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1 9 8 0 -  תקנות ו־פסיכולוגימ (סדרי בחינות לרישום גננקס)(תיקון), התשמ״ א

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 (נ) לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז—1977 נ
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי בחינות לרישום בפנקס), התש״ם—1980 ־-־, תיקח תקני, 2
 אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:

 ״(ז) ועדת הבחינות רשאית לפטור נבחן מבחינה בנושא פלוני אם נתקיימו בו
 שני אלה לפגי יום כ״ ב בטבת התשל״ח (1 בינואר 1978):

 (1) הוא בעל תואר ״בוגר״ בפסיכולוגיה שניתן לו במוסד מוכר כמשמעותו
;  בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח—1958 3

 (2) הוא עמד בבחינה באותו נושא במסגרת לימודיו במחלקה לפסיכולוגיה
 במוסד כאמור בפ©קה (1).״

י ע ז ר ש ו ס ט ק ל  כ״ט בכסלו התשמ״א (7 בדצמבר 1980) א
) שר הבריאות 3 ־ 4 6 מ 5 ח ) 

 1 ם״ח התשל״ז, עמי 158.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 971.

 3 ס״וו התשי״ח, עמי 191.
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1 9 8 0 - א ״ מ ש ת ן), ה  תקנות בתי הסוהר(תיקו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 113 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב—1971 נ
 אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: ק ד׳ 1 1. אחרי תקנה 24 לתקנות בתי הסוהר, התשל״ח—1978 2  הוספת פי

 ״פרק ד׳ 1 : תלונות ועתידות אפיריפ

 תלונות אסירים 24א. (א) אסיר רשאי להתלונן לפני מנהל בית הסוהר בכל ענין הנוגע

 לתנאים ולסדרים של החזקתו במאסר או במעצר; התלונה תוגש בכתב,
 ויכול שתוגש בעל־פה במועדים שיקבע מנהל בית הסוהר.

 (ב) מנהל בית סוהר, שלפניו התלונן אסיר כאמור בתקנת משנה
 (א), יבדוק את התלונה ויתן תשובתו לאסיר תוך שבעה ימים מיום
 קבלתה; נסבה התלונה על ענין דחוף, תינתן התשובה בהקדם ולא

 יאוחר משלושה ימים מיום קבלתה.

 (ג) לא קיבל אסיר תשובה לתלונתו תוך הזמן הנקוב בתקנת
 משנה (ב), או שהתשובה שקיבל לא הניחה את דעתו, או שהתלונה היא
 על מנהל בית הסוהר שבו הוא מוחזק — דשאי האסיר להפנות בכתב
 את תלונתו לנציב; הפנה האסיר את תלונתו לנציב, יעבירנה מנהל
 בית הסוהר, ללא דיחוי, לתעודתה, ורשאי הוא לצרף לתלונה את הערותיו.

 (ד) קיבל הנציב תלונת אסיר כאמור בתקנת משנה (ג), יבדוק
 את התלונה ויתן תשובה לאסיר תוך ארבעה־עשר יום מיום קבלתה;
 נסבה התלונה על עניין דחוף, תינתן התשובה בהקדם ולא יאוחד מששה

 ימים מיום קבלתה.

 (ה) האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ד) לא יחול כשהענין נושא
 התלונה טעון חקירה על־פי דין או על־ פי פקודות או הוראות המחייבות
 בשירות בתי הסוהר או כשהתברר, לאחר בדיקה, שהענין נושא התלונה

 טעון בדיקה, חקירה או דיון נוספים.

 (ו) במקרים האמורים בתקנת משנה (ה), יודיע מקבל התלונה
 לאסיר תוך שבעה או ארבעה־עשר ימים מיום קבלתה, הכל לפי הענין,
 את הטעם מן הטעמים האמורים בתקנת משנה (ה) שבשלו נמנע מלהשיב

 לתלונה במועד.

 העברת עתירות 24ב. מנהל בית סוהר יעביר, ללא דיחוי, לתעודתה עתירת אסיר שהוגשה

ם לבית משפט מחוזי או לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה י י י ם  א

 לצדק.״
*< 

ג ר ו ף ב ס ו  י״ג בכסלו התשמ״א (21 בנובמבר 1980) י
< שר הפנים 3 ~ 6 2 מ 2 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 21, עמ׳ 459; ס״ח התשל״ב, עמ׳ 22! התשל״ג, עמ׳ 22; התשל״ד, עמ׳ 52;
 התש״ם, עמי 77, 134.

 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1958; התש״ם, עמי 613, 1909.
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 מכמות גידול

 מתות משבה

 עקרונות לקביעת
 :?כסות אישיות

א המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול תפוחי־אדמה ל  כ

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת ף 1980), ה ר ו ח - ו י ת  בעונת ס

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—
 1959!, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״עונה״ — תקופה לגידול תפוחי־אדמה;
 ״סתיו־חורף״ — התקופה שבין כ״ג באב התש״ם (5 באוגוסט 1980) לבין כ״א בחשון

 התשמ״א (31 באוקטובר 1980);
 ״לגדל״ — לזרוע ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי־אדמה;

 ״מכסת גידול שנקבעה״ — למעט מכסה חד־פעמית מעודפי מכסות גידול שהוקצתה
 כמכסה ארעית חד־פעמית.

 2. המכסה הכללית לגידול תפוהי־אדמה בעונת סתיו־חורף 1980 בכל שטחי הארץ
 היא 19,000 דונם.

 3. המועצה רשאית לפצל את עונת םתיו־חורף 1980 לעונות משנה.

 4. המכסות האישיות ייקבעו לפי עקרונות אלה:
 (1) למבקש לגדל תפוחי־אדמה בעונת סתיו־חורף 1980 תיקבע מכסת
 גידול של תפוחי־אדמה, ככל האפשר, בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו
 לאחרונה בעונה המקבילה, ואם לא גידל בעונה כאמור תפוחי־אדמה מחמת
 מחזור זרעים, תיקבע לו מכסת גידול, ככל האפשר, בשיעור מכסת הגידול
 שנקבעה לו בעוגה המקבילה הקודמת לה שלא תעלה על שטח הגידול

 שגידל בפועל כדין בעונה המקבילה כאמור, לפי הענין.
 (2) עודף המכסות הכלליות של תפוחי־אדמה בעונת סתיו־חורף 1980
 אשר לא הוקצו על ידי ועדת המכסות, או הוכח למועצה כי הוקצו במכסות
 אישיות בעונת סתיו־הורף 1980 אך לא בוצעו, יוקצו ככל האפשר למגדלים
 שלא גידלו תפוחי־אדמה בעונה המקבילה האחרונה שבה נקבעו מכסות
 לגידולם, וזאת מחמת מחזור זרעים, בגודל מכסה אישית ליחידת משק
 באותו אזור: היתה יתרה — תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של
 תפוחי־אדמה בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעונת סתיו־חורף 1980.
 (3) המועצה רשאית לא לאשר מכסה או להתנותה אם לא הוכה להנחת
 דעתה כי הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או ברשותו כדין.

 5. המכסה הכללית לגידול תפוהי־אדמה אינה כוללת שטחים שיבוליהם מיועדים
 לייצוא וגידולם יהיה לפי היתרים של המועצה.

י ר ו ח ה ש מ ל ו ה  י
 יושבת ראש המועצה לייצור

. ולשיווק של ירקות  י
ן פ ת ו ע ד  ג

 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 נתאשר.
 .ב׳ בכסלו התשמ״א (10 בנובמבר 1980)

 (חמ 881—3)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 222; התשכ״ב, עמי 31; התשל״ו, עמ׳ 129; התש׳׳ם, עמי,,229••
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1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ניצי מאכל), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 37, 48, 49, 52, 53, 54, 70, 71 ו־73(ב)
 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ׳׳ד—1963 י (להלן — החוק), קובעת

 המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1, בכללים אלה —

 ״אפרוחים בני יומם״ — משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים;

 ״ביצי מאכל״ — ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה;

 ״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

 ״טונה״ ו־״ק״ג״ — משקל חי במשמע

 ״ישובי הר וערבה״ — הישובים המפורטים בתוספת;

 ״מטילות״ — תרנגולות שגילן מעל חמישה חדשים.

 2. גודל משק הלול לייצור ולשיווק ביצי מאכל בהיקף ארצי בשנת הכספים 1980/81
 (להלן — המכסה הארצית) יהיה:

 גידול מטילות לייצור עד 1,435,000,000 ביצי מאכל לשיווק, כ״50,000,000 ביצי
 מאכל לתצרוכת עצמית של המגדלים וכ־15,000 טונות מטילות לשיווק.

 3. העקרונות לקביעת מכסות ייצור אישיות לשיווק ומכסות אישיות לתצרוכת עצמית
 לכל מגדל לשנת הכספים 1980/81 במסגרת המכסה הארצית יהיו כאמור בסעיפים 4

 עד 14.

 ככסות אישיות

 4. ועדת •המכסות בקבעה מכסות אישיות תתחשב בהנחיות שר החקלאות בדבר
 תכנון חקלאי ובהמלצותיו.

 5. (א) למגדל שנקבעה לו מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק תיקבע מכסה
 נפרדת של מטילות לייצור ביצי מאכל לצריכת עצמו ובני משפחתו בלבד, וביצי מאכל

 אלה לא יהוו חלק ממכסתו האישית של המגדל לשיווק.

 (ב) מתוך המכסה הארצית של ביצי מאכל לתצרוכת עצמית של המגדלים ייוחדו
 5 מיליון ביצי מאכל לצריכה עצמית של מוסדות חינוך ובתי ספר חקלאיים; המכסה

 האישית לכל מוסד ובית ספר כאמור תיקבע לו לפי מספר תלמידיו.

 6. (א) לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק לשנת הכספים
 1980/81 שתהיה שווה למכסתו האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק לשנת הכספים

 1978/79 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה.

 (ב) למגדל שחיסל את שלוחת המטילות שלו וקיבל את הפיצוי על כך על פי
 ההסדר המיוחד בענין זה של משרד החקלאות, לא תיקבע כל מכסה אישית לייצור ביצי

 מאכל לשיווק.

 ביצי מאכל
 לתצרוכת עצמי!

 מכםר, אישית
 לביצי מאבל

 1 ס׳יח התשכ״ד, עמ׳ 12¡ התשל״ה, עמי 74.
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 7. תוספות חד־פעמיות למכסות האישיות שקבעה ועדת המכסות בתקופה האמורה תוספות
 לא יובאו בחשבון בקביעת המכסות האישיות לשנת הכספים 1980/81 לצורך הוראות

 סעיפים 3 עד 6.

 8. המועצה תקבע מכסה של מטילות ואפרוחים בני־יומם לכל מגדל לייצור מכסתו מספר מטילות
 האישית על פי המפתח כדלקמן:

 (1) לכל 100 ביצי מאכל לייצור ולשיווק שבמכסתו האישית ייקבעו 1 ק״ג
 של מטילות לשיווק ו־0.50 אפרוחות בנות־יומן לחידוש להקות הטלה של

 ביצי מאכל לשיווק שהן 0.40 מטילות;
 (2) לכל 100 ביצי מאכל לתצרוכת עצמית שבמכסתו האישית ייקבעו
 0.50 אפרוחות בנות־יומן לחידוש להקות הטלו? של ביצי מאכל לתצרוכת

 עצמית שהן 0.40 מטילות.

״ מכס,״ ל ד ג  9. ועדת המכסות רשאית להגדיל מכסה אישית שנקבעה לפי הסעיפים 5 ו־6 על פי ה
 בקשתו של מגדל, במסגרת המכסה הארצית, אם הוכחו, להנחת דעתה, נסיבות מיוחדות *!ישיות

 המצדיקות את ההגדלה.

 10. (א) ועדת המכסות רשאית לקבוע תוספות למכסות אישיות שנקבעו לפי הסעי־ תוספת למכסות
ת י י ס י  פים 5 ו־6 במסגרת מכסות הייצור או השיווק שאינן מנוצלות, בהיקף שתקבע המועצה א

 מדי פעם בפעם בהתחשב גם בהמלצת שר החקלאות.

 (ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע כי לתוספת האמורה זכאים המגדלים מסוג
 מסויים, מגדלים בעלי היקף ייצור מסויים, מגדלים באזורים מסויימים או מגדלים שנתקיימו

 בהם תנאים מסויימים.

 (ג) המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים
 מסויימים ובאופן שתורה.

 מגדל לא ייצר ולא ישווק את התוספות האמורות במועדים אחרים ובאופן
 אחר מאשר נקבע באמור.

 11. (א) מגדל שלא נקבעה לו מכסה אישית על פי הסעיפים 5 ו־6 עד תום 15 יום פניה לקבי«ת
ר מכסה אישית ו מ א ם ה ו ס ר פ ם ה ו י  מיום פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 יוס מ

 לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.

 (ב) ועדת המכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד
 האמור. ׳

 12. ועדת המכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינוי במכסתו האישית שנקבעה שינויים במכסה
ת י ש י א  על פי הסעיפים 5, 6, 9 ו־10 על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר, ה

 במסגרת המכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת המכסות.

 אי ניצול
 מכסה אישית

 13. על אף האמור בסעיפים 5 עד 10 רשאית ועדת המכסות —

 (1) לא לקבוע מכסה אישית לייצור ולשיווק של ביצי מאכל למגדל אשר
 בשלוש שנים רצופות שלפני שנת הכספים 1980/81 לא ניצל כלל את מכסתו

 לייצור ביצי מאכל;
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 (2) לקבוע מכסה אישית לייצור ולשיווק של ביצי מאכל כגודל מחצית
 מכסתו האישית בשנת הכספים 1980/81 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה,
 למגדל שבשלוש שנים רצופות שלפני שנת הכספים 1980/81 ניצל פחות

 ממחצית מכסתו לייצור ביצי מאכל.

 14. (א) ועדת המכסות רשאית לקבוע לאגודה שיתופית מכסה אישית משותפת רק
 בעד אותם חברי האגודה המייצרים את ביצי המאכל במסגרת המכסה כאמור בתחום

 הישוב שבו נמצא המען הרשום של האגודה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת המכסות לאשר לאגודה שיתופית
 לכלול בין חבריה לצורך קבלת מכסה אישית משותפת גם חברים המייצרים את ביצי
 המאכל מחוץ לתחום הישוב כאמור בסעיף קטן (א), אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.

 15. (א) לא ישווק מגדל בתקופות הבאות ביצי מאכל מעל לשיעור המפורט להלן
 ממכסתו האישית הנקבעת לו לפי סעיף 6 —

22.75% 
22.75% 

22.75% 

22.75% 

91% 

 1 באפריל עד 30 ביוני 1980

 1 ביולי עד 30 בספטמבר 1980

 1 באוקטובר עד 31 בדצמבר 1980

 1 בינואר עד 31 במרס 1981

 (ב) לא ישווק מגדל ביצי מאכל בשיעור 9% ממכסתו האישית האמורה אלא
 במועדים ובשיעורים שתיקבע המועצה מפעם לפעם בהתחשב בביקוש ובהיצע של ביצי

 מאכל.

 (ג) קביעת שיעורי השיווק כאמור בסעיף קטן (ב) תיעשה כך שלמגדל הנמנה
 עם יישובי ההר והערבה יאושר בשלב ראשון שיעור כפול ממכסתו לעומת השיעור שיאושר
 למגדל באזור אחר ורק לאהד שחרור מלוא המכסה של מגדלים הנמנים עם יישובי ההר

 והערבה ישוחרר למגדלים באזורים אחרים שיווק יתרת מכסתם.

 (ד) לא תאשר ועדת המכסות הגדלת מכסה או תוספת למכסה על פי סעיפים
 9 ו־10 לפני אישור שיווק מלוא המכסות לפי סעיף קטן(ג).

 16. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

 17. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה על פי כללים אלה.

 18. כללים אלה יחולו על ייצור ביצי מאכל בשנת הכספים 1980/81.

 מכסה משותפת
 לאגודה שיתופית

 מועד ניצול
 המכסה האישית

 לשיווק

 דין אחר

 האצלה

 תחולה
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 תוקפת

 רשימת ישו©״ ההר והערבה

 גורן אבן מנחם כפר אוריד.
 דלתון זרעית מטע

 חוסן כפר יובל מסילת ציון
 יערה צוריאל נוחם

 כפר שמאי נטועה נם הרים
 כרם בן׳ זמרה אבן ספיר צלפון

 מעונה אורה צפרירים
 מרגליות אשתאול שדות מיכה

 ספסופה בית זית תרום
 עבדון בית מאיר עמינדב

 עין יעקב בית נקופה בפה כסלון
 פקיעין בקוע רמת רזיאל
 שומרה בר גיורא פפר זכריה

 שזור גבעת יערים גרופית
 דישון גבעת ישעיהו יהל

 אלקוש

ם ב ה ר ב  נתאשר. א
 ד׳ בכסלו התשמ״א (12 בנובמבר 1980) יושב ראש המועצה לענף הלול

 (חפ 685—3)

ת ן פ ו ע ד ן ג ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקדפיונים חיים)

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  (מס׳ 2), ה

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

 1. המחיר המקסימלי לקילוגרם קרפיונים יהיה:

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי, ללא מע׳׳מ — 11.88 שקלים;

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של הקמעונאי, כולל מע״מ — 16.50 שקלים.

 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיים),
 התשמ״א—1980 2 — בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בכסלו התשמ״א (24 בנובמבר 1980).

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 ט״ו בכסלו התשמ״א (23 בנובמבר 1980)
 (חמ 6—3)

 1 ט״ח התשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 108.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיינז)
1 9 8 0 -  (מס׳ 3), התשמ״ א

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

 מחיר מקסימלי 1. המחיר המקסימלי לקילוגרם קרפיונים יהיה:

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי, ללא מע״מ — 12.46 שקלים;
 (2) במכירה לצרכן בחנותו של הקמעונאי, כולל מע״מ — 17.30 שקלים.

ל 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיים) (מס׳ 2), 1 ט י  ב

— בטל.  התשמ״א—1980 2

״ 3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בכסלו התשמ״א .(28 בנובמבר 1980). י  תחי

ן ו ר ל ש א י ר  י״ט בכסלו התשמ״א (27 בנובמבר 1980) א
) שר החקלאות 3 ״ מ 6 ח ) 

 1 כ-״ח התשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 323.

י מ מ ם ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד ע  צו הפיקוח על מצרכי
ו 9 3 0 - א ״ מ ש ת  כחפיסות) (תיקון מס׳ 2), ה

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

 החלפת החופפת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מקסימליים לשוקולד

 עממי בתפיסות), התש״ם—1980-י; יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2) מור ג

ק ליש במכירה סה מ י ר לחפ י ה מ ר ב' ה  טו

 טור ז!׳ משקל החפיסה לקמעונאי לצרכו
 המצרך בגרמים ללא מע״מ כולל מע״מ

 שוקולד הלב 50 1.83 2.39
 שוקולד חלב 100 3.49 4.38
 שוקולד חלב 200 6.85 8.54
 שוקולד מריר 50 2.13 2.66
 שוקולד מריר 100 4.04 5.04

״ 9 . 8  שוקולד מריר 200 7.86 5

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב בכסלו התשמ״א (30 בנובמבר 1980).

ת ן פ ו ע ד  י״א בכסלו התשמ׳׳א (19 בנובמבר 1980) ג
 יה« 3-1248) שר התעשיה, המסחר והתיירות

 ! פ״ ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1178; התשמ״א, עמי 88.
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