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 פקודת התעבורה
ה ד ו ק פ ע ה צו ת לבי ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה

 החלפה חיק י׳ 1. במקום חלק י׳ לתקנות התעבורה, תשב״א—21961, יבוא:

: סדרי בטיחות כהפעלת כלי רכב כמפעלימ ׳ י ק ל ח  ״

 579. בחלק זה —
 ״מפעל״ — מיזם, עסק, תאגיד או מוסד של לא פחות מעשרים כלי רכב
 שהם רשומים בבעלותו או שמופעלים או מנוהלים על ידו או

 באמצעותו במישרין או בדרך אחרת;
 ״בעל מפעל״ — לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;
 ״הרשות״ — מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך

 בהודעה ברשומות לענין חלק זה, כולו או מקצתו;
 ״קצין בטיחות״ — אדם שהוסמך לפי חלק זה כקצין בטיחות;

 ״כתב הסמכה״ — תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות
 לפי חלק זה;

 ״אישור״ — אישור שניתן על ידי הרשות לקצין בטיחות לגבי מפעל
 מסוים;

 ״כלי רכב״ — רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט אופנוע ואופניים עם
 מנוע עזר.

 580. (א) בעל מפעל יעסיק אדם שהוא בעל כתב הסמכה או יטיל
 על אחד מעובדיו שניתן לו אישור להיות קצין בטיחות לצורך תקנות

 585 עד 587.

 (ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל שלגביו ניתן לו אישור
 בלבד ולא ישמש בכל תפקיד אחר זולת תפקידו כקצין בטיחות לפי חלק

 זה, אלא אם קבעה הרשות אחרת באישורי.

 (ג) היו ברשות :המפעל יותר ממאה כלי־ רכב או היו כלי רכב
 מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח

 נוספים.

 581. תקפו של אישור לשנה אחת, אולם הרשות רשאית ליתן אישור
 לתקופה קצרה מזו.

 582. לא יינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של
 הדשות כל אלה:

 (1) הוא סיים לפחות עשר שנות לימוד, מהן שלוש שנות
 לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב לפי תכנית
 מוכרת או השכלה תיכונית מקבילה, אולם הרשות רשאית
 לפטור מבקש כתב הסמכה מהתנאי של לימודים בבית ספר
 מקצועי בכל התקופה או בחלקה אם לדעתה המבקש •הוא

 בעל נםיון מעשי מספיק במכונאות רכב;

 אישור מצין
 ה«יחות

 מי,פו שי
 אישור

 «ו1ן גו1ג
 הםטהוז

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תשכ״ד, ע8׳ 389¡ תשכ״ה, עמ׳ 1353; תשל״א, עמ׳ 1658.
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 (2) הוא תושב ישראל ומלאו לו 23 שנים;'
 (3) הוא עסק במשך חמש שנים; רצופות לפחות במכונאות

 רכב;
 (4) הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 179,.ונהג במשך
 ,חמש שנים בכל סוגי הרכב העיקריים המופעלים על ידי

 המפעל אשר בגינו מבוקש האישור;
 (5) לא נתקיים בו האמור בפסקאות (1)(ג), (3), (4)׳.או

 (15) לתקנה 189(ד);
 (6) סיים בהצלחה קורם לקציני בטיחות, מאושר על ידי

 הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה .על ידיה;
 .(7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכ־.,

 נית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הדשות.

הדשות רשאית ליתן בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות • : : .583 
 גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל

 אלה:
 (1) התקיימו במבקש הודאות פסקאות (1) עד (5) לתקנה

;582 
 (2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר

 על ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות .
 באישור.

 584. (א) הרשות רשאית למנות, בהודעה ברשומות, ועדת בחינות
 ם ה  של שבעה חברים, ו

 (!). שני נציגים של משרד התחבורה;
 (2) נציג אחד של משטרת ישראל;
 ':.\:' (3) נציג אחד של משרד העבודה;

 41) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר
 הגדול. ביותר של קציני בטיחות;

 : (5) נציג אחד של המועצה הלאומית למניעת תאונות.

 (ב) . ועדת הסמכה תשב בהרכב של שלושה חברים לפחות, ובי
 ניהם; נציג אחד של משרד התחבורה, והוא ישמש יושב ראש.

 (ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות.
 (ד) הועדה תודיע לרשות בכתב את החלטותיה.

 585. (א) אלה תפקידי קצין בטיחות:
 (1) לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או
 הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה

 והתקנות על פיה (להלן — דיני התעבורה); .:" •
 (2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו
 יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני

 התעבורה;
 (3) . לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי

 דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל;
 (4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור

 בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה;

 מהו׳ אישור

 מינוי ועדה.
 י כחינוה י.

 וזפקידי קצין
 בטיחות
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 טטכויומ קצין
 ד,כ8יחומ
 לגבי רכר

 (5) ׳להדריך את הנהגים•• באמור בפסקה (1) בעניני •נהיגה,
 טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני תעבורה;

 (6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם
 ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות

 במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;
 (7) להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע

 לתפקידיו לפי תקנה זו;
 (8) לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפר

 טים שהורתה הרשות.

 586. (א) קצין בטיחות שמונה על ידי רשות הרישוי כבוחן, רשאי
 לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות
 את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות

 התנועה, ובלבד ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308(א).
 (ב) העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א)

 תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.
 587. קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב
 של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם
 בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על כל ליקוי במצב בריאותם

 של הנהגים.
 587א. (א) הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב
 כאמור בתקנה 587, חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת
 קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו
 ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב

 תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.
 587ב. (א) חדל קצין הבטיחות לשמש כאמור במפעל, יודיע בעל

 המפעל לרשות על כך.
 (ב) הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב ברי
 אותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות, מיד עם קבלת ההודעה
 כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של
 הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות

 עצמו לרשות.
 587ג. (א) הדשות רשאית להורות לבעל מפעל כל הוראה שיש בה

 לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.
 (ב) בעל מפעל שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב

 למלא אחריה.

 ««• 587ד. הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן
 כללי או למקדה מםויים.״

 2. תחילת? של תקנות אלה שלושים יום לאחר פרסומן.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון), תשל״ב—1971״.

 הודעה על
 ליקוייפ

 תיקוניפ על פי
 הודעות

 חוגות כעל
 ה«פעל

 הוראות הרשות

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 ו׳ בחשון תשל״ב (25 באוקטובר 1971)
 (חמ 756125)

 מהילד.

 השפ
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 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשיי׳ד-1954

ת ו ק ר ו י ת א רו י ם מפ י ק פ ו מ ם ה צרי ר יצוא מו ב ד ת ב ו נ ק  ת
ם י ר מ ו ש ת מ רקו י ת ו רו  או מפי

 י •י• בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד—1954 !,
 אני'מתקין תקנות אלה:

— הגדיייז ה ל  1. בתקנות א

 ״מוצר״ — מוצר המופק מפירות או מירקות או מפירות משומרים או מירקות משומרים,

 בתוספת חמרים אחרים או בלעדיהם;

 ״השר״ — שר המסחר והתעשיה;

 ״ועדה מייעצת״ — ועדה מייעצת ליצוא מוצרים, שמינה אותה השר לפי סעיף 4 לחוק;

 ״סימון סתר״ — סימון שקבע המנהל, לפי בקשת יצרן של מוצר, לצרכי סימון המוצר.

 2. י מוצר מן המוצרים-המפורטים בתוספת הראשונה ואשר ייצורו לשם יצוא וייצואו הויאומיצי*
 הותרו על ידי השד בצו התקנים (היתר ייצור לשם יצוא וייצוא מצרכים), תשכ״ז—21967,
 וכן מוצר מן המוצרים המפורטים בתוספת השניה, יהיה כשר ליצוא אם הוא ממלא אחר

 התנאים שלהלן:

 (1) נתקיימו בו דרישות המנהל לפי תקנה 5 ;

 (2) נקבע לו סימון סתר;,

 (3) על מכסה המכל שבו ארוז המוצר, למעט מוצר ארוז בבקבוק או בצנצנת, .
 הוטבעו או צויינו בכתב בר־ קיימא סימוני סתר של שם היצרן, של שם
ך הייצור; נארז המכל בקרטונים, צויינו, סימוני הסתר ' המוצר ושל תארי . . : ׳ • 

 כאמור גם על הקרטונים;

 (4) היה המוצר ארוז בבקבוק .או בצנצנת, צויינו על הקרטונים, שבהם
 ארוזים, הבקבוקים או הצנצנות, סימוני הסתר האמורים בפסקה (3);

 (5) : על המכל שבו הוא ארוז, למעט מכל שקיבולו מעל 2,000 מ״ל, הודבקה
 תווית, שאישר אותה המנהל או מי שהסמיך לכד (להלן — המנהל), ועליה

 צויינו פרטים אלה:

 (א) שם היצרן או סימן המסחר שלו, באותיות לועזיות;

 (ב) שם המוצר, כמותו והמלים ״תוצרת ישראל״ באחת מהשפות: •
 אנגלית, צרפתית, שפת ארץ היעוד או שפה אחרת שאישר המנהל

 בכתב לפי בקשת היצרן;

 (6) המכל שבו הוא ארוז והקרטון שבו ארוז המכל כאמור נקיים וללא
 פגיעה.

 3. בקשה לאישור תווית כאמור בתקנה 2(5) תוגש בטופס שהורה המנהל. «ו8פ הגהשה

 4. (א) הוכח להנחת דעתו של המנהל כי רוכש מוצר בחוץ לארץ מבקש כי המוצר המימפיממ׳
י ה ־(5) לתקנה 2, רשאי הוא להתיר א  יסומן בפרטים אחדים מהקבוע בפסקאות (3), (4) ו

 סימון אחר, בתנאים שקבע.

 1 סייח 157, תשי״ד, עמי 137; י״פ 511, תשי״ז, עמ׳ 273.

 2 ק״ת 2079, תשכ״ז, עמ׳ 2862.
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 (ב) היתר לפי תקנת משנה (א) יכול להיות כללי, אם הוכח להנחת דעתו של
 המנהל שאותו רוכש מוצר בחוץ לארץ ביקש ממספר יצרנים סימון כאותם פרטים אחרים.

 5. דרישת המנהל לענין תקנה 2(1) תהיה בכתב ואפשר שתתייחס, בין השאר, לטיב
 המוצר, הרכבו, שימורו, המשקל לאחר הסינון שלו, כלל המוצקים הנמסרים בו וחמרים
 מוספים שבמוצר, לרבות דרישות למילוי המכל שבו ארוז המוצר והוואקואום שבאותו

 מכל לאחר האריזה.

 6. הוכח להנחת דעתו של המנהל כי רוכש מוצר בחוץ לארץ מבקש שיתקיימו במוצר
 דרישות אחרות מאלה שקבע לפי תקנה 5, רשאי הוא להתיר זאת, בתנאים שקבע.

 7. (א) אדם העומד לייצא מוצר יודיע בכתב, למנהל או למבקר, פרטים אלה:
 (1) שם המוצר או סימון הסתר של השם;

 (2) סוג המכל שבו ארוז המוצר;
 (3) תאריך הייצור של המוצר או סימון הסתר של התאריך;

 (4) כמות המוצר העומדת להישלח לנמל לשם יצוא.
 (ב) אדם שאינו בעל היתר לפי סעיף 2א לחוק, יודיע למנהל או למבקר את
 הפרטים האמורים בתקנת משנה (א) לפחות שמונה עשר יום לפני העברת המוצר לנמל

 לשם יצוא.
 (ג) המבקר רשאי, אחרי מסירת הודעה לפי תקנת משנה (א), ליטול דוגמה

 מהמוצר שלגביו ניתנה ההודעה.

 8. מצא המבקר שתוצאות הבדיקה של מוצר המיועד ליצוא עליידי אדם שאינו בעל
 היתר לפי סעיף 2א לחוק, מתאימות לדרישות המנהל לפי תקנה 5, יאשר זאת בטופס

 שהורה המנהל.

 9. (א) קיבל אדם אישור לפי תקנה 8, יציג את המשלוח בליווי האישור בפני המבקר
 בנמל היצוא.

 (ב) אדם העומד לייצא מוצר והוא בעל היתר לפי סעיף 2א לחוק, ימסור למבקר
 בנמל היצוא הצהרה בכתב שהמוצר נבדק ושנתקיימו בו דרישות המנהל לפי תקנה 5.

 (ג) נוכח המבקר שנתקיימו במוצר כאמור בתקנות משנה (א) או (ב) התנאים
 האחרים האמורים בתקנה 2 ושהמוצר כשר ליצוא, יאשר זאת בטופס שהורה המנהל.

 10. בעד בדיקת מוצר המיועד ליצוא ישלם אדם שאינו בעל היתר לפי סעיף 2א לחוק,
 בגזברות משרד המסחר והתעשיה, אגרה בסכום שנקבע בתוספת השלישית.

 11. הוראות תקנות אלה לא יחולו על משלוח של מוצר שאישר אותו המנהל כמשלוח
 נסיון.

 12. הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל דין.

 13. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא מוצרים המופקים מפירות או מירקות
 או מפירות וירקות משומרים), תשכ״ז—1967 3 — בטלות.

 14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא מוצרים
 המופקים מפירות או ירקות או מפירות וירקות משומרים), תשל״ב—1971״.

 דרישות
 המנהל

 ההרה דרישוה
 אחרוה

 י מהן הודעה
 ונפילה

 דוגמאות

 אישור תוצאוה
 :גדיקה .

 אישור מוצר

 משלוה נםיוי

 שמירה דינים

 כי«ול

 3 ק״ת 2079, תשכ״ז, עמ׳ 2855.
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 חזספת דאשזגה

 (תקנה 2)

 9. לפתן פלחי אשכוליות משומר ע״י טיפול- בחום

 10. לפתן פלחי תפוזים משומר ע״י טיפול בחום

 11. מוצרי פירות משומרים ע״י טיפול בחום

 12. מוצרי ירקות משומרים ע״י טיפול בחום

 13. שימורי אפונה עם גזר

 14. זיתים ירוקים כבושים

 15. לפתן שזיפים

 1. תרכיז של מיץ תפוזים משומר ע״י טיפול בחום
 2. תרכיז של מיץ תפוזים משומר ע״י חומר משמר

 3. תרכיז של מיץ אשכולוית משומר ע״י טיפול בחום
 4. :תרכיז של מיץ אשכוליות משומר ע׳יי חומר משמר

 5. .:תרכיז של מיץ לימון משומר ע״י חומר משמר
 6. :ריבות, מרמלדות, קרישים, קונפיטורות ופובידל

 7. מיץ פרי הדר טבעי (במכלים אטומים)

 8. -כרוב כבוש

 חוסמת שניה
 (תקנה 2)

 מיץ תפוחים .
 תרכיז של מיץ ענבים

 שימורי אספרגוס •־,.
 לפתן אגסים

 'קטשופ
 לפתן תפוחים

 משקה קל מענבים
 תרכיז של מיץ לימון משומר ע״י טיפול בחום

 טחינה
 שימורי פטריות תרבותיות (שמפיניון)

 זיתים שחורים כבושים
 שימורי פטריות יער (אותיות)

 פלחי פרי הדר במים או במיץ או במים ממותקים י.
 ירקות מיובשים

 מיץ פרי ממותק מכונה גם בשם סקואש־פרי
 'שמורי גרגירי תירם מתוק

 לפתן מעורב של פלחי פרי הדר (תפוזים ואשכוליות)
 שימורי עגבניות שלמות מקולפות

 שימורי גמבה בחומץ
 משמש משומד ע״י טיפול בחום
 תרכיז של מיץ תפוחי זהב קפוא

 תרכיז של מיץ אשכוליות קפוא ׳•'•,
 נקטר פירות

.22 

.23 

.24 

.25 

.26 
.27 
.28 
.29 
.30 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
.40 
.41 
.42 
.43 
•44 

 1. מיץ עגבניות מרוכז — מכונה גפ בשמות רסק
 עגבניות או תרכיז עגבניות

 2. מיץ ממותק &פרי הדר מכונה גמ בשם סקואש
 פרי הדר

 3. שימורי אפונה ירוקה: .
 4. :שימורי מלפפונים

 5. שמן אתרי מתפוחי:זהב
 6. שמן אתרי מלימון

 7. שמן אתרי מאשכוליות
 8. לפתן תאנים

. ׳ . " • • • '  9. ׳שימורי שעועית בתרמילים .
 10 לפתן מלונים

 11. מיץ לימון משומר
 12. לפתן משמש משומר ע״י טיפול בחום

 13. מיץ עגבניות (במכלים אטומים)
 14. לפתן גויבות

 15. מיץ ענבים (במכלים אטומים)
 16. שימורי שעועית לבנה ברוטב עגבניות

 17. משקאות קלים מפירות

 18. רסק תפוחים
 19. שימורי במיה ברוטב עגבניות

 20. שימורי גזר
 21. לפתן אפרסקים
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 ת1ספת שלישית
 (תקנה 10)

ת ו ר י ל ם ד, א ג ר ד, ב ו כ  ס

ר דגם דגם דגם דגם צ ו מ  ה
 3 מכלים 5 מכלים 8 מכלים 13 מכלים

 א. מיצי פרי הדר ומיצי פירות אחרים x 23 22 א
 1. מיץ פרי הדר טבעי
 2. מיץ לימון משומר

 3. מיץ ענבים
 4. מיץ תפוחים

 ב. תרכיזים׳ רכזים בסיסים ורםקים מפרי הדר 25 27 א <>
 ומפירות אחרים

 1. תרכיז של מיץ תפוזים משומר ע״י טיפול בחום
 2. תרכיז של מיץ תפוזים משומר ע״י חומר משמר
 3. תרכיז של מיץ אשכוליות משומר ע״י טיפול

 בחום
 4. תרכיז של מיץ אשכוליות משומד ע״י חומר

 משמר
 5. תרכיז של מיץ לימון משומר ע״י חומר משמר

 6. תרכיז של מיץ ענבים
 7. תרכיז של מיץ לימון משומר ע״י טיפול בחום

 8. תרכיז של מיץ תפוזים קפוא
 9. תרכיז של מיץ אשכוליות קפוא

 10. רסק תפוחים

 ג. לפתני פרי הדר ולפתני פירות אחרים 12 14 17 22
 1. לפתן פלחי אשכוליות משומר ע״י טיפול בחום
 2. לפתן פלחי תפוזים משומר ע״י טיפול בחום

 3. לפתן שזיפים
 4. לפתן תאנים

 5. לפתן מלונים
 6. לפתן משמש משומר ע״י טיפול בחום

 7. לפתן גויבות
 8. לפתן אפרסקים

 9. לפתן אגסים
 10. לפתן תפוחים

 11. פלחי פרי הדר במים ובמיץ או במים ממותקים
 ,12. לפתן מעורב של פלחי פרי הדר (תפוחים

 ואשכוליות)
 13. משמש משומר ע״י טיפול בחום

 ד. מיצים ממותקים (סקואשים) x 15 14 א
 1. מיץ ממותק מפרי הדר

 2. מיץ ממותק מפרי
 3. נקטר פירות

 ה. שמנים אתריים 13 15 <> *
 1. שמן אתרי מתפוחי זהב

 2. שמן אתרי מלימון
 3. שמן אתרי מאשכוליות
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ת . ו ר י ל ה ב ר ג א  כ כ ו ב ה

צ ר  • רגם ה ני ו
 13 מכלים ״ יי

 דגם
 8 מכליפ

 דגם
 5 מכלים

 דגם
 3 מכלים

צ ר  ה ני ו

 'ו. מוצרי עגבניות
x x 24 24 1. מיץ עגבניות מרוכז 

x 24 24 2. מיץ עגבניות 
x x 22 20 3. קטשופ 
 4. שימורי עגבניות שלמות מקולפות 21 23 26 31

 ז. שמורי ירקות, 12 14 17 22
 I. כדוב כבוש

 :2, שימורי אפונה עם גזר
 3. זיתים ירוקים כבושים
 4. שימורי אפונה ירוקה

 5. שימורי מלפפונים
 6. שימורי שעועית בתרמילים

 7. שימורי שעועית לבנה ברוטב עגבניות
 8. שימורי במיה ברופב עגבניות

 9. שימורי גזר
 10. שימורי אספרגוס

 II. טחינה
 12. שימורי פטריות תרבותיות

 13. זיתים שחורים
 14. שימורי פטריות יער

 :15. שימורי גרגירי תירס מתוק
 16. שימורי גמבה בחומץ

24 19 16 14 

8 8 8 8 
10 10 10 10 

X X 23 22 

 דגם דגם דגם דגם
 3 מכלים 6 מכלים 13 מכלים 21 מכלים •,,•־•

50 42 35 32 

 ח. ריבות, מרמלדות, קרישים, קונפיטורות ופובידל
 תכולת חומר משמר (ל9י דרישה מיוחדת במדגם),

 1. גפרית דו־חמצנית
 2. חומצה בנזואית/סרבית

 ט; משקאות קלים
 1. משקאות קלים מפירות

 2. משקה קל מענבים

 ירקות מיובשים

י ר  פ ג ת ס ם פ
 שר המסחר והתעשית

 ז־ בחשון תשל׳יב (26 באוקטובר 1971)
 (חמ 73712)
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 חוק הגנת הצומח, תשגז״ז-1956
ם י ר ד ה ה ב ז ט ס י ר ט ת ה ל ח ת מ ע י נ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956/ אני מתקין
 תקנות אלה:

 ייייייי"י""" 1. בתוספת לתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריםטזה בהדרים), תשל״א—1971-;
 הקטע:

 ״4. באזור נס ־ציונה— מם׳ הגוש 3850;
 5. בבני דרור — ,מס׳ הגושים: 7798,7796״ — יימחק.

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)!
 (תיקון), תשל״ב—1971״.

ם ג ב ת י י י  י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ח
) שר החקלאות י 3 8 0 0  >חמ 1

 1 ה״ח תשט״ז, עמ׳ 79; תשכ״ו, עמ׳ 44; תש״ל, עמ׳ 36.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1205; עמ׳ 1243; עמ׳ 1448.

 חוק הגנת הצומח, תשט״ו-956ו

׳ א ת תשלי נ ו ע ה מ נ ת ו י כ ח מ ת צ ד מ ש ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 !, אני מצווה לאמור:

 1. (א) מחזיק בשטח שגודלה בו כותנה בעונת תשל״א, חייב לכסח בו את צמחי
 הכותנה ולהפוך לאחר מכן את האדמה בעומק של לפחות 30 ס״מ.

 (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה
 אולם לא יאוחר — ,

 (1) מיום ג׳ בכסלו תשל״ב (1 בדצמבר 1971) — בכל הארץ פרט לעמק
 בית שאן;

 (2) מיום כ״ז בכסלו תשל״ב (15 בדצמבר,1971) — בעמק בית שאן.

 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה, לאחר ששדה הכותנה כוסח ונהפך בהתאם להוראות
 סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר הצצת

 הגידול.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח (השמדת צמחי כותנה מעונת תשל״א), תשל״ב—
 1971״.

 ה9יגת שטחי
 גידול כותנה

 השמדת צמיחה
 מחדש של.

 כותנה

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ח׳ בחשון תשל״ב (27 באוקטובר 1971)
 (חמ 738003)

 ס״ח תשט״ז, עימ׳ 79.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ן

בדים ח ילדי עו ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 120 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי. [נוסח משולב],

 תשכ״ח—1968/ ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (קצבת ילדי עובדים) (עובדים חלקיים ה־וזיפמ!!?־י! 5

 ודורשי עבודה), תשכ״ה—1965 *•׳, יבוא:

, השפ ם י י ק ל  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי,(קצבת ילדי עובדים) (עובדים ח
 ודורשי עבודה)(תיקון), תשל״ב—1971״.

 שיעור הקצבה ליום עבודה מלא לילד הוא — - :

 (1) מיום ד׳ בטבת תשל״א (1 בינואר 1971) עד יום י׳
 באלול תשל״א (31 באוגוסט 1971) — 70 אגורות;

 ״שיעור 5.
 הקצבה ליופ

 (2) מיום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971) — 70

 אגורות בעד כל אחד מהילדים הראשון והשני ו־90 אגורות

 בעד הילד השלישי.״

י ג ו מ ל ף א ס ו  ו׳ בחשון תשל״ב (25 באוקטובר 1971) י

 (המ 750325) שר העבודה

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2660• תשל״א, עמי 1353.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ו

׳ ח ח ו ת ל פ ל ח  צו בדיבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—
 1968 !׳ ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 החלפת
 לוח ה׳

 1. במקום לוח ח׳ לחוק יבוא:

 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 108! ק״ת תשל״א, עמי 1409.
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 ״אח ח׳

 (סעיף 109)

ש ד ו ח ה ל ח פ ש ת מ ב צ  ק

 הילד לירות

 1 השלישי(לזכאי לפי סעיף 105(2)) 22.50
 2 הרביעי 22.50
 3 החמישי 22.50
 4 השעי 20.00
 5 השביעי 20.00

 6 כל ילד נוסף מעל לשביעי 20.00״.

 החילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971).

 השפ 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח חי), תשל״ב—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ד בחשון תשל״ב (25 באוקטובר 1971) י
 >חמ 750338) שר העבודה

 חוק הביסוח הלאומ* [מסח משולב], חשבי׳ח-968ן

׳ ח ט ו  צו בדבר שינוי ל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 119 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 •י,
 בהתייעצות עם שד האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ח«׳ 1. בפרט 3 של לוח ט׳ לחוק, במקום ״17.50 לירות״ יבוא ״22.50 לירות״.  תיקון לו

 'החילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971).

 השפ 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (שינוי לוח טי), תשל״ב—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ו׳ בחשון תשל״ב (25 באוקטובר 1971) י
) שר העבודה ז 5°364 »«< 

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108¡ ק״ת תשל״א, עמ׳ 1345.
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 פקודת בתי הדואר
 שינוי התוספת השלישית לפקודה

, ובאישור ועדת הכלכלה 1  \ בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ד(2) לפקודת בתי הדואר
סת, אני מתקן את התוספת השלישית לפקודה (להלן — התוספת) כך:  שבהכנ

 במקום האמור בתוספת יבוא: לירות
 ״בעד דבר דואר רשום למעט חבילה, עד 5490
 בעד חבילה שמשקלה עד 3 ק״ג, עד 34.30
 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג, עד 54.90
 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג, עד 82.30

ד יי 107.35״. עד 15 ק״ג, ע ו  בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־10 ק״ג

 י״ג בחשון תשל״ב (1 בנובמבר 1971)
 (חמ ?76000)

 1 וווקי א״י, כרד בי, פרק קט״ו, עמ׳ 1155; ס׳׳ח תשכ״ה, עמי 234.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התקשורת

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
 צו בדבר עבירות קנס

, אני מודיע ומצווה לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות

׳ ־ ק ל ח ז ו ק י ת  1. בחלק ב׳ לתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנם), תשל״א—1971 ־, ׳

 בפרט 2 —
 (1) בטור ב׳ יימחק המספר ״3״ ולידו בטור ג׳ ״150״ ;

 (2) בסוף הפרט, בטוריפ ב׳ ו־ג׳ יבוא:

 ״3 לגבי זריקת אשפה, השארתה או הנחתה או הרשאה

 לזריקת אשפה, להשארתה או להנחתה 50

 3 לגבי זריקת פסולת בנין, השארתה או הנחתה, או

 הרשאה לזריקת פסולת בנין, להשארתה או להנחתה 150״

 2• תחולתו של סעיף 1(2) עד יום ט״ז בניסן תשל״ב (31 במרס 1972). תחולה .

 3. לצו זה ייקרא ״צו העיריות (עבירות קנס) ־(תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1971״. השפ

ג ר ו ף ב ס ו  ט״ובחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971) י
) שר הפנים 8 מ 7 8 מ ח ) 

 י אני מסכים.
א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י

 שר המשפטים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1184.
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 פקזדח הע«ד«וח
 חוק עזר לדימונה בדבר אספקת מים

, מתקינה מועצת עידית דימונה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 חוק עזר זה:

, במקום פריטים  1. בתוספת לחוק עזר לדימונה (אספקת מים) (תיקון); תשכ״ו—1965 2
 7 ו־8 יבוא:

 תיקון התופפת

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

1.20 

2.50 

 האגרה למ״ק
 באגורות

40 
65 
90 

30 

30 

40 
45 
40 

100 

35 
65 

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

 ל־10 מ״ק ראשונים
 ל־6 מ״ק נוספים

 לכל מ״ק נוסף
 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפר
 דת לגינה, 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
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100

 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר
 מעל ההגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב),

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 אליהן צמודה הגינה.
 (3) (א) למוסדות ציבוריים, חינוכיים ותרבותיים

 (ב) למוסדות אחרים
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה

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

 ספת זו
 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת
 מעל הכמות המוקצבת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197,

 2 ק״ת תשנ״ו, עמ׳ 90; תשכ״ח, עמ׳ 1979.
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 האגרה
 המינימלית

 : בלירות

 וואגרה לכ״ק
 באגורות י

5 

4 

3.50 

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 5 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבנין 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 בםכומימ

 אלה:

 . סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

 בני המשפחה

12 5 
18 6 
24 7 
30 8 
35 9 
40 10 
 11 ויותר 45

 הערה: מ־9 נפשות ומעלה אין לחשב גודל הדירה.

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971״. השפ

ן ו ב ל נ א ר ש  ל נתאשר. .־ •י י י
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש עירית דימונה

 (חמ 81926)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 העיריה 65

 (7) לבניה 80

 (8) לבתי מלון ופנסיונים 40

 (9) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 35

 (10) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת ,40

 מעל הכמות המוקצבת 65
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 פקודת העיריות
 חוק עזר ללוד בדבר אספקת מים

, מתקינה מועצת עירית 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
 לוד חוק עזר זה:

, יבוא:  החלפת 1. במקום התוספת לחוק עזר ללוד (אספקת מים), תשכ״ז—1967 2
 התוספת

 האגרה בלירות

80 
200 
250 

35 
70 

132 

10 
10 

1.00 
2.20 

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 ״תוספת

 אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)):
 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 לכל יחידת מלאכה או חקלאות

 לכל יחידת תעשיה
 (2) הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש, לפי דרישת

 הצרכן —
 עד ״1

 למעלה מ־״1 עד ״2

 למעלה מ־״2
 אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

( ב)  (סעיף 3(
 אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))

ג)) — ־(  אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לכל מ״ד של שטח הנכם —

 ונוסף לזה כל מ׳׳ר של הבניה, לכל קומה

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 האגרה בלירות

75 
100 
125 
150 
190 
240 

50 
75 

100 
120 
150 
190 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) :
 מד־מים שקוטרו —

 אינו עולה על ״ן
 עולה על ״ן ואינו עולה על ״1
Hעולה על ״1 ואינו עולה על ״ 

1iעולה על ״1$ ואינו עולה על ״ 
 עולה על ״!1 ואינו עולה על ״2
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 2074, תשכ״ן, עמ׳ 2798.
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 האגרה בלידות

 אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה (סעיף 5(ט)) 10

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 אגרת מיש (סעיף 6) — לחודש —
 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 38 1.14
 ל ־6 מ״ק נוספים 1 55
 לכל מ״ק נוסף 75

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, באשו* 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 35
פ  (ב) במקום.שיש אספקת מים במדידה נ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100

 מ״ר, בלן החדשים אפריל—נובמבר 35
 מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 •י'־, בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.
 (3) למוסדות 50
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 100 5.00

 (6) לתעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 העיריה —
4.50 , 4  בגבולות הכמות המוקצבת 5

 מעל הכמות המוקצבת 65.
 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 65 6.50
 (7) לבניה 120. 6.00

 (8) לבתי מלון ופנסיונים 80
 (9) לחנויות דגים — בגבולות הכמות המוקצבת 50 5.00

 (10) לחקלאות, לצדכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25
 מעל הכמות המוקצבת 35
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 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה
 פרט לדירה• בבניין 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׳יק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים

 אלה:
 סכום הזיכוי

 השנתי בלירות
 מספר בני המשפחה

 האגרה בלירות

 10 ״

18 6 
24 7 
30 8 
36 9 
 ־ 10 42
 11 ויותר 50

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד))

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

ץ י ב ו ק צ י י א ב  צ
 ראש עירית לוד

 נתאשר.
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971)

 (חמ 882009)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ז

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ק עזר לגזר ב ו  ח
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3
, מתקינה המועצה האזורית:גזר חוק עזר זה:  לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים) 1945 2
 תיקון תופפת 1. בתוספת לחוק עזר לגזר (מס עסקים מקומי), תשי״ז—31956 (להלן — חוק העזר

 העיקרי) —
 (1) אחרי המלים ״קבלן או קבלן משנה״ יבוא ״בעד עבודות הכוללות

 חומרים״!
 (2) בסופה יבוא: ״בית אריזה לפרי הדר — 2000״.

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ר בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).

 הודאית טעי־י 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה

 לשנת 1971/72, והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם בעד שנת 1971/72 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המם לפי חוק עזר זה

 ׳ 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; 0״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת 647, תשי״ז, עמי 275; ק״ת 1946, תשכ״ז, עמ׳ 186.
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 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגזר (מס עסקים מקומי)(תיקה)׳ תשל׳׳ב—1971״.

י ד ט ו ו ק ה ד ש  נתאשר. מ
 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) י ראש המועצה המקומית גזר

 (וזמ 81634) י

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח-957ן
 חוק עזר לחוף־ הכרמל בדבר היטל ניקוז

ף 43ב לחוק הניקוז י ע ס ו  • בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות 1
, מתקינה המועצה האזורית חוף־הכרמל חוק עזר זה:  וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״ניקוז״ — כמשמעותו בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 (להלן — חוק

 הניקוז)!
 ״בעל מקרקעין״ — כמשמעותו בסעיף 36 (ד) לחוק הניקוז!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־הכרמל!
 ״ראש,המועצה״ — לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה!

 ״היטל ניקוז״ — היטל שהוטל לשם כיסוי הוצאות הניקוז כאמור בסעיף 43ב לחוק הניקוז.

 2. : בעל מקרקעין חייב בהיטל ניקוז על מקרקעין הנמצאים בתחום המועצה בשיעור של
 50 אגורות לכל דונם או חלק ממנו.

 3. : ראש המועצה ימסור לחייבים בהיטל ניקוז, תוך שלושה חדשים מיום הטלת המכסה
 על המועצה על ידי רשות הניקוז, הודעה המפרטת את סכום ההיטל.

 4. : מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־הכרמל (היטל ניקוז), תשל״ב—1971״.

ע ל י ס כ ד ר  מ
 ראש המועצה האזורית חוף־הכרמל

 ח י י ם ג ב ת י
 שר החקלאות

 : נתאשר.

 ד׳ באלול 'תשל״א (25 באוגוסט,1971)
 (חמ 827307)

ג ר ו ף ב ס ו  : י

_ שר הפנים _ _ _ _ _ 
 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 4; תשכ״א, עמי. 90¡ תשכ״ד, עמ׳ 76.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר ליהוד בדבר אספקת מים

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות

 המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה:

, יבוא:  במקום התוספת לחוק עזר ליהוד (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2
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 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) —

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש

 לפי דרישת הצרכן

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3(ב))

(  3. אגדת בדיקת רשת פרטית (סעיף 3(ה)

־(ג))  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לכל מטר מרובע משטח הנכס

 נוסף לזה לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה

 החלפת ־
 התוספת

 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד המים מד המים

 האגרה בלירות
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 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

10 

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) —
 מד־מים שקטרו —

 אינו עולה על ״1

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה (סעיף 5 (ט))

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

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2292; תשכ״ח, עמי 42.

 246 קובץ התקנות 2770, נ״ג בחשון תשל״ב, 11.11.1971



 האגרה
 המינימלית.

 ׳בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 במקום שהותקן מך־מים
 . (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20
 ל־6 מ״ק נוספים 65
 לכל מ״ק נוסף 90

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, 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 נפ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל מ״ר,

 בין החדשים אפריל—נובמבר 30
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הבמות לפריט 7(א)(1).
 כבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגיגה.
 (3) למוסדות 30
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 30

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

 ספת זו 1.00 5.00

 (6) לתעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

 מעל הכמות המוקצבת 50
 (ב) לצדכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 50 5.00
 (7) לבניה 90 4.50
 (8) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

 (9) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 15
 מעל הכמות המוקצבת 25
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 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או:למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה—
 פרט לדירה בבנין 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 המשפחה סכום 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 ליהוד (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971״.

ה כ ו ת ה ח י ד ע  נתאשר. ס
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש המועצה המקומית יהוד

 (חמ 831304)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למועצה אזורית מרכז הגליל בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות*׳ מתקינה המו
 עצה האזורית מרכז הגליל חוק עזר זה:

 הגייות 1. בחוק עזר זד. —

 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיד. מקבלה אילו
 הבנין היה נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו
 הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו
 הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בגין לתקופה שלמעלה מעשר שנים.
 ״תכנית״ — תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאושרה על ידי
 המועצה לפי צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים

!  במספרים), תשל״א—21971

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

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 293.

 248 קובץ התקנות 2770, כ״ג בחשון תשל״ב, 11.11,1971



 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרכז הגליל;
;מי שראש המועצה העביר אליו'בכתב את סמכויותיו לפי חוק :  ;;:•״־ראש המועצה״ — לרבות:

, ״  \ עזר זה,, כולן או: מקצתן

 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב בהתאם שלטים לסימון;
 לתכנית. י. י"״*: •;׳

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

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות ידישה להתקין
! ., , לוחית־מפפר . _ < _ ! _ 

 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.
 ^ ד (5) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה

 שבה יש לבצעה. ״
 ',, (ג) בעל בגין 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 כך שבאה מאת ראש המועצה ן

 . (2) ; לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 ,4. לא ביצע בעל הבנין את העבודות האמורות בסעיף 3, רשאי ראש המועצה, באמצעות ׳התקנת
^ 8  שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3, ולהיכנס לשם כך לכל על^,"
י  מקום שיידרש. ביצע ראש המועצה, עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין המועצה י

 ; את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור שלוש לירות, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 5. נבנה בגין אחר תחילתו:של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו לוחית־מספר לפי התנאים .׳ טס־יימ
 שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית.

יב— ההזמה מקינה  !6. בעל בנין חי
 של שלטים

 (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי ולזחיוד.-8פפי
 לעין!

 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או
 ...... לוחיתימםפר שהותקנו על בנינו.

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

 . נלוחיות-מפפר

 8. .לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק איפור הפרעה
 עזר זה.
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 «.«ייי* ״ייעיז 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא בדין׳ אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אס הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים

 יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ש'י 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של נ  עי
 עבירה נמשכת׳ דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

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

פ 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרכז הגליל (סימון רחובות ולוחיות־מספר במינים), ע  ה

 תשל״ב—1971״.

ג ר א ל ד י א  נתאשר. ה
 א׳ באב תשל״א (23 ביולי 1971) ראש המועצה האזורית מרכז הגליל

 (חמ 839758)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 קלגץ התקנות 2770, ב״ג גוושוו תשל׳׳ב, 11.11.1971

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 72 אגורות




