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 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת
 בטחון שדה של עבא הגנה לישראל), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-981 ו י
 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״מבקש״ - בעל תפקיד מן המפורטים בסעיף 5(ד) לחוק:

 ״מידע״ - כל אחד מאלה:

 (1) פרטי רישום כמשמעותם בסעיף 2 לחוק:

 (2) פרטים בדבר חקירות שבהן התגבש חומר לשם פתיחת תיק, ומשפטים פליליים
 תלויים ועומדים כמשמעותם בסעיף 11 לחוק.

 בקשה לקבלת 2. (א) בקשה לקבלת מידע תופנה בידי המבקש עצמו או באמצעות ראש לשכתו,

ע ויפורטו בה העילה לבקשת המידע, שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו י י  מ

 או מספרו האישי, מענו וסוג המידע המבוקש: המבקש יצמצם את בקשתו לסוג המידע
 הדרוש לו לשם מילוי תפקידו.

 (ב) ראש לשכתו של המבקש ינהל רישום על הבקשות שהוגשו לפי סעיף קטן(א)
 שיכלול את הפרטים המפורטים בסעיף האמור: רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים

 ממועד הגשת הבקשה.

 מסירת מידע 3. (א) מידע יימסר למבקש בידי ראש מתלקת בטחון שדה או עוזרו, או בידי ראש ענף

 אבחון בטחוני במחלקת בטחון שדה (להלן - מוסר המידע).

 (ב) לא יימסר מידע אלא לאחר שבדק מוסר המידע את כל אלה:

 (ו) היות המבקש נמנה עם הרשויות ועם בעלי התפקידים המפורטים בסעיף
 5(ד) לחוק:

 (2) היקף המידע שניתן למסור למבקש לענין -

 (א) עבירות שביצעו קטינים וצווים מיוחדים כאמור בסעיף,15 לחוק:

 (ב) פרטי רישום שנמחקו לפי סעיף 16 לחוק:

 (ג) עבירות המפורטות בסעיף 17 לחוק.

 (3) סוג המידע המבוקש.

 (ג) לא יימסר מידע על תיק תלוי ועומד לבעלי תפקידים המפורטים בתוספת
 הראשונה לחוק (להלן - הגופים) כמפורט בטור א׳ בתוספת לגבי עבירות כאמור בטור ב׳
 לצדו, אם חלפה למן פתיחת התיק התקופה כמפורט לצדם בטור גי, אלא אם כן הוגש כתב
 אישום בענין: הוגש כתב אישום, יימסר מידע כאמור, כל עוד לא נסתיימו ההליכים

 המשפטיים בתיק.

 (ד) המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה.

 ם״ח התשמ״א, עמי 22ג.
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 4. נמסר מידע על פי בקשה לפי תקנה 2, יירשמו בידי מוסר המידע פרטיו של מי שנמסר רישום מסירת
ע י י  לו המידע, עילת המסירה, פרטי האדם שלגביו נמסר המידע וסוג המידע שנמסר: רישום מ

 באמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע.

 5. (א) תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן. תחילה

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה(א), תחילתן של תקנה 3(ג) ושל התוספת תהיה עם
 כניסתה לפעולה במשטרת ישראל של המערבת הממוחשבת ״פלילי 2000״ ולא יאוחר מיום י׳

 בסיון התשם״א (1 ביוני 2001).

 טור ג׳
 תקופה

 תוספת

 תקנה (3ג)

 טור ב׳
 סוג העבירה

 טור א׳
 הגופים לפי פרטי התוספת הראשונה

 5 שנים

 3 שנים

 3 שנים

י ב ג נ י ה ח  צ
 שר המשפטים

 פשע שעבר בגיר

 עוון שעבר בגיר

 עבירה שעבר קטין

 (ו) לפי פרט (כו)

 ח׳ באלול התשנ״ח (30 באוגוסט 1998)
 >חמ 78<3-1בי)

 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי
 המשטרה העבאית), התשנ״ח-998ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א- 1981 י
 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות אלה -

 ״מבקש״ - רשות או בעל תפקיד מן המפורטים בסעיף 5(ג) לחוק, המגיש בקשה לקבלת
 מידע:

 ״מידע׳ - כל אחד מאלה:

 (1) פרטי רישום כמשמעותם בסעיף 2 לחוק:

 (2) פרטים בדבר חקירות שבהן התגבש חומר לשם פתיחת תיק, ומשפטים פליליים
 תלויים ועומדים כמשמעותם בסעיף 11 לחוק:

 ״מאגר מידע״ - אוסף נתוני מידע המוחזק במחשב כהגדרתו בחוק המחשבים,
 התשנ״ה-995ו2.

 1 סייח התשמ״א, עמי 322.

 2 סייח התשמ״ה, עמ׳ 366.
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 2. (א) בקשה לקבלת מידע (להלן - הבקשה) תוגש באמצעות מסמך חתום ביד
 המבקש, שבו צוינו הפרטים האלה:

 (ו) שם הרשות או בעל התפקיד המבקשים את המידע:

 (2) שמו של הפונה, מספרו האישי ופרטי הגורמים שלהם תהיה גישה למידע
 במסגרת תפקידם:

 (3) העילה לבקשת המידע:

 (4) שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו או מספרו האישי

 ומענו:

 (5) סוג המידע המבוקש: המבקש יצמצם את בקשתו לסוג המידע הדרוש לו
 לשם מילוי תפקידו.

 (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על העברת מידע לגוף המפורט בפרט (יב)
 לתוספת הראשונה לחוק לצורך חקירה או הליך משפטי.

 3. (א) מידע יימסר על ידי ראש ענף מודיעין בחיל המשטרה הצבאית, וקצינים או
 מפקדים שאינם קצינים בענף מודיעין, שהוסמכו לבך על ידו.

 (ב) לא יימסר מידע אלא לאחר שבדק ראש ענף מודיעין את כל אלה:

 (ו) היות המבקש נמנה עם הרשויות ובעלי התפקידים המפורטים בסעיף 5(ג)
 לחוק;

 (2) היקף המידע שניתן למסור למבקש לענין -

 (א) עבירות שביצעו קטינים וצווים מיוחדים כאמור בסעיף 3ו לחוק:

 (ב) פרטי רישום שנמחקו לפי סעיף 6 ו לחוק:

 (ג) עבירות המפורטות בסעיף 17 לחוק:

 (3) סוג המידע המבוקש.

 (ג) לא יימסר מידע על תיק תלוי ועומד לרשויות ולבעלי תפקידים מן המפורטים
 בתוספת הראשונה לחוק (להלן - הגופים) במפורט בטור א׳ בתוספת לגבי עבירות כאמור
 בטור ב׳ לצדו, אם חלפה למן פתיחת התיק התקופה כמפורט לצדם בטור גי, אלא אם כן הוגש
 בתב אישום בעגין; הוגש כתב אישום, יימסר מידע כאמור, כל עוד לא נסתיימו ההליכים

 המשפטיים בתיק.

 (ד) המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה.

 4. נמסר מידע על פי בקשה לפי תקנה 2(א), יירשמו במאגר המידע פרטים מזהים של
 הפונה וסוג המידע שנמסר לו: רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת

 המידע.

 5. (א) תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה(א), תחילתן של תקנה 3(ג) ושל התוספת תהיה עם
 כניסתה לפעולה במשטרת ישראל של המערכת הממוחשבת ״פלילי 2000״ ולא יאוחר מיום י׳

 בםיון התשס״א (ו ביוני 2001).

 בקשה לקבלת
 מידע

 מסירת מידע

 רישום מסירת
 מידע

 תחילה
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 תוספת

 תקנה (3ג)

 טור ג׳
 תקופה

 טור ב׳
 סוג העבירה

 טור א׳
 הגופים לפי פרטי התוספת הראשונה

 5 שנים

 ב שנים

 3 שנים

 ללא הגבלה

 פשע שעבר בגיר

 עוון שעבר בגיר

 עבירה שעבר קטין

 בל עבירה

י ה נ ג ב י ח  צ
 שר המשפטים

 (ו) לפי פרטים (טז), (יז), (יט) ו־(בו)

 (2) לפי פרט (יל)

 ח׳ באלול התשנ״ח ,30 באוגוסט 1998)
 (חמ 678 ו-3בי)

 עדכון קנסות
 בחוק המועצה
 לייצור ולשיווק

 של ירקות

 עדכון קנסות
 בחוק המועצה

 לענף הלול
 (ייצור ושיווק)

 עדכון קנסות
 בחוק מועצת

 חפירות (ייצור
 ושיווק)

 עדכון קנסות
 בחוק המועצה

 לצמחי גוי
 (ייצור ושיווק)

 צו העונשין(שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לחוק העונשין, התשל״ז-1977י, אני מצווה לאמור:

 1. בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-959ו2, בסעיף 43א, במקום
 ״3,430״ יבוא ״3,608״ ובמקום ״14,350״ יבוא ״5,094ו״.

 2. בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד-963וג, בסעיף 60, בפסקה (ו),
 במקום ״3,430״ יבוא ״3,608״ ובפםקאות (2), (3) ו־(4), במקום ״14,350״ יבוא, בבל מקום,

 ״5,094! ו״.

 3. בחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג-973ו4, בסעיף 46(א), במקום ״3,430״
 יבוא ״3,608״ ובמקום ״3.39״ יבוא ״3.56״.

 4. בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל״ו-976ו5, בסעיף 6, במקום ״28.58״
 יבוא ״30.06״ ובמקום ״2.02״ יבוא ״2.12״.

 ד׳ באלול התשנ״ח ((26 באוגוסט 1998)
 (חמ 654ו-ג)

י ב ג נ י ה ח  צ
 שר המשפטים

 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
 ס״ה התשי״ט, עמי 222: ק״ת התשנ״ז, עמי 918.
 ם״ח התשכ״ד, עמי 12: ק״ת התשנ״ז, עמי 918.
 סייח התשל״ג, עמי 310: ק״ת התשנ״ז, עמי 918.
 סייח התשל״1, עמי 277: ק״ת התשנ״ז, עמי 918.
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 תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות)(תיקון), התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100 לחוק הרשויות המקומיות (בחיר ת), התשב״ה-965ו'
 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם השר לבטחון הפנים לענין תקנות 17א עד 7וי, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 7 ו לתקנות הרשויות המקומיות(סדרי בחירות), התשב״ה-21965(להלן -
 התקנות העיקריות), יבוא:

 7וא. ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה וספירת הקולות, לא
 יחזיק אדם, בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, מכשיר טלפון נייד או מכשיר
 קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל: לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל

 בו שיחות.

 ״איסור שימוש
 בטלפונים ניידים

 7וב. (א) לא יערוך אדם ביום הבחירות, בתחומו של מבנה שמתקיימת
 בו הצבעה (להלן - מבנה), מידגם לחיזוי תוצאות הבחירות ברשות
 מקומית פלונית (להלן - מידגם), אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת

 השר.

 (ב) בקשה למתן היתר לעריכת מידגם תוגש לשר, באמצעות
 המפקח הארצי על הבחירות, לא יאוחר מהיום ה־55 לפני יום הבחירות:
 בבקשה כאמור יפרט המבקש את אזורי הקלפי שבהם הוא חפץ לערוך
 מידגם וכן יצרף לבקשה רשימה של שמות האנשים שבדעתו להעסיק
 בעשיית המידגם (להלן - רוגמים), מספרי זהותם, תאריך לידתם ומענם.

 (ג) השר יחליט בבקשה לעריכת מידגם לא יאוחר מהיום ה־34 לפני
 יום הבחירות.

 דוג. (א) לא יינתן היתר לשני מבקשים שוגים לערוך מידגם באותו
 מבנה.

 היתר לעריכת
 מדגם

 בקשות שונות
 למידגם במבנה

 אחד
 (ב) הגישו שני מבקשים או יותר בקשה לערוך מידגם באותו מבנה,

 יינתן ההיתר לעריכת המידגם למבקש שהקדים להגיש את בקשתו.

 בקשות לשינויים 7וד. (א) ניתן היתר לעריכת מידגם, רשאי בעל ההיתר, לא יאוחר

 מהיום ה־29 לפני יום הבחירות, לבקש מאת השר, באמצעות המפקח
 הארצי על הבחירות, לשנות פרט מפרטי ההיתר: לאחר המועד האמור לא

 תתקבל כל בקשה לשינויים בהיתר.

 הזדהות הדוגמים 7וה. (א) ביום הבחירות, ל&ני פתיחת הקלפי להצבעה, יזדהו הדונמים

 בפני יושב ראש ועדת הקלפי, באמצעות תעודה, מאת בעל ההיתר
 לעריכת המידגם במבנה, המאשרת כי נושא התעודה היגו דוגם מטעמו:
 כל אחד מהדוגמים יישא על עצמו, במקום הנראה לעין, את התעודה

 האמורה כל זמן שהותו במבנה.

 (ב) כפוף לאמור בתקנת משנה (א) לא ייכנסו הדונמים לחדר שבו
 פועלת ועדת הקלפי בכל שעות ההצבעה וספירת הקולות.

 הוספת תקנות
 7וא עד 7ויב

 סייח התשכ״ה, עמי 248: התשנ״ח, עמי 270.
 2 ק״ת התשכ״ה, עמי 2688: התשנ״ג, עמי 077ו.
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 דוו. (א) הקלפי המיועדת לצורכי המידגם(להלן - קלפי מידגם), תוצב
 במקום ובאופן שלא תפריע לממתינים בתור להצבעה.

 (ב) הוצבה קלפי המידגם במקום שלדעת יושב ראש ועדת הקלפי
 או פקיד הבחירות היא מפריעה לבוחרים או למהלך התקין של ההצבעה,

 רשאים הם להורות לדוגמים להציב את קלפי המידגם במקום אחר.

 דוז. (א) קלפי המידגם, הפרגוד לתא ההצבעה ומעטפות ההצבעה
 המשמשים למידגם יהיו שונים בצורתם או בצבעם באופן בולט לעין
 מהקלפי, מהפרגוד וממעטפות ההצבעה המשמשים לצורכי ההצבעה

 האמיתית ברשות המקומית שבה נערך המידגם.

 (ב) בכניסה לחדר שבו מוצבת קלפי המידגם או על גבי הפרגוד
 המשמש למידגם, ידביקו הדונמים, לפני תחילת ההצבעה, הודעה בולטת

 לעין שייאמר בה כי -

 (ו) הקלפי המוצבת במקום היא קלפי מידגם בלבד;

 (2) ההשתתפות במידגם איננה חובה;

 (3) הבוחר מתבקש להצביע בקלפי המידגם רק לאחר שהצביע
 בקלפי האמיתית.

 (ג) השר או בא־בוחו, המפקח הארצי על הבחירות, פקיד הבחירות
 ויושב ראש ועדת קלפי, רשאים בכל עת לערוך ביקורת במקום עריכת
 המידגם וכן בתא ההצבעה של המידגם כאשר לא נמצא בו מצביע, כדי

 לוודא את שמירת הוראות תקנה זו.

 דוח. (א) דוגם לא יפנה לבוחר בבקשה להשתתף במידגם אלא לאחר
 שהבוחר סיים להצביע בקלפי האמיתית.

 (ב) בפנייתו לבוחר בבקשה להצביע בקלפי המידגם, רשאי הדוגם
 לתת לבוחר הסבר על מהות המידגם ועל אופן ההצבעה בקלפי המידגם;
 סירב בוחר להשתתף במידגם לאחר פניה והסבר באמור, לא ישדל אותו

 הדוגם לחזור בו מסירובו ולא יפנה אליו שנית בענין זה.

 7 וט. בעל היתר לעריכת מידגם וכן בל דוגם מטעמו, לא יגלו את תוצאות
 המידגם בכלל או באזור קלפי מסוים ולא יפרסמו בל נתון או מידע שיגיעו

 לידיעתם במסגרת עריכת המידגם לפני סיום שעות ההצבעה.

 7וי. ראה השר או בא־בוחו, המפקח הארצי על הבחירות או פקיד
 הבחירות כי רוגמים אינם מקיימים את הוראות תקנות אלה וכי המידגם
 פוגע במהלך התקין של ההצבעה או משבש את הליכי הבחירות במבנה,
 רשאי הוא להפסיק את עריכת המידגם במבנה ולהורות על הרחקת

 הדוגמימ וציוד המידגם מן המבנה.

 7ויא. לפני התחלת ההצבעה תבדוק ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה
 שסיפק לה פקיד הבחירות; נתגלתה במהלך בדיקה זו מעטפה פסולה,
 תוכנס המעטפה למעטפת אריזה לפי טופס 7א שבתוספת: מעטפת האריזה
 תיסגר ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בך יחתמו

 על גבי מעטפת האריזה.

 מיקומה של
 קלפי המידגם

 צורת קלפי
 המידגכ

 פניה להשתתפות
 במידגם

 שמירת סודיות

 הפסקת מידגם

 אריזת םעטפות
 פסולות
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 חתימה על
 מעטפות הצבעה

 דויב. לפני התחלת ההצבעה יחתמו שני חברים של ועדת הקלפי, אם
 נובחים באלה, על מספר מעטפות הצבעה; בן יוסיפו שני חברים לחתום
 מזמן לזמן, במשך שעות ההצבעה, על כמויות נוספות של מעטפות בך
 שתמיד יהיה בידי ועדת הקלפי מלאי מספיק של מעטפות חתומות; נובח
 חבר ועדה אחד בלבד, די בחתימתו על המעטפות: אין לחתום בנוכחותו

 של בוחר על המעטפה שתימסר לו.״

 אחרי תקנה 9 ו לתקנות העיקריות יבוא:

 9וא. ועדת הקלפי תציין ברשימה לפי טופס 7ב את פרטי המלווים
 למצביעים כאמור בסעיף 61(ב) לחוק: הטופס האמור יצורף לפרוטוקול

 ועדת הקלפי ויהיה חלק ממנו.״

 הוספת תקנה 9וא 2.

 ״רישום פרטי
 המלווים

 אחרי תקנה ו2 לתקנות העיקריות יבוא:

 21א. (א) במשך שעות ההצבעה על ועדת הקלפי לבדוק בתא ההצבעה
 מפעם לפעם אם הפתקים בתא ההצבעה מונחים בצרורות נפרדים לפי
 סדר האותיות שבהן סומנו הרשימות ולא התערבבו אלה באלה ואם מלאי
 הפתקים לא אזל; בן רשאי בל משקיף לבדוק מפעם לפעם את הסדר בתא
 ההצבעה ואת מלאי הפתקים בו: נתגלו בעת בדיקה כאמור פתקי הצבעה
 שסומנו בדרך כלשהי או לוכלבו, יש לסלקם מן התא ולהכניסם למעטפת

 אריזה לפי טופס דג שבתוספת.

 (ב) בדיקה כאמור בתקנת משנה(א) לא תיערך בשעה שנמצא בוחר
 בתא ההצבעה.״

 הוספת תקנה ו2א 3.

 ״בדיקת הפתקים
 בתא ההצבעה

 התלפת תקנה 25 4. במקום תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ההכנות לספירת 25. לפני שתתחיל ספירת הקולות תעשה ועדת הקלפי את הפעולות

ת האלה, כסדרן: ו ל ו ק  ה

 (ו) מעטפות ההצבעה ופתקי ההצבעה שנשארו בידי הועדה או
 בתא ההצבעה מבלי שנעשה בהם שימוש, יוכנסו למעטפת אריזה

 לפי טופס דד שבתוספת והמעטפה תיסגר:

 (2) הועדה תספור את הבוחרים ששמם נמחק מרשימת הבוחרים
 כאמור בתקנה 21 ותרשום מספר זה בפרוטוקול;

 (5) הועדה תפתח את הקלפי בשבירת מנעולה ומספרו הסידורי של
 המנעול יירשם בפרוטוקול;

 (4) מעטפות ההצבעה יוצאו מן הקלפי וייםפרו בידי הועדה: מספר
 המעטפות יירשם בפרוטוקול.״

 5. במקום תקנה 24 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מעטפות פסולות 24. נתגלתה במהלך ספירת מעטפות ההצבעה כאמור בתקנה 23(4)

י מעטפה פסולה, לא תיפתח המעטפה והיא תוכנס למעטפת אריזה לפי פ 1 7 ק י ב * צ מ נ  ש

 טופס דה שבתוספת: לאחר הכנסת כל המעטפות הפסולות למעטפת
 האריזה האמורה תיסגר המעטפה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד

 מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו על גבי מעטפת האריזה.״

 החלפת תקנה 24
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ת ו נ ק  6. תקנות 25 ו־26 לתקנות העיקריות - בטלות. ביטו,;1 ת
 25 ו־26

2 ה 7 נ ק ן ת ו ק י  7. האמור בתקנה 27 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יבוא: ת

 ״(ב) הוצא מתוך מעטפת הצבעה פתק אשר לפי הוראות סעיף 63 לחוק הוא קול
 פסול, יוכנס הפתק למעטפת אריזה לפי טופס דו שבתוספת: למעטפת אריזה זו יוכנסו

 גם מעטפות הצבעה שהוצאו מן הקלפי אך לא נמצא בהן כל פתק הצבעה.

 (ג) מעטפות הצבעה שהוצאו מן הקלפי ונמצאו בתוכן פתקי הצבעה פסולים,
 יוכנסו למעטפת אריזה לפי טופס דז שבתוספת.

 (ד) לאחר הכנסת כל הפתקים והמעטפות למעטפות האריזה המתאימות כאמור
 בתקנות משנה (ב) ו־(ג), ייסגרו מעטפות האריזה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד

 מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו על גבי מעטפות האריזה.״

הוספת תקנה 29א
 : * ° ב  8. אחרי תקנה 29 לתקנות העיקריות י

 ״אריזח חומר 29א. מיד לאחר סיכום ספירת הקולות, רישום תוצאות הספירה

י בפרוטוקול וחתימת חברי ועדת הקלפי על הפרוטוקול, תעשה הועדה את י ק י ע  ההצבעד ה

 הפעולות האלה:

 (ו) פרוטוקול ועדת הקלפי שצורפו אליו הטופס האמור בתקנה 9וא,
 תעודות הצבעה של שוטרים אשר הצביעו בקלפי כאמור בסעיף
 84ב(ה) לחוק, שני ההעתקים של גיליונות מנין הקולות ושל
 הפרוטוקולים של הקולות הפסולים וכן שני ההעתקים של רשימת
 הבוחרים שהועדה השתמשה בהם לצורך ההצבעה, יוכנסו למעטפת
 אריזה לפי טופס 8א שבתוספת: חומר ההצבעה שהוכנס למעטפה זו

 מהווה את חומר ההצבעה העיקרי:

 (2) פתקי ההצבעה הכשרים שהוצאו מן הקלפי וכן ״פתקים
 כפולים״ כאמור בתקנה 44, יוכנסו, כשהם צרורים בצרורות נפרדים
 לבל רשימה, למעטפת אריזה לפי טופס 8ב שבתוספת: למעטפת
 אריזה זו יוכנסו גם מעטפות ההצבעה הכשרות שהוצאו מן הקלפי

 ושנמצאו בהן פתקי הצבעה כשרים.

 (3) מעטפות האריזה האמורות בפסקאות (ו) ו־(2) ייסגרו ויושב
 ראש ועדת הקלפי ובל אחד מחברי הועדה שירצה בבך יחתמו על גבי

 מעטפות האריזה.״

 9. במקום תקנה 30א לתקנות העיקריות יבוא:

 ״העברת חומר 30א. חומר ההצבעה אשר יש להעבירו לפקיד הבחירות לפי סעיף 64(א) החלפת תקנה 30א

ד לחוק, יכלול את חומר ההצבעה העיקרי האמור בתקנה 29א(ו); כן יימסר י ק פ ^ ל , *3" 
 לפקיד הבחירות, באותו מעמד אך בצרור נפרד, חומר ההצבעה הכללי
 הכולל את כל שאר מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס החומר האמור

 בתקנות ד1יא, ו2א(א), 23(1), 24, ד2(ב) ו־(ג) ו־29א(2).״

 10. בתקנה 33 לתקנות העיקריות

 (!) במקום תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון תקנה ג3

 ״(ב) הערבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.״-,
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 (2) בתקנת משנה (ג), המילים ״בין במזומן ובין בשיק בנקאי״ - יימחקו.

 ביטול תקנה 37 11. תקנה 37 לתקנות העיקריות - בטלה.

 תיקון תקנה 39 12. בתקנה 39 לתקנות העיקריות, במקום ״יושב ראש ועדת הבחירות״ יבוא ״פקיד

 הבחירות״.

 תיקון תקנה 40 13. בתקנה 40 לתקנות העיקריות, במקום ״יושב ראש ועדת הבחירות״ יבוא ״פקיד

 הבחירות״.

 תיקון התוספת 14. בתוספת לתקנות העיקריות

 (!) אחרי טופס 7 יבוא:

 ״טופס 7א

 (תקנה 17יא)

 שם הדשות המקומית

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אדיזה זו מכילה :

 מעטפות הצבעה פסולות לבחירות למועצה
 (מספר)

 שנמצאו על ידי ועדת הקלפי בעת שבדקה את המעטפות שסיפק לה פקיד הבחירות.

 טופס 7ב

 (תקנה 9וא)

 מדינת ישראל פרטי מלווים למצביעים בבחירות שם הישוב קלפי
) מספר י פ ל ק ת ה ד ע ל ו ו ק ו ט ו ר פ ף ל ר ו צ י  משרד הגיגים (

 המפקח האיצי על הבהירות

 פרטי מלווים למצביעים שאינם מסוגלים לבצע לבדם את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה
 (בהתאם לסעיף 61 (ט לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ״ה - 1965)

 דף מספר מתי7 דפים

 פרטי המלווה פרטי המצביעים
 מסי סידורי מספר זהות שם משפחה שם פרטי

 בקלפי
• פרטי מסי  ש

 מסי ן מספר זהות | שם משפחה

 ן !
 ג• ! ו 1
 ג• ! ו 2

1 

2 
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 טופס לג

 (תקנה 21א)

 שס הרשות המקומית.

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה :

 פתקי הצבעה מסומנים או מלוכלכים שנמצאו במהלך ההצבעה

 בתא ההצבעה וסולקו מן התא.

 טופס דד

 (תקנה ל 2)

 שם הרשות המקומית.

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה :

 מעטפות הצבעה לבחירות למועצה שנשארו בידי ועדת הקלפי
 (מספר)

 לאחר סגירת הקלפי וסיום ההצבעה מבלי שנעשה בהן שימוש, וכן פתקי

 הצבעה לבחירות למועצה שנשארו בתא ההצבעה ובידי הועדה מבלי שנעשה

 !בהם שימוש.

 טופס 7 ה

 (תקנה 24)

 שם הרשות המקומית

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה :

 מעטפות פסולות לבחירות למועצה שנמצאו על ידי ועדת הקלפי
 נמספר)

 נעת שספרה את מעטפות ההצבעה שהוצאו מן הקלפי לפני תחילת

 ספירת הקולות.
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 טופס דו

 (תקנה 27(ב»

 שם הרשות המקומית.

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה

 (1) פתקי הצבעה פסולים למועצה שנמצאו במעטפות כשרות
 (מספר)

 שהוצאו מן הקלפי.

 (2) מעטפות הצבעה למועצה שהוצאו מן הקלפי אן לא נמצא בהן
 (מספר)

 כל פתק הצבעה.

 טופס דז

 (תקנה 27(ג»

 שם הרשות המקומית

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה :

 מעטפות הצבעה למועצה שהוצאו מן הקלפי ונמצאו בתוכן

 (מספר)
 פתקי הצבעה פסולים.״ ;
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 (2) אחרי טופס 8 יבוא:

 ״טופס 8א

 (תקנה 29א(ו»

 שם הרשות המקומית

 מספר איור הקלפי

 מעטפונ אריזה זו מכילה את חומר ההצבעה העיקרי בבחירות למועצה הבולל:

 (1) פרוטוקול ועדת הקלפי;

 (2) רשימת מלווים למצביעים •

 (3) תעודות הצבעה של שוטרים •;

 (מספד)

 (4) שני העתקים של גליונות מנין הקולות •׳

 (5) שני העתקים של הפרוטוקולים של הקולות הפסולים ;
 (6) שני העתקים של רשימת הבוחרים שועדת הקלפי השתמשה

 בהם לצורך ההצבעה.

 ״טופס 8ב

 (תקנה 29ב(2»

 שם הרשות המקומית

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה:

 (1) פתקי הצבעה כשרים למועצה שהוצאו מן הקלפי, ממוינים לפי
 אותיות הרשימות ;

 (2) ״פתקים כפולים״ למועצה שחוברו יחדיו, ממוינים לפי אותיות
 הרשימות ;

 (3) מעטפות הצבעה כשרות למועצה שהוצאו מן הקלפי ונמצאו בהן
 פתקי הצבעה כשרים. ״

 ב׳ באלול התשנ״ח (24 באוגוסט 1998)
 (חמ 3-743)

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר הפנים
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 תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחידות לראש הרשות וסגניו) (תיקון),
 התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
, ובהתייעצות עם השר לבטחון הפנים לענין תקנה 3, אני מתקין  וכהונתם), התשל״ה-975וי

 תקנות אלה:

 תיקון תקנה 4 ו. בתקנה 4 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו),
 התשל״ו-5ד9ו2(להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) תקנת משנה (א) - בטלה:

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) פקיד הבחירות יאשר קבלת ערבון לפי סעיף 8 לחוק.״:

 (3) במקום תקנת משגה (ג) יבוא:

 ״(ג) הערבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.״;

 (4) בתקנת משנה (ד), המילים ״בין במזומן ובין בשיק בנקאי״ - יימחקו.

 2. תקנה 7 לתקנות העיקריות - בטלה.

 3. במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״החלת תקנות 9. בבחירות לראש רשות מקומית יחולו, בשינויים המחויבים, תקנות
 אלה של תקנות הבחירות: וו, 7ו עד 24, 27 עד 29א, 30א, 32א ו־43 עד

 48.״

 ב׳ באלול התשנ״ח (24 באוגוסט 1998)
ה ס י ו ו ס ה י ל  >חמ 3-743) א

 שר הפנים

 ביטול תקנה 7

 התלפת תקנה 9

 ס״ח התשל״ה, עמי 211; התשנ״ח, עמי 270.
 ק״ת התשל״ו, עמי 3423; התשנ״ג, עמי 1078.

 עו מם הכנסה (מניעת מסי כפל)(רומניה), התשנ״ח-1998

, אני מודיע ומצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מם הכנסה,

 1. (א) מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום י׳ בםיון התשנ״ז(15 ביוני
 1997), בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת רומניה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת

 התחמקות ממם לגבי מסים על הכנסה (להלן - ההסכם).

 (ב) להסבם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מם, החל בשנת המם המתחילה ביום
 י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 1999).

ן מ א ב נ ק ע  י
 שר האוצר

 ד׳ באב התשנ״ח (27 ביולי 1998)
 (חמ 3-1431)

 מתן תוקף
 להסבם

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 1314 קובץ התקנות 5925, כ״ג באלול התשנ״ח, 14.9.1998



 ע1 מם הכנסה (מניעת מסי כפל)(פינלנד), התשנ״ח-998 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 96ו(א) לפקודת מס הכנסה', אני מודיע ומצווה לאמור:

 1. וא) מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ״ט בטבת התשנ״ז מתן תוקף

 (8 בינואר 1997), בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפינית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת
 התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה והון(להלן - ההסכם).

 1ב) להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מם, החל בשנת המס המתחילה ביום
 י״ג בטבת התשנ״ט (1 בינואר 1999).

 ד׳ באב התשנ״ח (27 ביולי 1998)
ן מ א ב נ ק ע  >חמ 0-1431 י

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 עו מם הכנסה (מניעת מסי כפל)(תורכיה), התשנ״ח-998ד

, אני מודיע ומצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה,

 ו. (א) מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ״ג באדר התשנ״ו(14 במרס מתן תוקף
ם כ ם ה  1996), בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת תורכיה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת ל

 התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה (להלן - ההםבם).

 (1:) להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מם, החל בשנת המם המתחילה ביום
 י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 1999).

 ד׳ באב התשנ״ח (27 ביולי 1998)
ן מ א ב נ ק ע  (חמ 3-1431) י

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מסי 3),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
, אני מתקין תקנות אלה:  יעדי תקיניב), התשג״ג-993וי

 1. בתקנה 2(4) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשג״ג-993ו2, אחרי תיקון תקנה 2
 פסקת משנה (ד) יבוא:

 ״(ה) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם
) שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור ( ^  לרווק האוסטרי לתמיכה בקרבנות (

 קרבנות המלחמה (סעיף 4 ס/י,()){ 57).

 סייח התשנ״ג, עמי 14.
 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 419 ועמי 982: התשנ״ח, עמי 94 ועמי 404.
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 (ו) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954
 בהקשר לקצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה 1945-1940.״

 2. תחילתן של תקנות אלה במם ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998).

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר הפנים

 ב״א באב התשנ״ח (13 באוגוסט 1998)
 (חמ 3-2278)

 תחילה

 תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון), התשנ״דו-998 ו

 בתוקף סמכותי על פי סעיפים 2 ו־4 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד),
 התשנ״ג-993ו' (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הבנםת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 הוספת תקנה וא ו. אחרי תקנה 1 לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשג״ד-ג99ו2(להלן

- התקנות העיקריות), יבוא:

 1א. בן זוג של עובד יוכיח בי הוא עובד עצמאי באמצעות אחד
 מאלה:

 ״בן זוג
 ע1בד עצמאי

 (ו) מסמך המעיד על היותו רשום במוסד לביטוח לאומי בעובד
 עצמאי;

 (2) מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידיו, המעיד כי לבן
 הזוג הכנסה מעסק או ממשלח יד באותה שנת מם:

 (3) אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-
 976 ו5.״

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״ומסמך או אישור כאמור בתקנה וא, אם
 בן זוגו עובד עצמאי״.

 תיקון תקנה 2

 תיקון התוספת 3. בתוספת לתקנות העיקריות -

 (ו) בפסקה (3), לפני ״פרטי המעביד של בן הזוג״ יבוא:

 ״אם בן הזוג הוא עובד עצמאי:

 שם העסק או משלח היד מען העסק או משלח היד

 סוג המסמך/האישור המצורף • ״

 (2) בפסקה (5), אחרי ״מעבודתו״, יבוא ״או מעסקו/משלח ידו [מחק את המיותר]״.

 (3) בפסקה (6), בסופה יבוא ״[ימולא בידי בן זוג שאינו עובד עצמאי]״.

שי ו י ה י ל  א
 שר העבודה והרווחה

 כ״ז באב התשנ״ח (19 באוגוסט 1998)
 (חמ 3-2475)

 י סייח התשנ״ג, עמ׳ 134; התשנ״ח, עמי 237.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמי 230.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 4 סייח התשל״ו, עמי 52.
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 כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים)(הודאת שעה)(תיקון מם׳ 2),
 התשנ״ח-1998

, במקום ״עד יום י״א תיקון הכללים  ו. בכללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים), התשנ״ז-996וי
 באב התשנ״ח (3 באוגוסט 1998)״ יבוא ״עד יום י״ד בניסן התשנ״ט (31 במרס 1999)״.

 2. תחילתם של כללים אלה ביום י״א באב התשג״ח (3 באוגוסט 1998). תחילה

 א׳ באלול התשנ״ח (23 באוגוסט 1998)
ן ו ל שר א י ר  >חמ 3-188) א

 שר התשתיות הלאומיות

 ק״ת התשנ״ז, עמי 50; התשנ״ח, עמי 748.

 הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מס׳ 6), התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו1א(ב) לחוק המים, התשי״ט-959ו', אני מודיע בזה
 לאמור:

 1. היות שחלפו שישה חודשים מיום העדכון של תעריפי המים לחקלאות על פי סעיף עדכון תעריפי

ף מים לחקלאות י ע ם ו ה ע ק1פ ב ו ק ל ה ם  12 וא לחוק והיות שבתקופת ששת החודשים האמורים חלו שינויים ב
 האמור בשיעור של 0.3%, לפיכך נוסח פסקה (ו) של תקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים
 המםופעים מאת מקורות), התשמ״ז-21987, הוא מיום ב״ד באב התשנ״ח (16 באוגוסט 1998).

 כדלקמן:

 ״(1) מלם לחקלאות

 1.1 מים שניירים

 בפסקה זו -

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

 ״שנת הרישוי״ - השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני;

 ״כמות ?198״ - כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות, בשנת הרישוי
 1989, לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרםומן של תקנות המים(תעריפי
 מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון), התשנ״ג-993וג, ובמקרים מיוחדים שיקבע נציב
 המיום אף לאחר פרסומן, אך למעט מים שהוגדרו ברשיון ההפקה כמים זמניים או

 חד־פעמיים;

 ״כמות א״ - 50% מכמות 1989;

 ״כמות 1:״ - 30% מכמות 1989;

 ״כמות >״ - ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות,
 בשנת הרישוי לבין כמות א וכמות ב יחדיו.

 ם״ת התשי״ט, עמי 169: התשנ״ג, עמי 16.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1109: התשנ״ז, עמי 27ו1 ועמי 1135: התשנ״ח, עמי 548.

 3 ק״ת חתשנ״ג, עמי 1162.
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 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בכל חודשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ־ק

 ו.ו.ו עמק הירדן(תחום המועצה האזורית בית שאן) 0.522

 1.2.ו בית שאן קידוחים 0.617

 1.1.3 בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריב1ת דגים 0.155

 1.1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה 0.273

 1.1.5 שפעה 0.210

 1.1.6 עמק הירדן 0.650

 1.1.7 רמת הגולן - מים המסופקים לנמנים על אגודת המים
 ״מי גולן״ 0.776

 1.1.8 רמת הגולן(למעט מים המסופקים לנמנים על אגודת
 המים ״מי גולן״), עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה
 המסופקים לתשלובת הקישון) ובל שאר מפעלי

 מקורות -

 1. תעריף לבמות א 0.655

 2. תעריף לכמות ב 0.790

 3. תעריף לכמות ג 1.060

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

 הרישוי 1.060

 1.1.10 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 ש&ד״ן -

 לבמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -

 ו. תעריף לכמות המים הנצרכת בחודשים נובמבר-אפריל 0.556

 2. תעריף לכמות המים הנצרכת בחודשים מאי-אוקטובר 0.587

 1.3 קולחין -

 1. תעריף ל־50% מכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 0.514

 2. תעריף לכל יתר כמות המים הנצרכת 0.415

 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.

 1318 קובץ התקנות 5925, כ״ג באלול התשנ״ח, 14.9.1998



 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בבד חודשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 5. ו תעריפים מיוחדים -

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

 חולתא - למדגה 0.128

 מי שקמה ד0.20

 מעלה גמלא 0.311

 גבעת יואב - לבננות ד0.42

 1.6 מים מליחים

 (1) בפסקת משנה זו, ״תעריף הבסיס״ - התעריף המשוקלל של תעריפי כמות א: כמות
 ב וכמות ג למים לחקלאות המסופקים מאת מקורות (0.712 ש״ח/מ״ק), בפי שהם

 מתעדכנים ומתפרסמים מפעם לפעם ברשומות, בהפחתה של 80/0:

 (2) לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי - מים שמוליכותם החשמלית -

 א. בין 1.9 דציםימנס למטר ובין 2.65 דציםימנם למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 10 אחוזים;

 ב. בין 2.65 דציסימנס למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 16 אחוזים:

 ג. בין 3.4 דציסימנס למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 24 אחוזים:

 ד. בין 4.1 דציםימנס למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 30 אחוזים:

 ה. בין 4.8 דציםימנס למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 34 אחוזים;

 ו. מעל 5.2 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים.

 (3) במפעל ערבה, מפעל כיכר סדום ובמפעל נגב של מקורות - מים שתכולת
 הסולפטים בהם עולה על 1600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל המומס בהם
 מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל 0.5 מיליגרם
 לליטר או צירוף של כל שניים מהם, והמוליכות החשמלית שלהם נמוכה מ־3.4

 דציםימנם למטר - תעריף הבסיס, בהפחתה של 25 אחוזים.

 (4) א. קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לענין תקנה זו תיעשה על
 ידי מקורות.

 ב. הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה,
 בחודש אוקטובר של אותה שנה: הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים
 המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור

 במהלך שנת הרישוי:
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 ג. הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק
 לרשות הצרכן(נקודת המעבר);

 ד. הדגימה של המים תילקח בידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או
 נציג מטעמו׳,

 ה. תוצאות הדגימות יועברו בידי מקורות לנציבות המים, לא יאוחר מ־5ו
 לחודש נובמבר של כל שגה; עותק מתוצאות הדגימות תעביר מקורות

 לצרכן, לפחות 0ו ימים לפגי כן.

 (5) הזכאות לענין תקנה זו לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת התקנתה,
 תקום רק עם הגשת בקשה בכתב לנציב המים ותחל רק בשנת הרישוי

 העוקבת.

 (6) פסקת משנה (2)א עד ו תחול באזורים אלה בלבד או בחלקים מהם, על פי קביעת
 נציב המים: עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק בית שאן; עמק חרוד; עמק יזרעאל;
 עמק זבולון: חוך הכרמל: הנגב הצפון מערבי; הר הנגב: מדבר יהודה: ערבה: ביבר
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