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ן 9 8 ו - ג י ׳ מ ש ת  תקמת המקרקעין(אגדות), ה

 בתוקף .סמכותי לפי סעיפים 149, 150 ו־168 לחוק המקרקעין, התשכ״ט—1969
: ן תקנות אלה  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

א: בו ת סעיף 2 1. בתוספת לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל״ה—1974 ־, במקום סעיף 2 י פ ל ח  ה
ת פ ס ו ת  ל

 ״2. משכנתה —
 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, האגרה בשקלים

 או הגדלת סכום ההלוואה 50

 (ב) בעד רישום:

; העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה; תה  העברת משכנ
 שינוי או תיקון בתנאי משכנתה או בשמות הצדדים
ב; העבדת טובת ההנאה י  לעיםקת המשכנתה או בשם החי
 במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל

 עזבונו 40

מת: י  (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קי

 (1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה פטור מאגרה

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה 14״

ם י ס ה נ ש  כ״ט בתשרי התשמ״ב (27 באוקטובר 1981) מ
) שר המשפטים 3 - 6 4 מ 8 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259; התשל״ט, עמי 20.
 2 ק״ת התשל״ה, זנמ׳ 222; התשמ״א, זנמ׳ 1367.

ו 9 8 ו - ג ״ מ ש ת  תקנות המשכון(סדרי רישום ועיון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק המשכון, התשכ״ז—1967 ובאישור ועדת
: ה ל , אני מתקין תקנות א 2 ה נ י  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המד

, במקום התוספת השניה ספת 1. בתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ״ז—1967 3  החלפת התו
 השניה

א: בו  י

 ״תוספת שניה

 (תקנה 16)

ת האגרה בשקלים ! ק ד ג ן ה ף א ס ן ן נ ו כ ש י ו מ  1. בעד רישום הודעת מישכןן א
 היקף החיוב 50

; ן ו ; רישום תסיבת מישכ ן  2. בעד רישום הודעת העברת מישכו
; רישום תםיבת הנכס ן  רישום הודעה על תיקון תנאי מישכו

 הממושכן ורישום הודעה על פדיון מישכון או פדיונו החלקי 14

, עמ׳ 48. ״ז  1 ס״ח התשנ
 2 ם״ח התשל״ח, עמי 206.

 3 ק״ת התשכ״ז, עמי 3245; התשמ״א, עמי 464.

ן התשמ״ב, 2.11.1981 ת 4281, ה׳ בחשו ו נ ק ת  214 קובץ ה



 האגרה בשקלים

2 

5 

 פטור מאגרה״

 3. בעד עיון בכרטסת

 4. בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו או במסמכים
 בלבד — לגבי כל הודעת מישכון

 5. בעד אימות העתקים של מסמכים או נסחים מרישומים השמורים
 בלשכה — לכל דף או חלק ממנו

 6. בעד כל פעולה אחרת של הרשם לפי התקנות

 7. ביטול רישום

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ט בתשרי התשמ״ב (27 באוקטובר 1981)
 (חמ 111—3)

ת ו ג  סכומי פקדו
י  למבטח ישראל

ת ד ק פ ה ל ר ק  ת

! ו ו נ  סכומי פקדו
 למבטח חוץ

1981 - ב ״ מ ש ת  צו הפיקוח על עסקי גיטוח (פקדוגוח), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א—11981
י מצווה לאמור:  (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

 1. בצו זה —
;  ״ענף ביטוח חיים״ — למעט ענף ביטוח חיים — סיכון בלבד

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

.  ״הצו הקודם״ — צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התש״ם—1979 2

ח: טו נות אשר מבטח ישראלי חייב להפקיד לכל ענף בי  2. אלה סכומי הפקדו

ם;  (1) לענף ביטוח חיים — 580,000 שקלי

 (2) ! לכל ענף אחר — 435,000 שקלים.

 3. על אף האמור בסעיף 2 אין מבטח ישראלי חייב להפקיד סכום העולה על
 2,485,000 שקלים; עלה הסכום המחושב לפי סעיף 2 על 2,485,000 שקלים, ייקבע סכום

: ה ל  הפקדון המופקד בעד כל ענף שבו הורשה המבטח לעסוק לפי הוראות א
ו מורשה לעסוק בענף ביטוח חיים יחולק הסכום נ  (1) לגבי מבטח שאי
 הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהם הורשה לעסוק וסכום המנה ייחשב

; ף נ  כסכום המופקד בעד כל ע

 (2) לגבי מבטח המורשה לעסוק בענף ביטוח חיים ובענפים אחרים, סכום
 של 580,000 שקלים ייחשב כמופקד בעד ענף ביטוח חיים, והמנה המתקבלת
 מחלוקת יתרת הפקדון במספר הענפים האחרים ייחשב כסכום המופקד בעד

 כל ענף אחר.

 4. (א) מבטח חוץ חייב להפקיד סכום של 60,000 שקלים לכל ענף ביטוח.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) אין מבטח חוץ חייב להפקיד סכום העולה
ם; עלה הסכום המחושב לפי סעיף קטן (א) על 930,000 שקלים, יחולק  על 930,000 שקלי

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 208.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 654,
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 הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהט הורשה המבטח לעסוק וסכום המנה ייחשב
 כסכום המופקד בעד כל ענף־

ג להפקיד סכום של 40,000 י  5. מורשה של מי שקיבל פטור לפי סעיף 86 לחוק חי
 שקלים לכל ענפי הביטוח שגהם הורשה לעסוק; הסכום האמור יחולק למספר הענפים

 שבהט הורשה לעסוק, וסכום המגה ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף.

 6. (א) מבטח העוסק בעסקי ביטוח ביום פרסומו של צו זה ברשומות (להלן — יום
 הפרסום), ייחשב הטקדון שהפקיד לפי הצו הקודט כאילו הופקד על חשבון הפקדון הנדרש

 לפי צו זה.

 (ב) השלמת הפקדון לסכום הנדרש לפי׳ צו זה תיעשה תוך שנה מיוט הפרסום,
 בצירוף הפרשי הצמדה למדד על סכום ההשלמה מן המדד שפורסם לחודש יוני 1981 עד

י יום השלמת הפקדון.  המדד שפורסם לאחרונה לפנ

 7. מבטח העומד להתחיל לעסוק בעסקי ביטוח או בענף נוסף אחרי יום הפרסום יפקיד
 לפני מתן הרשיון את הפקדון כנדרש בצו זה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד מן המדד

 שפורסם לחודש יוגי 1981 עד המדד שפורסם לאחרונה לפגי ההפקדה.

 8. (א) על אף האמור בסעיף 4, מבמת חוץ שהיה בעל רשיון ביוט ג׳ בטבת התש״פ
 (23 בדצמבר 1979) אינו חייב להפקיד פקדון בסכום העולה על 520,000 שקלים בעד

 ענפי הביטוח שבהם עסק לפי הרשיון שבידו בייומ האמור.

 (ב) מבטח כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל לאחר היוט האמור רשיון לעסוק בענף
 ביטוח נוסף יפקיד בפקדון סכום נוסף של 60,000 שקליט, ובלבד שסד כל הפקדון אינו חייב

 לעלות על 725,000

) במקרים האמורים בסעיפיה קטנים (א) ו־(ב) ייקבע 0כופ הפקדון המופקד ג ) 
 בעד כל ענף לפי המנה המתקבלת מחלוקת הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים

 שבהם הורשה המבטח לעסוק.

 9. (א) הסכומים הנקובים בצו זה יוגדלו מדי שנה לפי שיעור עליית המדד לפי
:  הוראות אלה

 (1) אם יתברר מתוך המדד שנתפרסם לחודש נובמבר של כל שנה (להלן —
 המדד החדש), כי!״;מדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1981
 (להלן — המדד היסודי), יוגדל הסכום לפי שמנור העלית של המדד החדש

; די  לעומת המדד היסו

 (2) הסכומים המוגדלים כאמור יעוגלו ל־500 השקלים הקרובים.

ם פרסום המדד החדש, ו י ה כ  (ב) השלמת הפקדון לסכום המוגדל תיעשה תוך שנ
 בצירוף הפרשי הצמדה למדד על סכום ההשלמה מן המדד החדש עד המדד שפורסה

 לאחרונה לפני יום השלמת הפקדון.

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 ממלא מקום שר האוצר

 1. הצו הקודם —בגזל.

 התשמ״א (28 בספטמבר 1981)

ת ו נ ו ד ק מי פ  סכו
ם רשי  למו

ה ד ק פ ה ה מ ל ש  מ

 מבטח חדש
ף נ ת ע ט פ ו ה  ו

ר ב ע ת מ ו א ר ו  ה

ד ד מ ה ל ד מ צ  ה

ל ו ט י  ב

 (חמ 1471—3)

2.11.1981 , ב ״ מ ש ת ן ה ו ש ח ת 4231, ה׳ נ ו נ ק ת ץ ה ב ו  216 ק



 תקנות הביטוח הלאומי(הודאות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)

1981 - ב ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: ה ל י מתקין תקנות א  התשכ׳׳ח—1968 !, אנ

 1. בתקנה 12א לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תיקון תקני, 12א
א: בו ות העיקריות), בסופה של תקנת משנה (ה) י 2 (להלן — התקנ  התשל״א—1971

ן זה, ״עובד״ — לרבות כל מי ששכרו או קיצבת הפרישה שלו נקבעו  ״לעני
 בחוק או על פיו.״

ת פ ס ו ת ן ה קו א: תי בו  2. בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה י

 ״62. מכללת רמת הנגב.

ת לבנות, ירושלים.״  63. אמונה — מכללה טכנולוגית דתי

 3. (א) תחילתה של תקנה 1 ביום ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981). תחילד, ותחולה

ת הלימודים התשמ״ב ואילך.  (ב) תחולתה של תקנה 2 משנ

ן א ב ו ח צ י ר א ר ה  א
 שר העבודה. והרווחה

 כ״ד בתשרי התשמ״ב (22 באוקטובר 1981)
 (חמ 912—3)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשל״א, 1:3׳ 1458; התשמ״א, עמי 1353¡ התשמ׳׳ב, עמי 195.

1 9 8 1 - ב ״ מ ש ת  תקנות כלי ידיה (אגרות רשיון) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק כלי־יריה, התש״ט—1949 •י, ולאחר התייעצות
 עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק

ן תקנות אלה: , אני מתקי 2 ה נ י ד מ  ה

ת תקני, 1 פ ל ח ן _ ה ל ה ל  1. במקום תקנה 1 לתקנות כלי יריה (אגרות רשיון), התשכ״ב—962! 3 (
א: בו  התקנות העיקריות), י

ן 1. בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם המבקש, לפני ו  ״אגדת רעי

: ן ו  נתינתו, אגרה בשיעור המפורט לצידו של סוג הרשי

ג הרשיון האגרה בשקלים  סו

 (1) לעשיית כלי יריח (סעיף 2(א) לחוק) 100

ף 2(ג) לחוק): ה(סעי רי  (2) ליבוא או ליצוא של כלי י

 (א) (1) לבעל רשיון לעשיית כלי ידיה לפי
 סעיף 2(א) לחוק 20

 1 ס״ח התש״ט, עמי 143; התשל״ח, עמי 124.
 2 סייח התשל״ה, •עמי 206.

, עמי 1672; התש״ם, «מ׳ 134..  3 ק״ת התשכ״ב, עמי 2556; התשל״ו

ן התשמ״ב, 2.11.1981 217 ו ש ח ת 4281, ח׳ נ ו נ ק ת  קובץ ה



 סוג הרשיון האגרה בשקלים

ית עסק בכלי יריה  (2) לבעל רשיון לעשי
 לפי סעיף 3(א) לחוק — שני אחוזים מערך

 כלי היריה.

 (ב) במקרים אחרים —

 (1) לרובה אויר, לאקדח אויר או מכל גז
 מדמיע, לכל כלי 15

 (2) לכלי יריד. אחרים, לכל כלי 20

ית עסק בכלי ירית (סעיף 3 לחוק) 500  (3) לעשי

 (4) (א) לנשיאת כלי יריד, (סעיף 4 לחוק) או להחזקת
 כלי יריח (סעיפים 10,5 או 10 ג לחוק) —

: ה  לכל כלי לכל שנה או חלק ממנ

 (1) אקדח אויר, רובה אויר או מכל גז
 מדמיע 15

 (2) כלי יריד..אחרים 20
 ובלבד שבעד רשיון שניתן אחרי 1 ביולי

ת האגרה לאותה שנה.  תשולם מחצי

 (ב) בעד עותק רשיון — מחצית האגרה לאותה שנה.

 (ג) בעד כל הרשאה המוצאת על־ידי בעל רשיון
וחד לפי סעיפים 10 או 10ג לחוק 3  מי

 (5) להקמתו או ניהולו של מטווח קליעה (סעיף ד
 50 לחוק)

 (6) למפקח על מטווח (סעיף 7ג לחוק) 20

 בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״או שירות בתי הסוהר״.

 בתקנה 6 לתקנות העיקריות —

; ת״ ו  (1) בפסקה (1), בסופה יבוא ״או במחנ

 (2) פסקה (3) — תימחק;

א: , בו  (3) במקום פסקה (4) י
 ״(4) הורים שכולים, אלמנה וילדים של נספה בשירות צבא הגנה
 לישראל, במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר — לגבי כלי יריה של

 הנספה הנמצא בידיהם כמזכרת״.

.2 

.3 

ה 5 נ ק ן ת ו ק  מי

ה 6 נ ק ן ת ו ק י  ת

א: בו  4. אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות י

י 8א. (א) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה  ״הצמדה למדד ש

 המרכזית לסטטיסטיקה,

! ה נ ק  ?־.וספת ת

ן התשמ״ב, 2.11.1981 ת 4281, ה׳ בחשו ו נ ק ת  218 קובץ ה



ה 1 יועלו במועדים הקבועים להלן, לפי  (ב) סכומי האגרות שבתקנ
:  שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כדלהלן

 (1) ב־1 באפריל של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש
 ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד

;  לחודש יולי שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי
ה פלונית, אם עלה המדד לחודש  (2) ב־1 באוקטובר של שנ
 יולי של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד

 לחודש ינואר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי.

גדל כאמור בסעיף קטן (ב) שאינו מגיע לשקל  (ג) כל סכום מו
 יעוגל לשקל הקרוב.

 (ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם הודעה ברשומות בדבר
 שיעורי האגרות כפי שהן מוגדלות עקב עליית המדד״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ט בתשרי התשמ״ב (27 באוקטובר 1981) י

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים וחובת מכירה באריזות של

1981 - ב ״ מ ש ת  בשר קפוא), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957
וה לאמור: י מצו  אנ

 1. בצו זה —

; ל  ״בשר בקר קפוא״ — בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בתוספת למעט בשר עג

בד ומוכשר״ — בשר בקר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה, השריה,  ״בשר בקר קפוא מעו
; ׳  המלחה, הדחה, ניקוי שומן וגידים כולל גם בשר ״חלקי

ו  ״ורד הצלע מעובד ופרוס (סטייק עין)״ — בשר בקר קפוא מעובד ופרוס שהוסרה ממנ
; ״ ן י ע  שכבת בשר ושומן מעל החלק המפונה ״

 ״בשר בקר קפוא טחון״ — בשר בקר קפוא טחון ללא תוספת חמרים אחרים פרט למלח;

 ״בשר עגל״ — בשר קפוא מעגל חלב עד גיל 6 חדשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהיר
; ד לנ  מיובא מהו

 ״המנהל״ — מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר או מי שהסמיך
; ה  לעניו צו ז

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

 ג ם״ח התשי״ח, עמ׳ 42; התשל״ט, עמ׳ 32.
 2 סייח התשקי״ו, עמ׳ 52.
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י 2. המחיר המרבי לבשר בקר קפוא הוא כנקוב בתוספת. ב ר מ י ה י ח מ י  י

רה של 3. לא ימכור אדם בשר קפוא ללא עצמות לקמעונאי, אלא באותן אריזות (קרטונים) י ר מנ סו  אי
ת ר ללא עצמו ש  ב

 שבהן הוא נמכר במחסני משרד התעשיה והמסחר.

ר מכירת של 4. (א) לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בצו זה אלא על פי היתר ו פ  אי
 סוגי בשר אחרים ,

 מהמנהל.

 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 60 שקלים לק״ג
 לצרכן כולל מע״מ.

 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים וחובת מכירה באריזות של
— בטל. 3 (מס׳ 3), התשמ״א—1981 א)  בשר קפו

 6. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באלול התשמ״א (15 בספטמבר 1981).

 תוספת

 (סעיף 2)
 המחיר בשקלים לק״ג

לל הובלה וסבלות למקום עסקו) — ללא מעיינן (כו נאי  במכירה לקמעו

 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים 34.50

 רבעי בשר בקר קפוא עם עצמות (חתוך 8 צלעות) 27.20

 רבעי בשר בקד קפוא עם עצמות (חתוך 10 צלעות) 22.10

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר 36.00
 המחיר בשקלים לק״ג

ל מע״מ ל ו  במכירה לצרכן — כ

 חזה וקשתית (שפונדרה) 36.80

 צלעות לרבות צוואר שריר הזרוע, מכסה צלע 40.00

 כתף מרכזי 46.60

 צלי כתף, ורד הצלע, פילת מדומה 52.30

 ורד הצלע מעובד ופרוס (סטייק עין) 64.00

 בשר בקר קפוא טחון 44.00

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 2.20

ת ן פ ו ע ד  ט״ו באלול התשמ״א (14 בספטמבר 1981) ג
ה והמסחר ) שר התעשי 3 _ 8 9 ° מ ח ) 

 3 ק״ת התשמ״א, עמי 719.

ן התשמ״ב, 2.11.1981 ת 4281, ה׳ בחשו ו נ ק ת  220 קובץ ה



1 9 8 1 - ב ״ מ ש ת  הודעת האגרות החקלאיות, ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התש״ם—
י מודיע כי בשל עליות המדד יוגדלו החל ביום ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר  1980-י, אנ
 1981) סכומי האגרות הקבועות בתקנות המפורטות להלן בטור א׳ ובמקומם יבואו השיעורים

 המופיעים לצידם בטור בי:
 בשקלים

 1. בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשל״ה—
 21975, בתקנה 19 0.02 0.03
0.22 0.16 
7.00 5.00 

14.00 10.00 
א פרי הדר), צו י ) ו צרי מו  2. בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ו

, בתקנה 27 0.05 0.07  התשל״ה—1975 3
0.10 0.07 

 3. בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא ענבים),
ה 17 10.00 14.00  התשט״ו—1955 *, בתקנ

 4. בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים),
, בתקנה 11 0.50 0.70  התשל״ד—61974

 5. בתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים),
 התשכ״ט—1969 י<, בתקנה 4 93.00 130
18.00 13.00 

 בתקנה 9 117.00 160.00
18.00 13.00 

 6. בתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים),
, בתקנה 2(ה) 100.00 140.00  התשכ״ז—1967 7

1740.00 1258.00 

 7. בתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל״א—970! 8
 בתוספת הששית 26.00 36.00
0.85 0.60 
1.40 1.00 
0.70 0.50 
2.50 1.80 
1.25 0.90 

12.00 8.60 
4.00 3.00 
3.20 2.30 
2.00 1.50 

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1614. , 5 ק״ת התשל״ד, «מ׳ 995; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.

 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 2196; י״פ התשמ״א, עמי .1285 6 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 754! י״פ התשמ״א, עמי 1285.
ת התשכ״ז, עמ׳ 2628; י״פ התשמ״א, עימ׳ 1285. ״  3 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 977¡ י״פ התשמ״א, עמ׳ .1285 7 ק

 4 ק״ת התשט״ו, עמי 1134; ל״פ התשמ״א, עמ׳ .1285 8 ק״ת התשל׳יא, עמ׳ 25; י״פ התשמ״א, עמי 1285.

ת התשמ״ב, 2.11.1981 ש ח ת 4281, ה,׳ ב ו נ ק ת בץ ה  קו



 בשקלים

 8. בתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים: נובאקרון,
,  אזודרין, סיאולן ומטאצילט), התשכ״ח—1968 9

 בתקנה 3(ב< 26.00 36.00

 9. בתקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), התשל״ב—
, בתקנה 2(8) 26.00 36.00  1971 »ז

 10. בתקנות הזרעים (מכירה), התשכ״ה—1964 1-י, בתקנה 19 35.00 48.00
21.00 15.00 

1.10 0.80 

 11. בתקנות הזרעים (רשיונות מכירה), התשכ״ח—1967 2!׳
 בתקנה 9 166.00 230.00

 12. בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם),
 התש״ך—1960 י•1, בתקנה 30 200.00 280.00

 בחלק א׳ לתוספת, בסעיף 13 0.70 1.00
 בסעיף 14 15.00 21.00
14.00 10.00 

 בחלק ב׳ לתוספת, בסעיף 15 25.00 35.00
12.50 9.00 

 בחלק ג׳ לתוספת, בסעיף 16 (א) 25.00 35.00
23.50 17.00 

 בחלק ד׳ לתוספת, בסעיף 13 1.20 1.70
 בסעיף 14 23.00 32.00
 בחלק ה׳ לתוספת, בסעיף 29 2.30 . 3.20

32.00 23.00 

 בחלק ו׳ לתוספת, בסעיף 22 25.00 35.00
12.50 9.00 
 בסעיף 23 25.00 35.00

 בחלק ז׳ לתוספת, בסעיף 19 15.00 21.00

 בסעיף 20 1007.00 1390.00

 בחלק ח׳ לתוספת, בסעיף 18 1.00 1.40
35.00 25.00 
 בחלק ט׳ לתוספת, בסעיף 18 1.00 1.40

35.00 25.00 

 בחלק י׳ לתוספת, בסעיף 15 12.00 17.00
 בסעיף 16 4.50 6.20

 9 ק״,ת זזתשכ״ח, עמ׳ 1825; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 10 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 291; י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 11 ק״ת וזתשכ״ה, ׳עמי 446; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 12 ק״ת התשכ״וז, עמ׳ 224; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 13 ק״ונ התש״ך, עמ׳ 1448; י״פ התשמ״א, עמי 1285.

ן התשמ״ב, 2.11.1981 ת 4281, ד,׳ בחשו ו נ ק ת בץ ה  קו



 בשקלים

ר ב׳  טור א̂׳ טו

 בחלק י״א לתוספת, בסעיף 17 2.30 3.20
 בסעיף 18 200.00 280.00

 בחלק י׳׳ב לתוספת, בסעיף 15 6.00 8.30
 בסעיף 16 150.00 207.00

 בחלק י״ג לתוספת, בסעיף 18 3.50 4.80
 בסעיף 19 226.00 310.00

 13. בתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשכ״ד—
, בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, בסעיף 7 37.00 51.00  1964 ״

 בחלק ג׳, בסעיף 14 0.07 0.10

/ בסעיף 5 47.00 65.00  בחלק ה
 בתוספת השניה, בסעיף 19 40.00 55.00
 בסעיף 30 46.00 76.00
35.00 25.00 

 14. בתקנות הזרעים (גידול יחורים ויתורים מושרשים של
, בתקנה 24 76,00 105.00 1  צפורן ומכירתם), התשל״ב—1972 5

18.00 13.00 
0.85 0.60 
0.14 0.10 

 15. בתקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן),
 התשל״ג—1972 י*1, בתקנה 22 0.60 0.85

 16. בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), התשכ״ב—
, בתקנה 15 4.50 6.20  1962 ״

 17. בתקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית),
, בתקנה 2 לתוספת 18.00 25.00 1  התשל״ה—1975 8
10.00 7.00 
48.00 35.00 
4.80 3.50 

245.00 177.00 
3.00 2.00 

18.00 13.00 

 18. בתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני
, בתקנה 5 1.50 2.00 ג  ריסוס לצאן), התש״ר—1960 9

 14 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1494 ו־89ד1; י״פ התשמ״א, עמי 1285.
״פ התשמ״א, עמי 1285.  15 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 1381; ׳

 16 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 364; י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 17 ק״ת התשכ״ב, עמי 1718; י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 .18 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 914; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 •19 ק״ת התש״ד, עמי 150¡ י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.

ת 4281, ה׳ בחשו! התשט״ב. 2.11.1981 223 ו נ ק ת  •קובץ ה



 בשקלים

ר ב׳ ר א׳ טו  טו

42.00 30.00 

66.00 48.00 
46.00 33.00 
14.00 10.00 
41.00 30.00 
14.00 10.00 
7.00 5.00 
4.00 3.00 

32.00 23.00 
0.70 0.50 
4.00 3.00 

10.00 7.00 
8.00 6.00 
7.00 5.00 
1.40 1.00 

4.00 3.00 
32.00 23.00 
28.00 20.00 
10.00 7.00 
28.00 20.00 
6.00 4.00 
3.00 2.00 

18.00 13.00 
0.35 0.25 
3.50 2.50 

35.00 25.00 
48.00 35.00 

660.00 480.00 
90.00 65.00 

170.00 125.00 
450.00 325.00 
900.00 650.00 

35.00 25.00 

245.00 177.00 

10.00 7.00 

48.00 35.00 

ת בעלי חיים (יבוא בעלי חיים),  19. בתקנות מחלו
, בתקנה 3  התשל״ד—1974 ״2

 בטור א׳ לתוספת

 בטור ב׳ לתוספת

 בטור ג׳ לתוספת

 בהערות לטור ג׳

, בתקנה 14 (ב) 2 1 יצוא)  20. בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ו

 21. בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל״ד—
, בתקנת 3(א) 2 2 1974 

 בתקנה 8(1)

 בתקנה 8(2)

 20 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 991¡ י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
קי א״י כרך ג׳, עמ׳ 1605¡ י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.  21 חו

 22 ק״ת התשל״ד, עמי 1244¡ י״פ התשמ״א, עמי 1285.

ן התשמ״ב, 2.11.1981 ת 4281, ד,׳ בחשו ו נ ק ת  224 קובץ ה



 בשקלים

ר ב׳  טו

ת בעלי חיים (מיקדואורגניסמים, תרכיבים  22. בתקנות מחלו
, בתקנה 4 65.00 90.00 2  ומעבירים), התשל״ה—1975 3

 23. בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות),
, בתוספת -1.00 1.40 2  התשי״ט—959 1 4
7.00 5.00 

10.00 7.00 
2.00 1.50 

14.00 10.00 
4.80 3.50 
3.00 2.00 
1.00 0.75 
1.80 1.30 
3.50 2.50 

 24. בתקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של
, בתקנה 16 2.50 3.50 2  בקר), התשל״ו—1976 5
2.00 1.50 

18.00 13.00 
4.00 3.00 

10.00 7.00 
 25. בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל״ט—

4.00 3 . 0 0 , בתקנה 5 e 2 1979 

 26. בתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים),
, בתקנה 10 4.50 6.20 2  התש״ך—1959 7
4.80 3.00 
2.00 1.50 

 27. בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת עופות), התשכ״ד—
 1964 ™ בתקנות 69,51 ו־79 35.00 48.00

 בתקנה 73(א) 0.12 0.17

 בתקנה 73(ב) 0.07 0.10

 בתקנה 79(1) 20.00 28.00

 28. בתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות
 בידוד), התשי״ט—p 1959 בתקנה 5 41.00 57.00
10.00 7.50 
32.00 23.00 

 23 ק״ת התשל״ה, עמי 1332¡ י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 24 ק״ת התשי״ט, עמי 638¡ י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.

 25 ק״ת התשקי״ו, עט׳ 2678¡ י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 26 ק״ת התשל״ט, עמי 396 ו־1832! י״פ התשנדא, עמי 1285.

 27 ק״ת התש״ך, עמי 227¡ י״פ זזתשמ״א, עט׳ 1285.
 28 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 837¡ י״פ התשמ״א, ע«׳ 1285.

 29 ק״ת התשי״ט, עמי 1724¡ י״פ הונשמ״א, עמ׳ 1285.

ן התשט״ב, 2.11.1981 225 ת 4281, ד.׳ בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 נשקלים
׳ ר ב  טור א׳ טו

, בתקנה 5 10.00 14.00  29. בתקנות הכלבת (חיסון), התשל״ד—1974 ״3

 30. בתקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ותוצרת מן החי
, בתקנה 7 50.00 70.00 3  (מוצרי עוף), התשל״ז—1976 1

 בתקנה 11 50.00 70.00
140.00 100.00 

210.00 150.00 

 בתקנה 20 25.00 35.00

 בתקנה 23 100.00 140.00

 בתקנה 80ג 76.00 105.00
48.00 35.00 

62.00 45.00 

14.00 10.00 

 31. בתקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ותוצרת מן החי
, בתקנה 15 0.14 0.20 3  (ביצים), התשי׳יח—1958 2

, בתקנה 2 23.00 32.00 3  32. בתקנות הדייג, 1937 3
14.00 10.00 

105.00 76.00 

3.00 2.00 

345.00 250.00 

1380.00 1000.00 

, בתקנה 5 76.00 105.00 3  33. בתקנות דיג הספוגים, 1937 4

 34. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן),
, בסעיף 3 7.50 10.00 3 5  התשל״ה—1974

 בסעיף 4 0.75 1.00

 35. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו),
, בסעיף 14א 15.00 21.00 3  התשל״ז—1977 6
3.60 2.60 

 30 ק״ת התשל״ד, עמי 723; ל״פ ד,תשמ״א, עמי 1285,
 31 ק״ת התשל״ז, עמי 82; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.

 32 ק״ת התשי״ח, עמי 1766; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
ס׳ 2, עמ׳ 669 ו־84; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.  33 •ע״ר 1937, תו

ס׳ 2, עמ׳ 462; ע״ר 1938, תום׳ 2, עמ׳ 925 ו־1118; י״פ התשמ״א, עמי 1285.  34 ע״ר 1937, תו
 35 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 622; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 36 ק״ת התשל״ז, 1מ׳ 2236; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1.285.

ת 4281, ה׳ בתשון התשמ״ב, 2.11.1981 ו נ ק ת  226 קובץ ה



 בשקלים

׳ ר ב  טור א׳ טו

 36. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר
, בתוספת השלישית 652.00 900.00  בו), התשל״א—1971 ״
280.00 200.00 

1670.00 1210.00 
173.00 125.00 
110.00 80.00 
55.00 40.00 

415.00 300.00 
840.00 610.00 

1380.00 1000.00 
550.00 400.00 

 37. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות),

, בסעיף 2 1515.00 )2090.00 3  התשכ״ז—1967 8

 38. בתקנות להגנת חיית הבר, התשל״ו—1976 «>י, בתקנה 8 225.00 310.00

 39. בתקנות זכות מטפחים, התשל״ד—1974 «״, בתוספת 100.00 140.00
70.00 50.00 
14.00 10.00 

 40. בתקנות השבחת ייצור ,חקלאי (בעלי חיים) (עזי בית),
 התשי״ז—1957 בתקנה 11 13.00 18.00

 41. בתקנות הרופאים הוטרינריים (אבדן רשיונות),
״, בתקנה 4 10.00 14.00  התשי״ד—1954 2

4׳  42. בתקנות הפיקוח על קידוחי מים, התשט״ו—955! 3
 בתוספת 380.00 525.00
345.00 250.00 

 43. בתקנות המים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו),
 התשכ״ו—1965 », בתקנה 14 380.00 525.00
690.00 500.00 

 44. בתקנות המים (אגרת תעודות), התשכ״ג—1963»,

 בתקנה 2 25.00 35.00

 37 ק״ת התשל״א, יעמ׳ 518; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 38 ק״,ת התשכ״ז, עמי 1942; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 39 ק״ת התשל״ו, עמי 2288; י״פ התשמ״א, ענן׳ 1285.

 40 ק״ת התשל״ד, עמי 713 (1681); י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 41 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1513; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 42 ק״ת התשי״ד, עמי 672; י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 43 ק״ת מתשט״ו, ענן׳ 964¡ י׳׳פ התשמ׳׳א, עמ׳ 1285.
 44 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 512; י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.

ת התשכ״ג, ענן׳ 1427; י״פ התשמ״א, עמי 1285. ״  45 ק

ן התשמ״ב, 2,11.1981 227 ת 4281, ה׳ בחשו ו נ ק ת  קובץ מ



 בשקלים

 טור ב׳

3.60 
1.00 
2.40 
7.00 
4.00 

36.00 
0.70 
1.40 

14.00 
70.00 

7.00 

48.00 
32.00 

32.00 
11.00 

80.00 

480.00 

480.00 

800.00 

320.00 

160.00 

36.00 

2.60 
0.75 
1.75 
5.00 
3.00 

25.00 
0.50 
1.00 

10.00 
50.00 

5.00 

35.00 
23.00 

23.00 
8.00 

58.00 

350.00 

350.00 

58.00 

233.00 

117.00 

26.00 

 45. בתקנות היערות », בתוספת השניה

 46. בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים),
 התשכ״א—1960 ״׳, בתקנה 4

 47. בתקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב),
 התשי״ז—1957 בתקנה 9

 48. בתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה),
 התשכ״ב—1961 «״, בתקנה 6

 49. בתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר מכירת תכשירים
 כימיים), התשי״ט—1959 י׳5, בתקנה 2

 בתקנה 5

 בתקנה 15

 בתקנה 17

 50. בתקנות הזרעים (רשימת הזרעים המורשים למכירה),
, בתקנה 5 1 B  התש״ם—1980

 51. בתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב —
, בתקנה 5א 5  טמיק), התשל״ח—1978 2

ר י א מ ־ ן ר ב י א  מ
 המנהל הכללי של משרד החקלאות

ן התשפ״ב, 2.11.1981 ת 4281, ה׳ בחשו ו נ ק ת בץ ה  קו

 כ״ח באלול התשמ״א (27 בספמטבר 1981)
 (חמ 1181—3)

קי א״י, כרך גי, עמ׳ 1754; י״פ התשמ״א, עט׳ 1285.  46 חו
 47 ק״ת התשכ״א, עט׳ 87 ועט׳ 1539¡ י״פ התשמ״א, עמי 1285.

 48 ק״ת התשי״ז, עמי 688 !־1484¡ י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 49 ק״ת התשכ״ב, עט׳ 413¡ י״פ התשמ״א, עמ׳ 1285.
 50 ק״ת התשי׳׳ט, עט׳ 700¡ י״פ התשמ״א, עט׳ 1285.
 51 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1965¡ י״פ התשמ״א, עמי 1285.
 52 ק״ת התשל״ח, עט׳ 674¡ י״פ התשמ״א, עמ׳ 1094.
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