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 תקנות מם הכנסה (בללימ לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון),
 התשנ״ח-998ו

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מם הכנסה1

2  תיקון תקנה ו ו. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשב״ד-964ו

 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ״חברה קרובה״ יבוא:

 ״״אמצעי שליטה״ - כהגדרתם בחוק הבנקאות(רישוי), התשמ״א-1981 (להלן - חוק

 הבנקאות (רישוי));״.

 תיקון תקנה 31 2. בתקנה 31(א) לתקנות העיקריות, ברישה, המילים ״במסגרת השקעותיה לפי תקנה

 ו4ב(אץ3) או תקנה ו4ב(אץ4)״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 33א 3. בתקנה 33א(6), המילים ״ובלבד שניתנה לכך הסכמת רוב העובדים מן הסוג שאליו

 מתייחסת ההעברה״ - יימחקו.

 תיקון תקנה ו4א 4. בתקנה ו4א לתקנות העיקריות, בהגדרה ״תאגיד בנקאי״, במקום ״חוק הבנקאות
 (רישוי), התשמ״א- 1981 (להלן - חוק הבנקאות (רישוי))״ יבוא ״חוק הבנקאות (רישוי)״.

 5. בתקנה 41ב לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 41ב

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) בפסקה (ו), אחרי ״ואולם אם השקיעה הקופה באיגרות חוב״ יבוא ״או

 בפקדונות בתאגידים בנקאיים״ ובמקום ״באיגרות חוב כאמור״ יבוא ״באיגרות

 חוב או בפקדונות כאמור״;

 (ב) בפסקה (3), במקום ״40%״ יבוא ״30%״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(בו) לא תשקיע קופה ולא תחזיק באמצעי שליטה של תאגיד כלשהו בשיעור

 העולה על 10% מאמצעי השליטה בתאגיד.״;

 (3) בתקנת משנה (ג) -

 (א) בפסקה(ו), במקום ״60%״ יבוא ״50%״ ובמקום ״חודש אחד״ יבוא ״שלושה

 חודשים״;

 (ב) בפסקה (3), במקום ״על 2%״ יבוא ״על 5%״;

 (4) בתקנת משנה (ה), אחרי ״פקדונות״ יבוא ״למעט פקדונות בתאגיד בנקאי אשר

 על פי תנאי הפקדתם ניתנים למשיכה כעבור תקופה שאינה עולה על שלושה

 חודשים״.

 תיקון תקנה ו4ג 6. בתקנה ו4ג לתקנות העיקריות -

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״מניות״ יבוא ״ניירות ערך״;

 (2) בתקנת משנה (א) -

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 20 ו.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1302; התשנ״ז, עמ׳ 588.
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 (א) ברישה, במקום ״ברשימת המשתנים״ יבוא ״ברשימת תל־אביב 100,
 איגרות חוב של מדינת ישראל ומק״מ (בתקנה זו - ניירות הערך

 המושאלים)״;

 (ב) בפסקה (ו), במקום ״המניות״ יבוא ״ניירות הערך המושאלים״;

 (ג) בפסקה (2), במקום ״המניות״ יבוא ״ניירות הערך המושאלים״;

 (ד) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) השואל התחייב כי אם בתקופת ההשאלה תשולם ריבית בשל

 איגרות החוב המושאלות יעביר לחבר המשאיל, במועד תשלום הריבית,

 סכום השווה לריבית ששולמה בשל איגרות החוב המושאלות, והחבר

 המשאיל יזכה את חשבון קופת הגמל בסכום זהה.״

 (3) בתקנת משנה (ב), במקום ״מניות״ יבוא ״ניירות ערך״.

 41ח
 במקום תקנה ו4ח לתקנות העיקריות יביא: החלפת תקנה

 41ח. (א

 רק אלה:

 ״סרים שניתן 41ח. (א) ההוצאות שייפרעו מנכסי הקופה או מתשלומי עמיתיה, יהיו
 לנגוות מקופה

 (ו) דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנון הקופה

 כפי שאושר בידי הנציב ובכפוף לקבוע בתקנת משנה (ב);

 (2) החזרי הלוואה שהקופה רשאית לנכות בהתאם להוראות

 תקנה 30;

 (3) דמי ביטוח הנגבים לפי תקנה 31;

 (4) עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך סחירים ועמלות

 הנובעות באופן ישיר מקניה או ממכירה של נכסים שאינם

 ניירות ערך סחירים, ועמלות ישירות אחרות בעד החזקת נכסי

 הקופה.

 (ב) דמי הניהול ייגבו בתשלומים חודשיים רצופים, ושיעורם

 החודשי לא יעלה על החלק ה־12 של 2% מסך הנכסים שבחשבונו של כל

 עמית בסוף כל חודש.

 (ג) קופה וחברה המנהלת קופה לא יקבלו טובת הנאה כלשהי

 בקשר עם ניהול קופת הגמל מעבר לדמי הניהול המשולמים להן.

 (ד) תאגיד השולט בקופה או בחברה המנהלת את הקופה, ותאגיד

 בשליטה של תאגיד כאמור, לא יקבלו טובת הנאה כלשהי בקשר עם ניהול

 הקופה מעבר לאמור בתקנת משנה (אץ1) ו־(4)."

 8. בתקנה ו5(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״משישה חודשים״ יבוא ״משלושה תיקון תקנה 51
 חודשים״.

 9. בתקנה 52(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״שלושים יום״ יבוא ״חמישה עשר ימים״. תיקון תקנה 52

 10. בתקנה 53 לתקנות העיקריות, בפסקה (2) - תיקון תקנה 53

 (ו) בפסקת משנה (ד), במקום ״לפי הנוסחה המפורטת להלן״ יבוא ״לפי הנוסחה

 שבחלק א׳ בתוספת השישית״ ובמקום הסיפה המתחילה במילים ״והתשואה

 הריאלית הממוצעת״ והנוסחה שלאחריה לרבות ההגדרות לענינה, יבוא ״וכן
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 התשואה האפקטיבית לחשבונו, המחושבת לפי הנוסחה שבחלק ב׳ בתוספת

 השישית, תוך ציון נפרד של התשואה הנומינלית והתשואה הריאלית, אחרי ניבוי

 דמי הניהול״;

 (2) אחרי פסקת משנה (ד) יבוא:

 ״(ד1) ריבית קופת הגמל במונחים שנתיים, בכל חודש של השנה שאליה

 מתייחס הדין וחשבון:״•,

 (3) במקום פסקת משנה (ה) יבוא:

 ״(ה) דמי ניהול -

 (ו) השיעור המרבי שקופת הגמל רשאית לגבות בהתאם לתקנונה-,

 (2) השיעור מנכסי העמית שנגבה בפועל במהלך השנה, המחושב לפי

 הנוסחה שבחלק ג׳ בתוספת השישית, ואם נגבה שיעור מדורג -

 השיעורים לפי בסים הדירוג שנקבע-,

 (3) סכומים בשקלים חדשים ששילם העמית בפועל במהלך השנה,

 מתואם ליום האחרון של השנה:

 (4) השיעור מכלל נכסי קופת הגמל שגבתה קופת הגמל בפועל מכלל

 העמיתים במהלך השנה, המחושב לפי הנוסחה שבחלק ג׳ בתוספת

 השישית:

 (הו) השיעור מכלל נכסי קופת הגמל של סך כל העמלות ששולמו בפועל לפי

^ במהלך השגה, המחושב לפי הנוסחה שבחלק ג׳ בתוספת א ) ח 4  תקנה 1

 השישית, תוך הפרדה בין התשלומים לצדדים הקשורים לקופת הגמל, לחברה

 המנהלת את קופת הגמל או למי ששולט בהן, לבין תשלומים אחרים: לענין זה,

 ״צדדים קשורים״ - בל אחד מאלה:

 (ו) צדדים שאחד מהם מחזיק, במישרין או בעקיפין, בעשרה אחוזים או

 יותר מהון המניות המונפק של הצד האחר או מכוח ההצבעה בו או

 מהסמכות למנות לו מנהלים, או רשאי למנות את המנהל הכללי או מכהן

 כמנהל כללי או כמנהל:

 (2) כל תאגיד, שצד כאמור בפסקת משנה (א), מחזיק עשרים וחמישה

 אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או

 מהסמכות למנות מנהליו:״;

 (4) בפסקת משנה (ו), אחרי ״מתוך סכום הביטוח״ יבוא ״וכן פרטי הביטוח, לרבות

 שם המבטח ותקופת הביטוח, וכן האם הביטוח מכסה סיכוני תאונה, מחלה או

 נכות.״;

 (5) בפסקת משנה (0, בסופה יבוא ״וכן שווי סך כל נכסי קופת הגמל בשקלים

 חדשים ליום המאזן״, ואחריה יבוא:

 ״(זו) סך כל הסכומים שהופקדו בקופת הגמל במהלך השנה, לרבות סכומים

 שהועברו מקופות גמל אחרות, סך כל הסכומים שנמשכו מקופת הגמל במהלך

 השנה, לרבות סכומים שהועברו מקופת הגמל, כשהם מתואמים ליום האחרון

 של השנה, וסך הצבירה נטו של קופת הגמל המחושבת כהפרש בין סך כל

 הסכומים שהופקדו לסך כל הסכומים שנמשכו כאמור:

 (ז2) שיעור הסכומים שהעמיתים בקופת הגמל רשאים למשוך ממנה מתוך

 כלל נכסי קופת הגמל:״;
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 הוספת תקנה
 56א

 (6) בפסקת משנה(י), בסופה יבוא ״והמועד שבו יהיה העמית זכאי למשוך בספים

 מקופת הגמל״.

 1 ו. אחרי כותרת הפרק האחד עשר לתקנות העיקריות יבוא:

 ־שמירת מסמכים 56א. (א) קופת גמל תשמור את המסמכים הנוגעים לעמיתיה כל עוד

 הם עמיתים בקופה ולמשך תקופה של שבע שנים לאחר שחדלו להיות

 עמיתים בה.

 (ב) קופת גמל תשמור את המסמכים הנוגעים לדרכי השקעת כספי

 העמיתים לתקופה של שבע שנים מיום מימוש כל השקעה.״

 12. בתקנה 58 לתקנות העיקריות, במקום הםיפה המתחילה במילים ״&רט לסמכות״ יבוא תיקון תקנה 58
 ״ובלבד שהממונה לא יאשר לראשונה קופת גמל אלא בהסכמת הנציב.״

 הוספת תקנה
 60א

 ״דרכי הגשת
 מסמכים

 3 ו. אחרי תקנה 60 לתקנות העיקריות יבוא:

 60א. הנציב רשאי להורות כי כל דין וחשבון, מסמך או העתק מסמך

 שהוא רשאי לדרוש לפי תקנות אלה וגש בדרך שיורה, לרבות באמצעים

 אלקטרוניים״.

 14. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במילים ״החל ביום תיקון התוספת
 הראשונה

 טור ד׳
 הסכום

 בשקלים חדשים

 טור ג־
 משך התקופה מעת
 ההפקדה בשנים

 טור ב׳
 הסכום

 בשקלים חדשים

 א׳ בטבת התשנ״ו״ יבוא:
 טור א׳

 מועד ההפקדה

 הוספת התוספת
 השישית

 ״בין יום א׳ בטבת התשנ״ו (24

 בדצמבר 1995) לבין יום ו׳ בםיון

 התשג״ח(31 במאי 1998) 130,000 15 390,000

 החל ביום ז׳ בםיון התשנ״ח(1 ביוני
"465,000 15 155,000 ;1998 

 15. אחרי התוספת החמישית לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת שישית

 (תקנה 53)

 חלק א׳

 (תקנה 53(2ץד»

 נוסחו־ לחישוב התשואה הנומינלית והתשואה הריאלית:

־ 1 ־ ־ ־ * נ 1 (מ-זץ1 1 0 1 } 

 כאשד:

א - סך כל נכסי הקופה (נטו או ברוטו, לפי הענין) בסוף החודש שלגביו נערך החישוב: ! 

 א - סך כל נכסי הקופה (נטו או ברוטו, לפי הענין) בסוף החודש שקדם לחודש החישוב;
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 11 - סך כל הסכומים שהופקדו בקופה בחודש החישוב, לרבות סכומים שהועברו מקופות

 אחרות;

 A - סכומים שנמשכו ביום העסקים האחרון של חודש החישוב והכוללים זקיפה של רווחי

 אותו חודש;

1̂ - סך כל הסכומים שנמשכו מן הקופה במהלך חודש החישוב, לרבות סכומים שהועברו  

 מן הקופה:

 11 - סכום הריבית ששילמה הקופה על הפקדות חדשות.

 חלק ב׳

 (תקנה 53(2ץד)

 נוסחה לחישוב התשואה האפקטיבית לחשבונו של עמית:

צ = [(1 + 0'2 -1 ] x 100 

 באשר -

 ץ - שיעור התשואה האפקטיבית השנתית לחשבונו של העמית:

 r - שיעור התשואה האפקטיבית החודשית לחשבונו של העמית, שתחושב לפי הנוסחה

 המפורטת להלן:

־ א  ~±2-~ + 1 ־

 כאשר -

א - סך כל נכסיו של עמית בקופה נטו או ברוטו, לפי הענין בסוף השנה שקדמה לשנת 0 

 החישוב:

א - סך כל נכסיו של עמית בקופה נטו או ברוטו, לפי הענין בסוף שנת החישוב; 1 2 

 ^ - סך כל הסכומים שהופקדו בחשבונו של העמית בקופה בחודש 4 לרבות סכומים

 שהועברו לחשבונו מקופות אחרות באותו חודש:

- סך כל הסכומים שנמשכו מחשבונו של העמית בקופה בחודש \, לרבות סכומים

 שהועברו מחשבונו לקופות אחרות באותו חודש:

 ,*1 - סכום הריבית ששולם לעמית בחודש ז בגין 111:

 ז - מספר החודש בשנה שלגביו נערך החישוב (2ו...2,ו = ז);

 חלק ג׳

(4) ו־(הו»  (תקנה 53(2ץה^,

 נוסחה לחישוב שיעור הוצאה מתוך נכסים על בסיס שנתי:

 ם

 *ןן 1*1/12
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 כאשר -

ק - הסכום בשקלים חדשים של דמי הניהול שניגבו בחודש מסוים, או התשלומים לפי  ז

 תקנה 41ח(אץ4), לפי הענין:

 ז3< - שווי סך הנכסים שבחשבון העמית או שבקופת הגמל בחודש מסוים, לפי הענק.

 16. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג), 30 ימים מיום תחילה ותחולה
 פרם ־מן,

 (ב) תחילתה של תקנה 5(וץב) ו־(3ץא) לענין תיקון תקנה ו4ב(אץ3) ו־(גץו) לתקנות

 העיקריות, ביום י״ג בטבת התש״ם (ז בינואר 2000).

 (ג) תחילתה של תקנה 7, לענין תקנה 41ח לתקנות העיקריות, ביום י״ג בטבת
 התדזג״ח (ו בינואר 1999).

 (ד) הוראות תקנה 10 יחולו על הדוחות הכספיים לשנת 1998.

 17. קופת גמל אשר - הוראות מעבר

 (ו) החזקותיה כדין באמצעי שליטה ערב תחילתן של תקנות אלה נוגדת את

 הוראות תקנה 41ב(ב 1) לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 5(2) לתקנות אלה, רשאית

 להמשיך ולהחזיק בהן עד יום כ״ב בטבת התש׳׳ם (31 בדצמבר 999ו).

 (2) בתקנונה לא נקבע שיעור דמי הניהול בהתאם להוראות תקנה 41ח לתקנות

 העיקריות כנוסחה בתקנה 7 לתקנות אלה, רשאית לפעול על פי תקנונה הקיים,

 ובלבד שתדאג לתיקון תקנונה בהתאם להוראות התקנה הנזכרת עד יום י״ב בטבת

 התשנ״ח (31 בדצמבר 1998).

 כ״ט בתמוז התשנ״ח (23 ביולי 1998)
ן מ א ב נ ק ע  >חמ29ו-3) י

 שר האוצר

 תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין),
 התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריותי, ובאישור ועדת הפנים ואיכות

 הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 פרק אי: פרשנות

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״הגזבר״ - גזבר העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך:

 ״הקטלוג האחיד״ - הגדרה אחידה לזיהוי טובין של העיריה שפרסם המנהל הכללי של

 משרד הפנים;

 דעי מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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 ״המנהל״ - מי ששר הפנים הסמיכו למנהל לענין תקנות אלה או המנהל הכללי של משרד

 הפנים:

 ״ועדת רכש ובלאי״ - ועדה שמינתה מועצת העיריה לפי תקנה 5 לאשר ביצוע רכישות

 לעיריה, רישומן וגריעתן;

 ״יחידה״ - יחידת רישום עצמאית, כגון: אגף, מחלקה, מוסד או כל מיתקן אחר של עיריה

 המחזיק במצאי, שרשם המצאי קבעו כיחידה:

 ״מועצה״ - מועצת העיריה:

 ״מחסן״ - מקום ריכוז, רישום, אחסון וניפוק מלאי של העיריה:

 ״מלאי״ - טובין המצויים במחסן של עיריה:

 ״מנהל מחסן״ - עובד עיריה שמונה לנהל מלאי;

 ״מנהל רכש ואספקה״ - מי שמונה בידי מועצת העיריה לפי תקנה 5 לרכישת טובין,

 אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם ולקביעת רמת המלאי או מי שהוא הסמיכו לכך;

 ״מספר קטלוגי״ - מספר זיהוי של פריט טובין כפי שהוא מופיע בקטלוג האחיד-,

 ״מצאי״ - טובין בני קיימה שאינם מאוחסנים במחסן העיריה:

 ״טובין״ - מיטלטלין שבבעלות העיריה או שנמסרו לה דרך ׳שכירות, שאילה או רשיון לרבות

 כאלה שנתרמו או נרכשו מכספי תרומה:

 ״פנקס״ - רשימה בספר המלאי והמצאי של עיריה ערוכה לפי מספרים קטלוגיים-,

־ ו ביולי ־ ו בינואר, ב־1 באפריל, ב  ״רבעון״ - פרק זמן של שלושה חודשים שתחילתו ב
ו באוקטובר של אותה שנת בספים: ־ ב  ו

 ״רכישה״ - לרבות שכירות ושאילה של טובין;

 ״רמת מלאי״ - כמות או שווי כספי של מלאי במחסן:

 ״רשם מצאי״ - עובד העיריה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין בעיריה.

 פרק ב׳: כללי

 רכישת טובין 2. עיריה תסדיר את רכישותיה, תנהל את מחםניה ואת הטובין שלה בהתאם לתקנות
 וניהול מחסן אלה.

 ניהול פנקס 3. עיריה תנהל פנקס באחד מן האמצעים הנמצאים המפורטים להלן:

 (ו) מערכת עיבוד נתונים אוטומטית מרכזית לניהול טובין שעליה יורה המנהל;

 (2) מערכת עיבוד נתונים אוטומטית נפרדת, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

 (א) מערכת עיבוד הנתונים מאפשרת מעקב אחר הרישום של החשבון הנגדי
 בהנהלת החשבונות של העיריה ואיתור התיעוד המתאים;

 (ב) נתקבל דיווח על יתרות כספיות במתכונת שעליה הורה רואה החשבון של

 העיריה:

 (ג) המערכת מאפשרת העברת הדיווח למערכת עיבוד נתונים מרכזית

 באמצעים ממוכנים;

 (ד) תכנון עיבוד הנתונים יהיה בהתאם להוראות כל דין ויאפשר בדיקה

 פנימית ובקרת נתונים;
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 (3) לפי בקשת ראש העיריה - בדרך אחרת שעליה הורה רואה חשבון שהמנהל

 מינה לאותה העיריה, ובאופן שהורה.

 4. (א) כל הרישומים בטפסים המשמשים להסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום איסור מחיקה

 וניהול טובין לפי תקנות אלה ייעשו ללא מחיקות.

 (ב) תיקון רישום, כאמור בתקנת משנה(א), לא ייעשה בדרך של מחיקה, אלא בדרך

 של כתיבת הנתון החדש בשורה חדשה בציון שם מבצע התיקון, תאריך ביצועו והשורה

 שאותה מתקנים.

 תכנון צריכה
 תקופתי

 קביעת פריטים
 בתכנון

 אישור ועדת
 רכש ובלאי

 רכישה ללא
 אישור הוועדה

 חילוקי דעות

 טופס הזמנה

 פרק גי: הסדר רכישות

 5. מועצת העיריה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי.

 6. מנהל רכש ואספקה, בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום עם

 הגזבר, יכין בכל רבעון, תחזית ותכנית צריכה, בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם

 לתקציב המאושר של העיריה באותה שנה ולהזרים המזומנים שלה.

 7. ועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי, כאמור

 בתקנה 6 עבור היחידות והמחסנים.

 8. לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות

 מנהל רכש ואספקה, ובכפוף להוראות כל דין.

8 רשאי מנהל רכש ואספקה לרכוש טובין ללא אישור ־  9. (א) על אף האמור בתקנות 7 ו

 מאת ועדת רכש ובלאי, אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, ובלבד שסכום הרכישה אינו
 עולה על הסכום המזערי הקבוע בתקנה 8(א) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ״ח-987ו2

 (להלן - תקנות המכרזים), ובהתאם לתקציב המאושר.

 (ב) לצורך מימון רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלאי לאשר למנהל רכש

 ואספקה סכום נמוך מהסכום המזערי הקבוע בתקנה 8(א) לתקנות המכרזים; לא אישרה

 הועדה סכום כאמור יחולו הוראות תקנה 8.

 (ג) מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בתקנת משנה(ב) על סמך הצעות מחיר

 שה1:ישו מספקי הטובין שאליהם פנה: הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו לעיון

 ועדות רכש ובלאי, לפי דרישתה.

 (ד) מנהל רכש ואספקה ידווח לוועדת רכש ובלאי על רכישה שביצע בהתאם

 לסמכויותיו המפורטות בתקנות משנה (א) ו־(ב), לפי דרישתה.

 10. נתגלעו חילוקי דעות בין מנהל רכש ואספקה ובין ועדת רכש ובלאי יכריע בהם ראש

 העי־־יה.

 11. (א) רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר.

 (ב) טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים על
 אודותם, לרבות כמות, מחיר יחידה, תנאי תשלום, תנאי משלוח, אופן אריזה, מועדי אספקה

 ותקופת אחריות.

 (ג) טופסי הזמנות לרכישות יסומנו במספרים עוקבים.

 ק ״ת התשמ״ח, עמי 229.
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 פרק ד׳: ניהול מחסנים

 12. ראש עיריה רשאי, לאחר התייעצות עם מנהל רכש ואספקה, להחליט על הקמת

 מחסן, על הטובין שיאוחסנו בו ועל העברתו או חיסולו.

 13. טובין הנרכשים עבור עיריה ואינם מסופקים ישירות ליחידות הצורכות, יאוחסנו

 במחסן בלבד, ויירשמו בידי מנהל המחסן כמלאי.

 14. לא יוצאו טובין ממחסן אלא לפי הוראות פרק זה.

 15. (א) מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יקבע לגבי כל מחסן בעיריה את סוגי

 הטובין שיאוחסנו בו ואת רמת המלאי של כל סוג כאמור.

 (ב) מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יבדוק ויעדכן, אחת לשנה לפחות, את

 סוגי הטובין ורמות המלאי של הטובין בכל מחסן.

 (ג) מנהל רכש ואספקה יוודא שכמות הטובין שבמחסן תהיה בהתאם לרמת המלאי

 שנקבע.

 16. מנהל המחסן או רשם המצאי, לפי העגין, יזהה את הטובין שבאחריותו ויגדירם לפי

 הקטלוג האחיד.

 17. מנהל המחסן יציין, ליד מקום אחסונו של כל פריט במלאי, את מספרו הקטלוגי ואת

 תיאורו כאמור בתקנה 16.

 18. טובין יאוחסנו במחסן לפי תעודת כניסה כאמור בתקנה 20 בלבד.

 19. כמות הטובין המתקבלים במחסן, טיבם ואריזתם, יתאימו להזמנה לרכישה ולחשבון

 או לתעודת המשלוח; התעורר ספק בזיהוי הטובין ישותף מומחה הבקיא בבדיקת אותם

 הטובין.

 20. (א) תעודת כניסה תכלול פרטים בדבר ספק הטובין, מספר ההזמנה, מספר תעודת

 המשלוח, פרטי החשבונית, מספר קטלוגי, תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל.

 (ב) כל פריטי הטובין המתקבלים במחסן מספק אחד באותו משלוח, יירשמו בידי

 מנהל המחסן בתעודת כניסה נפרדת, שתישא מספר סידורי עוקב.

 (ג) מנהל המחסן ימלא את תעודת הכניסה במספר העותקים הדרוש בטופס שיועד

 לבו

 גד) סופק פריט בכמות קטנה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת המשלוח או

 בחשבון, תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח רק הכמות שנתקבלה בפועל.

 (ה) סופק פריט טובין בכמות גדולה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת

 המשלוח או החשבון, תוחזר יתרת הכמות לספק ובתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח

 תירשם רק הכמות שהוזמנה בפועל.

 (ו) נתגלו נזק, השחתה או פגם בטובין שבמשלוח, כולם או חלקם, תירשם בתעודת

 הכניסה ובתעודת המשלוח רק כמות הטובין התקינה שנתקבלה והטובין שנשחתו או ניזוקו

 או הפגומים כאמור, לא יתקבלו ויוחזרו לספק בצירוף תעודת החזר ובציון סיבת ההחזר.

 21. (א) מנהל המחסן ינהל רישום פנימי של פריטי הטובין ובו יפרט את תנועות

 הפריטים בתוך המחסן לפי סוגם וסיווגם בקטלוג האחיד.

 מחסן

 הוצאת טובין
 ממחסן

 ניהול ואחזקת
 מחסן

 זיהוי טובין

 תו זיהוי

 אחסון לפי
 תעודה

 התאמה לתעודת
 משלות

 תעודת בגיסה

 רישום טובין
 במחסן
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 שמירת הטובין
 במתםן

 חתימה על
 טופסי דרישה

 לניפוק

 תעודת הניפוק

 איסור הנפקה

 ספירת מלאי

 השוואת תוצאות

 (ב) רישום הטובין כאמור בסעיף קטן(א) יעודכן באופן שוטף לפי תעודת הכניסה,

ית הניפוק ותעודת ההחזר.  תעו

 22. (א) טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם והחזקתם המתאימה,

 היעיילה, החסכונית והבטיחותית.

 (ב) טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין לענין בטחון ובסיחות, לרבות הוראות

 בדבר אחסון חומרי נפץ, חומרים דליקים, חומרים רעילים וחומרים מסוכנים אחרים.

 (ג) מחסן יתוחזק, יאובטח ויצויד בפני גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים וחדירת

 עופות, מכרסמים, זוחלים ומזיקים אחרים.

 (ד) תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו, אחת לשנה לפחות, בידי מהנדס בטיחות.

 (ה) מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם המרכז את הטיפול בנושא הביטוח בעיריה,

 יווד;* שקיים כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן, לגניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי במסגרת

 פוליסת הביטוח של העיריה זולת אם החליטה מועצת העיריה שלא לבטח טובין אלה.

 (ו) מנהל רכש ואספקה יקבע את צורת הדיווח לחברת הביטוח ולגזבר על נזקים

 שנגרמו למלאי ולמצאי.

 23. (א) ראש העיריה יקבע את הרשאים לחתום על טופסי דרישה לניפוק טובין

 ביחידות השונות בעיריה: רשימת הרשאים לחתום כאמור, ודוגמאות חתימותיהם יועברו

 למנוזל רכש ואספקה.

 (ב) טובין שבמלאי ינופקו לפי טופס דרישה שיישא מספר סידורי עוקב, חתום בידי

 מי שנקבע כאמור בתקנת משנה (א) ובידי הגזבר.

 24. (א) מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס דרישה ולפי תעודת ניפוק,

 שתישא מספר סידורי עוקב.

 (ב) עותקים של תעודת הניפוק יימסרו למנהל המחסן ולרשם המצאי.

 25. (א) לא ינופקו טובין אלא לעובד העיריה שפרטיו רשומים בטופס הדרישה ולאחר

 שאומתה זהותו: בעת קבלת הטובין יחתום העובד על תעודת הניפוק.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה(א), אדם שאינו עובד עיריה המועסק בידי העיריה

 לביצוע עבודה רשאי לקבל לשימושו טובין ממחסן העיריה, בהתאם להוראות תקנות

 אלה.

 26. (א) אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי(להלן הספירה)

 בכל מחסני העיריה: מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר העיריה,

 ובהשתתפות הגזבר.

 (ב) בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני העיריה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהם,
 למעט במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.

 (ג) תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי

 של זזפריטים, תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה: מבצעי הספירה

 יחתמו על הטפסים.

 27. הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין: היתה אי

 התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור, יעביר הגזבר, בכתב, לוועדת רכש ובלאי, את

 כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר

 ההפרשים.
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 28. (א) ועדת רבש ובלאי תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות הספירה

 לרשום בפנקס הטובין.

 (ב) עותק מנתוני ההשוואה כאמור בתקנה 27 ומהחלטת ועדת רכש ובלאי באמור

 בתקנת משגה (א) יועברו למנהל המחסן ולרשם המצאי, והם יעדכנו את פנקס הטובין לא

 יאוחר מ־60 ימים מתחילת כל שנת כספים, בהתאם לתוצאות הספירה ולהחלטת ועדת רכש

 ובלאי.

 29. טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי הוראות כל דין

 החלות על מכירת טובין, ואם אינם ניתנים למכירה, תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם.

 ממצאי ההשוואה

 טובין בלתי
 ראויים לשימוש

 פרק הי: רישום וניהול מצאי(אינוונטר)

 30. (א) רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי בעיריה על יחידותיה, בפנקס

 הטובין.

 (ב) המצאי יסומן בסמל העיריה, בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה.

 (ג) בל יחידה בעיריה, שבה קיים מצאי, תופיע ברישומי העיריה כיחידת רישום

 עצמאית, כפי שיורה רשם המצאי, ותצוין במספר זיהוי נפרד.

 (ד) מנהל יחידה או עובד היחידה שמונה לבך בידו, ינהל את רישום המצאי באותה

 יחידה:

 31. השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי העיריה לצורך ביצוע תפקידיהם או

 מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך

 ויפורטו בו מספרו הקטלוגי של הפריט, תיאורו, כמותו, תנאי השאלתו ומועד החזרתו.

 32. אין להשאיל פריטי מצאי למי שאינו עובד עיריה אלא באישור ראש העיריה או מי

 שהוסמך על ידו.

 33. אחת לשנה, במועד שיקבע רשם המצאי, תיערך ספירת מצאי בכל יחידה לפי טופס

 המיועד לכך בהתאם לתקנות 26(א) ו־גג), 27 ו־28 בשינויים המחויבים, וממצאיה יועברו

 לרשם המצאי.

 34. מנהלי היחידות ידווחו לרשם הטובין על נזקים שנגרמו למצאי לפי סדרי דיווח

 שעליהם הורה רשם המצאי(להלן - דו״ח).

 35. גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן, או השבתה או מכל סיבה אחרת, תיעשה רק

 באישור ועדת רכש ובלאי; ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש

 בעת הגשת הדו״ח.

 36. תקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים), התשי״ט-1950ג - בטלות.

 37. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

 38. בתוך שישה חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה יושלמו רישומם וםימונם של כל

 פריטי המלאי והמצאי של עיריה בהתאם להוראות תקנות אלה.

 רישום מצאי

ה ס י ו ו ס ה י ל  א

 שר הפנים

 ד׳ באב התשנ״ח (27 ביולי 1998)

 (חמ 3-2729)

 השאלת פריטי
 מצאי

 אישור ראש
 העיריה

 ספירת מצאי

 דיווח על נזקים

 גריעת פריט

 ביטול

 תחילה

 הוראת מעבר

 ק״ת התשי״ט, עמי 506.
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 תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחעבה),
 התשנ״ח-1998

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7,5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, התשב״א- 11961

 החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יםוד:

, אני מתקין תקנות אלה: , וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג  הממשלה2

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״אבק״ - חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז, לרבות

 בצ1רת עשן, פיח או תרסיס:

 ״אבק מרחף״ - אבק שקוטר חלקיקיו קטן מ־30 מיקרון;

 ״אבק שוקע״ - אבק שאינו אבק מרחף;

 ״אוויר יבש״ - אוויר נטול אדי מים:

 ״אוורור מאולץ״ - מיתקן להוצאה מבנית של אוויר ממבנה באמצעות נשם:

 ״אזור מגורים״ - אזור שנקבע בתכנית לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו" (להלן -

 חוק התכנון והבניה), כאזור מגורים או כאזור המיועד למגורים וכן אזור המשמש אזור

 מגויים למעשה:

 ״אזור ויגיש״ - אזור המשמש או המיועד לשמש אזור למגורים, למבני ציבור, לתיירות או

 לנוו!ש, לרבות 1000 מטרים מקו בנין כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,

 תנאיו ואגרות), התש״ל-•970ו5, שבקצה אזור כאמור-,

 ״בדיקה רקע״ - ניטור באזור המייצג את מצב האוויר בו ללא השפעת המחצבה שבאזור:

 ״דגימה ״ - נטילת דוגמה של גז הנפלט מארובה, בדיקתה ורישום הרכבה באופן מבודד:

 ״המנהל״ - מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן:

 ״חומר !:!ערלי״ - חומר שמקורו בהציבה, לרבות אבנים, חצץ, וסוגי חול מחצבה, וכל חומר

 המיוצר במחצבה ומשווק ממנה:

 ״חומר מינרלי דק״ - חומר מינרלי למעט אבנים וחצץ;

;  ״מחצבת״ - כהגדרתה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל-61970

 ״מיתקן מחצבה״ או ״מיתקן״ - מיתקן במחצבה המשמש בתהליך ייצור, לרבות מיתקן

 לייזיור אספלט, מיתקן לייצור בטון, מיתקן גריסה לשבירה ולריםוק של אבנים ליצירת

 חצין וחומר מינרלי בגדלים שונים, מיתקן העמסה של חומר מינרלי על כלי רכב וקרונות,

 מיתקן ניפוי למיון חומר מינרלי ומיתקן לשיגועו ופריקתה ולרבות מיתקן גריסה נייד

 לחומר מינרלי שאינו נמצא במחצבה:

 ״מיתקן חדש״ - מיתקן שלא היה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה:

 ״מיתקן קיים״ - מיתקן שהיה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה:

 י ם״ח התשכ״א, עמי 58.
 2 ס׳׳ח התשנ״ב, עמי 214.

 1 ם״ח התשל״ז, עמי 226.

 * 0״ח התשב״ה, עמי 307.
 5 ק״ת התש״ל, עמי ו84ו.

 * דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
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 ״מפעיל מחצבה״ - הבעל, המחזיק, או מי שמפקח על תפעול מחצבה או מיתקן מחצבה;

 ״מפעיל משאית״ - הבעל, המחזיק או הנהג של משאית:

 ״ציוד התזה וערפול״ - ציוד להתזת מים ויצירת ערפל לשם שיקוע אבק במחצבה, הבולל
 מערבת לאספקת מים בלחץ גבוה ופיות להתזת המים:

 ״ציוד ליניקה ולאיסוף״ - ציוד ליניקה ולאיסוף של אבק הנפלט ממקורות פליטת אבק לא
 מוקדיים;

 ״ציוד סינון״ - מסנן, משקע, םולקן או התקן אחר המשמש או המיועד לשמש לקליטה ולסינון
 של אבק הנפלט מארובה או מפתח אוורור מאולץ במיתקן מחצבה:

 ״תנאים תקניים״ - טמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס ולחץ של 101.3 קילו פסקל;

 ״תקני ביצוע״ - תקני הביצוע למקורות נייחים של הרשות לשמירת איכות הסביבה בארה״ב
 של אמריקה United States Environment Protection Agency (USEPA) המופקדים לעיון
 הציבור באגף איכות אוויר של המשרד לאיכות הסביבה ובלשכות המחוזיות של

 המשרד, בשעות העבודה המקובלות במשרד.

 2. זיהום בלתי סביר של האוויר ממחצבה הוא כל אחד מאלה:

 (1) פליטת אבק מארובות ומפתחי אוורור מאולץ במחצבה באזור רגיש או ממיתקן
 חדש בכמות העולה על 50 מיליגרם למטר מעוקב אוויר יבש בתנאים תקניים:

 (2) פליטת אבק מארובות ומפתחי אוורור מאולץ במחצבה ממיתקן קיים באזור לא
 רגיש בכמות העולה על 100 מיליגרם למטר מעוקב אוויר יבש בתנאים תקניים:

 (3) אבק שוקע, שמקורו במחצבה בכמות העולה, בגבול המחצבה, על 20 טון
 לקילומטר רבוע לחודש-,

 (4) אבק מרחף, שמקורו במחצבה, בכמות העולה, בגבול המחצבה, על 0.3 מיליגרם
 למטר מעוקב במדידה הנמשכת שלוש שעות רצופות, או 0.2 מיליגרם למטר מעוקב

 במדידה הנמשכת 24 שעות רצופות.

 3. (א) מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט
 אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אוויר בלתי סביר.

 (ב) אירעה תקלה בציוד למניעת אבק או לשיקועו או שתקלה אחרת במיתקן
 מחצבה גורמת לזיהום אוויר, ינקוט מפעיל מחצבה את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי
 לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ועד להשלמת התיקון הנדרש - יצמצם ככל האפשר

 את פליטת האבק לאוויר.

 (ג) פרק זמן של תקלה במיתקן מחצבה לא יראו כהפרת תקנה זו, ובלבד שהסך
 הבולל של התקלות במיתקן, אינו עולה על שני אחוזים מזמן תפעולו במשך 12 חודשים
 רצופים, ומשכו של אירוע בודד של תקלה לא יעלה על 15 שעות רצופות, ובלבד שהתקלה

 קשה ומהותית.

 4. על אף האמור בתקנה 3, יפסיק מפעיל מחצבה לאלתר פעולת מיתקן באזור רגיש
 שמערכת מניעת אבק או שיקוע אבק, שהותקנה בו, אינה תקינה ושנגרם ממנו זיהום אוויר
 חזק או בלתי סביר, ויפעילו מחדש רק לאחר שהבטיח את נקיטת האמצעים למניעת גרימת

 זיהום אוויר בלתי סביר.

 זיהום אוויר
 בלתי סביר

 ממהצבה

 נקיטת אמצעים

 נקיטת אמצעים
 באזור רגיש
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 דרכים פנימיות

 מיתקני מחצבה

 תכנית להדממת
 המחצבה

 5. מפעיל מחצבה ינקוט אמצעים למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בלתי סביר הנגרם

 על ידי תנועת כלי רבב בדרבים פנימיות במחצבה, לרבות אמצעים אלה:

 1:1) -סלילת קטעי דרך שניתן לסללם וניקוי דרכים סלולות במחצבה למניעת

 הצטברות אבק ופיזורו:

 21) הרטבת הדרכים הפנימיות במחצבה שאינן סלולות, באופן ובתכיפות שימנעו

 פיזור אבק:

 >3) הרטבת הדרכים שבין מיתקני המחצבה ובינם לבין שטחי החציבה בחומר

 הגורם לייצוב הקרקע אחת לשנה לפחות, בסוף עונת הגשמים:

 (4) איסור נסיעה בתחום המחצבה במהירות שעלולה לגרום להתרוממות אבק

 ולפיזורו, והצבת שילוט במחצבה לענין זה.

 6. (א)

 (ב)

 מפעיל מחצבה ינקוט אמצעים אלה:

 (1) יתקין ויפעיל ציוד התזה וערפול המחובר למערכת בקרה ממוחשבת, ליד

 או על כל מיתקן מחצבה או ערמה של חומר מינרלי שהוא מקור פליטה

 לא־מוקדי של אבק:

 (2) יוודא ששפיכת חומר מינרלי לצורכי העמסה, שינוע או אחסון תיעשה

 בצמוד לערמת החומר הנשפך, באופן שימנע פיזור אבק: במסועים שגובהם אינו

 ניתן לבוונון יותקנו שרוולים.

 מפעיל מחצבה באזור רגיש ינקוט, נוסף על האמצעים המפורטים בתקנת משנה

 (א), גם אמצעים אלה:

 (ו) ינקוט את כל האמצעים למניעת פיזור אבק מערמות של חול מחצבה בין

 בדרך של שיקוע או קירוי של הערמות באופן שיהיו מוגנות מרוח ובין בדרך.של

 יצירת שכבה אוטמת על הערמה באמצעות הרטבתה;

 (2) ידאג שמיתקני השינוע של חומר מינרלי דק יהיו מקורים ומוגנים מרוח

 מכל צדדיהם או שיותקן ויופעל בהם ציוד התזה וערפול;

 (3) במיתקני הניפוי של חומר מינרלי דק תותקן ותופעל נפה סגורה ואטומה,

 המצוידת בציוד ליניקה ואיסוף או בציוד התזה וערפול;

 (4) מיתקגי הגריסה של חומר מינרלי דק ימוקמו במבנה סגור מכל צדדיו,
 המצויד בציוד ליניקה ולאיסוף או בציוד התזה וערפול;

 (5) מכונות קידוח המופעלות במחצבה יצוידו בציוד ליניקה ולאיסוף או

 בציוד התזה וערפול;

 (6) העמסה של חול תיעשה במקום ובאופן המונע פיזור אבק בהתאם לאמור

 בפסקה (ו);

 (7) האבק שייאסף בציוד היניקה והאיםוף ובציוד הסינון יסולק ויפונה לאתר

 לסילוק פסולת בנין, המורשה על פי כל דין, או שייעשה בו שימוש נוסף בתחום

 המחצבה.

 7. מפעיל מחצבה באזור רגיש יכין ויגיש למנהל תבנית להדממת המחצבה בעת קיום

 תנאים מטאורולוגיים קשים הגורמים להסעת אבק מחצבה לאזורי מגורים הסמוכים

 למחצבה, ויפעל לפי התכנית בעת הצורך.
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 8. (א) מפעיל מחצבה ינקוט צעדים למניעת רעש בלתי סביר בתוצאה מעבודת
 המחצבה, לרבות צעדים תפעוליים וטכנולוגיים הנדרשים בדי שהמחצבה ומיתקגיה לא
 יגרמו לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש״ן-

 990 וד.

 (ב) מפעיל מחצבה ינקוט צעדים למניעת זעזועי קרקע כתוצאה מפיצוץ בה
 הגורמים למטרדים ובכלל זה הצעדים התפעוליים והטכנולוגיים הדרושים כדי שיישמרו

 הערבים המנויים להלן:

 (ו) המהירות המרבית של תנועת חלקיקי הקרקע במדידה הנערכת בסמוך
 למבנה מגורים או למבנה ציבור הקרוב ביותר למקום הפיצוץ לא תעלה על

 הערכים האלה:

 (א) 32 מ״מ לשניה - כשמרחק המדידה ממקום הפיצוץ הוא עד 90
 מטרים-,

 (ב) 25 מ״מ לשניה - כשמרחק המדידה ממקום הפיצוץ הוא בין 90
 ל־1,500 מטרים-,

 (ג) 19 מ״מ לשניה - כשמרחק המדידה ממקום הפיצוץ עולה על 500,ו
 מטרים.

 (2) פיצוץ במחצבה ייעשה בך שמכפלת החזקה בריבוע של המרחק במטרים
 של מקום הפיצוץ מנקודת המדידה)1 תהיה שווה לכמות חומר הנפץ כקילוגרם
 לכל השהיה או גדולה ממנו. 14 יחושב כך שב־95% מהמקרים יעמדו ערכי

 תנועות חלקיקי הקרקע בערכים האלה:

 (א) כשמרחק המדידה ממקום הפיצוץ הוא עד 90 מטרים 0.002־=)!;

 (ב) כשמרחק המדידה ממקום הפיצוץ הוא בין 90 ל־500,ו מטרים
;!(=0.0016 

 (ג) כשמרחק המדידה ממקום הפיצוץ גדול מ־1,500 מטרים 0.0012=)!.

 (3) המהירות המרבית של תנועת חלקיקי הקרקע במדידה הנערכת בסמוך
 למבנה מגורים או מבנה ציבור הקרוב ביותר למקום הפיצוץ לא תעלה על

 הערכים האלה:

 (א) 19 מילימטר לשניה - בתדירות תנודות של מ41 - ^11;

 (ב) בין 19 מילימטר לשניה ל־ 51 מילימטר לשניה - בתדירות תנודות של
;30112 - 111« 

 (ג) 51 מילימטר לשניה - בתדירות תנודות שמעל ^30.

 9. (א) מפעיל משאית לא ישנע מחוץ לגבולות מחצבה משאית העמוסה בחומר
 מינרלי אלא אם כן המשאית מכוסה באופן המונע פיזור אבק.

 (ב) מפעיל מחצבה יתקין ויפעיל במחצבה מיתקן להרטבת החומר המובל במשאיות
 המובילות חומר מינרלי.

 (ג) מפעיל משאית היוצאת אל מחוץ לתחום מחצבה כשהיא ריקה יבצע, לפני
 יציאתו מהמחצבה, שטיפה של ארגז המטען.

 רעש בלתי סביר
 וזעזועי קרקע

 שינוע חומר
 מתעבה

 י ק״ת התש״ן, עמי 1006.

 1162 קובץ התקנות 5919, ב״ח באב התשנ״ח, 20.8.1998



 תחזוקה והפעלה

 דגימה

 מד רוח

 ניטור

 10. ו:א) הציוד והמיתקנים המפורטים בתקנות אלה, לרבות מכשירי המדידה יוחזקו
 במצב תקין בכל עת לשם הבטחת פעולתם התקינה.

 וב) בכפוף לאמור בתקנות 3 ו־4, יופעלו מיתקני מחצבה רק באשר פעולת ציוד

 ההתזה והערפול, ציוד הסינון וציוד היניקה והאיםוף המותקנים בהם, תקינה.

 11. >א) מפעיל מחצבה יבצע, פעם בשנה, או לפי הוראות המנהל, דגימות לקביעת

 ריכוז ד:אבק הנפלט מארובות ופתחים של אוורור מאולץ: הדגימות יבוצעו על ידי גורם

 מקצועי, בתנאי הפעלה אופייניים, וייעשו בשיטה 5 שבנספח א׳ של תקני הביצוע או בשיטה

 שוות ערך שהתיר המנהל.

 (ב) מפעיל מחצבה יבטיח קיום ההכנות והסידורים הדרושים לשם ביצוע נאות של

 הדגימות.

 12. !:אזור רגיש, ובאזור שאינו רגיש - על פי הוראה מיוחדת של המנהל, יתקין מפעיל

 מחצבה מד רוח עם רישום רציף המחובר למערכת בקרה ממוחשבת לבדיקת מהירות הרוח

 וכיוונה.

 13. (א) מפעיל מחצבה באזור רגיש יכין וימסור לאישור המנהל תכנית לניטור אבק

 שוקע ואבק מרחף באזורים סמוכים למחצבה שבהם מתפזר אבק מהמחצבה, הכוללת:

 (ו) תבנית להצבת דליים לניטור אבק שוקע:

 (2) תכנית להצבת מכשירים לניטור אבק מרחף שיופעלו אוטומטית כאשר

 כיוון הרוח הוא מהמחצבה אליהם:

 (3) תכנית להצבת מכשירים לניטור אבק מרחף, שיופעלו אחת לשבוע במשך 3

 שעות רצופות, ומכשירים כאמור שיופעלו אחת לשבוע במשך 24 שעות רצופות,

 או בתדירות אחרת, בהסכמת המנהל.

^ ו־(3) תיעשה א  (ב) קביעת מיקומם של מכשירי הניטור כאמור בתקנת משנה (
 תוך התחשבות במשטר הרוחות באזורים שבהם מתפזר אבק מהמחצבה, ובאזורים סמוכים
 המתאימים לבדיקות רקע, באופן שיבטיח כי הפעלת מכשירי הניטור תביא לתוצאות

 המשקפות את פיזור האבק שמקורו מהמחצבה.

 (נ) מפעיל מחצבה יתקין את המכשירים לניטור אבק שוקע ואבק מרחף על פי

 התכנית האמורה בתקנת משנה (א): ההתקנה תבוצע על פי מיטב הידע המקצועי

 והמכשירים יהיו מכוילים ובעלי הספק המאפשר ניטור של חלקיקי אבק מרחף.

 ל  14. (א) מפעיל מחצבה ינהל רישום מלא ומסודר ש

 גו) מועדים שבהם התרחשו תקלות בציוד למניעת זיהום אוויר במיתקנים
 במחצבה:

 (2) תוצאות דגימות ריכוז אבק מארובות ומפתחי אוורור מאולץ לפי תקנה

 וו(א);

 (3) תוצאות מדידת זעזועי קרקע לפי תקנה 8(ב).

 (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) ינהל מפעיל מחצבה באזור רגיש גם רישום

 מלא ומסודר של -

 (ו) מועדי הדממת מיתקן במחצבה באזור רגיש, בכל מקרה של תקלה בציוד

 למניעת אבק או לשיקועו:
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 (2) תוצאות ניטור אבק שוקע;

 (3) תוצאות ניטור אבק מרחף:

 (4) נתוני מהירות הרוח :וכיוונה;

 (5) מועדים שבהם הודממה המחצבה בשל רוחות שנשאו אבק מהמחצבה

 לכיוון אזורי מגורים.

 (ג) הרישומים יישמרו במשרדי מפעיל המחצבה במשך שלוש שנים ויעמדו לעיון

 המנהל בשעות העבודה המקובלות; העתק מהם יימסר לו על פי דרישתו.

 15. מפעיל מחצבה ימנה אדם מטעמו שישמש איש קשר בינו לבין המנהל לענין קיום

 הוראות תקנות אלה.

 16. המנהל רשאי לפטור מפעיל מחצבה, לבקשתו, מערפול, מהתזה, ומהרטבה, אם

 מחצבתו אינה מחוברת לרשת אספקת מים, ולהורות על אמצעים חלופיים למניעת פיזור

 אבק ממיתקנים ודרכים במחצבה.

 17. הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין שענינו תכנון ובניית מחצבה, מניעת

 מפגעים ושמירה על איכות הסביבה, לרבות הוראות אישיות לפי סעיף 8 לחוק, ולא לגרוע

 ממנו.

 18. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנם באמור בסעיף וו לחוק.

 19. (א) תחילתן של תקנות אלה, לענין מיתקן חדש, 30 ימים מיום פרסומן.

 (ב) תחילתן של תקנות אלה, לענין מיתקן קיים, שישה חודשים מיום פרסומן.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תחילת תוקפן של תקנות 6(ב), 7 ו־13 לענין

 מיתקן קיים - שלוש שנים מיום פרסומן של תקנות אלה.

 ג׳ באב התשנ׳׳ח (26 ביולי 1998)

ן ת י ל א א פ  (חמ 3-2783) ר
 השר לאיכות הסביבה

 איש קשר

 פטור

 שמירת דינים

 עונשין

 תחילה

 תקנות הגנת הצומח (חיטוי זרעי תפוחי אדמה למניעת מחלת גרב)(ביטול),
 התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, התשט׳׳ז-1956', ולאחר התייעצות עם

 הועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק האמור, אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול 1. תקנות הגנת הצומח (חיטוי זרעי תפוחי אדמה למניעת מחלת גרב), התשמ׳׳ד-
 983ו2 - בטלות.

 כ״ט בתמוז התשנ״ח (23 ביולי 1998)
ן ת י ל א א פ  גחמ 3-2689) ר

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ם״ח התשט״ז, עמי 79; התש״ל, עמי 36.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 592; התשמ״ו, עמי 768.
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 תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מועדים מבעלי חיים)(תיקון),
 התשנ״ח-1998

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985וי

, וסעיף 2(ב) לחוק  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה2

, אני מתקין תקנות אלה:  העונשין, התשל״ז-977וג

 ו. בתקנה ו לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תיקון תקנה 1

 התשמ׳ח-1988* (להלן - התקנות העיקריות), בהגדרה ״מוצרים מבעלי חיים״, ״מוצר״,

 בתחילתה יבוא ״ביצים,״.

 כ״ט בתמוז התשנ״ח (23 ביולי 1998)

ן ת י ל א א פ  (חמ3-2018) ר
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.
 2 ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 214.

 1 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 4 ק״ת התשמ״ח, עמי 879; התשנ״ה, עמ׳ 419.

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (םפרי לימוד), התשנ״ח-998ד

^ לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו- א ) 1  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2

 1996', אנו מצווים לאמור:

 1. מותר להעלות את המחיר של ספרי לימוד בשיעור שלא יעלה על 4.43% מעל מחירם שיעור העלאה

 הקובע״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בניסן התשנ״ח (22 באפריל 1998). תחילה

 י״ד בניסן התשנ״ח (10 באפריל 1998)
 (חמ 722:;-3)

ן מ א ב נ ק ע י י ו ק ל ח צ  י
 שר החינוך התרבות והספורט שר האוצר

 ם״ח התשנ־ו, עמי 192.
 2 ק״ת התשנ״ת, עמי 77.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(מדום הגליל, תיקון),
 התשנ״ח-998ו

־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ו ו

 לאמור:

, תיקון פרט(ל0  1. !:תוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958
) _ בתוטפת הראשונה 1ן ׳ ט ( ף פ  ב

 י דיני מדינת ישראל, נוסת תדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת •תתשי״ח, עמי 1256; התשנ״ד, עמי 106, 789.
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 (1) בהגדרה ״מפה״, אחרי המילים ״והחתום ביד שר הפנים ביום ג׳ בניסן התשנ״ד

 (14 במרס 1994)״ יבוא ״ושתוקגה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד

 שר הפנים ביום ז׳ באב התשנ״ח (30 ביולי 1998).״.

 (2) במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״חזון״ יבוא:

 ״הגושים: 15555 עד 15557, 15559, 18858 - בשלמותם;

 חלקי הגושים: 15558, 15565, 18857 המסומן במפה.״

 (3) במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״טפחות״ יבוא:

 ״הגושים 15583, 15606, 15610, 15611, 15618 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 15581, 15582, 15608, 15609, 15617,15616,15612, 15619 במסומן

 במפה.״

 ז׳ באב התשנ״ח (30 ביולי 1998)
ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ 3-136) א

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (ב)(מג׳אר, תיקון), התשנ״דו-998 ו

־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו

, במקום פרט (טז) ) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-953ו2 ז ט ט ( ר  החלפת פ
. א ן ב  בתוספת הראשונה י

 ״(ט0 המועצה המקומית מג׳אר.

 תאריך הקמתה: י״א בתשרי התשי״ז(16 בספטמבר 1956).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

 הגושים: 15560 עד 15564, 15566 עד 15581, 15615, 15620 עד 15632 -

 בשלמותם:

 15612 פרט לחלקה 5 וחלק מחלקה 8 המסומן במפה:

 15614 פרט לחלקה 25;

 15616 פרט לחלקות 1 עד 4;

 15619 פרט לחלקה 32 וחלק מחלקה 33 המסומן במפה.

 החלקות: 18 וחלק מחלקה 21 בגוש 15558 המסומן במפת תחום המועצה

 המקומית מג׳אר הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד

 שר הפנים ביום ז׳ באב התשנ״ח (30 ביולי 1998) שהעתקים ממנה

 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז

 הצפון, נצרת עילית ובמשרד המועצה המקומית מג׳אר (להלן -

 המפה);

 י דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174; התשט״ז, עמי 1193.
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 6 עד 8 וחלקי חלקות 3, 5, 9, 10 בגוש 15565 במסומן במפה;

 חלק חלקה ו בגוש 15582 כמסומן במפה:

 חלק חלקה 12 בגוש 15608 במםומן במפה:

 ו, 2, 3 וחלקי חלקות 5 עד 7, 12 בגוש 15609 במםומן במפה;

 11 עד 28 בגוש 15617;

 השטח הבנוי של הכפר מגאר כמסומן במפה״.

 ז׳ באב התשנ״ח (30 ביולי 1998)
ה ס י ו ו ס ה י ל  י , א

 (701-ג)
 שר הפנים

 אברזת התקנים (תקן רשמי)(סעיף בת״י 37), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג-953ו', אני מבריז לאמור:

 1. סעיף 206 - ״כמות הפורמלדהיד הנפלטת״ בת״י 37 חלק 2 - לבידים: לבידים עם תקן רשמי

 מליא פסיםי עץ, מתמוז התשמ״ז7(יוני 1985) - הוא תקן רשמי.

 2. הסעיף האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים הפקדה

.  רשמיים2

 3. תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה. תחילה

 כ״א באב התשנ׳׳ח (13 באוגוסט 1998)
י ק ם נ ר ן ש ת  נ

1  (S9-S י )

 שר התעשיה והמסחר

 י ס״ח החשי״ג, עמ׳ so¡ התשל״ט, עמ׳ 34; התשנ״ח, עמ׳ 52.
 י י״פ התשל׳־ו, עמי 1871.

 אברזד: התקנים (תקן רשמי)(ת״י 847 ו חלק 1 וחלק 2), התשנ״ח-1998

, אני מכריז לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג-953וי

 1. תקן ישראלי 1847 חלק ו - סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, וחלק 2 - תקן רשמי

 סולמות: דרישות, בדיקות וסימון, משבט התשנ״ה (ינואר 1995); הוא תקן רשמי.

 2. הד.קן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים הפקדה

.  רשמיים2

 3. תהילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה. תחילה

 כ״א באב התשנ״ח (13 באוגוסט 1998)
י ק ם נ ר ן ש ת  נ

V  (S9-S י )

 שר התעשיה והמסחר

 י ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34; התשנ״ח, עמ׳ 52.
 2 י״פ התשל״ו, עמי 1871.
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 הודעת הפיקוח על מערכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גדורים),
 התשנ״ח-998ד

 בהתאם לסעיף 27א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי

(להלן - הצו), אני מודיע לאמור: י  גרורים), התשל״ט-978ו

 תיאום אגרות ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי 1998 לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1997

 נוסח התוספת הרביעית לצו החל ביום י׳ באלול התשנ״ח (ו בספטמבר 1998), הוא במפורט

 להלן:

 ״תוספת רביעית

 (סעיפים 10, 9וג ו־26)

 בשקלים תרשים

 1. בעד מתן כתב הסמכה למנהל 64

 2. בעד רשיון למשרד המפעיל עד 10 משאיות או חידושו לשנה 64

 3. בעד רשיון למשרד המפעיל מ־ 11 עד 30 משאיות או חידושו לשנה 97

 4. בעד רשיון למשרד המפעיל 31 משאיות או חידושו לשנה 160

 5. בעד רשיון להשכרת גרורים או חידושו לשנה 160

 6. בעד היתר לרכב המוביל מטען מסוכן 175

 7. בעד היתר לנוהג רבב המוביל מטען מסובן 175"

 ד׳ באב התשנ״ח (27 ביולי 1998)
ל ט נ ג נ ל ם ו ח  (חמ 3-711) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשל״ט, עמי 66; התשמ״ב, עמ׳ 1441; התשנ״א, עמ׳ 765; התשנ״ז, עמי 151 ו.

 הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מס׳ 5), התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א(ב), לחוק המים, התשי״ט-1959', אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינויים שחלו במדד הכללי, במדד השכר ובתעריפי החשמל ביום כ״ב בתמוז

 התשנ״ח(16 ביולי 1998) לעומת י״ח בטבת התשנ״ח(16 בינואר 1998), אשר גרמו לשינוי של

 הסל הקובע בשיעור של 0.4% לגבי מים לצריבה ביתית, השתנו תעריפי המיס המסופקים

 מאת חברת מקורות ולפיכך, נוסח פסקה (3) של תקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים

, הוא מיום כ״ב בתמוז התשנ״ח (16 ביולי 1998)  המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-987ו2

 כדלקמן:

 ״3. מים לצריכה ביתית

 בכל מפעלי מקורות 1.302״

 י״א באב התשנ״ח (3 באוגוסט 1998)
י י א מ ז ב ר י א ) מ ג _ 8 0 מ 7 ח ) 

 נציב המים

 עדב1ן תעריפי
 מים לצריכה

 סייח התשי״ט, עמי 169; התשנ״ג, עמ׳ 6ו.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1109; התשנ״ז, עמי 985; התשנ״ח, עמי 383.
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 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15(ד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים

 ומפרקים ושכרם), התשמ״א- 981 ו י(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו־9(א) לתקנות, החל העלאת סכומי
 ביום ט׳ באב התשנ״ח (2 באוגוסט 1998), כדלקמן: בסיס להישוב

 ־שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים,

 שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה

 שבעדה הוא נקבע, כמפורט להלן:

 (1) לגבי 266,802 השקלים החדשים הראשונים - 0/«5

 (2) לגבי 667,005 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (3) לגבי 800,406 שקלים חדשים נוספים - 3%

2% -  (4) לגבי 2,668,020 שקלים חדשים נוספים

1% -  (5) לגבי 2,668,020 שקלים חדשים נוספים

0.5% -  (6) לגבי 2,668,020 שקלים חדשים נוספים

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

ש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, ו מ י ר מ כ ש  ״

 כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום

 תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל

 התפקיד מכונס נכסים או ממפרק אחר:

 (1) לגבי 13,340 השקלים החדשים או חלק מהם - 1,334 שקלים

 חדשים

 (2) לגבי 13,340 שקלים חדשים נוספים - 10%

 (3) לגבי 26,680 שקלים חדשים נוספים - 0/«8

 (4) לגבי 106,720 שקלים חדשים נוספים - 50/0

 (5) לגבי 266,802 שקלים חדשים נוספים - 40/0

 (6) לגבי 800,406 שקלים חדשים נוספים - 30/0

20/0 -  (7) לגבי 1,600,812 שקלים חדשים נוספים

10/0 -  (8) לגבי 2,668,020 שקלים חדשים נוספים

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.5%״

 ק״ת התשמ״א, עמי 646: התשמ״ב, עמי 327; התשמ־ד, עמי 852 ועמי 2575; התשמ״ז, עמי 1147; התשנ״ה
 עמי 199:.
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ה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד ק ו ל ר ח כ ש  ־

 לנושי החברה כמפורט להלן:

 (1) לגבי 106,720 השקלים החדשים הראשונים - 0/«4

 (2) לגבי 133,400 שקלים חדשים נוספים - 30/0

 (3) לגבי 133,400 שקלים חדשים נוספים - 20/0

 (4) לגבי 2,668,020 שקלים חדשים נוספים - 10/0

 (5) לגבי 2,668,020 שקלים חדשים נוספים - 0.50/0

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.250/0״

 י״א באב התשנ״ח (4 באוגוסט 1998)
ר ו ל צ א ו מ ט 3-1496) ש ח ) 

 הכונס הרשמי
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