רשומות

קובץ התקנות
ט׳בתמוזהתש״ס

6044

תקנות עוולות מסחריות)סעדים וסדרי דין()תיקון( ,התש״ס2000-
תקנות אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים()שינוי התוספת השניה()מם׳ ,(2
התש״ס2000-
תקנות עבודת הנוער)בדיקות רפואיות( ,התש״ס2000-
תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט ,טלק
וצורן דו־חמצני גבישי()תיקון( ,התש״ם2000-
צו הפעלת רכב)מנועים ודלק()סולר תחבורה()תיקון( ,התש״ס2000-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)מחירים מרביים למוצרי נפט()תיקון( ,התש״ם2000-
כללי המועצה לענף הלול)מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת  ,(2000התש׳׳ם2000-
הודעת הירושה)אגרות הרשם לעניני ירושה()מם׳  ,(2התש״ם~2000

 12ביולי 2000
עמוד
714
714
714
718
721
721 ...
721
723

תקנות עוולות מסחריות )סעדים וסדרי דין()תיקון( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק עוולות מסחריות ,התשנ״ט999-ו  ,וסעיף  108לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
י

2

החלפת תקנה 22

ו.
יבוא:

במקום תקנה  22לתקנות עוולות מסחריות )סדרי דין וסעדים( ,התש״ס, 1999-
נ

״תחולת תקנות
י
האזרחי ותקנות
בית הדין
דין(ב
ם ד

ל ע

תחילה

.2

 .22על הליכים על פי החוק בכל ענין שאינו מוסדר בתקנות אלה ,יחולו,
בשינויים המחויבים ,תקנות סדר הדין האזרחי ,ואולם על הליכים כאמור
בפני בית הדין לעבודה ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,תקנות בית הדין
דין( ,התשנ״ב. 1991-״
לעבודה )סדרי י

ה ד י ו

י ד ה

1

) ס ד ר י

1

4

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

כ״ד בםיון התש״ס ) 27ביוני (2000
<תמ (3-2969

יוסף ביילי ן
שר המשפטים

סייח התשנ״ט ,עמי .146
סייח התשמ״ד ,עמי .198
ק״ת התשי׳ס ,עמי .42
ק״ת התשנ״ב ,עמי .345

תקנות אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים()שינוי התוספת
השניה()מס׳  ,(2התש״ם2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)6לחוק אזור סחר חופשי באילת)פטורים והנחות ממסים(,
התשמ״ה) 1985-להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני קובע לאמור:
י

תיקון התוספת
השניה

ו.

בחוםפת השניה לחוק -
) (1במקום ״כלי רכב ,למעט רבב עבודה או רכב מסחרי במשמעותו בפקודת
התעבורה וכן רכב מנועי״ יבוא ״רבב פרטי כהגדרתו בתקנה 1)1ץב( לתקנות מס ערך
מוסף ,התשל״ו , 1976-למעט רבב״•,
2

) (2אחרי ״שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת״ יבוא ״אופנוע״.
ד׳ בסיון התש״ם ) 7ביוני (2000
)חמ (3-1916

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשמ״ה ,עמ׳  ;204ק״ת התש״ם ,עמי .102
ק״ת התשל״ו ,עמי .1590

תקנות עבודת הנוער )בדיקות רפואיות( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )11,10בא)12 ,(1א( ו־ 42לחוק עבודת הנוער ,התשי״ג'1953-
)להלן  -החוק( ,לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם המועצה לעניני נוער עובד ובאישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,לפי סעיף )48א( לחוק־יםוד :הממשלה  ,וסעיף )2ב( לחוק
העונשין ,התשל״ז , 1977-אני מתקין תקנות אלה:
2

ג

סייח התשי״ג ,עמי  ;115התשנ״ח ,עמי .256
* ם״ח התשנ״ב ,עמי .214
סייח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ״ד ,עמי .348
ג
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.1

הגדרות

בתקנות אלה -

״לשכת העבודה לנוער״ ,״מוסד רפואי מוסמך״ ,״מפקח חניכות״ ,״רופא מורשה״ ו״רופא
משפחה״  -כהגדרתם בחוק;
״עבודה המחייבת בדיקת התאמה״  -אחת מהעבודות המפורטות בתוספת הראשונה:
״רעש מזיק״  -בהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
ברעש( ,התשמ״ד984-ו .
4

.2
אלד•

בדיקה רפואית שערך רופא משפחה ,לפי סעיף ו)1א( לחוק ,תכלול לפחות את כל
)ו(

אנמנזה רפואית כללית:

)(2

בדיקה קלינית כללית:

היקף הבדיקות
הרפואיות שיערוך
רופא משפחה

) (3בל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת ,הדרושה לדעת רופא המשפחה ,לאור
תוצאות הבדיקות האמורות בפסקאות )ו( ו־),(2
.3

י

)א(

נוסף על הבדיקה הרפואית המפורטת בתקנה  ,2נער המבקש לעבוד בעבודה
ש י ע ר ו

ר

׳ '"
המחייבת בדיקת התאמה ,יעבור בדיקה רפואית מקדמית
לפני תחילת העבודה כדי שהרופא יקבע את התאמתו לאותה עבודה )להלן  -בדיקה
ראשונית(.
)ב(

ר ו פ א

מ י ר ש ה

ב ת ו

ח י ד ש

היקף הבדיקות
המח״טת " ^ ו ״
התאמה

בדיקה ראשונית תכלול לפחות את כל אלה:
)(1

אנמנזה רפואית כללית:

)(2

בדיקה קלינית כללית:

)(3

בדיקת חדות הראיה:

)(4

בדיקת כושר השמיעה בעבודות שיש בהן חשיפה לרעש מזיק:

) (5כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא המורשה
לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה ,וזאת לאור תוצאות הבדיקות
האמורות בפסקאות ) (1עד ).(4
)ג( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה יעבור בדיקה רפואית חוזרת
שיערוך רופא מורשה ,שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד באותה עבודה ,במועדים שיורה
^ ה ר ו פ א המורשה ובתנאי שבין הבדיקה הראשונית לבדיקה החוזרת ובין הבדיקות החוזרות
| ^ ל א יחלפו יותר משנים עשר חודשים.
)ד(

בריקה רפואית חוזרת תכלול לפחות את כל אלה:
)(1

אנמנזה תעסוקתית:

)(2

בדיקה קלינית כללית:

)(3

בדיקת כושר השמיעה כמפורט בתקנת משנה )בץ:(4

) (4כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא המורשה
לשם קביעת המשך התאמתו של הנער לאותה עבודה ,וזאת לאור תוצאות
הבדיקות האמורות בפסקאות ) (1עד ).(3
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;1752התשנ״ה ,עמי .597
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ת

בדיקת רופא משפחה ורופא מורשה תתועד ברשומה רפואית כהגדרתה בחוק זכויות
.4
החולה ,התשנ״ו996-ו .

רשומה רפואית

5

חובת המעביד
ך ^ ^ ^ ,
1

) .5א( על המעביד להפנות את הנער אל מוסד רפואי מוסמך לשם עריכת הבדיקות
הרפואיות האמורות בתקנות  2ו־ 3שיבוצעו במקומות ובמועדים שיורה המוסד הרפואי
המוסמך.

"

)ב( הנער חייב להתייצב ,לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור ,במוסד הרפואי
המוסמך בימים ובמועדים האמורים :האפוטרופוס של הנער יחתום על ויתור על סודיות
רפואית למוסד הרפואי המוסמך ,לפי הנוסח שבתוספת השניה.
)ג( הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לנער כחלק משעות
עבודתו.
הודעה על הגבלה ) .6א( ראה הרופא המורשה כי חל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער ,ויש להגביל
^ 1^"£ ^ ,או לאסור את העברתו בעבודה מסוימת ,יודיע על כך המוסד הרפואי בתוך 0ו ימים מיום
מתן חוות דעתו של הרופא המורשה להורי הנער ,למעבידו ,ללשכת העבודה לנוער ,ולמפקח
העבודה ומפקח החניכות האזורי.
ב ו
ק

בת

ה

ה

)ב( ההודעה תכלול פרטים אלה :שם הנער ומספר זהותו ,מקום העבודה והמסקנה
הרפואית.
ביטולים

.7

)א(

תקנות עבודת הנוער )בדיקות רפואיות( ,התשי״ד - 1954-בטלות.
6

)ב( תקנות עבודות הנוער )עבודות מסוכנות לעגין בדיקות רפואיות( ,התשג״ו-
 - '1996בטלות.
תחילה

.8

תחילתן של תקנוח אלה  5חודשים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה
)תקנה (1
עבודות המחייבות בדיקת התאמה הן:
.1

טחינת קמח ודגנים או גריסה במגרסה:

.2

עבודות מסגרות ופחחות ,לרבות סימרור ,ברזלאוח וחרטות:

.3

ריתוך וחיתוך מתכות בגזים:

.4

הסקת דוד קיטור ,השגחה על דוד קיטור ,לרבות עזרה לאחראי על אחת העבודות
האלה:

.5

עבודות ציפוי במתכות:

.6

נגרות מכנית:

.7

חציבה ,פיצוץ ,גריסה וטחינת אבנים ומחצבים:

.8

גיפוט ,טוויה ,שזירה ואריגה במכשירים מכניים:

.9

ניסור ,השחזה וליטוש במכשירים מכניים;
ס״ח התשנ״ו ,עמי .327
ק״ת התשי״ד ,עמי .343
ק״ת התשנ״ו ,עמי .615
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0ו.

הפעלת פטישים פנוימטיים או הידראוליים;

.11

ניקוי או התזה עם אוויר דחום;

.12

הפעלת מכבשים ,למעט מכבשים הידראוליים;

.13

הפעלת מדחםי אוויר,-

 4ו,

הפעלת טורבינות וגנרטורים;

.15

עבודות חקלאות הנמשכות יותר משלושה חודשים ברציפות!

.16

טכנאות שיניים;

.17

סייעות לרופא שיניים;

.18

ליטוש יהלומים;

(

 .19הפעלת מלגזות עם דיזל או גז.
העבדת נערים בעבודות המפורטות לעיל תותר רק אם אינה אסורה בהתאם לתקנות עבודת
הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות( ,התשנ״ו. 1995-
9

תוםטת שניה
)תקנה )5ב«

ויתור על סודיות רפואית
אני החתום מטה נותן רשות לכל עובד רפואי או מוסד רפואי ,או שניהם לרבות קופות
החולים ,רופאיהן ועובדיהן ו/או כל מוסד רפואי אחר ,כולל בתי חולים כלליים או פסיכיאטריים
או שיקומיים או המוסד לביטוח לאומי או כולם יחד)להלן  -מוסרי המידע( ,למסור למוסד רפואי
ת״ז
מוסמך את כל הפרטים המצויים בידי מוסרי המידע לגבי
)להלן  -הנער( באופן שיידרש על ידו על מצבו הבריאותי או השיקומי או
שניהם ,לרבות ,אך בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל מידע על מום או פגיעה או כל מחלה
שהנער חלה בה בעבר או שהוא חולה בה כעת ,או כולם יחד ,וכל טיפול רפואי ושיקומי שקיבל,
מועדי מתן הטיפול והאבחנות המתייחסות אליו וכן כל מידע רפואי כאמור או נוסף המתייחס אל
הנער והאגור במאגרי המידע של מוסרי המידע ,לרבות רשימת הרופאים שטיפלו בו.
אני מרשה בזה למוסד הרפואי המוסמך ליתן הודעה בנוגע לנער בהתאם להוראות סעיפים
 12ו־3ו לחוק עבודת הנוער ,התשי״ג953-ו ,ותקנה  5לתקנות עבודת הנוער )בדיקות רפואיות(,
התש״ס.2000-
פרטי האפוטרופוס:
שם משפחה

שם פרטי

תאריך
8

תעודת זהות

חתימה

ק״ת התשנ״ו ,עמי .243
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פרטי העד לחתימה:

שם פרטי

שם משפחה

תאריך

תעודת זהות

חתימה

ה׳ בסמן התש״ס ) 8ביוני (2000
)חמ (3-2900

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העיבוד והעובדים
באםבםט ,טלק ועורן דו־חמעני גבישי()תיקון( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכויות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים  173ו־ 216לפקודת הבטיחות
בעבודה ]נוסח חדש[ ,התש״ל ,'1970-וסמכויות השר לאיכות הסביבה לפי סעיף 62ב)א(
לפקודת בריאות העם ,*1940 ,ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,אנו
מתקינים תקנות אלה:
תיקון השם

ו • .בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט,
טלק וצורן דו־חמצני גבישי( ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות העיקריות( ,בשם התקנות,
במקום ״באםבםט ,טלק וצורן דו־חמצני גבישי״ יבוא ״באבק מזיק״.
5

תיקון תקנה 1

.2

בתקנה  1לתקנות העיקריות -
) (1בהגדרה ״אסבסט״ ,במקום ״אנטופיליט״ יבוא ״אנתופיליט״ ובסופה ,יבוא
״לרבות אסבסט-צמנט״;
) (2בהגדרה ״צורן דו־חמצני גבישי״ ,בסופה יבוא ״ולרבות פחם ,אפר פחם
ובזלת״;
) (3בהגדרה ״עובד חשוף לאבק מזיק״ ,במקום ״מתוך  8שעות עבודה ביממה לפחות
 2חודשים בשנה״ יבוא ״ 200שעות בשנה לפחות״,-
) (4בהגדרה ״שירות רפואי מוסמך״ -
)א( במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3קופת חולים ,כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד-
;""1994
)ב( בפסקה ) ,(4המילים ״של משרד הבריאות״  -יימחקו,-
)ג( בפסקה ) ,(7במקום ״במחלקת״ יבוא ״באגף״.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמי  ;337ם״ח התשמ״ט ,עמי .114
ע״ר  ,1940תוס׳  ,1עמי  ;191סייח התשנ״א ,עמי .98
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;722התשנ״ח ,עמי .556
סייח התשנ״ד-,עמי .156
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בתקנה  4לתקנות העיקריות ,במקום הדישה יבוא ״במפעל או במקום עבודה וכן
.3
במבנה או באתר ,שמתבצעת בו עבודה בחומר או עבודת בניד? באסבםט ,על המעביד או
בעל מקום העבודה ,המבנה או האתר״.
.4

במקום תקנה  5לתקנות העיקריות יבוא:

״ציוד מגן אישי

תיקון תקנה 4

החלפת תקנה 5

) .5א( המעביר יספק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק ,ציוד מגן
אישי מתאים לרבות בגדי מגן ,כפפות מגן ,משקפי מגן ,נעלי מגן וכיסוי
לראש ,והעובד חייב להשתמש בהם.
)ב( במצבים שבהם עלול אדם ,העובד בעבודה בחשיפה לאבק
מזיק להיות חשוף לריכוזים חריגים של אבק מזיק ,הגבוהים מהרמה
שנקבעה בתוספת הראשונה ,יספק המעביד לעובדים ציוד מגן אישי יעיל
ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה הייחודית ,לרבות מסכת נשימה
המצוידת במסנן נשימה מתאים המונע חדירת אבק מזיק לדרכי הנשימה
או מחוברת לאספקת אוויר )להלן  -מסכת נשימה( ,והעובד חייב
להשתמש בו :אין באספקת מסכת נשימה כדי לשחרר את המעביד מן
החובה לשמור על תנאים סביבתיים-תעסוקתיים נאותים במפעל ולהקטין
את רמות האבק המזיק אל מתחת לערבים הקבועים בתוספת
הראשונה.״

.5

בתקנה )6א( לתקנות העיקריות ,במקום ״לבנים״ יבוא ״נעליים״.

תיקון תקנה 6

.6

בתקנה 4ו לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 4ו

)ו(

בתקנת משנה )ב( ,במקום פסקאות ) (1ו־) (2יבוא:
״)ו(

באדם שגילו פחות מ־ 40שנים -
)א(

הבדיקה החוזרת הראשונה -
ב שנים לאחר הבדיקה הראשונית והיא תכלול את הבדיקות המנויות
בתקנה )15א( ,למעט צילום רנטגן של הריאות אשר יבוצע  5שנים
לאחר הבדיקה הראשונית,-

)ב(

בדיקה חוזרת שניה ואילך -
שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה והיא תכלול את הבדיקות
המנויות בתקנה )15א( ,למעט צילום רנטגן של הריאות ,אשר יבוצע 3
שנים לאחר הצילום שקדם לו:

) (2באדם שגילו למעלה מ־ 40שנים או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק
למעלה מ־0ו שנים -
)א(

הבדיקה החוזרת הראשונה -
שנתיים לאחר הבדיקה הראשונית ,והיא תכלול את כל הבדיקות
המנויות בתקנה )15א(;

)ב(

בדיקה חוזרת שניה ואילך -
שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה ,והיא תכלול את כל הבדיקות•
המנויות בתקנה 5ו)א(;״;

קובץ התקנות  ,6044ט׳ בתמוז התש״ס12.7.2000 ,
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) (2בתקנת משנה )ה( -
)א( בפסקה ) ,(1אחרי ״עובד״ יבוא ״החשוף לאבק מזיק״;
)ב( פסקה ) - (4חימחק;
)ג( בפסקה ) ,(5במקום ״עד )(4״ יבוא ״עד )(3״.
תיקון תקנה 17

בתקנה 7ו)ב( לתקנות העיקריות ,אחרי ״את ברטים הבדיקות הרפואיות״ יבוא ״ואת
.7
צילומי הרנטגן של הריאות״.

תיקון תקנה 20

בתקנה )20א( לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(3במקום ״מזוטליומה״ צריך להיות
.8
״מזותליומה״.

תיקון תקנה 24

.10

תיקון תקנה Z9

.11

בתקנה  24לתקנות העיקריות
) ו( בתקנת משנה )א( ,במקום ״בתכיפות של אחת ל־ 3חודשים לפחות לגבי אסבסט
וסיבי אסבסט ושל אחת ל־ 6חודשים לפחות לגבי טלק וצורן דו־חמצני גבישי״ יבוא
״בתכיפות של אחת ל־ 6חורשים לפחות״;
) (2במקום תקנת משגה )ד( יבוא:
״)ד( המעביד או בעל מקום העבודה וכן בעל המבנה או האתר שבו מתבצעת
עבודת בניה באסבסט ,או עבודה באםבסט פריך ,יערוך אחת לשנה ,או לפי
דרישת הועדה הטכנית ,בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באוויר סביב
המפעל ,מקום העבודה באםבסט ,המבנה או האתר ,בשיטת בדיקה שאישרה
הועדה הטכנית.״
בתקנה  29לתקנות העיקריות -
)ו( במקום כותרת השוליים יבוא ״איסור ייצור ,ייבוא ,שיווק ושימוש״;
) (2בתקנת משנה )ד( ,בסופה ,במקום ״ברי יבוא ״בהם״.

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,בטור שכותרתו ״חשיפה משוקללת מרבית
.12
תיקון התוספת
הראשונה
 0סיב/סמ״ק אוויר)*10x0.3סיב/
.
3
״
ת
ו
ע
״,ש
ד ״אסבסט לכל סוגיו״ ,במקום
מ״ק(״ יבוא ״ 0.2םיב/םמ״ק אוויר״.
תיקון התוספת
השלישית

.13

תחילה

.14

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות
)!( בפרט  ,1במקום ״ 1,250טון בשנה״ יבוא ״ 1,280 ,טון בשנת  1,000 ,2000טון בשנ^
משנת  2001ואילך״;
) (2בפרט  ,5במקום ״5,000״ יבוא ״50״.
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ״ב בסיון התש״ם ) 25ביוני (2000
)וזמ (3-310
אליהו ישי
שר העבודה והרווחה
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דליה איציק
השרה לאיכות הסביבה
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עו הפעלת רכב )מנועים ודלק()סולר תחבורה()תיקון( ,התש״ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( ,התשכ״א-ו96ו  ,ולפי
סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח , 1957-בהתייעצות עם שר
התחבורה ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יםוד :הממשלה ,
וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז) "1977-להלן  -חוק העונשין( ,אני מצווה לאמור:
י

2

3

תיקון סעיף

בסעיף ו לצו הפעלת רכב )מנועים ודלק()סולר תחבורה( ,התשנ״ט , 1999-במקום
.1
ההגדרה ״סולר תחבורה״ יבוא:
5

״״סולר תחבורה״  -כמשמעותו בתקן ישראלי רשמי ת״י 07ו  -״חומרי דלק
פחמימניים :סולר למנועי דיזל וסולר להסקה״  ,המתאים לדרישות התקן לענינו,
ואשר תכולת הגופרית שבו אינה עולה על ,-0.035%״.
6

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ס בםיון התש״ם ) 2ביולי .(2000

^ ^ ב ״ ג בםיון התש״ס ) 26ביוני (2000
^ ^ ח מ (3-2727

2
3
4
5
6

תחילה

אליהו סויסה
שר התשתיות הלאומיות

סייח התשמ״א ,עמי  ;12התש״ס ,עמי .85
סייח התשי״ח ,עמי  ;24התשנ״ו ,עמי .200
ם״ח התשנ״ב ,עמי  4ו .2
סייח התשל״ז ,עמי .220
ק״ת התשנ״ט ,עמי .863
ק״ת התשנ״ח ,עמי  ;652י״פ התשנ״ט ,עמי .3701

עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )מחירים מרביים למועדי נפט(
)תיקון( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  12לחוק פיקוח על מתירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו1996-
)להלן  -החוק( ,ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו מצווים לאמור:

י

בסעיף )2ג( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט(,
.1
החשנ״ז , 1996-בסופו יבוא ״והם יחולו על תחנות הדלק החל בשעה  6.00של אותו יום״.

תיקון סעיף 2

2

י״ב באייר התש׳׳ס ) 17במאי (2000
^)חמ (3-2152
אליהו סויסה
שר התשתיות הלאומיות
2

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשנ״ו ,עמי .192
ק״ת התשנ״ו ,עמי  ;439התשנ״ז ,עמי .309

כללי המועעה לענף! הלול )מכסות לייעוד פטמים לשיווק בשנת ,(2000
התש״ם2000-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  71 ,70 ,53 ,31 ,3ו־)73ב( לחוק המועצה לענף הלול)ייצור
ושיווק( ,התשכ״ד) 1963-להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף )48א(
י

סייח התשכ״ד ,עמי  ;12התשנ״ד ,עמי .44
קובץ התקנות  ,6044ט׳ בתמוז היתש״ם12.7.2000 ,

721

לחוק־יסוד :הממשלה  ,וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-קובעת המועצה לענף
הלול כללים אלה:
2

הגדרות

.1

ג

בכללים אלה -

״אפרוחים״  -אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים:
״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק:
״התקופה הקובעת״  -שנת ;1999
״טונה או ק״ג״  -לפי משקל חי;
״פטמים״  -תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חודשים;
״שנת התכנון״  -שנת .2000
מכסה ארצית

גודל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון יהיה גידול
.2
 180,000טונות )להלן  -המכסה הארצית(.

קביעת מכסות
אישיות

העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור פטמים לשיווק לכל מגדל במסגרת המכסה
.3
הארצית ,בשנת התכנון ,יהיו כאמור בסעיפים  4עד .7

מכסות אישיות

לבל מגדל תיקבע מכסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת התכנון ,שתהיה שווה
.4
למכסתו האישית לגידול פטמים לשיווק שנקבעה לו לתקופה הקובעת ,כפי שהיא רשומה
בספרי המועצה.

מכסות נוספות

) .5א( מכסות לייצור פטמים שבעליהן הודיעו למועצה כי ויתרו עליהן ,ישמשו בידי
ועדת המכסות בשנת התכנון ,להקצאה של -
) (1מכסות אישיות למגדלים שמשקיהם מצויים בישובים המצויים במרום
הגליל לרבות אלוני הבשן וכל הישובים המצויים בתחום המועצה האזורית
מטה אשר ,בהתאם להנחיות שר החקלאות ,-לענין זה  -״מרום הגליל״,
כמשמעותו בחוק הגליל ,התשמ״ח."1988-
) (2מכסות אישיות למגדלים שמשקיהם מצויים בישובים זכאים ,תוך מתן
עדיפות למגדלים בישובים זכאים המצויים באזור אי ,עד למכסה כוללת של 500
טון ,בהתאם להנחיות שר החקלאות; לענין זה -
״אזור א״׳  -כמשמעות ״אזור עדיפות לאומית א״׳ בצו לעידוד השקעות הון
)קביעת אזורים לענין התוספת לחוק( ,התשנ״ח; 1998-
5

״ישובים זכאים״  -רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים.
)ב( ועדת המכסות תקבע ,בהתאם להנחיות שר החקלאות ,מכסות אישיות
למגדלים העוסקים בגידול פטמים אורגניים ,שהארגון הישראלי לחקלאות אורגנית אישרם;
המכסה הכוללת לכל מגדלי הפטמים האורגניים לא תעלה על  50טון.
פניה לקביעת
מכסות אישיות

)א( מי שזכאי למכסה אישית לפי סעיף  4או  5והיא לא נקבעה לו עד תום  15ימים
.6
מיום פרסום כללים אלה ברשומות ,רשאי לפנות עד תום  30ימים מיום הפרסום האמור
לועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.
סייח התשנ״ב ,עמי .214
ם״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ׳יד ,עמי .348
סייח התשמ־ח ,עמי .22
ק״ת התשנ״ח ,עמי  ;1051התשנ״ט ,עמי .895
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)ב( ועדת המכסות תהיה רשאית ,מנימוקים מיוחדים שיירשמו ,לדון בבקשות
שהוגשו לה לאחר המועד האמור.
ועדת המכסות רשאית לאשר ,על פי בקשתו של מי שנקבעה לו מכסה ,שינויים
.7
ן
ל
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ל
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במבםתו האישית שנקבעה ל
פ י
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שינויים במכסה
האישית

במסגרת המכסה הארעית שנקבעה לאותו מין ,לפי מפתח אחיד שתקבע ועדת המכסות.
)א( המועצה תנפיק לבל מגדל שנקבעה לו מכסה אישית לפי כללים אלה תעודת
.8
מגדל; התעודה תכלול את מכםתו האישית של המגדל.

גידול פטמים

)ב( קבלן מורשה לא ישווק אפרוחים לייצור פטמים אלא למגדל ,ובלבד שהמגדל
הציג לפניו תעודת מגדל שלו ,והכמות שהוא משווק לו אינה עולה על הכמות הרשומה
בתעודה.
)ג(

לא יגדל ולא יחזיק אדם אפרוחים או פטמים אלא אם כן בידיו תעודת מגדל.

.9

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

שמירת דינים

(.1

המועצה אוצלת בזה לוועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

אצילת סמכויות

נתאשר.
י״ט בסיון התש״ם ) 22ביוני (2000
)חמ (3-685
גיורא מסד
יושב ראש המועצה לענף הלול
חיים אורון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

רן כ ה ן
שר התעשיה והמסחר

הודעת הירושה )אגרות הרשם לעניני ירושה()מס׳  ,(2התש״ס2000-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות הירושה )אגרות הרשם לעניני ירושה(,
התשנ״ח) 1998-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי  2000לעומת המדד שפורסם
.1
בחודש ננובמבר  1999יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום בייט בתמוז התש״ם ) 2ביולי (2000
^^בחודש
כדלקמן:

שינוי סכומים

״תוספת
)תקנה )1א«
טור א׳
הפעולה או השירות

טור ב׳
בשקלים חדשים

.1
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