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 &קודת בתי הדואר
 תקנות בדיבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר / ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

. בתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ), תשל״א—1970 2 í l s * M 1 
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום תקנה 1 יבוא:

 ״תשייט =עי 1. התשלום בעד שירות דואר לחוץ־לארץ המפורט בתוספת יהיה
 שירות דואד _! 1 , ,

ץ בשיעור שנקבע לצדו, ובלבד שהתשלום בעד שירות של צרורות קטניש ר א ל ץ , ח  ל

 לא יפחת מהתשלום החל על צרור קטן שמשקלו 100 גרם.״

מ 2. ׳ בתוספת לתקנות העיקריות — ־ פ י ת ז  יזי־יו ז
 (1) במקום חלק א׳ יבוא:

 ״חלק א׳: שירותי דואר בירד היפ והיבשה

 השירות התשלום בלירות

 1. משלוח מכתב —
 עד 20 גרם 0.40
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 0.75
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גדם 0.95
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 2.45
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 4.10
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 6.80

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 10.90

 2. משלוח גלויה 0.27

 3. (א) משלוח דבר דפוס שהוא עתון, כתב עת, ספר. או
 חוברת בני 20 עמודים לפחות (למעט הכריכות),

 תווי נגינה או מפה — שהודפסו בישראל ז
 . עד 20 גרם 0.10
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גדם 0.14
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.18
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 0.27
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גדם 0.48
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 0.83
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 1.40
 כל 1000 גרם נוספים או חלק מהם 0.60

 1 חוקי א״י, כרך בי, פרק קט״ו, עמי 55נ1; פ״וז 463, תשכ״ה, עמי 234.

 2 ק״ת 2627, תשל׳׳א, עמי 86; תשל״א, עמ׳ 272.

 1290 קובץ התקנות 2712, וו׳ בתמוז תשל״א, 1.7.1971



 השירות התשלום בלידות

0.20 
0.27 

 (ב) משלוח כל דבר דפוס אחר —
 עד 20 גרם

0.55 
0.95 
1.65 
2.75 
1.35 

0.35 
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם

 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם

 למעלה מ־500 גרפ עד 1000 גרם
 למעלה מ־1000 גרם-עד 2000 גרם
 כל 1000 גרם נוספים או חלק מהם

 התשלום המוטל
 על משלוח

 אותו דבר דפוס

 4. החזרה של דבר דפוס, לפי בקשת השולח,
 קלא נמסר לתעודתו

0.40 
0.80 
1.35 
2.45 

 5. משלוח צרור קטן —
 עד 100 גרם

 למעלה מ־100 גדם עד 250 גרם
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם

 למעלה מ ־500 גדם עד 1000 גרם

 ללא תשלומי׳,־
 6. ספרות לעיוורים—כמשמעותה באמנת הדואר העולמית

 טוקיו 1969, או כל אמנה אשר תבוא במקומה
 (2) בחלק ב׳, בטור שמתחת לכותרת המשנה ״איגרת אוויר״, בכל מקום במקום

 ״35״ יבוא ״40״ ;
 (3) בחלק ב׳, לצד הפרט ״אקואדור״, במקום ״90״ יבוא ״100״, במקום ״70״

 יבוא ״80״, ומתחת לכותרת המשנה ״גלויה״ במקום ״50״ יבוא ״55״;
 (4) בחלק ג׳ —

 (יא) בפרט 1, במקום ״0.60״ יבוא ״0.70״ ;

 (ב) במקום פרט 3 יבוא:
 ״3. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 0.50״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ)
 (תיקון מם׳ 2), תשל״א—1971״.

 בפרט 5, במקום ״0.90״ יבוא ״1.80״ ;
 בפרט 6, במקום ״1.05״ יבוא ״1.20״ ;
 בפרט 7, במקום ״1.20״ יבוא ״1.70״

 בפרט 8, במקום ״1.20״ יבוא ״1.70״ ;
 בפרט 10, במקום ״1.30״ יבוא ״1.70״ ;
 בפרט 11, במקום ״0.60״ יבוא ״0.90״ ;
 בפרט 13, במקום ״0.55״ יבוא ״1.00״ ;

ן פרס ו ע מ  ש
 שד התקשורת

 כ״ב בסיון תשל״א (15 ביוני 1971)
 (חמ 76009)

 קובץ התקנות 2712, ח׳ בתמוז תשל״א, 1.7.1971



 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריף של שירותי הדואר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר1, ובאישור ועדת הכספיש של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תש״ל—1970 2 —
 (1) בפרט 17, במקום ״0.60״ יבוא ׳׳0.70״ ;
 (2) בפרט 18, במקום ״0.45״ יבוא ״0.50״;
 (3) בפרט 29, במקום ״0.55״ יבוא ״1.00״ ;
 (4) בפרט 33, במקום ״0.60״ יבוא ״1.00״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ)(תיקון מס׳ 2),
 תשל״א—1971״.

 תיקון התו98ת

ן פרס ו ע מ  ש
 שר התקשורת

 כ״ב בםיון תשל״א (15 ביוני 1971):
 (חמ 76000׳

 1 חוקי א״י, כרך בי, פרק קט״ו, ע«׳ 1155; ס״ח 463, תשכ״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 2601, תש״ל, עמ׳ 2156; תשל״א, «מ׳ 96.

 פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 935ו
 תקנות בדבר יסודות מתחלבימ ומייצבים במצרכי מזון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון),
 1935 *, אני מתקין תקנות אלה:

 י*יהיי ״1*י88* 1. בתוספת השניה לתקנות בריאות העם (יסודות מתחלבים ומייצבים בצרכי מזון),
, פריט ״41 שמנים שעברו ברומינציה — Brominated oüs״ — יימחק. וזשגיה  תשכ״ו—1966 2

 ""יי״ 2 תחילתן של תקנות אלה היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

פ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (יסודות מתהלכים ומייצביס בצרכי מזון) ש  ה

 (תיקון), תשל״א—1971״.

 נתאשר. ב ר ו ד פ ד ה
 כ״ט באייר תשל״א (24 במאי 1971) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (חמ 773500)

ב י ק טור שם־ טו  ו
 שר הבריאות

 1 ע״ר 1935, תום׳ 1 מס׳ 496, עמ׳ 53; ם״ח 352, תשכ״ג, עמ׳ 7.

 2 ק״ת 1845, תשכ״ו, •עמ׳ 996.

 1292 קובץ התקנות 2712, ח׳ בתמוז תשק״׳א, 1.7.1971



 נ*קודח בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 935ו
 תקנות בדבר יסודות בני־ חשיבות תזונתית במצרכי מזון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון),
 1935 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בחלק ב׳ של התוספת לתקנות בריאות העם (יסודות בני־חשיבות תזונתית בצרכי 7 יניקמיזו1ופ8*
 מזון), תשכ״ז—1967 2, בפריט 4, במקום ״מרגרינה, שמן״,יבוא ״מרגרינה״.

 2, . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (יסודות בני־חשיבות תזונתית בצרכי י׳ש>
 מזון)(תיקון), תשל״א—1971״. •

ה ד  :אני מאשר. בר ו ך פ
 י״ח בסיון תשל״א (11 ביוני 1971) . המנהל הכללי של משרד הבריאות

(77356 sn) 

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 • . :,• שר הבריאות

 \ ע׳׳ר 1935, תוס׳ 1, עמי 53! ס״ח תשכ״ב, ע«׳ 7.
 2 ין״ת תשכ״ז, עני׳ 2446.

 חוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], תש״ל-970ו
 צו בדבר רשיונות לחלפנים

 בתוקף סמכותי׳ לפי סעיף 19 לחוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב],
, ותקנות 3 ו־6 לתקנות ההגנה (כספים), 21941 (להלן — התקנות), אני  תש״ל—1970 ג

 מצווה לאמור:

 1, ־.. מי שבסמוך לפני תחילת צו החלת המשפט היה תושב של שטח תחולתו של הצו, רשיון •ועיפוי,
ו מוגג?י8פ8גע ת ו ם א י א ן ׳ ף ה נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת ב ב ו ק ו נ מ ש  בעל רשיון קבע לעסוק בחלפנות כספים ו

ח בהתאם להוראות צו זה, במקום עסקו  כבעל רשיון לעסוק באופן מוגבל במטבע ח
 הקיים, כמצויין בתוספת האמורה (להלן — מורשה).

 2. (א) מורשה רשאי לקבל מאת תייר מטבע חוץ כמשמעותו בתקנה 6 לתקנות, ין־ל*
, , י ׳ " " 8  בתנאי שישלם בתמורה רק לירות ישראליות לפי שער החליפין הרשמי. 8

 (ב) בסעיף זה —
 ״תייר״ — אחד מאלה:

 (1) מי שנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת מעבר או על פי
 אשרה ורשיון לישיבת ביקור, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—
 1952״, או מי שניתנה לו רשות להישאר בישראל על־פי סעיף 17 (ג) לחוק

 האמור;

 1 0״ח תש״>, עט׳ 138.

 2 ע״ר 1941, תוס׳ 2 מס׳ 1138, עמ׳ 1380; תשכ״ח, עמ׳ 165.

v .354 3 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 

 קובץ התקנות 2712, זו׳ בתמוז תשיז״א, 1.7.1971 1293



 (2) אזרח ישראל שמקום מגוריו הקבוע והתמידי, הוא מחוץ לישראל,
 ובדרכונו רשום שמקום מגוריו הוא מחוץ לישראל, במשך ששה חדשים

 מיום כניסתו האחרונה לישראל;

 ״שעד החליפין הרשמי״ — שער החליפין' בו קונה סוחר מוסמך — כמשמעותו
 בתקנות — מטבע חוץ.

 3. מורשה חייב למכור לסוחר מוסמך תמורת לירות ישראליות כל מטבע חוץ שברשותו,
 תוך שבעה ימים מיום הקניה.

 4. (א) מורשה ינהל פנקס אחד, בהתאם לדוגמה שבתוספת השניה, ובו ירשום את
 כל העסקות של קניית מטבע חוץ ומכירתו לסוחר מוסמך (להלן — הפנקס), לפי הוראות
 סעיף זה. הפנקס יהיה מכורך ועמודיו ישאו מספרים סודרים, הרישומים ייעשו בדיו וביטול

 רישום ייעשה בהעברת קו על העמוד או השורה, לפי הצורך.

 (ב) כל עסקה, תירשם בשורה נפרדת, בעמודים מיוחדים לכל סוג של מטבע חוץ.

 (ג) הפנקס יוחזק במקום עסקו של המורשה יחד עם יתרות מטבעות החוץ.

 5. (א) בכפוף לסעיף 3, יהיה מורשה דשאי להחזיק במטבע חוץ מסוג כלשהו בסכום
 המתאים ליתרה האחרונה לאותו סוג מטבע לפי העמוד המתאים בפנקס.

 (ב) המורשה ידרוש מאת הסוהר המוסמך קבלות, תמורת מטבע החוץ שמכר־
 (להלן — הקבלות), וישמור אותן בצמוד לפנקס.

 6. (א) מטבע החוץ, הפנקס והקבלות יוצגו לבקורת בפני כל מי שיש לו תעודה
 שהוצאה על פי תקנה 11 לתקנות, וזאת מבלי לפגוע בכלליות התקנה האמורה.

 (ב) מורשה ישמור את הפנקס והקבלות במצב טוב וקריא עד תום שלוש שנים
 מיום הרישום האחרון בפנקס.

 7. (א) מורשה חייב לערוך דין וחשבון לכל תקופה של שלושה חדשים המסתיימת
 בימים 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו־31 בדצמבר של כל שנה (להלן— הדו״ח),

 (ב) הדו״ח ייערך בהתאם לתוספת השלישית, ויוגש למפקח על מטבע חוץ במשרד
 האוצר בירושלים תוך שלושים יום מהיום האחרון של תקופת הדו״ח.

 8. תחילתו של צו זה כעבור שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.

 9. לצו זה ייקרא ״צו הסדרי משפט ומינהל (מורשים למטבע חוץ), תשל״א—1971״.

 קובץ התקנות 2712, ח׳:בתמוז תשל״א, 1.7.1971

 מגירה לפותר
 «ו8«ן

 דישופ

 החזקת
 &«8ע חיץ

 נקירת

 דיווח

 תחילה

 השפ
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 התוספת הראשונה

 (סעיף 1)

 רשימת המורשים

 1. חאג׳ מוחמד חאמד ובניו — רדו/דוד

 2. חאג׳ ראווחי אבו ג׳זלה ־- שער שכם

 3. שוקרי תלנטיאן — צלאח אד־דין

 4. עאהד אלקורד — שער שכם

 5. חמוד. אלקורדר —צלאח אד־דין

 6. ג׳ורג׳ חלבי — צלאח אד־דין

 7. ריבחי בו ג׳זלה — רח׳ איזהרה

 8. וואדיע כורי — רח׳ הנוצרים

 9. שפיק חלבי — רח׳ הנוצרים

 10. אנטון עבדאללה כורי — רח׳ הנוצרים

 11. אחמד מוחמד איברהים עלוואת — שער שכם

 12. לביב פיידי — צלאח אד־דין

 13. עיסא מראני — צלאח אד־דין.

 התוספת השניה

 (סעיף 4(א))

 דוגמה של עמוד גפגקס
 עמוד מס׳ סוג מטבע החוץ:

 התמורה ביירות
 ישראליות

 ששולמה לתייר
 עבור מטבע

 החוץ שנקנה

 . היתרה
 לאחר הקניה
 או המכירה

 סכום
 המכירה

 סכום
 הקניה

 השם בקניה:
 שם התייר,

 מדינת הדרכון
 , ומספר הדרכון

 במכירה :
 שם הסוחר המוסמך

 :ומען הסניף

 התאייד
 תאייד הקניה

 או
 תאריך המכירה

• 

 ו
 סה״כ

 קובץ התקנות 2712, ח׳ בתמוז תשל״א, 1.7.1971



 התוספת השלישית
, (סעיף 7) " • ׳ . ' 

 דו״ ח תלת׳ חדשי
 לבבוד

 המפקח על מטבע חוץ,
 משרד האוצר, הקריה,

 ירושלים

 הנדון: דו׳׳ח כהתאפ לסעיף 7 לצו הסדרי משפט ומינדזל (מורשיפ לנשבע חוץ),
 תשל״א—1971

 חלק א׳
 שם המורשה : כתבתו:

 הדו״ח דלהלן הוא לתקופה מ־ עד ׳..-

 חלק ב׳: ריכוז קניות ומכירות
 הנני להודיעכם כי קניתי מתיירים, ומכרתי מטבע חוץ לסוחרים מוסמכים, כדלקמן:

 התמורה ביירות
 ישראליות —
 סכומי הקניה

 יתרת
 סגירה

 סד הכי
 שי סכומי

 המכירה

ך הכי  ס
 שי סכומי

 הקניה

 יתרת
 פתיחה

 מספד(י)
 העמומים)

 בפנקס

 סוג
 המטבע

• סה״כ ' ' " . ׳ . 

 חלק ג׳
 מכירות לסוחרים מוסמכים

 הנני להודיעכם את פרטי המכירה לסוחרים מוסמכים כדלקמן:

 התמורה
 ביירות

 ישראייות

 הסכום
 במטבע

 חוץ

 סוג
 מטבע
 החוץ

 המסמך
 שי

 הבנק
 התאריך

 כתובת
 הסניף

 שם
 הסוחר
 המוסמך

 סה״כ

 והנני מצהיר בזה שכל הפרטים הנ״ל הם נכונים.

 תאריו : : חתימת המורשה

ר י פ ס ס ח נ פ  כ״ט בסימן תשל״א (22 ביוני 1971) ,
ף ״ ן א ן ד ן ן  (חמ 706625) . ע

 קובץ התקנות 2712, ח׳ בתמוז תשי״א, 1.7,1971



״א- 1950  חוק מס נסיעות חוץ, תשי
 צו בדבר פטור ממס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א-«195 י1, אני מצווה
 לאמור:י •

, במקום פסקה (41) יבוא:  1. בסעיף 2 לצו מס נסיעות חוץ (&טור), תש״ל—1970 2

 ״(41) מי שנוסע לחוץ לארץ בקבוצה של בני נוער לסיור לימודים
 וכן נ^י.שמצטרף לקבוצה כמלווה, או הנוסע כחבר משלחת למטרה
 תרבותית, ובלבד שתכנית הסיור, המלווה או מטרת המשלחת אושרו
לצורך פסקה זו על ידי־,שר החינוך והתרבות, למעט לצורך פסקאות : 

 משנה (א)(3) ו־(ב)(1) —
 ;(א) אם יצא את ישראל על פי דרכון או תעודת מעבר
 : : המוצאים ל&י סעיף 003 לחוק הדרכונים על שם אדם אחר —

 (1) אם הוא נמנה על קבוצה של בני.נוער וכרטיס.
 הנסיעה נרכש במטבע חוץ על ידי מוסד בחוץ לארץ

 שאושר, לצורך פסקה זו, על ידי שר החינוך והתרבות 400 לירות
 (2) אם לא נתקיימו לגביו התנאים שבפסקת משנה

 (א)(1) או(א)(3) 200 לירות
 / (3) : .אם הוא נמנה על קבוצה של תלמידי כיתות י׳—י׳׳ב
 בבי״ס עאיםודי מוכר על־ידי משרד החינוך והתרבות,
 ולא משולם עבורו שכר לימוד מלא, ובלבד שהוא נוסע
 במסגרת חילופי נועד מטעם מרכז השלטון המקומי וכן
 שקיום תנאים אלה אושר על ידי יושב ראש מרכז השל

 טון המקומי או מי שהוסמך על ידיו לצורך פסקה זו 400 לירות
 . (ב) אס יצא את ישראל בקבוצה של 5 יחידים או יותר על
 פי דרכון אישי לארצות שלפי דיניהן אין לנסוע אליהן על פי
 דרכון או תעודת מעבר כאמור ברישה לפסקת משנה (א) —
 (1) אם הוא נמנה על קבוצת תלמידים כאמור בפסקת

 משנה (א)(3) 300 לירות
 (2) אם לא, נתקיים לגביו התנאי האמור בפסקת

 משנה (ב)(1) 100 לירות
 בפסקה זו, ״בני נוער״ — בני גילים 15 עד 31 שנד״״

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון מס׳ 5), תשל״א׳—1971״.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ו׳ בתמוז תשל״א (29 ביוני 1971)
 (המ 72420)

 1 ס״ח תשי״א, עמ׳ 12; תש״ל, עמ׳ 154.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1288; תשל״א, עמ׳ 117,

 קובז התקנות 2712, ח׳ בתמוז וזשל״א, 1.7.1971



 חוק גמלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון, חשכ״ט-969 ן

 החלטה בענין גמלאות לשרים ולשאיריהם

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—11969, מחליטה ועדת הכספים לאמור:

 1. בסעיף 7 להחלטת ועדת הכספים בענין גמלאות לשרים ולשאיריהם2 (להלן —
 ההחלטה העיקרית), בסוף סעיף קטן (ג) יבוא ״ואולם לקביעת שיעור הקצבה לענין
 סעיפים 22 ו־26 תובא בחשבון תקופת החברות בכנסת, לרבות תקופות שצורפו לה
 כאמור, אשר היו מובאות בחשבון אילו פרש השר לשעבר מכהונתו בכנסת ביום שחדל

 לכהן כשר״.

ת קרי  2. בסעיף 16 להחלטה העי

 (!) בסעיף קטן (א), אחרי ״יופחת מקצבתו״ יבוא ״למעט ממשכורת המשתלמת
 לפי סעיף 12״ ;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תופחת קצבתה של אלמנה זכאית,
 שאין עמה שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן מ־40% מהמשכורת

 הקובעת.״ 1

 3. האמור בסעיף 26 להחלטה העיקרית יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) שר לשעבר, למעט ראש ממשלה לשעבר, הזכאי לשירותי מזכירות
 לפי סעיף קטן (א) ישכור שירותי מזכירות לעצמו והוא זכאי לכיסוי
 הוצאותיו, שאותן יתבע לפי קבלות, בסכום שלא יעלה על 3600 לירות לכל

 שנת כספים.״

 4. (א) תחילתו של סעיף 7(ג) להחלטה העיקרית, כפי שהוסף בהחלטה מיום כ״ט
 באייר תש״ל (4 ביוני 1970) וסעיף 1 להחלטה זו, ביום כ״ז בסיון תש״ל (1 ביולי 1970).

 (ב) תחילתם של סעיף 2(1) וסעיף 3 ביום תחילתה של ההחלטה העיקרית.

 (ג) תחילתו של סעיף 2(2) ביום כ״ו באייר תש״ל (1 ביוני 1970).

ן מ ג ל ק ד א ר ש  י״ד בסיון תשל״א (7 ביוני 1971) _ י
) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת י 8 ד 5 מ 0 ! ו ) 

 1 ס״ח תשכ״ט, עט׳ 98.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 27; תש״יז, עט׳ 2163; תשל״א, עט׳ 533.

 קובץ התקנית 2712, ח׳ בהטוז תשל״א, 1.7.1971



 לאומי ושמירת
 מגע

 של ה משייט

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, חשכ״ג-1963
 אכרזה על גן לאומי ושמורות טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג׳
 11963, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטחים המתוארים בתוספת הנמצאים על הר־הכרמל, המותחמים בקו כחול בשני אבייה על גו
 תשריטים מס׳ ג/32/1, הערוכים בקנה מידה 1:10,000 והחתומים ביום ב׳ בסיון תשל״א

 (26 ^מאי 1971) ביד שר הפנים, הם גן לאומי ושמורת טבע.
 2. העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד ה»יוי» •י׳•״׳׳-

 הממונה על המחוז, חיפה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ,חיפה, ובמשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, עין כרמל, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר הכרמל), תשל״א—1971״.

 תומפת
 (סעיף 1)

 שטחי הגן הלאומי ושמורת הטבע מותחמים בקו כחול בתשריטים ׳האמורים
 בסעיף 1 והם כוללים גושים וחלקות רישום קרקע אלה: . • י
 גושים: 11497, 11498, 11503, 11512, 11730—11736, 11775,11740—
,11891—11884 ,11883 ,11817—11815 ,11811 ,11809 ,11808 ,11777 
,12277,12274—12271,12269,12266,12041,12040,11898—11896,11894 

 17145, 17148, 17152, 17169, בשלמותם וכן ״שטח בנוי״ אום א־זינאת.
 11737, 11955—11958, 12276, 12280, 12281, 12284, 12285 בשלמותם.

 חלקי גושים: 10555, 10556, 10560, 10700, 10701, 10706, 11738, 11739,
,11994 ,11993 ,11954—11952 ,11946 ,11944 ,11943 ,11844 ,11843 
—11239 ,11172—11170 ,11164 ,10688 ,12283 ,12001 ,11999—11996 
,11511 ,11510 ,11505 ,11504 ,11502—11499 ,11494—11492 ,11241 
—11812 ,11810 ,11774 ,11739 ,11525 ,11519 ,11518 ,11515—11513 
,11895 ,11892 ,11882 ,11881 ,11827—11824 ,11819 ,11818 ,11814 
,12279 ,12278 ,12275 ,12270 ,12267 ,12265 ,12253 ,12043 ,12037 
,17151 ,17149 ,17147 ,17146 ,17144—17140 ,17138—17130 ,12282 
,17172 ,17170 ,17168—17166 ,17164—17160 ,17156 ,17154 ,17153 

.17173 
 גוש 11882: חלקות 44—49;

 חלקי חלקות: 97,50,6,5—99.
 גוש 12251 : חלקות ארעיות 17—33,29,25—49 ;

 חלקי חלקות ארעיות 12, 22, 23, 26—28, 30—32, 50.
 גוש 12268 : ,חלקות ארעיות 1—13,9—40;

 חלקי חלקות ארעיות 41,12,10.
 : גוש 12286 : חלקה ארעית 11.

 ב׳ בסיון תשל״א (26 במאי 1971) י ו ס ף ב ו ד ג
מ י נ פ  >המ 76570) . שי ה

 1 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 149.

 קובץ התקנות 2712, ת׳ בתמוז, תשל״א, 1.7.1971 1299



 פקודת שיווק פד• הדה 1947
 תכנית לשיווק פרי הדר לעונת 72/ז97ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת שיווק פרי הדר, 1947 •י, ותקנות פרי הדר
 (סמכויות מועצת השיווק), תש״ט—1949 2, עורכת המועצה לשיווק פרי הדר תכנית זו:

 1. בתכנית זו —
 ״המועצה״ — המועצה לשיווק פרי הדר;

 ״פרי הדר״ — פרי הדר מכל מין, זן וסוג, למעט אתרוגים;
 ״פרי ליצוא״ — פרי הדר ראוי ליצוא, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי יצוא;

 ״פרי למאכל״ — פרי הדר ראוי למאכל אדם, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצורך שיווקו
 למאכל בארץ;

 ״פרי לתעשיה״ — פדי הדר שקבלן נדרש לספקו לצרכי תעשיה;
 ״פרדס״ — קרקע נטועה עצי הדר;

 ״אגודה שיתופית״ — אגודה שיתופית לשיווק יבולי פרדסים;
 ״פרדסן״ — בעל פרדס; אם הוחכר הפרדס — החוכר; אם נמכרו יבולי הפרדס על העץ
 מעונת 1971/72 — קונה היבולים; ואם יש לאדם אחר כדין הזכות לנהוג מכוח עצמו

 דין בעלים ביבולי פרדס על העץ מעונת 1971/72— בעל אותה זכות
 ״קבלן״ — אדם שאישרה אותו המועצה להיות קבלן לצורך תכנית זו;

 ״שיווק״ — יצוא, מכירה או העברת בעלות בדרך אחרת, למעט מכירת יבול על העץ.

 2. שיווק פדי הדר הנמצא ברשות פרדסנים וקבלנים הוא. בידי המועצה בלבד ויבוצע
 על ידיה במישרין או באמצעות סוכנים שתמנה למטרה זו.

 3 ואלה הקבלנים שאישרה המועצה:
 (1) פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בא״י, אגודה שיתופית בע״מ;

 (2) ״יכין״ חברה חקלאית בע״מ;
 (3) תנובה־אכספורט, אגודה שיתופית לשיווק תוצרת משקי העובדים העב־

 דיים בע׳׳מ;
 (4) פריתז, אגודה שיתופית לשיווק פרי הדד בע״מ;

 (5) איחוד משלחי הדדים בישראל בע״מ;
 (6) פרי־אור בע״מ;

 (7) ״מהדרין״ בע״מ.

 4. (א) לא ישווק פרי הדר של פרדסן אלא אם הפרדםן צמוד לקבלן או למועצה
 במישרין בהתאם להוראות תכנית זו.

 (ב) פרדסן ששטח פרדסו עולה על דונם אחד חייב להתקשר קשר הצמדה לקבלן
 בהתאם להוראות תכנית זו; תקופת ההצמדה מתהילה ביום ח׳ בתמוז תשל״א (1 ביולי

 1971) ומסתיימת ביום ט׳ באב תשל״א.(31 ביולי 1971) (להלן — המועד הקובע).
 (ג) פדדםן שהיה צמוד לקבלן לצרכי התכנית לשיווק פרי הדר לעונת 1970/71

דור ,  •שיווק 3רי

 קפלגיפ

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1608, עמ׳ 204; ס״ח תשי״א, עמ׳ 8.

 2 ק״ת תש״ט, עמי 204.

 1300 קובץ התקנות 2712, ח׳ בתמוז תשל״א, 1.7,1971



 רואים אותו כצמוד לאותו קבלן גם לצורך תכנית זו, אלא אם בוטלה ההצמדה באחת משתי
 דרכים אלה:

 (1) על ידי הפרדסן בהודעה בכתב למועצה תוך המועד הקובע;
 (2) על ידי הקבלן בהודעה בכתב לפרדסן ולמועצה לא יאוחר מחמישה עשר

 יום לפני תום המועד הקובע.

 : (ד) :פרדסן שלא היה צמוד לקבלן או בוטלה צמידותו לקבלן ולא התקשר קשר
 הצמדה לקבלן אחר .תוך המועד הקובע, תצמידו המועצה לפי ראות עיניה לקבלן, ואם אין
 לדעתה אפשרות מעשית לכך — תצמידו אליה במישרין, ותודיע על כך בכתב לפרדסן,
 ומתאריך אותה הודעה. יראו אותו קשור קשר הצמדה לאותו קבלן או למועצה במישרין,
 הכל לפי הענין, ובלבד שהמועצה לא, תצמיד לקבלן פרדסן ששטח פרדסו אינו עולה על
 דונם אחד אלא. על פי בקשה מאת הפרדסן; האמור בסעיף קטן (ג) אינו גורע מסמכויות

:  המועצה לפי סעיף קטן זה. י

 ; (ה) פרדסן חבר אגודה שיתופית, לרבות אדם שקנה מאותו פרדסן את יבולי פרדסו

 :. על העץ מעונת 1971/72, יוצמד לקבלן באמצעות אותה אגודה שיתופית בלבד, זולת אם
 הגיש למועצה תוך המועד הקובע הסכמה בכתב של יאותה אגודה שיתופית להצמדחו
 הישירה לקבלן; למרות האמור בסעיף קטן (ג) תחול הוראה זו גם אם אותו פרדסן, או
 אדם שקנה את יבולי פרדסו על העץ מעונת 1970/71, הוצמד במישרין לקבלן לצרכי
 תכנית לשיווק פדי הדר לעונת 1970/71 ; לענין סעיף קטן זה, ״פרדסן״ — לרבות אגודה
 שיתופית שחבריה פרדסנים או אגודות שיתופיות של פרדסנים, ולענין הצמדת אגודה׳

 כזאת:המונחת״הצמדח״ יתפרש בהצמדת חברי האגודה על ידי אותה אגודה.

 (ו) רכש אדם פרדס או יבול של פרדס לאחר תום המועד הקובע, יראוהו לענין
 אותו פרדס או יבול צמוד אל הקבלן שאליו הוצמד המוכר.

י (ז). הודיע פרדםן בכתב למועצה תוך המועד הקובע בדבר הצמדתו לקבלן אחר או  י
 בדבר השארת הצמדתו לקבלן שאליו היה צמוד לצרכי התכנית לשיווק פרי הדר לעונת
 1970/71, לא תהיה הודעה זו ניתנת לשינוי.על־ידיו בהודעה מאוחרת יותר אף אם נמסרה

 לפני תום המועד הקובע.

 (ח) בכפוף ליתר הוראות סעיף זה רשאי פרדסן להיצמד לקבלנים שונים בקשר
 לפרדסנים שונים או לחלקי פרדס מסויימים שונים שברשותו.

 (ט) הודיע קבלן למועצה בכתב לא יאוחר מתום.המועד הקובע כי נערך הסכם
 חתום על ידי פרדסן לפני המועד הקובע אך לא לפני יום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971),
 לפיו התחייב אותו פרדסן להצמיד את עצמו אל אותו קבלן לעונת 1971/72, דין הסכם
 זה כדין הודעה ראשונה של אותו פרדסן לפי סעיף קטן (ז); הוראה זו כפופה להוראות

 סעיף קטן (ה).

 (י) נמסר פרדס לעיבוד וניצול לפי• חוזה השאלה או הרשאה, או ניטע פרדס לפי
 חוזה מימון לתקופה של לא פחות מחמש עשרה שנים, והותנה באותו חוזה השאלה, הרשאה
 או מימון כי שיווק יבולי אותו פרדס יבוצע באמצעות משווק שיאושר על ידי המשאיל או
 המרשה או המממן, הכל לפי העניו, והודיע על כך למועצה לא יאוחר מתום המועד הקובע,
 .לא יצמיד פרדסן אותו פרדס לקבלן ולא יבטל ולא ישנה הצמדתו, אלא באישור מוקדם
 בכתב של אותו משאיל או מרשה או מממן, הכל לפי העניו; האמור בסעיף קטן זה כפוף
 להוראות סעיף :קטן (ה), אך פרדסו שחלות עליו הוראות שני סעיפים קטנים אלה, והוא
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 מבקש להיצמד לקבלן שלא באמצעות האגודה השיתופית הנוגעת בדבר, חייב לקיים את
 התנאים הדרושים לכך לפי שני הסעיפים הקטנים האלה גם יחד.

 5, (א) מצאה המועצה שקבלן לא מילא אחרי הוראה של הפקודה או של התבנית
 שנערכה לפיה, או אחדי הוראה של המועצה שניתנה על פי תכנית כאמור, או אחרי התנאים
 לאישור קבלנים שהמועצה קבעה, רשאית המועצה לבטל בכל עת את אישורו כקבלן,
 ולהורות על חיסול חשבונותיו עם המועצה ועם הפרדסנים ״ שהיו צמודים אליו עד אותה

 שעה, ועל הצמדת אותם פרדםנים לקבלנים אחרים.
 (ב) אדם שהמועצה החליטה לבטל את אישורו כקבלן כאמור, רשאי לערוד ,על
 החלטת המועצה בפני מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל תוך שבעה ימים מיום
 מסירת החלטת המועצה לידיו; החלטת מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל היא
 סופית; לא הוגש ערר, תבוצע החלטת המועצה עם תום המועד להגשת הערר; לא

 תבוצע החלטת המועצה כל עוד הערר תלוי ועומד.

 פיפול אישור

 6. (א) המועצה תערוך רשימה שבה יפורט חלקו של כל קבלן בהזמנות פרי הדר
 לצרכי שיווק (להלן — מפתח הקבלנים); חלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים, לכל זן וזן
 של פרי הדר לחוד, ייקבע בהתאם.לכמויות הכלליות ברוטו של פרי ההדר מכל זן וזן שסיפק

 למועצה לשם שיווק בעונת 1970/71, במידה שאין הוראה אחרת בסעיף זה.
 (ב) בוטל קשר הצמדה של פרדסנים לקבלן, שאליו היו צמודים בעונת 1970/71,
 או, חל שינוי בשטחי פרדסיהם, לרבות כניסת שטחי פרדסים חדשים לראשונה למעגל
 השיווק, או הוצמדו פרדסנים לקבלן שלא היו צמודים אליו בעונת 1970/71, יחולו בחלקו
 של אותו קבלן במפתח הקבלנים שינויים מתאימים לכך. המועצה תקבע שיעור אחיד
 לקביעת התוספת הנובעת מכניסת שטחי פרדסים חדשים לראשונה למעגל השיווק כאמור.

 7. קבלן יערוך רשי>*ה שבה יפורט חלקו של כל פרדסן הצמוד אליו בהומנות פרי הדר
 לשם מסירתו למועצה (להלן — מפתח הפרדסנים); חלקו של פרדסן במפתח הפרדסנים,
 לכל זן וזן של פרי ההדר לחוד, ייקבע בהתאם לממוצע של הכמויות הכלליות ברוטו של פרי
 ההדר מכל זן וזן שסופקו מפרדסיו למועצה לשם שיווק בעונות 1969/70 ו־1970/71,

 בהתחשב עם שינויים שחלו בשטחי פרדסיו.

 8. (א) המועצה תזמין מהקבלנים, תוך תקופות שקבעה, פרי ליצוא או פרי למאכל
 לשם שיווק, מכל זן. וזן לחוד, בהתאם לחלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים. המועצה
 רשאית להחליט בדבר הזמנת פרי הדר־ מהקבלנים גם שלא בהתאם לחלקו של כל קבלן
 במפתח הקבלנים, במידה והסטיה ממפתח הקבלנים מוכתבת על־ידי הצורך בקבלת פרי
 הדר מאזור מסויים או מסוג מסויים בלבד, ובכל מקרה כזה יפורטו בהחלטה דרכי האיזון
 או ההסדר האחר הכרוך בכך. החלטה כאמור תקבל המועצה פה אחד בלבד. קבלן חייב
 לספק למועצה או למי שהמועצה תורה, פרי ליצוא או פרי למאכל, בטיב, בכמויות, בסוגי
 מיכלים, במקומות ובזמנים שהמועצה תקבע מזמן לזמן בכתב 1מהזנים שתקבע, בצירוף
 מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח של פרי הדר שסופק; קבלן יספק למועצה או למי
 שהמועצה תורה את יתרת פרי ההדר העומדת לרשותו מזמן לזמן כפרי לתעשיה, אולם
 המועצה רשאית מזמן לזמן, בהודעה בכתב לקבלנים, לעכב את הספקת הפרי לתעשיה,

 להגבילה או להסדירה בכל צורה אחרת.
 (ב) קבלן רשאי וחייב, תוך תקופות שקבע, להזמין ולקבל מהפרדסנים הצמודים
 אליו וצ2הם בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף קטן (א), כמות ברוטו של

 nnsii להספקת
 על ידי

 הקגלניפ

 מפתח להספקת
 פדי הדד

על ידי : 

 פדדפנימ

 י: י הזמנת פרי הדר י
 מקבלניפ
 זפדד8ניפ
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 פרי הדד מכל זן לחוד, בהתאם לחלקו של כל פרדסן במפתח הפרדסנים, או שלא בהתאם
 לחלקו אם דרוש הדבר לקיום הוראות המועצה כאמור.

 (ג) המועצה תשווק .את פרי ההדר של הפרדסנים הצמודים אליה במישרין כפרי
 למאכל או כפרי לתעשיה בלבד בכל צורה שתמצא לנכון, ותקבע את דמי הפדיון לאותם
 פרדס נים במישרין לפי כל שיטת חישוב שתמצא לנכון; פרדסן הצמוד כאמור יקטוף או
 יתלוש את פרי ההדר שבפרדסו וימסרו למועצה לשם שיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות

 מאת המועצה. ובהתאם להוראות אלה בלבד.

 9. (א) לא מילא קבלן אחרי הוראה מהוראות המועצת לפי סעיף 8 או אחר* דרישה
 מדרישותיה בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודה, תהיה המועצה רשאית להוציא לפועל על
 חשבונו אותה הודאה או דרישה בכל דרך שתיראה לה, וכן לחייב אותו בכל הפסד או נזק

 שנגרם, לדעתה, בקשר לכך.
 (ב) נמצא כי פרי הדר שהמועצה סיפקה לקונה לא היה בהתאם להזמנת המועצה
 מקבלן שסיפק אותו פרי הדר או שלא התאים בטיבו, מיונו או אריזתו לתנאים שנקבעו בכל
 חיקוק, והמועצה שילמה לאותו קונה דמי נזק או פיצויים, או הופחת מחיר פרי ההדר בקשר
 לכך, חייב הקבלן שסיפק למועצה אותו/פרי הדר להחזיר לה כל סכום שהיא שילמה או
 שהופחת כאמור; אולם המועצה, בטרם תגבה מהקבלן אותו תשלום, תתן לו הזדמנות
 להוכיח כי הדבר היה באשמתה היא, ומשהצליח, להוכיח זאת, יחול ההפסד האמור על

 הפדיון הכללי של פדי ההדר.
 (ג) נדרש קבלן לספק כמות פרי ליצוא.תוך מועד מסויים ולא. סיפקה, רשאית
 המועצה לדחות את התאריך של קבלת אותה כמות פרי ליצוא .מאותו קבלן:לתקופה

 שתמצא לנכון. , .
 (ד) נדרש קבלן לספק כמות פרי למאכל לתאריך מסויים ולא סיפקה, תנוכה אותה

 כמות פרי למאכל מחלקו במפתח הקבלנים.
 (ה) סירבה המועצה לקבל מקבלן כמות פרי ליצוא שהזמינה ממנו להספקה תוך
 מועד מםויים, ולא היה הדבר באשמת הקבלן, תשלם המועצה מהפדיון הכללי של פרי
 ההדר את סכום ההפסד שייגרם לאותו קבלן מחמת עיכוב קבלת אותה כמות פרי ליצוא.
 (ו) נדרש פרדסן בכתב לספק לקבלן כמות פרי הדר בהתאם לחלקו במפתח
 הפרדסנים ולא סיפקה למועד. הקבוע, רשאי אותו קבלן, לשם ביצוע כל הזמנה של המועצה,
 י לקבל אותה כמות פרי ההדר מכל פרדסן אחר הצמוד אליו, ולדחות את תאריך קבלת אותה
 כמות פרי ההדר מהפרדסן שלא סיפקה כאמור לתקופה שימצא לנכון; היה אותו פדי הדר
 פרי למאכל ובגלל אי הספקה כאמור לא ביצע הקבלן את הזמנת המועצה, תנוכה אותה

 כמות פרי למאכל מחלקו של אותו פרדסן ממפתח הפרדסנים.

 10. (א). קבלן יתן׳לפרדסן הצמוד אליו שירותי ביתאריזה מרכזי ממוכן לשם אריזת
 פרי ההדר של הפרדסן וביצוע יתר תהליכי הכנת הפרי לשיווק.

 (ב) הפדדםן יקטוף או יתלוש את פדי ההדר שבפרדםו, ויספקו לקבלן בפרדם לשם
 אריזה ושיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות מאת הקבלן שאליו הוצמד, ולא יעשה אחת
 הפעולות האמורות אלא לפי הוראות הקבלן שאליו הוא צמוד ובהתאם: להוראות אלה;
 . הוצמד פרדסן לק1לן באמצעות אגודה שיתופית, יבצע הפרדםן את כל האמור באמצעות
 אותה אגודה שיתופית ועל פי הוראותיה בלבד; הקבלן רשאי לקבוע סיבולת להובלת פרי

 ההדר מהפרדסים לבית האריזה לשם השוואת הוצאות הובלה'אלה.
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 (ג) קבלן; חייב להודיע למועצה בדבר ביצוע קטיף או תלישה על ידי פרדסן הצמוד
 אליו שלא לפי הוראותיו כאמור בסעיף קטן (ב) מיד לאחר שהדבר הגיע לידיעתו; לצודד

 סעיף קטן זה יראו את ידיעתם של סוכני הקבלן או עובדיו האחראים כידיעת הקבלן.

 (ד) קטף או תלש פרדסן פרי הדר מפרדסו שלא בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)
 ישווק אותו פרי הדר, על פי הוראות המועצה בכתב, כפרי לתעשיה בלבד,

 (ה) קבלן רשאי לחשב את כמויות פרי ההדר שסופקו על ידי פרדסן לבית האריזה
 העומד לרשותו, את סוגיהם ואת מביניהם, לפי שיטות חישוב סבירות — בהתאם עם
 תהליכי האריזה הממוכנת, וכן למזג, לאחר ביצוע החישוב האמור, את פרי ההדר של אותו
 פרדסן עם פרי ההדר של פרדסנים אחרים, בתנאי שכל שיטת חישוב כאמור תהיה אחידה

 ביחס לכל הפרדסנים המספקים פרי הדר לאותו בית אריזה.

 (ו) קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים, או המשתמש בבית אריזה מסויים ביחד
 עם קבלנים אחרים, יעמיד לרשות כל בית אריזה כזה חלק מתאים של חלקו במפתח
 הקבלנים, בהתאם לחלקם של הפרדסנים הצמודים אליו, והמספקים את פרי ההדר שלהם

 לאותו בית אריזה, במפתח הפרדסנים.

 (ז) חלקו של פרדסן בהספקת פדי ליצוא יחושב בהתאם לכמות הפרי ליצוא
 שנתקבלה למעשה מתוך פרי ההדר שסופק על ידיו לבית האריזה. חלקו של פרדסן בהספקת
 פרי למאכל יחושב באותו יחס לכלל כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שסופק על ידיו
 לבית האריזה כיחס כלל כמות הפרי למאכל שסופקה מאותו בית אריזה למועצה לכלל
 כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שנתקבל באותו בית אריזה; יתרת כמות פרי ההדר

 שסופקו על ידי פרדסן לבית האריזה תחושב כפרי לתעשיה.
 (ח) קבלן רשאי, בהסכמת הפרדסן הצמוד אליו, להפנות משלוחי פרי הדר שאינו
 ראוי ליצוא מפרדסו של אותו פרדסן במישרין כפרי למאכל או כפרי לתעשיה, ודין משלוחים
 אלה לכל דבר כאילו נמסרו על ידי אותו פרדסן לבית האריזה שאליו הוא מספק או חייב

 לספק את פרי ההדר שלו בהתאם להוראות הקבלן שאליו הוא צמוד.
 (ט) (1) נמצא פרי הדר שנארז בבית אריזה מבורר, ממויין, מחוטה, מדונג, מסומל
 או ארוז לצרכי יצוא שלא כדין במידה המעידה, לדעת המועצה, על זדון או
 רשלנות או חוסר יעילות בפיקוח על עבודת הבירור, המיון, החיטוי, הדינוג
 עם או בלי חמרי שימור, הסימול או האריזה באותו בית אריזה, יעסיק הקבלן
 שאותו בית אריזה עומד לרשותו, אם יידרש לכך בכתב על ידי המועצה, אדם
 שיאושר לכך על ידיה ובתנאי עבודה ומשכורת שייקבעו על ידיה, לפקח על
 הבירור, המיון, החיטוי, הדינוג, הסימול והאריזה באותו בית אריזה על חשבונו

 של אותו קבלן לתקופה שהמועצה תקבע.
 (2) המועצה רשאית לבצע בבתי־האריזה מיבדק איכות המוצר ביחס לרמת
 הביצוע של הפעולות בפרי ההדר בבית האריזה, כולן או מקצתן, לפי שיטה
 ונוהל שהמועצה תקבע. המועצה רשאית לחייב קבלן בתשלום פיצוי לקופת
 הסיבולת, שיחושב לפי שיטה אחידה, בעד הנזק הנגרם כתוצאה מחריגה

 מתקן איכות המוצר.
 (י) תמורת שירותי בית האריזה יגבה הקבלן מהפרדסן תשלומים לפי שיעור
 שיוסכם ביניהם, ובאין הסכמה, לא יעלה תשלום זה על ההוצאות הממשיות ביחס לשירותים
 אלה באותו בית אריזה, כשהן מחושבות לפי שיטת חישוב סבירה, על בסים תפוקה סבירה,
 בצירוף ריווח סביר, בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות של אותו בית אריזה; לענין סעיף
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 ^טן%!,;^׳שלוו1י:בית-;;האריזה׳׳;.— כל; תהליכי: עבודת בית'האריזה החל בקבלת פרי הדר .
 בפתחי בית האריזה וגמור בהעמםתו למשלוח מבית האריזה בהתאם להוראות הקבלן, ־;/•'׳•'•:;

 לרבות רישום ראשון של כמויות פדי ההדר שנתקבלו בבית האריזה ונשלחו מבית האריזה
 ולרבות הוצאות החםנת המרי אריזה. .-•

 (יא) . קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים רשאי לבצע את הודאת סעיפים קטנים (ב),
 (ה), (ז), (ח) ו־(י) ביחס לכלל בתי האריזה העומדים לרשותו ביחד, או לקבוצת בתי אריזה

;•; ׳  העומדים לרשותו באזור מסויים ביחד, במקום לבצען בכל בית אריזה כזה לחוד, ואז לא .
 יחולו הוראות סעיף קטן(ו) לגבי אותו: קבלן.

 (יב) תמורת ארגון וניהול כל הפעולות המוטלות :על הל!בלן לפי תכנית זו או:.׳
 בהתאם להוראותיה, למעט שירותי בית אריזה כמשמעותם בסעיף קטן(י), ישלם הפרדסן
 לקבלן דמי עמילות שלא יעלו על 2% מהפדיון המשתלם לפרדסן על פי הוראות סעיף 12 (ב).

 11. דמי הפדיון שיתקבלו על ידי המועצה תמורת שיווק פרי ההדר, מכל זן לחוד, וכל פיבוימ
 ,תשלום שיתקבל על ידי המועצה בקשר לכך, יחולקו לפי שיטת הסיבולת. המועצה רשאית זהטכות

 !יסווג את פרי ההדר לסוגים שונים. לפי כל מבחן שתמצא לנכון, לרבות ;מבחן המנינים
 ומבחן תקופת ההםפקה, ולקבוע לסוגיה אלה מחירים שונים לפי כל שיטה שתמצא.לנכון,

 לרבות שיטת הטבות:תקופתיות. המועצה,רשאית לקבוע סיבולת נפרדת לסוגים שונים או;
 לקבוצות סוגים. שונים של פרי הדר, לפי כל מבחן שתמצא לנכון, ובלבד שבתחום כל

 סיבולת נפרדת לא ייכלל. פרי הדר מזנים שונים.

ימ  12. .(א) המועצה תחלק בין הקבלנים את דמי הפדיון שתקבל תמורת שיווק פרי הדר חלו?תהכי
 שסיפקו לה וכל תשלום. שתקבל בקשר לכך, במפרעות ובשיעורים שתקבע מפעם לפעם
 באופן יחסי. לכמויות פרי הדר שסיפק כל אהד מהם ובהתאם לשיטת הסיבולת של המועצה;
 המועצה רשאית לנכות מדמי הפדיון האלה את כל הוצאותיה בקשר :לביצוע סמכויותיה
 ותפקידיה לצורך שיווק פרי הדר וכל הכרוך בכך, לקבוע את שיטת. החישוב ואת שיטת
 הניכויים של הוצאות אלה, ולנכות מדמי הפדיון האלה כל סכום שהיא רשאית לנכותו כך
 ?גל פי,בל חיקוק, וכן לנכות מהתשלום לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו בהתאם להוראות

 תכנית זו.
 (ב) קבלן יחלק בין הפרדסנים הצמודים אליו כל סכום שקיבל מהמועצה כאמור
 בסעיף קטן.(א) באופן יחסי לכמויות פרי ההדר שכל אחד מהם סיפק לו בהתאם לשיטת
 הסיבולת של המועצה, או לפי שיטת סיבולת מיוחדת של אותו קבלן שאושרה על ידי
 המועצה: אולם כל סכום ששולם בהענקה, כהפסד או כפיצוי לאותו קבלן או על ידיו
 ייזקף לחובת חשבונו של אותו פרדסן שהוכח כי. בקשר לשיווק פרי פרדסו שולמו הסכומים

 כאמור, ואם אותו הפסד'או פיצוי שולם. באשמת הקבלן, ישא בו הוא לבדו.
 (ג) גחן פרדסן לקבלן שאליו הוא צמוד הוראות בלתי חוזרות בכתב, לנכות מדמי
 הפדיון המשתלמים לו, תשלומים לסילוק הלוואה מאושרת בשיעורים הקבועים באותן
 הוראות, ולהעביר תשלומים אלה למלווה, חייב הקבלן לקיים הוראות בלתי חוזרות אלה.
 הקבלן רשאי להתנות, כי יקדמו, לקיום הוראות אלו ניכויי כספים המגיעים מהפרדסן לקבלן
 בקשר להוצאות הקבלן לקטיף, אריזה ושיווק של פרי ההדר של הפדדסן, וכן התחייבויותיו

 הקודמות של הקבלן לבצע ניכויים מדמי הפדיון האמורים.
 לעניו סעיף זה, ״הלוואה מאושרת״ פירושה הלוואה, שניתנה על ידי מי שאושר לכך
 בכתב על־ידי המועצה, למטרות הקשורות בעיבוד הפרדס, שיקומו או החזקתו, שאושרו

 בכתב לענין זה על ידי המועצה.
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 13. (א) אדם שברשותו פרי הדר שמקורו בשטחים המוחזקים על־ידיצבא־הגנה
 לישראל (להלן בסעיף זה — בעל הפרי), המבקש לייצאו באמצעות המועצה, חייב להתקשר
 בקשר הצמדה ביחס לאותו פרי עם חברת עזהדר בע״מ (להלן — עזהדר) לא יאוחר מיום
 י״ג בכסלו תשל״ב (1 בדצמבר 1971) ; עזהדר רשאית להיענות לבקשת התקשרות חדשה,
 או לבקשה להחיל התקשרות קודמת על כמויות פדי הדר נוספות, אף לאחר המועד האמור,
 בתנאים שעזהדר תמצאם מתאימים וצודקים כלפי מתקשרים קודמים בכל הנוגע לסדרי

 הספקת הפרי לפי סעיף קטן(ד).
 (ב) המועצה תעניק לעזהדר חלק במפתח הקבלנים, לענין הזמנות פרי ליצוא,
 בהתחשב עם המשקל שיש לייחס לכמויות פרי ההדר, לפי כל זן וזן לחוד, שיוצאו בעונת

 1970/71 מהשטחים המוחזקים האמורים לארצות מערב אירופה והמזרח הרחוק.
 (ג) המועצה תזמין מעזהדר מפעם לפעם פרי ליצוא בהתאם לחלקה במפתח
 הקבלנים, או שלא בהתאם לחלקה אם נתקבלה על כך במועצה החלטה פה אחד; עזהדר
 חייבת לספק למועצה פרי הדר ראוי ליצוא מהזנים בטיב, באריזה, בכמויות, בסוגי מיכלים,
 בנמלים ובזמנים שנקבעו בהזמנת המועצה, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח

 שסופק.
 (ד) עזהדר רשאית וחייבת להזמין ולקבל מבעלי הפרי הצמודים אליה, ומהם
 בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף קטן (ג), פרי הדר בכמויות יחסיות
 המתאימות לחלקו היחסי של כל אחד מהם בכלל כמות פרי ההדר שהוצמדה לעזהדר בעל
 הפרי חייב לספק את פרי ההדר שהוזמן ממנו על ידי עזהדר כשהוא ראוי ליצוא מהזנים,
 בטיב, באריזה, בכמויות, בסוגי מיכלים, בנמלים, ובזמנים שנקבעו בהזמנת עזהדר, בצירוף

 מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח שסופק.
 (ה) היתה עזהדר עצמה בעלת הפרי,,יחולו עליה ביחס לפרי שלה כל הזכויות

 והחובות של בעל פרי ללא העדפה.
 (ו) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ג) ו־(ה) של סעיף 9 וכן סעיפים 11, 12, 14 ו־16
 יחולו, בשינויים הנובעים מהענין, גם על בעלי הפרי ועל עזהדר ועל פרי ההדר הנמסר על
 ידיהם למועצה לשם יצוא, ולעניו זה יראו את בעל הפרי כפרדסן ואת עזהדר כקבלן.

 14. (א) לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא בחמרי אריזה שסופקו על ידי המועצה, פרט
 למקרים שבהם התירה המועצה בכתב את האריזה בחמרים אחרים.

 (ב) לא ייארז פרי הדר אלא בבתי אריזה מרכזיים שאושרו למטרה זו על ידי
 המועצה.

 (ג) המועצה רשאית להורות כי בתקופות מסויימות יעבור הפרי תהליך הבחלה או
 טיפול אחר לשיפור הצבע.

 , (ד) מתאריך שהמועצה תקבע לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא אם עבר תהליך
 רחיצה, דינוג וסימול.

 (ה) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ג) ו־(ד) לא יחולו על פרי ההדר מאותם הסוגים
 או מאותם האזורים שהמועצה תקבעם.

 (ו) בבתי אריזה שאושרו כאמור בסעיף קטן (ב) לא יוכנס ולא ייארז ולא יעבור
 כל טיפול אחר פרי הדר מכל סוג, זולת פרי הדר שנמסר לקבלן לאריזה ומסירה לרשות
 המועצה לשם שיווקו על ידיה, אלא אם הותר הדבר על פי היתר בכתב ומראש על ידי

 המועצה.
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 פקודת 9רי
 למאכל והעברת

 פדי למעשיה

 פפדי השגוגומ
 ומפידת פדפיפ'•׳

 החזרתהיתרי
 הובלה ׳ י

 איפוד הוצאת
 פדי׳ הדר

 מפרדפ

 פרי לתצרוכת
 עצמית

 15. ׳'׳(א) • פרי הדר •שסופק בפרי ילמאכל, רשאית המועצה לערוך בקורת בנוגע לטיבו
 על ידי מבקרים, במקומות ובשיטות שהיא תקבע; מצא מבקר שפדי הדר שסופק כאמור
 אינו ראוי למאכל בהתאם לקביעותיה של המועצה, רשאית המועצה להורות שיראו פרי

 הדר כזה כפרי לתעשיה וישתמשו בו בהתאם לכך, או שינהגו בו בכל דרך אחרת.

 (ב) נתפס פרי הדר שהובל או שווק או הוחסן שלא לפי הוראות כל דין, תשווק
 המועצה אותו פרי הדר בכל צורה שתיראה בעיניה, ותמורתו תחושב לפי מחירי הפרי
 לתעשיה ותופקד בקופת המועצה לזכות בעליו עד שיוחלט מה ייעשה בה בהתאם לכל דין.

 16. (א) קבלן ינהל ספרי חשבונות נפרדים בקשר לעסקיו כקבלן.

 (ב) קבלן ימסור בכתב למועצה, לפי דרישתה, ידיעות ופרטים בכל ענין הקשור
 בשיווק פרי הדר ישל פרדםנים הצמודים אליו.

 17. (א) קבלן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מתאריך שבו נדרש לכך בכתב,
 כל טופס של רשיון להובלת פדי הדר מטעם המועצה שקיבלו מהמועצה ולא מסרו לפרדסן

 הצמוד אליו לשם משלוח פרי הדד בהתאם להזמנותיו או להוראותיו.

 (ב) פרדסן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מהתאריך בו נדרש לכך בכתב,
 כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה, שקיבל מהקבלן או מהמועצה,
 ׳במישרין או בעקיפין, ולא סיפק לפיו פרי הדר בהתאם להזמנות הקבלן שאליו הוא צמוד

 או בהתאם להוראותיו.

 18. . לא יוציא אדם ולא ירשה להוציא מתחומי פרדסו פרי הדר אלא בהתאם להוראות
 המועצה או הקבלן.

 19. (א) קבלן רשאי להקציב לפרדםן הצמוד אליו פרי הדר לצריבת בני ביתו ולמתנות,
 בכמויות שהקבלן ימצאן סבירות בהתחשב.עם נסיבות המקרה (להלן בסעיף זה — פרי

 לתצרוכת עצמית).

 (ב) הפרי לתצרוכת עצמית יוקצב לפרדסן מתוך יבולי פרדסו ולא יובאו בחשבון
 כמויות פרי ההדר שסופקו על ידי הפרדסן לקבלן לשם אריזה ושיווק.

 (ג) הפרי לתצרוכת עצמית יימסר על ידי הקבלן לפרדסן בבית האריזה בלבד,
 אולם הפרדסן רשאי, ברשותו המוקדמת של הקבלן, לקבל פרי לתצרוכת עצמית גם בפרדס

 בכמות שאינה עולה על מאה פירות שלמים.

 . (ד) (1) פרדסן דשאי להשתמש בפרי לתצרוכת עצמית שברשותו לצריכת בני
 ביתו למאכל, וכן רשאי הוא להעניקו במתנות, ובלבד שלא יעניק מתנות

 כאמור לאדם העוסק במסחר סיטוני או קמעוני בפרי הדד;
 (2) קיבל פרדסן פרי לתצרוכת עצמית בכמות העולה על צרכיו, יחזיר את

 , עודף הפרי לקבלן לשם שיווק;
 (3) פרדסן לא ימכור פדי לתצרוכת עצמית שברשותו ולא יעבירנו מרשותו

 בתמורה בכל צורה אחרת, ולא ישתמש בו אלא כאמור בסעיף זה.

 (ה) הוראות סעיף 17 בדבר החזרת היתרי הובלה יחולו גם על היתרי הובלת
 הפרי לתצרוכת עצמית, בשינויי נוסח המתחייבים מהענין.

 (ו) המועצה רשאית בכל עת להחליט בדבר הגבלות ומבחנים להקצבות פרי
 לתצרוכת עצמית; החליטה המועצה כאמור והודיעה על כך לקבלנים, ינהגו הקבלנים

 מאותה שעה בהתאם להגבלות והמבחנים האמורים בלבד.
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 20. (א) כל סכסוך בין פרדסן לבין קבלן שאליו הוא צמוד, בקשר לשיווק פרי הדר,
 מסירתו, חלוקת הפדיון או כל ענין אחר הכרוך בהוראות תכנית זו, יימסר להכרעת בורר

 או בוררים שיתמנו לכך על ידי יושב ראש המועצה.
 (ב) הבודדים לא יהיו קשורים׳ בדיני הראיות ובתקנות סדרי דין הנהוגים בבתי

 המשפט.

 21. תכנית זו חלה על פרי הדר מיבול העונה 1971/72.

 22. על אף האמור בתכנית זו—
 (1) רשאית המועצה, בהודעה שתפורסם ברשומות, להוציא מזמן לזמן זנים,
 מיגים וסוגים של פרי הדר מכלל הוראות תכנית זו, כולן או מקצתן, :ולהתיר
 את שיווקם או הובלתם ללא כל הגבלות או בהגבלות ובתנאים שתקבע בהודעה

 האמורה;
 (2) רשאית אגודה שיתופית לקבוע בינה לבין חבריה כל שיטה של הספקת
 פרי הדר לצרכי שיווק, של סיבולת, של הנהלת ספרי חשבונות, של חלוקת

 פדיון ושל בירור סכסוכים,' בהתחשב עם הוראות תקנותיה בלבד.

 23. העובר על הוראה מהוראות תכנית זו, דינו כאמור בסעיף 13 לפקודה.

 24. לתכנית זו ייקרא ״תכנית לשיווק פרי הדר לעונה 1971/72״.

 ?דוויה

 סייגים

 עונשין

 השפ

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר

 כ״ה בסיון תשל״א (18 ביוני 1971)
 (חמ 73702)

י מ ו ק ר לסזלכזון מ ו ד  מ

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965
 צו בדבר מרחב תכנון מקומי עמק־ חפר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965/ ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 המרכז, והמועצה האזורית עמק־חפר, אני מכריז לאמור:

 1. השטח במחוז המרכז, שגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 עמק־חפר.

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי האמור מסומנים בקו כחול בתשריט הערוך
 בקנה מידה 1:10,000 ושנחתם ביד שר הפנים ביום ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971)
 והם כוללים את תחום המועצה האזורית עמק־חפר, כפי שתואר בפרט (מג) בתוספת

 הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 =.

 3. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפגים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 קביעת מדחפ
 הגנון מקימי

 גגויות מרהפ
 מגנון מקומי

 הפקדת העמק
 התשריט

 1 ס״חתשכ״ה, עמ׳ 307; תשנ״ט, עמ׳ 223.

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ״ט, עמ׳ 1549.
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» בימים ובשעות שהמשרדים י ה ב \ מ ^ 
 האמורים פתוחים לקהל.

י י 8 י — בטל. י־  4. צו תכנון ערים (עמק חפר), תשכ״ו—1966 3
 5. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב מקומי עמק־חפר), תשל״א—1971״. השם

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳ בסיוןתשל׳׳א (31במאי 1971) י
 >המ..765863)•:^ .. שר הפנים

 3 ק״ת תשכי׳ו, עמי 871.

 פקודת המועצות המקומיות
 צו בדבר המועצה האזורית יואב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—11958; י!י?וופר« :
• מ 8 פ י ה מ ^ א ר  במקום פרט (כח)יבוא: : »

 ״(כח)
 יואב

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור יואב הערוכה בקנה מידה 1:20000 והחתומה
 :ביד שר הפנים ביום ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) ושהעתקים ממנה:מופקדים במשרד
 הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד המועצה האזורית

 יואב, משמיע־שלום.

 בית גוברין השטח המסומן במפה באות א׳
 בית ניר השטח המסומן במפה באות ב׳
 גל־און השטח המסומן במפה באות ג׳
 גת השטח המסומן במפה באות ד׳
 כפר הרי״ף השטח המסומן במפה באות ה׳
 כפר מנחם השטח המסומן במפה באות ו׳
 נגבה השטח המסומן במפה באות ז׳

 נחלה השטח המסומן במפה באות ח׳
 סגולה השטח המסומן במפה באות ט׳

N קדמה השטח המסומן במפה באות י׳ 
 רבדים השטח המסומן במפה באות י״א
 שדה יואב השטח המסומן במפה באות י״ב

 השטחים המסומנים במפה באות י״ג, י״ד, ט״ו, ט״ז, י״ז.״
 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון), תשל״א— השפ

 1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳בסיוןתשל״א (31במאי 1971) י
; .• ״ • ; שר הפגים / -

 , 1׳ דמי מדינו! ישראל,:׳ נופח. חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. 1 !י
ת תשי״ת, עמ׳ 1256; תשכ״ד, עמי 1508; תשכ״ה, עמ׳ 2137; תשכ״ו, עמ׳ 2046. ״ ק 2 . 
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 פקודת המועצות המקוממת
 חוק עזר לאופקים בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה המקומית אופקים חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לאופקים (אספקת מים), תשכ״ז—1967 2 —

 (1) במקום פרט 5 יבוא:
 ״5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) :

 ׳ 'כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת ׳מוכן להתקנת

 מד-מים מד־מים

 האגרה בלירות

 מד מים שקטרו
120 70 iאינו עולה על ״ 
 עולה על ״ן ואינו עולה על ״1 110 180
220 140 1iעולה על ״1 ואינו עולה על ״ 
270 180 Uואינו עולה על ״ nעולה על ״ 
 עולה על ״ן1 ואינו עולה על ״2 250 355
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 345• 420
 עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 425 490

 עולה על ״4 לפי חשבון שהגיש המנהל.״;

א : האגרה למ״ק ו ב 8 י " ם 7 י י ט ר ט פ י 1 ל מ  >@ ב
ת ו ר ו ג א :  ״7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש — . 1

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־15 מ״ק 40
 ל־10 מ״ק נוספים או חלק מהם 65
 מעל ל־25 מ״ק 90

 (2) לגינות נוי מעובדות ולמשקי עזר —
 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת בהגבלה של

 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 30
 (ב) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת בהגבלה של
 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר,

 מעל ל־0'1 מ״ק - 30
 בבתים עם גינה משותפת תחולק התצרוכת בין כל.

 יחידות הדיור שאליהן צמודה הגינה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוטה חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת 1985, תשכ״ז, עמ׳ 1203.
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 האגרה למ״ק
 באגורות

 (ג) מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ו־(ב) תיווסף הכמות
 לשימוש ביתי לפי פרט 7(1).

 (3) למוסדות 50
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים, לבריכות שחיה ולחנויות דגים 50

 (5) לתעשיה, לצרכי עסק שהוא מלאכה —
 לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של המועצה 50

 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 30
 מעל לכמות המוקצבת 60
 (6) לבניה 80

 (7) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים ולכל שימוש
 אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 65.

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה הגרים יחד עמו
 בדירה — פרט לדירה ששטחה עולה על 70 מ״ר, בבניו,חד־משפחתי
 בבניה קשה שאינו שיכון עולים — אם הצריכה הממוצעת לחודש
 בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה בסכומים אלה:

י המשפחה סכוס הזיכוי השנתי נ  מספר ג
 בלירות

12 6 
18 7 
24 8 
30 9 
36 10 
 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאופקים (אספקת מים) (תיקון), תשל״א—1971״.

ב ו ט נ ל ב א י ח  נתאשר. י
 ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) י ראש המועצה המקומית אופקים

 (ח« 81143)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגס־ ציונה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה
 המקומית נס־ציונה חוק עזר זה: ׳

 1. בתוספת לחוק עזר לנס־ציונה (אספקת מים), תשכ״ז—1966 2, במקום פרטים 7
 ו־8 יבוא:

 האגרה למ״ק האגרה המינימלית
 באגורות בלירות

 ״ר. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20
 ל־6 מ״ק נוספים 65

. 9  לכל מ״ק נוסף 0
 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת
 לגיגה, כאשר שטח הגינה המעובדת אינו
 פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—

 נובמבר, מעל 10 מ״ק 30
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת
 לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100

 מ״ד, בין החדשים אפריל—נובמבר 30
 מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת,
 התצרוכת הכללית תחולק בין יחידות

 הדיור אליהן צמודה הגיגה.
 . (3) למוסדות 40
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 40

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 100 5
 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25 2.50
 מעל הכמות המוקצבת 50

 1 דיני מדינת ישראל, גוםח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

ת 1970, תשכ״ז, עמ׳ 1002. ״ ק . 2 
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 האגרה למ״ק האגרה המינימלית
 באגורות בלירות

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 המועצה 50 5

 (7) לבניה 80 4

 (8) לבתי מלון ולפנסיונים 30

 :(9) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50
 (10) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 10

 . מעל הכמות המוקצבת 25

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה כבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה
 . עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס
 הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב

 : בסכומים אלה:

 מספר בני המעופהה בבום הזיכוי
 השנתי בלירות

12 6 
18 7 
24 8 
30 9 
36 10 

 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (אספקת מים)(תיקון), תשל״א—1971״.

ד י מ  נתאשר. ישראל ש
 ז׳ בםיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 (חמ 841008)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לעיר־יזרעאל-עפולה בדבר היטל עממים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה'
 המקומית עיר־יזרעאל—עפולה, חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לעיר־ יזרעאל—עפולה (היטל עינוגים), תש״י—1950 2, בסעיף 1,
 אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 .׳׳(ג) על פי דרישת המנהל רשאית. המועצה להוסיף על מחירי הכרטיסים הנקובים
 בסעיף קטן (ב) תוספת שלא תעלה על 15 אגורות; על תוספת זו.או כל חלק
 הימנה תשולם תוספת היטל בסך 3 אגורות, ובלבד שההיטל המשתלם על כרטיס

 כאמור לא יפחת מההיטל שהיה משתלם אילולא התוספת במחיר.
 (ד) (נ) בסעיף זה —

 ״מדד בסיסי״ — ההפרש באחוזים בין סך כל הפדיון בחדשים דצמבר 1968
 וינואר, פברואר ומרס 1969 ובין סך כל הפדיון בחדשים דצמבר 1969

 וינואר, פברואר ומרס 1970 ;
 ״פדיון״ — הפדיון המתקבל ממכירת כרטיסי קולנוע לבית קולנוע מםויים;

 ״הנחה בסיסית״ — מחצית המדד הבסיסי.
 (2) המועצה רשאית להעניק הנחה מהיטל המשתלם ממכירת כרטיסי קולנוע
 לבית קולנוע אם המדד הבסיסי אינו פחות מ־20%, לתקופה מיום כ״ד
 באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970) עד יום כ״ט באלול תש״ל (30 בספטמבר

;(1970 
 (3) שיעור ההנחה יהיה כשיעור ההנחה הבסיסית;

 (4) המועצה תתקן את שיעור ההנחה הבסיסית מדי ששה חדשים החל
 מיום א׳ בתשרי תשל״א (1 באוקטובר 1970) תוך השוואה של הפדיון של
 כל ששה חדשים לפדיון של ששת החדשים שקדמו להם (להלן — חדשי
 ההשוואה); ההנחה הבסיסית תתוקן בשיעור של מחצית ההפרש בפדיון

 באחוזים שבין חדשי ההשוואה (להלן — ההפרש באחוזים) כדלקמן:
 עלה ההפרש באחוזים — תעלה ההנחה הבסיסית בשיעור של מחצית

 העליה של ההפרש באחוזים;
 ידד ההפרש באחוזים — תרד ההנחה הבסיסית בשיעור של מחצית

 הירידה של ההפרש באחוזים.
 (ה) תחולתם של סעיפים קטנים (ג) ו׳(ד) היא עד יום ט״ז בניסן חשל״ב (31

 במרס 1972).״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (היטל עיגוגים) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

י ר ו ח ן ש ו ש מ  נתאשר. ש
 ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

 (חמ 83104)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק׳׳ת תש״י, עמי 607¡ תשכ״ד, עמ׳ 1002; תשכ״ז, עמי 48!.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכפר־ קרע בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בגגינימ

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית כפר־קרע חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל בניד׳ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 היה• המין נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין
 בזכותו הוא ובין בסוכן; כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של המין ובין
 שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר

 שנים;
 ״מועצה״ — המועצה המקומית כפדיקרע;

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״תכנית״ — תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון. בתים, במספרים שאישרה המועצה
 לפי צו המועצות -המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים),

 תשל״א—21971.

 2. (א) ראש המועצה רשאי! להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב
 בהתאם לתכנית.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או
 להחליפם בהתאם לתכנית.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין;

 (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מספר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

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

 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן(א) אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כד מאת ראש המועצה;

 (2) לפי התנאים.והפרטים שנכללו בהודעה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 293.

 ייישה להתקין
 לוחית־ט88ר
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 4. ראש המועצה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע בל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיף 3, ולהיכנס לשם כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש המועצה עבודה
 כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור

 של שלוש לירות, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו לוחית־מספר לפי התנאים
 והפרטים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית.

 6. בעל בנין.חייב —
 (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מםפר שהותקנו על בנינו במצב תקין

 וגלוי לעין;
 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או

 לוחית־מםפר שהותקנו על בנינו.

 7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם
 מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית ־מספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

 8. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי 6ען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכם שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי

 הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. חוק עזר לכפר־קרע (קביעת לוחיות־מספר בבנינים), תשכ״א—1961»:— בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע (סימון רחובות ולוחיות־מספר במינים),
 תשל״א—1971״.
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 נתאשר.
 ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971)

 (חמ 83507)

 ק״ת 1142, תשכ״א, עמ׳ 1719.
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