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 תקנות אגרות חקלאיות, התשמ״בי-1982

ות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת: דגים) (תיקון), התשמ״ב—1982  תקנ

ות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ״ב—1982  תקנ

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים. (מחירים מקסימליים ללחם) (תיקון מס׳ 8)

 התשנךב—1982 . . . .

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 8)
. .  התשמ״ב—1982 . . . .

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים וחובת מכירה באריזות של בשר
 קפוא) (מס׳ 8), התשמ״ב—19.82

 צו. הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 8),
. . . . . . .  התשמ״ב—1982 . .

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמה חיטים) (תיקון מס׳ 6)
 התשמ״ב—1982 *

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 7)

 התשמ״ב—1982

ם (נקניק ונקניקיות) (תיקון), התשמי׳ב—1982: . י ת מ ש  צו הפיקוח על מצרכים ו

 כללי מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (היטלים) (תיקון מט׳ 3), התשמ״ב—1982 .

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 3), התשמ״ב—1982

 הודעת האגרות החקלאיות (מס׳ 2), ההשמ״ב—1982— תיקון טעות



ג-1982 ׳  תקנות אגרות חקלאיות, התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 30, 31, 48 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים
 ושירותים, התשי״ח—1957 •י, סעיפים 3, 4 ו־4א לחוק הזרעים, התשט׳׳ו—1956 2
 סעיפים 18 ו־ 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 י, סעיף 9 לפקודת הגנת, הדבורים ״,
 בתוקף שאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף

, אני מתקין תקנות אלה:  1 (ב) לחוק־יםוד: משק המדינה5

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל״ז—1977 0 —

 (1) בסעיף 14 (א) ו־(ב), במקום ״31.00״ יבוא ״50.00״;

 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו) (תיקון), התשל״ט—
 1979 י, וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו) (תיקון מסי 2),

 התשל״ט—1979 8 — בטלים,

 בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם), התש״ ך—960! 9 —

 (1) בתקנה 30, במקום ״415״ יבוא ״1500״;

 (2) בחלק א׳ לתוספת — זרעי דגן —
 בסעיף 13, במקום ״1.50״ יבוא. ״4.10״;

 בסעיף 14, במקום ״31.00״ יבוא ״90.00״ ובמקום ״21.00״ יבוא ״60.00״;

 (3) בחלק ב׳ לתוספת — סורגום מכלוא —
 בסעיף 15, במקום ״52.00״ יבוא ״150.00״ ובמקום ״18.00״ יבוא ״53.00״ ;
 בסעיף 16 (א), במקום ״52.00״ יבוא ״150.00״ ובמקום ״35.00״ יבוא

 ״100.00״ ;

 (4) בחלק ג׳ לתוספת — אגוזי אדמה —
 בסעיף 16, במקום ״4.70״ יבוא: ״13,60״;

 בסעיף 17, במקום ״155.00״ יבוא. ״450.00״;

 (5) בחלק ד׳ לתוספת — כותנה —
 בסעיף 13, במקום ״2.50״ יבוא! ״7.00״ ;

 בסעיף 14, במקום ״47.00״ יבוא ״135.00״ ;

 (6) בחלק ה׳ לתוספת, — תפוחי־ אדמה —
 בסעיף 29, במקום ״4.70״ יבוא ״13.60״ ובמקום ״47.00״ יבוא ״135.00״;

.1 

.2 

ן צו ד,פי,קוח קו  תי
ל מצרכים  ע

 ושירותים (ייצור
, ( ש ומכירתו ב  ד
 מתשל״ז—1977

ן •תקנות קו  תי
ל ו ד י ג  מזרעים (

 זרעים מושבתים
,  ומכירתם)

 התש״ך—1960

 1 ס״ח התשי״ח, עינן׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 97.

 3 ע״ר 1945, •תום׳ 1, עמי 155.
ם׳ 1, עמי 1.  4 .וזא״י, כרד אי, עמי 48; >ע״ר 1937, תו

 5 ס״וז התשל״ה, עמ׳ 206; התשמ״ב, עמי 1.70.
 6 ק״ת התשל״ז, עמי 2236; התשמ״ב, עמי 1097.

 7 ק״ת התשל״ט, עמי 732.
 8 ק״ת !זתשל״ט, ע׳מ׳ 1748.

, עמי 1097.  9 ק״ת התש״ר, עמי 1448; התשמ״נ
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 (7) בחלק ו׳ לתוספת — תירס —
 בסעיף 22, במקום ״52.00״ יבוא ״150.00״ ובמקום ״18.00״ יבוא ״53.00״ ;

 בסעיף 23, במקום ״52.00״ יבוא ״150.00״;

 (8) בחלק ז׳ לתוספת — עגבניות —
 בסעיף 19, במקום ״31.00״ יבוא; ״90.00״ ;

 בסעיף 20, במקום ״2050,00״ יבוא ״5950.00״ ;

 (9) בחלק ח׳ לתוספת — תלתן אלכסנדרוני —
 בסעיף 18, במקום ״2.10״ יבוא, ״6.00״;

 בסעיף 19, במקום ״52.00״ יבוא, ״150.00״;

 (10) בחלק ט׳ לתוספת — אספסת תרבותית —
 בסעיף 18, במקום ״2.10״ יבוא ״6.00״ ;

 בסעיף 19, במקום ״52.00״ יבוא ״150.00״;

 (11) בחלק י׳ לתוספת — חסה —
 בסעיף 15, במקום ״25.00״ יבוא ״70.00״;
 בסעיף 16, במקום ״9,00״ יבוא ״26.00״ ;

 (12) בחלק י״א לתוספת — מלון —
 בסעיף 17, במקום ״4.70״ יבוא ״13.60״;

 בסעיף 18, במקום ״415.00״ יבוא ״1100.00״ ;

 (13) בחלק י״ב לתוספת — עשב דודם —
 בסעיף 15, במקום ״12.25״ יבוא ״35.00״ ;

 בסעיף 16, במקום ״300.00״ יבוא ״890.00״;

 (14) בחלק י״ג לתוספת — מלפפונים —
 בסעיף 18, במקום ״7.00״ ייבוא ״21.00״ ;

 בסעיף 19, במקום ״460.00״ יבוא ״1330.00״.

ת ו נ ק ן ת ו ק י  ת
 ו  הזרעים (רשי

, ת מכירה) ו  נ
 התשכ״ח—1967

ת ו נ ק ן ת ו ק י  ת
 הזרעים (מכירות),

 התשכ״ד,—1964

ת ו נ ק ן ת קו  תי
ת ביעלי חיים ו ל ח  מ

, ( ן צאן  (סימו
 התשל״ט—1978

 3. בתקנות הזרעים (רשיונות מכירה), התשב״ח—1967 °י, בתקנה 9, במקום ״340.00״
 יבוא ״1500.00״.

 4. בתקנות הזרעים (מבירה), התשכ״ה—1964 י1, בתקנה 19, במקום ״70.00״ יבוא
 ״210.00״, במקום ״31.00״ יבוא ״90.00״ ובמקום ״1.60״ יבוא ״4.70״.

— 1  5. בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל״ט—1978 2

 (1) האמור בתקנה 5 יסומן (א) ואחריו יבוא:
 ״(ב) בעד ביצוע המימון לפי תקנה זו תשולם אגרה בסך 22.00 שקלים

 לכל תווית סימון״; *

 10 ק״ת התשכ״וז, עמי 224; התשמ״ב, עמ׳ 1097.
 11 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 446.

 12 ק״ת התשל״ט, עמי 396; התשימ״ב, עמ׳ 1097.
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 (2) תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן) (תיקון), התשל״ט—979! 13
 בטלות,

 6. בתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), התש״ך—1959 ׳•י, בתקנה 10,
 במקום ״3.00״ יבוא ״4.50״.

 7. בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות׳ שונות), התשי״ט—1959 יי י,
 בתוספת —

 ליד ברוצלוזיס לבקר, במקום ״10.00״ יבוא ״22.00״ ;
 ליד ברוצלוזיס לצאן, במקום ״2.10״ יבוא ״4.40״ ;

 ליד סימום מעיים (עם טטנוס), במקום ״3.00״ יבוא ״8.40״ ;
 ליד שחור השוק (ירימת), במקום ״4.50״ יבוא ״12.60״ ;

 ליד גמרת לכל ראש בקר, כבש או עז, במקום ״1.50.״ יבוא ״4.40״;
 ליד ״לכל בהמה אחרת״, במקום ״2.70״ יבוא ״7.40״.

 8. בתקנה 2 ׳לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי וכוורת), התשימ״ב—
 01982י, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 75 שקלים״.

 9. תחילתן שיל תקנות אלה ביום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982).

ת ו נ ק ן ת ו ק י  ת
י חיים י ע ת ב  מחלו

 (מחלת הפד,
 !והטלפיים),

 התש״ו—1959

ת ו נ ק ן ת ו ק י  ת
ת בעלי חיים ו ל ח  מ

י  (,חיסון בפנ
, ת) ו נ ת שו ו ל ח  מ

 התשי״ ט—1959

ת ו נ ק ן ת קו  תי
ת בעלי חיים ו ל ח  מ

 (ד<סדר יבוא
, ורת)  מוצריי כו

 התשמ״ב—1982

לה  תחי

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982)
 (חמ 1181—3)

 13 ק״ת התשל״ט, עמי 1032.
 14 ק״ת התש״ך, עמי 227; התשמ״ב, עמי 1097.

 15 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 638; התשמ״ב, עמי 1097.
 16 ק״ת התשמ״ב, עמי 1004.

׳ב-982ז  תקנות בריאות הציבור (מזון)(בדיקת דגים)(תיקון), התשמ׳

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזיון), 1935 נ
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 10(א) לתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ״א—21981
 במקום ״0.1״ יבוא ״0.2״.

 2. תחייתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ן תקנה 10 קו  תי

לה  תחי

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

 כ״ד באייר התשמ״נ:(17 במאי 1982)
 (חמ 902—3)

 אני מאשר.
 א ל׳ י ע ז ו* ש ו ס ט ק

 שר ,הבריאות
ס׳ 1, עמי 53; סייח התשל״ט, עמי 50.  1 ע״ר 1935, תו

 2 ק״ת החשמ״א, עמי 1234.
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1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ב(3) לפקודת בריאות העם, 1940 •י, אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״רופא״ — רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח הדש], התשל״ז—1976 2

 (להלן — פקודת הרופאים);
 ״רופא נשים״ — רופא בעל תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה שניתן לו לפי פקודת

 הרופאים;

 ״רופא משפחה״ — רופא בעל תואר מומחה ברפואת המשפחה שניתן לו לפי פקודת
 הרופאים;

 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

 ״החדרת התקן תוך־רחמי״ — החדרת התקן תוך־רחמי לרחמה של אשה;

מניעת הריון.  ״התקן תוך־רחמי״ — מכשיר רפואי המוחדר לרחמה של אשה לשם;

 2. החדרת התקן תוך־רחמי שלא בידי רופא נשים טעונה רשיון.

 3. אלה הזכאים לקבלת רשיון להחדרת התקן תוך־רחמי, סוג הרשיון ותנאיו:

 (1) רופא משפחה שעבר השתלמות מיוחדת — רשיון קבוע;
 לענין זה, ״השתלמות מיוחדת״ — השתלמות במרפאת נשים של בית חולים
 שהכיר בו המנהל, לפי תכנית השתלמות שערכה ועדה שמינה המנהל לענין

 זה ושאושרה על ידו;

 (2) רופא העובר התמחות לקראת היותו רופא נשים — במחלקת נשים של בית
 חולים שהכיר בו המנהל — רשיון זמני, כל עוד הוא עובר השתלמות כאמור,

 ובפיקוחו של רופא נשים.

 4. (א) בקשה לרשיון קבוע או זמני תוגש למנהל.

 (ב) לבקשה יצורפו:
 (1) הצהרה חתומה ביד המבקש המפרטת את זכאותו לקבלת סוג הרשיון

 המבוקש;
 (2) אישור ממנהל המחלקה שבה עבר המבקש השתלמות מיוחדת או שבה

 הוא מתמחה, לפי הענין.

 5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

ר ש ו ס ט ק ז ע י ל  י״ז בסידן התשמ״ב (8 ביוני 1982) א
 >ח« 0-1577 שר הבריאות

ס׳ 1, עמי 191.  1 ע״ר 1940, תו
וסח חדש 30, עמי 594. ת ישראל, נ נ י י מד נ  2 די

 הסדרת השימוש
 בהתקן תוך רחמי

ת ל ב ק ת ל כאו ! 
 רשיון

 בקשה לרשיון
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם)

 (תיקון מש׳ 8), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשיי׳ח—1957 !,
 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם),
, יבוא:  התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

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

 ״לחם כמון (קימל)״ — להם הצי כהה, המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם:
 ״לחם לבן״, ״חלה״ ו״לחמניה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד.

ר ג׳  טו
 המחיר בשקלים במכירה —

אי לצרכן נ  טור »׳ טור 1:׳ לקמעו
ל מע׳׳מ ל ו לל מע״מ כ  המצרך המי ויקל בגרמים כו

ד) 750 2.86 3.20  לחם כהה(אחי

 לחם לבן 750 3.52 4.00

 להם לבן 250 3.98 4.45

 לחם כמון (קימל) 500 6.92 7.70

 הלה עגולה או קלועה 500 4.20 4.65

1.40 1.22 60 

 לחמניה עם או בלי פרג
 או שומשום, המכילה חומר

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

 לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז 750 9.62 10.70

 לחם לבן פרוס וארוז 500 9.62 10.70״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בסיון התשמ״ב (18 ביוני 1982).

ת ן פ ו ע ד  כ״ ו בסיון התשמ״ב (17 ביוני 1982) ג
) שר התעשיה והמסחר  יי"מ *~3

 1 סייח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ׳״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2110; התשמ״ב, עמ׳ 1267.
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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קטואים)

ו 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  (מס׳ 8), ה

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

 1. בצו דלי — הגדרות

 ״חלקי עוף קפואים״ — חזה או כרעיים שלמות או שוקיים או ירכיים או כבדים או לבבות
 או קורקבנים או מחולים של פטם כשהם קפואים;

 ״חזה״ — חזה של פטם ללא עור, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהחזה עצמו,
 כשהוא שלם או חצוי לשני חלקים ומשקלו 500 גרם, מוקפא וארוז במגש;

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

 ״שוקיים״ — שוקיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם הלק מהשוקיים עצמן,
 כשהן מוקפאות וארוזות במגש;

 ״ירכיים״ — ירכיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהירכיים עצמן,
 כשהן מוקפאות וארוזות במגש;

 ״כבדים״ — כבדים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקית;
 ״לבבות״ — לבבות שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקית;
 ״קורקבנים״ — קורקבנים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים

 בשקית;
 ״טהולים״ — טחולים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים

 בשקית;
, 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—8.1982.

 2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כלהלן: ־חיי«יבי
 במכירה

רה לצרכן  במכי
ל מע״מ ל ו  לק״ג, כ

ו ת ו נ ח אי ב נ  לקמעו
א לק״ג, ללא מע״מ  חלק העוף הקפו

 חזה 94.59 125.10
 כרעיים שלמות 43.48 57.50
 שוקיים 55.58 73.50
 יר3לל£3 31.53 41.70

 כבדים 105.10 139.00
 קורקבגים 48.77 64.50

 לבבות 105.10 139.00
 טחולים 61.25 81.00

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

 3 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1204.
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 7),
— בטל.  התשמ׳יב—1982 4

 4. תהילתו של צו זה ביום כ״ז גםיון התשמ״ב (18 ביוני 1982).

ך י ל ר ה א ח מ  כ״ו בסיון התשמ״ב (17 ביוני 1982) ש
) שר החקלאות 3 ~ מ 6 ח ) 

 4 ק׳״ת ד,תשמ״ב, עמי 1283.

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

ן 9 8 2 - ב ׳ ׳ מ ש ת  בשר קפוא}(מסי 8), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—957! !
י מצווה לאמור:  אנ

ת 1. בצו זה —  הגדרו

 ״בשר בקר קפוא״ — בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בתוספת, למעט בשר עגל;
 ״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 חסרים אחרים פרט למלח;
 ״בשר עגל״ — בשר קפוא מעגל חלב עד גיל 6 חדשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהיר

 מיובא מהולנד;
 ״המנהל״ — מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה וחמםחר או מי שהוא הסמיך

 לענין צו זה;
, 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—1982 3.

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

 3. לא ימכור אדם בשר קפוא ללא עצמות לקמעונאי, אלא באותן אריזות (קרטונים)
 שבהן הוא נמכר במחסני משרד התעשיה והמסחר.

 4. (א) לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בצו זה אלא על פי היתר
 מאת המנהל.

 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 130 שקלים לק״ג
 לצרכן כולל מע״מ.

 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים וחובת מכירה באריזות
 של בשר קפוא) (מס׳ 7), התשמ״ב—1982 4 — בטל.

 6. תחילתו של צו זה ביום כ״ ז בטיון התשמ״ב (18 ביוני 1982).

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 42; התשל״ט, עמי 32; התשמ״ב, עמי 92.
, עמ׳ 52.  2 ס״ח התשל״ו

 3 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1204.
 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1281.

ר מכירה סו  אי
 של בשר ללא

ת  עצמו

 איסור מכירה
י בשר ג ל סו  ש

 אחרים

ל  ביטו

 תחילד.
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 תוספת

 (סעיף 2)
 המחיר נשקלים לק״ג

מ " ע " מ י  א) במכירה לקמעונאי(כולל הובלה וסבלות למקום עסקו) — י
 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים 78.00

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר 83.00
 בשר בקר קפוא טחון 78.00

 המחיר בשקלים לק״ג
י מ*"מ י י  ב) במכירה לצרכן - כ
 חזה וקשתית (שפונדרה) 82.00
 צלעות לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע ׳ 92.00

 כתף מרכזי 110.00
 צלי כתף, ורד הצלע, פילת מדומה 122.00
 בשר ארוז בקרטון(קרטון שלם מקורי) 98.00

 בשר בקר קפוא טחון 100.00
 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 5.50

ת ן פ ו ע ד  כ״ו בסיון התשמ״ב (17 ביוני 1982) ג
) שר התעשיה והמסחר 3 ~ 8 9 מ 0 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)

ו 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  (מסי 8), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—11957,
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

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

 ״משפחתי״ — עוף קפוא, מבותר וארוז במגש י;

 ״פטם כשר למהדרין״ — פטם שחוט, מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים וללא
 חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקית ומוחתמ בחותמת הרבנות ״כשר למהדרין״;

, 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—1982 3

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

 3 ק״וו התשמ״ב, «מ׳ 1204.
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 2. המחיר המרבי בשקלים לק״ג עופות קפואים יהיה כלהלן:
 במכירה לצרכן

 כולל מע״מ

47.40 
46.40 
44.60 
44,60 

ו ת ו נ ח אי ב נ  במכירה לקמעו
 ללא מע״מ

35.84 
35.09 
33.72 
33.72 

ג העוף הקפוא  סו

 סוג ״מיני״, במשקל עד 1100 גרם
 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם
 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם

 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכומים האמורים
 בסעיף 2, 70 אגורות חדשות לכל קילוגרם (כולל מע״מ).

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 7),
 התשמ״ב—1982 ״ — בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בסיון התשמ״ב (18 ביוני 1982).

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 כ״ ו בסיון התשמ״ב (17 ביוני 1982)
 (וזמ 6—3)

 חוס פת נעד
 נשרית למהדרין

 ביטול

 תחילת

 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1287.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מקסימליים לקמח חיטים)
9 ו 6 2 - ב ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 6), ה

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

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמח
, יבוא:  חיטים), התש״ם—1980 2

 "תוספת
 (סעיף 2)

 החלפת התוספת

ת, לכל ק״ג, במכירה — לו  המחיר בשקלים בחבי

אי לצרכן נ נאי לקמעו  לסיטו
מ ללא מע״מ כולל מע״מ י ע  ללא מ

 טור ב׳
 טור אי מחיר המכירה מהמחסן בשקלים

ה נטו ללא מע״מ נ  המצרך לטו

 קמח כהה (אחיד) 7,097 8.45 9.09 11.45

 קמח לבן 7,799 9.10 9.56 12.05

 קמח לבן מיוחד או סולת 7,927.5 9.28 9.98 12.60״

 2. מחיר המכירה מהמחסן אינו כולל את מחיר השקים במכירת קמח ארוז בשקים.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בסיון התשמ״ב (18 ביוני 1982).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ו בסיון התשמ״ב (17 ביוני 1982)
 (המ 441-—3)

, עמי 92.  1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; החשמ״נ
 2 ק״ית התש״ם, עמי 1198; התשמ״ב, עמי 1299.

 מחיר המכירה
 מהמחסן

 תהילה
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו)

1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  (מס׳ 7), ה

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

 1. בצו זד. —

, 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—1982 3

 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן:
 טור ד׳

 המחיר בשקלים נמנירזן —
 «ור א׳
 המצרך

 טור ב׳ טור ג׳ לקמעונאי לצרכן

 האריזה דןכמות ללא מע״מ כולל מע׳׳ו

 שקית i ליטר 2.81 3.60

 שקית 1 ליטר 5.29 6.65

 שקית i ליטר 2.73 3.50

 בקבוק 585 מ׳׳ל 5.40 6.85

 בקבוק 585 מ״ל 5.18 6.65

 מכל פלסטיק או i ליטר
 מכל קרטון 4.76 6.30

 מכל קרטון 1 ליטר 9.05 11.95

 שקית 200 מ״ל 2.10 2.75

 בקבוק 185 מ״ל 2.65 3.55

 מכל קרטון 1 ליטר 8.65 10.95

 שקית 1 ליטר 5.11 6.50

 גביע 170 מ״ל 2.03 2.60

 גביע 170 מ״ל 2.03 2.60

 גביע 170 מ״ל 1.99 2.55

 גביע 170 מ״ל 1.99 2.55

 גביע 170 מ״ל 2.24 2.85

 גביע 170 מ״ל 3.31 4.30

 בקבוק 185 מייל 3.84 4.90

 חלפ ומשקאות חלב

 חלב מפוסטר 3%

 חלב מפוסטר 3%

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%)

 חלב מעוקר

 חלב מעוקר (דל שומן 1%)

ן (1.5% שומן) ו  חלב תי

 חלב תיון(1.5% שומן)

 שוקו מפוסטר

 שוקו מעוקר מתוצרת מ״מ וטרה

 חלב עמיד

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%)

 ונוצרת חלב ניגרת

 זבדה ״אשל״ מתוצרת תנובה

 ״עדית״ מתוצרת טרד,

 לבן 3% שומן ״גיל״ מתוצרת תנובה

 1^עוז״ מתוצרת טרה, ״יעל״ מתוצרת מ״מ
 יוגורט מתוצרת תנובה, טרה, מ״מ

 שמנת

 שמנת חמוצה

 שריר. מעוקרת לקפה

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

 3 ק״ת התשמ״ב, עמי 1204.
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 ני״יי 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 6),

 התשמ״ב—1982 4 — בטל.

. 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בסיון התשמ״ב (18 ביוני 1982).  תחילי

ך י ל ו ה א ח מ  כ״ו בסיון התשמ״ב (17 ביוני 1982) ש
) שר החקלאות 3 ~ * מ ח < 

 4 ק״ת התשמ׳׳ב, עמי 1296.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נקניק ונקניקיות) (תיקון),

1982 - ב ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכויותינו למי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 ולפי כל דין אחר, אנו מצווים לאמור:

! סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נקניק ונקניקיות), התשל״ו—1975 ־  תיקי

 (להלן — הצו העיקרי), בהגדרת ״חלבון מן הצומח״, במקום ״מפולי סויה״ יבוא
 ״מן הצומח״.

ל סעיף 6 2. סעיף 6 לצו העיקרי — בטל.  ביטו

ת 3. טור ג׳ בתוספת השניה לצו העיקרי — יימחק. פ ס ו ת ן ה קו  תי
יה  השנ

 ד׳ בתמוז התשמ״ב (25 ביוני 1982)
 (חמ 1561—3)

ס ט ק ו ר ש ז ע י ל ת א ן פ ו ע ד  ג
 שר,התעשיה והמסחר שר הבריאות

 1 פ״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק׳״ת התשל״ו, עמי 262¡ התשל״ז, עמי 2339.

 כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק)(היטלים)(תיקון מס׳ 3),

1982 - ב ״ מ ש ת  ה

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

 החלפת סעיף 3 1. במקום סעיף 3 לכללי מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (היטלים), התשל״ה—

 21975, יבוא:

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 310.
 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 845 ו־1843; התשמ״א, עמ׳ 176, 644 ו־1553; התשמ״ב, עמי 973 ו־1239.
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 ״שיעיר ההיטל 3. (א) ההיטל יהיה לפי מיני חפירות בשיעורים המפורטים להלן:

 ההיטל בשקלים לכל טונה
רות או סכום יחסי  של פי

 הפרי לחלק של טונה

 אבוקדו 790 *
 אגס 638
 אנונה 330
 אננס 130

 אפרסמון 1,430
 אפרסק 590

 אקטינידיה (קיווי) 4,030
 בננה 280
 גויאבה 320
 דובדבן (כולל גודגדן) 180
 זית מזנים אירופיים 130
 חבוש 250
 מנגו, עדכ״ה בתמוז התשמ״ב (16.7.82) 880

 ומכ״ז בתמוז התשמ״ב (18.7.82) 1,936
 משמש 547
 נקטרינד. 590
 ענבי־מאכל, עד י״ח בתמוז התשמ״ב (9.7.82) 886
 ומכ׳ בתמוז התשמ׳׳ב (11.7.82) 556
 פקאן 830
 שזיף יפאני 606
 שזיף אירופי, כולל מזן שגיב 606
 שסק 430
 שקד ירוק 480
 שקד בקליפה 755

 שקד מקולף 1,205
 רימון 785
 תאנה 41
 תמר יבש 30

 וי0.7% מהתמורה למגדל
 תמר לח 30

 ו־0.7% מהתמורה למגדל
 תמר הזן ברהי 30

 ו־0.7% מהתמורה למגדל
 תפוח 666
 פרי ממינים אחרים המפורטים בתוספת לחוק 41
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 (ב) החל בי״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982) יעלו שיעורי
 ההיטלים לכל מיני חפירות ב־ד שקלים לטונה פירות, מעל לשיעורים

 הנקובים בסעיף קטן(א).
 (ג) החל בט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983) יעלו שיעורי
 ההיטלים לכל מיני חפירות ב־15 שקלים לטונה פירות, מעל לשיעורים

 הנקובים בסעיף קטן(א).״

 2. תחילתם של כללים אלה ביום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982).

ל , ק ר נ י א ל א ו מ  ח׳ בתמוז התשמ״ב (29 ביוני 1982) ש
) יושב ראש מועצת הפירות 3 - 4 8 מ ד ח ) 

ו 9 8 2 - ב י ׳ מ ש ת  היתד הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 3), ה

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

, בפסקת משנה  1. בסעיף 5(א)(6) להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 2
 (א) במקום ״ל־15 אחוזים״ יבוא ״ל־5 אחוזים״.

ג י ר ׳ ס  י
 המפקח על מטבע חוץ

 1 ס״ח התשל׳״ח, זנמ׳ 108.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1006¡ התשמ״ב, עמי 968 ו־1264.

 כ״ח בתמוז התשמ״ב (19 ביולי 1982)
 (חמ 419—3)

 תיקון טעות

 בהודעת האגרות החקלאיות (מס׳ 2), התשמ״ב—1982, שפורסמה בקובץ התקנות
 4356, התשמ״ב, עמ׳ 1097, בסעיף 1 —

' י נ י , • ט י א י  (1) בפרט 12 בסופו צ״ל: ט
 בשקלים

 ״בסעיף 16 6.20 9.00
 בחלק י״א לתוספת, בסעיף 17 3.20 4.70

 בסעיף 18 280.00 415.00
 בחלק י״ב לתוספת, בסעיף 15 8.30 12.25

 בסעיף 16 207.00 300.00
 בחלק י׳׳ג לתוספת, בסעיף 18 4.80 7.00

 בסעיף 19 310.00 460.00

 (2) בפרט 23, בטור ב׳, במקום ״2.00״ צ״ל ״2.10״.

ר י א ן מ ר ב י א  כ״דבתמוז התשמ״ב (15 ביולי1982) י מ
) המנהל הכללי של משרד החקלאות 3 ~ ״ 8 מ 1 ח ) 
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