
 רש־וכדות

 קובץ התקנות
• 26 במרס 1981 4 2 1  כ׳ באדר ב׳ התשמ״א 6

 עמוד

 תקנות המים (היטל איזון) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 . . . 742

743 . . .  תקנות המים (תשילום מיוחד) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 .

 תקנות המים (הענקות) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 . . . . . 44ד

 תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 744

 תקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 . . 747

 תקנות המים (תעריפי מים בעירית אילת) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 . . 752

 תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי־התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות) (מס׳ 2),
 הת׳שמ״א—1981 . . . , . . . . . 756

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרורים) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״א.—1981 . . 756

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 2),
 התשמ״א—1981 . 756

 צו הפיקוח על, מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לעופות קפואים) (מס׳ 2),
 התשמ״א—1981 . . . . . . י . . . 758

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלנד אפור) (מס׳ 2)
 (תיקון מם׳ 5), התשמ״א—1981 . 759
 צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 . . 760
..(שכר שירותים), התשמ״א—1981 . . . . . 762  ^נםצ^הנו^רענים_.

 תיקון טעות דפוס



1981 - א ״ מ ש ת  תקנות המים (היטל איזון) (תיקון מס׳ 3), ה

, ולאחר אישור ועדה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 118 לחוק המים, התשי״ט—11959
: ה ל ן תקנות א י מתקי  משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אנ

, במקום תקנות 4 עד ד יבוא:  1. בתקנות המים (היטל איזון), התש״ם—1980 2

 4. מפיק או ספק של מים לחקלאות, שעלותם היא 0.80 שקלים למ״ק או למטה מזה,
 ישלם היטל איזון, על כל כמות המים המופקת או מסופקת, אם הוא מקורות — בשיעור
; אולם, אם שיעור ק  0.08 שקל למ״ק, ואם הוא מפיק או ספק אחר — 0.12 שקלים למ״
 ההיטל יחד עם העלות עולים על 0.80 שקלים למ׳׳ק, ישולם היטל חלקי בלבד בשיעור כזה

 שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.80 שקלים למ״ק.

 5. (א) על מים שלפי קביעת נציב המים אין כל אפשרות להשתמש בהם לשימוש
 חלופי והם מופקים או מסופקים בגרביטציה או בדרך אחרת שהכיר נציב המים ועלותם
 היא 0.40 שקלים למ׳׳ק או למטה מזה, יהיה שיעור ההיטל על כל כמות המים המוקצית

:  כדלקמן
 (1) בכל הארץ — 3 אגורות חדשות למ״ק;

: ק  (2) בתחום המועצה האזורית עמק הירדן — 2 אגורות חדשות למ״

 (3) בתחום המועצות האזוריות תמר ובית שאן — 2 אגורות חדשות למ״ק.

 (ב) מפיק או ספק של מים לחקלאות בתחום המועצה האזורית בית־שאן, החייב
 בהיטל כאמור בתקנה 4, ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים שם רק 2 אגורות

 חדשות למ״ק.

 (ג) (1) על מים המיועדים לשימוש בבריכות דגים, יוטל היטל איזון בשיעורים
 המפורטים להלן ועל כמויות המים שלהלן בלבד, לפי האזורים:

 כמות המים במ״ק לדונם
 שעליה יוטל ההיטל

2,000 

2,000 

2,000 

1,800 

1,500 

1,500 

1,500 

 שיעור ההיטל
ת הדשות למי׳ רו ו  באג

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

 עמק בית־שאן

 עמק הירדן י

 עמק חרוד

 עמק החולה

 שפלת החוף

 עמק זבולון

 עמק יזרעאל

 (2) הוכח כי כמות המים שבה משתמשים בפועל לבריכות דגים באזורים
 האמורים בפסקה (1) היתה קטנה מן הנקוב לצידם, יוטל ההיטל על הכמות

, . על  שבה משתמשים בפו

 (3) בכל אזור מן האזורים האמורים בפסקה (1), שבהם מליחות המים
 המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על 500 מיליגרם כלורידים לליטר,

 יוטל ההיטל על 1,000 מ׳יק לדונם בלבד.

ת ו נ ק ת ת פ ל ח  ה
 4 עד ד

ר היטל  •שיעו
 האיזון על מים

ת ו א ל ק ח  ב

 שיעור היטל
ל מים זון ע  האי

ת במקריו ו א ל ק ח  ל
 מיוחדים

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166.
 2 ק״ת התש׳׳ם, עמי 1694, עמ׳ 2352; התשמ״א, עמ׳ 130, עמ׳ 226.
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 שיעור היטל
 האיזון על מים

 לייצור תעשייתי

 (ד) מפיק או ספק של מים לחקלאות, החייב בהיטל איזון והוא חבר בקרן חידוש,
 ישלם היטל בשיעור כזה שעלות המים יחד עם ההיטל ועם התשלום לקרן החידוש לא

 יעלו על 0.80 שקלים למ״ק.

 6. מפיק או ספק של מים לייצור תעשייתי, שעלותם היא 0.80 שקלים למ״ק או למטה
 מזה, ישלם היטל איזון, על כל כמות המים המופקת או מסופקת, אם הוא מקורות —
ק;  בשיעור 0.12 שקלים למ״ק, ואם הוא מפיק או ספק אחר — בשיעור 0.17 שקלים למ״
 אולם אם שיעור ההיטל יחד עם העלות־ עולים על 0.80 שקלים למ״ק, ישולם היטל חלקי

 בלבד בשיעור כזה שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.80 שקלים למ״ק.

 שיעור היטל
 האיזון על מים

 לצרכי בית,
 מלאכה, מסחר.

 שירותים
 ושירותים
 ציבורייב

 7. מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים,
 אשר עלות המים שלו היא 1.07 שקלים למ״ק או למטה מזה, ישלם היטל איזון על כל
 כמות.המים המופקת או מסופקת, אם הוא מקורות — בשיעור של 0.54 שקלים למ״ק, ואם
 הוא מפיק או ספק אחר —בשיעור של 0.61 שקלים למ״ק; אולם אם שיעור ההיטל יחד
 עם העלות עולים על 1.07 שקלים למ״ק, ישולם היטל חלקי בלבד בשיעור כזה שעלות

 המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 1.07 שקלים למ״ק.״

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 י״א באדר ב׳ התשמ״א (17 במרס 1981)
 (חמ 27—3)

1981 - א ״ מ ש ת  תקנות המים (תשלוט מיוחד) (מיקון מס׳ 3), ה

 במוקף סמכותי לפי סעיפים 124ב ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 ולאחר
ן תקנות י מתקי  אישור ועדה מ׳שותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אנ

: ה ל  א

 ״תשלום מיוחד
ת  בהתאם למטרו

 ה«ים ושיעוריו

ה 2 ״ תקנ פ ל ח א: ה בו , במקום תקנה 2 י  2. בתקנות המים (תשלום מיוחד), התשל״ט—1978 2

 2. (א) שיעורי התשלום המיוחד, אשר יחולו על מי שמפיק או מספק
 כמות .מים נחרגת, יהיו בהתאם למטרות המים כפי שצויינו ברשיון

 הפקה ובהתאם להוראות תקנות אלה.

 (ב) שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת מים של כמות המים
 הנחרגת לחקלאות, לייצור תעשייתי ולצרכי בית, מלאכה, מסחר, שירותים

:  ושירותים ציבוריים, יהיה כלהלן

 (1) לגבי כמות מימ נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים
 המוקצית — 0.40 שקלים למ״ק;

 (2) לגבי כמות מים גחרגת שהיא מעל 16% מכמות המים
 המוקצית — 2.28 שקלים למ״ק.״

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 י״א באדר ב׳ התשמ״א (17 במרס 1981)
19—808 8#< 

 נ 8״ח התשי״ט, עמי 166; התשכ״א, עמ׳ 175.
.tm 2 ק״ת התשל״ט, «8׳ 305; התש״ם, עמי 2353; התשמ״א, ע»׳ 131, ע«י 

׳ באדר ב׳ התעמ״א, *26.3.199 743 ת 6)42, נ ו  קובץ התקנ



1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  תקנות המים (הענקות) (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 121 לחוק המים, התשי״ט—1959 !, ולאחר אישור ועדה
: ה ל י מתקין תקרות א  משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אנ

ת 1. בתקנות המים (הענקות), התש״ם—1980 ־, במקום תקנות 4 ו־5 יבוא: י נ ק ת ת פ ל ח  ה

ת על מים ו ק נ ע ה ם 4. מפיק או ספק של מים לחקלאות ולייצור תעשייתי, שעלות המים שלו, בין עלות • י  ן
ת ועל מים ׳ י ו א ל ק ח  ל

 לייצור תעשייתי ההפקה ובין עלות ההספקה, הכל לפי הענין, היא 0.80 שקלים למ״ק, או למעלה מזה, יהיה

 זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבין עלות המים ובין 0.80 שקלים למ״ק, שייקרא להלן —

 גבול ההענקה לחקלאות ולייצור תעשייתי.

י ההענקה 5. מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מסחר, מלאכה, שירותים ושירותים ציבוריים, י ע י  ש

 אשר עלות המים שלו, בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה, הכל לפי הענין, היא

 1.07 שקלים למ׳׳ק או למעלה מזה, יהיה זכאי להענקה בגובה ההפרש שבין עלות המים

 לבין 1.15 שקלים למ׳׳ק, שייקרא להלן — גבול ההענקה לצרכי בית (ב).״

 בית, מסחר,
 מלאכה, שירותים

 ושירותים
 ציבוריים

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 י״א באדר ב׳ התשמ״א (1 במרס 1981)
 (חמ 808—3)

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 166.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1698, עמי 2354; התשמ״א, עמי 228.

ת מקורות) (תיקון מס׳ 3), א  תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מ

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

, ולאחר אישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 ג
: ה ל ן תקנות א  ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

, במקום ה 7 1. בתקנות המים ,(תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התש״ם—21980 ת תקנ פ ל ח  ה

: א בו  תקנה 7 י

ם 7. התעריפים לכל מ׳׳ק מים מכמות המים המסופקת מאת מקורות יהיו כמפורט י מ ם י י פ י י ! " י ה  ״
ת הצריכה ו ר ט מ  ל

: ן ת להל ו נ ו ש  ה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 166.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1702, עמ׳ 2354; התעמ״א, עמי 132, עמ׳ 228.

ת 4216, כ׳ באדר ב׳ התשמ׳׳א, 26.3.1981 ו  744 קובץ התקנ



 מיש לחקלאות תעריף בחודשיפ תעריף בחודשים
וני—אוגוסט  ספטמבר—מאי י

 מיש לחקלאות
ת (שקלים/מ״ק) (שקלים/מ״ק) ו ר ו ק  שם מפעל מ

0.31 0.22 1 ן ד ר י  1.1 עמק ה

0.35 0.24 2 ן ד ר י  עמק ה

 יסוד המעלה 0.42 0.61

 אורן—חדרה 0.50 0.70

 קרן—בנא 0.55 0.79

 שומרון 0.58 0.83

 כפר גלעדי, גבול צפוני, רחלים, ראש פינה,
 כפר הנשיא, גולני, יבנאל, גליל מרכזי,
 עכו—שפרעם, מגדל—נצרת, רום כרמל, שומ־
 רון, נחל עירון, גוש דן, שפלת לוד, חולון,

 אשתאול, שואבה, שורק, גת, אשקלון, לכיש, 0.64 0.92

 עמק מזרחי, שומרון—הרי אפרים 0.69 0.97

ם המועצה האזורית בית שאו, ו ח ת  1 ב
רית בית שאן. ו ם המועצה האז  2 מחוץ לתחו

 תעריף בכל
 חודשי השנה

 (שקלים/מ״?) ־

ת 0.24 ו נ י י ,—מע תשאן  1,2, בי

 שפעה 0.45

 יוטבתא 0.54

 בית־שאן קידוחים, ביכורה 0.70

 נגב, כורנוב, הר הנגב, ערד, אילת, פארן,
 עין יהב, עין בוקק 0.80

 תעריף בעד תעדיף בעד
ת מים של כמות מים של  1.3 מים לבריכות דגים כמו

 2000 מ״ק 2000 «״ק
נם נם נוספים לדו נים לדו  ראשו

ת (בשקלים למ״ק) (בשקלים למ״ק) ו ר ו ק ל מ ע פ  שם מ

נות 0.24 0.22 י  בית־שאן — מעי

 שפעה 0.36 0.34

 יסוד המעלה 0.45 0.42

(1) 

: ת ו ר ע  ה
 (1) במפעל מקורות יסוד המעלה יחול התעריף שבטור הימני על 1,800
 המ״ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 2,200 המ״ק

נם;  הנוספים לדו
 (2) במפעל מקורות שבו מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים
י על  עולה על 500 מיליגרם כלורידים לליטר יחול התעריף שבטור הימנ
 1,000 המ׳יק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 3,000

 המ״ק הנוספים לדונם.

ת 4216, ב׳ באדר ב׳ התשמ״א, 26.3.1981 745 ו נ ק ת בץ ה  קו



פ לתעשיה י  (2) מ
 תעריף

ת (שקלים/מ״ק) ו ר ו ק ל מ ע פ  שם מ

נות 0.27 י  בית שאן — מעי

 עמק הירדן 0.34

 אורן— חדרה, יוטבתא 0.66

 קרן— בנא, בית שאן קידוחים 0.74

 כפר גלעדי, גבול צפוני, ראש פינה, כפר הנשיא,
 גולני, גליל מרכזי, עכו—שפרעם, שומרון— הרי
 אפרים, מגדל—נצרת, עמק מזרחי, רום כרמל,
 שומרון, גוש דן, שפלת לוד, חולון, אשתאול,
 שואבה, שורק, גת, אשקלון, לכיש, נגב, כורנוב,

 הר הנגב, ערד, אילת, פארן, עין יהב, נחל צין 0.80

 (3) מים לצריבה ביתית

 תעריף
ת (שקלים/מ״ק) ו ר ו ק ל מ ע פ  שם מ

נות 0.64 י  בית שאן — מעי

 עמק הירדן 0.72

 אורן—חדרה, יוטבתא

 קרן—בנא, כפר גלעדי, גבול צפוני, ראש פינה,
 כפר הנשיא, גולני, יבנאל, גליל מרכזי, עכו—
 שפרעם, שומרון—הרי אפרים, מגדל—נצרת, עמק
 מזרחי, רום כרמל, שומרון, נחל עירון, בית שאן
 קידוחים, ביכורה, גוש דן, שפלת לוד, חולון,
 אשתאול, שואבה, שורק, גת, אשקלון, לכיש, נגב,
 כורנוב, הר הנגב, ערד, אילת, פארן, עין יהב,

 עין בוקק 1.15

פ נחדגת  (4) התעריפיפ לכמות מי

 התעריפים עבור כמות מים נחרגת לחקלאות, לתעשיה ולצריכה ביתית יהיו
:  כדלקמן

 4.1 לגבי כמות מים נהרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצית — תוספת
 של 0.40 שקלים למ״ק מעל לתעריפים הנקובים בטבלאות 1.1—3

 לעיל, בהתאם לענין.

 4.2 לגבי כמות מים גחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים המוקצית —
 תוספת של 2.28 שקלים למ״ק ימעל לתעריפים הנקובים בטבלאות

 1.1—3 לעיל, בהתאם לענין.״

ן ו ר ל ש א י ר  י״א אדר ב׳ התשמ״א (17 במרס 1981) א
' שר החקלאות 3 ־ 8 0 ׳ 7 י׳*  י
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 תקנות המים (תעריפי מיס ברשויות מקומיות) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, הת?זי״ט—1959 •י, ולאחר אישור
: ה ל ן תקנות א י מתקי  ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אנ

, במקום תיקו!הקנה!  1. בתקנה 4 לתקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות), התש״ם—1980 2
א: בו  פסקאות (1) עד (4) י

 ״(1) לצריכה ביתית

ק " מ " ל י י ^  1.1 לצרכי בית, לכל יחידת דיור - 3

 1.1.1 בעד 8 מ״ק הראשונים או חלק מהם 2.81

 1.1.2 בעד 8 מ״ק נוספים או חלק מהם 4.42

 1.1.3 בעד כל מ״ק נוסף 7.10

 1.1.4 משפחה המונה מעל ל־4 נפשות, הגרות בדירה,
 והצריכה החדשית שלה עולה על 8 מ״ק, תהיה זכאית
 ל־3 מ״ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל־4,
 במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1, לאחר שתוגש

 בקשה לכך בכתב (להלן — כמות מוגדלת);
 הכמות המוגדלת שנקבעה למשפחה כאמור תבוא
 במקום הכמות האמורה בפסקת משנה 1.1.1 לכל

 הצרכים האמורים בתקנות אלה.

 1.1.5 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה
 אחת, ובהם קיימת צריכת מים משותפת, פרט לגינה
 משותפת, תחולק צריכת המים המשותפת הכללית
 בין יחידות הדיור בבית, בין לפי מספר היחידות
 ובין לפי מספר החדרים, על פי החלטת הרשות

 המקומית.

 1.2 גינות נוי מושקות —

 1.2.1 במקום שהמים לגינה אינם נמדדים בנפרד, בהגבלות
 המפורטות להלן, המתייחסות לכל 100 מ״ר של גינה,
 עד לגבול של 500 מי׳ר של גינה לכל יחידת דיור,
 ובתקופות המפורטות להלן, ומעל ל־8 מי׳ק הראשונים

 לדירה או מעל לכמות המוגדלת 1.54

 1.2.1.1 בכל הרשויות המקומיות פרט למפורטות להלן בנפרד
 — ההגבלה תהיה של 8.5 מי׳ק לחודש, בין החדשים

 אפריל — נובמבר בלבד.

 1 ס״ח התשי״ט, ?נמ׳ 166.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1706, עמי 2357; התשמ״א, צמ׳ 135, צמ׳ 231.
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פ למ״ק  בשקלי

 1.2.1.2 ברשויות המקומיות הנמצאות בין קו ישר ממזרח
 למערב המחבר את הערים אשקלון וקרית־גת לבין
 קו ישר ממזרח למערב העובר דרך העיר באר־שבע,
 לרבות העיריות אשקלון וקרית־גת, וכן ברשויות
 המקומיות הנמצאות בעמק בית־שאן ~ ההגבלה
 תהיה של 9.5 מ״ק לחודש׳ בין החדשים אפריל —

 נובמבר בלבד.

 1.2.1.3 ברשויות המקומיות הנמצאות דרומה לקו ישר ממזרח
 למערב׳ העובר דרך העיד באר־שבע, לרבות העיר
 באר־שבע — ההגבלה תהיה של 9.5 מ״ק לחודש בין
 החדשים אפריל — נובמבר ו־3.0 מ״ק לחודש בין

 החדשים דצמבר — מרט.

 1.2.2 במקום שהמים לגינה נמדדים בנפרד, בהגבלות
 ובתקופות המפורטות בפסקאות משנה 1.2.1.1 ועד

 1-2.1.3, לפי הענין, והמתייחסות לכל 100 מ״ר של
 גינה, עד לגבול של 500 מ״ר של גינה לכל יחידת

 דיור.

 1.2.3 מעבר להגבלות — כאמור בפסקאות משגה 1.1.2
 ו־1.1.3, לפי העגין.

 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה
 אחת, עם גינה משותפת, תחולק תצרוכת המים
 הכללית של הגינה בין יחידות הדיור שאליהן צמודה
 הגינה, בין לפי מספר היחידות בבית ובין לפי מספר

 החדרים, על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.2.5 החיוב בתעריף לצרכי בית, כאמור בפסקאות 1.1—
 1.2.4, הכל לפי הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות
 המים שנצרכו בפועל לשימוש זה, או לגבי כמות

 המינימום לחיוב.

 (2) לתעשיד!

 2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית —

 כאשר המים המופקים בידי הרשות המקומית —
 בגבולות הכמות המוקצבת

 מעל הכמות המוקצבת —

 בעד כמות מים גחרגת שהיא עד 10%
 מהכמות המוקצבת

 בעד כמות מים נהרגת שהיא מעל 10%
 מהכמות המוקצבת

1.46 

1.86 

3.74 
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א נשקלים לט״ק י ה  2.2 מקום שרשות מקומית מקבלת את המים ש
 מספקת לתעשיה ממספר מקורות, בין בהפקה עצמית
 ובין בקניה מספקים, ייקבע מחיר המים לתעשיה
 לצרכן הרשום ברשיון הפקה של הרשות המקומית
 בהתאם למקור המים ממנו מופקת או מסופקת מירב
 כמות המים לתעשיה ברשות המקומית, ואין נפקא
נה מאיזה מקור מקבל הצרכן את כמות המים  מי

 המסופקת לו

 בגבולות הכמות המוקצבת —

 כאשר מירב במות המים למעשיה ברשות
 המקומית מופקת בידי הרשות המקומית 1.46

 כאשר מירב כמות המים נקנית מספקים —
 אם הרשות המקומית קונה את המים מיותר
 מספק אחד או מכמה מקורות של אותו

 ספק —
ו  המחיר המשולם לספק במקור המים שממנ
 מסופקת מירב כמות המים לתעשיה למעט
 . מע״מ ובתוספת 0.66 שקלים למ׳׳ק (להלן

 — המחיר לכמות המוקצבת).

 מעל לכמות המוקצבת —
 כאשר מירב כמות המים לתעשיה מופקת

 בידי הרשות המקומית —
 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10%

 מהכמות המוקצבת 1.86

ת מים נהרגת שהיא מעל 10%  בעד כמו
 מהכמות המוקצבת 3.74

 כאשר כל כמות המים או מרביתה נקנית
 מספקים —

 המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.40
 שקלים למ״ק בעד כמות מים נחרגת שהיא
 עד 10% מהכמות המוקצבת ובתוספת 2.28
 שקלים למ״ק בעד כמות מים נהרגת שהיא

 מעל 10% מהכמות המוקצבת.

 2.3 למלאכה ותעשיה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון
 ההפקה 4.45

 2.4 לבניה באתרי הבניה 6.17

 (3) לחקלאות

 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית—
 כאשר המים מופקים בידי הרשות המקומית —

: ן  כמפורט בטבלה להל
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ת 1ו^וק&3מ ל מכמו ע  מ
 י

 10% מד!3מ1מ

 3מ1ת שיש

ת ב צ ק ו מ  ה

ת י מ ו ק מ  שט הר? 11ת ה

ק ״ מ ם ל י ל ק ש  ב

 מועצה אזורית עמק הירדן 0.35 0.75 2.63

 מועצה מקומית יסוד המעלה 0.54 0.94 2.82

 ת: אליכין, בנ ו מי ; המועצות המקו  עירית חדדה
 ימינה, זכרון יעקב, מנחמיה, פרדס חנה—כרכור,

 עתלית 0.54 0.94 2.82

ת: עכו, נהריח, קרית אתא, קרית ביאליק, ו רי  עי
ות:  קרית מוצקין, קרית ים; המועצות המקומי
 פקיעין, שבי ציון, מועצה אזורית בעמן, מועצות
ות: אבן יהודה, ג׳לג׳וליה, טייבה, פרדסיה,  מקומי

 קלנםואה 0.77 1.17 3.45

ת: הרצליה, כפר סבא, לוד, נתניה, פתח־ ו רי  עי
 תקוה, ראשון לציון, רמלה, רחובות; מועצות
ת: גבעת שמואל, גדרה, הדר השרון, הוד ו מי  מקו
 השרון, יהוד, כפר יונה, כפר שמריהו, גחלת
 ייהודה, גס ציונה, קדימה, קרית אונו, רמת השרון,

 רעננה, תל מונד 0.80 1.20 3.08

 כל יתר הרשויות המקומיות שלא פורטו לעיל 0.80 1.20 3.08

 3.2 מקום שרשות מקומית מקבלת את המים שהיא מספקת לחקלאות ממספר מקורות,
 בין בהפקה עצמית ובין בקניה מספקים, ייקבע מחיר המים לחקלאות לצרכן
ו מופקת  הרשום ברשיון הפקה של הרשות המקומית בהתאם למקור המיט שממנ
ה מאיזה ע  או מסופקת מירב כמות המים לחקלאות ברשות המקומית, ואין נפקא מ
 מקור מקבל הצרכן׳ את כמות המים המסופקת לו, בגבולות הכמות המוקצבת —
 כאשר מירב המים לחקלאות ברשות המקומית מופקת בידי הרשות המקומית —
 בהתאם לטבלה ב־ 3.1. כאשר מירב כמות המים נקנית מספקים — אם הרשות
 המקומית קונה את המיט מיותר מספק אחד או מכמה מקורות של אותו ספק —
 המחיר המשולם לספק ממקור המים שממנו מסופקת מירב כמות המים לחקלאות
מ ובתוספת 0.29 שקלים למ״ק (להלן — המחיר לבמות המוקצבת).  למעט מע״

 מעל לכמות המוקצבת —

 כאשר מירב כמות המים מופקת בידי הרשות המקומית — בהתאם לטבלה ב־ 3.1.
 כאשר כל במות המים או מרביתה נקנית מספקים — המחיר לכמות המוקצבת
 בתוספת 0.40 שקלים למ״ק בעז׳ כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות
 המוקצבת ובתוספת 2.28 שקלים למ״ק בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10%

 מהכמות המוקצבת.
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 3.3 למשקי עזר —
 בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת — כאמור בפסקאות 3.1 ו־3.2,

 לפי הענין.

 בשקלימ למ״ק
 (4) לשירווניפ ושירותים ציבוריים

 4.1 למוסדות חינוך —
 (א) לכל הכמות הנצרכת לשימוש זה 3.51

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 3.51
 מעל לכמות המוקצבת 6.95

 4.2 לבתי חולים —
 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש. זה 3.51

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 3.51
 מעל לכמות המוקצבת 6.95

 4.3 לבתי מלון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.55
 בגבולות הכמות המוקצבת 2.55

 מעל לכמות המוקצבת —
 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10%

 מהכמות המוקצבת 2.95
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10%

 מהכמות המוקצבת 4.83

י בטחון —  4.4 למתקנ
 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 3.51

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 3.51
 מעל לכמות המוקצבת 6.95

 4.5 לגינון —

 4.5.1 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת הרשות
ת או ציבורית —  המקומית או רשות ממלכתי

 ,(א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.63

 (ב) נקבעה במות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 1.63

 מעל לבמות המוקצבת 4.56

 4.5.2 לגינות נוי מושקות, פרט לגינון ציבורי ופרט לגינות
 גוי מושקות, המאוזכרות בפסקה (1), ובתנאי שהמים

 לגינות הנוי נמדדים בנפרד —
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 בשקלים למ״ק

 (א) בהגבלות ובתקופות המפורטות בפסקאות משנה
 1.2.1.1 עד 1.2.1.3, לפי הענין, והמתייחסות

 לכל 100 מ״ר של גינה 1.54

ס מעבר להגבלות 4.16 ) 

 4.6 למיתקני תחבורה —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 4.97

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 4.97

 מעל לכמות המוקצבת 8.32

 4.7 למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, שלא

 פורטו במקום אחר בתקנות אלה 3.53

 4.8 למכבסות 3.54

 4.9 לחנויות דגים 3,55

 4.10 לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות 3.56

 4.11 לבתי קברות צבאיים ואזרחיים 2.28

 4.12 למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות 5.09

 4.13 לחנויות, עסקים ומשרדים 6,97

 4.14 לכל שימוש אחר, שלא פורט במקום אחר בתקנות
 אלה 6.48״

 י״א באדר ב׳. התשמ״א (17 במרס 1981) א ר י א ל ש ר ו ן
 (חמ 29—3)

 שר החקלאות

ו 9 8 ו - א ״ מ ש ח ות המים (תעריפי מים בעירית אילת) (תיקון מס׳ 3), ה  תקנ

, ולאחר אישור  בתוקף סמכותי-לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 ג
: ה ל ן תקנות א י מתקי  ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אנ

, בתקנה 3 במקום  1. בתקנות המים (תעריפי מים בעירית אילת), התש״ם—1980 ־
: א בו  פסקאות (1) עד (4) י

 1 ס״ח התשי׳׳ט, עמי 166.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1714, עמ׳ 2362¡ התשמ׳יא, עמ׳ 140, עמ׳ 236.
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 ״(1) לצריבה ביתית

 1.1 לצרכי בית, לכל יחידת דיור —

 א. בתקופה שבין 1 באפריל לבין 31 באוקטובר

 1.1.1 בעד 20 מ״ק הראשונים או חלק מהם 1.68

 1.1.2 בעד הכמות שבין 21 מ׳יק לבין 30 מ״ק 3.55

 1.1.3 בעד הכמות שבין 31 מ״ק לבין 40 מ״ק 8.32

 1.1.4 בעד כל מ״ק נוסף מעל 40 מ״ק 11.34

 ב. בתקופה שבין 1 בנובמבר לבין 31 במרס

 1.1.5 בעד 8 מ״ק הראשונים או חלק מהם 2.16

 1.1.6 בעד הכמות שבין 9 מ״ק לבין 15 מ׳׳ק 29*4

 1.1.7 בעד הכמות שבין 16 מ״ק לבין 20 מ״ק 10.05

 1.1.8 בעד כל מ״ק נוסף מעל 20 מ״ק 13.88

 1.1.9 משפחה המונה מעל ל־4 נפשות, הגרה בדירה,
 והצריכה החדשית שלה עולה על 16 מי׳ק בתקופה
 שבין 1 באפריל לבין 31 באוקטובר, או על 8 מ״ק
 בתקופה שבין 1 בנובמבר לבין 31 במרס, תהיה
 זכאית ל־3 מ״ק נוספים לחודש, בעד כל נפש נוספת
 מעל ל־4, במחירים הנקובים בסעיפים 1.1.1 ו־1.1.5,
 לפי הענין, לאחר שתוגש בקשתה לכך בכתב(להלן —
 כמות מוגדלת); הכמות המוגדלת שנקבעה למשפחה
 כאמור תבוא במקום הכמות האמורה בסעיפים 1.1.1
 ו־1.1.5׳ לפי הענין, לכל הצרכים האמורים בתקנות

 אלה.

נות נוי מושקות —  1.2 לגי

 1.2.1 במקום שהמים לגינה אינם נמדדים בנפרד, בהגבלה
 של 8 מ״ק לכל 100 מ״ר של גינה, עד לגבול של

 500 מ״ר של גינה לכל יחידת דיור, ומעל 20 מ״ק
 או ל־8 מ״ק הראשונים לדירה, לפי התקופה, או מעל

 לכמות המוגדלת 1.54

נה נמדדים בנפרד, בהגבלה של  1.2.2 במקום שהמים לגי
 8 מ״ק לכל 100 מ״ר של גינה, עד לגבול של 500 מ״ר

 של גיגה לכל יחידת דיור, במשך כל השנה 1.54

 1.2.3 מעבר להגבלה — כאמור בפסקאות משנה 1.1.2,
 1.1.3, 1.1.4 או בפסקאות משנה 1.1.6, 1.1.7 ו־1.1.8,

 לפי הענין והתקופה.

 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה
 אחת, עם גינה משותפת, תחולק תצרוכת המים
 הכללית של הגיגה בין יחידות הדיור שאליהן צמודה
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 בשקלים למ״ק

 הגינה, בין לפי מספר היחידות בבית המשותף ובין
 לפי מספר החדרים, על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.2.5 החיוב בתעריף לצרכי בית כאמור בפסקאות 1.1—
 1.2.4, הכל לפי הענין, ייעשה אך ורק לפי כמויות
 המים שנצרכו בפועל לשימוש זה, או לגבי כמות

 המינימום לחיוב.

 (2) לתעשיד!

 2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 1.46

 מעל הכמות המוקצבת 13.841

 2.2 למלאכה ותעשיה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון
 ההפקה 4.45

 2.3 לבניה באתרי הבניה 6.17

 (3) לחקלאות

 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 1.12

 מעל לכמות המוקצבת 13.89

 (4) לשירותים ושירותים ציבוריים

 4.1 למוסדות חינוך —

 (א) לכל הכמות הנצרכת לשימוש זה 3.51

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת , 3.51

 מעל לכמות המוקצבת 14.01

 4.2 לבתי חולים —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 3.51

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 3.51

 מעל לכמות המוקצבת 14.01

 4.3 לבתי מלון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.55

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 2.55

 מעל לכמות המוקצבת 14,07
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 בשקלי0:למ״ק

 4.4 למיתקני בטחון —
 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 3.51

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 3.51

 מעל לכמות המוקצבת 14.01

 4.5 לגינון —

 4.5.1 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת העיריה או
 רשות ממלכתית —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.63
 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 1.63
 מעל לכמות המוקצבת 14.11

נות ות נוי מושקות, פרט לגינון ציבורי ופרט לגי נ י  4.5.2 לג
 1) נוי מושקות המאוזכרות בסעיף (1), ובתנאי שהמים

נת הנוי נמדדים בנפרד —  לגי
 (א) בהגבלה של 8 מ״ק לכל 100 מ״ר של גינה,

 במשך כל השנה 1.54

 (ב) מעבר להגבלה 14.11

 4.6 למיתקני תחבורה —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 4.97
 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 4.97
 מעל לכמות המוקצבת 14.14.

 4.7 למוסדות ציבור ומוסדות של העיריה, שלא פורטו
 במקום אחר בתקנות אלה 3.53

 4.8 למכבסות 3.54

 4.9 לזזנויות דגים 3.55

 4.10 לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות 3.56

 } 4.11 לבתי קברות צבאיים ואזרחיים 2.28

 4.12 למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות 5.09

 .4.13 לחנויות, עסקים ומשרדים , 6.97

 4.14 לכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתקנות
 אלה 15.47״

ן ו ר ל ש א י ר  י״א באדר ב׳ התשמ״א (17 בנ?רס 1981) א
^ שר החקלאות 3 0 0 "  י
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 תקנות מ?ז הננסו־ (ק3יעמ סנ1מ לאי התרת וימי 3עד הו&אות רפואיות
1981 - א ״ מ ש ת  פוחדות! ננוס׳ 42 ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(א)(1) לפקודת מם הרוסה י, ובאישור ועדת הכספים
ן תקנות אלה:  של הכנסת, אני מתקי

 1. בסעיף 44(א)(1) למקודה, !:מקום ״1400 שקלים״ יבוא ״1800 שקלים״.

 2. תחולתן של תקנות אלה משגת המס 1980.

ר ו ד י ר מ א ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ח באדר א׳ התשמ׳׳א ( .4 במרס 1981)
מ 886—3) ח ) 

״א, ׳8$׳ 88. ז ש 6, «מ׳ 120; ם״דו התשנ ד ח ח פ ו , נ ת ישראל נ י ד י מ נ י  1 ד
׳ 4. , עמ א ״ מ ש ת ת ה ״  2 ק

ם מקסימליים לג0רודיגז) רי ח על îsraïf îa ושירותים ( מחי קו  עו הפי
׳ 2), התשמ״א--1981 ס  (תיקון מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הנו׳־קוח על מצרכים ושירותים התשי״ח—957! 1
 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכי מ ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרוריס),
א: בו , י  התש״ם—1980 2

. mmn״ 
 (סעיף 2)

׳ ר ג ו  ט

ם י ל ק ש ה ב ר י כ מ ן ב ר לצרכ י ח מ  ה

ל מ«״מ ל ו  כ

3.24 
 0.27״

׳ ר 3  טו

ת ו מ כ  ה

 חבילה ש/' 12 קופסאות
 קופסד.

ר 8׳ ו  ט

ף ר צ מ  ה

 גפרוריט
 גפרורים

ו התשח״א (12 ריגואר 1981). מ ש  2. תחילתו של ?גו זד. ביוט ז׳ ג

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

 ז׳ בשבט התשמ״א (12 ביגואר 1981)
3C—6) . חמ 

 1 פ״ח התשי׳׳ח, עמי 24; התשל״ס, עמי 33.
ם, sמ׳ 1445; התשמ׳׳א, עי!׳ 102. ת התשי ״  2 ק

מ י סלו ו נ  שי

לה ו  תח

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 תחילה

ם לתלקי עוף קפואים) י י מל ח על פמ־נימ ושירותים (מחירים מקסי קו  n הפי

ifSi-H'nimn ,(2 הה״) 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1958. •י,
ר: י מצווה לאמו  אנ

 1. בצו זה

ת או שוקיים או ידכייפ או כבדים או n או כרעיים שלמו m •״חלקי עוף קפואים״ ־•״ 
 לבבות או קורקבניט או 8חולים של פטמ כשהם קפואימ;

׳ 26. מ , «מ׳ 24; הת;?ל״ג, 9 ח ״ י ש ת ח ה  1 פ״

ר ב׳ התשנו״*, 26.3.1981 ד א ת 4216, כי ג ו נ ק ת  756 קובץ ה



 ״חזה קפוא של פטם״ — חזה של פטם ללא עור, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק
י חלקים ומשקלו 500 גרם מוקפא וארוז במגש; ה עצמו כשהוא שלם או חצוי לשנ  מהחז

ת קפואות של פטם״ — כרעיים שלמות של פטם, ללא נוצות, ללא שומנים  ״כרעיים שלמו
ש; ת במג אדמו  שאינם חלק מהכרעיים עצמן, כשהן מוקפאות ו

 ״שוקיים קפואות של פטם״ — שוקיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק
; ש ג מ  מהשוקיים עצמן, כשהן מוקפאות וארוז ות ב

 ״ירכיים קפואות של פטם״ — ירכיים של ,פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק
; ש ג מ  מהירכיים עצמן, כשהן מוקפאות וארוזות ב

 ״כבדים קפואים של פטם״ — כבדים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים
ת;  וארוזים בשקי

 ״לבבות קפואים של פטם״ — לבבות שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים
ת;  וארוזים בשקי

 ״קורקבנים קפואים של פטם״ — קורקבנים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם
ת;  ^ מוקפאים וארוזים בשקי

 ״טחולים קפואים של פטם״ — טחולים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים
ת;  וארוזים בשקי

.  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1976 2

: מחירמקשימלי  2. המחיר המקסימלי לחלקי עוף קפואים במכירה יהיה כלהלן
 מחיר לצרכן

 לק״ג בשקלים
ל מע״מ ל ו  כ

אי נ ר לקמעו  מחי
 לק״ג בשקלים

ג החלק ללא מע״מ  םו

 חזה קפוא של פטם 36.85 47.50
 כרעיים שלמות קפואות של פטם 17.00 21.90
 שוקיים קפואות של פטם 21.61 27.80
 ירכיים קפואות של פטם 11.94 15.40
 כבדים קפואים של פטם 45.26 58.30
 קורקבגים קפואים של פטם 21.00 27.00
 לבבות קפואים של פטם 45.26 58.30
 טחולים קפואים של פטם 26.24 33.80

ל טו  3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחלקי עוף קפואים), בי
 התשמ״א—1980 3 — בטל.

״ ל י ח  4. תחילתו של צו זה ביום כ״ט באדר א׳ התשמ״א (5 במרס 1981). ת

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ח באדר א׳ התשמ״א (4 במרס 1981) א
מ שד החקלאות ח < 

, עמ׳ 52.  2 ס״ח התשל״ו
 3 ק״ת התשמ״א, עמי 156. ״ י •
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,  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לעופות קפואים)
ו 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (מס׳ 2), ה

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

 1. בצו זה —
 ״עוף קפוא״ — פטם שחוט, לא מבותר, ללא נוצות, ראש, רגליים, קרביים וחלקי פנים,

ת;  כשהוא מוקפא וארוז בשקי

; ש ג מ ״ — פטם שחוט ומפורק, ללא נוצות, ראש, רגליים, כשהוא מוקפא וארוז ב  ״משפחתי

 ״פטם כשר למהדרין״ — פטם שחוט, מבותר, ללא נוצות, ראש, רגליים וחלקי פנים,
 כשהוא מוקפא וארוז בשקית ומוחתם בחותמת הרבנות ״כשר למהדרין״. .

 הגדרות

: ' 2. המחיר המקסימלי לעופות קפואים במכירה יהיה כדלהלן י מ י ס ק י מ י ח  מ

 לצרכן בשקלים
 לק״ג כולל מע״מ

19.10 

18.60 

17.90 

17.60 

19.10 

אי בשקלים נ  לקמעו
 לק״ג ללא מע״מ

14.83 

14.44 

13.90 

13.66 

14.83 

 סוג העוף הקפוא

 עוף קפוא מסוג ״מיניי׳
 במשקל עד 1100 גרם

 עוף קפוא מסוג ״1״
 במשקל עד 1,400 גרם

 עוף קפוא מסוג ״2״
 במשקל עד 1,600 גרם

 עוף קפוא מסוג ״3״
 במשקל מעל 1,600 גרם

 משפחתי

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין _ לצרכן רשאי המוכר לגבות, בנוסף לסכומים
 האמורים בסעיף 30,2 אגורות חדשות לכל קילוגרם (כולל מע״מ).

ת בעד פ ס ו  ת
ן ת למהדרי  כשרו

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לעופות קפואים), התשמ״א—
 1981 ־ — בטל.

 תחילה 5. תחילתו של צו זה ביום כ״ט באדר א׳ התשמ״א (5 במרס 1981).

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 כ״ח באדר א׳ התשמ״א (4 במרס 1981)
 (חמ 6—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשל׳׳ג, עמי 26.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 159.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותיה (מחיר מקסימלי למלט פורסלנד אפור)
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 5), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר: י מצווה לאמו  התשי״ח—1957 *, אנ

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלנד
א: בו , י ר)(מם׳ 2), התשל״ג—21972  אפו

 ״תוספת
 בתוספת זו —

; 3  ״מע״מ״ — מס עדך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 י

 ״תוספת הוצאות הובלה״ — תוספת הוצאות הובלה ממחסן היצרן, המפיץ או היבואן למחסן
 הסוחר בהתאם לקבלה.

׳ ר ב  טור א׳ טו

ה היא — נ ו ק ה במכירה מאת סותר, כשהמכירה, ל נ  בשקלים לטו

 יצרן, יבואן
 או מפיץ

לל מע״מ  ללא מע״מ כו

 האריזה
 והמשקל

חר  ממחסן הסו
ת ת הוצאו פ ס ו ת  ב

בלה  הו

לל מע״מ  ללא מע׳׳מ כו

 ישירות ממחסן היצרן
 או המפיץ או
ל היבוא מ נ  מ

ל מע״מ ל ו  ללא מע״מ כ

 יצרן, יבואן
 או מפיץ

לל מע״מ  ללא מע״מ כו

 האריזה
 והמשקל

ת של 10 טונות או יותר  בשקיפ, ככפרו
 צ.פ. 200 586.27 656.62 612.70 686.20 685.90 768.20
 צ.פ. 250 611.18 684.52 638.70 715.30 715.10 800.90
 צ.פ. 300 636.16 712.50 664.80 744.60 744.30 833.60

 בשקיה, ככמויות של טונה אחת עד 10 טונות
 צ.פ. 200 686.87 657.29 613.30 686.90 686.60 769.70
 צ.פ. 250 611.78 685.19 639.30 716 715.80 802.40
 צ.פ. 300 636.76 713.17 665.40 745.20 745 834.40

 כשקים, בכמויות של פחות, מטונה אחת
769.70 687.20 — — .  צ.פ. 200 — _
 צ.פ. 250 _ _. — — 716.40 802.40
 צ.פ. 300 — — — — 745.60 835.10

 בתפזורת
 צ.פ. 200 486.67 545.07 508.60 569.60 — —
 צ.פ. 250 515,14 576.96 538.30 602.90 — —

tt — 631.50 563.80 604.23 539.49 300 .צ.פ 

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באדר ב׳ התשמ״א (8 במרס 1981).

ת ן פ ו ע ד  ב׳ באדר ב׳ התשמ״א (8 במרס 1981) ג
) שר התעשיה, המסחר והתיירות 3 ~ 9 מ 3 ח < 

 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמי 32.

 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 260; התשמ״א, עמ׳ 223.

 3 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 52.

ת 4216, כ׳ באדר ב׳ התשמ״א, 26.3.1981 ו  קובץ התקנ



ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת ם (עסקימ טעמי רישוי) (וזיקזן מס׳ 3), ה  צו רישוי עסקי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח—1968 ובהתייעצות
 עם שרי הבריאות, החקלאות והעבודה, אני מצווה לאמור:

ת 1. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג—973! 2 _ פ 0 ו ״ י ה ו ? י  ת

א: בו  (1) במקום פריט 23 י

 ״משקאות, גלידה, עוגות, ממתקים, סיגריות — מקום למכירתם״.

 (2) במקום פריט 41(ב) יבוא:

 ״(ב) מפעל לליטושן או לעיבודן בדרך אחרת״.

א: בו  (3) במקום פריט 46 י

 ״46. בית דפוס או מכון לשכפול או הדפסת משי״.

א: בו  (4) במקום פריט 51 י

 ״51. דברי הנעלה או מוצרי עור — מפעל לייצורם או מקום למכירתם״.

 (5) אחרי פריט 56(ב) יבוא:

 ״(ג) מקום לאחסנתן או למילויים״.

בוא:  (6) במקום פריט 57 י

 ״57. המרי חיטוי או ניקוי —

 (א) מפעל לייצורם, להרכבתם או לאריזתם;

 (ב) מקום למכירתם או לאחסנתם.״

א: בו  (7) אחרי פריט 63 י

 ״63א. טפטים — מקום למכירתם או לאחסנתם״.

א: בו  (8) אחרי פריט 64 י

 ״64א. כלי נגינה — מקום למכירתם או להשכרתם״.

א: בו  (9) במקום פריט 66 י

 ״66. לבנים, בלוקים, מדרגות, רעפים, דברי מוזאיקה, מרצפות, קרמיקה או
 מוצרי חול, אבן או בטון — מפעל לייצורם או לעיבודם או מקום להחסנתם או

 למכירתם״.

א: בו  (10) במקום פריט 72 י

 ״מלט —
 (א) מפעל לייצורו;

 (ב) מקום להחסנתו, למכירתו או לחלוקתו״.

 1 ס״זז התשב״ח, עמ׳ 204¡ התשל״ד, עמ׳ 100; התשל״ח, עמ׳ 40.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 684; התשל״ט, עמי 1693; התש״ם, עמי 2191.

ת 4216, כ׳ באדר ב׳ התשמ״א, 26.3.1-981 ו  760 קובץ התקנ



א: בו  (11) במקום פריט 73 י

 ״צינורות מלט —

 (א) מפעל לייצורם;

 (ב) מקום להחסנתם, למכירתם, לחלוקתם או להצגתם״.

 (12) במקום פריט 85 יבוא:

 ״85. נרות — מפעל לייצורם או מקום להחסנתם״.

) יבוא: ב ) ן  (13) בפריט 91, במקום סעיף קט

 ״(ב) מקום להחםנתם או למכירתם״.

 (14) בפריטים 101, 125 ו־128 המילים אם שווים המבוטח עולה על 500,000
 לירות״ — יימחקו.

 (15) במקום פריט 111 יבוא:

 ״111. יהלומים או אבני חן — מפעל לליטושם ולעיבודם״.

 (16) במקום פריט116 יבוא:

ניות או זוטובוסים — מקום מוצא או תחנת מוצא או משרד לקבלת  ״116. מו
 הזמנות לנסיעות״.

 (17) אחרי פריט 117 יבוא:

,  117א. מחסן רשוי — כמשמעותו בסעיפים 1 ו־69 לפקודת המכס 3

 (18) במקום פריט 121 יבוא:

 ״מצלמות, מכשירים אופטיים, מכשירי רדיו, מכשירי טלויזיה, מכשירי וידיאו,
 מכשירי סטריאו, חפצי אמנות — מקומ לקנייתם, למכירתם או להחםנתם״.

 (19) אחרי פריט 139 יבוא:

 ״139א. דוודי שמש — מקום לצביעתם, לתיקונם או לחידושם״.

 (20) במקום פריט 143 יבוא:

 ״143. מתכת — מפעל לציפויה או לליטושה״.

 (21) במקום פריט 155 יבוא:

 ״155. צבעים, דבקים, או חמרי בנין — מקום למכירתם או להחסנתם״.

) יבוא: א ) ן  (22) בפריט 166, במקום סעיף קט

 ״(א) מקום לאיסופן, למיונן או להחסנתן״.

 (23) במקום פריט 179 יבוא:

 ״179. מזון לבעלי חיים — מקום להחסנתו, לעיבודו, להכנתו או למכירתו״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ששים יום מיום פרסומן.

 י׳ בשבט התשמ״א (15 בינואר 1981)
 (תמ 502—3)

וסח חדש 3, עמ׳ 39; ס״ח התשל״ט, עמ׳ 149. נת ישראל, נ  3 דיני מדי

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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1 9 8 1 - א ״ מ ש ת , ה  הודעת הנוטריונים (שכר שיחתים)

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט—
 1978 •י, אני מודיע כי נוסח תקנה 1 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט—
 1978, יהא, החל ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981), עקב התנודות שחלו

 במדד המחירים לצרכן, כמפורט להלן:

 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים בטור א׳ להלן יגבה הנוטריון
 שכר בשיעור הנקוב בטור ב׳ בצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה

 למס ערך מוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן אותו שירות:

ר ב׳ ר א׳ טו ו  ט

ם י ל ק ש ר השכר ב ו ע י ת ש ו ר י ש  ה

ם תי רו  ״שכר שי

46.50 

23 

23 

23 

23 

10 

13.50 

3.50 

 השיעורים שנקבעו לאישור העתק
 צילומי

 3פל השיעורים שנקבעו לאישור
 העתק צילומי

79.50 

 1. (א) אימות חתימה, לחתימה ראשונה
 (ב) לכל חתיגזה נוספת :

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת
 היה מוסמך לכך, לכל חתימה, בנוסף

( ב ) ו  לשכר לפי פסקה (א) א

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על
 מסמך וגם על העתק של אותו מסמך,
 בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או

 בלעדיו — לכל העתק כאמור

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך —
 לעמוד הראשון

 לכלי עמוד נוסף על העמוד הראשון

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צי
 לומי אחד —

 לכל אישור נוסף לאישור הראשון,
 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 3. אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור
 באמצעות נייר פחם

נו העתק צילומי ולא נ  4. אישור העתק שאי
 הודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר

 פחם

 5. (א) אישור נכונות של תרגום

 (1) עד מאה המלים הראשונות במס
 מך המתורגם

׳ 194. , עמי 196; התש«ו״א, « ט ״ ל ש ת  ק״ת *

24.3.19»! , א י מ » ת ת 4216, כ׳ באדר בי ה ו  762 קובץ התקנ



ר בי  טו

 שיעור השכר בשקלים

 טור אי

 השירות

46.50 

16.50 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,
 ובאין קביעה כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה זו — 86

 הסכום שנקבע לביצוע הפעולה
א) בתוספת השכר שנק  לפי פסקה(

 בע לענין פריט (1)

23 

46.5 

53 

26.50 

23 
66.50 

1.% 

 (2) לכל מאה מלים נוספות על
 מאה המילים הראשונות שב

 תרגום
 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד
 לאותו תרגום — לכל אישור נוסף

 לאישור הראשון

ית פעול־ אחרת  6. (א) עריכת מסמך או עשי
 בו כאמור בסעיף 7(9) לחוק, לרבות
 פעולה בדבר צוואה הנערכת לפי סעיף

 22 לחוק הירושה, התשכ״ה—1965

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א)
 אגב אימות חתימה של צד למסמך

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור
 בפסקאות (א) או (ב) במסמך פלוני
 ובעותק נוסף ממנו — לכל עותק

 נוסף שנעשתה בו הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים

 8. (א) קבלה ואישור של תצהיר שניתן בש
 בועה או בדרך אחרת, למצהיר הרא־

 שון

 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד

 לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף לרא

 שון

 9. העדה של מסמך סחיר —

 (א) 'אם הסכום שעליו נדרש לערוך את
 ההעדר. אינו עולה על 6,630 שקלים

 (ב) עלה הסכום האמור על 6,630 שקלים
 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממש
 רדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

ת 4216, כ׳ באדר ב׳ התשמ״א, 26.3.1981 ו  קובץ התקנ



ר ב׳  טו

ם י ל ק ש ר השכר נ ו ע י  ש

 הסכום שנקבע ־לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה
 ביותר, ובאין קביעה זו — 86

ר א׳  טו

ת ו ר י ש  ה

86 

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לה לפי
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

 11, (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך להן
 לפי כל דין, שלא במשרדו של הנו
 טריון ועל פי בקשתו המפורשת של
 מקבל השירות לתתו במקום אחר —
 למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה
 במשרדו— בנוסף לשכר הנקוב בפרי
 טים 1 עד 10, לפי הענין, ובנוסף
 להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון
 למקום מתן השירות וחזרה — יהא
 מספר הפעולות באותו מעמד אשר

 יהא

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו
 מקום בעת ובעונה אחת על־ידי מספר
 בבי אדם, יהא חלקו של כל מבקש
 שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
 ובשכר כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך

 כל מבקשי שירות באותו מעמד.

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981)
(3—1216 an) 

 תיקון טעות דפוס

 בקובץ התקנות 4215, מיום 17 ב:מרס 1981, בשער, השורה ״וזיקוקי שלטון מקומי״ נשתרבבה
 בטעות, ויש למוחקה.
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