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 1ביוני 1995

עמוד
תקנות חובת המכרזים)העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית( ,התשנ״ה 995-ו
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צו הסטטיסטיקה)מיפקר האוכלוסין והדיור( ,התשנ״ה 995-ו

1494
1495

תקנות סדר הדין הפלילי)תיקון( ,התשנ״ה1995-

1495

תקנות סדר הדין האזרחי)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ה 995-ז
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״ערד״( ,התשנ״ה1995-

1499

צו ניירות ערך)ביטול מחיר מרבי()הוראת שעה( ,התשנ״ה995-ו

1501

תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״מט״חית״ ופטור ממם הכנסה()תיקון מם׳ ,(2
התשנ״ה1995-

1501

תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״מט״חית המשך״ ופטור ממם הכנסה()תיקון מס׳ ,(2
1501

התשנ״ה1995-
תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשורה״ ופטור ממס הכנסה()תיקון מס׳ ,(2

1502

התשנ״ה995-ו
תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשורת המשך״ ופטור ממם הכנסה()תיקון מס׳ ,(2
התשנ״ה״995ו
תקנות המים)מניעת זיהום מים()ריסוס בקרבת מקורות מים()תיקון( ,התשנ״ה1995-
תקנות הטיס)בטיחות בשדות תעופה של רשות שרות התעופה()תיקון( ,התשנ״ה1995-

1502
1503
1504 . . . .

תקנות חובת ה מ כ ר ז י ם ) ה ע ד פ ת ת ו צ ר ת מ א ז ו ר י ע ד י פ ו ת לאומית(,
התשנ״ה 995-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א)א( לחוק חובת המכרזים ,התשנ״ב992-ו')להלן  -החוק(,
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,מתקינה הממשלה תקנות אלה:
פרק אי :פרשנות
הגדרות

.1

בתקנות א ל ה -

״אזור א״׳ או ״אזור בי״  -כמשמעות ״אזור עדיפות לאומית אי״ ו״אזור עדיפות לאומית ב״׳ בצו
לעידוד השקעות הון)קביעת אזורים לענין התוספת לחוק( ,התשנ״ד993-ד )להלן  -צו
האזורים(;
״אזור עדיפות לאומית״  -כהגדרתו בצו האזורים:
״טובין מאזור א׳ או בי״  -טובין מתוצרת הארץ המיוצרים באזור א׳ או ב׳ לפי העניין ,בידי מי
שמחצית לפחות מעובדיו מתגוררים ,דרך קבע באזור א׳ או ב׳ לפי העניין ,ואולם לענין
טובין מאזור ב׳ יכול שיתגוררו באזור אי ,ומרכיב העבודה בשל ייצור הטובין באותו אזור,
ולענין טובין מאזור ב־  -גם באזור אי ,מהווה  40%לפחות ממחיר ההצעה:
״שירותים מאזור א׳ או ב״׳  -עבודה או שירותים המבוצעים בידי אזרח ישראלי או תושב קבע
בישראל או תאגיד הרשום בישראל ,שלפחות מחצית מבין עובדיו המבצעים אותה עבודה
או שירותים מתגוררים ,דרך קבע ,באזור א־ או ב׳ ,לפי העניין ,ואולם לעניין שירותים מאזור
ב׳ יכול שיתגוררו באזור אי ,ונתקיים בהם אחד מאלה:
)ו(

העבודה או השירותים המבוצעים באזור א׳ או ב׳ ומרכיב העבודה בשל הביצוע

באותו אזור ,ולענין ביצוע באזור ב׳  -גם באזור אי ,מהווה  4 0 %לפחות ממחיר
ההצעה:
)(2

העבודה או השירותים אינם מבוצעים באזור א׳ או ב ; ומרכיב העבודה מהווה

 50%לפחות ממחיר ההצעה:
״עובד״  -עובד של המציע  -לרבות עובד של קבלן משנה ושל ספק המבצעים שירותים או
מספקים טובין לעניין ההתקשרות נושא המכרז:
״מרכיב עבודה״  -עלות עבודה ,לרבות שכר עבודה והפרשות לקופת גמל כהגדרתם בחוק
הגנת השכר ,התשי״ח , 1958-תשלומים לביטוח לאומי ,לרשויות המם ,תנאי פרישה,
ג

גימלאות ,או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה המשולמים לעובדים בשל
ההתקשרות:
״מזמין״  -כל משרד ממשרדי הממשלה למעט יחידת סמל כמשמעותה בפרק ב׳ לתקנות חובת
המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון( ,התשג״ג993-ו )להלן  -תקנות מערכת
4

הביטחון(;
״עבודות הנדסה בגאיות־  -כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות,
התשב״ט. 1969-
5

סייח ה ת ש נ ״ ב  ,ע מ י  ;114ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י .108
ק ״ ת ה ת ש נ ״ ר  ,ע מ י .196
ס ״ ח ה ת ש י ״ ד ו  ,ע מ י .86
ק ״ ת ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י .841
סייח ה ת ש כ ״ ט  ,ע מ י .218
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מונחים בתקנות אלה שלא הוגדרו בתקנה ו ,יפורשו במשמעותם בתקנות חובת

.2

המכרזים ,התשנ״ג993-ו* )להלן  -י תקנות חובת המכרזים( ,בתקנות חובת המכרזים )העדפת

מונחים

פירוש
אחרים

תו.7רת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( ,התשג״ה) 1995-להלן ״ תקנות תוצרת הארץ( ,
7

ולענין התקשרויות מערבת הביטחון ״ גם כמשמעותן בתקנות מערכת הביטחון.
פרק בי :העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית
כתנאי לקבלת העדפה יידרש מציע במסמכי המכרז ,להצהיר כי ההצעה היא לענין

.3

טובין או שירותים! מאזור א׳ או בי ,לפי העניין ,וכתנאי לקבלת ההזמנה יידרש להמציא אישור

תנאי

קבלת

הזמנה

רואה חשבון על כך.
)א( המזמין יכלול במסמכי מכרז ,ובמכרז פומבי  -גם במודעה בעיתון ,תנאי שלפיו
.4
תינתן בהתאם לתקנות אלה במסגרת אמת המידה של המחיר ,העדפה להצעות של טובין או
שירותים מאזור עדיפות לאומית .שיעור ההעדפה האמור לא יעלה על מחיר ההצעה שהיתה
אמורה לזכות במכרז ,ללא העדפה ,בתוספת אחוזים אלה -

שיעור ההעדפה

) 10 (1לגבי טובין או שירותים מאזור א׳ לגבי רכישות של כל משרד ,למעט
משרד הביטחון;

)ב(

)(2

 5לגבי טובין או שירותים מאזור ב׳ לגבי רכישות של כל משרד:

)(3

 15לגבי טובין או שירותים מאזור א׳ לגבי רכישות של משרד הביטחון.

שיעורי ההעדפה האמורים בתקנת משנה)א( ובתקנה  3לתקנות תוצרת הארץ לא

יעל 1באופן מצטבר על  15אחוזים.
)א(

.5

אמור לזכות במכרז ,לאחר שקלול הצעות בהתאם לאמות המידה שנקבעו ,ללא

העדפה כאמור בתקנות אלה ובתקנות תוצרת הארץ ,מי שאינו ספק חוץ ומי שאינו ספק של

החלטה על
הזוכה

טובין או שירותים מאזור א; ישקלל המזמין בשנית את ההעצות ,של טובין או שירותים מאזור
עדינוות לאומית באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתת
שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה )4אץו( או) (2או) (3לפי העניין ,ממחיר ההצעה ,על ידי חלוקת
מחיו׳ ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית ב־5ו.ו או  1.05או .10ו ,לפי
העניין.
)ב(

קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית את

התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף כאמור ,ייבחר אותו ספק כזוכה
במכרז.

)ג(

קיבלה ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית את התוצאה

המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף או תוצאה הזהה לזו של טובין או שירותים
שאינם מאזור עדיפות לאומית ,יציע המזמין למציע אותה הצעה להתקשר עמו במחיר שבו
תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע הטובין או השירותים שאינם מאזור
עדיפות לאומית.
)ד(

קיבלה הצעה של טובין או שירותים מאזור א׳ תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין

או שירותים מאזור ב׳ ,יציע המזמין למציע אותה הצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל
הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע הטובין או השירותים שאינם מאזור עדיפות
לאומית.

6

ק״ת התשנ״ג ,עמי  826וענד .1066

7

ק׳׳ת התשג״ה ,עמ׳ .562
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)ה(

לא הסכים מציע להתקשר באמור בתקנת משנה )ג( או )ד( < ,פי הענין ,יציע

המזמין הצעתו כאמור ,ל־ 5מציעים נוספים של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית,
ובלבד שהצעותיהם קיבלו תוצאה משוקללת שאינה נמוכה מזו של המציע שאינו מאזור
עדיפות לאומית; הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות ,מן הגבוהה
לנמוכה.
)ו(

לא הסכים אף אחד מאותם המציעים להורדת מחיר כאמור ,תיערך ההתקשרות

עם מציע הטובין או השירותים מאזור עדיפות לאומית שהצעתו ,לאחר פניה לפי תקנות
משנה)ג() ,ד( או)ה( קיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר; לעניין תקנה זו ,״תוצאה
משוקללת גבוהה ביותר״  -התוצאה בעלת מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות
המידה שנקבעו במכרז.
)ז(

לא נכללו במכרז אמות מידה זולת המחיר ,יחולו הוראות תקנה זו עליו ,בשינויים

המחוייבים.
פרק גי :מכרזים של משרד הביטחון
הוראות נוספות
במכרזים
משרד

של

.6

הביטחון

זה.

יחסית

.7

העדפה

במכרזים שהמזמין בהם הוא משרד הביטחון יחולו בנוסף להוראות פרק ב׳ הוראות פרק

העדפה בהתאם לתקנה  4תינתן גם להצעות של טובין מאזור עדיפות לאומית שמרכיב

העבודה ששימש ביצורם מהווה פחות מ־ 40%ממחיר ההצעה אך לא פחות מ־ ;20%שיעור
ההעדפה שבתקנה )4אץ (2או ) ,(3לפי העניין ,יפחת לפי היחס שבין אחוז מרכיב העבודה
שבהצעה לבין .40%
מכת

סגור

באזור

עדיפות

לאומית

.8

)א(

קיימים לגבי עסקה שסכומה עולה על  25,000שקלים הדשים ואינו עולה על

 200,000שקלים חדשים לענין טובין ,או על  100,000שקלים חדשים לענין שירותים ,שני ספקים

לפחות הכלולים ברשימת הספקים המוכרים של משרד הביטחון לפי תקנה  10לתקנות מערכת

הביטחון ,שהם ספקים מאזור עדיפות לאומית העונים על דרישות המזמין לאותה עסקה,
ייערך מכרז בין ספקים מאזור עדיפות לאומית בלבד; ההחלטה על הזוכה במכרז תיעשה

בהתאם לתקנה  5לפי שיעורי ההעדפה שבתקנה )4א( .בהתקשרות הנעשית בעקבות מכרז

כאמור ,רשאי משרד הביטחון לחרוג עד  10%מהסכומים האמורים.
)ב(

לא הוגשה למכרז כל הצעה ,או נדונה הצעה יחידה וועדת המכרזים לא בחרה

בה או לא בחרה בהצעה כלשהי ויש לערוך מכרז נוסף ,לא יחולו עליו הוראות תקנת
משנה)א(.
)ג(

הוגשה במסגרת המכרז רק הצעה אחת או נותרה לדיון הצעה יחידה ,אין ועדת

המכרזים רשאית לבחור בה ,אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו ,אם ראתה כי מכרז חדש לא
יביא תועלת.
פיצול מכרזים
בעסקאות
משרד

שעורך

הביטחון

.9

)א(

במכרז לרכישת טובין שסכום העסקה בו עולה על  200,000שקלים חדשים אך

אינו עולה על  10מליון שקלים חדשים והניתן לפיצול ,יכללו מסמכי המכרז הוראה שלפיה

רשאי המזמין להקטין את היקף ההתקשרות של מציע טובין שאינו מאזור עדיפות לאומית
ל־ 70%ממנה ללא שינוי במחיר:
)ב(

ההחלטה על הזוכה במכרז תיעשה בהתאם לתקנה  ,5ואם אמור לזכות במכרז

מציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית ,יציע המזמין למציע הטובין מאזור עדיפות
לאומית הזול ביותר להתקשר עמו לגבי  30%מהיקף המכרז כאמור ,במחיר ההצעה של מציע
הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית.
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)ג(

הסכים מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית להתקשר במחיר ההצעה של מציע

הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית כאמור ,ייחתם הסכם לאספקת  70%מהיקף המכרז עם
מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית שזכה ,והסכם לאספקת  30%הנותרים עם מציע
הטובין מאזור עדיפות לאומית הזול ביותר.
)ד(

דחה מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית הזול ביותר את ההצעה ,ייחתם הסכם

לאספקת כל הטובין נושא המכרז עם המציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית.
)ה(

הפיצול לפי תקנה זו לא יחול על מכרז מיוחד כמשמעותו בתקנות מערכת

הביטחון.
)ו(

הוראות תקנה זו לא יחולו במכרזים שבהם השתתף מציע של טובין מיובאים.

)ז(

המזמין יהיה רשאי ,משיקולים של פיתוח יכולת הייצור באזורי עדיפות לאומית

או של שימורה ,ובתנאי שהודיע על כך במסמכי המכרז ,להתקשר לגבי  30%מהיקף המכרז ,עם
יותר ממציע אחד של טובין מאזור עדיפות לאומית :הפניה לקבלת הצעות להתקשרות כאמור,
תיעשה לשלושה מציעים מאזורי עדיפות לאומית ,לכל היותר ,לפי סדר הצעותיהם מהזולה
ליקרה.
מסמכי מברז לגבי עסקה לרכש טובין מתוצרת הארץ שסכומה עולה על  500,000שקלים

, 10

רכש

גומלין

חדשים ,יבללו הוראה בדבר מחויבות מציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית אם יזכה
במכרז ,לרכוש טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית בשיעור של  10%מסכום העסקה עמו:
תקנה זו לא תחול לעניין מכרזים באמור בתקנה .9
פרק די :תחולה
. 11

תקנות אלה לא יחולו על -
)ו(

סייג לתחולה

מכתים שעורכים תאגיד ממשלתי או יחידת סמך כמשמעותה בתקנות מערכת

הביטחון:
)(2

יחידות במשרד הביטחון המתנהלות במשק סגור ושבניהולם והפעלתם מעורבים

שיקולים עסקיים;
)(3

עבודות הנדסה בנאיות :ואולם תקנה  10תחול על עבודת הנדסה בנאית ששווי

ההתקשרות לגביה עולה על  2.2מליון שקלים חדשים.
.12

)א(

שר הביטחון רשאי .מטעמים שיירשמו ,לפטור מראש ,מכרז של משרד הביטחון

מתח •לת תקנות אלה.
)ב(

פטור מתחולת
ה ת ק נ ו ת

שר האוצר והשר המופקד על מברז של משרד שאינו ממשרד הבטחון ,רשאים

מטעמים שיירשמו ,לפטור מכרז מתחולת תקנות אלה.
.13

הסכומים הנקובים בתקנות )8א()9 ,א( 10 ,ו־  (3)11ישתנו ב־ו בינואר של כל שנה

שינויסכומים

)להלן  -יום השינוי( ,לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
״המדד היסודי״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם ,ולענין יום השינוי
ה־אשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה ,המד ר שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.

.14

)א(

תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ באב התשג״ה)ו באוגוסט .(1995
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על אף האמור בתקנת משגה)א( יחולו תקנות אלה ,לגבי משרד הביטחון ,על מכרז

)ב(

שפורסם ביום ט״ז באייר התשנ׳׳ה ) 16במאי  (1995או לאחריו.
כ״ב באייר התשנ״ה ) 22במאי (1995
)דומ (3-2512

י צ .ח ק ר ב י ן
ראש הממשלה

צ ו ה ס ט ט י ס ט י ק ה ) מ י ט ק ד ה א ו כ ל ו ס י ן ו ה ד י ו ר (  ,ה ת ש נ ״ ה  9 9 5 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל״ב1972-

י

)להלן  -הפקודה( ,ולאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה ,אני מצווה לאמור:
.1

הגדרות

בצו זה -

״המיפקד״  -מיפקד האוכלוסין והדיור ,התשנ״ו995-ו ,הנערך לפי סעיף  6לפקודה:
״המועד הקובע״  -שעת חצות במוצאי שבת ,י״א בחשון התשנ׳׳ו) 4בנובמבר ;(1995
״תושב המדינה״
)(1

אדם הנמצא בישראל במועד הקובע ,למעט מי שנמצא בישראל תקופה של פחות

משנה אחת ואיננו אזרח ישראלי ,או אין בידו אשרת עולה ,או תעודת עולה או רשיון
לישיבת קבע בישראל וכן למעט מי שנמצא בישראל מכוח דרכון דיפלומטי;
)(2

אדם הנמצא מחוץ לישראל ,ובמועד הקובע נתקיימו לגביו שני התנאים הבאים:
)א(

נמצא מחוץ לישראל תקופה של פחות משנה אחת;

)ב(

עד ליציאתו מישראל התגורר בה כאזרח ישראלי ,או על פי אשרת עולה או

תעודת עולה ,או על פי רשיון לישיבת קבע בישראל;
״מוסד״  -בית חולים ,בית חולים לחולי נפש ,בית אבות ,בית יתומים ,מוסד חינוכי ,מרכז
קליטה ,פנימיה ,מחנה .מנזר ,בית סוהר ,בית מלון ,בית הארחה וכל מעון או מקום אחר שבו
לנים ,חוסים ,מאושפזים ,מתאכסנים או מתגוררים אנשים.
תקופת המיפקד

.2

המיפקד ייערך בתקופה שבין כ״ה בתשרי התשנ״ו) 19באוקטובר  (1995ובין כ״ב בכסלו

התשנ״ו) 15בדצמבר .(1995
היקף המיפקד

סמכויות
הסטטיסטיקן

.3

המיפקד יקיף את כל תושבי המדינה במועד הקובע.

.4

לשם ביצוע המיפקר רשאי הסטטיסטיקן -
)(1

לחלק את המדינה לאזורי מיפקד ולחלק את האזורים לאזורי משנה,-

)(2

למנות ,בין בעצמו ובין על ידי מי שהוא הסמיכו לכך ,מרכזי אזורים ,מפקחים ,רבי

פוקדים ,פוקדים ,שלוחים ועובדים אחרים;
)(3
נושאי

המיפקד

.5

לקבוע את סדרי המיפקד בהודעה שתפורסם בדרך שתיראה לו.

הנושאים שייכללו בשאלוני המיפקד ייקבעו בטפסים החתומים ביד הסטטיסטיקן

והמוצגים לעיון הציבור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד ראש הממשלה ,ירושלים.

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,24ע מ י .500
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אלה ישיבו על שאלוני המיפקד וימסרו ,לפי מיטב ידיעתם ,פרטים נכונים על האנשים
,6
המעויינים לידם:

ה מ ש י ב י ם על
שאלוני המיפקד

) ' (1מי שמלאו לו  15שנים  -על עצמו ועל בני ביתו ,ועל האנשים הלנים באותה
דירה:
מנהל

)(2

מוסד

-

על

האנשים

המתחנכים ,החוסים,

המאושפזים ,הלנים,

המתאכסנים או המתגוררים באותו מוסד,-
מנהל או מזכיר של תאגיד או מפעל  -על חברי התאגיד ועובדי המפעל.

)(3

כיו בניסן התשנ״ה) 26באפריל (1995
יצחק י ב י ן

)ח-1524«:

(3

ראש הממשלה
ת ק נ ו ת ס ד ר ד י ן ה פ ל י ל י ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש נ ״ ה 1995 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  244לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשנדב982-ו',

תיקון תקנה 10

וסעיף  83לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנה  10לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל׳׳ד , 1974-בפסקה ,(1).במקום ״עד 20״

.1

!

יבוא ״עד 50״.
י״א באייר התשג״ה ) 11במאי (1995
)דוו*

2

דודליבאי
שר המשפטים

(3-245
סייח התשמ״ב ,עמי .43
סייח התשמ״ד ,עמי .198
ק״ת התשל״ד ,עמ׳  ;1200התשמ״ט ,עמי .523

ת ק נ ו ת ס ד ר ה ד י ן ה א ז ר ח י ) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ה  9 9 5 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,83ו־09ו לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
הר;שמ״ד984-ו' ,וסעיף  160לחוק הירושה ,התשכ״ה , 1905-אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנה  130לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות העיקריות(,
.1
תקנת משנה )ב(  -בטלה.

תיקון תקנה 130

בתקנה  (6)143להקנות העיקריות ,אחרי ״הראיות״ יבוא ״לרבות הוראות בדבר מתן

תיקון תקנה 143

ג

.2

עד־ת בתעודה של עובד הציבור ,תעודה ציבורית ,חוות דעת של מומחה או תעודת רופא
כמשמעותם בפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל״א ,"1971-במקום עדות בעל פה״.
.3

בתקנה 58ו)א( לתקנות העיקריות -
)(1

תיקון תקנה 158

במקום פסקה  2יבוא:
״)(2

בתום הבאת הראיות זכאי התובע לסכם את טענותיו ,ואחריו זכאי

סייח התשמ״ר ,עמי  :198התשג׳׳ד ,עמי .49
ש״ח התשכ״ה ,עמי .03
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;2220ק״ת התשנ״ה ,עמי .1369
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמי .421
קובץ התקנות  ,5683ג׳ בםיון התשנ״ה1.6.1995 ,
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• הנתבע לסכם את טענותיו ,אלא אם בן הורה בית המשפט ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו ,על סדר סיכומים אחר•,״
)(2
תיקון

ת ק נ ה 160

.4

תיקון

ת ק נ ה 178

.5

תיקון

ת ק נ ה 327

פסקאות ) (3ו־) - (5יימחקו.

בתקנה  160לתקנות העיקריות -
)ו(

בתקנת משנה )א( ,המלים ״ולא יאוחר מחמישה עשר ימים״ והמלים ״מטעמים

שרשם״  -יימחקו;
)(2

בתקנת משנה )ב( ,אחרי ״סדר סיכומי הטענות״ יבוא ״כאמור בתקנות 158

ו־159״.
)(3

בתקנת משנה ) ג (  ,במקום ״חמישה עשר ימים״ ,פעמיים ,יבוא ״תוך פרק זמן

בתקנה  178לתקנות העיקריות -
)ו(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)א(1

לא תישלח הזמנה לעובד ציבור לתת עדות בעל פה ,אם ניתן לקבל

עדותו באמצעות תעודה של עובד הציבור או תעודה ציבורית כמשמעותן
בפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל״א ;1971 -היתה העדות בזו שאי אפשר
לתיתה בתעודה כאמור ,יגיש בעל הדין בקשה לבית המשפט לשלוח הזמנה
לעובד הציבור לתת עדות בעל פה.״;
)(2

בתקנה משנה )ב( ,במקום ״שדרש״ יבוא ״שביקש״ ובמקום ״וידרוש״ יבוא

״ויבקש״.
בתקנה  327לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:
״)ה(

מינה בית דין רבני מנהל עיזבון תמציא מזכירות בית הדין העתק מצו המינוי

לאפוטרופוס הכללי.״
הוספת

ת ק נ ה 333א

.7
״מנהל

עזבון

שמונה

בידי

בית

הוספת פרק כ ד 1

אחרי תקנה  333לתקנות העיקריות יבוא:

דין רבני

.8

333א .הוראות תקנות 332 ,329 ,328 ,323 ,322 ,321א ו־ ,333יחולו,
בשינויים המחוייב!
המחוייבים ,גם על מנהל עיזבון שמונה בידי בית דין רבני.״

אחרי תקנה  343לתקנות העיקריות יבוא:
״פרק כדו :התרת נישואין במקרים מיוחדים
343א.

הגדרות

״החוק״

בפרק זה -
-

חוק

שיפוט

בעניני

התרת

נישואין

)מקרים

מיוחדים(,

התשב״ט; 1969-
5

״התרת נישואין״  -כהגדרתה בסעיף  6לחוק.
תחולת

הוראות

343ב.

)א(

הוראות פרק זה יחולו על הגשת בקשה להתרת נישואין

)בפרק זה  -בקשה( לבית משפט ששיפוטו נקבע לפי החוק ועל הדיון
בה.
5

1496
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)ב(

הוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו בבקשה ככל שאינן

סותרות פרק זה ובשינויים המחוייבים לטי הענק.
צורת

הבקשה

ותוכני־!

343ג) .א( הוגשה לבית המשפט בקשה בידי בן ז ו ג  ,יהיה בן הזוג האחר
המשיב בה; הוגשה הבקשה בידי שני בני הזוג  -לא יצויין בה משיב.
)ב(

הבקשה תוגש בשלושה עותקים ותכיל פרטים אלה:
שמו של כל אחד מבני הזוג ,דתו ,ואם הוא נוצרי  -העדה

)ו(

הדתית שאליה הוא משתייך ,אזרחותו או אזרחויותיו ,מספר
הזהות או מספר הדרכון שלו ,מקום מושבו ומענו ,-היו לבני הזוג
ילדים קטינים משותפים  -יכללו בבקשה פרטים כאמור גם
לגביהם:
)(2

מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג,-

)(3

תאריך טקס או טקסי הנישואין של בני הזוג ,מקום עריכתם

והדין שלפיהם נערכו:
הנימוקים

)(4

ושבחוק

שבעובדה

שעליהם

מתבססת

הבקשה;
)(5

היתה הבקשה נסמכת על דין חוץ ,תצורף לה חוות דעת

של

להתרת

מומחה

לדין

החוץ,

המבססת

את

העילה

הנישואין.
צירוף

מסמכים

לבקשה יצורפו מסמכים אלה:

343ד.
)ו(

החלטת נשיא בית המשפט העליון ,המקנה שיפוט לבית המשפט

לפי החוק:
)(2

תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה ,ואם הוגשה בידי

שני בני הזוג  -תצהיר של שניהם; היתה הבקשה להבריז על ביטול
הנישואין מעיקרם ,יצורף לה תצהיר של אדם אחר לאימות העובדות
שעליהן היא מתבססת:
)(3

תעודות הנישואין של בני הזוג ,אם הן מצויות בידי המבקש או

העתק צילומי מאומת שלהן ,או תמצית רישום מאושרת של
הנישואין ממדינת החוץ שבה נערכו:
)(4

העתק או תמצית מאושרת מן הרישום לפי חוק מרשם

האוכלוסין ,התשב״ה ,*1965-לגבי המבקש ,לרבות תיקונים שנעשו
ברישום ושאינם שינויי מען:
)(5

העתק מכל הסכם שנערך בין בני הזוג או מהחלטה של בית

משפט או של בית דין בנוגע ליחסי הממון שביניהם ,למזונות,

לאפוטרופסות
הנישואין;

)(6

.על

ילדיהם

ולכל

ענין

אחר

הקשור

בהתרת

תרגום לעברית של כל מסמך מצורף הכתוב בשפה אחרת,

כשהוא מאושר.
המצא־ז

343ה.

)א(

הוגשה הבקשה בידי אחד מבני הזוג בלבד ,יומצא עותק מן

הבקשה ומצורפיה למשיב.
6

ם ״ ת ה ת ש ב ״ ה  ,ע מ ׳ .270
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הוגשה בקשה להמצאה מחוץ לתחום המדינה ,יצרף המבקש

)ב(

למסמכים שיומצאו למשיב לפי תקנת משגה )א( ,תרגום מאושר שלהם

לשפת הארץ שבה תיערך ההמצאה.
לבקשה

תשובה

)א(

343ו.

תשובה לבקשה תוגש בשלושה עותקים ,ואם המשיב מתגגד

לבקשה ,יפרט בה את נימוקיו.
המשיב יצרף לתשובה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה,

)ב(

כל מסמך אחר שבידו לביסוס טעגותיו ,ותרגום כאמור בתקגה 343ד);(6
רצה המשיב לחלוק על פרטים הכלולים בחוות הדעת של המומחה לדין
החוץ כאמור בתקנה 343ג)בץ ,(5יצרף לתשובה חוות דעת של מומחה אחר
לדין החוץ המבססת את התנגדותו.
)ג(
ליועץ

המצאה

לממשלה

המשפטי

343ז.

עותק מן התשובה ומצורפיה יומצא למבקש.

)א(

העתק של כל בקשה ותשובה לבקשה ,על מצורפיה ,יומצא

ליועץ המשפטי.
הודיע היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ,תוך שלושים

)ב(

ימים מיום שהומצא לו העתק הבקשה או התשובה לבקשה ,שברצונו
להתייצב או לטעון  -יוזמן לדיון.
בבקשה

הדיון

)א( • הוגש לבית המשפט הסכם גירושין ,יברר בית המשפט אם

343ח.

הוא נעשה מרצון חופשי ,יבדוק את ההסכם על פי הדין החל עליו ,ורשאי
הוא לאשר את ההסכם.
לא הוגש לבית המשפט הסכם גירושין יחליט בית המשפט

)ב(

בענייני התרת הנישואין על פי הדין החל לפי החוק.
)ג(
דין

פסק

343ט.

הבקשה תוגש בדרך המפורטת בסימן ב׳ של פרק ב׳.
בתיתו פסק דין לענין התרת נישואין רשאי בית המשפט לקבוע

להתרת

נישואין

.9

במקום תקנה 398א לתקנות העיקריות יבוא:

מהו המועד שבו רואים את בני הזוג בפינויים לענין עבירת ריבוי נישואין;
לא עשה כן  -רואים את בני הזוג כפנויים רק משעה שפסק הדין הואי
חלוט.״

החלפת

תקנה

398א

״המועד
ערעור

להגשת
על

החלטה
צד

במעמד

אחד

) .398א(

המועד להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטה

במעמד צד אחד או בהעדר כתבי טענות מהצד השני )בתקנה זו -
ההחלטה הראשונה( ,שהוגשה לגביה בקשת ביטול לפי תקנה  ,201יימנה
מיום מתן ההחלטה בבקשת הביטול )בתקנה זו  -ההחלטה השניה(.
)ב(

מנין המועדים להגשת הערעור או בקשת רשות הערעור ,לפי

הענין ,על ההחלטה הראשונה או ההחלטה השניה יהיה לפי הוראות סימן
זה.״
תיקון תקנה 485

.10

בתקנה  485לתקנות העיקריות ,במקום ״במשרדו״ יבוא ״במשרדי פרקליטות המחוז

שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה :היה בית המשפט הדן בתובענה בית
המשפט העליון  -משרד פרקליטות המדינה״.
תיקון

התוספת

הראשונה

1498

.11

בטופס  11בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,בסופו יבוא:

״אני הח״מ

מאשר בזה כי ביום
קובץ התקנות  ,5683ג׳ בםיון התשנ״ה1.6.1995 ,

ג.,

ב

הופיע/ה בפני
מר׳גב׳

המוכר/ת לי אישית /שזיהיתיו/ה לפי תעודת

זהו ת מס׳

 ,ולאחר שהזהרתיו/ה בי עליו/ה להצהיר את

האמת ובי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ייעשה/תעשה כן,
אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
תאריך
,12

חתימת מקבל התצהיר

בתוספת• השניה לתקנות העיקריות ,בטור ״הסכום בשקלים חדשים״ -
)ו(

בפרט  ,1במקום ״עד 20״ יבוא ״עד 50״;

)(2

בפרט  ,5במקום ״עד 210״ יבוא ״עד 500״.

י״ז :,אייר התשנ״ה י י
ד

)חמ (3-1778

ב

מ

א

י

9 9 5

י(

תקנות מילווה ה מ ד י נ ה ) ס ד ר ו ת

התוספת

תלקון
השניה

דו ד ליבאי
שר המשפטים

מסוג ״ערד״(,

התשנ״ה 995-ר

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,4 ,3ו־5ו לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט9-ד'19
)להלן  -החוק( ,ולפי סעיף  15לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדה הכספים של הכנסת ,אני
2

מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״יומ עסקים״  -יום שבו פועלים רוב סניפי התאגידים הבנקאיים ואשר לגביו נוהגים
התאגידים הבנקאיים לקיים סליקה של שיקים ,חיובים אחרים וזיכויים:
״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
״הטמונה״  -הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר,-
״קומת גמל לקיצבה״  -קופת גמל כמשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה ,שאושרה
כקופת גמל למטרת קיצבה בתנאים שקבע הממונה:
״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ־־א1981-י.
.2

כל סדרה של איגרות חוב מסוג ״ערד״ המוצאת על פי החוק תסומן במספר החל ב־ ,8061

ותכונה ״מילווה המדינה ,התשל״ט979-ו״ ,בתוספת ציון מספר הסדרה.

.3

איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב רשומות על שם.

.4

איגרות החוב יימכרו לקופות גמל לקיצבה בלבד ,ולא יהיו ניתנות להעברה אלא

.5

איגרות החוב יוצאו ביום העסקים הראשון בכל חודש ,בשווי נקוב של  1,000שקלים

לקופות גמל לקיצבה.

חדשים או כפולה של  1,000שקלים חדשים.

איגרות חוב
מסוג

״ערד״

איגרות חוב
על

שם

מכירה

לקופות

גמל לקיצבה

יום ההוצאה
והשווי הנקוב

י כ ״ח התשל״ט ,עמי .112
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 20ו.
כ ״ח התשמ״א ,עמי .232
2

נ
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מחיר המכירה

.6

)א(

ביום הוצאת איגרות החוב יימכרו איגרות החוב בשווי הנקוב; לאחר מכן תיווסף

•למחיר המכירה ריבית בשיעור ריבית הפיגורים שקובע החשב הכללי במשרד האוצר כפי
•,
׳;,<.׳• ;..

 ..שתהיה מפעם לפעם ,שתחושב יומית כמקובל לגבי ריבית זו ,החל מיום ההוצאה ועד יום
;• המכירה בפועל.
1

)ב(
״

;

 ,יי

שר האוצר או מי שהוא הסמיכו רשאי לקבוע לגבי סדרות של איגרות חוב כי

יימכרו בנכיון שלא יעלה על  2%מהערך הנקוב של איגרת החוב.
)ג(

שר האוצר יהיה רשאי לקבוע ,כי איגרות חוב יימכרו לקופות גמל לקיצבה או למי

מהן בנביון העולה על  2%ושלא יעלה על  6%מהערך הנקוב של איגרת החוב ,אם ראה לעשות
כן כדי לפצותן בשל שיעור התשואה על איגרות חוב סחירות ,צמודות למדד ,המוצאות לפי
החוק.
)ד(

בתקנה זו ,״נכיון״)דיסאג׳יו(  -ההפרש בין הערך הנקוב של איגרת החוב ובין

מחירה בעת ההוצאה ,אם המחיר נמוך מהערך הנקוב.
רישום בפנקס

.7

ריבית

.8

איגרות החוב שיירכשו יירשמו בפנקס ,והן לא יוצאו לרוכש.
)א(

איגרות החוב ישאו ריבית קבועה בשיעור של  4.8%לשנה.

)ב(

הריבית תשולם בשיעורים חצי־שנתיים ,בעד תקופה של ששה חודשים שקדמה

למועד התשלום; התשלום הראשון יחול ששה חודשים מיום הוצאת הסדרה של איגרות
החוב.
תנאי הצמדה

.9

השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד המחירים

לצרכן כלהלן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של
ריבית כלשהן)להלן  -המדד החדש( ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה
לפני היום שבו הוצאה הסדרה )להלן  -המדד היסודי( ,ישולמו אותה קרן או אותה ריבית
כשהן מוגדלות בשיעור העליה של המדד התדש לעומת המדד היסודי.
תשלום הריבית

.10

סכום הריבית על איגרות החוב ,כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה ,ישולם לבעל איגרת

החוב על ידי זיכוי חשבונו בבנק כפי שהורה בעת רכישת האיגרת או כפי שהורה עד מועד
שלא יהיה מאותר מ־5ו ימים לפני מועד תשלום ריבית כלשהו.
פדיון

.11

איגרות החוב ייפדו במלואן בתום חמש עשרה שנים מיום הוצאת הסדרה; מהמועד

שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית או הפרשי הצמדה.
דרכי תשלום
סגירת הפנקס

מכירת איגרות
התוב
דחיית מועד
תחילה

. 12

סכום הפדיון של איגרת החוב ישולם לבעל הרשום בדרך האמורה בתקנה .10

.13

המינהלה רשאית לסגור את פנקס איגרות החוב  15ימים לפני מועד הפרעון של כל

סכום קרן או ריבית ולא לרשום בו כל העברת איגרות חוב.
.14

איגרות החוב יימכרו בידי בנק ישראל לקופות הגמל לקיצבה ישירות ,או באמצעות

גופים אחרים כפי שבנק ישראל יקבע מפעם לפעם ,באישור הממונה.
.15

חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום שאינו יום עסקים ,יידחה המועד הנקוב ליום

העסקים הראשון שלאחריו.
.16

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בסיון התשנ״ה) 1ביוני .(1995

כ״ב באייר התשנ״ה) 22במאי (1995
)חמ (3-950
1500

אברהם

)בייגה( שוחט
שר האוצר

קובץ התקנות  ,5683ג׳ בסיון התשנ״ה1.6.1995 ,

עו ניירות ע ר ך )ביטול מ ח י ר מ ר ב י ( ) ה ו ר א ת שעה( ,התשנ״ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )48ב( ו־)56א( לחוק ניירות ערך ,התשב״ח968-ו' ,לפי
הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה ומתקין לאמור:
.1

בנוסף לאמור בחלק השני בתקנון הבורסה ,יחולו ההוראות הבאות על ניירות ערך

שיירשמו למסחר בתקופה שמיום ב׳ בםיון התשנ״ה) 1ביוני  (1995עד יום כ״א ב ט ב

ת

ה

ת

ש

נ

״

ב»3£ז5&-א
ז

עחיר ans׳

):. 31דצמבר ;0996
״רישום למסחר מותנה בכך שהצעת ניירות הערך תיעשה במכרז ללא מחיר מרבי,
וניתן לקבוע בהנחיות תנאים וםיייגים להליכי המכרז; הוצעו ניירות הערך ביחידות
הכוללות ניירות ערך מסוגים שונים ,יהיה המכרז על המחיר הכולל של היחידה;
הוראות אלה לא יחולו על הצעת ניירות ערך בדרך של זכויות ובן על הצעת ניירות
ערך לעובדים בלבד או על אותו חלק מן ההצעה המופנה לעובדים.״
.2

תחילה

תתילתו של צו זה ביום ב׳ בםיון התשנ״ה )ו ביוני .(1995

א׳ בסיון התשנ״ה ) 30במאי (1995
אברהם )בייגה( שוחט

)חמג9י(3-2

שר האוצר
כ ״ח התשכ״ת ,עמי  ;234התשמ״ד ,עמ׳  ;165התשמ״ח ,עמי  ;188התשנ״ד ,עמי .75

תקנות ע י ד ו ד ה ח ס כ ו ן ) ת כ נ י ת חסכון ״מט״חית״ ופטור מ מ ס הכנסה(
)תיקון מ ם ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ה  9 9 5 -ו

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5אץ (2ו־)ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
בתוספת הראשונה לתקנות עידוד החסכון )תכנית חסכון ״מט״חית״ ופטור ממם
ו.
,
הכנסה( ,התשנ׳׳ג993-ו ,
2

״)(26
)(27

ב

ס

ו

פ

ו ב ן א

ה

תיקון התוספת
הראשינה

בנק הספנות לישראל בע״מ;
בנק למסחר בע״מ.״

י״ז באייר התשנ״ה ) 17במאי (1995
אברהם )בייגה( שוחט

(aro:!64~3
י סייח התשט״ז ,עמי  ;52התשמ״ד ,עמי .70
2

שר האוצר

ק״ת התשנ״ג ,עמי  :1136התשנ״ד ,עמי  ;202התשנ״ה ,עמי .34

תקנות ע י ד ו ד ה ח ס כ ו ן ) ת כ נ י ת חסכון ״מט״חית ה מ ש ך ״ ופטור מ מ ס הכנסה(
)תיקון מ ס ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ה  9 9 5 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5אץ (2ו־)ב( לחוק עידוד החסכון ,הנתות ממס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז , 1956-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
י

לאמור:
ם״יו התשט״ז ,עמי  ;52התשמ״ר ,עמי .76
קובץ התקנות  ,5683ג׳ בסיון התשנ״ה .6.1995 ,ו

ו50ו

תיקון התוספת
הראשונה

בהוספת הראשונה לתקנות עידוד החסכון )תכנית חסכון ״מט״חית המשך״ ופטור

.1

ממם הכנסה( ,התשנ״ג , 1993-בסופה יבוא:
י ״)(26
)(27

בנק הספנות לישראל בע״מ;
בנק למסחר בע״מ.״

י״ז באייר התשנ״ה ) 17במאי (1995
אברהם )ב י יגה ( שוחט

<חמ (3-456

שר האוצר
ק ״ ת ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ ׳  ;1140ה ת ש נ ״ ד  ,ע מ י  202ו ע מ י  :203ה ת ש נ ״ ד  ,ע מ ׳  244ו ע מ י  :873ה ת ש נ ׳ ׳ ה  ,ע מ י .34

2

תקנות ע י ד ו ד ה ח ס כ ו ן ) ת כ נ י ת חסכון ״תשורה״ ופטור ממם הכנסה(
)תיקון מ ס ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ה  9 9 5 -ו
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בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד)א() (2ו־) (4לחוק המים ,התשי״ט959-ו )להלן  -החוק(,
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ולאחר התייעצות עם מועצת המים ועם שר הבריאות ובהסכמת שר התחבורה ,אני מתקין
תקנור .אלה:
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תיקון תקנה ו

התשנ״א 991-ו ) ל ה ל ן  -התקנות העיקריות( ,לפני הגדרת ״מזמין״ יבוא:
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״״השר״  -השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;״
במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:
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לא יטיס מפעיל כלי טיס הטעון בתכשיר מעל הכנרת ,אגמי המוביל

הארצי או מאגר מים המשמש למי שתיה ,ולאורך נחל הירדן העליון
ויובליו ,תעלת המוביל הארצי וכל נחל באגן ההיקוות של הכנרת.״
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״הגבלת מרחק
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)א(

החלפת תקנה 5

ריסוס מהאויר יבוצע במרחק שלא יפחת מ 
גו(

 300מטרים ממקורות המים האמורים בתקנה  3ו־200

מטרים מהנתלים כמפורט בתוספת ,אלא אם כן אישר השר
ריסוס במרחק פחות מהאמור ,אך לא פחות מ־ 50מטרים
ממקורות המים האמורים,-
)(2
)ב(

 50מטרים מכל נחל אחר.

לא יינתן אישור לריסוס כאמור בתקנת משנה)א() (1אלא אם כן

הוכח להנחת דעתו של השר כי חיוני לרסס את השטח ,כי לא ניתן לבצע
את הריסוס מהקרקע ,וכי התכשיר המיועד לריסוס אושר בידו וכן בידי מי
שהסמיכו לכך שר הבריאות )להלן  -שר הבריאות(.
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שמינה לכך השר.
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על אף האמור בתקנת משנה)אץ ו( ריסוס מהאויר בדשן מגורען

ובחומר ביולוגי בלתי רגיל שאינו משאיר שאריות ושאושר בידי השר וכן
בידי שר הבריאות יבוצע במרחק שלא יפחת מ־ 50מטרים ממקורות המים
האמורים בתקנת משנה )אץו(.״
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לפחות לפני ביצועו.״
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