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תקנות אימוץ ילדים )הברה בעמותה לאימוץ בין־ארעי( ,התש,1״ח 998-ו
בתוקף סמבות שר המשפטים ושר העבודה והרווחה לפי סעיפים 28כד ו־28בה)א( לחוק
אימוץ ילדים ,התשמ״א 1981-י)להלן  -החוק( ,ובתוקף סמכות שר המשפטים בהתייעצות
עם שר העבודה והרווחה לפי סעיף )36א( לחוק ,לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי
סעיף 28ו לחוק ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות
אלה:
הגשת בקשה

בקשה להברה בעמותה תוגש לשרים כמשמעותם בסעיף 28ג לחוק )להלן  -השרים(,
.1
באמצעות הרשות המרכזית כמשמעותה בסעיף 28ב לחוק)להלן  -הרשות המרכזית( ,על ידי
עמותה שמתקיימים בה כל אלה:
)ו( העמותה הצהירה כי מטרתה הבלעדית היא פעילות בתתום האימוץ
הבין־ארצי לפי החוק;
) (2העמותה הצהירה כי רוב חברי ועד העמותה הם תושבי ישראל ,המתגוררים בה
חמש שנים לפחות לפני הגשת הבקשה:
) (3העמותה התחייבה שעובדיה וכל מי שפועל מטעמה יחתמו על התחייבות
בתצהיר לשמירת מידע ,לפי הטופס שבתוספת:
) (4העמותה מעסיקה מנהל הנושא באחריות לכל פעולות העמותה בארץ
ובמדינות חוץ:
) (5העמותה הגישה רשימה של העובדים ובעלי המקצוע שהיא מעסיקה ,או שהיא
עתידה להעסיקם עם קבלת ההברה בה ,בין בארץ ובין במדינת חוץ ,והתחייבה
לבדוק את קורות חייהם ואת כישוריהם ונסיונם המקצועי לפי סעיף 28כג)א(
לחוק;
) (6העמותה הצהירה שבדקה במרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,התשמ״א 981-ו  ,כי חברי הועד ,עובדי העמותה ובעלי המקצוע
שהיא מעסיקה ,או שהיא עתידה להעסיק לאחר ההכרה בה ,בין בארץ ובין במדינת
חוץ ,לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על הוראות החוק:
2

) (7העמותה הצהירה בי היא מעסיקה או עתידה להעסיק לאחר ההברה בה בעלי
מקצוע לפי תקנות אימוץ ילדים)בעלי מקצוע בעמותה מוכרת( ,התשנ.״ח , 1998-וכי
התקיימו לגביהם הדרישות האמורות בפסקאות ) (5) ,(3ו ־);(6
ג

) (8העמותה הצהירה כי היא מעסיקה או תעסיק עם ההברה בה יועץ משפטי
שהוא עורך דין בעל שבע שנות ותק לפאוה ,וכן מנהל חשבונות ומבקר פנים:
) (9העמותה הצהירה כי כל פעילותה במדינת חוץ תיעשה על פי הדין של אותה
מדינה ובכפוף להוראות האמנה בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה בדבר אימוץ
בין־מדינתי;1993 ,
)(10

בתקנון העמותה נקבעו כללי מדיניות לפעילות העמותה באימוץ בין־ארצי;

) (11העמותה הצהירה כי יש לה בסים בלבלי איתן ואמצעים ,שיאפשרו לה לפעול
באופן נאות באימוץ בין־ארצי לתקופה של שנתיים לפחות!
י ס״ח התשמ״א ,עמי  ;293התשנ״ו ,עמי  334ועמי .378
ס״ת התשמ״א ,עמי  ;322התשנ״ב ,עמ׳ .157
ק״ת התשנ״דו ,עמי .304
2

5
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);:ו( העמותה התחייבה לרכוש ביטוח רפואי לילד במדינת החוץ ,ביטוח לתשלום
הוצאות לפי סעיף 28כא)ה( לחוק וכן ביטוח למקרה שהאימוץ במדינת החוץ לא יצא
>;ל הפועל בשל נסיבות שאינן תלויות בעמותה וכמבקשים.
.2

לבקשה יצורפו המסמכים המפורטים להלן:
) (1בקשה לרישום העמותה ,תעודת הרישום של העמותה ותקנון העמותה:

מסמכים שיצורפו
לבקשה

) (;:רשימת המדינות שבהן מבקשת העמותה לפעול והמסמכים המפורטים בסעיף
28בה)ב( לחוק;
)!י( אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ לפי סעיף 28כה)ג( לחוק;
) (4דין וחשבון של רואה חשבון על מצבה הכספי של העמותה ,אישורים על
העתודות הכספיות שלה ונכסיה ,גובה השבר שהיא משלמת למועסקיה לרבות
המנהל וממלאי תפקידים אחרים בה :ואישור רואה החשבון כי מצבה הכלכלי של
העמותה יאפשר לה לפעול בהתאם להיקף פעילותה המתוכננת במשך שנתיים:
) (5ביטוח או ערבות בנקאית על סך  500,000שקלים חדשים לטובת הרשות
המרכזית ,לצורך הבטחת תשלומים של המבקשים לאמץ ילד באמצעות העמותה:
יגלה מספר הבקשות שבהן מטפלת העמותה בשנה מסוימת על ארבעים ,תדאג
העמותה לביטוח או לערבות בנקאית ,כאמור ,בסך  10,000שקלים חדשים נוספים לבל
בקשה; העמותה תדאג לכך שהערבות הבנקאית או הביטוח יהיו בתוקף במשך כל
תקופת פעילות העמותה ועד למילוי כל התחייבויותיה על פי החוק:
) (6העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעמותה ,לעובדיה ולמועםקים על
ידה.
הסכומים הנקובים בתקנה  (5)2ישתנו ב־  1בינואר וב־ ו ביולי של כל שנה)להלן  -יום
.3
העדכון( לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -

התאמה למדד

״המדד׳  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
״המדד היסודי״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,ולעניין יום העדכון
הראשון אחרי תחילתן של תקנות אלה  -המדד שפורסם בחודש ינואר .1998
עמותה מוכרת תודיע לשרים ,באמצעות הרשות המרכזית ,בהקדם האפשרי ,על כל
.4
אחד מאלה:

חובת הודעה
לשרים

) (1פתיחת הליכים פליליים נגד חבר ועד ,מנהל ,בעל מקצוע כמשמעותו בתקנות
,אימוץ ילדים )בעלי מקצוע בעמותה מוכרת( ,התשנ״ח ,1998-או עובד העמותה
:ארץ או במדינת החוץ:
< (2:שינוי במצבה הכספי של העמותה שמשפיע באופן ממשי לרעה על איתנותה
הכלכלית:
) (3התקשרות עם מדינת חוץ נוספת או הפסקת התקשרות עם מדינת חוץ;
; (4פגיעה בהוראות האמנה שנעשתה על ידי רשות במדינת החוץ או על ידי
עמותה מוכרת.
עמותה מוכרת תעביר לשרים ,באמצעות הרשות המרכזית ,העתק מכל הסכם
.5
שחתמה עם מדינת חוץ או עם רשות מוסמכת של מדינת חוץ.
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.6

תוםנית
טופס
)תקנה «3)1
תצהיר התחייבות לשמירת מידע
בעל ת״ז שמספרה

אני הח״מ

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
שתפקידי בעמותה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה בן ,מצהיר בזה ואומר כדלהלן:
ידועות לי הוראות סעיף 28בט לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א) 1981 -להלן  -החוק( ,לפיהן:
) (1אני רשאי למסור מידע מטעם העמותה בישראל או מחוץ לישראל אך ורק בבל שהדבר נחוץ
לאימוץ בין־ארצי ולפי הוראות החוק:
) (2אינני רשאי למסור או לגלות כל מידע או מסמך אשר הגיעו אל העמותה בקשר לפעילותה
באימוץ בין־ארצי ,אלא למי שמוסמך לקבל את המידע או את המסמך לשם ביצוע תפקידו
לפי הוראות החוק.
כמו בן ,ידוע לי שהפרת הוראה מההוראות הנ״ל מהווה ,על פי סעיף )33ב( לחוק ,עבירה פלילית
שהעובר עליה צפוי לעונש מאסר שנה אחת או לקנס כאמור בסעיף )61א^ לחוק העונשין,
התשל״ז.1997-
תאריך

אני הח״מ
ה״ה

חתימת העובד

עו״ד ,מאשר/ת כי היום

הופיע/ה בפני

•

המוכר/ת לי אישית  /שזהיתיו/ה על פי ת״ז מס׳

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא ת/יעשה כן הצהיר/ה על נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
חתימת עורך הדין

א׳ בטבת התשנ״ח ) 30בדצמבר (1997
)חמ (3-2820

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה

צחי הגגבי
שר המשפטים

תקנות אימוץ ילדים )כללי פרסום( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 28לב לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א 981 -ו )להלן  -החוק(,
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יסוד :הממשלה  ,וסעיף
)2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,אנו מתקינים תקנות אלה:
1

2

ג

ם״ח התשמ״א ,עמי  ;293התשנ״ו ,עמי  354ועמי .378
סייח התשנ״ב ,עמי  ;214התשנ״ו ,עמי  13ו ועמי  14ו.
סייח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ״ו ,עמי .993
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ו.

עמותה מוכרת לא תפרסם -

איסור פרסום

)ו( תמונות של ילדים המוצגים במועמדים לאימוץ ,בין אם הם מועמדים לאימוץ
בפועל ובין אם לאו.
) (2שמות של ילדים המועמדים לאימוץ או כל פרט אחר שעלול להביא לזיהוים.
•2
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א׳ בטבת התשנ״ח ) 30בדצמבר (1997
)חמ -; 820ג(

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

צחי הגגבי
שר המשפטים

תקנות אימוץ ילדים )תשלומים מרביים לעמותה מוכרת( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28לג לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א981 -וי)להלן  -החוק(,
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יםוד :הממשלה  ,וסעיף
)2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

ג

.1

עמותה מוכרת רשאית לגבות תשלומים בעד השירותים המפורטים להלן:

שירותים

) (1חוות דעת של עובד סוציאלי ,לרבות ביקורים והתייעצויות ,הן לשם בדיקת
כשירותו של מבקש לאמץ ילד באימוץ בין־ארצי)להלן  -המבקש( ,והן לאחר מסירת
ילד למבקש:
) (2חוות דעת של פסיכולוג וכן ייעוץ או טיפול הן לשם בדיקת כשירותו של
המבקש והן לאחר מסירת ילד למבקש:
)(3

חוות דעת רפואית ,לרבות בדיקות רפואיות וייעוץ מקצועי;

) (4חוות דעת משפטית בדבר מילוי דרישות החוק ובדיקת תוקפם של מסמכים
הנדרשים לפי החוק:
)(5

ליווי המבקש במדינת החוץ והכנת הילד לקראת האימוץ;

) (6שירותים אחרים הנדרשים ,על פי הדין בישראל או במדינת החוץ ,לצורך
האימוץ הבין־ארצי;
) (7שירותי משרד שמספקת העמותה המוכרת לרבות תפעולה השוטף של
העמותה.
)א( התשלומים המרביים שעמותה מוכרת רשאית לגבות בעד השירותים
.2
וההוצאות שהוציאה בפועל בישראל ובמדינת החוץ לא יעלו על סכום השווה ל־20,000
דולרים של ארה״ב.

סכומים מרביים

י סיידו התשמ״א ,עמי  ;293התשנ״ו ,עמ׳  354ועמי .378
סיידו התשנ״ב ,עמי  ;214התשנ״ ,1עמי  113ועמי .114
סיידו התשל״ז ,עמי  ;226התשג״ו ,עמ׳ .993
2

5
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)ב( עמותה מוכרת לא תגבה ממבקש תשלומים אלא בישראל.
)ג( בתקנה זו ,״תשלומים״  -לרבות בדרך של נתינת מתנה או תרומה.
א׳ בטבת התשנ״ח ) 30בדצמבר (1997
)חמ (3-2820

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

תקנות אימוץ ילדים )בעלי מקעוע בעמותה מוכרת( ,התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28בג)ב( לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א) 1981 -להלן  -החוק(,
אני מתקין תקנות אלה:
1

עובד

סוציאלי

)א( עובד סוציאלי לפי סעיף 28בג)אץ (3לחוק יהיה בעל עשר שנות ניסיון לפחות
.1
בטיפול בילדים או בטיפול משפחתי.
)ב( עלה מספר הבקשות שמטפלת בהן עמותה מוכרת בשנה מסוימת על  ,50תעסיק
העמותה עובד סוציאלי נוסף לכל  50בקשות נוספות או חלק מהן ,שהוגשו באותה שנה.

פסיכולוג

עמותה מוכרת תעסיק פסיכולוג מומחה בתחום פסיכולוגיה קלינית כמשמעותו
.2
בסעיף )8ב( לחוק הפסיכולוגים ,התשל״ז , 1977-שיש לו חמש שנות ניסיון לפחות בטיפול
במשפחה ובילדים.

רופא

עמותה מוכרת תעסיק רופא בעל תואר מומחה ברפואת המשפחה לפי תקנות
.3
הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל״ג , 1973-שהוא בעל שלוש שנות ניסיון
לפחות.

ביקורת פנימית

הביקורת הפנימית של מבקר הפנים שמעסיקה העמותה המוכרת לפי סעיף
.4
28בג)אץ (3לחוק תכלול גם דין וחשבון שנתי על תיפקודם של מנהלי העמותה ושל בעלי
המקצוע בה ,על פי כל הוראות החוק ,התקנות והכללים על פיו.

תחילה

.5

2

5

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח )ו בינואר .(1998

א׳ בטבת התשנ״ח ) 30בדצמבר (1997
)חמ (3-2820

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ם״ח התשמ״א ,עמי  ;293התשנ״ו ,עמי  354ועמי .378
ם״ח התשל״ז ,עמי .158
ק״ת התשל״ג ,עמי  924ו.

תקנות אימוץ ילדים )בדיקת כשירות מבקש( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28ח)אץ (8לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א 1981-י )להלן -
החוק( ,ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף )28ו( לחוק ובאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף )36א( לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
1

304

סייח התשמ״א ,עמ׳  ;293התשנ״ו ,עמי  354ועמי .378

קובץ התקנות  ,5873י׳ בטבת התשנ״ח8.1.1998 ,

עמותה מוכרת תקבל ,לצורך קביעת כשירותו של מבקש להיות הורה מאמץ ,חוות
.1
דעת בכתב להערכת המצזוגלות של מבקש ומשפחתו לאמץ ילד באןמוץ בין־ארצי)להלן -
הערכת מסוגלות(.

הערכת מסוגלות

 (.!0הערכת מסוגלות תיערך בידי פסיכולוג כמשמעותו בתקנות אימוץ ילדים)בעלי
2.
מקצוע בעמותה מוכרת( ,התשנ״ח998-ו .2

חוות דעת
של הפסיכולוג

)ב( חוות הדעת של הפסיכולוג תפרט את הבדיקות שעליהן הסתמך הפסיכולוג
לצורך הערכת המסוגלות.

.3

ת־וילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח )ו בינואר

תחילה

998ו(.

א׳ בטבת התשנ״ח ) 30בדצמבר  997ו(
)חמ (2-2820

2

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ק״ת התשנ״ח ,עמי .304

עו מס הכנסה )מניעת מסי כפל()דרום קוריאה( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )196א( לפקודת מם הבנסהי ,אני מודיע ומצווה לאמור:
) .1או מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום ט׳ באדר ב׳ התשנ״ז
) 18במרס  ,(1997בין ממשלת ישראל לממשלת דרום קוריאה בדבר מניעת ל ל
התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה )להלן  -ההסכם(.
מ ם

כ פ

ו מ נ י ע ת

מתן תוקף

להסכם

)ב :להסבם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מם ,החל בשנת המם המתחילה ביום
ג׳ בטבת :־זתשנ״ז) 1בינואר  (1998ואילך.
ט״ו בכסלו התשג״ח ) 14בדצמבר (1997
)חמ (5-1431

יעקב נאמן
דיני מ־ינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי •120

שר האוצר

עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים )אגרת שירותים בענף הלול(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים )12,9איץ (1ו־3ו לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשג״ו 1996-י ,בהתייעצות עם ועדת המחירים ,לאחר קביעת המועצה בתוקף סמכותה לפי
סעיף  .*50לחוק המועצה לענף הלול)ייצור ושיווק( ,התשב״ד) 1963-להלן  -חוק המועצה(,
בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ,ובאישור שר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות
התקציב ,התשמ״ה , 1985-אני מצווים לאמור:
2

ג

2
ג

ס״ח התשנ״ו ,עמ׳ .192
סייח התשכ״ד ,עמי  :12התשל״ה ,עמי .74
ם״ח התשמ״ה ,עמי .60
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.1

בצו זה -

״עופות״  -בהגדרתם בחוק המועצה;
״הכללים״  -כללי המועצה לענף הלול )הסדרת מיון ,ייצור ושיווק( ,התשב״ח968-ו";
״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק המועצה;
״חומר רביה״  -ביצי דגירה ואפרוחים בני יומם:
״קבלן מורשה״  -קבלן מורשה לפי סעיף 44א לחוק המועצה;
״קילוגרם״  -לפי משקל חי;
״תקציב המועצה״  -תקציב שנקבע על פי סעיף  59לחוק המועצה;
״יבואן״  -מי ששמו נקוב כיבואן ברשימון ייבוא של אגף המכס ומע״מ לגבי ייבוא לישראל
של ביצי דגירה או אפרוחים של עופות ,לרבות קבלן מורשה המייבא את התוצרת;
״התקנות״  -תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות( ,התש״ך-ס96ו  ,ותקנות
לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי)מוצרי עוף( ,התשל״ז976-ו .
5

6

תשלום אגרות
בדיקה ופיקוח

בעד שירותי המועצה לפי סעיף  (6)3לחוק המועצה במפורט בטור א׳ ישולמו לה בידי
.2
המפורטים להלן בטור בי ,האגרות שבתוספת באמור לצדם בטור ג׳ במועדים כנקוב
בטור די:
טור א׳
השירות

טור ב׳
המשלם

טור ג׳
הפרט
בתוספת

טור ד׳
מועד
תשלום

)ו( בדיקת שאריות
ביולוגיות

קבלן מורשה

)1ו(

ב־ ו בחודש לגבי החודש
הקודם

מגדל תרנגולי הודו

ו)(2

במועד ביצוע הבדיקה

יבואן

2

ב־ ו בחודש לגבי החודש
הקודם

) (2בדיקת חומר
רביה מיובא
בעל משחטה
) (3פיקוח וטרינרי
של רופא או פקח
במשחטה ,לפי
פרק ג׳ ו לכללים

תוך  7ימים מקבלת
חשבון המועצה

מם ערך מוסף

לסכומי האגרות שיוטלו בצו זה ,ייתוםף מם ערך מוסף לפי חוק מם ערך מוסף,
.3
התשל״ו975-ו .

רישום ודיווח

קבלן מורשה ויבואן ינהלו רישום וימסרו למועצה דין וחשבון נכון ומדויק כפי
.4
שהמועצה תורה מזמן לזמן ,בכל הנוגע לאגרות ששילמו לפי צו זה.

תקציב המועצה

.5

ד

5
6
7

306

סכומי האגרות לפי צו זה יהוו חלק מתקציב המועצה.
ק״ת
ק״ת
ק״ת
סייח

התשכ״ח ,עמי  ;1862התשנ״ח ,עמי .308
התש״ך ,עמי 74וו.
התשל״ז ,עמי .82
התשל״ו ,עמי .52
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אין בצו זה כדי לגרוע מכוחו של כל דין.

.6

שמירת דינים

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()אגרת שירותים בענף הלול(,
.7
התשנ״ו - 199><-בטל.

ביטול

8

תוספת
)סעיף (2
ו.

אגרה בעד בדיקת שאריות ביולוגיות -
)ו(

 1אגורה לכל .קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק;

) 166.67 (2שקלים חדשים לכל בדיקה.
.2

אגרה בעד בדיקת חומר רביה מיובא -
17 1.4קלים חדשים לכל ביצת דגירה של עופות ולכל אפרוח של עופות המיובאים
לישראל כדי לשמש חומר רביה.

.3

אגרה בעד פיקוח וטרינרי במשחטה -
האגרה בשקלים חדשים בעד
מתן שירות בידי
פקח
רופא

א .תשלום חודשי
) (1בעד עבודה בשעות עבודה רגילות

29,110.00

) (2תוספת לשעת עבודה בשעות לילה,
שהיא בתחום שעות העבודה הרגילות

22.00

10.75

) (3תוספת לשעת עבודה בימי שבת ובימי חג,
שהיא בתחום שעות העבודה הרגילות

33.00

16.12

10,962.30

ב .תשלום בעד שעות עבודה נוספות
)ו( בעד כל שעה נוספת בשעות שאינן
בשעות לילה או בימי שבת ובימי חג

66.00

32.25

) (2בעד בל שעה נוספת בשעות לילה

99.00

48.40

) (3בעד כל שעה נוספת בימי שבת
ובימי חג

115.50

56.50

תשלום תוספת גמול בעד שעות מנוחה
ישולם בעד בל שעות המנוחה המגיעות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי״א.'1950-
בפרט זה -
״שעות לילה״  -שעות עבודה הכוללות שתי שעות לפחות בין השעות 22.00
ו־;06.00

* ק״ת התשנ״ו ,עמי .616
י ם״ח החשי״א ,עמי .204
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״שעות עבודה רגילות״ של -
) (1פקח במשחטה שאינה משחטת אווזים -
/י 8שעות בימים א׳ עד ה; להוציא בשעות לילה ,בימי שבת ובימי חג:
או
2

2

/י 7שעות לילה בימים א׳ עד הי ,בימי שבת ובימי חג;

) (2פקח במשחטת אווזים -
/י 7שעות בימים א׳ עד ה׳ ו ־ 5שעות בימי ר ,להוציא בשעות לילה ,ובימי
חג :או
2

 7שעות לילה בימים א׳ עד ה׳ ,בימי שבת ובימי חג ו־ /י  2שעות לילה
בימי ר.
2

)(3

רופא -
 8שעות בימים א׳ עד ה׳ ו־ 5שעות בימי ר ,להוציא בשעות לילה ובימי חג;
או
 7שעות לילה בימים א׳ עד ה; ו־ 5שעות לילה בימי ר.

״שעות עבודה נוספת״  -שעת עבודה במספר העובר את תחום שעות עבודה
רגילות;
״יום שבת״ ו־״יום חג״  -בתקופה מ־ ו באוקטובר עד ו 3במרס של השנה ,למן
השעה  ,17:00ובתקופה מ־ ו באפריל עד  30בספטמבר של השנה ,למן השעה
 18.00של ערב אותו יום ועד לשעה  06.00למחרתו.
ט״ו בכסלו התשנ״ח ) 14בדצמבר (1997
)חמ (3-2722
רפאל איתן
יעקב נאמן
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר האוצר

נתן שרנסקי
שר התעשיה והמסחר

כללי המועעה לענף הלול )הסדרת ייעור ,מיון ושיווק()תיקון(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  (6)3ו־)50 ,(7א)א( 70 ,ו־  71לחוק המועצה לענף הלול,
התשב״ד963-וי )להלן  -החוק( ,באישור שר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב,
התשמ״ה985-ו  ,לעניין סעיף 32י שבפרק ג׳ ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף
50א)ב( לחוק ,קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
2

הוספת פרק ג׳

בכללי המועצה לענף הלול )הסדרת מיון ,ייצור ושיווק( ,התשכ״ח968-ו  ,אחרי פרק
.1
ג׳ יבוא:
ג

2
ג

308

ם״ח התשכ״ד ,עמי .12
סייח התשל״ה ,עמי ,206
ק״ת התשכ״ח ,עמי .28
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״פרק ג׳ :1הסדר פיקוח וטרינרי
32ז .בפרק זה -
״אגרת פיקוח״  -אגרת פיקוח וטרינרי שנקבעה בצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים)אגרת שירותים בענף הלול( ,התשנ״ח998-ו )להלן
 הצו(;4

״בעל משחטה״  -לרבות בעל הזכות להפעילה;
״המנהל״  -מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או רופא
וטרינר עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהוא הסמיכו בכתב:
״התקנות״  -תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(,
התש״ך960-ו  ,ותקנות פיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן
החי)מוצרי עוף( ,התשל״ז;*1976-
5

״וטרינר״  -רופא וטרינר עובד המועצה שהמנהל הסמיכו בכתב להיות
הרופא הווטרינר או וטרינר מפקח כהגדרתם בתקנות;
״משחטה״  -בית שחיטה או משחטה כהגדרתם בתקנות שניתן אישור
להפעלתם לפי התקנות:
״פיקוח וטרינרי״  -כמשמעותו בתקנות;
״פקח״  -עובד המועצה שהמנהל הסמיכו בכתב.
וטרינר ופקחים

32ח .תוך  30ימים מקבלת בקשה על כך בכתב מאת משחטה ,תציב
המועצה במשחטה וטרינר ופקחים לביצוע פיקוח וטרינרי ,כפי שיורה
המנהל מפעם לפעם בהתאם לאמות מידה וכללים שקבע ושהופקדו לעיון
הציבור במשרד החקלאות.

סיום העסקו

32ט .משחטה רשאית ,באישור המנהל ,לסיים הצבתם של וטרינרים או
פקחים במשחטה ,כולם או מקצתם ,על ידי הודעה בכתב למועצה ,-הודעה
באמור תימסר חודש ימים לפחות לפני סיום ההצבה.

תשלום אגרת
פיקוח

32י) .א( בעל משחטה שהמועצה הציבה וטרינר ופקחים במשחטתו
באמור בסעיף 32ח ,ישלם למועצה אגרת פיקוח.
)ב( לא שילם בעל משחטה את האגרה תוך  7ימים מקבלת חשבון
המועצה ,רשאית המועצה להפסיק את הצבתם של הווטרינרים והפקחים,
מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בסמכויותיה לגביית האגרה לפי כל דין.

.2

תחילה

תחילתם של כללים אלה ביום תחילתו של הצו.

נתאשר.
י״א בכסלו התשנ״ח ) 10בדצמבר (1997
גיורא מסד
)חמ (3-685

רנ!אל איתן
שר החקלאות ופיתוח הכפר

,

. .

יושב ראש המועצה לענף הלול

נתן שרנסקי
שר התעשיה המסחר

ק״ת הד.שנ״ח ,עמי .305
ק״ת ההש״ך ,עמי .1174
ק״ת הרשל״ז ,עמי .82
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עו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()בקעת בית שאן ,תיקון(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
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