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פקודת *מונות החשמל
הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל
אני מודיע בזה בי בתוקף סמכותי לפי טעיף  2לפקודת דמיונות ההשמל  ,1ולפי סעיפים  23ו־ 24לזביון שניתן לחברה החשמל
בע״נ! ,המובא בהלק א׳ של התוספת לפקודת ,אישרתי היום לחברה האמורה ,לפי בקשתה ,את תעריפי החשמל המפורטים
בתוספת ,אשר יהולו על צריכת החשמל החל מיום כ״ו בטבת תשל״ד ) 20בינואר .(1974

תוספת
תעריפי החשמל
 .1תעריף ביתי א׳
חל על אספקה לצרכי בית בדירות מגורים ,פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף
ביתי ב׳ ,אולם מותנה באספקה נפרדת לרל דירה.
I

מאור:
בעד בל קוט״ש

 28.7אגורות

 IIמכשירים:
האספקה נמדדת בנפרד מהאספקה למאור —
בעד גל קוט״יס

 15.6אגורות

תעריף ביתי ב׳
חל על אספקה לצרכי בית בלבד בדירות מגורית ,אולם מותנה באספקה נפרדת לכל דירה,
ולא ניתן לגבי הלק מהדירה; חל לתקופה או לתקופות של  12ווידעים כל אחת ,והתעריף
לא יינתן לתקופה קצרה מד 12הדשים רצופים; הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:

מאור ומכשירים
א .תשלום חדשי קבוע
בולל חיוב שירות למובה אהד למאור ולמכשירים בכל דירה .התשלום הקבוע ישולם
לגבי כל חודש תוך תקיפת תהולת התעריף כנ״ל ,בין אם הצרכן צורך השמל ובין אם
אינו צורך השמל באותו החודש.
בעד דירות ששטח בל חדר שבחן אינו עולה על  30מ״ר:
בעד דידה בת הדר אהד
בעד דירה בת שני חדרים
בעד דירה בת שלושה הדרים
בעד דירה בת ארבע־ חדרים
בעד דירה בת חמישה חדרים או יותר — סך
ועוד בעד כל חדר שמעל לארבעה חדרים
לגבי דירות שבהן שטה הדר כל שהוא עולה על  30מ״ר; התשלום הקבוע יהייי לפי
השיעורים הנ״ל ועוד
בעד כל מ״ר נוסף ל־ 30מ״ר של שטח הדר כל שהוא בדירה.
ב.

 1.20לירות
 1.95לירות
 2.85לירות
 3.85לירות
 3.85לירות
 1.10לירות

לחודש
לחודש
לחודש
לחודש
לחודש
לחודש

 —.01לירות לחודש

תשלום בעד הקילווט־שעות
)נוסף על התשלום תחדשי הקבוע לעיל(
)(1
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 15קוט״ש ועד לי 250קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל  250קוט״ש בחודש
נ (2כשהמכשירים כוללים דוד לחימום מים וההכרה ,לפי בחירתה ,לא תתקין מונה
נפרד לדוד:
בעד בל קוט״ש עד  15קוט״ש בחודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 15קוט״ש ועד  30קוט׳׳ש באותו חודש

 5.6אגורות
 15.6אגורות
 14.6אגורות

 5.6אגורות
 15.6אגורות

 1חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמי .604
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ילקוט ד2,רסומים  ,1993ז׳ באדר תשל״ד1.3.1974 ,

בעד בל קוט׳׳ש מעל  50קוט״ש ועד  100קוט״ש באותו חודש במשך  8חדשי הקיץ
או
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 50קוט״ש ועד  120קוט׳״ש באותו חודש במשך  4חדשי
החורף
בעד כל קוטי׳ש מעל למכסות הנ״ל ועד ל־ 300קונז״ש באותו חודש במשך  8חדשי
הקיץ ,או עד ל 320-קוט״ש באותו הודש במשך  4הדשי החורף
בעד כל קוט׳״ש מעל לכל אחת מהמכסוח הנ״ל ,לפי המקרה ,באותו חודש
התעריף הנ״ל הל רק במקרה שמותקן דוד לחימום מים התואם את התקן הרשמי
למחטמי מים חשמליים ,שעומסו אינו עולה על  12.5וט לכל ליטר של קיבולו
המלא של הדוד ,ושצריכת החשמל לגביו מוגבלת לשעות שתקבע ההברה מזמן
לזמן ,אולם לא פחות מ־ 8שעות במשך יממה ,וכי חימום המים בהצרים נעשה
רק בחשמל המסופק ע״ י החברה.
למטרות תעריף זה המוגה ״חדר״ 3ידושו כל שטח רצפה תזזום.
בחשבון ההדרים למטרת התשלום החדשי הקבוע של תעריף זה ,תכלול החברה כל הדר בדירה
בין אם הוא מחובר ובין אט אינו מחובר למיתקן החשמל ,וכן כל חדד.גם אם אינו מהווה
חלק מהדירה אולם מיתקן החשמל שלו מחובר למיתקן החשמל של חדירה ,ובלי להתחשב בכך
אם צורבים חשמל באותו חדר או לא.
לא תביא החברה בחשבון החדרים את התדרים הנקובים להלן ,אם חפ משמשים כחדרי שירות
לחדרים אחרים הנכללים בחשבון המדדים; מטבחים ,חדרי אמבטיה ,גתי־שימוש ,חדד אחד
בדירה ששטחו אינו עולה על  6מ״ ר ,מסדרונות שרחבם אינו עולה על  2מטרים ,מרפסות
פתוחות וגגות פתוחים.

 12.0אגורות
 15.6אגורות
 14.6אגורות

תעריף למקררי ספיגה בדירות מגורים ובחצרים מסחריים
האספקה נמדדת ע״י מונה נפרד.
בעד כל קוט׳״ש

 12.0אגורות

תעריך א׳ לחימום מים בדידות מגורים והצרים מסחריים בשעות
מוגבלות ,שתקבע החברה מזמן לזמן ,אולם לא פתוח »־ 8שעות במשך יממה.
תעריף זה אינו תל בתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף ב׳ לחימום מים בדירות מגורים
בשעות מוגבלות.
האספקה נמדדת ע׳״י מונה נפרד ושעות הצריבה מוגבלות ע״ י שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר
מתאים אחר) ,להלן — ״מגביל זמן״( ,שעל הצרכן לרכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות
החברה.
למרות האמור לעיל יכולה החברה ,לפי בחירתה ,לספק מגביל זמן על חשבונה ,שיישאר
רכושה של ההברה ושישמש להפסקת החשמל ולחיבורו מחדש בשביל דודים לחימום מים או
מיתקנים אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אתדים ,אשר יחוברו לפי ראות עיניה של
החברה למגביל תזמן הנ״ל שלה במקרה אחרון זה יחול על הצרכן שהדוד או המיתקן האחר
שלו יחובר אל מגביל הזמן של החברח ,תשלום דמי התקנה בסך  48לירות שישולמו ב־12
שיעורים חדשיים או ב־ 6שיעורים דו־חדשיים שווים.
בער בל קוט״ש
התעריף הנ״ל חל במידה שיהיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת החברה ורק במקרה
שחימום המים בחצרים נעשה רק בחשמל המסופק ע״י החברה ,ולבבי חימום מים רק במקרה
שהדוד תואם את התקן הרשמי למחממי מים חשמליים ושעומפו אינו עולה על  12.5וט לכל
ליטר של קיבולו המלא של הדוד.

 12.0אגורות

תעדיף ב׳ לחימום מים בדירות מגורים בשעות מוגבלות שתקבע ההברה
מזמן לזמן ,אולם לא פחות מ־ 8שעות במשך יממה ,תל לתקופה או לתקופות של  12חדשים
רצופים בל אתת ,והמעדיף לא יינתן לתקופה קצרה מ 12-חדשים רצופים.
האספקה נמדדת ע״י מונה בפדד ושעות הצריבה מוגבלות ע״י שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר
מתאים אחד )להלן ״מגביל זמן״( ,שעל הצרכן לרכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות
החברה.
למרות האמור לעיל ,יבולה ההברה ,לפי בחירתה ,לספק מגביל זמן על חשבונה ,שיישאר
רכושה של החברה ושישמש להפסקת החשמל ולחיבורו מחדש בשביל דודים לחימום מים או
מיתקנים אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אחדים ,אשר יחוברו לפי ראות עיניה של
החברה למנביל זמן הנ״ל שלה.
במקרה אחרון זה יחול על צרכן ,שהדוד או המיתקן האחר שלו יחובר אל מגביל זמן של
החברה .תשלום דמי התקנה בסך  48לירות שישולמו ב־ 12שיעורים חדשיים או ב־ 6שיעורים
דו-חדשיים שווים.
•ילקוט הפרסומים  ,1993ז׳ באדר תשי״ד1.3.1974 ,

1053

הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
בעד בל קוט״ש במשך  8חדשי הקיץ
ועד לתשלום מכסימלי של במקרה של דוד בנפה של . 120ליטר
התשלום המכסימלי הנ״ל יוגדל או יוקטן)לפי המקרה( לבל ליטר של בפח הדוד מעל או מתחת
ל־ 120ליטר.
בעד כל קוט׳״ש במשך  4הדשי החורף
ועד לתשלום מכסימלי על במקרה של דוד בבפח של  120ליטר
התשלום המכסימלי הנ׳׳ל יוגדל או יוקטן )לפי המקרה( לכל ליטר של נפח הדוד מעל או
מתחת ל־ 120ליטר.
התעריף הב״ל הל רק ימירה שיהיה אפשר להשיג מגבילי־זמן גה־ז!מ לקביעת ההגרה
ורק ימידה שהדוד תואת את התקן הרשניי למהממי מים ז!קימליי 0והיא משבמו דירה אחת
בלבד ,ושיוומסו אינו עולה על  12.5וט לבל ליטר של קיגולו המלא של הדוד ,שלדור יש
חרמ־טטט תקין שכוון באופן קבוע למכסימום של  82מעלות צלםיום ,וכשחימום המים
במצרים נעשה דק בחשמל הגזטופק ע״י ־׳חברה .למטרת תעריף זו :״דוד״ בולל גם כל מאגר
מים המתובר ,דרך קבע או באופן ארעי ,לדוד החשמל,

.6

תעריף ג׳ לחימום דירות מגורים והצרים מסחריים חמו לחימום מים
בדירות מגורים והצרים מסחריים בשעות מוגבלות

.7

תעריף למאור־כללי -

 9.6אגורות לחודש
 12,0אגורות
 26.15לידות לחודש
 13.6אג׳ לחודש

שתקבע החברה מזמן

לזמן ,אולם ל« פהיד .מ־ 8שעות בנישן יממה.
תעריף זה ,במקרה של חימום מים ,חל רק במקרר שעומם כל הדוד הוא  10קו״ט ויותר ואיננו
חל בתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף ב׳ לחימום מים בשעות מוגבלות.
האספקה נמדדת ע״י מונה ;פרד ושעות הצריכה מוגבלות ע״י שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר
מתאים אחר )להלן ״מגביל ־מן״( ,שעל הצרכן לרכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי הודאות
ההברה.
למרות האמור לעיל ,יכולה החברה ,לפי בחירתה ,לספק מגביל זמן על חשבונה ,שיישאר
רכושה של החברה ושישמש להפסקת החשמל ולחיבורו מחדש בשביל דודים לחימום מים או
מיתקנים אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אחדים ,אשר יחוברו לפי ראות עיניה של
ההברה למגביל זמן הנ״ל שלה,
במקרה אחרון זה יחול על צרכן ,שהדוד או המיתקן האחר שלו יחובר אל מגביל הזמן של
החברה ,תשלום דמי התקנה י נ ־  48לידות שישולמו ב־ 12-שיעורים חדשיים או ב־ 6שיעוריט
דו־חדשיים שווים.
א .אם עומס הדוד או מיתקן החימום האחר הוא  125קו״ט או פחות:
בעד כל קוט״ש עד  80קוט״ש בחודש ,לכל קו״ט של עומס הדוד או מיתקן החימום האחר
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 30קוט״ש ועד ל־ 1!<0קדט״ש ,לכל קו״ט של עומס הדוד או
מיתקן החימום האחר ,באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל למכסות הנ״ל
ב ,אם עומס הדוד או מיתקן החימום האחר עולה על  125קי״ט:
בעד כל קוט״ש עד  10, 000קוט״ש בחודש
בעד כל קוט״ש מעל ל~ 19,000קוט״ש ועד ל־ 20,000קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט׳׳ש מעל למכסות הנ״ל
התעריף הנ״ל חל במידה שיחיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת החברה ורק במקרה
שחימום המים בחצרים ו;או חימום ההצדים עצמם ,נעשה רק בחשמל המסופק ע״י החברה,
ולגבי חימום חצרים—רק במקרה שעומס מיתקן החימום אינו עולה על  140וט לכל מ״ר של
שטח הרצפה בתהום המחומם.
חל על בתי עסק ,חנויות ,משרדים )כולל משרדי ממשלה ורשויות מקומיות( ,תחנות רכבת
ואוטובוסים ,שטחים פתוחים ובמלים וכל שאר החצרים שלא נקבע לגביהם במיוחד תעריף
אחר למאיר; פרט ,לגבי בתי מלון ,לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף כולל לבתי מלון,
בתי חולים ומכללות; ופרט ,לגבי שטחים פתוחים ובמלים ,לתקופות סלגביחן בוחר הצרכן
בתעריף למאור לשטחים פתוחים.
בעד כל קוט״ש עד  100קוט״ש גתודש
בעד כל קוט״ש מעל לי 100קוט״ש ועד  1,003קוט״ש באותו חידש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 1,000קוט״ש באותו הודש
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 12.0אגורות
 13.70לירות לחודש

 12,0אגורות
 9.9אגורות
 8.7אגורות
 12.0אגורות
 9.9אגורות
 8.7אגורות

 31.6אגורות
 26.8אגורות
 22.5אגורות

ייקוט הפרסומים  ,1993ז׳ באדר ת״ל״ד1.3.1974 ,

.8

תעריף למאור־מיוהד -
)א( חל על מוסדות חינוך ,בתי חולים ,שלטים ותלונות ראוה )אם האספקה נמדדת ע״ י
מונה נפרד( ,חנויות למכירת אבזרי חשמל ומשרדי מערבות עתונים שבהם עובדיב
בלילה; פרט ,לגבי בתי־חוליפ ומכללות ,לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף בולל
לבתי מלון ,בתי חולים ומכללות.
בעד כל קוט״ש עד  100קוט״ש בחודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100קוט״ש ועד  1,000קוט״ש באותו הורש
בעד כל קונו״ ש מעל ל־  1,000קוט״ש באותו חודש

 31.6אגורות
 22.5אגורות
 21,0אגורות

)ב( חל על בתי תפילה ,מוסדות תרבות של רשויות מקומיות ,בתי מהסה ,מוסדות לנכיפ,
מוסדות הועד למען החייל ואכסניות בוער ,בתנאי שחג״ל מבוהלים שלא למטרות ריווח
ואינם בעלי א;;-י עסקי כלשהו,
במודע100
קוט״ש
בעד כל קוט״ש עד
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100קוט״ש ועד  1,000קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 1,000קוט״ש באותו חודש
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S4.2

אגירות
 22.5אגורות
8 21.0בורות

ת ע ר י ף ל ב ת י תיאמרון ובתי קולנוע
האספקה למאור ולכוח נמדדת ביחד.
בעד כל קוט״ש ?גד  100קוט״ש במודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100קוט״ש ועד  1,000קרטש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 1,000קוט״ש ועד  2,000קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 2,000קוט״ש כאותו חודש

 31.6אמרות
 22.5אגורות
 21.9אגורות
 18.2אגורות

 .10ת ע ר י ף ל מ א ו ר לשטחים פתוחים -
חל על שטחים פתוחים רדופים ובמלים; חל לתקופה או לתקופות של  12חדשים רצופים כל
אהת ,והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־ 12הדשים רצופים.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
כל תצרוכת עד  20,000קוט״ש ראשובים בחודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 20,000קוט״ש ועד  30,000קוט־׳ש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 39,000קוט״ש באותו חודש

 4,200לירות
 20.5אגורות
 18.9אגורות

 .11ת ע ר י ף ל מ א ו ר ר ח ו ב ו ת ציבוריים
בעד כל קוט״ש

 14.6אגורות

 .12ת ע ר י ף א ׳ ל מ א ו ר ל ב ת י תעשיה ובתי מ ל א כ ה -
חל על האספקה למאור בחצרים שבהם ביתבת אספקה לכוח לפי התעריפים לכוח לתעשיה
ולמלאכה )סעיפים  (23—22פרט ,לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף בי ,למאור לבתי
תעשיה ובתי־מלאבה ,האספקה נמדדת בבפרד.
בעד כל קוט״ש עד  100קוט״ש במודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100קוט״ש ועד  500קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־ 500קוט״ש באותו חודש

 31,6אמדות
 18.4אגורות
 17.1אגורות

 .13ת ע ר י ף ב ׳ ל מ א ו ר ל ב ת י תעשיה ובתי מ ל א כ ה -
הל על האספקה למאור בתצרים שבהם ניתנת אספקה לכוח לפי התעריפים לכוח לתעשיה
ולמלאכה )סעיפים  22ו־ — (23האספקה נמדדת יחד עס האספקה לכוח; חל לתקופה או
לתקופות של  12חדשים רצופים כל אתת ,והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־ 12חדשים
רצופים .י
התשלום כדלקמן לפי תעריף זה חינו תוספת לתשלומים בעד האספקה שבעדה מחייבים לפי
התעריפים לבוה לתעשיה )סעיפים  22ו־.(23
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
עד  4קוט״ש מחוברים של המאור או חלק מהם תשלום חדשי קבוע של
בעד כל קו״ט או חלק ממנו מעל ל־ 4קו׳״ט של עומס מחובר של המאור באותו חודש
התשלום הקבוע הב״ל ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף חנ״ל ,בין אפ הצרכן
צורך השמל ובין אם אינו צורך השמל באותו חודש.

ילקוט הפרסומי1993 ::י׳ באדר השי״ד1.3,1974 ,7
r

 60.00ל״ לחודש
 15,00ל״ לחודש
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הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
א .תשלום חדשי בעד ביקוש מכסימלי
בעד  20קו״ט הראשונים של ביקוש מכסימלי או חלק מהם בכל חודש
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק ממנו מעל ל־ 20קו״ט ועד  100קו״ט
באותו חודש
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק ממבו מעל ל־ 100קו״ט ועד  1,000קו׳׳ ט
באותו חודש
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק ממנו מעל ל־ 1,000קו״ט באותו תודש
התשלום בעד ביקוש מכסימלי ישולט לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף מ״ל,
בין א 0הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו צורך השמל באותו חודש.
ב .תשלום בעד הקילווט—שעות
)נוסף לתשלום בעד ביקוש מכסימלי דלעיל(
געד בל קוטייש עד  5,000קוט״ש בחודש
בעד בל קוט״ש מעל ל־ 5,000קוט״ש ועד  10,000קוט״ש באותו חודש
בעד כל קמו״ ש מעל ל~ 10,000קוט״ש ועד  200,000קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 200,000קוט״ש ועד  400,000קוט״ש באותו חודש
בעד בל קוט״ש מעל לי 400,000קוט״ש ועד  3,000,000קוט״ש באותו חודש
בעד בל קוט״ש מעל ל־ 3,000,000קוט״ש באותו הודע

 9.6אגודות
 7.7אגורות
 7.3אגורות
 7.2אגורות
 6.90אגורות
 6.85אגורות

פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף ב׳ או בתעריף גי לשאיבה למטרות הספקת מים.
בעד כל קוט״ש

 11.4אגורות

— 63.לירות
 3.15לירות לחודש
 2.65לירות לחודש
 2.10לירות לחודש

 .24ת ע ר י ף אי׳ ל ש א י ב ה ל מ ט ר ו ת ה ס פ ק ת מים -

 .25ת ע ר י ף ב ׳ ל ש א י ב ה ל מ ט ר ו ת ה ס פ ק ת מים -
חל לתקופה או לתקופות של  12חדשים רצופים כל אחת ,וחתעריף לא יינתן לתקופה קצרה
מ־ 12חדשים רצופים.
הברירה בידי הצרכן לבהור בתעריף דלקמן:
א .תשלום חדשי בעד ביקוש מכסימלי
בעד בל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק ממנו עד  100קו״ט בכל הודש
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק ממנו מעל ל־ 100קו״ט ועד  1,000קו״ט
באותו חודש
בעד כל קו״ט של ביקוש מקסימלי או חלק ממנו מעל ל 1,000-קו־׳ט באותו הודש
התשלום הקבוע הנ״ל ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף הנ״ל ,בין אם
הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו הודש.
ב .תשלום בעד הקילווט—שעות
)נופף לתשלום בעד ביקוש מכסימלי דלעיל(.
בעד כל קוט״ש
 .26ת ע ר י ף ג׳ ל ש א י ב ה למטרות ה ס פ ק ת מים בשעות מוגבלות שתקבע החברה
מזמן לזמן  -פרט לכוח לצרבי השקייה,
חל לתקופה או לתקופות של  12חדשים רצופים כל אחת.,והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה
מ־ 12חדשים רצופים.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
א .תשלום חדשי קבוע בעד ביקוש מכסימלי
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק מפנו עד  20קו״ט בכל הודש
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק ממנו מעל ל־ 20קו״ט באותו הודש
התשלום בעד ביקוש מכסימלי חנ״ל ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף
כ:׳•ל .בין אם הצרכן צורך החשמל ובין אפ אינו צורך חשמל באותו חודש.
ב .תשלום בעד הקילווט—שעות
)נוסף לתשלום בעד ביקוש מכסימלי דלעיל(.
בעד כל קוט״ש
התעריף ד:־־ ל חל במקרה שצורכים חשמל לשאיבה למטרות הספקת מים בשעות מוגבלות
בלבד ,כפי שתקבע החברה מזמן לזמן ,ושאין צורכים חשמל בכלל באותו מקום
שאיבה בשעות אחרות.
שעות הצריכה תוגבלנה ע״י שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר מתאים אחר ,שעל הצרכן
לרכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות החברה.
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 3.80לירות לחודש
 3.30לידות לחודש
 2.50לירות לחודש

 9.5אגורות

 0.80לירות לחודש
 0.35לירות לחודש

 9,5אגורות

ילקוט הפרסומים  ,1993ז׳ באדר תשל״ד1.3.1974 ,

 .27תעריף א׳ לכוח להשקיה -
חל רק במקרה של השקיה בלבד .פרט לתקופות שלגביהן בוחר חצרכן בתעריף נ ׳ או בתעריף
ג׳ לכוח להשקיה.
בעד בל קוט״ש

 9,6אגורות

 .28תעריף ב׳ לכוח להשקיה
חל לתקופה או לתקופות של  12חדשים רצופים כל אחת.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
א ,תשלום שנתי בעד ביקוש מכסימלי
)שישולם ב־ 8שיעורים חדשיים שווים מחודש אפריל עד לחודש נובמבר(.
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או חלק ממנו עד  100קו״ט בכל שנח
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי אד חלק ממנו מעל ל־ 100קו״ט ועד  1,00קויט
באותה שנח
בעד כל קו״ט של גיקוש מכסימלי או חלק ממנו מעל ל־ 1,00קו׳״ט באותה שנה
התשלום בעד ביקוש מכסימלי הנ״ל ישולם בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אס הצרכן
אינו צורך חשמל ,תוך תקופת תחולת התעריף הנ״ל.
ב,

תשלום ב ע ד הקילווט—שעות
)נופך• לתשלום השנתי בעד ביקוש מכסימלי דלעיל(.
בעד כל קוט״ש עד  100,000קוט״ש בבל שנה
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100,0000קוט״ש ועד  600,000קוט״ש באותה שנה
בעד בל קוט״ש מעל לי 600,000קוט״ש באותה שגה

 .29תעריף ג׳ לכוח להשקיה בשעות מוגבלות שתקבע ההברה מזמן לזמן -
חל לתקופה או לתקופות של  12חדשים רצופים בל אחת.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
א .תשלום שנתי בעד ביקוש מכסימלי
)שישולם ב־ 8שיעורים חדשיים שווים מחודש אפריל עד לחודש נובמבר(.
בעד כל קי״ט של כיקוש מבםימלי או חלק ממנו עד  20קו״ט בכל שנה
בעד כל קו״ט של ביקוש מכסימלי או הלק ממנו מעל ל־ 20קו׳׳ט באותה שנה
התשלום בעד ביקוש מכסימלי הב״ל ישולם בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם איבו
צורך חשמל תוך תקופת תחולת התעריף כב״ל.
ב.

תשלום בעד ה ק י ל ו ו ט  -ש ע ו ת
)נוסף לתשלום השבתי בעד ביקוש מכסימלי דלעיל(.
בעד כל קוט׳־ש עד  100,000קוט׳׳ש בבל שנה
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100,000קוט״ש ועד  600,000קוט״ש באותה שנח
בעד כל קוה׳׳ש מעל ל־ 600,000קוט״ש באותה,שנח
התעריף הנ־״ל הל במקרה שצורכים חשמל להשקיה בשעות מוגבלות בלבד כפי שתקבע
החברה מזמן לזמן ,ושאין צורכים חשמל בכלל באותו מקום שאיבה בשעות אחרות.
שעות הצריכה תוגבלנה פ״י שעון מיתוג אוטומטי &ו מכשיר מתאים אהר ,שעל הצרכן
לרכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות החברה.

 37.60לירות לשנה
 32.00לירות לשנה
 25.20לידות לשנה

 6.8אגורות
 6.41אגורות
 6.36אגורות

 8.30לירות לשבה
 3.30לירות לשנה

 6.8אגורות
 6.43אגורות
 6.38אגורות

 .30חיוב שירות למוניפ וציוד אחר
מונים ,פ ר ט למונים ת ל ת י פ ז י י ם לכוח תעשייחי ופרט למונה אהד למאור
ולמכשירים בבל דירה שלגבי האספקה הנמדדת בו חל תעריף ביתי ב י י -
לכל מונה הד־פזי עד  10אמפר
לכל מונה חד־פזי מעל ל־ 10אמפר ועד  20אמפר
לכל מונה חד־פזי מעל ל־ 20אמפר ועד  50אמפר
לבל מונה תלת־פזי ע ו  5א  3אמפר
 x 5אמפר ועד  15x3אמפר
לכל מונה תלתיפזי מעל ל ־ 3
לכל מונה תלת־פזי מעל ל־ x 3 15אמפר ועד  50א  3אמפר

ילקוט הפרסומים  ,1993ז׳ באדר תשל׳׳ד1.3,1971 ,

 16אגורות למודש
 55אגורות לחודש
 82אגורות לחודש
 55אגורות לחודש
 69אגורות לחודש
 82אגורות לחודש
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מונים ת ל ת ־ פ ז י י ם לכות תעשייתי
לכל מונה תלת־פזי עו  50א  3אמפר
לכל מונה תלת־פזי מעל ל־ x 3 50אמפר ועד  3 * 100אמפר
חיוב שירות לשאר םוגי מונים וציוד אחר — תקבע החברה בכל מקרה.
ניתנה האספקה לצרכן לפני  15בחודש קלנדרי או הופסקה אחרי  15בחורש ,ייחשבו החיובים
הנ״ל בעד חודש שלם.
ניתבה האספקה אחדי  15בחודש קלנדרי או הופסקה לפני  15בו — אין מחשבים את החיובים
הב״ל בעד אותו חודש.

 33אגורות לחודש
 76אגורות לחודש

 .31צרכנים לפי הסכמים מיוחדים
מהירי החשמל לצרכנים המקבלים אספקה לפי הסכמים מיוחדים יחושבו לפי המחיר שצרכנים
אלד ,שילמו בהתאם לתעריף שהיה כתוקף! לפי קריאות המונים עד ליופ  19בינואר 1974
בתוספת  4אגורות לקוט״ש לצריכה הביתית 5 ,אג׳ לקוט״ש למסחרית ולציבורית 3 ,אג׳
לקוט״ש לתעשיה ,הספקתימים וחקלאות ,ו־ 2.5אג׳ לקוט״ש להשקיה ולמוביל המים הארצי.

 .32תוספת יוקר הדלק
כל התעריפים דלעיל נקבעו בהתחשב במחיר הדלק ביום  .20.1.1974במקרה שמחיר הדלק
יעלה או ירד בשיעור של  3לירות לטונה או יותר ,יועלו או יורדו מהירי החשמל לפי התע
ריפים הנ״ל בשיפור של  0.1אגורה לכל קוט״ש ,בגין כל  3לירות או חלק מהן לטונה.

 .33כללים מיוחדים
א .תשלום בעד מקדם הספק נמוך
על הצרכן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע ממקדם ההפסק שיהיה פחות מי,0,85
במקרה שמקדם ההספק יהיה באיזה זמן שהו» פחות מ־ ,0.85ישלם הצרכן ,נופף על
המחירים הרגילים ,הוספה כלהלן ,מבלי שתשלום זה יפטור אותו מן ההתחייבות לנקוט
בכל האמצעים כדי להביא את מקדם ההספק ללא פחת מ־.0.85
)נ( במקרה שמקדם ההספק יהיה לא פחות מ־ — 0.7הוספה בשיעור של  0.7%מן
המחיר בעד כל  0.01ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד ;0.85
) (2אם מקדם ההספק יהיה לא פחות מ־ — 0.6הוספה בשיעור של  1%מן המחיר
בעד כל  0.01ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד ;0.85
) (3אם מקדם ההספק יהיה פחות מ־ — 0.6הוספה בשיעור של  1.5%מן המהיר בעד
כל  0.01ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד .0.85
ב.

חשלום מינימלי
בל התעריפים הנ״ל מותנית בתשלום חדשי מינימלי בעד מספר קוט״ש השווה לעומס
המחובר לבל מונה בנפרד מוכפל ב־ 25שעות או ,לפי בחירת החברה ,בתשלום חדשי
מינימלי של  2.85לירות מחוץ לחיוב שירות למובים ו/או ציוד אחר ,פרט לתעריפים
המכילים תשלום לפי ביקוש מכסימלי ,עומס מחובר או מספר חדרים.

ג .מכשירי רדיו וטלוויזיה
האספקה למכשירי רדיו וטלוויזיה תהא נמדדת יחד עפ האספקה למאור לפי סעיפים
 13,12,8,7,1או  14וישולם בעדה כמו בעד האספקה למאור.
ד.

אספקת מים לירושלים
התעריפים  24עד  26יהיו ב־ 0.5אגורות לקוט״ש פחות לגבי שאיבה למטרות אספקת
מים לעירית ירושלים.

ה.

מקומות שאיבה
המחירים לפי התעריפים  24עד  29ייחשבו ובעד האספקה ישולם לכל מקום שאיבה
ביקוש מכסימלי
) (1הביקוש המכסימלי למטרת התעריפים  21 ,30ו־ 23הוא מספר קילווטים השווה
למספר קוט״ש הגדול ביותר של צריבה נמשך  15דקות רצופות בכל חודש מוכפל
ב־ ,4והוא ייקבע לפי רישום תמידי.
לחברה הברירה לקבוע מזמן לזמן את הביקוש המכסימלי ע״י בדיקה שתיערך
מפעם לפעם בתנאים של עומס מלא בחצדים אז ע׳-יי קביעת אחוז מפולים של
העומס המחובר בחצרים.
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הביקוש תמכפיטלי באיזה חודש שהוא לא ייחשב פחות מהביקוש המכסימלי במשך
• 11חדשים שקדמו לחודש הנדון,
בכל מקרה של צריכה הנתונה לתנודות חזקות ,כגון מעליות ,מרימים ,מכונות .
ומכשירי ריתוך וכדומה ,ייקבע הביקוש המכסימלי למכונות ומכשירים אלה על
יסוד העומס המחובר המלא של מכונות ומכשירים אלה וזה נופף לביקוש המכסי*
מלי שנקבע כנ״ל.
לפי בקשת הצרכן יימדד הביקוש המכסימלי בנפרד בשעות היום ובנםרד בשעות
חלילה שתקבע החברה מזמן לזמן ,והתשלום בעד הביקוש המכסימלי ייקבע
במקרה זה בהתאם לביקוש המכסימלי שיימדד בשעות היום ,כל עוד הביקוש
המכסימלי בשעות הלילה לא יעלה מעל לגפליים מהביקוש המכסימלי בשעות
היום .אם הביקוש המכסימלי בשעות הלילה יעלה מעל לכפליים מהביקוש חמכ־
םימלי בשעות היום ,ייקבע התשלום בעד הביקוש המכסימלי בהתאם ל־50%
מהביקוש המכסימלי בשעות הלילה.
) (2בביקוש מכסימלי למטרות התעריפים  28 ,26 ,25ו 29-ייחשב  90%של העומס
המחובר של בל המנועים בבל מקום שליבה.

חיים גבתי

ב״ו בטבת תשל״ד ) 20בינואר (1974
)חמ (786508

שר הפיתוח

זכיון מיום  25ב3גוואר  1926ליצירתו
ולחלוקתו של השמל גירושליס ובסביבתה
הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל
אבי מודיע ,כי בתוקף סמכויות הנציב העליון לפי סעיפים  20ו־ 21לזכיון מיום  25בפברואר  1926ליצירתו ולחלוקתו
של חשמל בירושלים ובסביבתה ,שאצלה לי הממשלה ביום ט״ז בתשרי תש״ל ) 28בספטמבר  (1909לגבי שטה מזרח ירושלים
כמתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט )מס׳  ,(1תשכ־יז— ,1 1967אישרתי היום לחברת החשמל למחוז ירושלים בע״מ,
לפי בקשתה ,את תעריפי החשמל המפורטים בתוספת ,אשר יחולו בשטח האמור על צריכת החשמל החל מיום כ״ו בטבת תשל״ד
) 20בינואר .(1974

תוספת
ר ש י מ ת ת ע ר י פ י חשמל

 .1תעריף ביתי
 1.1תעריף ביתי א'
לירות
תשלום קבוע
בעד דירת בת חדר 1
בעד דירה בת  2חדרים
בעד דירה בת  3חדרים
בעד דירה בת  4חדרים
בעד כל חדר נוסף באותה דירה

״ •
־ג
•2
1

2

9 5

83

יי
י* •
1

1

אגורות
לגבי דירות שבהן שטח הדר כלשהו עולה על  30ט״ר ,ישולם תשלוט מיוחד נוסף בעד
כל  1מ״ר שמעל  30מ״ר
תשלוט בעד קוט״ש
בעד בל קוט״ש -
עד  15קוט״ש לחודש
מעל  15קוט־״ש ועד  250קוט׳-ש
מעל ל־ 250קוט״ש

*>•!

5.6
15.6
14.6

 1ק״ת תשכ״ז ,עמי .2690
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 1.2תעריף ביתי ב׳
חל על אספקה לצרבי בית בדירות ,פרט לתקופות שלגניחן בוחר הצרכן בתעריף ביתי
רגיל ,אולם מותנה באספקה נפרדת לכל דירה
אגורות

 Iמאור:
בעד בל קוט״ש
 IIמכשירים:
האספקה נמדדת בנפרד מהאספקה למאור  -י בעד בל קוט״ש

26.7
15.6

 1.3איגור חום )מים ו/או שטח( במשך שעות מוגבלות )לא פחות מ־ 8שעות ביום(

12.0

 1.4תעריף לחימום מים בדירות מגורים בשעות מוגבלות כפי שתקבע ההברה
מזמן לזמן ,אולם לא פחות מ־ 8שעות במשך יממה ,חל לתקופה או לתקופות של 12
חדשים רצופים כל אהת ,והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־ 12חודשים רצופים,
האספקה נמדדת ע״יימונה נפרד ושעות הצריכה מוגבלות ע״י שעון מיתוג אוטומטי או
מכשיר מתאים אחר.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
בעד כל קוט״ש במשך  8חודשי הקיץ
ועד לתשלום מכסימלי של במקרה של דוד בנפח של  120ליטר.

 12.0אגורות
 16.70לירות לחודש
 9.6אגורות לחודש

התשלום המכסימלי הנ״ל יוגדל או יוקטן ,לפי המקרה ,ב 
לבל ליטר של נפח הדוד מעל או מתחת ל־ 120ליטר,
בעד כל קוט״ש במשך  4חדשי החורף
ועד לתשלום מכסימלי של במקרה של דוד בנפה סל  120ליטר.
התשלום המכסימלי הנ׳׳ל יוגדל או יוקטן ,לפי המקרה ,ב 
לבל ליטר של נפח הדוד מעל או מתחת ל־ 120ליטר,

 12.0אגורות
 26.15לירות לחודש
 15.6אגורות לחורש

התעריף הנ״ל חל רק במידה שיהיה אפשר להשיג מגבילי־זמן בהתאם לקביעת החברה
ורק במידה שהדוד תואם את התקן הרשמי למחממי מים חשמליים והוא משמש דירה
אחת בלבד ,ושעומסו אינו עולה על  12.5ווט לבל ליטר של קיבולו המלא של הדוד,
שלדוד יש תרמוסטט תקין שכוון באופן קבוע למכסימום של  82מעלות צלםיום ,וכשחי־
מום המיט בחצדים נעשה רק בחשמל המסופק מאת החברה ,לענין תעריף זה ,״דוד״
כולל גם כל מאגר מים המחובר ,דרך קבע אד באופן ארעי ,לדוד החשמל.

.2

ת ע ר י ף ל מ ס ח ר ו ל ב ת י שעשועים
 2.1תעריף כולל למסחר ולבתי שעשועים )כשהשימוש למאור ולמכשירים ימדד ביחד(
אגורות
בעד  100קוט״ש הראשונים
מעל  100קוט״ש ועד  1000קוט״ש
מעל  1000קוט״ש ועד  2000קוט״ש
מעל  2000קוט״ש

31.6
22.5
21.0
18,2

 2.2במקרה של צריבה גדולה של בית מפחד או בית שעשועים ,כשניתן להפריד בין מיתקני
המאור לבין טיתקני המכשירים שלו ומיתקנים אלה נבדקו מטעם הוזכרה ואושרו מטעמה
באופן שצריכה המאור והמכשירים ניתנה למדידה נפרדת ,יהיה שחיוב כדלקמן:
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אגודות

 2.2.1למאור
בעד  100קוט״ש הראשונים
מעל  100קוט״ש ועד  1000קוט״ש
מעל  1000קוט״ש

31.6
«96.8
21.0

 2.2.2למכשירים
בעד  1000קוט״ש הראשונים
מעל  1000קוט״ש ועד  3000קוט״ש
מעל  3000קוט״ש

18.2
17.0
16.1

 2.3בעד מאור לרחובות ציבוריים — לקוט״ש

14.6

 2.4בעד גל צריבה בחצרים של הצבא — לקוט״ש

18.1
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 .3תעריף תעשייתי

אגורות
26.2
14.8
11.2
10.1
9.4
9.1
8.6

)כשהשימוש למאור ולכוח נמדד ביחד(
בעד  100קוס״ש הראשונים
מעל  100קוט״ש ועד  500קוט׳״ש
מעל  500קוט׳״ש ועד  1000קוט״ש
מעל  1000קוט״יש ועד  2000קוט״ש
מעל  2000קוט״ש ועד  10,000קוט״ש
מעל  10,000קוט״ש ועד  20,000קוט״ש
מעל  20,000קוט״ש

 .4תעריף לשאיבת מים
11.4

תעריף כללי — לקוט״ש
בעד שאיבה למטרת אספקת מים לעידית ירושלים בגבולות שיפוטה לקוט״ש

19.9

.5

חדרי מדרגות וחדרי שירותים במונה נפרד  -בעד כל קוט״ש
במקרה שחדר המדרגות מחובר למונה של דירה ,ייווסף חדר אחד למטפר חדרי הדירה ,לצורך
חישוב התשלום הקבוע,

.6

אספקה למיתקני עזר לדוד מים חמים של הסקה מרכזית,

26.7

)ל» למטרות

תימום מים בחשמל(

13.6

 .7תעריף כולל למאור וכוח  -כללי
חל על כל סוגי הצריכה ,כאשר האספקה לכל סוגי הצריבה בהצרים המוחזקים בידי אותו
צרכן נמדדת ביתד ,לתקופה או לתקופות של  12חדשים רצופים כל אחת ,והתעריף לא יינתן
לתקופה קצרה מ־ 12חדשים רצופים.
למרות האמור לעיל יהא הצרכן רשאי לקבל אספקה נפרדה לחימום תצרים ו/או לחימום מים
בשעות מוגבלות.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן במקום כל תעריף אחר שברשימת תעריפים זו,
 7.1תשלופ חדשי בעד ביקוש מכסימלי
בעד  50קוט״ש ראשונים של ביקוש מכסימלי או חלק מהם ,בכל חודש
בעד בל קוט״ש של ביקוש מכסימלי ,או חלק ממנו ,מעל  80קוט״ש ועד  150קוט׳״ש
באותו חודש
בעד כל קוט״ש של ביקוש מכסימלי ,או חלק ממנו ,מעל ל־ 150קוט״ש באותו חודש
התשלום בעד ביקוש מכסימלי ישולם לגבי כל חודש תוך תקופה תחולת התעריף כנ״ל,
בין אס הצרכן צורך השמל ובין אם איבו צורך השמל באותו חודש.
 7.2תשלום בעד ה ק י ל ו ו ט — ש ע ו ת
)בוסף לתשלום בעד ביקוש מכסימלי דלעיל(
בעד כל קוט׳׳ש עד  10,000קוט״ש בחודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 10,000קוט״ש ועד  50,000קוט״ש ,באותו הרדש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 50,000קוט״ש באותו חודש

לירות
427.50
8.55
7.90

14.8
13.5
13.0

 .8תעריף לחימום דירות מגורים והצרים מסחריים ו/או לחימום מים בדי
חת מגורים והצרים מסחריים בשעות מוגבלות כפי שתקבע החברה מזמן לזמן,
אולם לא פחות משמונה שעות במשך יממה .תעריף זה ,במקרה של חימום מים ,חל רק במקרה
שעומס כל הדוד הוא  10קו״ט ויותר.
אם עומס הדוד או מיתקן החימום האחר הוא  125קוט״ש או פחות:
בעד כל קוט״־ש בחודש ,לבל קו״ט של עומס הדוד או מיתקן החימדס האחד
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 89קוט״ש ועד ל־ 160קוט״ש ,לכל קוי׳ט של עומס הדוד או מיתקן
החימום האחר ,באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל למכסות הנ״ל
התעריף הנ־״ל חל כמידה שיהיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת החברה ורק במקרה
שחימום המים בחצרים ו/או חימום ההצרים עצמם ,נעשה רק בחשמל המסופק מאת החברה,
ולגבי חימום חצרים  -רק במקרה שעומס מיתקן החימום אינו עולה על  140ווט לכל מ״ר על
שטח הרצפה בתהום המחומם.
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אגודות
12.0
9.9
8.7
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 .9תנאים כלליים
 9.1חשלום בעד מקדם הספק נמוך
חיוב נוסף

מקדם תספק
0.85 — 1.00
0.70 - 0.85
0.«0 — 0.70

פחות מ־0.60

ללא חיוב נוסף
 0.7%מהמחיר בעד בל  0.01ממקדם
ההספק החפר להשלמה ל־0.85
 1.0%מהמחיר בעד בל  0.01ממקדם
ההספק החסד להשלמה ?'0.83-
.1.5%מהמחיר בעד כל  0.01ממקדם
ההספק החסר להשלמה ל־.0.85

 9.2חיוב מינימלי
כל התעריפים — פרט לתעריפים המכילים תשלום קבוע לפי מספר חדרים ותעריפים
לחימום הצרים ביתיים ,מסחריים או בתי־שעשועים — מותנים בתשלום חדשי מינימלי
בעד מספר קוט״ש השווה לעומס המחובר לכל מונה בנפרד מוכפל ב־ 25שעות ,או
בתשלום חדשי מינימלי של  2.85לירות בנוסף לחיוב בעד מונים ו/אד ציור מדידה אהד
בהתאם לבחירת התבדה.
 9.3תעריף למכשירי רדיו ו ל ט ל ו ו י ז י ה
צריכת חשמל של מכשירי רדיו לטלוויזיה תחוייב לפי תעדיף המאור.
 9.4תעריף לטיתקני שאיבה
כל מיתקן שאיבה לחוד יחוייב בתעריף המתאים לפי פסקה  4לעיל.
 9.5דמי שכירות מונים
החברה תוסיף לחשבון צריכת החשמל דמי שבירות מונה כדלקמן:
מונים ,פרט למונים ח ל ת ־ פ ז י י ט לכוה תעשייתי ופרט למונה אחד
למאור ולמכשירים בכל דירה
אגורות לחודש
לכל מונח חד־פזי עד  10אמפר
לבל מונה הדיפזי מעל ל־ 10אמפר ועד  20אמפר
לכל מונה חד-פזי מעל ל־ 20אמפר ועד  50אמפר
לכל מונח תלת־פזי על  x 3 5אמפר
לכל טונה תלת־פזי מעל ל־ x 3 5אמפר ועד  3 <: 15אמפר
אמפר ועד  50x3אמפר
15
לכל מונה תלת־פזי מעל ל ־  3א
מונים ת ל ת ־ פ ז י י ם לכוח תעשייתי
לכל מונה תלת־פזי עד  x 3 50אמפר
לכל מונח תלת־פזי מעל ל־ x 3 50אמפר ועד  100א  3אמפר

16
55
82
55
69
82
33
76

חיוב שירות לשאר סוגי מונים וציוד אחר ,תקבע ההברה בכל מקרה.
ב״ ו בטבת תשל״ד ) 20בינואר (1974
)חמ (786508
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חוק הישויות המקומיות )בחידות( ,חשכ״וז1965-
הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית דבוריה
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות ד&קומיית )בהירות( ,משכ״ה— ,11963נמסרת מת הידעת עי! מוצאות מבהירות למועצה
י המקומית דבוריה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד ) 31בדצמבר :(1973

א.

אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

ב.
ג.
ד.
ה.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית:
המספר הכולל של הקולות הכשרים:
המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים:
מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:

) (1המיעוטים  -אג
) (2התקווה — יס
) (3הקידמו! והריפורמה  -כט
) (4השיתוף והריפורמה — נג
) (5הפועלים והפלתים — עז
) (6המטרה — פ
) (7הריפורמה — צ

אות/יות
אג
יס
כט
נג
עז
פ
צ

ג

בינוי הרשימה
המיעוטים
התקווה
הקידמה והריפורמה
השיתוף והריפורמה
הפועלים והפלחים
המטרה
הריפורמה

מספר הקולית
145
217
152
121
226
181
216

מספר המנדטים שבהמ זכתה בל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות
אג
ים
כט
נג
עז
פ
צ

ז.

1297
1258
39

כינוי הרשימה
המיעוטים
התקווה
חקידמח
השיתוף והריפורמה
הפועלים והפלחים
המטרה
הריפורמה

מםפר המנדטים
1
2
1
1
2
1
1

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

) (1המיעוטים — אג:
 .1מוחמד עיפא גיג׳ני
) (2התקווה-ים:
 .1מותמד עבדאללה יוסף
 .2אתמד אסעד יוסף
) (3הקידמה וחריפורמה — כט:
 .1מחמוד עבדאלכרים אטרש
) (4השיתוף והריפורמה — נג:
 .1מוחמד הופץ נניאר
) (5הפועלים והפלתים — עז:
 .1מוהטד חסן עןאיזה
 .2לוטפי מוחמר עזאיזה

)(6

המטרה—פ:

)(7

 .1אפמעיל אברהים אברהים
חדיפורמה-צ:
 .1אחמד עארף מפאלחח

י״ז בטבת תשלי׳ד ) 11בינואר (1974
)חמ (765213
 1פ״ח תשכ״ה ,עמי  ;248תשל״ג ,עמי .246
ילקוט הפרסומים  ,1993ז׳ באדר תשל״ד1.3.1974 ,

אברהים חיורי

פקיד הבחירות למועצה המקומית דבוריה
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מפעל הפיס
תכנית הגרלה מס׳ 4ד/19א׳
 .1הגדרות
בתכנית זו יהיה לכל מונה שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו
להלן ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן הענין או מהקשר
הדברים:
״המפעל״ — מפעל הפיס;
״הגרלה״ — הגרלה רגילה וגם/או הגרלת ספחים וגם/או הגרלה
״זוטא״ ,אשר תבנית זו חלה עליהן;
״הגרלה רגילה״ — כל אחת מההגדלות שיתקיימו כאמור בסעיף ) 3א(;
״הגרלת ספחים״  -כל אחת מההגדלות שיתקיימו כאמור בסעיף
) 3ב(;
״הגרלה ״זוטא״״ — כל אחת מהגרלות שיתקיימו כאמור בסעיף ;4
״מספר ההנרלד,״ — משפר הזיהוי של הגרלד ,רגילה או הגדלת טפחים
או הגרלה ״זוטא״ ,לפי הענין ,שיצויין כאמור בסעיף ) 3ג( או
) 3ד( או ) 4ב( ,לפי הענין;
״כרטיס רגיל״ — כל אמד מכרטיסי ההבדלה הרגילים למוב״ז שיונפק
על ידי המפעל לפי סעיף ;5
״פפה״ — כל ספת הצמוד לכרטיס רגיל לפי סעיף ;5
״כרטיס ״זוטא״״ — כל אחד מכרטיסי ההגרלה ״זוטא״ לייוכ״ז
שיונפק על ידי המפעל לבי סעיף ;6
״כרטיס״ — כרטיס רגיל )בין אם צמוד אליו ספח ובין אם לאו(,
וגט/או ברעיס ״זוט£״ ,בין אם הכרטיס הרגיל והכרטיס ״זוטא״
צמודים יחדיו ובין אמ לאו;
״פרס״ — סכום הזכייה בגין כרטיס שעלה בגורל לפי תכנית זו;
״מספרי הזיהוי״ — המספר הסידורי ומספר ההגרלה שבהם מסומן,
או שצריך להיות מסומן ,כל כרטיס רגיל ,בל ספח וכל כרטיס
״זוטא״ ,או כל הלק ממספרים אלה ,או כל ספרה מתוכם או כל
חלק מספרה כזאת;
״נפגמו בהדפסה״ — לענין מספרי הזיהוי — לא הודפסו כלל או לא
הודפסו כראוי או הודפסו בצורה משובשת או בצורה שאינה
ניתנת לבירור מתוך עיון בכרטיס;
״המערכת האלקטרונית״ — מערכת מכשירי ההגרלה האלקטרוניים
המתוארים בסעיף )7ג(.
 .2תהולת התכנית
תכנית זו תיכנס לתוקפה ביוש  29במרס  1974ותחול על כל
הגרלה רגילה ,על כל הגרלת ספחים ועל כל הגרלה ״זוטא״ שית
קיימו מאותו תאריך ואילך .תכנית זו תישאר בתוקפה כל עוד לא
בוטלה על ידי המפעל בהודעה שתפורסם בילקוט הפרסומים או
בשני עיתונים יומיים לפחות.
 .3הגרלות ר ג י ל ו ת והגרלות ספחים
)א( ההגרלות הרגילות לפי תכנית זו ייערכו מדי שבוע בשבוע,
במשך תקופת תחולתה של תכנית זו ,בכל יומ ח׳ בשבוע
בשעה  ,19.00אולם זאת בכפוף לאמור בסעיף .10
)ב( הגרלות חפפחיס לפי תבנית זו ייערכו מדי שבוע בשבוע,
במשך תקופת תחולתה של תכנית זו ,בכל יום ה׳ בשבוע,
בסמוך לאתר סיום עריכת ההגרלה הרגילה באותו השבוע,
אולם זאת בכפוף לאמור בסעיף .10
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)ג( כל הגרלה רגילה תזוהה ,ותובהן מההגדלות הרגילות האחרות,
על ידי ציון מספר זיהוי של אותה ההגרלה ,המורכב מהסנה
שבה היא מתקיימת ומ״מספר הסידורי השוטף של אותה
ההגרלה באותה השנה )לדוגמא :״הגרלה רגילה 1/1874״
משמעו — ההגדלה הרגילה ד.\-:שי -:בשנת  :1974״הגרלת
רגילה 2/1975״ משמעו — ההגרלה הרגילה השניה בשנת
.(1975
)ד( כל הגרלת ס2היפ תזוהה ,ותובהן מהגרלות הספחים האחרות,
על־ידי ציון מספר הזיהוי של אותה ההגרלה ,המורכב
מהשנה שבח היא מתקיימת ומהמפפר הסידורי השוטף של
אותה ההגרלה באותה השנה )כדוגמת ההגרלות הרגילות
לפי סעיף קטן)ג( ,בשינויים המתאימים(.
 .4הגרלות ״זוטא״
)א( ההגרלות ״זוטא״ לפי תכנית זו ייערכו מידי שבוע בשבוע,
במשך תקופת תחולתה של תכנית זו ,בהל יום ה־ בשבוע,
בסמוך לאחר סיום עריבת הגרלת הפפחים באותו השבוע,
אולם זאת בכפוף לאמור בסעיף .10
)ב( בל הגרלה ׳־זוטא״ תזוהה׳ ותובחן מההגדלות ״זוטא״
האחרות ,על ידי ציון מספר זיהוי של אותה ההגרלה ,המורכב
מקיצור השנד ,שבה היא מתקיימת ומד&ספר הגידורי השוטף
של אותה ההגרלה באותה השבה )כדוגמת ההגרלות הרגילות
לפי סעיף ) 3ב( ,בשינויים המתאימים(.
 .5כרטיסים רגילים ו פ פ ח י ם
)א( לגבי כל הגרלה רגילה ינפיק המפעל  800,000כרטיסי
הבדלה רגילים למוכ״ז ,כשלצידו חימבי של כל אחד מהם
צמוד ספח.
)ב( כל כרטיס רגיל יסומן על פניו — בין היתר — במספר
סידורי מבין המספרים הכידוריים  000,000עד 799,999
ועד בכלל ,וכן יסומן על פניו במספר ההגרלה הרגילה
שבה הוא משתתף ובתאריך שבו מתקיימת אותה ההגרלה.
)ג( כל ספח יסומן על פניו — בין היתר — במספר הסידורי
ובמספר ההגרלה הרגילה המסומנים על פני הכרטיס הרגיל
שאליו הוצמד אותו הספח.
)ד( חיתה אי־ התאמה בין מספרי הזיהוי שעל הספח לבין מספרי
הזיהוי שעל הכרטיס הרגיל שאליו הוצמד הספה ,יכריעו
מספרי הזיהוי שעל הכרטיס הרגיל האמור ,ולמרות מספרי
הזיהוי שבהם סומן הספח ,ייחשב הספח כאילו שהוא סומן
במספרי הזיהוי של הכרטיס הרגיל שאליו הוא הוצמד
כאמור.
 .6כרטיסים ״זוטא״
)א( לגבי כל הגרלה ״זוטא״ ינפיק המפעל  800,000כרטיסי
הגרלה ״זוטא״ למוכ״ז.
)ב( כל כרטיס ״זוטא״ יסומן בתוכו )ולא מלברו( במספר
סידורי וכן יסומן על פניו במספר ההגרלה ״זוטא״ שבה
הוא משתתף ובתאריך שבו תתקיים אותה ההגרלה.
)ג( כל קבוצה של  1,000כרטיסים ״זוטא״ יסומנו במספרים
הסידוריים בין  000עד  999ועד בכלל ,ובהתאם לכך יהיו
בבל הנפקה  800ברטיטיט ״זוטא״ שמספרפ הסידורי יהיה
אהד המספרים שבין  000עד  969ועד בכלל.
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)ד( כל כרטיס ״זוטא״ יהיה צמוד לצידו השמאלי של כרטיס
רגיל אשר מספד ההגרלה המסומן עליו)להבדיל ממספרו
הסידורי( זהה עם מספר ההגרלה המסומן על הכרטיס
״זוטא״ שהוצמד אליו,
)ה( על פני כל כרטיס ״זוטא״ יהיה מודפס קו מרוסק או שורת
נקודות לסימון המקום לפתיחתו של הכרטיס ״זוטא״ לשם
עיון במספרו הסידורי.
 ,7הפצת הכרטיסים
)א( הכרטיסים יימכרו על־ידי המפעל במישרין לציבור
וגם/או למפיצים )שיתמנו על־ידי המפעל על־פי
הסבם בכתב( על מנת שה&פיצים ימכרום לציבור על
חשבונם הם ,בי; במישרין ובין באמצעות מפיצי־משנה,
שיתמנו על־ידי המפיצים האמורים באישורו של המפעל.
)ב( כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש כי שום מפיץ כאמור —
לרבות מפיץ־משנה של מפיץ באמור — אינו משמש כסוכנו
או כשלוחו של המפעל לענין כל־שהוא ,ואיבו מוסמך או
מורשה על ידי המפעל או מטעמו למסור כל ידיעות או
להציג כל היצג או ליתן בל ערובה בשמו של המפעל או
מטעמו ,או לחייב אח המפעל בחבות כל־שהיא .ביחוד
מודגש בזח כי כל הסכם בדבר רכישתו או הזמנתו מראש
של כרטיס בעל מספר מסמים קבוע מראש ,אינו מחייב
אה המפעל.
)נ( מפיץ המוכר כרטיס ,יהיה רשאי להחתים על הכרטיס
את שמו ומענו של המפיץ ,עם או בלי שמו ומענו של
מפיץ־המשגה שבאמצעותו נמכר הכרטיס.
,8

,9

מחיר הכרטיס עם ספח או בלי טפח
)א( בל הרוצה לקנות כרטיפ רגיל ,הירידה בידו לקנות אותו
כשהםפה צמוד אליו ,או ללא ספח ,בחר הקונה לקנות כרטיט
רגיל ללא ספח ,יפריד המונר את הספח מהכרטיס הרגיל
וימסור לקונה את הכרטיס הרגיל ללא הספה.
)ב( מהירו של כרטיס רגיל כשהםפח צמוד אליו — הנו סך
 6ל״י.
)ג( מחירו של כרטיס רגיל ללא ספח  -הנו סך  4ל״י.
)ד( בעד הכרטיס ״זוטא״ הצמוד אל כרטיס רגיל לא תשולם
בל תופפת על המהיר האמור.
)ח( ספת שאינו צמוד לכרטיס רגיל הנו חסר ערך כל־שהוא
ולא יקנה זכות כל-שהיא.
ביצוע ההגרלות והפיקוח עליהן
)א( ההגרלות יבוצעו על-ידי המפעל ,בפיקוחו ובהדרכתו.
אופן עריכת ההגרלות ,נוהליהן וסדריהן ,יהיו בפי שייקבע
מזמן לזמן על־ידי המפעל ,לפי שיקול דעתו המוחלט.
)ב( ההגרלות יתקיימו בפומבי ,באולם של המפעל ,הנמצא
ברחוב הפטמן  ,3תל־אביב,
)ג( לשם ביצוע ההגרלות לפי תבנית זו ישתמש המפעל במערכת
מכשירי הגרלה אלקטרוניים — היא המערכת האלקטרונית-
המורכבת מארבע יחידות ,הפועלות באופן יחדבי)סימולטני(
כך ,שעל־ידי לחיצה על כפתור אחד בלבד  -הוא כפתור
התפעול  -נקבעים בעת וגעונה אחת הכרטיסים העולים
בגורל וסכומי הפרסים שבהם מזכים אותם הכרטיסים,
כדלקמן:
) (1יחידה המסומנת במסי  1שתפקידה הוא לקבוע אח
הכרטיסים העולים בגורל;
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) (2יחידה המסומנת במט׳  — 2ובה  6אשנבים  -שתפקידה
להראות את מספרי הכרטיסים העולים בגורל בתוצאה
מפעולת היחידה המסומנת במם׳ ;1
) (3יחידת המסומנת במט׳  3שתפקידה הוא לקבוע את
סכומו של הפרס שבו מזבח כל אחד מהכרטיסים העולים
בגורל;
) (4יחידה המסומנת במם׳  — 4ובה  6אשנבים — שתפקידה
הוא להראות את סכומי הפרסים של הכרטיסים העולים
בגורל כתוצאה מפעולת היחידה מפי .3
)ד( אם תהול תקלה בפעולתה התקינה של המערכת האלקטרו
נית ,בין לפני תחילת ביצועה של הגרלה כל־שחיא ובין
בשעת ביצועה ,באופן שלא ניתן להתחיל או להמשיך
בביצוע ההגרלה ,הכל לפי הענין ,יהיה המפעל רשאי —
לפי שיקול דעתו המוחלט)למרות האמור בסעיף־קפן)ג(( -
לבצע את אותה ההגרלה או להמשיך בביצועה ,לפי הענין,
באותו האופן ובאותם האמצעים ,כפי שהמפעל יקבע.
)ח( כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש ,כי הוראות הסעיפים
 18 ,17,16ו־ 19תהיינה כפופות להוראות טעיף זח ושום
דבר האמור בהם לא יפורש בגורע מכלליות תחולתו של
האמור בסעיף זה.
 ,10שינוי המועד או תמקומ לביצוע ההגרלות
למרות כל האמור בסעיפים 3׳  4ו־ ,9ולמרות כל תאריך שיודפס
בבל כרטיס ,הרי בכל מקרה שהמפעל ימצא לנכון לעשות כן ,לפי
שיקול דעתו המוחלט ,יהיה הוא רשאי לדחות או להקדים את המועד
)היום וגם/או השעה( ,וגם/או לשנות את המקום ,שנקבעו בתכנית זו
לקיומה של הגרלה כל שהיא ,למועד אחר או למקום אחר ,הבל לפי
הענין ,אשר ייקבעו בהודעה שתפורסם ברבים מטעם המפעל על ידי
הצגתה בכניסה לאולם האמור וגם/או בכל אופן אחר שהמפעל ימצא
לנכון ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,ובלבד שהמועד הנדחה לקיומה
של אותה ההגרלה לא יהיה מאוחר יותר מאשר  14יום מהמועד
המקורי.
 .11השתתפות בהגרלות
)א( בהגרלות ישתתפו —
) (1בכל הגרלה רגילה — כל כרטיס רגיל שסומן במספר
ההגרלה ובתאריך של אותה ההגרלה הרגילה ,כאמור בסעיף
;5
) (2בכל הגרלת םפחימ  -בל ספת שסומן במספר ההגרלה
ובתאריך של אותה הגרלת הספחים ,כאמור בסעיף ?3
) (3בכל הגרלה ״זוטא״ — כל כרטיס ״זוטא״ שסומן
במספר ההגרלה ובתאריך של אותה הגרלה ״זוטא״ ,כאמור
בסעיף ;6
והכל בהתאם להוראות ובכפוף לתנאים המפורטים בתבנית
זו וביתוד בכפוף להוראות סעיף קטן)ב( של סעיף זה.
)ב( למרות האמור בסעיף קטן)א /לא ישתתף:
) (1בהגרלות הרגילות — כל כרטיס רגיל ,אשר מספרי
הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה;
) (2בהגרלות הספחינ! — כל פפה אשר מספרי הזיהוי שלו
נפגמו בהדפסה;
) (3בהגרלות ״זוטא״  -כל כרטיס ״זוטא״ אשר מספרי
הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה.
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 .12פיצוי בעד כרטיס פגום
)א( נפגמו בהדפסה מספרי הזיהוי שעל כרטיס רגיל וגם/או
שעל הספח הצמוד אליו )אם נקנה כזה( ,יהיה המחזיק בו
זכאי להחזיר למפעל את הכרטיס הרגיל ביחד עם הספח
הצמוד אליו )אם נקנח כזה( ,ולקבל בבגדו מהמפעל את
המחיר הנקוב של הכרטיס )דהיינו :אם הוחזר הכרטיס
הרגיל בשספח צמוד אליו — סך  6ל״י; ואם הוחזר הכרטיס
הרגיל ללא ספח צמוד אליו — סך  4ליי( ,וזאת לפי דרי
שתו של אותו מחזיק ,בין לפני ההגרלה שבח היה משתתף
אותו ברטים אלמלא הפגם ,או לאחריה ,אך לא יאותר
מאשר ) 30שלושים( יום לאחד קיומה של אותה ההגרלה.
)ב( נפגמו בהדפסה מספרי הזיהוי של כרטיס ״זוט«״ יהיה
המחזיק בו זכאי — לפי בחירתו —
) (1לפני שעת הפסקת המכירה של כרטיסי ההגרלה לקראת
ההגרלה מרגילה שבה עומד להשתתף הכרטיס הרגיל הצמוד
לאותו כרטיס ״זוטא״ פגום — להחזיר למפעל את הכרטיס
״זוטא״ הפגום ביחד עם הברטים הרגיל האמור ,כשהם
צמודים !ה לזה ,ולקבל תמורתו מהמפעל את המחיר הנקוב
ששולם בעד הכרטיס )דהיינו 6 :ליי ,או  4ל״י ,לפי
הענין ,באמור בסעיף קטן )א((.
) (2לאחר קיום ההגרלה שבה השתתף הכרטיס הרגיל
הצמוד לאותו כרטיס ״זוטא״ פגום  -להחזיר למפעל ,אך
ורק במשרדו הראשי בתל-אביב ,את הכרטיס ״זוטא״
הפגום ולקבל כנגדו מהמפעל כרטיס ״זוטא״ אחר ,שהשתתף
בהגרלה ״זוטא״ האהרזנד ,שהתקיימה לפני מוליד ההדחרד,,
כשאותו כרטיס ״זוטא״ עדיין סגור ,אך תלוש מהכרטיס
הרגיל שאליו היה צמוד ,וזאת — לפי דרישתו של המחזיק
בכרטיס ״זוטא״ הפגום ,לא יאוחר מאשר ) 30שלושים( יום
לאחר קיומה של ההגרלה שבה היה משתתף אותו כרטיס
״זוטא״ פגום אלמלא הפגם,
)ג( פרט לזכויות האמורות בסעיפים הקטבים )א( ו־)ב( ,לא
יקנה כרטיס רגיל ,או כרטיס ״זוטא״ ,שמםפרי הזיהוי שלו
נפגמו בהדפסה ,למחזיק בו ,או לכל אדם אחר ,זכות כל־
שהיא ,ובייחוד לא יקנה כרטיס בזה זכות לפיצויים כל
שהם עקב אי־השתתפותו של הכרטיס האמור בהגרלה או
עקב סיבה אהדת כל־שתיא.
הרגילים

ופרסים

מוגרלים

בהגרלות

 .13הפרסים
הרגילות
)א( בכל הגרלה רגילה יועלו בגורל ,בשבעה שלבים83,990 ,
כרטיסים רגילים מחוך  800,000הכרטיסים הרגילים
שהונפקו לאותה ההגרלה הרגילה ,המזכים בפרסים בסך
כולל של  1,056,250ל״י ,בדלקמן:
בשלב הראשון —  80,090כרטיסים רגילים ,בקבוצה אחת,
שכל אחד מהם יזנה בפרס בפך  4ל״י;
בשלב השני —  3,120כרטיסים רגילים ,שכל אחד מהם יזכה
בפרס בסך  50ל״י ,וזאת ב־ 39קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אחר זו,
יועלו בגורל  80כרטיסים רגילים;

בשלב החמישי —  80כרטיסים רגילים ,שכל אחד מהם יזכה
בפרס בסך  600ל״י ,וזאת ב־ 10קבוצות שבכל אחח מחן ,בזו אחר זו,
יועלו בגורל  8כרטיסים רגילים;
בשלב השישי —  28כרטיסים רגילים ,כדלקמן:
) 21 (1כרטיסים רגילים ,שכל אחד מהם יזבה בפרס
בסך  1,250ל״י;
) 4 (2כרטיסים רגילים ,שכל אחד מהם יזכה בפרס בסך
 6,250ל״י;
) 2 (3כרטיסים רגילים ,שכל אחד מהם יזכה בפרס בסך
 12,500ל״י;
) 1 (4כרטיס רגיל ,שיזכה בפרס בכך  50,000ל״י;
כשסדר העלאתם של כל אחד מאותם  28כרטיסים רגילים ,וכן של
סכום הפרס שבו יזבח בל אחד מהם ,הנו מקרי גרידא ללא
קביעה מראש.
בשלב השביעי  2 -כרטיסים רגילים ,כדלקמן:
) 1 (1כרטיס רגיל ,שמספרו הסידורי הוא מבין המספרים
הסידוריים  000,000עד ) 399,999ועד בכלל( — יזכה
בפרס בסך  150,000ל״י;
) 1 (2כרטיס רגיל ,שמספרו הסידורי הוא מבין המספרים
הסידוריים  400,000עד ) 769,999וער בכלל( — יזכה
בפרס בסך  150,000ל״י.
)ב( למרות האמור כסעיף קטן)א( ,הרי אם כרטיס רגיל יעלה
בגורל ויזכה בפרס רגיל בסכום הבקוב בטור  1להלן,
ואותו כרטיס רגיל יוצג לתשלום הפרס בהתאם להוראות
סעיף  21כשצמוד אליו הספח הנושא את מספרי הזיהוי
של אותו הכרטיס הרגיל — הרי במקום הפרם הרגיל שעלה
בגורלו של אותו הכרטיס הרגיל ,ישולם בנינו פרס מוגדל
בסכום הנקוב בטור  2להלן:
טור 1

טור 2

סכום הפרס הרגיל

סכום הפרס המוגדל

 4ל״י
 150,000ל״י

 6ל״י
 250,000ל׳׳י

 .14הפרסים בהגרלות הטפחים
בבל הגרלת ספחים יועלו בגורל ,בשני שלבים 440 ,ספחים
מתוך  800,000הספהים שהונפקו לאותה הגרלת ספחים ,המזכים
בסך כולל של  600,000ל״י כדלקמן:
בשלב הראשון —  40ספחים ,שכל אחד מהמ יזכה בפרס בסך
 3,000ל״י ,וזאת  a-5קבוצות שבבל אחת מהן ,בזו אחר זו ,יועלו
בגורל  8ספחים;
בשלב השני  500 -ספחים ,שבל אחד מהם יזבח בפרס בסך
 1,000ל״י ,וזאת ב־ 5קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אחר זו ,יועל•!
בגורל  80ספחים.

בשלבהשלישי— 560כרטיסים רגילים ,שבל אהד מהמ יזכה
בפרס בסך  100ל״י ,וזאת ב־ 7קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אחר זו,
יועלו בגודל  80הרטיטים רגילים;

 .15הפרסים בהגרלות ״זוטא״
בכל הגרלה ״זוטא״ יועלו בגורל ,בארבעת שלבים187,200 ,
כרטיסים ״זוטא״ מתוך  800,000הכרטיסים ״זוטא״ שהונפקו לאותה
הגרלה״זוטא״ ,המזכים בפרסים בסך כולל של  864,000ל״י ,כדלקמן:

בשלב הרביעי— 200כרטיסים רגילים ,שכל אהד מהם יזכה
בפרס בסך  250ל״י ,וזאת ב־ 25קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אהד זו,
יועלו בגורל  8כרטיפים רגילים;

בשלב הראשון —  1,600כרטיסים ״זוטא״ ,שכל אחד מהם
יזכה בפרס ב0ך  30ליי ,חאת ב־ 2קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אחר
זו ,יועלו בגורל  800כרטיסים ״זוטא״;
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בשלב השני —  1,600כרטיסים ״זוטא״ ,שכל אחד מהם יזכה
בפרט בסך  10ל״י ,וזאת ב־ 2קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אחר זו,
יועלו בגורל  800כרטיסים ״זוטא״;
בשלב השלישי —  16,000כרטיסים ״זוטא״ ,שכל אחד מהם
יזכה בפרש בסך  8ל״ י ,וזאת ב־ 2קבוצות שבכל אחת מחן ,בזי אחר
זו ,יועלו בגורל  8,000כרטיסים ״זוטא״;
בשלב הרביעי —  168,000כרטיסים ״זוטא״ ,שכל אחד מהם
יזכה בפרס בסך  4ל׳׳י ,וזאת ב־ 21קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אחר
זו ,יועלו בגורל  8,000כרטיסים ״זוטא״.
 .16אופן העלאתם בגורל של הכרטיסים הרגילים
)א( העלאתם בגורל של הכרטיסים הרגילים וייחוד הפרסים
בגינם בהגרלות הרגילות לפי סעיף 13׳ תיעשה על־ידי
הפעלת המערכת האלקטרונית כך ,שביחידה המסומנת
בטסי  2יופיע מספר המזהה את הכרטיסים שעלו _בגורל,
ושביתידה המסומנת במם׳  4יופיע כאותו *מן מספר הקובע
אח סבופ הפרט שעלה בגורלו של כל כרטיס כזה׳ וזאת
כאמור בסעיפים הקטניפ )ב( ו*)ג(.
)ב( לגבי כל אחד מהשלבים הראשון׳ השבי׳ השלישי׳ הרביעי
והחמישי׳ המפורטים בסעיף  ,13כסדרם ,תבוצע העלאת
הכרטיסים הרגילים בקבוצות המפורטות באותם השלבים׳
וזאת בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו ,על־ידי הפעלת
המערבת האלקטרונית כך׳ שביחידה המסומנת במם׳ 2
יופיע מספר המורכב מספרות במפורט להלן:
בשלב הראשון
בשלבים השני והשלישי
בשלבים הרביעי והחמישי

 1ספרה
 4מפדות
 5ספרות

והופעתו של אותו המספר׳ בקריאה ספרותיו מימין לשמאל׳
תיחשב בעלייתם בגורל׳ בכל קבוצה וקבוצה בכל אחד
מהשלבים האמורים ,כסדרם ,של כל הכרטיסים הרגילים
שהספרות הסופיות של מספריהם הסידוריים׳ בקריאתן
מימין לשמאל ,זהות לספרותיו של אותו המספר שיופיע
ביחידה המסומנת במס׳  2באמור׳ והמספר שהופיע באותו
הזמן ביחידה המסומנת במסי  4ייחשב כסכום הפרס שעלה
בגודלם של אותם הכרטיסים.
)ג( לגבי כל אחד מהשלבים השישי והשביעי׳ המפורטים בסעיף
13׳ כסדרם׳ תבוצע העלאת הכרטיסים הדבילים בנפרד
לגבי כל כרטיס רגיל שיש להגדילו באותם השלבים ,על-
ידי הפעלת המערכת האלקטרונית בך שביחידה המסומנת
במסי  2יופיע מספר המורכב מ־ 6ספרות׳ והופעתו של
אותו המספר תיחשב כעלייתו בגורל של הכרטיט הרגיל
שמספרו הסידורי ,בקריאת ספרותיו מימין לשמאל׳ זהה
למספר שהופיע ביחידה המסומנת במסי  2כאמור ,בקריאת
ספרותיו מימין לשמאל ,והמספר שהופיע באותו הזמן
ביחידה המסומנת במס׳  4ייחשב בסכום הפרס שעלה בגורלו
של אותו כרטיס.
 .17אופן העלאתם בגורל של הספתיפ
)א( העלאתם בגורל של הספחים וייחוד הפרסים בגינם בהגרלות
הספחים לפי סעיף  ,14תיעשה על״ידי הפעלת המערבת
האלקטרונית כך ,שביחידה המסומנת במסי  2יופיע מספר
הטזהה את הפפחים שעלו בגורל ,ושביהידה המסומנת במסי
 4יופיע באותו זמן מספר הקובע את סכום הפרס שעלה
בגורלו של כל ספח כזה ,וזאת כאמור בסעיף קטן)ב(.
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)כ( לגבי כל אחד מ־ 2השלגים המפורטים בסעיף  ,14כסדרם,
תבוצע העלאת הספחיפ בקבוצות המפורטות באותש השל
בים ,וזאת בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו ,על־ידי
הפעלת המערכת האלקטרונית בך ,שביחידה המסומנת
במסי  2יופיע מספר המורכב מספרות כמפורט להלן:
 5ספרות
בשלב הראשון
 4ספרות
בשלב השני
והופעתו של אותו המספר ,בקריאת ספרותיו מימין לשמאל,
ייחשב בעלייתם בגורל ,ככל קבוצת וקבוצה בכל אחד
מהשלבים האמורים ,בסדרם ,של כל הפפחים שהספרות
הסופיות של מספריהם הסידוריים ,בקריאתן מימין לשמאל,
זהות לספרותיו של אותו המספר שיופיע ביחידה המסומנת
במסי  2כאמור ,והמספר שיופיע באותו הזמן ביחידה
המסומנת במסי  4ייחשב בסכום הפרס שעלה בגורלם של
אותם הספהים.
 .18אופן העלאתם בגורל של תברטיפיפ ״זוטא״
)א( העלאתם בגורל של הכרטיסים ״זוטא״ וייהוד הפרטים
בגינם בהגרלות -זוטא׳ לפי סעיף  *15תיעשה עליידי
הפעלת המערבת האלקטרונית •כך׳ שביחידה המסומנת במסי
 2יופיע מספר המזהה את הכרטיסים שעלו בגורל ,ושביחידה
המסומנת במסי  4יופיע באותו הזמן מספר הקובע את סכום
הפרס שעלה בגורלו של בל ברטים כזה׳ וזאת כאמור
בסעיף קטן)ב(.
)ב( לבבי בל אחד מ־ 4השלבים המפורטיפ בסעיף 15׳ כסדרם*
תבוצע העלאת הכרטיסים ״זוטא״ בקבוצות' המפורטות
באותם השלבים׳ וזאת בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו,
על־ידי הפעלת המערבת האלקטרונית כך׳ שביחידה המסו־
מבת במם׳  2יופיע מספר המורכב מספרות כמפורט להלן:
בשלבים הראשון והשני —  3ספרות
בשלבים השלישי והרביעי — 2םפרות
והופעתו של אוחו המספר׳ בקריאה ספרותיו מימין לשמאל,
ייחשב בעלייתם בגורל׳ בכל קבוצה וקבוצה בכל אחד
מהשלבים האמורים ,בסדרם ,של בל הכרטיסים ״זוטא*
שכל שלוש הספרות של מספריהם הסידוריים׳ או לפי
הענין׳ ששתי הספרות הפופיות של מספריהם הסידוריים,
בקריאתן מימין לשמאל׳ זהות לספרות של אותו המספר
שהופיע ביחידה המסומנת במס׳  2כאמור׳ והמספר שהופיע
באותו הזמן ביחידה המסומנת במסי  4ייחשב כסכום הפרס
שעלה בגורלם של אותם הכרטיסים.
 .19הפעלה מחדש של המערכת האלקטרונית במקרים
מסויימים
)א( למדות כל האמור בסעיפים  17 ,16ו־ ,18הרי אם תוך
ביצוע העלאתם בגורל של הכרטיסים הרגילים לפי סעיף
 ,16או של הספחים לפי סעיף  ,17או של הכרטיסים ״זוטא־־
לפי סעיף  ,18יופיעו באחד או יותר מהאשנבים שביחידה
המסומנת במסי  2וגם/או באחד או יותר מהאשנבים שבי
חידה המסומנת במסי  — 4ספרת או מספר בצורה משובשת,
או שלא יופיעו כלל ספרה או מספר ,למרות שבהתאם
לתבנית זו צריכים היו להופיע באותו הזמן ,או שיופיעו
ספרה או מספר מיותרים ,למרות שבהתאם לתבנית זו לא
היו צריכים להופיע באותו הזמן או בכלל — תיחשב אותה
הפעלה של המערכת האלקטרונית כבטלה ומבוטלת ,והמ־
ערכת האלקטרונית תופעל שבית לביצוע אותה הפעולה
מחדש.
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)ב( למרות כל האמור בטעיף 18׳ הרי אם תוך ביצוע העלאתט
בגורל של הכרטיסים ״זוטא״ לפי סעיף 18׳ יופיע ביחידה
המםומבת במם׳ — 2
) (1מספד מםויים לגבי קבוצת כרטיטיט כל־שחיא בשלב
כלישהוא לפי סעיף  ,14ומספר זה כבר הופיע קודם לכן
באותה ההגרלה לגבי קבוצת כרטיסים קודמת באותו השלב;
או —
) (2מספר מסוייט לגבי קבוצת כרטיסים כל־שהיא בשלב
השני׳ ומספר זה כבר הופיע באותה ההגרלה לגבי קבוצת
כרטיסים אחרת כל־שהיא בשלב הראשון; או —
) (3מספר מסויים לגבי קבוצת כרטיסים בל-שהיא בשלב
הרביעי׳ ומספר זה בבר הופיע באותה ההגרלה לגבי קבוצת
כרטיסים אחרת בל־שהיא בשלב השלישי —
תבוטל עלייתו השניה בגורל של אותו המספר וימשיכו
בהפעלת המערכת האלקטרונית לגבי קבוצת הכרטיסים
שבגינת בוטלה עלייתו השניה של אותו המספר כאמור׳
עד אשר יעלה בגורל מספר כזה שטרם עלה בגורל באותו
השלב׳ או לפי הענין׳ נשלב הראשון׳ או לפי הענין בשלב
השלישי.
 .20רישום ופרסום תוצאות ההגרלות
)א( בכל אחת מההגדלות יתנהל פרוטוקול שבו יירשמו כל
מספר שהופיע באותה ההגרלה ביחידה הטסומנת במס׳ 2
וכן כל מספר שהופיע באותו הזמן ביחידה המסומנת
במס׳ ) 4למעט כל הפעלה של המערכת האלקטרוגית
שבוטלה וכל מספר שעלייתו נחשבת כבטלה לפי סעיף .(19
)ב( כל פרוטוקול באמור ייחתם על־ידי באי־כוח המפעל
הנוכחים באותה ההגרלה ,ורק פרוטוקול זה יחייב את
המפעל.
)ג( בהקדם האפשרי לאחר קיומה של כל הגרלה רגילה ,הגרלת
ספחים או הגרלה ״זוטא״ ,יפרסם המפעל את תוצאות
ההגרלות ,שהתקיימו באותו תאריך ,במודעה או במודעות
נפרדות ,שבהן יפורטו;
) (1מספרו של בל כרטיס רגיל שעלה בגורל באותה
ההגרלה ,וכן סכום הפרס שבה הוא מזכה;
) (2הספרות הפופיות של כל קבוצות הפפחים ושל כל
קבוצות הכרטיסים ״זוטא״ שעלו בגורל באותה ההגרלה,
וכל פרס שבו מזכים הספחיפ או הכרטיסים ״זוטא״ ,לפי
הענין ,שמספריהם הסידוריים מסתיימים באותן הספרות.
)ד( על המחזיק בכרטיס לעיין במודעה האמורה על־מנת לבדוק
אם כרטיסו •עלה בגורל בהגרלה האמורה.
 .21.תשלום פרסים בגין כרטיסים
)א( עלה בגורל כרטיס רגיל או טפח או כרטיס ״זוטא״ ,לפי
הענין ,ישולם סכום הפרס שבו מזכה אותו ברטים למוכ״ז
של אותו כרטיס ,לפי דרישתו של אוחו מוב״ז ,וכבגד
מסירתו של אותו כרטיס למפעל ,החל מהיום שלמחרת יום
קיומה של ההגרלה שבה עלה אותו כרטיס בגורל ולא יאוחר
מאשר ) 185מאה שמונים וחמישה( יום אחדי תאריך קיומה
של אותה ההגרלה .התשלום ייעשה במקום שייקבע במו
דעות על תוצאות ההגרלה שיפורסמו מטעם המפעל.
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המחיר  100אגודות

) (aלא נדרש תשלומו של פיס כל־שהוא במועד הקבוע בסעיף-
קטן)א( וגס/או לא מילא דורש התשלוט אחרי הוראות
אותו הסעיף הקטן׳ בולן או מקצתן׳ לא יהיה המפעל הייב
לשלם את סכומ הפרס לאותו דורש,
)ג( המפעל לא יחיה חייב לשלם פרם כל־שהוא בגין כרטיס
כל־שהוא שעלה בגורל׳ אם אותו כרטיס אבד׳ הושמד׳
הושחת׳ נתקלקל׳ נקרע׳ נגזר או נוקב וגם/או אם מספרי
הזיהוי של אותו כרטיס׳ או אחד מהם׳ טושטשו או שאינם
ברורים עוד על פניו די צדכט.
)ד( הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את סבום הפרס וגם/או
כל דבר אחר בגין כרטיס כל־שהוא ,נתונה אך ורק למוב״ז
בפועל של אותו כרטיס׳ ולא לשום אדם אחר זולתו׳ ואין
נפקא טינה »םיש או אין לאותו המוכ״ז גם זזזבות לנעלות
או לחזקה לגבי אותו כרטיס ,בהתאם לבך׳ לא יהיה המפעל
חייב לחקור ובם/או לבדוק אם חמוכ״ז של כדטיס בל־
שהוא הבו הבעלים או המחזיק כדין של אותו ברטים.
י

)ה( בדי לחפיר ספק באמר בזה במפורש בי במקרה של אבדנ
או השמדתו של כרטיס כל־שהוא שעלה בגורל׳ לא י ה י ה «
המפעל חייב לשלט את סבזפ הפרם בנינו׳ לא תוך הקזט?
החתישנות ולא לאחריה׳ ואף לא בנגד בטחונות כל־שהם׳
וזאת — למרות כל האמור בכל דין הנוגע למסמכים אבודים.
 .22מם־הבבסה
לפי מיטב ידיעתו של המפעל —
)א( הפרסים לפי תכנית זו אינם מהווים הכנסה החייבת בטפ לפי
פקודת טט־חכבםה.
)ב( האמור בסעיף־קטן )א( לעיל אינו חל על פרסים בנין
כרטיסים הנשארים בידי המפיצים של המפעל במהלך עסקם.
 .23היתר לעריכת ההגדלות
ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן ,ייערכו על־ ידי המפעל על־פי
היתר לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף  7לתוק לתיקון דיני,
העונשין)משחקים אסורים ,הגרלות והימורים( ,תשכ׳״ר—.1964
 .24מקום השיפוט
מקום השיפוט לגבי כל תובעבה נגד המפעל ,בגין כל ענין הנובע
מתכנית זו׳ יהיה בתל־אביב־יפו בלבד.
 .25התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה נגד המפעל ,בגין בל ענין
הנובע מתכנית זו׳ היא  200יום מיום קיומה של ההגרלה שבה ה ש ת ת ף •
או נועד להשתתף הברטים נשוא התובענה.
 .26משרד המפעל
משרדו הרשום של המפעל — שהיא גם משרדו הראשי — נמצא
ברחוב הפטמן 3׳ תל־אביב.
כל תביעות או פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות
למפעל לפי כתובתו האמורה.

י׳ אורן
יושב ראש הדירקטוריון

ילקוט הפרסומים  ,1993ז׳

באדר

תשל״ד1.3.1974 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

