
רשומות

התקנות קובץ
27 ביולי 2005 6403 התשס"ה בתמוז כ'

822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חיים), התשס"ה-2005. בעלי - מחלות מינהלי המינהליות (קנס תקנות העבירות

826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005. לחוק), התוספת (שינוי המינהליות העבירות צו   

828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005. נציגי המגדלים), (כללים בדבר בחירת לענף הלול המועצה תקנות   

מחירים לשירותי (עדכון הדלק) במשק ושירותים (תעריפי תשתית מצרכים מחירי על הודעת פיקוח  

834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תשתית), התשס"ה-2005.

 

 

                                                                                                                                                            עמוד             
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מחלות בעלי חיים), - מינהלי (קנס המינהליות העבירות  תקנות
התשס"ה-2005

 - התשמ"ו-11985 (להלן המינהליות, העבירות לחוק ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  
הכנסת, של חוק ומשפט החוקה ובאישור ועדת ופיתוח הכפר, שר החקלאות בהסכמת החוק),

אלה: תקנות מתקין אני

עבירה היא שבתוספת,  א' בטור כמפורט החיקוקים מהוראות הוראה על  עבירה .1
מינהלית.

ב'  בטור לצדה  כקבוע קצוב, מינהלי קנס  יהיה  1 בתקנה כאמור מינהלית לעבירה .2
לפי העבירה בשל להטיל המשפט בית מוסמך שאותו הקנס משיעור יותר לא אך בתוספת,

- הפקודה). (להלן [נוסח חדש], התשמ"ה-21985 חיים לפקודת מחלות בעלי 28 סעיף

כפל יהיה לחוק 2(ג) כמשמעותה בסעיף חוזרת מינהלית לעבירה הקצוב הקנס המינהלי .3
הענין. לפי ,2 בתקנה האמור הקנס

תוספת

א' טור
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מינהלי קנס
חדשים בשקלים

הפקודה -  (1)

5(א) ,4 סעיפים

ו–(7) 20(א)(1) עד (3) סעיף

 1,000
 3,500

בר), חזיר בשר של וטרינרית (בדיקה חיים בעלי מחלות תקנות (2)
 - התשל"ז-31977 

8 תקנה

ו–3 2 תקנות

 1,000

 2,500

בצאן), הברוצלוזיס  מחלת  (ביעור  חיים  בעלי  מחלות תקנות  (3)
- התשמ"ט-41989

ו–(ב) 2(א) 1א(א), תקנות

1א(ג) תקנה

ו–(ח) (ה), (ו), (ז) 6(א), תקנה

  1,000

  2,500

 3,500

הבקר), התשכ"ה-51964 -  שחפת (ביעור חיים בעלי תקנות מחלות (4)

ו–3 1 תקנות

 10 8(א), 7(א), 5(ב), תקנות

 1,000

 3,500

מינהלית עבירה

מינהלי קנס
קצוב

מינהלית עבירה
חוזרת

__________
.46 עמ' התשל"ז, ס"ח התשי"ט, עמ' 32;  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  2

ק"ת התשל"ז, עמ' 2142.  3

.944 עמ' התשנ"ז, ק"ת התשמ"ט, עמ' 539;  4

ק"ת התשכ"ה, עמ' 279.  5
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א' טור
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מינהלי קנס
חדשים בשקלים

הבקר), התשל"ו-61976 -  (ברוצלוזיס חיים בעלי תקנות מחלות (5)

2 תקנה

5(א) תקנה

(8) ,(7) ,(2) 6(ב)(1), ,3 תקנות

  1,000

 2,500

  3,500

ומיתקני ריסוס לצאן), טבילה (בריכות חיים תקנות מחלות בעלי (6)
התש"ך-71959 - 

4 2,500תקנה

התש"ך-81960 -  לעופות), שחיטה (בתי חיים בעלי מחלות תקנות (7)

18א(א) ,18 ,15 9(ב), תקנות

30 ,29 ,19 2(א), תקנה
  1,000
2,500

 - (האבסה), התשס"א-92001  חיים בעלי תקנות מחלות (8)

 2 2,500תקנה

בצאן), התשנ"ט- חיים (הזרעה מלאכותית בעלי תקנות מחלות (9)
 - 101998

26 ,25 ,24 תקנות

ו–(ג). 23(א) ,22 ,20 ,16 ,4 ,3 ,2 תקנות

 1,000

 2,500

כוורת), התשמ"ב- מוצרי יבוא (הסדר חיים בעלי תקנות מחלות (10)
 - 111982

3 תקנה

2(א) תקנה

 1,000

 3,500

בישראל), חיים בעלי תנועת (הסדרת חיים בעלי מחלות תקנות (11)
 - התשמ"ב-121982 

ו–(2) (1)3 תקנה

(3)3 תקנה
 800

עוף,  10 לכל
500 לכל  בעל 

חיים אחר

__________
.765 עמ' התשל"ו, ק"ת  6

.719 עמ' התשל"ט, ק"ת התש"ך, עמ' 150;  7

.56 עמ' התשנ"ו, ק"ת התש"ך, עמ' 1174;  8

.1270 עמ' התשס"ב, ק"ת התשס"א, עמ' 914;  9

ק"ת התשנ"ט, עמ' 182.  10

.1371 עמ' התשנ"ה, ק"ת התשמ"ב, עמ' 1004;  11

.1081 עמ' התשנ"ד, ק"ת התשמ"ב, עמ' 1118;  12
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א' טור
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מינהלי קנס
חדשים בשקלים

טיפוח, משקי  של והפעלה (הקמה חיים בעלי מחלות תקנות  (12)
התשמ"א-131981 -  עופות), של וגידול רביה הפצה,

31(א) ,30 ו–(ה), (ד) 28(ג), ,27 26(א), ,11 תקנות

24 ,20 ,3 2(א), תקנות

 1,000

 2,500

(יבוא בשר), התשל"ד-141974 -  חיים תקנות מחלות בעלי (13)

2א(א) תקנה

 7 תקנה

800 לכל 50 ק"ג 
בשר של

   2,500    

מוצרים מבעלי חיים), חיים (יבוא ויצוא של תקנות מחלות בעלי (14)
התשמ"ח-151988 - 

2 תקנה

 6 תקנה

7 תקנה

800 לכל 600 
 50 ביצים ולכל
מוצרים של ק"ג
מבעלי אחרים

חיים

  1,500    

  2,500    

חיים), התשל"ד-161974 -  בעלי (יבוא חיים בעלי תקנות מחלות (15)

22 ,21 ,4 תקנות

9(ג) ,5 תקנות

2(א) תקנה

  800    

 2,500    

עוף לכל 10 
ו–500 לכל בעל 

חיים  אחר

 - התש"ל-171970  הניוקסל), (מחלת חיים בעלי מחלות תקנות (16)

1ב תקנה

3 1א, תקנות

5(ב)(2) עד (7) תקנה

 1,000

  2,500

   3,500

התש"ך- והטלפיים), הפה (מחלת חיים בעלי מחלות תקנות (17)
 -  181959

  4 ,3 תקנות

8 7(1) עד (3), 6(ב)(2),(3),(5),(7) עד (10), תקנות

  2,500

3,500

__________
.388 עמ' התשס"ב, ק"ת התשמ"א, עמ' 872;  13

.1372 עמ' התשנ"ה, ק"ת התשל"ד, עמ' 1244;  14

.1165 עמ' התשנ"ח, ק"ת התשמ"ח, עמ' 879;  15

.235 עמ' התשנ"ה, ק"ת התשל"ד, עמ' 991;  16

.690 עמ' התש"ס, ק"ת התש"ל, עמ' 969;  17

.778 עמ' התשנ"א, ק"ת התש"ך, עמ' 227;  18
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א' טור
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מינהלי קנס
חדשים בשקלים

תרכיבים (מיקרואורגניסמים, חיים בעלי מחלות תקנות (18)
 - התשל"ה-191975  ומעבירים),

2 3,500 תקנה

(מכלאות), התשי"ט-201958 - חיים בעלי תקנות מחלות (19)

4 1,500  תקנה

התש"ס- שאריות ביולוגיות), (מניעת בעלי חיים מחלות תקנות (20)
- 212000

4 2,500  תקנה

 - גמלים), התשכ"ב-221962  (סימון חיים בעלי תקנות מחלות (21)

14 ,10 ,8 תקנות

12 ,11 ,9 תקנות

4 ,2 תקנות

 800

 1,500

  2,500

(סימון צאן), התשל"ט-231978 - חיים תקנות מחלות בעלי (22)

8 תקנה

9 ,4 תקנות
  800

  2,500

- (פסדים), התשמ"א-241981 חיים בעלי תקנות מחלות (23)

9 תקנה

17 14(א), ,4 ,2 תקנות

16 תקנה

 1,000

 2,500

  3,500

בקר), של והובלה סימון (רישום, חיים בעלי מחלות תקנות (24)
התשל"ו-251976 - 

18 ,15 14(א), ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 תקנות

19 ,17 ,2 תקנות
 800

  2,500

בהמות), התשכ"ד-261964 -  (שחיטת חיים בעלי תקנות מחלות (25)

45 , 67(ב) ,43 ,40 26(א), תקנות

71 67(א), ,48 ,31 30(א), ,27 ו–(ג), 18(ב) 15(ב), תקנות

72א ,65 64(א), ,63 ו–(ז), (ו) (ה), (ד), 57(א), תקנות

  1000

 2,500

 50 לכל   800
בשר ק"ג

__________
.882 עמ' התשנ"ה, ק"ת התשל"ה, עמ' 1338;  19

ק"ת התשי"ט, עמ' 505.  20

.204 עמ' התשס"ג, ק"ת התש"ס, עמ' 449;  21

.718 עמ' התשל"ט, ק"ת התשכ"ב, עמ' 1718;  22

.1363 עמ' התשמ"ב, ק"ת התשל"ט, עמ' 396;  23

.419 עמ' התשנ"ה, ק"ת התשמ"א, עמ' 919;  24

.114 עמ' התשמ"ז, ק"ת התשל"ו, עמ' 2678;  25

.71 עמ' התשס"ג, ק"ת התשכ"ד, עמ' 837;  26
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א' טור
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מינהלי קנס
חדשים בשקלים

- התשמ"ב-271982 כימיים), (תכשירים חיים בעלי מחלות תקנות (26)

17(ב) תקנה

,18(א) 2 תקנות

 1,000

  2,500

 - תשכ"ט-281969  (תערוכות), חיים בעלי מחלות תקנות (27)

4 ,1 2,500  תקנות

התשכ"ז-291967 -  (מדגריות), ושירותים מצרכים על הפיקוח צו (28)

ו–(ג). 28(ב) ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,13 ,6 סעיפים

.31 ,30 ,29 28(א), ,27 18א, ,18 ,10 2(א), סעיפים

 32 סעיף

 1,000

 2,500

  3,500

(27 ביוני 2005) בסיון התשס"ה כ'

לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

__________
.1292 עמ' התשנ"ד, ק"ת התשמ"ב, עמ' 1668;  27

.2395 עמ' התשמ"ד, ק"ת התשכ"ט, עמ' 1547;  28

.353 עמ' התשס"ב, ק"ת התשכ"ז, עמ' 1942;  29

התשס"ה-2005  לחוק), המינהליות (שינוי התוספת העבירות צו  

החוק),  - התשמ"ו-11985 (להלן המינהליות, העבירות לחוק סעיף 4 לפי סמכותי בתוקף  
ועדת ובאישור החקלאות ופיתוח הכפר, שר בהסכמת - א' בתוספת לחוק טור שינוי ולענין

מצווה לאמור: הכנסת, אני ומשפט של החוקה, חוק

לחוק - בתוספת  .1

אחרי (1)

א' ב'טור טור

ציבוריים, במקומות  העישון הגבלת  "חוק
התשמ"ג-1983

יבוא:

חדש], [נוסח  חיים  בעלי  מחלות  "פקודת 
התשמ"ה-21985

- מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ה-32005" חיים), בעלי מחלות

_________
.74 עמ' התשס"ג, ס"ח התשמ"ו, עמ' 31;  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  2

.? עמ' התשס"ה, ק"ת 3

התוספת שינוי
לחוק
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אחרי "תקנות התשי"ח-1957", ושירותים, מצרכים על הפיקוח "חוק לצד ב', בטור (2)
"תקנות יבוא התשס"ג-2003" גפ"מ),  בטיחות - מינהלי (קנס המינהליות העבירות 

חיים), התשס"ה-2004". בעלי מחלות - מינהלי (קנס העבירות המינהליות

(27 ביוני 2005) בסיון התשס"ה כ'

לבני פי  צי  (3-1922 (חמ
המשפטים שרת                                                                                   

התשס"ה-2005 (תיקון), (טיפול בנזקקים) הסעד שירותי תקנות

תקנות מתקין אני התשי"ח-11958, הסעד, שירותי לחוק 13(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי   
אלה:

התקנות  - (להלן התשמ"ו-21986  בנזקקים),  (טיפול הסעד שירותי לתקנות  1 בתקנה .1
- העיקריות)

"שר הרווחה"; יבוא "שר העבודה והרווחה" במקום בהגדרה "נזקק", (1)

"משרד הרווחה". יבוא "משרד העבודה והרווחה" במקום בהגדרה "תע"ס", (2)

- העיקריות לתקנות 3 בתקנה .2

יבוא: (ד) משנה תקנת אחרי (1)

בהוצאות מגורים בישראל, תישא מקום להם ולא היה שלהוריו אין ילד "(ד1)
או משפחה בני מתגוררים שיפוטה  שבתחום רשות הסעד בילד הטיפול בעבור

הילד."; מתגורר שעימם האפוטרופוס

(א) משנה "בתקנות יבוא (ד)" עד (א) משנה "בתקנות במקום (ה), משנה בתקנת (2) 
הרווחה". "משרד יבוא והרווחה", העבודה "משרד ובמקום עד (ד1)",

- העיקריות לתקנות 5 בתקנה .3

הרווחה"; "משרד יבוא והרווחה" העבודה "משרד במקום (א), משנה בתקנת (1)

הרווחה" ובמקום "משרד יבוא והרווחה" העבודה "משרד במקום (ב), בתקנת משנה (2)
הרווחה". "שר יבוא והרווחה" העבודה "שר

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .4

(26 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ט
ן ו שר אריאל (3-1903 (חמ

                                                     ראש הממשלה ושר הרווחה

__________
.177 עמ' התשל"א, ;103 עמ' התשי"ח, ס"ח  1

.653 עמ' התשנ"ז, ;809 עמ' התשמ"ו, ק"ת  2

1 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

תחילה
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המגדלים), נציגי בחירת בדבר (כללים הלול לענף המועצה  תקנות
התשס"ה-2005

התשכ"ד-  (ייצור ושיווק), לענף הלול המועצה ו–72 לחוק לפי סעיפים 9 בתוקף סמכותנו  
אלה: תקנות מתקינים אנו הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור החוק), - (להלן 11963

אלה - בתקנות  .1

במגזר; כלולים שאינם מגדלים - "בודדים"

מגדלים; מקרב הלול, לענף של חברים במועצה הכלליות הבחירות - "הבחירות"

הבחירות; שלפני מועד בדצמבר 31 יום - הקובע" "היום

הזמנית  שהמינהלה מונה, מי לא ואם לחוק  26 סעיף - המנהל הכללי שמונה לפי "המנהל"
אלה; תקנות לענין הסמיכה

האגודות; כמשמעותם בתקנות שיתופי וכפר עובדים מושב המשפחתי" - "המגזר

האגודות; שיתופי כהגדרתם בתקנות קיבוץ ומושב השיתופי" - "המגזר

הקובע; ביום שהסתיימה השנה - הקובעת" "התקופה

;7 לפי תקנה שהוקמה הבחירות ועדת - "הוועדה" או "ועדת הבחירות"

ושיווק בייצור הקובעת בתקופה כדין עסק אשר שיתופית, אגודה לרבות אדם - "מגדל"
מאת בהיתר את העיסוק זמנית, שהפסיקו כאמור או אגודה וכן אדם לול, תוצרת של

המועצה.

לפי הענין; השיתופי, והמגזר המשפחתי המגזר "מגזר" -

לפי הבחירות ועדת שהכינה הזכות להשתתף בבחירות, בעלי רשימת - הבוחרים" "פנקס
;9 תקנה

לחוק; בסעיף 9 משנה כהגדרתם ענפי - תוצרת לול"  "תוצרת

התשנ"ו-21995. אגודות), (סוגי השיתופיות האגודות תקנות - האגודות" "תקנות

מחודש יאוחר לא שנים, לשלוש אחת למועצה נציגיהם את יבחרו המגדלים (א) .2
בחשון מיום כ"ח לא יאוחר יתקיימו ראשונות בחירות ועדת הבחירות. במועד שתקבע יוני

(30 בנובמבר 2005). התשס"ו

בתקנה 10. כאמור הבחירות ועדת תפרסם הבחירות מועד על הודעה (ב)  

לבחור בבחירות. זכאי כל מגדל (א) .3

שהוא - מי להיבחר בבחירות זכאי (ב)  

בודדים; וכן המשפחתי במגזר מגדל (1)

מגדלים. שהינם במושב שיתופי או בקיבוץ חבר (2)

משנה. ענף החברים מכל מספר פנקס הבוחרים, את לפי הבחירות תקבע, ועדת .4

הגדרות

הבחירות מועד

הזכות לבחור
ולהיבחר

מספר קביעת
בכל הנציגים

משנה ענף
__________

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

.1009 עמ' התשס"ג, ק"ת התשנ"ו, עמ' 246;  2
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הזה: משנה באופן ענף כל של הכולל השנתי הכספי המחזור את תקבע ועדת הבחירות (א) .5

מכפלה יהיה להטלה עופות ענף גידול של  הכולל השנתי הכספי המחזור (1)
רישומי לפי הקובעת, בתקופה  כדין  בישראל המאכל ששווקה  ביצי כמות של

הקובע; ביום ביצה של הממוצע הסיטוני במחיר המועצה,

מכפלה יהיה לפיטום גידול התרנגולים של ענף הכולל השנתי הכספי המחזור (2)
לפי הקובעת, בתקופה כדין בישראל ששווקה לפיטום התרנגולים בשר כמות של

הקובע; ביום פטם בשר ק"ג הסיטוני של במחיר המועצה, רישומי

של מכפלה תרנגולי הודו, יהיה גידול  של ענף הכספי השנתי הכולל המחזור (3)
רישומי לפי הקובעת, בתקופה כדין בישראל ששווקה ההודו תרנגולי בשר כמות

ביום הקובע; הודו של ק"ג בשר תרנגול הסיטוני המועצה, במחיר

של מכפלה גידול עופות לרביה יהיה ענף הכספי השנתי הכולל של המחזור (4)
המועצה, רישומי לפי בתקופה הקובעת, בישראל כדין ששווקה האפרוחים כמות
הממוצע במחיר הודים, ואפרוחי לפיטום אפרוחים להטלה, אפרוחים לפי מחולקת

הקובע; כאמור ביום אפרוחים כל סוג נמכר שבו

מכפלה יהיה אווזים ומולרדים ענף גידול של השנתי הכולל הכספי המחזור (5)
מישראל בתקופה יוצאה או בישראל ששווקה ומולרדים אווזים כמות כבד של
שבו במחיר הממוצע ומע"מ, המכס ורישומי אגף המועצה לפי רישומי הקובעת,
הענין, לפי ליצוא, נמכר הוא שבו הממוצע במחיר או בישראל כאמור כבד נמכר

המנהל. קביעת - לפי הקובע" ביום "מחיר זו, משנה המנהל; בתקנת קביעת לפי

של  היחסי חלקו יצוין (א) תקנת משנה לפי הכולל שנקבע השנתי הכספי במחזור (ב)  
- הייצור (בתקנה זו המשפחתי במגזר הבודדים ייכללו זה ולענין משנה, מגזר באותו ענף כל

המגזרי).

בתקנת  הנזכרים המשנה מענפי המועצה מחברי שלישים שני של מספרם בקביעת (ג)  
הכספי המגזרי למחזור מגזר לפי היחס בין הייצור לכל ייצוג יחסי יינתן משנה (א)(1) עד (4)

המגזרי). הייצוג - (להלן משנה ענף באותו הכולל השנתי

הצפון מחוזות את הכולל הצפון אזור  הם: ואלה שני אזורים יהיו הבחירות לעניין (א) .6
"מחוז" והמרכז; לענין זה, הדרום, תל–אביב מחוזות ירושלים, את ואזור הדרום הכולל וחיפה
מיום גבולותיהם ותיאור ולנפות המדינה למחוזות שטח חלוקת על בהודעה כמשמעותו -

.320.3.1957

שמו.    כלול הבוחרים שלו האזור שבפנקס הקלפי של בתחנת להצביע רק רשאי בוחר (ב)    

בהרכב בחירות ועדת תוקם אלה תקנות  של פרסומן מיום  ימים שלושים בתוך (א) .7
שלהלן:

ראש; והוא יהיה היושב המשפטים שר שימנה בדימוס, בית משפט מחוזי שופט (1)

במועצה; משנה ענף אותו של נציגיו בידי שייבחר משנה ענף כל של נציג (2)
וגידול עופות לרביה גידול של המשנה ענפי את אחד משנה יראו כענף זה לענין
לפיטום של גידול תרנגולים ענפי המשנה אחד את ומולרדים, וכענף משנה אווזים

הודו; ותרנגולי

בחירה מחוזות

הבחירות ועדת

המחזור קביעת
הכספי הענפי

__________
.3308 עמ' התשס"ד, י"פ התשי"ז, עמ' 761;  3
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ייבחרו אלה, תקנות פי על ראשונות בחירות קיום לצורך אף האמור בפסקה (2), על  (3)
76 לחוק.  סעיף לפי שמונתה הזמנית המינהלה ידי על המשנה ענפי של הנציגים

מ–90  יאוחר לא ראשונה, ועדת הבחירות לישיבה יכנס את הוועדה ראש יושב (ב)
הבחירות. יום לפני ימים

בשעה  חוקי  מניין היה לא חבריה; רוב הוא הוועדה של לישיבה החוקי המניין (ג)   
בכל חוקית הישיבה תהיה ואז השעה  במחצית תידחה הישיבה הישיבה לפתיחת שנקבעה
היושב ובהם הוועדה, חברי מבין שניים לפחות בה נוכחים שיהיו ובלבד נוכחים, של מספר

ראש.

המצביעים  הוועדה חברי של תתקבל ברוב קולותיהם הבחירות ועדת של החלטה (ד)  
ראש. קולו של היושב יכריע שקולים, הקולות היו חוקי; שיש בה מניין בישיבה

ענף מכל החברים של מספרם  בדבר הודעה הבחירות לוועדת תעביר  המועצה (א) .8
הבחירות. מועד לפני ימים שישים ,4 תקנה שיש לקבוע לפי משנה

ליקויים,  בה נפלו כי תמצא ואם המועצה הודעת את תבדוק הבחירות ועדת (ב)  
הבחירות. מועד לפני ימים וחמישה ארבעים עד לתקנם רשאית תהיה

מהיום יאוחר לא המגדלים כל של רשימה הבחירות לוועדת ימסור המנהל (א) .9
הפרטי, המשפחה והשם שם מגדל כל לגבי יפורטו ברשימה הבחירות; שלפני יום התשעים

משנה. מגזר וענף מען, במועצה, יצרן מספר תעודת זהות, מספר

כאשר בתקנה 6, בחירה כאמור לאזורי חלוקה לפי בוחרים פנקס הוועדה תכין (ב)  
(א). שבתקנת משנה הפרטים את יכלול הפנקס משנה; לענפי אזור חלוקה בכל

מפנקס  העתק הבחירות ועדת תציג הבחירות יום לפני ימים משישים יאוחר לא (ג)  
הנזכרים שבאזורים והמקומיות האזוריות המועצות במשרדי המועצה, במשרדי הבוחרים

להציגם. תורה הבחירות שוועדת נוסף מקום ובכל ,6 בתקנה

ציבור בקרב תפוצה בעל הבחירות, בפרסום תפרסם ועדת הבוחרים פנקס הצגת עם .10
שבה יפורטו: המועצה, הודעה וכן במשרדי המגדלים שקבעה

הצגתו; ומקום הבוחרים פנקס הצגת דבר (1)

הבחירות; יום (2)

הבחירות; לוועדת המועמדים שמות להגשת האחרון והמועד המקום (3)

המגזרי; והייצוג המשנה לענפי בחלוקה לבחירה, העומדים המועצה חברי מספר (4)

הקלפי; תחנות של מקומן (5)

ההצבעה; שעות (6)

;21 בתקנה הקבועות ההוראות תמצית (7)

לפרסם. לנכון שתראה ועדת הבחירות נוסף מידע כל (8)

להגיש אדם כל רשאי הבחירות יום וחמישה לפני הארבעים מהיום יאוחר לא (א) .11
או בפנקס הבוחרים נרשם לא שהוא הסיבה לבירור מנומקת בקשה לוועדת הבחירות בכתב

כדין. שלא הבוחרים בפנקס נרשמו זולתו או שהוא

לפי  נדרש אם הפנקס, את תתקן המבקש,  טענות את  תבדוק הבחירות ועדת (ב)  
הבוחרים בפנקס שנעשו דבר התיקונים למבקש ותפרסם את החלטתה את תודיע ממצאיה,

יום הבחירות. לפני וחמישה השלושים יאוחר מהיום לא

הרכב אישור
המגדלים נציגי

הכנת פנקס
בוחרים

בחירות הודעת

בדיקת רישום
בפנקס
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לפי כתב מועמדות הבחירות ועדת ראש ליושב יגיש למועצה המבקש להיבחר מגדל .12
הבחירות,  יום שלפני השלושים היום מן יאוחר לא מועמדות), כתב - (להלן 1 שבתוספת טופס

.(3)10 בתקנה ובמקום שנקבעו בהודעה כאמור בשעות

הוגשו כדין. אם ותחליט המועמדות כתבי את תבדוק הבחירות ועדת (א)  .13
מועמד  לאותו בכתב כך תודיע על מועמדות, בכתב הבחירות ליקויים ועדת מצאה (ב)  
הליקויים את לתקן רשאי יהיה הבחירות והוא שלפני יום ואחד העשרים מהיום יאוחר לא

הבחירות. יום לפני עשר החמישה היום עד

העשירי  היום עד סעיף זה לפי החלטתה את בכתב למועמד הבחירות תודיע ועדת (ג)  
יום הבחירות. לפני

שמות את הבחירות ועדת  תפרסם הבחירות יום לפני השביעי מהיום  יאוחר לא .14
יהיו המועמדים ברשימות משנה; וענפי בחירה לאזורי בחלוקה שאישרה, המועמדים

.15 תקנה לפי שנקבעו משנה ענף כל המדדים האזוריים של לעין, בולט במקום רשומים,

לכל ביחס יום הבחירות, לפני ימים וחמישה ארבעים עד הבחירות תקבע ועדת (א) .15
בחלוקה אזור, אותו של הבוחרים בפנקס הרשומים המגדלים שיבחרו הנציגים מספר את אזור

אזורי). - מדד המשנה והייצוג המגזרי (להלן לענפי

מספר  מחלוקת  המתקבלת המנה יהיה משנה  ענף  לכל ביחס האזורי המדד (ב)   
באותו המגדלים מספר בכלל אזור אותו של הבוחרים בפנקס הרשומים משנה בענף המגדלים
לאותו שנקבע במספר הנציגים מוכפלת כשהיא ,9 בתקנה כאמור בפנקס הרשומים משנה ענף

לפי תקנה 10(4). עליו 9 לחוק ושהודע סעיף לפי משנה ענף

באזור ומקומיות אזוריות מועצות משרדי קלפי כתחנות ישמשו הבחירות קיום לצורך .16
הבחירות. ועדת קביעת לפי אזור, בכל יותר או אחת הדרום, ובאזור הצפון

קלפי הבחירות ועדת ועדת תמנה הבחירות יום לפני עשר הארבעה יאוחר מהיום לא .17
קלפי. תחנת לכל

היושב אשר יהיה הציבור ובהם עובד לפחות שלושה חברים יהיו בועדת קלפי (א) .18
ראש; לכל היושב סגן ובהם שבפנקס, הבוחרים מבין הוועדה תמנה חבריה שאר ראש; את

מקום. ממלאי שני תמנה חבר

לכהן  מהחבר  נבצר אם במקומו, לכהן  רשאי  קלפי  ועדת  חבר של מקום ממלא (ב)   
בקשתו. לפי הבחירות, ביום להחליפו הוא רשאי וכן בתפקידו,

מהם  שאחד לשניים, ובלבד מספר חבריה פחת גם אם שתפעל קלפי יכול ועדת (ג)  
סגנו. או ראש היושב הוא

של הבוחרים פנקס של עותק הקלפי ועדת ראש ליושב תספק הבחירות ועדת (א) .19
הבחירות. ועדת ראש יושב ביד חתום הקלפי, תחנת נמצאת שבו האזור

קלפי - ועדת כל הבחירות תמציא ליושב ראש ועדת (ב)  

המאפשר ומפתח באופן מנעול שבה מותקן ההצבעה לקליטת מעטפות קלפי (1)
להכניסלתוכהמעטפות הצבעהוהמונעלהוציאןמתוכה, אלאבפתיחתמנעולה;

צידיהן עליהן משני הנושאות אטומות, הצבעה מעטפות מספקת של כמות (2)
הבחירות; ועדת של החותמת את

מועמדים. של רשימות מספקת כמות (3)

מועמדות כתב

כתבי בדיקת
ותיקון מועמדות

ליקויים

רשימת פרטי
המועמדים

מדד קביעת
אזורי

קלפי תחנות

קלפי ועדות

ועדות הרכב
הקלפי

ציוד אספקת

הקלפי לתחנות
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שעה 21:00  ועד הבחירות יום 12:00 של משעה הפסק ללא תהיה בקלפיות ההצבעה .20
להצביע הוא ההצבעה, רשאי שעות בתוך קלפי לתחנת בוחר יגיע ובלבד שאם יום, באותו

הבחירות.  יום 21:00 של אחרי השעה הצבעתו אם התעכבה גם

הקלפי זולת - בתחנת יימצא אדם לא ביום ההצבעה  .21
ממלאי מקומם; או הקלפי חברי ועדת (1)

מטעמם; שמונה משקיף או המועמדים (2)

הבחירות; ועדת חברי (3)

הצבעה. לשם להיכנס שהותרו הבוחרים (4)

אל הבוחרים כניסת את יסדיר ראש, היושב שימנה מי או סגנו הקלפי, ועדת ראש יושב .22
הצבעה. לשם התחנה

ברישיון זהות או חייב לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי בתעודת הרוצה להצביע (א) .23
נהיגה.

מפנקס הבוחרים. שמו הקלפי את תמחק ועדת מי שהצביע, (ב)

 . בכל תחנת קלפי תוצב קלפי (א)  .24

לפי  משתייך, רשימת המועמדים באזור שאליו הוא הקלפי תמסור לבוחר את ועדת (ב)  
(ג). שבתקנת משנה המועמדים שמות סימון לענין והכללים עוסק, הוא המשנה שבו ענף

ימציא  רשום, תאגיד שהוא או השיתופי  המגזר עם הנמנה  בחירה זכות בעל (ג)  
מטעמו  הנציג שהוסמך שם שבו נקוב 2 שבתוספת, אישור לפי טופס הקלפי ליושב ראש ועדת

בבחירות. להצביע

המועמדים שמות  ברשימת הבוחר יסמן זולתו, מעיני הבוחר את המסתיר בתא (ד)   
האזורי. למדד השווה במספר נציגים

לעיני  לקלפי, יטיל המעטפה ואת לו שנמסרה במעטפה הבוחר ישים הרשימה את (ה)  
הקלפי. ועדת

אחר  עמו אדם להביא רשאי לבדו, להצביע מסוגל אינו מום או מחלה מי שמחמת (ו)  
בהצבעה. שיעזור לו כדי

הקלפי. בתחנת ההצבעה תום לאחר מיד הקולות את למנות תחל הקלפי ועדת (א) .25

ענף משנה. מכל הקולות למועמדים את תספור בנפרד הקלפי ועדת (ב) 

פתיחת  על הבחירות, ועדת שספקה אחיד בטופס פרוטוקול, תערוך הקלפי ועדת (ג)  
הבחירות. חומר ההצבעה לוועדת עם כל מניין הקולות ותעבירו מיד ועל הקלפי

היושב  ובהם לפחות, מחבריה  שניים בידי ייחתם הקלפי ועדת של  הפרוטוקול (ד)  
רשאי הבחירות ועדת של וכל חבר מועמד או הקלפי מחברי ועדת חבר כל סגנו; או ראש

הערותיו. את בפרוטוקול להוסיף

בכפוף ביותר, הגדול  הקולות למספר שזכו המועמדים ייבחרו ענף משנה בכל (א) .26
מחצית אחד מהם כל יכהן מועמדים, בין בקולות שיוויון במקרה של 5(ג); תקנה להוראות

המשפחה. של שמות סדר האלף–בית לפי ייקבע סדר הכהונה כהונת המועצה. מתקופת

תוצאות  הבחירות יום ימים לאחר יאוחר מארבעה עשר תפרסם לא הבחירות ועדת (ב)  
לשר. יומצא ממנה שהעתק בהודעה הבחירות

ההצבעה שעות

בשעת נוכחות
ההצבעה

בתחנה הסדר

המצביעים זיהוי

הצבעה סדרי

הקולות מניין

תוצאות
הבחירות
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משנה - ענף כל כאמור יפורטו לגבי בהודעה (ג)  

המועמד; זכה שבהם הקולות מספר (1)

למועצה. שנבחרו המועמדים שמות (2)

המועצה  במשרדי בולט לעין תודבק במקום משנה (ג) האמורה בתקנת ההודעה (ד)  
ברשומות. ותפורסם

תוספת

1 טופס
(12 (תקנה

מועמדות כתב

המגדל:________________ שם

זהות:________________ מס'

מען:________________

הודו/ מאכל/תרנגולים לפיטום/תרנגולי ביצי בעיגול): להקיף (נא עוסק המגדל שבו הגידול סוג
ומולרדים רביה/אווזים

נכונים. דלעיל הפרטים כי ומאשר הלול לענף למועצה להיבחר מועמדותי את בזה מציג אני

__________________                                                                                __________________
     תאריך                                                                                              חתימת המגדל

2 טופס
(ג)) 24 (תקנה

אישור נציג מוסמך

הקיבוץ/ של____________________________(שם ההנהלה/הדירקטוריון  ועד כי בזה מאשרים אנו  
בשמו להצביע  ________________ ת"ז  של______________, כוחו/ה את  ייפה השיתופי/התאגיד) המושב 

.________________ ביום שייערכו הלול לענף למועצה בבחירות

__________________                                                                              __________________
     תאריך                                                                                                      חתימה

ותפקידם:_________________________ החותמים              שמות

_________________________

(1 ביולי 2005) התשס"ה בסיון כ"ד
 (3-3426 (חמ

אולמרט  אהוד
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

כ"ץ  ישראל
הכפר ופיתוח החקלאות שר
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הדלק) תשתית במשק (תעריפי ושירותים מצרכים מחירי פיקוח על הודעת
תשתית), התשס"ה-2005 לשירותי (עדכון מחירים

תשתית  (תעריפי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח סעיף 5 לצו לפי סמכותי בתוקף  
אני מודיע: הצו), (להלן - 11995 התשנ"ו- הדלק), במשק

כ"ד בסיון ביום החל נוסח התוספת לצו הדלק עודכנו ולפיכך במשק תעריפי התשתית .1
כלהלן: הוא (1 ביולי 2005) התשס"ה

"תוספת

ד' טור

בשקלים תעריף
חדשים

טור ג'

יחידת חיוב

ב' טור

הערות

א' טור

שירות תשתית

6.32 ק"ל/חודש - נפט מוצרי אחסון .1

3.78 ט"מ/חודש - מזוט אחסון .2

6.76 ט"מ/חודש - גולמי נפט אחסון .3
במסוף הנפט
חיים בקריית

B × 1.32  

- כאשר

חליפין שער - B
דולר המחאות של

לפי מכירה,
המחיר" "מבנה
מינהל שמפיץ
לחברות הדלק
והמצוי הדלק
במשרד לעיון
מינהל הדלק"

ק"ל במיתקן נעשה .1
הניפוק, בעת הניפוק

למכליות;

יש זה מתעריף .2
ערך את להפחית

הבנזין שנגרע והומר
שווה ואשר בתוסף,

ערך  ל–0.000225 ק"ל;
מחיר לפי יחושב הבנזין

בתוספת בז"ן שער
בצינור; ודלף ביטוח

לא זה בפרט התעריף .3
לצו. 2 סעיף לפי יעודכן

תוסף הוספת .4
אשלגני מחליף

 96 לבנזין עופרת
אוקטן נטול עופרת

13.14 ט"מ המיתקן הולכה עד כולל
תפעולי ואחסון המנפק
כולל לא הניפוק, לפני

שאיבה למיתקן המנפק

מזוט ניפוק .5
כביש למכליות

ולרכבות

6.06 ק"ל לצרכנים סופיים
בצנרת המחוברים

כולל אחסון למסוף, לא
תפעולי לפני הניפוק

נפט מוצרי ניפוק .6
יעודיים לקווים

תעריפי עדכון
תשתית

__________
1043 ועמ'  עמ' ;316 עמ' התשנ"ח, 416 ועמ' 704; עמ' ,218 עמ' התשנ"ז, ק"ת התשנ"ו, עמ' 220 ועמ' 564;  1

.245 עמ' התשס"ד, ;391 עמ' התשס"ג, ;1334 עמ' ;1329 עמ' התשס"ב, ;330 עמ' התשס"א, ;1044
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ד' טור

בשקלים תעריף
חדשים

טור ג'

יחידת חיוב

ב' טור

הערות

א' טור

שירות תשתית

4.04 ט"מ המחוברים סופיים לצרכנים
אחסון כולל למסוף, בצנרת

תפעולי לפני הניפוק

ניפוק מזוט לקווים .7
יעודיים

26,488 ק"מ/שנה המחוברים סופיים לצרכנים
החזר הון, כולל בצנרת למסוף,

קטודית והגנה קווים אחזקת

מוצרי הולכת .8
בקווים ומזוט דלק

יעודיים, כשהצנרת
בבעלות איננה

הצרכן

שאורכם בקווים למעט הזרמה,
2 קילומטרים,  על עולה אינו

היעד הסופי אל מנקודת המוצא
כל כולל הצרכן, עליו שהורה

השאיבה והשימוש בצנרת
(לא ההזרמה לביצוע הנדרשים

בקווים והולכה ניפוק כולל
ייעודיים);

לקילו מורכב מרכיב קבוע המחיר
הקבוע), אשר הרכיב ליטר (להלן
כל קילו בעבור אחת ישולם פעם

המשולם משתנה ורכיב ליטר,
בקילומטרים; ההזרמה אורך לפי

לחברת ישולם הקבוע הרכיב
למעט ואנרגיה, נפט תשתיות

ההזרמה כל תהליך שבהם מקרים
(שאיבה ושימוש בצנרת) מבוצע

בע"מ בתי זיקוק לנפט ידי על
התשלום ישולם ובהם בז"ן) (להלן

הקבוע לבז"ן

נפט מוצרי הזרמת .9

1.19 ק"ל רכיב קבוע הזיקוק מבתי (א)
בחיפה או מנמל

בחיפה הדלק
הניפוק למתקני

שיווק חברות של
דלק בצפון

0.08 ק"ל\ק"מ משתנה רכיב

1.98 ק"ל רכיב קבוע שאר בכל הזרמה (ב)
0.07הקווים ק"ל/ק"מ משתנה רכיב
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ד' טור

בשקלים תעריף
חדשים

טור ג'

יחידת חיוב

ב' טור

הערות

א' טור

שירות תשתית

A × 4.321

- כאשר

הערך היציג = A 
ארה"ב דולר של

ביצוע ביום
התשלום

ט"מ יעוגל כלפי בסכום המחושב
שמעל סכום כל מעלה

סכום וכל האגורה, למחצית
יעוגל האגורה למחצית שעד

כלפי מטה;

יעודכן כאמור זה לא פרט
האמור  אף על 2 לצו, בסעיף

זה בסעיף

דלק מוצרי הזרמת .10
שיזפון אשל בקו

0.29 ק"ל נפט, כולל הזרמת מוצרי
שאורכה אינו שימוש בצנרת

וכן  2 קילומטרים על עולה
תשתית לחברת הניתן שירות
ידי נפט על המזרימה מוצרי

חברת תשתית אחרת

נפט מוצרי שאיבת .11

2.03 ט"מ לפני תפעולי אחסון כולל לא
השאיבה

מזוט שאיבת .12

0.08 ק"לxק"מ תשתית לחברת הניתן שירות
ידי נפט על המזרימה מוצרי

חברת תשתית אחרת

בצנרת שימוש .13

1.40 ט"מ - גולמי נפט הזרמת .14
הנפט מסוף בין

לבין חיים בקריית
בחיפה הזיקוק בית

4.46 ט"מ אחסון כולל לא טעינה או פריקה .15
נפט מוצרי של

3.89 ט"מ אחסון כולל לא טעינה או פריקה .16
מזוט של

2.73 ט"מ אחסון כולל לא נפט פריקה של .17
גולמי במסוף הנפט

חיים בקרית

4.43 ט"מ לפני תפעולי אחסון כולל
השיט כלי מילוי

כלי ומילוי הזרמה .18
נפט או שיט במוצרי

במזוט

" 3.97 ט"מ - נטל פריקת מי .19
ים ממכליות

(29 ביוני 2005) התשס"ה בסיון כ"ב
יחיאלי ד אהו (3-2651 (חמ

                                                          מנהל מינהל הדלק


