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תקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש( ,התש"ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 36ט לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש ן ,התשל״ג<1973-
)להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״טוען לזכות ברכוש״  -כמשמעותו בסעיף 36א)ג( לפקודה ,אם הוא ידוע:
״משיב״  -כמשמעותו בסעיף 36ב)ג( לפקודה:
״פרטי זיהוי של אדם״ -
) (1שם פרטי ,שם האב ושם משפחה:
) (2מספר זהותו וסוג התעודה שממנה נרשם המספר:
) (3המען ,ואם האדם נמצא במשמורת  --מקום כליאתו ,ולצדם  -המיקוד:
״ צ י חילוט פלילי״  -צו חילוט רכוש כמשמעותו בסעיף 36א לפקודה:
״ צ ו חילוט אזרחי״  -צו חילוט רכוש כמשמעותו בסעיף 36ב לפקודה:
״תובע״  -כמשמעותו בסעיף  12לחוק סדר הדין הפלילי ן נוסח משולב ן ,התשמ״ב) 1982-להלן
בתקנות אלה  -חוק סדר הדין הפלילי(.
2

ב ק ש ה לצו
ח י ל ו ט פליל־

.2

)א(

בקשה לצו חילוט פלילי תציין את אלה:
) (1פרטי הזיהוי של הרכוש המיועד לחילוט בציון סוגו ,כמותו ,מיקומו וכל פרט
אחר שנדרש לזיהויו ,לפי הענין ,לרבות פרטי רישום של כל רכוש הטעון רישום
בפנקס המתנהל על פי דין:
) (2פרטי הזיהוי של מי שטוען לזכות ברכוש:
) (3לענ־ן חילוט פלילי לפי סעיף 36א)א( לפקודה  -העילה שבשלה מבקשים את
החילוט:
) (4לענין חילוט פלילי לפי סעיף 36א)ב( לפקודה  -העילה שבשלה מתקיימת חזקה
כאמור בסעיף  (6)31לפקודה.

)ב( בקשה לתיקון כתב האישום כאמור בסעיף 36א)ה( לפקודה תציין את הפרטים
האמורים בתקנת משנה )א(.
)ג( הודעה על בקשה למתן צו חילוט פלילי או על תיקון כתב אישום כאמור בתקנת משנה
)ב( תומצא בידי התובע לכל מי שטוען לזכות ברכוש :להודעה יצורף כתב האישום או נוסחו
המתוקן ,לפי הענין :ההודעה תהיה לפי טופס  1בתוספת.
הודעה ע ל
ה ח ל ט ת חילוט
ומועד ל ה ג ש ת
טענות

)א( הורשע הנידון כאמור בסעיף 36א)א( לפקודה או קבע בית המשפט בהכרעת הדין
.3
שהנידון הוא סוחר סמים ,תומצא הודעה על כך מטעם בית המשפט למי שטוען לזכות ברכוש והוא
יוזמן להשמיע את טענותיו במועד ובמקום שנקבעו לבירור הבקשה לחילוט הרכוש :הודעה לפי
תקנה זו תהיה לפי טופס  2או  3בתוספת ,לפי הענין.
)ב( נידון וטוען לזכות ברכוש יגישו לבית המשפט ולתובע ,לא-יאוחר מעשרה ימים לפני
המועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט תצהיר ובו יפרטו את טענותיהם לגבי הרכוש :לתצהיר
יצורפו כל המסמכים התומכים בטענותיהם ,לרבות נסח׳ רישום ,מסמכים המעידים על דרך
דיני מדינת ישראל ,נ ו ס ח ח ד ש  ,27עמי  ;526ם ״ ח התשמ״ט ,עמי .8(1
ס ״ ח ה ת ש מ ״ ב  ,עמ׳ .43
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רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו ,וכן לענין הפרכת החזקה לפי סעיף )(6)31ב( לפקודה -
פרטי הזיהוי של בעל הרכוש.
)ג( ביקשו הנידון או הטוען לזכות ברכוש מבית המשפט לקבוע מועד אחר להשמיע את
טענותיהם ,ינמקו את בקשתם ויצרפו תצהיר לאימות נימוקיהם :הבקשה תוגש לבית המשפט לא
יאוחר מעשרה ימים מהמועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט :בית המשפט יחליט בבקשה לפי תקנת
משנה זו בטרם הגיע המועד שנקבע לדיון בבקשת החילוט.
)ד( על אף האמור בתקנת משנה )ג( ,רשאי בית המשפט ,מטעמים מיוחדים שירשמו,
לקבוע מועד אחר לדיון בבקשת החילוט אף אם הבקשה לשינוי המועד לא הוגשה בהתאם לתקנת
משנה )ג(.
)א( הדיון בבקשה לצו חילוט פלילי יתקיים בטרם יביא התובע ראיות לקביעת העונש
.4
כאמוי בסעיף  187לחוק סדר הדין הפלילי.

הדיון ב ב ק ש ה
ל צ ו חילוט פ ל י ל י

)ב( בדיון בבקשה ,תנמק תחילה התביעה את בקשתה לחילוט הרכוש :אחריה ישמיע
הנידון את טענותיו ויביא את ראיותיו ואחריו יעשה כן כל מי שטוען לזכות ברכוש :אחריהם יטען
התובע ויביא את ראיותיו לסתור את טענותיהם של הנידון ושל הטוען לזכות ברכוש :ברשות בית
המשפט רשאים הנידון והטוען לזכות ברכוש להגיב לטענות התביעה ולעדיה.
)ג( החלטת בית המשפט בבקשה לצו חילוט פלילי תיכלל בגזר הדין ,אלא אם כן החליט
בית המשפט י להעביר את הדיון להליך אזרחי כאמור בסעיף 36א)ד( לפקודה.
)א( קבע בית המשפט שהמשך הדיון בבקשה לצוחילוט לפי תקנה  2יהיה בהליך אזרחי,
.5
תומצא הודעה על כך מטעם בית המשפט לנידון ולטוען לזכות ברכוש אלא אם כן הדבר הודע להם
בשעת הדיון :המשך הדיון יהיה בפני אותו שופט או מותב שהרשיע את הנידון ,ויראו את כתב
האישום כבקשה לצו חילוט אזרחי ואת הנידון וכל אחד מהטוענים לזכות ברכוש  -כמשיבים :בית
המשפט יהיה רשאי להמשין־ לדון בבקשה מן השלב אליו הגיע בהליך הפלילי :הודעה לפי תקנה זו
תהיה לפי טופס  4בתוספת.

ה ע ב ר ת הדיון
ל ה ל י ך אזרחי

)ב( הועבר הדיון בבקשה לצו חילוט פלילי להליך אזרחי ,יחולו על המשך ,הדיון הוראות
תקנות אלה המתייחסות לצו חילוט אזרחי ,והצו ייחשב כצו חילוט אזרחי לכל ענץ ,לרבות
הערעור עליו וביטולו.
ניתן צו חילוט פלילי ,תומצא הודעה על כך מטעם בית המשפט למי שטוען לזכות ברכוש:
.6
העתק של פסק הדין שבו ניתן צו החילוט יצורף להודעה :הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 5
בתוכפת.

הודעה ע ל צו
חילוט פלילי

הודעה לפי תקנות  6 ,5 ,3 ,2ו־ 12תומצא בדרך שממציאים מסמך לפי סעיף  237לחוק סדר
.7
הדין הפלילי ולמעט הודעה לפי תקנות  5ו־ 12תפורסם בשני עתונים יומיים.

ד ר ך המצאת
הודעה

)א( בקשה לצו חילוט אזרחי תהיה בדרך המרצה ותכלול את הפרטים המפורטים בתקנה
.8
 2בציון הקשר שבין הרכוש לעבירה כאמור בסעיף 36מא() (1עד ) (3לפקודה.

בקשה לצו
ח י ל ו ט אזרחי

)ב( הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי ,שבאיזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:
) (1מקום מגוריו של המשיב:
) (2המקום שבו מצויים המקרקעין ,אם הבקשה מתייחסת גם למקרקעין:
) (3מקום תפיסת הרכוש נושא הבקשה ,אם לא נכללים בה מקרקעין.
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)ג( באין מקום שיפוט מתאים לפי תקנת משנה )ב( יחול האמור בתקנה  6לתקנות סדר
הדין האזרחי ,התשמ״די~) '1984להלן בתקנות אלה  -תקנות סדר הדין האזרחי(.
)ד( היו משיבים אחדים ,יכול שתוגש הבקשה לכל בית משפט מחוזי שבו ניתן להגישה
נגד אחד המשיבים ,אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.
)ה( הבקשה תוגש לביית המשפט בצירוף מספר עותקים מספיק לשם המצאתה למשיבים
ותפורסם בשני עתונים יומיים.
הודעה על בקשה
ל צ ו ווילוט
:1הליך אזרחי

)א( הודעה על בקשה כאמור בתקנה  8תומצא למשיבים מטעם בית המשפט ותהיה ערוכה
.9
לפי טופס  6בתוספת.
)ב( בית המשפט או רשמ שהוא שופט רשאי להתיר המצאת כתב בי־דין או מסמך אל
מחוץ לתחום המדינה ,ויחולו על המצאתו הוראות סימן ה׳ לפרק ל״ ב בחלק ה׳ לתקנות סדר הדין
האזרחי.
)ג( המשיב בבקשה יגיש תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הודעה לפי תקנה זו תצהיר
ובו יפרט את טענותיו :לתצהיר יצורפו כל המסמכים התומכים בטענות המשיב ,לרבות נטחי
רישום ומסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו.

!:יצוע צו חילוט

גיטול

חילוס

 . 1 0אין לבצע צו חילוט פלילי או צו חילום אזרחי אלא לאחר שפסק הדין שבו הוא ניתן היה
לחלוט ,ואם ניתן על פי בקשה לצו חילוט פלילי  -אין לבצעו אלא לאחר שגם פסק הדין בהליך
הפלילי הפך לחלוט.
) . 1 1א( בקשה לביטול צו חילוט לפי סעיף 36ד לפקודה תוגש לבית המשפט שציווה על
החילוט בשני עותקים :הודעה על הבקשה והעתק ממנה יומצאו מטעם בית המשפט למשיב :הודעה
לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס  7בתוספת.
)ב( הבקשה תהיה בדרך המרצה ,נתמכת בתצהיר המפרט את העובדות בדבר הזכות
הנטענת ויצורפו אליו כל המסמכים התומכים בבקשה.
)ג(

מדינת ישראל תהיה המשיבה בבקשה לפי תקנה זו.

)ד( ביטל ביית המשפט את צו החילוט והרכוש שלגביו הוא בוטל טרם מומש ,תימסר
הודעה על כך מטעם בית המשפט לאפוטרופוס הכללי והאהוטרופום הכללי יפעל להחזרת הרכוש
למבקש :העתק של החלטת בית המשפט יצורף להודעה :הודעה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס
 8בתוספת.
)ה( ציווה בית המשפט על תשלום תמורתו של הרכוש ,דמי שימוש ברכוש או פיצויים
בגינו ,ינהגו בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל של פסקי דין נגד המדינה ,התשל״ז'1976-׳.
ערעור
פ ל י ל י

בהליך

) . 1 2א( ערעור של המדינה או של הנידון על צו חילוט פלילי או ערעור של המדינה על
החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט פלילי יצויין במפורש בהודעת הערעור לפי סעיף 198
לחוק סדר הדין הפלילי.
)ב( הודעה על ערעור על צו חילוס פלילי תומצא מטעם בית המשפט למי שטען״ לזכות
ברכוש ויצורף לה העתק של הודעת הערעור.
)ג( טוען לזכות ברכוש שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה)ב( יודיע לבית המשפט ,תוך
שבעה ימים מיום קבלת ההודעה ,אם הגיש ערעור בהליך אזרחי על צו החילוט ,כאמור בתקנה
.(1)13
1

יי
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)ד(

הודעות לפי תקנות משנה ובו ו־)ג( יהיו לפי טופס  9בתוספת.

)ה( קיבל בית המשפט הודעה מטעם הטוען לזכות ברכוש כי הגיש ערעור אזרחי ,יועבר
תיק הערעור האזרחי לידי מותב בית המשפט הדן בערעור הפלילי :הטוען לזכות ברכוש יוזמן
מטעם בית המשפט לדיון שבו יתברר הערעור הפלילי לשם שמיעת טענותיו בקשר לרכוש :מותב
בית המשפט הדן בערעור הפלילי יחליט גם בערעורו של הטוען לזכות ברכוש :ההזמנה לדיון
תהיה 'לפי טופס  10בתוספת.
)ו( הודעה על ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט פלילי תומצא
מטעם בית המשפט למי שטען לזכות ברכוש והוא יוזמן מטעם בית המשפט להשמיע את טענותיו
בקש־ לרכוש; הודעה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס  11בתוספת ,ויצורף לה העתק של
הודעת הערעור :הזמנה לדיון בערעור תהיה לפי טופס  10בתוספת.
)ז( בענין שאינו מוסדר בתקנות אלה יחולו על ערעור לפי תקנה זו הוראות פרק ו׳ לחוק
סדר :דין הפלילי; לענין סדר הטענות בערעור יטען מי שטוען לזכות ברכוש אחרי הנידון ובדיון
לפי הקנת משנה)ו( אחרי שהתובע והנידון טענו את טענותיהם :העתק מפסק הדין בערעור יימסר
גם לטוען לזכות ברכוש.
.13

הוראות חלק ד־ לתקנות סדר הדין האזרחי ,בשינויים המחוייבים ,יחולו על אלה:
)(1

ערעור על צו חילוט פלילי של הטוען לזכות ברכוש:

)(2

ערעור על צו חילוט אזרחי או על החלטת בית המשפט לפי סעיף  46ד לפקודה.

הוזמן הטוען לזכות ברכוש לדיון בערעור כאמור בתקנה )12ה( או)ו( ולא התייצב ,רשאי
.14
בית המשפט לדון בערעור ולהחליט בו גם בהעדרו.
) .15א( בקשת הנידון לפי סעיף  36ז לפקודה תוגש בכתב לבית המשפט ולתובע ותכליל פרטי
הזיהוי של הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט ושל הרכוש המחליף ,בציון ערכם לפי הערכת שמאי
ממשלתי; הבקשה תוגש לבית המשפט ולתובע לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הדיון בה ,תהיה
נתמכת בתצהיר ויצורפו אליה כל המסמכים התומכים בבקשה :בקשה לפי תקנה זו תידון בעת
הדיון בבקשת החילוט או במעמד השמעת החלטת בית המשפט על החילוט ,אלא אם כן קבע בית
המשפט מועד אחר.

ערעור בהליך
אזרחי

נ ו כ ח ו ת הטוען
לזכות ברכוש
בערעור
חילוט ר כ ו ש
אחר

)ב( נתגלתה קיום אחת העילות המנויות בסעיף 36ז לפקודה ,רשאי פרקליט מחוז לבקש,
בכתב ,מבית משפט שהחליט על החילוט ,לחלט רכוש אחר של מי שלגבי רכושו ניתן הצו; בקשה
לפי תקנת משנה זו תהיה בדרך המרצה ותציין את העילה שבשלה מבקשים לשנות את הצו ,בצ־ון
פרטי הזיהוי של הרכוש שלגביו ניתן צי החילוט והרכוש המחליף אם הוא ידוע ,לרבות ערכו לפי
הערכתו של שמאי ממשלתי; הבקשה תהיה נתמכת בתצהיר ויצורפו אליה כל המסמכים התומכים
בבקשה.
)ג( החליט בית המשפט לחלט רכוש אחר במקום או בנוסף לרכוש שלגביו ניתן צו
החילוט המקורי ,תימסר הודעה על כך מטעם בית המשפט לאפוטרופוס הכללי במשרדו שבמחוז
שבו ניתן הצו :הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס  12בתוספת.
תקנות סדר הדין האזרחי יחולו ,בשינויים המחריבים ,בכל ענין הנוגע לצו חילוט אזרחי
.16
או לביטול צו חילוט פלילי או אזרחי ,שאינו מוסדר בתקנות אלה.

החלת תקנות
ס ד ר הדין ה א ז ר ח י

ניתן צו חילוט פלילי או אזרחי תימסר הודעה על כך מטעם בית המשפט למשרד
.17
האפוטי־ופוס הכללי במחוז שבו ניתן הצו אחרי שהצו הפך לחלוט :הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי
טופס ;; !.בתוספת.

הודעה ל א פ ו ט ר ו פ ו ס
הכללי

ק ו ב ץ הוזקנות  ,5280יי׳ט בתמוז התש״ן«),׳12.7.19
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הפקדת קנסות

בקרו

 .18מנהל בית המשפט או מי שהוא הסמיך לכך ,יפקיד כל קנס שהוטל לפי הפקודה ושולם,
בחשבון הקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח)א( לפקודה וימסור הודעה על ההפקדה האמורה
לאפוטרופוס הכללי בירושלים :הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס  14בתוספת.

תוספת
טופס 1
)תקנה (002
הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך פלילי
)סעיף 36א)ו( לפקודת הסמים ןנוסח חדש[ ,התשל״ג(1973-
בבית המשפט המחוזי
ב
תיק פלילי מס׳
מדינת ישראל נגד
אל:
פ ר ט י הזיהוי ש ל הטוען ל ז כ ו ת ב ר כ ו ש

.1

הוגש/תוקן• כתב אישום ,שהעתק ממנו מצ״ב ,הכולל בקשה לחילוט
דע כי ביום
הרכוש במקרה שבית המשפט ירשיע את הנאשם ויכריז עליו כעל סוחר סמים.

.2

אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש האמור עליך למסור הודעה על גבי טופס ״הודעה של
הטוען לזכות ברכוש״ המצורף ולפי פרטיו.
חתימת התובע

תאריך

״ מ ח ק א ת המיותר.

תיק פלילי מס׳
הודעה של טוען לזכות ברכוש
ב

אל :בית המשפט
אני

פרטי הזיהוי ש ל הטוען ל ז כ ו ת ב ר כ ו ש

קיבלתי הודעה שכתב האישום בתיק פלילי מס׳
כולל בקשה לחילוט רכוש.

ביום
נ׳

מדינת ישראל

מאחר שברצוני לטעון טענות לגבי
)לציין א ת ה ר כ ו ש ש ל ג ב י ו מ ת י י ח ס ו ת ה ט ע נ ו ת (

אני מבקש מבית משפט זה להזמינני בבוא העת לדיון לברור הזכויות ברכוש.
תאריך
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טופס 2

)הקנה )3א((
הודעה על הרשעה כעבירה שד עםקת סמים
)תקנה  3לתקנות הסמים המסוכנים ')סדרי דין לענץ חילוט רכוש( ,התש״ן(1990-
בבית המשפט
ב
תיק פלילי מס׳
אל:
פרטי הזיהוי ש ל הטוען לזכות ב ר כ ו ש

.1

דע לך שביום
מם׳

מדינת ישראל נ׳

הרשיע בית משפט זה את הנאשם בתיק פלילי
בעבירה של עסקת סמים,

בהתאם לאמור בסעיף 36א)א( לפקודת הסמים המסוכנים ןנוסח חדש[ ,התשל״ג3-ד ,19יצווה בית
המשפט בגזר הדין על חילוט הרכוש המפורט להלן.
.2

פרטי הרכוש שלגביו יינתן צו החילוט הפלילי:
,

)א(
)ב(
)ג(

:
•

.3

אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש העומד לחילוט ,עליך להגיש לבית המשפט ולתובע
תצהיר בו תפרט את טענותיך ולצרף לתצהיר כל המסמכים התומכים בטענותיך )נסח רישום,
מסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו ,ועוד(.

.4

עליך להגיש את התצהיר על כל צירופיו עשרה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה
לחילוט.

.5

הדיןן יתקיים בבית משפט זה בפני השופט
בשעה

.6

אם נבצר ממך להופיע בבית המשפט בתאריך האמור לעיל ,עליך לפנות לבית המשפט בטופס
״בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש בהליך פלילי״ המצורף ולפי פרטיו .עליך להגיש את
הבקשה האמורה לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע בהזמנה זו .עליך לנמק את הטעמים
לבקשתך ולאמת בתצהיר את נכונות נימוקיך.

.7

דע לך שאם לא תופיע לדיון בתאריך האמור ,או בכל תאריך אחר שיקבע בית המשפט ,רשאי בית
המשפט להחליט על חילוט הרכוש בהעדרך.

ביום

) ח ת י מ ת מזכיר ר א ש י או ס ג ן מזכיר ר א ש י
ש ל ב י ת המשפט(
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בלשה לשינוי מועד ־דיון בחידוט רכוש שד סוחר שמים
ב־

אל :בית המשפט
אני

פרט• הזיהוי ש ל ה מ ב ק ש

הוזמנתי להופיע בבית משפט זה ביום
רכוש בתיק פלילי מס׳
לרכוש.

בדיון בקשר לחילוט
בשעה
כדי להשמיע את טענותי בקשר

מדינת ישראל נ׳

אני מבקש מבית משפט נכבד זה לקבוע מועד אחר לדיון האמור מפני שנבצר ממני להופיע בתאריך
״
האמור בגלל
ו פ ר ט א ת נימוקיה ל ב ק ש ה (

מצורף בזה תצהיר בחתימתי .לאימות העובדות
)פרט את העובדות(

מצורף תצהיר בחתימתו.

שבידיעתו של
)פרטי הזיהוי ש ל מ צ ה י ר אחר(

חתימה

תאריך

טופס 3
)תקנה )3א«
הודעה על קביעת בית מ ש פ ט שהנידון םוחר סמים
והזמנה לדיון בכשר לחילוט רכושו
)תקנה  3לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש( ,התש״ן(1990-
בבית המשפט המחוזי
ב
תיק פלילי:
אל:
)פרטי הזיהוי ש ל הטוען ל ז כ ו ת ברכוש(

מדינת
הרשיע בית משפט זה את הנאשם בתיק פלילי מס׳
דע לך שביום
וקבע שהוא סוחר סמים .בהתאם לאמור בסעיף 36א)ב( לפקודת הסמים
ישראל נ׳
המסוכנים ןנוסח חדשן ,התשל״ג ,1973-יצווה בית המשפט בגזר הדין על חילוט רכושו של
הנידון.
אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש העומד לחילוט עליך להגיש לבית המשפט ולתובע
תצהיר בו תפרט את טענותיך ולצרף לתצהיר כל המסמכים התומכים בטענותיך )נסח רישום,
מסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו ,ועוד(.
עליך להגיש את התצהיר על כל צירופיו עשרה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה
לחילוט הרכוש.
הדיון יתקיים בבית משפט זה בפני השופט
בשעה

ביום

אם נבצר ממך להופיע בבית המשפט בתאריך האמור לעיל ,עליך לפנות לבית המשפט בטופס
״בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של סוחר סמים״ המצורף ולפי פרטיו .עליך להגיש את
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הבקשה האמורה לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע בהזמנה זו .עליך לנמק את הטעמים
לבקשתך ולאמת בתצהיר את נכונות נימוקיך.
דע לך שאם לא תופיע לדיון בתאריך האמור ,או בכל תאריך אחר שיקבע בית המשפט ,רשאי בית
המשפט להחליט על חילוט הרכוש בהעדרך.

.6

) ח ת י מ ת מזכיר ר א ש י או ס ג ן מזכיר ר א ש י
ש ל ב י ת המשפט(

תאריך

בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של םוחר סמים
ב־...

אל :בית המשפט
אני

)פרטי הזיהוי ש ל ה מ ב ק ש (

ההגנתי להופיע בבית משפט זה ביום
מדינת ישראל נ׳
פלילי מס׳

בשעה

בדיון בקשר לחילוט רכוש בתיק
כדי להשמיע את טענותי בקשר לרכוש.

אני מבקש מבית משפט נכבד זה לקבוע מןעד אחר לדיון האמור מפני שנבצר ממני להופיע בתאריך
האמור בגלל
) פ ר ט א ת נימוקיה ל ב ק ש ה (

מצורף בזה תצהיר בחתימתי .לאימות העובדות
)פרט א ת העובדות(

מצורף תצהיר בחתימתו.

שבידיעתו של
)פרטי הזיהוי ש ל מ צ ה י ר א ח ר (

חתימה

תאריר

טוו׳ס 4
)תקנה )5א((
הודעה על העברת דיון בבקשת חילוט מהליך פלילי להליך אזרחי
)סעיף 36א)ד( לפקודת הסמים ןנוסח חדש[ ,התשל״ג(1973-
בבית המשפט המחוזי
ב
תיק פלילי מס׳....:
מדינת ישראל נגד.
אל:
)פרטי הזיהוי ש ל הנידון הטוען ל ז כ ו ת ב ר כ ו ש ״ (

החליט בית משפט זה להמשיך לדון בבקשה לחילוט רכוש שהוגשה
דע שביום
בכתב האישום בתיק פלילי הנ״ל ,בהליך אזרחי :בהתאם לתקנה  5לתקנות הסמים המסוכנים)סדרי דין
לענין חילוט רכוש( ,התש״ן~ ,1990יהיה לך בהליך האמור מעמד של משיב.
תאריך

) ח ת י מ ת ו ש ל מזכיר ר א ש י או ס ג ן מזכיר ר א ש י
ש ל ב י ת המשפט(

ז ח ק א ת המיותר.
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טופס 5
)תקנה (6
הודעה על צו חילוט רכוש כהליך פלילי
)תקנה  6לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש( ,התש׳׳ן1990-
בבית המשפט המחוזי
ב...
תיק פלילי מס׳:
אל:
) פ ר ט י זיהוי ש ל הטוען ל ז כ ו ת ב ר כ ו ש (

ניתן צו חילוט רכוש בתיק פלילי מם׳
העתק של גזר הדין בו ניתן הצו מצורף בזה.

דע לך שביום
נ׳

מדינת ישראל

אם ברצונך להגיש ערעור על צו החילוט האמור ,עליך להגישו תוך ארבעים וחמישה ימים מיום
מתן החלטת בית המשפט ולפעול בהתאם לאמור בתקנה  13לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין
לענין חילוט רכוש( ,התש״ן.1990-
חתימת ר ש ם ב י ת המשפט

תאריך

טופס 6
)תקנה )9א((
הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך אזרחי
)סעיף 36ב לפקודת הסמים ן נוסח חדשן ,התשל״ג(1973-
בבית המשפט המחוזי
ב
בקשות שונות מם׳:
מדינת ישראל נגד
אל:
)פרטי הזיהוי ש ל הטוען ל ז כ ו ת ברכוש(

או בסמוך לכך ,יתבקש בית המשפט מטעם המבקשת
בשעה
דע כי ביום
לתת צו לחילוט לאוצר המדינה ,של הרכוש המפורט בבקשת המדינה ,שהעתק ממנה מצורף בזה.
אם הינך רוצה להגיש תצהיר בו תפרט את תשובתך לבקשה ,עליך להגישו לבית המשפט ,ולמסור עותק
ממנו למבקשת ,תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הודעה זו .לתצהיר יש לצרף כל המסמכים התומכים
בטענותיך לרבות נסחי רישום ומסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו.
אם ברצונך להופיע לבירור הבקשה ,ואינך יכול להופיע במועד שנקבע לעיל ,עליך להודיע על כך מיד
לבית המשפט ולא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד האמור ולבקש מבית המשפט לקבוע ?ועד,אחר.
עליך לצרף לבקשה לדחיית המועד תצהיר לאימות הסיבות לכך.
תאריך

ח ת י מ ת מזכיר ש ל ב י ת ה מ ש פ ט

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט בתמוז התש׳׳ן12.7.1990 ,

טופ:ס 7
)תקנה ) 11א((
הודעה על בקשה לביטול צו חילוט
)סעיף 36ד לפקודת הסמים ]נוסח חדש[ ,התשל״ג(1973-
בבית המשפט העליון/המחוזי*
ב
בקשות שונות מס׳...:
נגד מדינת ישראל
אל :פרקליט מחוז
או בסמוך לכך ,יתבקש בית המשפט זה מטעם
בשעה
דע כי ביום..
המבקש לבטל צו חילוט רכוש כמפורט בבקשה שהעתק ממנה מצורף בזה.
אם חינך רוצה להגיש תצהיר בתשובה לבקשה ,עליך להגישו לבית המשפט ,ולמסור עותק ממנו
למבקש ,לפחות עשרה ימים לפני הדיון בבקשה.
אם ברצונך להופיע לבירור הבקשה ,ואינך יכול להופיע במועד שנקבע לעיל׳ עליך להודיע על כך מיד
לבית המשפט ולא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד האמור ולבקש מבית המשפט לקבוע מועד אחר.
עליך לצרף-לבקשה לדחיית המועד תצהיר לאימות הסיבות לכך.
תאריך

*

ח ת י מ ת מזכיר ש ל ב י ת ה מ ש פ ט

נוחק א ת המיותר.

טופס 8
)תקנה )11ד((
הודעה לאפוטרופוס הכללי על ביטול צו לחילוט רכוש
)תקנה )11ד( לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש(,
התש״ן(1990-
בבית המשפט המחוזי/העליון•
ב
בקשות שונות מס׳
נ׳ מדינת ישראל
אל :האפוטרופוס הכללי ,במשרדו שבמחוז
.1

החליט בית משפט זה לבטל צו חילוט רכוש שניתן בתיק
דע לך שביום
מדינת ישראל נ׳.
פלילי/בערעור פלילי /בבקשות שונות• מס׳
מצורף בזה העתק מהחלטת בית המשפט לבטל את צו החילוט האמור.

.2

בהסתמך על החלטת בית המשפט ,הנך מתבקש להחזיר ל־
)פרטי הזיהוי ש ל הטוען ל ז כ ו ת ה ר כ ו ש ש ל ט ו ב ת ו נ י ת נ ה ה ה ח ל ט ה (

• מחק א ת המיותר
••

:ניין א ת ש ם המחוז ב ו ניתן ה צ ו ל ח י ל ו ט ה ר כ ו ש .

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט ב ת מ ו ז התש״ן!2.7.1990 ,

807

את הרכוש המפורט בהחלטה ולבצע כל הפעולות המשפטיות והאחרות הנדרשות לכך.
.3

העתק של החלטת בית המשפט מצ״ג.:
חתימת רשם בית המשפט

ט ו פ ס )9ד(
)תקנה (12
הודעה לטוען לזכות נ י כ ו ש על הגשתי ערעור 3ולילי על צו חילוט פלילי
)תקנה )12ב( לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש,
התש׳׳ן(1990-
בבית משפט העליון
בירושלים

ערעור פלילי מס׳
נ׳
המשיב

המערער
הודעה
אל:

פ ר ט י זיהוי ש ל ה ט ו ע ן ל ז כ ו ת ב ר כ ו ש

דע לך שביום

הוגש ערעור פלילי מס׳

שהעתק ממנו מצ״ב.

מדינת
הערעור הפלילי הנ״ל כולל ערעור על צו חילוט פלילי שניתן בתיק פלילי מס׳
! עליך להודיע לבית המשפט ,לפי הטופס המצ״ב ,ותוך שבעה ימים מיום
ישראל נ׳
קבלת הודעה זו ,אם הגשת ערעור אזרחי בקשר לצו החילוט האמור.
אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש האמור עליך למסור הודעה על גבי טופס ״הודעה לבית
המשפט של הטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור אזרחי בקשר לצו חילוט רכוש פלילי״ ולפי
פרטיו ,תוך שבעה ימים מיום קבלת הודעה זו.
ח ת י מ ת מזכיר ש ל ב י ת ה מ ש פ ט

תאריך

הודעה לבית המשפט של הטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור
נ ה ל י ו אזרחי נ ק ש ר לצו חילוט רכוש פלילי
)תקנה  0012לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש( ,התש״ן(1990-
ערעור פלילי מם׳

אל :בית המשפט העליון בירושלים
אני
פ ר מ י זיהוי של מ ו ס ר ה ה ו ד ע ה

נ׳ מדינת
הגשתי ערעור אזרחי מס׳
מודיע בזה לבית המשפט הנכבד שביום
ישראל בפני בית משפט זה בקשר לצו חילוס רכוש פלילי שניתן בבית המשפט המחוזי
מדינת ישראל נ׳
בתיק פלילי מס׳
ב־
תאריך

חתימת הטוען לזכות ברכוש  -ה מ ע ר ע ר
בתיק האזרחי
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ס ב ת מ ו ז ה ת ש ״ ן 12.7.1990 ,

טוניס 10
)ת?,נה )12ה( ו־)ו«
הזמנה לדיון בערעור פלילי על צו חילוט רכוש
)תקנה )12ה( ו־)ו( לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין
חילוט רכוש( ,התש׳׳ן(1990-
ערעור פלילי מס׳
בבית המשפט העליון בירושלים
נ׳
המערער

המשיב

אל:
פרטי הזיהוי ש ל הטוען לזכות ב ר כ ו ש

.1

ביום
עליך להתייצב בבית משפט הנ״ל לפני המותב
לבירור הערעור על צו חילוט הרכוש שניתן בתיק פלילי מס׳
בשעה
/ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט
מדינת ישראל נ׳
*
מדינת ישראל נ׳
בתיק פלילי מס׳

.2

באותו דיון תוכל להשמיע את טענותיך בקשר לרכוש האמור.

.3

דע כי אם לא תופיע בתאריך האמור ,רשאי בית המשפט להחליט בערעורך /בערעור המדינה״ אף
בהעדרך.
ח ת י מ ת מ ז כ י ר ר א ש י א ו ס ג ן מזכיר ר א ש י
ש ל בית המשפט

תאריך

ל מ ל א ל פ י הענין.

ט ו פ ס 11
)תקנה ) 12ו((
הודעה על ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא ל ת ת צו חילוט
)תקנה ) 12ו( לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש(,
התש״ן(1990-
ערעור פלילי
בבית משפט העליןן בירושלים
מדינת ישראל נ׳
:

אל:

פרטי הזיהוי ש ל הטוען לזכות ב ר כ ו ש

דע לך שביום

הוגש ערעור פלילי מס׳

שהעתק ממנו מצ״ב.

הערעור הפלילי הנ״ל כולל ערעור תובע על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט רכוש פלילי.
הזמנה לדיון בערעור חישלח אליך בבוא המועד.
תאריך

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט ב ת מ ו ז התש״ן12.7.1990 ,

ח ת י מ ת מזכיר ב י ת ה מ ש פ ט
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טופס  2ו
)תקנה (0015

הודעה לאפוטרופוס הכללי על חילוט רכוש אחר
)תקנה  0015לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש(,
התש״ן(1990-
בבית המשפט המחוזי/העליוךי
ב־
בקשות שונות מס׳....
מדינת ישראל נ׳
אל :האפוטרופוס הכללי במשרדו שבמחוז
.1

החליט בית משפט זה על חילוט רכוש אחר במקום הרכוש
דע לך שביום
שחולט בצו חילוט פלילי/אזרחי• שניתן בתיק פלילי/בערעור פלילי/בבקשות שונות /בערעור
נ׳
אזרחי״ מס׳

.2

העתק של החלטת בית המשפט מצורפת בזה.

.3

בהסתמך על החלטת בית המשפט ,הנך מתבקש להחזיר ל־
פרטי הזיהוי ש ל הנידון׳

הטוען ל ז כ ו ת ב ר כ ו ש •

את הרכוש המפורט להלן והמתואר ״רכוש שחולט״ ובמקומו הנך מתבקש לתפוס את הרכוש
המתואר ״רכוש מחליף״ ולהפקידו בקרן שבניהולך לפי סעיף 36ח)א( לפקודת הסמים המסוכנים
]נוסח חדש[ ,התשל״ג.1973-
 .4אלה פרטי הרכוש שחולט:
)א( פרטי הזיהוי של הרכוש:
)ב( מיקום הרכוש:
 .5אלה פרטי הזיהוי של הרכוש המחליף:
)א( פרטי הזיהוי של הרכוש:
)ב( פרטי הזיהוי של בעל הרכוש:
)ג( פרטי הזיהוי של מחזיק הרכוש:
)ד( מיקום הרכוש:
)ה( השימוש הנוכחי ברכוש:
)ו( שונות:
תאריך

חתימת ר ש ם ב י ת המשפט

מחק א ת המיותר.

810

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט ב ת מ ו ז התש׳׳ן12.7.1990 ,

ט ו פ ס 13
)הקנה (17
הודעה לאפוטרופוס הכללי על צו לחילוט רכוש כהליך פלילי/אזרחי*
)סעיף 36ח)א( לפקודת הסמים המסוכנים !נוסח חדש[ ,התשל״ג(1973-
ב:1ית המשפט המחוזי/העליון*
ב
תיק פלילי/ערעור פלילי/בקשות
שונות״ מס׳
אל :האפוטרופוס הכללי ,במשרדו שבמחוז.
.1

ניתן צו חילוט רכוש בתיק פלילי/בערעור פלילי /בקשות שונות/
דע לך שביום
שהעתק ממנו מצורף,
מדינת ישראל נ׳
בערעור אזרחי״ מס׳
הפך הצו לחלוט.
וביום

.2

אלה פרטי הרכוש שלגביו ניתן הצו:
פ ר ט י הזיהוי
ש ל הרכוש

פרטי הזיהוי ש ל
ב ע ל הרכוש

פרטי הזיהוי ש ל
המחזיק ברכוש

מיקום
הרכוש

השימוש
הנוכחי ב ר כ ו ש

שונות

)(1
)(2
)(3
בהתאם לאמור בסעיף 36ח)א( לפקודת הסמים המסוכנים ונוסח חדש[ ,התשל״ג ,1973-ובהסתמך
על החלטת בית המשפט האמורה ,הנך מתבקש לתפוס את הרכוש המתואר לעיל ולהפקידו בקרן
שבניהולך לפי הסעיף האמור.
תאריך

חתימת ר ש ם ב י ת המשפט

ן ח ק א ת המיותר.
ציין ש ם המחוז ב ו נ י ת ן ה צ ו ל ח י ל ו ט ה ר כ ו ש .

ט ו פ ס 14
)תקנה (18
הודעה לאפוטרופוס הכללי על הפקדת הנס לזכות הקרן לפי סעיף 36ח)א(
לפקודת הסמים המסוכנים ונוסח חדשן ,התשל״ג1973-
)תקנה  18לתקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש(,
התש״ן(1990-
אל :האפוטרופוס הכללי בירושלים
.1

ובהתאם לסעיף 36י לפקודח הסמים המסוכנים ןנוסח חדש[,
דע לך שביום
שקלים חדשים בשל קנס שהטיל בית
התשל״ג ,1973-הופקד לזכות הקרן הנ״ל סך

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט בתמוז התש״ן12.7.1990 ,

811

המשפט המחוזי/העליון* ב
וששולם בידי
ישראל נ׳

בתיק פלילי בערעור פלילי• מס׳

מדינת

פרטי הזיהוי ש ל מ ש ל ם ה ק נ ס

.2

העתק מטופס ההפקדה מצורף בזה.
תאריך

ח ת י מ ת מ נ ה ל ב ת י ה מ ש פ ט או מי
שהוא ה ס מ י ך לעניו זה

מ ח ק א ת המיותר.

י ״ ג בתמוז התש״ן ) 6ביולי (1990
דן מרידוד
שר המשפטים

)חמ (3-2221

תקנות הסמים המסוכנים )דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו(,
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותנו על פי סעיף 36ח)ב( לפקודת הסמים המסוכנים ן נוסח חדשן ,ה ת ש ל ״ ג -
 ,'1973ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט ש ל הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
הגדרות ופרשנות

.1

)א(

בתקנות אלה -

״הפקודה״  -פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדשן ,התשל״ג!1973-
״החוק״  -חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח: 1978-
2

״המועצה״  -המועצה שהוקמה על פי תקנה )11א( לתקנות אלה!
״הקרן״  -הקרן שהוקמה על פי סעיף 36ח)א( לפקודה:
״נכס״  -קנס ורכוש:
״קנם״ ~ קנס שהטיל בית המשפט לפי הפקודה:
״רכוש״  -רכוש שחולט ע ל פי הפקודה ,לרבות תמורתו.
)ב( מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם בפקודה או בחוק ,לפי הענין.
הפקדת נכסים

)א( רכוש שהופקד בקרן יירשם בספריה לפי שם הטוען לזכות בו :הרישום יכלול את
.2
הפרטים שצויינו בהודעת החילוט שהומצאה לאפוטרופוס הכללי בהתאם לתקנה  17לתקנות
הסמים המסוכנים )סדרי דין לענין חילוט רכוש( ,התש״ן) '1990-להלן  -תקנות החילוט(.
)ב( קנס שהופקד בקרן יירשם בספריה לפי שם משלמו ,ע ל פי הודעה שנמסרה
לאפוטרופוס הכללי בהתאם לתקנה  18לתקנות החילוט.

הנהלת ה ק ת

הוראות סעיפים )10ג( עד )ה( 11 ,ו־)13ב( לחוק יחולו על הקרן ,בשינויים המחוייבים על
.3
פי הענין.

הוצאות הניהול

הוצאותיה של הקרן ,לרבות התשלום המוטל עליה על פי סעיף 36ח)ב() ,(1לפקודה ,ייגבו
.4
מכלל הנכסים שהופקדו בה.
דיני מדינת ישראל ,נ ו ס ח ח ד ש  ,27עמי  ;526סייח ה ת ש מ ״ ט  ,עמ׳ .80
ס׳׳ת ה ת ש ל ״ ח  ,עמי  :61ה ת ש ל ״ ט  ,עמי .109
ק ״ ת התש״ן ,עמי .798
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ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט ב ת מ ו ז ה ת ש ״ ן 12.7.1990 ,

) .5א( האפוטרופוס הכללי רשאי לממש רכוש שהופקד בקרן אם נוכח שהדבר דרוש לשם
חלוקתו ,לשם יעול הטיפול בו או לשם ביצוע תשלומים המוטלים ע ל הקרן.

מימוש רכוש

)ב( מימוש רכוש הכרוך בפעולות המנויות בסעיף )9ג( לחוק טעון אישור מראש של
המועצדז.
כל עוד לא מומש רכוש שהופקד בקרן רשאי האפוטרופוס הכללי ,באישור המועצה,
.6
להחליט על אופן השימוש בו למטרות האמורות בסעיף 36ח)ב( לפקודה.

שימוש ברכוש

האפוטרופוס הכללי יפעל לחלוקת נכסי הקרן למטרות המנויות כסעיף 36ח)ב( לפקודה!
.7
חלוקתם למטרות המנויות בפסקאות ) (2ו־) (3שם תהיה ע ל פי הוראות המועצה בלבד.

חליקה

) . 8 ,א( ציווה בית המשפט על החזרת רכוש שהופקד בקרן וטרם מומש ,יחזירו האפוטרופוס
הכללי לזכאי על פי הצו לקבלו משיקבל הודעה על כך מבית המשפט ,על פי תקנה )11ד( לתקנות
החילוט.

החזרת רכוש

)ב( ציווה בית המשפט על החזרת תמורתו של רכוש שהופקד בקרן או ע ל תשלום דמי
שימוש בו ,או על פיצוי בשל נזק או פחת ברכוש כאמור ,על פי סעיף 36ד)ג( א ו ) ד ( לפקודה,
תשפה הקרן את אוצר המדינה בשיעור .התשלומים ששילם לפי הצו מן הכספים שבידיה ,או
שיימצאו בידיה לאחר נתינתו.
לשם מימון תשלומי השיפוי כאמור בתקנה )8ב( תשמור הקרן בידיה סכום במזומנים
.9
שיחסו לכלל המזומנים המופקדים בה אותה שעה יהיה כיחס שיקבע שר המשפטים מזמן לזמן.

.10

בחלוקת כספי הקרן יהיה לתשלומים הבאים דין קדימה לכל שאר התשלומים המוטלים

קת

שמורה

דין קדימה

עליה ,לפי סדר עדיפות זה
)!(

תשלום הוצאות הניהול ,בהתאם לתקנה ;4

) (2שיפוי אוצר המדינה בהתאם לתקנה )8ב( ,ככל שיידרש.
; .11א(

תוקם מועצה להכוונת פעולות הקרן על פי תקנות אלה ,בהרכב הבא:

ה כ ו ו נ ה ופיקוח

) (1מנהל הרשות למלחמה בסמים שנתמנה ע ל פי סעיף )14א( לחוק הרשות
למלחמה בסמים ,התשמ׳׳ח - 1988-יושב ראש!
4

) (3)- (2שני חברים במועצת הרשות למלחמה בסמים שהוקמה לפי החוק האמור
בפסקה) ,(1שימונו בידי היושב ראש שלה ,אחד מבין נציגי משרד החינוך והתרבות
ואחד מבין נציגי משרד העבודה והרווחה באותה מועצה:
) (4בא־כוח שר המשפטים:
) (5בא־כוח שר האוצר.
ו ב( האפוטרופוס הכללי ימציא למועצה לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים
דין וחשבון מסכם על פעולות הקרן ,מאושר בידי רואה חשבון.
י״ג בתמוז התש״ן ) 6ביולי (1990
<חמ (3-2000

יצחק שמיר
ראש הממשלה

4

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

ם ״ ח ה ת ש מ ״ ח  ,עמ׳ .90

ק ו ב ץ ה ת ק ו ו ת  ,5280י״ט בתמוז התש״ן12.7.1990 ,
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צו זכות מספחים )הוספה לתוספת( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג) 1973-להלן
החוק( ,אני מצווה לאמור:
1

הוספה לתוספת

בתוספת לחוק -

.1

2

) (1אחרי ״אגס תרבותי
יבוא ״אוריופס

"Pyrus communis L.
"Euryops virgineus (L.f.) DC.

) (2אחרי ״אלסטרומריה

"Alstroemeria L.

יבוא ״אלת הבטנה)פיסטוק חלבי(

"Pistacia vera L.

) (3אחרי ״בשמת

"Impatiens L.

יבוא״גויאבה

"Psidium guajava L.

) (4אחרי ״פטוניה

"Pétunia Juss.

יבוא ״פיג׳ואה

"Feijoa sellowiana (Berg) Berg

) (5אחרי״קלנכואה

"Kalanchoe Adans.

יבוא ״קרמבולה

' 'Averrhoa carambola L.

ה׳ בתמוז התש״ן ) 28ביוני (1990
רפאל איתן
שר החקלאות

)חמ (3-12

ם ״ ח ה ת ש ל ״ ג  ,עמי  !272ה ת ש מ ״ ד  ,עמי .23
ק ״ ת ה ת ש ל ״ ן  ,עמי .366

צו שעת חירום )שיעור היטל חובה על מוצרי נפט( )מס׳ ,(18
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ו־ 6לתקנות שעת חירום)תשלומי חובה( ,התשי׳יח , 1958-אני
מצווה לאמור:
1

הגדרות

.1

בצו

זה

-

״המינהל״  -מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:
״חייב בהיטל״  -כל אחת מהחברות האלה :פז חברת נפט בע״מ ,דלק חברת הדלק הישראלית
בע״מ ,סונול ישראל בע״מ. ,בתי זיקוק לנפט בע״מ ,וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה
מנהל המינהל;
״היטל״  -היטל כאמור בסעיף .2
היטל

חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן ,למען הסדרת הביקוש והתצרוכת
.2
ולמען קיום מחיר אחיד ,היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
י
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סייח ה ת ש כ ״ ד  ,עמי  :175ה ת ש מ ״ ט  ,עמי .24

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט ב ת מ ו ז ה ת ש ״ ן 12.7.1990 ,

ט ו ר ג׳

ט ו ר ד׳

ס כ ו ם ה ה י ט ל ב ש ק ל י ם חדשים -

ט ו ר א׳

ט ו ר ב׳

מ ו צ ר י הנפט

יחידת מידה

למעט אילת

א.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
ואינו עולה על 91

ק״ל

72.35

68.62

ב.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

לן״ל

75.45

70.08

ג.

סולר
בהזרמה )לייצור חשמל(
בהזרמה
במכליות

ק״ל
ק״ל
ק״ל
ק״ל

79.57
68.56
80.03
79.57

85.19
—
—
—

ד.

קרוסין )נפט(

ק׳׳ל

65.28

68.19

ה.

באילת

דס״ל -
בהזרמה
במכליות

ק״ל
ק״ל

101.51
101.51

—
—

ו.

ננ!טא לייצור לשוק מקומי ולייצוא

ט.מ.

2.94

—

ז.

ג)!׳׳מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
ולייצוא

ט.מ.

2.72

׳ —

ח.

גז נפט מעובה:
בהזרמה
במילוי

ט.מ.
ט.מ.

139.23
141.10

ט.

מ״וט ״:(2.7%) 1,500
ל;ירכן מעל  25,000ט.מ .לשנה -
בחיפה
באשדוד
ל:ירכן אחר:
בחיפה
באשדוד

י.

מזוט ״:(2.7%) 4,000
לחברת החשמל
לצרכן מעל  25,000טון לשנה -
בחיפה בהזרמה
בחיפה במכליות/רכבת
באשדוד
לצרכן אחר -
בחיפה
באשדוד

יא .זפת )אספלט( ט.מ:.
80/100 ,60/70 ,40/50
ה:.־ ,3ה.ב־5
בלתי מנושף

ק ו ב ץ ה ת ק נ י ת  ,5280י״ט בתמוז התש׳׳ן12.7.1990 ,

—
—

ט.מ.
ט.מ.

3.25
3.25

—
—

ט.מ.
ט.מ.

3.25
3.25

—
—

ט.מ.

3.06

—

ט.מ.
ט.מ.
ט .מ.

3.06
3.06
3.06

—
—
—

ט.מ.
ט.מ.

3.06
3.06

—
—

9.57
9.57
9.57

—
—
—
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ט ו ר ג׳
ט ו ר א׳

ט ו ר ב׳

מוצרי ה נ פ ט

יחידת מידה

למעט א י ל ת

ק״ל
ט.מ.

13.59
14.06

יב .מזוט קל:
חיפה ואשדוד
בהזרמה
מועד ואופן
תשלום ההיטל

ט ו ר ד׳

ס כ ו ם ההיטל ב ש ק ל י ם חדשים •
באילת

)א( ההיטל ישולם למינהל במועד ,בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
.3
הבלו על דלק ,התשי״ח. 1958-
2

)ב( חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו ,ישלם את ההיטל למינהל במועד
שחרור המוצר מרשות המכס.
תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום כ״ה בסיון התשי׳ן ) 18ביוני .(1990

כ״ד בסיון התש״ן ) 17ביוני (1990
יובל נאמן
שר האנרגיה והתשתית

) ח מ (3-2152

ק ״ ת ה ת ש י ״ ח  ,עמ׳ .160

צו שעת חירום )שיעור תשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט( )מס׳ ,(12
התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנות  6 ,2ו־ 14לתקנות שעת חירום)תשלומי חובה( ,התשי״ח~,'1958-
אני מצווה לאמור:

.1

בצו זה -

״ צ ו המחירים״  -צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט(,
התשמ״ח: 1988-
2

״מוצרי נפט״  -כמשמעותם בצו המחירים;
״תחנת דלק״  -מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות :בנזין,
סולר או קרוםין:
״מחסן דלק״  -מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת:
״מחזיק טובין״  -מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנת דלק:
״מלאי דומם״  -בנזין ,סולר וקרוסין בכמות של  2%מנפח המכל שבו הם מוחםנים בתחנת דלק:
״היום הקובע״  -יום פרסום הודעה )מם׳  18לשנת התש״ן( בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי
נפט ,היוצאת מכוח סעיף  4לצו המחירים ,בשעה ;01.00
״חברה לשיווק דלק״  -חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו או משווקת מוצרי נפט בישראל;
״אזור אילת״  -כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(,
התשמ״ה: 1985-
3

״ ש ״ ח ״  -שקלים חדשים.
ם ״ ח ה ת ש כ ״ ד  ,עמי  ;175ה ת ש מ ״ ט  ,עמי .24
ק ״ ת ה ת ש מ ״ ח  ,עמי .1002
ם ״ ח ה ת ש מ ״ ה  ,עמי .204
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ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י ״ ט ב ת מ ו ז ה ת ש ״ ן 12.7.1990 ,

מחזיק טובין ,למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ,ישלם
.2
לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע ,למעט מלאי דומם ,למען קיום מחיר אחיד
של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף ,היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של
מוצר הנפט המסדים; סכומים המופיעים בתור סוגריים מהווים סכומים שעל המדינה להחזיר
למחזיק בטובין לפי חוק מסים עקיפים )מם ששולם ביתר או בחסר( ,התשכ״ח:'1968-
ב י ש ר א ל למעט
אזור א י ל ת

היטל ע ל מחזיק
מוצרי נפט

באזור אילת

ב ש ק ל י ם חדשים

א.

סולר

) (0.026לליטר

) (0.02לליטר:

ב.

קרוסין )נפט!

) (0.026לליטר

) (0.03לליטר:

מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו,
.3
למעט מלאי דומם ,למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח
עודף ,והיטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט:

היטל ע ל מחזיק
ב מ ו צ ר י נפט
ב מ ח ס ן דלק

ב ש ק ל י ם חדשים

א.

בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
על 91

) (1.61ל־ 1000ליטר:

כ.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

) (1.53ל־ 1000ליטר:

ג.

סולר

) (26.87ל־ 1000ליטר:

ר.

קרוסין )נפט(

) (26.91ל־ 1000ליטר.

)א( בלי לגרוע מהאמור בסעיפים  2ו־ ,3מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
.4
נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה ,ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי
לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה )מס׳  18לשנת התש׳׳ן( בדבר עדכון מחירים
מרביים למוצרי נפט שפורסמה בילקוט הפרסומים.

היטל ע ל מוצרי
נפט שנמכרו
וטרם נמשכו

;ב( ההיטל לפי סעיף זה לא יחול •-
) (1כאשר הקונה הוא צבא־הגנה לישראל:
) (2כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
ליטר או קרוםין בכמות שאינה עולה על  5,000ליטר ,ובלבד שהתקופה בין מועד
התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על  7ימים.
.5

!־,חזר לפי צו זה ישולם עד יום כ״ד בתמוז התש״ן ) 17ביולי .(1990

מועד ל ת ש ל ו ם

.6
הענין.

החזריט של היטל יתבצעו באמצעות מנהל המכס והמע״מ או מנהל מינהל הדלק ,לפי

דרכי ס י ל ו ק
ההיטל

המחזיק בטובין ,למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל לפי סעיף  ,4ירשום
.7
בטופס הצהרה מב  ,186בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מבירה כלשהי של מוצרי

ר י ש ו ם מלאי
והצהרה

י ק ״ ת ה ת ש כ ״ ח  ,עמי .156

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט בתמוז התש״ן12.7.1990 ,
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נפט ,את מלאי מוצרי הנפש שהוא מחזיק באותה עת  -אם המלאי אפס  -ירשום אפס  -ואת קריאת
מונה המשאבות ,וימסור למנהל המכס ומע״מ או למי שהוא הסמיך ,עם דרישתו ,אך לא יאוחר
מהיום הארבעה־עשר שלאחר היום הקובע ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר ,הצהרה על המלאי
האמור.
ה צ ה ר ת מלאי
ע ל מוצרי נפט
שנמכרו וטרם
נמשכו

החייב בהיטל לפי סעיף  4ימסור למנהל מינהל הדלק ,לא יאוחר מהיום הי 14שלאחר היום
.8
הקובע ,הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

ש מ י ר ת דינים

.9

הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר.

תחילה

.10

תחילתו ש ל צו זה ביום הקובע.

תוספת
רשימת מחסני דלק --
.1

)סעיף (1

סוכנות פז  ,נתניה ,רח׳ הרצל .48
סוכנות פז ,פתח תקוה ,רח׳ פינסקר .9
סוכנות פז ,כפר סבא ,רח׳ רוטשילד .54
סוכנות פז ,חולון ,רח׳ םוקולוב .79
סוכנות פז ,רמלה ,רח׳ ה י צ ל .87
סוכנות פז ,ירושלים ,ליד תחנת פז בא־טור ,חסן אלםיד.
סוכנות סונול ,פתח תקוה ,רח׳ פינסקר  ,13ברניצקי ושות׳.
״דור אנרגיה״  •-רחוב יוליום סימון ,מפרץ חיפה.
״דור אנרגיה״  -רחוב אינבר  ,1אזור התעשיה ,פתח־תקוה.

כ״ד בםיון התש״ן ) 17ביוני (1990
)וזמ (3-2152

יובל נאמן
שר האנרגיה והתשתית

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מנשה ,תיקון( ,התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
ת י ק ו ן פ ר ט )לג(
בתוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
.1
בפרט )לג( -
) (1במקום הקטע המתחיל במלים ״בפרט זה ,״מפה״״ והמסתיים במלים ״ובמשרד
הממונה ע ל המחוז חיפה״ יבוא:
2

״בפרט זה ,״מפה״  -המפה של תחום המועצה האזורית מנשה והמותחם בקו
כחול מלא ,הערוכה בקנה מידה  1:20,000החתומה ביד שר הפנים ביום כ״ה
באייר התש״ן ) 20במאי  (1990שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרד הממונה על המחוז ,חיפה ,ובמשרד המועצה האזורית מנשה,
חדרה.״
) (2במקום שמות הישובים שבטור א׳ והשטחים המתוארים לצדם בטור ב׳ ,ובמקום
השטחים המתוארים מתחת לקו המפריד יבוא:
דיני מדינת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9עמי .256
ק ״ ת ה ת ש י ״ ח  ,עמי  :1256ה ת ש מ ״ א  ,עמ׳  :332ה ת ש מ ״ ד  ,עמ׳ .772

818

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י״ט ב ת מ ו ז ה ת ש ״ ן 12.7.1990 ,

ט ו ר ב׳
גושים ו ח ל ק ו ת ר י ש ו ם ק ר ק ע )ועד ב כ ל ל (

ט ו ר א׳

״אום * ל קטף

החלקות :חלק מחלקות  12 ,10עד ) 16דרך( בגוש  ,8701כמםומן במפה!
 1עד  12,7,5עד  39,28וחלק מחלקות  29,10,9,6עד ) 42,37דרך( בגוש
 ,8702כמסומן במפה.
חלק מחלקות  33 ,32בגוש  ,8704כמסומן במפה!
 3וחלקי חלקות  5 ,4 ,2בגוש  ,20366כמםומן במפה.

ברקאי

הגושים 12228,12160,12159 :עד  12235,12231עד  - 12238בשלמותם.
החלקות 2 :עד  ,12 ,7 ,4וחלקי חלקות ) 10 ,6 ,5 ,1כביש( ו־)13תעלות(
בגוש  ,12234כמםומן במפה!
 38וחלק מחלקה  40בגוש  ,12118כמסומן במפה.

גן השומרון

הגושים - .10082 ,8792 ,8791 :בשלמותם.
 10077פרט לחלקות  ,57 ,43 ,8 ,1וחלק מחלקה ) 85דרך( ,כמסומן במפה!
 10080פרט לחלקות  70ו־!241
 10079פרט לחלקות  1עד  29 ,13 ,3עד  ,55וחלקי חלקות  ,60 ,56כמסומן
במפה.
החלקות ,39 ,38 :וחלקי חלקות  40 ,37עד  42בגוש  ,7714כמםומן במפה!
 39 ,36 ,35בגוש !7715
חלק מחלקה  1בגוש  ,7725כמסומן במפה!
חלק מחלקה  4בגוש  ,7726כמםומן במפה;
חלק מחלקה  45בגוש  ,10078כמסומן במפה!
 18עד  25 ,22עד  34 ,28עד  ,44וחלק מחלקות ) 33 ,32דרכים( בגוש
 ,10114כמסומן במפה.

גן שמואל

הגושים - 10672 ,10671 ,10125 ,10029 ,7717 ,7716 :בשלמותם.
 7714פרט לחלקות  38 ,*7,5עד  ,46 ,45 ,42וחלק מחלקות  34 ,4 ,1עד ,37
כמםומן במפה!  10028פרט לחלקות  3עד  5ו־ 17וחלק מחלקה ) 1דרך(,
כמסומן במפה.
החלקות 1 :עד  13 ,11עד  ,25 ,17וחלקי חלקות  18עד ,27 ,26 ,24 ,23 ,21
 38בגוש  ,7715כמסומן במפה!
) 13 ,9 ,7דרכים( ,14 ,8 ,וחלקי חלקות ) 12 ,11 ,6 ,1דרך ומסילת ברזל(
בגוש  ,10018כמםומן במפה!
 1עד  4בגוש :10019
 1עד  12 ,10 ,9 ,7עד  26 ,24 ,15עד  ,36 ,35 ,30וחלקי חלקות 34 ,16
)דרכים( בגוש  ,10023כמסומן במפה!
 6עד  18 ,17 ,13בגוש  ,10024כמםומן במפה:
 10052פרט לחלקות  19 ,17 ,8עד  21ורצועה ברוחב  10מטר בחלקו הצפוני
של החלקות  ,14 ,3 ,2כמסומן במפה!
 1עד  7,5עד  ,60 ,29 ,27 ,26 ,24 ,23 ,20 ,18וחלקי חלקות 28 ,25 ,19
בגוש  ,10117כמסומן במפה!
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) 1דרך( 2 ,בגוש  ,10118כמסומן במפה:
חלק מחלקה  1בגוש  ,8835כמסומן במפה.
חריש

חלק מחלקות  7 ,5עד ) 16 ,15 ,10דרך( בגוש  ,8701כמםומן במפה!
כמסומן במפה:״
חלק מחלקה  40בגוש  ,8702כמסומן במפה!
 1עד  ,7וחלק מחלקות  11 ,10 ,8בגוש  ,8703כמםומן במפה!
 15עד  25 ,22עד  37 ,35 ,34 ,31וחלק מחלקות ) 39 ,32 ,23 ,14 ,8 ,7דרך(
בגוש  ,8704כמסומן במפה:
 1עד  8 ,6עד  24 ,23 ,18 ,16עד ) 30דדך( וחלקי חלקות  19 ,17עד 31,22
)דרך( בגוש  ,8705כמםומן במפה:
 17וחלק מחלקות  19 ,18בגוש  ,8706כמסומן במפה!
 20וחלק מחלקה  19בגוש  ,8707כמסומן במפה!
חלק מחלקה 1 .בגוש  ,8718כמסומן במפה.״

כפר גליקסון

הגושים 12112 :עד  - 12117בשלמותם:
 12118פרט לחלקות  1עד  12וחלק מחלקה ) 39דרך( ,כמסומן במפה.
החלקות 65 :עד  68וחלק מחלקה ) 96דרך( בגוש  ,12119כמםומן במפה!
 9 ,7 ,5ו־ 10וחלק מחלקות ) 8 ,3דרכים( בגוש  ,10129כמםומן במפה:
 70 ,69 ,66 ,65 ,62 ,61 ,58 ,57וחלק מחלקה ) 90דרך( בגוש ,12128
כמסומן במפה.

כפר פינם

הגושים 12227 :בשלמותו.
 10069פרט לחלקות  1עד  11,3עד  48,43 ,42,18 ,15עד  ,51וחלק מחלקה
) 44דרך( ,כמסומן במפה:
 10070פרט לחלקות  1עד  9 ,7עד  ,25 ,12וחלק מחלקה ) 26דרך( ,כמסומן
במפה:
 12225פרט לחלקה  69וחלק מחלקה ) 70דרך( ,כמסומן במפה.
החלקות 7 :עד  10בגוש .10076

להבות חביבה

הגושים 7908 ,7895 ,7894 :עד  - 8842 ,7916 ,7910בשלמותם.
חלקי חלקות 1 :עד ) 4דרך( בגוש  ,8843כמםומן במפה.

מאור

הגושים 8798 ,8790 :עד  - 8834 ,8833 ,8801בשלמותם.
 8814פרט לחלק מחלקה  ,5כמסומן במפה:
 8835פרט לחלק מחלקה  ,1כמסומן במפה:
החלקות) 81 :דרך( בגוש ;8770
חלק מחלקה ) 88דרך( בגוש  ,8813כמסומן במפה:
חלק מחלקה  1בגוש  ,8832כמםומן במפה.

מגל
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הגושים 7912 :עד  - 8845 ,8844 ,7915בשלמותם.
החלקות :חלקי חלקות  1עד ) 4דרך( בגוש  ,8843כמסומן במפה!
 1עד  ,6 ,3וחלק מחלקה ) 5דרך( בגוש  ,8846כמסומן במפה.
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מייסר

הגושים 8709 ,8708 :וגוש בנוי  -בשלמותם.
החלקה 28 :בגוש .8707

מי עמי

הגושים 20455 :עד  - 20521 ,20460 ,20459 ,20457בשלמותם.
 20364פרט לחלקות  22 ,19 ,13 ,10עד  ,24וחלקי חלקות ) 17דרך(18 ,
)דרך( ,כמסומן במפה:
 20458פרט לשני קטעים ,כמסומן במפה.
החלקות 17 :עד  55 ,21עד ) 61 ,60 ,58דרך( ,בגוש :20354
 14עד  62 ,23עד ) 75דרך( 80 ,בגוש :20355
) 75 ,36 ,35 ,32 ,31דרך( בגוש :20407
) 56 ,50דרך( ,בגוש .20408

מענית

הגושים 8784 :עד  10086 ,8786עד  - 10088בשלמותם.
 8787פרט לחלקות ) 5 ,2דרך( ,וחלק מחלקה  ,1כמסומן במפה:
 10089פרט לחלקות  1עד  28 ,3עד  33וחלקי חלקות ) 38 ,37דרכים(,
כמםומן במפה.
החלקות 1 :עד  9 ,3בגוש ;8711
) 14 ,11 ,9 ,8נחל( וחלקי חלקות ) 10 ,6 ,5 ,1דרך( ו־) 13תעלות( בגוש
 ,12234כמסומן במפה.

מצר

הגושים 8714 ,8710 :עד  - 8721 ,8720 ,8717בשלמותם.
 8711פרט לחלקות  1עד  3ו־;9
 8712פרט לחלק מחלקה  ,1כמסומן במפה:
 8718פרט לחלק מחלקה  ,1כמםומן במפה.
החלקות :חלקי חלקות ) 3 ,1דרך( בגוש  ,8713כמסומן במפה.
) 5 ,2דרך( וחלק מחלקה  1בגוש  ,8787כמסומן במפה.

משמרות

הגושים - 12111 ,12110 :בשלמותם.
 10068פרט לחלקות  29עד  47 ,42עד :50
 10090פרט לחלקות  7עד  21 ,13עד  26וחלק מחלקה ) 16דרך( הגובלת
בחלקה  ,26כמסומן במפה:
החלקות 1 :עד  41 ,6וחלק מחלקה ) 42דרך( בגוש  ,10071כמסומן במפה:
 22עד  29בגוש :10098
 26עד  36 ,33עד  48 ,43וחלק מחלקה ) 47 ,46דרכים( בגוש ,10099
כמסומן במפה:
 138 ,116 ,33וחלקי חלקות ) 38דרך() 49 ,נחל אכזב( 110 ,בגוש ,10100
כמסומן במפה.

עין־עירון

הגושים - 12233 ,12232 ,12226 :בשלמותם.

עין־שמר

הגושים - 10085 ,10083 ,10081 ,8797 ,8789 ,8788 :בשלמותם.
החלקות 1 :עד  29 ,13 ,12 ,3עד  55וחלקי חלקות ) 56נחל( 60 ,ו־74
)דרכים( בגוש  ,10079כמםומן במפה:
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 21עד  28 ,27 ,23וחלק מחלקה ) 29דרך( בגוש  ,10106כמסומן במפה!
 1עד  141 ,140 ,4בגוש .10084
קציר

החלקות :חלק מחלקה  10בגוש  ,12168כמםומן במפה:
חלקה  6וחלק מחלקות  1עד  3בגוש  ,12175כמסומן במפה:
 29 ,27 ,26וחלק מחלקה  25בגוש  ,12176כמסומן במפה:
חלק מחלקה  1בגוש  ,20376כמסומן במפה:
חלק מחלקה  2בגוש  ,20381כמסומן במפה:
חלקה  14בגוש  ,20382כמםומן במפה:
חלק מחלקה  1בגוש  ,20389כמסומן במפה.

רגבים

הגושים 12091 :עד  12099 ,12097עד  12120 ,12104עד ,12133 ,12123
 - 12139בשלמותם.
 12119פרט לחלקות  65עד  89 ,87עד  97 ,91וחלק מחלקה ) 96דרך(,
כמסומן במפה:
 12127פרט לחלקות  28עד  48 ,36עד  67 ,64עד  ,71חלק מחלקה ) 66דרך(,
כמםומן במפה.
החלקות 17 :עד  68 ,45וחלק מחלקה ) 64דרך( בגוש  ,12105כמםומן
במפה:
שטח הכפר ההרוס קניר המותחם על ידי הגושים  12100עד 12102
ו־.12104

שדה יצחק

הגושים - 7893 ,7720 :בשלמותם.
 7721פרט לחלקה :8
 7892פרט לחלקה ) 31מסילת ברזל( 47 ,עד  ,52כמסומן במפה:
החלקות 6 ,3 ,2 :עד  14 ,11עד  30 ,27 ,26 ,19 ,16עד  42בגוש ,7891
כמסומן במפה.

תלמי אלעזר

הגושים 10116 ,10115 ,8796 ,8795 ,8794 :בשלמותם.
החלקות 7 ,5 :וחלקי חלקות  4 ,1בגוש  ,7714כמסומן במפה:
 7בגוש  ,7724כמסומן במפה:
 2וחלק מחלקה  1בגוש  ,7725כמסומן במפה:
חלק מחלקה•  153בגוש  ,7727כמסומן במפה:
 106בגוש  ,7890כמסומן במפה:
 5עד  7וחלקי חלקות ) 31 .4דרך( בגוש  ,10114כמםומן במפה:
 30 ,22 ,21 ,6עד  46 ,37עד  59וחלקי חלקות  45 ,28 ,25 ,19בגוש ,10117
כמסומן במפה.

הגושים 12143 ,12141 ,8793 ,8719 ,8700~,7719 ,7718 :עד  12161 ,12150 ,12147עד ,12163
 8701פרט לחלקי חלקות  7 ,5עד ) 16 ,14 ,13 ,12 ,10דרך( ,כמסומן במפה:
 8702פרט לחלקות  1עד  12 ,7,5עד  39 ,28וחלק מחלקות  29 ,10 ,9 ,6עד  ,42 ,40 ,37כמסומן
במפה:
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 8703נ!רט לחלקות  1עד  7וחלק מחלקות 10 ,8׳  ,11כמסומן במפה:
 8705פ ־ ט לחלקות  15עד  25 ,22עד  37 ,35 ,34 ,31וחלק מחלקות 39,33 ,32 ,24 ,23 ,14 ,8 ,7
)דרך( ,כמסומן במפה:
 8705פ י ט לחלקות  1עד  8 ,6עד  24 ,23 ,18 ,16עד ) 30דרך( וחלקי חלקות  19 ,17עד 31 ,22
)דרך( ,כמסומן במפה־
 8706פרט לחלקה  17וחלק מחלקות  ,19 ,18כמםומן במפה:
 8707פרט לחלקה  ,20וחלק מחלקה  ,19כמסומן במפה!
 8767פרט לחלקה  54וחלק מחלקות  51עד  ,53כמםומן במפה!
 8766פרט לחלקות  13עד  48 ,19עד  50וחלק מחלקות  26 ,20 ,12 ,11 ,8עד 53,52 ,47 ,44 ,28
)דרכים( ,כמסומן במפה.
 8769פרט לחלקות  25עד  36 ,35 ,33 ,32 ,29 ,27וחלק מחלקות  17עד ,34 ,31 ,30 ,28 ,24 ,20
 ,40 ,38 ,37,כמסומן במפה;
 8770פרט לחלקות  55עד  64 ,59עד  74 ,68עד  78וחלק מחלקות  61,54עד  79 ,73 ,63ו־ 82עד
) 84דרבים( ,כמסומן במפה;
£ 12142רט לחלקות  5 ,3וחלק מחלקות  ,7 ,6 ,4 ,2 ,1ו־) 19דרך( ,כמםומן במפה:
 12158פרט לחלקות  8עד  14וחלק מחלקה  ,2כמסומן במפה:
 12168פרט לחלק מחלקה  ,10כמסומן במפה:
 12175פרט לחלקה  6וחלק מחלקות  1עד  ,3כמסומן במפה!
 20366פרט לחלקה  3וחלקי חלקות  ,5 ,4 ,2כמם ומן במפה:
 20368פרט לחלקות  11 ,8 ,4וחלק מחלקה ) 9דרך( ,כמסומן במפה:
 20369פרט לחלקה  13וחלק מחלקה  8עד  ,10כמסומן במפה:
) 20376ירט לחלקות  5 ,3וחלק מחלקה  ,1כמםומן במפה:
 20382פרט לחלקה  14וחלקי חלקות ) 43דרך( ,15 ,13 ,12 ,10 ,9 ,7 ,5 ,כמםומן במפה:
 20389פרט לחלק מחלקות  ,5 ,1כמםומן במפה:
החלקות  ,46 ,45וחלק מחלקה  34עד  40 ,37עד  42בגוש  ,7714כמסומן במפה:
 28עד  37 ,34וחלק מחלקות  18עד  38 ,27 ,26 ,24 ,23 ,21בגוש  ,7715כמסומן במפה.
חלק מחלקות 73 ,66 ,28 ,27 ,22 ,21 :בגוש  ,7722כמסומן במפה:
 37עד  51 ,39וחלק מחלקות  6עד  40 ,35 ,34 ,24 ,8עד ) 56 ,53 ,52 ,50 ,47דרכים( בגוש ,7723
כמםומן במפה:
 8עד  11בגוש :7724
 70וחלק מחלקות  46עד  57 ,48עד ) 89דרך( בגוש  ,7728כמםומן במפה:
 2 ,1וחלק מחלקות  8 ,4 ,3בגוש  ,8765כמסומן במפה:
 1עד  17 ,8עד  ,19וחלק מחלקות ) 87 ,77 ,20דרכים( בגוש  ,8813כמםומן במפה:
 2עד  5וחלק מחלקה  1בגוש  ,8832כמסומן במפה:
 17עד  21בגוש  ,10023כמסומן במפה:
 1עד  28 ,3עד  33וחלק מחלקות ) 38 ,37 ,34דרכים( בגוש  ,10089כמסומן במפה:
 12עד  16וחלק מחלקה ) 32 ,30 ,17דרכים( בגוש  ,10114כמסומן במפה:
חלק מחלקה) 8 ,1 :דרך( בגוש  ,10129כמםומן במפה:
 1עד  ,7וחלק מחלקות ) 9 ,8דרך( בגוש  ,12140כמסומן במפה:
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 54 ,50 ,47 ,43 ,39 ,38 ,33 ,30 ,27 ,24 ,21בגוש  ,12156כמטומן במפה!
 18עד  24וחלק מחלקה ) 5דרך( בגוש  ,12166כמסומן במפה:
) 31 ,28 ,24 ,23דרך( וחלק מחלקה  25בגוש  ,12176כמסומן במפה:
 2עד  4בגוש .20389״
כ״ה בםיון התש׳ין ) 18ביוני (1990
אריה דרעי
שר הפנים

<חמ (3-136

כללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )הטלת היטלים על חוצות הלול(
)מס׳  ,(2התש׳'ן990-ן
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  70 ,50 ,3ו־)73ב( לחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,
התשכ״ד) '1963 -להלן  -החוק( ,קובעת המועצה לענף הליל כללים אלה:
בכללים אלה:

.1

״עופות״  -תרנגולים ,אווזים ,ברווזים ,ברבורים ,ברברים ,מולרדים ותרנגול הודו ,מכל גזע,
מין וגיל:
,

״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 שהטילו תרנגולות מכל
הצלבה שבין גזע לגהורן ,גזע ניו המפש״ר או גזע רד:
״גזעים כבדים״  -אפרוחים ,תרנגולים וביצים שאינם מגזעים קלים:
״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק:
״המכס״  -אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר:
״קילוגרם״  -לפי משקל חי:
״מטילות״  -תרנגולות שגילו מעל חמישה חדשים:
״פטמים״  -תרנגולים ותרנגולות שגילם אינו עולה על חמישה חדשים.
מוטל בזה היטל שישולם בידי כל מגדל של תוצרת לול ,החל ביום ח׳ בסיון התש״ן) 1ביוני
.2
 (1990בשיעורים המפורטים להלן:
)(1

 0.5אגורה לכל ביצת מאכל המגיעה לשיווק:

) 2.6 (2אגורות לכל קילוגרם של פטמים המגיע לשיווק ,למעט ליצוא שלגביו
נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס:
) (3אגוי־ה אחת לכל קילוגרם של פטמים שיוצא לחוץ לארץ ושלגביו נמסר
למועצה רשימון יצוא של המכס:
) 0.5 (4אגירה לכל קילוגרם של ברווזים ומטילות המגיע לשיווק:
) 8 (5אגורות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק:
) 2.5 (6אגורות לכל קילוגרם של ברברים המגיע לשיווק;
1
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) 0.9 (7אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך
אחרת ,למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס ,ולמעט ביצי
דגירה של ברווזים ושל תרנגולי הודו:
) 0.1 (8אגורה לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס ,ולמעט ביצי דגירה של
ברווזים ושל תרנגולי הודו:
) 2 (9אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך
אחרת ,למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס ,ולמעט ביצי
דגירה של ברווזים ושל תרנגולי הודו:
) 0.1 (10אגורה לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס ,ולמעט ביצי דגירה של
ברווזים ושל תרנגולי הודו:
) 5 (11אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שהוכנסה למדגרה או ששווקה
בדרר אחרת ,למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס:
) 0.3 (12אגורה לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שיוצאה לחוץ לארץ כביצת
דגירה ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס:
) 4% (13ממחיר ()13י 1ליבואן בחוץ לארץ ,לכל קילוגרם של כבד אווזים שיוצא
לחוץ לארץ:
) 1.5%(14ממחיר  0F^3ליבואן בחוץ לארץ ,לכל קילוגרם של כבד מולרד שיוצא
לחוץ לארץ.
) 3.4 (15אגורות לכל אפרוח מגזע כבד של תרנגולות הנמסרים על ידי המדגרה,
למעט ליצוא ,אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכ׳ משקו הוא ,ולמעט אפרוחים שסיפק
קבלן מורשה לאזור יהודה ,השומרון וחבל עזה:
) 7 (16אגורות לכל אפרוחה מגזע קל של תרנגולות הנמסרות על ידי המדגרה,
למעט ליצוא ,אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא ,ולמעט אפרוחות שסיפק
קבלן מורשה לאזור יהודה ,השומרון וחבל עזה:
)4 (17
המדגרה,
אפרוחים
השומרון

אגורות לכל אפרוח או אפרוחה לרביה מגזע קל או כבד הנמסרים בידי
למעט ליצוא ,אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא ,ולמעט
ואפרוחות לרביה מגזע כבד או קל שסיפק קבלן מורשה לאזור יהודה,
וחבל עזה.

)א( ההיטלים לגבי התוצרת המפורטת בסעיף  (1)2עד) (14ייגבו מאת המגדל החייב בהם
.3
ע ל ״ ד י הקבלן המורשה המקבל א ת תוצרת הלול של אותו מגדל לשיווק.

גבייה

)בו ההיטלים לגבי התוצרת בסעיף  (15) 2עד) (17״ ג ב ו מאת המגדל החייב בהם על ידי
הקבלן המורשה שמכר למגדל את האפרוחים.
)ג( המועצה תודיע לקבלנים המורשים את סכום ההיטלים שעליהם לגבות מאת
המגדלים ,והקבלנים המורשים יעבירו את ההיטלים למועצה מדי חודש :אין בהסדר זה כדי לפגוע
בדרכי גבייה אחרות.
)ד( המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה בעד תוצרת הלול את
סכום ההיטלים אשר על הקבלן המורשה לגבות.
)ה( הקבלן המורשה רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו בעד תוצרת הלול את ההיטל
המוטל על המגדלים.
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)ו( על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה לגבות היטלים המוטלים לפי סעיף  2מאת
המגדל במישרין.
.4

קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדוייק -
) (1בכל הנוגע לגביית היטלים בהתאם לסעיף  ,3כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.
) (2בכל הנוגע לכספי הטבות -
)א( שהמועצה מעבירה לו בשביל המגדלים הצמודים אליו בשיווק תוצרת
הלול;
)ב( ששילם למגדלים כאמור.

ש מ י ר ת דינים

.5

אצילת סמכויות

.6

ביטול

כללי המועצה לענף הלול)ייצור ושיווק()הטלת היטלים על תוצרת הלול( ,התש׳ץ1989-
.7
 -בטלים מיום ח׳ בםיון התש״ן ) 1ביוני .(1990

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו ש ל דין אחר.
המועצה אוצלת בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים אלה.
2

נתאשר.
י׳יז בסיון התש״ן ) 10ביוני (1990
 ,מנחם גלעד
יושב ראש המועצה לענף הלול

<חמ (3-685

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר החקלאות
2

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

ק ״ ת התש״ן ,עמ׳ .76

כללי המועצה לענף הלול )מיכסות לייצור תרנגולי הודו לשיווק בשנת הכספים
 ,(1990/91התש״ן1990-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  71 ,70 ,53 ,37 ,36 ,31 ,3ו־)73ב( לחוק המועצה לענף הלול
)ייצור ושיווק( ,התשכ״ד) 1963-להלן  -החוק( ,קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
,

הגדרות

•

.1

בכללים אלה -

״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק:
״טונה״  -לפי משקל חי;
״אפרוחים״  -אפרוחים ואפרוחות של תרנגולי הודו משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים!
״תלושים״  -התלושים המונפקים לפי סעיף 32א לכללי המועצה לענף הלול)הסדר ייצור ושיווק(
)מס׳  ,(2התשכ״ח. 1968-
2

מיכסה ארצית

גודל משק הלול לגידול תרנגולי הודו לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים  1990/91יהיה
.2
 60,000טונות )להלן  -המיכסה הארצית(.
י ס ״ ח התשכ״ד ,עמי  :12ה ת ש מ ״ א  ,עמי .179
ק ״ ת ה ת ש כ ״ ח  ,עמי .1862
2
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העקרונות לקביעת מיכסות אישיות לגידול תרנגולי הודו לשיווק לכל מגדל בשנת הכספים
.3
 1990/91במסגרת המיכםה הארצית יהיו כאמור בסעיפים  4עד .11

קביעת מיכסות
אישיות

בקבעה מיכסות אישיות תתחשב ועדת המיכםות בהנחיות שר החקלאות בדבר תכנון
.4
חקלאי ובהמלצותיו.

הנחיות

)א! לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק בשנת הכספים
.5
 1990/91שתהיה שווה למיכסתו האישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק בשנת הכספים ,1988/89
כפי שהיא רשומה בספרי המועצה.

מיכםה א י ש י ת
ל ת ר נ ג ו ל הודו
,

)ב׳ תוספות חד־פעמיות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכםות בשנת הכספים
 1988/89לא יובאו בחשבון בקביעת המיכםות האישיות לשנת הכספים .1990/91
)ג( כל מגדל זכאי לתלושים לקבלת אפרוחים לייצור מיכסתו האישית לפי מפתח של
אפרוח א ו ד לכל  10ק״ג תרנגולי הודו לשיווק שבמיכסתו.
ועדת המיכםות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף )5א( על פי בקשתו של
.6
מגדל ,במסגרת המיכםה הארצית ,אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות המצדיקות את
ההגדלה.

הגדלת מיכסות

)א( ועדת המיכסות רשאית לקבוע תוספות חד־פעמיות למיכסות האישיות שנקבעו לפי
.7
סעיף )5א( על פי שיקולים שתקבע ובכלל זה הנחיות שר החקלאות ,מתוך המיכסות האישיות
שאינן מנוצלות ,בהיקף שתקבע המועצה מזמן לזמן.

תוספות
חד פעמיות
למיכםות אישיות

)ב( ועדת המיכםות רשאית לקבוע כי הזכאות לתוספת כאמור תהיה לפי סוגי מגדלים,
לפי היקף הייצור ,לפי אזורים או לפי קיום תנאים מסויימים.
)ג( המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים ובאופן
שתורה :מגדל לא ייצר ולא ישווק את התוספות האמורות במועדים אחרים ובאופן אחר ממה
שנקבע כאמור.
)א( מגדל שלא נקבעה לו מיכםה אישית לפי סעיף )5א( עד תום  15ימים מתאריך פרסום
.8
כללים אלו; ברשומות ,רשאי לפנות עד תום  30ימים מתאריך הפרסום האמור לוועדת המיכסות
בבקשה לקביעת מיכסתו.
)ב(

פניה ל ק ב י ע ת
מיכםות אישיות

ועדת המיכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.

ועדת המיכסות רשאית לאשר למגדל ,על פי בקשתו ,שינויים במיכסתו האישית שנקבעה
.9
לפי סעיפים  5עד  ,8על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר ,במסגרת המיכסה הארצית
שנקבעה לאותו מין ,לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת המיכםות.

שינויים ב מ י כ ס ה
האישית

) .10א( מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת ,ייכלל לצורך קביעת המיכםה האישית
המשותפת באגודה אחת בלבד.

מיכסה משותפת

)ב( ועדת המיכסות תקבע לאגודה שיתופית מיכסה אישית משותפת רק בעד אותם חברי
האגודה המגדלים תרנגולי הודו בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום של האגודה.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן)ב( ,רשאית ועדת המיכסות לאשר לאגודה שיתופית לכלול
בין חבריה ,לצורך קבלת מיכסה אישית משותפת ,גם חברים המייצרים תרנגולי הודו מחוץ
לתחום הישוב כאמור בסעיף קטן )ב( ,אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.
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)ד( מגדל שנקרעה לו מיבםה אישית על פי סעיף נ!)א( לא יבלל בין חברי׳ אגודה שיתופית
לצורך קביעת מיכסה אישית משותפת.
הקטנת מ י כ ס ה

 . 11קבעו בית משפם או ועדת קנסות בהחלמה סופית ,כי מגדל שיווק או הוביל תרנגולי הודו
שלא לפי׳ חוק או הכללים שנקבעו על פיו ,או כי מגדל קיבל או גידל אפרוחי• ,הודנימ או תרנגולי
הודו שלא על פי תלושים שהנפיקה לו המועצה ובהתאם לפרטים הנקובים בתלושים ,רשאית ועדת
המיכסות להקטין את מיכםתו האישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק של אותו מגדל ,בין אם טרם
נקבעה לו מיכםו; ובין לאחד שנקבעה לו מיבסה -
) (1בשיעור של  20%לאחר שקבעו כך בראשונה:
) (2בשיעור של  40%לאחר שקבעו כך בשנית:
משקבעו כך בשלישית ,רשאית ועדת המיכםותישלא לקבוע לו מיכמה כלל או לבטל
לחלוטין את המיכסה שנקבעה לו.

מועד ניצול

המיכסה

) . 1 2א( בתקופה שעד  30בספטמבר  1990לא ישווק מגדל תרנגולי הודו בשיעור העולה על
 60%ממיכסתו האישית שנקבעה לו לפי סעיף )5א(.
)ב( בתקופה שנדי! באוקטובר  1.990ועד  31במרס  1991לא ישווק מגדל תרנגולי הודו
בשיעור העולה על  40%ממיכסתו האישית שנקבעה לו לפי סעיף )5א(.
)ג( את התלושים לגבי גידול תרנגולי הודו לשיווק בתקופה שעד  30בספטמבר 1990
תמסור המועצה למגדלים בהקדם ,תוך חלוקו; בין המגדלים באופן שתקבע המועצה כדי לווסת את
שיווק תרנגולי ההודו במשך התקופה האמות; לפי ההיצע והביקוש החזויים על ידי המועצה.
)ד( את התלושים לגבי גידול תרנגולי הודו לשיווק בתקופה שמי! באוקטובר  1990עד
 31במרס ! 199תמסור המועצה למגדלים במועדים שתקבע המועצה תוך חלוקה בין המגדלים
באופן שתקבע המועצה כדי לווסת את שיווק תרנגולי ההוד ו במשך התקופה האמורה למי ההיצע
והביקוש החזויים על ידי׳ המועצה.

ש מ י ר ת דינים

.13

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו ;על דין אחר.

אצילת סמכויות

.14

המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

תחילה

.15

תחילתם של כללים אלה ביום ו׳ בניסן׳ התש״ן

)1

באפריל

.(1990

נתאשר.
י״ז בסיון התש״ן ) 10ביוני (1990
מנחם גלעד
יושב ראש המועצה לענף הלול

1חמ (3-685

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר החקלאות

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5280י ״ ט ב ת מ ו ז ה ת ש ״ ן 12.7.1990 ,

828
המחיר  4.48שקלים חדשים

מ;ע ה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר

י.אאב 4יISSN()3.

סודר בםדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

