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 תקנות דשות השידור(אגרת החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה) (תיקון),
 התשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965 •י,
ן תקנות אלה:  בהמלצת הועד המנהל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. לתקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה), התשל״ד—1974 2
 (להלן — התקנות העיקריות), ייקרא ״תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות

 והצמדה), התשל״ד—1974״.

 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, במקום הגדרות ״אגרת טלוויזיה״ ו״אגרת רדיו״ יבוא:

 ״״אגרה״ — אגרת טלוויזיה לפי תקנות רשות השידור (אגרה בעד אחזקת מקלט טלוויזיה),
 התשמ״א—31981, לרבות כל אחד משיעורי האגרה, או אגרת רדיו לפי תקנות רשות

;  השידור (אגרת החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי), התשכ״ז—966! 4

 ״הפרשי הצמדה״ — תוספת לסכום האגרה לפי שיעור העליה של המדד שפורסם סמוך
 לפני מועד התשלום שנקבע עד המדד שפורסם סמוך לפני תשלום האגרה;

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.״

 3. במקום תקנות 2 עד 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 2. בעד החזקת מקלטי טלוויזיה ובעד החזקת מקלטי רדיו המיועדים
 להתקנה ברכב מנועי, בידי מי שייצר אותם או סוחר בהם לא תיגבה אלא
 אגרה בשל מקלט טלוויזיה אחד בלבד או בשל מקלט רדיו אחד בלבד,

 לפי הענין, בכל בית עסק.

 3. בעד החזקת כל מקלט טלוויזיה בבתי הבראה, בתי חולים, בתי אבות,
 מועדוני קשישים, אכסניות נוער ומועדוני צה״ל תיגבה אגרה מוקטנת
 ששיעורה 50% מהאגרה המלאה, ובלבד שתשולם בתשלום אחד מראש

 לכל שנה.

 4. (א) בעד החזקת חמישה מקלטי טלוויזיה ראשונים המוחזקים בבתי
 מלון בחדרי ציבור — לא תיגבה אלא אגרה בשל מקלט טלוויזיה אחד

 בלבד.

 (ב) בעד החזקת כל מקלט נוסף בין בחדרי ציבור ובין במקומות
 אחרים בבית המלון, תיגבה —

 (1) אם בית המלון בעל דירוג של 5 או 4 כוכבים — אגרה
 מוקטנת ששיעורה 50% מהאגרה המלאה;

 (2) אם בית המלון בעל דירוג של 3 כוכבים, 2 כוכבים או
 כוכב אחד — אגרה מוקטנת ששיעורה 25% מהאגרה המלאה.״

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 106; התשמ״א, עמי 78.
 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 661.

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 447.
 4 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 336.

 ״פטור חלקי
 ליצר! ולסוחר

 פטור חלקי
 מיוחד

 פטור חלקי
 לבתי מלון
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ות העיקריות — תיקיו תקני׳ 5  4. בתקנה 5(ב) לתקנ

זיה״; י ו ו״ יבוא ״טלו  (1) בכל מקום, במקום ״דדי

 (2) בפסקה (1), בסופה יבוא ״מקום המפורט בתקנות 2 עד 4 לא ייחשב
 יחידת דיור לענין פסקה זו״.

א: החלפת תקנות בו  5. במקום תקנות 6 עד 10 לתקנות העיקריות י
 ״קנסות והפרשי 6. אגרה שלא שולמה במועדה, ייווספו עליה קנס פיגורים והפרשי הצמדה

 הצמדה ,

:  בשיעורים אלה
 (1) עבר חודש אחד מהתאריך שנקבע לתשלום האגרה — קנס

 בשיעור 10% מסכום האגרה;
 (2) עברו שני חדשים מהתאריך האמור — קנס בשיעור 20%

 מסכום האגרה;
 (3) עבדו ארבעה חדשים מהתאריך האמור — קנס בשיעור

 40% מסכום האגרה וכן הפרשי הצמדה על סכום האגרה;
 (4) עברו ששה חדשים מהתאריך האמור — קנס בשיעור 50%

 מסכום האגרה וכן הפרשי הצמדה על סכום האגרה.

ל 7. בחישוב הסכום של קנס פיגורים או הפרשי הצמדה שאדם חייב י ג י  ע

 בתשלומם, יעוגל הסכום לשקל השלם הקרוב; סכום של חצי שקל יעוגל
 כלפי מעלה.״

 6. בתקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי), התשכ״ז—1966, ביטול
 תקנה 9 — בטלה.

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 981!), תחייי׳

ר מ ן ה ו ל ו ב  ל׳ בשבט התשמ״א (4 בפברואר 1981) ז
) שר החינוך והתרבות 3 ־ ־ 3 1 מ 3 ח ) 

 תקנות רשות השידור (אגרה געד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965 !,
: ה ל ות א ן תקנ  ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקי

 1. בתקנות אלה —

 ״השר״ — השר הממונה על ביצוע החוק;

 ״המנהל״ — המנהל הכללי של הרשות לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

ת כספים;  ״אגרת טלוויזיה״ — אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לשנ

יבא ומקבל לרשותו.  ״רוכש״ — לרבות מי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 106! התשמ״א, עמ׳ 78.
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 2. (א) הועד המנהל של הרשות יטיל בעד החזקת נ?קלט טלוויזיה אגרה בסכום שקבע
 לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

 (ב) יושב ראש הרשות יפרסם ברשומות הודעה על סכום האגרה.

 3. (א) אגרת טלוויזיה שהוטלה לפי תקנות אלה תשולם ביום 1 באפריל של השנה
 שבעדה היא הוטלה; נרכש מקלט טלוויזיה אחרי היום האמור — תשולם האגרה ביום

 רכישתו.

 (ב) מותר יהיה לשלם את מלוא אגרת הטלוויזיה בשלושה שיעורים, ביום 1
 באפריל, ביום 1 באוגוסט וביום 1 בדצמבר של השנה שבעדה היא הוטלה; הוראה זו לא
 תחול על תשלום אגרה לפי תקנות 2, 3 או 4 לתקנות רשות השידור (פטורים, קנסות

 והצמדה), התשל״ד—1974 2 (להלן — אגרה מוקטנת).

 (ג) המשלם בתשלום אחד מראש את מלוא אגרת הטלוויזיה שהוטלה לפי תקנות
 אלה עד 30 באפריל של השנה שבעדה היא הוטלה, יהיה זכאי להנחה של 10% ממלוא

 האגרה; הוראה זו לא תחול על תשלום אגרה מוקטנת.

 (ד) המשלם את מלוא אגרת הטלוויזיה שהוטלה לפי תקנות אלה באמצעות גביה
 מרוכזת יהיה זכאי להנחה של 5% ממלוא האגרה; הוראה זו לא תחול על תשלום אגרה

 מוקטנת.

 (ה) הרוכש מקלט טלוויזיה ישלם שיעורי אגרה למן השיעור השייך לתאריך
) הסמוך לפני יום הרכישה. ב ) ה נ ש  כאמור בתקנת מ

 הטלת אגרה

 תשלום האגרה
 ומועדו

 4. המחזיק במקלט טלוויזיה יראה למנהל, לפי דרישתו, את המקלט ואת האישור על
 תשלום האגרה.

 הצגת המקלט
 ואישור התשלום

 5. (א) אדם הרוכש מקלט טלוויזיה יודיע על כך למנהל בכתב, תוך שלושים ימים
ו ומספר זהותו.  מיום קבלת המקלט, ויציין בהודעתו את שמו המלא, מענ

 (ב) לא נמסרה הודעה כאמור, יראו את המקלט כנרכש בשנת הייצור שלו זולת
 אם הוכיח מחזיק המקלט, להנחת דעתו של המנהל, כי רכש את המקלט במועד מאוחר

 יותר.

ד אחרת מקלט טלוויזיה לאדם אחר, יודיע על כך בכתב י  6. אדם המוכר או מעביר בד
 למנהל, תוך שלושים ימים ממכירת המקלט או העברתו, ויציין בהודעתו־ את השם המלא,

 המען ומספר הזהות של הקונה או מקבל ההעברה.

 הודעה על
 רכישת מקלט

 הודעה על
 מכירת או

 העברה של מקלט

 7. (א) מכר או העביר המחזיק את מקלט הטלוויזיה שברשותו לאדם אחר, לא תוחזר
 לו האגרה ששולמה לתקופה שבה לא המשיך להחזיק במקלט.

 (ב) מי שהציג למנהל אישור מהמשטרה שמקלט הטלוויזיה שבהחזקתו נגנב,
 יוחזר לו החלק היחסי של האגרה בעד התקופה שהמקלט לא היה בהחזקתו.

 8. (א) מסר סוחר מקלט טלוויזיה, בין בדרך של מכירה בין בדרך של השאלה או
 השכרה, ישלח באמצעות הדואר הודעה על כך בכתב למנהל, לפי טופס כאמור בתקנת
ת שבוצעו בחודש שלפני כן. מ כ ש ה  משגה (ב), עד ה־5 לכל חודש לגבי מכירות, השאלות ו

 החזרת תשלום
 אגרד.

 חובותיו של
 סוחר

 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 661; התשמ״א, עמי 446.
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 (ב) ניתן לקבל טפסי הודעה לפי תקנה זו במשרדי מחלקת הגביה של רשות־
 השידור בירושלים, בתל־אביב־יפו ובחיפה.

 (ג) העתק מהודעה לפי תקנה זו ישמור הסוחר שנתיים מיום שליחתה.

 9. המפר הוראה מהוראות תקנות 6 ו־8, דינו — קנס 1,000 שקלים.

 10. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

ר מ ן ה ו ל ו ב  ל׳ בשבט התשמ״א (4 בפברואר 1981) ז
 (ח«3«3-3) שר החינוך והתרבות

 תקנות הכיסוח הלאומי(אמהות) (תיקון מס׳ 2), התשמ״א-ו98ו

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

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות תיקון תקנה 6
 העיקריות), במקום ״2540 שקלים״ יבוא ״4100 שקלים״.

 2. בתקנה 6א לתקנות העיקריות, במקום ״2992 שקלים״ יבוא ״4206 שקלים״. תיקה תקנה 6א

־ ר ל י ח  3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בשבט התשמי׳א (1 בפברואר 1981). ת

ץ ל כ א ר ש  א׳ באדר א׳ התשמ״א (5 בפברואר 1981) י
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 1 8 מ 5 ח ) 

 1 פ״ח התשנ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 647; התשמ״א, עמ׳ 112.

 תקנות הכיסוח הלאומי(תשלום מקדמות של גימלה) (תיקון),
 התשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 134 א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ן תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 !, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקי

ם מקדמות של גימלה), התשל״ט—1979 ־•/ תיקון תקנה 6 (תשלו מי  1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאו
 במקום ״שנתיים״ יבוא ״שלוש שנים״.

ץ ל כ א ר ש  א׳ באדר א׳ התשמ״א (5 בפברואר 1981) י
< שר העבודה והרווחה 3 ־ 6 0 ־ מ 1 ח ) 

 1 סייח התשכ׳׳ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 664; התש״ם, עמי 955.
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 צו הגיסוח הלאומי(החלפת אח ו׳)(מס׳ 2), התשמ״א- 1981

 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:

 שקלים

: א ו ב י  1. במקום לוח ו׳ לחוק 2

 ״לוח ו׳

 מענק לידה

 (סעיף 94)

 מספר הילדים שנולד!

 (1) ילד אחד 4,942

 (2) שני ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 8,310

 (3) שלושה ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 12,512״

 החלפת לוח ו׳

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בשבט התשמ״א (1 בפברואר 1981).

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 א׳ באדר א׳ התשמ״א (5 בפברואר 1981)
 (חמ 184—3)

 1 סייח התשכ״ח, ««׳ 108.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 113.

 תקנות בריאות הציבור(מזון) (שאריות חמדי הדברה) (תיקון),
 התשמ״א-1981

 בתוקף םמכויותינו לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון)׳ 1935 !, וסעיפים
ו מתקינים תקנות אלה! -1956 2, אנ  2 ו־7 לחוק הגנת הצומח׳ התשט״ז

ות המרי הדברה)׳ התשל״א-1970 3 - )(שארי ן ו  תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות בריאות הציבור (מז

׳ אחרי פסקה 5 יבוא: ך ו י ת ל מ  (1) בפריט 1 ״

 שיעור מירבי
 מצרך המזון בוזלקימ למליין

Dried Beans ״6. שעועית יבשה 

Lentils 7. עדשים 

 1 עייר 1935, תוס׳ 1, עמי 64; סייח התשל״ט, מנן׳ 50.
 2 סייח התשט״ז, עמי 79; התש״ל, עמי 36.

 3 ק״ת התשל״א, עמי 131; התש״מ, עמי 974.
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 שיעור מירבי
 בזזלקיפ למליין

׳ אחרי פסקה 9 יבוא: ך ד ר ו ל כ  (2) בפריט 14 ״

 מצרך המזון

Milk (fat basis 0 . 0 5  ״10. חלב(בסיס שומן) (

Milk Products 0.05 (בסיס שומן) 11. מוצרי חלב 

(fat basis) 

citrus Fruits 0.02 12. פרי הדר 

Pome Fruits 0.02 13. פירות גרעיניים 

stone Fruits 0.02 14. םירות גלעיניים 

Crude Soya Bean Oil 0.5 15. שמן סויה גולמי 

Crude Linseed Oil 0.5 16. שמן פשתן גולמי 

Crude Cotton Seed Oil 0.1 17. שמן כותנה גולמי 

Edible Cotton Seed Oil 0.02 18. שמן כותנה אכיל 

Edible Soya Bean Oil 0.02 19. שמן סויה אכיל 

Pepper, Pimento 0.02 20. פלפל. גמבו 

" o t h e r Foods 0.02 21. מצרכי מזון אחרים 

, אחרי פסקה 3 יבוא: לאט״ י ז רבנ  (3) בפריט 22 ״כלו

 שיעור מירגי

 מצרך המזון בחלקים למליון

״ P e a r s 2,0 ״4. אגסים 

. 0״ / בפסקאות 6 ו־7, במקום ״0.5״ יבוא ״1. ׳ ן ו נ י אז י ד  (4) בפריט 23 ״

׳ אחרי שמו של חומר ההדברה יבוא: ך ו ד י מ א פ ס ו פ  (5) בפריט 26 ״

 ״(השארית מבוטאת כסכום השאריות צים וטרנס פוםפאמידון והתולדה N—דיסיתיל
The residue is expressed as the sum of eis and trans Phosphamidon פוםפאמידון 
and N — desethyl phosphamidon)" 

 ואחרי פסקה 6 יבוא:

 שיעור מירבי
 מצרך מזון בחלהימ למליון

Beans 0.2 ״7. שעועית 

" S t r a w b e r r i e s 0.2 8. תות שדה 
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, במקום פסקה 10 יבוא: ״  (6) בפריט 29 ״קפטן

 שיעור מירבי
 מצרך המזין בחלקים למליין

20 Strawberries ״10. תות שדה 

"20 Raspberries ל ט  11. פ

, אחדי פסקה 11 יבוא: ך י ט נ  (7) בפריט 33 ״תרכובות פ

 שיעור מירגי
 מצרך המזין בחלקים למליין

"0.1 Celeriac (שורש)״12. כרפס 

, ׳ בפסקאות 5, 6 במקום ״0.3״ יבוא ״0.5״ ״ ן ו תי יטרו  בפריט 35 ״פנ
0״ יבוא ״0.5״, ובמקום פסקאות 9 ו־10 יבוא:  7 במקום ״2.

(8) 

 שיעור מירבי
 מצרך המזון בחלקים למליין

0.03 Meat and Meat Fat ״9. בשר ושומן בשר 

"0.03 Milk and Milk Products ב ל ב ומוצרי ח ל  10. ח
(fat basis) (על בסיס שומן) 

, אחרי פסקה 22 יבוא: ואט״ קו  (9) בפריט 49 ״די

 שיעור מירבי
 מצרך המזון בחלקים למליין

0.1 Rapeseed Oil ״23. שמן זרע ליפתית 

0.1 Sunflower Oil 24. שמן חמניות 

"2.0 Rapeseed 25. זרע ליפתית 

 (10) אחרי פריט 80 יבוא:

 רמה מירביח
 פריט חומר הדברה מצרך המזין בחלקים למליין

Citrus Fruits 5.0 ר ד  1. פרי ה
Citrus Pulp (dehydrated 1 8 . 0 לפה מיובשת של פרי (  2. סו

ר ד  ה
Pome fruits 5.0 3. פירות גרעיניים 
Stone fruits 0.1 4. פירות גלעיניים 

Fat of the meat of cattle 1 . 0 , ,  5. שומן של בשר בקר
sheep, goats & pigs תיישים, עזים וחזירים 

Grapes 2.0 6. ענבים 
other Foods 0.1 7. מצרכי מזון אחרים 

 81 דיאוקסאתיון
DIOXATHION 

 השם הכימי:

l,4-dioxan-2,3-diyl SS-di-(00-
diethyl phosphorodithioate) 
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 רמזז מירבית
 פריט חומר הדברה מצרך מזון בחלקים למליץ

2.0 
1.0 
5.0 

30.0 
120.0 

5.0 
5.0 
5.0 
0.01 
0.01 
0.01 

Citrus fruits 
Curcurbits 
Grapes 
Hops (fresh) 
Hops (dried) 
Pome fruits 
Stone fruits 
Strawberries 
Meat 
Milk 
Other foods 

ד ד  1. פרי ה
 2. דלועיים

 3. ענבים
 4. כשות(טרי)

 5. כשות(מיובש)
 6. פירות גרעיניים
 7. פירות גלעיניים

 8. תות שדה
 9. בשר
ב ל  10. ח

 11. מצרכי מזון אחרים

 טטרהדיפון
TETRADIFON 

 השם הכימי:
4-chlorophenyl 2,4,5-trichloro 
-phenyl sulphone 

82 

5.0 Clover, Lucerne (fresh, hay) 
5.0 Lemons 
1.0 Other Citrus Fruits 
2.0 Spinach 
1.0 Peaches, Apricots, Nectarines 
1.0 Fat of the meat of cattle, sheep 
1.0 Apples, Pears 
1.0 Cauliflower, Brocolli, Brussel, 

Sprouts, Curcurbits 
0.2 Olive Oil 
0.1 Olives, Sugar Beets 
0.1 Milk, Milk Products 

(fat basis) 
0.02 Potatoes, Nuts 
0.02 Other Foods 

, שחת)  1. אספסת, תלתן(טרי
 2. לימונים

ד אחרים ד  3. פירות ה
ד ר  4. ת

 5. אפרסקים משמש, נקטדין
ר וצאן ק  6. שומן בשר ב

 7. תפוחי עץ, אגסים
ב ו ר  8. כרובית, ברוקולי׳ כ

 ניצנים, דלועים
 9. שמן זית

כר ק סו ל  10. זיתים, ס
ב געל ל ב ומוצרי ח ל  11. ח

 בסים שומן)
 12. תפוחי אדמה, אגוזים

 13. מזונות אחרים

 קרבוםנותיון
CARBOPHENOTHION 

 פ  הרמות המירביות שנקבעו ל
ך השאריות של ת ס ללו  ריט זה כו
־ ל ו ס  קרבופנותיון, והאנאלוגים ה
החמ־  פוקסידיים, הםולפוניים ו
 צניים מבוטאים כקרבופנותיון.

 השם הכימי.•
S-4-chlorophenythiomethyl 00-
diethyl phosphorodithioate 

83 

i 

1.0 Bananas 
10.0 Fat of Cattle, Sheep and 

Goats 
2.0 Meat of Cattle, Sheep, Goats 
2.0 Milk and Milk Products 

(fat basis) 
0.05 Eggs (shell free) 
0.05 Poultry Meat 
0.5 Fruits and Vegetables 
0.05 Other Foods 

 בננות
 שומן של בקד צאן עיזים

 בשר בקר, צאן
ו(על בסיס ב ומוצרי ל  ח

 שומן)
 ביצים מקולפות

 בשר עוף
 פירות וירקות

 מצרכי מזון אחרים

ס 1. רפו כלו  פנ

.2 FENCHLORPHOS 
 פ  הרמות המירביות שנקבעו ל

ם 3. רפו כלו ת סנ ללו  ריט זה כו

 והאנאלוג החמצני מבוטאים 4.
ם. רפו כלו  כפנ

י  השם הכימי: 5
• 6 0,0- dimethyl 0-2, 4,5-
.7 
.8 

trichlorophenyl 
phosphorothioate 

84 

7.0 Fruits and Vegetables פלואוסיליקט הנתרן 1. פירות וירקות 
SODIUM FLUOSILICATE 

 השארית מבוטאת
ר אנאורגני או  כפלו

83 
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 רמה מירבית
 פריט חומר הדברה מצרך מזון בחלקים למליון

Fruits and Vegetables 7.0 86 פלואואלומינאט הנתרן 1. פירות וירקות 
SODIUM FLUOALUMINATE 

 השארית מבוטאת
ר אנאורגני או  כפלו

Citrus Fruit 1.0 ר ד P ו. פרי ה H E N T H O A T E 87 פנתואט 

 השם הכימי.•
S-a-ethoxycarbonyl benzyl 
0,0-dimethyl 
phgosphorodithioate 

5.0 Citrus Fruits ר ד  88 פרופרגייט PROPARGITE 1. פרי ה
40.0 Dried citrus Pulp לפה מיובשת של פדי הדר  השם הכימי: 2. פו
15.0 Hops 2 3. כשות-(4-z'er/-butylphenoxy) cyclohexyl 
10.0 Peanut Hay and Green Fodder 4. שחת ומספוא ירוק של prop-2-ynyl sulphite 

 אגוזי אדמה
0.1 Peanuts (shelled) 5. אגוזי אדמה מקולפים 
7.0 Stone Fruits, Strawberries 6. פירות גלעיניים׳ תות שדה 
3.0 Pome Fruits 7. פידות גרעיניים 
0.1 Fat of Cattle and Poultry Meat 8. שומן של בשר בקר ועוף 
2.0 Milk (fat basis) (ל בסיס שומן ע ) ב ל  9. ח
3.0 Tomatoes, Curcubits, 10. עגבניות׳ דלועיים, חצילים 

Eggplants, Peppers ם י ל פ ל  פ
0.1 Other Foods 11. מזונות אחרים 

0.02 Apples ז. תפוחי עץ D.N.O.C. .89 ד.נ.או.סי 

 השם הכימי:
4-6-dinitro-o-cresol 

3.0 Citrus Fruit ר ד  90 אי.פי.נ. .E.P.N 1. פירות ה
3.0 Pome Fruits השם הכימי: 2. פירות גרעיניים 
3.0 Stone Fruits 3. פירות גלעיניים O-ethyl-O-4-nitrophenyl 
3.0 Vegetables 4. ירקות phenyl phosphonothioate 
0.5 Cotton Seed 5. גרעיני כותנה 

phenyl phosphonothioate 

0.5 Nuts 6. אגוזים 

1.0 Peppers ל פ ל  ו9 טריכלורפון 1. פ
0.2 Bananas (pulp) (2. בננות ויפולפה TRICHLORPHON 
0.2 Peaches השם הכימי: 3. אפרסקים 
0.2 Brussel Sprouts ב ניצנים ו ר  dimethyl 2,2,2-trichloro 4. כ
0.2 Cauliflower 1- 5. כרובית-hydroxyetbyl phosphonate 
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 רמה מירבית
 פריט חומר הדברה מצרך מזון בחלקים למליין

0.2 Kale 6. כרוב עלים 
0.1 Maize (except sweet corn) 7. תירס נלא כולל תירס 

 מתוק)
0.2 Sweet Corn 8. תירם מתוק 
0.2 Celery 9. כרפס 
0.2 Beet Root 10. סלק אדום 
0.2 Wheat 11. חיטה 
0.2 Barley שעורה .  2ז
0.2 Apples 13. תפוחי עץ 
0.2 Cherries 14. דובדבנים 
0.2 Citrus Fruits 15. פרי הדר 
0.2 Strawberries 16. תות שדה 
0.2 Artichokes (17. קנרס נח רשף 
0.2 Cabbages 18. כרוב 
0.2 Cow Peas 19. אפונת בקר 
0.2 Beans 20. שעועית 
0.2 Mustard Greens 21. עלי חרדל 
0.2 Pumpkin 22. דלעת 
0.2 Turnips 23. לפת 
0.2 Cottonseed 24. גרעיני כותנה 
0.2 Linseed 25. גרעיני פשתן 
0.2 Rapeseed 26. גרעיני ליפתית 
0.2 Safflowerseed 27. גרעיני חריע 
0.2 Soya Beans 28. פולי סויה 
0.2 Peanuts 29. אגוזי אדמה 
0.2 Meat of Cattle, Pigs 30. בשר בקר׳ חזירים 
0.2 Fat of Cattle, Pigs 31. שומן בקר, חזירים 
0.1 Offal of Cattle, Pigs 32. חלקים פנימיים של בקר 

 וחזירים
0.05 Milk (whole) (33. חלב נמלא 
0.05 Sugar Beet 34. סלק סוכר 

60 Clover, Lucerne (fresh) 35. תלתן, אספסת (מספוא 
 ירוק)

90 Clover, Lucerne (hay) (שחת)36. תלתן׳ אספסת 
0.1 Other Foods 37. מצרכי מזון אחדים 

1.0 
0.5 
2.0 
0.5 
1.0 
0.5 

Broccoli 
Other Brassicae 
Chili Pepper 
Green Pepper 
Lettuce 
Other Foods 

 ברוקולי
 כרוביים אחרים

ילי) חריף  פלפל(צ׳
 פלפל ירוק

 חסה
 מצרכי מזון אחרים

.1 P1R1M1CARB 92 פדימיקרב 

י  השם הכימי: 2
• 2 3-dimethylamino-5,6־dimethyl-4-
• 4 pyrimidinyl dimethyl carbamate and 
־ 5 metabolites: 
• 6 5,6-dimethyl-2-(formyl methylamin 

o) 
-4-pyrimidinyl dimethyl carbamate, 
5,6-dimethyl-2-methylamino-
 pyrimidinyl dimethyl carbamate-4־
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 רמה ניידנית
 פריט חומר הדברה מצרף מזון בחלקינו למליון

Cereal Grains 2.0 93 מתאוקםיכלור 1. גרעיני דגגיימ 
Fat of Cattle, Sheep and Hogs 3.0 צאן׳ חזירים , . שמן בקר M E T H O X Y C H L O R 2 
Fruits and Vegetables 14.0 השם הכימי: 3. פירות וירקות 
Other F o o d s 4  di-',2,2-trichloro_1 ! ג 2.0מצרכי מזון אחרים .

(methoxy phenyl) ethane-4 

Citrus Fruits 0.1 ר ד  94 ציקלו הקסימיד 1. פרי ה
Peaches 0.1 ם . אפרסקי C Y C L O H E X I M I D E 2 
Other Foods 0.1 השם הכימי: 3. מצרכי מזון אחרים 

^ ־ 3 , 5 - ( 2 [ o x o c y l o h e x y l - 2-dimethyl)-
hy dioxyethyl-] glutarimide-2 

0.2 

0.1 
0.1 
0.1 

Barley Grains & Straw; 
Corn, Rice, Sorghum, 
Wheat (grain, straw); 
Cotton seed 
Peanuts, (hay, hulls & nuts). 
Fat, Meat and By-Products 
of Cattle, Goats, Pigs 
Poultry and Sheep 
Milk 
Other Foods 

 שעורה (גרעינים וקש),
 תירס, אורז, סורגום חיטה

 (גרעינים וקש), גרעיני
 כותנה, איוזי אדמה, (שחת

 קליפות וגרעינים)
 שומן, בשר ומוצרי לואי של
 בקר, עזים, חזירים, עופות

 וכבשים
ב ל  ח

 מצרכי מזון אחרים

1NX9s ן  CARB0 קרבוקסי

 השם הכימי:
dihydro-phenyl2,3-5״-methyl-6 
carbamoyl-1,4-oxathiin 

0.05 Apples 
0.05 Peppers 
0.05 Tomatoes 
0.05 Eggpiants 
0.05 Curcubits 
0.05 Other Foods 

 תפוחי עץ
ל פ ל  פ

 עגבניות
 חצילים

 דלועיים
 מצרכי מזון אחרים

.1 

.2 TRIADIMEFON 

.3 

.4 

 96 טריאדימפון

 השם הכימי:
l-(4־chlorophenoxy)3,3־-dimethyl-l 

• s (1,2,4-triazol-l-yl) 
• 6 butan-2-one 

Pome Fruits 1.0 ז. פירות גרעיניים DITHlANON 97 דיתיאנון 
Stone Fruits 1.0 2. פירות גלעיניים . י מ י כ ה מ ש  ה

Other Foods 0.5 אחרים p m 4 d k h i a י . כ ר צ מ , - d i c y a n o - l - 2 , 3 3  י -
anthraquinone 

Pome Fruits 0.3 פידות גרעיניים . B l N A P A C R Y L 1 98 בינאפקריל 
Other Foods 0.1 השם הכימי• 2. מצרכי מזון אחרים 
Curcurbits 0.2 4,6- דלועים-dinitrophe.sec-butyl-2 3 ״ y i 

methyl crotonate-3 
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 רמה מירכיו*
 פריט חימר הדברה מצרך מזין בחלקים למליין

0.2 
0.1 

Curcurbits 
Other Foods 

 99 דימתאירימול 1. דלועיים
, מצרכי מזון אחרים D I M E T H I R I M O L 2 

 השם הכימי:
-dimethylamino-6-methyl52־-butyl 
 pyrimidinol-4־

0.4 
0.1 

Curcubits 
Other Foods 

 דלועיים
 מצרכי מזון אחרים

TRIFORINE 100 טריפורין 

 השם הכימי:
1 ,l'-piperazine-1,4-diyldi 
(N-(2,2,2-trichloroethyl) 
formamide) 

0.05 
0.05 

Mushrooms 
Other Foods 

ול 1. פטריות  101 פנטכלורופנ
. מצרכי מזון אחרים P E N T A C H L O R O P H E N O L 2 

 השם הכימי:
pentachlorophenol 

4.0 
1.0 
1.0 

Curcurbits 
Apples 
Other Foods 

. הלועיים D I T A L I M F O S 1 102 דיטלימפוס 

 השם הכימי: 2. תפיחי עץ
. מצרכי מזון אחרים 0 d i e t h y l phthalimid.00> 3 . 

phosphonothioate 

5 Celery, Currants (black, red) 
Grapes 

3 Apples, Peaches, Pears, 
Strawberries, Tomatoes 

1 Bananas (whole fruit), 
Cherries, Plums 

0.5 Endives, Lettuce, Melons 

0.2 Beans (in pod), Carrots, 
Cucumbers 

0.1 Wheat 
Banana Pulp, Potatoes 

, אוכמניות(שחור׳ ס פ ר  כ
 אדום), ענבים

 תפוחי עץ׳ אפרסקים,
 אנסים, הות־שדה, עגבניות
־ ב ד ב ו  בגנות (כל הפרי) ד

 נים, שזיפים
 חסה, מלונים, עולש

 ברוסלי
 שעועית(קטנית), נזר,

 מלפפונים
 חיטה

 בננות(פולפה), תפוחי
 אדמה

 103 דיתיוקרבמטים 1.
DITHIOCARBAMATES: 

. F E R B A M 2 ם ב ר  א. פ
 השם הכימי:

ferric dimethyl dithio 
carbamate 

ZIRAM ב. זירם 

 השם הכימי:
zinc dimethyl dithiocarbamate 

THIRAM ג. תירם 

 השם הכימי:
bis(dimethylthiocarbamoyl) 
disulphide 

or 
tetramethyl thiaiam disulphide 
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 רמה מירבית
 פריט חומר הדברה מצרך מזון בחלקיפ למליון

MANEB ד. מנב 

 השם הכימי:
polymeric manganese ethylene 
bisdithiocarbamate 

MANCOZEB ה. מנקוזב . 

 השם הכימי:
(e thane diylbis (carbamo-1,2-) 
dithioato)) (2-)) -manganese mixtur 
e 
with ((1,2-ethane diylbis (carbamo-
dithioato)) -(2)) zinc 

ZINEB ו. זיגב 

 השם הכימי:
zinc ethylene-bisdithiocarbamate 

PROPINEB ז. פרופינב 

 השם הכימי:
Polymer of zinc propylene bis 
dithiocarbamate 
 ד ה  רמת השאריות של המרי ה
ה מסי 103 א־ז מבוטאת ר  ב

CS2-2 

0.5 Milk ב ל  קומאפוס COUMAPHOS 104 1. ח
1.0 Fat of Cattle, Poultry השם הכימי: 2. שומן בקר, עופות 
0.5 Fat of Sheep, goats, pigs ,3. שומן כבשים, חזירים 

 השם הכימי:

 chloro-4-methyl coumarin-7- yl-0-3 עיזים
0.05 Eggs (shell free) (מקולפות)00 4. ביצים-diethyl phösphorothioate 

0.02 Milk ב ל  105 קרוטוקםיפוס 1. ח
0.02 Eggs (shell free) (מקולפות) 2. ביצים CROTOXYPHOS 

 השם הכימי:

(E) - dimethyl l-methyl-2-
(1-phenylethoxycarbonyl) vinyl 
phosphate 
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 רמה מירגית
 פריט חומר הדברה מצרך מזון בחלקים למליון

1.0 Meat and Meat Products of 
Cattle, Sheep and Goats 

 ז. בשר בקר׳ כבשים׳ עזים
 ומוצריהם

CRUFOMATE 106 קרופומט 

 השם הכימי:
4-tert-butyl -2-chlorophenyl methyl 
methyl phosphoroamidate including 
the metabolite 4-tei־t-butyl-2-
chlorophenol calculated as 
crufomate 

0.4 Carrots 1. גזר 
0.4 Celery 2. סלרי 
0.2 Fat of Carcase Meat 3. השומן של בשר 
0.2 Milk (fat basis) (ב נעל בסיס שומן ל  4. ח
0.2 Milk Products (fat basis) ב ועל בסיס ל  5. מוצרי ח

 שומן)
0.1 Cauliflower 6. כרובית 
0.1 Radishes 7. צנון 
0.1 Horse Radishes 8. חזרת 
0.1 Tomatoes 9. עגבניות 
0.5 Brussel Sprouts ב ו ר  10. ניצני כ
0.5 Cabbage ב  11, כרו
0.5 Rutabaga 12. דוטבגה 
0.5 Turnips ת פ  13. ל
0.5 Potatoes 14. תפוחי אדמה 
0.5 Sweet Potatoes 15. בטטה 
0.5 Onions ל צ  16. ב
0.5 Leeks 17. לוף 
0.5 Eggplants 18. חצילים 
0.5 Mushrooms 19. פטריות 
0.5 Peanuts (shell free) (מקולפים) 20. אגוזי אדמה 
0.5 Wheat 21. חיטה 
0.5 Cottonseed 22. גרעיני כותנה 
0.5 Rice 23. אורז 

פוס נ רפבי  107 כלו
CHLORFEVINPHOS 

 מבוטא כאיזומרים אלפא וביתא
ס פו נ רפבי  של כלו

 השם הכימי:
2-chloro-l-(2,4-dichlorophenyl) 
inyl diethyl phosphate 
Expressed as the alpha and beta 
isomers of chlorfevinphos 

1.0 Meat of Cattle, Pigs, Goats, 
Sheep, Poultry (on fat basis) 

1.0 Eggs (shell free) 
0.5 Milk, Milk Products (fat basis) 

ר חזירים׳ עיזים, ק  בשר ב
ת(על בסיס פו עו  צאן ו

 שומן)
 ביצים(מקולפות)

ב ומוצרי חלב (על ל  ח
 בסים שומן)

ו בנזין ר ו  הקסהכל
HEXACHLOROBENZENE 

108 

 השם הכימי:
.2 Hexachlorobenzene 
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 רמה מירבית
 פריט הומר הדברה מצרך מזון בהלקים למליון

Raw Cereals 0.5 4. דגנים גולמיים 
" F l o u r , Milled Cereal Products 0.01 5. קמח ומוצרי דגנים טחונים 

ן ד ו ך מ ו ר  ב
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

.  2, תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן

׳ בשבט התש״ם (17 בפברואר 1980)  ל

י מאשר.  אנ
ק ט ס ו ר ש ז ע י ל  א

 שר הבריאות
ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר החקלאות

 צו המיקוח על מצרכים!שירותים (מחירים מקסימליים לקרמיוגים חיים)
 (מס׳ 5), התשמ״א-981ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-
ר:  1957 !, אני מצווה לאמו

ה: הי  מחיר מקסימי, 1, המחיר המקסימלי לקילוגרם קרפיונים י

; ל ק מ — 15.13 ש  (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי, ללא מע״

׳מ — 21.00 שקל.  (2) במכירה לצרכן בחנותו של הקמעונאי, כולל מע׳

 2, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיוגים חיים) (מס׳ 4),
 התשמ״א—21981 — בטל.

 ביטול

ייי־׳. 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בשבט התשמ״א (1 בפברואר 1981). ח  י1

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

׳א (30 בינואר 1981)  כ״ה בשבט התשמ׳
 (חמ 19—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 387.
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