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 צו מילווה המדינה (הגדלת סכום המילווה), התשמ"ז-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הגדלת סכום 1. הסכום אשר הממשלה מורשית ללוות בשם המדינה לפי החוק מוגדל בזה לסכום כולל של

ה 5,000 מיליון שקלים חדשים. י ו ל י מ  ה

ם י ס ה נ ש  י׳בחשוןהתשמ׳׳ז(12 בנובמבר1986) מ
 >חמ 0-1332 שר האוצר

 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112! התשמ׳׳א, עמי 86; התשמ״ד, עמ׳ 127; התשמ״ה, עמ׳ 167.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 30), התשמ״ז-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ׳׳ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק אחד עשר -

 (1) במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו, יבואו המחירים
 הנקובים לצדם להלן -

 המחיר בש״ח המחיר בש׳׳ח
 המשקל/הנפח במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך בגרמים האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 ׳סוכריות חמוצות קשות
 וסוכריות בטעם פירות ״עלית״ 500 י שקית 3.40 3.00
 סוכריות טופי ״עלית״ 500 שקית 2.75 2.40
 סוכריות טופי ״כרמית״ 500 שקית 2.88 2.50
 תערובת סוכריות ממולאות ״צ-ד״ 500 שקית 3.24 2.80
 שוקולד חלב ״עלית״ 50 חפיסה 0.38 0.33
 שוקולד חלב ״עלית״ 100 חפיסה 0.74 0.64
 שוקולד חלב ״עלית״ 200 חפיסה 1.40 1.22
 שוקולד מריר ״עלית״ 50 חפיסה 0.45 0.40
 שוקולד מריר ״עלית״ 100 חפיסה 0.84 0.73
 שוקולד מריר ״עלית״ 200 חפיסה 1.65 1.43

 ממרח המכיל קקאו (לרבות
 קרם מובחר למריחה 500 מכל 1.82 1.58
 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 מכל 1.93 1.68

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380 ועמ׳ 174.
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 המחיר בש״ח ליחידה, במכירה לצרכן -
 המשקל/ בחנות בכל מקום אחר לרבות מזנון,
 שם המצרך הנפח האריזה לרבות מרכול קיוסק, מסעדה ואצל רוכל

 כולל מע״מ אזור אילת כולל מע״מ אזור אילת

 ממתק ״אגוזי״ 45 גרם חפיסה 0.54 0.47 0.65 0.57
 ופל מצופה ״פסקיזמן״

 חלב ״עלית״ 45 גרם חפיסה 0.65 0.57 0.75 0.65
 ופל מצופה ״פסק־זמן״

 מריר ״עלית״ 45 גרם חפיסה 0.71 0.62 0.80 0.70
 ופל מצופה ״כיף־כף״

 ״עלית״ 45 גרם חפיסה 0.71 0.62 0.80 0.70
 שוקולד ממולא בטעם

 פירות ״עלית״ 100 גרם חפיסה 1.00 0.87 1.25 1.10
 שוקולד מיוחד עם אגוזים
 או עם שקדים ״עלית״,

 שוקולד ״נובלס״,
 שוקולד רוזמרי או

 שוקולד ״קריק־קרק״ 100 גרם חפיסה 1.35 1.17 1.60 1.40
 גומי לעיסה מתוצרת חפיסה בודדת

 ״עלית״ של 5 יחידות 0.17 0.15 0.20 0.17
 גומי לעיסה מתוצרת חבילה של 5

 ״עלית״ חפיסות בנות 5
 יחידות כל אחת 0.83 0.72 1.10 1.00״

 (2) בסופו של החלק יבוא -

 ״שוקולד ״אינטרמצו״
 מתוצרת ״ורד הגליל״ 100 גרם חפיסה 1.35 1.17 1.60 1.40״

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בחשון התשמ״ז (19 בנובמבר 1986). תחילה

 ט״ו בחשון התשמ״ז(17 בנובמבר 1986)
ם י ס ן משה נ ו ר ל ש א י ר  (חמ3-1978< א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מתירים מרביים למצרכים) (תיקון מסי 31), התשמ"ז-1986

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985/ אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק שמונה־עשר, במקום המחירים של המצרכים המפורטים

 והמתוארים בפסקה זו יבואו המחירים הנקובים לצדם להלן:

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380 ועמי 178.
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 המחיר בש״ח במכירה- המחיר בש״ח במכירה-
 המשקל לקמעונאי לצרכן באזור אילת -

 שם המצרך בגרמים כולל מע״מ כולל מע״מ לקמעונאי לצרכן

 ״לחם לבן 250 0.23 0.25 0.20 0.22
 לחם כמון (קימל) 500 0.42 0.46 0.37 0.40
 חלה או מאפה שמרים 500 0.48 0.54 0.42 0.47
 לחמניה 50 0.08 0.09 0.07 0.08
 לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז 750 0.59 0.65 0.51 0.57
 לחם לבן פרוס וארוז 500 0.48 0.54 0.42 0.47׳

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בחשון התשמ״ז (19 בנובמבר 1986).

 ט״ו בחשון התשמ״ז(17 בנובמבר 1986)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 32), התשמ״ז-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1 . בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים), התשמ״ו-21986 -

 (1) בחלק תשיעי יבוטל המצרך ״אבקת אפיה״, תיאורו ומחירו.

 (2) בחלק עשרים ושבעה, במקום המחירים של המ»י י כים המפורטים והמתוארים בפסקה
 זו, יבואו המחירים הנקובים לצידם להלן:

 המחיר בש׳׳ח המחיר בש׳׳ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 ״גרבונים ״קאן קאן״ גיבור סופר סטאר 20 דניר 1.58 1.38
 גרבונינ* ״קאן קאך גיבור טנדו 20 דניר 1.58 1.38
\ (אקסטרונים) 1.96 1.71  גרבונים ״קאן קאן״ גיבור פרפקט סופר ע

 גרבונים ״קאן קאן״ גיבור סילואט 10 דניר 3.91 3.40״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בחשון התשמ״ז (19 בנובמבר 1986).

 ט״ו בחשון התשמ״ז(17 בנובמבר 1986)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 380 ועמ׳ 179.
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 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-986ז

 בתוקף׳ סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה/ ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות מם הכנסה (הנחות ממם בישובי גבול הצפון), התשמ״ו-21985 - תיקון התוספת

 (1) אחרי ״גורן״ יבוא ״גוש חלב״!
 (2) אחרי ״מעין ברוך״ יבוא ״מעיליה״!

 (3) אחרי ״עמיר״ יבוא ״עראמשה״ ו״פםוטה״.

 2. תחולתן של תקנות אלה לגבי שנות המס 1986 ו־1987. תחולה

ם י ס ה נ ש  י׳בחשוןהתשמ״ז(12 בנובמבר1986) מ
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 43.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 159 ו־535.

 תקנות משכן הכנסת ורחבתו(היתרי כניסה)(תיקון),
 התשמ״ז-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ״ח-1968, ובאישור ועדת
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות משכן הכנסת ורחבתו(היתרי כניסה), התשל״א-1971', במקום ״שנה״ תיקון תקנה 2
 יבוא ״שנתיים״.

ל ה הל מ ל  ט׳בחשוןהתשמ״ז(11 בנובמבר1986) ש
 (חמ 3-1353) יושב־ראש הכנסת

 1 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1604.

 תקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37 ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959', לאחר התייעצות עם
 מועצת המים ועם ועדות ההספקה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב), התשל״ו-21976, אחרי פרק א׳ יבוא: הוספת פרק א1

 ״פרק א1: כמויות מים המוקצות בשנת הרישוי 1986

 8ב. בפרק זה, ״שנת הרישוי 1986״ - השנה שתחילתה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ׳׳ו(1 באפריל הגדרה
 1986) וסיומה ביום א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987).

 8ג. (א) כמות מים מוקצית לחקלאות לשנת הרישוי 1986, למעט כמות מים מוקצית לישוב הקטנת כמויות
ה לחקלאו^בש״ת מ ד ק ה ש נ ש ל ה  מתוכנן, תהיה בשיעור של 90 אחוזים מכמות המים שנקבעה ברשיון ההפקה ש

 לשנת הרישוי 1986. הרשד 986!

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166.
 ק״ת התשל׳׳ו, עמ׳ 2415; התשמ״ב, עמ׳ 1309; התשמ״ו, עמ׳ 1029.
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 (ב) לצורך הקטנת כמויות המים המוקצות לישובים המתוכננים יערוך נציב המים רשימת
 ישובים כאמור, מחולקת לשלוש רמות נפרדות, ובהתאם לעקרונות אלה:

 (1) התפתחותו המשקית של הישוב המתוכנן;

 (2) כמות המים שהוקצתה לישוב המתוכנן בשנה שקדמה לשנת הרישוי 1986,
 לרבות מים באיכות ירודה או מים שאינם זמינים תמיד, שהוא מנצל, בין אט הם

 כלולים בכמות המים שהוקצתה לישוב המתוכנן, ובין אם לאו.

 (ג) הרשימה האמורה בתקנת משנה (ב) טעונה אישור שר החקלאות והיא תופקד
 בנציבות המים ובמשרדים האזוריים של משרד החקלאות.

 (ד) כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן בשנת הרישוי 1986 תהיה בשעור של 95
 אחוזים, 90 אחוזים או 85 אחוזים מכמות המים שהוקצתה לו ברשיון ההפקה של השנה שקדמה

 לשנת הרישוי 1986, לפי הרמה שבה סווג ברשימה.

 8ד. כמויות המים המוקצות בשנת הרישוי 1986 לחקלאות באזור עמק חרוד-גלבוע, יהיו
 בשיעור של 90 אחוזים מכמות המים שהוקצתה ברשיונות ההפקה של השנה שקדמה לשנת
 הרישוי 1986; הוראה זו תחול, על אף האמור בתקנה 8ג(ב) ו־(ד) גם על ישובים מתוכננים באזור

 האמור.

 8ה. כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצריכה ביתית בשנת הרישוי 1986 תהיה בשיעור
 של 90 אחוזים מכמות המים שנקבעה לרשות המקומית, לאותה מטרה, ברשיון ההפקה של השנה

 שקדמה לשנת הרישוי 1986.

 8ו. הוראות פרק זה לא יחולו על כמויות מים מוקצות, בין לחקלאות ובין לצריכה ביתית,
 באזורי רמת הגולן והערבה.״

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 כ״ה בתשרי התשמ״ו(28 באוקטובר 1986)
 (חמ 3-1179)

 הקטנת כמויות
 מים מוקצות

 לחקלאות באזור
 עמק וזרוד-גלבוע

 כשנת הרישוי
1986 

 הקטנת כמויות
 המים המוקצות
 לצריכה ביתית
 בשנת הרישוי

1986 

 כמויות מים
 מוקצות

 ברמת־הגולן
 ובערבה בשנת
 הרישוי 1986

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים לירקות) (מס׳ 3), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. המחיר המרבי בשקלים חדשים לק״ג ירקות יהיה כלהלן:

 במכירה לקמעונאי
- סוג הירק בפתח מחסן סיטונאי במכירה לצרכן

 תפוחי־אדמה 0.78 0.98
 גזר 0.78 0.98

 תוספת בעד 2. במכירת תפוחי־אדמה לצרכן באריזת רשת או פלסטיק רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכום

ה האמור בסעיף 1 0.050 שקלים חדשים (כולל מע״מ) לק״ג. ז י ר  א

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ י.
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 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים לירקות)(מס׳ 2)׳ ביטול
 התשמ״ו-21986 - בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בתשרי התשמ״ז (2 בנובמבר 1986). תחילה

 כ״ז בתשרי התשמ״ז(30 באוקטובר 1986)
 (חמ 3-1978)

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר שר החקלאות

 2 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 482.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(תשלומים בעד שירותי
 בזק המפורטים בתוספת לחוק הבזק) (מס׳ 3) (תיקון), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ׳׳ו-11985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לענין סעיף 15 (א) לחוק הבזק,

 התשמ׳׳ב-21982, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים תיקון התוספת
ה נ י ש א י  בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק הבזק) (מס׳ 3), התשמ״ו-31986 - ה

 (1) בסעיף 1, בהגדרת ״חגי ישראל״, במקום הסיפה המתחילה ב״והכל״ יבוא
 ״והכל החל מן השעה 13.00 של ערב כל חג עד השעה 23.00 ובין השעות 7.00

 ו־23.00 של יום החג.״;

 (2) בסעיף 2, בסיפה, במקום ״המתבצעת בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 8.30 ו־20.30
 וביום ו׳ בין השעות 8.30 ו־13.00״ יבוא ״המתבצעת בימים א׳ עד ה׳ בין השעות

 7.00 ו־20.30 וביום ו׳ בין השעות 7.00 וי13.00״!

 (3) בלוח אי, במקום האמור בצד אות ההיכר ״ד״ יבוא:

 ״בימים א׳ עד ה׳ בימים א׳ עד ה׳ בכל יום החל מ
 בין השעות בין השעות 23.00 ועד 7.00

 7.00 ר,20.30 20.30 ד23.00,׳ למחרתו
 ביום ו׳ ובערב חג ביום ר משעה 13.00 עד 23.00,
 בין השעות בשבת משעה 7.00 עד 23.00

 7.00 ו־13.00 ובחגי ישראל

 300 480 ללא הגבלת זמן״!

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באלול התשמ״ו (1 באוקטובר 1986). תחילה

 כ״ו באלול התשמ״ו(30 בספטמבר 1986)
 (חמ 3-1978)

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר י נ מ ם א י ס  משה נ
 שר האוצר שר התקשורת

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2 ועמי 170.

 2 ס״ח התשמ׳׳ב, עמי 218; התשמ׳׳ו, עמי 224.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 34.
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 כללי הבזק (שיחתי התבדה), התשמ״ז-986ז

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 (א) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982' (להלן - החוק), קובעת
 ״בזק״, החברה הישראלית לתקשורת בע״מ (להלן - החברה) כללים אלה:

 פדר, א׳: כללי

 1. (א) בכללים אלה

 ״יחידת שירות מנויים״ - משרדי החברה העוסקים בקבלת פניותיו של מנוי או מבקש
 לענין שירות בזק!

 ״צו התשלומים״ - צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(תשלומים בעד
 שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק הבזק), התשמ״ו-21986, או צו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים
 בתוספת לחוק הבזק), התשמ״ו-31986, לפי העניין, וכל צו או תקנה שיבואו במקומם

 של הצווים האמורים;

 ״ריבית החשב הכללי״ - כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי
 המתפרסמת מעת לעת ברשומות;

 ״שירות בזק״ - שירות בזק שנותנת החברה!

 ״תקנות ההפסקה״ - תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי
 בזק), התשמ״ה-41985!

 ״תקנות התפעול״ - תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ״ה-51985.

 (ב) מונחים אחרים, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות
 ההפסקה, בתקנות התפעול ובצו התשלומים, לפי הענין.

 2. פנייתו של מנוי או מבקש לחברה תהא באמצעות יחידת שירות המנויים הקרובה ביותר
 למקום שבו ניתן או נתבקש השירות, לפי הענין.

 3. המצאת כתב בית דין לחברה תהא במסירת הכתב במשרדה הרשום של החברה ברחוב יפו
 29, בירושלים.

 4. (א) בקשה לקבלת שירות בזק, שבעדו רשאית החברה לגבות תשלום, תוגש לה בכתב,
 ולענין בקשה להתקנת קו או להעתקתו, בטופס שקבעה לכך החברה! קיבלה החברה בקשה
 לשירות כאמור שלא בכתב, רשאית היא לדרוש מן המבקש לאשר בכתב את בקשתו אף לאחר

 שנתקבלה.

 (ב) מבקש ימלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס בקשה ויחתום עליו.

 (ג) היה המבקש תאגיד, ייחתם טופס הבקשה ביד המורשה לחתום בשמו של התאגיד,
 ואם מסמכי היסוד של התאגיד מחייבים זאת, יוטבע גם חותם של התאגיד: בקשה של תאגיד
 שהפרטים בה, לרבות החתימה או החותם, אינם תואמים את האמור במסמכי היסוד של התאגיד-

 יראו אותה כבקשתו של היחיד שחתם על הטופס.

 פנייה לחברה

 מען להמצאת
 כתבי בית־דין

 בקשה לקבלת
 שירות בזק

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218.
 ק״ת התשמ״י, עמ׳ 183.

 ק״ת התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ׳׳ה, עמ׳ 1022 ועמ׳ 1554: התשמ״ו, עמ׳ 1073.

 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1006 (1266) ועמי 1551! התשמ״ו, עמ׳ 867 ועמי 1072.
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 (ד) בקשה לקבלת שירות בזק אחר, זולת האמור בסעיף קטן(א), יכול שתוגש לחברה
 בעל־פה, באמצעי בזק או בדרך אחרת שקבעה החברה בהתאם לסוג השירות המבוקש.

 תשובה למבקש
 והיענות לבקשה

 5. החברה תשיב למבקש ותאשר את דבר קבלת הבקשה, ואם נענתה בחיוב לבקשה, תודיע
 לו על היענותה, ובלבד שעל היענות לבקשה שהגשתה היא בטופס או בכתב, תודיע החברה
 בכתב! הודעת החברה תפרט את הסכום לתשלום שעל המנוי לשלמו ואת המועד האחרון

 לתשלומו.

 חיוב בתשלומים
 שנקבעו

 דמי התקנה

 החזר דמי
 התקנה

 ערובה מקבלן

 פרק ב׳: תשלומים

 סימן א׳: החזר תשלומים ומתן ערובה

 6. (א) מנוי ישלם לחברה בעד שירות בזק תשלום בשיעור שנקבע בצו התשלומים! לא
 נקבע שיעור כאמור, ישלם המנוי לחברה תשלום סביר שקבעה לפי סעיף 17 לחוק.

 (ב) מנוי לא ישלם תשלום כאמור בסעיף קטן(א) אלא ביום שקיבל לראשונה את שירות
 הבזק שביקש, למעט שירות שקבלתו מותנית, בתקנות, בתשלום מראש.

 7. (א) לא שילם מנוי את דמי ההתקנה עד תום המועד לתשלומם, רשאית החברה לחזור בה
 מהיענותה לבקשה, ובלבד שהודיעה לו על כך בכתב! בהודעתה תציין החברה את זכותו של המנוי

 לחדש את בקשתו כאמור בסעיף קטן (ב).

 (ב) מבקש שהחברה הודיעה לו כי חזרה בה מהיענותה כאמור בסעיף קטן(א), זכאי
 לחדש את בקשתו ולקבל דרגת עדיפות לה היה זכאי כמבקש בבקשתו הראשונה לפי תקנה 31
 לתקנות התפעול, ובלבד שהודיע על כך בכתב לחברה תוך שלושים ימים מתום המועד לתשלום

 דמי ההתקנה! אין המבקש זכאי לחידוש בקשה כאמור אלא פעם אחת.

 8. (א) שילם מנוי את דמי ההתקנה, יאפשר לחברה להתקין את קו המנוי בחצריו במועד
 שקבעה לכך החברה ושהחברה הודיעה לו על כך מראש.

 (ב) מנוי זכאי לבקש דחיית מועד ההתקנה לתקופה מרבית של חודש ימים מהמועד
 שקבעה החברה לראשונה להתקנת הקו, ובלבד שהגיש את בקשתו עד תום ששה חדשים מהמועד

 שנקבע כאמור! אין המנוי זכאי לדחיית התקנה כאמור אלא פעם אחת.

 (ג) החברה רשאית לחזור בה מהיענותה לבקשה להתקנת קו מנוי אם לא איפשר המנוי
 את ההתקנה עד תום ששה חדשים מהמועד שקבעה לכך החברה לראשונה או במועד שנקבע לאחר
 דחייה לפי סעיף קטן(ב)! חזרה בה החברה מהיענותה, תחזיר למנוי את דמי ההתקנה ששילם תוך
 ששים ימים מתום ששת החדשים, ואם חלפו ששה חדשים ממועד תשלום דמי ההתקנה, תיווסף
 לדמי ההתקנה ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי יחסית למספר הימים שחלפו מתום ששת

 החדשים ועד החזרתם למנוי.

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על התקנת קו מנוי בנסיבות המפורטות בסעיף 9.

 (א) בסעיף זה, ״קבלן״ - כמשמעותו בתקנה 35א לתקנות התפעול. 9.
 (ב) ביקש קבלן להתקין קווי מנוי באזור שבו אין תשתית ברשת הבזק הציבורית,
 רשאית החברה לדרוש ממנו המצאתה של ערובה בסכום ששיעורו מחצית לפחות מדמי התקנתם
 של הקווים! הערובה יכול שתהיה בפקדון במזומן או בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה.

 (ג) החברה רשאית לממש את הערובה שהופקדה בכל אחד מן המקרים הבאים:

 (1) הקבלן לא איפשר את התקנתם של קווי המנוי במועד שקבעה לכך החברה!
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 (2) הקבלן לא הכין את הבנין החדש במועד שקבעה החברה להתקנת קווי המנוי
 בבנין;

 (3) החברה נענתה לבקשה להתקנתם של קווי המנוי, אולם הקבלן לא שילם את
 דמי ההתקנה במועד שקבעה החברה לתשלומם.

 (ד) סכום הערובה בצירוף ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי לכל יום מיום מימושה,
 ואם היתה במזומן - מיום הפקדתה עד המועד הנקוב בהודעת התשלום כתאריך החשבון, ייזקף

 לחשבון דמי ההתקנה של הקבלן.

 התשלום הקבוע 10. (א) מנוי ישלם את התשלום הקבוע כל עוד החברה נכונה לתת לו שירות בז?, והשירות

 לא הופסק לפי תקנה 7 לתקנות ההפסקה.

 (ב) החברה רשאית לכלול את התשלום הקבוע בעד התקופה שמיום תחילת השירות
 בחשבון השוטף הראשון שתשלח למנוי לאחר תחילת השירות.

 (ג) ארעה תקלה בקבלת שירות בזק שנמשכה שבעה ימים רצופים לפחות, או שהיא
 תקלה חוזרת, תחזיר החברה למנוי את הסכום היחסי של התשלום הקבוע לכל יום שבו לא קיבל
 שירות, ובתקלה חוזרת -• גם בעד הימים שבין קיומן של התקלות החוזרות, והכל בצירוף ריבית
 בשיעור ריבית החשב הכללי יחסית למספר הימים: לענין זה, ״תקלה חוזרת״ - תקלה בקבלת
 שירות בזק שארעה תוך שלושה ימים ממועד תיקונה של תקלה קודמת, אף אם נמשכה פחות
 משבעה ימים רצופים, ובלבד שסך כל הימים שבהם נתקיימו תקלות חוזרות הוא שבעה לפחות.

 חיוב בעד 11. (א) חיובו של מנוי בתשלום בעד שיחות ייעשה לפי מספר יחידות המניה שנמדדו

ת באמצעות התקן מניה שהתקינה החברה במרכזת הציבורית אליה מחובר קו מנוי. י ח י  ש

 (ב) חשבון שוטף שיישלח למנוי יפרט מספר יחידות המניה שנמדדו עובר להכנת
 החשבון בידי החברה.

 (ג) מדידה באמצעות התקן מניה כאמור תהווה ראיה לכאורה על מספר יחידות המניה
 שבעדם חייב המנוי בתשלום.

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאית החברה לאמוד את החיוב בעד שיחות שלא לפי
 התקן המניה בקרות אחד מאלה:

 (1) ארעה תקלה טכנית בהתקן המניה:

 (2) נבצר מהחברה, מסיבות שאינן בשליטתה, לבצע מדידה בהתקן המניה:

 (3) המנוי קיים שיחות בהעדרו של התקן מניה.

 (ה) לגבי התקופה בה קיים המנוי שיחות בנסיבות המנויות בסעיף קטן(ד) יתבסס אמדן
 החיוב על הסכום הממוצע של חשבונות המנוי בעד שיחות שקיים במשך ששה חדשים רצופים
 שקדמו לאותה תקופה: אולם החברה רשאית בנסיבות שבהן לא ניתן לבצע אמדן כאמור לערוך

 את האמדן על בסיס סביר אחר.

 סימן ב׳: משלוח חשבונות ופרעונם

 פרעין חשבונות 12. (א) החברה תשלח למנוי אחת לחדשיים חשבון שוטף שיכלול פירוט תשלומים וחובות

ם שמנוי חב בהם בעד שירותי בזק: החשבון יישלח למען שעליו הודיע המנוי בכתב באמצעות טופס י פ ט ו  ש

 הבקשה כאמור בסעיף 4(א) או בדרך אחרת.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאית החברה לשלוח חשבון שוטף אחת לחודש, אם
 הסכום החדשי הממוצע של חשבונות המנוי בעד שירותי בזק במשך ארבעה חדשים רצופים עולה
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 פרעון באמצעות
 הודאת קבע

 השגה על חשבון

 על סכום שקבע לענין זה הדירקטוריון של החברה, בהתייעצות עם השר, או אם עלייתו החדשית
 של מדד המחירים לצרכן היא בשיעור חמישה אחוזים ומעלה.

 (ג) מנוי יפרע את התשלומים על פי החשבון השוטף במקום שציינה לכך החברה
 בחשבון.

 13. (א) על אף האמור בסעיף 12(ג), רשאי המנוי לפרוע את חשבונותיו השוטפים באמצעות
 הוראת קבע שיתן לבנק, בהסכמת הבנק והחברה.

 (ב) זולת אם הסכים לכך המנוי אחרת בכתב, רשאית החברה להציג לגבייה בבנק
 חשבונות הכוללים רק חיובים בעד שירות בזק שקיבל המנוי באמצעות קו המנוי שצויין בהוראת

 הקבע, ואם הועתק הקו האמור, באמצעות הקו המועתק.

 (ג) נתן מנוי הוראת קבע לפרעון חשבונותיו, תשלח אליו החברה את החשבון לשם מידע
 בלבד: חשבון כאמור לא יוצג לגבייה בבנק לפני חלוף המועד לתשלומו.

 14. (א) מנוי רשאי להגיש לחברה, תוך ששים ימים מתאריך החשבון, השגה מנומקת בכתב
 על נכונות החשבון: ההשגה תוגש באמצעות יחידת שירות המנויים הקרובה ביותר למקום בו ניתן

 למנוי שירות הבזק, נושא החשבון האמור.

 (ב) נדחתה השגתו של מנוי על נכונותו של חשבון שנתבסס על אמדן לפי סעיף 11 (ה),
 רשאי המנוי, תוך ארבעה־עשר ימים מיום שהודע לו על דחיית ההשגה, לערור על כך בערר

 מנומק בכתב לפני המנהל הכללי של החברה.

 (ג) הגשת השגה או ערר לפי סעיף זה לא תהווה עילח לדחיית מועד התשלום, אלא אם כן
 הסכימה לכך החברה בכתב.

 סימן נ׳: שירות בזק זמני
 15. (א) להבטחת התשלומים בעד קבלת שירות בזק זמני, ימציא המנוי לידי החברה ערובה, הפקדת ערובה

י והחזרתה ל פ ך ע כ ע ל ב ק ת ם ש ו כ ס  בין בפקדון במזומן ובין בדרך אחרת, להנחת דעתה של החברה, ב
 הנסיבות: החברה רשאית לממש את הערובה לכיסוי תשלום שחב בו המנוי בעד שירות זמני

 שקיבל ואשר לא שולם במועד.

 (ב) ערובה לפי סעיף זה שהופקדה לתקופה של שלושים ימים או יותר, תשא ריבית
 בשיעור ריבית החשב הכללי לכל יום מיום מימושה, ואם היתה במזומן - מיום הפקדתה, עד
 החזרתה למנוי: מומשה ערובה לפי סעיף קטן(א) ייזקף לחשבון החוב סכום הערובה בצירוף
 הריבית כאמור עד למימושה, ואם נותרה יתרה לזכות המנוי, תשא היתרה ריבית כאמור מיום

 שנוצרה היתרה ועד החזרתה למנוי.

 (ג) החברה תחזיר למנוי את סכום הערובה או יתרתו, לפי הענין, לא יאוחר מתום
 שלושים ימים מיום שהופסק לו השירות הזמני.

 16. החברה רשאית להאריך תקופתו של שירות בזק זמני, עליפי בקשת מנוי, לתקופה שאינה הארכה של
ר תקופת השירות ו מ א ה כ ב ו ר  עולה על ששה חדשים מיום תחילתו של מתן השירות, ובלבד שהמנוי המציא ליךיך ע

 בסעיף 15(א) לתקופה המוארכת.

 קובץ התקנות 4987, י״ד בכסלו התשמ״ז, 16.12.1986 187



ן ת טלפו ר נ צ  פרי, ג׳: תחזוקה ל

 הגדרה 17. בפרק זה, ״תחזוקה״ - כמשמעותה בתקנה 22(ג) לתקנות התפעול.

 18. מנוי המעוניין לקבל מאת החברה שירותי תחזוקה לצנרת טלפון המשמשת אותו לצרכי
 קבלת שירות בזק, יגיש לה בקשה בכתב באמצעות יחידת שירות המנויים הקרובה ביותר למקום

 בו מתבקשים שירותי התחזוקה.

 19. בעד ביצוע שירותי תחזוקה למנוי רשאית החברה לגבות ממנו תשלום הוצאותיה
 הממשיות הכרוכות בביצוע השירותים, בצירוף דמי טיפול וניהול בשיעור 30% מההוצאות

 כאמור.

 20. (א) הוגשה בקשה לביצוע שירותי תחזוקה, תשלח החברה למנוי את הצעתה לביצוע:
 בהצעתה תנקוב החברה במחיר שבדעתה לדרוש בעד ביצוע השירותים, בהתבסס על אמדן, וכן

 תפרט את משך הזמן המשוער לביצועם.

 (ב) להצעת הביצוע כאמור בסעיף קטן(א) יצורף חשבון בסכום הנקוב בהצעה(להלן -
 חשבון האמדן), ועם גמר ביצוע השירותים תשלח החברה למנוי חשבון סופי לפי האמור בסעיף
 19, ורשאית היא לדרוש בחשבון הסופי תשלום העולה על הסכום הנקוב בחשבון האמדן בשיעור

 שלא יעלה על 25% מחשבון האמדן.

 בקשה לקבלת
 שירותי תחזוקה

 שיעור התשלום
 בעד שירותי

 תחזוקה

 ביצוע שירותי
 תחזוקה והתשלום

 בעדם

 פרק ד׳: התקנת ציוד והעתקתו

 21. מנוי יועיד בחצריו מקום מתאים להתקנת ציוד קצה ולהפעלתו: המנוי ישמור על נקיון
 המקום האמור וידאג להגנתו של הציוד מפני שינויים במידות החום והלחות, הכל לפי הוראות

 החברה.

 22. אם מתן שירות בזק למבקש מחייב, לדעת החברה, אספקת חשמל לציוד הקצה שתתקין
 בחצריו, רשאית היא לדרוש ממנו להכין ולספק על חשבונו את כוח החשמל הדרוש למתן
 השירות: ניתן השירות, יספק המנוי בקביעות את זרם החשמל הדרוש להפעלת ציוד הקצה ויתקן

 כל תקלה שאירעה במערכת החשמל שבחצריו.

 23. מנוי יכין ויספק על חשבונו נייר רציף, סרטי דיו להדפסה וציוד מתכלה אחר, אם מתן
 השירות לו מחייב שימוש בהם.

 מקום להתקנת
 ציוד קצה

 אספקת חשמל

 אספקת ציוד
 נלווה

 פרק ה׳: פינוי או הריסת הצרים בהם מותקן מיתקן בזק

 העברת ציוד 24. (א) מנוי שפינה חצרים בהם קיבל שירות בזק מהחברה, יודיע לחברה, תוך שלושים

ם ימים מיום פינוי החצרים, אם ברצונו להפסיק את השירות או להמשיך ולקבלו במקום אחר. י י צ י ח י נ י פ ה ב צ  ק

 (ב) תוך שלושים ימים מיום שביקש המנוי להפסיק לו את השירות כאמור בסעיף קטן
 (א), תסיר החברה את ציוד הקצה שהתקינה בחצרים אלה.

 (ג) ביקש המנוי להמשיך ולקבל את השירות במקום אחר, יסיר את ציוד הקצה שהתקינה
 החברה ויעבירו מן החצרים שפינה למקום האחר, ובלבד שהציוד האמור מחובר לרשת הבזק
 הציבורית באמצעות בית־תקע: ציוד כאמור המחובר בדרך אחרת, תסיר אותו החברה תוך שבעה
 ימים מיום שביקש המנוי לקבל את השירות במקום אחר ותעבירו מן החצרים שפונו למקום האחר.

 (ד) מנוי אחראי כלפי החברה לנזק או אבדן שנגרמו, בשל פינוי החצרים, לציוד קצה
 שהתקינה בחצדיו, אלא אם כן נגרמו שלא בעטיו או בשל כך שהחברה לא הסירה את הציוד

 במועד, מקום שחלה עליה, לפי סעיף זה, חובת הסרתו של הציוד.
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 במבנה שנהרס
 או נפגע

 מדריך

 25. (א) הועברה לאחר זכותו של מנוי לשירות בזק על פי אחד מן המקרים המפורטים העברת זכות
ם שימוש בציוד קצה י י ו נ מ ת ה ו ר י  בתקנות 34,14 או 35א לתקנות התפעול, יערוך המנוי־הנעבר, בתיאום עם יחידת ש

 הקרובה ביותר למקום בו ניתן לו השירות, רשימת ציוד קצה של החברה המותקן בחצריו:
 הרשימה תיחתם ותוגש לחברה בצירוף לטופס הבקשה להעברת הזכות למנוי־הנעבר.

 (ב) לא הגיש המנוי־הנעבר רשימה כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותו כבעל זכות
 השימוש בציוד הקצה שהתקינה החברה בחצריו על פי רישומיה, והאחריות לכל נזק או אבדן

 שייגרמו לציוד כאמור תחול עליו.

ק  26. (א) נהרס או נפגע מבנה בו מותקן ציוד קצה או מיתקן בזק לתמסורת או למיתוג הודעות מיתקן מ
 כאמור בתקנה 16 לתקנות התפעול, ימסור על כך המנוי, שחצריו במבנה כאמור, מיד לאחר

 האירוע, הודעה לחברה.

 (ב) בהודעתו לחברה כאמור בסעיף קטן(א), יודיע המנוי אם ברצונו שהחברה תתקין את
 הציוד או המיתקן באותו מקום, תעתיקו לחצרים אחרים או תפסיק לו את שירות הבזק.

 פדל, וי: פרפומיט

 סימן א׳: פרסום במדריד מנויים והפצתו

 27. החברה תפרסם, בין בעצמה ובין באמצעות אחר מטעמה, מדריכי מנויים אלה במועדים מועד פרסום
 המפורטים לצידם:

 (1) מדריך מנויי טלפון בעברית לגבי כל אזורי החיוג בארץ - אחת לעשרים ואחד
 חדשים!

 (2) מדריך מנויי טלקס בעברית ובאנגלית הכולל את כל מנויי הטלקס בארץ - אחת
 לחמש שנים!

 (3) מדריך מנויי טלפון בערבית הכולל את מנויי הטלפון בישובים שמרבית תושביהם
 דוברי ערבית - אחת לשלוש שנים.

 28. (א) החברה תפרסם במדריך מנויים את שמו, מענו, מספרו, תארו, וכן עסקו או מקצועו
 של מנוי(להלן - רשומה עיקרית)! ולענין פרסום במדריך מנויי הטלקס תכיל הרשומה העיקרית

 גם את מילת ההיכר של המנוי, כמשמעותה בתקנה 10(ג) לתקנות התפעול.

 (ב) רשומה עיקרית תהיה באותיות רגילות ותכיל, לענין פרטי מנוי כאמור בסעיף קטן
 (א), נתונים הדרושים לזיהויו של המנוי כלהלן -

 (1) שם - שם פרטי, שם משפחה ותואר, ויכול שיפורסמו לכל היותר שני שמות
 פרטיים, לרבות לגבי קרובו של המנוי, ושני שמות משפחה! היה המנוי תאגיד או
 עסק, יפורסם שמו המלא של התאגיד או העסק! היו מנויים משותפים, יפורסם האמור
 לגבי כל אחד מהם ברשומה אחת: לענין פסקה זו, ״תואר״ - הרב, פרופ׳, ד״ר ואינג׳

 הבאים לפני שמו הפרטי של מנוי:

 (2) מען - שם הרחוב ומספר הבית! שם השכונה או מספר הדירה בבית יפורסם
 כאשר, לדעת החברה, הכרחי הדבר לזיהוי מקום המגורים של המנוי! שם הישוב
 יכלל במען כאשר מדריך המנויים משותף למספר ישובים, למעט שם הישוב שעל

 שמו נקרא המדריך:

 (3) עסק או מקצוע - התיאור יהיה תמציתי ככל שהדבר דרוש, לדעת החברה,
 לזיהויו של המנוי ויכיל שלוש מלים לכל היותר: החברה רשאית להשתמש בקיצור

 מקובל של תיאור העסק או המקצוע.

 רשומה במדריך
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 (ג) החברה רשאית, אם ראתה כי הדבר דרוש לשם מניעת טעות בזיהויו של מנוי, לכלול
 ברשומה עיקרית פרטים נוספים על אלה האמורים בסעיף קטן (ב).

 (ד) פרטי הרשומה במדריך מנויי הטלקס יופיעו פעמיים: פעם אחת ברשימת מנויים לפי
 שם המנוי בסדר א׳-ב׳ ופעם נוספת ברשימת מילות ההיכר לפי מילת ההיכר של המנוי ובסדר

 א׳-ב/

 29. מנוי שלרשותו קבוצת קווי מנוי־-טלפון בעלי תכונות בלישה המחוברים למרכזת מנוי
 אחת, רשאית החברה לפרסם לגביו ברשומה העיקרית את המספר הראשון בלבד: אולם אם מרכזת
 המנוי מאפשרת חיוג ישיר פנימה לכל שלוחה המחוברת למרכזת, תפרסם החברה רשומות
 עיקריות, כמספר קווי המנוי לגבי בעלי השלוחות שבעל מרכזת המנוי ביקש את פרסומם במדריך.

 30. (א) מנוי אינו חייב בתשלום בעד פרסום רשומה עיקרית לגביו לפי סעיף 28.
 (ב) ביקש מנוי לפרסם ברשומה לגביו פרטים נוספים על הרשומה העיקרית או צורת
 רישום שאינה באותיות רגילות (להלן - רשומה נוספת) - והחברה הסכימה לכך, רשאית היא

 לחייבו בעד הרישום בתשלום בשיעור שתקבע לכך במחירון.

 (ג) בעד פרסומה של רשומה נוספת במדריך מנויי הטלקס ישלם המנוי תשלום בשיעור
 שנקבע לכך בצו התשלומים.

 (ד) פרסמה החברה מדריך מנויי טלפון באמצעות אחר, טעון פרסומה של הרשומה
 הנוספת הסכמתו של האחר והוא רשאי לחייב את המנוי בתשלום בעד פרסום הרשומה הנוספת

 בשיעור שפרסם לכך במחירון מטעמו.

 31. (א) החברה רשאית לחייב מנוי שהוא מוסד ציבורי או בית עסק בפרסום רשומה מיוחדת,
 נוסף על הרשומה העיקרית, אם לדעתה פרטי הרשומה העיקרית יקשו על הציבור לאתר את זהותו
 של המנוי: בעד פרסום רשומה מיוחדת רשאית החברה לחייב את המנוי, בעצמה או באמצעות אחר
 שפרסם את המדריך, בתשלום בשיעור מחצית מהתשלום הנדרש לפרסום רשומה נוספת לפי סעיף

 30(ד).

 (ב) מנוי ששמו מופיע ברשומה עיקרית וברשומה מיוחדת, תרשום החברה לצד כל
 רשומה מראה מקום לגבי הרשומה האחרת.

 (ג) החברה תודיע למנוי כאמור בסעיף קטן(א), שלושה חדשים לפחות לפני פרסומו של
 מדריך המנויים, על כוונתה לפרסם רשומה מיוחדת לגביו: מנוי המתנגד לפרסום רשומה מיוחדת
 כאמור רשאי להשיג על כך, תוך ארבעה־עשר ימים מיום שקיבל את הודעת החברה, לפני המנהל

 הכללי של החברה.

 רשומה של
 קבוצת קווי
 מנוי־טלפון

 תשלום בעד
 פרסום כמדריך

 פרסום רשומה
 מיוחדת

 32. החברה רשאית, באישור המנהל הכללי שלה, לדחות בקשה לרישום פרט מפרטיו של מנוי
 אם יש ברישום משום פרסום הנוגד הוראות כל דין, אם יש בו כדי להטעות או אם יש בו משום

 פגיעה במוסר או ברגשות הציבור.

 סירוב לרישום
 במדריך

 33. (א) עם הופעת מדריך מנויים שבו מופיע רישום פרטיו של מנוי, תשלח החברה למנוי
 הודעה בה יוזמן למען המפורט בהודעה כדי לקבל את המדריך במספר עותקים כפי שקבעה החברה

 בהודעתה.

 (ב) החברה תפרסם ברבים, בעצמה או באמצעות אחר מטעמה, את דבר הופעתו של
 מדריך מנויים באמצעות שני עתונים יומיים שתפוצת כל אחד מהם, בממוצע ליום, 20,000 עותקים

 לפחות.

 חלוקת מדריכים
 והפצתם
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 (ג) החברה רשאית לשלוח הודעה למנוי כאמור בסעיף קטן(א) ולפרסם ברבים את דבר
 הופעתו של מדריך מנויים כאמור בסעיף קטן (ב), באמצעות אחר מטעמה.

 (ד) מנוי המעונין בקבלת מדריך מנויים שבו לא פורסמה רשומה לגביו, זכאי לקבל, ללא
 תשלום, עותק אחד של כל מדריך כאמור ביחידות שירות המנויים של החברה.

 סימן ב׳: פרסומים שונים

 34. (א) שונו כינויים או מילות היכר, כמשמעותם בתקנה 10(ג) לתקנות התפעול, או שונו
 מספריהם של מנויים, תעדכן החברה את רישומיה בשירות המודיעין לא יאוחר מתום 7 ימים מיום
 ביצוע השינוי! אולם אם היה השינוי לגבי מנוי יחיד, רשאית החברה לעדכן את רישומיה כאמור

 עד תום חודש ימים מיום ביצוע השינוי.

 (ב) החברה תפרסם ברבים שינוי במספרו של אזור חיוג ולפחות בשני עתונים יומיים
 שתפוצתו של כל אחד מהם היא, בממוצע ליום, 20,000 עותקים לפחות.

 (ג) כל שינוי לפי סעיף זה, תודיע עליו החברה למנוי הנוגע בדבר שלושים ימים לפחות
 לפני ביצוע השינוי.

ד י מ י א ב  נתאשר. צ
 כ״ה באלול התשמ״ו (30 בספטמבר 1986) המנהל הכללי של ״בזק״,

 החברה הישראלית לתקשורת בע״מ
ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א

 שר התקשורת

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי־אדמה - תוספת
 חד־פעמית לעונת אביב־קיץ 1986), התשמ״ז-986ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959',
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1. בכללים אלה - הגדרות

 ״עונה״ - תקופה לגידול תפוחי־אדמה!

 ״עונת אביב-קיץ 1986״ - התקופה שבין י״ט בכסלו התשמ״ו(2 בדצמבר 1985) לבין י״ג בכסלו
 התשמ״ז (15 בדצמבר 1986):

 ״לגדל״ - לזרוע ולעשות כל פעולה אחרת בגידול תפוחי־אדמה.

 ״לשווק״ - להעביר תפוחי־אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה!

 ״תקופת הגידול״ - התקופה שבין י״ט בכסלו התשמ״ו (2 בדצמבר 1985) לבין כ״א באייר
 התשמ״ו (30 במאי 1986)!

 ״תקופת השיווק״ - התקופה שבין ו׳ בניסן התשמ״ו(15 באפריל 1986) לבין י״ג בכסלו התשמ״ז
 (15 בדצמבר 1986).

 2. למיכסה הכללית לגידול ולשיווק תפוחי־אדמה לגבי עונת אביב-קיץ 1986 יתווספו 1,100 תוספת למיכםה
 דונמים של שטחי גידול.

 פרסום שינוי
 של מילת היכר,
 כינוי או מספר

 ס׳׳ח התשי״ט, עמי 222; התשמ׳׳א, עמ׳ 178.
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 עקרונות לקביעת
 מיכםות אישיות

 מיכםה אישית 3. (א) למבקש שאושרה לו מיכסה אישית מתוך התוספת האמורה בסעיף 2, תקבע ועדת

 המיכסות את כמות הזרעים ואת שטח הגידול המרבי.

 (ב) הגידול לפי המיכסה האישית ייעשה בתקופת הגידול בלבד, ושיווק התוצרת
 המתקבלת ייעשה בתקופת השיווק בלבד, ליעדי שיווק ובדרכי שיווק כדין.

 4. אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המיכםות האישיות מתוך התוספת האמורה בסעיף 2:
 (א) 575 דונמים של שטחי גידול יוקצו כתוצזפוח מיכםה חד־פעמיות למבקשים, אשר לכל
 אחד מהם אושרה מיכםה לגידול תפוחי־אדמה בעונת אביב־קיץ 1986, הקטנה ב״35%
 לפחות ממיכסה אישית כלשהי לפיה גידל תפוחי־אדמה באחת העונות המקבילות בשלוש

 השנים הקודמות;

 (ב) 525 דונמים של שטחי־גידול יוקצו למבקשים מישובי ההתישבות החקלאית החדשה,
 כגידול לנסיון;

 (ג) לגבי כל אחד מסעיפי המשנה דלעיל, ייקבעו שיעורי המיכםות האישיות בשווה -
 ככל האפשר - בין מבקשים בעלי נתונים דומים, ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת

 המיכסות;

 (ד) למבקש על־פי סעיף משנה (א) דלעיל תאושר מיכסה אישית על־פי כללים אלה
 בגבולות 3% משטח הגידול שאושר לו במיכםה האישית לעונת אביב-קיץ 1986.

 זכות בקרקע 5. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל אם לא הוכח להנחת דעתה כי

 הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

ל גולדין־ א י מ ח ר  י
 יושב ראש המועצה לייצור

 ולשיווק של ירקות
ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 נתאשר.
 כ״אבאבהתשמ״ו (26 באוגוסט 1986)

 (חמ 3-881)

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות
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