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 תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון),

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 !
 ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל׳יח—1978 2
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״500 לירות״ יבוא ״100 שקלים״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״400 לירות״ יבוא ״80 שקלים״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ באלול התשי׳ם (1 בספטמבר 1980).

ן תקנד. 1  תיקו

ה 2 נ ק ן ת  תיקו

לה  תחי

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 ב׳ בחשון התשמ״א (12 באוקטובר 1980)
 (חמ 58—3)

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 70.
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 584, 2090; התשל״ט, עמי 1645; התש״ם, עמי 274.

 צו מס הכנסה (פטור איגרות מדינת ישראל ממס על ריבית),

1 9 8 0 -  התשמ״ א

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״איגרות מדינת ישראל״ — איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד —
 %!7 מינימום) בערך נקוב של 25,000 דולרים של ארצות־הברית של אמריקה לפחות
 ובשווי נקוב כולל של 50,000,000 דולרים של ארצות־הברית של אמריקה המיועדים

 למכירה לתכניות פנסיה באמצעות דיבלופמנט קורפוריישן פור ישראל.

 2. הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות מדינת ישראל, לתושב חוץ, תהיה פטורה
 ממס.

ל ה ו ר ב י ץ א ג  י
 שר האוצר

 כ״ט בתשרי התשמ״א (9 באוקטובר 1980)
 (חמ 636—3)

ר ממס  פטו

ופח חדש 6, «מ׳ 120. נת ישראל, נ  1 דיני מדי

ו 9 8 0 - א ״ מ ש ת  תקנות המכס (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68, 70 ו ־232 לפקודת המכס אני מתקין תקנות אלה:

ה 12 1. בתקנה 12 לתקנות המכס, התשכ״ו—1965 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום נ ק ן ת קו  תי

 'ההגדרות של ״מחסן לצידת אניות וכלי טיס״, ״מחסן למכירה ליוצאים מישראל״
 ו״מחסן לייצור רכב״ יבוא:

 ״״מחסן לצידת אניות וכלי טיס״ — מחסן סגור בנמל או בנמל תעופה להחסנת טובין
 המיועדים לאספקה לאניות וכלי טיס, שבו ניתן גם למכור טובין לנציגויות ולנציגים

ת ישראל, נוסח חדש 3, זנמ׳ 39. נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התש״ם, עמי 548.

ז התשמ״א, 30.10.1980 ת 4175, כ׳ בחשו ו נ ק ת  110 קובץ ה



 של מדינות חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 3
 (להלן — תעריף המכס), ולנציגים של חברי ארגון האומות המאוחדות ופקידי הארגון

 שהם אזרחי חוץ;
 ״מחסן למכירה ליוצאים מישראל״ — מחסן סגור בנמל תעופה לשם החסנתם של טובין
 המיועדים למכירה ליוצאים מישראל, או לאספקה לכלי טיס, שבו ניתן גם למכור
 טובין לנציגויות ולנציגים של מדעות חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים

 של חברי ארגון האומות המאוחדות ולפקידי הארגון שהם אזרחי חוץ;

 ״מחסן לייצור רכב״ — מחסן סגור או מחסן חצרים המיועדים להחסנתם של חלקים ואבזרים
 המשמשים לייצור כלי רכב במפעלו של בעל המחסן הצמוד למחסן ולהחסנתם של
 כלי הרכב המוגמרים עם גמר ייצורם, וכן להחסנתם של חלקים המשמשים כחלקי חילוף
 לרכב המיוצר במפעל כאמור ואשר מחובת בעל המפעל לספקם במסגרת השירות

 ללקוחותיו בחוץ לארץ בלבד;״.

ה 15 נ ק ן ת קו  2. בתקנה 15 לתקנות העיקריות — תי

 (1) במקום תקנת משנה(א)(1) יבוא:

 ״(1) ערבות בנקאית בסכום של 20,000 שקלים שתקפה לתקופת הרשיון,
 ולמחסן לתצוגת רכב — ערבות בנקאית בסכום של 7,000 שקלים לכל מחסן

 לתצוגת רכב בנפרד שתקפה לתקופת הרשיון:״

 (2) לאחר תקנת משנה (ג)(2) יבוא:

 ״(3) רשאי המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו להמציא למנהל במקום
 הערבות על פי תקנה 15 (א)(2) אישור מחברת הביטוח המופנה אל מנהל
 המכס, לפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד
 פריצה; סכום הביטוח יהיה 5% מהמכס החל על המספר הממוצע של כלי
 הרכב המוחסנים אך לא פחות מהמכס החל על שני כלי רכב, מהסוג היקר
 ביותר, לכל מחסן בנפרד; הביטוח יהיה לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח

 יותנה כי ביטוח המסים האמורים יהיה לטובת המנהל;
 חישוב הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחםנו בשנה
 החולפת המסתיימת ב־ 31 לדצמבר של כל שנה פלונית במחסני בעל הרשיון.״

ת פ ס ו ת ן ה  3. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות — תיקו
' , , השביעית ! _ / • < 

 (1) בחלק א׳, בסעיף 5, תחת טור גי, במקום ״גתחום הנמל״ יבוא ״בתחום נמל
 תעופה״;

 (2) אחרי חלק ב׳ יבוא:
 ״חלק ג׳

 תנאי נוסף למתן רשיון או חידושו למחסן לצידת אניות וכלי טיס ולמחסן
 למכירה ליוצאים מישראל:

 בעל מחסן ידאג להנהלת חשבונות במחסנו באמצעות ציוד אלקטרוני
 שיאפשד קבלת נתונים על המכירות ממחסגו לפי סוגי הסחורות שנמכרו

 ולפי שמות הקונים שלהם נמכרו הסחורות.״

ל ה ו ר ב י ץ א ג  י״ב בתשרי התשמ״א (22 בספטמבר 1980) י
) שר האוצר 3 ~ 2 מ 5 ז ז ) 

 3 ק״ת — שיעורי מק״ח, התש״ם, ז!מ׳ 231.
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 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון)/

1980 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות אלה:

, בתקנה  1. בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד—1964 2
 19 (א)(1), האמור בפסקת משנה (ב) יסומן(1) ואחריו יבוא:

 ״(2) נצבר בתום שנת המס בקופת גמל לפיצויים שבה לא מתנהל חשבון אישי
 לכל עמית־שכיר סכום העולה ביותר מ״10% על הסכום שהיה המעביד חייב
 כפיצויים לכל עובדיו אילו פרשו מעבודתם באותה עת, כשהוא מחושב לפי משכורת
 של חודש לכל שנת עבודה, יוקטנו תשלומי המעביד על פי פסקת משנה (1) בשנת

 המס שלאחריה בסכום העודף.״

 2. תחולתן של תקנות אלה בשל תשלומים לקופת גמל לפיצויים לגבי משכורת בעד
 חודש נובמבר 1980 ואילך.

ץ י ב ר ו י ל ה א ג  י
 שר• האוצר

 ט׳ בחשון התשמ״א (19 באוקטובר 1980)
 (וזמ'129—3)

, עמ׳ 120; סייח התש״ם, עמי 205. נת ישראל, נוסח חדש 6 י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 1302; התש״ם, עמי 2067.

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח ברשות) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

, בתקנה 13(ג), במקום  1. בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), התשל״ט—1979 2
 ״(ב)״ יבוא ״(א)״.

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 כ״ג בתשרי התשמ״א (3 באוקטובר 1980)
 (חמ 298—3)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 526.

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת , ה ( ן  תקנות הביטוח הלאומי(אמהות)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), במקום ״17,200 לירות״ יבוא ״2540 שקלים״.

 2. בתקנה 6א לתקנות העיקריות, במקום ״21,250 לירות״ יבוא ״2992 שקלים״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980).

ן י ד ל י א ג  י
 סגן ראש הממשלה

 ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980)
 (חמ 185—3)

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת זזתשי״ד, עמ׳ 647; התש׳׳ם, עמ׳ 213 , 955, 1308.

ח 19 ן תקנ  תיקו

לה ו  תח

ן תקנה 13  תיקו

ה 6 נ ק  תיקון ת

ה 6א ן תקנ  תיקו

ה ל י ח  ת
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ז 9 8 0 - א ״ מ ש ת  צו הביטוח הלאומי(החלמת לוח וי), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968!, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. במקום לוח ו׳ לחוק * יבוא: ׳ החלפת >יח י׳

ח ר ו  ״ל
 מעני, לידה
 (סעיף 94)

לדו שקלים ו  פרט מספר הילדים שנ

 1 ילד אחד 3,139

 2 שני ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 5,535

 3 שלושה ילדים שנולדו חיים
 בלידה אחת 8,524"

לה  2, תחילתו של צו זה ביום ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980). תחי

ד י ז ל י א ג  ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980) י
 >״« 3-184< סגן ראש הממשלה

 ממלא מקום שר העבודה והרווחה
 1 ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת התש״ם, עמי 213, 955, 1308.

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  תקנות הרבנות הראשית לישראל, ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(2) ו־31 לחוק הרבנות הראשית לישראל,
 התשמ״א—1980 י, ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הפנים

 ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

י  1. רבני העיר הספרדים והאשכנזים בערים ירושלים, תל־אביב־יפו, חיפה ובאר־שבע םדר כהונת, רבנ
 « עיר במועצה

 יכהנו במועצה לסירוגין מחצית תקופת כהונה של חבר מועצה נבחר, החל ביום שנבחרו
 חברי המועצה הנבחרים, לפי הסדר הבא:

 (1) תוך שבעה ימים מיום שנבחרו חברי המועצה הנבחרים, ובבחירות
 הראשונות למועצה — תוך שבוע ימים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות,
 יקבעו רבני העיר של ירושלים בהסכמה את סדר כהונתם במועצה; לא הגיעו
 לידי הסכמה כאמור, יכהן הקשיש שבהם במועצה מחצית תקופת כהונה

 ראשונה!
 (2) היה רב העיר מירושלים המכהן במועצה מחצית תקופת כהונה ראשונה
 לפי פסקה (1) רב העיר הספרדי, יכהנו במועצה, מחצית תקופת כהונה
 ראשונה, מתל־אביב־יפו — רב עיר אשכנזי, מחיפה — רב עיר ספרדי, ומבאר

 שבע — רב עיר אשכנזי;

 1 ס״ח התש״ס, עמי 90.

ן התשמ״א, 30.10.1980 113 ת 4175, כ׳ בחשו ו  קובץ התקנ



 (3) היה רב העיר מירושלים המכהן במועצה מחצית תקופת כהונה ראשונה
 לפי פסקה (1) רב העיר האשכנזי, יכהנו במועצה מחצית תקופת כהונה
 ראשונה, מתל־אביב־יפו — רב עיר ספרדי, מחיפה — רב עיר אשכנזי,

 ומבאר שבע — רב עיר ספרדי.

ם 2. נתפנה בעיר מקומו של רב עיר שכיהן במועצה, .יבוא במקומו במועצה רב העיר ת מקו ו נ פ ת  ה

י השני עד תום תקופת כהונתו של קודמו או עד שייבחר באותה עיר רב עיר במקום רב י ב ע  ר

 העיר שמקומו נתפנה, הכל לפי התאריך הנ?וקדם יותר.

א ר י צ ח ו ב ן א ר ה  ה׳בחשוןהתשמ״א (15 באוקטובר 1980) א
) שר הדתות 3 ~ 1 0 מ 2 ח ) 

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  תקנות מחלות בעלי־ חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, p-1945 והסעיפים 5, 15
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 2

ן תקנה 78 1. בתקנה 78(1) לתקנות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), התשכ׳׳ד—1964 3 (להלן — קו  תי

 התקנות העיקריות), במקום ״שנקבע בתוספת השלוש עשרה״ יבוא ״שקבע מנהל השירותים
 הוטרינריים״.

ה 79 2. בתקנה 79(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״המפורט בתוספת השלוש עשרה״ יבוא ה תקנ ק י  ת

 ״שאישר מנהל השירותים הוטרינריים״.

1 3. תוספת 13 לתקנות העיקריות — בטלה. ה 3 נ ק  ״יקיז ת

ן ו ר ל ש א י ר  ז׳ בתשרי התשמ״א (17 בספטמבר 1980) א
) שר החקלאות 3 ~ 1 מ 3 ח ) 

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 156.
 2 ס״ה התשי״ח, עמי 24.

 3 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 837; התשב״ח, עמי 187; התשכ״ט, עמי 69, 1578; התש״ם, עמי 1445.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מחיר מקסימלי)

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(3) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 / אני מצווה לאמור:

ן ם«י!׳2 1. בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מחיר  תיקו

 מקסימלי), התש״ם—1980 2 —
 (1) בפסקה (1), במקום ״247.50 שקלים״ יבוא ״300 שקלים״;
 (2) בפסקה (2), במקום ״228.50 שקלים״ יבוא ״277 שקלים״.

ה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א בתשרי התשמ״א (1 באוקטובר 1980). י י ח י  י

 ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980) ז ב ו ל ו ן ה מ ר
 >חמ 3-283) שר החינוך והתרבות

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשי״ט, עמי 92; התשל״ג, עמ׳ 26.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1024, עמי 1405, עמי 2406.

ן התשמ״א, 30.10.1980 ת 4175, כ׳ בחשו ו נ ק ת  114 קובץ ה



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים וחובת מכירה באריזות

ו 9 8 0 - א ״ מ ש ת  של בשר קפוא), ה
 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
 אני מצווה לאמור:

 המחיר המקסימלי

 1. בצו זה —

 ״בשר בקר קפוא״ — בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בתוספת;

 ״בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר״ — בשר בקר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה, השריה,

 המלחה, הדחה, ניקוי שומן וגידים, כולל גם בשר ״חלק״;

 ״ורד הצלע מעובד ופרוס (סטייק עין)״ — בשר בקר קפוא מעובד ופרוס שהוסרה ממנו

 שכבת בשר ושומן מעל החלק המכונה ״עין״;

 ״בשר בקר קפוא טחון״ — בשר בקר קפוא ללא תוספת המרים אחרים פרט למלה;

 ״המנהל״ — מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה, המסחר והתיירות, או מי

 שהוא הסמיך לענין צו זה!

.  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 2

 2. המחיר המקסימלי לבשר בקר קפוא הוא כנקוב בתוספת.

 3. לא ימכור אדם בשר קפוא ללא עצמות לקמעונאי, אלא באותן אריזות (קרטונים) איסור מכירה של
ת  _ בשר ללא עצמו

 שבהן הוא נמכר במחסני משדד התעשיה, המסחר והתיירות.

 4. (א) לא ימכור אדם בשר בקר מסוג שלא פורט בצו זה אלא על פי היתר מהמנהל. איסור מכירו, של
 סוגי בשר אחרים

 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 36 שקלים לק״ג
 לצרכן כולל מע״מ.

 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים וחובת מכירה באריזות ביטול
 של בשד קפוא)(מסי 5), התש״ם—1980 ג — בטל.

 6, תחילתו של צו זה ביום ד׳ בחשון התשמ״א (14 באוקטובר 1980). תחילה

 המחיר בשקלים לק״ג
 ללא מע״מ

24.40 
18.40 
16.50 
25.20 

 תוספת

 (סעיף 2)

 (א) במכירה לקמעונאי(כולל הובלה וסבלות למקום עסקו) —
 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים

 רבעי בשר בקר קפוא עם עצמות (חתוך 8 צלעות)
 רבעי בשר בקר קפוא עם עצמות (חתוך 10 צלעות)

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר

 1 ס״ה התשי״ח, עמי 42; התשל״ט, עמי 32.
, עמי 52.  2 ס״ח התשל״ו

 3 ק״ת ד׳תש״ס, עמי 2286.

ן ׳התשמ״א, 30.10.1980 115 ת 4175, כ׳ בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 המחיר בשקלים לק״ג

י 3"8״מ י י  (ב) במכירה לצרכן — נ
 חזה וקשתית (שפוגדרה) 26.40
 צלעות לרבות צוואר שריר הזרוע, מכםה צלע 28.60
 כתף מרכזי 32.20
 צלי כתף, ורד הצלע, פילה מדומה 36.10
 ורד הצלע מעובד ופרוס (סטייק עין) 44.00
 בשר בקר קפוא טחון 31.40
 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 1.50

ת ן פ ו ע ד  ג׳ בחשון התשמ״א (13 באוקטובר 1980) ג
^ שר התעשיה, המסחר והתיירות ~ 8 ל " מ ח ' 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה גמס) (תיקון),

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957
 אני מצווה לאמור:

 החלמת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה

, יבוא:  נמס), התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 מרד ד׳
 המחיר בשקלים במכירה

 טור ג׳ לקמעונאי לצרכן
 הכמות

 «ור ב׳
 האדיזד,

 טור א׳
 • ללא מע״מ כולל מע״מ המצרך

 טור ג׳
 הכמות

 «ור ב׳
 האדיזד,

 טור א׳
 המצרך

 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״ פחית או 50 גרם 5.61 6.76
 צנצנת

 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״ פחית או 200 גרם 21.54 25.37
 צנצנת

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 6.00 7.02
 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 22.68 26.64

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 5.61 6.76
 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 200 גרם 21.54 25.37

 קפה נמס נטול קופאין פחית או
 ״האג״ מתוצרת ״ליבר״ צנצנת 50 גרם 7.77 9.18

 קפה נמס נטול קופאין
 מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 7.39 8.80״

 תחייה 2. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בחשון התשמ״א (14 באוקטובר 1980).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 ג׳ בחשון התשמ״א (13 באוקטובר 1980)
 (המ 1250—3)

 1 פ״ח התשי״ה, עמי 24: התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ש, עמי 1914.

 116 קובץ התקנות 4175, כ׳ בחשון התשמ״א, 30.10.1980



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחלב ומוצריו),

1 9 8 0 -  התשמ״ א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 /

 אני מצווה לאמור:

 1. המחיר המקסימלי למוצרי חלב במכירה יהיה כדלהלן:

׳  טור ו

 המהיר בשקלים במכירה

 לקמעונאי לצרכן
 ללא מע״מ כולל מע״

 טור ג׳

 הכמות

 טור ב׳

 האריזה
 טור א׳

 המצרך

 הלב ומשקאות חלב
׳ י שקית ן ליטר 1.40 '1.72 3  חלב מפוסטר %
 הלב מפוסטר 3% שקית 1 ליטר 2.64 3.26
 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית % ליטר 1.37 1.69

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 2.39 2.95
 חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ׳׳ל 2.30 2.90

 חלב רומן(1.5% שומן) מכל קרטון \ ליטר 2.10 2.70

 חלב רויון(1.5% שומן) מכל פלסטיק או 1 ליטר 3.94 5.07
 מכל קרטון

 שוקו מפוסטר • שקית 200 מ״ל 0.83 1.08

 שוקו מעוקר מתוצרת מ״מ וטרד, בקבוק 185 מ״ל 1.11 1.43
 חלב עמיד מכל קרטון 1 ליטר 3.87 4.77
 חלב מ&וםטר (דלי שומן 1%) שקית 1 ליטר 2.57 3.18

 תוצרת הלה ניגרת

 זבדה ״אשל״ מתוצרת תנובה גביע 170 מ״ל 0.85 1.06

 ״עדית״ מתוצרת טרה גביע .170 מ״ל 0.85 1.06

 לבן 3% שומן ״גיל״ מתוצרת תנובה גביע 170 מ״ל 0.81 1.01

 ״עוז מתוצרת טרה, ״יעל״ מתוצרת מ״מ גביע 170 מ״ל 0.81 1.01

 יוגורט מתוצרת תנובה, טרה, מ״מ • גביע 170 מ״ל 0.96 1.21

 שמנת

 שמנת חמוצה גביע 170 מ״ל 1.37 1.72

 שמנת מעוקרת לקפה י בקבוק 185 מ״ל 1.60 2.00

 חמאה
 חמאה חבילה 100. גרם 2.60 3.23

 חמאה מלוחה חבילה 200 גרם 5.02 6.25

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ ׳24; התשל״ז, עט׳ 34; התשל״ה, עמ׳ 84, עמ׳ 100.

 קובץ התקנות 417-5, כ׳ בחשון •התשמ״א, 30.10.1980



 טור ד׳

 המחיר בשקלים במכירה —
 טור ג׳

נאי לצרכן  לקמעו
לל מע״מ ת ללא מע״מ כו  הכמו

3.20 

4.41 

8.64 

6.06 

5.32 

3.20 

3.36 

3.36 

3.50 

1.99 

3.32 

6.64 

9.86 

6.94 

4.67 

4.28 

2.57 

2.70 

2.70 

2.82 

1.60 

2.67 

5.19 

34.00 26.66 

38.20 29.98 

 250 גרם 2.57

 250 גרם 3.55

 500 גרם

 400 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 125 גרם

 225 גרם

 250 גרם

 1 ק״ג

 200 גרם 6.35 8.05

 1 ק״ג 29.98 38.20

 200 גרם 6.85 8.72

 1 ק״ג

 200 גרם 7.79

 טור ב׳

 האריזה

 חבילה

 חבילה

 חבילה

 מכל

 חבילה

 גביע

 גביע

 חבילה

 גביע

 קופסה מרובעת

 גביע

 חבילה

 חבילת פרוסות

 200 גרם 7.14 9.08

 1 ק׳׳ג 32.64 41.60

 חבילת פרוסות

 חבילת פרוסות

 טור א׳

 המצרך

 גבינות לכנות רכות

 גבינה כחושה רגילה מתוצרת טרה או מ״מ

 גבינה לחיתוך כחושה ״כנען״
 מתוצרת תנובה

 גבינה לחיתוך כחושד, ״כנען״ מתוצרת
 תנובה, ״טבעון״ מתוצרת טרה, ״כפר״

 מתוצרת מ״מ

 גבינה כחושה לחיתוך ״כנענית״
 מתוצרת תנובה

 גבינה לחיתוך חצי שמנה (5% שומן)
 ״טוב טעם״ מתוצרת טרה, ״שופרא״

 מתוצרת מ״מ

 גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובה

 גבינה חצי שמנה (5% שומן) מתוצרת טרח

 דימונה מתוצרת מ״מ

 גבינה שמנה למריחה (9% שומן)
 מתוצרת תנובה

 גבינה חצי שמנה ״סביון״ מתוצרת תנובה

(9% שומן) מתוצרת תנובה ׳  גבינה קוטג

 גבינה מלוחה ״עין חמד״ או ״חמד״
 מתוצרת תנובה

 גבינות קשות

 גבינה קשה הצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״טיראן״ מתוצרת
 ״טנא״, ״פאר״ מתוצרת טרה, ״אדמר״

 מתוצרת שטראוס

 גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר״ מתוצרת
 שטראום

 גבניה קשה חצי שמנה ״גוש חלב״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״גד״ מתוצרת תנובה

ן התשמ״א, 30.10.1980 ת 4175, כ׳ בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 טור ד׳

 המחיר בשקייים במכירה — 

נאי לצרכן  לקמעו
לל מע״מ  ללא מע״מ כו

40.30 31.67 

10.12 
41.60 

11.13 

7.98 
32.64 

8.80 

41.60 32.64 

 טור ג׳

ת  הכמו

 1 ק״ג

 200 גרם
 1 ק״ג

ר ב׳  טו

 האריזה

 הבילת פרוסות

 חבילת פרוסות- 200 גרם

 1 ק״ג

 1 לן״ג 32.64 41.60

 1 ק״ג 32,64 41.60

ר א׳  טו

 המצרך

 גבינה קשר, שמנה ״גוש וזלב״ או ״כל בי״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה כלילת שומן ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״מירון״ מתוצרת
 שטראוס

 גבינה קשה שמנה ״מירון״ מתוצרת
 שטראוס

 גבינה קשה שמנה ״ערד״ מתוצרת
 טנא, ״הדר״ מתוצרת טרה

 גבינה קשה שמנה ״נהריה״ או
 ״דנה״ מתוצרת שטראוס

4.47 

4.47 

5.71 

8.64 

6.20 

6.00 

3.46 

3.50 

3.50 

4.48 

6.65 

4.78 

 240 גרם

 200 גרם

 240 גרם

 250 גרם

 240 גרם

 240 גרם 4.62

 120 גרם 2.66

 6 משולשים
 בקופסה

 8 משולשים
 בקופסה

 16 משולשים
 בקופסה

 חבילה

 6 משולשים
 בקופסה

 6 משולשים
 בקופסה

 3 משולשים
 בקופסה

 גבינות מותכות

 ״כרמל״ או ״עמק״ מתוצרת תנובה

 ״נועם״ מתוצרת תנובה

 ״משק״ מתוצרת תנובה

 ״טעם אמריקאי״ מתוצרת מטע, כפיר

 ״שומרון״ מתוצרת מטע

 ״מגדל דוד״ מתוצרת כפיר

 ״אושי״ מתוצרת כפיר

 170 מ״ל 1.13 1.45

 120 מ״ל 1.07 1.38

 120 מייל 1.11 1.42

 120 מ״ל 0.97 1.23

 250 מ״ל 3.63 4.64

 מעדנים

 יוגורט בטעם פירות ״פריגורט״ תנובה
 ״יוטבתה״ 3% שומן גביע

 יוגורט דל שומן עם פירות ״פרילי״
 תנובה 1.5% שומן גביע

 מעדן חלב בטעמים 1.5% שומן ״קרמלי״
 תנובה, ״טנא קרם״, ״טנא פרי״ מ״מ,

 ״דני״ שטראוס גביע

 ״יוגלי״ תנובה גביע

 שמנת מפוסטרת 33% שומן מתוצרת
 תנובה, טרה, מ״מ, שטראופ שקית

ן התשמ״א, 30.10.1980 ת 4175, כ׳ בחשו ו  קובץ התקנ



 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיריה מקסימליים לחלב ומוצריו) (מסי 8),
 התש״ם—1980 2 — בטל.

ן התשמ״א (13 באוקטובר 1980).  3. תחילתו של צו זה ביום ג׳ בחשו

 ביטול

 תהילה

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 ג׳ בחשון התשמ״א (13 באוקטובר 1980)
 (חמ :6—3)

׳ 2407. מ , ע ם ת התש״ ״  2 ק

ל (המה ופיתוח) (דרך מס׳ 754 : קטע ו ד  צו הדרכים ומסילות הג

ו 9 8 0 - א ״ מ ש ת  נצרת - טורען) (צמצום רוחג), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 19.43 !, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על קטע הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחיל בנקודת ציון
 235.200 — 178.920 בקירוב על דרך נצרת—טבריה ••, והמסתיים בנקודת ציון 240.630 —

 183.840 בקירוב על הדרך האמורה.

 קטע הדרך עובר בחלקות ובגושים המפורטים בתוספת.

 קטע הדרך מסומן לשם זהוי בצבע אדום במפה מם׳ כ/6844 הערוכה בקנה מידה
 10,000:׳1 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ד׳ בתשרי התשמ״א (14 בספטמבר

.(1980 

 2. . העתק המפה האמורה בסעיף 1 מצוי במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון,
 בנצרת־עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. צו זה מתקן ומצמצם את רוחב קטע הדרך כשי שפורסם בצו הדרכים ומסילות
 הברזל (הגנה ופיתוח) (כבישים ארציים שוגים), התשכ״ד—961! 2,

ת הפקודה ל י ה  ת
ל דרך  ע

r לעיין .u 

ם רוחב ו צ מ  צ
 הדרך

 תוספת

ת ו ק ל 0 ה שי ו ת ג ו ק ל ם ח ושי  ג

37 17394 35 ,34 17511 
48 17393 31 17526 
39 17390 5 17527 
36 17391 11 17524 
47 17387 45 ,35 17523 
23 17386 44 17519 
19 17384 43 17518 
32 17383 5 17470 

ד ל ו י ו  ד׳ בתשרי התשמ״א (14 בספטמבר 1980) ד
) שר הבינוי והשיכון 3 ~ 1 6 מ 2 ח  י

, עמי 144. ג ״ ׳ 1, עמי 40; סייח התשכ ם ר 1943, תו ״  1 ע
׳ 816. מ , ע ד ״ ת התשפ ״  2 ק

30.10.1980 , א ״ מ ש ת ן ה ו ש ח ת 4175, כ׳ ב ו נ ק ת ן ה ׳ ג ו  120 ק



,  כללי לשכת עודכי־הדין (התעריף המינימלי) (הודאת שעה)

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 81 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הדין, התשכ״א—1961 י,
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדיןי כללים אלה:

ף י י ע ת ת ה י מ צ  1. (א) במקום כל סכום קבוע שנקבע בתוספת לכללי לשכת עורכי־הדין (התעריף ה
ל למדד^המחירים ל מ , ג י ר מ ב ש ן כ י ׳ 1 ( ם י י ר ק י ע  המינימלי), התשל״ז—1977 ־, ועל פיהם (להלן — הכללים ה

 ובין כיסוד לחישוב שצר מינימלי, יבוא סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של מדד
 המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוקטובר 1980 לעומת המדד האמור שפורסם בחודש

 ינואר 1980.

 (ב) הצמדת התעריף האמורה לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע.

 (ג) כל סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום שהוא מכפלה של
 חמישים אגורות חדשות והקרוב ביותר לסכום המוגדל.

 (ד) המועצה הארצית תפרסם ברשומות את המקדם שבו יש להגדיל את הסכומים
 הנקובים בתוספת לכללים העיקריים, כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף
 (א), ותחילתו של התעריף המוגדל עקב עליית המדד כאמור תהא ביום 1 בנובמבר 1980,
 אם פורסם המקדם לפגי 1 בנובמבר, וחמישה עשר יום אחרי הפרסום אם פורסם לאחר מכן.

ר נ ק נ ח צ  גתאשר. י
 ז׳ בחשון התשמ״א (17 באוקטובר 1980) יושב ראש המועצה הארצית של

) לשכת עורכי־הדין 3 ־ ־ נ 0 מ 2 ח ) 

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 1 סייח התשכ״א, עמי 178.
, עמ׳ 1709; התשל״ה, עמי 791.  2 ק״ת התשל״ז

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  היתר הפיקוח על המטבע (הקפאה) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 י, אני קובע
 לאמור:

 1. בסעיף 1 להיתר הפיקוח על המטבע (הקפאה), התש״ם—1979 במקום ״י״ט תיקי! 0עיז»1
 בחשון התשמ״א (29 באוקטובר 1980)״ יבוא ״כ״ד בטבת התשמ״א (31 בדצמבר 1980)׳׳.

 י״ד בחשון התשמ״א (24 באוקטובר 1980) י ׳ ס ר י ג
) המפקח על מטבע חוץ 3 _ 4 1 מ 9 ח ) 

 1 סייח התשל״ח, עמ׳ 108, עמי 206.
 2 ק״ת התש״מ, עמי 1256, עמי 1046א, עמי 1391, עמי 1992, עמ׳ 2368ב.

ן התשמ״א, 30.10,1980 121 ת 4175, כ׳ בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  הוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 •י, לאחר התייעצות
 עם הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 הגדרות 1. בהוראות אלה —

;

 ״ההוראות הקודמות׳׳ — הוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 3), התש״ם—1980 2 

 ״הוראות הנזילות״ — הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—31971;

 ״ההיתר הכללי״ — היתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 4 ;

 ״מוסד בנקאי רגיל״ — מוסד בנקאי או כספי החייבים בהחזקת נכסים נזילים לפי הפרק
 השני להוראות הנזילות;

 ״אשראי״ — אשראי שנתן מוסד בנקאי רגיל בכל צורה, לרבות הלוואות, נכיון שטרות,
 משיכות יתר וקניית ניירות ערך או נכסים אחרים בהסכמים למכר חוזר;

 ״אשראי רגיל בשקלים״ — אשראי בשקלים למעט —

 (1) אשראי למדינה או למוסד בנקאי רגיל אחר;
 (2) אשראי שניתן במסגרת הקרנות לאשראי מוכוון של בנק ישראל, אשראי
 המאושר לפי סעיף 8 להוראות הנזילות, ואשראי כנגד פקדונות מאושרים למתן

 הלוואות כמשמעותם בסעיף 6(4) להוראות הנזילות;

 (3) אשראי לחברה שהיא בבעלותו המלאה של המוסד הנבקאי שעיסוקה היחיד
 הוא קניה ומכירה של תעודות פקדון סחירות שהוציא המוסד הבנקאי;

 (4) אשראי שהמדינה התחייבה לשלם עליו הפרשי שער;

 ״אשראי רגיל במטבע חוץ״ — אשראי במטבע חוץ לתושבי ישראל לרבות —
 (1) קבול על שטר חליפין או ערבות שנעשו על ידי המוסד הבגקאי להבטחת

 תשלום בעד טובין שיובאו לישראל כאמור בסעיף 17 להיתר הכללי;

;  (2) ערבות שנתן מוסד בנקאי להבטחת אשראי שנתן תושב ישראל לתושב ישראל

 (3) אשראי בשקלים אם המדינה התחייבה לשלם עליו הפרשי שער;

 ״תושב ישראל״ — מי שאינו תושב חוץ כמשמעותו בסעיף 1 להיתר הכללי למעט מוסד
 בנקאי רגיל, המדינה או הסוכנות היהודית;

 ״התקרה הכוללת לאשראי רגיל״ — הסכום הכולל של שניים אלה:
 (1) 105% מתקרת האשראי הרגיל בשקלים של מוסד בנקאי רגיל בתקופת

 ההתחשבנות השלישית לפי סעיף 2 להוראות הקודמות;

 (2) תקרת האשראי הרגיל במטבע חוץ, של מוסד בנקאי רגיל, בתקופת ההת
 חשבנות השלישית לפי סעיף 4 להוראות הקודמות, מתורגמת לשקלים לפי השער
 היציג שהתפרסם על ידי בנק ישראל ביומ י״ט בחשון התשמ״א (29 באוקטובר

;(1980 

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192; התשל״ח, עמ׳ 36.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1332, עמי 1992א.

 3 ק״ת התשל״א, עמי 690; התש״ם, עמ׳ 568.
 4 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1006; התשל״ט, עמי 1494.

ת 4175, כ׳ בוזשון התשמ״א, 30.10.1980 ו נ ק ת  122 קובץ ה



 תקרה לאשראי
ל בשקלים  רגי

ת ו י ה לערבו ר ק  ת
ת אשראי ח ט ב ה  ל

ה לאשראי ר ק  ת
 רגיל במטבע חוץ

ת ו ר ק ת ת נ ט ק  ה

 קנס על חריגים

 תחילה

 ״יתרת התקרה המקורית הבלתי מנוצלת״ — הסכום בו עולה תקרת האשראי הרגיל
 במטבע חוץ של מוסד בנקאי רגיל בתקופת ההתחשבנות השלישית לפי סעיף 4 להור
 אות הקודמות, על יתרת האשראי הרגיל במטבע חוץ בפועל של המוסד הבנקאי ביום

ב בחשון התשמ״א (22 באוקטובר 1980); ״ י ^ 

 ״השבוע״ — שבוע המתחיל ביום חמישי ומסתיים ביום רביעי שלאחריו;

 ״תקופת התחשבנות״ — התקופה שבין יום כ׳ בחשון התשמ״א (30 באוקטובר 1980) לבין
 יום כ״ד בטבת התשמ״א (31 בדצמבר 1980),

 2. מוסד בנקאי רגיל יגביל את יתרת האשראי הרגיל בשקלים בתקופת ההתחשבנות,
 על בסים הממוצע של יתרות יומיות, לסכום השווה לתקרה הכוללת לאשראי רגיל בניכוי
 תקרת האשראי במטבע חוץ של המוסד הבנקאי לפי סעיף 4 מתורגמת לשקלים לפי השער
 היציג שהתפרסם על ידי בנק ישראל ביום י״ט בחשון התשמ״א (29 באוקטובר 1980).

 3. בתקופת ההתחשבנות יגביל מוסד בנקאי רגיל את יתרת הערבויות להבטחת אשראי
 בשקלים כמשמעותן בסעיף 3(5) לצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון
, על בסיס הממוצע של יתרות יומיות, לסכום השווה ל־105%  לקוחות), התשל״ה—1975 5
 מתקרת המוסד הבנקאי בתקופת ההתחשבנות השלישית לפי סעיף 3 להוראות הקודמות.

 4. מוסד בנקאי רגיל יגביל את יתרת האשראי הרגיל במטבע חוץ בתקופת ההתחשבנות
 לסכום השווה לתקרת האשראי הרגיל במטבע חוץ של המוסד הבנקאי בתקופת ההתחשבנות
 השלישית לפי סעיף 4 להוראות הקודמות, בניכוי מחצית יתרת התקרה המקורית הבלתי

 מנוצלת.

 5. הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לפטור עסקאות מסויימות, סוג מסויים או היקף
 מסויים של עסקאות מהתקרות לפי סעיפים 2 עד 4,

 6. הנגיד רשאי להורות על הקטנת התקרה לפי סעיפים 2 ו־4 אם נפרע אשראי שנלקח
 בחשבון בחישוב התקרה וניתן במקומו אשראי הפטור מההגבלות לפי הוראות אלה.

 7. היה ממוצע היתרות היומיות של האשראי הרגיל במטבע חוץ של מוסד בנקאי רגיל
 בתקופת ההתחשבנות קטן מתקרת המוסד לפי סעיף 4 תוגדל התקרה בשקלים לפי סעיף 2

 בסכום ההפרש.

 8. עלה סכום האשראי או הערבויות של מוסד בנקאי רגיל, על בסיס הממוצע של
 יתרות יומיות בתקופת ההתחשבנות, על התקרה שנקבעה לו לפי סעיפים 2 עד 4, ישלם
 המוסד הבנקאי לבנק ישראל קנס בשיעור 30% לשנה על החריגה לתקופת ההתחשבנות.

 9. (א) הסכום של אשראי או ערבויות יחושב לפי הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה
 או ריבית.

 (ב) תרגום סכומים במטבעות שונים יהיה לפי השער היציג של בנק ישראל.

 10• תחילתן של הוראות אלה ביום כ׳ בחשון התשמ״א (30 באוקטובר 1980).

י נ פ ן ג ו נ ר  א
 נגיד בנק ישראל

 י״ז בחשון התשמ״א (27 באוקטובר 1980)
 (חמ 177—3)

 5 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 2497; התשל״ח, עמ׳ 305.

ה התשמ״א, 30.10.1980 123 ש ח ת 4175, כ׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה
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