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 פקודת בתי הדואר

ה ד ו ק פ ת ל י ש י מ ח ת ה פ ס ו ת י ה ו נ  שי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(2) לפקודת בתי הדואר / אני משנה את התוספת
: ך  החמישית לחוק (להלן — התוספת) כ

 בתוספת במקום פסקה 2 יבוא:

 ״2. קשר בין-לאומי בטלפון או בטלקס, משלוח חבילה לחוץ-לארץ, משלוח מברק
 לחוץ-לארץ, והכל אם האגרה נקבעה בהתחשב באותו חלק ממנה המשתלם למוביל,

 למיגהל דואר או למפעיל אחר בחוץ-לארץ״.

 נתאשר.
י ב ע ר ש - ו ה י ע ש ל י א ר ש  כ״ב בסיון תשכ״ח (18 ביוני 1968) י

) שר הדואר 7 6 0 0 0 מ 3 ח ) 

ן מ ג ר ל ק א ר ש  י
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

ו ב׳ פרק קט״ו, עמי 1155; ם״ח תשכ״ח, עמי 17. ר  1 חוקי א״י, כ

 חוק החזרת תשלומים (התקנת טלפון וטלקם), תשכ״ח—1968

 תקנות בדבר החזרת הסכום העודף ומועדיה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק החזרת •תשלומים (התקנת טלפון וטלקס),
: ן תקנות אלה , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי  תשכ״ח—1968 ג

 החזרת הסכום 1. למנוי יוחזר הסכום העודף דרך קיזוז רבע ממנו נגד כל חשבון דו-חדשי -בעד

דף; היה ו עד שיקוזז כל הסכום העו י שירותי טלפון או טלקס או נגד חוב אחר המגיע ממנ י נ ט ף ל ד ו ע  ה

 רבע הסכום העודף עולה על החשבון כאמור ישולם למנוי ההפרש במזומנים.

י יוחזר לו הסכום העודף לאחר קיזוז כל חוב המגיע ממנו  החזרת הסכום 2. מי שחדל להיות מנו

י פרסומן, או מיום לפנ ' י ו י תוך שלושה חדשים מיום פרסום תקנות אלה, אם חדל להיות מנ

?

י

ר

י "  י
י י שהוגש לו החשבון האחרון, אם חדל להיות מנוי אחרי פרסומן. ו  מנ

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החזרת תשלומים (התקנת טלפון וטלקס)״ תשכ״ח—
 1968״.

י ב ע ר ש - ו ה י ע ש ל י א ר ש  ו׳ בתמוז תשכ״ח (2 ביולי 1968) י
) שר הדואר 7 6 0 0 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 531, תשכ״ח, עמ׳ 158.

 1858 קובץ התקנות 2253, ט״ו בתמוז תשכ׳׳ח, 11.7.1968



 חוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961
ק ׳ להו ת א פ פ ו ן ת ו ק י ר ת ב ד ו ב  צ

י , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 ג
ר: וה לאמו  מצו

ח סעיף 12 ק י  1. בסעיף 12 2 לתוספת א׳ לחוק, סעיף קטן ״(ז)״ יסומן ״(ח)״ ואחרי סעיף קטן ״(ו)״ ת
. לתוספת א׳ א ן ב  י

 ״(ז) הסכם לביטוח שניתן עליו אישור החשב הכללי ושענינו המם הנקוב
נוי בשער החליפין בסעיף קטן (ח)  הפסד מפרעון מילווה־חוץ הנובע משי

 : הרשמי של המטבע אך לא יותר
 מ-10 לירות.

יתנה לאדם בישראל על  בסעיף קטן זה, ״מילווה-חוץ״ — הלוואה במטבע-חוץ שנ
 ידי אדם שמקום מושבו הקבוע מחוץ לישראל״.

1 באוקטובר 1967). תחילה ) ז ״  2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באלול תשכ
 3. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולינ1על מסמכים (שינוי תוספת א׳ לחוק) (תיקון מם׳ 3), השם

 תשכ״ק—1968״.

ר י פ ס ס ח נ ו בםיון תשכ״ח (11 ביוני 1968) פ  ט״
 (חמ 723010) ־ שר האוצר

 1 0״ח תשב״א, עמ׳ 64.

 * ק״ת 1681, תשכ״ה, עמי 1333; ק״ת 2176, תשכ״ח, עמ׳ 753.

 חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ׳ ה ם מ ר •פטור מ ב ד ו ב  צ

ת למילוות והנחות ממס , ערבו ) ן ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכ
ר: י מצווה לאמו  הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

 1; ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות חוב של צים חברת, השיט הישראלית בע״מ פטור ממס
ח ם נ י , : ד  המוצאות בשתי סדרות אלה

 (1) סדרת איגרות חוב רשומות על שם נושאות ריבית של 7% לשנה בסכום
 כולל של 4,219,380 דולר של ארצות הברית של אמריקה שיעמדו לפדיון

 בשנת 1975 ;
 ()2 סדרת איגרות חוב רשומות על שם נושאות ריבית של i%6 לשנה

 בסכום כולל של 2,857,200 לירות שיעמדו לפדיון בשנת 1977,

 תהיה פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה
.  ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 16), תשכ׳׳ח—1968״. השם

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ט בסיון. תשכ״ח (25 ביוני 1968). י
) י שר המשפטים 7 2 6 5 ט 0  >ח

 _ ממלא מקום שר האוצר
 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120. נ  2 דיני מדי

ח תשכ״ח, 11.7.1968 1859 ט ת ? •התקנות 2253, ט״ו ב ג  סו



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו כ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
, אני  1943!, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מצווה לאמור:

ח סע י יי 1 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), (כביש חיפה—ראש הנקרה) ק י  ת

, במקום ״ברוחב עד 40 מטר״ יבוא ״ברוחב עד 50 מטר״.  (שינוי התווי), תשכ״ג—1963 3

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש חיפה—ראש
 הנקרה) (שינוי התווי) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

 כ׳ בםיון תשכ״ח (16 ביוני 1968) י ג ן> ל א ל וין
) שר העבודה 7 5 0 5 פ ° ח ) 

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק׳׳מ 1442, תשכ״ג, עמ׳ 1394.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943! (להלן — הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

, אני מצווה לאמור:  תש״ח—1948 2

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 234.260—
ן-גב והמסתיימת בנקודת ציון 232.530—212.120  206.770 בקירוב על הכביש 416 צמח—עי
 בקירוב, על הכביש ליד חמת-גדר, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5620
 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ׳ בםיון תשכ״ח (16 ביוני

.(1968 

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות מחוז הצפון,
 נצרת-עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

גדד  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 4161 לחמת-
, תשכ״ח—1968״. (  (אל-חמה)

 תחולת הפקודה
 על ררר

 רשות לעייז
 בהעתק המפה

 השם

. ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ׳ בסיון תשכ״ח (16 ביוני 1968)
 (חמ 75050)

 1 עייר 1943, תוס׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40; ם״ח תשכ״נ, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 1860 קובץ התקנות 2253, ט״ו בתמוז תשכ״ח, 11.7.1968



-פקודת הדרכים ומסילות, הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
, אני , והסעיפים 14 (א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  1943 ג

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דפנה—דן), תשי״ט—1959 3 תיקו! סעיף 1
 במקום ״ברוחב עד 20 מםר״ יבוא ״ברוחב עד 40 מטר״ ובמקום ״במפה מם׳ כ/3683״ יבוא

 ״במפה מס׳ כ/1/3683״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 4113 דפנה—דן) השם
 (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  כ׳ כםיון תשכ״ח (16 ביוני 1968) י
) שר העבודה 7 5 0 5 מ 0 ח ) 

 1 ע״ ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40; ס״ח תש י ״א, עמ׳ 74.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ ימס׳ 2, עמ׳ 1,

 3 ק״ת 909, תשי׳׳ט, עמ׳ 1404.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו,בדבר תחולת הפקודה

 ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 11943 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

, אני מצווה לאמור:  תש״ח—1948 2

 1. הפקודה תחול על• הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 192.350— תחולת הפסויה
י י י ? פה ומסתיימת בנקודת ציון 190.900— ע חי ב- אבי  137.985 בקירוב ליד פסי הרכבת תל-

 151.620 בקירוב, ליד פסי הרכבת ירושלים—חיפה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
 מספר כ/1/4856 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ׳ בסיון

 תשכ״ח (16 ביוני 1968).

ב רשות לעימ  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז תל-אבי
ה בהעתק המפה ד ו ב ע  והמרכז, רחוב הרצל 180, תל-אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות ה

 הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 112 נתניה— השם
 בית ליד—טול כדם), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג ון תשכ״ח (16 ביוני 1968) ! י ,בסי  כ׳
 >ח« 75050) שר העבודה

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ס׳׳ח תשב״ נ, עמ׳ 144.

 קוביו התקנות 2253,- ט״ו בתמוז תשכ״ח, 11.7.1968 1861



 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ״ד—1963
 כללים בדבר הסדרת ייצור תוצרת הלול ושיווקה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 37, 44, 47, 50, 53, 67 ו-70 לחוק המועצה
:  לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ״ד—1963 !, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה

: פרשנות ׳  פרק א

 1. בכללים אלה —

ם; מי  ״אפרוחים בני-יומם״ — אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה י

ירה; נן ביצי דג  ״ביצי מאכל״ — ביצי תרנגולות בקליפה שאי

;  ״בעל מדגרה״ — לרבות מי שהמדגרה נמצאת בחזקתו או בניהולו

 ״גזעים קלים״, לענין תרנגולים וביצים — גזע לגהורן או כל הצלבה שבין גזע לגהורן
ן די תרנגולות מגזע לגהורן או כל הצלבה שבי  וגזע אחר וביצי דגירה שהוטלו על-י

;  גזע לגהורן וגזע אחר

 ״גזעים כבדים״, לגבי תרנגולים וביצים — שאינם גזעים קלים ־,

ק;  ״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחו

;  ״טונה״ ו־״ק״ג״ — משקל חי במשמע

;  ״מחלק״ — אדם המעביר ביצה לשם עסק מקבלן מורשה לקמעונאי או לצרכן

ם;  ״מטילות״ — תרנגולות שגילן יותר מחמישה חדשי

ם;  ״פטמים״ — תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשי

 ״תקנות הפיקוח״ — תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים),
; י  תשי״ח—1958 2

 הגדרות

: שיווק ביציפ ועופות ׳  פרק ג

 2. שיווק כל תוצרת הלול של המגדלים יהיה בידי המועצה בלבד.

 3. (א) כל משווק שהיה מוסמך כקבלן מורשה לשיווק מין מסויים של תוצרת הלול
ן של תוצרת הלול.  ביום תחילתם של כללים אלה מוסמך בזה כקבלן מורשה לגבי אותו מי

 (ב) רשאית המועצה בכל עת לדרוש מכל קבלן שהוסמך לפי סעיף קטן (א)
 להוכיח, להנחת דעתה, קיום הדרישות הכלולות בסעיף 4 (2) עד (5).

 4. משווק שלא הוסמך כקבלן מורשה כאמור בסעיף 3, תסמיכו המועצה כקבלן מורשה,
 לשיווק כל תוצרת הלול, או מין מסויים של תוצרת הלול, לאחר שיגיש למועצה בקשה

:  להסמכה תוך חודש פברואר ויוכיח להנחת דעתה כי נתקיימו כל אלה

 (1) היקף המכסות האישיות לשיווק של המגדלים שייצמדו למבקש, לאחר
 הסמכתו לצורך שיווק תוצרת הלול בשנת הכספים שלאחד הגשת בקשה

 כאמור, מגיע —

 שיווה בידי
 המועצה

 קבלנים מורשים
 קיימים

 קבלנים מורשים
 חדשים

 1 פפר חוקים 409, תשכ׳׳ד, עמ׳ 12.

 2 ק״ת 819, תשי״ח, עמ׳ 1766; ק״ת 833, תשי״ט, עמ׳ 104; ק״ת 935, תשי״ט, עמי 1840.
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 (א) לפחות ל-20 מיליון ביצי מאכל לשנה — אם הבקשה היא להסמכה
;  כקבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל

 (ב) ל-2,000 טוגות בשר עוף לשנה — אם הבקשה היא להסמכה
; ף ו  כקבלן מורשה לשיווק בשר ע

ם הבקשה היא להסמכה כקבלן א  (ג) ל-5 מיליון ביצי דגירה לשנה —
 מורשה לשיווק חומר רביד.; ,

י המבקש מניחים דעתן של הרשויות המוסמכות;  (2) תנאי הגיחות במיתקנ

 (3) עומדים לרשותו בעלי המקצוע הדרושים;

ן ואשראי התואמים את היקף שיווקו והתחייבויותיו  (4) הון עצמי ויכולת מימו
ות;  הכספי

: ה ל  (5) עומדים לרשות המבקש מיתקנים א

 (א) אם הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל —
רר ומותאם למיון ואריזת ביצי מאכל, המיועד ו מאו , ן י  (1) בנ

;  למטרה זו בלבד
  (2) בנין ממוקם כך שיהיה מרוחק מספיק ממקור ריחות המשפי

ם; צי ב הבי  עים לרעה על טי

 (3) מחסן מיוחד ליד המחסן הכללי, המיועד להחסנת חומר אריזה
;  בלבד

 (4) מכונה מתאימה לשיקוף, למיון ולהחתמת ביצים וכל הציוד
 הדרוש לכך.

 (ב) אס הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשד עוף, למעט
 אווזים —

 (1) מחסן מאוורר ומקודד לקבלת עופות, והמיועד למטרה זו
ת; פו  בלבד, כשהגישה למחסן נוחה לפריקה והעמסת עו

 (2) מחסן מיוחד על יד המחסן הכללי המיועד להחסנת כלובי
 עופות ובו מיתקני רחצה,לכלובים;

;  (3) מיתקנים לשקילת עופות והובלתם במחסן
 (4) מיתקנים לרחיצה וחיטוי כלובי עופות.

 (ג) אם הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק חומר רביד. — .
 מדגרות שלגביהן מוצא היתר על־ידי המועצה.

 5. המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה במתן ערבות, להנחת דעתה, ערבות
 לקיום חובותיו והתחייבויותיו הכספיות כקבלן מורשה.

: ביטול הסמכה  6. המועצה רשאית לבטל הסמכת אדם כקבלן מורשה אם נתקיים אחד מאלה
ה;  (1) הפר כלל מכללי המועצה או הוראה מהוראותי

נו ממלא אחד דרישה לפי סעיף 3(ב) או חל׳ שינוי לרעה באחד  (2) אי
 הנתונים ששימשו יסוד להסמכתו, בהתאם לסעיף 4 ;
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; ן י  (3) אין לו או בוטל היתר או רשיון הדרוש לעיסוקו על פי ד
 (4) עבר עבירה שיש עמה קלון או הקשורה בעיסוקו כקבלן מורשה;

 (5) מונה נאמן או כונס נכסים על נכסיו או הגיש בקשה להכרתו פושט
 "רגל או הוכרז פושט רגל, ובמקרה שהקבלן המורשה הוא תאגיד — מונה
 כונס נכסים ומנהל לתאגיד או לנכס.כלשהו של התאגיד, אם החליט התאגיד

 על פירוקו או אם הוצא צו פירוק נגדו.

 איסור העברה 7. הסמכה כקבלן מורשה אינה ניתנת להעברה ללא אישור בכתב של המועצה.

 8. (א) מגדל לא ישווק תוצרת הלול אלא לקבלן מורשה המוסמך לאותו מין של
 תוצרת הלול, או באמצעות קבלן כאמור, אליו צמוד המגדל בהתאם לסעיפים 9 עד 14.

ן תוצרת  (ב) קבלן מורשה לא יקבל לשיווק ולא ישווק תוצרת הלול אלא ממי
 הלול שלגביו הוא הוסמך ומאותם מגדלים הצמודים אליו בהתאם לסעיפים 9 עד 14.

 9. מגדל יהיה צמוד לאותו קבלן מורשה אליו היה צמוד ביום תחילתם של כללים
 אלה, בהתאם לרשום בספרי המועצה.

 10. . (א) מגדל יהיה צמוד לקבלן מורשה אחד לגבי שיווק בשד עוף או ביצי מאכל
 או חומר רביד. ובלבד שהמועצה רשאית להתיר, באישור מיוחד, הצמדתו לשני קבלנים
 מורשים של מגדל אשר בשנת הכספים 1963/64 היה צמוד בשיווק מין מםויים של תוצרת
די המועצה לייצור ושיווק  הלול לשני קבלנים בהתאם לאישור מיוחד שהוצא בשעתו על-י

 ביצים ועופות בע״מ וכן להתיר הצמדה כאמור של מגדל חומר רביה.

 (ב) המועצה רשאית לבטל היתר שניתן לפי סעיף קטן (א) בכל עת.

 11. על אף האמור בסעיפים 9 ו-12, מקום שנקבעה מכסה משותפת לאגודה שיתופית
 כאמור בסעיף 34 לחוק, יהיה צמוד חבר אותה אגודה בשיווק תוצרת ענף הלול לקבלן

 מורשה שנקבע על־ידי האגודה.

 חובת הצמדה

- הצמדה קיימת

 הצמדה לקבל!
 מורשה אחר

 בלבד

 הצמרת חבר
ת פי תו  אגודה שי

:  12. מגדל יהיה רשאי לשנות את הצמדתו לקבלן מורשה אחת לשנה לפי הסדר שלהלן
 (1) מגדל שברצונו להיצמד לקבלן מורשה מסויים אחר, יגיש למועצה

ה;  בקשה בשלושה עתקים תוך חודש פברואר של השנ
 (2) המועצה תעביר במכתב רשום עותק אחד לקבלן המורשה אליו צמוד
 אותה שעה המגדל המבקש ועותק אחד לקבלן המורשה אליו רוצה המבקש

 להיצמד,,.לפי מענם הרשום במועצה;

די הודעת ביטול בכתב שתימסר למועצה  (3) מגדל רשאי לבטל בקשתו על-י
נו רשאי לחזור בו מהודעת  תוך שבועיים ממועד הגשת הבקשה; המגדל אי

ל; טו  הבי

 (4) לא ביטל מגדל את בקשתו כאמור, יהיה הוא צמוד לקבלן המורשה
 החדש החל מ-1 באפריל שלאחר הגשת הבקשה.

 13. מגדל שאינו צמוד לקבלן מורשה תהיה המועצה רשאית להצמידו לקבלן מורשה
 לפי ראות עיניה והיא תודיע על כך בכתב למגדל ולאותו קבלן מורשה.

 14. רשאית המועצה, על פי החלטת הועד הפועל, להעביר מגדל הצמוד לקבלן מורשה
 פלוני ולהצמידו, לפי בקשתו, לקבלן מורשה אחר שיבחר בו.

י הצשדה ו נ  שי

 הצמדה על־ידי
 המועצה

 העברת מנדל
 מקבל! מורשה
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 החתמת ביצים

י ביצי מאכל נ  סו

 אי־תחולה לגבי
 יצוא, איסוס

 והקפאה

 ביצה שמשקלה
 פחות מ־30 גרם

 הובלת עופות
 חיים בכלובים

 איסור החזקת
 עופות ואפרוחים

 בני־יומם

 שיווק תוצרת
 עצמית של מנדל

 חלוקת המכסה

 15. (א) .קבלן מורשה יחתים בחותמת, ולא יוציא מחזקתו ולא יחזיק מחוץ למחםן
 שלו ביצי מאכל אלא אם כל ביצה מוחתמת בחותמת, שאינה ניתנת למחיקה, הכוללת
 באותיות ברורות את שמו של הקבלן המורשה או את הסימן המסחרי שלו, הרשום כדין,

 ואת סוג הביצה בהתאם לסעיף.16.

 (ב) יקבלן מורשה לא יחזיק במחסנו ביצי מאכל מוחתמות אלא אם החותמת שעל
. א) ) ן  כל ביצה היא כאמור בסעיף קט

 (ג) מחלק או קמעונאי לא יחזיק ולא יוציא מחזקתו ביצי מאכל אלא אם הוחתמה
. א) ) ן  כל ביצה בהתאם להוראות סעיף קט

 (ד) לא יחזיק אדם ביצה שאינה מוחתמת כאמור בסעיף קטן (א) פרט —

;  (1) למגדל במשקו

; ו  (2) לקבלן מורשה במחסנ
ת או המועברות ממקום למקום בליווי תעודת משלוח בלו ו  (3) לביצים הג

 על פי פרק הי.

ה:  16. ביצה תסווג בהתאם למשקלה באחד הסוגים המפורטים בז
 (1) . סוג 1 : ביצה שמשקלה מעל ל-65 גרם;

 (2) סוג 2: ביצה שמשקלה מעל ל-60 גרם אך לא מעל ל-65 גרם;

 (3) סוג 3: ביצה שמשקלה מעל ל-55 גרם אך לא מעל ל-60 גרם;

 (4) סוג 4: ביצה שמשקלה מעל ל-50 גרם אך לא מעל ל-55 גרם;

 (5) סוג 5: ביצה שמשקלה מעל ל-45 גרם אך לא מעל ל-50 גרם;
 (6) סוג 6: ביצה שמשקלה מעל ל-40 גרם אך לא מעל ל-45 גרם;
 (7) סוג 7 : ביצה שמשקלה 30 גרם או יותר אך לא מעל ל-40 גרם.

 17. הוראות סעיפים 15 ו-16 לא יחולו לגבי ביצי מאכל שנרכשו על-ידי המועצה מאת
 קבלנים מורשים למטרת יצוא, איסום או הקפאה.

 18. לא יוציא אדם מחזקתו ביצת מאכל שמשקלה פחות מ-30 גרם אלא על פי היתר
 מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 19. לא יוביל אדם, לא ימסור להובלה, לא יקבל, לא יחזיק, לא יעביר ולא יוציא
 מחזקתו בכל דרך שהיא עופות חיים בכלובים אלא אם כל כלוב הוא מפלסטיק, נקי,
 בבעלותו של אותו אדם, או שהוא הורשה בכתב מטעם בעליו של הכלוב להשתמש בו
 ובתנאי כי כל כלוב נושא את שם בעליו או סימן היכר של בעליו כפי שהסימן רשום

 במועצה.

 20. מגדל לא יחזיק עופות ואפרוחים בני-יומם מעל לכמות, המינים והסוגים שנקבעו
 לו כדין למטרת ייצור מכםתו האישית, בהתאם לתקופות ולמועדים כאמור בסעיף 22.

 21. לא ימסור מגדל לשיווק אלא תוצרת לול מתוצרתו הוא ולא מעל למכסה לייצור
 כפי שנקבעה לו כדין.

 22. המועצה רשאית לחלק את המכסה האישית של מגדל לפי תקופות ומועדים שייקבעו
ה ומגדל לא יהיה רשאי לייצר או לשווק את מכסתו האישית אלא בהתאם לתקופות די י  על-

 ולמועדים שנקבעו כאמור.
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 איסור העברה 23. מכסה אישית של מגדל אינה ניתנת להעברה ללא אישור בכתב של המועצה.

 ביטול מכסות . 24. נטש מגדל ייצור מין כלשהו של תוצרת הלול, רשאית המועצה לבטל את מכםתו

 לגבי מין התוצרת האמור.

 רישום ודיווח 25. (א) קבלן מורשה ינהל רישום נכון ומפורט של תוצרת הלול שהוא מקבל ושל

 מכירתה.
די המועצה י  (ב) הרישומים יתנהלו בשלושה עתקים, ולפי הפירוט שייקבע על-

 מדי פעם בפעם.
 (ג) קבלן מורשה יעביר למועצה מדי חודש בחדשו, עד חמישה בחודש לגבי

 החודש החולף, שני עתקים נכונים של הרישומים האמורים.

: השדר הדגרה ׳  פרק ג

 היתר למדברה 26. לא יפעיל אדם מדגרה אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובתנאים שייקבעו בו

 על-ידיה.

 ביטול היתר 27. המועצה רשאית לבטל היתר שניתן לפי סעיף 26 לפני תום תקפו אם בעל המדגרה

 הפר כלל מכללי המועצה או הוראה מהוראותיה.

 שיווק אפרוחים 28. (א) בעל מדגרה לא ישווק אפרוחים בני־יומם אלא לקבלן מורשה המוסמך לשווקם

 בני-יומם ואשר אליו הוא צמוד בהתאם לסעיף 29 או באמצעות אותו קבלן מורשה.

והסכים בעל אותה יימת,  (ב) ביקש אדם לקנות אפרוחים בני-יומם במדגרה מםו
ד אותו בעל מדגרה, לספק  מדגרה לספקם לאותו קונה, חייב הקבלן המורשה, אליו צמו
ר; אם אותו קבלן הוא אגודה שיתופית רואים  את האפרוחים לאותו קונה מהמדגרה כאמו
 אותו מוסמך מטעם בעלי המדגרות החברים באגודה להסכים או לא להסכים להספקת

נה כאמור.  אפרוחים בני-יומם לקו
 (ג) קבלן מורשה שהוסמך לשווק חומד רביה לא יקבל לשיווק אפרוחים בני-יומם

 אלא מידי בעל מדגרה הצמוד אליו בהתאם לסעיף 29.

ת 29. (א) בעל מדגרה יהיה צמוד לקבלן המורשה אליו היה צמוד ביום תחילתם של  העמדת מדגרו

 כללים אלה.
 (ב) הוראות סעיפים 12, 13 ו-14 יחולו לגבי בעל מדגרה, בשינויים המחוייבים.

 אישור הדגרה 30. (א) לא יכניס בעל מדגרה ביצים למדגרה אלא לפי הזמנת הקבלן המורשה אליו

 הוא צמוד, בכפוף להוראות סעיף 28(ב) ובהתאם לאישורים לגבי הזמנת אפרוחים בני-יומם
די המועצה במסגרת המכסות האישיות שלהם. די המגדלים, המוצאים למגדלים על-י י  על-
 (ב) המועצה רשאית לקבוע, באישור כאמור, תנאים ׳בדבר תקופת ההדגרה, מספר
 הביצים שיודגרו וגזעיהם, מספר האפרוחים שיימסר למגדל באמצעות הקבלן המורשה
די בעל המדגרה, גזעם ומינם, וכן רשאית המועצה לקבוע הוראות בדבר השמדת  על-י

ן זכר של גזעים קלים.  אפרוחים ממי
 (ג) לא ימסור בעל מדגרה אפרוחים בני-יומם מן המדגרה אלא בהתאם לאישור

 כאמור בסעיף זה.

 אי־חידוש להקות 31. לא ישתמש בעל מדגרה באפרוחים ממדגרתו לחידוש להקותיו אלא על פי אישור

׳ בכתב מטעם המועצה. י י 5 ט״ ע  ב
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 32. בעל מדגרת ינהל ספר וירשום בו באופן ברור ונכון את כל פעולות ההדגרה בטופס רישום וביקורת
 ובמספר עתקים כפי שהמועצה תורה• מדי פעם בפעם ויחזיקגו במקום המדגרה וימסור
ו לפי דרישת מבקר שמונה על פי סעיף 67(א) לחוק. בעל מדגרת יחזיק,  עתקים׳ ממנ
 במקום המדגרה, גם את האישורים שקיבל בהתאם לסעיף 30 במשך שלושה חדשים לפחות
 מיום הכנסת הביצים להדגרה על פי תנאי האישור, ויציג וימסור אותם בכל עת לפי דרישת

 המבקר.

: הפדר הזמנות ׳  פרה 1

צרת הזמנות תוצרת תו  33. (א) רשאית המועצה להזמין מדי פעם בפעם בכתב, אצל קבלן מורשה, את'
ו למל מקבלנים ה א צ ע ו מ  הלול שהוא מקבל מכל מקור, כולה או מקצתה, והקבלן המורשה ימסור ל
 _־ . _! מורשים

זמנת לפי סוגים ומינים, בטיב, באריזה, בכמויות,  שהמועצה תורה את תוצרת הלול המו
 במועדים ובמקומות, כשהתוצרת מתאימה לשיווק לרבות ליצוא, והיא ארוזה ומסומנת,

 הכל לפי כללי המועצה והוראותיה.

 (ב) ההזמנה יכולה להיות כללית, בלי הגבלת כמויות או תקופה, ויכולה היא
יימת או למספר פעמים מסויים.  להיות מיוחדת לכמות מסויימת, לתקופה מסו

 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע את תמועצה מלשווק באמצעות קבלנים
 מורשים את תוצרת הלול שהיא הזמינה על פי כללים אלה, כולה או מקצתה.

 שיווק על־ידי
 קבלן מורשה

 קיום הוראות
ות הפיקוח  תקנ

 פםילת משלוח

 הובלה

 משקל בחדשי.
 קיץ

 התאמה להזמנה

 34. רשאי קבלן מורשה לשווק על אחריותו תוצרת הלול שהמועצה לא הזמינה, בתנאים
 שהסכימו עליהם הקבלן והמגדל, בפירוש או מכללא, בתנאי כי קבלן מורשה לא ידרוש

 ולא יקבל בעדה מחיר העולה על המחיר הסיטוני שנקבע כדין.

 35. לגבי ביצים שנועדו בהזמנה ליצוא, יקיים הקבלן המורשה נוסף להוראות המועצה
 וכלליה גם את הוראות תקנות הפיקוח.

די מבקר די המועצה ואם על-י  36. נפסל משלוח תוצרת הלול על פי ההזמנה, אם על-י
 על פי תקנות הפיקוח, רשאית המועצה להחזיר את המשלוח לקבלן המורשה שסיפקו, וכן

ה:  לנהוג לגביו כמפורט בז

 (1) היה המשלוח ביצי מאכל — להעבירו לאיטום או למפעל הקפאה;

;  (2) היה המשלוח ביצי דגירה — למכור את ביצי הדגירה כביצי מאכל

; דו  (3) היה המשלוח אפרוחים בני־יומם — להשמי
ועד ליצוא — לשווקו בשוק המקומי.  (4) היה המשלוח מי

 37. (א) הובלת תוצרת הלול על פי הזמנה תיעשה במכוניות המכוסות בכיסוי שלם
 ובלתי חדיר לגשם בחורף ובכיסוי אוורירי המגן בפני השמש בקיץ.

ן בפני מים ושמש בזמן טעינתו־! להובלה ופריקתה. ג תו ל׳  (ב) תוצרת הלו

 38. בחדשים אפריל עד אוקטובר רשאית המועצה לדרוש מקבלן מורשה כי ביצי המאכל
 המוזמנות יהיו במשקל העולה בגרם אחד על המשקל התואם את סוגן על פי סעיף 16.

 39. (א) רשאית המועצה לפסול תוצרת הלול המיועדת להישלח על פי הזמנה עוד
 בהיותה במחסנו של קבלן מורשה.
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 (ב) . לא תפסול המועצה משלוח כלשהו של תוצרת הלול, אלא על פי התוצאה
; הוראה ו ג בפני עצמ סו .  הממוצעת של בדיקת 5% לפחות של התיבות שבמשלוח, כל

 זו לא תפגע בסמכות המועצה לערוך בדיקות ללא הגבלה.

 (ג) הקבלן המורשה או נציגו זכאי להיות נוכח בשעת הבדיקה.

 (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור קבלן מורשה מאחריות להתאמת המשלוח
 כולו למותנה בהזמנה.

 40. לא יספק קבלן מורשה על פי הזמנה, תוצרת הלול שנפסלה.

די קבלן מורשה על פי הזמנה, ילווה בתעודות  41. כל משלוח תוצרת הלול, שיישלח על-י
 ובמסמכים כפי שהמועצה תורה מדי פעם בפעם.

 42. ביצים ואפרוחים בני-יומם המיועדים ליצוא יוחםנו על־ידי קבלן מורשה במחסנו,
 בנפרד מביצים ואפרוחים בני-יומם שאינם מיועדם ליצוא, ואריזתם ליצוא תיעשה אצל

 הקבלן המורשה המספקם על פי ההזמנה אלא אם כן נעשתה האריזה אצל המגדל.

 43. לא יסמן אדם משלוח או תיבות תוצרת הלול ליצוא אלא על פי הוראות המועצה
 ובהתאם להן.

 אין לספק
 תוצרת שנפסלה

 תעודות
 ומסמכים

 החסנה ואריזה
 5יצוא

 איסור םימוז

: תעודות משלוח ׳  פרק ה

 44. בפרק זה, ״עוף חי״ — למעט אפרוחים בני-יומם ותרנגולי הודו.

 ם ו ק מ  45. לא יוביל אדם ולא יעביר ממקום ל
 (!) ביצי מאכל שלא נחתמו בהתאם לסעיף 15 (להלן — ביצים בלתי
 מוחתמות) בכמות העולה על 30 ביצים המיועדות לצריכה עצמית של יחיד

;  ובני משפחתו
 (2) עוף חי בכמות העולה על 5 עופות המיועדים לצריכה עצמית של יחיד

 ובני משפחתו,
 אלא בהתאמה גמורה לפרטים הרשומים בתעודת משלוח שהוצאה על פי כללים אלה

 ושהוא חייב לשאתה עמו עד בוא המשלוח למקום יעודו.

 46. (א) המועצה תכין פנקסים של טפסי תעודות משלוח.

די המועצה, התעודות יהיו ממוספרות במספר שוטף  (ב) נוסח התעודה ייקבע על־י
 ויוכגו בארבעה עתקים.

 (ג) המועצה תמסור פנקסים המוחתמים בחותמת המועצה לקבלנים המורשים
 לשיווק ביצי מאכל ובשר עוף.

 (ד) כל קבלן מורשה ימסור לכל מגדל, הצמוד אליו בשיווק ביצי מאכל או בשד
 עוף, פנקסים עם תעודות משלוח לפי הצורך.

 47. מגדל ימלא באופן ברור ונכון את כל הפרטים בטופס תעודת משלוח על ארבעת
 עתקיו לגבי כל משלוח של ביצים בלתי מוחתמות או של עוף חי, בזמן מסירתו למוביל
 או סמוך לכך, יחתום וכן יחתים את המוביל על כל ארבעת העתקים. המגדל ימסור למוביל
 שלושה מהם, ואת העותק המסומן ״מיועד למגדל״ ישאיר המגדל אצלו כשעותק זה בלתי

 נתלש מהפנקס.

 הגדרה

 איסור הובלה
 בלי תעודות

 משלוח

 פנקסי תעודות
 משלוח

י תעודות לו  מי
 משלוח
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רת תעודת  48. (א) קבלן מורשה לא יקבל משלוח של ביצים בלוד מוחתמות או של עוף חי מסי
ז 5 ב ק ח ^ י אותו ה ב ג  אלא אם כן נמסרו לו יחד עם המשלוח שלושה עתקים של תעודת משלוח ל

 משלוח.
 (ב) המוביל ימסור .לקבלן המורשה ביחד עם המשלוח את שלושת העתקים של
 תעודת המשלוח לגבי אותו משלוח והקבלן המורשה יחתום במקום המיועד לכך על

 שלשתם.
 (ג) קבלן מורשה, שקיבל שלושה עתקים של תעודת משלוח כאמור, יחזיר מיד
 למגדל את העותק המסומן ״מיועד להחזרה למגדל״, יעביר מיד למועצה את העותק
 המסומן ״מיועד למועצה לענף הלול״ וישמור בידו את העותק המסומן ״מיועד לקבלן

 המורשה״.

ר שימוש סו  49. (א) לא ייעשה שימוש בתעודת משלוח יותר מפעם אחת ולא ייעשה תיקון בפרטים אי
י י ם י א י פ י י מ ע  שמולאו בה. פ

 /!״-״׳<»! תיקון
 (ב) נתגלה צורך לתקן פרט בתעודת משלוח, תבוטל התעודה על-ידי כתיבת
 המלה ״מבוטל״ באותיות גדולות על ארבעת עתקיה, ותוכן תעודת משלוח חדשה; אם
 כבר נתלשה התעודה בשעת גילוי הצורך בתיקונה, יוצמדו מחדש העתקים של התעודה

 המבוטלת לפנקס תעודות המשלוח במקומה, בהתאם למספרה השוטף.
 50. כל המחזיק בידו תעודת משלוח יציגה למועצה או למבקר לפי דרישתם הראשונה. המצאה

 י ?ביקורת

 51. קבלן מורשה ומגדל שקיבלו פנקסי תעודות משלוח, יחזירום למועצה לפי דרישתה החזרת פנקיםיס
י צ ע ו מ  הראשונה. ••• •• 5

 52. מי שבידו תעודות משלוח ישמור עליהן במשך שנה אחת לפחות מתאריך הוצאתן, שמירת תעודות
 משלוח

 פרק ד: פימון בשד עוףי

 53. לא יסמן אדם בשר עוף במלה עופכן או בסמל המופיעים בתוספת או בשניהם, אלא איסור שימוש
ז ב פ י ה ע 5 מ  על פי היתר בכתב מאת המועצה ולפי תנאי ההיתר. ב

 54. המועצה תתיר לסמן בשר עוף כאמור בסעיף 53 לאחר שהוגשה לה בקשה על-ידי היתר לסימוז
 מבקש המפעיל׳ מיתקן המשמש לשחיטת עופות ולמריטה, ניקוי, צינון, קירור והקפאה של

 בשר עוף (להלן — משחטה) אשר הוכיח, להנחת דעתה, כי קויימו כל אלה:
 (1) המשחטה נמצאת בפיקוחו הקבוע של השירות הוטרינרי של משרד

 החקלאות וממלאת אחר כל דרישות השירות;
 (2) המשתטה מצויירת בציוד חדיש ומתאים לעיבוד בשר עוף;

 (3) המשחטה מצויידת במיתקנים מתאימים לצינון, קירור והקפאה לרבות
 מיתקנים לכל אחד מאלה:

 (א) להקפאה בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;
 (ב) להחסנת בשר עוף קפוא בטמפרטורה של 18 מעלות צלזיוס מתחת

 לאפס;
 (ג) לקירור ולצינון בשר עוף בטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס מתחת

 לאפם;
 (ד) לייצור פתיתי קרח;
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 (4) המשחטה מצויירת באמצעי תובלה להובלה ולחלוקה של בשד עוף
 בתנאים נאותים מבחינה תברואית להנחת דעתו של מנהל השירותים הוטרי

ף;  נריים או מי שהוסמך על ידיו ומבחינת קירורו של בשר העו

 (5) הפעלת המשחטה ואופן ביצוע הליכי הייצור מותאמים לייצור ממוכן
 בכמויות, באופן שנתקיימו שניים אלה:

 (א) שאין מבצעים במשחטה כל טיפול בעופות או בבשר עוף ליחידים;

 (ב) שאין גישה למקומות הייצור לציבור, לרבות לקוחות.

: ה ל  תנאי ההיתר 55. בעל היתר לא יסמן בשר עוף אלא אם קויימו כל א

 (1) העופות מהם מיוצר בשר העוף מסופקים למשחטה ישירות מלולו של
ת; פו  מגדל עו

 (2) בשד העוף מכיל את כל חלקי העוף, מרוטים ונקיים, ללא חלקי פנים
 בלתי אכילים וללא ראשים־, בשר העוף יכול שיכיל את הרגליים, הכבד
 והקורקבן — בתנאי כי הרגליים יהיו קצוצות צפרניים והקורקבן יהיה פתוח

 ומנוקה;

 (3) בשר העוף יהיה ארוז בשקיות ניילון, שקית נפרדת לכל עוף ואם
 מצורפים הכבד והקורקבן ייארזו אלה בשקית ניילון נפרדת המחוברת לשקית

ף;  של בשר העו

די המועצה מדי פעם בפעם לגבי אופן השימוש  (4) התנאים שנקבעו על-י
 בסימן.

 ביטול היתר 56. המועצה רשאית לבטל היתד לסמן בשר עוף אם הפר בעל ההיתר תנאי מתנאיו,

ימת עוד דרישה הכלולה בסעיף 54.  כלל מכללי המועצה, הוראה מהוראותיה או אם לא מתקי

נות : שו ׳  פרק ז

ם: ל 57. בטלי 1 ט י  ב

 סעיפים 4 עד 6, 8 עד 12, 16 עד 20, 21(ב) עד 24 ו־28 עד 31 לכללי המועצה
; 3  לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ״ד—1964

 סעיפים 6 עד 11 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ״ה—
;*1964 

; 5 ), תשכ״ו—1966 ן ווק)(תיקו  סעיף 1 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושי

 סעיפים 10, 11 ו-13 עד 35 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק),
 תשכ״ז—1967».

נים 58. אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.  שמירת די

 השם * 59. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2),
 תשכ״ח—1968״.

 : ק״ת 1565, תשכ״ד, עמ׳ 1059.

 י ק״ת 1665, תשכ״ה, עמ׳ 1054.
 ק״ת 2030, תשב״), עט׳ 2249.

ה תשכ״ח, 11.7.1968 מ ת  1870 קובץ התקנות 2253, ט״ו ב



 תוספת

 (סעיף 53)

 עופכן

! ו ר ו ב ד ק ע  י
 יושב ראש המועצה לענף הלול

 נתאשר.
 כ״ז בסיון תשכ״ח (23 ביוני 1968)

 (וזמ 739990)

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—1959

 כלליה לגידול ירקות בעונת שלהי קיץ—סתיו 1968

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 11959, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלה — הגדרות
 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות;

 ״שלהי קיץ—סתיו 1968״ — התקופה שבין כ״ה בתמוז תשכ״ח (21 ביולי 1968) לבין
 י׳ בטבת תשכ״ט (31 בדצמבר 1968) ;

 ״ירקות״ — מהמינים עגבניות, מלפפונים וגזר;
 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.

 1 ם״ת 292, תשי״ט, עט׳,222¡ ס״ח 360, תשכ״ב, עט׳ 31.

1871 ii.7.1968 ,ה תשכ״ח מ ת  סוב׳ז התסנות 2253, ט״ו ב



 2. המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת שלהי קיץ—סתיו 1968 בכל עזטחי הארץ
:  הן כלהלן

ת גידול  מנטו

 מיו הירק השטח בדונמים

 עגבניות 9,700

 מלפפונים 7,600

 גזר 4,600

ה 3. המועצה רשאית לפצל את עונת שלהי קיץ—סתיו 1968 לעונות-משנה. נ ש ת מ ן נ ו  ע

 (1) למבקש לגדל ירקות בעונת שלהי קיץ—סתיו 1968 תיקבע מכסת גידול
 ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו לגידול ירקות בעונה המקבילה
 אשתקד, שלא תעלה על שטח הגידול שגידל בפועל כדין בעונה האמורה;

 (2) עודף המכסה הכללית של ירקות, בעונת שלהי קיץ—סתיו 1968, אשר
 לא הוקצה על ידי ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצה כמכסה
 אישית בעונת שלהי קיץ—סתיו 1968 אך לא בוצע, יוקצה למגדלים שלא
 גידלו ירקות אלה בעונת שלהי קיץ—סתיו 1967, ככל האפשר בגודל מכסה
ור; ולמגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של  אישית ליחידת משק באותו אז
 ירקות אלה יוקצה בשיעור יחסית למכסה שאושרה להם בעונת שלהי

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות בעונת
 שלהי קיץ—סתיו 1968), תשכ״ח—1968״.

ות:  עקרונות לקביעת 4. אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישי
 מכם ו ח

 קיץ—סתיו 1968.

ן ו ר ו ב ד ק ע  י

 יושב ראש המועצה

 לייצור ולשיווק של ירקות

 נתאשר.
 כ״ה בסיון תשכ״ח (21 ביוני 1968)

 (חמ 739901)

י ת ב ם ג י י י ח ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

 שר החקלאות

 1872 קוב׳ו התקנות 2253, ט״ו בתמוז תשכ״ח, 11.7.1968



י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ע ב ו לב ר לג ז ק ע ו  י ח

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  האזורית הגלבוע חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז

ה קיר, גג, ו ס  ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצימ או מכל חומד אחר, לרבות י
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח ו

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיד, מקבלה אילו היד.
ן נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום  הבני

ו הבעל הרשום ן נ נ  של חבנין. ובין שאי

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ן

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

;  או מקצתן

ע;  ״המועצה״ — המועצה האזורית הגלבו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת עריכת בדיקה
 שלום הציבור.

ן מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, י מ  (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי ה
 ׳ יודיע על כך מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה״ מיד
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב)! המהנדס
ן וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחד עריכת  שערך את הבדיקה, חייב להגיש די

 הבדיקה.

נת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.  1 דיני מדי

 2 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 108.

 קוביז התקנות 2253, ט״ ו בתמוז תשכ״ח, 11.7.1968 1873



 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בגין מתווה סכנה
ת העבודות  למחזיקים או לציבור, דשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע א

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 (כ) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

) או ביצע את א ) ן ט  (ג) לא מילא בעל בגין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ק
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

ת הוצאות הביצוע.  הבנין א

 הודעות

 י  4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחז
 קים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות

ז ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין. י מ  הדרושות לשם הריסת ה

 ביצוע עבודות
 ע5 ידי ראש

 המועצה

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 אישור סכום
 ההוצאות

ן כדי לברר י  6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנ
ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.  את מצב הבני

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן (א).

 המכות ואש!
 המועצה

 והמהנדס
 ?היכנס ?בני!

א מכוונת,  7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו הי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
נה;  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
י עתוגים הנפוצים ה או נתפרסמה בשנ  באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנ

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מסירת הודעות

נו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה  8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
נו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 ענשים

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגלבוע (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח—1968״.

ר י נ ר ל י א  מ
 ראש המועצה האזורית הגלבוע

 נתאשר.
 ל׳ בסיון תשכ״ח (26 ביוני 1968)

 (חמ 81698)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1874 קיוב׳ז התקנות 2253, ט״ו בתמוז תשכ״ח, 11.7.1968



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים),! 1945

ם ן י ק ס ס ע ר מ ב ד ל ב א רע ז י ר ל ז ק ע  חו

, וסעיף 3 לפקודת 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה , מתקינה המועצה האזורית יזרעאל חוק עזר ז  הרשויות המקומיות (מס עסקימ), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר ליזרעאל (מס עסקים מקומי), תשי״ח—31958 (להלן — החלפת התוספת
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 ,,תופפת

 שיעורי המס לשנה

ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות או  תי

 מהנדס, אדריכל, רופא או טכנאי 100
 מחצבה — לכל .מטר מעוקב. תפוקה 0.10

 מכונות חקלאיות המבצעות ?בודה בשבר —
 לכל מכונה 50
 מכונית משא להובלת נוסעים 75

 סוחר בהמות, לפי ההיקף השנתי, לכל 000,נ
 לירות או חלק מהן 7.5

 ספק המספק סחורה, לפי ההיקף השנתי, לכל
 1,000 לידות או חלק מהן 10
 סוחר זבל עופות ובהמות 60

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות ,בנין,
 כבישים, חשמל, ביוב, ניקוז, קידוח, אנס־
 טלציה סניטרית, תיעול, הכשרת קרקע, קו
 מים, צבע, עבודות חקלאיות, תיקונים, שיפו
 רים ועבודות שונות בתחום המועצה שהיקפן

 . השנתי בלירות לשנה הוא — עד 5000 50
 למעלה מ־5000 עד 10,000 75

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 150
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 400
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 600
 למעלה מ־60,000 עד 80,000 800

 למעלה מ־80,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 לכל 10,000 נוספות או

 חלק מהן — תוספת , 100״

900 
500 

30 

30 

25 

50 
200 
400 

30 
35 

90 
125 
25 

 אספקת חשמל
 אספקת מים

 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר
 הלקוחות, ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח
 משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד—
 עד 000ג לקוחות, לכל 100 לקוחות או חלק

 מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 200 לקוחות

 נוספים או חלק מהם
 ביטוח רכוש, חיים, סחורה, מבנים, בהמות, בין
 ישירות ובין באמצעות סוכנות, על כל
 10,000 לירות דמי ביטוח המשתלמים על ידי

 המבוטח יאו חלק מהם
 בית מלאנלה או בית חרושת, המעסיק עובדים —

 עד 2
 למעלה מ־2 עד 5
 למעלה מ־5 עד 10

 למעלה מ־10 עובדים — לכל עובד נוסף —
 תוספת

 הובלת מע)אות— לכל מכונית משא
 חנות מכולת, מזנון, דוכן — ללא רשיון למכירת

 משקאות משכרים
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים

 מא&יה— לכל ישוב

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשב׳׳ה, עמי 256. נ  1 דיני מדי

 2 ע״ד 1943, תום׳ מם׳ 1436, עט׳ 115.

 3 ס׳׳ת תשי״ח, עמ׳ 1751; תשכ׳׳ו, עמ׳ 1619.

 הובי! התמנות 2253, ט״ו בתמוז תשב״ח, 11.7.1968 1875



 תחילה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968).

 הוראות מעבי 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1968/69
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1968/69, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

, תשכ׳׳ח—1968׳׳. ( ן )(תיקו  השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליזרעאל (מס עסקים מקומי

י ז ו ג ב א ק ע  נתאשר. י
 י״ג בסיון תשכ״ח (9 ביוני 1968) ראש המועצה האזורית יזרעאל

 (חמ 83121)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ז תשכ״ח, 11.7.1968 נתמו .  קובץ התקנות 2253, ט״ו

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
1876 

 המחיר 60 אגודות


