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1 9 8 2 - ב ״ מ ש ח  תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״גרירת ריבית״), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
י  למילוות, התשט״ז—1956 י (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

:  מתקין תקנות אלה

 1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים
 להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בסיון התשמ״ב (3 ביוני 1982).

 תוספת

 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו —

 ״תכנית״ — תכנית הםכון של בנק, שאישר שר האוצר, בשם שבחר הבנק והכולל ״ברירת
; ת״ בי  רי

; ד י  ״חוסך״ — למעט תאג

  ״ריבית חח״ד יציגה״ — השיעור השנתי היציג של הריבית התעריפית הבסיסית הנומי
 נלית בחח״ד בנקאי לא־צמוד, כפי שיקבע בנק ישראל בהודעה לשר האוצר או למי
; לא הודיע בנק  שהסמיך, לא יאוחר מיומיים לפני תום כל חודש לגבי החודש הבא
 ישראל על ריבית חח״ד יציגה יישאר השיעור האחרון של ריבית החח״ד היציגה, עליו

;  הודיע בנק ישראל, בתוקף לגבי כל החדשים עד להודעה הבאה

 ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי
; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה  המדד הקיים ובין אם לאו

 המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 ז!גדרות

 2. א. הצטרפות

 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד ליום י״ז בניסן התשמ״ג (31 במרס 1983) או
 עד למועד שיקבע שר האוצר, בהודעה ברשומות (להלן — מועד סיום התכנית).

 ב. שכוש החסכון המרבי

 חוסך רשאי להפקיד עד מועד סיום התכנית עד 1,000,000 שקלים במועדים *
 שיבחר ובסכומים שלא יפחתו מסכום שיקבע הבנק מעת לעת.

 ג. תקופת החפכון

יהיה:  (1) ״מועד תחילת תקופת החסכון״ יחושב לגבי כל הפקדה בנפרד ו
 (א) לגבי כספים שהופקדו בתכנית עד ה־15 בחודש — היום ה־16 באותו

 חודש;

 תנאי התכנית

 1 ס״וז התשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו, עמי 159.
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 (ב) לגבי כספים שהופקדו בתכנית מה־16 בחודש — היום האחרון באותו
דש;  חו

 (2) ״תום תקופת החסכון״ יהיה היום ה־25 בחודש שבו תמו 6 שנים ממועד
(להלן — תום תקופת החסכון). ן  תחילת תקופת החסכו

 ד. הטבות

ית החל ב־25 בחודש עד סוף החודש בו תמו  חוסך המושך את כספו מהתכנ
 37 חדשים או 4.5 שנים, וכן ב־25 בחודש בו תמו 6 שנים ממועד תחילת תקופת
ת הסכומים שהפקיד בתוספת הגבוה מבין הסכומים לפי  החסכון יוכל לקבל א

 האפשרויות א׳ ובי.

 (1) אפשרות א׳ — ריבית חח״ד יציגה.

 (א) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית חצי שנתית.

 (ב) הריבית לכל תקופה של חצי שנה, החל במועד תחילת החסכון
 (להלן — תקופת החישוב), תהיה לפחות בשיעור ריבית החח״ד היציגה

 שעליה הודיע בנק ישראל לגבי החודש שבו מתחילה תקופת החישוב.

 (ג) בנק ישראל יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו לקבוע כי חל שינוי מהותי
 בשיטת החישוב של הריבית בחח״ד הבנקאי או במשקל של האשראי הלא־
ד במסגרת הח״ד בסך כל האשראי הבנקאי החפשי במטבע ישראלי  צמו
 (להלן — שינוי); קבע בנק ישראל כי חל שינוי יודיע על כך לשר האוצר
 ועל אף האמור בפסקות משנה (א) ו־(ב) לעיל יחלו הכספים בתכנית
 לשאת ריבית דריבית שנתית בשיעור שלא יפחת מ־2.5% לשנה: וכן
 הצמדה למדד — הכל כאמור בפסקה (2)(ב); הריבית כאמור תחושב מתום
והמדד היסודי , י ו נ  תקופת החישוב שבמהלכה הודיע בנק ישראל כי חל שי
 לענין זה יהיה המדד שנתפרסם לחודש האחרון של אותה תקופת חישוב.

 (2) אפשרות ב׳ — ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן.

 (א) כל הפקדה תישא ריבית לפי ריבית דריבית שנתית בשיעור שיבחר
 הבנק ושלא יפחת מ־2% לשנה.

 (ב) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני
 הוצאת סכום ההפקדה (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת
 המדד שנתפרסם לחודש שבו הופקדה אותה הפקדה (להלן — המדד
 היסודי) ישולמו אותה הפקדה והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור

ית המדד החדש לעומת המדד היסודי.  עלי

 ה. תקופת חישוב הריבית

:  משך התקופה לענין חישוב הריבית יהיה כלהלן

; ן  (1) תחילתה במועד תחילת תקופת, החסכו

ית עד ה־15  (2) סיומה ביום הראשון בחודש, לגבי כספים שנמשכו מן התכנ
 באותו חודש, וב־16 בחודש לגבי כספים שנמשכו מן התכנית החל ב־16 באותו

 חודש.
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-ו. פטור ממ0

 ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסגרת התכנית על כל סכום
 שהיה מופקד שלוש שנים לפחות ממועד תחילת תקופת החסכון, תהיה פטורה

 ממם.

כת המכונות מהתבנית  ז. משי

 (1) בתום תקופת החסכון יועמדו לרשות החוסך הסכום שהפקיד בתוספת
א לא יהיה זכאי לריבית או להפרשי הו ו ,  ההטבות עליו כאמור בסעיף קטן ד

 הצמדה כלשהם בעד התקופה שלאחר תום תקופת החסכון.

 (2) החוסך רשאי להוציא סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית במתן הודעה לבנק
 30 ימים מראש.

ית לפני תום שנתיים ממועד תחילת תקופת  (3) משך החוסך את כספו מן התכנ
 החסכון, יזוכה בריבית דריבית בשיעור של 30% לשנה.

 (4) משך החוסך את כספו לאחר שנתיים ממועד תחילת תקופת החסכון אך
 לפני תום תקופת החסכון לא יזוכה בריבית אולם יזוכה בהצמדה על הקרן בלבד,

 שתחושב כאמור בסעיף קטן ד(2)(ב).
ית החל  (5) על אף האמור בפסקה (4), רשאי ההוסך למשוך את כספו מן התכנ
 ב־25 לחודש ועד סוף אותו החודש שבו תמו 37 חדשים או 4.5 שנים ממועד

 תהילת תקופת החסכון, בלא שתבוטל זכותו להטבות כאמור בסעיף קטן ד.

ית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון  נימיי 3. (א) נוסח ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנ

ית יהיה כאמור בסעיפים 1 ו ־2.  חסכון לפי התכנ

 (ב) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל.

 ט״ ו בםיון התשמ״ב (6 ביוני 1982)
 (וו מ 456—3)

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

9 ן 8 2 - ג ״ מ ש ת ׳ 7), ה {מס ס המסה) מ ר מ (פטו ן ו  צו עידוד החסכ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון (הנחות ממס
י מצווה לאמור:  הכנסת וערבות למילוות), התשט״ז—1956 י, אנ

! " י  1. בצו זה — י

 ״פקדון״ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 1,000,000 שקלים, אשר
 עברו לפחות 37 חדשים מיום כל הפקדה;

ית״ — תכנית של אחד הבנקים המפורטים להלן אשר תנאיה נקבעו בתקנות עידוד  ״תכנ
: ת חסכון ״ברירת ריבית״), התשמ״ב—982נ 2 ו י (תכנ ן  החסכו

 1. בנק לאומי לישראל בע״מ
 2. בנק הפועלים בע״מ

 1 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשקי״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1274.
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 3. בנק איגוד לישראל בע״מ
 4. בנק ערבי—ישראלי בע״מ

 5. בנק עליה—לאומי בע״מ
- 6. בנק אמריקאי ישראלי בע״מ

 7. בנק קונטיננטל בע״מ
 8. בנק עין חי בע״מ

 9. בנק מסד בע״מ
 10. בנק דיסקונט לישראל בע״מ
 11. בנק בדקלים דיסקונט בע״מ
 . 12. בנק המזרחי המאוחד בע״מ

 13. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב ע ״מ
 14. בנק פועלי אגודת ישראל בע״מ

 15. בנק אוצר החייל בע״מ.
 16. בנק הדואר

נה בע״מ  17. בנק יהב לעובדי המדי
 18. בנק צפון אמריקה בע״מ

 19. קופת אשראי וחסכון פ״ת, אגודה הדדית בע״מ
 20. קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון בנתניה,

 אגודה שיתופית בע״מ
 21. ״טפחות״ בנק משכנתאות לישראל בע״מ

 22. בנק כללי לישראל בע״מ
 23. בנק למימון ולסחר בע״מ

 2. הריבית, הפרשי השער והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממם
 הכנסה.

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ב בסיון התשמ״ב (3 ביוני 1982).

 ט״ו בסיון התשמ״ב (6 ביוני 1982) י ו ר מ א ר י ד ו ר
) , שר האוצר 3 ~ 1 2 מ 5 ח ) 

 תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי)(תיקון),

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  ה

ן ות!, אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־65 לפקודת האגודות השיתופי
: ה ל  תקנות א

 1. בתקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), התשל״ז—1976 ׳־•-,
 בתקנה 4, במקום ״מאה אלף לירות״ יבוא ״עשרים וחמישה אלף שקלים״.

ן ז ו ן א ר ה  כ״ה באייר התשמ״ב (18 במאי 1982) . א
 >חמ!3-104) שר העבודה והרווחה

 1 חא״י, כרך אי, עמי 336.
 2 ק״ת התשל״יז, עמי 330.
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 תיקון תקנה 7

 החלפת תקנה 12

1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)(תיקון), ה

ן י מתקי , אנ 1 ות פי תו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו־65 לפקודת האגודות השי
: ה ל  תקנות א

 1. בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל״ה—1975 2 (להלן — התק
א: בו ה (ד) י  נות העיקריות), בתקנה 7, אחרי תקנת משנ

 ״(ה) בספירת החברים באסיפה הכללית לצורך קביעת המניו החוקי לא
 יובאו בחשבון נוכחים שהם מורשים של חברים לפי סעיף 16(1) (ה) לפקודה,
, למעט נציג של הבר האגודה שהוא  או על פי הצו שלפי סעיף 55 לפקודה 3

 תאגיד.״

א: בו  2. במקום תקנת 12 י

 ״קבלת החלפות 12. (א) החלטת באסיפה כללית מתקבלת ברוב קולות המצביעים והוא

ן דה; הרוב הדרוש מבי ו  אף אם נקבע אחרת לענין זה בתקנות האג
 המצביעים הוא כפי שנקבע בפקודה או בתקנות שלפיה, ואם אין שם

 הוראה — כפי שנקבע בתקנות האגודה.

 (ב) החלטה מיוחדת מתקבלת ברוב של לפחות שני שלישים
 מקולות המצביעים באסיפה.

 (ג) במנין קולות המצביעים באסיפה כללית יובאו בחשבון רק
 קולות המצביעים ״הן״ או ״לאו״.

 (ד) הוראות תקנת משנה (א) יחולו הן על הצבעה בהרמת ידיים
 והן על הצבעה בפתקים או בכל דרך אחרת.״

א: בו  הוספת תקנה 21* 3. אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות י

י 21א. על התפטרות הבר המועצה או בא כוח באסיפת המורשים, לפי  ״התפטרות הב
 מועצה או בא כוח י

 אסיפת המורשים הענין, יחולו הוראות תקנה 24א.״

א: בו  4. בתקנה 23 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ד) י

 ״(ה) תוך תקופת כהונתו של הועד לא ייבחרו הברים נוספים או חדשים
 לועד למעט כאמור בתקנות 25 ו־29.״

א: בו  5. בתקנה 24(ב) לתקנות העיקריות, בסופה י

 ״אולם לא ייבחר ליושב רא,ש הועד הבר המשמש מזכיר או גזבר האגודה
 או בעל תפקיד דומה בה, למעט • באגודות מסוג קיבוץ או מושב שיתופי.״

א: בו  6. אחרי תקנה 24 לתקנות העיקריות י

 24א. ביקש חבר הועד להתפטר מחברותו בועד יודיע על כך בכתב
 ליושב ראש הועד והתפטרותו תיכנס לתוקף 4 ימים מיום מתן הודעה

 כאמור.״

 ״התפטרות חבר
 הועד

 1 חא״י, כדך א׳, עמ׳ 336.
 2 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 1366¡ התשמ״א, עמי 1181.

 3 י״פ התשכ״ט, עמ׳ 125.

 תיקון תקנה 23

 תיקון תקנה 24

 הוספת תקנה 24א
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א: תיקו! תקני, 25 בו  7. בתקנה 25(א) לתקנות העיקריות, בסופה י

 ״והוא ייכנס לתפקידו כחבר הועד תוך 14 ימים מיום שנתפנה מקום הבר
 הועד או במועד כינוסה הראשון של ישיבת הועד שלאחר התפנות המקום,

 לפי המוקדם.״

 8. בתקנה 28א לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 28א

א: בו ה (ב) י  (1) אחרי תקנת משנ
נה ושמכהנת בה ועדת ביקורת ה לה ועד ממו נ  ״(ג) (1) באגודה שהרשם מי
 על פי תקנונה, תמשיך ועדת הביקורת לכהן בתפקידה עד לסיום תקופת
 כהונתה, אולם רשאי הרשם להורות על בחירת ועדת ביקורת הדשה.

 (2) ועדת ביקורת כאמור — בין אם ממשיכה בכהונתה ובין אם י
 נבחרה לפי הוראות הרשם — תדווח על פעולותיה וממצאיה לרשם.

ה או נבחר ועד הדש נה ולא נתמנ  (ד) נסתיימה תקופת כהונתו של ועד ממו
 תחתיו, רשאי הועד הממונה להמשיך בכהונתו תקופה נוספת שלא תעלה

 על 14 ימים״;

(ה) עד (ט) כסדרן. ו מנ סו ה (ג) עד (ז) י  (2) תקנות משנ

 9. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחייה

ן ז ו ן א ו ר ה  כ״ג באייר התשמ״ב (16 במאי 1982) א
) שר העבודה והרווחה 3 ־ 9 4 מ 1 ו י ) 

ות פיצויי פיטגרים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותו־  תקנ
׳ב-1982  בפיטורים) (תיקון), התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־33 לחוק פיצויי׳ פיטורים, התשכ״ג—1963 י,
 ובאישור ועדת העבודה, והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה תיקון תקנה 12
א: בו , אחריי תקנת משנה (ז) י  כפיטורים), התשכ״ד—1964 2

 ״(ח) רואים התפטרות של עובד לפי פסקה; (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים, אם
 התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות
נה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה  המדי
 הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על־פי החלטת הממשלה, והמרחק, בין מקום

 מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק״מ לפחות.

ן ז ו ן א ו ר ה  א׳ בתמוז התשמ״ב (22 ביוני 1982) א
ד העבודה, והרווחה ) י ש 3 ־ ־ 3 2 מ 7 ת ) 

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 136; התש״ם, עמ׳ 135.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 632; התשמ״א, עמי 955.
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ות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי׳ארמני)  תקנ
1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 4), ה

 בתוקף סמכותי לפי •סעיפים 25 (א)(13) ו־ 31 לחוק הגנת השכר, התשי׳׳ח—
 1958 !, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת השבר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־אדגוני), ה נ ק ת ן ו ק י  ת

, במקום ״עשרת אלפים ומאתיים שקלים״ יבוא ״שלושה עשר אלף  התשל״ד—1974 2
 שקלים״,

 תחילי. 2. תחילתן של תקנות אלה ביום יי בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982).

ן א! ו ז ן ו ר ה  א׳ בתמוז התשמי״ב (22 ביוני 1982) א
) שר העבודה והרווחת 3 ~ 5 6 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ה, עמי 86; ד,תשל״ז, עמי 102.
 2 ק״ת התשל״ד, עמי 1486; התשמ״ג, יעמ׳ 188, 521 ועמי 908.

 צו הפיקוח על מצר3יס ושירותים (איסור העלאה של מחיר שירות הובלה)

1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  (ביטול), ה

) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, נ ־(  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב(א)(2) ו
ר: וה לאמו י מצו  התשי״ח—1957/ אנ

ר שירות הובלה),  1. צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (איסור העלאה של מחי
 התשמ״ב—1982 2 — בטל.

 ביטול

ם ק ו ר פ ו י י  ח
 שר התחבורה

 ז׳ בתמוז התשמ״ב (28 ביוני 1982)
 (חמ 14—3)

 1 סייח התשי׳׳ח, עמי 24; התשמ״יב, עמי 92.
 2 ק״ת חתשמ״ב, עמי 1193.

, ההשמ״ב-1982 ( ן  צו בריאות העם (מחלות מידבקות)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 !א לפקודת בריאות העם, 1940 1 (להלן — הפקודה),
ר:  אני מצווה לאמו

: מחלות מחייבות ׳ , בחלק ב  1. ברשימת המחלות המידבקות שבתוספת ב׳ לפקודה 2
א: בו  הודעה אינדיבידואלית, אחרי פרט 21, קדחת שיגרון (מקרים חדשים), י

 ״21א. קמפילובקמריוזיס 18א0ר£1€101נ!10י>סמ!»0 .!;21״

ס ט ק ר ש ו ז ע י ל  א
 שר הבריאות

 2. י תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

״ב בסיון התשמ״ב (3 ביוני 1982)  י
 (חמ 1294—3)

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמי 191; חתש״ם, עמי 157.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 882; התשמ״א, עמי 187.

 הוספה לרשימת
 המחלות

 המידבקות

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

ז 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  של בשר קפוא)(מס׳ 7), ה

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

ת י י י ע  1. בצו זה - י י
; ל ג  ״בשר בקר קפוא״ — בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בתוספת, למעט בשר ע

 ״בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר״ — בשר בקר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה, השריה,

;  המלחה, הדחה, ניקוי שומן וגידים כולל גם בשר ״חלק״

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

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

ה והמסחר או מי שהוא הסמיך  ״המנהל״ — מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשי
ה;  לענין צו ז

, וכן היטל  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 2
 לפי פרק ב׳ לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—982! 3,

 2. המתיר המרבי לבשר בקר קפוא הוא כנקוב בתוספת. המחיר המרבי

) איסור מכירה של ם י נ ו ט ר ק  3. לא ימכור אדם לקמעונאי בשר קפוא ללא עצמות, אלא באותן אריזות (
 . בשר ללא עצמות

ה והמסחר.  שהוא נמכר במחסני משרד התעשי
 4. (א) לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בצו זה אלא על פי היתר איסור מכירה של
 , סוגי בשר אחרים

 מאת המנהל.
 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 110 שקלים לק״ג

 לצרכן כולל מע״מ.
 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים וחובת מכירה באריזות ביטול

 של בשר קפוא (מס׳ 6), התשמ״ב—1982 «• — בטל.

י י י י ח  6. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיון התשמ״ב (15 ביוני 1982). ת

 תוספת

 (סעיף 2)
 המחיר בשקלים לק״ג

מ " " (כולל הובלה וסבלות למקום עסקו) — יי,* מ נאי  א) במכירה לקמעו

 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים 65

 בשר בקר קפוא מוכשר 69

 בשר בקר קפוא טחון 64.50

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 סייח התשל״ו, עמי 52.

 3 ק״ית התשמ״ב, עמ׳ 1092.

 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1204.
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 המהיר בשקלים לק״ג
 כולל מע״מ

68.80 

77 

92.40 

102.70 

82 

84.20 

 תוספת של 4.60

 ב) במכירה לצרכן —

 חזה וקשתית (שפונדרה)

 צלעות, לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע

 כתף מרכזית

 צלי כתף, ורד הצלע, פילה מדומה

 בשר ארוז בקרטון (קרטון שלם מקורי)

 בשר בקר קפוא טחון

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשייה והמסחר

 כ׳׳ג בסיון התשמ״ב (14 ביוני 1982)
 (חמ 890—3)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח)

1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 6), ה

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

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

 החלפת התוספת

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

 לצרכן
cro כולל 

4.10 

"3.95 

 לקמעונאי
 ללא מע״מ

3.05 

2.95 

 לסיטונאי
 ללא מע״מ

2.65 

2.57 

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 טור א׳
 המצר ו

לה) בשקיות (מעו לחן  מלח שו

 מלח למאכל (עבה) בשקיות

 ממילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בסיון התשמ״ב (7 ביוני 1982).

ת ן פ ו ע ד  ג
ה והמסחר  שר התעשי

 ט״ו בסיון התשמ״ב (6 ביוני 1982)
 (חמ 1425—3)

 1 ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1195; התשמ״ב, עמי 201, 329, 628, 785 ו״1076.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים)
- 982 ו ב ״ מ ש ת  (מס׳ 7), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 להוק הפיקוח על מצרכלם ושירותים, התשי״ח—1957 *,
 אני מצווה לאמור:

 1. !בצו זה —
 ״חלקי עוף קפואים״ — חזה או כרעיים שלמות או שוקיים או ירכיים או כבדים או לבבות

 או קורקבנים או טחולים של פטם כשהם קפואים;
 ״חזה״ — חזה של פטם ללא עור, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהחזה עצמו,

ש;  כשהוא שלם או חצוי לשני חלקים ומשקלו 500 גרם, מוקפא וארוז במג

 ״כרעיים שלמות״ — כרעיים שלמות של פטם, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם הלק
 מהכרעיים עצמן, כשהן מוקפאות ואדמות במגש;

 ״שוקיים״ — שוקיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהשוקיים עצמן,

 כשהן מוקפאות ואריזות במגש;

 ״ירכיים״ — ירכיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהירכיים עצמן,

ש;  כשהן מוקפאות וארוזות במג

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

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

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

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

, וכן היטל  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס יערך מוסף, התשל״ו—1975 2
 לפי פרק ב׳ לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—1982 3.

:  2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כלהלן

 במכירה לצרכן
 לק״ג, כולל מע״מ

 במכירה
 לקמעונאי בחנותו
 מלק !ה׳עוף הקפוא לק״ג, ללא מע״מ

 חזה 79.50 105.10

 כרעיים שלמות 36.52 48.30

 שוקיים 46.73 61.80

 ירכיים 26.47 35.00

 כבדים 88.35 116.80

 קורקבנים 40.99 54.20

 לבבות 88.35 116.80

 מחולים 51.48 68.10

 1 ס״ח התשי״ה, עמי 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ם״ח התשל״יו, עמי 52.

 3 ק״ח התשמ״ב, עמ׳ 1204.
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 6),
— בטל.  התשמ׳׳ ב—1982 4

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ ד בסיון התשמ״ב (15 ביוני 1982).

 ביטול

 תחילה

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 כ״ה בסיון התשמ״ב (16 ביוני 1982)
 (חט 6—3)

 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1110.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד עממי

9 ן 8 2 - ב ״ מ ש ת  בתפיסות)(תיקון מס׳ 7), ה

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

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד עממי
א: בו  בחפיסות), התש״ם—1982 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום הגדרת ״מע״מ״ י

 ״ ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם.ערך מוסף, התשל״ו—1975 3, וכן היטל
 לפי פרק ב׳ לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—4.1982.״

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 תיקון סעיף 1

 החלפת התוספת 2. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

 טור ב׳ המחיר לתפיסה בשקלים במכירה

 טור א׳ משקל החפיסה לקמעונאי לצרכו
 והמצרד בגרמים ׳ללא מע״מ כולל מע״מ

 שוקולד חלב 50 י 5.14 6.62

 שוקולד הלב 100 9.81 י 12.62

 שוקולד חלב 200 19.16 24.59

 שוקולד מריר 50 5.96 7.67

 שוקולד מריר 100 11.34 14.51

 שוקולד מריר (»2 22.03 28.38״

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיון התשמ״ב (15 ביוני 1982).

ת ן פ ו ע ד  כ״ג בסיון התשמ״ב (14 ביוני 1982) ג
 (חמ 1248—3) שר התעשיה והמסחר

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1178; התשמ״ב, עמ׳ 1111.

 3 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1204.

 תהילה

 1284 קובץ התקנות 4378, ט״ז בתמוז התשמ״ב, 7.7.1982



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים)

1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת , ה (  (מס׳ 6

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

 1. י בצו זה —

, וכן׳ היטל  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערר מוסף, התשל״ו—1975 2
.  לפי פרק ב׳ לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—1982 3

ה: הי  2. המחיר המרבי לביצה י

 במכירת לקמעונאי בחנותו במכירה לצרכן
 בשקלים, ללא מע״מ בשקלים, כולל מע״מ

1.68 

1.62 

1.51 

1.35 

1.15 

0.88 

0.66 

1.35 

1.31 

1.21 

1.08 

0.93 

0.71 

0.53 

 משקל הביצד,
 בגרמים

 מעל ל־70

 מ־65 עד 70

 מ־60 עד 65

 מ־55 עד 60

 מ־50 עד 55

 מ־45 עד 50

 עד 45

 3. (א) על מכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי תוספת בעד
' י י י י י !  המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים;בסעיף 62,1 אגורות חדשות (כולל מע״מ) לאריזה. ז

 (ב) על מכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שלושים ביצים לפחות
 רשאי המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 1.40,1 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה.

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס׳ 5), התשמ״ב— ביטול
— בטל. 4 1982 

 5. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיון התשמ״ב(15 ביוני 1982). תחילה

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 כ״ה בםיון התשמ״ב (16 ביוני 1982)
 >חמ 209—3)

 1 ס״יח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמי 1204.

 4 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1091.

 קובץ התקנות 4378, ט״ז בתמוז התשמ״ב, 7.7.1982 1285



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ממירים מקסימליים לתה)
9 ו 8 2 - ב ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 5), ה

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

 תיקו! סעיף! 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לתה), התש״ם—
א: בו (להלן — הצו העיקרי), במקום הגדרת ״מע״מ״ י 21980 

, וכן היטל  ״ ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3
 לפי פרק ב׳ לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—1982 ׳.״

א: בו  החלטת התוספת 2. במקום התוספת לצו העיקרי י

 ״תוספת

 (סעיף 2)
 «וד ד׳

 המחיר בשקלים במכירה —

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ לקמעונאי לצרכן

 המצרך האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ

 תה מסוג ״18״ מתוצרת ״ויסוצקי״ חבילת חמרן 100 גרם 6,56 8,43

 תה מסוג ״36״ מתוצרת ״ויסוצקי״ חבילת חמרן 100 גרם 6.80 8.74

 הבילה 25 שקיקימ 6.35 8.18
 תד, בשקיקים של 1 גרט עם סרט חמרן

 מתוצרת ״ויסוצקי״

 תבילה, 50 שקיקים 11,02 15.02
 תה בשקיקים של 1 גרם עם סרט

 חמרן מתוצרת ״ויסוצקי״

 חבילה, 25 שקיקים 7.21 9.81
 תה בשקיקים של 1.5 גרם עם סרט

 פוליאתילן מתוצרת ויסוצקי

 חבילה 50 שקיקים 13.68 18.74״
 תה בשקיקים של 1.5 גרם עם סרט

 פוליאתילן מתוצרת ״ויסוצקי״

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיון התשמ״ב (15 ביוני 1982).

ת ן פ ו ע ד  כ״ ג בםיון התשמ״ב (14 ביוני 1982) ג
ה והמסחר ז שר התעשי 3 ־ 1 2 5 0 m> 

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״יב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ים, עמי 1462; התשמ״ב, עמ׳ 1091.

 3 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 52. .
 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1204.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)

ו 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  (מס׳ 7), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957
ר:  אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —

 ״עוף קפוא״ — פטם שחוט, לא מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים, ללא קרביים
ת;  וללא חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקי

 ״משפחתי״ — עוף קפוא, מבותר וארוז במגש;

 ״פטם כשר למהדרין״ — פטם שחוט, מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים וללא
״: ן  חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקית ומוחתם בחותמת הרבנות ״כשד למהדרי

, וכן היטל  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערד מוסף, התשל״ו—1975 2
 לפי פרק ב׳ לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—982! 3,

:  2. המחיר המרבי בשקלים לק״ג עופות קפואים יהיה כלהלן

 במכירה לצרכן
 כולל מע״מ

 במכירה לקמעונאי בחנותו
 סוג העוף הקפוא ללא מע״מ

 סוג ״מיני״, במשקל עד 1100 גרם 30.12 39.80

 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם 29.50 39.00

 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם 28.34 37.50

 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם 28.34 37.50

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכומים האמורים תוספת בעד
 , , , . , , כשרות למהדרין

 בסעיף 60,2 אגורות חדשות לכל קילוגרם (כולל מע״מ).

י ו ט י  4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מם׳ 6), נ
— בטל. 4  התשמ״ב—1982

 5. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיון התשמ״ב(15 ביוני 1982). תחייח

ך י ל ר ה א ח מ  ן כ״ה בסיון התשמ״ב (16 ביוני 1982) ש
) שר החקלאות ~ מ ח ) 

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 פ״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1204.
 4 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1094.

 קובץ התקנות 4378, ט״ז בתמוז התשמ״ב, 7.7.1982 1287



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לבירה ?מאלט)
 (תיקון מס׳ 5), התשמ״ב--1982

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳יה—957! !
ר: י מצווה לאמו  אנ

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לבירה ומאלט),

א: בו  התש״ם—1980 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום הגדרת ״מע״מ״ י

, וכן היטל  ״ ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, ה תשיל״ ו—1975 3
 לפי פרק ב׳ לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—1982 *־.״

א: בו  י החלפת התוספת 2. במקום התוספת לצו העיקרי י

 ״תוספת

 (סעיף 2)

ה ומאלט ר י  ב

 המחיר בשקלים לבקבוק במכיח?

 לקמעונאי לצרכ!

 ללא מע״מ כולל מע״מ

4.88 3.48 

 2.96 3.90״

י *' התכולה לבקבוק  "י
 המצרך בסנטיליטרים

 בירה רגילה 48

 בירה מאלט 48

 תחילי• 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסידן התשמ״ב (15 ביוני 1982).

ת ן פ ו ע ד  כ״ג בסיון התשמ״ב (15 ביוני 1982) ג
) שר ה תעש יה והמסחר 3 ־ ־ 1 2 1 מ 1 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1784; התשמ״ב, עמי 1082.

 3 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
 4 ק״ית התשמ״ב, עמי 1204.

 תיקון טעויות דפוס

 בתקנות התכנון והבניה (כקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשמ״ב—1982, שפורסמו
(עמי 932),  בקובץ התקנות 4342, התשמ״ב, עמ׳ 929, בסימן ה׳

 (א) בסעיף 9.30 —
, במקוט ״התקן היראלי״ צ״ל ״התקן הישראלי״; ( א ) ן  (1) בסעיף קט

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״בכל עניז״ צ״ל ״בכל בנין״.

."LSA PLUS" ״ צ״לLSA Plus" במקום ,  (ב) בסעיף 9.32(א)

 (חמ 347—3)
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