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 , פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
 תקנות בדבר דודי־קיטור, קולטי־קיטור וקולטי־אויר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31, 32, 33 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 •נ,
-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—948! 2  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו

: ן תקנות אלה  אני מתקי

 1. בתקנות אלה —

יר;  ״מיתקן לחץ״ — דוד קיטור, קולט קיטור או קולט או

 ״בודק דוודים״ — בודק דוודים מוסמך כמשמעותו בסעיף 31(14) לפקודה.

 '2. לקראת בדיקת דוד-קיטור בהתאם לסעיף 31 לפקודה יוכן דוד הקיטור מבפנים ומ-
ם, יוכשר על כל חלקיו ואבזריו לבדיקה וינוקה באופן די ח לגישה חפשית של בודק המו ח  ב

 יסודי, ומבלי לגרוע מכלליות הוראה זו יעשו פעולות הכנה, הכשרה וניקוי אלה:

 (1) יפתחו את כל הדלתות והמכסים לפתחים שבדוד-הקיטור, לרבות כוות-
-ראיה;  איש, כוות־יד, כוות-דפש ופתחי

 (2) יוציאו את כל הגשרים והמוטות;

 (3) יפרקו וינקו באופן יסודי את כל השסתומים המחברים והשסתומים
 המספקים;

 (4) יקסקסו וינקו באופן יסודי את כל המעברים לגזי שריפה ואת כל יתר חלקי
 דוד-הקיטור;

 (5) יעשו כל פעולה בהתאם להוראת בודק הדוודים אשר לדעתו נחוצה כדי
; ובין היתר ו  לאפשר לו לבדוק בדיקה יסודית את דוד-הקיטור על חלקיו ואבזרי
 יסלקו מהמקום, לפי דרישת בודק המודים, את כיסויו של דוד-הקיטור, בין אם זה

ים ובין חומר אחר, ואת הצינורות ומוטות-החיזוק שבדוד הקיטור.  מעשה-לבנ

 3. לקראת בדיקת דוד־קיטור בידי בודק־דוודים ובעת עשיית הבדיקה על ידו —
ם את כל האמצעים, ההסדרים והעזרה ויפעילו י ד  (1) יעמידו לרשות בודק המו
ית בדיקה יסודית ם לשם עשי י ד  את דוד ••הקיטור — הכל כפי שידרוש בודק המו

 על המבחנים השונים הכרוכים בה;

 (2) יספקו את כל הכלים, המכשירים והמכונות הדרושים לעשיית הבדיקה.

 4. בודק דוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על פי סעיף 31 לפקודה בטופס
: ו  כמפורש להלן ויציין את הפרטים הנקובים ב

 (1) תסקיר על בדיקה של דוד־קיטור, משחן וחוסר כשהם קרים — בטופס לפי
נה;  התוספת הראשו

 (2) תסקיר על בדיקה של דוד-קיטור, משחן וחוסך כשהם נמצאים בלחץ קיטור
ה; י  רגיל — בטופס לפי התוספת השנ

 (3) תסקיר על בדיקה של תנור-חימום או שולחן-חימום בעלי צינורות-
 קיטור — בטופס לפי התוספת השלישית.

 הגדרות

 הכנת דורי׳
 סימור לגדיקזז

 אטצעיפ
 ו.הםדריט

 ?ע׳׳)יית
 מגרימת

 תסס י ר על
 בדיסת דוד־

 הימור, תנור־
 חישום או

 שולחז חימופ

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 מפי 1472, עמי 50 ; ס״ח 164, תשי״ד, עמי 208 ; ם״ח 382, תשכ״ג, עמי 6.

 2 ע״ר ת׳ע׳יח, תום׳ א׳ מם׳ 2׳ עמ׳ 1.
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 5. בודק דוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על פי סעיפים 32 או 33 לפקודה תסקיר על
• סולט-יהיםוף ו  בטופס לפי התוספת הרביעית ויציין את כל הפרטים הנקובים ב

 או קולט־אויר

 6. תוך 21 יום מגמר בדיקה של מיתקן לחץ ימציא בודק הדוודים את התסקיר על הבדיקה המצאת תסקיר

א והעתק ממנו צ מ י נ ם ב ו ק מ ש ה פ ו י ת ^ א 1 5 0 ׳ ש י פ ו ת 1 ה 7 ד י ק פ ' 3 ל ו 3 3 א ׳ 2 3  שעשה בהתאם לסעיפים 1
ו למפקח העבודה האזורי.  מיתקן הלחץ — והעתק ממנ

 7. תקנות הבטיחות בעבודה (דודי-קיטור, מקבלי-קיטור ומקבלי אוויר), 1947 2 — ביטו5
 בטלות.

קת מיתקני לחץ), תשכ״ז—1967״. השם דה(בדי  8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבו

ה נ ו ש א  תום8ת ר

 (תקנה 4)

 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946— סעיפים 31 ו־61
 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ),

 תשכ״ז—1967

 תסקיר על בדיקת דוד-קיטור כשהוא קר

 מס׳ סידורי
 של התסקיר

ן המשמש לחימום קיטור נהשבימ ח ש ד המשמש לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן מ ם ו ח < 
 כדוד־קיטור, וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת).

 חלק א׳ — תיאורים

 1. תופ& המפעל או תופע! המקום שבו נמצא דוד הקיטור
 (א) השם המלא:
 (ב) מען המפעל:
 (ג< מען המשרד:

 (ד) מספר הטלפון:

 2. תיאור דוד הקיטור * / החוסר * / המשחן *
 י(א) היצרן:
 (ב< הדגם:

 >ג) מטפר הניתן ע״י היצרן׳
 (ד< סימנו במפעל:

 (ה) שטח הסקה מ״ר
/אוטומטית* י די  (0 צורת ההפעלה: בי

• א ל / ״ ן ״ הפסקה בלחץ: כ א ל / * ן  מ) הדלקה בלחץ: כ
 (ח) לחץ העבודה המותר אט׳

 * מחק את הבלתי מתאים
 3 ע״ר 1947, תום׳ 2 עמי ז156, עמ׳ 413.
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 3. המבחן ההידראולי האחרון נערך ביום ע״י הבודק המוסמך
 בלחץ מבחן של .> אט׳, מס׳ סידורי של התסקיר

 חלק ב׳ — הבדיקה ותוצאותיה

 4. פרטי הבדיקה והמבחנים שנערכו

 (א) תיאור

 (ב) לבדיקה מבפנים נפתחו: כוות־איש
 (?ציין מספהה או לתאר את מקומה)

ת ניקוי ו ו  נ
 (לציי! מספרה)

 (ג) אל איזה חלקים אי אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה

 5. המצב שנתגלה בבדיקה

 (א) המצב מבחוץ —
 (1) התוף:

 (2) הצינורות:
 (3) מבנה הלבנים:
 (4) הצטברות פיח:

 (5) נזילות:

 (ב) המצב מבפנים —
 (1) הדפנות:

 (2) הצינורות:
 (לציי! רפורמציה, איכול ואבנית ?פי עובי והשכבה).

 6. אבזרים וציוד —

 (א) הישנם כל האבזרים והציוד הדרושים בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946:

 (ב) הנמצאים האבזרים והציוד מקויימיפ כראוי במידה שאפשר לברד זאת כשאינם נתונים בלחץ

 (ג) מראה מפלס המים —
 (1) למראה מפלס מים בעל צינור זכוכית - האם צוייד במגן יעיל ?

 (2) האם המגן לא מפריע ראיית מפלס המים?

 (ד) ברזי בקרה

* א ל / ן  (ה) מד לחץ האם חוזר המחוג לאפם: כ

 (ו) האם הוכן חיבור למד־לחץ־מבחן?

 (ז) שסתומי בטחון —

 (1) מספרם:
 (2) קפיציים/מנופיים * :

 (3) קוטר:
 (4) האם מצבם תקין:

 (ח) הפקק הנתיך (לציין סימן ההיכר):

 * מחק את הבלתי מתאים.
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 חלק ג׳ — תיקונים ולחץ העבודה המותר

 7. תיקונים ותנאים —

 (א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם

 (ב) תנאים אחדים הדרושים על מנת להשיג פעולה בטוחה של דוד הקיטור

 8. לחץ העבודה המותר —

 (א) לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוסס על מידות ונתונים אחרים שנתבררו בבדיקה הנוכחית,
 בהתחשב בתנאי העבודה אם הם בלתי רגילים אט׳

 (ב) לחץ העבודה המותר במקדה שדרושים תיקונים המשפיעים על קביעת

 לחץ העבודה המותר אט׳

 (1) לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 7 אט׳

 (2) לאחר תום תקופה זו, אם התיקונים טרם הושלמו אט׳

 (3) לאחר השלמת התיקונים הדרושים אט׳

 9. הערות נוספות:

ר בזה: מצהי . . . . .  אני, .
 (חשם תמ5א באותיות דפוס)

 (1) אני בודק הזדים שהוסמכתי ע״י מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 31 ו־61 לפקודת הבטיחות
 בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מם׳ מיום

 (2) הרישומים בחלק א׳ הם תיאור נכון של מיתקן הלחץ
 (תיאור קצר ש5 המיתקז)'

 שנבדק על ידי.

 (3) הפרטים הרשומים בחלק ב׳ הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ׳׳ל ותוצאותיה.

 (4) הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג׳
 לעיל עשויים — למיטב ידיעותי — להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

 תאריד חתימת בודק הדוודים המוסמף

 מענו
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 מס׳ סידורי
 של התסקיר

 תופפו! שניה
 (תקנה 4)

 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946— סעיפים 31 ו־61
 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ),

 תשכ״ז—1967

 תסקיר על בדיקת דוד-קיטור בלחץ קיטור

ן לחימום קיטור נחשבים פדוד־קיטור ח ש ך המשמש לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן מ ס ו ח ) 
 וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת).

 חלק א׳ — תיאורים

 1. תופע! המפעל או תופע! המקום שבו נמצא דוד־הקיטור

 (א) השם המלא:

 (ב) מען המפעל או המקום:

 (ג) מען המשרד:

 (ד) מספר הטלפון:

 2. תיאור דוד־הקיטור ״ / החוסך * / המשהו ״

 (א) היצרן:

 >ב) הדגם:

 (ג) מספר הניתן ע״י היצרן:

 (ד) סימנו במפעל:

 (ה) שטח ההסקה:

ת* מטי טו או / די  (0 צורת ההפעלה: בי

 (ז) הדלקה בלחץ: כן/לא הפסקה בלחץ: כן/לא

 >ח) לחץ העבודה המותר: אט׳

 3. בדיקת דוד הקיטור במצב קר נערכה על ידי הבודק המוםמך ביום
 מס׳ סידורי של התסקיר ובו נקבע לחץ עבודה מותר של אט׳.

 חלק ב׳ — הבדיקה ותוצאותיה

 4. המצב שנתגלה בבדיקה

 (א) האם היתד, נזילה —
 (1) ממזת-אש או מפתחי־ניקוי:

 (2) מאמרים:

 (ב) הערות נוספות:

 5. אבזרים וציוד
 (א) (1) שסתום הבטחון — האם הוא מכוון כדי למנוע את הפעלת דוד הקיטור בלחץ שמעל ללחץ

 העבודה המותר הנקוב בתסקיר על בדיקת דוד קיטור כשהוא קר:
 (2) שסתום הבטחון — נפתח בלחץ של אט׳! נסגר בלחץ של אט׳•

 • •מחק את •הבלתי מתאים.
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 (ב) לשסתום בטחון מנופי —

 (1) האם המשקולת מהודקת על המנוף במקום הנכון? כן/לא *

 (2) מרחק המשקולת מאמצע השםתום. ס״מ

 00 מדאה־מפלם־המים —

 (1) האם הוא פועל כהלכה?

 (2) למראה מפלס־מים בעל צינור זכוכית — האם צוייד במגן יעיל?

 חלק ג׳ — תיקונים ולחץ העבודה המותר

 6. תיקונים ותנאים —

 (א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:

 (ב) תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה של דוד־הקיטור:

 7. לחץ העבודה המותר אט׳

 8. הערות נוספות:

 אני, : מצהיר בזה:
 (ה׳טם המ5א באותיות דפוס)

 (1) אני בודק דוודים שהוםמכתי ע״י מפקח העבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 31 ו־61 לפקודת הבטיחות
 בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מם׳ מיום

 (2) הרישומים בחלק א׳ הם תיאור'נכון של מיתקן הלחץ
 (תיאור קצר של• הפיתק!)

 שנבדק על ידי.

 (3) הפרטים הרשומים בחלק ב׳ הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ״ל ותוצאותיו.

 (4) הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג׳
 לעיל עשויים י— למיטב ידיעותי — להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

 תאריד חתימת בידק הדמדים המוסמך

 מענו

 קובץ התקנות 2084, כ״ו בתמוז תשכ״ו, 3.8.1867 2971



 מס׳ סידורי
 של התסקיר

 תוםפת שלישית
 (תקנה 4)

 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946— סעיפים 31 ו־61
 תקנות הבטיחות בעבודה(בדיקת מיתקני לחץ),

 תשכ״ז—1967

 תסקיר על בדיקת תנור-חימומ או שולחן־חימום שהם בעלי צינורות קיטור

 חלק א׳ — תיאורים
 1. תופע! המפעל או תופ>& המקום שבו נמצא תנור החימום או שולחן החימום

 (א) השם המלא:

 (ב) מען המפעל או המקום:

 (ג) מען המשרד:

 (ד) מספר הטלפון:

 2. תיאור תנור־החימום * / שולחן־החימום *

 (א) היצרן:

 (ב< הדגם:

 (ג) מספר הניתן ע״י היצרן:

 (ד) סימנו במפעל:

 (ה< מספר תאי ההיסק:

 3. המבחן ההידראולי האחרון נערך ע״י הבודק המוסמך ביום •

, מס׳ סידורי של התסקיר אט׳ . . . .  בלחץ מבחן של. .

 חלק ב׳ — הבדיקה ותוצאותיה
 4. פרטי הבדיקה והמבחנים שנערכו

 (א) האם תנוד־החימום או שולחן־החימום הוכן באופן שאיפשר לבדוק את חלקי צינורות הקיטור
 הבולטים לתוך תאי ההיסק?

 (ב) אל איזה חלקים אי־אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה:

 .(ג) האם היו המעברים לגזי שריפה נקיים?

 (7) האם מבנה הלבנים בתא ההיסק נמצא במצב תקין?

 (ה) האם ישנם צינורות שאינם בשימוש עקב ליקויים?

 מספרם: לתאר במדוייק את מקומם בתא ההיסק:

 (ו) האם הוצגו הוראות להפעלה בטוחה?

 5. האבזרים והציוד

 (א) לתנור חימום

 (1) מה מםפר המדחומים ופוגם:
 (2) האם כל המדחום בסדר?

 (3) מה היתד• הטמפרטורה בשעת הבדיקה:

 * טחס את הבלתי מתאים.
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 (ב) לשולחן חימום —

 (1) האם הותקן מד לחץ?
 (2) האם מד הלחץ פעל בסדר?

 (3) איזה לחץ מדאה מחוג המקסימום של מד לחץ:

 חלק ג׳ — התיקונים, מידת החום ולחץ העבודה המותר
 6. תיקונים ותנאים

 (א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:
 (1) במבנה בלבנים:

 (2) בתא ההיסק:
השריפה:  (3) במעברים לגד,

 (4) באבזרים:

 (ב) תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה:

 7. לתנור חימום —
 (א) קביעת מידת החום לשימוש רגיל

 (ב) קביעת מידת החום המקסימלי המותר • .

 8. לשולחן חימום —

 (א) לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוסס על מידות ונתונים
 אחרים שנתבררו בבדיקה הנוכחית, בהתחשב בתנאי העבודה

 אם הם בלתי רגילים

 >ב) לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים
 על קביעת לחץ העבודה המותר:

 (1) לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 6

 (2) לאחר תום תקופה זו, אם התיקונים טרם הושלמו

 (3) לאחר השלמת התיקונים הדרושים

 9. הערות נוספות:

 אני, מצהיר בזה:
 (השם המלא באותיות דפוס)

 (1) אני בודק דוודים שהוסמכתי ע״י מפקח העבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 31 ו־61 לפקודת הבטיחות
 בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס׳ מיום

 ו2) הרישומים בחלק א׳ הם תיאור נכון של מיתקן הלחץ

 (תיאור קצר של המיתק0

 שנבדק על ידי.

 (3) . הפרטים הרשומים בחלק ב׳ הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ״ל ותוצאותיה.
 (4) הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג׳

 לעיל עשויים — למיטב ידיעותי — להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

 תאריד . חתימת בודק המודיט המיסמד

 מענו

 קובץ התקנות 2084, כ״ו בתמוז תשב״ז, 3.8.1967



 מוספת דכיןןית
 (תקנה 5)

 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946— סעיפים 33,32 ו־61
 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ),

 תשכ״ז—1967
 תסקיר על בדיקת קולט קיטור או קולט אויר

 חלק א׳ — תיאורימ

 1. תופע! המפעל או תופעז המקום שבו נמצא קולט הקיטור או קולט האויר
 (א) השם המלא:

 (ב) כתובת המפעל או המקום:
 (ג) כתובת המשרד:
 (0 מספר הטלפון:

 2. תיאור קולט־הקיטור * / קולט־האויר •

 (א) היצרן:
 (ב) הדגם:

 (ג) מספר הניתן ע״י היצרן:
 >ד< סימנו במפעל:

 (ד.) לגבי קולט אויל נייד —
 מספר הרישום לפי רישום ציוד הנדסי

 (0 הנפח
 (ז< חומר ועובי הדפנות

 (ח) האם צוייד הקולט —
 בכיות איש? — כן/לא — מידות
 בכוות יד? — כן/לא — מידות

 באמצעים אחרים המאפשרים ניקוי יסודי
 של פנים הקולט? תיאור:

 3. המבחן ההידראולי האחרון נערך ביום על ידי הבודק המוסמך
 בלחץ מבחן של ..אט׳, מס׳ סידורי של התסקיר

 4. לחץ הקיטור/האויר המכסימלי במקור ההספקה לקולט: .. .אטי.

 חלק ב׳ — הבדיקה ותוצאותיה

 5. פרטי הבדיקה והמבחנים שנערכו

 (א) איזה פתח/ים נפתחו לשם ניקוי ובדיקה?

 (ב) האם מאפשרים אלה את ניקויו היסודי של פנים הקולט?

 (ג) אל איזה חלקים אי־אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה?

 6. מצב הקולט שנתגלה בבדיקה
 מבחוץ:

 (מנה את כל הליקויים המשפיעים על קביעת לחץ \
 מבפנים:

 העבודה המותר או על פעולתו הבטוחה של הקולט)

 * מחק את הבלתי פתאים.
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 7. אבזרים וציוד

 (א) האם נבנה הקולט באופן שיש בו כדי לעמוד בבטיחות בפני לחץ הקיטור/האויר המקסימלי
 במקור ההספקה?

 (ב) אם לא, האם הותקנו האבזרים והציוד הדרושים בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946?
 (ג) אם הותקן צמצם (Reducing valve) — מה הלחץ המקסימלי שהצמצם עשוי להעביר לקולט?

 (0 האם האבזרים והציוד מקויימים כראוי?

 (ה) שסתום הבטחון —

 (1) קטרו:
 (2) הלחץ שבו הוא נפתח:

 חלק ג׳ — תיקונים ולחץ העכורה המותר
 8. תיקונים ותנאים

 (א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:
 (ב) תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה של הקולט:

 9. לחץ העבודה המותר

 (א) לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוטם על מידות
 ונתונים אחרים שנתבררו בבדיקה הנוכחית, בהתחשב

 בתנאי העבודה אם הם בלתי רגילים

 (ב) לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המש
 פיעים על קביעת לחץ העבודה המותר:

 (1) לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 8 •••••

 (2) לאחר תום תקופה זו, אם התיקונים טרם הושלמו

 (3) לאחר השלמת התיקונים הדרושים

 10. הערות נוספות:

 אני, מצהיר בזה:
 (השם המ5א באותיות דפוס)

 (1) אני בודק דוודים שהוםמכתי ע״י מפקח העבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 32, 33 ו־61 לפקודת הבטיחות
 בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס׳ מיום

 (2) הרישומים בחלק א׳ הם תיאור נכון של מיתקן הלחץ
 (תיאור קצר ש5 המיתקן)

 שנבדק על ידי.

 (3) הפרטים הרשומים בחלק ב׳ הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ״ל ותוצאותיה.

 (4) הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג׳
 לעיל עשויים — למיטב ידיעותי — להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

 תאריף חתימת בודק (הרוודים המופמד

 מענו

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 ט׳ בתמוז תשכ״ז (17 ביולי 1967)
W50208 חמ) 
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 , חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח ברשות לעת זקנה •ולשאירים

י  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג, אנ
 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשכ״ה—1965 2 (להלן —
א: בו  התקנות העיקריות), פסקה (5) תסומן(6) ואחרי פסקה (4) י

 ״(5) היא היתד, עקרת בית מבוטחת ברשות שנישואיה פקעו ונישאה מחדש,
 והבקשה לביטוח ברשות הוגשה תור שנים-עשר חודש מיום נישואיה מחדש

 וביום הגשת הבקשה היא לא היתד. זכאית לכל קיצבה״.

בוא:  תיקו! תקנית 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), בסופה י

 ״נפטרה האשד, לפני תום שנים עשר החדשים, תיחשב במבוטחת לפי תקנות אלה
 אף אם טרם שילמה דמי הביטוח בעד שנים עשר החדשים כאמור״.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), תשכ״ז•— w n 3 
 1967״.

ן ו ל ל א א ג  י׳ בתמוז תשכ״ז (18 ביולי 1967) י
) שר העבודה 7 5 0 3 מ 2 ח ) 

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמי 6.

 2 ק״ת 1706, תשכ״ה, עמ׳ 1686.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17,16 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 !, אנ
ן תקנות אלה:  מתקי

י פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 2  תיקו! תקנ!ה 00 1. בתקנה 30 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
 במקום ״בהתאם לתקנות 332 ו-334 לתקנות בתי-הסוהר״ יבוא ״בהתאם לתקנה 16 לתקנות

 בתי-הסוהר, תשכ״ז—966!״ 3.

י -פגיעה בעבודה) (תיקון  השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
 מס׳ 2), תשכ״ז—1967״.

ן ו ל ל א א ג  ט״ז בתמוז תשכ״ז (24 ביולי 1967) י
) שר העבודה m < 7 מ 5  >ח

 1 ם״ח 137, תשי״ד, ע«׳ 6.

 2 ק״ת 440, תש״י״ד, ע.מ׳ 650 ; ק״ת 1178, תשכ״א, עמי 2434.

 3 ק״ת 1974, תשכ״ו, עט׳ 1064.
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות ׳בדבר חישוב שכר העבודה התיל

 בתוקף׳ סמכותי לפי סעיפים 115 ו-8 לתוספת הרביעית לחוק הביטוח הלאומי,
:  תשי״ד—1953 !, אני מתקין תקנות אלה

 1.- בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי״ז—1956 2 תיקוז תקנה 1,
א: בו  (להלן — התקנות העיקריות), אחרי הגדרת ״השכר היומי הממוצע״ י

 ״ ״ימי העדרות״ — תקופה בה לא משתלם לעובד מלוא השכר מפאת מחלה, תאונה,
 שביתה, השבתה, חופשה, שירות בצבא-הגנה לישראל, ימי אבל במשפחה או כל

 סיבה אחרת שאינה תלויה בו.״

א: תיקח תקנה 2 בו  2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) י
 ״(2) לגבי עובד יומי יציב שברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לרא

 שונה דמי פגיעה היו לו ימי העדרות — כאמור בתקנה 4 ;״.

ב שכר העבודה הרגיל) (תיקון), השט שו חי ) מי  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו
 תשכ״ז—1967״.

ן ו ל ל א א ג  ט״ז בתמוז תשכ״ז:(24 ביולי 1967) י
 וחמ 750308) שר העבודה

 1 פ״ח 137, תשי״ד, עמי 6.

 2 ק״ת 664, תשי׳׳ו, עמי 596 ; ק״ת 1774, תשכ״ה, עמי 2746.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ם י נ ל ב ל ק ת ש ו נ ו ב ש ח ם ו י נ י ר ד ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 54א ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 !, אני
ן תקנות אלה:•  מתקי

 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי״ח—1957 2 תיקון תקנה 1
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״יודיע על כך למוסד, בטופס שאפשר להשיגו בכל
 סניפי המוסד״ יבוא ״ימציא למוסד את כל הפרטים כנדרש בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי

 המוסד״.

״ תיקון תקנה 2  2. . בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״פטור הקבלן מלמלא אחרי הוראות תקנה !
 יבוא ״לא תחול על הקבלן תקנה 3״.

ם וחשבונות של קבלנים) (תיקון), השט י נ י ד ) מי  3. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו
 תשכ״ז—1967״.

ן ו ל ל א א ג  ט״ז בתמוז תשכ״ז (24 ביולי 1967) י
) שר העבודה m m ט ח ) 

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמי 6 ; ם״ח 239, תשי׳׳ז, עמ׳ 178.

 2 ק״ת 739, תשי״ח, עמי 70.
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 חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ג—1963

 תקנות בדבר שינוי הגדרה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק רישוי שירותי התעוופה, תשכ״ג—1963 אנ
: ן תקנות אלה  מתקי

 תיקח תקני. 1 1. בתקנה 1 לתקנות רישוי שירותי התעופה (רשיונות להפעלת כלי טיס והשכרתם),
א: בו , במקום הגדרת ״המנהל״ י  תשכ״ד—1963 2

 ״ ״המנהל״ — סגן מנהל כללי הממונה על התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי
 שהוסמך על ידיו לצורך תקנות אלה״.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישוי שירותי התעופה (תיקון), תשכ״ז—1967״. a m 2 

 י״ז בתמוז תשכ״ו (25 ביולי 1967)
ל מ ר ה כ ש ) מ 7 5 5 2 מ 6 ח ) 

 שר התחבורה
 1 ם״ח 397, תשב״ ג, עמ׳ 104. !

 2 ק״ת 1523, תשכ׳׳ד, עמי 469.

 חוק הטיס, 1927

 תקנות בדבר שינוי הגדרה

-2(ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 •י, וסעיפים 14 (א) ו
: ן תקנות אלה , אני מתקי  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, במקום הגדרת  תיקח תקנת 1 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית), תשכ״א—31961
א: בו  ״המנהל״ י

 ״ ״המנהל״ — סגן מנהל כללי הממונה על התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי
 שהוסמד על ידיו לצורר תקנות אלה״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית) (תיקון), תשכ״ז—
 1967״.

 י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967)
ל מ ר ה כ ש  (חמ 755201) מ

 שר התחבורה

 1 חא״י, ברד גי, עמי 2551.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1093, תשכ״א, עמ׳ 778.
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 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961

 פקודת הנמלים

 תקנות בדבר שעות עבודה בנמלים

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 20(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 סעיף 17(1)
-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— , וסעיפים 14 (א) ו  (יד) לפקודת הנמלים 2

: ן תקנות אלה י מתקי  31948, אנ

: תיקון תסגח 10 א ן ב ) י ״ ן ) ( ב  1. בתקנה 10 לתקנות הנמלים, 1943 * בתקנת משנה (1), במקום פסקה (
 ״(111) בנמל אילת —

 לצורך עבודה באניות ובמטענים כולל מתן שירותים על ידי הסירות, פרט

 לימי ששי —

 בתקופת הקיץ, בשעות שבין 05.30 ובין 13.30 ;

 בתקופת החורף, בשעות שבין 06.00 ובין 14.00.

 בימי ששי —

 בתקופת הקיץ, בשעות שבין 05.30 ובין 12.30 ;

 בתקופת החורף, בשעות שבין 06.00 ובין 13.00.

 לכל צורך אחר, פרט לימי ששי —

 בתקופת הקיץ, בשעות שבין 06.30 ובין 13.30 ;

 בתקופת החורף, בשעות שבין 07.00 ובין 15.00.

 בימי ששי —

 בתקופת הקיץ, בשעות שבין 06.30 ובין 11.30 ;

 בתקופת החורף, בשעות שבין 07.00 ובין 12.00.

 מפסקה זו —

;  ״תקופת חורף״ — ימי העבודה שבין 16 באוקטובר ובין 14 במאי

 ״תקופת קיץ״ — ימי העבודה שבין 15 במאי ובין 15 באוקטובר.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (תיקון מם׳ 2), תשכ״ז—1967.״ השם

 ט״ו בתמוז תשכ״ז (23 ביולי 1967)
ל מ ר ה כ ש  (״מ 75530) מ
 שר התחבורה

 1 ם״ח 344, תשכ״א, עמ׳ 145.

 2 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קי״ה עמי 1145 ; ם״ח 130, תשי״ג, עמ׳ 130.

 3 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 i ע״ר 1943, תום׳ 2 טם׳ 1256, עט׳ 231 ; ק״ת 1818, תשכ׳׳ו, עמי 598.
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 פקודת בתי הדואר
ן ו פ י טל ת ו ר י ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 58 לפקודת בתי הדואר י, אני מתקין תקנות אלה:

 פרק ראשון: פרשנות

 ה ג דד ויי 1. בתקנות אלה —

 ״שירות טלפון״ — השירות הניתן לגבי טלפון על-ידי משרד הדואר;
; ה  ״מנוי״ — אדם שהגיש בקשה כאמור בתקנה 2 והמנהל נענה ל

 ״מרכזת״ — מרכזת טלפונים של משרד הדואר;
 ״טלפון״ — כמשמעותו של טלגרף;

; ן  ״בית מנוי״ — כל מקום המוחזק בידי מנוי שהותקן בו טלפו
; ו  ״המנהל״ — מנהל שירותי הטלפון של משרד הדואר או אדם שהוסמך על ידי

 ״מאושר״ — מאושר בחתימת ידו של פקיד מוסמך של משרד הדואר;
; ן  ״דמי שימוש״ — הסכום שמנוי משלם בעד הרשות להחזיק טלפו

 ״שיחה מקומית״ — שיחה בין שני מקומות בהם הותקנו טלפונים המחוברים —

 (1) לאותה מרכזת, או
 (2) לשתים מבין מרכזות אלה:

; או ן  תל-אביב, רמת גן, קרית-אונו או חולו

ת; מי  (3) למרכזות שונות הנמצאות בתחום עיריה או מועצה מקו

 ״שיחה בין-עירונית״ — שיחה בין שני מקומות בהם הותקנו טלפונים המחוברים למרכזות
ת בתל-אביב, ברמת-גן, בקרית-אונו ובחולון, ו מ ר מ  שונות ובלבד שהמרכזות, למעט ה

ות; נ  נמצאות בתחום עיריות או מועצות מקומיות שו
; תן  ״המרחק האוירי בין מרכזות״ — מרחק בין שתי נקודות שהמנהל יקבע או

 ״ניתוק טלפון״ — הפסקה זמנית של שירות טלפון למנוי מםויים עם הסרת מכשיר הטלפון
;  או בלעדי הסרתו

 ״הפסקת השירות״ — הפסקה מוחלטת של שירות הטלפון למנוי מסויים.

י ו נ מ ת ה ו ב ו : ח י נ  פרק ש

ת 2. הרוצה לקבל שידות טלפון יגיש בקשה למנהל בטופס שיקבע המנהל; נענה המנהל נ ק ת ח  י

״ לבקשה, יתקין טלפון בבית המנוי. פ 5  ט

ת 3. לא ישכיר מנוי, ולא יעביר מרשותו באופן אחר, כל זכות שיש לו בטלפון אלא בחס־ י ב ע ה י ־ י ם י  א

ת כמת המנהל בכתב, אך מותר לו להרשות לאחרים להשתמש מדי פעם בטלפון שלו. י י י כ  ז

ת 4. המנוי ישלם את האגרות שנקבעו בעד התקנת טלפון והשימוש בו ובעד שירותים ו ר נ  ת׳6?ופ א
 אחרים, לרבות דמי העתקה, וכן את התשלומים שנקבעו בעד כל שיחות למיניהן.

״ 5. (א) לא יקלקל מנוי את הטלפון שבביתו, לא ישנהו ולא יעתיקו, לא ימחק סימנים, פ י  שמיי״ ט
 מלים או מספרים שעליו, ולא יחבר את הטלפון שבביתו לטלפון אחר ולא ירשה לאחר לעשות

 את הפעולות האלה.

 1 חוקי א״י, כרו בי, פרק קט״ו, עמי 1155 : ם״ח 483, תשכ״ה, עמי 234.
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 הפרעה על ידי
 מגוי

 . תשלום׳
 הוצאות

 רשות כניסה

 אחריות המנהל

 שינוי הטלפון
 או מספרו

 חיבור מנוי
 נוסו*

ה (א), חייב לשלם למנהל לפי ) מנוי שעבר על הוראה מהוראות תקנת משנ ב ^ 
 דרישתו את כל ההוצאות,והנזקים המאושרים שנגרמו על ידי עבירה כאמור.

י להנהלתו ולפעולתו היעילה והמהירה של שירות הטלפון. ו  6. (א) לא יפריע מנ

 . (ב) השתמש המנוי בטלפון שלו באופן העלול, לדעתו של המנהל, לפגוע בטלפון
י אחר או בפעולתו היעילה של שירות הטלפון, רשאי המנהל לנתק את הקשר הטלפוני ו  של מנ
 של המנוי ללא הודעה מוקדמת, וכן להפסיק לו את השירות לאחר שימסור למנוי הודעה על

 כך בכתב.

י ישלם למנהל, לפי דרישתו, את ההוצאות המאושרות על תיקון כל חלק מהטלפון ו  7. מנ
י ובין שלא בפשיעתו, למעט  שבביתו, חידושו או החלפתו, שנגרמו בין בפשיעתו של המנו

 הוצאות שנגרמו על ידי עובדי משרד הדואר עקב מילוי תפקידם.

 פר? שלישי: זכויותיו והוגדתיו של המנהל

 8. (א) המנהל רשאי להיכנס לכל בית מנוי כדי להתקין טלפון, לבדקו, לתקנו, לנתק
 את הקשר ולהסירו או לשוב ולחברו.

 (ב) כל מנוי יאפשר למנהל את הגישה לביתו ולכל מקום הנתון לפיקוחו.

ו בכתב לעשות זאת ואם י גישה כאמור, רשאי המנהל לדרוש ממנ ו  .(ג) לא איפשר מנ
נה ימים מיום מסירתה רשאי המנהל לאחר הודעה בכתב למנוי  לא נענה לדרישה תוך שמו

נתן הגישה האמורה וכן להפסיק את השירות.  לנתק את הטלפון עד שתי

 9. (א) המנהל יחזיק את הטלפון במצב תקין.

 (ב) המנהל לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם לטלפון על ידי זרם חשמלי שהועבר
הל; אין הוראה זו משחררת י באמצעות הטלפון ושמקורו אינו בפיקוחו של המנ  לבית המנו

 את המנהל מהחובה לנקוט באמצעי זהירות הדרושים כדי למנוע נזק כאמור.

 (ג) המנהל לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למנוי בגלל הפסקת הקשר הטלפוני.

 10. (א) המנהל רשאי בכל עת לנתק טלפון מהמרכזת שאליה הוא מחובר ולחברו למר
יחד למנוי או את שם המרכזת שאליו מחובר  כזת אחרת וכן לשנות את מספר הטלפון שנתי

 הטלפון.

נו מחובר למרכזת רשאי המנהל בכל עת לחברו למרכזת.  (ב) הותקן טלפון שאי

י נוסף לטלפון קיים, ובלבד שלא יחובר מנוי נוסף לטלפון של  11. (א) מותר לחבר מנו
: י שהוא אחד מהמפורטים להלן והטלפון מותקן במקום המצויין לידו, אלא בהסכמתו  מנו

;  — בדירתו
 — במשרדה;
 — במשרדה;

 — במשרדה ובדירתה;
;  — במשרדו

 — בכתלי בית החולים;
 — בבית מרקחת;

 — בכתלי המרפאה; .

 זכאי לפי חוק להתקנת טלפון חינם
 הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

 רשות מקומית
 נציגות דיפלומטית או קונסולרית

 בית ספר
 בית חולים

 בית מרקחת
 מרפאה ציבורית
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 בתחנתה ובמשרדה;
 בתחנתה ובמשרדה;

 במשרדה;
;  במשרדו
 במשרדה;
;  במשרדו
;  במשרדו

 בדירתו ובמרפאתו,-
 בדירתו.

 רשות כבאות כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות,
 תשי״ט—1959 2

ן דוד אדום בישראל  אגודת מג
 מועצת פועלים
 איגוד מקצועי

 מערכת עתון
 בנק

 תאגיד לתובלה אווירית, ימית או יבשתית
 רופא, למעט רופא וטרינרי ורופא שיניים

 עתונאי

 (ב) מנוי הרואה עצמו נפגע מחיבור מנוי נוסף לטלפון שלו, רשאי תוך 14 יום מהיום
י נוסף, להשיג על ההודעה בפני שר הדואר  שבו נמסרה לו הודעה על הכוונה לחבר מנו

 הוגשה ההשגה כאמור, לא יבוצע החיבור אלא אם החליט שר הדואר לדחות את ההשגה.

י ועל חשבונו, לבצע שינויים בטלפון, לרבות  12. (א) המנהל רשאי, לפי בקשתו של המנו
 שינויים בחוטים, במידה שהם נמצאים בתחום הבנין בו מותקן הטלפון, וכן להעתיק את
 הטלפון לבנין אחר; האגרה שנקבעה בעד שינוי או העתקה כאמור או, אם לא נקבעה כל
 אגרה בעד שירותים אלה, ההוצאות המאושרות הכרוכות בהם, ישולמו על ידי המנוי לפי
; כן ישולמו על ידי המנוי דמי שימוש החל ב-1 או ב־15 בחודש לאחד התאריך הל  דרישת המנ
 בו מוכן המנהל לבצע את העתקת הטלפון, אם ההעתקה לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות

 במנהל.

 (ב) המנהל רשאי לעשות בכל עת על חשבונו, ללא בקשה מאת מנוי, כל שינוי
 בטלפון, אם הוא מוצא ששינוי זה רצוי לטובת שידות הטלפון.

 (ג) לצורך השינוי האמור רשאי המנהל להשתמש בכל מעגל או קו שהמנוי משתמש
 בהם והגודר העברה של זרם חשמלי בתדירויות שונות מאלה שבהן מועבר הזרם דרך המעגל

 או הקו של המנוי.

 13. נותק הקשר הטלפוני, חייב המנוי למלא אחרי הוראות תקנות אלה לרבות תשלום
 דמי שימוש כל זמן שהשירות לא הופסק.

 שינויים
 בטלפו!

 ניתוק הטלפוז

 פרי! רביעי: תנאי השירות

י חייב לשלמם, לרבות אגרת התקנה, יסולקו תוך ארבעה עשר  14., (א) התשלומים שמנו
; אם לא הוגש ערעור מנומק נגד פרטי החשבון תוך ארבעה עשר ן  יום מתאריך משלוח החשבו
 יום מתאריך משלוחו, או אם המנהל דחה את הערעור בהחלטה מנומקת, יהווה החשבון ראיה

 לכאורה על סכום החוב הנקוב בו.

 (ב) דמי השימוש ישולמו מראש לכל חדשיים, ובלבד שדמי השימוש בעד התקופה
ן  מתאריר התקנת הטלפון עד לסוף תקופת חדשיים בה בוצעה ההתקנה ישולמו לפי החשבו

 הראשון שלאחרי ביצוע ההתקנה.

 15. הודעה בדבר הפסקת שידות הטלפון תישלח למנוי בדואר, במכתב רשום; חשבונות
 והודעות אחרים למנוי, יימסרו על ידי הדואר.

 תשלום דמי
 שימוש׳

 מם י רו!
 הודעות

 וחשבונות

 2 ם״ח 290, תשי״ט, עמי 189.
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 שעות שירוחו
 הטל*!ו1

 קבלת ידיעות
 ומסירתו

 טלפון ניפוי

 הפסקת שיחות

 חישוב שיחות

 מניעת שיחות
 בין־עירוניות

 גמר השירות
 על ידי המנוי

 הסרת ציוה
 טלפיו

 נמר השירות
 על ידי המנה?

 16. הטלפון יעמוד לשימושו של המנוי במשך השעות שהמנהל יקבען.

 d>7 לא ישתמש מנוי בטלפון לשם ניהול עסק של קבלת ידיעות או הודעות, מסירתן או
 כיוצא באלה אלא בהסכמת המנהל בכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.

 18. (א) עלה מספר השיחות המכוונות לטלפון מםויים שנדרשו ולא הושלמו בין השעות
 8 ו־18 במשך ששה ימים רצופים על 25•אחוז ממספר הכולל של השיחות לאותו טלפון מה
 סיבה שהטלפון היה תפוס, רשאי המנהל לדרוש מהמנוי, בהודעה בכתב, שיבקש טלפונים

ני למנוי.  נוספים במספר &זהם דרושים, לדעת המנהל, כדי לספק את צרכי הקשר הטלפו
י אחרי דרישה כאמור בתקנת משנה (א) תוך חודש ימים מיום ו  (ב) לא מילא מנ

ו משלוח ההודעה, רשאי המנהל להפסיק לו את שירות הטלפון. תארי : 

 19. המנהל רשאי להפסיק כל שיחה בין-עירונית בתום שלוש דקות מזמן ההתחלה, שיחה
ן י מנויים בישראל לשם השלמת שיחה בין-לאומית בכל עת, וכן בהסכמת המנוי המזמי  בין שנ

 והמנוי המוזמן שיחה מקומית לשם השלמת שיחה בין-עירונית.

 20. שיחה המתנהלת בין שני מקומות בהם מותקנים טלפונים המחוברים למרכזות שונות,
 רשאי המנהל לחשב אותה בתור שיחה מקומית אחת או שיחות מקומיות אחדות.

י אינו רשאי לדרוש שהמנהל ימנע ניהול שיחות בין-עירוניות מהטלפון שלו. ו  21. . מנ

 ; פרק חמישי: גמר השירות

י רשאי לדרוש את הפסקת שירות הטלפון על ידי הודעה בכתב למנהל וידאו  22. המנו
 אותו שירות כמוזפסק בהתאם לתקנה 24(ב).

 23« הופסק שידות הטלפון, חייב המנוי להעמיד לרשות המנהל את הטלפון במצב שהיה
 בזמן התקנתו, פרט לבלאי רגיל, והמנהל יסיר את הטלפון תוך ששה חדשים מיום הפסקת

 השירות ולא יהיה המנוי רשאי לתבוע פיצויים בקשר לכך.

 24. (א) המנהל רשאי לנתק את הקשר הטלפוני ללא הודעה מוקדמת וכן להפסיק את
 שירות הטלפון לאחר שניתנה למנוי הודעה בכתב על כך, אם המנוי —

 (1) לא שילם את דמי השימוש או את התשלומים האחרים שהוא חייב בהם;
ים;  (2) הוא גוף מאוגד שחדל מלהתקי

 (3) אינו ממלא אחרי הוראות תקנות אלה, ואם המנוי הוא ״עובד״ כמשמעותו
 בתקנה 6 לתקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3
  לפקודה), וזשכ״ז—1967 3 — אינו ממלא אחר הוראות תקנה 12 לתקנות האמו

 רות או הוראות תקנות אלה.

י לשלם נוסף על  (ב) הופסק שירות הטלפון לפי הוראות תקנת משנה (א), חייב המנו
 כל תשלום שהוא חייב בהתאם לתקנות אלה — סכום שהוא שווה לדמי שימוש בעד חודש
 אחד מיום ניתוק הקשר הטלפוני. הסכום האמור ייקבע בהתאם לתעריף שהוא בתוקף ביום
י מראש על חשבון דמי שימוש לתקופה האמורה ינוכה  הניתוק וכל סכום ששולם על ידי המנו

 לזכותו.

 ק״ת 2042, תשכ״ז, עמי 2401.
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 פרק ששי: שירות טלפון זמני

 25. ! בפרק זה —
 ״שירות טלפון זמני״ — שירות שניתן לגבי טלפון לתקופה מסויימת שלא תעלה על ששה

 חדשים.

 26. הרוצה לקבל שידות טלפון זמני יגיש בקשה למנהל בטופס שיקבע; נענה המנהל
 לבקשה, יתקין טלפון זמני למנוי.

 27. המנוי ישלם בזמן שיקבע המנהל ולפני התקנת הטלפון על חשבון דמי השימוש ודמי
 יתר השירותים שיסופקו לו, סכום שייקבע על ידי המנהל ושלא יעלה על 350 לירות.

 28« המנהל רשאי, על פי בקשת המנוי, להאריך את תקופת השירות הזמני שצויינה בבק
 שה עד לתום ששה חדשים מתאריך התקנת הטלפון.

 29. שירות הטלפון הזמני יבוא לידי גמר ללא הודעה מוקדמת עם תום התקופה שצויינה
 בבקשה או עם תום התקופה שהוארכה.

 30. המנהל יסיר את ציוד הטלפון ללא הודעה מוקדמת עם תום תקופת השירות הזמני כפי
 שצויין בבקשה או עם תום התקופה שהוארכה.

 31. (א) הותקן טלפון זמני לתקופה שאינה עולה על 15 יום לא יחוייב המנוי בתשלום
 דמי שימוש.

 (ב) הותקן טלפון זמני לתקופה העולה על 15 יום אך אינה עולה על 30 יום יחוייב
 המנוי בתשלום דמי שימוש בעד 15 יום.

 (ג) הותקן טלפון זמני לתקופה העולה על 30 יום, יחריב המנוי בתשלום דמי שימוש
 כאמור בתקנות 14(ב) ו-24(ב).

 פרק שביעי: פדפופ במדריד טלפון

 32. המנהל יפרסם מדריך טלפון במועדים שייקבעו על ידיו.

 33. רישום במדריך טלפון יכול להיות רישום עיקרי או רישום נוסף.

 34. (א) רישום עיקרי יכיל פרטים אלה, כולם או מקצתם: שם, עסק או מקצוע, מען
 אחד ומספר טלפון של מנוי.

 (ב) רישום נוסף יכיל פרטים נוספים על אלה הכלולים ברישום העיקרי.

 הגדרה

 התקנת טלפון
 זמגי

 תשלום

 הארכת תקופת
 השירות

 נמר השירות

 הסרת הציוד

ש w  דמי ש
 לטלפון זמגי

 פ׳רםום מדריד
 טלפון

 רישום במדריד
 טלפון

 פרטי הרישום

״ 35. המנוי ישלם את האגרות שנקבעו בעד רישום במדריך טלפון. י י : ו  א

 36. (א) המנהל רשאי לקצר בפרטים הנוגעים לרישום במדריך טלפון כל עוד אין הקיצור
 עלול לגרום לטעות ביחס לשם או למען של המנוי.

 קיצור רישום
 י במדריד טלפון
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 , (ב) ברישום קבוצת קווים מרכזיים בעלי תכונות סיור המחוברים למרכזת פרטית
 . אחת, יירשם אך ורק המספר הראשון.

 37. המנהל רשאי לבטל רישום במדריד טלפון בתנאים מיוחדים. ביטול רישום

 38. מנוי ששמו מופיע במדריך טלפון בשני מדורים או יותר, רשאי לבקש מהמנהל לרשום רישום מראות
ט י , י  בכל אחד מהמדורים ליד הרישום העיקרי מראה מקום לגבי רישום הנוגע לטלפון של אותו 0

 מנוי במדור או במדורים אחרים.

 39. המנהל לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למנוי על ידי השמטת פרטים הנוגעים אי אחריות
ז נ , "  לטלפון שלו במדריד טלפון או על ידי טעות בהדפסת פרטים אלה. ^

 פרק שמיני: הוראות שונות

 40. אישור שניתן בהתאם לתקנות אלה ישמש ראיה לכאורה לגבי הענינים שאושרו בו. אישור

 41. קשר חוזי בין המנהל לבין אדם אחר אינו נוצר על ידי מעשה שנעשה בהתאם לתקנות קשר חוזי
 אלה או על ידי דרישה למתן שירות שתנאיו נקבעו בתקנות אלה או בתקנות אחרות שהותקנו

 על פי פקודת בתי הדואר.

 42. אדם שחתם על חוזה לשירות טלפון יראו אותו כאילו הגיש בקשה כאמור בתקנה 2 הוראות מעבר
 שהמנהל נענה לה.

 43. (א) כשנתגלה למנהל כי אדם מחזיק ברשותו טלפון של מנוי שלא בהסכמת המנהל המחזיק טלפון
ה שלא בדיו ו ה ם י ך ו א ן ן ן א ׳ ן ן ן פ 1 , ט ת ה ף א , ^ . י , נ ו פ 1 , ט ר ה ש ק ת ה ד א י ק מ ת ב י ל א ש  בכתב, יהיה המנהל ר

 חייב לשלם למנהל את התשלומים שמנוי חייב בהם לפי תקנות אלה בעד התקופה בה החזיק
 בטלפון.

 (ב) תקנה זו לאי תגרע מכל זכות שיש למנהל לפי תקנות אלה כלפי המנוי של אותו

 טלפון.

 44. תקנות בתי הדואר (שירות טלפון), תשי״ד—41954— בטלות. ביטול

 45. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (שירות טלפון), תשכ׳׳ז—1967״. השם

 ו׳ בניסן תשכ״ז (16 באפריל 1967)
י ב ע ר ־ ש ו ה י ע ש ל י א ר ש  (חמ760)ös י

 שר הדואר

 ק״ת 474, תשי״ד, עמ׳ 1360.
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 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 1, וסעיפים 14 (א)
, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו(שינוי  ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948 2

, אני מצווה לאמור:  תעריף), תש״ט—1949 3

ת 1. בסעיף 1 לצו תעריף המכס והפטור (הוראת שעה), תשכ״ג—1963 * אחרי פרט 9 8 ס ו ן  ז

1 יבוא: ט 0 ר 8 

 טור ב׳ טור נ׳ והשיעור
 התקופה

 טור א׳
 חיחיחה בלירות לפי ערד הטובין

 טור ב׳
 התקופה

 טור א׳
 הטובין

 ״10 מכונות להקפאה מסוג הקפאה מיום י״ט בניסן תשכ״ד (1.4.64) עד י״ט
 רציפה באדר ב׳ תשכ״ז (31.3.67)

(continuous freezing) 
 המשמשות לייצור מיצי פרי הדר

ם פטור״. י י כ ו י  מ

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ז—
 1967״.

 י״ד באדר ב׳ תשכ״ז (26 במרס 1967) פ נ ח ם ס פ י ר
) - שר האוצר 7 2 8 0 מ 1 ח ) 

 1 ע״ר 1937, תוס׳ 1 מפי 714, עמי 183.

 2 ע״ר תש״ה, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ס״ח 19, תש״ט, עט׳ 154.

 4 ק׳׳ת 1431, תשכ״נ, עמ׳ 1227 : ק״ת 1915, תשכ״ו, עמ׳ 2628 ; ק״ת 2004, תשכ״ז, עמ׳ 1534.

 פקודת מס הכנסה
 צו בדבר פטור ממם של הכנסה מריבית על פקדוץ במטבע־חוץ של תושבי ישראל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מס הכנסה אני מצווה לאמור:
 תיקו! םעיו* 1 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (פטור ממס של הכנסה מריבית על פקדון במטבע־חוץ של

 תושבי ישראל), תשכ״ג—1963 2 —
 (1) אחרי הגדרת ״פיצויים״ יבוא:

 ״ ״קיצבת נכים״ — קיצבה המשתלמת על ידי ממשלת הממלכה המאוחדת של
 בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית, במטבע-חוץ, לתושבי ישראל נכי הצבא

 הבריטי; ״
 (2) בהגדרת ״פקדון במטבע-חוץ״, אחרי ״מפיצויים״ יבוא ״או מקיצבת נכים״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (פטור ממס של הכנסה מריבית על!פקדון במטבע-חוץ
 של תושבי ישראל)(תיקון), תשכ״ז—1967״.

ר י פ ס ס ח נ  ט״ז בתמוז תשכ״ז (24 ביולי 1967) פ
ז שר האוצר 7 2 3 1 !  >חט 2

 1 דיני מדינת י׳0ראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120 ; ם״ח 442, תשכ״ו, עמ׳ 38.

 2 ק״ת 1490, חשב״ נ, עמי 2114.
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 ־,גדרות

 קביעת מכסות
 שייווק

 חילוקה חדש י ת
 של מכסות

 שיווק

 שינוי מכסות

 אגודות!
 שיתופיות

 מודעות
 מוקדמות

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר ייצור חלב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
: ד  1957 •י, אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —
;  ״חלב״ — נוזל, למעט קולוםטרום, המתקבל על ידי חליבה של פרה

 ״מחלבה״ — מפעל שבו מעבדים או משנים חלב הן בצורתו והן בהרכבו, ולבעליו ניתן רשיון
 לכך לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ״א•—

; 21960 
 ״תחנת איסוף״ —מקום המשמש כתחנת ביניים לאיסוף ולקירור של חלב המובא על ידי יצרן

 לשם העברתו למחלבה;
 ״יצרן״ — אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצור חלב והמשווקו למהלכה או

 לתחנת איסוף במישרין או באמצעות אחרים;
 ״מכסת שיווק״ — כמות החלב שרשאי יצרן לפי צו זה לשווק למחלבה או לתחנת איסוף

ת; י נ  בשנת כספים פלו
 ״המנהל״ — מי ששר החקלאות הסמיכו לענין צו זה.

 2. המנהל רשאי לקבוע ליצרנים מכסות שיווק.

 3. המנהל רשאי לחלק את מכסת -השיווק של יצרן למכסות שיווק חדשיות, בתנאי שסך
 כל כמויות החלב של מכסות השיווק החדשיות יהיה שווה למכסת השיווק שנקבעה לאותו

 יצרן.

 4. על אף האמור במקום אחד בצו זה, רשאי המנהל, מטעמים שיירשמו, לשנות מכסת
ך השנה שלגביה נקבעה או לפני השנה האמורה; שונתה מכסת שיווק  שיווק שנקבעה תו
 כאמור, יראו את כמות החלב שנקבעה בהודעת השינוי כבאה במקום כמות החלב שצויינה

 בהודעה מוקדמת כאמור בסעיף 6.

 5. (א) רשאי המנהל לראות אגודה שיתופית חקלאית כיצרן, ולקבוע לה מכסת שיווק
ה; האגודה תקבע עקרונות בדבר חלוקת המכסה האמורה בין חבריה,  משותפת לכל חברי

 ותחלק את המכסה בהתאם לעקרונות שקבעה.

 (ב) חבר הרואה עצמו נפגע על ידי החלוקה יוכל להשיג עליה, והוראות תקנות
 האגודה יחולו על ההשגה כאילו נתגלע על ידי כד סכסוד בין האגודה לבין החבר.

 6. (א) הודעה מוקדמת של לפחות ששה חדשים תימסר לכל יצרן, בה תפורט מכסת
ווק; לא תחול חובת הודעה  השיווק שהוקצבה לו וכן התקופה אליה מתייחסת מכסת השי

 מוקדמת לגבי שינוי מכסת השיווק לפי סעיף 4.

 (ב) הודעה כאמור בסעיף זה יראו כנמסדת בתום שבעה ימים מיום שנמסרה לבית
 הדואר אם היא נשלחה בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו הרגיל או מקום עסקו הרגיל או

 מקום מגוריו האחרון או מקום עסקו האחרון של היצרן.

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 1082, תשכ״א, עמ׳ 560.
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 7. לא ישווק יצרן חלב אלא מתוצרתו, ובכמות שלא תעלה על מכסת השיווק או המכסה
; יצרן הרוצה לשווק חלב שהפיק מעל למכסת השיווק או המכסה  החדשית שנקבעה לו
 החדשית שנקבעה לו, יעביר את עודפי החלב באמצעות המחלבה או תחנת האיסוף שדרכם
 הוא משווק את מכםתו וייעשה בהם כפי שיצווה המנהל בכל מקרה ומקרה או סוג של מקרים.

 8. (א) לא ישווק יצרן את מכסת השיווק והמכסה החדשית שלו אלא למחלבה או
 לתחנת איסוף.

ות: האחד לחלב במסגרת מכסת נ  (ב) במחלבה או בתחנת איסוף ינוהלו שני חשבו
 השיווק והמכסה החדשית והשניה לעודפי החלב המובאים לפי סעיף 7.

 9.. מכסות שיווק שנקבעו ליצרנים ערב תחילתו של צו זה יראו אותן כאילו נקבעו לפי
 צו זה לשנת הכספים 1967/68.

 10. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ״ז—1967״.

 שיווה עודפי
 חלב

 שיווק רס
 למחלמה אוו

 תחנת איסוף

 הוראת מעבר

 השם׳

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ו׳ בתמוז תשכ״ז (14 ביולי 1967)
 1חמ 740109)י

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—11960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
 1960 / אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של
 דרום (וסביבות תל-אביב) במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תו&פת

 הגוש׳ החלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

 6486 3 414 בשלמות
 6486 18 220 בשלמות
 6486 28 380 בשלמות
 6486 35 340 בשלמות
 6486 42 496 בשלמות
 6486 50 236 בשלמות
 6486 55 615 בשלמות
 6486 59 182 בשלמות

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ד, עמי 92.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של
 נצרת במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכר.

 תופפת

 •הגיש: החלקה שטח החלקה השטח להמרה
 ־ במטרים מרובעים במטרים מרובעים

876 4574 11 18548 

362 1224 44 18548 

578 900 47 18548 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967) י
) שר המשפטים 7 0 1 3 מ 0 ח ) 

 ם״ח 316, תש״ד, עמ׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה־•׳), תש״ר—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ן מס י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך•—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של
 ירושלים במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכד.

 תופפת

 הנו?8 החלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

 30076 133 1047 בשלמות

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 1 ט״ח 316, תש״ר, עמ׳ 92.

 י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967)
 (חט 70130)
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרופה״), תש״ר—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של
 ירושלים במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

 תופפת

 השטח ?המרה
 במטרים מרובעים

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 החלקה

65 8547 93 30150 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967)
 (חט 70130)

 1 ס״ח 316, תש״ה עמ׳

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ר—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת ם ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתדוסה״), תש״ך—
 1960/ אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של
 תל-אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 החלקה

104 2016 6211 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״זי בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תשייר, עמ׳ 92.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרופה״), תש״ד—1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לםוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק.לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
י מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של, 960 נ א i 1 

 פתח-תקוה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
 האמורה בהתאם לכד.

 תופפת

ה שטח החלקה השטח לחמרה ש ל ח ה m 0 

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

241 253 369 6122 

 י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967) י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
) שר המשפטים ז 0 1 3 מ 0 ח < 

 ס״ח 316, תש״ד, עמי 92.

 פקודת שיווק פרי הדר, 1947
 תכנית לשיווק פרי הדר לעונת 1967/68

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת שיווק פרי הדר, 1947 ותקנות פרי הדר
: ו ית ז , עורכת המועצה לשיווק פרי הדר תכנ  (סמכויות מועצת השיווק), תש״ט—1949 2

 d בתכנית זו —
;  ״המועצה״ — המועצה לשיווק פרי הדר

- פרי הדר מכל מין, זן וסוג, למעט אתרוגים י  ״פרי הדר״ -
א; צו ״פדי ליצוא״ — פרי הדר ראוי ליצוא, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי י , 

 ״פרי למאכל״ — פרי הדר ראוי למאכל אדם, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצורר שיווקו
 למאכל בארץ;

; ה  ״פרי לתעשיה״ — פרי הדר שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי תעשי
 ״פרדס״ — קרקע נטועה עצי הדר;

 ״אגודה שיתופית״ — אגודה שיתופית לשיווק יבולי פרדסים;
 ״פרדסן״ — בעל פרדס; אם הוחכר הפרדס — החוכר; אם נמכרו יבולי הפרדס על העץ
נת 1967/68 — קונה היבולים; ואם יש לאדם אחר כדין הזכות לנהוג מכוח עצמו דין  מעו

ת; כו נת 1967/68 — בעל אותה ז  בעלים ביבולי פרדס על העץ מעו
; ו  ״קבלן״ — אדם שאושר על ידי המועצה להיות קבלן לצורר תכנית ז

 ״שיווק״ — יצוא, מכירה או העברת בעלות בדרך אחרת, למעט מכירת יבול על העץ;
 ״דונם״ — דונם מטרי.

 1 ע״ר 1947, חוס׳ 1 מס׳ 1608, עמ׳ 204 ; ט״ח 61, תשי״א, עמי 8.

 2 ק״ת 16, תשייט, עמי 204.
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 2. שיווק פרי הדר הנמצא ברשות פרדסנים וקבלנים הוא בידי המועצה בלבד ויבוצע
 על ידיה במישרין או באמצעות סוכנים שתמנה למטרה זו.

 שיווק פרי
 הדר

 קב5ני& 3. (א) ואלה הקבלנים שאושרו על ידי המועצה:
; מ  (1) פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בא״י, אגודה שיתופית בע״

; מ  (2) יכין, אגודה שיתופית חקלאית בע״
 (3) תנובה—אכספורט, אגודה שיתופית לשיווק תוצרת משקי העובדים העב

; מ  ריים בע״
; מ  (4) פריתז, אגודה שיתופית לשיווק פרי הדר בע״

; מ  (5) איחוד משלחי הדרים בישראל בע״
; מ ״ ע  (6) מטעי רסקו ב

 (7) ״מהדרין״ בע״מ.
 (ב) קבלן יחתום על התחייבות בנוסח שהמועצה תקבע, בכל עת שיידרש לכך על

 ידי המועצה.
 (ג) המועצה רשאי לדרוש מקבלן תיקון בתקנות התאגדותו, במידה שהתיקון דרוש
 כדי לאפשר לו לקיים הוראותיה של תכנית זו או הוראות המועצה שניתנו על פי התכנית

 או על פי הפקודה.

 הצמדה 4. (א) לא ישווק פרי הדר של פרדסן אלא אם הפרדסן צמוד לקבלן או למועצה במי
ית זו.  שרין בהתאם להוראות תכנ

 (ב) פרדסן ששטח פרדסו עולה על דונם אחד חייב להתקשר קשר הצמדה לקבלן
1 באוגוסט ) ז ״ כ ש ד בתמוז ת ; תקופת ההצמדה מתחילה ביום כ״ ו  בהתאם להוראות תכנית ז

 1967) ומסתיימת ביום כ״ה באב תשכ״ז (31 באוגוסט 1967) (להלן — המועד הקובע).

 (ג) פרדסן שהיה צמוד לקבלן לצרכי התכנית לשיווק פרי הדר לעונת 1966/67
 רואים אותו כצמוד לאותו קבלן גם לצורך תכנית זו, אלא אם בוטלה ההצמדה באחת משתי

:  דרכים אלה
בע;  (1) על ידי הפרדסן בהודעה בכתב למועצה תוך המועד הקו

 (2) על ידי הקבלן, בהודעה בכתב לפרדסן ולמועצה לא יאוחר מחמישה עשר
 יום לפני תום המועד הקובע.

 (ד) פרדסן שלא היה צמוד לקבלן או בוטלה צמידותו לקבלן ולא התקשר קשר
 הצמדה לקבלן אחר תוך המועד הקובע, תצמידו המועצה — לפי ראות עיניה — לקבלן או
 אם אין לדעתה אפשרות מעשית לכך, תצמידו אליה במישרין, ותודיע על כך בכתב לפרדסן,
 ומתאריך אותה הודעה יראו אותו קשור קשר הצמדה לאותו קבלן או למועצה במישרין, הכל
 לפי הענין, ובלבד שהמועצה לא תצמיד לקבלן פרדסן ששטח פרדסו אינו עולה על דונם אחד,
) אינו גורע מסמכויות המועצה ג ) ן  אלא על פי בקשה בכתב מאת הפרדםן; האמור בסעיף קט

 לפי סעיף קטן זה.

 (ה) פרדסן חבר אגודה שיתופית, לרבות אדם שקנה מאותו פרדסן את יבולי פרדסו
 על העץ מעונת 1967/68, יוצמד לקבלן באמצעות אותה אגודה שיתופית בלבד, זולת אם
 הגיש למועצה תוך המועד הקובע הסכמה בכתב של אותה אגודה שיתופית להצמדתו הישירה
) תחול הוראה זו גם אם אותו פרדסן, או אדם שקנה את ג ) ן ט ; למרות האמור בסעיף ק  לקבלן
 יבולי פרדסו על העץ מעונת 1966/67, הוצמד במישרין לקבלן לצרכי תכנית לשיווק פרי הדר
 לעונת 1966/67 ; לעגין סעיף קטן זה, ״פרדסן״ — לרבות אגודה שיתופית שחבריה פרדסנים

 2992 קובץ התקנות 2084, כ״ו בתמוז תשכ״ז, 3.8.1067



 או אגודות שיתופיות של פרדסנים, ולענין הצמדת אגודה כזאת המוגה ״הצמדה״ יתפרש
 כהצמדת חברי האגודה על ידי אותה אגודה.

 (ו) רכש אדם פרדס או יבול של פרדס לאחר תום המועד הקובע, יראוהו לענין אותו
 פרדס או יבול צמוד אל הקבלן שאליו הוצמד המוכר.

 (ז) הודיע פרדסן בכתב למועצה תוך המועד הקובע בדבר הצמדתו לקבלן אחד או
 בדבר השארת הצמדתו לקבלן שאליו היה צמוד לצרכי התכנית לשיווק פרי הדר לעונת
 1966/67, לא תהיה הודעה זו ניתנת לשינוי על ידיו בהודעה מאוחרת יותר אף אם נמסרה

 לפני תום המועד הקובע.
 (ח) בכפוף ליתר הוראות סעיף זה רשאי פרדסן להיצמד לקבלנים שונים בקשר,

 לפרדסים שונים או לחלקי פרדס שונים שברשותו.
 (ט) הודיע קבלן למועצה בכתב לא יאוחר מתום המועד הקובע כי נערך הסכם
1 באפריל 1967) לפיו התחייב אותו ) ז ״ כ ש י יום כ׳ באדר ב׳ ת  חתום על ידי פרדסן לא לפנ
 פרדסן להצמיד את עצמו אל אותו קבלן לעונת 1967/68, דין הסכם זה כדין הודעה ראשונה

. ה) ) ; הוראה זו כפופה להוראות סעיף קטן ( ז ) ן ט  של אותו פרדסן לפי סעיף ק
 (י) נמסר פרדס לעיבוד וניצול לפי חוזה השאלה או הרשאה, או ניטע פרדס לפי
 חוזה מימון לתקופה של לא פחות מחמש עשרה שנים, והותנה באותו חוזה השאלה, הרשאה
 או מימון כי שיווק יבולי אותו פרדס יבוצע באמצעות משווק שיאושר על-ידי המשאיל
 או המרשה או המממן, הכל לפי הענין, והודיע על כך למועצה לא יאוחד מתום המועד
 הקובע, לא יוצמד אותו פרדס לקבלן ולא תבוטל ולא תשונה הצמדתו, אלא באישור מוקדם

 בכתב של אותו משאיל או מרשה או מממן, הכל לפי הענין.

 .5. (א) מצאה המועצה שקבלן לא מילא אחרי הוראה של הפקודה או של התכנית ביטול אישור
 שנערכה לפיה, או אחרי הוראה של המועצה שניתנה על פי התכנית האמורה, רשאית היא
 לבטל בכל עת את אישורו כקבלן, ולהורות על חיסול חשבונותיו עם המועצה ועם הפרדסנים

 שהיו צמודים אליו עד אותה שעה, ועל הצמדת אותם פרדסנים לקבלנים אחרים.
 (ב) אדם שהמועצה החליטה לבטל את אישורו כקבלן כאמור, רשאי לערוד על
י מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל תור שבעה ימים מיום  החלטת המועצה בפנ
; החלטת מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל היא ו די  מסירת, החלטת המועצה לי
 סופית; לא הוגש ערר, תבוצע החלטת המועצה עם תום המועד להגשת הערר; לא תבוצע

 החלטת המועצה כל עוד הערר תלוי ועומד.

ר ספתח להספקת ד י ה ר  6. (א) המועצה תערוך רשימה שבה יפורט חלקו של כל קבלן בהזמנות פ
0 ^ ?

י

ב ^ י , ; חלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים, לכל ^ ים)  לצרכי שיווק (להלן — מפתח הקבלנ
 זן וזן של פרי הדר לחוד, ייקבע בהתאם לכמויות הכלליות ברוטו של פרי ההדר מכל זן וזן

 שסיפק למועצה לשם שיווק בעונת 1966/67, במידה שאין הוראה אחרת בסעיף זה.
 (ב) בוטל קשר הצמדה של פרדסנים לקבלן, שאליו היו צמודים בעונת 1966/67,
 או חל שינוי בשטחי פרדסיהם, או הוצמדו פרדסנים לקבלן שלא היו צמודים אליו בעונת
 1966/67, או חל שינוי בחלקו של פרדסן לעומת חלקו בעונת 1966/67 לפי הוראות

 סעיף 7(ב), יחולו בחלקו של אותו קבלן במפתח הקבלנים שינויים מתאימים לכך.

 7. (א) קבלן יערוך רשימה שבה יפורט חלקו של כל פרדסן הצמוד אליו בהזמנות מפתח להספקת
0 ? נ

ע

פ י י £ י ד  פרי הדר לשם מסירתו למועצה (להלן — מפתח הפרדסנים); חלקו של פרדסן במפתח י
 הפרדסנים לכל זן וזן של פרי ההדר לחוד, ייקבע בהתאם לממוצע של הכמויות הכלליות
 ברוטו של פדי ההדר מכל זן וזן שסופקו מפרדסיו למועצה לשם שיווק בעונות 1965/66

 ו-1966/67, בהתחשב עם שינויים שחלו בשטחי פרדסיו.
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 (ב) חלקו של פרדסן במפתח הפרדסנים ביחס לכל פרדס הנותן בעונת 1967/68 את
די  יבולו החמישי, או יבול מוקדם יותר, ייקבע לפי הערכת יבולים מוקדמת שתבוצע על-י

 המועצה.

ליצוא או פרי '  8. (א) המועצה תזמין מהקבלנים, תוך תקופות קבועות על-ידיה, פרי
 למאכל לשם שיווק, מכל זן וזן לחוד, בהתאם לחלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים, או
; קבלן חייב לספק  שלא בהתאם לחלקו, אם נתקבלה על כך במועצה החלטה פה אחד
 למועצה או למי שהמועצה תורה, פרי ליצוא או פרי למאכל, בטיב, בכמויות, במקומות
 ובזמנים שהמועצה תקבע מזמן לזמן בכתב ומהזנים שתקבע, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון
ת  של כל משלוח של פרי הדר שסופק; קבלן יספק למועצה או למי שהמועצה תורה א
 יתרת פרי ההדר העומדת לרשותו מזמן לזמן כפרי לתעשיה, אולם המועצה רשאית מזמן
 לזמן, בהודעה בכתב לקבלנים, לעכב את הספקת הפרי לתעשיה, להגבילה או להסדירה בכל

 צורה אחרת.

 (ב) קבלן רשאי וחייב, תוך תקופות שנקבעו על ידיו, להזמין ולקבל מהפרדסנים
 הצמודים אליו ומהם בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף קטן (א), כמות
 ברוטו של פרי הדר מכל זן לחוד, בהתאם לחלקו של כל פרדסן כאמור אם דרוש הדבר

 לקיום הוראות המועצה.

 (ג) המועצה תשווק את פרי ההדר של פרדסנים הצמודים אליה במישרין כפרי
 למאכל או כפרי לתעשיה בלבד בכל צורה שתמצא לנכון, ותקבע את דמי הפדיון לאותם
; פרדסן הצמוד באמור יקטוף או ן כו  פרדסנים במישרין לפי כל שיטת חישוב שתמצא לנ
 יתלוש את פרי ההדר שבפרדסו וימסרו למועצה לשם שיווק, כולו או מקצתו, על פי

 הוראות מאת המועצה ובהתאם להוראות אלה בלבד.

 הזמנת פרי הדר
 מקבלנים

 ופרדסניפ

 9. (א) לא מילא קבלן אחרי הוראה מהוראות המועצה לפי סעיף 8 או אחרי דרישה
 מדרישותיה בתוקף סמכויותיה לפי סעיף 3 לפקודה, תהיה המועצה רשאית להוציא לפועל
 על חשבונו אותה הוראה או דרישה בכל דרך שתיראה לה, וכן לחייב אותו בכל הפסד או

 נזק שנגרם, לדעתה, בקשר לכך.

 (ב) נמצא כי פרי הדר שהמועצה סיפקה לקונה לא היה בהתאם להזמנת המועצה
 מקבלן שסיפק אותו פרי הדר או שלא התאים בטיבו, מיונו או אריזתו לתנאים שנקבעו
 בכל חיקוק, והמועצה שילמה לאותו קונה דמי נזק או פיצויים, או הופחת מחיר פרי ההדר
יב הקבלן שסיפק למועצה אותו פרי הדר להחזיר לה כל סכום שהיא שילמה  בקשר לכך, חי
 או שהופחת כאמור; אולם המועצה, בטרם תגבה מהקבלן אותו תשלום, תתן לו הזדמנות
 להוכיח כי הדבר היה באשמתה היא, ומשהצליח להוכיח זאת, יחול ההפסד האמור על

 הפדיון הכללי של פרי ההדר.

 (ג) נדרש קבלן לספק כמות פרי ליצוא לאניה מסויימת ולא סיפקה, רשאית
 המועצה לדחות את התאריך של קבלת אותה כמות פרי ליצוא מאותו קבלן לתקופה שתמצא

 לנכון.

ם ולא סיפקה, תנוכה אותה  (ד) נדרש קבלן לספק כמות פרי למאכל לתאריך מסרי
 כמות פרי למאכל מחלקו במפתח הקבלנים.

ו לאניה מסויימת  (ה) סירבה המועצה לקבל מקבלן כמות פרי ליצוא שהזמינה ממנ
 ולא היה הדבר באשמת הקבלן, תשלם המועצה מהפדיון הכללי של פרי ההדר את סכום

 ההפסד שייגרם לאותו קבלן מחמת עיכוב היצוא של אותה כמות פרי ליצוא.

 אחריות ?קיום
 הוראות
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 (ו) י נדרש פרדסן בכתב לספק לקבלן כמות פרי הדר בהתאם לחלקו במפתח
 הפרדסנים ולא סיפקה למועד הקבוע, דשאי אותו קבלן, לשם ביצוע כל הזמנה של המועצה;
 לקבל אותה כמות פרי ההדר מכל פרדסן אחר הצמוד אליו, ולדחות את תאריך קבלת
; היה אותו ן  אותה כמות פדי ההדר מהפדדסן שלא סיפקה כאמור לתקופה שימצא לנכו
 פרי הדר פרי למאכל ובגלל אי הספקה זו לא ביצע הקבלן את הזמנת המועצה, תנוכה

 אותה כמות פרי למאכל מחלקו של אותו פרדסן במפתח הפרדסנים,

 10. (א) קבלן יתן לפרדסן הצמוד אליו שירותי בית אריזה מרכזי ממוכן לשם אריזת
 פרי ההדר של הפרדסן וביצוע יתר תהליכי הכנת הפרי לשיווק.

 (ב) הפרדסן יקטוף או יתלוש את פרי ההדר שבפרדסו, ויספקו לקבלן בשער
 הפרדס לשם אריזה ושיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות מאת הקבלן שאליו הוצמד, ולא
 יעשה אחת הפעולות האמורות אלא לפי הוראות הקבלן שאליו הוא צמוד ובהתאם להוראות
; הוצמד פרדסן לקבלן באמצעות אגודה שיתופית, יבצע הפרדםן את כל האמור  אלה
 באמצעות אותה אגודה שיתופית ועל פי הוראותיה בלבד-, הקבלן רשאי לקבוע סיבולת

 להובלת פרי ההדר מהפרדסים לבית האריזה לשם השוואת הוצאות הובלה אלה. _

 (ג) קבלן חייב להודיע למועצה בדבר ביצוע קטיף או תלישה על ידי פרדסן הצמוד
; לצורך  אליו שלא לפי הוראותיו כאמור בסעיף קטן (ב) מיד לאחר שהדבר הגיע לידיעתו

 סעיף קטן זה יראו את ידיעתם של סוכני הקבלן או עובדיו האחראים כידיעת הקבלן.

 (ד) קטף או תלש פרדסן• פרי הדר מפרדסו שלא בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)
 ישווק אותו פרי הדר, על פי הוראות המועצה בכתב, כפרי לתעשיה בלבד.

 (ה) קבלן רשאי לחשב את כמויות פרי ההדר שסופקו על ידי פרדסן לבית האריזה
 העומד לרשותו, את סוגיהם ואת מניניהם, לפי שיטות החישוב הסבירות בהתחשב עם תהליכי
 האריזה הממוכנת, וכן למזג לאחר ביצוע החישוב האמור את פרי ההדר של אותו פרדסן עם
 פרי ההדר של פרדסנים אחרים, בתנאי שכל שיטת חישוב באמור תהיה אחידה ביחס לכל

 הפרדסנים המספקים פרי הדר לאותו בית אריזה.

 (ו) קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים, או המשתמש בבית אריזה מסויים ביחד עם
 קבלנים אחרים, יעמיד לרשות כל בית אריזה כזה חלק מתאים של חלקו במפתח הקבלנים,
 בהתאם לחלקם של הפרדסנים הצמודים אליו, והמספקים את פרי ההדר שלהם לאותו בית

 אריזה, במפתח הפרדסנים.

 (ז) חלקו של פרדסן בהספקת פרי ליצוא יחושב בהתאם לכמות הפרי ליצוא שנת
 קבלה למעשה תוך פדי ההדר שסופק על ידיו לבית האריזה. חלקו של פרדסן בהספקת פרי
 למאכל יחושב באותו יחס לכלל כמות פרי ההדר •שאינו ראוי ליצוא שסופק על ידיו לבית
 האריזה כיחס כלל כמות הפרי למאכל שסופקה מאותו בית אריזה למועצה לכלל כמות פרי
זה; יתרת כמות פרי ההדר שסופקה על ידי נו ראוי ליצוא שנתקבל באותו בית הארי  ההדר שאי

 פרדסן לבית האריזה תחושב כפרי לתעשיה.

 (ח) קבלן רשאי, בהסכמת הפרדםן הצמוד אליו, להפנות משלוחי פרי הדר שאינו
 ראוי ליצוא מפרדסו של אותו פרדסן במישרין כפרי למאכל או כפרי לתעשיה, ודין משלוחים
 אלה לכל דבר כאילו נמסרה על ידי אותו פרדסן לבית האריזה שאליו מספק או חייב לספק

 אותו פרדסן את פרי ההדר שלו בהתאם להוראות הקבלן שאליו הוא צמוד.

 (ט) נמצא פרי הדר שנארז בבית אריזה מבורר, ממויין, מדונג, מסומל או ארוז
 לצרכי יצוא שלא כדין במידה המעידה, לדעת המועצה, על זדון או רשלנות או חוסר יעילות
 בפיקוח על עבודת הבירור, המיון, הדינוג> הסימול או האריזה באותו בית אריזה, יעסיק
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 הקבלן שאותו בית אריזה עומד לרשותו, אם יידרש לכך בכתב על ידי המועצה, אדם שיאושר
 לכך על ידיה ובתנאי עבודה ומשכורת שייקבעו על ידיה, לפקח על הבירור, המיון, הדינוג,

 הסימול והאריזה באותו בית אריזה על חשבונו של אותו קבלן לתקופה שהמועצה תקבע.

 (י) תמורת שירותי בית האריזה יגבה הקבלן מהפרדדסן תשלומים לפי שיעור
 שיוסכם ביניהם, ובאין הסכמה, לא יעלה תשלום זה על ההוצאות הממשיות ביחס לשירותים
 אלה באותו בית אריזה, כשהן מחושבות לפי שיטת חישוב סבירה, על בסיס תפוקה סבירה,

 בצירוף ריווח סביר, בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות של אותו בית אריזה.

 לענין סעיף קטן זה, ״שירותי בית האריזה״ — כל תהליכי עבודת בית האריזה החל
 בקבלת. פרי ההדר בפתח בית האריזה וגמור בהעמסתו למשלוח מבית האריזה בהתאם להור
 אות הקבלן, לרבות רישום ראשון של כמויות פרי ההדר שנתקבלו בבית האריזה ונשלחו

 מבית האריזה ולרבות הוצאות ההסנת המרי אריזה.

 (יא) קבלן שלרשותו, בתי אריזה אחדים רשאי לבצע את הוראות סעיפים קטנים
 (ב), (ה), (ז), (ח) ו-(י) ביחס לכלל בתי האריזה העומדים לרשותו ביחד, או לקבוצת בתי
 אריזה העומדים לרשותו באזור מסויים ביחד, במקום לבצען בכל בית אריזה כזה לחוד, ואז

) לגבי אותו קבלן. ו )  לא יחולו הוראות סעיף קטן

 (יב) תמורת ארגון וניהול כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי תכנית זו או בהתאם
, ישלם הפרדםן לקבלן דמי ( י )  להוראותיה, למעט שירותי בית אריזה כמשמעותם בסעיף קטן

 עמילות שלא יעלו על 2% מהפדיון המשתלם לפרדסן על פי הוראות סעיף 12 (ב).

 סיבולת והטבות 41 (א) דמי הפדיון שיתקבלו על ידי המועצה תמורת שיווק פרי ההדר מכל זן להוד,
 וכל תשלום שיתקבל בקשר לכך, יהוו סיבולת נפרדת; המועצה רשאית, בתחומי כל סיבולת
 נפרדת, לסווג את פרי ההדר ששווק לסוגים שונים לפי כל מבחן, לרבות מבחן המגינים, שה

 מועצה תמצא לנכון, ולקבוע לסוגים אלה מחירים שונים.

 (ב) המועצה רשאית לחלק את עונת השיווק לתקופות שונות, ולקבוע הטבות
 שישולמו בעד פרי הדר, מהסוגים שהמועצה תקבע, שסופק לה — לפי דרישתה — תוך כל

; הטבות אלה ישולמו לכל זן מתוך הסיבולת הנפרדת לאותו זן. ת א ז  תקופה כ

 ח5וקת הפדיון 12. (א) המועצה תחלק בין הקבלנים את דמי הפדיון שתקבל תמורת שיווק פרי הדר
 שסיפקו לה וכל תשלום שתקבל בקשר לכך, במפרעות ובשיעורים שתקבע מפעם לפעם באופן
 יחסי לכמויות פרי הדר שסיפק כל אחד מהם ובהתאם לשיטת הסיבולת של המועצה; המועצה
 רשאית לנכות מדמי הפדיון האלה את כל הוצאותיה בקשר לביצוע סמכויותיה ותפקידיה
 לצורך שיווק פרי הדר וכל הכרוך בכך, לקבוע את שיטת החישוב של הוצאות אלה, ולנכות
 מדמי הפדיון האלה כל סכום שהיא רשאית לנכותו כך על פי כל חיקוק, וכן לנכות מהתשלום

 לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו בהתאם להוראות תכנית זו.

 (ב) קבלן יחלק בין הפרדסנים הצמודים אליו כל סכום שקיבל מהמועצה כאמור
 בסעיף קטן (א) באופן יחסי לכמויות פרי ההדר שכל אהד מהם סיפק לו בהתאם לשיטת
 הסיבולת של המועצה, או לפי שיטת סיבולת מיוחדת של אותו קבלן שאושרה על ידי המוע
 צה ; אולם כל סכום ששולם בהענקה, כהפסד או כפיצוי לאותו קבלן או על ידיו ייזקף לחובת
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 אריוה ליצוא

 בקורת פרי
 למאכל

 ווהעברת פרי
 לתעשיה

 ספרי החשבונות
 ומסירת פרטים

 החזרת היתרי
 הובלה׳

 איסור הוצאת
 פרי הדר

 מפרדס

 פרי לתצרוכת
 עצמית

 י חשבונו של אותו פרדסן שהוכח כי בקשר לשיווק פרי פרדסו שולמו הסכומים כאמור, ואם
 אותו הפסד או פיצוי שולם באשמת הקבלן, ישא בו הוא לבדו.

 13. (א) לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא בחמרי אריזה שסופקו על ידי המועצה, פרט
 למקרים שבהם התירה המועצה בכתב את האריזה בחמרים אחרים.

 (ב) לא ייארז פרי הדר אלא בבתי אריזה מרכזיים שאושרו למטרה זו על ידי
 המועצה.

 (ג) המועצה רשאית להורות כי בתקופות מסויימות יעבור הפרי תהליך הבחלה.
 (ד) מהתאריך שהמועצה תקבע לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא אם עבר תהליך

 רחיצה, דינוג וסימול.
 (ה) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד) לא יחולו על פרי הדר מאותם הסוגים או

 מאותם האזורים שהמועצה תקבעם.

 14. (א) פרי הדר שסופק כפרי למאכל, רשאית המועצה לערוך בקורת בנוגע לטיבו על
 ידי המבקרים, במקומות ובשיטה שהיא תקבע; מצא מבקר שפרי הדר שסופק כאמור אינו
 ראוי למאכל בהתאם לקביעותיה של המועצה, רשאית המועצה להורות שיראו פרי הדר כזה

 כפרי לתעשיה וישתמשו בו בהתאם לכך, או שינהגו בו בכל דרך אחרת.
 (ב) נתפס פרי הדר שהובל או שווק או הוחסן שלא לפי הוראות כל רין, תשווק
 המועצה אותו פרי הדר בכל צורה שתיראה בעיניה, ותמורתו תחושב לפי מחירי הפרי לתע־

 שיה ותופקד בקופת המועצה לזכות בעליו עד שיוחלט מה ייעשה בה בהתאם לכל דין.

 15. (א) קבלן ינהל ספרי חשבונות נפרדים בקשר לעסקיו כקבלן.
 (ב) קבלן ימסור בכתב למועצה, לפי דרישתה, ידיעות ופרטים בכל ענין הקשור

 בשיווק פרי הדר של פרדסנים הצמודים אליו.

 16. (א) קבלן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מתאריך שבו נדרש לכך בכתב,
 כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה שקיבלו מהמועצה ולא מסרו לפרדסן

 הצמוד אליו׳ לשם משלוח פרי הדר בהתאם להזמנותיו או להוראותיו.

 (ב) פרדסן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מהתאריך בו נדרש לכך בכתב,
 כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה, שקיבל מהקבלן או מהמועצה, במישרין
 או בעקיפין, ולא סיפק לפיו פרי הדר בהתאם להזמנות הקבלן שאליו הוא צמוד או בהתאם

 להוראותיו.

 17« לא יוציא אדם ולא ירשה להוציא מתחומי פרדסו פרי הדר אלא בהתאם להוראות
 המועצה או קבלן.

 18. (א) קבלן רשאי להקציב לפרדסן הצמוד אליו פרי הדר לצריכת בני ביתו ולמתנות,
 בכמויות שהקבלן ימצאן סבירות בהתחשב עם נסיבות המקרה (להלן — בסעיף זה — פרי

 לתצרוכת עצמית).

 (ב) הפרי לתצרוכת עצמית יוקצב לפרדסן מתוך יבולי פרדסו ולא יובא בחשבון
 כמויות פרי ההדר שסופקו על ידי הפרדסן לקבלן לשם אריזה ושיווק.

 (ג) הפרי לתצרוכת עצמית יימסר על ידי הקבלן לפרדסן בבית האריזה בלבד, אולם
 הפרדסן רשאי, ברשותו המוקדמת של הקבלן, לקבל פרי לתצרוכת עצמית גם בפרדס בכמות

 שאינה עולה על מאה פירות שלמים.

 קובץ התקנות 2084, כ״ו בתמוז חשכ״ז, 3.8.1967 2997



 (ד) (1) פרדסן רשאי להשתמש בפרי לתצרוכת עצמית שברשותו לצריכת בני
 ביתו למאכל, וכן רשאי הוא להעניקו במתנות ובלבד שלא יעניק מתנות

 כאמור לאדם העוסק במסחר סיטוני או קמעוני בפרי הדר.

 (2) קיבל פרדסן פרי לתצרוכת עצמית בכמות העולה על צרכיו, יחזיר את
 עודף הפרי לקבלן לשם שיווק.

 (3) פרדסן לא ימכור פרי לתצרוכת עצמית שברשותו ולא יעבירנו מרשותו
 בתמורה בכל צורה אחרת, ולא ישתמש בו אלא כאמור בסעיף זה.

 (ה) הוראות סעיף 16 בדבר החזרת היתרי הובלה יחולו גם על היתרי הובלת הפרי
 לתצרוכת עצמית, בשינויי נוסח המתחייבים מהענין.

 (ו) המועצה רשאית בכל עת להחליט בדבר הגבלות ומבחנים להקצבות פרי לתצ
ת; החליטה המועצה כאמור והודיעה על כך לקבלנים; ינהגו הקבלנים מאותה  רוכת עצמי

 שעה בהתאם להגבלות והמבחנים האמורים בלבד.

 19. (א) כל סכסוך בין פרדסן לבין קבלן שאליו הוא צמוד, בקשר לשיווק פרי הדר,
 מסירתו, חלוקת הפדיון או כל ענין אחר הכרוך בהוראות תכנית זו, יימסר להכרעת בורר או

 בוררים שיתמנו לכך על ידי יושב ראש המועצה.

 (ב) הבוררים לא יהיו קשורים בדיני הראיות ובתקנות סדרי דין הנהוגים בבתי
 המשפט.

 20. תכנית זו חלה על פרי הדר מיבול העונה 1967/68.

 21. על אף האמור בתכנית זו —
 (1) רשאית המועצה, בהודעה שתפורסם ברשומות, להוציא מזמן לזמן זנים,
 מינים וסוגים של פרי הדר מכלל הוראות תכנית זו, כולן או מקצתן, ולהתיר את
 שיווקם או הובלתם ללא כל הגבלות או בהגבלות ובתנאים שתקבע בהודעה

 האמורה;
 (2) רשאית אגודה שיתופית לקבוע בינה לבין חבריה כל שיטה של הספקת
 פרי הדר לצרכי שיווק, של סיבולת, של חלוקת פדיון ושל בירור סכסוכים, בהת

 חשב עם הוראות תקנותיה בלבד;
 (3) לענין סעיפים 7, 8(ב), 9(ו) ו-12(ב) — תבוא האגודה השיתופית במקום

 הפרדסנים שהוצמדו לקבלן באמצעותה.

 22. העובר על הוראה מהוראות תכנית זו, דינו כאמור בסעיף 13 לפקודה.

 23. לתכנית זו ייקרא ״תכנית לשיווק פרי הדר לעונה 1967/68״.

י ת ם ג ב י י  י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967) , ח
 שר החקלאות

 יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ז ס ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
ם י ע י ד ו ת מ י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—958! 2 תיקיז פרמ
) _ - (לב) בתוספת ב ל  ב (

 י ^ הראשונה
א: בו  (1) בטור ב׳, במקום הגושים והחלקות המפורטים ליד שם הישוב ״אחיסמך״ י

 ״הגושים: 4454,4343,4014,4013 בשלמותם;
ד 59,27 ו-60 כמסומן במפה; ע 2  4007 פרט לחלק מחלקות 3
 4015 פרט לחלקות 1 עד 21 וחלק מחלקה 23 כמסומן במפה.

ת: 18,1 וחלקים מחלקות 2 עד 9 בגוש 4005 כמסומן במפה;  החלקו
 35 עד 72,51,47,41 וחלק מחלקות 17,14,10 עד 32,23,19 עד 34,
 42, 43, 48 עד 50, 52 עד 54, 57, 69 עד 71 בגוש 412 כמסומן
61 וחלק מחלקות 54,33 בגוש 4016 כמםומן במפה; ,57 ,55  במפה;
 7 עד 24,22,9 עד 38,34,33,31 עד 40, וחלק מחלקות 10,6,5 עד
 13, 15 עד 21 בגוש 4023 כמסומן במפה; 31,30 וחלק מחלקה 15
 (דרך) בגוש 4342 ;1 עד 4, 10 בגוש 4373 ;1 עד 32, 107 עד 137

 וחלק מחלקות 33 עד 140,52 בגוש 4455.
5 עד 8 בגוש 4006 כמסומן במפה;״. ; ה פ מ קת: 2,1 בגוש 4004 כמסומן ב  חלקי חלו
 (2) בטור ב׳ במקום הגושים והחלקות המפורטים ליד שם הישוב ״בן־שמן מושב״

 יבוא:
; תו  ״הגושים: 4021 בשלמו

 4020 פרט לחלקות 21, 22, 24 עד 28, 42 עד 55 וחלק מחלקה 17
 (דדך) כמםומן במפה;

 4022 פרט לחלקות 1, 20.
ת: 20, 22 עד 28, 30, 33, 34, 36, 37, 48 עד 67, 69, 72, 73 וחלק  החלקו
 מחלקות 17 עד 19, 21, 29, 31, 32, 35, 38 עד 47, 70, 71
 בגוש 4002 כמסומן במפה. 1 עד 8, 18, 20, 21, 23, 25, 26 וחלק
 מחלקות 9, 10, 15 עד 17, 19, 22, 24, 27, בגוש 4003 כמסומן
 במפה; 3 עד 6 וחלק מחלקות 1, 2, 16 בגוש 4004 כמםומן במפה;
 35,3,2,1 עד 37 וחלק מחלקות 21,6,5 בגוש 4023 כמסומן במפה;
 5 עד 12,10 עד 14, 16 עד 48,24 עד 70,62 וחלק מחלקות 15,11,
 35 עד 42, 47, 63, 64, 68, 69, 72 בגוש 4067 כמםומן במפה; 22,
 24 עד 28 בגוש 4461 ושטח נוסף מאדמות חרבת אזהיריה בין

 הגושים 4067,4021,4003 כמסומן במפה.״
א: בו  (3) בטור ב׳ במקום הגושים והחלקות המפורטים ליד שם הישוב ״גגתוך׳ י

 ״הגושים: 3975 ו-3976 בשלמותם;
 3974 פרט לחלקות 1 עד 4 ;

 4108 :פרט לחלקות 1 עד 8 וחלק מחלקה 58 (דרד);
 4109 פרט לחלק מחלקות 45 עד 53,50 כמסומן במפה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״זז, עמי 256.

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 2038, תשכ״ז, עמ׳ 2353.
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ת: 13, 14, בגוש 3973 ; 32 בגוש 3978;76 עד 105,103 וחלק מחלקות  החלקו
; 1 וחלק מחלקות 2, 3, 37  72, 75, 104 בגוש 4107 כמסומן במפה
 עד 41 בגוש 4110 כמסומן במפה; 48 עד 72 וחלק מחלקות 33 עד

 119,118,45, בגוש 4111 כמסומן במפה.״
א: ״8, 10, 11 בגוש 3992; בו  (4) מתחת לקו המפריד, בתחילת רשימת החלקות י

 27 עד 40 בגוש 3993 ; 25 עד 41 בגוש 3994 ;״ .

 השט 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מודיעים, תיקון מם׳ 2),
 תשכ״ז—1967״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ט׳ בתמוז תשכ״ז (17 ביולי 1967) ח

 פקודת העיריות
 חוק עזר לירושלים בדבר מפגעי תברואה

נה מועצת עירית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות / מתקי
: ה  חוק עזר ז

1 1. בסעיף 1 לחוק עזר לירושלים (מפגעי תברואה), תשי״ד—1954 2 (להלן — חוק העזר 1 י ע  ייי״יז פ
א: בו  העיקרי), לאחר הגדרת ״נגררת״ י

 ״ ״מיתקן״ — תא קיבול לפח אשפה מבטון ומתכת לפי דוגמה שאושרה על ידי ראש
 העיריה״.

 תיקח פעי!* 2 2. בסעיף 2 לחוק העזר העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) פגם בנכסים מחמת שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה מטיפוס שאושר על ידי ראש
 העיריה, או אין הם נאותים כל צרכם מחמת גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם
 או כל סיבה אחרת, או משום שפחי האשפה שבהם אינם מחומר לשביעת רצון
 המפקח, או משום שהם אינם מוצבים על משטח בטון עם אזורי הדחה, או שאינם

 בתוד מיתקן, הכל בהתאם לדרישת המפקח.״

 השט 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (מפגעי תברואה) (תיקון), תשכ״ז—1967״.

ק ל  נתאשר. ט׳ ק ו
 ז׳ בסיון תשכ״ז (15 ביוני 1967) ראש עידית ירושלים

 (חמ 878002)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, תשכ״ר, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 473, תשי״ד, עמי 1343 ; ק״ת 674, תשי״ז, עמ׳ 815; ק״ת 796, תשי״ח, עמי 1236; ק״ת 1695,

 תשכ״ה, עמ׳ 1493.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לכפר־סבא בדבר ניקוי בורות שופכין וביבים

נה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-254 לפקודת העיריות •י, מתקי
: ה  כפר־םבא חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז

; ק ״  ״מיכל״ — מכונית מיכל שקיבולה הוא עד 5 מ

; ן  ״בור שופכין״ — כל מקום קיבול המשמש או המיועד לשמש למקווה מי שופכי

י בנינים והעשוי להעברת מי הניקוז אל  ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משנ

 בור השופכין או אל רשת הביוב של העיריה;

ים;  ״נכסים״ — בנינים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטי

 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או
 היה זכאי לקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, בנאמן
 או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין אם לאו, לרבות שוכר או שוכר־

ם; י  משנה ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנ

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם, בין כבעל, בין כשוכר ובין בכל
 אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון•;

 ״העיריה״ — עירית כפר-סבא;

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
; ן  זה, כולן או מקצת

 ״מפקח״ — רופא עירוני, מנהל מחלקת התברואה בעיריה או פקיד עיריה אחר שהעיריה
; נתה אותו למלא תפקיד של מפקח  מי

 ״ניקוי״ — לרבות הרקת בורות שהפכין או הרקת םמיד, גריפתם והטיפול בהם בכל דרד
 אחרת.

 2. לא ינקה אדם, פרט למפקח, בור שופכין או ביב בתחום העיריה, אלא לפי היתר בכתב
 מאת ראש העיריה.

 3. (א) המפקח דשאי להיכנס לכל מקום בתחום העיריה שבו נמצא בור שופכין או ביב
ת לערוך בקורת או לבצע את העבודות שהוא מוםמד לעשותן לפי חוק עזר זה.  על מנ

. א) )  (ב) לא קפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו לבצע את סמכויותיו לפי סעיף קטן

 (ג) החלטת המפקח שבור שופכין או ביב טעונים ניקוי — היא סופית.

 4. (א) בעד ניקוי בור שופכין ישלם בעל הנכסים שבהם נמצא בור השופכין אגרה אנרתגיקוי
 לעירייה כמפורט בתוספת.

 1 דיגי מדיגת ישראל, נוסח חדש 8, תשב״ד, עמי 197.

 ניקוי בורות
 שופכיו
 וניבים

 סמכויות 1המפקח
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 (ב) בעד ניקוי ביב, ישלם המחזיק בנכסים שבהם נמצא הביב אגרה לעיריה כמפורט
 בתוספת.

 (ג) האגרה תשולם תוך 14 יום מיום שנמסרה לידי החייב דרישה לכך בכתב מאת
 ראש העיריה.

 5. ראש העידיה רשאי לדרוש לפני התחלת עבודת הניקוי פקדון על חשבון אגדת הניקוי.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות.

 8. חוק עזר לכפר-סבא (ניקוי בורות שופכין), תשי״ב—1592 2 — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר-סבא (ניקוי בורות שופכין וביבים), תשכ״ז-
 1967״.

ח ד ס  פ

 מסירת הדרישה 6. (א) מסירת הדרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת הדרישה, או

 נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 (ב) דרישה שיש למסרה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם והופנתה
 אליו בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם הנכסים, ללא כל שם או תואר נוסף, יראו אותה

 כאילו הופנתה כהלכה.

 ענ׳^יט

 ביטול

 השס

 12.50 לירות

 20 לירות

ד ל ב ג א  ז
 ראש עירית כפר-סבא

 תושפת

 1. אגרה לפי סעיף 4(א) לכל מיכל או חלק ממנו

 2. אגרה לפי סעיף 4(ב) לכל מיכל או חלק ממנו

 גתאשר.
 ז׳ בסיון תשכ״ז (15 ביוני 1967)

 (חמ 83482)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 2 ק״ת 288, תשי״ב, עמ׳ 1214 ; ק״ת 716, תשי״ז, עמי 1671 ; ק״ת 1528, תשכ״ד, עמ׳ 518.
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 הנידות

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לאום־אל־פחם בדבר אספקת מים י

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המקומית אום-אל-פחם חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
רת;  ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקו

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 המסופקים לנכס ו

 ״מועצה״ — המועצה המקומית אום-אל-פחם;
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה

 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!
 ״מפעל המיס״ — באר, בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן בל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

ת!  מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטי
 ״נכס״, ״בנין״ ו־״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

; 21950 
 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 3 !
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפאור ר מ  ״רשת פרטית״ — א
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת

 מים לנכס, למעט מד־מים!
ן והשטח העליון של ך — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבני י נ  ״נפח ב
 רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבגין שגגו שטוח, ובבגין שגגו
 משופע — צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס ג  התחתון של הג
נו נשען על קידות — החלל שבין ג אי די הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הג  על י

ו!  הגג והרצפה שמתחתי
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

 2• (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
ם י  לא ייעשו אלא על ידי המנהל. לםפע? 0

 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו
 או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת,

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 1 דיני מדינת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178 ; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עמי 1.
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 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 רשת פרטית 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
ו! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת י ית השינוי או התיקון, הכל לפי הענ  או תכנ

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

די בעל הנכס ועל  (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על י
 חשבונו.

 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו
 של המנהל.

 (ה) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה אלא באבזרים
 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף קטן
 (ו) באבזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן
 האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של מד־־מים או

 אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהוממ.

 אנרת הנחת 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מיס —
ת הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות י י י ע  צ

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 (ב).

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

ט 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים, י ט ־ ד ת 0 נ ! " י י  ד

 ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי
 המנהל.

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.
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 (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, צרכן רשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיום
נו  פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקי

 ברשתו הפרטית.

א צרכן מד־מים לפי סעיף קטן (ה) ישלם לעיריה אגדת התקנת מד־מים  (ו) הבי

 בלבד.

 (ז) היה מד־המים כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
 פטור גם מאגרת התקנת מד־מים.

 (ח) צרכן יהיר, אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו, מלבד אם נגרם
 הנזק באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה דשאי לדרוש שמד־
הלז בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת  המים ייבדק על ידי המנ
 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגדת מים אגרת טיט
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

יימת או שהוצא  (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסו
ת הצרכן יב או לזכות א  לדגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחי
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים רשם אותה כתוספת

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל
 מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגדות או בל
ר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו  תשלום אחר המגיע לפי חוק עז
 חלק מהאגרות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין
 המספר הכולל של החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים
 המינימליים שנקבעו בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים

 בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מה
 צרכנים בכמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן כזה

 בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

זילה  (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נ
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, דשאי המנהל להעריך
 את צמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס׳ והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים.

 (ב) היתה סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
 שיקבע, להבטחת תשלום אגדות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו, ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. אגרת מיט ותשלומים אחרים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת
 המועצה.

 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור
 בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זוז, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצודה אחרת, או שפגע

 במד־מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
 לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) דשת פרטית שחוברה למפעל מיס בניגוד לסעיף 2 או שחיבודה חודש בניגוד
 לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

 קטן (ב), תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

ד דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת י ו  12. (א) בשעת חירום או במקדה של צ
 הפרטית, דשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה

 או מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
 (א), חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

ת 2084, כ״ ו בתמוז ת׳פכ״ז, ז8.8.196 ו נ ו  קובץ התל

 אספקת מיט
 5פי חוזה

 פקדונות

 מועד הת?&5וס

 אי׳טור סכום
 ההוצאות

 ניתוק החיבור

 הפסקת מים
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ן דשות כניסה  13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי

 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,

!  אבזרים או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת

 במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים 11 או 12 !

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא דשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמ

. ( א ) ן ט  כויותיו לפי םעיף ק

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחד יבזבז מים שברשותו. •שימוש במים

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו

 אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם

 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס

 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס

 פקת המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופבין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הדמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא
 ברשות המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחד ישתמש

 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום המועצה.

 (ח) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים,

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין כל אבזר השייך למפעל המים.

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

ועד להשקאת  (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המי
 נטיעות ציבוריות.
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 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 מכירת מים
 והעברתם

 16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי

 היתר בכתב מאת המנהל.

, ( א ) ן ט  (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף. ק

 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק סביר

 ממפעל המים.

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב

 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של

 נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),

ו את הוצאות הביצוע.  רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנ

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחד לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו,

 לידי האדם שאליו הם מכוונים,,או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או

י משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגד העובד או  הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ

 המועסק שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום

 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,

 תהא המסירה כדין אם הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו

 הם דנים או נתפרסמו בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא

 בשפה העברית.

 20. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה

נו — קנם נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחדי הרשעתו  נמשכת, די

 בדין או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 21. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאום-אל-פחם (אספקת מים), תשכ״ז—1967״.
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 חידוש חיבור
 שנותק ,

 ׳עמידה בפני
 זיהום

 דרישת תיקונים

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם
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50 
50 

30 
70 

5 
10 

0.20 

 כשאין מיתסז
 מוכן להתקנת

 מד־מיט

 תופפת
— ( (1 ) ( ג  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2
 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסדתה של רשת פרטית
( ב)  (סעיף 3 (

(  3. אגדת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)
— ( ( ג ) -  4. אגדת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו

 לכל מ״ר משטח הנכס
 ונוסף לזה —

 לכל מ״ד משטח הבניה לכל קומה
 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 האגרה בלירות

65 
90 

150 
220 
350 

50 
70 

100 
150 
250 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת מך-מים (סעיף 5 (ד) ) —
:  מד-מים שקטרו
j  אינו עולה על ״

\ ואינו עולה על ״1  עולה על ״
 עולה על ״1 ואינו עולה על ״!1
\ ואינו עולה על ״2 \  עולה על ״

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 עולה על ״3

 האגרה בלירות

10 
 האגרה

ימלית נ  המי
 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

1.57 52.5 
52.5 
52.5 
52.5 
11 

 האגרה בלירות

כולל דמי פירוק, הובלה וה מ.  אגרת בדיקת מד-מי
ף 5 (ט)). י ע ס ) ש ד ח  תקנה מ

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש
 (1) לשימוש ביתי

 (2) לבניה
 (3) לבתי עסק
 (4) למוסדות
 (5) לחקלאות

10 

ה נ ׳ ג א ה מ ד א ו ה פ י ׳ ג ו  ו
 ראש המועצה המקומית אום־אל־פחם

.7 

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד) )

 נתאשד.
 ב״ט באדר ב׳ תשכ״ז (10 באפריל 1967)

 (חט 81166)׳

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למעדות־תרשיחא בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
ה:  המקומית מעלות-תרשיחא חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

;  ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו

עצה; יתנה לבעל כלב על ידי המו  ״לוחית־מספר״ — לוחית״מספר ממתכת שנ

עצה;  ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המו

חא;  ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות-תרשי

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
 המועצה ועל צווארו לותית-מספר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית-מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

; אישר ראש המועצה את ך  3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כ
 בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוהית-מספר.

 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4.- (א) ראש המועצה יגבה אגרה של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של חמישים
 אגורות בעד כל לוחית-מםפר.

ם;  (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבי
ה ר  עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה ד

 5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן במקרים אלה:

;  (1) הכלב הוא בעל מזג פראי

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור;

ם; י  (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנ
 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור;  החוק הפלילי, 1936 2

 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד• כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),
.  תשט״ז--1955 3

 הגדרות

 חובת רשיון
 ולוחית־מםפר

 בקשת רשיון-
 ותקפו

ה ר ג  א

ב למתן׳  סירו
 רשיון וביטולו

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״וה, עט׳ 258. נ י ד  1 דיני מ

 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 652, עמי 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עמי 242.
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 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגדה ששולמה לפי
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל ימסור תוך כלב שסירבו
 ליתז עליו
ח או י ש  שבוטל הרשיוז י

 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

, (2)  (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1) או
 לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו על כך לפי

 סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 *.

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3), (4)
) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות 5 ) ו  א
 המועצה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמר בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב,
ו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של  אלא אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעלי
 עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט סכום שהוא כפולת 20 אגורות בעשרים

 ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק בנזקום ציבורי, החזקת כלם
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

ן על צווארו לוחית-מספר או המוחזק שלא בהתאם תפיסת כלב  8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאי
מ 5 ע ן ן י

י ^  לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי-אפשר לתפסו ך
 רשאי הוא להשמידו. והשמדתי

 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד אלא אם לא
ו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר; המועצה רשאית להאריד את  יימצאו ל

 התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה, אלא לאחר
 שימציא עליו רשיון תור תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 20 אגורות לכל

 יום מימי החזקתו.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות; ואם היתה העבירה ענשיס
 נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ם ש  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלות-תרשיחה (פיקוח על כלבים), תשכ״ז—1967״. ״

ו ה י ל ה א ט י נ  נתאשר. ב
 ט״ו בסיון תשכ״ז (23 ביוני 1967) ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא

 (חמ 85842)!

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ה תשכ״ז, 3.8.1967 3011 מ ת  קובץ התקנות 2084, כי״ו ב
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