רשומות

קובץ התקנות
יי׳א בסיון תשל״א

 4ביוני 1971

2700

עמוד

תקנות עידוד התעשיה )מסים( )סדרי הדין בפני ועדת ערי( ,תשל״א—.1971

.

.
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 *Cתקנות בתי :הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף  3לפקודה( )תיקון(,
תשל״א—1971

צו לעידוד החסכון)פטורממס הכנסה()מס׳  ,(25תשל״א—1971

..

.

.

.

י.

1142

.

.

1143

צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה()מס׳  ,(26תשל״א—1971

.

.

.

צו לעידוד החסכון) :פטור ממס הכנסה()מס׳  ,(27תשל״א—1971

.

.

.

.

1144

צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה()מס׳  ,(28תשל״א—1971

.

.

.

,

1144

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים
)מס׳  ,(2תשל״א—1971

.

.

1143

מקסימליים למשקאות בתחום עירית אילת(
.

.

.

.

1145

.

.

.

צו המתעסקים:ברפואה )אגרות רשיון ותעודת היתר( ,תשל״א—. 1971

.

.

, .

1146

 • • .׳ ' .

1146

צו רופאי שיניים )אגרות רשיון ותעודת היתר( ,תשל״א—. 1971

.

.

צו הרוקחים )אגרות רשיונות רוקח ועוזר־רוקח( ,תשל״א—. 1971
צו המילדות )אגדות רשיון ותעודת היתר( ,תשל״א—1971

.
.

כללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור ושיווק( ,תשל״א—. 1971

.
.

.

.

.

1147

.

.

.

1147

.

.

.

1148

כללי המועצה לייצור .ולשיווק של אגוזי אדמה )הסמכת קבלנים מורשים לעונת ,(1971/72
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תשל״א—1971
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )התקשרות לענין שיווק לעונת ,(1971/72
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
תשל״א—1971

1153
1154

מדור לשלטון מקומי
חוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות( )תיקון( ,תשל״א—. 1971
חוק עזר לחיפה )אספקת מים( )תיקון( ,תשל״א—.1971

1155

.1

.

.

 .י

חוק עזר לתל־אביב־יפו )אספקת מים( )תיקון( ,תשל״א—. 197.1

.

.

.

תיקון טעות דפוסי

1156
.

1158

ח1ק עידוד התעשיה )מסים( ,תשב״ט969-ן
תקנות בדבר סדרי הדין בועדת ערר
בתוקף סמכותי לפי סעיף )47ה( לחוק עידוד החעשיה )ממים( ,תשכ״ט— ,! 1969אני
מתקין תקנות אלה:
 .בתקנות אלה —

.1

״ערר״ — ערר לפי סעיף  46לחוק!
״ועדת ערר״ — ועדה שמונתה לפי סעיף )47א( לחוק.
 Dipsה ע ר ר
ומועדיו

מוגן העדי

ערר יוגש בכתב לועדת הערר הקרובה לאזור שיפוטו של פקיד השומה שעל ידי
.2
החלטתו רואה העורר עצמו מקופח ,תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההחלטה.
)א(

.3

בכתב ערר יצויינו —
) (1שמו ומענו של העורר ומען להמצאת מסמכים;
)(2

התאריך שבו נמסרה לו ההחלטה שעליה מוגש הערר!

)(3

העובדות שעליהן מסתמך העורר;

) (4הנימוקים שעליהם מבוסס הערר ,כל נימוק בנפרד;
) (5הסעד המבוקש.
)ב( הערר יהא חתום ביד העורר או בא־כוחו.
.4
 :צידו8יפ ל ב מ ג
ערר

עם הגשת הערר ישלם העורר אגרה של  50לירות.
לכתב ערר יצורפו —

.5

) (1תצהיר לפי סעיף  15לפקודת הראיות ]נוסח משולב[ ,תשל״א—, 1971
לאימות העובדות שפורטו בכתב הערר ׳,
) (2העתק ההחלטה שעליה מוגש ערר;
2

) (3העתק מכל מסמך שעליו מסתמך העורר בערר.
המשיב
»  0פ ר עו1י,י8

המצאוג
מהמגיפ

מועד ה ש מ י ע ה

מחיהי* ה ע ר ר

פקיד השומה ,שעל החלטתו מוגש הערר ,יהיה המשיב.

.6

הערר על נספחיו יוגש בחמישה עתקים למזכירות בית המשפט המחוזי שבתחום
.7
שיפוטו נמצאת ועדת העדר כאמור בתקנה  ,• 2עותק אחד יומצא מאת הועדה למשיב.
המצאת מסמכים על ידי בעלי הדין לועדה ולהיפך ,ובין בעלי הדין לבין עצמם,
.8
תהיה במסירה אישית או במשלוח בדואר רשום.
יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת העדר ויודיע על כך במכתב לעורר ולמשיב
.9
לפחות חמישה עשר יום לפני המועד שנקבע.
ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנות  2עד  ,4רשאי יושב ראש הועדה להורות על
.10
מחיקתו.
1

2
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פ ״ ח תשכ״ט ,עמי  ;232ס״וז חש״ל ,עמי .152
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,18עמי .421

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י״א בםיון תשל״א 4.6.1971

.11

הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר ,או המשך הדיון בו ,לכל תאריך שייראה לה.
•,׳-.

יי׳יי«
השמיעה

) .12א( בעל דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות
שעליהן ׳מסתמך בעל דין אחר ,יודיע על כך בכתב ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין
לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר.
)ב( בעל דין שנמסרה לו הודעה כאמור ,יביא לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת
הערר את האדם שנדרש לחקירה שכנגד.

הקיר* »צהיי

)ג( לא הביא בעל הדין את האדם לחקירה שכנגד או סירב האדם שהובא ,ללא
סיבה סבירה ,להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד ,לא ישמש תצהירו ראיה אלא אם
ראתה הועדה שקבלתי התצהיר דרושה מטעמים שיירשמו.
) .13א( הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ואחרי כן את טענות המשיב! לאחר מכן
יסכם העורר את טענותיו והמשיב יסכם אחרון.
^
^

ס ד ר הרייו

)ב( הועדה רשאית ,ככל שהדבר ייראה לה ,להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
 .14בעלי דין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת
או במועד שנדחה לפי תקנה  ,11יחולו הוראות אלה:

ה

ע

ר ר

אי־ה״ייצמת

) (1התייצב העורר ולא התייצב המשיב ,רשאית הועדה לדחות את שמיעת
הערר או לשמוע את העורר שלא בפני המשיב!
) (2לא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם ,רשאית הועדה לדחות מועד
שמיעת הערר או למחוק את הערר! עורר שנמחק עררו רשאי לחזור ולהגיש
ערר באותו ענין תוך שלושים יום מן התאריך שהודע לו על המחיקה.
 .15ויתרו העורר והמשיב על השמעת טענותיהם לפני הועדה ,רשאית הועדה לתת את
״
החלטתה על יסוד החומד בכתב שייובא

החלפה על

»״

ב פ נ י ד

^
|4

.

ח י ט י
8

 .16לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר ,אלא אם ראתה ששמיעת הנימוק
הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.

ימו?יפ
נופפיפ

) .17א( הועדה רשאית ,בכל שלב/,לדרוש מהעורר מסירת פרטים נוספים ומפורטים
יותר לעובדות או לנימוקים שפורטו בערר או לנימוקים הנוספים לפי תקנה .16

פדפיפנופפיפ

נ

)ב( דרשה הועדה מסירת פרטים נוספים ,יחולו הוראות תקנות  7ו־ 8בשינויים
המחריבים לפי הענין ,אם לא הורתה הועדה הוראה אחרת.
 .18נבצר מחבר הועדה להמשיך בשמיעת הערר ,רשאית הועדה להמשיך בהרכב אחר
מן השלב שאליו הגיע הדיון ,ורואים את הדיון שקויים בהרכב הקודם כאילו היה בהרכב
החדש.

שינוי ההרכב

 .19הגיש העורר לפני הישיבה הראשונה בקשה לבטל את הערר ,יימחק הערר ולעורר
תוחזר מחצית האגדה ששולמה.

החזרה אגרה

) .20א( החלטת הועדה תינתן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות ,לאחר שסיימו בעלי
הדין את סיכומיהם ,תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב ראש ושני החברים.

ההחלטה

)ב( העתק ההחלטה ,מאושר ביד יושב ראש הועדה ,יימסר לעורר ולמשיב.
קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י״א ב פ י ו ז תשל״א 4.6.1971
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 .21בעד כל אחת מישיבותיה של הועדה ישולם לחברי הועדה ,להוציא יושב הראש,
שכד של  30לירות והוצאות סבירות.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד התעשיה )מסים( )סדרי הדק .בפני ועדת ערר(׳
.22
תשל״א—1971״.
יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

כ״ו באייר תשל״א )21במאי (1971
! ח מ  2 6 8 3ד (

פקודת בהי התאו
תקנות בדבר הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

במקום תקנה  2לתקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי

.1

סעיף  3לפקודה( ,תשל״א— , 1971יבוא:
2

״הנחה

יעיייי

) .2א( מנוי שהמציא למנהל אחת התעודות המנויות בתקנת משנה )ב(
בדבר הגבלות בכושר ראייתו ,ישלם —
) (1בעד השירותים של התקנת טלפון ,העתקתו למרחק העולה
על  100מטר בקו אווירי והשימוש בו —  50%מהתעריף לאותו
שירות!
) (2בעד שיחות מקומיות המתנהלות מכל קו מ ר מ י בתקופת
חשבון של שני חדשים — דמי השיחות שמעל ל־ 400במספר.
)ב( ואלה התעודות:
) (1תעודה מאת השירות למען העיוור במשרד הסעד או מאגף
השיקום של משרד הבטחון ,המעידה על עוורונו; או
) (2תעודה מאת רופא עיניים הרשום בהתאם לתקנות המתעס
קים ברפואה )אישור תואר מומחה( ,תשכ״ד— , 1964המעידה
על אחד מאלה:
3

)א( העדר גמור של ראיה!
)ב( חדות ראיה שאינה עולה על  3/60או 10/200
בעין הבריאה יותר אף בעזרת משקפיים!
)ג( צמצום שדה הראיה עד כדי כך שזווית הראיה
אינה עולה על  20מעלות.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון
.2
לפי סעיף  3לפקודה()תיקון( ,תשל״א—1971״.
ש מעון פר ס
שר התקשורת

כ״ד באייר תשל״א ) 19במאי (1971
<״־״ >76000

1

ח ו ק י א״י ,כ ר ך בי ,פ ר ק קט״ו ,ע מ ׳  ;1155ס ״ ח תשכ״ה ,ע מ ׳ .234

2

ק ״ ת  ,2666תשל״א ,עמ׳ .568
ק״וז תשכ״ד ,ע מ ׳  ;1565תשכ״ט ,ע מ ׳ .592

3

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י״א בפיוו תשל״א 4.6.1971

חוק לעידוד החסמן)עומת למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשס״ז956-ו
צו בדבר פטור ממס הכנסה
•בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות
ממם הכנסה( ,תשט״ז— ,! 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
איגרות חוב רשומות על שם ו/או למוב״ז של בנק אפותקאי כללי בע״מ ,בסכומ
.1
כולל של  10מיליון לירות ,שיעמדו לפדיון בשנת  ,1976ושהוצעו לציבור על פי תשקיף
מיום ט״ז באייר תשל״א ) 11במאי ) (1971סדרה  ,(46ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן
תהא פטורה מתשלום מס ,חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי
סעיף  161לפקודת מם הכנסה .
2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה()מם׳  ,(25תשל״א—1971״.

.2 ,

כ״ב באייר תשל״א ) 17במאי (1971
* °
265ד(

<ח

חיים גבת י
שד החקלאות והפיתוח
ממלא מקום שר האוצר

ס ״ ח  ,201תשט״ז'»» ,׳ .52
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח ח ד ש  ,6ע » ׳ .120

1

2

חוק לעידוד החסכון)עדכות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשס״ז956-ו
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות
ממס הכנסה( ,תשט״ז— ,!1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
^
«

איגרות חוב למוכ״ז של יעםור בנק למשכנתאות בע״מ ,נושאות ריבית של 7%
.1
לשנה ,בסכום כולל של  5מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה ,שיעמדו לפדיון
בשנים  ,1985—1973ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ג באייר תשל״א ) 18במאי
) (1971סדרה /1971י״א( ,ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ
מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מס הכנסה .
2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה()מס׳  ,(26תשל״א—1971״.

.2

כ״ה באייר תשל״א ) 20במאי (1971
״
<
המ 2 6 5 0

1

2

ס ״ ח  ,201תשט״ז ,ע » ׳ .52
ו י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  » ,6מ ׳ .120

ק ו ב ץ ה ת ק נ י ת  ,2700י״א בסיון תשל״א 4.6.1971

פנחס ספיד
שר האוצר

חוק לעידוד החסכון )ערכות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז1956-
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות
ממס הכנסה( ,תשט״ז— ,! 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
איגרות חוב למוכ״ז של יעסור בנק למשכנתאות בע״מ ,נושאות ריבית של 7%
.1
לשנה ,בסכום כולל של  5מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה ,שיעמדו לפדיון
בשנים  ,1985—1973ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ג באייר תשל׳יא ) 18במאי
) (1971סדרה /1971י״ב( ,ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס
חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת
מס ה כ נ ס ה .
2

לצו זה ייקרא ״.צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה()מס׳  ,(27תשל״א—1971״.

.2

פ נ חם ס פ י ר
שר האוצר

כ״ה באייר תשל״א ) 20במאי (1971
) ח מ ( 7 2 6 5 0

פ״ח  ,201תשט״ז ,ע מ ׳ .52
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,6עמ׳ .120

1

2

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילווח והנחות ממס הכנסה(,
תשס״ז 956 -ו
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת׳ אני מצווה לאמור:
ממס הכנסה( ,תשט״ז—1956
איגרות חוב רשומות על שם של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ׳ נושאות
.1
ריבית של  7%לשנה ,בסכום כולל של  2מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה,
שיעמדו לפדיון בשנים  ,1985—1973ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ו באייר תשל״א
) 21במאי ) (1971סדרה  ,(69ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס
חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מס
הכנסה .
2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה()מס׳  ,(28תשל״א—1971״.

.2

כ״ה באייר תשל״א ) 20במאי (1971
< °
265ד(

חמ

1

2

פנ חס ספי ר
שר האוצר

ס ״ ח  ,201תשט״ז » ,מ ׳ .52
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  » ,6מ ׳ .120

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י״א ג פ י ו ו ת ע ל ״ א 4.6.1971

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח 957-ן
צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי למשקאות בתחום עירית אילת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים;תשי״ח—1957
אני מצווה לאמור:

.1

בצו זה,.״משקה״ — משקה ממותק ,בין אם הוא מכיל ובין אם אינו

מ כ

יל

ד ו

-

הגייה

תחמוצת הפחמן ,והנקנך ,על־ידי הקמעונאי בבקבוק או בכלי־קיבול סגור אחר ,המכיל
י

פחות מ־ 35םנטיליטר.
)א(

.2

המחיר המקסימלי של משקה מקורר בקיוסק או במזנון ,ללא ׳הגשה לצרכן

לשולחן ,הוא כלהלן:
כ ש מ ח י ר ה ק נ י ה ש ל המשקה ע ל ־ י ד י
בעל הקיוסק או המזנון במסירה
למקום »סקו הוא באגורות

מחיי»?;פי»יי
למשקה

ה מ ח י ר לצרכן ב א ג ו ר ו ת .

25

עד 15
יותר מ־ ,15אך פחות מ־20

30

יותר מ־20

35

)ב( המחיר המקסימלי לצרכן חל בין אם נמכר המשקה בכלי קיבולו המקורי ובין
אם בכלי־קיבול אחר.

.3

צו הפיקוח על מצרכים:ושירותים )מחירים .מקסימליים למשקאות בתחום עירית

ביטול

אילת( ,תשל״א— — 1971בטל.
2

 / .4לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים למשקאות

ה

»

8

 :.בתחום עירית אילת()מס׳  ,(2תשל״א—1971״.

כ״ב באייר תשל״א ) 17במאי (1971
) ח מ (74111

זאב שרף
שר השיכון
ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

1

ם״ה  ,240חשי״ח » ,מ ׳ .24

2

ק ״ ת  ,2689תשל״א » ,מ ׳ .896

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת « ,270י״א בסיון תשל״א 4.6.1971

1145

פקודת המתע&קים ברפואה1947 ,
צו בדבר אגתת רשיון ותעודת היתר לעסוק ברפואה
בתוקף סמכותי לפי 22א לפקודת המתעסקים ברפואה׳  ,! 1947ובאישור ועדת
השירותים הציבוריים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
א ג ר ת רשיון

.1

אגרת תעודת
הימר ז8נית

בעד תעודת היתר זמנית לעסוק ברפואה תשולם ,עם מתן תעודת ההיתר או עם
.2
חידושה ,אגרה בסך  15לירות.

בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך  50לירות.

לצו זה ייקרא ״צו המתעסקים ברפואה )אגרות רשיון ותעודת היתר( ,תשל״א—
.3
1971״.
כ״ח באייר תשל״א ) 23במאי (1971
) ח מ (77311

ויקטור שם־ טוב
שר הבריאות

ע״ר  ,1947ת ו ס ׳  ,1ע מ ׳  ;262ס״ח תשל״א ,ע מ ׳ .68

1

פקודת רופאי שיניים1945 ,
צו בדבר אגרות רשיון ותעודות היתר לעסוק בריפוי שיניים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לפקודת רופאי שיניים ,! 1945 ,ובאישור ועדת
השירותים הציבוריים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
א ג ר ו ת רשיון
ותעודת היתר
ש ל קכע

בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים לרופא שיניים ובעד תעודת היתר ללא הגבלת
.1
תקפה לעסוק בריפוי שיניים למרפא שיניים תשולם ,עם מתן הרשיון או תעודת ההיתר,
אגרה בסך  50לירות.

א ג ר ו ת רשיון
ותעודת היתר
זמניים

בעד תעודת היתר זמנית לעסוק בריפוי שיניים כרופא שיניים ובעד תעודת היתר
.2
שתקפה מוגבל לעסוק בריפוי שיניים כמרפא־שיניים ,תשולם׳ עם מתן הרשיון או תעודת
ההיתר או עם חידושם ,אגרה בסך  15לירות.
לצו זה ייקרא ״צו רופאי שיניים )אגרות רשיון ותעודת היתד( ,תשל״א—1971״.

.3

כ״ח באייר תשל״א ) 23במאי (1971
) ח מ (77321

1

1146

וי קט ו ר שם־ ט ו ב
שר הבריאות

ע״ר  ,1945תוס׳  ,1ע מ ׳  ¡1ס״ח תשל״א» ,י»׳ .68

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י ״ א ב ס י ו ן תשל״א 4.6.1971

פקודת הרוקחים
צו בדבר אגרות רשיונות של רוקחים ועוזרי־ רוקחים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 45ב לפקודת הרוקחים י ,ובאישור

ועדת השירותים

הציבוריים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
בעד רשיון של רוקח ללא הגבלת תקפו תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך 50

.1
,

לירות.
.2

בעד רשיון זמני של רוקח תשולם ,עם מתן הרשיון או עם חידושו ,אגרה בסך

,

י

 15לירות.
.3

•י

בעד רשיון של עוזר־רוקח ללא הגבלת תקפו תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך

.ו״״״

 25ליד״*•
.4

.

.

של  7.50לירית•
.5

כ״ח באייר תשל״א ) 23במאי (1971
<

אגרת רשיון
קכע שי

אגרת רשיון
זמגי של

ע״ר-רוקח

לצו זה ייקרא ״צו הרוקחים )אגדות רשיונות רוקח ועוזר־רוקח( ,תשל״א—1971״.

חמ

אגימ רשימ

זכני של רוקח .

עויר-רוקח

בעד רשיון זמני של עוזר־רוקח תשולם ,עם מתן הרשיון או עם חידושו ,אגרד,

7 3 3 8

אגרמישייז
• קכע של רוקח

ויקטור

י(

השפ

שם־טוב

שד הבריאות

חוקי א״י ,פרק ק״י ,עמ׳  ;1102פ״ח תשל״א ,עמ׳ .68

1

פקודת המילדות
צו בדבר אגרות רשיון ותעודת היתר לעסוק ביילוד
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לפקודת

המילדות! ,ובאישור ועדת השירותים

הציבוריים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
בעד רשיון לעסוק ביילוד ללא הגבלת תקפו ,תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך

.1

אגרת רשימ

 25לירות.
בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ,תשולם ,עם מתן הרשיון

.2

או תעודת ההיתר או עם חידושם ,אגרי׳
.3

50

ש

ל

•י

ל

י ר ו ת

•

ה״ףא^י״

לצו זה ייקרא ״צו המיילדות )אגרות רשיון ותעודת היתר( ,תשל״א—1971״.

כ״ח באייר תשל״א ) 23במאי (1971
<י׳ >
מ 77342

1

אגרות רשיין

השט

ויקטור שם־טוב
שר הבריאות

חוקי א״י ,פרק צ״ג ,עמי  ;903פ״ח ת ש י ״ א  ,עמ׳ .68

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י״א בםיון ת ש ל ״ א 4.6.1971

1147

חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,תשכ״ד 963-ו
כללים בדבר הסדרת ייצור ושיווק של תוצרת הלול
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3׳  50 ,37 ,31ו־ 70לחוק המועצה לענף הלול )ייצור
ושיווק( ,תשכ״ד— / 1963קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
:

"יייי

ן

בכללים א ל ה 

.1

׳ ״אפרוחים בני יומם״ — אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה .ועד גיל שבעה ימים;
״ביצי־מאכל״ — ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה!
״גזעים קלים״ — אפרוחים ,תרנגולים וביצים מגזע לגהודן ,גזע ניו־המפשייר ,גזע רד,
או כל הצלבה שבין גזע לגהורן לבין גזע ניו־המפשייר או גזע רד ,וביצי־דגירה שהטילו
תרנגולות מגזע לגהורן ,גזע ניו־המפשייר ,גזע רד או כל הצלבה שבין גזע לגהורן לבין
גזע ניו־המפשייר או גזע ר ד !
״גזעים כבדים״ — אפרוחים ,תרנגולים וביצים שאינם מגזעים קלים;
״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק!
״טונה״ ו־״ק״ג״ — משקל חי במשמע;
״מטילות״ — תרנגולות שגילן מעל חמישה ח ד ש י ם

;

״פטמים״ — תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים,
8

" ־ ״י*יי»

)א( גודל משק הלול בהיקף ארצי בשנת הכספים ) 1971/72להלן — המכסה האר־
.2
צית( יהיה כלהלן:
) (1גידול מטילות לייצור  984מיליון ביצי־מאכל לשיווק 95 ,מיליון ביצי־
מאכל לתצרוכת העצמית של המגדלים ו־ 9,840טונות מטילות לשיווק;
) (2גידול מטילות לייצור  93.5מיליון ביצי־דגירה מגזעים כבדים לשיווק,
 4מיליון ביצי־דגירה מגזעים כבדים לחידוש להקות רביה של גזעים כבדים
ו־ 3,900טונות מטילות לשיווק!
) (3גידול מטילות לייצור  23.2מיליון ביצי־דגירה מגזעים קלים לשיווק,
כמיליון ביצי־דגירה מגזעים קלים לחידוש להקות רביה של גזעים קלים
ו־ 363טונות מטילות לשיווק!
) (4גידול עד  73,000טונות פטמים לשיווק!
) (5גידול תרנגולי הודו לייצור  '19,300טונות תרנגולי הודו לשיווק וכ־4.5
מיליון ביצי־דגירה של תרנגולי הודו לשוק המקומי ועוד כ־ 2.5מיליון ביצי־
דגירה של תרנגולי הודו ליצוא 5
) (6גידול כ־ 300טונות ברווזים לשיווק.
)ב( בתקופה מיום ו׳ בניסן תשל״א ) 1באפריל  (1971עד יום י״א בתשרי תשל״ב
) 30בספטמבר  (1971תהיה מכסה נוספת לגידול  6,000טון פטמים.
)ג( בתקופה מיום ו׳ בניסן תשל״א ) 1באפריל  (1971עד יום י״ג בטבת תשל״ב
) 31בדצמבר  (1971תהיה מכסה נוס&ת לגידול  3,000תרנגולי הודו.
1

1148

ס״ח  ,409תשכ״ד ,ע מ ׳ .12

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י״א בסיון תשל״א 4.6.1971

: ; ' .3העקרונות ל ק ב י ע ת מיכסותייצור^שיותי^^ <11ומיכ«מי־אישמ^לתצרוכ« עצמית
לכל מגדל לשנת הכספים  1971/72במסגרת המיכםה הארצית יהיו כאמור בסעיפים 4
עד .17
;

.4

»:כפות־ א י ש י ו ת י

ועדת מיכםות בקבעה מיכסות אישיות תתחשב בהנחיות שר החקלאות בדבר תכנון

חקלאי ובהמלצת המרכז המשותף לתכנון חקלאי והתיישבותי במשרד החקלאות )להלן —
המרכז המשותף(.
תיקבע מיכסה אישית נפרדת לייצור ולשיווק של כל מין של תוצרת הלול.

.5

)א( למגדל שנקבעה לו מיכסה אישית לייצור ביצי־מאכל לשיווק תיקבע מיכסה
.6
נפרדת של מטילות לייצור ביצי־מאכל לצריכת עצמו ובני משפחתו בלבד ,וביצי־מאכל
כאלה לא יהוו חלק ממיכסתו האישית של המגדל לשיווק.

הפרדת הטכפות
ביצי-מאכל
לתצרוכת.
עצמית

)ב( מתוך המיכסה הארצית של ביצי־מאכל לתצרוכת עצמית של המגדלים ייוחדו
חמישה מיליון ביצי־מאבל לצריכה עצמית של מוסדות חינוך ובתי־ספד חקלאיים .והמיכסה
האישית לכל מוסד ובית־ספר כאמור תיקבע לו לפי מספר תלמידיו.
לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לייצור ביצי־מאכל כגודל מיכסתו,האישית לייצור
.7
ביצי־מאכל לשנת הכספים  ,1970/71כפי שהיא רשומה בספרי המועצה ,בתוספת,מחצית
כמות ביצי־מאכל שהופחתה ממיכםתו האישית לשנת הכספים  1968/69על פי סעיף 7
לכללי המועצה לענף הלול)הסדר ייצור ושיווק( ,תשכ״ח—. 1968

מ כ פ ה אישית
לביצי־מאכל

2

 . .8לכל מגדל תיקבע מיכםה אישית לייצור פטמים לשיווק כגודל מיכסתו האישית
לייצור פטמים לשיווק לשנת הכספים  ,1970/71כפי שהיא רשומה בספרי המועצה,

מ י כ כ ה אישית
לפטמיפ

לכל מגדל תיקבע מיכםה אישית לייצור ביצי־דגירה מגזעים כבדים לשיווק כגודל
.9
מיכסתו האישית לייצור ביצי־דגירה מגזעים כבדים לשנת הכספים  ,1970/71כפי שהיא
רשומה בספרי המועצה.

מ י ב פ ה אישית
לביצי־דגירה'
מגזעים•
כפרים

 .10לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לייצור ביצי־דגירה מגזעים קלים לשיווק כגודל
מיכסתו האישית לשנת הכספים  ,1970/71לייצור ביצי דגירה מגזעים קלים ,כפי שהיא
רשומה בספרי המועצה.

מיכפה אישית
לכיצי־דנירה
מגזעים ק ל י פ

לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לייצור תרנגולי הודו וברווזים לשיווק כגודל מיכםתו
.11
האישית לייצור תרנגולי הודו או ברווזים ,לפי הענין ,לשנת הכספים  ,1970/71כפי שהיא
רשומה בספרי המועצה.

מ י כ פ ה אישית
לתרנגולי ה ו ו ו
וצדווזיפ
;

תוספות חד־פעמיות למיכסות האישיות שקבעה ועדת מיכסות ל א יובאו בחשבון
.12
בקביעת המיכסה האישית לשנת הכספים  1971/72לצורך הוראות סעיפים  7עד .11
המועצה תקבע מיכסה של מטילות ואפרוחים בני־יומם לכל מגדל לייצור מיכסתו

.13

האישית על פי .המפתח כדלקמן:

מפפר מפילות
ואפרוחיפ
כ מ י צ פ ה אישית־

) .(1לכל  100ביצי־מאכל לייצור ולשיווק שבמיכסתו האישית ייקבעו  1ק״ג
של מטילות לשיווק ו־ 0.55אפרוחות בנות־יומן לחידוש להקות הטלה של
ביצי־מאכל לשיווק ,שהן  0.44מטילות!
2

ק ״ ת  ,2250תשכ״ח ,ע » ׳ .1832
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) (2לכל  100ביצי־מאכל לתצרוכת עצמית שבמיכסתו האישית ייקבעו 0.55
אפרוחות בנות־יומן לחידוש להקות הטלה של ביצי־מאכל לתצרוכת עצמית,
שהן  0.44מטילות!
) (3לכל  100ביצי־דגירה מגזעים קלים לשיווק שבמיכסתו האישית ייקבעו
 1.5ק״ג מטילות דביה מגזעים קלים לשיווק ו־ 1.5אפרוחות בנות־יומן
לחידוש להקות רביה מגזעים קלים לשיווק;
) (4לכל  100ביצי־דגירה מגזעים כבדים לשיווק שבמיכסתו האישית
ייקבעו  4ק״ג מטילות לרביד׳ מגזעים כבדים לשיווק ו־ 3אפרוחים-בני־יומם
מגזעים כבדים לשיווק;
) (5לכל ק״ג של פטמים לשיווק שבמיכסתו האישית ייקבעו  0.641אפרוחים
בגי־יומם לפיטום!
) (6לכל  8ק״ג תרנגולי הודו לשיווק שבמיכסתו האישית ייקבע אפרוח בן־
יומו של תרנגולי הודו.
ה ג ד ל ת מיכםור.
• אישיות

•תופפת
ל מ י נ פ ו ת אישיות

ועדת מיכסות רשאית להגדיל מיכסה אישית לכל מגדל ,על פי בקשתו ,במסגרת
.14
המיכםה הארצית ,אם הוכחו ,להנחת דעתה ,נסיבות מיוחדות המצדיקות את ההגדלה,
) .15א( ועדת מיכסות רשאית לקבוע תוספות למיכםות האישיות במסגרת מיכםות
הייצור או השיווק האישיות שאינן מנוצלות ,בהיקף שתקבע המועצה מדי פעם בפעם,
בהתחשב גם בהמלצות המרכז המשותף.
)ב( ועדת המיכסות רשאית לקבוע כי לתוספות כאמור זכאים מגדלים מסוג מסויים,
מגדלים בעלי היקף ייצור מסויים ,מגדלים באזורים מםויימים או מגדלים שנתקיימו בהם
תנאים מסויימים.
)ג( המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים
מסויימים ובאופן שתורה • ,מגדל לא ייצר או ישווק את התוספות האמורות במועדים אחרים
ובאופן אחר מאשר נקבע כאמור.

פגיה ל ק ג י ע ת
»יכפד ,א י ש י ת

) .16א( מגדל שלא נקבעה לו מיכסה אישית עד יום ז׳ בסיון תשלי׳א ) 31במאי ,(1971
רשאי לפנות עד יום כ״ב בסיון תשל״א ) 15ביוני  (1971לועדת המיכסות בבקשה לקביעת
מיכסתו.
)ב( ועדת המיכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו ל ה לאחר התאריך
האמור.

שינוייפ
ג8יגפה
האישית

הי8ליפ

רשאית ועדת המיכסות לאשר למגדל ,על פי בקשתו ,שינוי במיכסתו האישית על ידי
.17
החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר ,במסגרת המיכםד .הארצית שנקבעה לאותו
מין ,לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת המיכסות.
.18

)א(

מוטל בזה היטל על כל מגדל בשיעורים אלה:
) 0.068 (1אגורה לכל ביצת־מאכל המגיעה לשיווק!
) (2עד  3אגורות לכל ק״ג של פטמים המגיע לשיווק׳ כפי שהמועצה תחליט
מפעם לפעם בהחלטה שתפורסם ברשומות!
) 2 (3אגורות לכל ק״ג ברווזים המגיע לשיווק!
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) (4אגורה אחת לכל ק״ג של מטילות המגיע לשיווק!
) 5)1 . 0 7אגורה לכל ביצת־דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה או שיוצאה
לחיץ־לאד׳ן כביצת דגירה ,או ששווקה בדרך אחרת t
) 1.62 (6אגורה לכל ביצת־דגירה שאינה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה
או שיוצאה לחוץ־לארץ כביצת־דגירה או ששווקה בדרך אחרת ,למעט ביצי־
דגירה של ברווזים ותרנגולי־הודו!
) 3 (7אגורות לכל ביצת־דגירה של תרנגולי^הודו שהוכנסה למדגרה או
שיוצאה לחוץ־לארץ כביצת־דגירה או ששווקה בדרך אחרת !
) (8עד  12אגורות לכל ק״ג של תרנגולי־הודו המגיע לשיווק ,כפי שהמועצה
תחליט מפעם לפעם ,בהחלטה שתפורסם ברשומות!
) 99.2 (9אגורות לכל ק״ג של כבד אווזים שיוצא לחוץ־לארץ!
) 10 (10אגורות לכל אפרוח ולכל אפרוחה של תרנגולי הודו ,בתקופה מיום
ו׳ בניסן תשל״א ) 1באפריל  (1971עד יום י׳ באלול תשל״א ) 31באוגוסט
. (1971
) 4.6 (11אגורות לכל אפרוח ולכל אפרוחה לפיטום בתקופה האמורה
בפסקה ) 3 ;(10אגורות לכל אפרוח ולכל אפרוחה לפיטום בתקופה מיום י״א
באלול תשל״א ) 1בספטמבר  (1971עד יום ט״ז בניסן תשל״ב ) 31במרס
! (1972
) 8 (12אגורות לכל אפרוחה להטלת ביצי־מאכל בתקופה האמורה
בפסקה ) 3 ! (10אגורות לכל אפרוחה להטלת ביצי מאכל בתקופה מיום י״א
באלול תשל״א ) 1בספטמבר  (1971עד יום ט״ז בניסן תשלי׳ב ) 31במרס
;(1972
) 10.2 (13אגורות לכל אפרוחה להטלת ביצי־דגירה מגזעים קלים בתקופה
האמורה בפסקה ) 4.2 !(10אגורות לכל אפרוחה להטלת ביצי־דגירה מגזעים
קלים בתקופה מיום י״א באלול תשלי׳א ) 1בספטמבר  (1971עד יום ט״ז
בניסן תשל״ב ) 31במרס ! (1972
) 9.7 (14אגורות לכל אפרוח ולכל אפרוחה המיועדים לייצור ביצי דגירה
מגזעים כבדים בתקופה האמורה בפסקה ) 5.7 ! (10אגורות לכל אפרוח ולכל
אפרוחה המיועדים לייצור ביצי־דגירה מגזעים כבדים בתקופה מיום י״א
באלול תשל״א ) 1בספטמבר  (1971עד יום ט״ז בניסן תשל׳יב ) 31במרס
.(1972
)ב( בסעיף קטן )א( ,״אפרוח״ ו״אפרוחה״ — אפרוח ואפרוחה חיים בני־יומם
הנמסרים למגדל במדגרה ,לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא.
) .19א( ההיטלים לפי סעיף )18א() (1עד ) (9ייגבו מאת המגדל החייב בהם על ידי
הקבלן המורשה המקבל את תוצרת הלול של אותו מגדל לשיווק.
)ב( ההיטלים לפי סעיף ) 18א() (12ייגבו מאת המגדל החייב בהם על ידי הקבלן
המורשה שאליו צמוד אותו מגדל בשיווק ביצי מאכל.
)ג( ההיטלים לפי סעיף )18א() (13) ,(11),(10ו־) (14ייגבו מאת המגדל החייב בהם
על ידי הקבלן המורשה שאליו צמוד המגדל בשיווק בשר עוף.
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2700י״א בסיון תשל״א 4.6.1971

)ד( המועצה תודיע לקבלנים המורשים א ת סכום ההיטלים שעליהם לגבות מאת
המגדלים והקבלנים המורשים יעבירו את ההיטלים למועצה מדי חודש בחדשו ,אולם אין
בהסדר זה כדי לפגוע בדרכי גביה אחרים.
)ה( המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה בעד תוצרת
הלול את סכום ההיטלים אשר על הקבלן המורשה לגבות.
)ו( הקבלן המורשה רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו למגדל בעד תוצרת הלול
את ההיטל המוטל על המגדלים.
)ז( על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה לגבות —
) (1היטלים המוטלים לפי סעיף  18מאת המגדל במישרין!
) (2היטלים המוטלים לפי סעיף )18א() (10עד ) (14באמצעות הקבלן המורשה
שמכר למגדל את האפרוחים ,כאשר המגדל החייב בהיטל לפי סעיף
)18א() (13) ,(11),(10ו־) (14אינו צמוד לקבלן מורשה בשיווק בשר עוף וכאשר
מגדל החייב בהיטל לפי סעיף )18א() (12אינו צמוד לקבלן מורשה בשיווק
ביצי־מאכל.
יי*י=

) .20א( קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדוייק בכל הנוגע
להיטלים שגבה בהתאם לסעיף  ,19כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.
)ב( קבלן מורשך ,ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדוייק בכל
הנוגע ל כ ס פ י ה ט ב ו ת 
)!( שהמועצה מעבירה לו בעד המגדלים הצמודים אליו בשיווק תוצרת
הלול־
) (2ששילם למגדלים כאמור.

ייו אחי
מחילה
;

ה ש פ

.21
.22

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.
הוראות כללים אלה יחולו על ייצור תוצרת הלול בשנת הכספים .1971/72

.23
1971״.

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור ושיווק( ,תשל״א—

נתאשר.
י״ח באייר תשל״א ) 13במאי (1971

איתן ישראלי
יושב ראש המועצה לענף הלול

) ח מ (739990

גבתי
חיים
שר החקלאות
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זאב שרף
שר השיכון
ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

קובץ התקנות

,2700

י״א בסיוו תשל״א

4.6.1971

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ,תשי״ט 959-ן
כ ל ל י ם ב ד ב ר ה ס מ כ ת ק ב ל נ י ם מ ו ר ש י ם ל ע מ ת 1971/72
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  17ו־ 19לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
תשי״ט— 1959קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )להלן — המועצה( כללים
אלה:
כללים אלה חלים על הסמכת קבלנים מורשים לעונת .1971/72

.1

כלליפ לעמו!

1971/72

מי שהוסמך כקבלן מורשה לפי כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
.2
)הסמכת קבלנים מורשים לעונת  ,(1970/71תש״ל— 1970׳ והסמכתו לא בוטלה ,והגיש
בקשה למועצה לצורך זה תוך שלושים יום מיום הפרסום של כללים אלה ברשומות)להלן —
יום.הפרסום( ,תסמיכו המועצה לעונת  1971/72בכפוף להוראות סעיף  5להיות קבלן מורשה.

ה פ ט כ ת בעלי
הפמכה קודמת

מבקש הסמכה לעונת  1971/72שלא ניתנה לו הסמכה לפי סעיף  ,2תסמיכו המועצה

הסמכת מגלן
מורשת לעונת

2

.3

בכפוף להוראות סעיף  ,5אם נתקיימו לגביו תנאים אלה:

1971/72

) (1הגיש בקשה בכתב למועצה תוך שלושים יום מיום הפרסום!
).. (2־צירף לבקשה כתבי התקשרויות על תנאי שנעשו בינו לבין מגדלים
שזרעו אגוזי אדמה בשנת  ,1971על שטח כולל של  8,000דונם לפחות,
שלפיהם התחייבו המגדלים לשווק לו או באמצעותו בלבד את כ ל יבול אגוזי
אדמה שלהם;מזריעת אותה שנה ,בכפוף לתנאי שיוסמך כקבלן מורשה!
) (3המועצה מצאה על יסוד בדיקת כתבי התקשרויות האמורים בפסקה )(2
שהמגדלים התקשרו אתו בלבד בדבר שיווק אגוזי אדמה מזריעת שנת ; 1971
) (4הוא.מחזיק במחסנים מתאימים בגדלם להחסנה ולממן של כמויות אגוזי
 :אדמה שעליו לרכז בהתאם להתקשרויות כאמור ,כשמחסנים אלה,מאווררים
ומבטיחים שמירה על אגוזי אדמה המוחסנים בהם מפני רטיבות .וקלקול,
מצויידים במיתקנים למיון אגוזי אדמה ,לאריזתם ולשקילתם ,וכן במכשיר
לקביעת שיעורי הרטיבות בהם.
המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה לפי סעיף  3בבדיקה של הזריעה
.4
בפועל של אגוזי אדמה! ולצורך זה המועצה וכן מי שהסמיכה .לכך רשאים לבדוק את היקף
הזריעה בפועל של אגוזי אדמה ,בהתאם לאמור בסעיף .(2)3

ב ד י ק ת הזריעה
בפועל

המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה לפי סעיפים  2ו־ 3בהגשת
.5
הוכחות מטעמו למועצה כי עומדים לרשותו אמצעים כספיים או הון חוזר לקיום חובותיו
כלפי המגדלים הקשורים אתו לשיווק יבול אגוזי אדמה שלהם.

ת נ א י ם כספיים

־הסמכה כקבלן.מורשה אינה ניתנת להעברה ,אך אם העסק ששימש לקבלן מורשה
.6
לביצוע תפקידיו הועבר כולו לבעלות אחרת ,רשאית המועצה להתיר א ת העברת ההסמכה.

ה פ מ כ ה אינה
ניתנת להעברה

מבקש הסמכה לפי סעיף  3שבקשתו לא אושרה ,יודיע על כך בכתב ,תוך חמישה
.7
ימים מהיום שנודע לו על הסירוב ,למגדלים שהתקשרו אתו כאמור בסעיף .(2)3

הודעה למגדלים
על פירוב לתת
הפמכה

1

2

ס״ח תשי״ט ,עמי  ¡76תשכ״ג ,עמי .143
ק ״ ת תש״ל ,עמי .1805
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*ייייי

הסמכה

.8

המועצה רשאית לבטל הסמכתו של קבלן מורשה בכל אחד מ א ל ה  :׳ • • • ־ •
) (1לא ריכז בידו בעונה  1971/72לצרכי שיווק לפחות  500טוגות אגוזי
אדמה בקליפה ,שלפחות  55%מהם אושרו לייצוא בקליפה וייוצאו בפועל!
)(2

הפר.הוראה מהוראות החוק ,או הכללים לפיו ,או כל הוראה שניתנה

לפיהם ,ולאחר שהמועצה נתנה לו התראה בכתב לא תיקן את המעוות תוך
המועד שקבעה המועצה.
י״«

מ

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )הסמכת קבלנים
.9
מורשים לעונת  ,(1971/72תשל״א—1971״.
נתאשר.
י״ח באייר תשל״א ) 13במאי (1971

איתן ישראלי
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

) ח מ (74142

גבתי
חיים
שר החקלאות

זאב שרף
שר השיכון
ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ,חשי״ט 959-ן
כללים בדבר התקשרות לעניו שיווק אגוזי אדמה לעונת 1971/72
בתוקף סמכותה לפי סעיף  19לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
תשי״ט— ,» 1959קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )להלן — המועצה(
כללים אלה:
חוגה התקשרות

מגדל אגוזי אדמה יתקשר בכתב עם קבלן מורשה אחד לשם שיווק כל יבול אגוזי
.1
אדמה משטחי• מזרע שהוא זרע או עומד לזרוע בשנת  ! 1971שיטת השיווק תהיה לפי עמילות
או מכירה במחיר קבוע.

מועד ה ת ק ש ר ו ת

מגדל שחובת ההתקשרות חלה עליו כאמור בסעיף  ,1יתקשר עם הקבלן המורשה
.2
שבחר בו ,מיד לאחר שיסיים את זריעת אגוזי אדמה ,אולם לא יאוחר מיום י״ד בתמוז תשל״א
) 7ביולי .(1971

הודעה על
התקשרות

קבלן מורשה יגיש למועצה לא יאוחר מיום כ״ב בתמוז תשל״א ) 15ביולי (1971
.3
רשימת מגדלים שהתקשרו אתו לפי כללים אלה,וכן העתקים מכתבי ההתקשרות חתומים
בידי המגדלים.

הוגה למגור
א ת היכול

)א( מגדל ימסור לקבלן המורשה שאתו התקשר את כל יבולו כאמור בסעיף  1כעבור
.4
שבעה ימים מיום סיום הדיש ,אך לא יאוחר מיום י״ג בחשון תשל״ב ) 1בנובמבר ,(1971
ובלבד שהוא רשאי ,על פי היתר בכתב מהמועצה ,להשאיר ברשותו לצורך עצמי אגוזי
אדמה בכמות שצויינה בהיתר.
1

1154
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)ב( מגדל הרוצה לקבל היתד לפי סעיף קטן )א( יפנה למועצה בכתב ,לא יאוחד
מארבעה עשר יום לפני היום שעליו למסור את היבול לקבלן המורשה.
לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )התקשרות לענין
.5
שיווק לעוגת  ,(1971/72תשל״א—1971״.
נתאשר.
י״ח באייר תשל״א ) 13במאי (1971

איתן ישראלי
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

וחני (74141

חייםגבתי
שר החקלאות

זאב שרף
שר השיכון
ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

מדוד לשלסון בוקומי
פקודת העיריות
ח ו ק ע ז ר ל ח י פ ה ב ד ב ר ניקוי ח צ ר ו ת  ,כ נ י ס ו ת ל ב ת י ם וגינות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־  251לפקודת העיריות ]נוסח ח ד ש [  ,מתקינה
מועצת עירית חיפה חוק עזר זה:
1

בסעיף  1לחוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות( ,תשי״ב—1952
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( —

2

)• (1בהגדרת ״בניו ישן״ ,במקום ״בנין הרשום ברשימת השומה שהוכנה לפי
הפקודה לשנת הכספים 1947/48״ יבוא ,״בנין שנבנה ונתפס כולו או חלק ממנו
לפני יום  1באפריל 1948״ ;
)(2

אחרי הגדרת ״פסולת״ יבוא:
י ״ ״שטח״ — כל השטח ,מקיר אל קיר ,שבתוך יחידת הדיור או העסק ,לרבות
חדרים ,אולמות ,חדרי כניסה ,פרוזדורים ,הול ,מטבח ,אמבטיה ,מקלחת,
שירותים ,מרפסת ויציע ,וכן חלק מן השטחים המשותפים שהוא יחסי
לשטח הדיור או העסק של כל יחידה במין.״

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

.2

י דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,8תשכ״ד ,ע מ ׳ .197
ק ״ ת  ,254תשי״ב » ,מ ׳  ¡663ק ״ ת  ,394תשי״ד ,ע מ ׳  ¡61ק ״ ת ,781
ע מ ׳  ¡2530ק ״ ת  ,858חשי״ט » ,מ ׳ .552
2
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תשי״ח ,ע מ י

 ¡974ק ״ ת ,1908

תשכ״ו,

״תוספת
)סעיף (4
שיעור ה א ג ר ה ב ל י ר ו ת ל ש נ ה
בנין חדש

בנין ישן

המחזיק

.1

בנינים המשמשים למגורים —
לכל מ״ר של שטח הבנין

0.26

.2

בנינים אחרים — לכל שטח של
 20מ״ד או חלק מהם

8.4

0.13
4.2

המחזיק

הבעל

0,26

0.26

8.4

8.4״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות(
.3
)תיקון( ,תשל״א—1971״.
מ ש ה פל ימן
ראש עירית חיפה

נתאשר.
י׳ באייר תשל״א ) 5במאי (1971
) ח מ (874003

בורג
יוסף
שר הפנים

פקודת העיריות
חוק עזר לחיפה בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־ 251לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית
חיפה חוק עזר זה:
1

בתוספת לחוק עזר לחיפה )אספקת מיפ( ,תשכ״ט—— 1969

.1

2

)(1

במקום פריט  11יבוא:
ה א ג ר ה למ״ק
באגורות

״

האגרה המינימלית
בלירות

״ .11אגרת מים )סעיף  ,(6לחודש:
)(1

1

2

50

1.50

לשימוש ביתי

)(2

לגינות נוי

35

1.05

)(3

לבתי מרחץ ציבוריים ,למקוואות
ולבריכות שחיה

40

)(4

לחנויות ,לעסקים ,למלאכה ,למשר
דים ולכל שימוש אחר שלא פורט
במקום אחר בתוספת זו

50

2.50

)(5

לנמלים

50

2.50

2.00

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו פ ח חדש  ,8ע מ ׳ .197
ק ״ ת  ,2367תשכ״ט» ,מ׳  ¡1188ק ״ ת  ,2542תש״ל ,ע מ ׳ .1356
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'האגרד ,ל מ ״ ק
בלירות

)(6

לבתי מלון ,למוסדות ציבור ,למוס
דות רפואה ציבוריים ,לבתי חולים

40.

2.00

)(7

ל ,״ל

45

2.25

לתעשיה —
)א( לצרכן הרשום ברשיון ההפקה
של העיריה —
בגבולות הכמות המוקצבת
מעל הכמות המוקצבת

35
50

)ב( לצרכן שאינו רשום ברשיון:
ההפקה של העיריה ,פרט לצר
כן באיזור ״גב־ים״ לשעבר

50

5.00

)ג( לצרכן באזור ״גב־ים״ לשעבר

45

4,50

לבניה

55

2.75״;

(8) :

)(9
)(2

האגדה המיגימלית
בלירות;

צד

3.50

אחדי פריט  12יבוא:
״, .13על אף האמיר בתוספת זו —
)א( צרכן שמשפחתו מוגה  6נפשות:או למעלה מזה ,הגריפ יחד עמו
ב ד י ר ה  • -פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון
עולים ,ששטחה עולה על  70מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש
בתקופה שאליה מתייחס הזיכוי.עלתה על  10מ״ק יזוכה לאחר אישור
בקשתו שתוגש!:כתב בסכומים אלה:
מספר בני המשפחה

ס כ ו ם הזיכוי
השנתי בלירות

6
7
8
9
10

12
18
24
30
36

 11ויותר

42

)ב( הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״
.2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )אספקת מים( )תיקון( ,תשל״א—1971״.
מ ש ה פל ימן
ראש עירית חיפה

נתאשר.
כ״ו באייר תשל״א ) 21במאי (1971
)חמ (874032

יוסף בורג
שר הפנים
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פק1דח העידיזת
ח ו ק ע ז ר ל ת ל ־ א ב י ב ־ יפו ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות י ,מתקינה מועצת עירית תל־אביב־
יפו חוק עזר זד•:
בסעיף  1לחוק עזר לתל־אביב־יפו )אספקת מים( ,תשי״ט—1959
.1
העזר העיקרי( ,במקום הגדרת ״חדר״ יבוא:

2

)להלן — חוק

״שטח יחידה״ — בבנין או ביחידת דיור כולל א ת שטח הרצפה׳ לרבות מרפסות,
חדרי שירותים וחדרי כניסה ולמעט השטח התפוס על ידי קידות ח ח וקירות
פנימיים.״
בסעיף  3לחוק העזר העיקרי —

.2

) (1אחרי סעיף קטן)ג() (2יבוא:
״) (3לגבי חיבור שקטרו אינו עולה על ״ 2תשולם אגרה בלבד.״
) (2בסעיף קטן)ד( ,במקום ״שיגיש״ יבוא ״שהגיש״.
אחרי סעיף  3לחוק העזר העיקרי יבוא:

.3

״אגר״ הנח״
צ י

"

י י מ

3א) .א( בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת
למפעל המים — הגובל קטע דרך שבו הניחה העיריה צינור מים ,ישלם
לעיריה אגרת הנחת צינורות בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( אגרת הנחת צינורות תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף)3.ב(.
)ג( צרכן שהגיש בקשה להגדלת הנפח או השטח של הבנין ,או
לבניית בנין חדש ישלם בעת מתן ההיתר לבניה לפי חוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— , 1965אגרת הנחת צינורות בשיעור שנקבע בתוספת לגבי
הבניה שבעדה ניתן ההיתר כאמור; אולם כל עוד לא הוחל בבניה והיתר
הבניה בושל או פג תקפו ,יחזיר המנהל לצרכן ,לפי בקשתו 80% ,מהסכום
ששילם כאמור.
3

)ד( שילם בעל נכס אגרת הנחת צינורות אולם לא החל בבניה ואף
לא דרש החזרת חלק מהאגרה •כאמור בסעיף קטן )ג( ,ופג תקפו של
היתר הבניה ישלם בעת חידוש היתר הבניה אגרת הנחת צינורות לפי
התעריף שיהיה ,בתוקף באותה עת ,פחות  80%מסכום האגרה ששילם
כאמור לעיל.
בסעיף  6לחוק העזר ה ע י ק ר י 

.4

)!(

1

2

3

סעיף קטן)ג( — בטל!

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,8חשכ״ד ,ע מ ׳ .197
ק ״ ת  ,922תשי״ט ,ע ט ׳  ;1618ק ״ ת  ,998תש״ד ,ע ט ׳  ;896ק ״ ת  ,1021תש״ד ,ע מ י  ;1341ק ״ ת  ,1366תשכ״ב ,עמ׳
 : 2705ק ״ ת  ,1997תשכ״ז ,ע מ ׳  ;1416ק ״ ת  ,1869תשב״ח ,ע מ ׳  ;1753ק ״ ת  ,2127תשכ״ח ,עמ׳  ;138ק ״ ת ,2331
ת ש נ ״ ט  » ,מ ׳ .689
0״ח  ,467תשב״ד ,,ע מ ׳ .307
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) (2בסעיף קטז )ד( במקום הקטע המתחיל ״בהתאם למספד החדרים״ והמסתיים
במלים ״משמש אותם״ יבוא:
״בהתאם לשטח היחידה המוחזק על ידי כל צרכן והשטח הכולל של היחידות
שמד המים משמש אותן.״;
) (3בסעיף קטן )ז( במקום ״בהתאם למספר החדרים המוחזקים על ידי צרכן
והמספר הכולל של החדרים שמד המים משמש אותם״ יבוא :י
״בהתאם לשטח היחידה המוחזק על ידי כל צרכן והשטח הכולל של היחידות
שמד המים משמש אותן.״

.5

בסעיף  9לחוק העזר.העיקרי ,סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( — בטלים.

ת י ק ו ן סעיף

.6

במקום פרט  2של התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

החלפת
פרט 2
כתופפת

״.2

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף )3ג()—- ((1
)(1

בעד חיבור או הרחבתו
האגרה ב ל י ר ו ת

.7

)א( בקוטר שאינו עולה על ״1

170

)ב( בקוטר של « \ \ •

220

)ג( בקוטר של ״2

270

)ד( בקוטר העולה על ״2

300

) (2פירוק חיבור לפי דרישת הצרכן

"25

אחרי פרט  2בתוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

הוספת
פרט2א
כתוספת

״2א .אגרת הנחת צינורות )סעיף 3א( —
האגרה בלירות

לכל מ״ק מנפח הבניה —
)(1

למבנים ארעיים עשויים עץ או מתכת

) (2לבנינים ציבוריים המשמשים אך ורק כמוסדות דת,
צדקה ,חינוך ,תרבות ,בריאות ,בתי מחסה ,מצבות
זכרון ושאינם משמשים להפקת רווחים
) (3גדר עד לגובה של מטר אחד ,לכל מטר אורך
לכל מטר נוסף בגובה או חלק ממנו תוספת של
 50%בעד כל מטר אורך.
) (4לכל בנין שאינו מפורט בפסקאות ) (3) (2ו־)(4
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1
0.25

1.5״

ההלפת
פרט 5
בתוםפת

.8

תיקון פרט !
כתוספת

.9

תיקון פוט
 88גתובפת

.10

במקום פרט  5בתוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:
״ ,5אגרת מד מים )סעיף ) 5ד(( •
מד מים —
כשיש מ י ת ק ן מ ו כ ן
ל ה ת ק נ ת מד־מים

כשאין מ י ת ק ן מוכן
להתקנת מד־מים

האגרה ב ל י ר ו ת

)א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

שאינו עולה על ״ן
העולה על ״ ן ואינו עולה על ״1
העולה על ״ 1ואינו עולה על ״1±
העולה על ״! 1ואינו עולה על ״2
העולה על ״* 1ואינו עולה על ״) 2וולטמן(

60

100

90

130

150

180

200

220

240

250

)ו( העולה על ״ 2ואינו עולה על ״3
)ז( העולה על ״ 3ואינו עולה על ״4

—
—

400
550

)ח( העולה על ״ 4ואינו עולה על ״6

—

."750

בפרט  8לתוספת לחוק העזר העיקרי במקום פסקה ב׳ יבוא:
״ב .מקום שלא הותקן מד־מים )סעיף )6ב(( :
האגרה בלירות

) (1בנין מגורים לכל  25ממ״ר משטח היחידה ,או חלק
מהם — לשנה
) (2מרתף או צריף המשמשים למגורים לכל  25ממ״ר
משטח היחידה ,או חלק מהם — לשנה

4.80

) (3מוסדות לצדקה ,לדת ,לתינוד ,לתרבות ,לאמנות ,לברי
אות או לספורט ,שאושרו לענין זה על ידי המועצה
לכל  25ממ״ר משטח היחידה ,או חלק מהם — לשנה

4.80

) (4בית עסק ,משדד ,בית מלאכה ,בית חרושת לכל 25
ממ״ר משטח היחידה ,או חלק מהם — לשנה

20

) (5קרקע תפוסה ושטחים שמשתמשים בהם יחד עם בנין —
לכל  100ממ״ר משטח הקרקע ,או חלק מהם — לשנה

1.80״

בפרט 8א של התוספת לחוק העזר העיקרי:
) (1במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1בנין מגורים — לדירה — לחודש —
האגרה
למ״ק ב ל י ר ו ת

בעד  10מ״ק הראשונים או חלק מהם
בעד  6המ״ק הנוספים או חלק מהם
בעד כמות המים העולה על  16מ״ק
לכל מ״ק
1160

12

0.30
0.50

האגרה
המינימלית
לחוזיש
בלירות

0.90

0.80
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האגרה
למ״ק ב ל י ר ו ת

האגרה
המינימלית
לחודש
בלירות

לגבי דירה ששטח היחידה הממוצע לנפש
אינו עולה על  12.5ממ״ר ,תינתן הנחה של
 20%מאגרת המים לחודש ,מתאריך מתן
הודעה בכתב על כך מאת הצרכן למנהל.״
)(2

בפסקה ) (2במקום ״23״ יבוא ״30״.

) (3בפסקה ) (3במקום ״0.73״ יבוא ״0.80״ ובמקום
״0.23״ יבוא ״0.30״.

.11

)(4

בפסקה ) (4במקום ״0.78״ יבוא ״0.93״.

)(5

בפסקה ) (5במקום ״0.26״ יבוא ״0.31״.

)(6

בפסקה ) (6במקום ״0.20״ יבוא ״0.24״.

)(7

בפסקה )6א( במקום ״0.26״ יבוא ״0.31״.

)(8

בפסקה ) (7במקום ״0.26״ יבוא ״0.31״.

)(9

בפסקה  8במקום ״0.33״ יבוא ״0.39״.

)(10

בפסקה ) (9במקום ״0.48״ יבוא ״0.57״.

)(11

אחרי פסקה ) (9יבוא:
״) (10למגרשי ספורט המשתמשים במים
להשקאת הדשא במגרש

0.24

) (11מים לבניה

0.63

פרט 8ג של התוספת לחוק העזר העיקרי — בטל.

ביטול פרט
8ג במופפוז

 .12על אף האמור בחוק עזר זה לא יחול ,עד ליום  1לאפריל  ,1972כל שינוי באופן
חישוב אגדת המים לפי מספר החדרים ,אלא אם כן יגיעו כל הצרכנים המחזיקים בנכס,
להסכם אחר עם המנהל.
|^.13
1971״.

הוראת מעבר

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו )אספקת מים( )תיקון( ,תשל״א—

נתאשר.
ח׳ באייר תשל״א ) 3במאי (1971

יהושע רב ינדב י ץ
ראש עירית תל־אביב־יפו

)חמ (899022

יוסף בורג
שר הפנים

תיקון טשת ד<*&1
בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( ,תשל״א— ,1971שפורסמו בקובץ התקנות
 ,2692תשל״א ,עמי  ,943בתקנה )10ג() ,(2במקום ״פנימית״ צ״ל ״חיצונית״, .
קובץ התקנות  ,2700י״א בסיון תשל״א 4.6.1971
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המחיר  72אגורות

הודפס ןי״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

