
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

502 התשס"ז-2007 . . .   ,(2007 מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר

504   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (תיקון), התשס"ז-2007 טובין) (סימון הגנת הצרכן צו

שעה), (הוראת קירור) מכשירי של אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה (התייעלות אנרגיה מקורות תקנות
505   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

506 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . .   פרטיים), ילדים בגני מרבי (שכר לימוד ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

507 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . .   ציבוריים), בגני ילדים מרבי לימוד (שכר מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח צו

508 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לחוק), התוספת (שינוי ושיווק) (ייצור הצמחים מועצת הודעת

508   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 היתר), (אגרות בעד הדואר הודעת
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לשיווק לייצור ביצי מאכל מכסות בדבר (כללים המועצה לענף הלול תקנות
התשס"ז-2007 ,(2007 בשנת

התשכ"ד- ושיווק), (ייצור הלול לענף המועצה לחוק ו–53 לפי סעיפים 31 בתוקף סמכותי  
לפי  הכנסת של ועדת הכלכלה ובאישור המועצה עם לאחר התייעצות החוק), - 11963 (להלן
תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א סעיף

אלה:

אלה - 1. בתקנות

ימים; שבעה גיל עד משעת בקיעתם מהביצה אפרוחים - "אפרוחות"

לפי תקנות אלה; התכנון לשנת מכסה לו שנקבעה מי "בעל מכסה" -

לחוק; 2 סעיף על פי שהוקמה הלול לענף המועצה "המועצה" -

לשיווק מאכל ביצי לייצור מכסות בדבר (כללים הלול לענף המועצה תקנות - "2006 "כללי
התשס"ו-42005; ,(2006 בשנת

מגדל; שמחזיק אחד בגיל מטילות - "להקה"

שבתחום במשק אחר או במען הרשום שלו מכסה בעל המצוי במשקו של לול הבסיס" - "לול
יישוב; אותו

פרגיות; בגידול העוסק אדם - פרגיות" "מגדל

חודשים; חמישה על עולה שגילן תרנגולות - "מטילות"

התשמ"ח-51988; בחוק הגליל, - כהגדרתו הגליל" "מרום

ואפרוחות; פרגיות מטילות, - להטלה" "עופות

חמישה חודשים; תרנגולת בגיל שעד "פרגית" -

.2007 - שנת "שנת התכנון"

גידול יהיה  התכנון, בשנת ארצי בהיקף לשיווק מאכל ביצי לייצור הלול משק גודל  .2
הארצית). המכסה - (להלן לשיווק מאכל ביצי 1,678,000,000 לייצור מטילות

התכנון, לשנת מגדל לכל לשיווק מאכל ביצי לייצור אישיות מכסות לקביעת העקרונות .3
4 עד 6. בתקנות כאמור יהיו הארצית, המכסה במסגרת

שתהיה שווה התכנון, בשנת לשיווק מאכל ביצי לייצור אישית מכסה תיקבע לכל מגדל .4
.2006 לו לשנת שנקבעה לשיווק מאכל ביצי לייצור למכסה האישית

אישיות ופיתוח הכפר, מכסות החקלאות שר להנחיות המכסות תקבע, בהתאם ועדת .5
הכוללת  שהמכסה ובלבד הגליל, מרום ביישובי למגדלים מאכל 250,000 ביצי עד של בהיקף

7 מיליון ביצים.  על תעלה לא זו תקנה לפי שתוקצה

חלופי). לול (להלן - ללול הבסיס מחוץ את מכסתו מכסה ייצר בעל לא (א) .6

כל אלה:  התקיימו תחול אם (א) לא משנה (ב) תקנת  

הגדרות

ארצית מכסה

מכסות קביעת
אישיות

אישית מכסה

מכסות חדשות

הגידול מקום

__________
.455 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשכ"ד, עמ' 12;

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

4 ק"ת התשס"ו, עמ' 308.

.130 עמ' התשנ"ב, 5 ס"ח התשמ"ח, עמ' 22;
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בטבת התש"ס (1 בינואר  כ"ג יום לפני לראשונה אישית מכסה (1) למגדל נקבעה
;(2000

מ–10 ימים לפני  יאוחר בכתב למועצה לא הודעה על כך המכסה מסר בעל (2)
החלופי; בלול המכסה ייצור לשם להטלה עופות קבלת מועד

אחר; מכסה של בעל במשק החלופי מצוי הלול (3)

יימצאו לא הבסיס ובלול החלופי בלול מכסתו מלוא את מייצר המכסה בעל (4)
התכנון. להטלה במשך שנת עופות

מי  למעט (ב), משנה חלופי כאמור בתקנת את מכסתו בלול המייצר מכסה בעל (ג)  
כ"ב  לפני יום בכתב שנכרת הסכם מכוח בלול חלופי מלוא מכסתו 2006 את שגידל בשנת
לול חלופי, באותו התכנון בשנת לייצרה והוא ממשיך (1 בפברואר 2005), התשס"ה בשבט

אחוזים. ב–10 התכנון בשנת מכסתו תקטן

שלא  מכסה בעל המכסות לכל ועדת 5 תקבע או   4 לפי תקנה המכסה על (א) נוסף .7
ביצי לייצור חד–פעמית תוספת ,2006 לכללי 6(א) מכוח תקנה חד–פעמית מכסה נקבעה לו
כמפורט בתוספת לצד לו, שנקבעה האישית מהמכסה בשיעור התכנון, מאכל לשיווק בשנת

בקיעתן. מועד לפי התכנון בשנת מחזיק שהוא הלהקות גיל

כי  אלה, תקנות פרסום מיום למועצה, בתוך 30 ימים להודיע רשאי מכסה (ב) בעל  
(א). תקנת משנה תוספת המכסה לפי מוותר על הוא

,2006 לכללי מכוח תקנה 6(א) חד–פעמית לו תוספת מכסה שנקבעה מכסה (ג) בעל  
האמורה. התוספת בשיעור ,4 לפי תקנה לו שתיקבע תוקטן המכסה

תום 30  עד קיבל על כך הודעה לא 4 או 5 והוא לפי תקנה אישית למכסה שזכאי (א) מי .8
לוועדת  האמור הפרסום מיום 60 ימים עד תום לפנות רשאי אלה, תקנות פרסום ימים מיום

לקביעת מכסתו. המכסות בבקשה

לה  לדון בבקשות שהוגשו שיירשמו, מיוחדים מנימוקים ועדת המכסות רשאית, (ב)  
האמור. המועד לאחר

במהלכה, לזמן מזמן וכן התכנון שנת בתחילת מכסה, בעל לכל תקבע המועצה (א) .9
הלהקה לגיל לב בשים שתקבע, מפתחות אחידים על פי מכסתו, לייצור להטלה עופות מכסת

גידולה. ותקופת מחזיק שהוא

להטלה  העופות מכסת על העולה בכמות להטלה עופות יחזיק לא מכסה בעל (ב)  
לו המועצה. האחרונה שקבעה

על  עודפת בכמות  להטלה עופות מחזיק המועצה קביעת שלפי מכסה בעל  (ג)  
שתורה באופן לשחיטה, הכמות העודפת את יעביר קבעה לו, שהיא להטלה העופות מכסת

המועצה.

העופות מכסת בה  שתפורט מגדל  תעודת מכסה בעל לכל  תנפיק המועצה  (א) .10
לייצור מכסתו. שנקבעה לו

אפרוחות  ישווק לא להטלה אפרוחות בשיווק העוסק אחר אדם וכל מורשה קבלן (ב)  
תעודות לפניו הציג אשר פרגיות למגדל או שלו המגדל תעודת את לפניו שהציג למגדל אלא
לא כאמור האפרוחות שתשווק כמות הפרגיות; את יגדל הוא המגדלים שבעבורם לו שמסרו

הענין. לפי המשווק, לפני או בתעודות שהוצגו בתעודה הרשומה הכמות על תעלה

תוספות
חד–פעמיות

לקביעת פניה
אישיות מכסות

עופות מכסת
להטלה

מטילות גידול
ופרגיות



31.1.2007 התשס"ז, בשבט י"ב ,6557 התקנות קובץ 504

הרשומה  לכמות ובהתאמה מגדל, תעודת בידיו כן אם אלא מטילות אדם יחזיק לא (ג)  
בה.

גידל אותן  שמהן האפרוחות קיבל את הוא כן אם פרגיות, אלא מגדל יחזיק (ד) לא  
של הצגתה כנגד להטלה, בשיווק אפרוחות העוסק אדם אחר או מדגרה בעל מורשה, מקבלן
לכמויות המועצה, ובהתאם לו שמסרה בכתב באישור או מכסה, בעל שמסר לו מגדל תעודת

כאמור. באישור או בתעודה הנקובות

אלה: שניים לפניו שהציג למגדל אלא פרגיות מגדל ישווק לא (ה)

בה; הרשומה לכמות ובהתאמה שלו המגדל תעודת (1)

המטילות את לשחיטה המגדל העביר ולפיו המועצה של בכתב אישור (2)
להחליף. מיועדות פרגיות שאותן

אחר. דין של מכוחו לגרוע כדי אלה בתקנות אין .11

תוספת
7(א)) (תקנה

הבקיעה מועד לפי הלהקות גיל
התוספת  שיעור

האישית מהמכסה באחוזים

2006 3פברואר

2006 5מרס

2006 8אפריל

2006 10מאי

2006 14יוני

2006 16יולי

2006 17אוגוסט

2006 12ספטמבר

2006 9אוקטובר

2006 6נובמבר

2006 3דצמבר

(14 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ד
ן שמחו שלום  (3-685 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

התשס"ז-2007 (תיקון), טובין) (סימון הצרכן הגנת צו

ועדת ובאישור התשמ"א-11981, הצרכן, הגנת לחוק 17 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
העונשין, לחוק 2(ב) סעיף ולפי הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א סעיף לפי הכנסת  של  הכלכלה

לאמור: מצווה אני התשל"ז-31977,

שמירת דינים

__________
1 ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;
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אחרי העיקרי), הצו - (להלן התשמ"ג-41983 הצרכן, הגנת לצו הראשונה בתוספת .1 
יבוא: 17 פרט

ומגבת." מיטה כלי .18"

לצו העיקרי - 2. בתוספת השניה

יבוא: בסופו 10(ג)(1) בסעיף (1)

גבי או על האריזה על גבי ייעשה וכפפות, צעיפים גרביים, כובעים, "ואולם, סימון
בהדבקה."; לאריזתם, או היטב, להם שתוצמד תווית

יבוא: 17 סעיף אחרי (2)

ומגבת מיטה מצעים"כלי כרית, שמיכה, לרבות - מיטה" "כלי זה, בסעיף (א) .18
וכדומה.

כמפורט להלן: הסימון פרטי יצוינו ומגבת, מיטה (ב) בכלי

יצוינו כלי ובלבד שלא עשויים שממנו הם שם הסיב (1)
משקל הסיב אם הסיבים, מאחד כעשויים המיטה והמגבת
סיבים של מתערובת עשויים הם ואם מ–85%, קטן באחוזים
סדר לפי באחוזים ומשקלם הסיבים שמות יצוינו שונים,

יורד;

כביסה  הוראות זה, לצו  4 בסעיף האמור אף על (2)
בת"י כאמור גרפי בסימון לסמן ניתן גיהוץ, והוראות וניקוי

סמלים  באמצעות טיפול והוראות סימון - טקסטיל  572
;52000 מספטמבר

בסנטימטרים. והרוחב האורך (3)

עשויה  גבי תווית על וייעשה ובר–קיימא ברור הסימון יהיה (ג)  
מיטה לכלי אחר  באופן קבע דרך מחוברת או היטב התפורה  מבד

בכביסה." עמידה שהתווית תהיה ובלבד ומגבת

יבוא: בסופה העיקרי, לצו הרביעית בתוספת .3
מוחדש." מצרך .8"

פרסומו. מיום חודשים שלושה זה צו של תחילתו .4

(17 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ז
ישי הו אלי  (3-1556 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.909 עמ' התשס"ה, 4 ק"ת התשמ"ג, עמ' 862;

5 י"פ התשס"ה, עמ' 64.

של אנרגיה צריכת ומידע על אנרגטית אנרגיה (התייעלות מקורות תקנות
שעה), התשס"ז-2007 (הוראת מכשירי קירור)

ועדת ובאישור התש"ן-11989, אנרגיה, מקורות לחוק 3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות הכנסת, אני מתקין של הכלכלה

התוספת תיקון
הראשונה

התוספת תיקון
השניה

התוספת תיקון
הרביעית

תחילה

__________
1 ס"ח התש"ן, עמ' 28.
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ומידע  (התייעלות אנרגטית מקורות אנרגיה ו–3 לתקנות 2 בתקנות האמור אף על (א) .1
בתקופת  העיקריות), התקנות - התשס"ד-22004 (להלן מכשירי קירור), אנרגיה של צריכת על

- רשאי אדם אלה, תקנות תוקפן של

הוא לגביו האנרגטית ההתייעלות שמקדם קירור מכשיר של דגם לייצר (1)
אלה: כל נתקיימו העיקריות, אם לתקנות (1)3 כמפורט בתקנה

תקנות של תחילתן ערב כאמור קירור מכשיר של דגם אותו ייצר הוא (א)
אלה;

יותר  או אחוזים היו תשעים העיקריות, ו–3 לתקנות 2 פי תקנות על  (ב)
,(2005 בינואר   2) התשס"ה בטבת כ"א  ביום החל  כדין שייצר  מהדגמים

(1 בינואר 2007); התשס"ז לייצור החל ביום י"א בטבת אסורים

היערכות בדבר תכנית דעתו, להנחת הגיש, הוא כי אישר הממונה (ג)
הדגם, של ההתייעלות של מקדם אלה, של תקנות תוקפן סיום עם להפחתה,

העיקריות; לתקנות (2)3 בתקנה כנדרש הענין, לפי

הוא לגביו האנרגטית ההתייעלות שמקדם קירור מכשיר של דגם לייבא (2)
המפורטים התנאים כל נתקיימו אם העיקריות, לתקנות (1)3 בתקנה כמפורט 

המחויבים; בשינויים ,(1) בפסקה

כאמור יובא או ,(1) בפסקה  כאמור  שיוצר קירור מכשיר של דגם (3) למכור 
.(2) בפסקה

בתווית ייכללו ו–(2) (א)(1)(ג) משנה בתקנת האמור האישור אודות על פרטים (ב)
העיקריות. לתקנות 5 האמורה בתקנה

העיקריות. לתקנות בתקנה 5(א)(2) - כמשמעותו זו, "דגם" בתקנה (ג)  

התשס"ט (31 בדצמבר 2008). בטבת תקנות אלה עד יום ד' של 2. תוקפן

(14 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ד
ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני  (3-3113 (חמ

הלאומיות התשתיות שר                                                                                   
__________

2 ק"ח התשס"ד, עמ' 478.

ילדים מרבי בגני לימוד (שכר ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח צו
התשס"ז-2007 פרטיים),

התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12 לפי סעיף בתוקף סמכותנו
לאמור: מצווים אנו האמור, לחוק 13 סעיף לפי המחירים ועדת ובהמלצת

שלהלן: בטבלה כמפורט יהיה ילדים פרטיים בגני מרבי לימוד שכר (א) .1

חדשים בשקלים
הילדים בגן הציוד
הוא בשיעור של

ומעלה* 86%

הילדים בגן הציוד
שבין בשיעור הוא

ל–85% 71%

הילדים בגן הציוד
שבין בשיעור הוא

ל–70% 55%

 13 של ותק בעלת מוסמכת גננת
ומעלה שנים

1 רמה
897

2 רמה
872

3 רמה
804

שעה הוראת

תוקף

מרבי לימוד שכר

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.
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חדשים בשקלים
הילדים בגן הציוד
הוא בשיעור של

ומעלה* 86%

הילדים בגן הציוד
שבין בשיעור הוא

ל–85% 71%

הילדים בגן הציוד
שבין בשיעור הוא

ל–70% 55%

 12 עד ותק בעלת מוסמכת גננת
בעלת גננת בלתי מוסמכת או שנים
גננת  או  ומעלה שנים   12 של ותק 
שנות   5 במשך להסמכה הלומדת

הראשונות לימודיה

4 רמה
810

5 רמה
770

6 רמה
711

עד ותק בעלת מוסמכת בלתי גננת
שנים 12

7 רמה
737

8 רמה
711

9 רמה
656

משרד החינוך2. של האינטרנט באתר המפורסמת ציוד מתוך רשימת הערה: *

לגננת,  נתן התרבות והספורט החינוך שמשרד באישור כמצוין "רמה" - זה, בצו (ב)  
.9 רמה - אישור ובאין

בטבת התשס"ז (4 בינואר 2007). זה ביום י"ד צו 2. תחילתו של

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב
(3-2722 (חמ

ר תמי לי  ו י
החינוך שרת

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

ילדים מרבי בגני לימוד (שכר ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח צו
התשס"ז-2007 ציבוריים),

התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12 לפי סעיף בתוקף סמכותנו
לאמור: מצווים אנו האמור, לחוק 13 סעיף לפי המחירים ועדת ובהמלצת

(4 בינואר  התשס"ז  בטבת י"ד ביום החל יהיה ציבוריים ילדים בגני מרבי לימוד 1. שכר
להלן: כמפורט ,(2007

שקלים חדשים לחודש; 573 - שישי יום למעט לימודים, שבוע בעד (1)

שקלים חדשים לחודש. 143 - שישי יום בעד (2)

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב

(3-2722 (חמ

ר תמי לי  ו י
החינוך שרת

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________
http://cms.education.gov.il/educationCMS/Units/Preschool/Haagaf/Mediniyut/IrgunItzuvSviva/  2

.ZiyudTikniHoveret.htm

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

מרבי לימוד שכר

תחילה
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התשס"ז-2007 לחוק), התוספת (שינוי ושיווק) (ייצור הצמחים מועצת הודעת
התשל"ג-11973 ושיווק), (ייצור הצמחים מועצת לחוק 62 סעיף לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי סעיף סמכותה בתוקף המאוחדת, הזמנית המינהלה עם התייעצות ולאחר החוק), (להלן -

לאמור: מודיע אני הכנסת, של הכלכלה לוועדת מוקדמת והודעה לחוק, 74(א)(5)

יימחקו. - הנוי צמחי בענף המפורטים הצמחים לחוק2, בתוספת .1

(14 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ד
ן שמחו שלום  (3-788 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   
__________

.436 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשל"ג, עמ' 310;

;279 עמ' התשס"ב, ;675 עמ' התשנ"ב, ;587 עמ' התשמ"ח, ;611 עמ' התשמ"ג, ;247 עמ'  התשל"ט,  2 ק"ת 

.436 עמ' התשס"ג,

התשס"ז-2007 היתר), בעד (אגרות הדואר הודעת
התשס"ו-12006 היתר), בעד (אגרות הדואר לתקנות 4(ד) תקנה לפי  סמכותי  בתוקף 

לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

בחודש נובמבר שפורסם לעומת המדד ,2006 נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
(1 בינואר  התשס"ז בטבת י"א מיום לתקנות ו–(ב) 2(א) תקנה נוסח ,0.19% של בשיעור ,2005

הוא כלהלן: ,(2007

 2,630 של בסכום אגרה ישלם הכללי, ההיתר כבעל להירשם המבקש מבקש (א) .2"
על המנהל לו שהודיע לאחר חדשים,  שקלים ושלושים)  מאות שש (אלפיים

תעודת ההיתר. קבלת ולפני בקשתו, את ההחלטה לאשר

אגרה ישלם כמותי, לדואר הכללי ההיתר כבעל להירשם המבקש מבקש (ב)
שהודיע  שקלים חדשים, לאחר אלפים מאתיים ושבעים) 5,270 (חמשת של בסכום

ההיתר." תעודת ולפני קבלת בקשתו, את ההחלטה לאשר על המנהל לו

(25 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ו'
מרדכי מרדכי   (3-3205 (חמ

התקשורת הכללי של משרד המנהל                                                                                   
__________

1 ק"ת התשס"ו, עמ' 506.

התוספת תיקון

סכומים עדכון




