רשומות

קובץ התקנות
4201

א׳ באדר א׳ התשמ״א

 5בפברואר 1981
עמוד

תקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ״גן מור״( ,התשמ׳׳א—. 1981

.

. .
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תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״א—1981
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תקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ״רב תכליתי״ או ״נעורים?׳( )תיקון •מס׳ ,(2
..־..,-.
.׳
.
.
.
.
.
התשימ״א—. 1981

410

תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(

411

)תיקון( ,התשמ״א—. 1981

תקנות הביטוח הלאומי )תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה( )תיקון(,
. . . .
.
.
.
.
.
התשמ״א—. 1981

412

פרי הדר )מכסות אישיות למוצרי פרי הדר ולייצואם(,
.
.
.
.
.
.
.
.

413

)קביעת אגרה בעד מתן שירותים(,
. . . . . . . .
.

414

כללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )היטלים על תוצרת הלול( ,התשמ״א—1981

416

כללי המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי )הקמת קרנות( ,התשמ״א—. 1981

418

כללי המועצה למוצרי
התשמ״א—. 1981

כללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(
,
.
.
התשמ״א—. 1981

תקנוו! רישוי עסקים )תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון(
.
.
.
.
.
 — 1980תיקון טעות יי•.
תיקון טעות דפוס

)תיקון( ,התש״ם—
420

תקנות עידוד החסכון)תכניות ח ס מ ן ״גן מוד״( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 5ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ו—) 1956להלן — החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
1

ה־קדת פקדה
׳י
יניי

יי

לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף )5א( לחוק ,התנאים להפקדת
.1
פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.

ת״ילי.

.2

ו.גדמיז

.1

תחילתן של תקנות אלה ביום י׳׳ח בטבת התשמי׳א ) 25בדצמבר .(1980

תוספת
)תקנה (1
בתוספת זו —

״תכנית״ — תכנית לחסכון של בנק המיועדת לעובדי הוראה ,שאושרה בידי שר האוצר,
בשם שבחר הבנק והכולל ״גן מור״.
 .2א.

הצטרפות:
חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום ט״ו בטבת התשמ״ג ) 31בדצמבר (1982
או עד מועד אחר ,שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות )להלן — מועד סיום
התכנית(.

ב.

מפלולי חפכון:
חוסך רשאי לחסוך בכל אחד מהמסלולים הבאים:
מסלול א׳ — החוסך יפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית ,מדי חודש ,תשלומים
השווים לסכום הזיכוי המגיע לו לפי סעיף  (2)45לפקודת מס ה כ נ ס ה .
2

מסלול ב׳ — ) (1החוסך יפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית ,מדי חודש,
תשלומים חדשיים שווים ורצופים ,אשר סכומם לא יפחת מ־5
שקלים ולא יעלה על  300שקלים; סכום החסכון החדשי המירבי
יוגדל מדי ששה חדשים על פי שיעור עליית המדד באותה
תקופה ,ועד לשיעור המדד האחרון הידוע באותה עת.
) (2במסלול זה יהא החוסך רשאי להגדיל את סכום ההפקדה
החדשי אחת לששה חדשים ,עד לשיעור עליית מדד המחירים
לצרכן שחלה בששת החדשים שקדמו לתאריך פרסום המדד
האחרון ,או עד ל־ 25שקלים ,לפי הגבוה מבין הסכומים.
) (3החוסך רשאי להקטין את הפקדותיו בתכנית אחת לששה
חדשים ללא הגבלה.
)(4

סכום ההפקדה החדשית יעוגל לשקלים שלמים.

 1ס״ח התשט״ז ,עמ׳  ;52ד.ו1של״ו ,ע8׳ .159
 2דיני מדינת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,6עמי  ¡120ס״ח התשל״ז ,עמ׳ .194
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ג.
י

תקופת ההפכון:
) (1מועד תחילת תקופת החסכון יהיה ה־ 16בחודש ,כאשר ההפקדה הראשונה
בתכנית היתד ,עד ה־ 15בו ,ויהיה היום האחרון בחודש כאשר ההפקדה הראשונה
בתכנית היתה החל ביום ה־ 16בו.
)(2

תקופת החסכון לא תעלה על  8שנים.

) (3תום תקופת החסכון יהיה ביום ה־ 25בחודש שבו תמו  8שנים ממועד
תחילת תקופת החסכון ,או ביום ה־ 25בחודש שבו קיבל החוסך את משכורתו
האחרונה ערב צאתו לשנת השתלמות וללבד שעברו  3שנים ממועד תחילת
החסכון — לפי המוקדם יותר )להלן — תום תקופת,החסכון(.
ד.

הוצאת חסכונות מהתכנית בתום ׳תקופת החסכון:
בתום תקופת החסכון יועמדו החסכונות לרבות ההטבות עליהם )להלן — החס
 .כונות( לרשות החוסך.והוא יהיה חייב למשוך את חסכונותיו מן התכנית.
משיכת החסכונות תיעשה בתשלום אחד או בשנים עשר תשלומים לפי בחירת
 .החוסך שהודעה בכתב עליה תימסר על ידי החוסך לבנק; החליט החוסך על
משיכת החסכונות בשנים עשר תשלומים חדשיים ,יהיה כל תשלום.בגובה החלק
היחסי למספר התשלומים שעוד נותרו לזכותו; יתרת החסכונות אשר טרם
נמשכה תמשיך לצבור ריבית והפרשי הצמדה לפי תנאי התכנית עד למשיכת כל
 .הכספים מן התכנית.
חוסך אשר בחר למשוך את חסכונותיו בתשלומים חדשיים יוכל בכל עת למשוך
את יתרת חסכונותיו בתשלום אחד.

ה.

חישוב ההצמדה:
החל בתום שנתיים ממועד תחילת החסכון ,יהיו ההפקדות והריבית עליהן צמודות
למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
.אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת החסכו
נות או חלקם מן התכנית )להלן — המדד החדש( כי המדד החדש עלה לעומת
המדד שפורסם לחודש שבו הופקדה הפקדה כל שהיא )להלן — המדד היסודי(
תשולם אותה הפקדה והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש
לעומת המדד היסודי;
לענין זה ,״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדך המחירים לצרכן )כולל
פ י מ ת וירקות( שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על.ידי
כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא
בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לא; אם יבוא מדד
אחר במקום המדד הקיים תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו
לבין המדד המוחלף.

ו.

חישוב הריבית:
) (1הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית ,בשיעור שיבחר
הבנק ובלבד שלא יפחת מ־ 2.5%לשנה ,כאמור להלן:
)א(

תחילת התקופה לחישוב הריבית׳ תהיה ה־ 16בחודש לגבי כספים
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שהופקדו בתכנית עד ה־ 15בו ,ותהיה היום האחרון בחודש לגבי כספים
שהופקדו בתכנית החל ב ־ 16בו.
)ב( תום התקופה לחישוב הריבית יהיה ה־ 1בחודש לגבי כספים שהוצאו
מהתכנית עד ה־ 15בו ,ויהיה ה־ 16בחודש לגבי כספים שהוצאו מהתכנית
החל ב־ 16בו.

ז.

)(2

הודעה על גובה הריבית תימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

)(3

הריבית תהיה צמודה.

פטור ממפ:
ההכנסה מריבית ,מהפרשי הצמדה ומכל הטבה אחרת במסגרת התכנית.שיקבל
חוסך פטורה ממס ,אם חסך בתכנית במשך שלוש שנים לפחות.
פיגור כהפקדות חדשיות:

ח.

חל פיגור בתשלומים החדשיים של החוסך בסכום מצטבר השווה לסכום שהתחייב
להפקיד משך ששה חדשים ,לא יהיה החוסך רשאי להפקיד תשלומים נוספים
בחשבון החסכון שלו בתכנית ,אולם יתר תנאי התכנית ימשיכו לחול על הסכו
מים שהופקדו.
הוצאת חסכונות מהתכנית לפני תופ תקופת החסכון:

ט.

) (1החוסך רשאי להוציא סכומים שהצטברו לזכותו במתן הודעה לבנק 30
יום מראש.
) (2משך החוסך את כספו מן התכנית לפני תום שנתיים ממועד תחילת תקופת
החסכון ,הוא לא יהא זכאי להצמדה ,אולם הוא יזוכה בריבית דריבית שנתית
של .30%
) (3משך החוסך את כספו לאחר שנתיים ממועד תחילת החסכון אך לפני תום
תקופת החסכון כמוגדר בסעיף קטן ג) (3לעיל תבוטל זכותו לריבית.
) (4החסכונות וההטבות עליהם לא יהיו ניתנים להוצאה בחלקים אלא אם
נסתיימה תקופת החסכון ולפי ההסדר כאמור בסעיף קטן ד.
*'יייי

ה ת  5ג י ו ז

)א( נוסח ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון
.3
חסכון לפי התכנית יהיה כאמור בסעיף .2
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי מפעיל התכנית ,באישור הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,להוסיף על ההטבות הקבועות בתכנית; הטבות
אלה יהיו פטורות ממס.
)ג( הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,בהתייעצות עם בנק ישראל.
י״ח בטבת התשמ״א ) 25בדצמבר (1980
־ו '
) ח מ 466
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תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות ג מ ל ( ) ת י ק ו ן מס׳ ,(2
התשמ״א-ו198
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  47ו־ 243לפקודת מס הכנסה! ,אני מתקין תקנות אלה:
במקום תקנה  30לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשב״ד—
.1
 , 1964יבוא:

החלפת ת ק נ ה 30

2

״תנאים למתן

חלומיתי״""״

 (1) .30סכום הלוואה לעמית לא יעלה על זכותו בקופת הגמל בעת
מתן ההלוואה;
) (2לא תינתן לראשונה הלוואה לעמית אלא לאחר שחלפו שלוש
שנים מיום שהיה לעמית ,ולא תינתן הלוואה חוזרת בלתי צמודה אלא
שלאחר שחלפה שנה אחת מיום פרעון השיעור האחרון של ההלוואה
הקודמת; ואולם עמית שקיבל הלוואה בסכום שלא עלה על  2,000שקלים
לפני י״ד בשבט התש״ם ) 1בפברואר  ,(1980מותר ל ת ת לו הלוואה
חוזרת אחת בלתי צמודה גם לפני שעברה שנה אחת כאמור;
)(3
אלה:

הלוואה תינתן לתקופה שאינה עולה על חמש שנים בתנאים
)א( הלוואה הניתנת לתקופה שאינה עולה על שנתיים תשא
ריבית בשיעור שלא יפחת מ־ 48%לשנה;
)ב( הלוואה הניתנת לתקופה העולה על שנתיים תשא ריבית
בשיעור שלא יפחת מ־ 5%לשנה ,וקרן ההלוואה והריבית
עליה ישאו הפרשי הצמדה כמשמעותם בתקנה ;40
)ג( בהלוואה הניתנת לתקופה העולה על שנתיים רשאית
קופת הגמל להסכים — לפי בקשתו של העמית — כי במקום
תנאי הצנזדה כאמור בפסקה )ב( ,ייקבע שבעת חישוב הסכום
שיגיע לעמית על פי תקנות משנה )א( ו־)ב( לתקנה 34
ותקנות  36עד  ,39ינוכו ממנו הרווחים ,הפרשי ההצמדה
ותוספת ערך הנכסים כאמור בתקנה  ,40בעד סכום השווה
לסכום קרן ההלוואה .למשך תקופת ההלוואה;
)ד( קופת גמל לקיצבה רשאית ל ת ת לעמית הלוואה לא
צמודה גם לתקופה העולה על שנתיים בריבית שלא תפחת
מ־ 48%לשנה ,בתנאי שאם העמית פורש מקופת הגמל לקיצבה
לפני הגיעו לזכאות לקיצבה כאמור בתקנה )34ד( ,ינוכו ממנו
הרווחים ,הפרשי ההצמדה ותוספת ערך הנכסים כאמור בתקנה
 ,40בעד סכום השווה לסכום קרן ההלוואה למשך תקופת
ההלוואה; ,
)ה( קרן ההלוואה והריבית עליה ייפרעו בשיעורים חדשיים
שווים ורצופים ,ובהלוואה צמודה — בצירוף הפרשי הצמדה
שנצברו על כל שיעור ושיעור! מועד הפרעון של השיעור
הראשון יחול לא יאוחר מתום שנה מיום מתן ההלוואה;

 1דיני מדינת ישראל ,נוהח חדש  ,6עצ?׳  ;120פ״ח התש״ם ,עמי .205
 2ק״ת התשכ״ד ,עמ׳  ;1302התש״ם ,עמי  ;2067התשמ״א ,עמי .112
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) (4הלווה התחייב בכתב כלפי קופת
כאמור ,וכן ימציא לקופה הוראה בלתי חוזרת
על פיה — להעביר לקופת הגמל את הסכום
הפסקת עבודתו של הלווה אצלו ,מתוך כל
לו אותה שעה;

הגמל לסלק את התשלומים
למעבידו — שהסכים לפעול
הדרוש לסילוק החוב בשעת
סכום שהמעביד יהיה חייב

) (5ניתנה הלוואה למטרת רכישת נכס ,יתחייב הלווה כלפי קופת
הגמל שלא להעביר לאחר זכויות בנכס שנרכש בכספי ההלוואה ,ולא
לשעבדו ,עד לפרעון מלוא סכום ההלוואה ,אלא בהסכמה בכתב מאת
קופת הגמל.״
א׳ בשבט התשמ״א ) 6בינואר (1980

יגאל הור בי ץ
שר האוצר

)חמ (3—129

תקנות עידוד החסכון)תכניות חסכון ״דכ תכליתי״ או ״נעורים״(
)תיקון מס׳  ,(2ה ת ש מ ״ א 1981 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ז— 1956י ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ת י ק ת התוספת

בסעיף  2לתוספת לתקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ״רב תכליתי״ או ״נעו
.1
רים״( ,התש״ם—— 1980
2

) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 50אלף שקלים״ יבוא ״ 75אלף שקלים״
ובמקום ״ 100אלף שקלים״ יבוא ״ 150אלף שקלים״;
)(2

בסעיף קטן )ד(:
)א( במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2תקופת החסכון היא  5 ,4 ,3או  6שנים ,לפי בחירת החוסך,
בעת ההצטרפות לתכנית; חוסך שבחר בתקופה של  6שנות
חסכון רשאי להאריך א ת תקופת החסכון בתקופה שלא תעלה
על שנה אחת נוספת״;
)ב( בפסקה ) ,(3במקום ״ 4שנות חסכון״ יבוא ״ 3שנות חסכון״;
)ג( בפסקה ) ,(4במקום ״4״ יבוא ״4,3״.

תי׳ייה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בטבת התשמ״א ) 1בינואר .(1981

כ״ד בטבת התשמ״א ) 31בדצמבר (1980

יגאל

ה ורבי ץ

נ ס״וז התשט״ז ,יעמ׳  ;52התשל״ו ,עמי .159
 2ק ״ ת התש׳׳ם ,ע מ ׳ .2082
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תקנות רישוי עסקים )אתסנת נפט( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ א  9 $ 1 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו־ 216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
התש״ל—-1970י ,וסעיף 11א לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח— , 1968אני מתקין תקנות
אלה:
2

.1

אחרי תקנה  13לתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט( ,התשל״ז—1976

3

)להלן

_

התקנות העיקריות( ,יבוא:

הוספת ״קנות
13א ו־13ב

13א) .א( המרחק האפקי ממרכז קו מתח נמוך עד  1000וולט בעל
תילים לא מבודדים לפתח מכל וליחידת ניפוק יהיה  5מטר לפחות.

״מרחקים מקווי
ה ש מ י

)ב( המרחק האפקי ממרכז קו מתח גבוה עד  33ק׳׳ו עם תילים
לא מבודדים לפתח מכל או ליחידת ניפוק יהיה  9מטר לפחות בשטח
בין עירוני ו־ 8מטר לפחות בשטח עירוני.
)ג( המרחק האפקי בין התיל החיצוני של קו מתח גבוה מעל
ל ־ 33ק״ו יהיה —
) (1לגבול המיתקן —  10מטר לפחות;
) (2לפתח מכל ,ליחידת ניפוק לנפט סוג א׳ ולגפ״מ —
 25מטר לפחות;
) (3לפתח מכל ,ליחידת ניפוק לנפט סוג ב׳ או ג׳ — 15
מטר לפחות.
)ד( בחוות מכלים ובחוות גפ״מ כל קו מתח חשמלי עילי אשר
יכול לשחרר מספיק אנרגיה להדלקת תערובת נפיצה על־ידי ניתוק ,קצר
או הארקה יגמר מחוץ לאזור המכלים ומחוץ למערכת הניקוז של נפט
סוג א׳.
13ב .המפקח הראשי רשאי לקבוע סטיות מן המרחקים שנקבעו בתקנה
13א .ובתנאים שיקבע בכל מקרה ומקרה ,אם המרחק מפתחי מכל או
מיחידת ניפוק לעמודי החשמל מצדיק זאת לדעתו; אם המרחק בין
עמודי החשמל קטן מן המקובל ,אם קיימת הגנה מתחת לתילים המונעת
נגיעתם במיתקנים או באדמה או אם המיתקן הוא בשטח עירוני.״

סטיית מרחקים

.2

.3

בתקנה  31לתקנות העיקריות

—

)(1

בתקנת משנה )א( ,במקום ״ 15מטר״ יבוא ״ 20מטר״;

)(2

בתקנת משנה )ב( ,במקום ״ 25מטר״ יבוא ״ 20מטר״.

אחרי תקנה  50לתקנות העיקריות יבוא:

״אחסנת גלילים

• תיקון תקני31 ,

ה ו ס פ ת תקני50 ,א

50א) .א( לא יוחסנו גלילי גפ״מ ,אלא במצב מאונך כשהשסתום למעלה,
למעט גלילים ריקים שמהם הוסר שסתום הסגירה.
)ב( לא יוחםנו גלילי גפ״מ שקיבולם הנומינלי מעל ל ־ 2.5ליטר,
אלא כשאבזריהם מוגנים במכסה או בצווארון פלדה בהתאם לתקן ישראלי
ת״י  — 70תמוז התשל״ב )יוני  — (1972מכלים לגזים פחמימניים מעו
בים )גזי נפט מסחריים( ,התשל״ג—) 1972להלן — ת״י .4(70

 1דיני
 2ס״ח
 3ק״ת
 4ק״ת

מדינת ישראל,
התשכ״ח ,עמ׳
התשל״ז ,עמ׳
התשכ״ג ,עמי

נוסח חדש  ,16עמ,׳ .337
.204
.126
.162
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הוספת ת ק נ ו ת
53א ו־53ב

.4

אחרי תקנה  53לתקנות העיקריות יבוא:

״איסור העמסת
גלילים על רכב

53א) .א( לא יועמס ולא יורשה אדם להעמיס גלילי גפ״מ על רכב
ולא יותר לרכב לצאת מתחום המחסן ,אלא במקרים אלה:
)(1

כשהגלילים במאונך והשםתומים למעלה;

) . (2כשהאבזרים מוגנים במכסה מתברג או בצווארון פלדה
בהתאם לתקן ישראלי ת״י ;70
) (3הרכב מצויד במיתקנים נאותים להבטחת הגלילים בפני
התהפכות;
)(4

הרכב אינו מטיפוס ״סגור״;

)(5

הרכב נושא שילוט בטיחות.

)ב( בתקנה זו ,״רכב״ — לרבות רכב מנועי ,נגררות ועגלות.
53ב .על אף האמור בתקנה 53א —

תנאים להעמסת
גלילים ע ל רכב

) (1מותר להעמיס  2גלילים ברכב פרטי לשימוש עצמי
בלבד ,בתנאי שיועמסו במאונך;
) (2מותר להעמיס עד  200ק״ג גפ׳׳מ ברכב שירות סגור
להתקנת מערכות גפ״מ בתנאי שהרכב יהיה מצוייר ב ־ 2פתחי
אוורור של לפחות  100םמ״ר כל אחד ובמרחק של לפחות 50
ס״מ זה מזה; הפתחים יהיו במפלס הרצפה ובמרחק  90ס״מ
לפחות מצינור הפליטה של הרכב; הגלילים יוצבו במאונך
וקשורים בצורה נאותה למניעת התהפכות.״

ביטול ת ק נ ו ת
 46ו־(2)47

.5

תקנות  46ו־ (2)47לתקנות העיקריות — בטלות.

כ״ט בכסלו התשמ״א ) 7בדצמבר (1980
)חמ (3—1326

י ש ר א ל כץ
שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי)תשלום מיוחד כעד יילוד של אשה שנפטרה(
)תיקון( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103ב ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח— , 1968ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקי!תקני1 .

האמור בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי) ,תשלום מיוחד בעד יילוד של אשד,
.1
שנפטרה( ,התשל״ג— , 1973יסומן ״)א(״ ,ואחריו יבוא:
2

״)ב( האמור בסעיף  28לחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס׳  ,(37התש״ם—
 , 1980לא יחול לגבי משמעות ״השכר הממוצע״ בתקנה זו״.
3

תחיל״

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בטבת התשמ״א ) 1בינואר .(1981

ו׳ בשבט התשמ״א ) 11בינואר (1981
ו,חמ (3-1342

י ש ר א ל כץ
שר העבודה והרווחה

 Íס״ח התעיכ״ה ,עמ׳ .108
 2ק״ת התשל״ג ,עמ׳ .1735
 3ם״ח התש״ם ,עמי .118
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כללי המועצה למוצרי פדי הדד )מכסות אישיות למוצרי פדי הדר ולייצואם(,
ה ת ש מ ״ א 1981 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א לחוק המועצות למוצרי פ י מ ת וירקות )ייצור ויצוא(,
התשל״ג—) 1973להלן — החוק( ,ולאחר שהמועצה למוצרי פרי הדר )להלן — המועצה(,
הוסמכה לכך בצו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור ויצוא( )כינון מועצה למוצרי
פרי הדר( ,התשל״ו— , 1975קובעת המועצה כללים אלה:
1

2

.1

-

בכללים אלה

ה ג ד י י ת

״פרי הדר״ — אשכוליות ,תפוחי זהב ,לימונים ,קליפים;
״פלחים״ — פלחי פרי הדר משומרים;
״מיצים״ — מיצי פרי הדר בקופסאות פח .מסוג  6אונקיות ,א־ 43 ,2אונקיות ו־א־;10
״יצרן״ — יצרן של פלחים ומיצים.
פלחים ומיצים יוצאו לממלכה המאוחדת ולאירלנד אך ורק על פי מכסות יצוא
.2
אישיות שנקבעו בידי ועדת מכסות.
מכסות יצוא אישיות של פלחים ומיצים ייקבעו בידי ועדת מכסות ,כמשמעותה
.3
,
,
י
,
בסעיף  33לחוק ,במכסות שנתיות ,מדי שנה ,על פי עקרונות אלה:

מ כ ס ו ת יצוא
א י ש י י מ

עקרונות לקביעת
מכסות יצוא
אישיות

) (1מכסת היצוא האישית השנתית לפלחים ,לממלכה המאוחדת ולאירלנד,
תיקבע בידי ועדת המכסות בהתחשב בנתונים המפורטים להלן:
)א( חלקו היחסי של יצרן ברכישה כדין ,מכלל רכישות היצרנים של
כלל כמות פרי ההדר לפלחים לתקופה מיום י׳ בתשרי התש״ם )1
באוקטובר  (1979עד כ׳ בתשרי התשמ״א ) 30בספטמבר ;(1980
)ב( חלקו היחסי ש ל היצרן ביצוא של פלחים מכלל היצוא של כל
היצואנים ,לממלכה המאוחדת ולאירלנד;
) (2מכסת היצוא האישית השנתית למיצים ,לממלכה המאוחדת ולאירלנד,
תיקבע בידי ועדת המכסות בהתחשב בנתונים המפורטים להלן:
)א( חלקו היחסי של יצרן ברכישה כדין ,מכלל רכישות היצרנים של
כלל כמות פרי ההדר למעט פלחים ,לתקופה מיום י׳ בתשרי התש״ם )1
באוקטובר  (1979עד כ׳ בתשרי התשמ״א ) 30בספטמבר ;(1980
)ב( חלקו היחסי של היצרן ביצוא מיצים מכלל היצוא של כל היצוא
נים לממלכה המאוחדת ולאירלנד.
לענין כללים אלה יראו כיצוא של יצרן פלוני גם יצוא שנעשה באמצעות יצואן
.4
ל
״
ל
ל
י
מוסמך ,זיךאן
א

ת

כ מ ו ת

ה ר כ

ש ה ש

פ

ר

י

ה

ך

ר ע

י ך י

י צ ר ן

ו כ מ ו ת

ה

צ ו ר ש

י צ ר ן

ף

ק

יצוא באמצעות
יצואן מוסמך

אותן כמויות שרכש כדין לשם ייצור בשביל עצמו ,וכן את הכמות שיוצרה בשבילו כדין
על ידי אחר.
 1ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .292
 2ק ״ ת התשל״ו ,עמי .6
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)א( יצרן ויצואן מוסמך יודיעו למועצה על הצעות או על כל הזמנה לרכישת
.5
פלחים ומיצים ליצוא.
)ב( יצוא פלחים ומיצים יהיה על פי אישור בכתב של המועצה ושיקבעו בו:
) (1מכסת היצוא האישית של היצרן ,לפי העקרונות שבסעיף  3לכללים
אלה ,לגבי כל הזמנה ליצוא פלחים ומיצים.
)(2

המחיר שבו ימכרו ביצוא הפלחים והמיצים לכל קונה.

)ג( יצרן שקיבל אישור מן המועצה ליצוא פלחים ומיצים יבצע בעצמו ועל
אחריותו בלבד ,באמצעות יצואן מוסמך ,את היצוא והמכירה של הפלחים והמיצים אשר
לגביהם ניתן אישור המועצה.
)ד( כל יצוא פלחים ומיצים יהיה בתויות היצרן או הקונה ,או בתויות המועצה
לפי בקשת קונה ובאישור המועצה.
)ה( יצרן זכאי לוותר על המכסה האישית שנקבעה לו ,כולה או מקצתה.
)ו( המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להגדיל חלקו של יצרן לגבי הזמנה כל
שהיא במידה ויצרן טרם מילא את מכסת היצוא השנתית שלו.
)א( יצרן או יצואן מוסמך לא ישחרר מפיקוח המכס פלחים ומיצים המיועדים
.6
ליצוא ,אלא אם צורף לרשימון היצוא אישור המועצה ליצוא אותו המשלוח.
)ב( רשויות המכס ,המועצה וכל דשות מוסמכת אחרת לענין יצוא פלחים ומיצים,
רשאים שלא להתיר יצוא פלחים ומיצים אם לא הוכח להנחת דעתם כי נתמלאו הוראות
כללים אלה.
.7

תחילתם של כללים אלה ביום כ״ז בשבט התשמ״א ) 1בפברואר .(1981

נתאשר.
כ״ג בטבת התשמ״א ) 30בדצמבר (1980

מנחםסבידור
יושב ראש המועצה למוצרי פרי הדר

)חמ (3—113

גדעון פת
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

כללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )קביעת אגדה ג ע ד מתן שירותים(,
התשמ״א1981-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  (6)3ו־)50 ,(7א 70 ,ו־)73ב( לחוק המועצה לענף
הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ״ד— 1963י ,ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת,
קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
.1

בכללים אלה —

״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק;
 1ס״ה התשכ״ד ,עמ׳  ;12התשל׳׳ה ,עמי .74
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״עופות״ — תרנגולים ,אווזים ,ברווזים ,ברבורים ותרנגולי הודו מכל גזע ,מין וגיל;
״קבלן מורשה״ — קבלן מורשה על פי הוראות סעיפים  3ו־ 4לכללי המועצה לענף
הלול )הסדרת ייצור ושיווק()מס׳  ,(2התשכ״ח—; 1968
2

״ק״ג״ — משקל חי במשמע;
״תקציב המועצה״ — תקציב על פי סעיף  59לחוק.
נקבעת בזה אגרה בעד מתן שירותים כאמור בסעיף  ( )3ו ־ ) ( ל

.2

7

6

ח ו ק ׳

ב ע ן י ע ו ר

אגרת שירותים

של -
) 4 (1אגורות חדשות לכל ק״ג של תרנגולים ,אווזים ,ברווזים ,ברבורים
ומולרדים הנרכש מאת קבלן מורשה;
) 55 (2אגורות חדשות לכל ק״ג של תרנגולי הודו הנרכש מאת קבלן
מורשה;,
) 2 (3אגורות חדשות לכל ק״ג של תרנגולים המיועדים לשיווק לחוץ־
לארץ.
.3

)א(

הקבלן המורשה יגבה את האגרה לפי סעיף  2ממי שרוכש את העופות

תשלום ת ב י ה

ממנו.
)ב( הקבלן המורשה ישלם למועצה מדי חודש בחדשו את סכום האגרות שהוא
חייב לגבות כאמור.
)ג( המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה בעד תוצרת
הלול את סכום• האגרות שהקבלן המורשה חייב לגבות על פי כללים אלה.
.

)ד( סכומי האגרות לפי סעיף  2יהוו חלק מתקציב המועצה.

קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדויק בכל הנוגע
.4
לאגרה שלפי סעיף  ,2כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.
.5
.6
.7

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

דין אחר

תחילתם של כללים אלה היא מיום כ״ט בתמוז התש״ם ) 13ביולי .(1980
המועצה מאצילה בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים אלה.

כללי המועצה לענף הלול )אגדת שירותים( ,התש״ם— , 1980בטלים מיום תחילתם
.8
של כללים אלה.
3

נתאשר.
כ״ד בכסלו התשמ״א ) 30בנובמבר (1980

רישום

תחילה

אצילת סמכויות

ביטול

אברהם בן מאיר
יושב ראש המועצה לענף הלול

)חמ (3—1228

אריאל שרון
שר החקלאות

גדעוןפת
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

 ^2ק ״ ת התשכ״וז ,עמי .1862
 3ק״ת התש״ם ,עמי .114.7
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כללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )היטלים על ת ו ע ו ת הלול(,
התשמ״א1981-
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  70 ,50 ,3ו־ 73לחוק המועצה לענף הלול )ייצור
ושיווק( ,התשכ״ד—) ! 1963להלן — החוק( ,קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
.1

בכללים אלה —

״ביצי מאכל״ — ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה;
״גזעים קלים״ — אפרוחים ,תרנגולים וביצים מגזע לגהורן ,גזע ניו־המפשייר או גזע
רד ,וביצי דגירה שהטילו תרנגולות מגזע לגהורן ,גזע ניו־המפשייר ,גזע רד או מכל
הצלבה שבין גזע לגהורן ,גזע ניו־המפשייר או גזע רד;
״גזעים כבדים״ — אפרוחים ,תרנגולים וביצים שאינם מגזעים קלים;
״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף  2לחוק;
״טונה״ ו״ק״ג״ — משקל חי במשמע;
״מטילות״ — תרנגולות שגילן מעל חמישה חדשים;
״פטמים״ — תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים.
החל ביום י״ט באב התש״ם ) 1באוגוסט  (1980מוטל היטל על כל מגדל תוצרת
.2
הלול בשיעורים כמפורט להלן:
)(1

 0.35אגודות חדשות לכל ביצת מאכל המגיעה לשיווק;

)(2

 5.5אגורות חדשות לכל קילוגרם של פטמים וברווזים המגיע לשיווק;

)(3

 1.5אגורות חדשות לכל קילוגרם של פטמים שיוצא לחוץ־לארץ;

)(4

 0.25שקלים לכל קילוגרם ברבורים ומולרדים המגיע לשיווק;

)(5

 6אגורות חדשות לכל קילוגרם מטילות המגיע לשיווק;

) 2 (6אגורות חדשות לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה,
או שיוצאה לחוץ־לארץ כביצת דגירה ,או ששווקה בדרך אחרת;
) 0.7 (7אגורות חדשות לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שיוצאה לחוץ־לארץ
כביצת דגירה או ששווקה בדרך אחרת;
) 2 (8אגורות חדשות לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שהוכנסה למדגרה או
ששווקה ,למעט ביצי דגירה של ברווזים ושל תרנגולי הודו;
) 0.7 (9אגורות חדשות לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שיוצאה לחוץ־
לארץ כביצת דגירה למעט ביצי דגירה של ברווזים ושל תרנגולי הודו;
) 0.13 (10שקלים לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שהוכנסה למדגרה או
שיוצאה לחוץ־לארץ כביצת דגירה ,או ששווקה בדרך אחרת;
) 4.5 (11אגורות חדשות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שיוצאה לחוץ־
לארץ כביצת דגירה ,או ששווקה בדרך אחרת;
 1ס׳׳ת התשכ״ד ,עמ׳  ;12התשל״ה ,עמי 4ל.
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) 6 (12אגורות חדשות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק;
) 0.26 (13שקלים לכל ביצת דגירה של אווזים שהוכנסה למדגרה או המגיעה
לשיווק;
) 7 (14שקלים לכל קילוגרם של כבד אווזים שיוצא לחוץ־לארץ;
) 0.64 (15שקלים לכל קילוגרם של בשר אווזים המגיע לשיווק;
) 0.78 (16שקלים לכל קילוגרם של נוצות אווזים המגיע לשיווק;
) 0.17 (17שקלים לכל קילוגרם של שומן אווזים המגיע לשיווק;
) (18לכל אפרוח ולכל אפרוחה של תרנגולות הנמסרים למגדל במדגרה,
לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו:
בחדשים אוגוסט ,ספטמבר ואוקטובר  2.5 — 1980אגורות חדשות לכל
אפרוח ולכל אפרוחה כאמור;
בחדשים נובמבר ודצמבר  1980וינואר  2.9 — 1981אגורות חדשות
לכל אפרוח ולכל אפרוחה כאמור;
בחדשים פברואר ומרס  3.3 — 1981אגורות חדשות לכל אפרוח ולכל
אפרוחה כאמור.
)א( י ההיטלים לפי סעיף  2ייגבו מאת המגדל החייב בהם על ידי הקבלן המורשה
.3
המקבל את תוצרת הלול של אותו מגדל לשיווק.

גביי.

)ב( המועצה תודיע לקבלנים המורשים את סכום ההיטלים שעליהם לגבות מאת
המגדלים ,והקבלנים המורשים יעבירו את ההיטלים למועצה מדי חודש בחדשו אולם אין
בהסדר זה כדי לפגוע בדרכי גביה אחרים.
)ג( ־ המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה בעד תוצרת
הלול את סכום ההיטלים אשר על הקבלן המורשה לגבות.
)ד(  ,הקבלן המורשה רשאי לנכות מכל סכום •המגיע ממנו בעד תוצרת הלול את
ההיטל המוטל על המגדלים.
)ה( על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה לגבות היטלים המוטלים לפי סעיף
 2מאת המגדל במישרין.
)א( הקבלן המורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדויק בכל
.4
הנוגע להיטלים בהתאם לסעיף  ,3כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.

יישום

)ב( קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדויק בכל
הנוגע לכספי הטבות —
)(1

שהמועצה מעבירה לו בשביל המגדלים הצמודים אליו בשיווק תוצרת

הלול;
)(2
.5
.6

ששילם למגדלים כאמור.

אין בכללים אלד• כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

שמירת דיניפ

המועצה מאצילה בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים א ל .
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לגבי תוצרת הלול המפורטת בסעיף  2יחולו כללים אלה מיום י״ט באב התש״ם
.7
 1).באוגוסט .(1980
כללי המועצה לענף הלול )הטלת היטלים על תוצרת הלול( ,התשל״ט—— 1978
.8
לא יחולו לגבי תוצרת הלול המפורטת בסעיף  2לכללים האמורים מיום י״ט באב התש״ם
) 1באוגוסט .(1980
2

גתאשר.
כ״ב בכסלו התשמ״א ) 30בנובמבר (1980
אריאל שרון
שר החקלאות

אברהםבןמאיד
יושב ראש המועצה לענף הלול
.גדעון פת
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

 2ק״ת התשל״ט ,עמי .259

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי)הקמת קרנות( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 1 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  1ו־ 4לחוק המועצה .לצמחי נוי )ייצור ושיווק(,
התשל״ו—) 1976להלן — החוק( ,וסעיפים  36 ,11 ,3ו״ 37לחוק מועצת חפירות )ייצור
ושיווק( ,התשל״ג— , 1973ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,קובעת המועצה לייצור
ולשיווק צמחי נוי)להלן — המועצה( כללים אלה:
1

2

.1

בכללים אלה —

״מגדל״ — כהגדרתו בחוק;
״צמחי נוי שונים״ — כל המינים של צמחי נוי המפורטים בתוספת לחוק ,למעט ורד ,םייפן
וצפורן ננסי•.
מוקמות בזה קרנות מיוחדות למינים של צמחי נוי כלהלן וקרן כללית:

ה ק מ ת קרנות

.2

הכנפות הקרנות

)א( הכנסות הקרנות המיוחדות יהיו מכספי היטלים לפי סעיף  36לחוק מועצת
.3
חפירות )ייצור ושיווק( ,התשל״ג—) 1973להלן — חוק מועצת הפירות(.

)(1

קרן ורד;

) (2קרן סייפן;
)(3

קרן צפורן ננסי;

)(4

קרן צמחי נוי שונים.

)ב( היתד .קרן מיוחדת משותפת עם הממשלה ,יהיה חלק מהכנסותיה מכספי
הממשלה בשיעור שייקבע מפעם לפעם במשא ומתן בין שר החקלאות ,או מי שהוסמך
על ידיו ,לבין המועצה ,בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת.
 1ס״ח התשל״ו ,עמ׳ .277
 2ס׳;ח .התשל״ג ,עמ׳ .310
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)ג( הכנסות הקרן הכללית יהיו הפרשות בשיעור של עד  10%מסך הכנסות
הקרנות המיוחדות ,כפי שהוועד הפועל של המועצה יחליט מפעם לפעם ,בידיעת ועדת
הכלכלה של הכנסת; יושב ראש המועצה יפרסם ברשומות את השיעור שהוחלט עליו.
)א( כל הקרנות המיוחדות והקרן הכללית ינוהלו בידי הוועד הפועל של המועצה
.4
שמונה לפי סעיף  10לחוק מועצת חפירות.

הנהלת הקרנות

)ב( המועצה תמנה ועדה ענפית לכל מין של צמחי נוי שלמענו הוקמה קרן
מיוחדת ,שתמליץ בפניה על גובה ההיטל לאותו מין של צמחי נוי ועל דרכי ההוצאה של
כספי הקרן.
)ג( בכל ועדה ענפית יהיו רוב חבריה מבין המגדלים של אותו מין צמחי נוי,
ככל האפשר מכל אזורי הייצור החשובים של אותו מין צמחי נוי.
המועצה רשאית ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,להקים קרנות מיוחדות למינים
.5
של צמחי נוי בנוסף לאלה שהוקמו בסעיף  ,2ולחלק את הקרן לצמחי נוי שונים לקרנות
של צמחי נוי בודדים ,ועל הקרנות שהוקמו יחולו כללים אלה ,וכן רשאית היא לנהל חשבו
נות נפרדים למטרות מוגדרות בכל קרן מיוחדת ובקרן הכללית.

קרנות ״ ס פ ו ת

)א( כספי קרן מיוחדת יוצאו למימון המטרות הכרוכות בוויסות שיווקם של צמחי
.6
הנוי הכלולים בקרן המיוחדת ולמימון הוצאות מינהל המועצה כלהלן:

מ ט ר ו ת הקרנות

) (1כיסוי הוצאות המועצה בשיווק צמחי נוי ,לרבות כיסוי הוצאותיה
השוטפות למנגנון ,לשירותים ,למחקרים ,תצפיות וניסויים בייצור ,באריזה,
בהובלה ושיווק צמחי נוי ,תיכנון גידול צמחי נוי ,עריכת מפקדים של שטחי
הגידול ,פיקוח וביקורת על הגידול בהתאם למכסות שנקבעו למגדלים,
שכלול וייעול שיטות האריזה וההובלה ,לרבות מחקרים בשימוש חומרי
אריזה;
) (2תשלום למגדלים בעד צמחי נוי שהיו מתאימים לייצוא אך לא יוצאו,
אם מטעמי ויסות השיווק ובכלל זה בגלל מחסור באמצעי תובלה;
) (3השוואת התמורה מיצוא צמחי הנוי לשווקים השונים בחוץ לארץ,
במלואה או בחלקה;
) (4איסום צמחי נוי בבתי קירור או בדרך כלשהי במגמה לווסת את
המשלוחים;
) (5הסברה ופרסום של צמחי נוי ישראליים בחוץ לארץ להגברת צריכתם
ושיווקם.
)ב(

הקרן הכללית תשמש למטרות שלהלן:
)(1

מתן הלוואות לקרנות מיוחדות לכיסוי גרעונותיהן;

) (2מימון רכישת מיתקנים ואמצעים שונים ובכלל זה מיתקנים הדרושים
לדעת שר החקלאות לפעולות המועצה;
) (3מימון פעולות מחקר ,ניסויים ותצפיות בייצור ובשיווק של כלל צמחי
הנוי וכן סיוע ועידוד לפעולות מחקר וניסויים של כל המינים של צמחי נוי;
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) (4מימון פעולות במינים של צמחי נוי הנמצאים בתהליכי פיתוח או שלהם
טרם הוקמו קרנות מיוחדות ושלא נכללו עדיין בקרן של צמחי נוי שונים;
)(5

הוצאות מינהליית של המועצה.

כספי הקרנות המיוחדות המשותפות עם הממשלה יופקדו במועצה ויתנהלו על
.7
ידה בחשבונות נפרדים.
נתאשר.
ט׳ בטבת התשמ״א ) 16בדצמבר (1980
־״
) ח מ845

י הל ו מה שחורי
יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק
של צמחי נוי

(3

שרון י
אריאל
שר החקלאות

גדעון פת
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