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 תקנות המכס (תיקון מס׳ 4), התשמ״א—1981
 תקנון קרן המשטרה הכללית (תיקון), התשימ״א—1981 .

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כלי שיט קטנים המסיעים נוסעים בשכר) (תיקון),
 התשמ״א—1981

, התשימ״א—1981 . ( ן קו (תי דף) מוש ברכב עו  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שי
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים 'ללחם) (׳תיקון מס׳ 4),

 התשמ״א—1981
 י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלנד אפור) (מס׳ 2) (תיקון

 מם׳ 9), התשמ״א—1981
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרורים) (תיקון מס׳ 5),

 התשמ״א—1981
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (׳מחירים מקסימליים למלח) (תיקון מס׳ 5),

 התשמ״א—1981 .
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה נמס) (תיקון מס׳ 5),

 התשמ׳׳א—1981 .
ים ומתמחים ופיקוח על התמחותם) (תיקון), ן (רישום מאמנ  כללי לשכת עורכי הדי

 התשמ״א—1981 . . . .
 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מם׳ 2) (תיקון), התשמ״א—1981

 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 2), התשמ״א—1981
 כללי :המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק של פטמים ותרנגולי הודו),

 התשמ״א—1981 .
 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצוא פטמים), התשמ״א—1981 .

 כללי מועצת הטירות (ייצור ושיווק) (היטלים) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981
 •היתר הפיקוח על המטבע (הקפאה) (תיקון מס׳ 5), !התשמ״א—1981 .

 חוק עזר לשמורות טבע (תיקון), התשמ״א—1981
 הודעת האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ״א—1981: .

 הודעת הפטנטים (נהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשמ״א—1980 —
ת ,  תיקון טעו

י המסחר, התשמ״א—1980 — תיקון טעות .  הודעת סימנ
ם, התשמ״:א—1980 — תיקון טעות  היודעת המדגמי

 תיקון טעות דפוס



- 981ו א ״ מ ש ח  תקנות המכס (תיקון מס׳ 4), ה

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

 תיקוןתקנד,12 1. בתקנות המכס, התשכ״ו—1965 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 12, ההגדרה

 של ״מחסן לייצור״ — תימחק.

1 2. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, ״מחסן לייצור״ — יימחק. ז ^ 3 י ק '  ת

ות העייקריות —  תיקו! התוספת 3. בתוספת השביעית לתקנ
 השביעית

; / בנסמן 7, במקום ״מחסן לייצור״ יבוא ״מחסן לייצור רכב״  (1) בחלק א

 (2) חלק ב׳ — בטל.

 הוראת«עבר 4. רשיון של מהסן ייצור שהיה בתוקף בכ״ד בטבת התשמ״א (31 בדצמבר 1980) ניתן

 לחדשו לתקופה עד ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981) ויחולו עליו כל התקנות שהיו
 בתוקף עד פרסום תקנות אלה.

 כ״ד באב התשמ״א (24 באוגוסט 1981)
 (חמ 25—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 3, עמי 39.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התשמ״א, עמי 61, 110, 376.

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  תקנות קרן המשטרה הכללית (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א—1971
:  אני מתקין תקנות אלה

—  תיקו! תקנה 5 1. בתקנה 5 לתקנות קרן המשטרה הכללית 2

; ם״  (1) בתקנת משנה (1), במקום ״מאלפיים לירות״ יבוא ״מ־400 שקלי

 (2) בתקנת משנה (2)(א), במקום ״150 שקלים״ יבוא ״300 שקלים״ ובמקום
; ם״  ״360 שקלים״ יבוא ״720 שקלי

נהל כוח אדם״ יבוא ״ראש אגף  (3) בתקנת משנה (2)(ב), במקום ״ראש מי
 כוח אדם״, במקום ״360 שקלים״ יבוא ״720 שקלים״ ובמקום ״1125 שקלים״

 יבוא ״2250 שקלים״;

 (4) בתקנת משנה 3, במקום ״10,000 שקלים״ יבוא ״20,000 שקלים״.

ג ר ו ף ב ס ו  ג׳ באב התשמ״א (3 באוגוסט 1981) י
) שר הפנים 3 ־ 3 9 מ 6 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 17, עמ׳ 390.
 2 חא״י, כרך גי, «מ׳ 2024¡ ק״ת התש״ם, עמי 1630.

 1536 קונץ התקנות 4273, כ״ג באלול התשמ״א, 22.9.1981



 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (כלי שיט קטנים המסיעים נוסעים בשכר)
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
וה לאמור:  התשי״ח—1957-י, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצו

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כלי שיט קטנים המסיעים נוסעים בשכר), החלפת סעיף 1
 התשל״ב—1972 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום סעיף 1 יבוא:

 ״הגדרות 1. בצו זה —

נע בכוח מנוע, ושתפוסתו ברוטו י לשוט, המו  ״אניד,״ — כלי שיט העשו
; ן י  עולה על 100 טונים, או שאורכו המרבי מעל 24 מטרים, לפי הענ

 ״כלי שיטי׳ — ספינה או ס־רה אשר ברשיון השיט נקבע כי היא מורשית

 להסיע או מיועדת להסיע יותר מששה נוסעים בשכר;

 ״כלי שיט ישראלי״ — כלי שיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות (כלי
 שיט), התש״ך—1960 •״, לרבות כלי השיט החייב ברישום לפי החוק

ר;  האמו
 ״כלי שיט שירות״ — כלי שיט המפליג בשירות בין החוף לבין אניות
 העוגנות בתחום הנמל ונקבע ברשיון השיט שהוא מורשה להסיע יותר

 מששה נוסעים בשכר
 ״מפקח״ — מפקח כלי שיט כמשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט),

;  התשכ״ה—1965 4
ט;  ״משיט״ — קברניט או איש צוות המשתתף בהפעלת כלי השי

 ״נוסע״ — אדצ! הנמצא בכלי שיט, למעט קברניט וכל אדם אחר המשרת
; ט  או המועסק באיזה תפקיד שהוא בכלי שי

נה;  ״סירה״ — כלי שיט שאינו אניד. או ספי

נו אניה ואורכו המרבי מעל 7 מטרים, להוציא  ״ספינה״ — כלי שיט שאי
;  כלי שיט המונע במשוטים בלבד

 ״צוות״ — כל העובדים הממלאים תפקיד בכלי השיט, למעט, קברניט, נתב
;  ומתלמד

; ב ת  ״קברניט״ — מי שבידו הפיקוד על כלי השיט, למעט נ
 ״רשיון שיט״—כמשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשכ״ה—

.1965 

 2. בסעיף 5(ב) לצו העיקרי, במקום ״בסירה שקרקעיתה״ יבוא ״בכלי שיט שקרקעיתו״. תיקון סעיף 3(1)

: החלפתםעיףד• א ו ב  3. במקום סעיף 7 לצו העיקרי י
 ״איסור השלכת 7. (א) לא ישליך אדם פסולת לים מכלי שיט,

 פסולת
 (ב) לא ישליך אדם פסולת בתוך כלי שיט אלא למיתקגים שנועדו

. לקליטת,׳הפסולת,״ , 
׳ :. ׳.. י ; י . ׳ י ; . ׳ י . ו ־ , ״ . . • י • ־ י , ג . ׳ ־ . י . :••״.־ י  1 ס״ח התשי״ח, עמי 24. : י

 2 ק״ת התשל״ב, עמי 841.
 3 ס״ח התש״ך, עמי 70.

• יי ״ • • • • • ־ ' • • • . 1 1 6  4׳ ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 2

1537 225.1M ־' כ״ג'באלו?1 הוזשמ״א;׳û13'hi1?rirt fstir 



8 4. בסעיף 8 לצו העיקרי — 1 י ע  תיקון ס

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״בסירה יותקנו מושבים לכל הנוסעים״ יבוא ״בכלי
; ט״  שיט יהיו מושבים כמספר הנוסעים שאושרו להסעה ברשיון השי

) יבוא: ב ) ן  (2) אחרי סעיף קט

 ״(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יחולו על כלי שיט שירות בהפליגו
מל; בנמל אילת יחולו  אל מחוץ לתחום המים המוגבל בשובר הגלים של הנ

 ההוראות האמורות בהתקיים תנאים אלה:

 (1) האניה אשר אליה מיועד להפליג כלי השיט שירות נמצאת בתהום
 האזור שנקבע לעגינת אניות, כמסומן במפת נמל אילת האמורה בצו

;  נמל אילת (הכרזת נמל), התשי״ב—1952 5

נו עם רכיב דרומי.״  (2) בעת מתן השירות כיוון הרוח אי

 »י?יז 0׳5יי׳ 9 5. בסעיף 9 לצו העיקרי —

;  (1) במקום ״בסירה״ יבוא ״בכל כלי שיט להוציא ספינת מפרש או סירת מפרש״

; ״  (2) בפסקה (2), במקום ״שהסירה רשאית״ יבוא ״שכלי השיט האמור רשאי

א: בו  (3) אחרי פסקה (2) י

 ״(3) בכלי שיט שירות יהיה שטח מוצל לפחות למחצית מספר הנוסעים.״

1 6. בסעיף 10 לצו העיקרי, במקום ״בסירה״ יבוא ״בכלי השיט״.  תיקיי סעיף 0

ט״  תיקון סעיף 11 7. האמור בסעיף 11 לצו העיקרי יסומן (א), ובו, במקום ״בסירה״ יבוא ״בכלי שי

א: בו  ואחריו י

 ״(ב) מפקח רשאי לאשר לכלי שיט שירות שעוצמת הרעש בו תעלה על
^ בתנאי שכלי השיט שימש ככלי שיט שירות לפני יום ח׳  80 דציבלים (

 בניסן התשל״ב (23 במרס 1972)״.

 תיקה סעיף 12 8. בסעיף 12 לצו העיקרי —

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״בסירה״ יבוא ״בכלי שיט״ ובמקום ״שהסירה
; ״  רשאית״ יבוא ״שכלי השיט רשאי

) יבוא: ג ) ן ט  (2) אחרי סעיף ק

 ״(ד) בכלי שיט שירות תהא, עם הפלגתו, כמות מספקת של מי שתית ולא
 פחות מ־1 ליטר לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע.״

 תיקוןס«יף3! 9. (א) בסעיף 13 לצו העיקרי.—

; ט״  (1) בכל מקום, במקום ״בסירה״ יבוא ״בכלי שי

א: בו (3) ולפניה י מן , פסקה(2) תסו א) )  (ב) בסעיף קטן

 ״(2) בכלי שיט הרשאי להסיע עד 50 נוסעים, ומשך שהותו בהפלגה הוא
״ ת;  שעתיים לפחות — בית שימוש אחד לפחו

 5 ק׳׳וו התשי׳׳ב, «מ׳ 1100¡ התש״י, עמ׳ 1657.

י התשמ״א, 22.9.1981 ו אי  1538 קובץ התקנות 4273, כ״ג ג



 (ג) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא ״או מיתקן לייבוש ידיים״;

 (ד) בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא ״או במיתקן לייבוש ידיים״.

׳ תיקה סעיפים ״ ט י ׳ ״כלל ש ם ן ק ל מ כ  10. בסעיפים 14 עד 17 לצו העיקרי, במקום ״סירה,״ יבוא, ב
1 7 - 1  בשינוי הצורות הדקדוקיות המתחייבות. , 4

 11. בסעיף 18 (ב) לצו העיקרי, בסופו יבוא ״להנחת דעת המפקח״. תיקון סעיף 18

 12. בסעיף 19 לצו העיקרי, במקום ״מהסירה״ יבוא ״מכלי השיט״ ובמקום'״בהיותה תיקו! סעיף 19
 בלב ים״ יבוא ״בהיותו בדרכו״.

 13. בסעיף 20 לצו העיקרי, במקום ״בסירה״ יבוא ״בכלי שיט״. תיקון סעיף 20

 14. בסעיף 21 לצו העיקרי, במקום ״משיט״ יבוא ״קברניט״ ובמקום ״הסירה״ עןא תיקון סעיף 21
 ״כלי השיט״.

 15. במקום סעיף 22 לצו העיקרי יבוא: : החלפת סעיף 22

 ״הסעת קטינים 22. קברניט כלי שיט לא יסיע קטין מתחת לגיל 12 אלא בליווי אדם

 מבוגר אחד לכל 10 קטינים או פחות, אשר יהיה אחראי לקטינים במשך
 כל ההפלגה, ולא יהיה מקרב צוות כלי השיט.״

 16. במקום סעיף 23 לצו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 23

י 23. (א) צו זה יחול על כלי שיט ישראלי המפליג במימי החופין, מחוץ ע

ט

י , ש " "  כ

 ישראליים ואחרים י למימי החופין וכן בתחום המים הפנימיים של ישראל.

 (ב) צו זה יחול על כלי שיט שאינו ישראלי המפליג בתחום המים
 הפנימיים ובמימי וזהופין של ישראל.״

 17. במקום סעיף 24 לצו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 24

 ״תחולי׳ 24. הוראות צו זה יחולו על כל כלי שיט —

 (1) שבנייתו נסתיימה אחרי ח׳ בניסן התשל״ב (23 במרס
;(1972 

 (2) שבנייתו נסתיימה לפני התאריך האמור, ככל שהדבר
 אפשרי וסביר להנחת דעת המפקח.״

 18. בסעיף 25 לצו העיקרי, במקום ״סירה״ יבוא ״כלי שיט״. תיקון סעיף 25

 19. בסעיף 26 לצו העיקרי, במקום ״הסירה״ יבוא ״כלי שיט״. תיקון סעיף 26

 20. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. תהילה,

ם ק ו ר פ ו י י  ט׳ באב התשמ״א (9 באוגוסט 1981) ח
 >חמ 3-1475) שר התחבורה

 קובץ התקנות 4273, כ״ג באלול התשמ״א, 22.9.1981 1539



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר כעד שימוש ברכב עודף) (תיקון),
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 י, ובהתאם לתקנות 4 ו־10(א) לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשי״ז—

(להלן — התקנות), אני מצווה לאמור: 2 1956 

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף), התשל״ו—
א: בו (להלן — הצו העיקרי), במקום סעיף 5 י 3 1975 

ום  5. (א) הוחזק רכב לפי תקנות אלת שלא בשעת חירום פחות מי
 אחד, ישולם לבעלו שכר בעד השימוש בו כאילו הוחזק יום אחד, ובלבד
 שאם הוחזק הרכב כאמור משעה 17.00 עד 07.00 למחרת ישולם לבעלו

 מחצית השכר בעד השימוש בו לכל יום.

 (ב) הוחזק הרכב לפי תקנות אלה בשעת חירום פחות מיום אחד,
 ישולם לבעלו שכר בעד השימוש בו כאילו הוחזק יום אחד.״

 ״שכר בעד
 שימוש פחות

 מיום אחד

 החלפת סעיף 5

 שכר ליום בשקלים

 החלפת התוספת 2. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא;

 ״תוספת
׳ ק א ל  ח
 (סעיף 2)

 א. גרור או נתמך ללא תוספות שמשקלו הכולל המותר בק״ג —

 1. עד 25000 84

 2. מ־ 25001 ומעלה 124

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג —

 3. עד 25000 124

 4. מ־25001 ומעלה 161

 ג. גדור או נתמך שמותקן עליו ארגז בידוד שמשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 5. עד 25000 134

 6. מ־ 25001 ומעלה 163

 ד. 7. גרור או נתמך רכין 161

 ה. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו בליטרים —
 8. עד 22000 164

 9. מ־22001 ומעלה 184

 1 ס״ת התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ג, עמ׳ 26; התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת וזתשי״ז, עמי 334; סייח התשמ״א, עמי 122.

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 61.
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 פריטים סוג הרכב שכר ליום בשקלים

 ו. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תערובת שקיבולו
 בליטרים —

 10. עד 22000 180

 11. מ־ 22001 ומעלה 202

 ז. 12. גרור או נתמך להובלת כימיקלים, מלט או קמח 226

 ח. י 13. גרור או נתמך להובלת מים, חלב או מי ביוב 200

 ט. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק׳׳ג —

 14. עד 2000 164

 15. מ־2001 עד 5000 206

 16. מ־5001 ומעלה 343

 י. ציוד אחר —

 17. אוטובוס שישיבו עד 19 מקומות ישיבה 359

 18. אוטובוס שיש בו 20 מקומות ישיבה או יותר 1308

 19. רכב לכיבוי שריפות 601

 20. מיתקן קירור, בתוספת לרכב מפריט ג׳ 673

ק ב׳ ל  ח
 (סעיף 3)

 שכר ליום שיעור התמורה
 פריטים סוג הרכב בשקלים באחוזים

 א. רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין ומשקלו
' ב ר י , ט ' א ר ו  הכולל המותר בק״ג - ט

 1. עד 3000 62 35

 2. מ־ 3001 עד 6000 76 35

 3. מ־ 6001 ומעלה 62 35

 ב. רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 4. עד 12000 122 33

 5. מ־12001 עד 14000 147 33

 6. מ־ 14001 עד 22000 263 35

 7. מ־ 22001 ומעלה 351 35

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה בליטרים —

 8. מ־8000 עד 12000 233 33

 9. מ־ 12001 עד 16000 442 33

 10. מ־16001 ומעלה 557 35
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 שכד ליום שיעור התמורה
 בשקלים באחוזים

 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה
 בליטרים, או רכב משא להובלת תפזורת שמשקלו

' נ ר י ' ט י א ו  הכולל המותר בק״ג — . ט

 11. מ־8000 עד 12000 256 33

 12. מ־12001 עד 16000 464 33

 13. מ־ 16001 ומעלה 618 35

 ה. 14. מכלית הלב, מים או מי ביוב 485 35

 ו. רכב משא שמורכב עליו ארגז בידוד ושמשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 15. עד 14000 164 33

 16. מ־14001 עד 22000 293 35

 17. מ־ 22001 ומעלה 391 35

ת להובלת כימיקלים או רכב משא  ז. 18. מכלי
 להובלת מלט או קמח 549 35

וע דיזל ושמשקלו  ח. רכב משא רכין המופעל על ידי מנ
 הכולל המותר בק״ג —

 19. עד 19000 387 35

 20. מ־19001 ומעלה 451 35

וע דיזל ומשקלו  ט. גורר או נתמך המופעל על ידי מנ
 הכולל המותר בק״ג —

 21. עד 25000 341 40

 22. מ־ 25001 עד 35000 370 40

 23. מ־35001 ומעלה 401 40

 י. 24. רכב משא שמורכב, עליו מערבל בטון 621 35

 יא. תוספת בעד ציוד נילווה —

 25. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א׳,
 בי, ח׳ או ט׳ 58 35

 26. מיתקן קירור בתוספת לרכב מפריט ו׳ 173 35״

ם ק ו ר פ ו י י  י״ד באב התשמ״א (14 באוגוסט 1981) ח
 ,״מ 3-1478) שר התחבורה
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם)
- ו198 א ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 4), ה

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

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם), החלפת דתיהפת
א: בו , י  התש״ם—1980 ־

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

 ״לחם כהה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח קיבר, בין שהוא מעורב עם קמחים אחרים ובין
;  אם לאו

 ״לחם כמון (קימל)״ — לחם חצי כהה, המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם;

;  ״לחם לבן״, ״חלה״ ו״לחמניה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד

 ״לחם״ — לחם כהה (אחיד), לחם לבן, חלה, לחם כמון (קימל), או לחמניה עם או בלי
 פרג או שומשום המכילה חומר יבש, סוכר או שומן או שניהם כאחד, בשיעור לא

 פחות מ־5% ממשקלה.
 טור ג׳

 המחיר בשקלים במהירה —
 טור א' טור ב׳ לקמעונאי לצרכז

 המצרך המשקל בגרמים ללא מע מ כולל מע״מ כולל מע״מ

 לחם כהה 750 1.12 1.25 1.40

 לחם לבן 750 1.34 1.50 1.70

 לחם לבן 250 1.67 1.88 2.10

ן (קימל) 500 2.90 3.25 3.60  לחם כמו

 חלה, עגולה או קלועה 500 1.60 1.79 2.00

0.70 0.63 0.56 60 

יה עם או בלי פרג  לחמנ
 או שומשום המכילה חומר

 יבש, סוכר או שומן, או
 שניהם כאחד, בשיעור של
 לא פחות מ־5% ממשקלה

 לחם אחיד פרוס ארוז 750 4.01 4.50 5.00

ן פרוס ארוז 500 4.01 4.50 5.00״  לחם לב

 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ו באלול התשמ״א (14 בספטמבר 1981). תחילי׳

ת ן פ ו ע ד  ט׳ באלול התשמ״א (8 בספטמבר 1981) ג
 י""6־־־3' שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24! הונשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת זזתש״ם, עמ׳ 2110; התשמ״א, עמי 994.
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ס פורטלגד אפוד) ל מ  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי ל
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 9), ה

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

 החלפת התי0«ת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלגד

א: בו , י  אפור) (מס׳ 2), התשל״ג—1972 2

 ״תוספת
 בתוספת זו —

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

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

 טור א׳ טור ב׳

 בשקלים לטונה במכירה מאת -

 סוחר, כשהמכירה קיקונד, היא —

 האריזה יצרן, יבואן ישירות ממחסן היצרן ממחסן הסוחר
 והמשקל או מפיץ או המפיץ או כתוספת הוצאות

 מנמל היבוא הובלה
 ללא מע״מ כולל מע׳׳מ ללא מע״מ כולל מע״מ ללא מע״מ כולל מע״מ

 בשקימ, בכמויות של 10 טונות או יותר
 צ.פ. 200 853.42 955.83 891.80 998.80 998.50 1,118.30
 צ.פ. 250 890.39 997.24 930.50 1,042.20 1,041.80 1,166.80
 צ.פ. 300 927.43 1,038.72 969,20 1,085.50 1,085.10 1,215.30

נות ה אחת עד 10 טו נ  כשקים, ככמויות של טו
 צ.פ. 200 854.02 956.50 892.50 999.60 999.20 1,119.10
 צ.פ. 250 890.99 997.91 •931.10 1,042.80 1,042.50 1,167.60
 צ.פ. 300 928.03 1,039.40 969.80 1,086.20 1,085.80 1,216.10

ה אחת נ  כשקים, בכמויות של פחות מטו
 צ.פ. 200 999.80 1,119.80
 צ.פ. 250 1,043.10 1,168.30
 צ.פ. 300 1,086.40 1,216.80

 בתפזורת
 צ.פ. 200 705.98 790.70 737.70 826.20
 צ.פ. 250 748.23 838.02 781.90 875.70

 צ.פ. 300 878.36 878.48 819.70 918.10״

 תחילי׳ 2. תחילתו של צו זה ביום י״ט באב התשמ״א (19 באוגוסט 1981).

ת ן פ ו ע ד  י״ז באב התשמ״א (17 באוגוסט 1981) ג
< שר התעשיה והמסחר 3- 9 מ 3 ח ) 

 1 סייח התשי״ח, עמי 24¡ התשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 260; התשמ״א, עמי 961.

 3 סייח התשל״ו, עמי 52.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפדורים)
1 9 8 1 -  (תיקון מסי 5}, התשמ״ א

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

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרורים), החלפת התוספת
א: בו  זזתש״ם—21980, י

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 טור ג׳
 המחיר לצרכן

 במכירה בשקלים
 המצרך הכמות כולל מע״מ

 טור א׳ טור ב׳

 גפרורים חבילה של 12 קופסאות 4.75

 גפרורים קופסה ׳ 0.40״

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באלול התשמ״א (1 בספטמבר 1981). תחייה

ת ן פ ו ע ד  ב׳ באלול התשמ״א (1 בספטמבר 1981) ג
ה והמסחר ) שר התעשי 3 ־ ־ m 6 

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמ׳ 32.
 :2 ק״ת התש״ם, עמי 1445; התשמ״א, עמי 1361.

ו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח) (תיקון מס׳ 5), * 
יא-1981  התשמ׳

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

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח), החלפת התוספת
א: בו , י  התש״ם—1980 2

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 טור ב׳
 המחיר בשקלים בחבילות של 1 ק״ג במכירה —

 טור א׳ לסיטונאי לקמעונאי לצרכן
 המצרך ללא מע״מ ללא מע״מ כולל מע״מ

 מלח שולחן (מעולה) בשקיות 1.25 1.43 1.93

) בשקיות 1.21 1.39 1.87״ ה ב ע ) ל כ א מ  מלח ל

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ באלול התשמ״א (8 בספטמבר 1981).

ת ן פ ו ע ד  ז׳ באלול התשמ״א (6 בספטמבר 1981) ג
ה והמסחר  ץחמ 3-1425) שר התעשי

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1195; התשמ״א, עמי 473, עמ׳ 1360.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה גמלו*
1981 - א ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 5), ה

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

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה נמס),

, יבוא:  התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 8ור ד׳
 המחיר בשקלים במכירה

 טור א' טור ב׳ טור 1׳ לקמעונאי לצרכן
 המצדד האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ

 פחית או 50 גרם 8.77 10.58
 צנצנת

 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״

 פחית או 200 גרם 33.70 39.68
 צנצנת

 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 9.38 11.00

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 35.47 41.68

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 8.77 10.58

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 200 גרם 33.70 39.68

 50 גרם 12.15 14.34
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס נטול קופאין

 ״האג״ מתוצרת ״ליבר״

 פחית 50 גרם 11.56 13.77״
 קפה נמס נטול קופאין

 מתוצרת ״עלית״

 תחילי• 2. תחילתו של צו זה ביום י׳ באלול התשמ״א (9 בספטמבר 1981).

 ז׳ באלול התשמ״א (6 בספטמבר 1981)
 (חמ 1250—3)

 1 ס״ח התעיי״ח, עמ׳ 24¡ התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1914¡ התשמ״א, עמי 393, עמי 1300

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

ם ופיקוח על התמחותם)  כללי לשכת עורכי הדין(רישום מאמנים ומתמחי
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (תיקון), ה

ם 32 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הדין, התשכ״א—1961 !, י פ י ע  בתוקף סמכותה לפי ס
נה המועצה הארצית של לשכת עורכי־ הדין כללים אלה:  מתקי

 1. האמור בסעיף 1 לכללי לשכת עורכי־ הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות),
א: בו  התשכ״ב—1962 2 (להלן — הכללים העיקריים), יסומן (א) ואחריו י

 1 סייח התשכ״א, עמי 178.
 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 1956¡ התע־ל״ב, עמי 394.
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 ״(ב) הלשכה רשאית לדרוש מהמבקש להמציא פרטים ומסמכים גוספים ככל
 שתמצא לנכון ולדרוש מהמבקש לאמת בקשתו בתצהיר.

 (ג) אישרה הלשכה את הבקשה, יהא המבקש רשאי לאמן מיום אישור
 בקשתו בידי הלשכה, אולם הלשכה רשאית, מטעמים שיירשמו, לאשר תחילת
 רשות לאמן ממועד מוקדם יותר ובלבד שבאותו מועד היה המבקש כשיר

 לאמן.״

 2. בסעיף 2 לכללים העיקריים, סעיף קטן (ב) — בטל, וסעיף קטן (ג) יסומן (ב), תיקוןפעיו>2

ף 3 י ע ז ס י ק י א: ת בו (א) ואחריו י מן סו  3. האמור בסעיף 3 לכללים העיקריים י

 ״(ב) הלשכה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת
 ההתמחות את התאריך הנזכר בהודעת המאמן, אף אם הוא מוקדם לתאריך
 שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שהבקשה נתקבלה תוך 15 ימים

 ממועד תחילת ההתמחות בפועל.״

י ביטול סעיף 6 ל ט  4. סעיף 6 לכללים העיקריים _ ב

. תיקוז סעיר 9  5. בסעיף 9 לכללים העיקריים, בסופו יבוא ״או את מקצתה״

, תיקון סעיף 10  6. בסעיף 10 לכללים העיקריים, בסופו יבוא ״או את! מקצתה״

 7. בסעיף 11 לכללים העיקריים _ תיקון סעיף 11

; ימחקו  (1) בסעיף קטן (ד), המלים ״יותר מששה חדשים רצופים״ — י

א: בו ) י ד ) ן ט  (2) אחרי סעיף ק

 ״(ה) היעדרות, בכללים אלה — גם הפסקת התמחות במשמע.״

א: תיקון סעיף 15 בו ) י ב ) ן ט  8. בסעיף 15 לכללים העיקריים, אחרי סעיף ק

ו לפני שחלפו 60 ימים מתחילת  ״(ג) מתמחה שהפסיק התמחותו אצל מאמנ
 התמחותו אצל אותו מאמן — לא תבוא תקופת ההתמחות אצל, אותו מאמן
 במנין תקופת ההתמחות, אולם הלשכה רשאית מטעמים מיוחדים שיירשמו

 להכיר בתקופה זו או במקצתה.

 (ד) הלשכה תהא רשאית לדרוש מהמתמחה ומהמאמן פרטים נוספים בדבר
 סיבות ונסיבות של הפסקת ההתמחות.

 (ה) הוראות סעיפים 2 ו־3 לכללים אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, ובלי
 לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), גם על המשך התמחות אצל

 מאמן אחר.״

י ן . א ל ח ש ש  נתאשר. מ י
״ז באב התשמ״א (17 באוגוסט 1981) יושב ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין  י

 >חמ 307—3)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים
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 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2) (תיקון),
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 44, 53(א)(1), 70 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף
:  הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד—1963*, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה

 1. בסעיף 10 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2), התשכ״ח—
 21968, במקום ״שיווק בשר עוף״ יבוא ״שיווק תרנגולים ותרנגולות או תרנגולי הודו או

 ברווזים או אווזים, או ברברים ומולרדים״.

ן ד ר ן י  נתאשר. ד
 י״ח בתמוז התשמ״א (20 ביולי 1981) יושב ראש המועצה לענף הלול

 (חמ 685—3)

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

 1 ם״ח התשכ״ד, עמי 12; התשל״ד, עמי 74.
 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862; התש״ם, עמי 2388.

 ״תלושים לרכישת
 אפרוחים בני־יומם

 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מסי 2)
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 37, 70 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור
 ושיווק), התשכ״ד—1963! (להלן — החוק), קובעת המועצה לענף הלול (להלן —

 המועצה) כללים אלה:

 1. בכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2), התשכ״ח—1968 2
א: בו  (להלן — הכללים), במקום סעיפים 32א עד 32ו י

 32א. (א) המועצה רשאית לנפק תלושים בטופס שקבעה, שישמשו
 למגדלים לרכישת אפרוחים בני־יומם מקבלן מורשה לשיווק חומר רבייה

 (להלן — קבלן מורשה).
ן או מינים של תוצרת הלול,  (ב) התלושים יהיו לצורך גידול מי

 כפי שהמועצה תקבע מפעם לפעם.

 32ב. המועצה רשאית לנפק את התלושים מפעם לפעם לגבי תקופות
 שיצויינו בתלושים ולקבוע תנאים אחרים לגבי השימוש באפרוחים בני־

 יומם.
 32ג. מספר אפרוחים בני־יומם שלגביהם יוקצו תלושים למגדל ייקבע
 על פי המכסה האישית לייצור ושיווק אותו מין של תוצרת הלול שאליו
 מתייחס התלוש, כפי שנקבעה למגדל על פי סעיפים 32 או 34 לחוק, על

 בסיס המפתח שקבעה המועצה מפעם לפעם בכללים.

ן פלוני של  32ד. (א) הנפיקה המועצה תלושים כאמור לגבי גידול מי
 תוצרת הלול —

 (1) קבלן מורשה לא ימסור אפרוחים בגי־יומם לגידול המין

 תקופות ותנאים
 אחרים

 מספר אפרוחים
 ב ני־ יומם

 הגבלה, הדגרה
 ומכירה של

 אפרוחים בגי־יומם

 הוספת סעיפים
 32א עד 32ו

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 12; התשל״ה, עמי 74.
 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862; התשמ״א, עמי 1548.
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 המסוים של תוצרת הלול אלא על פי תלושים כאמור, בתקופה,
 בכמות ולמגדל — הכל כמצויין בתלושים;

 (2) קבלן מורשה ימסור את התלושים המתאימים לבעל מדגרה
 שאצלו הוא הזמין בעד המגדל את האפרוחים בני־יופם לגידול

ן של תוצרת הלול;  אותו מי

 (3) בעל מדגרה לא יכניס ביצי דגירה למדגרה להדגרת
 אפרוחים בני־יומם לגידול המין המסוים של תוצרת הלול, לא
 ידגיר ביצי דגירה ולא ימשיך להדגירם ולא ימסור אפרוחים

 בני־יומם ממדגרתו אלא —

 א. לפי הזמנת הקבלן שאליו הוא צמוד בשיווק אפרו־
ו ובהתאם לתלושים שזה מסר לו כאמור;  חי

 ב. על פי תלושים, בתקופה, בכמות, בתנאים ולמגדל,
 הכל כמצויין בתלושים;

 (4) המועצה רשאית לא להקצות תלושים למגדל לגידול
 המין המסוים של תוצרת הלול, אם היא מצאה שאותו מגדל
 עבר, או עתיד לעבור, את מכסתו כפי שנקבעה לו על פי

ק;  סעיפים 32 או 34 לחו

 (5) המועצה תמציא למגדל החלטה מנומקת בדבר סירובה
 להקצות לו תלושים על פי פסקה (4) ואם נשלחה אליו בדואר
 רשום לפי מענו, כפי שזה רשום במועצה, יראוה כאילו הומצאה
 לו בתום ד ימים מהיום שנמסרה בדואר, זולת אם יוכיח המגדל

 שלא הומצאה.

 (ב) (1) שר החקלאות ימנה לענין סעיף קטן (א)(4) ועדת ערר
ן חברי  אחת או יותר, לרבות היושב ראש של הועדה, שלא מבי

 המועצה; כל ועדת ערר תהיה בת שלושה חברים.
 (2) מגדל רשאי לערוד על החלטת המועצה לפני ועדת הערר
 תוך 15 ימים מיום שההחלטה לפי סעיף קטן (א)(5) הומצאה

; החלטת ועדת הערר תהא סופית. ו  ל

ם י 32ה. בעל מדגרה יחזיק במקום בו נמצאת המדגרה את התלושים שקיבל י ש ו י ת ת י י מ  ש

 בהתאם לסעיף 32ד(א)(2) במשך שלושה חדשים לפחות מיום הכנסת
 ביצים למדגרה, ויציג או ימסור אותם בכל עת לפי דרישת מבקר המועצה.

כה מגדל לייצר נה מז 1 32ו. קבלת תלושים לרכישת אפרוחים בני־יומם אי י י " ת 0 י י מ  ש

 יותר ממכסתו שנקבעה לו על פי סעיפים 32 או 34 לחיק.״

 2. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה. אצילת סמכויות

ן ד ר ן י  נתאשר. ד
״ח בתמוז התשמ״א (20 ביולי 1981) יושב ראש המועצה לענף הלול  י

 (חמ 685י-3)

ת ן פ ו ע ד ן ג ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות - שר התעשיה, המסחר והתיירות
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 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק של 0טמים ותרנגול• הודו),
1981 - א ״ מ ש ת  ה

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

להלן — המועצה) כללים אלה: ל( ו  לענף הל

 הגדרות 1. בכללים אלה —

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

ק;  ״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחו

;  ״טונה״ ו״ק״ג״ — משקל חי במשמע

 ״פטמים״ — תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים.

 «כ0ד. ארצית 2. גודל משק הלול בהיקף ארצי בשנת הכספים 1981/82 (להלן — המיכסה הארצית)

:  יהיה כלהלן

וק; ו  (1) גידול של עד 146,000 טונות פטמים לשי

 (2) גידול תרנגולי הודו לייצור עד 60,000 טונות תרנגולי הודו לשיווק.

 3. העקרונות לקביעת מכסות ייצור אישיות לשיווק ומכסות אישיות לתצרוכת עצמית
 •לכל מגדל לשנת הכספים 1981/82 במסגרת המכסה הארצית יהיו כאמור בסעיפים 4

 עד 16.

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

ן של תוצרת הלול במכסה  5. תיקבע מכסה אישית נפרדת לייצור ושיווק של כל מי
 הארצית.

 6. לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור פטמים לשיווק בשנת הכספים 1981/82
 שתהיה שווה למכםתו האישית לגידול פטמים לשיווק בשנת הכספים 1980/81, כפי שהיא

 רשומה בספרי המועצה.

 7. לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק בשנת הכספים
ה שווה למכסתו האישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק בשנת הכספים  1981/82 שתהי

 1980/81, כפי שהיא רשומה בספרי המועצה.

ות או זמניות למכסות האישיות שקבעה ועדת מכסות בשנת  8. תוספות חד־פעמי
 הכספים 1980/81 לא יובאו בחשבון בקביעת המכסות האישיות לשנת הכספים 1981/82

 לצורך הוראות סעיפים 5 עד 7.

 מכסות אישיות

 הפרדת מכסות

 מכסה אישית
 לפטמים

 מכסה אישית
 לתרנגולי הודו

 מספר אפרוחים 9. המועצה תקבע מכסה של אפרוחים בני־יומם לכל מגדל לייצור מכסתו האישית

:  על פי המפתח כדלקמן

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 12¡ התשל״ה, עמי 74.
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 הגדלת מכסות

 תוספות אישיות

 פניה לקביעת
 מכסות אישיות

 (1) לכל ק׳׳ג פטמים לשיווק שבמכסתו האישית ייקבעו 0.588 אפרוחים
 בני־יומם לפיטום;

 (2) לכל 5& ק״ג תרנגולי הודו לשיווק שבמכםתו האישית ייקבע אפרוח
 בן־יומו של תרנגול הודו לפיטום.

 10. ועדת המכסות רשאית להגדיל מכסה אישית שנקבעה לפי סעיפים 6 עד 8 על פי
 בקשתו של מגדל, במסגרת המכסה הארצית, אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות

 המצדיקות את ההגדלה.

 11. (א) ועדת המכסות רשאית לקבוע תוספות למכסות האישיות שנקבעו לפי סעיפים
נן מנוצלות, בהיקף שתקבע המועצה  6 עד 8 במסגרת מכסות הייצור או השיווק שאי

 מדי פעם בפעם בהתחשב גם בהמלצת שר החקלאות.

 (ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע כי לתוספת כאמור זכאים מגדלים 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 כאמור.

 !12. (א) מגדל שלא נקבעה לו מכסה אישית על פי סעיפים 6 יעד 8 עד תום 15
 ימים מתאריך פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך

 הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.

יבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד  (ב) ועדת המכסות לא תהיה חי
 האמור.

 שינויים במכסה
 האישית

 13. ועדת המכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינויים במכסתו האישית
ן אחד של תוצרת הלול  שנקבעה על פי סעיפים 6 עד 8, 11 ו־12 על ידי החלפת מי
 במין אחר, במסגרת המכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת

 המכסות.

 אי ניצול
 מכסה אישית

 מכסה משותפת

 14. על אף האמור בסעיפים 5 עד 12, רשאית ועדת המכסות —

 (1) לא לקבוע מכסה אישית לייצור ושיווק של תוצרת הלול למגדל אשר
ת הכספים 1981/82 לא ניצל כלל את  בשלוש שנים ברציפות שלפני שנ

ן של תוצרת הלול;  מכסתו לייצור אותו מי

ת  (2) לקבוע מכסה אישית לייצור ושיווק של תוצרת הלול כגודל מחצי
 מכםתו האישית בשנת הכספים 1980/81 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה
ת הכספים 1981/82 ניצל פחות  למגדל שבשלוש שנים רצופות שלפני שנ

ת מכסתו לייצור אותו מין של תוצרת הלול.  ממחצי

עדת המכסות רשאית לקבוע לאגודה שיתופית מכסה אישית משותפת רק  15. (א) ו
 בעד אותם חברי האגודה המגדלים את תוצרת הלול במסגרת המכסה כאמור בתחום הישוב

 שבו נמצא המען הרשום של האגודה.
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 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת המכסות לאשר לאגודה שיתופית
 לכלול בין חבריה לצורך קבלת מכסה אישית משותפת גם חבר המגדל תוצרת הלול

 מחוץ לתחום הישוב כאמור בסעיף קטן (א), אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכד.

 16. קבעו בית המשפט או ועדת קנסות סופית, כי מגדל שיווק פטמים או תרנגולי הודו
עדת  שלא באמצעות הקבלן המורשה שאליו הוא צמוד בשיווק אותה תוצרת, רשאית ו
 מכסות להפחית ממכסתו האישית לייצור אותה תוצרת לשיווק של אותו מגדל, את כמות

 התוצרת ששווקה כאמור.

 17. (א) לא ישווק מגדל בתקופות הבאות פטמים מעל לשיעור המפורט להלן ממכסתו
 האישית הנקבעת לו לפי סעיף 6 :

 1 באפריל עד 30 ביוני 1981 18.75%

 1 ביולי עד 30 בספטמבר 1981 18.75%

37.50% 

 (ב) לא ישווק מגדל פטמים בשיעור 62.50% ממכםתו האישית האמורה אלא
 במועדים ובשיעורים שתקבע המועצה מפעם לפעם בהתחשב בביקוש ובהיצע של פטמים.

 18. לא ישווק מגדל תרנגולי הודו מעל לשיעור של 75% ממכסתו האישית הנקבעת
 לו לפי סעיף 7 אלא במועדים ובשיעורים שתקבע המועצה מפעם לפעם בהתחשב בביקוש

 ובהיצע של תרנגולי הודו.

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

ני תוצרת הלול הכלולים במכסה הארצית  20. הוראות כללים אלה יחולו על ייצור מי
 בשנת הכספים 1981/82.

 21. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

 מועד ניצול
 המכסה האישית
 לשיווק פטמים

 מועד ניצול
 המכסה האישית
 לשיווק תרנגולי

 הודו

 דין אחר•

 תחולה

 האצלת

ן ד ר ן י  ד
 יושב ראש המועצה לענף הלול

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

 נתאשר.
 י״ח בתמוז התשמ״א (20 ביולי 1981)

 (חמ 685—׳2)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

יא-1981 , התשמ׳  כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצוא פטמים)

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 48, 70 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור
 ושיווק), התשכ״ד—1963 1 (להלן — החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק;
 ״כללי התשכ״ח״ — כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2),

;  התשכ״ח—1968 2

 1 ם״ח התשכ״ד, עמי 12; התשל״ה, עמי 74.
 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862; התש״ם, עמ׳ 2388.
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 ״משחטה״ — מיתקן כמשמעותו בסעיף 53 לכללי התשכ״ח אשר נתקיימו בו התנאים
 המפורטים בסעיף 54 לכללי התשכ״ח;

 ״קבלן מורשה״ — קבלן שהוסמך לשיווק פטמים לפי כללי התשכ״ח.

 2. (א) מפעיל משחטה או קבלן מורשה רשאים לייצא פטמים לפי היתר מטעם יצוא לפי היתר
 המועצה ובהתאם לתנאים ולהגבלות שקבעה בו המועצה.

 (ב) המועצה רשאית להוציא היתר למשלוח מסויים, לסדרת משלוחים ולכמות
 כוללת לגבי תקופה מםויימת.

 3. (א) מפעיל משחטה או קבלן מורשה המעונינים לייצא פטמים, יגישו למועצה בקשה להיתר
י התאריך המיועד של המשלוח ליצוא.  בקשה להיתר לפחות חמישה ימים לפנ

 (ב) בקשה להיתר יש להגיש לפי טופס שקבעה המועצה; המבקש ימלא בטופס
 פרטים מלאים ונכונים וימסור למועצה פרטים נוספים לפי דרישתה.

 4. לא יאוחר משלושים ימים לאחר ביצוע כל משלוח של יצוא ימסור מקבל ההיתר רשימה יצוא
 למועצה העתק, מאושר בידי שלטונות המכס, של רשימון היצוא לגבי אותו משלוח.

 5. (א) אין בכללים אלה כדי למנוע מהמועצה לייצא פטמים במישרין. שמירת דינים

 (ב) אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.

ן ד ר ן י  נתאשר. ד
 י״ח בתמוז התשמ״א (20 ביולי 1981) יושב ראש המועצה לענף הלול

 (חמ 685—3)

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

 כללי מועצת הטירות (ייצור ושיווק) (היסלימ) (תיקון מס׳ 3),
1981 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 36 לחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—
:  1973 !, קובעת מועצת הפירות כללים אלה

 1. במקום סעיף 3 לכללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (היטלים), התשל״ה—1975 2, ד,חלפת0עיף3
: א בו  י

: ן י הפירות בשיעורים המפורטים להל נ  ״שיעורי ההיטל 3. (א) ההיטל יהיה לפי מי

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 310.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 845, עמ׳ 1843; התשמ״א, עמ׳ 176, עמי 644.
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 ההיטל בשקלים לכי טונה
 של סירות, או סכום יחסי

 הפרי לחלק של טונה בתקופה הנקובה

 אבוקדו 287

 אגס 282

 אנונה 112

 אננס 112

 אפרסמון 512

 אפרסק, כולל נקטרינה 388, עד כ״ז באייר התשמ״א
 (31 במאי 1981)

 238, מכ״ח באייר התשמ״א
 (1 ביוני 1981)

 בננה 132

 גויאבד, 87

 דובדבן (כולל גודגדן) 20

 זיתים מזנים אירופיים 162

 חבוש 100

 מנגו 577

 משמש 282

 ענבי מאכל 275

 פקאן 482

 שזיף יפאני 230

 שזיף אירופי, כולל מזן שגיב 330

 שסק 132

 שקד ירוק 162

 שקד בקליפה 262

 שקד מקולף 412

 רימון 387

 תאנה 20

 תמר יבש 212

 תמר לח 612

 תמר מזן ברחי 412

 תפוח 337, החלי בכ״ז.בניסן התשמ״א
 (1 במאי 1981)

 פירות ממינים אחרים המפורטים
 בתוספת לחוק 20
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 ן התשמ״א (1. ביולי 1981) יעלו שיעורי
 ב־3 שקלים לטונה פירות מעל לשיעורים

 התשמ״ב (1 באוקטובר 1981) יעלו שיעורי
 ב־6 שקלים לטונה פירות מעל לשיעורים

 התשמ״ב (1 בינואר 1982) יעלו שיעורי
 ב־10 שקלים לטונה פירות מעל לשיעורים

ו כ ל ו ם מ י י  ח
 יושב ראש מועצת הפירות

 אני מסכים.
ר ו ד י ר ם א ר ו  י

 שר האוצר

 (ב) החל בכ״ט בסיוו
ני הפירות  ההיטל ־ לכל מי

 הנקובים.

 (ג) החל בג׳ בתשרי
י חפירות נ  ההיטל לכל מי

 הנקובים.

 (ד) החל בו׳ בטבת
ני הפירוה  ההיטלים לכל מי

 הנקובים.״

 נתאשר.
 כ״ח בתמוז התשמ״א (30 ביולי 1981)

 (חמ 487—3)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  היתד הפיקוח על המטבע (הקפאה) (תיקון מס׳ 5), ה

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

, במקום ״כ״א תיקו! סעיף 1  1. בסעיף 1 להיתר הפיקוח על המטבע (הקפאה), התש״ם—1979 2
 בחשון התשמ״ב (18 בנובמבר 1981)״ יבוא ״כ׳ בכסלו התשמ״ב (16 בדצמבר 1981)״.

ג י ר ׳ ס  ז׳ באלול התשמ״א (6 בספטמבר 1981) י
) המפקח על מטבע חוץ 3 _ 4 1 מ 9 ח ) 

 1 פ״ח התשל״ח, עמי 108, עמי 206.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1256; התשמ״א, עמי 121, עמ׳ 350, עמ׳ 996 ועמי 1302.

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  חוק עור לשמורות טבע (תיקון), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 21 ו־35 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע,
 התשכ״ג—1963-י, אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות ששמורות הטבע נמצאות
נה רשות שמורות הטבע עצת הגנים הלאומיים ושמורות טבע, מתקי  בשטחן ובאישור מו

ה:  חוק עזר ז

א: החלפת התוספת בו  1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לשמורות טבע, התשל״ב—1972 ־, י

 1 9״ח ד׳תשכ״ג, עמ׳ 168; התשב״וז, «מ׳ 60.
 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1253; הוןש׳׳ם, «מ׳ 1494, «מ׳ 2190.

 קובץ התקנות 4273, כ״ג באלול התשמ״א, 1&22.9.19 1555



 לשמורת יטבתד,
 לשמורת

 מערת הנטיפים

 ״תוספת שניה
 (סעיף 2)

ם י ל ק ש ה ב ר ג א  ה

 לשמורות :
 עיךגדי, החולה,
 סוג המבקרים תל־דן, התנור

6.00 

8.00 

6.00 

180.00 

240.00 

10.50 

315.00 

 27.00״

11.00 

18.00 

11.00 

330.00 

540.00 

22.00 

660.00 

 אין

5.50 

7.50 

 פטור

165 

225 

11 

330 

 אין

 1. מבקר מגיל 5 עד 18

 2. חבר החברה להגנת הטבע,
 פקח מתנדב, חבר א.נ.א.

 3. חייל, שוטר (כנגד הצגת תעודה)

 4. קבוצה עד 40 מבקרים
 לפי סעיף 1

 5. קבוצה עד 40 מבקרים
 לפי סעיף 2

 6. מבוגר מעל גיל 18

 קבוצה עד 40 מבקרים
 לפי סעיף 6

 מחירי מינימום לרכב

.7 

ה פ ם י ה ר ב  א
 יושב ראש רשות שמורות הטבע

 נתאשר.
״ד באב התשמ״א (14 באוגוסט 1981)  י

 (חמ 117—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  הודעת האגודות השיתופיות (אגרות), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ה) לתקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ״א—
 1981 ! (להלן — התקנות העיקריות), אני מודיע שעקב עליית המדד יהא מיום ב׳ באלול

 התשמ״א (1 בספטמבר 1981) נוסחן של תקנות 1 עד 4 לתקנות העיקריות כך:

״, 1. (א) בעד עיון במסמך מהמסמכים המפורטים להלן, לגבי כל אגודה  ביימסכביס^״.

 הרשם שיתופית, תשולט אגרה בסך 4 שקלים:

ות;  (1) ',פנקס רישום אגודות שיתופי

 (2) : שובר או העתק של תעודת הרישום של אגודה שיתופית;

 (3) : תקנותיה של אגודה שיתופית רשומה;
ת; ; פי תו  (4) ןצו המורה על פירוקה שליאגודה שי

 (5) : צו המורה על ביטול הרישום של אגודה שיתופית.־־ -י

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 462.
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 (ב) בעד עיון בפנקס השעבודים שאגודות הטילו על נכסיהן ובתיק
 השעבוד תשולם אגרה בסך 8 שקלים לגבי כל אגודה שיתופית.

 (ג) בעד עיון בפנקס השעבודים לזכותן של אגודות שיתופיות,
 המנוהל לפי סעיף 26 לפקודה, ובתיק השעבוד, תשולם אגרה בסך 4 שקלים

 לגבי כל אגודה שיתופית.

 2. בעד אישור העתק של מסמך כאמור בתקנה 1 תשולם אגרה בשיעור
 של שקל אחד לכל עמוד של המסמך המקורי או חלק ממנו.

:  3. בעד רישום כמפורט להלן תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצדו

 שקליים

 (1) רישום פרטי סדרה של איגרות חוב 25

 (2) רישום משכנתה או שעבוד שנעשו
 בידי אגודה שיתופית 25

 (3) רישום שינוי או ביטול של משכנתה,
 שעבוד או סדרה של איגרות חוב 8

 4. בעד רישום שעבוד בהתאם לסעיף 26 לפקודה ובעד רישום העברתו
 של שעבוד כאמור תשולם אגרה בשיעור של 25 שקלים.״

 אברות בעד
 אישור העתק

 אגרות בעד
 רישום שעבוד

 שהאגודד, הטילה
 על נכסיה

 אגרות בעד
 רישום שעבוד

 לזכותה של
 אגודה שיתופית

ר י ק ר י י א  י
 רשם האגודות השיתופיות

 כ״ג באב התשמ״א (23 באוגוסט 1981)
 (חמ 1352—3)

 תיקון טעות

 בהודעת הפטנטים (נהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשמ״א—1980,
 שפורסמה בקובץ התקנות 4168, התשמ״א, עמ׳ 26 —

 (1) ברישה, במקום ״סעיף (ה)״ צ״ל ״סעיף קטן (ה)״, במקום ״(תיקון),
 התש״ם—1980״ צ״ל ״התשכ״ח—1968״, ובמקום ״נוסח התוספת השניה לתקנות

) לתוספת האמורה״; א ) ן  האמורות״ צ״ל ״נוסח סעיף קט

 (2) כותרת השוליים של סעיף 1, עם חרישה של הסעיף וכן המלים ״תוספת
; ימחקו  שניה״, ״(תקנה 6)״ ו־״אגרות״ — י

; ״ א) )  (3) בצד פריט 1 צ״ל ״

ת התשכ״ח, עמ׳ 1104״ ; ק״  (4) במראה מקום 1, בראשו יבוא ״

 (5) מראי מקומות 2 ו־3 — יימחקו.

ן מ ג ו ל ם ק י י  ה׳ באב התשמ״א (4 באוגוסט 1981) ח
) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים ג ~ 8 8 מ 4 ח ) 
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 תיקון טעות

 בהודעת סימני המסחר, התשמ״א—1980, שפורסמה בקובץ התקנות 4168, התשמ׳׳א,
 עמ׳ 32 —

 (1) בדישה, במקום ״סעיף (ה)״ צ״ל ״סעיף קטן (ה)״, במקום ״(תיקון),
 התש״ם—1980״ צ״ל ״1940״, ובמקום ״נוסח התוספת הראשונה לתקנות האמורות״

; לתוספת האמורה״ : (א)  צ״ל ״נוסח סעיף קטן

 (2) כותרת השוליים של סעיף 1, הרישה של הסעיף וכן המלים ״תוספת ראשונה״
־״(תקנה 3)״ — יימחקו:;  ו

; ״ א) )  (3) לצד פריט 1 צ״ל ״

 (4) במראה מקום 1, בראשו צ״ל ״ע״ר 1940, תוס׳ 2, עמ׳ 192״ ;

 (5) מראה מקום 2 — יימחק.

ר ו ל צ א ו  ה׳ באלול התשמ״א (4 בספטמבר 1981) י
) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 3 ־ ״ מ מ ח ) 

 תיקון טעות

 בהודעת המדגמים, התשמ״א—1980, שפורסמה בקובץ התקנות 4168, התשמ״א,
 עמי 34 —

 (1) בדישה, במקום ״כ1עיף (ה)״ צ״ל ״סעיף קטן (ה)״, המלים ״(התיקון),
 התש״ם—1980״ — יימחקו, ובמקום ״נוסח התוספת הראשונה לתקנות האמורות״

; ) לתוספת האמורה״ א ) ן  צ״ל ״נוסח סעיף קט

 (2) כותרת השוליים של! סעיף 1, חרישה של הסעיף וכן המלים ״תוספת ראשונה״
־״(תקנה 3)״ — יימחקו,;  ו

; ״ א) )  (3) לצד פריט 1 צ״ל ״

 (4) במראה מקום 1, בראשו צ״ל ״חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ 1053״ ;

 (5) מראה מקום 2 — יימחק.
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ת דפוס ו ע ן ט קו  : תי

ד בנקאי), התשמ״א— י ן במטבע ״ישראלי בתאג מ ק  בתקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פ
 1981, שפורסמו בק״ת 4254, התשמ״א, עמ׳ 1233, בתקנה 2, במקום ״סעיף 12(1) לפקודת״ צ״ל

 ״סעיף 2(1) לפקודה״.
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