
---ן-,,------רשדפרת

התקכותקובץ
1967באוגוסט20843תשכ"זבתמוזכ"ו

עמיר

2966....ז"כשת-1967לחץ),מיתקניבדיקת(הבטיחוס_געבויהתקנות
ane....ז"כשת-1967תיקון),(ברשות)ביטוח(הלאומיהביטוחתקנות
ז"כשת-21967(,מס'תיקון(בעבודה)פגיעהמפניביטוח(הלאומיהביטוחתקנות

.

שו26
.י--ז"כשת196תיקון),(הרגיל)העבודהשכרחישוב(הלאומיהביטוחתקנות

.

2977
.ז"כשת--1967תיקון),(קבלנים)שלוחשבונותדינים(הלאומיהביטוחתקנות

.

2977
2978.....ז"כשת-1967תיקון),(התעופהשירותירישויתקנות
2978....ז"כשת-1967תיקון),(אזרחית)בתעופהבטיחות(הטיסתקנות
2979.....,ז"כשת-21967(,מס,תיקון(הנמליםתקנות
2980......ז"כשת-1967טלפון),שידות(הדוארבתיתקנות

42מס'תיקון(שעה)הוראת(והפטורהמכסתעריףצו

ז"כשת-1967

...2986
ישראל)תושבישלבמטבע-חוץפקדוןעלוריביתהכנסהשלממספטור(הכנסהמסצו

2986........ז,יכשת-1967תיקון),(
2987....ז"כשת-1967חלב),ייצור(ושירותיםמצרכיםעלדשיקוחצו

2988......למשנהואתרמסוגמקרקעיןהמרתבדברצווים
2991.......1967/68לעונתהדרסרילשיווקתכנית

מקומילשלטוןמדור

2999..שו-ז"כשת219(,מס'תיקוןמודיעים,(אזוריות)מועצות(המקומיותהמועצותצו
3000....שו-ז"כשת19תיקון),(מברואו;)מפגעי(יירושלימעזרחוק
awl....ז"כשה-1967וביבים),שופכיןבורותניקוי(לכנר-סבאעזרחוק
03)(3..י..ז"כשת-1967מים),אספקת(לאום-אל-פחםעזרחוק
30%0....ו"כשה-1967כלבים),עלפיקוח(למעלות-תרשיחאעזרחוק

טעויותהיקון
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1946בעבודה,הבטיחותפקודת
וקולטי-אוירקולטי-קימורדודי-קימור,בדברתקנות

1946,1בעבודה,הבטיחותלפקודתו-31,323361,סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
2,ח"שת--1948והמשפט,השלטוןסדרילפקודתד)(ו-2א)(14וסעיפיםהפקודה),-להלן(
:אלהתקנותמתקיןאני

-אלהבתקנות1.הגדרות

;אוירקולטאוקיטורקולטקיטור,דוד-לחץ"מיתקן"

לפקודה.31)14(בסעיףכמשמעותומוסמךדוודיםבודק-דוודים"בודק"

דודש-הכנת
ומ-מבפניםהקיטורדודיוכןלפקודה31לסעיףבהתאםדוד-שיטורבדיקתלקראת2.לבדיקה'סיטור

באופןוינוקהלבדיקהואבזריוחלקיוכלעליוכשרהדוודים,בודקשלחפשיתלגישהבחוץ
:אלהוניקויהכשרההכנה,פעולותיעשוזוהוראהמכלליותלגרועומבלייסודי,

כוות-לרבותשבדוד-הקיטור,לפתחיםוהמכסיםהדלתותכלאתיפתחו)1(

;ופתחי-ראיהכוות-רפשכוות-יד,איש,

;והמוטותהגשריםכלאתיוציאו)2(

והשסתומיםהמהבריםהשסתומיםכלאתפסודיבאופןוינקויפרקו)3(

;המספקים

חלקייתרכלואתשריפהלגזיהמעבריםכלאתיסודיבאופןוינקויקסקסו)4(

;דוד-הקיטור

כדינחוצהלדעתואשרהדוודיםבודקלהוראתבהתאםפעולהכליעשו)5(

היתרובין;ואבזריוחלקיועלדוד-הקיטוראתיסודיתבדיקהלבדוקלולאפשר

זהאםביןדוד-הקיטור,שלכיסויואתהדוודים,בודקדרישתלפימהמקום,יסלקו

הקיטור.שבדודומוטות-החיזוקהצינורותואתאחר,חומרוביןמעשה-לבנים

אמצעים
והסדרית
לעשיית
הבדיקה'

-ידועלהבדיקהעשייתובעתבודק-דוודיםבידידוד-קיטורבדיקתלקראת3*

ויפעילווהעזרהההסדריםהאמצעים,כלאתהדוודיםבודקלרשותיעמידו)1(

יסודיתבדיקהעשייתלשםהדוודיםבודקשידרושכפיהכל-דוד-הקיטוראת

;בההכרוכיםהשוניםהמבחניםעל

הבדיקה.לעשייתהדרושיםוהמכונותהמכשיריםהכלים,כלאתיספקו)2(

על'תסקיר
דור-בויצת
תנור-קיטוה
אוחיסום
חימוםשולחו

בטופסלפקודה31סעיףפיעלשעשהבדיקהעלהתסקיראתיערוךדוודיםבודק4.

:בוהנקוביםהפרטיםאתויצייןלהלןכמפורש

לפיבטופס-קריםכשהםוחוסךמשחןדוד-קיטור,שלבדיקהעלתסקיר)1(

;הראשונההתוספת

קיטורבלחץנמצאיםכשהםוחוסךמשהןדוד-קיטור,שלבדיקהעלתסקיר)2(

;השניההתוספתלפיבטופס-רגיל

צינורות-בעלישולחן-חימוםאותנור-חימוםשלבדיקהעלתסקיר)3(

השלישית.התוספתלפיבטופס-קיטור

6.עמ'תשכ"ג,882,ס"ח;208עמ'תשי"ד,184,מ"ח;00עט'1472,מס'1תוס'1946,ע"רג
1.עמ'2,מס'א'תוס'תש"חע"ר2

ם3.8.107תשכ"ו,בתטוזח"ו2084,התמיתקיבץ2966
-----.-
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עלתסקירלפקודה33או32סעיפיםפיעלשעשהבדיקהעלהתסקיר,אתיערוךדוודיםבודק5*
נם,טייבו.הנקוביםהפרטיםכלאתויצייןהרביעיתהתרספתלפיבטופס

קלט-אויראו

תסקירהוצאתהבדיקהעלהתסקיראתהדוודיםבודקימציאלחץמיתקזשלבדיקהיוגמריובן21תוךי6

נמצאבוהמקוםתופשאוהמפעללתופשלפקודה33או3132,לסעיפיםבהתאםשעשה
בג'ת"גסנו"

האזורי.העבודהלמפקחממנווהעתק-הלחץמיתקן

ב,טיל-194721אוויר),ומקבלימקבלי-קיטורדודי-קיטור,(בעבודההבטיחותתקנות7.

בטלות.

השםז"כשת-1967".לחץ),מיתקניבדיקת(בעבודההבטיחותתקנות"ייקראאלהלתקנות8.

ראשונהתולת

4(תקנה(

ו-3181מעיפים-1946בעבודה,הבמיתרתפקודת

לחץ),מיתקניבדיקת(בעבודההבטיחותתקנות
סידורימס'ז"כשנו-1967

התסקירשלן
,קרכשהואדוד-קיטורבדיקתעלתסקיר

נחשביםקיטורלחימוםהמשמשןחשמוכןקיטורלדודהמסופקיםמיםלחימוםהמשמשךסוח(
נפרדת).בדיקהחייבמהםאחדוכלכדוד-קיטור,

תיאורים-א'חלק

-הקיטורדודנמצאשבוהמקוםתופשאוהמפעלתופש1.

השא:השםא)(

המפעל:מעןב)(

המשרד:מעןג)(

הטלפון:מספרד)(

*המשחן/.החוסך/"הקיטורדודתיאור2.

היצרן:א)(

הדגם:ב)(

היצרן:ע"יהניתןמספרג)(

במפעל:סימנוד)(

הסקה..................מ"רשטחה)(

*אוטומטית/*בידההפעלה:צורתו)(

כן'/לא'בלחץ:הפסקהכלי/לא*בלחץ:הדלקהז)(

המותר................אט'העבודהלחץח)(

מתאיםהנעתיאתמחק.
418.עמ'1887,עמ'2תוס'1947,ע"ר8

8.8.1987.2967תשכ"ז,בתמתכ"1ש)48,התקנותקמץ
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המוסמך..................הבודקע"יביום..................נערההאהרוןההידראוליהמבחן3.
התסקיר.........................שלסידורימס'של......................אט',מבחןבלחץ

ותוצאותיההבדיקה-ב'הלק

שנערכווהמבחניםהבדיקהפרטי4.

תיאורא)(

שיא-ת11כ....................................................נפתחו:מבפניםלבדיקהב)(
מקומה)אתתאר(אוטספההל"ו(

ניקוי................................................כוות
מפפרה)לציי:(

הבדיקה....................................בשעתלגשתהיהאפשראיחלקיםאיזהאלג)(1

בבדיקהשנתגלההמצב5.

-מבחוץהמצבא)(

התוף:)11

הצינורות:)2(

הלבנים:מבנה)3(

פיח:הצטברות)4(

נזילות:)5(

-מבפניםהמצבב)(

הדפנות:)1(

הצינורות:)2(
והשכבה).עובילפיואבניתאיכולרפורמצי'ה,לצייו(

-וציודאבורים6,

1946:בעבודה,הבטיחותלפקודתבהתאםהדרושיםוהציודהאבזריםכלהישנםא)(

בלחץנתוניםכשאינםזאתלבררשאפשרבמידהבראוימקויימיםוהציודהאבוריםהנמצאיםב)(

-המיםמפלסמראהג)(

?יעילבמגןצויידהאם-זכוכיתצינורבעלמיםמפלסלמראה)1(

המים?מפלסראייתמפריעלאהמגןהאם)2(

בקרהברזיד)(

כן/לא*חוזרהמחוגלאפס:האםלחץ...................,מדה)(

למד-לחץ-מבחן?חיבורהוכןהאםו)(

--בטחוןשסתומיז)(

מספרם:)1(

:*קפיציים/ממםיים,3(

קוטר:)3(

:חקקמצבםהאם)4(

:ההיכר)סימןלציץ(הנתיךהפקקח)(

פתאים.הבגתיאתטחק*

שז8.8.10תשכ"ז,בתמוזב"ו2084,התקנות,קובץ211615
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המותרהעבודהולחץתיקונים-ג'חלק

-ותנאיםתיקונים7.

לבצעםיששבהוהתקומההורושיםהתיקוניםא)(

הקיטורדודשלבטוחהפעולהלהשיגמנתעלהדרושיםאחריםתנאיםב)(

-המותרהעבודהלחץ8.

הנוכחית,בבדיקההתתבררואחריםונתוניםמידותעלמבוססחישובלפיהמותרהעבודהלחץא)(
אט'..........................רגיליםבלתיהםאםהעבודהכתנאיבהתחשב

קביעתעלהמשפיעיםתיקוניםשדרושיםבמקרההמותרהעבודהלחץב)(

אט'..........................המותרהעבודהלחץ

אט'.............................ד.בסעיףהמוגדרתהתקופהם1תלפנין1)

אט'....................הושלמוטרםהתיקוניםאםזו,תקופהתוםלאחר)2(

אט'.................................הדרושיםהתיקוניםהשלמתלאחר)3(

נוססות:הערות9.

בזה:מצהיר........................................................אני,
רפום)באותיותהמגאהשם(-

הבטיחותלסקורתו-3161לסעיפיםבהתאםהראשיהעבודהמפקחע"ישהוסמכתידנדיםבודקאני)1(

מס'..................מיום................הסמכהתעודתלפיבדיקות,לערוך1946,בעבודה,

........................................הלחץמיתקןשלנכוןתיאורהםא,בחלקהרישומים)2(
המיתקו)'ש5קצרתיאור(

ידי.עלשנבדק...................................................

ותוצאותיה.הנ"להלחץמיתקןבדיקתעלנאמןתסקירהםב'בחלקהרשומיםהפרטים)%

ג'בחלקהרשומיםהמותרהעבודהלחץבדברוקביעותיהדרושיםוהתנאיםהתיקוניםבדברהוראותי)4(

שבדקתי.הלחץמיתקןשלבטוחהמעולהלהבטיח-ידיעותילמיטב-עשושםלעיל

................................................................
המוסטףהרבדיםבורקחתימתתאריר

...................................
מענו

8.8.19672969תשכ"ז,בתמוזכ"20841,התקנותקובץ
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שייהתורת
4(תקנה(

ו31617מעיפים-1946בעבודה,הבסיחות,פקודת

לחץ),מיתקניבדיקת(בעבודההבטיחותתקנות
סידורימס'ז"כשת-1967

רהתסקשלקיטורבלחץדוד-קיטורבדיקתעלתסקיר

כדוד-קיטורנחשכיםקיטורלהימוםןחשמוכןקיטורלדודהמסופקיםמיםלחימוםהמשמשךס1ח(

נפרדת).בדיקהחייבמהםאחדוכל

תיאורים-א'חלק

דוד-הקיטורנמצאשבוהמקוםתופשאוהמפעלתופש1.

המלא:השםא)(

המקום:אוהמפעלמעןב)(

המשרד:מעןג)(

הטלפון:מספרד)(

יהמשחן/'החוסך/'דוד-הקיטורתיאור2.

היצרן:א)(

הדגם:ב)(

היצרן:ע"יהניתןממסרג)(

במפעל:סימנוד)(

ההסקה:שטהה)(

'אוטומטית/יבידההפעלה:צורתו)(

כן/לאנלחץ:הפסקהכן/לאבלחץ:הדלקהז)(

אט'המותר:העבודהלחץח)(

ביום............................המוסמךהבודקידיעלנערכהקרבמצבהקיטורדודבדיקת3.
של............אט/מותרעבודהלחץנקבעובוהתסקיר..................שלסידורימס'

ותוצאותיההבדיקה-ב'חלק

בבדיקהשנתגלההמצב4.

-נזילההיתההאםא)(
מפתחי-ניקוי:אומכית-אש)1(

מאבזרים:4(

נוספות:הערותב)(

וציודאבזרים.%
ללחץשמעלבלחץהקיטורדודהפעלתאתלמנועכדימכיןהואהאם-הבטחוןשסתום)1(א)(

קר:כשהואקיטורדודבדיקתעלבתסקירהנקובהמיתרהעבודה
וםל..............אט/בלחץנסגרוםל............אנד;בלחץנפתח--הבטחוןבסתום'2(

מתאים.מבלתיאתמחק*

297)1.
84907,כשת"1,בתמתכ"ao841התקניתקיבץ
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-מנופיבטחוןלשסתוםב)(

'כנפלאהנכוןזבמקוםהמנוףעלמהודקתהמשקולתהאם)1(

השסתום..................ס"ממאמצעהמשקולתמרחק)2(

-מראה-מפלס-המיםג)(

כהלכה?פועלהואהאם)1(

יעיל?במגןצויידהאם-זכוכיתצינורבעלמפלס-מיםלמראה)2(

המותרהעבודהולחץתיקונים-ג'חלק

-ותנאיםתיקונים6.

לבצעם:יששבהוהתקופההדרושיםהתיקוניםא)(

דוד-הקיטור:שלבטוחהפעולהלהשיגכדיהדרושיםאחריםתנאיםב)(

אט'......................המותרהעבודהלחץ7.

נוספות:הערות8.

אני,.........................................................מצהירבזה:
דפם)באותיותהמגאהשם(

הבטיחותלפקודתו-3161לסעיפיםבהתאםהראשי,העבודהמפקחע"ישהוסמכתידיריםבודקאני)1(

מס'..................מיום................הסמכהתעודתלפיכריקות,לערוך1946,בעבודה,

........................................הלחץמיתקןשלנכוןתיאורהםא'בחלקהרישומים)2(
המיתקו)ש5קצרתיאור(

ידי,עלשנבדק...................................................

ותוצאותיו.הנ"להלחץמיתקןבדיקתעלנאמןתקקירהםב,בחלקהרשומיםהפרטים)3(

ג'בחלקהרשומיםהמותרהעבודהלחץבדברוקביעותיהדרושיםוהתנאיםהתיקוניםבדברהוראותי)4(

שבדקתי.הלחץמיתקןשלבטוחהפעולהלהבטיח-ידיעותילמיטב-עששיםלעיל

...............................................................
הטוסטךפרגודיםבודקחתימתתאריך

...................................
טענו

ןוןן8.8.1967תשכ"ז,בתמוזכ"20841,התקנותקובץ
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שלישיתתשפת
4(תקנה(

ןו3161מעיפים-1946בעבודה,הבסיחותפקודה

סידינימס,לחץ),מיתקניבדיקת(בעבודההגמיאותתקנות
התסקירשלז"כטוזר-1967

קיטורצינורותבעלישהםשולחן-חימוםאותנור-חימוםבדיקתעלתסקיר

תיאורים-א'חלק

החימוםשולחןאוהחימוםתנורנמצאשבוהמקוםתופשאוהמפעלתופש1.

המלא:השםא)(

המקום:אוהמפעלמעןב)(

המשרד:מעןג)(

הטלפון:מספרד)(

/*תנור-החימוםתיאור2.
'שולחן-החימום

היצרן:א)(

הדגם:ב)(

היצרן:ע"יהניתןמספרג)(

במפעל:סימנוד)(

ההיסק!תאימספרה)(

המוסמך......................ביום................הבודקע"ינערךהאחרוןההידראוליהמבחן3.

התסקיר......................שלסידורימס'של.........................אט',מבחןבלחץ

ותוצאותיההבדיקה-ב'הלק

שנערכווהמבחניםהבדיקהפרטי4.

הקיטורצינורותהלקיאתלבדוקשאיפשרבאופןהוכןשולחן-ההימוםאותנור-ההימוםהאםא)(
ההיסק?תאילתוךהבולטים

הבדיקה:בשעתלגשתהיהאי-אסשרחלקיםאיזהאלב)(

נקיים?שריפהלגזיהמעבריםהיוהאםג)(

תקין?במצבנמצאההיסקבהאהלבניםמבנההאםד)(

ליקויים?עקבבשימוששאינםצינורותישנםהאםה)(

ההיסק:בתאמקומםאתבמדוייקלתאר....................מספרם:

בטוחה?להפעלההוראותהוצגוהאםו)(

והציודהאבזרים5.

"חימוםלהנורא)(

וסוגם:המדחומיםמספרמה)1(

בסדר?המדחוםכלהאם)2(
הבדיקה:בשעתהטמפרטורההיתהמה)3(.

מתאים.הביתיאתמחק*

8.8.1007תשכ"ז,בתמוזב"ו2084,התקנות.קובץ2972
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-חימוםלשולחןב)(

לחץ?מדהותקןהאםח(

בסדר?פעלהלחץמדהאם)2(

לחץ:מרשלהמקסימוםמחוגמראהלחץאטהק(

המותרהעבודהולחץהחוםמידתהתיקונים,--ג'חלק

ותנאיםתיקונים6.

לבצעם:יששבהוהתקופההדרושיםהתיקוניםא)(

בלבנים:במבנה)1(

ההיסק:בתא)2(

השריפה:לגזיבמעברים)3(

באבזרים:)4(

בטוחה:פעולהלהשיגכדיהדרושיםאחריםתנאיםב)(

-חימוםלתנור7.

............................רגיללשימושהחוםמידתקביעתא)(

....ן...................המותרהמקסימליהחוםמידתקביעתב)(

-חימוםלשולחן8.

ונתוניםמידותעלמבוססחישובלפיהמותרהעבודהלחץא)(
העבודהבתנאיבהתחשבהנוכחית,בבדיקהשנתבררואחרים

............................................רגיליםבלתיהםאם

המשפיעיםתיקוניםשדרושיםבמקרההמותרהעבודהלחץב)(

המותר:העבודהלחץקביעתעל

...................................,.........6בסעיףהמוגדרתהתקופהתוםלפני)1(

...................................הושלמוטרםהתיקתיםזהאםתקופהתוםלאחר)2(

..............................................הדרושיםהתיקוניםהשלמתלאחר)3(

נוססות:הערות9.

אני,........................................................מצהירבזה:
דפוסןבאותיותהמלאכהמם

הבטיחותלפקודת31617לסעיפיםבהתאםהרא,טקהעבודהמפקחע"ישהוסמכתידודיםבודקאףט)

מס'..................מיום................הסמכהתעודתלפיבדיקות,לערוך1946,בעבודה,

........................................הלחץמיתקןשלנכוןתיאורהםא'בחלקהרישומים)2(
המיתק,)שלקצרתיאור(

ידי.עלשנבדק...................................................

ותוצאותיה.הנ"להלחץמיתקןבדיקתעלנאמןתסקירהםב'בחלקהרשומיםהפרטים)3(

ג'בחלקהרשומיםהמותרהעבודהלחץבדברוקביעותיהדרושיםוהתנאיםהתיקוניםבדברהוראותי)4(
שבדקתי.הלחץמיתקןשלבטוחהפעולהלהבטיח-ידיעותילמיטב-עשוייםלעיל

...............................................................
המומטרהדוודיט,בודקחתימתחאריר

...................................
מענו

3.8.106729711תשכ"ו,בתפוזכ"20841,התקנותשבץ

א-
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רביעיתתוספת
5(תקנה(

ו-828861,מעיפים-1946בעבודה,הבסיחותפקודת

לחץ),מיתקניבדיקת(בעבודההבסיחותתקנו'ת
ז"כשת-1967

אוירקולטאוקיטורקולטבדיקתעלתסקיר

תיאורים-א'הלק

האוירקולטאוהקיטורקולטנמצאשבוהמקוםתופשאוהמפעלתופש1.

המלא:השםא)(

המקום:אוהמפעלכתובתב)(

המשרד:כתובתג)(

הטלפון:מספרד)(

/.קולט-הקיטורתיאור2.
*קולט-האויר

היצרן:א)(

הדגם:ב)(

היצרן:ע"יהניתןמספרג)(

במפעל:סימנוד)(

-נידאויןקולטלגביה)(

הנדסיציוד................רישוםלפיהרישוםמסמר

הנפחו)(

הדפנותועוביחומרז)(
-הקולטצועדהאםח)(

מידותנ_כלפלא-איו?בכית

מידות-כן/לא-יד?בכוות

יסודיניקויהמאפשריםאחריםבאמצעים-

תיאור:הקולט?פניםשל

המוסמך.....הבודקידיעלביום...............נערךהאחרוןההידראוליהמבחן3.

התסקיר..........שלסידורימס,של.........................אט',מבחןבלחץ

אט'.......................לקולט:ההספקהבמקורהמכסימליהקיטור/האוירלחץ4.

ותוצאותיההבדיקה-ב'הלק

שנערכווהמבחניםהבדיקהפרטי5.

ובדיקה?ניקוילשםנפתחופתח/יםאיזהא)(

הקולט?פניםשלהיסודיניקויואתאלהמאפשריםהאםב)(

הבדיקה?בשעתלגשתהיהאי-אפשרחלקיםאיזהאלג)(

בבדיקהשנתגלההקולטמצב6.

לחץקביעתעלהמשפיעיםהליקוייםכלאתמנה(
ץ

מבפנים:
הקולט)שלהבטוחהפעולתועלאוהמותרהעבודה

מתאים.הביתיאתמחק*

8.8.1907כשת"1,בתמוזב"ו2084,התקנות,קיבץ2974
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יוציודאבורים7.

-
המקסימליהקיטור/האוירלחץבפגיבבטיחותלעמודכדיבושישבאופןהקולטנבנההאםא)(

ההספקהזבמקור

1946?בעכורה,הבטיחותלפקודתבהתאםהדרושים'והציודהאבזריםהותקנוהאםלא,אםב)(

לקולטולהעבירעשוישהצמצםהמקסימליהלחץמה-Reducing)(valveצמצםהותקןאםג)(

כראוי?מקויימיםוהציודהאבזריםהאםד)(

-הבטחוןשסתוםה)(

קטרו:)1(

נפתח:הואשבוהלחץ)2(

המותרהעבודהולחץתיקונים-ג'חלק

ותנאיםתיקונים8.

לבצעם:יששבהוהתקופההורושיםהתיקוניםא)(

הקולט:שלבטוחהפעולהלהשיגכדיהדרושיםאחריםתנאיםב)(

המותרהעבודהלחץ9.

מידותעלמבוססחישובלפיהמותרהעבודהלחץא)(
בהתחשבהנוכחית,בבדיקהשנתבררואחריםונתונים
רגיליםבלתיהםאםהעבודהבתנאי

המש-תיקוניםשדרושיםבמקרההמותרהעבודהלחץב)(

המותר:העבודהלחץ.קביעתעלפיעים

-...........................8בסעיףהמוגדרתהתקופהתוםלפני)1(

............................הושלמוטרםהתיקוניםאםוו,תקופהתוםלאתר)2(

........................,...הדרושיםהתיקוניםהשלמתלאחר)3(

נוספות:הערות10.

ביה:אני,........................................................מצהיר
דפוס)באותיותהמגאהשם(

הבטיחותלפקודתו-323361,לסעיפיםבהתאםהראשי,העבודהמפקחע"ישהוסמכתידנדיםבודקאני)1(
מס'..................מיום................הסמכהתעודתלפיבדיקות,לערוך1946,בעבודה,

........................................הלחץמיתקןטל'נכוןתיאורהםא'בחלקהרישומים)2(
המיתקו)ש5קצרתיאור(

ידהעלשנברק........................

ותוצאותיה.הנ"להלחץמיתקןבדיקתעלנאמןתסקירהםב'בחלקהרשומיםהפרטים)3(

ג'בחלקהרשומיםהמותרהעבודהלחץבדברוקביעותיהדרושיםוהתנאיםהתיקוניםבדברהוראותי)4(
שבדקתי.הלחץמיתקןשלבטוחהפעולהלהבטינו-ידיעותילמיטב-עשוייםלעיל

י.................................................-..........
n~DIDrVהתוריםבורקחתימתהאריף

.................................
מענו

אלוןיגאל1967(ביולי)17תשכ"זבתמוזט'
העבודהשר7750208חפ(

2975טז8.8.19תשכ"ז,בתמוזכ"1ש)48,התקנותקובץ
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דוישת--1953הלאומי,הביטוחחוקן

ולשאירים'זקנהלעתברשו'תבימותבדברתקנות

אני1,ד"ישת-1953הלאומי,הביטוחלחוקו-3115הסעיפיםלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנותמתקין

-להלן(2ה"כשת--1965ברשות),ביטוח(הלאומיהביטוחלתקנות1בתקנה1.1תקנהתיקוו

:יבוא)4(פסקהואחרי)6(תסומן)5(פסקההעיקריות),התקנות

מחדש,ונישאהפקעושנישואיהברשותמבוטחתביתעקרתהיתההיא")5(

מהדשנישואיהמיוםחודששנים-עשרתוךהוגשהברשותלביטוחוהבקשה

קיצבה".לכלזכאיתהיתהלאהיאהבקשההגשתוביום

:יבואבסופהא),(משנהבתקנתהעיקריות,לתקנות2בתקנה2.2תשהתיקו

אלהתקנותלפיכמבוטחתתיחשבהחדשים,עשרשניםתוםלפניהאשהנפטרה"
כאמור".ההדשיםעשרשניםבעדהביטוחדמישילמהטרםאםאף

תשכ"ז-תיקון),(ברשות)בימוה(הלאומיהביטוהתקנות"יקרא?אלהלתקנות3.השם
."1967

אלוןיגאל1967(ביולי)18תשכ"זבתמוזי'
העבודהשר75082(חם(

8.עמ'תשי"ר,187,מ"ח1
1888.עמ'תשכרה,1708,ק"ת2

ד"ישת-1953הלאומי,הביטוחחוק(

בעבודהפגיעהמפניבימרתבדברתקנות

אניי,ד"ישת-1953הלאומי,הביטוחלחוקו-1617115,סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנותמתקין

2,ד"ישת-1954בעבודה),.פגיעהמפניביטוה(הלאומיהביטוחלתקנות30בתקנהeo.1חיבהתיקו,

לתקנות16לתקנהבהתאם"יבואבתההסוהר"לתקנותו-332334לתקנותבהתאם"במקום
.'ז"כשת--1966"בתי-הסוהר,

תיקון(בעבודה)פגיעהמפניביטוח(הלאומיהביטוהתקנות"ייקראאלהלתקנות2*שם"
מס'.

ז"כשת-1967".2(,

אלוןליגא1967(ביולי)24תשכ"זבתמוזט"ז
העבודהשר75084(חס(

8.עמ'תשי"ד,187,ס"ח1
%484.עמ'חשכ"א,1178,ק"ת;450עמ'חשי"ר,440ק"ת2
1944.עמ'כשח"1,י9ז4,ח"89

8:8.1967תשכ"ו,בתפוזכ"ו2084,התקנותקיבץ2976
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י--דעישת195הלאומי,הביטוחחוק

הרגילהעבודהשכרחישובתקנותכדבר

הלאומי,הביטוחלחוקהרביעיתלתוספתו-1158סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנותמתקיןאני1עד'"שת-195%

1תקנהתיקיי2ז"ישת--1956הרגיל),העבודהשכרחישוב(הלאומיהביטוחלתקנות1בתקנה1*

:יבואהממוצע"היומיהשכר"הגדרתאחריעיקריות),"התקנות-להלן(

תאונה,מחלה,מפאתהשכרמלואלעובדמשתלםלאבהתקופה-העדרות"ימי",,
כלאובמשפחהאבלימילישראל,בצבא-הגנהשירותחופשה,השבתה,שביתה,
בו."תלויהשאינהאחרתסיבה

2תקנהתיקו,:יבוא)2(פסקהבמקוםהעיקריות,לתקנות2בתקנה2.
לרא-לומגיעיהשבעדוליוםשקדםהשנהשברבעיציביומיעובדלגביל"2(

.";4בתקנהכאמור-העדרותימילוהיופגיעהדמישונה

השםתיקון),(הרגיל)העבודהשכרחישוב(הלאומיהביטוחתקנות"ייקראאלהלתקנות3.
תשכ"ו--השו".

אלוןיגאל1967(ביולי)24תשכ"זבתמוזט"ז
העבודהשרט78080(הם(

אקראי
6.עמ'חשי"ד,,18מ"ח1
2746.עמ'תשכ"ה,1774,ק"ת;596עמ'תשי"ו,464ק"ת8

ד"ישת-1953הלאומי,הביטוחחוק

קבלניםשלוחשבונותדיניםבדברתקנות

אני1,ד"ישת-1953הלאומי,הביטוחלחוסו-115א45סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנותמתקין

ןתקנהתיקוו2ה"ישת-1957קבלנים),שלוחשבונותדינים(הלאומיהביטוחלתקנות1בתקנה1*
בכללהשיגושאפשרבטופסלמוסד,כךעליודיע"במקוםהעיקריות),התקנות-להלן(
סניפיבכללהשיגושאפשרבטופסכנדרשהפרטיםכלאתלמוסדימציא"יבואהמוסד"סניפי

וממוסד".

2תקנהתיק.,1"תקנההוראותאחרימלמלאהקבלןפטור"במקוםהעיקריות,לתקנות2בתקנה2.
3".תקנההקבלןעלחתוללא"יבוא

השחתיקון),(קבלנים)שלוחשבונותדינים(הלאומיהביטוחתקנות"ייקראאלהלתקנות3.
ז"כשת=19674".

ןולאלאגי1967(ביולי)24תשכ"זבתמוזט"ז
העבודהשרשע~71(חט(

178.עמ'תשי"ו,286,ס"ח;6עמ'תשי"ר,187,ס"ח1
ז0.עס'חשי"ה,789,ק"תו

ן8.8.1067779חשכ"ו,סתב1.כ"20841,התענותקובץ
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געכשת-196%התעופה,שירותירישויחוק

הגדרהשינויבדברתקנות

אני1,ג"כשת-1963התעיפה,שירותירישוילחוק23סעיףלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקין

והשכרתם),טיסכלילהפעלתרשיונות(התעופהשירותירישוילתקנות1בתקנה1.1תקנההיקף
:יבואהמנהל""הגדרתבמקום2,ד"כשת-1963

מיאוהתחבורהבמשרדהאזרחיתהתעופהעלהממונהכללימנהלסגן-המנהל"",,

אלה".תקנותלצורךידיועלשהוסמך

ז"כשת-1967".תיקון)((התעופהשירותירישויתקנות"ייקראאלהלתקנות2*השם

1967(ביולי)25תשכ"זבתמתי"ז
כרמלהשמ"%%מ"

התשותשר
%%4ת=ץש7ח"1
וגא.עמ'תשב"ר,ג525ק"ת2

27"15ותכזבם,וזוקן

הנדרהשנוי'בדבריזקנוה,

לפקודתד)(ו-2א)(14וסעיפים19271הטיקלחוק30סעיףלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנותמתקיןאני2,ח"שת--1948והמשפט,השלטוןסדרי

הגדרתבמקום3,א"כשת-1961אזרחית),בתעופהבטיחות(הטיסלתקנות1בתקנה1.1תקנהתיקו
:יבואהמנהל""

מיאוהתחבורהבמשרדהאזרחיתהתעופהעלהממונהכללימנהלסגן-המנהל"",,

אלה".תקנותלצורךידיועלשהוסמך

תשכ"ז-תיקון),(אזרחית)בתעופהבטיחות(הטיסתקנות"ייקראאלהלתקנות2.השם

."1967

1967(ביולי)25תשכ"זבתמוזי"ז
למרכהשמ1755201מח1

התחבורהשר

2551.עט'ג,כררחא,,,1
1.עמ'2מב,א,ת,כ,תש,,"ע"ר2
.,י778.עמ'השכ"א,1003,ק"ת3

נ3.8.700כשת.'11DrT1,1כ"20541,התקנות,קובץ
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אעכשת-1961הנמלים,רשות:חוק:

הנמליםפקודת

בנמליםעבודהשעותבדברתקנות

17)1(סעיף1,א"כשת-1961הנמלים,רשותלחוקב)02(סעיףלפיסמכויותיבתוקף
תש"ח-והמשפט,השלטוןסדרילפקודתד)(ו-2א)(14וסעיפים2,הנמליםלפקודתיד)(

:אלהתקנותמתקיןאני,'1948

10תקנהת'קי':יבואווו)(ב)(פסקהבמקום)1(,משנהבתקנת19431הנמלים,לתקנות10בתקנה1.

אילת-בנמלווו)("

פרטהסירות,ידיעלשירותיםמתןכוללובמטעניםבאניותעבודהלצורך
-ששילימי

;13.30ובין05.30שביןבשעותהקיץ,בתקופת
14.00.ובין06.00שביןבשעותהחורף,בתקופת

-ששיבימי

;12.30ובין05.30שביןבשעותהקיץ,בתקופת
13.00.ובין06.00שביןבשעותהחורף,בתקופת

-ששילימיפרטאחר,צורךלכל

;13.30ובין06.30שביןבשעותהקיץ,בתקופת
15.00.ובין07.00שביןבשעותהחורף,בתקופת

-ששיבימי

;11.30ובין06.30שביןבשעותהקיץ,בתקופת
ב.100.ובין07.00שביןבשעותהחורף,בתקופת

-זובפסקה

;במאי14וביןבאוקטובר16שביןהעבודהימי-חורף"תקופת"

באוקטובר."15וביןבמאי15שביןהעבודהימי-קיץ"תקופת"

השםז"כשת-1967."2(,מס'תיקון(הנמליםתקנות"ייקראאלהלתקנות2.

1967(ביולי)23תשכ"זבתמוזט"ו
כרמלהשמnxeo)מ"

המביהשר

%ע%שרג"אגח"1
180.עמ'תשי"ג,130,מ"ח;1145עמ'קי"ר,פרקב/כררא"י,חוקי2
1.עמ'2,מס'א'תוס'תש"ח,ע"ר8
ש8.עמ'תשכ"ה1818,ק"ת;281עמ'1260,מם'2תוס'1048,ע"ר1

2979שז1,!תשכ"נבתמתכ"1אעם,התקנותקובץ
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הדוארבתיפקודת
סלפוןשירותיבדברתקנות

:אלהתקנותמתקיןאניי,הדוארבתילפקודת58סעיףלפיסמכותיבתוקף

פרשנות:ראשוןפרק

-אלהבתקנות1.מגדרות

;הדוארמשרדעל-ידיטלפוןלגביהניתןהשירות-טלפון"שירות"
;להנענהוהמנהל2בתקנהכאמורבקשהשהגישאדם-מנוי""

;הדוארמשרדשלטלפוניםמרכזת-מרכזת""
;טלגרףומלכמשמעותו-טלפון""

;טלפוןבושהותקןמנויבידיהמוחזקמקוםכל-מנוי"בית"
;ידיועלשהוסמךאדםאוהדוארמשרדשלהטלפוןשירותימנהל-המנהל""
;הדוארמשרדשלמוסמךפקידשלידובחתימתמאושר-מאושר""

;טלפוןלהחזיקהרשותבעדמשלםשמנויהסכום-שימוש"דמי"
-המחובריםטלפוניםהותקנובהםמקומותשניביןשיחה-מקומית"שיחה,.

אומרכזת,לאותה)1(

:אלהמרכזותמביןלשתים)2(
או;חולוןאוקרית-אונוגן,רמתתל-אביב,

;מקומיתמועצהאועיריהבתחוםהנמצאותשונותלמרכזות)3(
למרכזותהמחובריםטלפוניםהותקנובהםמקומותשניביןשיחה-בין-עירונית"שיחה"

ובחולון,בקרית-אונוברמת-גן,בתל-אביב,המרכזותלמעטשהמרכזות,ובלבדשונות

;שונותמקומיותמועצותאועיריותבתחוםנמצאות
;אותןיקבעשהמנהלנקודותשתיביןמרחק-מרכזות"ביןהאויריהמרתק"
הטלפוןמכשירהסרתעםמסוייםלמנויטלפוןשירותשלזמניתהפסקה-טלפון"ניתוק"

;הסרתובלעדיאו
מסויים.למנויהטלפוןשירותשלמוחלטתהפסקה-השירות"הפסקת"

השנויחובות:שניפרק

התקנת
טלהו

המנהלנענה;המנהלשיקבעבטופסלמנהלבקשהיגישטלפוןשירותלקבלהרוצה2.

המנוי.בביתטלפוןיתקיןלבקשה,

העברתאימור
בהס-אלאבטלפוןלושישזכותכלאחר,באופלמרשותויעבירולאמנוי,ישכירלא3.זכויות

שלו.בטלפוןפעםמדילהשתמשלאחריםלהרשותלומותראךבכתב,המנהלכמת

שירותיםובעדבווהשימושטלפוןהתקנתבעדשנקבעוהאגרותאתישלםהמנוי4.אכרותתשלם

למיניהן.שיחותכלבעדשנקבעוהתשלומיםאתוכןהעתקה,דמילרבותאחרים,

סימנים,ימחקלאיעתיקו,ולאישנהולאשבביתו,הטלפוןאתמנוייקלקללאא)(5.טיפ,שמירת

לעשותלאחרירשהולאאחרלטלפוןשבביתוהטלפוןאתיחברולאשעליו,מספריםאומלים

האלה.הפעולותאת

-
284.עמ'תשכ"ה,463,כ"ח;DY1155'טק"1,פרקב',כירא",חוק,1

8.8.1947תשכ"ו,בתמוזכ"20841,התקנות.קובץ
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לפילמנהללשלםחייבא),(משנהתקנתמהוראות~הוראהעלשעברמנויב)(
.כאמור.עבירהידיעלשנגרמוהמאושריםוהנזקיםההוצאותכלאתדרישתו

יריעלהפרעה
מנוי

הטלפון.שירותשלוהמהירההיעילהולפעולתולהנהלתומנוייפריעלאא)(6.

בטלפוןלפגועהמנהל,שללדעתוהעלול,באופןשלובטלפוןהמנויהשתמשב)(

הטלפוניהקשראתלנתקהמנהלרשאיהטלפון,שירותשלהיעילהבפעולתואואחרמנוישל

עלהודעהלמנוישימסורלאחרהשירותאתלולהפסיקוכןמוקדמת,הודעהללאהמנוישל

בכתב.כך

תשיומ
הוצאות

מהטלפוןחלקכלתיקוןעלהמאושרותההוצאותאתדרישתו,לפילמנהל,ישלםמנוי7.
למעטבפשיעתו,שלאוביןהמנוישלבפשיעתוביןשנגרמוהחלפתו,אוחידושושבביתו,

תפקידם.מילויעקבהדוארמשרדעובדיידיעלשנגרמוהוצאות

המנהלשלוחובותיוזכויותיו:שלישיפרק

כנשחרשות
לנתקלתקנו,לבדקו,טלפון,להתקיןכדימנויביתלכללהיכנסרשאיהמנהלא)(8.

ולחברו.לשובאוולהסירוהקשראת

לפיקוחו.הנתוןמקוםולכללביתוהגישהאתלמנהליאפשרמנויכלב)(

ואםזאתלעשותבכתבממנולדרושהמנהלרשאיכאמור,גישהמנויאיפשרלאג)(

למנויבכתבהודעהלאחרהמנהלרשאימסירתהמיוםימיםשמונהתוךלדרישהנענהלא

השירות.אתלהפסיקוכןהאמורההגישהשתינתןעדהטלפוןאתלנתק

המנהלאחריות תקין.במצבהטלפוןאתיחזיקהמנהלא)(9.

שהועברחשמליזרםידיעללטלפוןשנגרםנזקלכלבאחריותישאלאהמנהלב)(
משחררתזוהוראהאין;המנהלשלבפיקוחואינוושמקורוהטלפוןבאמצעותהמנוילבית
כאמור.נזקלמנועכדיהדרושיםזהירותבאמצעילנקוטמהחובההמנהלאת

הטלפוני.הקשרהפסקתבגלללמנוישנגרםנזקלכלבאחריותישאלאהמנהלג)(

המלפזזשינוי
מספרואו

למר-ולחברומחוברהואשאליהמהמרכזתטלפוןלנתקעתבכלרשאיהמנהלא)(10.

מחוברשאליוהמרכזתשםאתאולמנוישנתייחדהטלפוןמספראתלשנותוכןאחרתכזת

הטלפון.

למרכזת.לחברועתבכלהמנהלרשאילמרכזתמחוברשאינוטלפוןהותקןב)(

מנויחיבור
נומק

שללטלפוןנוסףמנוייחוברשלאובלבדקיים,לטלפוןנוסףמנוילחברמותרא)(11.
:בהסכמתואלאלידו,המצוייןבמקוםמותקזוהטלפוןלהלןמהמפורטיםאחדשהואמנוי

;בדירתו-
;במשרדה

;במשרדה-
;ובדירתהבמשרדה-
;במשרדו-
החוליםביתבכתלי-

;מרקחתבבית-
;המרפאהבכתלי

חינםטלפוןלהתקנתחוקלפיזכא?

לארץ-ישראלהיהודיתהסוכנות

מקומיתרשות

קונסולריתאודיפלומטיתנציגות

ספרבית
חוליםבית

מרקחתבית

ציבוריתמרפאה

ש8.8.1987.18תשכ"ז,בתמוזכ"20841,התקנותקובץ
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הכבאות,שירותיבחוקכמשמעותהכבאותרשות
;ובמשרדהבתחנתה-2ט"ישת--19594

;ובמשרדהבתחנתה-מישראלאדוםדודמגןאגודף
;במשרדה-פועליםמועצת
;במשרדו-מקצועיאיגוד

;במשרדה-עתוןמערכת-
;במשרדו-בנק

;במשרדו-יבשתיתאוימיתאווירית,לתובלהתאגיד
;ובמרפאתובדירתו-שינייםורופאוטרינרירופאלמעטרופא,

בדירתו.-עתונאי

מהיוםיום14תוךרשאישלו,לטלפוןנוסףמנוימחיבורנפגעעצמוהרואהמנויב)(
;הדוארשרבפניההודעהעללהשיגנוסף,מנוילחברהכוונהעלהודעהלונמסרהשבו

ההשגה.אתלדחותהדוארשרהחליטאםאלאהחיבוריבוצעלאכאמור,ההשגההוגשה
לרבותבטלפון,שינוייםלבצעחשבונו,ועלהמנוישלבקשתולפירשאי,המנהלא)(י21י'1ופ12-

אתלהעתיקוכןהטלפון,מותקןבוהבניןבתחוםנמצאיםשהםבמידהבחוטים,שינויים
כלנקבעהלאאםאו,כאמורהעתקהאושינויבעדשנקבעההאגרה;אחרלבניןהטלפון
לפיהמנויידיעלישולמובהם,הכרוכותהמאושרותההוצאותאלה,שירותיםבעדאגרה

התאריךלאחרבחודשב-15אוב-1החלשימושדמיהמנויידיעלישולמוכן;המנהלדרישת

תלויותשאינןמסיבותבוצעהלאההעתקהאםהטלפון,העתקתאתבצע~המנהלמוכןבו

במנהל.

שינויכלמנוי,מאתבקשהללאחשבונו,עלעתבכללעשותרשאיהמנהלב)(

הטלפון.שירותלטובתרצויזהששינוימוצאהואאםבטלפון:

משתמששהמנויקואומעגלבכללהשתמשהמנהלרשאיהאמורהשינוילצורךג)(

המעגלדרךהזרםמועברשבהןמאלהשונותבתדירויותחשמליזרםשלהעברהוהגוררבהם

המגוי.שלהקואו

תשלוםלרבותאלהתקנותהוראותאחרילמלאהמבויחייבהטלפוני,הקשרנותק13הטתו,ניתוק
הופסק.לאשהשירותזמןכלשימושדמי

השירותתנאי:רביעיפרק

יפדש1מיתש
עשרארבעהתוךיסולקוהתקנה,אגרתלרבותלשלמם,חייבשמנויהתשלומיםא)(14*
עשרארבעהתוךהחשבוןפו-סינגדמנומקערעורהוגשלאאם;החשבוןמשלוחמתאריךיום

ראיהההשבוןיהווהמנומקת,בהחלטההערעוראתדחההמנהלאםאומשלוחו,מתאריךיום

בו.הנקובהחובסכוםעללכאורה

התקופהבעדהשימוששדמיובלבדחדשיים,לכלמראשישולמוהשימושדמיב)(

החשבוןלפיישולמוההתקנהבוצעהבהחדשייםתקופתלסוףעדהטלפוןהתקנתמתאריך

ההתקנה.ביצועשלאחריהראשון

סור":
חשבונות;רשוםבמכתבבדואר,למנויתישלחהטלפוןשירותהפסקתבדברהודעה115.

הדואר.ידיעליימסרולמנוי,אחריםוהודעותוחשבונות

199.עמ'שת,"2904ס""2

8.8.1087כשת"1,בתמוזכ"20841,התקנותקובץ29811
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שירותשעות
המלזוז

יריעותקבלת
זתריספ1

יקבען.שהמנהלהשעותבמשךהמנוישללשימושויעמודהטלפון16.

אומסירתןהודעות,אוידיעותקבלתשלעסקניהוללשםבטלפוןמנויישתמשלאך1*
ההסכמה.לתנאיובהתאםבכתבהמנהלבהסכמתאלאבאלהכיוצא

נוסףט~פוז השעותביןהושלמוולאשנדרשומסוייםלטלפוןהמכוונותהשיתותמספרעלהא)(18.

מה-טלפוןלאותוהשיחותשלהכוללממספראחוז25עלרצופיםימיםששהבמשךו-818

טלפוניםשיבקשבכתב,בהודעהמהמנוי,לדרושהמנהלרשאיתפוס,היהשהטלפוןסיבה

למנוי.הטלפוניהקשרצרכיאתלמפקכדיהמנהל,לדעתדרושים,שהםבמספרנוספים

מיוםימיםהודשתוךא)(משנהבתקנתכאמורדרישהאחרימנוימילאלאב)(

הטלפון.שירותאתלולהפסיקהמנהלרשאיההודעה,משלוחתאריך

שיחותהפסקת שיחהההתחלה,מזמןדקותשלושבתוםבין-עירוניתשיחהכללהפסיקרשאיהמנהל19.

המזמיןהמנויבהסכמתוכןעת,בכלבין-לאומיתשיחההשלמתלשםבישראלמנוייםשניבין

בין-עירונית.שיחההשלמתלשםמקומיתשיחההמוזמןוהמנוי

שיחו'תחישוב שונות,למרכזותהמהובריםטלפוניםמותקניםבהםמקומותשניביןהמתנהלתשיחה243.
אחדות.מקומיותשיחותאואחתמקומיתשיחהבתוראותהלחשבהמנהלרשאי

שיחותמניעת
בי,-עירוניות שלומהטלפוןבין-עירוניותשיחותניהולימנעשהמנהללדרושרשאיאינומנוי21.

השירותגמר:חמישיפרק

רותהשינטר
הפנוייריעל ויראולמנהלבכתבהודעהידיעלהטלפוןשירותהפסקתאתלדרושרשאיהמנוי22*

ב)42(.לתקנהבהתאםכמופסקשירותאותו

ציוחהסרח
טלפוז'

שהיהבמצבהטלפוןאתהמנהללרשותלהעמידהמנויחייבהטלפון,שירותהופסק23.

הפסקתמיוםחדשיםששהתוךהטלפוןאתיסירוהמנהלרגיל,לבלאיפרטהתקנתו,בזמן
לכך.בקשרפיצוייםלתבוערשאיהמנוייהיהולאהשירות

השירוחגמר
הסנדלידיעל

אתלהפסיקוכןמוקדמתהודעהללאהטלפוניהקשראתלנתקרשאיהמנהלא)(424
-המנויאםכך,עלבכתבהודעהלמנוישניתנהלאחרהטלפוןשירות

;בהםחייבשהואהאחריםהתשלומיםאתאוהשימושדמיאתשילםלא)1(
;מלהתקייםשהדלמאוגדגוףהוא)2(
כמשמעותועובד""הואהמנויואםאלה,תקנותהוראותאחריממלאאינו)3(

3סעיףלפיטלפוןשירותיבעדמתשלומיםהנחות(הדוארבתילתקנות6בתקנה
האמו-לתקנות12תקנההוראותאחרממלאאינו-3ז"כשת-1967לפקודה),

אלה.תקנותהוראותאורות

עלנוסףלשלםהמנויחייבא),(משנהתקנתהוראותלפיהטלפוןשירותהופסקב)(
חודשבעדשימושלדמישווהשהואסכום-אלהלתקנותבהתאםתאבשהואתשלוםכל

ביוםבתוקףשהואלתעריףבהתאםייקבעהאמורהסכוםהטלפוני.הקשרניתוקמיוםאהד
ינוכההאמורהלתקופהשימושדמיחשבוןעלמראשהמנויידיעלששולםסכוםוכלהניתוק
לזכותו.

2401.עמ'תשכ"ז,2042,ק"ת3

,8.8.19872983ת'שכ"ז,בתמוזכ"20841,הקנוח"קובץ
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זמניטלפוןשירות:ששיפרק

25*הגדר,ה
..בפרק'זה-

ששהעלתעלהשלאמסויימתלתקופהטלפוןלגבישניתןשירות-זמני"טלפוןשירות"
הדשים.

טיפוזתקנת"
המנהלנענה;שיקבעבטופסלמנהלבקשהיגישזמניטלפוןשירותלקבלהרוצה26.זטני

למנוי.זמניטלפוןיתקיןלבקשה,

ודמיהשימושדמיהשבוןעלהטלפוןהתקנתולפניהמנהלשיקבעבזמןישלםהמנוי27.תשיומ

לירות.350עליעלהושלאהמנהלידיעלשייקבעסכוםלו,שיסופקוהשירותיםיתר

תקו,פתהארכת
בבק-שצויינההזמניהשירותתקופתאתלהאריךהמנוי,בקשתפיעלרשאי,המנהל28.השירות

הטלפון.התקנתמהאריךחדשיםששהלתוםעדשה

שצויינההתקופהתוםעםמוקדמתהודעהללאגמרלידייבואהזמניהטלפוןשירות29.השירותגמר

שהוארכה.התקופהתוםעםאובבקשה

כפיהזמניהשירותתקופתתוםעםמוקדמתהודעהללאהטלפוןציודאתיסירהמנהל30.הציוץ.המרת

שהוארכה.התקופהתוםעםאובבקשהשצויין

שימושרמי
זמנילטנפו,

בתשלוםהמנוייחוייבלאיום15עלעולהשאינהלתקופהזמניטלפוןהותקןא)(31.

שימוש.דמי

יחוייביום30עלעולהאינהאךיום15עלהעולהלתקופהזמניטלפוןהותקןב)(

יום.15בעדשימושדמיבתשלוםהמנוי

שימושדמיבתשלוםהמנוייחוייביום,30עלהעולהלתקופהזמניטלפוןהותקןג)(

בל42-ו(.ב)41(בתקנותכאמור

טלפוןבמדריךפרסוםשביעי:פרקפ

מדרירפרסום
טללו

ידיועלשייקבעובמועדיםטלפוןמדריךיפרסםהמנהל32.

במרריףרישום
ווסלפ

נוסף.רישוםאועיקרירישוםלהיותיכולטלפוןבמדריךריקום33.

מעןמקצוע,אועסקשם,:מקצתםאוכולםאלה,פרטיםיכילעיקרירישוםא)(34.הרישום'פרטי

מנוי.שלטלפוןומספראחד

העיקרי.ברישוםהכלוליםאלהעלנוספיםפרטיםיכילנוסףרישוםב)(

טלפון.במדריךרישוםבעדשנקבעוהאגרותאתישלםהמנוי35.אגנות

רישםקיצור
המנוי.שללמעןאולשםביחסלטעותלגרוםעלולטיפףבמרריד

ז"3.8.19י'ת"כבתמסיכ2084'תקניה"'קיבץ~2981
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פרטיתלמרכזת.המחובריםסיורתכונותבעלימרכזייםקוויםקבוצתברישוםב)(.

הראשון.המספרורקאךיירשםאחת,

וישוםטיב51.מיוחדים.בתנאיםטלפוןבמדריךרישוםלבטלרשאיהמנהל37.

מראתרישום
ם1מל לרשוםמהמנהללבקשרשאייותר,אומדורוםבשניטלפוןבמדריךמופיעששמומנוי38.

אותושללטלפוןהנוגערישוםלגבימקוםמראההעיקריהרישוםלידמהמדוריםאחדבכל

אחרים.במדוריםאובמדורמנוי

אחריותאי
דנטה5'
םיקו51

הנוגעיםפרטיםהשמטתידיעללמנוישנגרםנזקלכלבאחריותישאלאהמנהל39.

אלה.פרטיםבהדפסתטעותידיעלאוטלפוןבמדריךשלולטלפון

שונותהוראותשמיני:פרק

בו.שאושרוהעניניםלגבילכאורהראיהישמשאלהלתקנותבהתאםשניתןאישור40.

חוזישר" לתקנותבהתאםשנעשהמעשהידיעלנוצראינואחראדםלביןהמנהלביןחוזיקשר41*

שהותקנואחרותבתקנותאואלהבתקנותנקבעושתנאיושירותלמתןדרישהידיעלאואלה

הדואר.בתיפקודתפיעל

מעברהוראות 2בתקנהכאמורבקשההגישכאילואותויראוטלפוןלשירותחוזהעלשחתםאדם42.

לה.נענהשהמנהל

טרפווהמחניק
כדי,א5ש המנהלבהסכמתשלאמנוישלטלפוןברשותומחזיקאדםכילמנהלכשנתגלהא)(43.

יהיהאדםואותוהטלמון,אתולהסירהטלפוניהקשראתמידלנתקרשאיהמנהליהיהבכתב,

החזיקבההתקופהבעדאלהתקנותלפיבהםחייבשמנויהתשלומיםאתלמנהללשלםחייב

בטלפון.

אותושלהמנויכלפיאלהתקנותלפילמנהלשישזכותמכלתגרעלאזותקנהב)(

טלפון.

ביטח בטלות.-ד"ישת-11954טלפון),שירית(הדוארבתיתקנות44.

השם ז"כשת-1967".טלפון),שירות(הדוארבתיתקנות"ייקראאלהלתקנות45.

1967(באפריל)16תשכ"זבניסןו'
בערש-והישעיאלרשי)ט8חס

ו""שי

נ%'"תשץ,14לת1

1967,.8תשכ"ז,במטוכ"זא"ש,החקקותונץ"
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1937והפטורים,המכסתעריףפקודת.
ט"שת--1949תעריף),שינוי(ובלומכסמסיחוק

המכםבתעריףשינוייםבדברצו

א)(14וסעיפים19371והפטורים,המכסתעריףלפקודת5סעיףלפיסמכותיבתוקף
שינוי(ובלומכסמסילחוק1וסעיף2ח"שת--1948והמשפט,השלטוןסדרילפקודתד)(ו-2

:לאמורמצווהאני8,ט"שת--1949תעריף),

וספת"
10פרט

9פלטאחרי4,ג"כשת--1963שעה),הוראת(והפטורהמכסתעריףלצו1בסעיף1.
:יבוא

שיעיי"ג'סירב'טורא'טור
ערראיבלירותחיתה,-התקופתהטובי,

י"טעד)1.4.64(תשכ"דבניסןי"סמיוםהקפאהמסוגלדכיאהמכונות"10
)31.3.67(תשכ"זב'באדררציפה

freezing)(continuous
הדרפרימיצילייצורהמשמשות
פטור".מרומזים

תשכ"ז-2(,מס'תיקון(שעה)הוראת(והפטורהמכסתעריףצו"ייקראזהלצו2.
."1967

ריפססחנפ1967(במרס)26תשכ"זב'באדרי"ד
72801(,חס(

האוצרשר
188.עמ'714,מס'1תוס'1087,ע"ר!
1.עמ'2,מס'א'תוס'תשיחע"ר2
154.עמ'חש"ט,19מ"ח3
1584.עמ'תשכ"ו,2004,ק"ת;2028עמ'תשכ"ו,1915,ק"ת;1227עמ'משכ"ג,1481,ק"ת4

הכנסהמספקודת
ישראלתושבישלבממבע-חוץפקדוןעלמריביתהכנסהשלממםפמורבדברצו

:לאמררמצווהאני1,הכנסהמסלפקודת16סעיףלפיסמכותיבתוקף
שלבמטבע-חוץפקדוןעלמריביתהכנסהשלממספטור(הכנסהמסלצו1בסעיף1.1סעיףתיקוו

-2ג"כשת-1963ישראל),תושבי

:יבואפיצויים""הגדרתאחרי)1(

שלהמאוחדתהממלכהממשלתידיעלהמשתלמתקיצבה-נכים"קיצבת",,
הצבאנכיישראללתושביבמטבע-חוץ,הצפונית,ואירלנדהגדולהבריטניה
";הבריטי

נכים".מקיצבתאו"יבואמפיצויים""אחריבמטבע-חוץ",פקדון"בהגדרת)2(

במטבע-חוץפקדוןעלמריביתהכנסהשלממספטור(הכנסהמסצו"ייקראזהלצו2.

ז"כשת-1967".תיקון),(ישראל)תושבישל

ריפססחנפ1967(ביולי)24תשכ"זבתמוזט"ז
האוצרשר72812(חמ(

88.עט'ת"כ",,442,כ"ח;120עמ'תשכ"א,8,חדשנוסתשראל,'מדיגתד,נ,1
2114.עמ'תשכ"ג,1490,ק"ת2

8.8.1067תשכ"ז,בתמוזכ"גש)48,התקנותקובץ
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ח"ישת=1957ושירותים,מצרכיםעלהפיקוחחוק

חלבייצורבדברצו

תשי"ח-ושירותים,מצרכיםעלהפיקוחלחוקו-515סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצווהאני1957,1
הגדרות -זהבצו1.

;פרהשלחליבהידיעלהמתקבלקולוסטרום,למעטנוזל,-חלב""
רשיוןניתןולבעליובהרכבו,והןבצורתוהןחלבמשניםאומעבדיםשבומפעל-מחלבה""

תשכ"א-והחסנתו),ייצורובמזון,הסהר(ושירותיםמצרכיםעלהפיקותצולפילכך

19602.

יצרןידיעלהמובאחלבשלולקירורלאיסוףבינייםכתחנתהמשמשמקום--איסוף"תחנת"

;למחלבההעברתולשם
אולמחלבהוהמשווקוחלבבייצוראחרים,ידיעלוביןבעצמוביןהעוסק,אדם-יצרן""

;אחריםבאמצעותאובמישריןאיסוףלתאנת
איסוףלתחנתאולמחלבהלשווקזהצולפייצרןשרשאיהחלבכמות-שיווק"מכסת"

;פלוניתכספיםבשנת
זה.צולעניןהסמיכוהחקלאותששרמי-המנהל""

הכטיתטביעת
'ff"11*

חדשיתחלשה
ת1סכטשל

שיסו

שיווק.מכסותליצרניםלקבוערשאיהמנהל2.

שסךבתנאיחדשיות,שיווקלמכסותיצרןשלהשיווקמכסתאתלחלקרשאיהמנהל3*
לאותושנקבעההשיווקלמכסתשווהיהיההחדשיותהשיווקמכסותשלהחלבכמויותכל

יצרן.
טכסושינני מכסתלשנותשיירשמו,מטעמיםהמנהל,רשאיזה,בצואחרבמקוםהאמוראףעל4.

שיווקמכסתשונתה;האמורההשנהלפניאונקבעהשלגביההשנהתוךשנקבעהשיווק

שצויינההחלבכמותבמקוםכבאההשינויבהודעתשנקבעההחלבכמותאתיראוכאמור,

6.בסעיףכאמורמוקדמתבהודעה

ת1ד1גא
ת1יאתיש שיווקמכסתלהולקבועכיצרן,חקלאיתשיתופיתאגודהלראותהמנהלרשאיא)(5.

חבריה,ביןהאמורההמכסהחלוקתבדברעקרונותתקבעהאגודה;חבריהלכלמשותפת

שקבעה.לעקרונותבהתאםהמכסהאתותחלק

תקנותוהוראותעליה,להשיגיוכלהחלוקהידיעלנפגעעצמוהרואהחברב)(

החבר.לביןהאגודהביןסכסוךכךידיעלנתגלעכאילוההשגהעליחולוהאגודה

ת1עד1ה
ת1טדק1ס מכסתתפורטבהיצרן,לכלתימסרחדשיםששהלפחותשלמוקדמתהודעהא)(6.

הודעהחובתתחוללא;השיווקמכסתמתייחסתאליההתקופהוכןלושהוקצבההשיווק

4.סעיףלפיהשיווקמכסתשינוילגבימוקדמת

לביתשנמסרהמיוםימיםשבעהבתוםכנמסרתיראוזהבסעיףכאמורהודעהב)(

אוהרגילעסקומקוםאוהרגילמגוריומקוםמעןלפירשוםבדוארנשלחההיאאםהדואר

היצרן.שלהאחרוןעסקומקוםאוהאחרוןמגוריומקום

24.עמ'תשי"ח,240,מ"ח1
590.עמ'תשכ"א,1082,ק"ת2

2981ב.7001.8כשת"1,בתש,כ"20841,התקנותקובץ
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עורפישיווק
חיב

המכסהאוהשיווקמכסתעלתעלהשלאובכמוהמתוצרתו,אלאחלביצרןישווקלא7.
המכסהאוהשיווקלמכסתמעלשהפיקהלבלשווקהרוצהיצרן;לושנקבעההחדשית
שדרכםהאיסוףתחנתאוהמחלבהבאמצעותהחלבעודפיאתיעבירלו,שנקבעההחדשית

מקרים.שלסוגאוומקרהמקרהבכלהמנהלשיצווהכפיבהםוייעשהמכסתואתמשווקהוא

P11tVרק
אולמחיבה
איסםתחנת

אולמחלבהאלאשלוהחדשיתוהמכסההשיווקמכסתאתיצרןישווקלאא)(8.
איסוף.לתחנת

מכסתבמסגרתלחלבהאחד:חשבונותשניינוהלואיסוףבתחנתאובמחלבהב)(
7.סעיףלפיהמובאיםהחלבלעודפיוהשניההחדשיתוהמכסההשיווק

לפי'נקבעוכאילואותןיראוזהצושלתחילתוערבליצרניםשנקבעושיווקמכסות49מעברחוראת

1967/68.הכספיםלשנתזהצו

ז"כשת-1967".חלב),ייצור(ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו"ייקראזהלצו10.השט

יתבגםייח1967(ביולי)14תשכ"זבתמוזו'
740109('חמ,

החקלאותשר

ל--ך"שת1196,מחרוכה")"המרת(הקרקעותדינילתיקוןחוק

מירי""למוגמתרוכה""ממוגמקרקעיןהמרתבדברצו

תש"ך-מתרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןלהוק1סעיףלפיסמכותיבתוקף

שלהקרקעותרישוםבלשכתוהרשומיםבתוספתהמתואריםהמקרקעיןכימצווהאני1960,1
ויירשמומירי""מסוגלמקרקעיןיומרומתרוכה","מסוגכמקרקעיזתל-אביב)וסביבות(דרום

לכך.בהתאםהאמורהבלשכה

תוספת

החיק,השמחהחשה
מרובעיםבמטרים-

3414

18220

מוש

6486

6486

6486

6486

_6486

להמרההשמח
מרובעיםבמטרים

בשלווות

בשלמות

בשלמות

בשלמות

בשלמות

בשלמות
בשלמות

בשלמות

שפיראש'עקב

המשפטיםשר

28

35

42

380

340

496

236

615

182

648650

648655

648659

1967(ביולי)25תשכ"זבתמוזי"ז
701%(,חמ(

92.עמ'תש"ר,318,כ"ח1

8.8.1067תשכ"ו,בתמוזכ"ז2084,התקנותקובץ%5,88
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ל--ך"שת196מתרוכהע),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןחוק

מירי""למוגמתרוכה""ממוגמקרקעיןהמרתבדברצו

תש"ך-מתרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןלחוק1סעיףלפיסמכותיבתוקף

שלהקרקעותרישוםבלשכתוהרשומיםבתוספתהמתואריםהמקרקעיןכימצווה.אני1960,1
האמורהבלשכהויירשמומירי""מסוגלמקרקעיןיומרומתרוכה","מסוגכמקרקעיןנצרת

לכך.בהתאם

תוצמת

ליומרההשטחהחלקהשמחיהחיקיההגוש
מרובעיםבממריםמרובעיםבמטרים--

18548114574876

18548441224362

1854847900578

אריפשש'בקעי1967(ביולי)25תשכ"זבתמוזי"ז
המשפטיםשר70180(חם,

92.עמ'תש"ר,316,סיח1

ך"שת--1960מחרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןחוק

מירי""לסוגמתרוכה""ממוגמקרקעיןהמרתבדברצו

תש"ך-מתרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןלהוק1סעיףלפיסמכותיבתוקף

שלהקרקעותרישוםבלשכתוהרשומיםבתוספתהמתואריםהמקרקעיןכימצווהאני1960,1
האמורהבלשכהויירשמומירי""מסוגלמקרקעיןיומרומתרוכה","מסוגכמקרקעיןירושלים
לכך.בהתאם

תוספת

ה,רמה'5השטח,החיקהשטחהחשההגוש
מרובעיםבמטריםמרובעיםבמטרים

בשלמות300761331047

אריפשש'בקעי1967(ביולי)25תשכ"זבתמוזי"ז
המשפטיםשר70180(חס(

92.עמ'תש"ך,816,מ"ח1

תשכ"ז,נתמהב"ו2084,תקנות"קובץ

0.8.1967

2889
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ל--ךעשת196מתרוכה'),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןחוק

מירי""לפוגמתרוכה""ממוגמקרקעיןהמרתבדברצו

תש"ך-מתרוצה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןלחוק1סעיףלפיסמכותיבתוקף
שלהקרקעותרישוםבלשכתוהרשומיםבתוספתהמתואריםהמקרקעיןכימצווהאני1960,1

האמורהבלשכהויירשמומירי""מסוגלמקרקעיןיומרומתרוכה","מסוגכמקרקעיןירושלים
לכך.בהתאם

תשפת

להמרההשטההחלקהשטחהחלקהיהגוש
מרובעיםבממריםמרובעיםבממרים

3015093854765

אריפשש'בקעי1967(ביולי)25תשכ"זבתמוזי"ז
מח1

)70180

המוטיבשר

DV,82'תש"ר,1818ס"ח1

ל--ך"שת196'מתרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןחוק

מירי""לסוגטתרוכה""מסוגמקרקעיןהמרתבדברצו

תש"ך-מתרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןלחוק1סעיףלפיסמכותיבתוקף

שלהקרקעותרישוםבלשכתוהרשומיםבתוספתהמתואריםהמקרקעיןכימצווהאני1960,1
בלשכהמירי"ויירשמו"מסוגלמקרקעיןיומרוימתרוכה","מסוגכמקרקעיןתל-אביב
לכך.בהתאםהאמורה

תוספת

להמרההשטחהחלקהשמחהחלקההגוש,
מרובעיםבמטרים,מרובעיםבמטרים-

621162016104

שפיראש'קביע1967(ביולי)25תשב"ובתמוזי"ז
המשפטיםשר70180(יחם

92.עמ'י"ר,816,ס"ס1

8.8.1067תשכ"ז,בתמו,כ"ז2084,התקנות,קובץו(299
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ף*שת--1960:מחרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןחוק

מירי""למוגטתרוכה""ממוגמקרקעיןהמרתבדברצו

תש"ך-מתרוכה"),"המרת(הקרקעותדינילתיקוןלהוק1מעיףלפיממלותיבתוקף

שלהקרקעותרישוםבלשכתוהרשומיםבתוספתהמתואריםהמקרקעיןכימצווהאני1960,1
בלשכהויירשמומירי""מסוגלמקרקעיןיומרומתרוכה","מסוגכמקרקעיןפתה-תקוה

לכך.בהתאםהאמורה

תופפת

להמרההשטחהחלקהשטחהחלקהגוש"
מרובעיםבטמריםמרובעיםבממרים--

6122369253241

אריפשש'בקעי1967(ביולי)25תשכ"זבתמוזי"ז
המשפטיםשר70180(חם(

92.עמ'י"ר,816ס,,"1

1947'הדר,פרישיווקפקודת

1967/68לעונתהדרפרילשיווקתכנית

הדרמריותקנות1947,1הדר,פרישיווקלפקודת3סעיףלפיסמכותהבתוקף
:זותכניתהדרפרילשיווקהמועצהעורכת2,ט"שת-1949השיווק),מועצתסמכויות(

עיזת"-%בתכנית41
;הדרפרילשיווקהמועצה-המועצה""

;אתרוגיםלמעטוסוג,זןמין,מכלהדרפרי-הדר"פרי"
;יצואלצרכילמועצהלספקונדרששקבלןליצוא,ראויהדרפרי-ליצוא"פרי"
שיווקולצורךלמועצהלספקונדרששקבלןאדם,למאכלראויהדרפרי-למאכל"פרי"

;בארץלמאכל
;תעשיהלצרכילמועצהלספקונדרששקבלןהדרפרי-לתעשיה"פרי"

;הדרעצינטועהקרקע-פרדס""
;פרדסיםיבולילשיווקשיתופיתאגודה-שיתופית"אגודה"

העץעלהפרדסיבולינמכרואם;החוכר-הפרדסהוחכראם;פרדסבעל-פרדסן""

דיןעצמומכוהלנהוגהזכותכדיןאחרלאדםישואם;היבוליםקונה-1967/68מעונת

;זכותאותהבעל-1967/68מעונתהעץעלפרדסביבוליבעלים
;זותכניתלצורךקבלןלהיותהמועצהידיעלשאושראדם-קבלז""
;העץעליבולמכירתלמעטאחרת,בדרךבעלותהעברתאומכירהיצוא,-שיווק""
מטרי.דונם-דונם""

8.עמ'תשי"א,61,ט"ח;204עמ'tleosמם,1תים,(194ע"ר1
204.עמ'תש"ט,16ק"ת2

בש3.8.1907191תשכ"ז,לתמוזכ"20841,התקנו,תקובץ
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פרישיווה
הרר

ויבוצעבלבדהמועצהבידיהואוקבלניםפרדסניםברשותהנמצאהדרפרישיווק2.

זו.למטרהשתמנהסוכניםבאמצעותאובמישריןידיהעל

:המועצהידיעלשאושרוהקבלניםואלהא)(3.וכנים
;בע"משיתופיתאגודהבא"י,הדרמגדלישלסינדיקטפרדס)1(
ןבע"מחקלאיתשיתופיתאגודהיכין,)2(
העב-העובדיםמשקיתוצרתלשיווקשיתופיתאגודהתנובה-אכספורט,)3(

.;בע"מריים
;בע"מהדרפרילשיווקשיתופיתאגודהפריתז,)4(
;בע"מבישראלהדריםמשלחיאיחוד)5(
;בע"מרסקומטעי)6(
בע"מ.מהדרין"")7(

עללכךשיידרשעתבכלתקבע,שהמועצהבנוסחהתחייבותעליחתוםקבלןב)(
המועצה.ידי

דרוששהתיקוןבמידההתאגדותו,בתקנותתיקוןמקבלןלדרושרשאיהמועצהג)(
התכניתפיעלשניתנוהמועצההוראותאוזותכניתשלהוראותיהלקייםלולאפשרכדי
הפקודה.פיעלאו

במי-למועצהאולקבלןצמודהפרדסןאםאלאפרדסןשלהדרפריישווקלאא)(4.
זו.תכניתלהוראותבהתאםשרין

לקבלןהצמדהקשרלהתקשרחייבאחדדונםעלעולהפרדסוששטחפרדסןב)(
זותכניתלהוראותבהתאם

תקופת';
באוגוסט)1תשכ"זבתמוזב"דביוםמתחילהההצמדה

הקובע).המועד-להלן(1967(באוגוסט)31תשכ"זבאבכ"תביוםומסתיימת1967(

1966/67לעונתהדרפרילשיווקהתכניתלצרכילקבלןצמודשהיהפרדסןג)(
משתיבאחתההצמדהבוטלהאםאלאזו,תכניתלצורךגםקבלןלאותוכצמודאותורואים
:אלהדרכים

;הקובעהמועדתוךלמועצהבכתבבהודעההפרדסןידיעל)1(
עשרמחמישהיאוחרלאולמועצהלפרדסןבכתבבהודעההקבלן,ידןעל)2(
הקובע.המועדתוםלפנייום

קשרהתקשרולאלקבלןצמידותובוטלהאולקבלןצמודהיהשלאפרדסןד)(
אולקבלן-עיניהראותלפי-המועצהתצמידוהקובע,המועדתוךאחרלקבלןהצמדה

לפרדסן,בכתבכךעלותודיעבמישרין,אליהתצמידולכך,מעשיתאפשרותלדעתהאיןאם
הכלבמישרין,למועצהאוקבלןלאותוהצמדהקשרקשוראותויראוהודעהאותהומתאריך

אחד,דונםעלעולהאינופרדסוששטחפרדסןלקבלןתצמידלאשהמועצהובלבדהענין,לפי
המועצהמסמכויותגורעאינוג)(קטןבסעיףהאמור;הפרדסןמאתבכתבבקשהפיעלאלא
זה.קטןסעיףלפי

פרדסויבוליאתפרדסןמאותושקנהאדםלרבותשיתופית,אגודהחברפרדסןה)(
אםזולתבלבד,שיתופיתאגודהאותהבאמצעותלקבלןיוצמד1967/68,מעונתהעץעל

הישירהלהצמדתושיתופיתאגודהאותהשלבכתבהסכמההקובעהמועדתוךלמועצההגיש

אתשקנהאדםאופרדסן,אותואםגםזוהוראהחתולג)(קטןבסעיףהאמורלמרות;לקבלן
הדרפרילשיווקתכניתלצרכילקבלןבמישריןהוצמד1966/67,מעונתהעץעלפרדסויבולי
פרדסניםשחבריהשיתופיתאגודהלרבות-פרדסן""זה,קטןסעיףלענין;1966/67לעונת

8.8.1917תשכ"ז,בתמוזכ"20841,התקנות,קובץ
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יתפרשהצמדה""המונחכזאתאגודההצמדתולעניןפרדסנים,שלשיתופיותאגודותאו

אגודה.אותהידיעלהאגודהתבריכהצמדת
אותולעניןיראוהוהקובע,המועדתוםלאחרפרדסשליבולאופרדסאדםרכשו)(

המוכר.הוצמדשאליוהקבלןאלצמודיבולאופרדס
אואחדלקבלןהצמדתובדברהקובעהמועדתוךלמועצהבכתבפרדסןהודיעז)(

,לעונתהדרפרילשיווקהתכניתלצרכיצמודהיהשאליולקבלןהצמדתוהשארתבדבר
נמסרהאםף"יותרמאוחרתבהודעהידיועללשינויניתנתזוהודעהתהיהלא1966/67,

הקובע.המועדתוםלפני
בקשרשוניםלקבלניםלהיצמדפרדסןרשאיזהסעיףהוראותליתרבכפוףח)(
שברשותו.שוניםפרדסלחלקיאושוניםלפרדסים

הסכםנערךכיהקובעהמועדמתוםיאוחרלאבכתבלמועצהקבלןהודיעט)(
אותוהתחייבלפיו1967(באפריל)1תשכ"זב'באדרכ'יוםלפנילאפרדסןידיעלחתום
ראשונההודעהכדיןזההסכםדין1967/68,לעונתקבלןאותואלעצמואתלהצמידפרדסן

ה).(קטןסעיףלהוראותבפומהווהוראה;ו)(קטןסעיףלפיפרדסןאותושל
לפיפרדסניטעאוהרשאה,אוהשאלהחוזהלפיוניצוללעיבודפרדסנמסרי)(

הרשאההשאלה,חוזהבאותווהותנהשנים,עשרהמחמשפחותלאשללתקופהמימוןחוזה
המשאילעל-ידישיאושרמשווקבאמצעותיבוצעפרדסאותויבולישיווקכימימוןאו

המועדמתוםיאוחרלאלמועצהכךעלוהודיעהענין,לפיהכלהמממן,אוהמרשהאו
מוקדםבאישוראלאהצמדתו,תשונהולאתבוטלולאלקבלןפרדסאותויוצמדלאהקובע,
הענין.לפיהכלמממן,אומרשהאומשאילאותושלבכתב

אישרנימדהתכניתשלאוהפקודהשלהוראהאחרימילאלאשקבלןהמועצהמצאהא)(5.
היארשאיתהאמורה,התכניתפיעלשניתנההמועצהשלהוראהאחריאולפיה,שנערכה

הפרדסניםועםהמועצהעםחשבונותיוחיסולעלולהורותכקבלן,אישורואתעתבכללבטל
אחרים.לקבלניםפרדסניםאותםהצמדתועלשעה,אותהעדאליוצמודיםשהיו

עללערוררשאיכאמור,כקביןאישורואתלבטלהחליטהשהמועצהאדםב)(
מיוםימיםשבעהתוךישראלשלההדרפריעלהפיקוחמועצתבפניהמועצההחלטת
היאישראלשלההדרפריעלהפיקוחמועצתהחלטת;לידיוהמועצההחלטתמסירת
תבוצעלא;העררלהגשתהמועדתוםעםהמועצההחלטתתבוצעערר,הוגשלא;סופית

ועומד.תלויהעררעודכלהמועצההחלטת

שספדתנפתחהדרפריבהזמנותקבלןכלשלהלקויפורטשבהרשימהתערוךהמועצהא)(6.
לכלהקבלנים,במפתחקבלןכלשלחלקו;הקבלנים)מפתח-להלן(שיווקלצרכי

םינ5ךבדקה":ןז

זזןזןמכלההדרפרישלברוטוהכלליותלכמויותבהתאםייקבעלחוד,הדרפרישלוזןזן
זה.בסעיףאחרתהוראהשאיןבמידה1966/67,בעונתשיווקלשםלמועצהשסיפק

.1966/67,בעונתצמודיםהיושאליולקבלן,פרדסניםשלהצמדהקשרבוטלב)(

בעונתאליוצמודיםהיושלאלקבלןפרדסניםהוצמדואופרדסיהם,בשטחישינויהלאו
הוראותלפי1966/67בעונתחלקו.לעומתפרדסןשלבחלקושינויחלאו1966/67,

לכך.מתאימיםשינוייםהקבלניםבמפתחקבלןאותושלבחלקויחולוב)7(,סעיף

שספקתמפת"בהזמנותאליוהצמודפרדסןכלשלחלקויפורטשבהרשימהיערוךקבלןא)(7.
במפתחפרדסןשלחלקו;הפרדסנים)מפתח-להלל(למועצהמסירתולשםהדרפרי

ני:
טץם:

הכלליותהכמויותשללממוצעבהתאםייקבעלחוד,ההדרפרישלוזןזןלכלהפרדסנים
1965/66בעונותשיווקלשםלמועצהמפרדסיושסופקווזןזןמכלההדרפרישלברוטו

פרדסיו.בשטחישחלושינוייםעםבהתחשבו-1966/67,

2993?98!.8.8תשב"ע,בתמוזכ"1ש)48,התקנוהקובץ
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את1967/68בעונתהנותןפרדסלכלביחסהפרדסניםבמפתחפרדסןשלחלקוב)(
על-ידישתבוצעמוקדמתיבגליםהערכתלפיייקבעיותר,מוקדםיבולאוהחמישי,יבולו

המועצה.

הדרפריהזמנת
מקבלנים
ופררסנים

פריאוליצואפריעל-ידיה,קבועותתקופותתוךמהקבלנים,תזמיןהמועצהא)(8.

אוהקבלנים,במפתחקבלןכלשללחלקובהתאםלחוד,וזןזןמכלשיווק,לשםלמאכל
לספקחייבקבלן;אחדפההחלטהבמועצהכךעלנתקבלהאםלחלקו,בהתאםשלא

במקומותבכמויות,בטיב,למאכל,פריאוליצואפריתורה,שהמקצצהלמיאולמועצה
ונכוןמדוייקמיפרטבצירוףשתקבע,ומהזניםבכתבלזמןמזמןתקבעשהמועצהובזמנים

אתתורהשהמועצהלמיאולמועצהיספקקבלן;שסופקהדרפרישלמשלוהכלשל
מזמןרשאיתהמועצהאולםלתעשיה,כפרילזמןמזמןלרשותוהעומדתההדרפרייתרת

בכללהסדירהאולהגבילהלתעשיה,הפריהספקתאתלעכבלקבלנים,בכתבבהודעהלזמן,

אחרת.צורה

מהפרדסניםולקבללהזמיןידיו,עלשנקבעותקופותתוךוחייב,רשאיקבלןב)(

כמותא),(קטןסעיףלפיהמועצהשלהזמנותיהביצועלשםבלבד,ומהםאליוהצמודים

הדברדרושאםכאמורפרדסןכלשללחלקובהתאםלחוד,זןמכלהדרפרישלברוטו
המועצה.הוראותלקיום

כפריבמישריןאליההצמודיםפרדסניםשלההדרפריאתתשווקהמועצהג)(

לאותםהפדיוןדמיאתותקבעלנכון,שתמצאצורהבכלבלבדלתעשיהכפריאולמאכל
אויקטוףכאמורהצמודפרדסן;לנכוןשתמצאתישובשיטתכללפיבמישריןפרדסנים
פיעלמקצתו,או.כולושיווק,לשםלמועצהוימסרושבפרדסוההדרפריאתיתלוש

בלבד.אלהלהוראותובהתאםהמועצהמאתהוראות

לקינםאחריות
הורעת

דרישהאחריאו8סעיףלפיהמועצהמהוראותהוראהאחריקבלןמילאלאא)(9.

לפועללהוציארשאיתהמועצהתהיהלפקודה,3סעיףלפיסמכויותיהבתוקףמדרישותיה

אוהפסדבכלאותולחייבוכןלה,שתיראהדרךבכלדרישהאוהוראהאותהחשבונועל
לכך.בקשרלדעתה,שנגרם,נזק

המועצהלהזמנתבהתאםהיהלאלקונהסיפקהשהמועצההדרפריכינמצאב)(

שנקבעולתנאיםאריזתואומיונובטיבו,התאיםשלאאוהדרפריאותושסיפקמקבלן

ההדרפרימחירהופחתאופיצויים,אונזקדמיקונהלאותושילמהוהמועצהחיקוק,בכל

שילמהשהיאסכוםכללהלהחזירהדרפריאותולמועצהשסיפקהקבלןחייבלכך,בקשר

הזדמנותלותתןתשלום,אותומהקבלןתגבהבטרםהמועצה,אולם;כאמורשהופחתאו
עלהאמורההפסדיחולזאת,להוכיחומשהצליחהיא,באשמתההיההדברכילהוכיח
ההדר.פרישלהכלליהפדיון

רשאיתסיפקה,ולאמסויימתלאניהליצואפריכמותלספקקבלןנדרשג)(

שתמצאלתקופהקבלןמאותוליצואפריכמותאותהקבלתשלהתאריךאתלדחותהמועצה

לנכון.

אותהתנוכהסיפקה,ולאמסוייםלתאריךלמאכלפריכמותלספקקבלןנדרשד)(

הקבלנים.במפתחמחלקולמאכלפריכמות

מסויימתלאניהממנושהזמינהליצואפריכמותמקבלןלקבלהמועצהסירבהה)(

סכוםאתההדרפרישלהכללימהפדיוןהמועצהתשלםהקבלן,באשמתהדברהיהולא

ליצוא.פריכמותאותהשלהיצואעיכובמהמתקבלןלאותושייגרםההפסד
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במפתחלחלקובהתאםהדרפריכמותלקבלןלספקבכתבפרדסןנדרשו)(
המועצה,שלהזמנהכלביצועלשםקבלן,אותורשאיהקבוע,למועדסיפקהולאהפרדסנים

קבלתתאריךאתולדחותאליו,הצמודאחרפרדסןמכלההדרפריכמותאותהלקבל
אותוהיה;לנכוןשימצאלתקופהכאמורסיפקהשלאמהפרדסןההדרפריכמותאותה
תנוכההמועצה,הזמנתאתהקבלןביצעלאזוהספקהאיובגלללמאכלפריהדרפרי

הפרדסנים.במפתחפרדסןאותושלונחלקולמאכלפריכמותאותה

כק15ב"חכם'אריזתלשםממוכןמרכזיאריזהביתשירותיאליוהצמודלפרדסןיתןקבלןא)(10.
סדרפ11

לשיווק.הפריהכנתתהליכייתררביצועהפרדסןשלההדרפרי

בשערלקבלןויספקושבפרדסו,ההדרפריאתיתלושאויקטוףהפרדסןב)(
ולאהוצמד,שאליוהקבלןמאתהוראותפיעלמקצתו,אוכולוושיווק,אריזהלשםהפרדס
להוראותובהתאםצמודהואשאליוהקבלןהוראותלפיאלאהאמורותהפעולותאחתיעשה

האמורכלאתהפרדסןיבצעשיתופית,אגודהבאמצעותלקבלןפרדסןהוצמד;אלה
סיבולתלקבוערשאיהקבלן;בלבדהוראותיהפיועלשיתופיתאגודהאותהבאמצעות

אלה.הובלההוצאותהשוואתלשםהאריזהלביתמהפרדסיםההדרלהובלת'פרי

הצמודפרדסןידיעלתלישהאוקטיףביצועבדברלמועצהלהודיעחייבקבלןג)(
לצורך;לידיעתוהגיעשהדברלאחרמידב)(קטןבסעיףכאמורהוראותיולפישלאאליו
הקבלן.כידיעתהאחראיםעובדיואוהקבלןסוכנישלידיעתםאתיראוזהקטןסעיף

ב)(קטןסעיףלהוראותבהתאםשלאמפרדסוהדרפריפרדסןתלשאוקטףד)(
בלבד.לתעשיהכפריבכתב,המועצההוראותפיעלהדר,פריאותוישווק

האריזהלביתפרדסןידיעלשסופקוההדרפריכמויותאתלחשברשאיקבלןה)(

תהליכיעםבהתחשבהסבירותהחישובשיטותלפימניניהם,ואתסוגיהםאתלרשותו,העומד
עםפרדסןאותושלההדרפריאתהאמורהחישובביצועלאחרלמזגוכןהממוכנת,האריזה

לכלביחסאחידהתהיהכאמורחישובשיטתשכלבתנאיאחרים,פרדסניםשלההדרפרי
אריזה.ביתלאותוהדרפריהמספקיםהפרדסנים

עםביחדמסוייםאריזהבביתהמשתמשאואחדים,אריזהבתישלרשותוקבלןו)(
הקבלנים,במפתחחלקושלמתאיםחלקכזהאריזהביתכללרשותיעמידאחרים,קבלנים

ביתלאותושלהםההדרפריאתוהמספקיםאליו,הצמודיםהפרדסניםשללחלקםבהתאם

הפרדסנים.במפתהאריזה,

שנת-ליצואהפרילכמותבהתאםיחושבליצואפריבהספקתפרדסןשלחלקוז)(

פריבהספקתפרדסןשלחלקוהאריזה.לביתידיועלשסופקההדרפריתוךלמעשהקבלה

לביתידיועלשסופקליצואראוישאינוההדרפריכמותלכלליחסבאותויחושבלמאכל

פריכמותלכלללמועצהאריזהביתמאותושסופקהלמאכלהפריכמותכללכיחסהאריזה

ידיעלשסופקהההדרפריכמותיתרתןהאריזהביתבאותושנתקבלליצואראוישאינוההדר

לתעשיה.כפריתחושבהאריזהלביתפרדסן

שאינוהדרפרימשלוחילהפנותאליו,הצמודהפרדסןבהסכמתרשאי,קבלןח)(

משלוחיםודיןלתעשיה,כפריאולמאכלכפריבמישריןפרדסןאותושלמפרדסוליצואראוי

לספקחייבאומספקשאליוהאריזהלביתפרדסןאותוידיעלנמסרהכאילודברלכלאלה

צמוד.הואשאליוהקבלןלהוראותבהתאםשלוההדרפריאתפרדסןאותו

ארוזאומסומלמדונג,ממויין,מבורר,אריזהבביתשנארזהדרפרינמצאט)(
יעילותחוסראורשלנותאוזדוןעלהמועצה,לדעתהמעידה,במידהכדיןשלאיצואלצרכי

יעסיקאריזה,ביתבאותוהאריזהאוהסימולהדינוג,המיון,הבירור,עבודתעלבפיקוח
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שיאושראדםהמועצה,ידיעלבכתבלכךיידרשאםלרשותו,עומדאריזהביתשאותוהקבלן
הדינוג,המיון,הבירור,עללפקחידיה,עלשייקבעוומשכורתעבודהובתנאיידיהעללכך

תקבע.שהמועצהלתקופהקבלןאותושלחשבונועלאריזהביתבאותווהאריזההסימול

שיעורלפיתשלומיםמהפרדדסןהקבלןיגבההאריזהביתשירותיתמורתי)(
לשירותיםביחסהממשיותההוצאותעלזהתשלוםיעלהלאהסכמה,ובאיןביניהם,שיוסכם

סבירה,תפוקהבסיסעלסבירה,חישובשיטתלפימחושבותכשהןאריזה,ביתבאותואלה
אריזה.ביתאותושלהמיוחדותהנסיבותעםבהתחשבסביר,ריווחבצירוף

החלהאריזהביתעבודתתהליכיכל-האריזה"ביתשירותי"זה,קטןסעיףלענין
להור-בהתאםהאריזהמביתלמשלוחבהעמסתווגמורהאריזהביתבפתחההדרפריבקבלת

ונשלחוהאריזהבביתשנתקבלוההדרפריכמויותשלראשוןרישוםלרבותהקבלן,אות
אריזה.חמריהחסנתהוצאותולרבותהאריזהמבית

קטניםסעיפיםהוראותאתלבצערשאיאחדיםאריזהבתישלרשותוקבלןיא)(
בתילקבוצתאוביחד,לרשותוהעומדיםהאריזהבתילכללביחסו-(י)ח)(ז),(ה),(ב),(

ואזלחוד,כזהאריזהביתבכללבצעןבמקוםביחד,מסוייםבאזורלרשותוהעומדיםאריזה
קבלן.אותולגביו)(קטןסעיףהוראותיחולולא

בהתאםאוזותכניתלפיהקבלןעלהמוטלותהפעולותכלוניהולארגוןתמורתיב)(
דמילקבלןהפרדסןישלםי),(קטןבסעיףכמשמעותםאריזהביתשירותילמעטלהוראותיה,

ב)21(.סעיףהוראותפיעללפרדסןהמשתלםמהפדיון2%עליעלושלאעמילות

להוד,זןמכלההלרפרישיווקתמורתהמועצהידיעלשיתקבלוהפדיוןדמיא)(11.והטבותת'15ביס
סיבולתכלבתחומירשאית,המועצה;נפרדתסיבולתיהוולכך,בקשרשיתקבלתשלוםוכל

שה-המנינים,מבחןלרבותמבחן,כללפישוניםלסוגיםששווקההדרפריאתלסווגנפרדת,

שונים.מהיריםאלהלסוגיםולקבועלנכון,תמצאמועצה

הטבותולקבועשונות,לתקופותהשיווקעונתאתלחלקרשאיתהמועצהב)(
כלתוך-דרישתהלפי-להשסופקתקבע,שהמועצהמהסוגיםהדר,פריבעדשישולמו

זן.לאותוהנפרדתהסיבולתמתוךזןלכלישולמואלההטבות;כזאתתקופה

הדרפרישיווקתמורתשתקבלהפדיוןדמיאתהקבלניםביןתחלקהמועצהא)(12.הפדיוחלית
באופןלפעםמפעםשתקבעובשיעוריםבמפרעותלכך,בקשרשתקבלתשלוםוכללהשסיפקו

המועצה;המועצהשלהמיבולתלשיטתובהתאםמהםאחדכלשסיפקהדרפרילכמויותיחסי
ותפקידיהסמכויותיהלביצועבקשרהוצאותיהכלאתהאלההפדיוןמדמילנכותרשאית

ולנכותאלה,הוצאותשלהחישובשיטתאתלקבועבכך,הכרוךוכלהדרפרישיווקלצורך
מהתשלוםלנכותוכןחיקוק,כלפיעלכךלנכותורשאיתשהיאסכוםכלהאלההפדיוןמדמי

וו.תכניתלהוראוהבהתאםממנולההמגיעסכוםכללקבלן

כאמורמהמועצהשקיבלסכוםכלאליוהצמודיםהפרדסניםביןיחלקקבלןב)(
לשיטתבהתאםלוסיפקמהםאחדשכלההדרפרילכמויותיחסיבאופןא)(קטןבסעיף

המוע-ידיעלשאושרהקבלןאותושלמיוחדתסיבולתשיטתלפיאוהמועצה,שלהסיבולת

לחובתייזקףידיועלאוקבלןלאותוכפיצויאוכהפסדכהענקה,ששולםסכוםכלאולם;צה

("3.8.10כשת"1,בתמוזכ"20841,התקנת,קיבץ.2996

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



ואםכאמור,הסכומיםשולמופרדסופרילשיווקבקשרכישהוכחפרדסןאותושלחשבונו
לבדו.הואבוישאהקבלן,באשמתשולםפיצויאוהפסדאותו

מצואאריזהפרטהמועצה,ידיעלשסופקואריזהבחמריאלאליצואהדרפריייארזלאא)(13.
אחרים.בחמריםהאריזהאתבכתבהמועצההתירהשבהםלמקרים

ידיעלזולמטרהשאושרומרכזייםאריזהבבתיאלאהדרפריייארזלאב)(
המועצה.

הבחלה.תהליךהפרייעבורמסויימותבתקופותכילהורותרשאיתהמועצהג)(
תהליךעבראםאלאליצואהדרפריייארזלאתקבעשהמועצהמהתאריךד)(

וסימול.דינוגרחיצה,

אוהסוגיםמאותםהדרפריעליחולולאו-(ד)ג)(ב),(קטניםסעיפיםהוראותה)(
תקבעם.שהמועצההאזוריםמאותם

פריבקורת
כאמ55

פריהעברה"
לתעשיה

עללטיבובנוגעבקורתלערוךהמועצהרשאיתלמאכל,כפרישסופקהדרפריא)(14.
אינוכאמורשסופקהדרשפרימבקרמצא;תקבעשהיאובשיטהבמקומותהמבקרים,ידי

כזההדרפרישיראולהורותהמועצהרשאיתהמועצה,שללקביעותיהבהתאםלמאכלראוי

אחרת.דרךבכלבושינהגואולכך,בהתאםבווישתמשולתעשיהכפרי

תשווקדין,כלהוראותלפישלאהוחסןאושווקאושהובלהדרפרינתפסב)(

לתע-הפרימחירילפיתחושבותמורתובעיניה,שתיראהצורהבכלהדרפריאותוהמועצה

דין.לכלבהתאםבהייעשהמהשיוחלטעדבעליולזכותהמועצהבקופתותופקדשיה

החשבונותספרי
פרטיםומסירת כקבלן.לע'סקיובקשרנפרדיםחשבונותספריינהלקבלןא)(15.

הקשורעניןבכלופרטיםידיעותדרישתה,לפילמועצה,בכתבימסורקבלןב)(
אליו.הצמודיםפרדסניםשלהדרפריבשיווק

היתריהחזרת
ה5בוה' בכתב,לכךנדרששבומתאריךימיםשבעהתוךלמועצה,למסורחייבקבלןא)(16.

לפרדסןמסרוולאמהמועצהשקיבלוהמועצהמטעםהדרפרילהובלתרשיוןשלטופסכל

להוראותיו.אולהזמנותיובהתאםהדרפרימשלוחלשםאליוהצמוד

בכתב,לכךנדרשבומהתאריךימיםשבעהתוךלמועצה,למסורחייבפרדסןב)(

במישריןמהמועצה,אומהקבלןשקיבלהמועצה,מטעםהדרפרילהובלתרשיוןשלטופסכל

בהתאםאוצמודהואשאליוהקבלןלהזמנותבהתאםהדרפרילפיוסיפקולאבעקיפין,או
להוראותיו.

הוצאהאיסור
הדרפרי

מ'פררם

ל'תצרוכתפרי
תעצמי

להוראותבהתאםאלאהדרפריפרדסומתחומילהוציאירשהולאאדםיוציאלא17.

קבלן.אוהמועצה

ולמתנות,ביתובנילצריכתהדרפריאליוהצמודלפרדסןלהקציברשאיקבלןא)(18.
פרי-זהבסעיף-להלן(המקרהנסיבותעםבהתחשבסבירותימצאןשהקבלןבכמויות

עצמית).לתצרוכת

בחשבוןיובאולאפרדסויבולימתוךלפרדסןיוקצבעצמיתלתצרוכתהפריב)(
ושיווק.אריזהלשםלקבלןהפרדסןידיעלשסופקוההדרפריכמויות

אולםבלבד,האריזהבביהלפרדסןהקבלןידיעליימסרעצמיתלתצרוכתהפריג)(

בכמותבפרדםגםעצמיתלתצרוכתפרילקבלהקבלן,שלהמוקדמתברשותורשאי,הפרדסן
שלמים.פירותמאהעלעולהשאינה

ב8.8.1967799תשכ"ז,בתמוזכ"ז2084,התקנותקורץ

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



בנילצריכתשברשותועצמיתלתצרוכתב"ילהשתמשרשאיפרדסן)1(ד)(
מתנותיעניקשלאובלבדבמתנותלהעניקוהוארשאיוכןלמאכל,ביתו

הדר.בפריקמעוניאוסיטוניבמסחרהעוסקלאדםכאמור

אתיחזירצרכיו,עלהעולהבכמותעצמיתלתצרוכתפריפרדסןקיבל)2(
שיווק.לשםלקבלןהפריעודף

מרשותויעבירנוולאשברשותועצמיתלתצרוכתפריימכורלאפרדסן)3(
זה.בסעיףכאמוראלאבוישתמשולאאחרת,צורהבכלבתמורה

הפריהובלתהיתריעלגםיחולוהובלההיתריהחזרתבדבר16סעיףהוראותה)(

מהענין.המהחייביםנוסהבשינוייעצמית,לתצרוכת

לתצ-פרילהקצבותומבחניםהגבלותבדברלהחליטעתבכלרשאיתהמועצהו)(

מאותההקבלניםינהגו;לקבלניםכךעלוהודיעהכאמורהמועצההחליטה;עצמיתרוכת
בלבד.האמוריםוהמבחניםלהגבלותבהתאםשעה

הדר,פרילשיווקבקשרצמוד,הואשאליוקבלןלביןפרדסןביןסכסוךכלא)(19ת1ררוב
אובוררלהכרעתיימסרזו,תכניתבהוראותה'כרוךאחרעניןכלאוהפדיוןחלוקתמסירתו,
המועצה.ראשיושבידיעללכךשיתמנובוררים

בבתיהנהוגיםדיןסדריובתקנותהראיותבדיניקשוריםיהיולאהבורריםב)(

המשפט.

1967/68.העונהמיבולהדרפריעלחלהזותכנית20.תחילה

-זובתכניתהאמוראףעל21.סינים

זנים,לזמןמזמןלהוציאברשומות,שתפורסםבהודעההמועצה,רשאית)1(
אתולהתירמקצתן,אוכולןזו,תכניתהוראותמכללהדרפרישלוסוגיםמינים

בהודעהשתקבעובתנאיםבהגבלותאוהגבלותכלללאהובלתםאושיווקם
;האמורה

הספקתשלשיטהכלחבריהלביןבינהלקבועשיתופיתאגודהרשאית)2(
בהת-סכסוכים,בירורושלפדיוןחלוקתשלסיבולת,שלשיווק,לצרכיהדרפרי
;בלבדתקנותיההוראותעםחשב
במקוםהשיתופיתהאגודהתבוא-ב)21-ו(ו)9(ב)8(,7,סעיפיםלענין)3(

באמצעותה.לקבלןשהוצמדוהפרדסנים

לפקודה.13בסעיףכאמורדינוזו,תכניתמהוראותהוראהעלהעובר22.ענשים

1967/68".לעונההדרפרילשיווקתכנית"ייקראזולתכנית23.שם"

יתבגםייח1967(ביולי)25תשכ"זבתמוזי"ז
החקלאותשר

הדרפרילשיווקהמועצהראשיושב

2998
'

ם3.8.107כשת"1,בתמו.כ"20841,התקנות,קבץ
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לשלטוך,.פקופףפרור

המקומיותהמועצותפקודת
מודיעיםהאזוריתהמועצהבדברצו

:לאמורמצווהאניי,המקומיותהמועצותלפקודתו-12סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
פרטת'קוו2,ח"ישת--1958אזוריות),מועצות(המקומיותהמועצותלצוהראשונהבתוספת1.

,-לב)(בפרט
בתיטפ".יב)(

:יבואאחיסמך""הישובשםלידהמפורטיםוהתלקותהגושיםבמקוםב',בטור)1(
;בשלמותם4013,4014,43434454,:הגושים"

;במפהכמסומןו-275960,עד23מחלקותלחלקפרט4007ך
במפה.כמסומן23מחלקהוחלק21עד1לחלקותפרט4015

;במפהכמסומן4005בגוש9עד2מחלקותוחלקים118,:החלקות
34,עד19,2332,עד10,1417,מהלקותוהלק41,47,5172,עד35
כמסומן412בגוש71עד54,5769,עד5052,עד42,4348,

;במפהכמסומן4016בגוש3354,מחלקותוחלק55,5761,;במפה
עד5,610,מחלקותוחלק40,עד31,33,3438,עד9,2224,עד7

15מחלקהוחלק3031,;במפהכמסומן4023בגוש21עד1315,
137עד32107,עד1;4373בגוש410,עד1;4342בגושדרך)(
4455.בגוש52140,עד33מחלקותוחלק

";במפהכמסומן4006בגוש8עד5;במפהכמסומן4004בגוש12,:חלוקתחלקי
מושב"בן-שמן"הישובשםלידהמפורטיםוהחלקותהגושיםבמקוםב'בטור)2(

:יבוא
;בשלמותו4021:הגושים"

17מחלקהוחלק55עד2842,עד21,2224,לחלקותפרט4020
;במפהכמסומןדרך)(
1.20,לחלקותפרט4022

וחלק67,69,7273,עד28,30,33,34,36,3748,עד2022,החלקות:
47,7071,עד19,21,29,31,32,3538,עד17מחלקות

וחלק8,18,20,21,23,2526,עד1במפה.כמסומן4002בגוש
כמסומן4003בגוש17,19,22,24,27,עד9,1015,מחלקות
;במפהכמסומן4004בגוש1,216,מחלקותוחלש6עד3;במפה

;במפהכמסומן4023בגוש5,621,מחלקותוחלק37עד1,2,335,
11,15,מחלקותוחלק6270,עד2448,עד1416,עד1012,עד5
22,;במפהכמסומן4067בגוש42,47,63,64,68,6972,עד35
ביןאזהיריהחרבתמאדמותנוסףושטח4461בגוש28עד24

במפה."כמסומן4003,40214067,הגושים

:יבואגנתון""הישובשםלידהמפורטיםוההלקותהגושיםבמקוםב'בטור)3(
;בשלמותםו-39753976:הגושים"

--4;עד1לחלקותפרט3974

;דרך)(58מחלקהוחלק8עד1לחלקותטר41085ך
במפה.כמסומן5053,עד45מחלקותלחלקפרט4109

ש1%.עמ'ת"כ"",גחדשנוסחישרן,מרנתר,נ,1
נ858עמ'חשכ"ז,2088,ק"ת;1256עמ'תשי"ח,ן79י,ת2

מק259ש1שת.8תשב",,בתמוזכדוג480תקנות"קובץ

.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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מחלקותוחלק103105,עד76;3978בגוש32;3973בגוש13,14,:החלקות
2,337,מחלקותוחלק1;במפהכמסומן4107בגוש72,75104,
עד33מחלקותוחלק72עד48;במפהכמסומן4110בגוש41עד
במפה."כמסומן4111בגוש45,118,119,

3992;בגוש1011,"8,:יבואהחלקותרשימתבתחילתהמפריד,לקומתחת)4(
.";3994בגוש41עד25;3993בגוש40עדד2

2(,מס'תיקוןמודיעים,(אזוריות)מועצות(המקומיותהמועצותצו"ייקראזהלצו2.השם
ז"כשת-1967".

אריפשהשמםייח1967(ביולי)17תשכ"זבתמוזט'
הפניםשר8001(חמ(

העיריותפקהדת

תברואהמפגעיבדברלירושליםעזרחוק

ירושליםעיריתמועצתמתקינה1,העיריותלפקודת250סעיףלפיסמכותהבתוקף
:זהעזרחוק

העזרחוקיללהלן2ד"ישת--1954תברואה),מפגעי(לירושליםעזרלחוק1בסעיף1.1סעיףתיקוו
:יבואנגררת""הגדרתלאחרהעיקרי),

ראשידיעלשאושרהדוגמהלפיומתכתמבטוןאשפהלפחקיבולתא-מיתקן"",,
העיריה".

:יבוא)2(פסקהבמקוםהעיקרי,העזרלחוק2בסעיף2.2סעיףתיקוו
שלשלדעתומשוםאוכללאשפהפחיבהםשאיןמחמתבנכסיםפגם")2(

ראשידיעלשאושרמטיפוסאשפהפחישלמספיקמספרבהםאיןהמפקח
קביעתםמקוםמצבם,איכותם,גדלם,מחמתצרכםכלנאותיםהםאיןאוהעיריה,

רצוןלשביעתמחומראינםשבהםהאשפהשפחימשוםאואחרת,סיבהכלאו
שאינםאוהדחה,אזוריעםבטוןמשטחעלמוצביםאינםשהםמשוםאוהמפקח,
המפקח."לדרישתבהתאםהכלמיתקן,בתוך

י'7691-ז"כשת.תיקון),(תברואה)מפגעי(לירושליםעזרחוק"ייקראזהעזרלחוק3.השם

קלוקט'נתאשר.
ירושליםעיריתראש1967(ביוני)15תשכ"זבסיוןז'

878002(.חם(
שפיראמשהחיים

הפניםשר

187.עמ'תשכ"ד,8,חדשנומתישרש,מדינתר,נ,1
1895,ק"ת;1285עמ'תשי"ה,796,ק"ה:815עמ'תשי"ז,674,ק"ת;1848עמ'תשי"ר,478ק"ת2

1498.עמ'תשכינה,

8.8.1987תשכ"ו,בתמרכ"20841,התקנות,קובץ3000
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העיריותפקודת

וביביםשופכיןבורוםניקויבדברלכפר-מבאעזרחוק

עיריתמועצתמתקינה1,העיריותלפקודתו-250254סעיפיםלפיסמכותהבתוקף
;זהעזרחוקכפר-סבא

-זהעזרבחוק1.
;מ"ק5עדהואשקיבולהמיכלמכונית-במיכל"
;שופכיןמילמקווהלשמשהמיועדאוהמשמשקיבולמקוםכל-שופכין"בור"

אלהניקוזמילהעברתוהעשויבניניםמשנייותרלאשללניקוזםהמשמשביב-ביב""
;העיריהשלהביוברשתאלאוהשופכיןבור
;פרטייםוביןציבורייםביןפנויים,וביןתפוסיםביןקרקעות,אובנינים-נכסים""

אומקבלהשהיהאומנכסים,הכנסהלקבל,הזכאיאוהמקבל,אדםלרבות-נכסים"בעל"
כנאמןכמורשה,וביןהואבזכותוגיןהכנסה,נותניםהנכסיםהיואילולקבלהזכאיהיה
שוכר-אושוכרלרבותלאו,אםוביןהנכסיםשלהרשוםהבעלשהואביןכבא-כוח,או

;שניםמעשרשלמעלהלתקופההנכסיםאתששכרמשנה
בכלוביןכשוכרביןכבעל,ביןמהם,בחלקאובנכסיםלמעשההמהזיקאדם-ומהזיק",
;בפנסיוןאומלוןבביתהגראדםלמעטאחר,אופן

;כפר-סבאעירית4העיריה""
עזרחוקלפיסמכויותיואתבכתבאליוהעבירהעיריהשראשאדםלרבות-העיריה"ראש"
;מקצתןאוכולןזה,
שהעיריהאחרעיריהפקידאובעיריההתברואהמחלקתמנהלעירוני,רופא-מפקח":,

;מפקחשלתפקידלמלאאותומינתה
דרךבכלבהםוהטיפולגריפתםסמיך,הרקתאושופכיןבורותהרקתלרבות-וניקוי",
אחרת.

בורו'תניקוי
שופכיו
וביבים

בכתבהיתרלפיאלאהעיריה,בתחוםביבאושופכיןבורלמפקת,פרטאדם,ינקהלא2*
העיריה.ראשמאת

יהמפההת1י1כפ9 ביבאושופכיןבורנמצאשבוהעיריהבתחוםמקוםלכללהיכנסרשאיהמפקחא)(3,

זה.עזרחוקלפילעשותןמוסמךשהואהעבודותאתלבצעאובקורתלערוךמנתעל

א).(קטןסעיףלפיסמכויותיואתלבצעבעדוימנעולאלמפקחאדםיפריעלאב)(

סופית.היא-ניקויטעוניםביבאושופכיןשבורהמפקתההלטתג)(

י91ינקרת אגרההשופכיןבורנמצאשבהםהנכסיםבעלישלםשופכיןבורניקויבעדא)(4.
בתוספת.כמפורטלעיריה

ן79,עמ'תאג"ד,8,חדשתסחשראל,'טדינתדיניג

3001ג8.8.789תשכ"ז,במפתב"ו2084,תתקנהץכ91
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כמפורטלעיריהאגרההביבנמצאשבהםבנכסיםהמחזיקישלםביב,ניקויבעדב)(
בתוספת.

מאתבכתבלכךדרישההחייבלידישנמסרהמיוםיום14תוךתשולםהאגרהג)(
העיריה.ראש

הניקויאגרתחשבוןעלפקדוןהניקויעבודתהתחלתלפנילדרושרשאיהעיריהראש5.פקדך

היאשאליוהאדםלידינמסרהאםכדין,תהאזהעזרחוקלפיהדרישהמסירתא)(3(.הדרישהמטירת
אחדלידילאחרונה,הידועיםאוהרגיליםעסקובמקוםאומגוריובמקוםנמסרהאומכוונת
בדוארנשלחהאושם,המועסקאוהעובדבוגראדםכללידיאוהבוגרים,משפחתומבני

לאחרונה,הידועיםאוהרגיליםעסקואומגוריומעןלפיאדםאותואלהערוךרשוםבמכתב
אוהדרישה,מתייחסתשאליהםבנכסיםאוהאמוריםהמקומותבאחדבולטבמקוםהוצגהאו

העיריה.בתחוםהנפוציםהעתוניםבאחדנתפרסמה

והופנתהבהםלמחזיקאונכסיםלבעלזהעזרחוקלפילמסרהשישדרישהב)(
אותהיראונוסף,תואראושםכלללאהנכסים,אותםשלהמחזיק""אוהבעל""בתואראליו
כהלכה.הופנתהכאילו

לירותמאהקנס-דינוזה,עזרחוקמהוראותהוראהעלהעובר7.

בטל.-2ב"ישת-1592שופכין),בורותניקוי(לכפר-סבאעזרחוק8.ניטול

תשכ"ז-וביבים),שופכיןבורותניקוי(לכפר-סבאעזרחוק"ייקראזהעזרלחוק9.

."1967

תופפת

לירות12.50ממנוחלקאומיכללכלא)4(סעיףלפיאגרה1.

לירות20ממנוחלקאומיכללכלב)4(סעיףלפיאגרה2.

רלגבאזנתאשר.
כפר-סבאעיריתראש1967(ביוני)15תשכ"זבסיוןז'

88482(מ"(

שפיראמשהחיים

הפניםשר

518.עמ'תשכ"ד,1528,ק"ת;1871עמ'תשי"ו,716,ק"ת;DV1214'תש,,,ב288ק"ת2

7~8.8.10תשכ"ו,בחמו.כ"20841,התקנות,קובץ~30
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המקומיותהמועצותפקודת

מיםאספקתבדברלאום-אל-פחםעזרחוק

המועצהמתקינה1,המקומיותהמועצותלפקודתו-2223סעיפיםלפיסמכותהבתוקף
:זהעזרחוקאום-אל-פחםהמקומית

הנדרות-זהעזרבחוק1.
;בקורתותאיסכריםתעלות,מסננים,שסתומים,מגופים,צינורות,ברזים,-אבזרים""
המיםכמותשלקביעתהאומדידתהלשםפרטיתברשתשהותקןמכשיר-מד-מים""

;לנכסהמסופקים
;אום-אל-פחםהמקומיתהמועצה-מועצה""
זהעזרחוקלעניןשנתמנהאחראדםלרבותהמועצה,שלהמיםמפעלמנהל-המנהל""
ימקצתםאוכולםהמנהל,תפקידיאתלמלאהמועצהידיעל
מנוע,צינור,מוביל,קידוח,סכר,תעלה,מנהרה,מעין,בריכה,באר,-המים"מפעל"

לשאיבתלשמשהמיועדיםאוהמשמשיםאחרציודאומיתקןמבנה,כלוכןמשאבה
;פרטיתרשתלמעטלהסדרתם,אולהספקתםלהעברתם,לאגירתם,מים,
תשי"א-א),(המקומיותהמועצותבצוכמשמעותם'-חקלאית"ו-,,אדמהבנין""נכס","

19502;
אומגוריםביתשלוניקוישטיפהבית,במשקכביסהאדם,בניתצרוכת-בית"צרכי"

ביתצרכיבגדרשאינםהצרכיםלמעטהותקן,שלאוביןברזבושהותקןביןמשרד,
;19363מים),אספקת(העיריותלפקודת16סעיףלפי
יבמקצתהאובכולהפרטית,ברשתהמחזיקאדם-צרכןע"
לפיזוראולחימוםלוויסות,לחץ,להגברתמיתקןאגירה,דודאבזר,-פרטית"רשת"

לאספקתלשמשהמיועדאווהמשמשבנכסהמצויאחרמכשיראומיתקןכלוכן
;מד-מיסלמעטלנכס,מים
שלהעליוןוהשטחהבניןקירותשלהחיצונישטחםשבתחומוהחלל-בנין"נפח"

שגגוובבניןשטוח,שגגובבניןהגגשלהעליוןושטחוביותר,הנמוכהקומתורצפת
משטחותקרהלואיןאםאוביותרהעליונההבניןתקרתשלהתחתוןצדו-משופע
התפוסהחללגג,אוהצדדיםמכלקירותבחלקאובבניןאיןואם;הגגשלהתחתון

שביןההלל-קירותעלנשעןאינוהגגואםיהאמורהחלקידיעלאוהבניןידיעל

1שמתחתיווהרצפההגג
בסחורה.עיסוקאוייצורצרכי-עסקעצרכי"

מחדשהתקנתואופירוקוהחיבור,הרחבתמים,למפעלפרטיתרשתחיבורא)(2.
טיםע:נ5המנהל.ידיעלאלאייעשולא

פירוקוהחיבור,הרחבתמים,למפעלפרטיתרשתבחיבורהרוצהנכסבעלב)(

רשת,אותהשלתכניתבצירוףבכתבבקשהלמנהליגישמחדשהתקנתואו

ישלםזה,סעיףלפימחדשהתקנתואופירוקוחיבור,הרחבתחיבור,בעדג)(

:מראשלמועצההמבקש
וכןבתוכפת,שנקבעבשיעוראגרה)1(
המנהל.שהגישחשבוןלפיהוצאות)2(

256.עמ'תשכ"ה,9,חדשנוסחישראל,טד,נתד,נ,1
280.עמ'תשכ"ב,121.9,ק"ת;178עט'תשי"א,127,ק"ת2
1.עמ'560,מס'1ת01'1936,ע"ר3

3003ש3.8.197תשכ"ז,בתמתכ"ז2084,התקנותקובץ
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חשבוןלפיהוצאותמראשלמועצההמבקשישלםזמנימיםקוהנחתבעדד)(
המנהל.שהגיש

ולאיסירנהלאקיימת,פרטיתרשתישנהלאפרטית,רשתאדםיתקיןלאא)(3.פרמיתרשת
אלאסדירה,מיםלהזרמתהדרושיםדהופימתיקוניםלצורךפרטאחרת,בדרךבהיטפל
המנהל.מאתבכתבהיתרלפי

המוצעתהרשתתכניותבצירוףבכתבתוגשא)(קטןסעיףלפילהיתרבקשהב)(
רשתלהתקנתלהיתרפרטההיתר,בעד;העניןלפיהכלהתיקון,אוהשינויתכניתאו

בתוספת.שנקבעבשיעוראגרהלמועצהתשולםפרטית,

ועלהנכסבעלידיעלייעשותיקונהאושינויההפרטית,הרשתהתקנתג)(
בונו.הש

דעתולהנחתחשבונו,ועלהצרכןידיעלתקיןבמצבתוחזקהפרטיתהרשתד)(
המנהל.של

שלבדיקהתיערךכיהמנהלמאתבכתבלבקשרשאיצרכןאונכסבעלה)(
בדיקהבעדזו.בקשהימלאוהמנהלבנכס,שהותקנהמקצתה,אוכולההפרטית,הרשת
בתוספת.שנקבעבשיעוראגרהלמועצהתשולםכאמור

באבזריםאלאשינויהאותיקונהפרטית,רשתהתקנתלצורךאדםישתמשלאו)(
המנהל.ידיעלנקבעווטיבםסוגיתםשמידותיהם,

קטןבסעיףכאמורידיועלשנקבעוהאבזריםהחלפתעללהורותרשאיהמנהלז)(
כןאםאלאהצרכןעלההחלפההוצאותיחולולאכאמור,המנהלהורהאחרים.באבזריםו)(

אומד-מיםשלהתקינהפעולתואתמנעאותקין,במצבהיהלאלהחליפושישהאבזר
לזיהומם:אולבזבוזםהמים,באספקתלהפרעותגרםאואבזר

הנחתאגרת
צינורות

-מיםלמפעלמחוברתפרטיתרשתכברקיימתשבולנכספרט-נכסבעלא)(4.

צינורותהנחתאגרתלמועצהישלםמים,צינורהמועצההניחהשבורחובקטעהגובל

בתוספת.שנקבעבשיעור

ב).(3סעיףלפיהבקשההגשתעםתשולםמיםצינורותהנחתאגרתב)(

הונדלאםישלם,מיםלמפעלמחוברתפרטיתרשתכברקיימתשבונכסבעלג)(

בתוספתשנקבעבשיעורמיםצינורותהנחתאגרתבנכס,חדשבניןנבנהאוהבניןנפה
החדשה.הבניהאוהבניהתוספתלגבי

מים,לספקעומדיםאומספקיםשלונכסבכלמד-מיםלהתקיןרשאיהמנהלא)(5.מד-מיםהתקנח

להסירו.אולהחליפולתקנו,לבדקו,הוארשאיהצורךובשעת

ב)(

ג)(
המנהל.

ד)(
בתוספת.

המועצה.רכושהואמד-המים

ידיעלאלאיוסרולאיוחלףלאיתוקן,לאייבדק,לאמד-מימ,יותקןלא

שנקבעובשיעוריםמד-מיםהתקנתואגרתמד-מיםאגרתלמועצהישלםצרכן

e.s.Nerתשכ"ז,בתמי.כ"20841,התקשת'קיבץ30011
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מיוםיום30תוךלמנהללהביארשאיצרכןמד-מים,אגרתתשלוםבמקוםה)(
להתקינוולבקשוהמנהלידיעלשאקשרמהדגםמד-מיםברשומותזהעזרחוקפרסום
הפרטית.ברשהו

מדימיםהתקנתאגרתלעיריהישלםה)(קטןסעיףלפימד-מיםצרבןהביאו)(

בלבד.

יהאהצרבןשלהפרטיתברשתומותקןה)(קטןבסעיףבאמורמד-תמיםהיהז)(

מד-מים.התקנתמאגרתגםפטור

נגרםאםמלבדלאבדנהאולמת-מיםשייגרסנזקלכלאחראייהיהצרכןח)(
תפקידו.מילויבעתהמועצהמעובדיאהדשלבאשמתוהנזק

שמד-לדרושרשנהכהלכהפועלאינושמד-המיםלחשושיסודלושישצרכןט)(
אגרתמראשלמועצההצרכןישלםכאמור,מד-מיםבדיקתבעד1המנהלידיעלייבדקהמים
פגום.היהשמד-המיםהבדיקההעלתהאםתוחזרהאגרהבתוספת.שנקבעבשיעורבדיקה

מיםאגרתמיםאגרתלמועצהצרכןישלםמיסלמפעלהמחוברלנכסמיםאספקתבעדא)(6.
תפחתשלאובלבדמדוהמים,ידיעלשנרשמההמיםכמותלפיבתוספתשנקבעבשיעור

בתוספת.שנקבעהמינימלימהשיעור

שהוצאאומסויימתתקופהבמשךכהלכהפעללאמד-המיםכיהמנהלמצאב)(
הצרכןאתלזכותאולחייבהוארשאימהרשתאחרתסבירהמסיבהאותיקוניםלרגל

שקדמוהחדשיםשניבמשךהממוצעתהתצרוכתלפישנקבעההמיםכמותבעדבתשלום
המקבילההתקופהשלהתצרוכתלפיאושלאחריה,החדשיםשניובמשךתקופהלאותה

לנכון.שימצאכפיהקודמת,בשנה

לפיהוארשאיהמים,כמותברישוםמדייקאינומד-המיםכיהמנהלמצאג)(
כתוספתאותהרשםשמד-המיםהמיםכמותבעדבתשלוםהצרכןאתלחייםהערכתומיטב

דיוקהמאיהנובעההפרשכהפחתתאו

המנהלרשאיאחדים,צרכניםידיעלהמוחזקנכסאחדמד-מיםמשמשד)(
כלאוהאגרותהלוקתעללהורותהצרכנים,אחדבקשתלפיהואוחייבהוא,מיזמתו
אותוישלםצרכןשכלבאופןהצרכנים,אותםביןזהעזרחוקלפיהמגיעאחרתשלום

וביןידועלהמוחזקיםהחדריםשביןליחסבהתאםהאמוריםוהתשלומיםמהאגרותהלק
מהשיעוריםיפחתושיאובלבדאותם,משמששמד-המיםההדריםשלהכוללהמספר

התשלומיםשלאחרתחלוקהעללהורותהמנהלרשאיכןבתוספת.שנקבעוהמינימליים
הצרכנים.כלשלבכתבהסכםפיעלהצרכניםבין

בוהכשתפהקיםאחדים,צרכניםידיעלהמוחזקנכסאחדמד-מיםמשסהרה)(
מה-אחדכלשלחלקואתלהעריךהמנהלרשאיאחרים,לצרכיםומקצתםלמגוריםמקצתם
כזהצרכןכלידיעלתשולםהמיםואגדתמד-המים,ידיעלשנרשמההמיםבכמותצרכנים
בתוספת.שנקביוהמעימלייםמהשיעוריםיפחתושלאובלבדלכך,בהתאם

נזילהונתגלתהאחדים,צרכניםידיעלהמוחזקנכסאחדמד-מיםמשמשו)(
להעריךהמנהלרשאימהצרכנים,אחדיםאואחדידיעלהמוחזקבחלקהפרטיתברשת

צרכנים.אותםאוצרכןאותוידיעלתשולםזומיםכלותבעדואגרהשנזלוהמיםכמותאת

1005שז8.8.19תשכ"ז,בתמוזכ"20841,תקנות"קובץ
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והיההנכס,לכלכללימד-מיםוכןהצרכניםלכלדירתייםמדי-מיםהורכבוז)(
כלהגיעואםזולתהצרכנים,כלביןשווהבאופןההפרשוחולקביניהם,ברישוםהפרש

אחר.חלוקהאופןעלהמנהלעםבכתבלהסכםהצרכנים

מיםאספקת
חוזהלפי

לאספקתמיוחדבחוזהצרכןעםלהתקשרהפנים,שרבאישוררשאית,המועצהא)(7*
תנאים.בוולקבועמים

החוזה.תנאייחולוזה,עזרחוקהוראותוביןהחוזהתנאיביןסתירההיתהב)(

כפיפקדוןהמועצהבקופתלהפקידצרכןלחייבהמועצהראשרשאיהמועצהבאישור8.פקדונות
אומד-המיםאבדןעקבנזקדמיאוזהעזרחוקלפימיםאגרותתשלוםלהבטחתשיקבע,
הצרכןמאתהמגיעסכוםכל-אחרותגביהבדרכילפגועבלי-מתוכוולגבותקלקולו,
נזק.כאמור.כדמיאוכאגרה

מאתלכךהדרישהמסירתמתאריךיום14תוךישולמואחריםותשלומיםמיםאגרת9.התשלוםשעד

המועצה.

סכךאישור
ההוצאות

באישורהמנהליכריעזה,עזרחוקלפיהמגיעהוצאותסכוםבדברשאלהנתעוריה10.
לכך.לכאורהראיהישמשההוצאותגובהעלהמנהלאישורבכתב.

עזרחוקלפיבהםחייבשהואהסכומיםאתהקבועבמועדסילקשלאצרכןא)(11.החיבורניתוק
שפגעאואחרת,בצורהבהםפגעאוזיהמםלרעה,בהםהשתמשמים,שבזבזאוזה,

בכתב.בולהתרותהמנהלרשאיבמד-מים,

ההתראה,מסירתמיוםימים5כתוםהמנהל,רשאילהתראה,הצרכןשעהלאב)(
יתרוביןהצרכןשלבהחזקתואשרהפרטיתהרשתשלחלקאותוביןהחיבוראתלנתק
המים.מפעלאוהפרטיתהרשתהלקי

בניגודהודששחיבורהאו2לסעיףבניגודמיםלמפעלשחוברהפרטיתרשתג)(
החיבור.אתלנתקעתבכלהמנהלרשאי16,לסעיף

כלתשלוםלאחראלאיחודשלאג),(אוב)(קטןסעיףלפישנותקחיבורד)(
למנועכדיתיקון,הטעוניםהדבריםתיקוןלאחראוכאמור,מהצרכןהמגיעיםהסכומים
סעיףלפישנותקהיבורחידושבעדהענין.לפיהכלכאמור,במד-מיםאובמיםפגיעה
בתוספת.שנקבעבשיעורהידושאגרתתשולםב),(קטן

ברשתאוהמיםבמפעלבתיקוניםדחוףצורךשלבמקרהאוחירוםבשעתא)(12.מיםהפסקת
כולההמיםאספקתאתלהפסיקאולעכבלנתק,הצורך,במידתהמנהלרשאיהפרטית,

מקצתה.או

האגרותמתשלוםצרכןפוטראינוא)(קטןסעיףלפיבסמכויותהשימושב)(
זה.עזרחוקלפיחייבשהואהאחריםוהתשלומים

קטןבסעיףכאמורהמיםאספקתלהפסקתאולעיכובלניתוק,הסיבההלפהג)(
תשלום.ללאשנותק,הפרטיתהרשתחיבוראתמידלבצעהמנהלחייבא),(

8.8.1067תשכ"ז,בתמוזכ"20811,התקנות,קובץ3006
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י"יתכניסחשבעבשעותנכסלכללהיכנסרשאיידיהעלשהורשהמיכלאוהמנהלא)(13*

נ-מנתעלסביר,זמןבכלהירדםונושעתל-8.0017.00

צינור,מד-מים,למדודאולמסורלהחליף,לשנות,לתקן,לבדוק,להתקין,)1(

ילעשותונחוץשבנסיבותאחרמעשהכללעשותאובהם,כיוצאאואבזרים

אחרתפגיעהאומיםשלזיהוםאולרעהשימושבזבוז,היהאםלבדוק)2(
ילצרכןשסופקההמיםכמותאתלברראובמים

1זהעזרחוקלפיאחרתשלוםאואגרהכללגבותאוחשבוןכללמסור

י12או11סעיפיםלפיהמיםאספקתולהפסיקלעכבלנתק,אוחיבורלנתק

,זהעזרחוקהוראותקויימואםלבדוק

זה.עזרחוקלפילעשותורשאישהואאחרמעשהכללעשות

)3(

)4(

)5(

)6(

בסםמהשתמשידיועלשהורשהלמיאולמנהליפריעולאאדםיעכבלאב)(
א).(קטןסעיףלפיכויותיו

במיםשירש שברשותו.מיםיבזבזשאחרירשהאויגרוםולאאדםיבזבזלאא)(14.

שברשותובמיםישתמששאחרירשהאויגרוםולאבמיםאדםישתמשלאב)(

המנהל.שקבעאחרתלמטרהאוביתלצרכיאלא

ובהתאםהמנהלמאתהיתרלפיאלאאוירמיזוגלצרכיבמיםאדםישתמשלאג)(
ההיתר.לתנאי

להכניסיגרוםולאלתוכויכניסלאבהיכבסולאמיםבמפעלאדםירחץלאד)(

באס-להפרעהאולזוהמהלגרוםהעלולמעשהכלבויעשהולאחפץאוהייםבעללתוכו

המים.פקת

מישופכין,מידלוחים,מיםשללמערכותשתיהמימערכתאדםיחברלאה)(

בזה.כיוצאאוכימיתתעשיה

אלאבזה,כיוצאאוערבול,הרמה,לפעולותהמיםלחץאתאדםינצללאו)(

המנהל.ברשות

ישתמששאחרירשהולאיגרוםולאהשקאהלצרכיבמיםאדםישתמשלאז)(

שתפורסםבהודעההמנהלידיעלשייקבעובשעותאלאהשקאהלצרכישברשותובמים

המועצה.בתהום

אחרים.לצרכיםלהשקאההמיועדיםבמיםאדםישתמשלאח)(

המים.למפעלהשייךאבזרכלכדיןשלאיסגורולאאדםיפתחלאט)(

שריפה.כיבוילצורךאלאשריפהברזאדםיפתהלאי)(

להשקאתהמיועדברז-תפקידובמילוימועצהלעובדפרט-אדםיפתחלאיא)(
ציבוריות.נטיעות

8.8.19873007תשכ"ז,בתמוזכ"20841,התקנותקובץ
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עוכבהשנותקה,לאדםפרטאחי/אדםלרשותאותםיעבירולאמיםאדמימכורלא15*ימ6מכירת
העברתם

המנהל.מאתבכתבהיתרלפיאלא11,לעיףלפיהמיםאספקתלך

חיבורחירק
ששתק

לפיאלאיחודשלאזהעזרחוקהוראותלפישנותקפרטיתרשתשלחיבורא)(16.
המנהל.מאתבכתבהיתר

א),(קטןבסעיףכאמורהמנהלמאתהיתרללאשחודשפרטיתרשתשלהיבורב)(
ההיפך.הוכחלאעודכלהצרכןידיעלכמחודשאותורואים

בפניאחסירה
זיהום

סבירבמרחקאלאאחרמזוהםמקוםאוזבלבורשופכין,בוריקייםולאאדםיפתחלא17..

המים.ממפעל

לחייברשאיהמועצה)ראש-להלן(ידיועלשהוסמךמיאוהמועצהראשא)(18.תיקוניםדרישת

שלמחזיקאובעלכלאוממנה,חלקבעלאופרטיתרשתבעלאוצרכןכלבכתבבדרישה

סדירה.מיםבאספקתלפגועשעלולמפגעכללסלקאולתקןבדרישה,שנקבעז%תוךנכס,

אחריה.למלאחייבכאמורדרישהשקיבלמהב)(

א),(קטןבסעיףכאמורהמועצהראשדרישתאחרילכךשנדרשמימילאלאג)(
הביצוע.הוצאותאתממנוולגבותבמקומוהעבודהאתלבצעהמועצהרשאית

נמסרו,אםכדין,תהאזהעזרחוקלפיאחרמסמךאוחשבוןדרישה,הודעה,מסירת19.הודעותרירת

אוהרגיליםעסקובמקוםאומגוריובמקוםנמסרואומכוונים,הםשאליוהאדםלידי

אוהעובדבוגראדםכללידיאוהבוגרים,משפחתומבניאחדלידילאחרונה,הידועים

במקוםמענולפיאדםאותואלהערוךרשוםבמכתבבדוארנשלחואושם,המועסק

כאמור,המסירהאתלקייםאפשראיאם1לאחרונההידועיםאוהרגיליםעסקואומגוריו

שבוהנכסעלאוהאמורים,המקומותבאחדבולטבמקוםהוצגואםכדיןהמסירהתהא

הואלפחותמהםשאחדהמועצה,בתחוםהנפוציםעתוניםבשניהתפרסמואודניםהם

העברית.בשפה

עבירהשלובמקרהלירות,500קנס-דינוזה,עזרחוקמהוראותהוראהעלהעובר20.

הרשעתואחריהעבירהנמשכתשבויוםכלבעדלירותעשריםנוסףקנס-דינונמשכת,

המועצה.ראשמאתבכתבהודעהעליהלושנמסרהאחריאובדין

ז"כשת-1967"מים),אספקת(לאום-אל-פחםעזרחוק"ייקראזהעזרלהוק21~השם

8.8.1991חשכ"ז,בתמרכ"20841,התקנות,ק,ובץ
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תעשיהאומלאכהיחידתלכל

מחדשהתקנתואוהחיבורפירוקהחיבור,הרחבת)2(
-הצרכןדרישתלפי
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מ-"2למעלה

פרטיתרשתשללהסרתהאולשינויההיתרבעדאגרה
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)ה)(3סעיף(פרטיתרשתשלבדיקהאגרת
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ביירותהאגרה
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7090

100150

150220

250350
המנהל.שהגישחשבוןלפי

בפיזתהאגיהוה-הובלהפירוק,דמיכוללמד-מיםבדיקתאגרת

10)ט)5(סעיף(מחדשתקנה

לחודש-6(סעיף(מיםאגרת7.

ביתילשימוש)1(

לבניה)2(

עסקלבתי)3(

למוסדות)4(

לחקלאות)5(

)ד)11(סעיף~חיבורחידושאגרת8.

נתאשר.
1967(באפריל)10תשכ"זב'באדרכ"ט

האגרהלמ"קהאגרה

תמי,נהסבשורות
בטירוח

52.51.57

52.5

52.53

52.5

11
בפרזתהאגרה

10

מהאמנהפוארוודיה

אום-אל-פחםהמקומיתהמועצהראש

81166(,המ(
שפיראמשהחיים

הפניםשר
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המקומיותהמועצותפקודת

כלביםעלפיקוחבדברלמעלורנ-תרשיחאעזרחוק

המועצהמתקינהן,המקומיותהמועצותלפקודתו-2223סעיפיםלפיסמכותהבתוקף
:זהעזרחוקמעלות-תרשיחאהמקומית

-זהעזרבחוק1.הגררות

;בפיקוחואוברשותונמצאשכלבאדם-כלב"בעל"
;המועצהידיעלכלבלבעלשניתנהממתכתלוחית-מספר-לוחית-מספר""

;המועצהבתחוםכלבלהחזקתרשיון-רשיון""
;מעלות-תרשיחאהמקומיתהמועצה-המועצה""

המועצהראשידיעלזהעזרחוקלעניןשהוסמךאדםלרבות-המועצה"ראש"

רשיוזחובת
ראשמאתרשיוןעליוניתןאםאלאהמועצהבתהוםכלבאדםיחזיקלאא)(2*ולוהית*םםפר

לוחית-מספר.צווארוועלהמועצה

המועצהתושבוכןברשותו,כלבומחזיקהמועצהבתחוםזמניתהשוההאדםב)(
ההחזקהשתקופתובלבדובלוחית-מספר,ברשיוןחייביםיהיולאזמני,לפיקוחכלבהמחזיק

יום.עשרחמישהעלתעלהלא

רשיוןבקשת
וותקם

אתהמועצהראשאישר;כךעלבקשהלמועצהיגישברשיוןהרוצהאדםא)(3.

ולוחית-מספר.רשיון4,בסעיףשנקבעההאגרהתשלוםלאחרלו,יתןבקשתו,

עליושניתןכלבכלעלמלאיםפרטיםבושיירשמופנקסינהלהמועצהראשב)(

דרישתו.לפיהאמוריםהפרטיםאתהמועצהלראשימציאכלבבעלוכלרשיון,

נתינתו.שלאחרבדצמבר31ביוםיפקעזה,עזרחוקלפישניתןרשיוןג)(

חמישיםשלאגרהוכןרשיוןבלבעדלירותשתישלאגרהיגבההמועצהראשא)(י4אגרה

לוחית-מספר.כלבעדאגורות

;כלביםשניבעדבקראוצאןלרועהרשיוןאגרתעללוותררשאיתהמועצהב)(
דרך.מורהלוהמשמשכלבבעדרשיוןאגרתמתשלוםטור~עיוור

למססירוב
וניטולורשיך

:אלהבמקריםשניתןרשיוןלבטלאורשיון,ליחןלסרברשאיהמועצהראשא)(5.

;פראימזגבעלהואהכלב)1(

;הציבורלבטחוןסכנהמהווההכלב)2(

;לשכניםמפגעשהוארעשמקיםהכלב)3(

לפקודת386סעיףלפיעבירהעלאחתמפעםיותרבדיןהורשעהכלבבעל)4(

הציבור;בריאותאתהמסכניםבתנאיםכלבהחזקתעלאו19362הפלילי,החוק

חיסון),(הכלבתתקנותלפיכלבתנגדחיסוןזריקותקיבללאהכלב)5(

3.ז"טשת--1955

258.עמ'תשכילה,9,חרשנופתישראל,מדינתר,נ,1
288.עמ'652,הס'1תוס'1988,ע"ר2
242.עמ't~wwn,568ק"ת3

8.8.1087תשכ"ז,בתמוזכ"י2084,התחוחקיבלן3016
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לפיששולמההאגרהאתיחזירלאזהסעיףלפירשיוןשביטלהמועצהראשב)(
4.סעיף

שסירבוב5כ
עפועיתו
אורשיך
הרשיו,שבוטי

תוךימסורבוטללושניתןשהרשיוןאורשיון,לוליחןשסירבוכלבבעלא)(6.
המועצה.למאורותהכלבאתימיםארבעה

)2(,או)1(א)5(שבסעיףהמקריםיסודעלביטולואוהרשיוןלמתןהסירובהיהב)(
לפיכךעלצונתןשלוםשופטאםאלאהמועצה,למאורותשנמסרלאחרהכלב,יושמדלא

1934.4הכלבת,לפקודת5סעיף

)4(א)5()3(,שבסעיףהמקריםיסודעלביטולואוהרשיוןלמתןהסירובהיהג)(
למאורותהכלבמסירתמזמןשעותושמונהארבעיםתוךלמועצההודיעהכלבובעל)5(או

הכלב,יושמדלאהכלב,השמדתנגדבקשהמוסמךמשפטלביתלהגישכוונתועלהמועצה
שלתקופהכלבתחילתלמועצהישלםשבעליובתנאיכך,עליחליטהמשפטכיחאםאלא

בעשריםאגורות20כפולתשהואסכוםהמשפטביתהחלטתזמןשלפנייוםואחדעשרים
ואחד.

כלםהחוקת ציבורי,במקוםיוחזקשכלבוכלבבעלירשהולאציבורי,במקוםכלבאדםיחזיקלא7.
פיו.עלומחסוםהיטבקשורהכלבאםאלא

כיבחפיסה
עסושאיו
רשיה

והשמדתו

בהתאםשלאהמוחזקאולוחית-מספרצווארועלשאיןאורשיוןעליושאיןכלבא)(8.
לתפסואי-אפשרואםהמועצה,למאורותוימסרהוהמועצהפקידאושוטריתפסהו7,לסעיף
להשמידו.הוארשאי

לאאםאלאיושמדלאא)(קטןסעיףלפיהמועצהלמאורותשנמסרכלבב)(
אתלהאריךרשאיתהמועצה;שנמסראחרישעותושמונהארבעיםתוךתובעיםלויימצאו

ערך.כבעלהכלבלהנראהאםימיםשבעהעדהאמורההתקופה

לאחראלאבחזרה,לקבלובעליויוכללאא)(קטןסעיףלפישנתפסכלבג)(
לכלאגורות20למועצהוישלםהמועצהבמאורותהחזקתותקופתתוךרשיוןעליושימציא

החזקתו.מימייום

העבירההיתהואם;לירותמאהקנס-דינוזה,עזרחוקמהוראותהוראהעלהעובר9.

עליהלושנמסרהאחריהעבירהנמשכתשבויוםלכלאחתלירהנוסףקנס-דינונמשכת,

בדין.הרשעתואחריאוהמועצהראשמאתבכתבהודעה

אליהובניטהנתאשר.

מעלות-תרשיחאהמקומיתהמועצהראש1967(ביוני)23תשכ"זבסיוןט"ו
85842(,מח1

שפיראמשהחיים

הפניםשר

73011"8.8.19תשכ"ז,בתמוזכ"1ש)48,התקנותקובץ
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טעויותתיקון

ז"כשת-1967,ורדיו),טלביזיהלאנטנותתרניםהתקנת(והבניההתכנוןבתקנות
שידור),תחנות("במקום5,בתקנה1174,עמ'תשכ"ז,1982,התקנותבקובץשפורסמו

ד"כשת-1964".קשר),תחנות("צ"לז"טשת--1955"

תיקון),(הנדסי)בציודשימושבעדשכר(ושירותיםמצרכיםעלהפיקוהבצו
סידוריבמספר1,בסעיף1327,עמ'תשכ"ז,1991,התקנותבקובץשפורסםז"כשת-1967,

"127".צ"ל"172"במקוםלירות","בטור38,

117(,מס'תיקון(המס)ושיעורימסטעוניושירותיםסחורותקביעת(קניהמסבצו
ן5)"(".צ"ל")45("במקום2,בסעיף2738,עמ'תשכ"ז,2068,התקנותבקובץשפורסם

שפורסמוז"כשת-1967,שעה),הוראת(ביטוח)דמיגביית(הלאומיהביטוהבתקנות
ו-48115סעיפיםלפיסמכותיבתוקף"צ"להרישהבמקום2897,עמ'תשכ"ז,2081,בק"ת

.":אלהתקנותמתקיןאניד"ישת--1953",הלאומי,הביטוהלהוק

8.8.1067כשת"1,כתמסכ"20841,תקנות"קבץ3012
ירושליפהממשלתי,המדפיסע"יהודפםאגורות144המחיר
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