמ״ז (13 בנובמבר 1986) מ
) נגיד בנק ישראל 3 " 1 9 0 מ 0 ח ) 

ה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק עגבניות צ ע ו מ  כללי ה
ן 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  בשנת 1986), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה; לייצור ולשיווק של ירקות,
, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:  ה תש י״ ט—1959 נ

 ועדיי. 1, בכללים אלה —

 ־׳לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול עגבניות.

 מינסתגידול 2. המיכסה הכללית לגידול עגבניות בשנת 1986 בכל שטחי הארץ היא.15,730 דונם.

 מועדי זריעה 3. (א) ועדת המכסות רשאית לפצל את שנת 1986 לעונות משנה.

 ושתילה

 (ב) ועדת המכסות תקבע למבקש את מועדי הזריעה או השתילה למכסה האישית.

עת 4. אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות: ת לקבי ו מ י ק  ע

ת אישיות , , , ו ס כ י  מ

 (1) למבקש לגדל עגבניות בשנת 1986 תיקבע מכסת גידול, ככל האפשר
 בשיעור מכסת הגידול ולתקופת הגידול שנקבעו לו לגידול עגבניות בשנת
 1985, או בשנה שקדמה לה — אם לא גידל עגבניות בשנת 1985, מחמת
 מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהבירה בה ועדת המכסות לאחר שדווח
 על כך כדין במועד; ובלבד שהמכסה שתיקבע למבקש לא תעלה על שטח

 1 ס״וו התשי״ט, עמ׳ 222; התשנ־״ב, עמי 31; התשל״יו, עמי 129¡ התש״ם, עמי 29¡ התשמ״א, עמ׳ 178. הגידול שגידל בפועל על פי׳ המכסה שנקבעה לו בשנה קודמת כאמור;
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 (2) עודף המכסה הכללית לגידול של עגבניות בשנת 1986, אשר לא
 הוקצה בידי ועדת המכסות, או שהוכח לועדת המכסות כי הוקצה כמכסות
 אישיות בשנה זו אך לא בוצעו, יוקצה ככל האפשר למגדלים שלא גידלו
 עגבניות בשנת 1985 מכל סיבה סבירה שהכירה בה ועדת המכסות; היתה
 יתרה — תחולק למגדלים חדשים או למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת

 לגידול של עגבניות, הבל בהתאם לקביעת ועדת המכסות.

ות י נ ב ת עג ק פ ס  לא תהיה הגבלת היקף גידול עגבניות מזני תעשיה, שהוכח בי יעודט לאספקה א
 לתעשיד.

.5 
 לתעשיה.

ע ? י ? ^  6. ועדת המכסות רשאית לא: לאשר מכסה, אם לא הוכח להנחת דעתה; כי הגידול ^
 ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  י
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ן ו ר ל ש א י  א ר
 שר התעשיד, והמסחר

 נתאשר.
 כ״ח בניסן התשמ״ו (7 במאי 1986)׳

 (דזמ 881—3)

 א, ר י ה נ ח מ, ק י ן
 שר החקלאות

 כללי המועצה לענן* הלול (הסדדח ייצוא פטמים וחמגולי הודו),
 התשמ״ז-986 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 48, 70, 71 ו׳73(ב) לחוק המועצה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), התשכ״ד—11963 (להלן — החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים

 אלה:

 1, בכללים אלה — הגדרות

 ״אפרוחים בני־יומם״ — אפרוחים משעת בקיעתם ועד גיל 7 ימים;

 ״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק;

 ״כללי תשכ״ח״ — כללי,המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2), התשכ״ח—

;21968 

 ״מפעל״ — מפעל המתקין בשר פטמים או בשר תרנגולי הודו;

 ״פטמים״ — תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על 5 חדשים;
 ״תלוש״ — ,תלוש המזכה מגדל לקבל אפרוחים בני־יומם המונפק עליידי המועצה על פי

 סעיף 32 א לכללי תשכ״ח;

 ״תרנגולי הודו״ — למעט תרנגולי הודו לטיפוח.

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 12; התשל״יה, ע«׳ 74; התשמ״א, עמי 178.
 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862.
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 2. (א) מפעל שקיים את התנאים המפורטים בסימנים (1)— (6) להלן יהיה זכאי
 לקבל מהמועצה תלושים עבור המגדלים שסיפקו לו את הפטמים או את תרנגולי ההודו

 שמהם התקין את הבשר לייצוא:
 (1) המפעל הגיש למועצה לפני ביצוע הייצוא עותק נכון של הזמנות

 הלקוחות בחוץ לארץ;
 (2) המגדל •הודיע למועצה בכתב, לפני ביצוע הייצוא, את כל הפרטים
 כפי שהמועצה קבעה מפעם לפעם בדבר •המגדלים שיספקו לו את הפטמים

 או את תרנגולי ההודו הדרושים לו למילוי ההזמנות;
 (3) המפעל הודיע למועצה בכתב לפחות שבעה ימים מראש על תאריך
 משוער של צאת המשלוח לייצוא ועל כל הפרטים שהמועצה קבעה מפעם

 לפעם;
 (4) המפעל איפשר למועצה לבצע ביקורת ובדיקות של הבשר המיועד

 לייצוא, הן במפעל והן בגמל הייצוא;
 (5) המפעל המציא• למועצה כל מסמך ומידע שהיא דרשה בקשר לווידוא

 הייצוא;
 (6) המפעל הוכיח להנחת דעתה של המועצה את הייצוא בפועל של כל
 חלקי •הפטם או תרנגול ההודו למעט: ראש, נוצות, צפורניים, עצמות, מעיים,
 אשכים, כבד, רגליים, קורקבן, ישבן, עורות, ולמעט חלקים נוספים כפי

 שהמועצה תקבע מראש מפעם לפעם.

 (ב) התלושים על פי סעיף קטן (א) לא ייכללו בתלושים להם זכאים מגדלים לפי
 סעיף 32ג לכללי תשכ״ח.

 3 מומחה של המועצה יקבע: את העקרונות המקצועיים על פיהם יחושב מספר
 האפרוחים בני־יומם לגביהם זכאי המפעל לחלושים לפי סעיף 2.

 4. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה על פי כללים אלה.

 5. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

 הישוב כמות
 האפרוחים

 אצילת סמכויות

 שמירת דינים

ר י א ן מ ר ב י א  מ
 יושב ראש המועצה לענף הלול

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 נתאשר.
 ה׳ באב התשמ״ו (10 באוגוסט 1986)

 (חמ 685—!:)

ח מ ק י ן ה נ י ר  א
 שר החקלאות
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