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ן), התשס״ב-2002 ן)(תיקו י עני ת עם בעל ת (הקלות בעסקאו ו ר ב ח ת ה ו  תקנ

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 284 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט-1999י
 לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות החברות(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש״ס-22000 (להלן -

 התקנות העיקריות) -

 (1) ברישה, אחרי ״אישור האסיפה הכללית״ יבוא ״לפי סעיף 275(אץ3) לחוק״-,

 (2) בפסקה (3), במקום ״תאגיד בשליטתו״ יבוא ״עם אדם אחר, שלבעל השליטה יש
 בה ענין אישי״;

 (3) בפסקה (4), במקום ״תאגיד שבשליטתו״ יבוא ״עם אדם אחר, שלבעל השליטה
 יש בה ענין אישי״-,

 (4) בפסקה (5), אחרי ״לבין בעל שליטה בה״ יבוא ״או בין החברה הציבורית לבין
 אדם אחר, שלבעל שליטה יש בה ענין אישי״.

 אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:

 1א. התקשרות של חברה ציבורית עם דירקטור באשר לתנאי כהונה
 והעסקה כהגדרתם בסעיף 270(3) לחוק, לא תהא טעונה אישור אסיפה
 כללית לפי סעיף 273 לחוק אם התמלאו התנאים האמורים בתקנה 1(2).

.2 

 1ב. התקשרות של.חברה ציבורית עם בעל שליטה בה שהוא גם נושא
 משרה בה - באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו
 נושא משרה בה - באשר לתנאי העסקתו בחברה באמור בסעיף 270(4)
 לחוק לא תהא טעונה אישור האסיפה הכללית לפי סעיף 275(אץ3) לחוק,

 אם נתקיים בהתקשרות אחד מאלה:

 (1) התנאים האמורים בתקנה 1(2);

 (2) העלות לחברה אינה עולה על עשרים אלף שקלים חדשים-,
 הקלה לפי פסקה זו יכול שתינתן לבעל שליטה בחברה אחת לשנתיים
 בלבד, בין באופן חד־פעמי ובין לשיעורין, ובלבד שהעלות המצטברת
 לחברה במהלך שנתיים לא תעלה על האמור בפסקה זו: הסכום
 הקבוע בפסקה זו ישתנה ב־1 בינואר של בל שנה (להלן - יום
 השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי:

 לענין זה -

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן של
 תקנות אלה•,

 (3) השבר המשולם לבעל השליטה כדירקטור, זהה לגמול המשולם
 לפי תקנות 4, 5 ו־7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
 לדירקטור חיצוני), התש״ס-52000, לשאר הדירקטורים בחברה ואינו

 עולה על הסכום המרבי הקבוע בהן.

ן י  ״הקלות בענ
 התקשרות של

 חברה ציבורית
 עם דירקטור

 באשר לתנאי
נה והעסקה  כהו

 הקלות בעגין
 התקשרות של
 חברה ציבורית

 עם בעל
 שליטה שהוא

 נושא משרה
 בה או עובד

 סייח התשנ״ט, עמי 189.
 ק״ת התש״ס, עמי 584.
 ק״ת התש״ם, עמי 290.

 תיקון תקנה 1

 הוספת תקנות
 1א עד וג
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ת להקלות וג. (א) ההקלות על פי תקנות ו עד 1ב לא יחולו על חברה ציבורית אם גדו  התנ

 בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או
 מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה באמור,
 ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר משבעה ימים מהיום
 שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי תקנות ניירות ערך (עסקה בין

 חברה ובין בעל שליטה בה), התשס״א-42001, על קבלת ההחלטה.

 (ב) הוגשה התנגדות כאמור בתקנת משנה (א), טעונה העסקה
 אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273 או 275 לחוק, לפי הענין.״

 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 ז׳ בשבט התשם״ב (20 בינואר 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-2995) מ

 שר המשפטים

 ק״ת התשס״א, עמי 0ג4.

, קת הבורסה) ת מסל ו ד באמצע נ ד י ב י ת (העבדת ד ו ר ב ח ת ה ו  תקנ
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 305, 335 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט-1999י (להלן -
 החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכנסת, אני מתקין חקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״בעל מניה״ - כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק:

 ״דיבידנד״ - לרבות מניות הטבה:

 ״המועד הקובע״ - המועד האמור בסעיף 182(א) לחוק:

 ״חברה״ - חברה אשר הון מניותיה כולל מניות רדומות:

 ״יום עסקים״ - יום שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים לקהל;

 ״מניות רדומות״ - כמשמעותן בסעיף 308, לרבות מניות כאמור בסעיפים 181, 333 ו־340
 לחוק;

 ״מסלקת הבורסה״ - מסלקה של בורסה בישראל.

 2. חברה המחלקת דיבידנד לבעלי מניותיה באמצעות מסלקת הבורסה, תעביר למסלקת העברת דיבידנד
 הבורסה, באמצעות החברה לרישומים, סכום שאינו כולל דיבידנד לבעלי מניות רדומות,
 בבל שהם ידועים לה, ובלבד שהגישה, ביום העסקים הראשון לאחר המועד הקובע, לחברה
 לרישומים, למסלקת הבורסה ולחבר הבורסה שבאמצעותו מוחזקות המניות הרדומות,

 הודעה בכתב הכוללת פרטים אלה:

 (1) שם חבר הבורסה המחזיק במניות הרדומות:

 (2) מספר החשבון אצל חבר הבורסה אשר בו מוחזקות המניות הרדומות;

 (3) כמות המניות הרדומות במועדי הקובע בבל חשבון שבו מוחזקות המניות
 הרדומות.

 י ס״ח התשנ״ט, עמי 189.
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ות 3. אין בתקנות אלה משום מתן זכות לקבלת דיבידנד על ידי מי שאינו זכאי לכך על פי י כו  שמירת ז

 כל דין ואין בהן בדי לפגוע בזכות לתבוע השבת דיבידנד ממי שלא היה זכאי לקבלו על פי
 כל דין.

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ז׳ בשבט היתשס״ב (20 בינואר 2002)

ת י ר ט ר ש י א  >חמ 3-3115) מ

 שר המשפטים

ת חמץ), ג צ ר ה סו (אי ת) סו רי קנ עו ת (שינוי שי ו י ל ה נ י ת המ ו ר י  צו העב
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985י, אני מצווה

 לאמור:

ן קנסות 1. בתקנה 2(א) לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ),  עדכו

ץ התשמ״ח-21988, במקום ״100״ יבוא ״385״. מ ח ג ה ק ח י ח  ב

 ד׳ בשבט התשם״ב (17 בינואר 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-1922) מ

 שר המשפטים

 ס״ח התשמ״ו, עמי 31.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 366.

, ( ן ל קופות גמל)(תיקו הו י נ ל ר ו שו ה (כללים לאי ס נ כ ס ה ת מ ו נ  תק
 התשס״ב-2002

(להלן - הפקודה), אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה1
 תקנות אלה:

 תיקון תקנה ז5א 1. בתקנה 51א(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-

 964ו2, במקום ״מאי״ יבוא ״מרם״.

 ג׳ בשבט התשם״ב (16 בינואר 2002)
ם ו ל  >חמ 3-129) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. י מדי נ  י די
 ־ ק״ת התשכ״ד, עמי 1302: התשס״א, עמי 277.

), התשס״ב-2002 ן ן)(תיקו ן וחשבו י ת ד ש ג ה ה (פטור מ ס נ כ ס ה ת מ ו נ  תק

(להלן - הפקודה), ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסהי
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. י מדי נ  י די
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 תיקון תוספת א•

 תיקון תוספת ב׳

 1. בתוספת א׳ לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ״ח-988ו2(להלן -

 התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

ם בשקלים חדשים  שנת המס הסכו

"490,000 2001" 

 2. בתוספת ב׳ לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

ם בשקלים חדשים  שנת המס הסכו

"260,000 2001" 

 3. בתוספת ג׳ לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תוספת ג׳

ם בשקלים חדשים  שנת המס הסכו

"51,000 

ם ו ל  ס י ל ב ן ש
 שר האוצר

 ״2001

 ד׳ בשבט התשס״ב (17 בינואר 2002)

 (חמ 3-720)

 ק״ת התשמ״ח, עמי 580; התשס״א, עמי 407.

׳ 2), התשנ״ח-1998 ן מם קו )(תי ן ן וחשבו י ת ד ש ג ה ה (פטור מ ס נ כ ת מם ה ו נ  תק
 (תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34וא לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות מם הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מם׳ 2), תיקון תקנה 4
 התשנ״ח-21998, במקום ״שנת המם 2001״ יבוא ״שנת המם 2002״.

 ד׳ בשבט התשם״ב (17 בינואר 2002)
ם ו ל  (חמ 3-720) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. י מדי נ  י די
 2 ק״ת התשנ״ח, עמי 944; התשנ״ט, עמי 519; התש״ס, עמי 569; התשס״א, עמי 407.

, התשם״ב-2002 ת) י המקדמו ר עו דלת שי הג ה ( ס נ כ ו מם ה  ע

(להלן - הפקודה), אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו־180(ב) לפקודת מם הכנסה1
 מצווה לאמור:

 1. (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 75ו(א) לפקודה לשנת המם 2002 הגדלת שיעורי
ט ^,^, מקדמות לשנת ר ן פ מ  יוגדלו כר שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כ

ו 1 המס 2002 ו  ו

 (1) אם השנה הקובעת היא שנת המם 1997 ועד בכלל - 220/0;

 (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1998 - 14%;

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. י מדי נ  י די
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 (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1999 - 8%;

 (4) אם השנה הקובעת היא שנת המם 2000 - 5%.

 (ב) לענין סעיף 1x̂160) לפקודה יוגדל ב־4% סבום המם שנישום חייב לשלמו
 בשנת המם 2001 בשל דוח שהגיש לשנת המם 2001, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא

 יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן(א).

 ד׳ בשבט התשם״ב (17 בינואר 2002)
ם ו ל  גחמ 3-350) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

, התשם״ב-2002 ( ן קו (תי רי בו ר הצי ו י ד ר ב י י ד ת ה ו י ו כ ת ז ו נ  תק

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ״ח-998וו
 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 3א 1. אחרי תקנה 3 לתקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשם״א-22000 (להלן -

 התקנות העיקריות), יבוא:

 ״השתתפות 3א. (א) סכום ההשתתפות העצמית של שובר דירה ציבורית במימון

 עצמית תיקונם של ליקויים בדירה במשך תקופת השכרתה בהשכרה ציבורית

 יהיה, לפי מסלול השכירות, כמפורט להלן:

ים מעלות התיקון מסלול שכירות ז  אחו

 5 לנתמכים
 25 חופשית

 10 אחר

 בתקנת משנה זו, ״מסלול שבירות״ - שיטת סיווג חחי השבירות בדיור

 הציבורי לצורך קביעת שיעור שכר הדירה.

 (ב) לענין תקנת משנה (א), עלות התיקון לגבי פרטי חלק א׳
 בתוספת, תיחשב כמפורט להלן.•

ן  אומדן עלות התיקו
ם  הפרט בחלק א׳ בתוספת בשקלים חדשי

 (1) ואי או ב׳ 700

 (2) וגי -
 דוד חשמלי -

 תיקון 200
 החלפה 1,100

 דוד שמש -
 תיקון 800

 החלפה 2,500

 (3) 2א׳ או ב׳ 600

 ם״ח התשנ״ח, עמי 278.
 ק״ת התשס״א, עמי 60.
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ן  אומדן עלות התיקו
 הפרט בחלק אי בתוספת בשקלים חדשים

500 

500 

400 

300 

 (4) 3א׳ או ב׳

 (5) 4א׳

 (6) 4ב׳

 (7) 5, 6אי, 6בי, 6ג׳ או 7

 (ג) הסכומים האמורים בתקנה זו ישתנו ב־ ו בפברואר של בל שגה
 לפי שיעור עליית המדד לחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד לחודש
 נובמבר שלפניו׳, לענין זה, ״המדד״ - מדד תשומות הבניה למגורים

 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.״

 בתוספת לתקנות העיקריות - תיקון התוספת

 (1) לפני פרט 1 יבוא:

 ״חלק אי: מפרט לאחזקה שוטפת של דירות ציבוריות במשך תקופה השכרתן

 בהשכרה ציבורית״;

 (2) אחרי פרט 7 יבוא:

 ״חלק בי: מפרט לדירות ציבוריות טרם השכרתן בהשכרה ציבורית

 ו. הפרטים 1, 2, 4ב; 6א׳ ו־ג׳ ו־7 שבחלק א׳-,

.2 

 טור ב׳
 פרטים שפגם בהם, אם ישנם, או

 העדרם, אם היו, מהווה ליקוי

 טור א׳
 פרטים שהעדרם או פגם בהם

וה ליקוי  מהו

 צנרת הסקה ומקרנים
 (רדיאטורים).

 סוללות וברזי מים במטבח
 ובמקלחת.

 מערכת מים דירתית:

 צנרת מים חמים למן דוד א•
 החימום ועד לנקודות הקצה

 במטבח ובחדר רחצה. ב,

 בלים סניטריים:

 אסלה, מושב אסלה, כיור
 מטבח, כיור רחצה, סיפון ומכל

 הדחה.

 מצנן - ביישובי הערבה
 ובאילת בלבד.

 התקנות למכונת כביסה -
 חיבור מים, ניקוז וחשמל.

 מערבת חשמל דירתית
 העומדת בתנאי בל תקן רשמי
 החל לגביה, לרבות הארקה,
 חיווט, לוח חשמל וממסר

 פחת.

.4 

.5 
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 טור ב׳
 פרטים שפגם בהם, אם ישנם, או
 העדרם, אם היו, מהווה ליקוי

 טור א׳
 פרטים שהעדרם או פגם בהם

 מהווה ליקוי

 א. זגוגיות.

 ב. תריסים, לרבות ארגז תרים.

 מרצפות.

 אריחי חיפוי בחדר רחצה, שירותים
 ומטבח.

 סיד וצבע.

 גגות רעפים בדירות עליונות
 כבניני קומות או בדירות עמודות

 קרקע.

ן ש ר נ ס ק י ת  נ
 שר הבינוי והשיכון

 נגרות ואלומיניום:

 א. דלתות פנים - למעט
 דלת מטבח - לרבות
 פרזול, למעט מנעולים
 בדלתות שאינן לחדרי

 שירותים ומקלחת.

 ב. ארון מטבח תחתון.

 ג. ארון מטבח עליון עד 2

 מטרים(רק כאשר הדירה

 מיועדת למשפחה בת 8

 נפשות או יותר).

 דלת כניסה (דלת הטעונה

 החלפה תוחלף לדלת פלדה).

 לוח שיש מעל ארונות מטבח
 תחתונים.

 בדירת קשיש -

 א. יריות אחיזה בשירותים
 ובחדר רחצה.

 ב. סורגים בקומת קרקע
 ובבניה צמודת קרקע.״

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

.14 

 ג׳ בשבט התשס״ב (16 בינואר 2002)
 (דומ 3-2929)

תה של ד ו ב י ע ר סד ם ו י ל י בב ר ו ד ה לשי צ ע ו מ י ה ר נתם של חב ק (כהו ז ב  צו ה
), התשם״ב-2002 ן י הציבור)(תיקו ג י צ נ ת ל צאו הו ל ו מו ג ) עצה)  המו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים
 וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ״ז-987ו', ולענין סעיף 3 לצו זה, בהסכמת שר האוצר,

ה לז«מור: ו ו ע  ז*ני מ

 ק״ת התשמ״ז, עמי 641; התשי׳ם, עמי 694.

 386 קובץ התקנות 6149, י״ח בשבט התשס״ב, 31.1.2002



 1. בשמו של צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי בבלים וסדרי עבודתה של תיקון השם

 המועצה)(גמול והוצאות לנציגי הציבור), החשנ״ה-21995 (להלן - הצו העיקרי) ־

 (ו) אחרי ״לשידורי בבלים״ יבוא ״ולשידורי לוויין״;

 (2) המילים ״לנציגי הציבור״ - יימחקו.

 2. במקום סעיף 1 לצו העיקרי יבוא: תיקון סעיף 1

 ״הגדרה ו. לענין סעיפים 2, 3 ו־4, ״חבר המועצה״ - חבר המועצה לשידורי

 בבלים ולשידורי לוויין שהוא נציג ציבור.״

 3. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא: תיקון סעיף 2

 ״(א) חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות בשיעור של 508 שקלים חדשים בעד כל
 ישיבה שבה השתתף: חבר המועצה המכהן ביושב ראש המועצה, זכאי לגמול

 השתתפות בשיעור של 0ו6 שקלים חדשים בעד כל ישיבה שבה השתתף.״

s 4. במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 

 ״הוצאות בשל 5. (א) חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות בשל תשלום רמי מנוי בעד

י שירותי שידור (להלן - החזר הוצאות) אשר סופקו לשלוחה אחת ו נ י מ מ ם ד ו ל ש  ת

 שהותקנה בחצריו על ידי בעל זיכיון אחד לשידורי כבלים או בעל רישיון
 כללי אחד לשידורי כבלים, בעל רישיון אחד לשידורי לוויין או בל בעל

 רישיון מיוחד לשידורי כבלים (להלן - בעל רישיון אחר).

 (ב) החזר הוצאות יכלול אף החזר דמי שכירות או דמי שאילה אשר
 שולמו בגין יחידת ציוד קצה אחת של בעל הרישיון האחר.

 (ג) שילם חבר המועצה דמי פיקדון בגין שאילה או שכירוח של
 יחידת ציוד הקצה(להלן - דמי פיקדון), ייכלל שיעור דמי הפיקדון בהחזר
 ההוצאות, ובלבד שעם הפסקת חברותו במועצה ישיב חבר המועצה את
 החלק מדמי הפיקדון אשר היה זכאי לקבל מבעל הרישיון האחר, לו החזיר

 לו באותו מועד את יחידת ציוד הקצה.

 (ד) התזר הוצאות לא יכלול תשלומים אשר שילם המנוי בגין
 רכישת שידורים בתשלום בעד צפיה (Pay Per View), שידורים בתשלום
 בעד צפיה הניתנים בתכיפות(Near Video On Demand) או בעד רכישת בל
 שידור או שירוח אחר המוצג או המשודר למנוי ואשר רכישתו מחייבת

 בחירה אישית של המנוי ותשלום נפרד מן התשלום החודשי.״

 5. בסעיף 6 לצו העיקרי, אחרי ״הוצאוח״ יבוא ״כאמור בסעיף 5". תיקון סעיף 6

 ב׳ בשבט התשס״ב (15 בינואר 2002)
ן ר י ב ל י ן ב ו א  >חמ 3-1990) ר

 שר התקשורת

 ק״ת התשנ״ד, עמי 1199; התשנ״ז, עמ׳ 622.
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רים) ל תכשי ת פיקוח ע מ ם (קביעת ר תי רו ם ושי י כ ר י מע ר י ל מח ו פיקוח ע  ע
ן), התשם״ב-2002  (הוראת שעה)(תיקו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996י
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקון תקנה ו 1. בסעיף 1(2) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח על תכשירים)

 (הוראת שעה), התשם״ב-ו2200, במקום ״ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)״ יבוא
 ״י״ח בניסן התשס״ב (31 במרס 2002)״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בטבת התשם״ב (1 בינואר 2002).

 ט״ז בטבת התשם״ב (31 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-2722)

ן ה ד ם י ם ם נ ו ל ש ן ב ל י  ם
 שר האוצר שר הבריאות

 סייח התשנ״ו, עמי 192.

 ק״ת התשס״ב, עמי 43.

, ה ח, הפע פו י טי הפעלה של משק ם (הקמה ו תי רו ם ושי י כ ר ל מע קוח ע ו הפי  ע
ל של עופות)(תיקון), התשם״ב-2002 ו ד י ג ה ו י ב  ר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-
(להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:  985וו

 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה
 וגידול של עופות), התשמ״א-1981* (להלן - הצו העיקרי), ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים

 (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), התשמ״א-1981״.

 2. במקום הפתיח לצו העיקרי יבוא:

 ״בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(א) ו־23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-1985, ולענין תקנה 5א, באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב)

 לחוק־יםוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:״

 3. בסעיף ו לצו העיקרי, במקום ההגדרה ״מפעל פםדים״ יבוא:

 ״״מפעל פםדים״ - כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ״א-

1981 

 בסעיף 2(א) לצו העיקרי, במקום ״צו זה״ יבוא ״תקנות אלה״.

 בסעיף 5 לצו העיקרי, בכל מקום, במקום ״צו זה״ יבוא ״תקנות אלה״

.4 

.5 

 6. בסעיף 6(ב) לצו העיקרי, במקום ״בסעיף קטן״ יבוא ״בתקנת משנה״, ובמקום ״שפורטו
 בו״ יבוא ״שפורטו בה״.

 סייח חתשמ״ה, עמי 84, התשג״ה, עמי 82.
 ק״ת התשמ״א, עמי 872; התשמ״ג, עמי 674; התשמ״ח, עמי 47: התשנ״א, עמי 603.

א, עמי 919; התשנ״ה, עמי 419.  ק״ת התשמ־

 החלפת השם

 החלפת הפתיח

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף 5

 תיקון סעיף 6

ת 6149, י״ח בשבט התשם״ב, 31.1.2002 ו  388 קובץ התקנ



 7. בסעיף 6 מה) לצו העיקרי, במקום ״בסעיף קטן״ יבוא ״בתקנת משנה״. תיקון סעיף 16

 8. בסעיף 17 לצו העיקרי, במקום ״בסעיף״ יבוא ״בתקנה״. תיקון סעיף 17

 9. בסעיף 25 לצו העיקרי - תיקון סעיף 25

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״צו זה״ יבוא ״תקנות אלה״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״סעיף״ יבוא ״תקנה״.

 10. בסעיף 28(ב) לצו העיקרי, במקום ״בסעיף קטן״ יבוא ״בתקנת משנה״. תיקון סעיף 28

 11. בסעיף 33 לצו העיקרי, במקום ״צו זה״ יבוא ״תקנות אלה״ ובבל מקום, במקום תיקון סעיף 33
 ״פרסומו״ יבוא ״פרסומן״.

 י״א בטבת התשם״ב (26 בדצמבר 2001)
ן ו ה ם ש מ ו ל  גחמ 3-1375) ש

 שר החקלאות ופיתוח הבפר

י ל מ נ ם ל סעי ו ת נ ו כ י ל ו ת המ ו י נ יסת א ת (כנ ו ב כ הר ם ו י ל מ נ ת ה י רשו ל ל  כ
, התשם״ב-2002 ד) פה ואשדו  חי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לחוק רשות הנמלים והרבבות, התשב״א- 1961 י(להלן -
 החוק), ובאישור שר התחבורה, קובעת מועצת רשות הנמלים והרכבות כללים אלה:

 1. בכללים אלה -

 ״אניה״ - כלי שיט המיועד להולכת נוסעים, המונע בכוח מנוע, אשר תפוסתו ברוטו עולה
 על 100 טון או שאורכו המרבי עולה על 42 מטר, לפי הענין:

 ״אניית נוסעים״ - אניה שבפקידתה את הנמל מוליכה נוסעים שלפחות שלושים אחוזים
 מהם אינם תיירים:

 ״אניית סיור״(Cruise Ship) - אניה שבפקידתה את ישראל מוליכה נוסעים שלפחות שבעים
 אחוז מהם תיירים׳,

 ״בעל אניה״ - לרבות חוכר האניה או סוכנו של כל אחד מהם:

 ״מנהל הרשות״ - המנהל הכללי של הרשות שנתמנה לפי סעיף 17 לחוק-,

 ״מעבורת״ - אניה המוליכה נוסעים לנמל או ממנו שיש לה פתח המאפשר הורדה או
 העלאה דרכו של מטען המשונע על גרור או רבב על גלגליו:

 ״נמל״ - נמל חיפה או נמל אשדוד, לפי הענין;

 ״תייר״ - נוסע היורד בנמל מאניית נוסעים או מאגיית סיור וחוזר אליה באותו נמל, או
 העולה בנמל אחר על אניית הסיור שבה הגיע בדי להפליג בה מישראל במסגרת אותו

 ביקור של אניית הסיור בישראל;

.  ״תקנות הנמלים״ - תקנות הנמלים, התשל״א-971וג

 סייח התשכ״א, עמי 145; התשמ״ח, עמי 156.
 סייח התשל״ז, עמי 322; התשנ״ד, עמי 348.

 ק״ת התשל״א, עמי 306; התשם״א, עמי 194.
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 2. על כניסת אניית נוסעים, אניית סיור או מעבורת למעגן הסגור בנמל ועגינה בו יחולו
 כללים אלה, בכפוף להוראות הישימות בתקנות הנמלים.

 3. סיווג אניה באניית נוסעים, כאניית סיור או במעבורת ייקבע בידי מנהל הנמל,
 בהתאם להצהרת בעל האניה לפי תקנה 451(XK) לתקנות הנמלים בדבר מספר הנוסעים
 והתיירים שהיא מתעתדת להוליך באותה פקידה של הנמל, המצורפת לבקשה למנהל הנמל
 לקבלת אישורו לפקידת הנמל, וכן בהתאם למפורט בהודעה על בואה של האניה לנמל,

 כמתחייב לפי תקנה 50 לתקנות הנמלים,

 4. (א) מנהל נמל חיפה רשאי להתיר כניסתה של אניית נוסעים, אניית סיור ומעבורת
 ובלבד שמועד כניסתה לנמל תואם עמו ואושר מראש.

 (ב) מנהל נמל אשדוד רשאי להתיר כניסתה של אניית סיור לנמל - עד שלוש
 אניות סיור בו זמנית - שמועד כניסתה לנמל תואם עמו ואושר מראש.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב), רשאי מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לענין
 כללים אלה, בנסיבות מיוחדות או בלתי צפויות או במצב חירום המחייב זאת, להתיר
 כניסתה לנמל אשדוד של אניית נוסעים, מעבורת או אניית סיור רביעית בו זמנית, ובלבד

 שמתן ההיתר ונימוקיו יתועדו.

 י״ד בשבט התשם״ב (27 בינואר 2002)
( ג -3  (חמ 50ו

 גד י ע ק ב י
 יושב ראש מועצת רשות

 הנמלים והרבבות
 נתאשר.

ה נ ם ס י ר פ  א
 שר התחבורה

 כניסה לנמל

די יה בי  סיווג אנ
 מנהל הנמל

 כניסה לנמל

ת 2002), וק בשנ ו ל לשי ב א עי מ י ד ב עו י י ל (מכסות ל ו ל ף ה ה לענ עע ו י המ ל ל  כ
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, ו53,3, 70, ו7 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול(ייצור
(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א)  ושיווק), התשכ״ד-1963 י
 לחוק־יסוד: הממשלה2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, קובעת המועצה לענף

 הלול כללים אלה:

ת 1. בכללים אלה -  הגדרו

 ״אפרוחות״ - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים:

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק:

 ״התקופה הקובעת״ - שנת 2001;

 ״כללי 2001״ - כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2000),
 התשס״א-42001;

 ם״ח התשכ״ד, עמי 12; התשנ״ד, עמי 49.
 2 סייח התשג״ב, עמי 214.

 3 סיידו התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.

 4 ק״ת התשס״א, עמי 401.
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 מכסה ארצית

 קביעת מכסות
 אישיות

 מכסה אישית

 מכסות נוספות

 תוספות
ת ו פעמי  חד־

 פניה לקביעת
 מכסות אישיות

יים במכסה ו נ  שי
 אישית

 ״להקה״ - מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל;

 ״מגדל פרגיות״ - אדם העוסק בגידול פרגיות;

 ״מטילות״ - תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים;

 ״עופות להטלה״ - מטילות, פרגיות ואפרוחות:

 ״פרגית״ - תרנגולת בגיל שעד חמישה חורשים:

 ״שנת התכנון״ - שגת 2002.

 2. גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול
 מטילות לייצור 1,671,000,000 ביצי מאכל לשיווק (להלן - המכסה הארצית).

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

 4. לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאבל לשיווק בשנת התכנון, שתהיה
 שווה למכסתו האישית לייצור ביצי מאבל לשיווק שנקבעה לו לתקופה הקובעת, כפי שהיא

 רשומה בספרי המועצה.

 5. קיבלה המועצה הודעה מבעלי מכסות לייצור ולשיווק ביצי מאבל בי ויתרו על
 מכסותיהם, רשאית היא להקצות מתוכן, בשנת התכנון, בהתאם להנחיות שר החקלאות,
 מכסות אישיות או תוספות למכסות אישיות למגדלים ביישובי מרום הגליל כהגדרת ״מרום
 הגליל״ בחוק הגליל, התשמ״ח-51988, ולמגדלים בודדים, ובלבד שמכסתו הכוללת של כל

 מגדל כאמור בשנת התכנון לא תעלה על 500,000 ביצי מאבל.

 6. (א) נוסף על המכסה לפי סעיף 4 או 5 תקבע ועדת המכסות לכל מגדל אשר לא
 נקבעה לו מכסה חד־פעמית מכוח סעיף 6(א) לכללי ו200, מכסה אישית חד־פעמית לייצור
 ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, בשיעור מהמכסה שנקבעה לו, כמפורט בתוספת לצד גיל

 הלהקות שהוא מחזיק בשנת התכנון, לפי מועד בקיעתן.

 (ב) מגדל יהיה רשאי להודיע למועצה, בתוך 30 ימים מיום פרסום כללים אלה
 ברשומות, כי הוא מוותר על תוספת המכסה לפי סעיף קטן(א).

 (ג) מגדל שנקבעה לו תוספת מכסה חד־פעמית מכוח סעיף 6(א) לכללי 2001, תוקטן
 המכסה שתיקבע לו לפי סעיף 4 בשיעור התוספת האמורה.

 7. (א) מי שזכאי למכסה אישית לפי סעיף 4 או 5 והיא לא נקבעה לו עד תום 15 ימים
 מיום פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך הפרסום האמור

 לועדת המכסות בבקשה לקביעת מכםתו.

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

 8. ועדת המכסות רשאית לאשר, על פי בקשתו של מי שנקבעה לו מכסה אישית לפי
 סעיף 4, שינויים במבסתו האישית על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר,
 במסגרת המכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתחות אחידים ובכפוף לתנאים

 שתקבע ועדת המכסות.

 ס״דו התשמ״ח, עמי 22.
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 9. (א) המועצה תקבע לכל מגדל מכסת עופות להטלה לייצור המכסה האישית
 שנקבעה לו על פי מפתח אחיד שתקבע, בשים לב למספר הלהקות שהוא מחזיק בשנת

 התכנון וגילן.

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

 (ג) מגדל המחזיק עופות להטלה בבמות עודפת על מכסת העופות להטלה שקבעה
 לו המועצה, רשאית המועצה לחייבו לשווק את הכמות העודפת באופן שתקבע.

 10. (א) המועצה תנפיק לכל מגדל, שנקבעה לו מכסה אישית לפי כללים אלה, תעודת
 מגדל שתפורט בה מכסת העופות להטלה שנקבעה לו לייצור מכםתו האישית.

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

 כאמור לא תעלה על הכמות הרשומה בתעודה או בתעודות שהוצגו לפניו, לפי העגין.

 (ג) לא יחזיק מגדל מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל, ובהתאמה לכמות

 הרשומה בה.

 (ד) לא יחזיק מגדל פרגיות, אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחות שמהן גידל אותן
 מקבלן מורשה, בעל מרגרה או אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה, כנגד הצגתה של
 תעודת מגדל שמסר לו בעל מכסה אישית, או לפי אישור שנתנה לו המועצה, ובהתאם

 לכמויות הנקובות בתעודה או אישור כאמור.

 (ה) לא ישווק מגדל פרגיות אלא למגדל שהציג לפניו את תעודת המגדל שלו
 ובהתאמה לכמות הרשומה בה.

 11. קבלן מורשה לא ישווק מטילות של מגדלים הצמודים אליו בשיווק ביצי מאבל, אלא
 באופן שהמועצה תקבע.

 מכסת עופות
 להטלה

 גידול מטילות
 ופרגיות

 שיווק מטילות

ים נ  12. אין בכללים אלה בדי לגרוע מכוחו של דין אתר. שמירת די

ת 13. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה. ו י  אצילת סמכו

סטת  תו
 (סעיף 6(א))

זים  גיל הלהקות לפי מועד הבקיעה שיעור התוספת באחו

 פברואר 2001 3

 מרם 2001 5

 אפריל 2001 8

 מאי 2001 10

 יוני 2001 14

 יולי 2001 10

 אוגוסט 2001 17

 ספטמבר 2001 12
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זים  גיל הלהקות לפי מועד הבקיעה שיעור התוספת באחו

א מסד ר ו י  ג

 יושב ראש המועצה לענף הלול

 אוקטובר 2001

 נובמבר ו200

 דצמבר 2001

 נתאשר.

ה א י צ י ק י ל  ד

 שרת התעשיה והמסחר

 ט״ז בטבת התשם״ב (31 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-685)

ם ש מ ת ו ן ו ל  ש
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

ת 2002), נ ש וק ב ו ם לשי ד פטמי ו ע י י ת ל ל (מכסו ו ל ף ה ה לענ ע ע ו מ י ה ל ל  כ
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 53, 70, 71 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור
(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א)  ושיווק), התשב״ד-963וי
 לחוק־יסוד: הממשלה/ וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל׳יז-977וג, קובעת המועצה לענף

 הלול כללים אלה:

 1. בכללים אלה - הגדרות

 ״אפרוחים״ - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים:

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

 ״התקופה הקובעת״ - שנת 2001;

 ״טונה או ק״ג״ - לפי משקל חי;

 ״פטמים״ - תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חודשים:

 ״שנת התכנון״ - שנת 2002.

 2. גורל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול מכסה ארעית
 180,000 טונות (להלן - המכסה הארצית).

 3. העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור פטמים לשיווק לבל מגדל במסגרת המכסה קביעת מכסות
ת י י ש י  הארצית, בשנת התכנון, יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 7. א

 4. לכל מגדל חיקבע מבסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת התכנון, שתהיה שווה מכסות אישיות
 למבםתו האישית לגידול פטמים לשיווק שנקבעה לו לתקופה הקובעת, כפי שהיא רשומה

 בספרי המועצה.

 5. (א) מכסות לייצור פטמים שבעליהן הודיעו למועצה כי ויתרו עליהן, ישמשו בידי •מכסות נוספות
 ועדת המכסות בשנת התכנון, להקצאה של -

ד, עמי 12: התשנ״ד, עמי 44.  סייח התשכ־
 2 ם״ח התשנ״ב, עמ׳ 214.

 3 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226; התשנ״ד, עמי 348.
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 פניה לקביעת
ות  מכסות אישי

 (1) מכסות אישיות למגדלים שמשקיהם מצויים ביישובי מרום הגליל, לרבות
 אלוני הבשן ובל היישובים המצויים בתחום המועצה האזורית מטה אשר,
 בהתאם להנחיוח שר החקלאות; לענין זה, ״מרום הגליל״ - כמשמעותו בחוק

 הגליל, התשמ״ח-988ו4;

 (2) מכסות אישיות למגדלים שמשקיהם מצויים ביישובים זכאים, תוך מתן
 עדיפות למגדלים ביישובים זכאים שבתחום אזור א׳, עד למכסה כוללת של 500

 טון, בהתאם להנחיות שר החקלאות; לענין זה -

 ״אזור א׳״ - כמשמעות ״אזור עדיפות לאומית אי״ בצו לעידוד השקעות הון
 (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), התשנ״ח-998ו5;

 ״יישובים זכאים״ - רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים.

 (ב) ועדת המכסות תקבע, בהתאם להנחיות שר התקלאות, מכסות אישיות
 למגדלים העוסקים בגידול פטמים אורגניים, שהארגון הישראלי לחקלאות אורגנית אישרם;

 המכסה הכוללת לכל מגדלי הפטמים האורגניים לא תעלה על 50 טון.

 6. (א) מי שזכאי למכסה אישית לפי סעיף 4 או 5 והיא לא נקבעה לו עד תום 15 ימים
 מיום פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך הפרסום האמור

 לועדת המכסות בבקשה לקביעת מכםתו.

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

 7. ועדת המכסות רשאית לאשר, על פי בקשתו של מי שנקבעה לו מכסה, שינויים
 במכסתו האישית שנקבעה לפי סעיף 4, על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר,
 במסגרת המכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח אחיד שתקבע ועדת המכסות.

 8. (א) המועצה תנפיק לכל מגדל שנקבעה לו מכסה אישית לפי כללים אלה, תעודת
 מגדל; התעודה תכלול את מבסתו האישית של המגדל.

 (ב) קבלן מורשה לא ישווק אפרוחים לייצור פטמים אלא למגדל, ובלבד שהמגדל
 הציג בפניו תעודת מגדל שלו, והכמות שהוא משווק לו אינה עולה על הכמות הרשומה

 בתעודה.

 (ג) לא יגדל ולא יחזיק אדם אפרוחים או פטמים אלא אם כן בידיו תעודת מגדל.

ים 9. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר. נ  שמירת די

ות 10. המועצה אוצלת בזה לרעד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה. י  אצילת סמכו

 נתאשר.

ים במכסה י ו נ  שי
ת  האישי

 גידול פטמים

א מסד ר ו י  ג
 יושב ראש המועצה לענף הלול

 ט״ז בטבת התשם״ב (31 בדצמבר 2001)
 (דומ 3-685)

ה א י צ י ק י ל  ד
 שרת התעשיה והמסחר

ם ש מ ח ו ן ו ל  ש
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ס״ח התשמ״דו, עמי 22.
 ק״ת התשנ״ח, עמי 1051; התשנ״ט, עמי 895.
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