רשומות

קובץ התקנות
י״א בתשרי התשנ׳׳ב

5385

תקנות רואי חשבון)תיקון( ,התשנ״ב1991-

 19בספטמבר 1991

עמוד
6

תקנות הביטוח הלאומי )דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה( )תיקון(,
התשנ״ב1991-

6

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )ערבויות למילוות לזכאים(
)תיקון( ,התשנ״ב1991-

7

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()חבל יבנה ,תיקון( ,התשנ״ב1991-

8

כללי המועצה לענף הלול )מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת ) (1991הפחתה(,
התשנ׳׳ב1991-

9

כללי המועצה לענף הלול)מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת  ,(1992התשנ״ב1991-

9

כללי המועצה לענף הלול)מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת  ,(1992התשנ׳׳ב1991-

12

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק בצל בשנת ) (1991תיקון(,
התשנ״ב....1991-
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק עגבניות בשנת ) (1991תיקון(,

15

התשנ״ב1991-

16

הודעת בתי משפט)אגרות()מס׳  ,(2ד,תשנ׳׳ב1991-

16

הודעת המשכון)סדרי רישום ועיון()מם׳  ,(2התשנ״ב1991-

18

הודעת הארכיונים)אגרות( ,התשנ״ב1991-

19

הודעת הצלילה הספורטיבית)תעודות( ,התשנ״ב1991-

19

תקנות רואי חשגון )תיקון( ,התשנ״ב-ו199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4ג( ו־ 17לחוק רואי חשבון ,התשט׳׳ו , 1955-אני מתקין תקנות
1

אלה:
החלפת תקנה 12

.1

במקום תקנה  12לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז , 1955-יבוא:
2

 .12נכשל נבחן בנושא מנושאי הבחינות ,רשאי הוא לשוב ולהיבחן בו ואולם
אם קיבל ציון שלמטה מ־ 31נקודות ,לא יורשה לשוב ולהיבחן בו אלא במועד
שלאחר המועד הבא בתכוף למועד שבו נכשל.״

״נבחן שנכשל

כ״ז באלול התשנ״א ) 6בספטמבר (1991
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

)חמ 13-665

סייח התשט״ו ,עמי .26
ק״ת התשט״ז ,עמי  ;34התש׳ץ ,עמי .(376) 170

תקנות הביטוח הלאומי)דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה()תיקון(,
התשנ״ב-ו 199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127מט 1ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ׳׳ח , 1968-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון הדישה

בתקנות הביטוח הלאומי)דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה( ,התש׳׳ם1980-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( ,ברישה ,אחרי ״ 127מט״ יבוא ״ 127מט1״.

תיקון תקנה 1

.2

תיקון תקנה 2

.3

2

בתקנה  1לתקנות העיקריות -
) (1בהגדרת ״ילד״ ,במקום ״שמלאו לו  3שנים ושטרם״ יבוא ״שטרם״:
) (2בהגדרת ״ילד נכה״ ,במקום ״״ילד נכה״״ יבוא ״״ילד התלוי בעזרת הזולת״״
ובמקום ״ילד ,שכתוצאה״ יבוא ״ילד שמלאו לו  3שנים ואשר כתוצאה״;.
) (3אחרי הגדרת ״פעולות יומיום״ יבוא:
״ ״ילד הסובל מליקוי מיוחד״  -ילד ,שרופא מומחה למחלות ילדים ,שהמוסד הסמיכו לכך,
קבע כי הוא סובל מאחד הליקויים המנויים בתוספת!
״ילד נכה״  -ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הסובל מליקוי מיוחד:״
בתקנה  2לתקנות העיקריות -
) (1בתקנת משנה )א( ,במקום ״בעד ילד נכה התלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב
שעות היממה״ יבוא ״בעד ילד התלוי בעזרת הזולת במידה רבה ברוב שעות היממה ובעד
ילד הסובל מליקוי מיוחד״;
) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום ״בעד ילד נכה התלוי לחלוטין בעזרת הזולת״ יבוא ״בעד
ילד התלוי בעזרת הזולת לחלוטין״.

1
2

6

ס״ח התשכ״ח ,עמי  :108התשנ״א ,עמי .106
ק״ת התש״ם ,עמי  ;1906התשמ״ט ,עמי .1145
קובץ התקנות  ,5385י״א בתשרי התשנ״ב19.9.1991 ,

האמור בתקנה  3לתקנות העיקריות יסומן )א( .ואחריו יבוא:

.4

תיקון תקנה 3

״)ב( לענין תקנת משנה )א( יראו כילד נכה שעיקר זמנו מוקדש ללימודים  -גם ילד
הסובל מליקוי מיוחד שמתבצעת לגביו תכנית טיפול ,אם טרם מלאו לו  5שנים ,ואם הגיע
לגיל האמור לאחר תחילת שנת הלימודים השוטפת ־ כל עוד לא החלה שנת הלימודים
שלאחריה :לענין זה ,״תכנית טיפול״  -תכנית טיפול שאישר מנהל רפואי של מכון או
מרכז להתפתחות הילד של משרד הבריאות או של קופת חולים או תכנית טיפול שאישר
רופא שמינהו מנהל מכון או מרכז כאמור.״
בתקנה )8א( לתקנות העיקריות ,במקום ״הוא ילד נכה״ יבוא ״תלוי בעזרת הזולת״
.5
ובמקום ״בגדר ילד נכה״ יבוא ״בגדר ילד התלוי בעזרת הזולת.״
אחרי תקנה  12לתקנות העיקריות יבוא:

.6

תיקון.תקנה 8

הוספת התוספת

״תוספת
)תקנה (1
ליקויים מיוחדים
.1
.7

תסמונת ע״ש דאון״.

תחילתן של תקנות אלה בי 1בחודש שלאחר חודש פרסומו.

תחילה

ד׳ באלול התשנ״א ) 14באוגוסט (1991
יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

)חמ -2146

(3

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()ערבויות למילוות
לזכאים( )תיקון( ,התשנ"ב991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  33לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש׳׳י ,1950-אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()ערבויות למילוות
.1
לזכאים( ,התשי״ד , 1954-במקום הגדרת ״רשות מוסמכת״ יבוא:
2

״״רשות מוסמכת״  -ראש היחידה לתביעות תגמולים והטבות באגף השיקום במשרד
הבטחון ביחד עם ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה באגף הכספים במשרד
הבטחון.״
ד׳ באלול התשנ״א ) 14באוגוסט (1991
<ו׳מ (3-2218

!ן״ח התש״י ,עמי  ;162התשמ״ט ,עמי .10
ין״ת התשי״ד ,עמי  ;939התש״ן ,עמי .462

קובץ התקנות  ,5385י״א בתשרי התשנ״ב19.9.1991 ,

משה ארנס
שר הבטחון

תיקון תקנה 1

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()חבל יבנה ,תיקון( ,התשנ״ב1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
החלפת פרט )כ״
ב ת י ס פ ת

ה ר א ש ו נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח , 1958-במקום
.1
פרט )בז( יבוא:
2

״)כ״ז(
ח ב ל יבו:ה
בפרט זה ,״מפה״  -המפה של אזור חבל יבנה הערוכה בקנה מידה של  1:10,000ואשר
נחתמה ביד שר הפנים ביום י״ב באייר התשל״ו) 12במאי  ,(1976כפי שתוקנה בתשריט הערוך
בקנה מידה של  1:10,000אשר נחתם ביד שר הפנים ביום ד׳ באלול התשנ׳׳א) 14באוגוסט (1991
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה
ובמשרדי המועצה האזורית חבל יבנה ,קבוצת יבנה.
טור א׳

בית גמליאל

מור ב׳

הגושים 3524 ,3521 ,3520 ,3517,3509 :עד ,3533 ,3531 ,3527
.3543 ,3542 ,3534
חלקי הגושים3518 :״ ,3564 ,3560 ,3530 ,3523 ,3522 ,3519
כמםומן במפה.

בן זכאי

הגושים 3535 ,3515 :עד .4887 ,4886 ,4881 ,3541 ,3539
חלק גוש ,4882 :כמיסומן במפה.

בית רבן

חלק גוש ,3553 :כמיסומן במפה.

בני דרום

הגושים 459 ,196 :עד .4880 ,3540 ,2044 ,462
חלקי הגושים 2041 ,195 ,192 :עד  ,2046 ,2045 ,2043כמםומן
במפה.

ישיבת כרם יבנה

חלקי הגושים ,3553 ,3552 :כמםומן במפה.
שטח מאדמות בשיט כמסונןן במפה באות א׳.

ניר גלים

הגושים 189 ,184 :עד  197 ,191עד  463 ,199ו־.464
חלקי הגושים 469 ,465 ,192 ,182 :עד ,2064 ,2063 ,473 ,471
כמםומן במפה.

קבוצת יבנה

הגושים.3555 ,3554 :
חלקי הגושים.3553 ,3551 ,551 ,549 ,548 :
שטח מאדמות בשיט כמסומן במפה באות ״ב״.
הגושים 4888 ,4885 ,4884 ,2035 ,2034 :עד  4894 ,4892עד .4896
חלקי הגושים 2030 :עד  2036 ,2033עד ,4893,4883 ,2050 ,2039
 ,4897כמסומן במפה.״

ד׳ באלול התשנ״א ) 14באוגוסט (1991
<חמ 0-136
1
2

8

אריה דרעי
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״ח ,עמ׳  ¡1256התשמ״א ,עמ׳ .1281
קובץ התקנות  ,5385י״א בתשרי התשנ״ב19.9.1991 ,

כללי המועצה לענף הלול)מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת ) (1991המחתה(,
התשנ״ב1991-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  71 ,70 ,36 ,3ו־)73ב( לחוק המועצה לענף הלול )ייצור
ושיווק( ,התשכ״ד ,'1963-קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
המיכסה הארצית לגידול פטמים לשיווק שנקבעה בסעיף  2לכללי המועצה לענף הלול
.1
)מיכםות לייצור פטמים לשיווק בשנת  ,(1991התשנ״א) 1991-להלן  -כללי התשנ׳׳א( תופחת
לי 122,000טונות.
2

כל המיכסות האישיות לגידול פטמים לשיווק שקבעה ועדת המיכסות לפי סעיף )5א( ו־)ג(
.2
לכללי התשנ״א יופחתו בשיעור  8%למעט המיכסות האישיות של אותם המגדלים להם נקבעה
מיכסה אישית נוספת לפי סעיף )5ב( לכללי התשנ״א.

הפחתת מיכסה
א י צ י ת

הפחתת מיכסות
אישיות

נתאשר.
ב״ח באב התשנ״א ) 8באוגוסט (1991
אריה בצר
יושב ראש המועצה לענף הלול

<חמ (3-685

רפאלאיתן
שר החקלאות
1
2

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

סייח התשכ״ד ,עמי  !12התשמ׳׳א ,עמי .179
ק״ת התשנ״א ,עמי .770

כללי המועצה לענף הלול )מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת ,(1992
התשנ״ב1991-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  71 ,70 ,53 ,37 ,36 ,34 ,31 ,3ו־)73ב( לחוק המועצה לענף
הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ״ד) '1963-להלן  -החוק( ,ובהתאם לסעיף )2ג( לחוק הגליל,
התשמ׳׳ח) 1988-להלן  -חוק הגליל( ,קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
2

.1

בכללים אלה ־

הגדרות

״אנורוחים״  -אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים!
״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק!
״התקופה הקובעת״  -תקופת תשעת החודשים שמ־ 1באפריל  1991ועד  31בדצמבר -,1991
״פטמים׳׳  -תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חודשים:
״טונה או ק׳׳ג״  -לפי משקל חי:
״שנת תכנון״  -השנה הקלנדרית !1992
״תלושים״  -התלושים המונפקים לפי סעיף 32א לכללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור
ושיווק( )מס׳  ,(2התשכ״ח. 1968-
3

י !״ח התשכ״ד ,עמ׳  ;12התשמ״א ,עמי .179
^׳ח התשמ״ח ,עמי  ;(166) 22התש״ן ,עמי .50
י -ק״ת התשכ״ח ,עמי .1862
2

קוב? התקנות  ,5385י״א בתשרי התשנ״ב19.9.1991 ,

9

גודל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון יהיה  185,000טונות
.2
)להלן  -המיכסוז הארצית(.
העקרונות לקביעת מיכסות אישיות לגידול פטמים לשיווק לכל מגדל במסגרת המיכםה
.3
הארצית בשנת התכנון יהיו כאמור בסעיפים  4עד .12
בקבעה .את המיכסות האישיות תתחשב ועדת המיכסות בהנחיות שר החקלאות בדבר
.4
תכנון חקלאי ובהמלצותיו.
)א( לכל מגדל ,שאינו חבר אגודה שיתופית שלה נקבעה לתקופה הקובעת מיכםה אישית
.5
משותפת עבור כלל חבריה ,תיקבע מיכסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת התכנון שתהיה
שווה ל־ 133.3%של מיכסתו האישית לגידול פטמים לשיווק שנקבעה לו לתקופה הקובעת ,כפי
שהיא רשומה בספרי המועצה.
)ב( לכל יחידת משק פטמים של משק לול משפחתי במרום הגליל ,כמשמעותו בחוק
הגליל ,שגידלה פטמים לשיווק בתקופה שבין  1באפריל  1989ל־ 31במרס  ,1990תיקבע מיכסה
אישית נוספת להשלמת המיכסה של אותה יחידה שעל פי סעיף קטן)א( או להשלמת המיכסה
האישית הנקבעת לה לשנת התכנון לפי סעיף ) 34ב( לחוק ,לפי הענין ,למיכסה כוללת של  50טון
בשנת התכנון.
)ג( לאגודה שיתופית שנקבעה לה לתקופה הקובעת מיכסה אישית משותפת עבור כלל
חבריה תיקבע מיכסה אישית משותפת עבור כלל חבריה לגידול פטמים לשיווק בשנת התכנון,
בגודל  133.3%של מיכסתה המשותפת לגידול פטמים לשיווק שנקבעה לה לתקופה הקובעת ,כפי
שהיא רשומה בספרי המועצה ,תוך התאמה להוראות סעיף קטן )ד(.
)ד( נקבעו מיכסות אישיות לפי סעיף קטן)ב( לחברי אגודה מסוימת שלה מיכםה אישית
משותפת עבור כלל חבריה ,תהווינה כלל המיכסות האישיות האלה חלק מהמיכסה המשותפת של
אותה אגודה הנקבעת לפי סעיף קטן )ג(.
)ה( תוספת המיכםה לפי סעיף ק ט ן ) ב ( מותנית בכך ,כי מלוא ניצול המיכסה האישית
יהיה ביחידת משק הפטמים שלה נקבעה המיכסה באזור מחים הגליל ,כמשמעותם בחוק הגליל.
יסתבר לועדת המיכסות כי התנאי האמור לא קויים ,אם במשך התקופה הקובעת ואם בשנת
התכנון ,רשאית היא שלא לקבוע תוספת כאמור או לבטלה אם התוספת כבר נקבעה.
תוספות זמניות או חד פעמיות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכסות בתקופה הקובעת
.6.
לא יובאו בחשבון בקביעת המיכסות האישיות לשנת התכנון.
)א( מי שזכאי למיכסה אישית לפי סעיף  5והיא לא נקבעה לו עד תום  15ימים מתאריך
.7
פרסום כללים אלה ברשומות ,רשאי לפנות עד תום  30ימים מתאריך הפרסום האמור לועדת
המיכסות בבקשה לקביעת מיכםתו.
)ב(

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

)א( ועדת המיכסות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף  5לפי בקשתו של
,8
מי שנקבעה לו מיכםה ,במסגרת המיכסה הארצית ,אם הוכחו ,להנחת דעתה ,נסיבות מיוחדות
המצדיקות את ההגדלה.
)ב( ועדת המיכסות רשאית לקבוע תוספות חד־פעמיות למיכסות האישיות שנקבעו לפי
סעיף  5על פי שיקולים שתקבע ובכלל זה הנחיות שר החקלאות ,מתוך המיכסות האישיות שאינן
מנוצלות ,בהיקף שתקבע המועצה מזמן לזמן.
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)ג(

ועדת המיכסות רשאית לקבוע כי הזכאות לתוספת כאמור תהיה לפי סוגי מגדלים,

לפי היקף הייצור ,לפי אזורים או לפי קיום תנאים מםויימים.
;ד(

המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים ובאופן

שתורה! מגדל לא ייצר ולא ישווק את התוספות האמורות במועדים אחרים ובאופן א ח ר ממה
ש נ ק ב ע כאמור.
.9

ועדת המיכסות רשאית לאשר ,על פי בקשתו של מי שנקבעה לו מיכסה ,שינויים ב מ י כ ס ת ו

האישית ש נ ק ב ע ה לפי סעיפים  5ו־)8א( על ידי החלפת מין אחד ש ל ת ו צ ר ת הלול במין אחר,

שינויים במיכםה
האישית

ב מ ס ג ר ת המיכסה הארצית שנקבעה לאותו מין ,לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת המיכסות.
.10

)א(

מגדל ה ח ב ר ביותר מאגודה שיתופית אחת ,ייכלל לצורך ק ב י ע ת המיכסה האישית

מיכסה משותפת

המשותפת באגודה אחת בלבד.
)ב(

ועדת המיכסות רשאית לקבוע לאגודה שיתופית מיכםה אישית מ ש ו ת פ ת ר ק בעד

אותם חברי האגודה המיצרים פטנטים בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום ש ל האגודה.
)ג(

על אף האמור בסעיף ק ט ן ) ב ( רשאית ועדת המיכםות לאשר לאגודה שיתופית ל כ ל ו ל

בין חבריה ,לצורך ק ב ל ת מיכסה אישית משותפת ,גם חברים המייצרים פטמים מחוץ לתחום
הישוב ,כאמור בסעיף קטן )ב( ,אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.
.11

)א(

ק ב ע ו בית משפט או ועדת ק נ ס ו ת בהחלטה סופית ,כי מגדל שיווק או הוביל פטמים

הקטנת מיכסה

שלא לפי החוק או כללים שנקבעו על פיו ,או כי מגדל ק י ב ל או גידל אפרוחים לגידול פטמים שלא
על פי תלושים ובהתאם לפרטים הנקובים בתלושים ,רשאית ועדת המיכםות להקטין א ת מיכסתו
האישית לגידול פטמים לשיווק ש ל אותו מגדל ,ובמקרה שטרם נ ק ב ע ה לו מיכסה  -לקבוע לו
מיכסה מוקטנת • -
)(1

בשיעור של  20%ל א ח ר שקבעו כך בראשונה:

)(2

.בשיעור של  40%לאחר שקבעו כך בשנית:

משקבעו כך בשלישית רשאית ועדת המיכסות שלא לקבוע לו מיכסה כ ל ל או ל ב ט ל
לחלוטין את המיכסה שנקבעה לו.
)ב(

היה המגדל לגביו נ ק ב ע האמור בסעיף ק ט ן ) א ( ח ב ר אגודה שיתופית ש נ ק ב ע ה לה

מיכסו; משותפת עבור כ ל ל חבריה ,תוקטן המיכסה האישית המשותפת של אותה אגודה במיכסתו
האישית של אותו מגדל חלקה או כולה ,בהתאם להוראות הישימות של סעיף קטן )א(.
.12

ועדת מיכסות רשאית להקטין מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף - 5
)(1

למגדל  -בחריגה של המגדל ממיכםתו האישית:

)(2

לאגודה שיתופית י־ בחריגה של כ ל ל חברי אותה אגודה מהמיכסה האישית

הקטנת מיכסה
עקב חריגה

המשותפת של האגודה.
בסעיף זה ,״חריגה״  -כמות הפטמים בק״ג ששווקה בפועל בתקופה ה ק ו ב ע ת העודפת על
משקל הפטמים הכלול במיכםה האישית לתקופה הקובעת ,או כמות הפטמים ב ק ״ ג
ה מ ת ק ב ל ת ממכפלת מספר האפרוחים ש נ ת ק ב ל ו לצורך גידול פטמים בתקופה ה ק ו ב ע ת ב־1
בספטמבר ,ב ה פ ח ת ת משקל הפטמים הכלול במיכםה האישית לתקופה הקובעת.
.13

)א(

כל מגדל זכאי לתלושים ל ק ב ל ת אפרוחים לייצור מיכסתו האישית לפי מפתח של

אפרוח אחד לכל  1.8ק ״ ג פטמים לשיווק שבמיכסתו.
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מספר אפרוחים
וויסות

11

)ב( המועצה תנפיק את התלושים למגדלים במשך• שנת התכנון באופן שיהיה בו כדי
לווסת את אספקת הפטמים במהלך השנה האמורה בהתחשב בביקוש החזוי.
מועד ניצול
המיכסה האישית
לשיווק פטמים

 .14לא ישווק מגדל פטמים אלא במועדים שתקבע המועצה מפעם לפעם ,בהתחשב בביקוש
ובהיצע החזוי של הפטמים.

גידול פטמים
לפי תלושים

 .15לא יגדל ולא יחזיק מגדל פטמים אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחים ממדגרה כנגד
תלושים.

תחולה

.16

כללים אלה יחולו על גידול פטמים לשיווק בשנת התכנון.

אצילת סמכויות

.17

המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

שמירת דינים

 .18אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.
נתאשר.
כ״ח באב התשג״א ) 8באוגוסט (1991
אריה בצר
יושב ראש המועצה לענף הלול

)1זמ (3-685

רפאל איתן
שר החקלאות

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

כללי המועצה לענף הלול )מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק כשנח ,(1992
התשנ"ב1991-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  71 ,70 ,53 ,37 ,36 ,34 ,31 ,3ו־)73ב( לחוק המועצה לענף
הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ׳׳ד) '1963-להלן  -החוק( ,ובהתאם לסעיף  0)2לחוק הגליל,
התשמ״ח) 1988-להלן  -חוק הגליל( ,קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
2

הגדרות

.1

בכללים אלה -

״אפרוחות״  -אפרוחות משעת בקיעתן מהביצה ועד גיל שבעה ימים!
״ביצי מאכל״  -ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה:
״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק:
״המנהל״  -המנהל הכללי של המועצה שמונה לפי סעיף  26לחוק:
״התקופה הקובעת״  -תקופת תשעת החודשים שמ־ 1באפריל  1991ועד  31בדצמבר :1991
״טונה״ ו״ק״ג״  -לפי משקל חי:
״מטילות״  -תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים:
״פרגית״  -תרנגולת בגיל שעד חמישה חודשים:
״עופות להטלה״  -מטילות ,פרגיות ואפרוחות:
״שנת התכנון״  -השנה הקלנדרית ;1992
י סייח התשכ״ד ,עמי  ;12התשמ״א ,עמי .179
ס״ח התשמ׳׳ח ,עמי  ;(166) 22התש׳׳ן ,עמי .50
2

12
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״תלושים״  -התלושים שהמועצה מנפיקה לרכישת אפרוחות לגידול מטילות ,לפי סעיף 32א
לכללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור ושיווק( )מס׳  ,(2התשכ״ח. 1968-
3

גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון יהיה גידול מטילות
.2
לייצור  1,676,000,000ביצי מאכל לשיווק )להלן  -המיכסה הארצית(.

מיכםה ארצית

ה ע ק ת נ ו ת לקביעת מיכםות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת התכנון
.3
במסגרת המיכסה הארצית יהיו כאמור בסעיפים  4עד .13

קביעת מיכסות
א י ש י ו ת

בקבעה את המיכסות האישיות תתחשב ועדת המיכםות בהנחיות שר החקלאות בדבר
.4
תכנו־ חקלאי ובהמלצותיו.

הנחיות

)א( לכל מגדל ,שאינו חבר אגודה שיתופית שנקבעה לה לתקופה הקובעת מיכסה אישית
.5
משותפת עבור כלל חבריה ,תיקבע מיכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון
שתהיה שווה ל־ 133.3%של מיכסתו האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו לתקופה
הקובעת ,כפי שהיא רשומה בספרי המועצה.

מיכסה אישית

)ב( לכל יחידת משק להטלה של משק לול משפתתי במרום הגליל ,כמשמעותו בחוק
הגליל ,שייצרה ביצי מאכל לשיווק בתקופה שבין  1באפריל  1989ל־ 31במרס  ,1990תיקבע
מיכסה אישית נוספת לייצור מספר ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון ,שיהיה שווה למספר
שיתקבל כמפורט להלן :מספר הנפשות שנוספו באוכלוסיה בישראל בתקופה  1בינואר  1991עד
 30ביוני  ,1991לפי קביעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפול שניים ,מוכפל ב־ ,305ומחולק
במסנ!ר יחידות המשקים להטלה הזכאיות לתוספת במותנה לעיל ־ ולא פחות מ־ 30,000ביצה:
ובתנאי כי תוספת זו ביחד עם המיכסה הנקבעת לה לפי סעיף ק ט ן ) א ( או ביחד עם המיכסה
האישית הנקבעת לה לשנת התכנון לפי סעיף )34ב( לחוק ,לפי הענין ,לא יעלו על  500,000ביצים
ליחידת משק להטלה כאמור.
)ג( לאגודה שיתופית שנקבעה לה לתקופה הקובעת מיכסה אישית משותפת עבור כלל
חבריה תיקבע מיכסה אישית משותפת עבור כלל חבריה לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון
שתהיה שווה ל־ 133.3%של מיכסתה המשותפת לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לה לתקופה
הקובעת ,כפי רשומה בספרי המועצה ,תוך התאמה להוראות סעיף קטן )ד(.
)ד( נקבעו מיכסות אישיות לפי סעיף קטן)ב( לחברי אגודה מסוימת שלה מיכסה אישית
משותפת עבור כלל חבריה ,תהווינה כל המיכסות האישיות האלה חלק מהמיכסה המשותפת של
אותו; אגודה הנקבעת לפי סעיף קטן )ג(.
)ה( תוספת המיכסה לפי סעיף ק ט ן ) ב ( מותנית בכך ,כי מלוא ניצול המיכםה האישית
יהיה ביחידת משק ההטלה שלה נקבעה המיכסה באזור מרום הגליל; הסתבר לועדת המיכסות כי
התנאי האמור לא קויים ,בין במשך התקופה הקובעת ובין בשנת התכנון ,רשאית היא שלא לקבוע
תוספת כאמור או לבטלה אם התוספת כבר נקבעה.
תוספות זמניות או חד־פעמיות למיכםות האישיות שקבעה ועדת מיכםות בתקופה הקובעת
.6
לא יובאו בחשבון בקביעת המיכסות האישיות לשנת התכנון.
)א( מי שזכאי למיכסה אישית לפי סעיף  5והיא לא נקבעה לו עד תום  15ימים מיום
.7
,
פרסום כללים אלה ברשומות ,רשאי לפנות עד תום  30ימים מיום הפרסום האמור ל
בבקשה לקביעת מיכסתו.
ו ע ד ת

)ב(

ה

מ

כ

ס

ו

ת

תוספות זמניות

פניה לקביעת
מיכסה אישית

ועדת המיכםות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד כאמור.

ק״ת התשכ״ח ,עמ׳ .1862
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ועדת המיכםות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף  5על פי בקשתו של מי
.8
שנקבעה לו מיכסה ,במסגרת המיכסה הארצית ,אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות
המצדיקות את ההגדלה.
ועדת המיכםות רשאית לאשר ,על פי בקשתו של מי שנקבעה לו מיכסה ,שינויים במיכסתו
.9
האישית שנקבעה לפי סעיפים  5ו־ ,8על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר ,במסגרת
המיכסה הארצית שנקבעה לאותו מין ,לפי מפתח אחיד שתקבע ועדת המיכםות.
)א( מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת ייכלל לצורך קביעת המיכסה האישית
.10
המשותפת באגודה אחת בלבד.
)ב( ועדת המיכסות תקבע לאגודה שיתופית מיכםה אישית משותפת רק בעד אותם חברי
האגודה המייצרים ביצי מאכל בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום של האגודה.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן)ב( רשאית ועדת המיכםות לאשר לאגודה שיתופית לכלול
בין חבריה ,לצורך קבלת מיכסה משותפת ,גם חברים המייצרים ביצי מאכל מחוץ לתחום הישוב,
כאמור בסעיף קטן )ב( ,אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.
)א( קבעו בית משפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית כי מגדל שיווק או הוביל ביצי מאכל
.11
או מטילות שלא לפי החוק או כללים שנקבעו על־פיו ,או כי מגדל קיבל או גידל אפרוחות שלא על
פי תלושים או בהתאם לפרטים הנקובים בהם ,או כי מגדל קיבל או גידל פרגיות שלא בהתאם
לתלושים ,רשאית ועדת המיכםוח להקטין את מיכסתו האישית לגידול ביצי מאכל לשיווק של
אותו מגדל ,ובמקרה שטרם נקבעה לו מיכסה  -לקבוע לו מיכסה מוקטנת -
)(1

בשיעור של  20%לאחר שקבעו כך בראשונה!

)(2

בשיעור של  40%לאחר שקבעו כך בשנית•,

משקבעו כך בשלישית רשאית ועדת המיכםות לבטל לחלוטין את המיכסה האמורה.
)ב( היה המגדל לגביו נקבע האמור בסעיף קטן)א( חבר אגודה שיתופית שנקבעה לה
מיכםה משותפת עבור כלל חבריה ,תוקטן המיכסה האישית המשותפת של אותה אגודה במיכסתו
האישית של אותו מגדל חלקה או כולה ,בהתאם להוראות הישימות של סעיף קטן )א(.
.12

ועדת מיכסות רשאית להקטין מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף - 5
)(1

למגדל  -בחריגה של המגדל ממיכסתו האישית:

) (2לאגודה שיתופית  -בחריגה של כלל חברי אותה אגודה מהמיכסה האישית
המשותפת של האגודה.
בסעיף זה ,״חריגה״  -שיווק בפועל בתקופה הקובעת --
)(1

של מספר ביצי מאכל מעל למספר ביצי המאכל הכלולות במיכסה האישית :או

) (2מספר ביצי מאכל המתקבל ממכפלת מספר העופות להטלה בלול כפי שנמצא
בביקורת שערכו המועצה או הרשות לפיקוח חקלאי ,במפתח על פי סעיף 13
בהפחתת מספר ביצי המאכל הכלולות במיכסה האישית לתקופה הקובעת.
 . 13המועצה תקבע מיכםה של עופות להטלה לכל מגדל לייצור מיכםתו האישית על פי המפתח
שתקבע בהתאם למיכםתו האישית.
)א( מגדל לא ירכוש או יקבל ולא ימכור או ימסור מטילות ללא היתר בכתב ומראש של
.14
המנהל או של עובד המועצה שקבע לכך המנהל ,פרט למכירה ומסירה לשיווק לפי סעיף קטן)ב(.
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ו ב( על המגדל לשווק או לחסל את כל המטילות שבמשקו המגיעות לגיל  28חודשים מיום
הבקיעה  ,אלא אם כן קיבל היתר בכתב מהמנהל או מעובד המועצה שקבע לכך המנהל ,לשווקן
בגיל אחר.
)ג( המועצה רשאית לסרב למסור תלושים למגדל שלא שיווק או חיסל מטילות כאמור
בסעיף קטן )ב( אף אם זכאי המגדל לתלושים נוספים בשנת התכנון.
)ד( המועצה תנפיק את התלושים למגדלים במשך שנת התכנון באופן שיהיה בו כדי
לווסת את אספקת ביצי המאכל במהלך השנה האמורה ,בהתחשב בהיצע ובביקוש החזויים.
 .15ו א( לא יגדל ולא יחזיק אדם פרגיות אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחות מהן גידל אותן
ממדגרה ,כנגד תלושים שמסר לו מגדל מטילות.

גידול ומכירת
פ ר ג י ו ת

< ב( לא ימכור ולא ימסור אדם פרגיות למגדל ,ומגדל לא ירכוש ולא יקבל פרגיות אלא אם
כן התקיימו כל אלה:
) (1המגדל נתן לאותו אדם את התלושים עבור האפרוחות שאותו אדם קיבל מן
המדגרה מהן גידל את הפרגיות:
) (2המכירה ,המסירה ,הרכישה או הקבלה תואמים את הפרטים הנקובים
בתלושים.
 .16קבלן מורשה לא ישווק מטילות של מגדלים הצמודים אליו בשיווק ביצי מאכל אלא
למשחטוז שהמועצה ןזקבע.
.17

.19

שיווק מטילות

<:ללים אלה חלים על ייצור ושיווק של ביצי מאכל בשנת התכנון.

תחולה

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו ש ל דין אחר.

שמירת דינים

המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

אצילת סמכויות

נתאשר.
כ״ח באב התשנ״א ) 8באוגוסט (1991
אריה בצ ר

)חמ 0-685

יושב ראש המועצה לענף הלול
רפאלאיתן
שר החקלאות

משהנםים
שר התעשיה והמסחר

כללי ר מועצה לייצור ולשיווק של ירקות)גידול ושיווק בצל בשנת ו)(199תיקון(,
התשנ״ב-ו99ו
בחוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט, 1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
1

ו:כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק בצל בשנת  ,(1991התשנ״א-
.1
) 1991להלן  -הכללים( ,בסעיף  ,2במקום ״7,050״ יבוא ״6,750״.

תיקון סעיף 2

2

י סייח התשי״ט ,עמ׳  !222התשנ״א ,עמי .30
ק״ת דתשנ״א ,עמי .728
2

קובץ התקנות  ,5385י״א בתשרי התשנ׳׳ב19.9.1991 ,

15

תיקון סעיף 5

בסעיף  5לכללים ,במקום ״בחודשים נובמבר ודצמבר״ יבוא ״בחודש נובמבר׳ /ובמקום
;.
.2
•מבשילים״ יבוא ״ישווקו״.
נתאשר.
כ״ח באב התשנ״א ) 8באוגוסט (1991
ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

)חמ (3-881

רפאל איתן
שר החקלאות

מ ש ה נסים
שר התעשיה והמסחר

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק עגבניות כשנח (1991
)תיקון( ,התשנ״ב1991-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט,'1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
תיקון

סעיף

2

בכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק עגבניות בשנת ,(1991
.1
התשנ״א , 1991-בסעיף  ,2במקום ״14,650״ יבוא ״14,150״.
2

נתאשר.
כ׳׳ח באב התשנ״א ) 8באוגוסט (1991
ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

<חפ (3-881

רפאל איתן
שר החקלאות

מ ש ה נסים
שר התעשיה והמסחר

ם״ח התשי״ט ,עמ׳  ¡222התשנ״א ,עמי .30
ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .728

הודעת בית משפט )אגרות( )מס׳  ,(2התשנ״ב1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ד( לתקנות בית משפט )אגרות( ,התשמ״ח) '1987-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט  1991לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר
.1
 ,1991יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״א) 1באוקטובר  ,(1991כדלקמן:

ק״ת התשמ״וז ,עמי  (316) 221ועמי  :1010התשנ״א ,עמ׳ .731

16
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״תוספת ראשונה
)תקנה 2א(
בשקלים חדשים

.1

הגשת ערעור בבית המשפט העליון

1,098

.2

)א( הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות
הגשת ערעור על החלטת הרשם )למעט עתירה לבית
המשפט הגבוה לצדק(

368

)ב(
.3

הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

184

הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:
)א( תביעה לסכום כסף קצוב למעט תביעה כאמור בפרט
משנה )אא(

)אא( תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף
)ב(

בכל תביעה אחרת ,למעט הליך שפריט  8חל עליו

 2.5%מהסכום הנתבע
כערכו בעת
הגשת התובענה
9,951
1,098

.4

הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט
שלום

459

.5

הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על
נ!סק דין של בית משפט שלום

275

.6

הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי

184

.7

וזגשת הליך בבית משפט שלום:
ו א(

.8

תביעה לסכום כסף קצוב

 2.5%מהסכום הנתבע,
כערכו בעת הגשת
התובענה ,ולא פחות
נד 90שקלים חדשים

)אא( תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף

929

)ב(

בכל תביעה אחרת ,למעט הליך שפריט  8חל עליו

550

)ג(

הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום

184

הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף
דבאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:
)א(

בבית משפט מחוזי

368

)ב(

בבית משפט שלום

184

)ג(

בבית דין לשכירות

90

.9

׳צתירת אסיר או עציר

28

.10

ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת •רשות ערעור

פטור
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בשקלים חדשים

 .11ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור

יש להשלים לסכום
האגרה המשתלמת
עבור הגשת ערעור

 .12דיון נוסף בבית המשפט העליון

כבערעור לבית
המשפט העליון

 .13הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:
)א( בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות

90

)ב( בבית משפט מחוזי

184

 .14עשיית צוואה

57

 .15הפקדת צוואה ,והחזרת צוואה

18

 .16עשיית תצהיר בפני שופט או רשם

18

 .17העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט

 2לכל עמוד

 .18אישור העתק כמתאים למקור

 2לכל ע מ ו ד ״

י״ז באלול התשנ״א ) 27באוגוסט (1991

י ׳ ק ד מ י  ,שופט
סגן נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט בפועל׳

)חמ (3-47

הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון( )מס׳  ,(2התשנ״ב991-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 16א)ב( ו־)ג( לתקנות המשכון)סדרי רישום ועיון( ,התשכ׳׳ז-
) '1967להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומי
האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט  1991לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר
.1
 ,1991יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר (1991
כדלקמן:

״תוספת שניה
)תקנה 16א(
האגרה בשקלים חדשים

.1

בעד רישום הודעת מישכון או מישכון נוסף או הגדלת היקף החיוב

 .2בעד רישום הודעת העברת מישכון ,רישום תסיבת מישכון ,רישום
הודעה על תיקון תנאי מישכון ,רישום תסיבת הנכס הממושכן ורישום
הודעה על פדיון מישכון או פדיונו החלקי

46

 37י

.3

בעד כל פעולה אחרת של הרשם ,על־פי התקנות

18

.4

בעד עיון בכרטסת

6

י ק״ת התשכ׳׳ז ,עמ׳  !2345התשמ״ח ,עמי  ;1013התשנ״א ,עמי  730ועמי 1167

18
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האגרה נשקלים חדשים

 .5בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו או במסמכים בלבד -
לגבי כל הודעת מישכון

10

 .6בעד קבלת העתק של מסמך או נסח ,מרישומים השמורים בלשכה -
בעד כל עמוד או חלק ממנו

2

 .7בעד אימות העתק של מסמך או נסח ,מרישומים השמורים בלשכה -
י
בעד כל עמוד או חלק ממנו

 2י

.8

פטור מאגרה״

ביטול רישום

ט״ז באלול התשנ״א ) 26באוגוסט (1991
י׳ קדמי
נשיא של בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

)חס 13-812

הודעת הארכיונים )אגרות( ,התשנ״ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות הארכיונים )אגרות( ,התשמ״ב) '1982-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן לחודש יולי  1991לעומת חודש ינואר  ,1991כפי
.1
שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ״ג בתשרי
התשנ״ב ) 1באוקטובר  (1991כדלקמן:
האגרה

שינוי סכומים

הסכום בשקלים חדשים

.1

אגרת עיון או אגרת העתק)תקנה (2

11

.2

אגרת עיון בספרי נפוס)תקנה (3

23

.3

אגרת העתק צילומי)תקנה  (4עד  15צילומים

11״

ט״ו באלול התשנ״א ) 26באוגוסט (1991
)חמ (3-82

ראובן ירון
הגנז

ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;1071התשנ׳׳א ,עמי .742

הודעת הצלילה הספורטיבית )תעודות( ,התשנ״ב991-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחלק ג׳ של התוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית
)תעודות( ,התש״ם) 1980-להלן  -התוספת( ,אני מודיע לאמור:
!

הנוסח של חלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת ,כפי שהם מתוקנים עקב השינויים באגרות המפורטות
.1
בהם ,שאירעו ביום י״ט בתמוז התשנ״א ) 1ביולי  ,(1991הוא כמפורט להלן:
1

שינויים באגרות

ק״ת התש״ם ,עמ׳  :1380התשנ׳׳א ,עמ׳ .418
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19

״חלל ,א׳ :אגרות בעד תעודת צולל
שקלים חדשים

בעד-

) (1תעודת צולל או חידושה)כולל ביטוח( ,לכל שנה

49

) (2כפל תעודה כאמור בתקנה 12

5

י

חלק ב׳ :אגרות בעד רשיונות למרכז צלילה או
בעד תעודות להדרכת צלילה
.1

.2

בעד-
) (1רשיון למרכז צלילה או חידושו כשתקפו עד שנה

135

) (2רשיון למרכז צלילה המעיד כי הוא מיועד להיות בית־ספר
לצלילה ספורטיבית ,או חידושו ,כשתקפו עד שנה
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) (3כפל רשיון כאמור בפסקאות) (1ו־)(2

5

בעד -
) (1הנפקת תעודת הדרכה ,לכל שנה

49

) (2כפל תעודה כאמור בסעיף קטן)א(

5

) (3כל בחינה נוספת כאמור בתקנה  61או שינון לפי תקנה 30

32״.
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