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 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 וי232 לפקודת המכס' אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12 לתקנות המכס, התשב״ו-21965 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) במקום האמור בפסקה (1:)%ןגחלה ״מחסן למכירה ליוצאים מישראל״ יבוא:

 ״מחסן סגור במעבר יבשתי, בנמל או בנמל תעופה לשם החםנתם של טובין

 המיועדים למכירה ליוצאים מישראל, או לשם מכירת טובין לנציגויות ולנציגים

 של מדינת חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי האומות

 המאוחדות ולפקידי הארגון שהם אזרחי חוץ, ובנמל תעופה - גם לשם אחסנה

 בכלי טיס;״;

 (2) אחרי ההגדרה ״מחסן דלק״ יבוא:

ר גהר הירדן;״. מעב - ״ י בשת  ״״מעבר י

 2. בחלק א׳ בתוספת השביעית לתקנות העיקריות -

 (1) בפרט 4, בטור בי, בעמודת חצרים, המילים ״500 מ״ר״ - יימחקו:

 (2) בפרט 5, בטור גי, אחרי ״בתחום״ יבוא ״מעבר יבשתי״.

 3. תחילתן של תקנות אלה מיום פרסומן.

 ט״ו באב התשנ״ז(18 באוגוסט 1997)
ן מ א ב נ ק ע  (חמ 3-25) י

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשנ״ז, עמי 95 ועמי 860.
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 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-

 1971 י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 2 לתקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה-21974 (להלן - התקנות
 העיקריות), יבוא:

 ״מספר רבני 2. (א) בישוב שהוא עיריה או מועצה מקומית יהיה רב עיר אחד.

 (ב) עלה מספר תושבי הישוב היהודים על 6,000, רשאי השר לעניני

 דתות, על אף האמור בתקנת משנה (א), לקבוע, לפי דרישת המוסדות

 הייצוגיים של הציבור הספרדי או האשכנזי במקום, לפי הענין, שיהיו

 בעיר שני רבני עיר, אחד ספרדי ואחד אשכנזי; אישור בכתב של השר

 לעניני דתות שבישוב פלוני נתקיימו התנאים לבחירת שני רבני עיר ישמש

 ראיה לכך.״

 י ם״ח התשל״א, עמ׳ 130; התשנ״ה, עמ׳ 157.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 532; התשינ״ו, עמי 995.

 תיקון תקנה 12

 תיקון התוספת
 השביעית

 תחילה

 החלפת תקנה 2
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 תיקון תקנה 3

 תיקון תקנה 4

 תיקון תקנה 8

 תיקון תקנה 10

 ביטול תקנה 10א

 תיקון תקנה 11

 תיקון תקנה 12

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנח משנה (א), בפסקה (4), בסופה יבוא ״ומועצת הרבנות הראשית החליטה

כי הוא ראוי לכהן ברב עיר״-, -

 (2) בתקנת משנה (ה) -

 (א) אחרי ״וכיהן ברב שכונה״ יבוא ״כרב מושב או כרב אזורי״;

 (ב) אחרי ״ולא כיהן כרב שכונה,״ יבוא ״כרב מושב או כרב אזורי״-,

 (ג) בהגדרה ״רב שכונה״, בסופה יבוא ״(להלן - חוק הרבנות הראשית)״

 ואחריה יבוא:

 ״״רב אזורי״ - כמשמעותו בסעיף 7(3), לחוק הרבנות הראשית:

 ״רב מושב״ - מי שנבחר לכהן כרב מושב באישור השר לעניני דתות.״

 (3) בתקנת משנה (ח), בסופה יבוא ״מועצת הרבנות הראשית רשאית לחייב את

 מגיש הבקשה לעמוד בבחינות לפי תקנת משנה (ב.ץ2), מקצתן או בולן: החליטה

 המועצה באמור, יתקיימו הבחינות למבקש תוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה״.

 3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) נתפרסמה הודעה ברשומות ולא הסתיימו ההליכים, רשאי השר לפי שיקול

 דעתו, לרבות שיקולי תקציב, וכל עוד לא נבחר רב עיר, להתלות את הליך בחירת

 הרב או שני רבני עיר, הכל לפי הענין; על ביטול ההתליה תפורסם הודעה

 ברשומוח.״

 4. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום ״שלושה חודשים״ יבוא ״60 ימים״.

 5. בתקנה 0010 לתקנות העיקריות -

 (1) בפסקה(1), בסופה יבוא ״אלא אם בן מסר, במועד הצגת מועמדותו, הודעה לשר

 לעניני דתות במכתב רשום כי הוא משעה עצמו מחברותו במועצה הדתית עד לאחר

 הבחירות: העתק ההודעה יימסר ליושב ראש ועדת הבחירות ולראש המועצה

 הדתית:״

 (2) פסקה (2) - תימחק.

 6. תקנה 10א לתקנות העיקריות - בטלה.

 7. בתקנה 11(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ואם הציג מועמד יחיד את מועמדותו

 לבחירה - אם קיבל יותר מ־50% מסך הקולות של המשתתפים בהצבעה״.

 8. בתקנה 12 לתקנות העיקריות -

 (ו) ברישה, אחרי ״בחירתו״ יבוא ״ולאחר שחתם על תצהיר כאמור בתקנה

 3(בץ3)\

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 השר לעניני דתות

 ד׳ באב התשנ״ז(7 באוגוסט 1997)
 (חמ *3-4)

 ק• ת התשנ״ו, עמי 995.
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 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-968ו' (להלן - החוק),

 בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, השר לבטחון פנים, שר העבודה והרווחה, שר

 החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות ובתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק, בהסכמת השר

 לבטחון פנים והשר לאיכות הסביבה, אני מצווה לאמור:

- 2  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה-995ו

 (ו) בפרט 1.3 -

 (א) בטור בי, במקום ״ציוד רפואי״ יבוא ״אבזרים ומכשירים רפואיים ובל חומר

 או פריט הנלווה לשימוש בהם״;

 (ב) במקום העסק המסומן ב׳ בטור ב׳ יבוא:

 ״ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום״.

ה בטור בי, יבוא בטור ג׳, בעמודה 2 ־  (2) בפרט 2.2, לצד העסקים המסומנים ב, ג, ד ו

;" + " 

 (3) בפרט 4.6, במקום העסק המסומן ה בטור ב׳ יבוא:

 ״ה. הסעדה(קיטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים(תנאים תברואתיים

״.  לעסקים ליצור מזון), התשל״ב-1972ג

 (4) בפרט 6.1 לצד העסק המסומן ב בטור ב׳, יבוא בטור גי, בעמודה 2 ״+״;

 (5) בפרט 7.1 -

 (א) בעסק המסומן ב בטור ב׳, אחרי ״או שבועי״ יבוא ״כשמספר החדרים עולה

 על שלושה״ ובטור ג׳ בעמודה 2, במקום ״+״ יבוא ״[+]״-,

 (ב) במקום העסק המסומן ד בטור ב׳ יבוא:

 ״ד. השכרת חדרים על בסים חודשי המלווה במתן שירותים נלווים

 לשוכרים, כשמספר החדרים המיועדים להשכרה עולה על ארבעה״.

 (6) בפרט 7.7 -

 (א) בעסק המסומן א בטור בי, אחרי ״לעריכת מופעים״ יבוא ״וירידים״.

 (ב) אחרי העסק המסומן א בטור בי, יבוא ״או מקום לעריכת מופעים וירידים

 שיש בו בעלי חיים״ ובטור ג׳, בעמודה 4 יבוא ״+״.

 (7) בפרט 8.3, במקום הסימון ״+״ שלצד ״הובלה״ יבוא הסימון האמור בטור ג׳

 בעמודה 2, לצד העסק המסומן א בטור ב׳-,

 (8) בפרט 8.6 - י

 (א) בטור בי, אחרי העסק המסומן ד יבוא:

 ״ה. חניון ששטחו קטן מ־500 מ״ר, אם הכניסה אליו מותנית בתשלום״

 ולצדו בטור גי, בעמודה ו יבוא ״[+]״.

 ם״ח התשכ״ח, עמי 204; התשנ״ד, עמי 276.
 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 5669; התשנ״ו, עמי 782.

 ג ק״ת התשל״ב, עמי 1112.
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 (9) בפרט 9.4, במקום ״ואיתור״ יבוא ״או איתור״.

 2. תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו. תחילה

 ט״ו.באב התשנ״ז(18 באוגוסט 1997)
ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ :;3-50) א

 שר הפנים

( ם י ת ת א ת ו ו ר ח ה א מ ר ת ה ו נ ו כ י מ ל י ע פ , מ ם י א נ ר ו ג ע ה ( ד ו ב ע ת ב ו ח י ט ב ת ה ו נ ק  ת
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 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],

 התש״ל-1970י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה וו לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות תיקון תקנה 11

 ואתתים), התשנ״ג-21992 -

 (1) במקום תקנת משנה (ו) יבוא:

 ״(ו) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או

 באתת אם בבדיקה הרפואית נמצא אצלו אחד מאלה:

 (1) חדות ראיה נמוכה מ־6/12 בכל עין לאחר תיקון על ידי משקפיים-,

 (2) שדה ראיה היקפי קטן מ־55 מעלות בכל צד:

 (3) ירידה בכושר השמיעה התחושתית - עצבית בשתי האוזניים באחד

 או יותר מאלה:

 (א) מעל ל־30 דציבל בממוצע בתדירות 1,000 הרץ;

 (ב) מעל ל־40 דציבל בממוצע בתדירות 2,000 הרץ:

 (ג) מעל ל־50 דציבל בממוצע בתדירות 3,000 והרץ.

 (4) נמצאה אצלו אי־התאמה אחרת, לדעת הרופא המורשה הבודק.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:

 ״מ) על אף האמור בתקנת משנה X1(3), רשאי רופא מורשה לאשר עובד

 כמתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או באתת, אם עבר בהצלחה

 מבחן שמיעה קליני(קול רגיל וקול לחישה במרחק של 2 מטרים לפחות).״

 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. י תחילה

 י״ד באב התשנ״ז(17 באוגוסט 1997)
י ש ו י ה י ל  (חמ ?3-33) א

 שר העבודה והרווחה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 202 ועמי 777; התשנ״ד, עמי 771; התשנ״ו, עמי 899.
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, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי כבאות, התשי״ט-959וי

 אלה:

 תיקון תקנה 12 1. בתקנה 12 לתקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים), התשב״ט-21969

 (ו) במקום כותרת השוליים יבוא: ״מינוי בבאי והפסקת עבודתו״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״טפסר״ יבוא ״טפסר בביר״;

 (3) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) לא תופסק עבודתו של כבאי מדרגת רשף עד טפסר בכיר, אלא בהתיעצות

 עם המפקח.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 ב״ו בתמוז התשנ״ז(31 ביולי 1997)

ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ3-1718) א

 שר הפנים

 ם״ח התשי״ט, עמי 199.
 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 1146.
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(להלן - חוק  בתוקף םמבויותי לפי סעיף 20ד(אץ1) ו־(2) לחוק המים, התשי״ט-1959י

(להלן - חוק למניעת מפגעים),  המים), ולפי סעיף 7 לחוק למניעת מפגעים, התשב״א- 21961

 ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ומועצת המים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״בריכה״ - בריכת אידוי או בריבת אגירה:

 ״בריכת אגירה״ - בריבה, בנפח העולה על 10 מטרים מעוקבים, החפורה בקרקע והמכילה

 שפכים, תמלחות, חומר נוזלי המכיל חומר מסוכן, או חומר מוצק הנמס במים והמכיל

 חומר מסוכן, למעט דלק ומוצריו;

 ״בריכת אידוי״ - בריכה המשמשת או המיועדת לשמש לסילוק שפכים:

 ״דליפה״ - דליפת שפכים או נוזלים מבריכה או ממערכת הזרמה לבריכה, למעט דליפה

 בבמות זניחה במהלך תפעול שוטף;

 ״הממונה״ - מי שהשר לאיכות הסביבה מינהו בכתב כממונה לענין תקנות אלה;

;  ״חומר מסוכן״ - כמשמעותו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-993וג

 ם״ח התש״ט, עמי 169; התשג״א, עמי 180.
 2 ם״ח התשכ״א, עמי 58.

 1 ס׳;ח התשג״ג, עמי 28.
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 הקמת בריכה
 חדשה והפעלתה

 הוראות לענין
 הקמת בריכה

 ״מפעיל״ - כל אחד מאלה:

 (ו) בעל רשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשב״ח-968ו (להלן - חוק רישוי

 עסקיים/ שבתחומי עסקו מצויה בריכה•,

 (2) מי שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועלת בריבה;

 ״מקור מים״ - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים:

 ״שפכים״ - פסולת תעשייתית המורחקת בהזרמה, לרבות תמלחות, שמקורה במקום שבו

 עושים מלאכה, מייצרים או מאחסנים מוצרים וחומרים, או בעסק טעון רישוי כמשמעותו

 בחוק רישוי עסקים.

 2. (א) המקים בריכה יקימה רק לאחר שהוכח, להנחת דעתו של הממונה, כי לא קיימת

 חלופה זמינה, ישימה מבחינה כלכלית ובלתי מזיקה מבחינה סביבתית, לטיפול בשפכים או

 לסילוקם, ובידו המידע הבא:

 (1) חתך גיאולוגי של מקום הבריכה, פרטים על קידוחי מים קיימים ברדיוס

 אופקי של שלושה קילומטרים ממנה, ופרטים על מפלסי מי תהום ברדיוס זה:

 (2) תיאור סוג הקרקע עד למפלס מי התהום או עד לשכבה אטימה, כולל נתוני

 מוליכות הידראולית בתחום זה;

 (3) תיאור הניקוז העילי והתת־קרקעי במקום הבריכה.

 (ב) המקים בריכה או המפעילה, יקימה ויפעילה באופן שאינו גורם או עלול לגרום

 לזיהום מקור מים, או לזיהום אויר או לריח בלתי סביר במשמעותם בחוק למניעת

 מפגעים.

 המקים בריכה או המפעילה יקיים כל אלה:

 (1) קרקעית הבריכה ודפנותיה נאטמו באיטום כפול, ובין שתי שכבות האיטום
 קיימת מערכת ניקוז לשוחות ביקורת, המאפשרת ניטור שוטף של דליפה בין

 שתי שכבות האיטום:

 (2) שכבת האיטום עשויה מחומר עמיד בפני סוגי השפכים שיוזרמו לבריכה

 ובפני קרינת שמש ופגעי אקלים:

 (3) יעילות האיטום נבדקה באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים,

 הנמצאים בשימוש והישימים מבחינה כלכלית, לפני הפעלת הבריכה ובמהלך

 התקנת האיטום;

 (4) הותקנו אמצעים הדרושים לניטור דליפות מהבריכה, וכן אמצעים

 לאחזקת הבריכה והפעלתה התקינה, למניעת זיהום מקורות מים;

 (5) נפח הבריכה ימנע גלישת נוזלים בשל מילוי יתר, לרבות בעת ירידת

 גשמים; נתוני ירידת הגשמים יחושבו, לעגין זה, לפי כמות הגשמים המרבית

 בחמישים השנים האחרונות;

 (6) אופן הקמת הבריכה מאפשר פינוי מישקעים בעת הצורך, ללא פגיעה

 באטימותה:

 (7) הותקנו אמצעים למניעת זרימת נגר עילי או חדירת מי תהום לבריכה;

 (8) הבריכה מגודרת, ואחזקתה והפעלתה נעשים בתנאי בטיחות נאותים

 למניעת סכנה לבני אדם, בולל התקנת שלטי אזהרה:

 3. (א)
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 (9) הוכנו נהלים לניטור ולבקרה מפני דליפות, לטיפול במקרה של דליפה

 ולשיקום קרקע ומקורות מים שזוהמו כתוצאה מדליפה.

 (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המקים בריכת אידוי ימלא גם אחר אחד

 מאלה -

 (1) הבריכה תהיה מורכבת משתי יחידות אידוי לפחות, באופן שיחידה אחת

 תאפשר קליטת שפכים בזמן שביחידת אידוי אחרת מתבצע אידוי השפכים

 ושיקוע מישקעים לצורך סילוקם;

 (2) הבריכה תהיה בגויה באופן אחר המאפשר סילוק מישקעים ממנה.

 4. (א) מפעיל בריבת אידוי ינקה את המישקעים שהצטברו בה, בהגיע גובהם לשליש

 מעומק הבריכה או ארבע שנים אחרי מועד הקמתה או אחרי מועד הניקוי האחרון, הבל לפי

 המוקדם שביניהם.

 (ב) ניקוי המישקעים יבוצע באופן שאינו פוגע או עלול לפגוע בשכבת האיטום;

 בגמר הניקוי, יבצע המפעיל בדיקה שתוודא כי איטום הבריכה לא נפגע בזמן פעולת

 הניקוי.

 (ג) מפעיל יפנה ויסלק את המישקעים בהתאם להוראות בל דין לענין אופן סילוק

 מישקעים.

 (ד) מפעיל בריבת אידוי רשאי לא לנקותה ממישקעים שהצטברו בה או לנקותה

 במועדים שונים מאלה שנקבעו בתקנת משנה (א), אם הדבר לא יגרום לסכנה של גלישת

 שפכים מהבריכה ואם הוכח, להנחת דעתו של הממונה, כי השארת המישקעים בבריכה לא

 תגדיל את הסכנה לזיהום מקורות מים או שניקוי הבריכה עלול לסכן מקורות מים.

 5. •המפעיל בריכה קיימת יפעילה באופן שאינו גורם או עלול לגרום לזיהום מקור מים,

 או לזיהום אויר או לריח בלתי סביר במשמעותם בחוק למניעת מפגעים, ולהנחת דעתו של

 הממונה.

 6. (א) אירעה דליפה מבריכה או קיים חשש כי אירעה או עלולה לקרות דליפה
 מבריכה -

 (ו) ינקוט המפעיל את כל האמצעים הדרושים למניעתה או להפסקתה

 לאלתר, לפי הענין;

 (2) ידווח המפעיל לממונה תוך 48 שעות ממועד גילוי הדליפה, על הדליפה

 ועל האמצעים שנקט כאמור.

 (ב) זוהמה קרקע עקב דליפה כאמור בתקנת משנה (א) המכילה חומר מסוכן, יטפל

 המפעיל בקרקע שזוהמה באחת או יותר משיטות אלה:

 (1) סילוק מידי של שכבת הקרקע שזוהמה לאתר פסולת שאישר הממונה:

 (2) טיפול ביולוגי בקרקע;

 (3) שיטה אחרת במקרה שהאמור בפסקאות (1) ו־(2) אינו ישים.

 7. מפעיל המבקש להשבית בריכה, יעשה כל אלה:

 (ו) יפנה את המישקעים שהצטברו בבריכה בהתאם להוראות תקנה 4;

 (2) יבצע בדיקות מים בקרבת הבריכה לפי הנחיות הממונה;

 ניקוי מישקעים
 מבריכת אידוי

 הפעלת בריכה
 קיימת

 נקיטת אמצעים
 באירוע דליפה

 השבתת בריכה
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 (3) ינקה את מקום הבריכה ואת הקרקע שזוהמה בקרבתה, וימלא את נפח הבריכה

 בחומר אינרטי המתאים לסביבה.

 8. (א) תקנות אלה לא יחולו על - סייג לתחולה

 (ו) בריכת אידוי כמשמעותה בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת

; 4  מתקני ריסוס), התשנ״א-ו99ו

 (2) בריכה המשמשת למיחזור מים בתעשיית בטון, או בתעשיית מחצבים

 ומחצבות, ובלבד שאין הצטברות של מלחים כלורידים, מלחים נתרניים או

 חומרים מסוכנים בתהליך מיחזור המים.

 (ב) על בריכה הקיימת ביום תחילתן של תקנות אלה, לא יחולו הוראות תקנות 2,

 3(אץ 1)-(7), ו־3(ב).

 9. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בענין טיפול וסילוק של חומרים שמירת דינים

 מסובנים ממקור מים, ולא לגרוע מהן.

 10. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו כאמור בסעיף 20כא לחוק המים. עונשין

 1 ו. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן. תחילה

 י״ח 1:אב התשנ״ז(21 באוגוסט 1997)

 (חמ 3-2693) ר פ א ל א י ת ן

 השר לאיכות הסביבה

 ק״ת התשנ״א, עמי 69.

ו 9 9 ד - ז ״ נ ש ת , ה ( ק י ל ת ד ו נ ח ת ) ( ם י ם מ ו ה י ת ז ע י נ מ ם ( י מ ת ה ו נ ק  ת

(להלן - החוק), י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א^) ו־(2) לחוק המים, התשי״ט-959ו

, לאחר התייעצות עם שר הבריאות  ולפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-21968

 ומועצת המים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״בדיקת אטימות״ - בדיקה המיועדת לבחון אטימות של מיתקן, אשר תבוצע בשיטות

 שנקבעו בהנחיות שאישר הממונה ושהופקדו לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של

 דמשרד לאיכות הסביבה:

 ״דלק״ - דלק או מוצריו שהם נוזליים בלחץ אטמוספרי;

 ״הגנה קטודית״ - שימוש בתהליך אלקטרוכימי למניעת שיתוך (קורוזיה) של מיתקן;

 ״הממונה״ - ראש אגף מים ונחלים במשרד לאיכות הסביבה או מי שהשר לאיכות הסביבה

 הסמיכו בכתב כממונה לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן-,

 ״מאזנרה״ - אמצעיי קיבול העשוי משטח שמוצב בתוכו מכל ומוקף בדפנות מתאימות

 למניעת דליפת דלק:

 י ם״ת התשי״ט, עמי 169; התשל״ב, עמי 8; התשנ״א, עמי 180.
 2 סייח התשכ״ח, עמ• 204; התשנ־ר, עמ־ 276.

ו ו 2  קובץ התקנות 5849, ו׳ באלול התשנ״ז, 8.9.1997 1



 ״מבול משני״ - דופן המקיפה מכל המיועדת למנוע דליפת דלק, לרבות מאצרה:

 ״מכל תת קרקעי״ - מכל המצוי, בולו או מקצתו, מתחת לפני הקרקע;

 ״מפעיל״ - כל אחד מאלה:

 (ו) בעל רשיון העסק של תחנת הדלק:

 (2) האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועלת תחנת הדלק;

 ״מפריד דלק״ - מיתקן המשמש או המיועד לשמש להפרדת דלק ממים:

 ״מקור מים״ - מעיין, נחל, אגם, מאגר, קידוח מי שתיה או מי חהום:

 ״פיאזומטר״ - צינור מחורר, המצוי בקידוח צר קוטר, המשמש לניטור דליפות דלק

 ממיתקן;

 ״תחנת דלק״ - אתר המשמש לאחסנת דלק לצורך תדלוק רכב לצריכה עצמית או למכירה

 לציבור, למעט אתר זמני המשמש לתדלוק כלים לעבודות עפר, כריה וחציבה בלבד.

 2. בעת הגשת תבנית בענין הקמת תחנת דלק למוסד תכנון כמשמעותו בחוק התכנון

, יודיע מגיש התוכנית בכתב לממונה על הגשתה, תוך ציון המיקום  והבניה, התשב״ה-965וג

 המדויק של תחנת הדלק ושם מוסד התכנון שאליו הוגשה התכנית.

 3. (א) הקמת תחנת דלק תהיה בהתאם להוראות תקנות אלה, ולהוראות המפורטות

 להלן:

 (ו) בניית משטח התדלוק תבוצע באופן שיבטיח את ניקוזו התקין אל מפריד

 הדלק;

 (2) חומרי הבניה של משטח התדלוק ושל אזור מילוי המכלים ייבנו מחומר

 אטום לדלקיס, שמנים ומים.

 (ב) באזור הרגיש במיוחד לזיהום מקורות מים שעליו יורה הממונה, יותקנו, לפי

 דרישת הממונה ובנוסף לאמור בתקנות אלה, אמצעים מיוחדים למניעת זיהום מקורות מים,

 כגון צנרת עם דופן כפולה או צנרת הנתונה בתוך תעלת בטון.

 4. (א) מיתקן ייבנה ויתופעל בהתאם לתקנים, למיפרטים או לנהלים למכל דלק עילי

 או תת קרקעי או למפריד דלק, לפי הענין, במפורט בתוספת: התקנים, המיפרטים והנהלים

 כאמור יופקדו לעיון הציבור בספריית מכון התקנים הישראלי שברמת אביב, ובלשכות

 המחוזיות של המשרד לאיכות הסביבה.

 (ב) אדם רשאי להתקין ולתפעל מיתקן לפי תקנים, מיפרטים או נהלים אחרים מן

 האמורים בתוספת, ובלבד שקיבל לכך אישור, בכתב ומראש, מאת הממונה.

 5. (א) כדי להגדיל את עמידותו בפני שיתוך, מיתקן יוקם ויתוחזק בהתאם לאמור

 בסעיף ו או 2 בתוספת לפי הענין, בהתאמה לחומרי הבניה שלו.

 (ב) הממונה רשאי להורות למפעיל להתקין מערכת הגנה קתודית במכל תת קרקעי

 או בצנרת, מקום שזרמים תועים או קרקע קורוזיבית עלולים לגרום לשיתוך של המיתקן;

 מערכת הגנה כאמור תתוחזק לפי הוראות היצרן או הוראות מהנדס שיתוך, לפי הענין.

 תכנית להקמת
 תחנת דלק

 הקמת תחנת
 דלק

 תוספת לתקנות

 הגנה מפני
 שיתוך

 ג ם״ח התשכ״ה, עמי 07ג.

 1122 קובץ התקנות 5849, ו׳ באלול התשנ״ז, 8.9.1997



 6. התקנת מיתקן נוסף, או החלפת מיתקן קיים במיתקן חדש, תיעשה לפי הוראות תקנות החלפת מיתקן

 אלה.

 7. מפעיל יתקין בתחום תחנת דלק מפריד דלק בהתאם לאמור בסעיף 3 לתוספת לפי מפריד דלק

 הענין, ׳יפעילו לפי הוראות היצרן ויתחזקו כמפורט להלן:

 11) ינקה את מפריד הדלק מבוצת הדלק בהתאם להוראות היצרן ויסלק את בוצת

 ׳זדלק בכפוף להוראות תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),

;  התשנ״א-41990

 !2) יסלק את הדלק שהצטבר במפריד הדלק אל בלי קיבול אטום, ואת המים

יוצאים ממפריד הדלק יסלק בדרך של השקיה בתחום תחנת הדלק או בדרך של  ־

 נזילוק אל מערכת ביוב אזורית בכפוף לכל דין: אם לא ניתן לבצע סילוק כאמור,

 ־יעשה הסילוק לפי הנחיות הממונה.

 8. :א) מכל יותקן בתוך מאצרה אטומה למעבר דלק כמפורט להלן: מכול משני

 (ו) מאצרה במכל עילי -

 (א) תהיה בנפח מתאים כמפורט בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט),

, וכאמור בסעיף 1(4) בתוספת;  התשל״ז-51976

 (ב) תנוקז באמצעות צינור ניקוז שבקצהו מורכב מגוף הסגור דרך קבע:

 פתיחת המגוף תיעשה רק בהשגחת המפעיל;

 (ג) תהיה נקיה בתחתיתה משאריות דלק.

 (2) מאצרה במכל תת־קרקעי -

 (א) תמולא בחול נקי לא קורוזיבי והמשטח מעליה, למעט פתחי המילוי,

 יהיה אטום למעבר מים ודלק:

 (ב) תיבנה בהתאם לאמור בסעיף 2(10) בתוספת, ותכיל פיאזומטר.

 (ב) מכל תת קרקעי שנבנה עם מכול משני לפי הנוהל בסעיף 2(9) בתוספת, יבול

 שיווזק׳ ללא מאצרה, ובלבד שבין דפנותיו מותקן אמצעי ניטור שאישר הממונה.

 (ג) מכל תת־קרקעי שנבנה ללא מכול משני, יתקין בו המפעיל שני פיאזומטרים

 לפחות בשני הקצוות של אתר הטמנת המכלים כאמור בסעיף 2(11) בתוספת.

 (ד) הממונה רשאי, אם הוכח להנחת דעתו שלא נשקפת סכנה לזיהום מקורות מים
 מהפעלת תחנת הדלק, לפטור מפעיל מחובת התקנת מכול משני כאמור בתקנה זו.

 9. (א) מפעיל לא יזרים דלק למיתקן חדש ולא ירשה לאחר לעשות כן אלא לאחר בדיקות אטימות

 שהמיתקן נבדק בדיקת אטימות שהוכיחה כי המיתקן אטום.

 (ב) מפעיל יערוך בדיקות אטימות תקופתיות כמפורט להלן:

 (ו) למכל ולצנרת - אחת לחמש שנים לפחות; מנין חמש השנים יחל'ביום

 תחילתן של תקנות אלה; הותקן המכל חמש עשרה שנים או יותר לפני יום

 תחילת התקנות - שלוש שנים מיום התחילה;

 * ק״ת התשנ״א, עמ׳ 22.
 5 ק״ת התשל״ז, עמי 126.
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 (2) למיתקן - מדי חודש, לגילוי דליפות באמצעי ניטור, לרבות

 פיאזומטרים;

 (ל) לאמצעי הניטור למכל - מדי חודש, לבדיקת תקינותם.

 (ג) מפעיל ישמור את תוצאות הבדיקות באמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) לתקופה

 שלא תפחת מחמש שנים, וימסרם לממונה לפי דרישתו.

 מיתקן לא אטום 10. (א) מיתקן שבבדיקת אטימות באמור בתקנה 9 נמצא לא אטום, ירוקן המפעיל את

 תוכנו לתוך מכל אטום ולא ימלא את המיתקן בדלק ולא יפעילו עד שיתוקן ובדיקת אטימות

 מחודשת תעיד שהוא אטום.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה(א), מכל תת קרקעי שנמצא לא אטום, יוציא אותו

 המפעיל מהקרקע, ירוקן אותו מתוכנו ויסלק אותו בהתאם לכל דין•, אם אין נשקפת סכנה

 לזיהום מקורות מים מהמשך הימצאותו של המיתקן בקרקע, רשאי המפעיל להשאירו

 בקרקע, אך רק לאחר שירוקן את תוכנו לתוך מבל אטום, ינתק אותו מצנרת דלק הקשורה

 אליו, וימלא אותו בחומר אינרטי.

. (א) אירעה דליפת דלק ממיתקן(להלן - דליפה), ינקוט מפעיל אמצעים להפסקתה ו  ו

 המידית ולניקוי הזיהום שנגרם מהדליפה.

 (ב) קיים חשש סביר לדליפה, יבצע המפעיל בדיקת אטימות כאמור בתקנה 9, ויפעל

, אם נמצא המיתקן לא אטום. 3ו ־  בהתאם לתקנות 10, 2ו ו

 12. (א) מפעיל ידווח לממונה מיד על כל דליפה שבמות הדלק שדלף בה עולה על מטר
 מעוקב אחד, או על כל מקרה של דליפה המתמשכת במהלך יממה ויותר, ועל כל מקרה

 שמכל נמצא לא אטום כאמור בתקנה 10.

 (ב) תוך 48 שעות מגילוי דליפה כאמור בתקנת משנה (א), ימסור המפעיל לממונה

 דו״ח בכתב על פרטיה; הדו״ח יכלול את הפרטים האלה:

 (ו) שם המפעיל;

 (2) שם תחנת הדלק שבה אירעה הדליפה, מיקומה, ונקודת ציונה במפה-,

 (3) התאריך והשעה שבהם אירעה או התגלתה הדליפה:

 (4) סיבת הדליפה, תיאורה, ואופן גילויה!

 (5) סוג הדלק שדלף וכמותו;

 (6) שטח קרקע שזוהם;

 (7) כמות דלק שנאספה ושיטת האיסוף•,

 (8) פעולות שננקטו להפסקת הדליפה.

. זוהמה קרקע עקב דליפה, יטפל המפעיל בקרקע שזוהמה באחת או יותר משיטות ו  ג

 אלה:

 (ו) סילוק מידי של שכבת הקרקע שזוהמה לאתר פסולת שאישר הממונה:

 (2) טיפול ביולוגי בקרקע;

 (3) שיטה אחרת במקרה שהאמור בפסקאות (1) ו־(2) אינו ישים.

 14. מפעיל יסמן מכל תת־קרקעי בצבע על גבי פתחי המילוי או מכסיהם ויציין עליו את

 סוג הדלק המאוחסן בו.

 דליפת דלק

 ריווח על
 דליפת דלק

 טיפול באתר
 מזוהם

 סימון מכל
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 15. החליט מפעיל להשבית מיתקן לצמיתות, ינהג באמור בתקנת 0ו(ב).

 16. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות תקנות רישוי עסקים(אחסנת נפט), התשל״ז-

, ותקנות בריאות העם (תנאיים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ״ה-  976 ו5

. 4  995 ו

 17. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - באמור בסעיף 20בא לחוק.

 18. תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

̂ לא יחולו על מיתקן הקיים ביום תחילתן של תקנות א ) 8 ־  19. הוראות תקנות 5,4,3,2 ו

 אלה.

ת פ ס ו  ת

, 8(ב), 8(ג) XW<0, 8(אא2ץב) )  (תקנות 4(א), 5(א), 7, 8

 בתוספת זו -

1)American Petroleum Institute - USA - API ( 

American Society of Mechanical Engineers - USA - ASME (Z) 

5)Deutsche Industrie Norm - Germany - DIN (. 

4)National Fire Protection Association - USA - NFPA ( 

National Association of Corrosion Engineers - USA - NACE (:<) 

Underwriters Laboratories - USA - UL (!ל) 

 (7) מת״י - מבון התקנים הישראלי

 ו. מו:ל דלק עילי

API Recommended Practice 2350, Overfill Protection for Petroleum Storage (1) 

Tanks 

 נוהל מומלץ להגנה מפני מילוי יתר של מבלי דלק.

UL 142, Stèel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids (2) 

 מבלי דלק פלדה עילי לנוזלים דליקים ונדיפים.

DIN 6616, Horizontal Steel Tanks for the Storage Aboveground of Petroleum (:׳.) 

Products in Liquid Form 

 מבלי דלק אופקיים לאחסון עילי של מוצרי דלק במצב נוזלי.

 0<) תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל״ז-1976

 2. מכל דלק תת־קרקעי

UL 58, 1986, Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible (1) 
Liquids 

 מבלי פלדה תת־קרקעיים לנוזלים דליקים ונדיפים.

 * ק״ח התשנ״ה, עמי 759 ו.

 השבתת מיתקן

 שמירת דינים

 עונשין

 תחילה

 הוראת מעבר
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API Recommended Practice 1615, Installation of Underground Petroleum Storage (2) 

Systems 

 נוהל מומלץ להתקנת מערכת אחסון תת־קרקעית לדלקים.

API Recommemded Practice 1632, Cathodic Protection of Underground (3) 

Petroleum Storage Tanks and Piping Systems 

 נוהל מומלץ להגנה קטודית של מכלי דלק תת־קרקעיים ומערכות צנרת.

API Recommended Practice 1635, Management of Underground Petroleum (4) 

Storage Systems at Marketing and Distribution Centers 

 נוהל מומלץ לניהול מערכות אחסון תת־קרקעיות לדלקים במרכזי מכירה

 וחלוקה.

NFPA 329, Handling Underground Releases of Flammable and Combustible (5) 

Liquids 

 טיפול בדליפות תת־קרקעיות של נוזלים נדיפים ודליקים.

DIN 6608 Part 1, Horizontal Single Wall Steel Tanks for the Underground Storage (6) 

of Flammable and Non-Flammable Water Polluting Liquids 

 מכלי פלדה אופקיים בעלי דופן אחת לאחסון נוזלים מזהמי מים, דליקים ולא

 דליקים.

 (7) תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל״ז-6ד9ו

API Recommended Practice 1621, Bulk Liquid Stock Control at Retail Outlets (8) 

 נוהל מומלץ לפיקוח על מלאי נוזלים בסקטור הקמעוני.

 (9) מפרט מת״י - מפמ״כ - 453, ״מכלי דלק טמונים בעלי דופן כפולה״.

 (0ו) מפרט של המשרד לאיכות הסביבה לבנייה מאצרה תת־קרקעית עם פיאזומטר.

 (01 מפרט של המשרד לאיכות הסביבה להתקנת פיאזומטרים בחחנת דלק.

 3. מפריד דלק

DIN 1999 Separators for Light Liquids, Coalescence Separators, 1999, Part 4, (1) 

Principles of Construction; part 5, Testing; Part 6, Dimensioning, Installation and 
Operation 

 מפרידים לנוזלים קלים, מפרידים באמצעות מיזוג; עקרונות לבניה; בדיקה; ממדי

 בניה, התקנה, ותפעול.

 (2) תקן אוסטרי מספר 01וB 5 ״מיתקני הפרדה לשמן מינרלי״

(Norm B 5101, 1990, Mineralol - Abscheideanlagen.) 

 (3) מפרט של המשרד לאיכות הסביבה לתחשיב מי נגר באזור תחנת דלק,

 י״ח באב התשנ״ז(21 באוגוסט 1997)

ן ת י ל א א פ  (חמ 3-2633) ר

 השר לאיכות הסביבה
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ד 9 9 7 - ז ״ נ ש ת ׳ 6), ה ם מ ) ( ם י מ ם ל י פ י ר ע ן ת ו כ ד ע ם ( י מ ת ה ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ווא(ב) לחוק המים, התשי״ט-959וי, אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינויים שחלו במדד הבללי, במדד השכר ובתעריפי החשמל ביום י״ד באב עדכון תעריפי
י ש^ מים לחקלאות ו נ י ש ן ל מ ר ר ג ש < א ( 1 9 9 ס 7 ר מ 6 י ב ) ז ״ נ ש ת , ה ר ב ד א ת ד ב מ ו ע  התשנ״ז(7ו באוגוסט 997 ן) ל

 הסל הקובע בשיעור של 3.8% לגבי מים לחקלאות, השתנו תעריפי המים המסופקים מאת

 חברת מקורות ולפיכך נוסח פסקה (ו) של תקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים המסופקים

, הוא מיום י״ד באב התשג״ז(17 באוגוסט 1997) כדלקמן:  מאת מקורוח), התשמ״ז-21987

 ״(1) כזי0 לחקלאות

 1.1 טיפ שפירים

- ו  בפסקה ז

 ״שנת הרישוי 1989״ - שנת 1989 לפי הלוח הגרגוריאני;

 ״שנת הרישוי״ - השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני;

 ״במות 1989״ - במות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות, בשנת הרישוי

 89><ו, לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרםומן של תקנות המים(תעריפי

, ובמקרים מיוחדים שיקבע נציב  מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון), התשנ״ג-1993ג

 המים אף לאחר פרסומן, אך למעט מים שהוגדרו ברשיון ההפקה כמים זמניים או

 חד־פעמיים;

 ״כמות א״ - 50% מכמות 1989;

 ״כמות ב״ - 30% מכמות 1989;

 ״כמות ג״ - ההפרש שבין במות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות,

 בענת הרישוי לבין כמות א׳ וכמות ב׳ יחדיו.

 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בכל חודשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 1.1.1 עמק הירדן(תחום המועצה האזורית בית שאן) 0.508

 1.1.2 בית שאן קידוחים 0.601

 1.3.ו בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים 0.152

 1.1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה 0.266

 1.1.5 שפעה 0.204

 1.1.6 עמק הירדן 0.633

 1.1.7 רמת הגולן, מים המסופקים לנמנים עם אגודת המים
 ״מי גולן״ 0.757

 סייח התשי״ט, עמי 169; התשנ״ג, עמי 16.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1109; התשנ״ד, עמי 850; התשנ״ה, עמי 1699; התשנ״ו, עמי 1003; התשנ״ז, עמי 160; עמי

 476, עמי 535, עמי 926 ועמי 985.
 5 ק״ת התשנ״ג, עמי 1162.
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 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בכל חודשי השגה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 1.1.8 רמת הגולן(למעט מים המסופקים לנמנים עם אגודת

 המים ״מי גולן״), עמק מזרחי(למעט קולחי חיפה
 המסופקים לתשלובת הקישון) וכל שאר מפעלי

 מקורות -

 ו. תעריף לכמות א׳ 0.638

 2. תעריף לכמות ב׳ 0.770

 3. תעריף לכמות ג׳ 1.033

 1.1.9 לבל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים
 שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת

 הרישוי 1.033

 1.10.ו מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות

 מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות
 המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה ״כמות

 1989״ לענין תעריפים אלה.

 1.2 שפד״ן -

 לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -

 ו. תעריף לכמות המים הנצרכת בחודשים נובמבר-אפריל 0.542

 2. תעריף לכמות המים הנצרכת בחודשים מאי-אוקטובר 0.572

 1.3 קולחין -

 1. תעריף ל־50% מכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 0.500

 2. תעריף לכל יתר כמות המים הנצרכת 0.405

 1.4 מים לשמירת ערכי טבע -

 מקום שכרוכה עלות כלשהי בהזרמתם של מים שהגדיר
 נציב המים כמיועדים לשמירת ערכי טבע, יהיה התעריף

 בגובה העלות האמורה, כפי שאושרה מראש בידי
 נציב המים.

 1.5 תעריפים מיוחדים -

 לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו החעריפים כלהלן:

 חולתא - למדגה 0.125

 מי שקמה 0.201

 מעלה גמלא 0.303

 גבעת יואב - לבננות 0.416
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 1.6 מים מליחים

 (ו) מים שמליחותם -

 א. בין 600 מיליגרם כלור לליטר ובין 800 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד

 כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה 1.1,

 בהפחתה של 10 אחוזים;

 ב. בין 800 מיליגרם כלור לליטר ובין 1000 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד

 כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה 1.1,

 בהפחתה של 16 אחוזים;

 ג. בין 1000 מיליגרם כלור לליטר ובין 200ו מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד

 במות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה 1.1,

 בהפחתה של 24 אחוזים;

 ד. בין 1200 מיליגרם כלור לליטר ובין 400 ו מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד

 כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין,-כמפורט בפסקה 1.1,

 בהפחתה של 30 אחוזים:

 ה. בין 400ו מיליגרם כלור לליטר ובין 500ו מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד

 כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה 1.1,

 בהפחתה של 34 אחוזים;

 ו. מעל 1500 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד במות המים המוקצית

 במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה 1.1, בהפחחה של 40

 אחוזים.

 (:;) במפעל ערבה ובמפעל נגב של מקורות -

 א. מליחות המים לענין קביעת התעריף לפי תקנה זו, תיקבע לפי ריכוז
 הכלורידים או לפי ריכוז אקוויוולנטי של סולפאטים או צירוף של שניהם;

 ב. מים שרמת הברזל המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר ורמת המימן הגופרי

 בהם מעל 0.5 מיליגרם לליטר - התעריף בעד כמות המים המוקצית במפעל,

 בהפחתה של 25 אחוזים, ובלבד שלא תיפגע על ידי כך זכותו של צרכן

 הזכאי, עקב מליחות המים, להפחתה העולה על 25 אחוזים, על פי הוראות

 תקנה זו.

 (י) א. קביעת ריכוז הכלורידים ושאר היונים המומסים לענין תקנה זו תיעשה על
 ידי המעבדה האנליטית-כימית של השירות ההידרולוגי בנציבות המים,
 וכן על ידי כל מעבדה אחרת בעלת רישוי עסק מתאים (להלן - מעבדה

 מורשית);

 ב. הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה,

 בחודש אוקטובר של אותה שנה: הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים

 המלוחים בשנח הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור

 במהלך שנת הרישוי;

 ג. הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק

׳  לרשות הצרכן(נקודת המעבר); .

 ד. הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של המעבדה המורשית בלבד,

 על פי הזמנתו של הצרכן ועל חשבונו;
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5ו לחודש  ה. תוצאות הדגימות יועברו לנציבות המים, לא יאוחר מאשר ה־

 נובמבר של בל שנה.

 (4) פסקת משנה (1)אי עד ר תחול באזורים הבאים בלבד או בחלקים מהם, על פי

 קביעת נציב המים: עמק הירדן: בקעת הירדן: עמק בית שאן: עמק חרוד: עמק

 יזרעאל; עמק זבולון; חוף הכרמל: הנגב הצפון מערבי; הר הנגב-, מדבר יהודה:

 ערבה.

 (5) לא קוימו הוראות תקנה זו לגבי קביעת ריכוז הכלורידים ושאר היונים המומסים,

 לא יחולו על המים המליחים ההפחתות המפורטות בפסקה (ו), לפי הענין ויחול

 עליהם התעריף של כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לעגיך.

ר י א ן מ ר ב י א  מ

 נציב המים

 י״ז באב התשנ״ז(20 באוגוסט 1997)

 (חמ 3-807)

1 9 9 7 - ז ״ נ ש ת , ה ( ן ו ק י ת ) ( ן ט ו ל ן ג ו מ י ס ) ( ן ו ז מ ר ( ו ב י צ ת ה ו א י ר ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג-

 983ו י, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום פסקה  ו. בתקנה 3 לתקנות בריאות הציבור(מזון)(סימון גלוטן), התשנ״ו-996ו2

 (2) יבוא:

 ״(2) הוא יוצר בתנאי ייצור נאותים כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור(מזון)(תנאי

 ייצור נאותים), התשנ״ג-993ו*, להנחת דעתו של המנהל.״

ש ב ר י ב ב  ג

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 י׳ באב התשנ״ז(3 ו באוגוסט 997 ו)

 (חמ 3-2700)

 נתאשר.

א צ ע מ ש ו ה  י

 שר הבריאות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 730: סייח התשנ״ה, עמי 136.
 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 853.

 1 ק״ת התשנ׳יג, עמי 349; התשנ״ו, עמי 806.

 תיקון תקנה 3

9 ו 9 7 - ז ״ נ ש ת ׳ 3), ה ם מ ) ( ע ו צ ק ת מ ו נ י ח ת ב ר ג א ה ( ק ו ס ע ת ת ה ו ר י ת ש ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה (אגרות בחינות מקצוע),

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור: י  התש״ם-980ו

 1. (א) עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יוני 997 ו לעומת המדד

 שפורסם בחודש דצמבר 997 ו, יהיו אגרות בחינות מקצוע מיום ב״ז בתמוז התשנ״ז

 (ו באוגוסט 1997) כדלקמן:

 העלאת שיעורי
 האגרות

 ק״ת התש״ם, עמי 2029; התשמ״ה, עמי 1160; התשנ״ז, עמי 51 ועמי 344.
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 (ו) גתקנה ו לתקנות, במקום ״55 שקלים חדשים״ - ״58 שקלים חדשים״;

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום ״29 שקלים חלשים״ - ״30 שקלים חדשים״.

 י״ד באג: התשנ״ז(17 באוגוסט 1997)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-1220) א

 שר העבודה והרווחה

1 9 9 7 - ז ״ נ ש ת ׳ 3), ה ם מ ) ( ה ע ו נ א ת ל ת ל ו נ ו ד ק פ ת ( ו א ק נ ב ת ה ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לצו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ״ג-983וי
 (להלן - הצו העיקרי), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:

 .1 1:צו העיקרי - הגדלת סכומים

 (1) בסעיף 7, במקום ״1,160 שקלים חדשים״ יבוא ״1,220 שקלים חדשים״;

 (2) בסעיף 8ח -

 (1) בפסקה (1), במקום ״580 שקלים חדשים״ יבוא ״610 שקלים חדשים״;

 (2) בפסקה (3), במקום ״290 שקלים חדשים״ יבוא ״310 שקלים חדשים״.

 2. תחילתה של הודעה זו ביום כ״ט באב התשנ״ז(1 בספטמבר 1997). תחילה

 י״ח באב התשנ״ז(21 באוגוסט 1997)
ם ל ב ב א א  (חמ 3-1512) ז

 המפקח על הבנקים

 י ק״ת התשמ״ג, עמי 702¡ התשנ״ז, עמי 498.

ו 9 9 7 - ז ״ נ ש ת ׳ 2), ה ם מ ) ( ם י ק י ז ת מ ר ב ד ה ם ( י ק ס י ע ו ש י ת ר ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו3א(ד) לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה-

(להלן - התקנות), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:  1975י

 1. החל ביום כ״ט באב התשנ״ז(1 בספטמבר 1997) - שינוי אגרות

 11) נוסח תקנה 29(ב) לתקנות הוא:

 ״(ב) בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך 46 שקלים חדשים.״;

 21) נוסח תקנה 31 לתקנות הוא:

 ״31. בעד כל היתר תשולם אגרה בסך 46 שקלים חדשים לבל שנת תוקפו.״

 כ״א ב<;ב התשנ״ז(24 באוגוסט 1997)

ם ו ל י ש ר ו  (חמ 3-1550) א
 המנהל

 ק״ת התשל״ה, עמי 1184; התשנ״א, עמי 268; התשנ״ג, עמי 556.
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ק ו ל ד ת ת ל י ת ש י ת ת ו ר י ר ש י ח מ ם ( י ת ו ר י ש ם ו י כ ר ע י מ ר י ח ל מ ח ע ו ק י ת פ ע ד ו  ה

ו 9 9 7 - ז ״ נ ש ת ׳ 2), ה ם מ ) ( ן ו י ר ו ן ג ה ב פ ו ע ת ל ה מ נ ם ב י ס ו ט  מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי

(להלן - הצו), אני מודיע י  תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ״ו-996ו

 לאמור:

. עקב שינויים במדד המחירים לצרכן, בשער החליפין של הדולר ובכמויות הדם״ל,  עדכון מחירים ו

 החל ביום ב״ז בתמוז התשנ״ז(1 באוגוסט 1997) מחיר השירות כאמור בסעיף 2 לצו הוא 3.58

 סנט לגאלון.

 כ״ז באב התשנ״ז(1 באוגוסט 1997)

י נ ו מ ר ב ע א ו  (חמ 3-2722) י

 מנהל מינהל הדלק

 י ק״ת התשג״ו, עמ׳ 1529; התשנ״ז, עמ׳ 462.

ת ו ע ן ט ו ק י  ת

 בהודעת רשות הדואר(היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ״ז-997ו, שפורסמה בקובץ

 התקנות 5837 התשנ״ז, עמי 889, בסעיף 2, במקום ״17 בדצמבר 1997״ צריך להיות ״7 ו בדצמבר

 1996״.

 (חמ 3-1961)
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