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 תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות כמכונות חקלאיות), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46, 47, 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 התש״ל-1970', אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״חקלאות״ - לרבות מיון, אריזה ושינוע של תוצרת חקלאית והצרכים הכרוכים בכל אלה:

 1. גידולי שדה, גידולי גן, מטעים, בתי־צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריימ:
 2. גידול בעלי חיים, .גידול דגים, גידול עופות והדגרת ביצים:

 3. ענף הרפת, ענף הלול וענף המכוורת:
 4. ייעור והפקת עץ מיערות:

 5. הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (4):
 6. מטרה כלשהי של ישוב חקלאי או ישוב קיבוצי, או של תושב של אלה, למעט בניה

 ובניה הנדסית;
 7. מטרה כלשהי של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה ובניה

 הנדסית.

 ״מכונה חקלאית״ - טרקטור או מכונה המשמשת בחקלאות, לרבות התקן מיכני המשמש להנעה,
 ולרבות גל מעביר כת, ממסרת ורצועת הנעה של התקן חשמלי, כימי או אחר:

 ״חלק מבצע״ (Point of Operation) - חלק במכונה חקלאית המבצע למעשה את תפקיד המכונה.

 ה5עלת מכינה 2. לא יפעיל אדם מכונה חקלאית ולא יחזיק מכונה חקלאית לשם הפעלה אלא אם כן התקימו

ת בה הוראות תקנות אלה. י א ל ק  ח

 כל אחד מהחלקים של מכונה חקלאית, כמפורט להלן, יגודר לבטח:
 1. במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים - כל חלק שלהם וכל

 גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין:
 2. בכל מניע ראשי חוץ ממניעים כאמור בפסקה (1) - כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה
 המחובר אליו במישרין בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצא בבית מכונות ובין אם

 לאו.

 3. בממסרת - כל חלק שלה:
 4. במכונות שאינו מניע ראשי או ממסרת - כל חלק מסוכן שבהן למעט חלק מן החלקים
 האמורים בפסקאות (1), (2) ו־(3), שהוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל

 עובד בקרבת המכונה כאילו גודר לבטח.

 גידיו• בעת תיקיו 4. כל גידור או התקן בטיחות שהותקן בהתאם להוראות תקנות אלו יהיה מבנה של ממש,

 ויקויים ויוחזק במקומו למעט בעת תיקון, הכנה לתיקון או פעולת אחזקה, ובלבד שהסרת הגידור
 או התקן הבטיחות הכרחית לשם הפעולה האמורה.

 גידור בחלק המבצע 5. הפעלת מכונה חקלאית ללא גידור לבטח של חלק מבצע מותרת רק אם ננקטו אמצעים

 נאותים למניעת סיכון מהמפעיל ומאחרים.

 גידור לבטח של 3.
 מכונה חקלאית

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
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 6. במכונה חקלאית העלולה לגרום בעת הפעלתה תעופה של עצמים יותקנו גידורים יעילים העפת עצמים
 למניעת תעופתם ולהבטחת שלום המפעיל ואחרים.

 עובדים על
 מכונה חקלאית

 7. מכונה חקלאית הנגררת(להלן - נגררת) •על ידי טרקטור, מכונה אחרת או כלי רכב(להלן
- גורר) תחובר לגורר באופן שיאפשר שליטה בנגררת ובאופן שהנגררת תובטח היטב מפני

 הינתקות בלתי מבוקרת.

 במכונה חקלאית אשר עליה עובדים אנשים לצורך הפעלתה יותקנו;

 (1) מעקות ומדרגות לעליה בטוחה של העובדים:

 (2) מושבים במספר מספיק לישיבת כל העובדים:

 (3) אם היא נגררת, יהיה אמצעי אשר יאפשר קשר מיידי ויעיל בין העובדים לבין מפעיל
 הגורר.

.8 

 מיתקנים בגובה

 טיפול במכונה
 מורמת

 איסור מכירה

 הוראות בעברית

 חובותיו של
 יצרן או יבואן

 רשיון

 עליה ממכונה
 חקלאית

 השגחה. על
 מכונה מונעת

 9. לא יסע אדם על מכונה חקלאית אלא אם כן הוא יושב על המושב. ׳

 10. מיתקן המחובר למכונה חקלאית או לחלק ממנה, הניתן להרמה והורדה, לא יישאר במצב
 מורם אלא כשיש הכרח בכך.

 11. אין לטפל במכונה חקלאית ואין לתקן אותה אלא אם כן החלק המורם שלה או המיתקן
 המחובר אליה כשהוא מורם מובטח באופן מיכני מפני ירידה בלתי מבוקרת.

 12. לא ימכור אדם, לא ישכיר ולא ישאיל מכונה חקלאית אלא אם כן התקיימו בה הוראות
 תקנות אלה, לפי הענין.

 13. יצרן, יבואן או סוכן מטעמם לא ימכור מכונו; חקלאית אלא אם כן סיפק ללקוח הוראות
 הפעלה ובטיחות של המכונה החקלאית בכתב בשפה העברית.

 14. על פי דרישת לקוח יספק יצרן או יבואן של מכונה חקלאית או סוכן מטעמם רק את מגיני
 המכונה או גידוריה עד תום שבע שנים מיום הספקת המכונה החקלאית.

 15. לא ימסור אדם למטרת הפעלה מכונה חקלאית אשר על פי כל דין חייב הנוהג בה ברשיון
 נהיגה או ברישוי הפעלה אחר, אלא לבעל רשיון נהיגה בר תוקף או רישוי אחר כאמור, לפי

 העניו•

 16. מפעיל של מכונה חקלאית ניידת בעלת כושר תנועה עצמי -

 (1) לא יניע אותה ולא יגרום לתנועתה אלא ממושב המפעיל:

 (2) לא יעזוב את מושב המפעיל כל עת שהמכונה בתנועה:

 (3) ימנע מכל אדם לעלות או לרדת ממכונה חקלאית הנמצאת בתנועה.

 17. מפעיל מכונה חקלאית לא יעזוב את המכונה, כל עוד פועל המנוע שלה, ללא השגחה, ולא
 ישאיר בה מפתח התנעה בהעדרו.

 18. לא ימסור אדם מכונה חקלאית לאחר לשם הפעלה אלא לאחר שבדק את תקינותה מבחינה ביקורת בטיחות
 בטיחותית ווידא כי קיימים בה מגינים ומנגנוני בטיחות תקינים.

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 ט״ו בשבט התשמ״ח (3 בפברואר 1988)
 (חמ 3-2030)
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 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 17), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23, 54 ו־70 לפקודת התעבורה/ אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות העיקריות) יבוא:  החלפת תקנה 213 1. במקום תקנה 213 לתקנות התעבורה, התשכ״א-21961

גה 213. (א) רשות הרישוי תזמין בכל שנה קלנדרית בעל רשיון נהיגה, אשר ת בנהי  ״השתלמו

 באותה שנה ימלאו לגביו לראשונה שלוש שנים מיום שקיבל את רשיון
 הנהיגה, לעבור השתלמות בנהיגה שתתן רשות הרישוי או מי מטעמה (להלן

-השתלמות בנהיגה).

 (ב) בעל רשיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א) יעבור את
 ההשתלמות בנהיגה במועד ובמקום שקבעה רשות הרישוי י או מי מטעמה.

 (ג) רשות הרישוי לא תחדש רשיונו של בעל רשיון נהיגה כמשמעותו
 בתקנת משנה(א), במועד חידוש הרשיון שיחול לאחר שהוזמן כאמור, אלא אם

 כן הציג אישור כי עבר השתלמות בנהיגה.

 (ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רשיון נהיגה כמשמעותו בתקנת
 משנה (א) מלקבל השתלמות בנהיגה אם קיבל הדרכה אחרת בנהיגה על פי

 התקנות.

 (ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשות הרישוי לא תזמין
 להשתלמות בנהיגה מי שלא מלאו לו עשרים ואחת שנים״.

 ביטול התוספת 2. התוספת השניה לתקנות העיקריות - בטלה.

 השניה

ו פ ר ם ק ו י י  ל׳ בניסן התשמ״ח (17 באפריל 1988) ח
 (חפ 3-83) שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 2 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשמ״ח, עמ׳ 297.

 תקנות רשות השידוד (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה)
 (הוראת שעה), החשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה־ 1965', ובהמלצת
 הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

 1. על אף האמור בתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א-
:21981 

 (א) בשנת הכספים 1988 מותר יהיה לשלם את מלוא אגרת הטלוויזיה3 לשנת הכספים
 1988 בשלושה שיעורים, כפי שקבע הועד המנהל של הרשות ביום 10 במאי 1988, ביום 1
 באוגוסט 1988 וביום 1 בדצמבר 1988: הוראה זו לא תחול על תשלום אגרה לפי תקנות 2,
 3 או 4 לתקנות רשות השידור (פטורים, קנסות והצמדה), התשל״ד-1974 (להלן - אגרה

 מוקטנת) והיא תשולם ביום 10 במאי 1988.

 י סייח התשכ״ה, עמי 106; התשמ״א, עמי 78.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 447; התשמ׳׳א, עמ׳ 793.

 3 י״פ התשמ״ח, עמי 2042.
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 (ב) בשנת הכספים 1988 מותר יהיה, לשלם את מלוא אגרת הטלוויזיה לשנת הכספים
 1988 באמצעות הוראת קבע לבנק (הוראה לחיוב חשבון) בששה שיעורים, כפי שיקבע
 הועד המנהל של הרשות ב־1 ביוני 1988, ב־1 ביולי 1988, ב־1 בספטמבר 1988, ב־1
 באוקטובר 1988, ב־1 בינואר 1989, וב־1 בפברואר 1989: הוראה זו לא תחול על תשלום

 אגרה מוקטנת שתשולם ביום 10 במאי 1988.

 (ג) בשנת הכספים 1988, המשלם בתשלום אחד מראש את מלוא אגרת הטלוויזיה עד 10
 ביוני 1988 יהיה זכאי להנחה של 62/3% ממלוא האגרה: הנחה זו לא תחול על תשלום אגרה

 מוקטנת״.

'של תקנות אלה ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988). תחילה  2. תחילתן

ן ו ב ק נ ח צ  י״ב באייר התשמ״ח (29 באפריל 1988) י
 (חמ 3-313) שר החינוך והתרבות

 צו המת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס׳ 9), התשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א -1981', אני מצווה לאמור:

, במקום ״1. מוצרי תיקון התוספת  1. בתוספת הרביעית לצו הגנת הצרכן(סימון טובין), התשמ״ג-21983
ם הרביעית , ד ב ו ע 1 ה , ם ש נ ו ח ט ב ל  הלבשה״ יבוא: ״1. מוצרי הלבשה למעט כפפות המיוחדות להגנתם ו

 בתעשיה או במלאכה״.

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ג בניסן התשמ״ח (10 באפריל 1988) א
) שר התעשיה והמסחר m 3-1556 

 י ם״ח התשמ״א, עמ׳ 248.
ת התשמ״ג, עמי 862: התשמ״ח, עמי 106. ״  2 ק

 תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים במשק הדלק)(ביטול),
 התשמ״ח-988ז

, אני מתקין ביטול  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-11948
 תקנות אלה:

 1. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים במשק הדלק), התשמ״ח-21988 - בטלות.

ל ח ה ש ש  ב׳ בניסן התשמ״ח (20 במרס 1988) מ
 >חמ 3-192) שר האנרגיה והתשתית

 י ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 1.
ת התשמ״ח, עמי 326. ״  2 ק
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 תקנות שעת חירום (הספקת דלק) (ביטול), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948', אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות שעת חירום (הספקת דלק), התשמ״ח-21988 - בטלות.

ל ח ה ש ש  מ
 שר האנרגיה והתשתית

 ב׳ בניסן התשמ׳יח (20 בינואר 1988)
 (חמ 3-192)

 ביטול

 י עייר התש״ח, תוס׳ אי, עמי 1.
ת התשמ״ח, עמי 337. ״  2 ק

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב) (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 וי15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',
 אני מצווה לאמור:

 תיקו! סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ״ז-21967 (להלן - הצו

 העיקרי) -

 (1) במקום הגדרת ״יצרך׳ יבוא:
 ״יצרן״ - אדם שהוא בעל רפת או דיר ועיסוקו בייצור חלב, בין בעצמו ובין בסיוע

 אחרים, והמשווקו למחלבה או לתחנת איסוף:

 (2) במקום הגדרת ״מכסת שיווק״ יבוא:

 ״מכסת חלב״ - כמות החלב שרשאי יצרן לפי צו זה לייצר ולשווק למחלבה או
 לתחנת איסוף בשנת מכסות חלב כלשהי:

 (3) בסופו יבוא:
 ״שנת מכסות חלב״ - שנת מכסות חלב כפי שיקבע המנהל מפעם לפעם.

 החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:

ת 2. המנהל רשאי לקבוע ליצרנים מכסת חלב, לכל שנה המתחילה ב־1 בינואר עת מכסו  ״קבי

ב , והמסתימת ב־31 בדצמבר של כל שנה. ל  ת

 החלפת סעיף 3 3. במקום סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:

 ״הלוקה חדשית 3. המנהל רשאי לחלק את מכסת החלב של יצרן למכסות חלב חדשיות,

כ בתנאי שסך כל כמויות החלב של מכסות החלב החדשיות, יהיה שווה למכסת ל ת ח ו ס כ ל מ  ש

 החלב שנקבעה, או שתיקבע לאותו יצרן.״

 4. בסעיף 4 לצו העיקרי, בכל מקום במקום ״מכסת שיווק״ יבוא ״מכסת חלב״.

 5. במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:

ת 5. (א) יראו אגודה שיתופית כמייצגת את כל חבריה לענין מכסות החלב ו פי  ״אגודות שיתו

 ורק לה תיקבע מכסת חלב משותפת בשביל כל חבריה.

 ם״ת התשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ו, עמ׳ 241.
, עמי 2987; התשמ״ה, עמי 1380. ת התשכ״ז ״  ק

 תיקון סעיף 1•

 החלפת סעיף 5

ת 5106, ט״ז באייר החשמ״ח, 3.5.1988 ו נ ק ת  802 קובץ ה



 (ב) אגודה שיתופית שהמנהל קבע לה מכסת חלב, תקבע עקרונות בדבר
 הענקת המכסה האמורה בין חבריה היצרנים בתיאום עם המנהל ותעניק את

 מכסת החלב לחבריה היצרנים בהתאם לעקרונותיה.

 (ג) האגודה רשאית לקבל החלטה, שתקפה לשנת מכסות חלב אחת,
 שלפיה תיקבע מכסת החלב לכלל חבריה, בנפרד לכל חבר. .

 (ד) קיבלה האגודה החלטה כאמור בסעיף קטן(ג) לעיל, והודיעה על כך
 בכתב למנהל בצירוף נוסח ההחלטה לפחות 90 ימים לפני חלוקת מכסות החלב
 לשנת מכסות חלב כלשהי, תפסיק האגודה לייצג את כל חבריה לעניין מכסות

 החלב והמנהל יקבע מכסות חלב לכל חבר באותה אגודה בנפרד.

 (ה) בחלוקת מכסות החלב לכל חבר בנפרד, לא יהיה קשור המנהל בכל
 צורה ואופן לסך מכסות החלב שחולקו לאגודה לפני קבלת ההחלטה כאמור.

 (ו) חבר באגודה הרואה עצמו נפגע על ידי החלוקה כאמור בסעיף קטן
ג עליה! הוראות תקנות האגודה יחולו על ההשגה כאילו נתגלע  (ב) רשאילהשי

 סכסוך בין האגודה לבין החבר.

 (ז) אגודה שנקבעה לה מכסת חלב לפי סעיף זה תקבע תוך שלושה ימים
 תחנת איסוף או מחלבה, שבאמצעותה ישווק חלב היצרנים שהם חבריה,

 ותודיע למנהל על קביעתה כאמור.

 (ח) יצרן שהוא חבר באגודה שיתופית שנקבעה לה מכסת חלב בשביל
 כלל חבריה חייב לשווק חלב רק באמצעות המחלבה או תחנת האיסוף שנקבעה

 על ידי האגודה.״

 6. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום ״מכסת שיווק״ יבוא ״מכסת חלב״. תיקון סעיף 6

)׳ תיקון סעיף 8 לצו העיקרי, בפסקה (א), בסופה יבוא ״כאמור בצו זה״ ובפםקאות (א) ו־>ב /  7. בסעיף 8
 במקום ״מכסת שיווק״ יבוא ״מכסת החלב״.

 8. בסעיף 9 לצו העיקרי, במקום ״מכסת השיווק״ יבוא ״מכסת החלב״. תיקון סעיף 9

ן ק י מ ה נ ח י ר  כ״ו בניסן התשמ״ח (13 באפריל 1988) א
 >חמ 3-1879) • שר החקלאות

 תקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים) (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ט(ב) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982' (להלן - החוק),
 לאחר התייעצות במועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ״ח~21987 (להלן - תיקון תקנה 1
 התקנות העיקריות), בהגדרת ״רוחב פס״ תימחק המלה ״המוקצה״.

, ׳עמ׳ 224. , עמ׳ 4: התשמ״ד, עמי 167: התשמ״ו  1 ס״ח התשמ״ב, עמי 218: התשמ״ג
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 תיקו! תקנה 7 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״אולם אם מקלט הטלוויזיה שבחצרי מנוי

 מאפשר קליטת אותות טלוויזיה באפיקים נוספים על אלה המפורטים בתוספת, ניתן יהיה להעביר
 אפיקים נוספים כאמור במוצא מערכת הכבלים באותם תדרים.״

י ב ק ע ד י  ב׳ באייר התשמ״ח (19 באפריל 1988) ג
 שר התקשורת

 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 124.

 כללי הבזק (שידורי בעל זכיון) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 6ה לחוק הבזק, התשמ״ב-1982' (להלן - החוק), קובעת
 המועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק כללים אלה:

, בסופו יבוא: ״אולם לענין  תיקון סעיף 28 1. בסעיף 28 לכללי הבזק (שידורי בעל זכיון), התשמ״ח-21987

 שידור תכניות מהפקה מקורית שהיא הפקה עצמית, תחילתם של הסעיפים האמורים תהיה כאמור
 בסעיף 20״.

ק י נ ר ד ה ו  א׳ באייר התשמ״ח (18 באפריל 1988) ד
 >חמ 3-2058) יושב ראש המועצה לשידורי כבלים

, עמ׳ 224.  ס״ת התשמ״ב, עמי 218: התשמ״ג, עמי 4: התשמ״ד, עמי 167¡ התשמ״ו
ת התשמ״ח, עמי 138 ועמי 518. ״  ק

 תיקון טעות

 בצו הגנת הצרכן(סימון טובין - עודפי יצוא)(הוראת שעה)(תיקון), התשמ׳׳ח-1988, שפורסם בקובץ
ות 5083, התשמ״ח, עמ׳ 444, בסעיף 2, במקום ״1988״ צ״ל ״1987״.  התקנ

 (חמ 3-1556) יי
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