קובץ התקנות
\

א' בשבט התשמ״ד

• '

4574

י

 5בינואר 1984

עמוד
؛ תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון) ,התשמ״ד—. 1984

.

.

תקנות'מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים) (תיקון) ,התשמ״ד—. 1984

.

688

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה בפיטורים) (תיקון),
.
.
.
. . .
.
התשמ״ד—. 1984

688

' .

.

689

תקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (מס( )3 ,תיקון) ,התשמ״ד—. 1984
1
.
.
תקנות הדואר (תעריפי טלפון) ؛(מס׳ ( )3תיקון) ,התשמ״ד. 1984-

.

690

..

691

.

.

691

(תיקון),
.

694

.

699

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים * מקסימליים ללחם) (תיקון מם׳ ,)5
.
י.
.
־.
 .־
.
התשמ״ד—. 1984

700

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש) (מס ,)3 ,התשמ״ד—1984

701

. .

702

תקנות בתי הסוהר (תיקון) ,התשמ״ד—1984

.

תקנות התעבורה (תיקון מס ,)2 ,התשמ״ד—. 1984

.

.

.

.

.

..

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה .ושירותי גרורים)
 ..
.
.
.
.
.
התשמ״ד—1984
אכרזה על שמורת טבע (ביצת זיתא) ,התשמ״ד—1984

.

,

.

י חוק עור לגנים ,לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס׳  ,)2התשמ״ד—. 1984

■

688.

r

תכניתילשיווק פרי הדר (תיקון) ,התשמ״ד— 1984י.

.

.

.

 .؛

702

-..............

תקנות מס שבת מקרקעין (מס רכישה) (תיקון),

-

התשמ״ד1984-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו־ 115לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג—? 1963

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין אקנות אלה:

'

?

תיקון תקנה 13

.1

י
،،

בתקנה"(13ד) לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) ,התשל״ה— ,2 1974במקום

s

"כ״ה בטבת התשמ״ד ( 31בדצמבר )1983״ יבוא "כ״ז באדר ב ,התשמ״ד ( 31במרס )1984״.
ט״זבטבת התשמ״ד ( 22בדצמבר )1983

יגאל כהן ־א ורנד
שר האוצר

•

•' -חמ )3—232

?،

 1ס״ח.התשב״ג ,עט׳ .156
 2ק״ת התשל״ה ,עט׳  ;140התשמ״ג« ,מ' .1746

תקנות מס הכנסה (ניבוי בעד ביטוח יפנאת שיניים) (תיקנן),
התשמ״ד1984-
בתוקף־ סמכותי לפי סעיף 47ב(ב) לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות מס הכנסה■ (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים) ,התש״ם—,2 1980

בסופה יבוא:
שנת תמס

הסכום בשקלים
"2300

"1983

#

יגאל .כ ה ן ־ א ו ר ג ד
שר האוצר

ט״ז בטבת התשמ״ד ( 22בדצמבר )1983
)(3—886 »fi.
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס״ח התשמ״ג ,עט' .59
 2ק״ת התש״ם ,עט׳  ;761התשמ״ג ,עט.602 ,

-

 -׳

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה
כפיטורים) (תיקון) ,התשמ״ד984-ו
בתוקף ■ סמכותי לפי סעיפים  8ו־ 33לחוק פיצויי' פיטורים ,התשכ״ג—/ 1963

ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה ( 12ב) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה
.1
כפיטורים) ,התשכ״ד— ,2 1964בהגדרת "ישוב באיזור פיתוח" ,אחרי "יבנאל" יבוא

תיקון תקנה !2

"כפר־ורדים ,מנחמיה ,מטולה ,מגדל ,רמת ישי ,ראש פינה ,כנרת (המושבה) ,כפר תבור,
יסוד המעלה".
י.

י״ג בטבת התשמ״ד ( 19בדצמבר )1983

'■חמ 327־)3

.

אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה

 1ס״ח ההשנ״ג ,עט ;136 ,התש״ם ,עט.135 ,
 2ק״ת התשכ״ד ,עט׳  ;632התשמ״ב ,עט.1456 ,

,588

קובץ התקנות  ,4574א׳ בשבט התשמ״ד5.1.1984 ,

।

1

תקנות בתי הסוהר

( r(pp’nהתשמ״ד1984-

t
. I
בתוקף סמכותי לפי סעיף  132לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל״ב—?1971

אני מתקין תקנות אלה:
.1

במקום תקנה  37לתקנות בתי ■הסוהר ,התשל״ח—( 211978להלן — התקנות העיק-

החלפת תקנה 37

ריות) ,יבוא:

״חפצים אפויים

( .37א)

אסיר שפוט ,לרבות אסיר'אזרחי ,לא יחזיק ברשותו׳ מסמכים,

כספים או חפצים אחרים ,למעט —
()1

תלבושת ומצרכים לגיהות אישית לפי תקן שנקבע בהו 

ראות המחייבות בשירות;
( )2מצרכים שקנה בקנטינה;
()3

.מכתבים ודברי דואר אחרים שקיבלכדין ,חומר קריאה.

).

שהחזקתו מותרת לאסיר לפי תקנות אלה ובכמות שיקבע
מנהל בית .הסוהר וחפצים אישיים שהחזקתם הותרה לאסיר
בידי מנהל בית הסוהר בכפוף לתנאים ,לנסיבות ולהגבלות
שנקבעו בהוראות המחייבות בשירות.
(ב)

על אף האמור בתקנות  36ו־ ,39אסיר שטרם נגזר דינו,

רשאי ,לפי היתר מאת מנהל בית הסוהר ,להחזיק ברשותו כל חפץ
שהיה עמו או שנשלח אליו או שקנה בקנטינה ,למעט כספים ותרופות
ולמעט חפצים העלולים לשמש לבריחה ,לפריצה ,לתקיפה ,לחבלה או
להתאבדות וחפצים שהחזקתם או השימוש .׳בהם מהווה עבירה או שיש

בהם או בשימוש בהם כדי לפגוע בסדר הטוב או במשמעת בבית הסוהר.

(ג) על .אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) ,אסיר רשאי להחזיק
ברשותו כל מסמך הדרוש לו לצורך הליך משפטי שהוא צד בו".
.2

בתוספת לתקנות העיקריות ,במקום טופס  1יבוא;

החלפת טופס 1

בתוספת

"טופס ן
הצהרת מתגיים
אני החתום מטה .......................................הנושא תעודת זהות מס................. ........ ,
השם
מצהיר בזה כי —
()1

.

x

כל הפרטים והתשובות שנתתי בקשר להתגייסותי הינם נכונים;

( )2לא אפסיק את שירותי בשירות בתי הסוהר אלא ברשות נציב בתי הסותר שניתנה
בכתב או לאחר תום שלושה חדשים מיום שאמסור הודעה' בכתב על כך לנציב בתי
הסוהר;

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ■ ,21עמי  ;459ס״ח התשמ״ב ,עם' .201
 2ק״ת התשל״ח ,עט'  ;1958התש״ם ,עט'  ;77התשמ״ג ,עט׳.898 ,
קובץ התקנות  ,4574א' בשבט התשמ״ד5.1.1984 ,

689

■ ( )3אני מסכים לשרת• בשירות בתי הסוהר בהתאם להוראות פקודת בתי הסוהר
[נוסח חדש] ,התשל״ב— ,1971בהתאם לתקנות שהותקנו לפיה ובהתאם לפקודות
ולהוראות אחרות הניתנות כדין ,כפי שהן בתוקף אותה שעה.

המתגייס

אני מאשר כי המתגייס הנ״ל הצהיר וחתם על ההצהרה דלעיל בפני.

\

.

תאריך....־ ........................
המקום ......................י .............

»

•■

י

סוהר בכיר"
יוסף בורגי
שר הפנים

י״ז בטבת התשמ״ד ( 23בדצמבר )1983
<תמ >3—622

» ■

*

X

תקן1ת הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (מס( )3 ,תיקון),
,1
התשמ״ד1984 -
■בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הדואר [נוסח חדש] ,התשל״ז—,1.1976

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

י .1

v

בתוספת לתקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (מס ,)3 ,התשמ״ד—— 2 !983

בכותרת' של חלק ב /במקום "משלוח מברקים" יבוא "משלוח מברקים

()1

י ופקסימילה״;

\

■

אחרי פרט  1.7בחלק ב ,יבוא:

()2

.।

י

העברת מסמכים כפקסימילה *

״.2

■בפרט זה ,״עמוד״ — עד למידה מרבית של  297מ״מ  x 210מ״מ.

•

ץ
תחילי■

2.1

מבית דואר עד לבית דואר בלבד —

2.1.1

עמוד ראשון י

184.00

2.1.2

כל עמוד נוסף

52.00

2.2

מבית דואר עד לבית הנמען —

2.2.1

עמוד ראשון

2.2.2

כל עמוד נוסף

־

242.00
"52.00

* כולל מס ערר מוסף.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בשבט התשמ״ד ( 8בינואר .)1984

כ״ו בטבת התשמ״ד ( 1בינואר )1984
<
(חט )3—47

מרדכי

צפורי

שר התקשורת

1
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,29עט׳ .567
 2ק״ת התשמ״ד ,עט׳ .440
690

קובץ התקנות  ,4574א ,בשבט התשמ״ד5.1.1984 ,

1
,

תקנות הדואר (תעריפי טלפון) (מס( )3 ,תיקון),

התשמ״ד1984-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הדואר [נוסח חדש] ,התשל״ז—/1976

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בחלק ו ,לתוספת השניה לתקנות הדואר (תעריפי טלפון) (מס ,)3 ,התשמ״ד—

.1

— 21983

במקום פרט  2יבוא:

()1

״.2

שיחה מקומית מטלפון ציבורי המופעל על ידי אסימון

י במקום פרט  5יבוא:

()2

״.5

־ 5.00שקלים".

،

שיחה בין עירונית באמצעות טלפונאי מטלפון ציבורי'המופעל על ,ידי

אסימון

.2

תיקון !.תוספת
השניה
י

לפי התוספת הראשונה בחלק ב,
ועוד  5.00שקלים".

,

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בטבת התשמ״ד ( 20בדצמבר .)1983

י״ד בטבת התשמ״ד ( 20בדצמבר )1983
(חט )3—47

תחייה

מרדכי צ פודי
שר התקשורת

 1דיני מדינת ישראל ,נוסה הדש  ,29עט.567 ,
 2ק״.ת חתשמ״ד ,עט׳ .453

תקנות התעבורה (תיקון מס'

,)2

התשמ״ד984-ו

י

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  70ו־  71לפקודת התעבורה ,1אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה ( 47ה) לתקנות התעבורה ,התשכ״א—( 21961להלן — התקנות העיקריות),

תיקח תקנה 47

אחרי פסקה ( )4יבוא:
״()5

הוא חוצה קו הפרדה רצוף ,אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא

קו קטעים".
.2

בתקנה (. 72א) לתקנות העיקריות —

.

בפסקה ( ,)2ברישה ,המלים ״על המדרכה ,או״ — יימחקו;

()1

אחרי פסקה ( )2יבוא:

()2

"(2א)

,

תיקח תקנה 72

’ .

1

על מדרכה' ,למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והתנייתו לפי חוק

עזר שהותקן על פי סעיף  77לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל".
.3

אחרי תקנה  83לתקנות העיקריות יבוא:
1

•

"הסעת-ילד
במושב הקדמי

־ 83א( .א) לא יסיע אדם במושב הקדמי של רכב מנועי ילד שטרם מלאו
، ,
,
י
,
,
לו  14שנים אלא אם כן הילד רתום בהתקן ריסון המתאים לגילו או
למשקלו.

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עט'  ;173ס״ח התשמ״א ,עמי .315
 2ק״ח התשנ״א ,עט ;1425 ,התשמ״ג ,עט ,899 ,175 ,־ ;1594התשמ״ד ,עט׳ ׳.31

• קובץ התקנות  •,4574א' בשבט התשמ״ד5.1.1984 ,

•

הוספת .תקנה
83א
׳

י

691

(ב)

בתקנה זו —

״התקן ריסון״ — כמשמעותו בתקן שאישר מנהל 'אגף הרכב בהודעה,

ברשומות;
״רכב מנועי״ — למעט אוטובוס ,אופנוע ואופניים עם■ מנוע עזר".
תיקח תקנה 84

בתקנה  84לתקנות העיקריות —

.4

()1

במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד)

׳

לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע אנשים ברכב מסחרי בלתי אחוד

אלא ־אם כן התירה רשות הרישוי ברשיון הרכב הסעת 'נוסעים ברכב כאמור,
כמפורט להלן:

י־ *

( )1עד ששה אנשים נוסף על הנוסעים שבתא הנהג ולא יותר
מתשעה אנשים לרבות הנהג בכל הרכב ובלבד שברכב מותקנים ארגז
ומושבים ,קבועים תקניים לפי מפרטים שקבעה.רשות הרישוי (להלן

בתקנה זו — ארגז תקני);
( )2ברכב כאמור בפסקה ( )1שלא הותקן בו ארגז תקני — עד ארבעה
אנשים בארגז ולא יותר משבעה אנשים בכל הרכב לרבות הנהג".
׳"

()2

תקנות משנה (ה)( ,ז) ו־ (ח) — יימחקו ותקנות משנה (ז) ו־(ט) עד (יד)

יסומנו (ה) עד (יא) ,כסדרן.
החי=ת

תקנה87

.5

במקום תקנה  87לתקנות העיקריות יבוא :

( .87א) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב חומר מסובן
x
 ..אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:

״הובלת חומי
מס؟

()1

כמות החומר המסוכן המובל אינה עולה על  1טון או

על  1000ליטר;
()2

החומר המסוכן ארוז בהתאם להוראות הקודקס של אימ״ו

ומסומן ומשולט בהתאם להוראות התוספת השניה;

( . )3הרכב מסומן לפי הוראות התוספת השניה ,בהתאמה
■ לחומר המסוכן שהוא מוביל.

(ב) בתקנה זו" ,חומר מסוכן"" ,קודקס של אימ״ו" ו״התוספת
השניה״ — כמשמעותם בצו הפיקוה על מצרכים .ושירותים (שירותי
הובלה ושירותי גרורים) ,התשל״ט—".3 1978

תיקח

.6

■ בתקנה ( 144א) לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )2יבוא:

תקנה 144
״()2

בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה ,יגיש לכל אדם שנפגע באותה

תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד —
(א)

ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב)

יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג)

יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי

נסיבות המקרה ובין השאר ,אמבולנס ,משטרה ומכבי אש;

ץ
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ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;

(ד)

(ה) במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו
ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה ,לבית חולים או לרופא".

תיקח

בתקנה 199־(א) ( )2לתקנות העיקריות ,הסיפה המתחילה במלים "ולגבי מבקש רשיון

.7

תקנה 199

כאמור״ — תימחק■ .

בתקנה  271לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ה) יבוא:

.8

י׳יקיו

תקנה 271

״(ה) בתקנה זו ,״הבעל״ — לרבות אחד מאלה:
■

()1

הבעל הרשום ברשיון הרכב;

אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי התאגיד —
אם הרכב רשום על שם תאגיד;

()2

מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב;

()3

( )4מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב
מנועיים או אחד מעובדיו שהוא ■הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו — אם
הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת !הבקשה".
.9

()1

בתקנה 282א( :א) לתקנות העיקריות —
_
בהגדרת ״תקנות או״ם״ ,בפסקה ( ,)2במקום ״בתקנה 15״ יבוא "בתקנה־
■

,

תיקיי
תקנה 282א

; "15.03

( )2בהגדרת ״הנחיות השוק האירופי״ ,בפסקה ( ,)2במקום "הנחיה מספר י
74/290״ יבוא ״הנחיה מספר 78/665״.
.10

תיקיי
תקנה 282ג

בתקנה 282ג לתקנות העיקריות —
בפסקה ( )2לתקנת משנה (א) ,במקום ״1977״ יבוא .״1985״ ;

()1

בתקנת משנה (ב). ,במקום ״בתקנה 15״ יבוא ״תקנה 15.03״ ובמקום
״הנחיה מס74/790 ,״ יבוא ״הנחיה מס׳ 78/655״ ;

()2

( )3בתקנת משנה (ג) ,במקום ״תקנה 15״ יבוא ״תקנה 15.03״ ובסופה יבוא
"והיצרן סימן על הרכב כי הוא עומד בדרישות כאמור".
.11

"

בתקנה  408לתקנות העיקריות —
()1

תיקיו

תקנה 408

בפסקה ( )2לתקנת משנה (א) ,בסופה יבוא:

'

,

"וכן דף נייר שבצדו האחד מצויינת ׳רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני
הוראות הטיפול בציוד״;

( )2־תקנת משנה (ג) — תימחק ,ותקנת משנה (ד) תסומן (ב) ובה• ,במקום "תקנת
משנה^א)״ יבוא ״תקנת משנה (א) ()2״.
.12

.תחילתה של תקנה  3ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ( 1באפריל .)1984

ח׳ בטבת התשמ״ד ( 14בדצמבר )1983
(ח« )3—83
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צו הפיקות על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים)
(תיקון) ,התשמ״ד1984-
כתוקף סמכותי לפי סעיפים  42 ,38 ,27 ,15 ,5ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,התשי״ח— / 1957אני מצווה לאמור:

הוספת
פרק רבימי

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים) ,התשל״ט—
.1.
( 21978להלן — הצו העיקרי) ,הפרקים הרביעי .והחמישי יסומנו ,פרקים חמישי ושישי
כסדרם ,ואחרי הפרק השלישי יבוא:

״פרק רביעי — הובלת חומר משוכן
הגייות

19ב.

בפרק זה —

״הובלת חומר מסוכן״ — הובלה ברכב של חומר מסוכן ,ביין נוזלים ,בין
גזים ובין מוצקים ,לרבות בתפזורת ,בצובר או באריזות ,כין כשכר
ובין בקשר עם עסקו או מסחרו של המוביל; . .
״אימ״ו״ — ארגון הספנות הבינלאומי שישראל חברה בו (; )I.M.O

״הקודקס של אימ״ו״ — הקודקס הבינלאומי הימי למטענים מסוכנים
שפרסם אימ״ו (; )I.M.D.G Code
׳

 .״היתר״ — היתר להובלת חומר מסוכן שנתן המפקח לפי סעיף 19ה;
״!1קטלוג״ — הקטלוג לסיווג חומרים מסוכנים אשר עורכת ,מפרסמת
י ומתקנת■ רשות הנמלים'בישראל ,ונמצא למכירה■ במשרדיה;
״חומר מסוכן״ — כל חומר מהחומרים המפורטים בלוח החומרים המסו 
כנים שבתוספת הראשונה ובקטלוג ,או כל חומר אחר הדומה לחומר
המסוכן בתכונותיו;

״מספר או״ם״ ( — )u.N Numberמספר בן ארבע ספרות לזיהוי חומר
מסוכן או קבוצת׳ חומרים מסוכנים שקבעה ועדת המומחים של
האו״ם להובלת מטענים מסוכנים (United Nations Committee
; (of Experts on the Transport of Dangerous Goods

■ ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה.
הובלת חומי
מסונ'

19ג .לא'יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב חומר מסוכן בכמות
של  1טון או אלף,ליטר ומעלה ,אלא באמצעות משרד הובלה ואם

נתקיימו כל אלה:
()1

למשרד .ההובלה רשיון מאת המפקח לפי סעיף  2והיתר

להובלת חומר מסוכן לפי סעיף 19ה;
()2

ההובלה נעשית על פי שטר מטען לפי סעיף 19ד;

 1ס״ח התשי״ח ,עט׳  ;24התשמ״ב ,עט■ ■92 ,
 2ק״ת התשל״ט■ ,עט'  66ועט ;1675 ,התשמ״א ,עט 327 ,יעט'  ;1468התשמ״ב ,עט׳  ;1441התשמ״ג ,עט׳ .39
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()3

החומר המסוכן ארוז בהתאם להוראות הקודקס של אימ״ו

ומסומן ומשולט בהתאם להוראות התוספת השניה;
( )4הרכיב מסומן לפי הוראות התוספת השניה ,בהתאמה
לחומר המסוכן שהוא מוביל.

שטר מסעו

19ד.

שטר מטען להובלת חומר מסוכן יכיל בנוסף לפרטים המנויים

בסעיף  ,13פרטים אלה:
()1

שמו המלא של החומר המסוכן ומספר האו״ם שלו;.

( )2השם המלא ,מספר הטלפון והמען של שולח החומר
המסוכן ושל מקבלו;
()3

תצהיר מאת משגר החומר המסוכן לפיו החומר נארז

וסומן כדין;
()4

,

יייתי

19ה.

כרטיס חירום -לפי הנוסח שבתוספת השלישית.

המפקח רשאי' לתת היתר להובלת חומר מסוכן למשרד

(א)

הובלה ,ולסייגו להובלה מסויימת או לסוג של ,הובלה ,לאחר שהוכחו
להנחת דעתו הדרישות הבאות ,כולן או מקצתן ,לפי הענין:
()1

ברשיון הרכב צויין כי הרכב (ובכלל זה כשמותקן עליו

מתקן קבוע או זמני) מתאים להובלת אותו חומר מסוכן;

( )2קיים לגבי הרכב אישור בר־תוקף מטעם מכון מוסמך
לפיו מתאים הרכב להובלת אותו חומר מסוכן;
( )3הרכב מצויד במכשירים ובאבזרים תקינים המוכנים להפ 
עלה'מיידית לכיבוי שריפות ולמניעת אסונות ,והמותאמים לסוג
החומר המובל ,כפי שיקבע המפקח בתיאום עם מפקח כבאות
ראשי;

בפסקה זו ,״מפקח כבאות ראשי״ — .כמשמעותו ■בחוק שירותי
הכבאות ,התשי״ט—;3 1959
()4

.נהגו של הרכב עמד בהצלחה בקורס אשר את תכניתו

אישר המפקח■ .

(ב) המפקח רשאי לתת היתר כאמור או לחדשו ,לסרב לתיתו או
לחדשו ,לבטלו ,להתלותו וכן להתנותו בתנאים ובין היתר בקביעת מסלול
נסיעתו וחנייתו ’של הרכב המוביל ,שעות ההובלה והוראות לפיקוח־ על
■ טעינה ופריקה ולהגבלתם.
שמירח דיגים

.2

'19ו .הוראות פרק זה באות להוסיף על כל הוראות דין לענין הובלת
חומר מסוכן ,ולא לגרוע מהן".

התוספת לצו העיקרי תסומן ״תוספת רביעית״ ולפניה יבוא:

ר,וטפח חוטפות

 3ס״ח התשי״ס ,ע«' .199
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ג
"תוספת ראשונה
(סעיף 19ב)
רשימת .החומרים המסוכנים

החומרים המסוכנים מחולקים לקבוצות ותת־קבוצות לפי.מצבם הטכני ,מידת הסיכון
שלהם ואפיים כלהלן:

קפוצה  :1חמרי נפץ

.

 1.1מטענים והמרים בעלי סיכון התפוצצות
מסיבית

Classi: Explosives

Substances and Articles which have 1/1
a mass explosion hazard

תת־קבוצה זו כולל המרים בעלי סיכון התפוצצות־ מסיבית; בתוספת זו" ,התפוצצות
מסיבית״ — התפוצצות המשפיעה על כל המטען באופן מיידי.
המרים אשר באופיים הם בעלי סיכון של
התפוצצות אולם לא סיכון של התפוצצות
י
מסיבית

1/2 Substances and Articles which have
a projection hazard but not a mass
■ explosion hazard

 1.3מטענים והמרים בעלי סיכון לשריפה,
וסיכון של הדף אויר קטן ,אולם לא
סיכון של התפוצצות מסיבית

1/3 Substances and Articles which have
a fire hazard and either a minor
blast hazard or a minor projection
■ hazard or both, but not a mass
explosion hazard

1.2

1/4 Substances and •Articles which pre 1.4המרי נפץ אשר אין בהם סיכון משמי
sent no significant hazard
עותי
،
/
תת־קבוצה זו מכילה מטענים והמרים שיש בהם רק סיכון קטן במקרה של הצתה במשך
ההובלה; לענין זה ,״סיכון קטן״ — סיכון לאריזה הספציפית.
 1.5המרים בעלי רגישות נמוכה מאד להת־
,
פוצצות

Class 2: Gases

קבוצה  : 2גזים .

גזים
(א)
(ב)
(ג)

Very insensitive substances which 1/5
have a mass explosion hazard

דחוסים או נזילים תחת לחץ או קירור —
גז דחוס בלתי מתלקח
גז מתלקח
גז רעיל

 1קבוצה  : 3חומר מתלקח נוזל

Compressed, liquefied, dissolved under
pressure or deeply refrigerated
'

Class 3: Inflammable liquids

נוזל שנקודת ההתלקחות שלו היא 61
מעלות צלסיוס ומטה

קבוצה  : 4חומר מתלקח מוצק
4.1

מוצקים הנתונים להתלקחות מהירה
בתנאי ההובלה בכבישים

י  4.2מוצקים הנתונים להתלקחות־ עצמית

Class 4: Inflammable solids
4/1 Inflammable solids which under conditions encountered in transport are
readily combustible
4/2 Substances liable to . spontaneous
combustion
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"תת־קבוצה זו כוללת מטענים הגורמים להתלקחות עצמית ספונטנית בתנאי ההובלה
בכבישים או להתחממות במגע עם אויר וכתוצאה מפך — להתלקחות.
 4.3המרים אשר במגע עם מים פולטים
גזים מתלקחים

■

Substances which,.in contact with 4/3
water, emit inflammable gases

Class 5: Oxidizing substances

.

קבוצה  : 5חומר מחמצן
 5.1המרים מחמצנים או פרוקסידים אור־
.
גניים

Oxidizing substances 5/1
"

 5.2פרוקסידים אורגניים

5/2 Organic Peroxides

קבוצה  : 6חמרים רעילים

)Class 6: Poisonous (toxic
and infectious substances.

חומרים הידועים כרעילים לבני אדם ,וכתוצאה מכך משפיעים על בריאותם באופן מסוכן
בזמן הובלתם ,או אשר בהעדר נתונים מתאימים על דרגת רעילותם ,נחשבים רעילים
לבני אדם•

Class 7: Radioactive substances

קבוצה  : 7חמרים רדיואקטיכים

המרים אשר הפעולה הספציפית שלהם גדולה מ־ 0.002לגרם ; המלצות להובלתס ■הוכנו
על• ידי הנציגות הבין־לאומית לאנרגיה אטומית בהתייעצות עם האו״ם.

Class 8: Corrosives

קבוצה  : 8חמרים מאבלים קורוזיכיים

המרים אשר בפעולה כימית גורמים לנזק רב במגע עם רקמה היה או ,במקרה של נזילה,
לנזק לציוד או משלוחים אתרים.

קבוצה : 9 ,חמרים מסובנים שוגים

Class 9: Miscellaneous dangerous
substances

חמרים אשר .אין י להם תכונות אופי כמוגדר לעיל ,אבל עלולים להוות סכנה לבריאותם
ובטחונם של בני אדם ,בתנאי הכבישים בזמן ההובלה.
!4
X

תוספת שניה
(סעיף 19ג())4

סימון ושילוט

"חלק א׳ :כללי

()1

מוביל חומר מסוכן חייב להבטיח כי רכב המוביל חומד מסובן ישא בזמן ההובלה שלושה
שלטי סימון לאזהרה מפני סיכונים ,אחד בצידו האחורי ואחד על כל דופן צדדי ,במרכז הדופן,
ואשר יתאימו לחומר המובל באותה עת.

()2

את השלטים יש לקבוע ביציבות לרכב וצבעם יהיה יציב שאינו נמחק ובולט על ירקע דופן
הרכב.

()3

גודל השלטים ,צורתם ותוכנם יהיה על פי הוראות חלק ב ,לתוספת זו.

()4

לאחר פריקת החומר המסוכן .חייב המוביל (אלא אם כן הובלתו של החומר המסוים היא
באורח קבע) לאחר שבדק ומצא כי אין יותר חומר מסוכן ברכב ,להוריד או לכסות את שלטי
סימון האזהרה מכלי הרכב ,מן המכל או מן המכולה.
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הלי! !:'5

שלט אזהרה

צורת שלט אזהרה ותוכנו יהיו בהתאם למפורט להלן:

סימון האזהרה
לפי חלק ג ,לתוספת זו

שם היצרן
או מול המטען

קוד החירום
של המטען -המסובן *

׳מספד האו״ם של החומר המסוכן
(בספרות בולטות)
השם המסחרי או הכימי של החומר

מספר טלפון להתקשרות חירום במקרה תקלה

* ה ■ע ר ה  :אם אין קוו חירום תישאר המשבצת ריקה.

גודל השלט ומידותיו יהיו כלהלן (המידות מופיעות במ״מ):
390

310

X

*
[

170

■

׳ 530

העדה :באשר גודל האריזה לא מאפשר מידות כאמור ,תסומן האריזה ביחס דומה ליחס המתואר לעיי.

ז׳
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חלין د :/סימוני האזהרה

גז מ״לקח

امייי
יי

INFLAMMABLE GAS
غا :تا الماثتعال

חומו מתפוצץ
EXPLOSIVE
مادة قابلة !لمانغجار

חומו מתלקח גוזל
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חומרים מסוכנים שוגים
Miscellaneous dangerous

substances

תוספת שלישית
(סעיף 19ד())4

ו

כרטיס חירום

שם החומר ......................
א)
שמו הטכני ®ל החומר ..........................
מספר האו״ם וקוד פעולת החירום כמוגדר בקטלוג ..........................י....
סיווג החומר בין ■קבוצות החומרים המסוכנים ...............................
אופי הסיפון .והיקפו.

ב)

אמצעי הגנה לטיפול בחומר ,אופן נטרול החומר ,פעולות החירום הנדרשות במקרים של דליפה
 ,או של אש והוראות עזרה ראשונה .הפעולות הנדרשות' במקרים של שבירת האריזה ,קלקול,
דליפה אוי נזילת החומר.

ג)

I

ד)

כל מידע נוסף דרוש.
(■
מספדי טלפון ומענים.להתקשרות חירום ,כפי שיורה המפקח.

ה)

ה،ערה :כרטיס החירום יהיה בידי המוביל בזמן קבלת ההזמנה להובלה כדי שיוכי ינקוט בכי אמצעי הזהירות
הנדרשים".
.3

תחילתו של צו זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו,.

ח׳ בטבת התשמ״ד ( 14בדצמבר )1983

z

אכרזה על שמורת שבע (כיצת ויתא),

תחייה

חיים

ק ורפו

התשמ״ד1984-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים. ,שמורות טבע ואתרי הלאום,
התשכ״ג— / 1963ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני .מכריז לאמור :י

-

'השטח המתואר בתוספת ,הנמצא בחדרה ,המתוחם בקו כחול בתשריט מס؛ ש 32/27/אנרזהעי
.1
הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ׳ביום יז׳ בטבת התשמ״ד ( 13בדצמבר  ^1g83ביך שמורת טבע
•* .
שר הפנים הוא שמורת טבע.
/
•
י
■
העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ,בירושלים ,במשרדי
.2
הממונה על מחוז חיפה ,בחיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה ،בחדרה׳
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים .פתוחים לקהל.

הפקדת העתקים
שי התשריט

תוספת
(סעיף )1

שטח שמורת הטבע ביצת זיתא המתוחם בקו כחול ,כולל חלקות רישום קרקע אלה:
גוש  10030חלק מחלקה .4
בטבת התשמ״ד ( 13בדצמבר )1983

ז׳
؛؛؛؛_
1

ס״ח התשכ״ג ,עמ'  ;149ס״ח התשמ״ב ,ע«׳ .34
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יוסף .בורג
 .שר הפנים.
׳
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם)
(תיקון מס׳  ,)5התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—/ 1957

אני מצווה לאמור:

ז«י،תתתוס،ת

.1

במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם),

התש״ם— ,2 1980יבוא:

"תוספת
(סעיף )2

■ .

■

בתוספת זו —

״לחם כהה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח 'קיבר ,בין ■שהוא מעורב עם קמחים אחרים

ובין אם לאו;
״לחם כמון (קומל)" — לחם חצי כהה ,המכיל לפחות 0.5%,כמון (קימל) ממשקל הלחם;

״לחם לבן״ ,״חלה״ ו״לחמניה" — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד.
׳
סור א׳
המצרך

תחילי.

.2

סור ב,
המשקל בגרמים

סור ,1
המהיר בשקלים במכירה —
לזרנז
לקמעונאי
בולי מע״ט
כולל מע״ט

י

12.80

לחם כהה (אחיד)

750

11.44

לחם לבן

750

16.18

18.50

לחם לבן

250

14.88

16.70

לחם כמון (קימל)

500

26.07

29.00

חלה עגולה או קלועה

500

22.31

24.70

לחמניה עם■ או בלי פרג
או שומשום ,המכילה חומר
יבש בשיעור של לא פחות
מ* 5%ממשקלה

60

4.89

לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז

750

36.41

לחם לבן פרוס וארוז

500

36.41

־

5.50

י

40.50

/

40.50

תחילתו של צו זה ביום ג ,בטבת התשמ״ד ( 9בדצמבר .)1983

יגאל

ב ,בטבת התשמ״ד ( 8בדצמבר )1983
(3—6 am

כהן־אורגד

שר האוצר

י

-י

ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

/ /
 1ס״ח התשייח ;m, 24 ,התשפ״ב.92 '89 ,
 2ק״ת התש״ם ,עט׳  ;2110התשמ״ו ,׳עמי  390 ,297 ,42ו־.570
1
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש)
(מס׳  ,)3התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—،! !957

אני מצווה לאמור:
.1

בצו זה —

הגדרות

"מע״מ" — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו—. 2 1975
״דבש״ — כמשמעותו בתקן הישראלי ת״י  — 373סיון התש״ל (יוני '■— )1970דבש ; 3
״מכל״ — מכל עשוי חומר פלסטי או זכוכית והמכיל כמות דבש 'שמשקלה נקוב בסעיף ; 3

״קופסת פת״ — קופסה העשויה פח או חומר מתכתי אחר והמכילה כמות 'דבש שמשקלה
•
•
נקוב בסעיף ;3

׳

״אריזת שי״ — אריזת שי לדבש שאישר מנהל המועצה לייצור ולשיווק של דבש.
.לא ישווק משווק דבש באריזת שי ,אלא אם כן קיבל לכך את אישור המועצה
.2
לייצור ולשיווק של דבש / .י
.3

המחיר המרבי בשקלים למכלים או לקופסאות י פח המכילים דבש יהיה כלהלן:
,

במכירה יצרבן
'،
 tבולל nsn

במכירה לקמעונאי
ללא מע״מ

הסריס

מכל  170גרם

.

72.43

97

מכל  200גרם

85.49

115

מכל  350גרם

155.71

210

מכל  500גרם

'

205.53 .

מכל  1ק״ג

381:87

מכל  3ק״ג

 1112.15י

קופסת פח  3ק״ג ■

.

1443

1125.43.

-

1460

.5

הוראות צו זה לא יחולו על מחירו של דבש המשווק באריזות שי.

מחירמרבי
לדבש גלמי

,

סייג לתחולה

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש) ׳(מס ,)2 ,התשמ״ד— .
.6
 —41983בטל.

2
3
4

י

514

.4

תחילתו של צו זה ביום ח׳ בטבת התשמ״ד ( 14בדצמבר ■ .)1983

ו׳ בטבת התשמ״ד ( 12בדצמבר )1983
1חמ )3—853

מחיר מרבי לדבש
במכלים או
בקופסאות פח

_ 277

מחירו של דבש גלמי לחקלאי יהיה  230שקלים לק״ג (ללא מע״מ)- .

.7

שיווק דבש
באריזות שי

פסח

'

ניסוי

™ .לה

גלופר

שר החקלאות

 :ס״ח התשי״ח ,עט ;24 ,התשט״ב ,עט׳ .92
ס״ת התשל״ו ,עט׳ .52
ק״ת התשל״א ,עט'.255
ק״ת התשמ״ד.w 595 ,
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חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס'
התשמ״ד1984-

,)2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  20ו־ 21לחוק גנים־לאומיים ,שמורות טבע ואתרי
הלאום■ ,התשכ״ג— / 1963לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות שהגנים הלאומיים
נמצאים בתחומן ובאישור מועצת .גנים לאומיים ׳ושמורות טבע ,מתקינה רשות הגנים
הלאומיים חוק עזר זה. :

בסעיף 26א לחוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע ,התשכ״ז— ,2 1967במקום
.1
،
.
י
סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) יבוא:

תיקו! סעיף 26א

"(ב) סכומי אגרות הכניסה בהתאם לתוספת השניה יועלו ב־ 1בכל חודש לפי
שיעור עליית המדד שפורסם לחודש שקדם בחדשיים לחודש האמור ,שיראו אותו
כמדד החדש ,לעומת המדד שפורסם לחודש שלפניו ,שיראו אותו כמדד היסודי.

(ג)

סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן( .ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב".
י׳ ינאי
יושב ראש רשות הגנים הלאומיים

נתאשר.
ד בכסלו התשמ״ד '( 13בדצמבר )1983
(חט )3—1491

יוסף'בורג
שר •הפגים

ז

 1ס״ח התשכ״ג ,עמי .149
 2ק״ת התשכ״ז ,עט ;2863 ,התשמ״א ,עט ;1251 ,התשמ״ד ,עט.142 ,

\

תכנית לשיווק פדי הדי (תיקון),

התשמ״ד1984-

בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לפקודת שיווק פרי הדר ,11947 ,ותקנות פרי הדר
(סמכויות מועצת השיווק) ,התש״ט— ,2 1949עורכת המועצה לשיווק פרי הדר תיקון
לתכנית לשיווק פרי הדר ,התשמ״א—( 31981להלן — התכנית העיקרית) ,לאמור:
ריסיו

1

.1

■בסעיף  .1לתכנית העיקרית ,בהגדרת "פרי הדר" ,המלים "קומקואט" ו״ליימקואט"

— יימחקו.
,

.

י

ר בטבת התשמ״ד ( ■12בדצמבר )1983

פסח ג רום ר
שר החקלאות
יושב ראש■ המועצה לשיווק פרי הדר

י•״” )3-158
.-----------------

 1ע״ר  ,1947תום׳  ,1עט'  ;204ס״ח התשי״א ,עט.8 ,
 2ק״ת התש״ט ,עט' .204
 3ק״ת מזשמ״א ,עט ;730 ,התשמ״ב ,עט.840 ,

, ،
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