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 צו למימון מבצע שלום הגליל (פטור מהיטל במכירת אג״ח של המדינה
 בידי קופות נמל4 התשמ״ב-1982

ם הגליל, התשמ״ב— ו ל  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(3) ד 5 לחוק למימון מבצע ש
(להלן — החוק), אני מצווה לאמור: 1 1982 

י קופת ד י ה המדינה או שהנפיק אחר מטעמה, ג ק י פ נ ה ב ש ו ת ח ו ר ג י ל א  1. מכירה ש
 גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מם הכנסה •י; פטורה מהיטל לפי פרק א׳ לחוק.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ד בםיון התשמ״ב (15 ביוני 1982).

 י״ א באלול התשמ״ב (30 באוגוסט 1982) י ו ר ם א ר י ד ו ר
) שר האוצר 3 " ־ 1 6 0 ם 2 ח ) 

 1 ס״ח התשמ״ב, עט׳ 180.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; 0״ח התשמ״א, עמי 282.

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה),
 התשמ״ג-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ג) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), התש״י—11950 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק של מקבל
/ תהיה בשיעור הנקוב לצדו  תגמול לפי אהד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א

 של אותו סעיף בטור בי, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 סור א׳ טור ב׳

 המעיף

160 7 (1) 

!93.50 8 (2) 

160 9 (3) 

 (4) 10 (א) 193.50

 (5) 10 (ב) 160

 (6) 10 (ג) 193.50

 (7) 10 (ד) 193.50

 (8) 10 (ה) 160

 (9) 10א 193.50
 (10) 12, בין אם יש לו בן זוג ובין אמ אין לו 160

160 (1)13 (11) 

193.50 (2)13 (12) 

 1 ם״ח התש״י, עמי 162.
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 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס׳ 2), התשמ״ב— ביטול
 21982— בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982). ״י׳ייי

 י׳ באלול התשמ״ב (29 באוגוסט 1982)
 (המ 176—3)

 2 ק״ת׳ התשמ״ב, עמי 474.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר הבטחון

 צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכינו (שיעורי דמי ביטוח),
 התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה—
 11975 (להלן — החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, לאחר שמיעת
 הארגון היציג של חברות הביטוח ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. (א) שיעורי דמי הביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל— קביע״ שיעורי
ח ו ט י ב ה י מ  21970 (להלן — הפקודה), יהיו כמפורט בתוספת. י

 (ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), יגבה מבטח ממבוטח תוספת למימון
 פעולות למניעת תאונות דרכים בשיעור של 3 אחוזים מדמי הביטוח, ויעבירה לקרן

 שהוקמה לפי סעיף 17 לחוק.

 (ג) בנוסף על האמור בסעיף זה רשאי מבטח לגבות ממבוטח סכום שלא יעלה
 על 11 אחוזים מדמי הביטוח לכיסוי הוצאות המינהל שלו.

 2. דמי הביטוח ישולמו במלואם עד מועד תחילת הביטוח, ואולם בביטוח שנתי שבו מיעדי התשלום

 הוציא מבטח כתב כיסוי זמני כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה ישולם עד מועד תחילת
 הביטוח על חשבון דמי הביטוח השנתיים, סכום של 500 שקלים — אם כתב הכיסוי
 הזמני הוצא לפני יום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983), וסכום של 750 שקלים —

 אם כתב הכיסוי הזמני הוצא לאחר מועד זה.

 3. (א) ב־1 בכל חודש החל בחודש אוקטובר 1982 ועד חודש מרס 1983 ייקבעו הצמדה
 שיעורי דמי הביטוח לעומת השיעורים המפורטים בתוספת לפי שיעור העליה שחלה
 במדד שפורסם לחודש יוני 1982 עד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד ההעלאה;
 מחודש מרם 1983 ואילך יהיו דמי הביטוח לפי השיעורים שנקבעו כאמור לחודש מרס

.1983 

 (ב) סכומי דמי הביטוח שייקבעו לפי סעיף זה יעוגלו לשקל הקרוב.

 4. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש״ם—1980 3 — ביטול
 בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום י״ג באלול התשמ״ב (1 בספטמבר 1982) והוא יחול על תחילד,
 ביטוה שהחל ביום האמור או לאחריו.

 1 ס״ח התשל״זז, עמי 234.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ׳ 320.

 ג ק״ת התש״ם, עמ׳ 2292.
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 תוספת

 תוספת 25% על רכב המשמש ללימוד נהיגה
 (כולל פרמיית נוסעים).

 דמי ביטוח
 שנתיים בשקלים

2365 

2705 

2942 

3750 

 1. רככ פדטי
 ס מ״ ק

 (,לפי הנקוב ברשיון הרכב)

 עד 1,000

1,500—1,001 

2,000—1,501 

 מעל 2,000

 כולל פרמיית נוסעים.

 בפוליסות על מספר כלי רכב בבעלות אחת
 העולה על 400 — דמי הביטוח יהיו 9183

 שקלים לכל כלי רכב.

.1 

 ׳2.

7969 

10632 

13340 

16017 

 2. רככ פרטי להשכרה

 עד 1,000

1,500—1,001 

2,000—1,501 

 מעל 2,000

 רכב מסחרי כולל גם חנויות וקנטינות נדות,
 מרפאות נדות וכלי רכב עם מכונות רנטגן,

 ויחידות בתי מלאכה נדות.
 כולל פרמיית נוסעים במכוניות עז־ 4 טון

 משקל כולל.

 במכוניות מ־4.1 טון משקל כולל תוספת
 532 שקלים בעד כל נוסע מורשה בשכר
 או בתמורה, למן הנוסע השביעי, ו־419
 שקלים בעד כל נוסע מורשה ללא שכר או

 תמורה, למן הנוסע השביעי.
 תוספת 25% על רכב המשמש ללימוד

 נהיגה.

 תוספת 10% במשאית רכינה.
 תוספת 10% במשאית עם מנוף.

 תוספת 25% בעד הובלת דלק, גז, חמרים
 מתלקחים או מתפוצצים.

 תוספת עד 334% על השכרה לתקופה קצרה
 משגה.

 המשקל יחושב בפירוט של עד עשירית
 הטונה ופחות מ־100 ק״ג יעוגלו כלפי מטה.

.2 

.3 

.5 

.6 

.7 

.9 

 דמי ביטוח
 שנתיים בשקלים

2888 

4397 

4957 

6973 

6033 

6033 

6033 

 רכב מםחרי
 משקל כולל בטונות

 (,לפי הנקוב ברשיון הרכב)

 עד 1

 1.1—1.5 מרכב סגור

 1.1—1.5 מרכב פתוח

4—1.6 

10—4.1 

16—10.1 

 מעל 16
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 אופנוע כולל גם קטנוע, תלת־אופנוע.
 אופניים ותלת־אופן עם מנוע עזר.

 תוספת 20% כאשר הפוליסה מוצאת לשי
 מוש יותר מאשר לנהג אחד נקוב בשם.
 תוספת 20% בעד אופנוע עם רכב צדי.

 תוספת 60% על אופנוע המשמש ללימוד
 נהיגה.

 תלת־אופנוע המשמש להובלת סחורות —
 לפי מכוניות מסחריות עד טונה אחת משקל

 כולל.

 סוג זה כולל גם מכוניות נוסעים המורשות
 לשמש לתיור וסיור, ולגביהן תהיה הנחה

 של 25%.
 כולל פרמיית נוסעים.

 הגהה של 20% כאשר הפוליסה מוצאת
 לשימוש נהג אחד נקוב בשם.

 כולל פרמיית נוסעים.

 בפוליסה המוצאת לשימוש יותר מנהג אחד
 נקוב בשם או יותר משלט מסחרי אחד —

 תוצןפת 70% בעד כל נהג או שלט.
 כולל פרמיית נוסעים.

 כולל פ רמייה בעד רכב צדי בסחר אופנועים.
 תוספת 20% בעד שימוש למטרות פרטיות.
 תוספת 20% בעד נהיגת אדם נוסף לצרכי

 תצוגה בליווי אדם המורשה לנהוג.

.3 

.4• 

.5 

.2 

.3 

.2 

.3 

.4 

.5 

 דמי ביטוח שנתיים
 (כאשר הפוליסה מוצאת

 לשימוש נהג אחד נקוב בשם)
 בשקלים

1771 

2858 

3209 

 4. אופנועים
 0מ״ק

 (,לפי הנקוב ברשיון הרכב)

 עד 50

250—51 

 מעל 250

 דמי ביטוח
 שנתיים בשקלים

9577 
11435 
14511 

9442 
12783 
16482 
21653 

31322 

 5. מוניות
 מספר מקומות ישיבה
 הנקוב ברשיון הרכב

 (לא כולל נהג)

4 
6—5 

 מעל 6

 אוטוכופים
 א. תיור ופרטיים

 עד 20
30—21 
40—31 
 מעל 40

 ב. ציבוריים
 לכל מספר מקומות ישיבה

 7. סהר כלי רכב
 דמי ביטוח שנתיים

 (כאשר הפוליסה מוצאת לשימוש
 נהג אחד נקוב בשם או שלט

 מסחרי אחד) בשקלים

4904 

3364 
 מכוניות

 אופנועים
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 8. רכב מיוחד
 דכי ביטוח

 שנתיים בשקלים

 רכב כבד כולל טרקטורים שלא לחקלאות
 ולייעור, יחידות ניקוי ויישור שטחים, אנגל־
 דוזרים, בולדוזרים, בולגרידרים, מכונות
 מיישרות, ריפרים, סקריפרים, בוני מעברים,
 מפילי עצים. בסוג זה — כולל שימוש

 בעבודה כמכשיר מקצועי.

 רכב לחקלאות ולייעור כולל טרקטורים
 לחקלאות ולייעור, קומבינים, קטפות, כוב־

 שי קש וחציר וגוזמי עשב.

 רכב אחר כולל טרוליס, מלגזות, יחידות
 זילוף, מכבשי כבישים ושבילים.

 כולל שימוש בהשכרה או בתמורה.

.3 

.4 

1878 

1537 

419 

1123 

4898 

4876 

3493 

419 
1123 

 א. רכב כבד

 גלגלי

 זחלילי

 ב. רכב לחקלאות ולייעור
 עד 6 כ״ס

 מעל 6 כ״ס

 ג. אמבולנסים ומכוניות
 כיבוי אש

 ד. מכוניות להלוויות מתים

 ה. מכוניות טאטוא כבישים

 ו. רכב אחר
 עד 6 כ״ס

 מעל 6 כ״ם

 1. כולל נגררים נתמכים.

 2. תוספת 10% על מרים.

 3. תוספת 25% על הובלת דלק,
 גז, חמרים מתלקחים או

 מתפוצצים.

/ די  4. בצירוף נגררים מסוגים א
 וה׳ 828 שקלים בעד כל 5

 נגררים או פחות.

 דמי ביטוח
 שנתיים בשקלים

 419 בעד כל 5
 נגררים או פחות

1396 

1717 

 828 בעד כל 5
 נגררים או פחות

 828 בעד כל 5
 נגררים או פחות.

 משקל כללי
 בטונות

 עד 1

16—1.1 

 מעל 16

 9. נגרריפ

 סוג

 א. כל הסוגים

 ב. להובלה

 ג. להובלה

 ד. נגררים המשמשים בסיס מעל 1
 למכשירי עבודה המותק
 נים על גביהם התקנה של

 קבע

 ה. נגררים להובלה בעלי מעל 1
 גלגלים לא פנאומטיים,

 המיועדים לנוע במקומות
 סגורים כגון נמלים

 ומפעלים

 1666 קובץ התקנות 4407, ב״ח באלול התשמ׳׳ב, 16.9.1982



 10. ביטוח לתקופה קצרה משנה

 א. בעד תקופה של עד שבעה ימים — 5% מדמי הביטוח השנתיים.

 ב. בעד תקופה של עד ארבעה חדשים — שיעור באחוזים מדמי הביטוח השנתיים
— מספר ימי הביטוח) x 4 5 (7 , 

 שיחושב על פי הנוסחה ^ \-5,

 ג. בעד תקופה שלמעלה מארבעה חדשים — שיעור באחוזים מדמי הביטוח השנתיים
 , 50x(122 —מספר ימי הביטוח,) ל /

— + 50 אך לא יו^נד  שיחושב על פי הנוסחה • ^

 מ־100%.

 ד. בכל מקרה יהיה מינימום דמי הביטוח 127 שקלים.

 11. דבב מושכת

 א. כאשר הפוליסה מוצאת לתקופה העולה על 45 ימים והשימוש ברכב אינו כולל
 נהיגה כלשהי ותעודת הביטוח הוחזרה למבטח — דמי הביטוח הם 62 שקלים

 לחודש לרכב אחד, מינימום 138 שקלים.

 ב. כאשר הפוליסה מוצאת על שימוש ברכב הנמצא במפעלי ייצור או הרכבת
 רכב או במתסני ערובה והשימוש בו אינו כולל נהיגה כלשהי — דמי הביטוח

 השנתיים הם 273 שקלים לרכב אחד.

 12. ביטוח בודי המאגר

 כאשר הפוליסה מוצאת בידיי המאגר הישראלי לביטוח רכב ליד איגוד חברות ביטוח
 בישראל תהיה תוספת של 25% על הקבוע בפסקאות 1 עד 11. תוספת זו לא תחול
, או  כאשר בעל הרכב הוא נפה כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ״א—31961

 כאשר הרכב מיועד לשימושו של נכה כאמור.

ו ר ד ם א ר י ר ו  ז׳ באלול התשמ״ב (26 באוגוסט 1982) י
י שר האוצר " 0 0 ״ 1 

 3 ק״ת החש״ם, עמ׳ 2292.

 תקנות האגודות השיתופיות (חגהת)(תיקון), התשמ״ב-982ן

, אני מתקין 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־66 לפקודת האגודות השיתופיות
 תקנות אלה:

 1. בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג—1973 2, בתקנה 5(ב), במקום תיקון תקני, 5
 ״המגביל הוצאת חבר מהאגודה״ יבוא ״המגביל את העילות להוצאת חבר מהאגודה״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 1 חא״י, כרך אי, עימ׳ 336.
 2 ק״ת התשל״יג, עט׳ 2977; התשמ״א, «ז׳ 1162.

 י״ט •באב התשמ״ב (8 באוגוסט 1982)
 (המ 941—3)
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 תקמח מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ובאישור ועדת
, אני מתקין תקנות אלה: 2  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

 1. בתקנות אלה —

 ״מכירה״ — לרבות הצגה, פרסום, החזקה ומסירה אף ללא תמורה;

 ״מזיק״ — חרק, קרצית או קרציון, הגורם נזק לבעל חיים בכל דרך שהיא;

 ״תכשיר״ — חומר כימי או תערובת של חמרים כימיים, מיקרו־אורגניםמים, המשמשים
 לשם קטילת מזיקים, עיקורם, שינוי התפתחותם, דחייתם או משיכתם;

 ״חומר פעיל״ — חומר כימי או ביולוגי הנמצא בתכשיר ושנוכחותו בו גורמת לפעולות
 שלהן משמש התכשיר;

 ״יצרן״ — לרבות יבואן תכשירים;

 ״תעודת רישום״ — תעודה מאת המנהל, לרבות תעודה זמנית, המעידה שהתכשיר נרשם
 בהתאם לתקנות אלה;

 ״המנהל״ — מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות.

 2. לא ימכור אדם תכשיר אלא אם יש לתכשיר תעודת רישום לפי תקנות אלה.

 3. המבקש לקבל תעודת רישום לתכשיר שהוא מייצר או מייבא יגיש למנהל בקשה
 בטופס שקבע ויצרף אליה דוגמאות של התכשיר לפי דרישת המנהל.

 4. בקשה לתעודת רישום של תכשיר תכלול נתונים אלה:
 (1) שם היצרן ומענו;

 (2) שם המפעל שבו יוצר התכשיר ומענו;
 (3) הכינוי המסחרי של התכשיר;

 (4) הפורמולציה;

 (5) מטרת השימוש;

 (6) שם ואחוז החומר הפעיל, בתכשיר מוצק — לפי משקל ובתכשיר
 נוזלי — לפי נפח;

 (ד) הכיל התכשיר סינרג׳יסט יצויינו שמו, נוסחתו הכימית וריכוזו בתכשיר;

 (8) קורוסיביות של התכשיר לכלי האריזה ולכלי היישום;

 (9) דליקות התכשיר;

 (10) יציבות התכשיר באחסון ופירוט תנאי האחסון;

 (11) נתונים טוקסיקולוגיים מפורטים;

 (12) השפעת הסביבה על יעילות התכשיר,־

 (13) אפשרויות שילוב התכשיר עם תכשירים אחרים;

 (14) פירוט שיטות לבדיקת שאריות התכשיר במוצרים מן החי;

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 155.
 2 ס״זז התשל״ה, עמ׳ 206.

 הגדרות

 איסור מכירת
 תכשיר ללא

 תעודת רישום

 גקשה לרישום
 מכשיר

 נירטי בקשה
 לרישום תכשיר
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 פרטים על החומר מפעיל
 (15) נוסחתו הכימית;

 (16) שם יצרן החומר הפעיל, מענו ושם המפעל שבו יוצר;
 (17) נקודת ההתכה או נקודת הרתיחה;

 (18) משקל סגולי;

 (19) דרגת הטוהר;
 (20) פירוט השיטה לאנליזה כימית נ

 (21) דוגמאות מהחומר הפעיל ומתוצרי פירוק, לפי דרישת המנהל.

 מצורפים לבקשה
 לרישום תכשיר

.5 

 בדיקת התכשיר

 לבקשה לתעודת רישום של תכשיר יצרף יצרן:

 (1) דוגמאות של האריזה;

 (2) דוגמת תווית האריזה המוצעת, שיצויינו בה:

 (א) הפרטים האמורים בתקנות 4(1) עד (7);

 (ב) המשקל נטו של התכשיר או נפחו;

 (ג) מספר הייצור, לפי דרישת המנהל;

 (ד) מספר ותאריך תעודת הרישום בעלת תוקף שניתנה לפי תקנות
 אלה, אם הבקשה היא לחידוש רישום;

 (ה) פרטים בדבר מטרת התכשיר ואופן השימוש בו, לרבות —

 (1) המזיקים אשר נגדם מיועד התכשיר;

 (2) בעלי החיים שלמענם נועד התכשיר;
 (3) המינון של התכשיר לשימוש בהתאם לסוג המזיק וסוג

 בעלי החיים;
 (4) אופן הכנת התכשיר ודרך השימוש בו בבעלי חיים לסו

 גיהם ;

 (5) השפעות לוואי מזיקות לבעלי חיים ולאדם;

 (6) אמצעי הזהירות הדרושים בעת האחסנה, ההכנה והשימוש
 בתכשיר;

 (7) אנטידוט ואמצעי עזרה ראשונה במקרי הרעלה לאדם
 ולבעלי חיים לסוגיהם;

 (8) סימון רעילות התכשיר כמפורט בתוספת;
 (9) הוראות ומגבלות מיוחדות;

 (ו) המגבלה ל״שימוש וטרינרי בלבד״ באותיות גדולות ומודגשות;

 (3) ספרות מקצועית על דרכי השימוש ויעילות התכשיר;

 (4) אישור טוקסיקולוגי לתכשיר מאת משרד הבריאות.

 6. (א) הוגשה בקשה לרישום, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, להעביר דוגמאות
 מהתכשיר לבדיקה במעבדה או לניסויי שדה.
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ל ה נ מ  (ב) בעד הבדיקה או ניסוי השדה ישלם היצרן הוצאות בסכום שיקבע ה
 לפי היקף הבדיקה או הניסוי.

ב על רישומו או על ת כ ל ב ה נ מ ר יודיע לו ה  7. (א) הגיש יצרן בקשה לרישום תכשי
ך שנתיים. ב לרשום את התכשיר, תו רו  הסי

ת החלטתו — ל למבקש א ה נ מ ה (א) יודיע ה נ ש ת מ נ ק ת  (ב) על אף האמור ב

ם; יי שדה — תוך 4 חדשי ר מניסו ת התכשי  (1) אם פטר א

ת הל א  (2) אם הבקשה היא לחידוש רישומו של תכשיר או אם פטר המנ
ך חודש. ה וניםויי שדה — תו ד ב ע ת מ ק י ד ב ר מ  התכשי

ת ש ג ו הושלמה ה לתו ביום שב ב) תחי ) ־ ת משנה (א) ו ו נ ק ת ב ת ש ו פ ו ק ת  (ג) מנין ה
 כל פרטי הבקשה.

: ה ל ם א ל אחד ממקרי כ ר ב ב לרשום תכשי ר ס הל רשאי ל  8. המנ

ר העלו כי אין קת התכשי ם שצורפו לבקשה ומידע אחר או בדי י נ תו  (1) הנ
; ו ת ר ט מ ר יעיל ל  התכשי

; ל ו ק ל י ק ר בפנ  (2) האריזה אינה מגינה על התכשי

ה 5(2) או נ ק ת את הפרטים הנדרשים לפי ת ל ל ו וית האריזה אינה כ  (3) תו
; ם י נ ו כ ם נ נ ם אי  שהפרטי

; ה ע ט ר מ  (4) שם התכשי

; ם י י י ח י אדם או לבעל נ ה לב ר מהווה סכנ  (5) התכשי

ת אלה. ו נ ק ת ת ראו לא אחד הוראה מהו  (6) היצרן לא מי

ך שלושים , תו ר מ ע ה 8 רשאי המבקש ל נ ק ת ר ב ר כאמו הל לרשום תכשי ב המנ רו  9. על סי
ת ו א ל ק ח י ועדת ערר של שלושה שמינה שר ה דעת הסירוב, בפנ ת הו בל א  ימים מיום שקי

ן זה. י  לענ

ו המסמכים שהוגשו לו, בחנ נ ר ו כח המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשי ו  10. (א) נ
י חיים, ק של בעל י פ ס ר מ פ ס מ ק ב ד ב ם ליעודו אך השימוש בו עדיין לא נ ר מתאי  כי התכשי
ך הל להארי ה רשאי המנ ם השנ ; בתו ה נ ש ר רישום זמני ל  רשאי הוא לרשום את התכשי

ל שנה. ת שלא תעלה ע פ ס ו ה נ פ ו ק ת פה ל ת התקו  א

ל עת רישום זמני. כ ל ב ט ב ומקת, ל  (ב) המנהל רשאי, בהחלטה מנ

ם שהוגשו לו, ו כל המסמכי בחנ נ ר ו י ש כ ת ת ה קו וכח המנהל, לאחר שהושלמו בדי  11. נ
ר ת רישום הפרטים של התכשי יכלול א קס ו ם ליעודו ירשום אותו בפנ י א ת ר מ  כי התכשי

וית האריזה. , תיאורו, אריזתו ותו וגעים להרכבו  הנ

ת רישום זמנית, לפי ד ו ע דת רישום או ת נתן ליצרן תעו ר תי ל התכשי  12. עם רישומו ש
ה 4. נ ק ת ם האמורים ב ל כל הפרטי ו דה תכל  הענין התעו

ת הרישום. דו י תעו ק ת ע קס רישום שיכלול ה נהל פנ הל י  13. המנ

ים מיום הוצאתה. ת רישום הוא לשלוש שנ ד ו ע ה של ת פ ק  14. (א) ת

ת ו $ י ל בקשה הדשה לפי ת ה נ מ ר יגיש ל  (ב) רצה יצרן לחדש רישומו של תכשי
דת הרישום שבידו. ה של תעו פ ק י פקיעת ת  3, 4 ו־5 לא יאוחר משלושים ימים לפנ

 מועד להחלטת
 המנהל

 סירוב לרישום

 ערר .על
 סירוב לרישום

 רישום זמני
 של תכשיר

 רישום התכשיר

 תעודת רישום

 פנקס רישום

 תקפה של
 תעודת רישום

 וחידושה
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 15. (א) המנהל רשאי, בהודעה בכתב שישלח ליצרן בדואר רשום, להתנות בתעודת ביטול תעודת
ם ו ש י  רישום שניתנה תנאים, לשנותם או להוסיף עליהם, או לבטל את התעודה אם ראה אחת י

 מאלה:
 (1) התכשיר אינו יעיל למטרות שלהן יועד, או השימוש בו, בהתאם• להו
 ראות השימוש, עלול להזיק לבני אדם, לבעלי חיים או לגרום להשפעה

 בלתי רצויה על הסביבה;
 (2) התווית שצורפה לתכשיר אינה זהה לתווית שאישר בעת הוצאת תעודת

 הרישום;
 (3) הרכב התכשיר אינו זהה להרכב הדוגמה שנמסרה לבדיקה בעת הגשת

 הבקשה לרישום;

 (4) היצרן לא עמד בתנאים ובדרישות שבתעודת הרישום;

 (5) התקבל מידע חדש השונה מזה שעליו התבסס בעת מתן תעודת הרישום;

 (ב) על החלטת המנהל לפי תקנת משנה (א) רשאי היצרן לערער בפני ועדת
 הערר שלפי תקנה 9 תוך שלושים ימים מיום מסירת החלטת המנהל.

 16. (א) המנהל רשאי לדרוש שחווית האריזה תהיה בצבע מסויים לצורך זיהוי, תווית אריזה
 נוספת או שינוי

 (ב) במקרה של אריזה כפולה רשאי המנהל לדרוש שכל אריזה תישא את התווית. תווית האריזה

 (ג) יצרן רשאי בכל עת לבקש מהמנהל אישור אריזה נוספת של התכשיר או
 שינוי בכל פרט בתווית האריזה.

 (ד) הוגשה בקשה לשינוי פרט מפרטי תווית האריזה המפורטים בתקנות 5(2) (א)
 או 5(2)(ה) פרטים (1) עד (3), רשאי המנהל להעביר דוגמת התכשיר לניסוי בשדה;

 בעד ניסוי כאמור ישלם היצרן את ההוצאות כאמור בתקנה 6.

 (ה) על סירוב המנהל לאשר אריזה נוספת'או שינוי בתווית יחולו הוראות תקנה
 9 כאילו היה סירוב לרישום התכשיר.

 שינוי תווית לפי
 דרישת המנהל

 17. (א) המנהל רשאי להורות ליצרן לתקן או לשנות את תווית האריזה, אם לדעתו
 יש צורך בכך.

 (ב) הורה המנהל כאמור בתקנת משנה (א), חייב היצרן תוך תשעים ימים לשנות
 את תווית האריזה ולא להפיץ את התכשיר, אלא בצירוף התווית המתוקנת.

 (ג) לא שינה היצרן את תווית האריזה כאמור, רשאי המנהל לבטל את תעודת
 הרישום.

 18. (א) לא ימכור אדם תכשיר אלא באריזתו המקורית ובתווית המקורית של היצרן. מכירת תכשיר
 באריזה המקורית

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לפי שיקול דעתו, להתיר
 בכתב מכירת תכשיר באריזה שונה, מהאמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהיא תישא תווית
 שתכלול אותם הפרטים שנכללו בתווית שעל האריזה המקורית; המנהל רשאי בכל עת

 לבטל את ההיתר.

 19. (א) לא יפרסם אדם שתכשיר הנמכר על ידו הומלץ בידי המנהל. פרסום תכשיר
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 (ב) לא יפרסם אדם תכשיר ולא יגרום לפרסום תכשיר שלא בהתאם לרישום
 בתווית האריזה.

 אגרות 20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 120 שקלים.

 (ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 700 שקלים עד 7,000 שקלים, בהתאם
 להיקף הבדיקה.

 (ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 120 שקלים.

 (ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 470
 שקלים.

 (ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 700 שקלים.

י 21. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר מכירת תכשירים כימיים), התשי״ט—1959 3 — י ט י  ב

 בטלות.

 תוספת
 (תקנה 5(2)(ה)(8))

 1. תכשיר שמנתו הקוטלת, דרך הפה, 50% מאוכלוםיה (50 נ•!) של חולדות
 היא עד 50 מג׳/ק״ג אם התכשיר הוא מוצק, ועד 200 מג׳/ק״ג אם התכשיר
 הוא נוזלי, תסומן תוויתו בדמות גולגולת עם עצמות שלובות ובמלה ״רעל״

 באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית;

 2. תווית של תכשיר שדרגת יעילותו פחותה מהאמור בסעיף 1 תסומן במלה
 ״רעל״ באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית.

ך י ל ר ה א ח מ  ז׳ באב התשמ״ב (27 ביולי 1982) ש
) שר החקלאות 3 ~ 1 5 1 מ 7 ח ) 

 3 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 780.

 תקנות אגדות חקלאיות (הצמדה למדד)(תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 •י, ובאישור ועדת
, אני מתקין תקנות אלה: 2  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

, אחרי פריט  ״יקי! התוספת 1. בתוספת לתקנות אגדות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ״א—31981
 48 יבוא:

 ״49 תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ״ ב—1982 *.״

 ז׳ באב התשמ״ב (27 ביולי 1982) ש מ ח ה א ר ל י ך
' שר החקלאות 3 ־ " 8 a י n ) 

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 153.
.no 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206; התשמ״ב, 1עמ׳ 

 3 ק״ת התשמ״א, עמי 1564; התשמ״ב, עמי 1388.
 4 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1668.
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 תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)(תיקון מס׳ 3), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקה 2 לתוספת ה׳ לחוק הטיס, 1927 •ג, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ״א—21981 (להלן — תיקו! תקני, נ

 התקנות העיקריות), אחרי הגדרת ״תקנות האגרות״ יבוא:

 ״״תקנות הפעלת כלי טיס״ — תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה),
;״  התשמ״ב—31981

 2. בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, במקום ״לא יעסיק מפעיל כלי טיס״ יבוא ״לא תיקון תקנה 2

 יעסיק אדם״.

 3. בתקנה 22 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה(ה) יבוא: תיקון תקנה 22

 ״(ו) תקנה זו לא תחול על הפעלה שנדרש לגביה רשיון טיס בנתיבי
 תובלה באויר או על הפעלה המבוצעת לפי הפרק השנים עשר לתקנות

 הפעלת כלי טיס.״

ם ק ו ר פ ו י י  כ״ו באב התשמ״ב (15 באוגוסט 1982) ח
י שר התחבורה 3 ־ ־ 6 6 מ 9 ח ) 

ו גי, עמ׳ 2551; ס״ח התש״י, עמ׳ 73; התשל״ב, עמי 148; התשל״ו, עמי 182. י  1 .חוקי א״י, ב
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 516! התשמ״ב, עמי 196 ו־6ד2.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמי 8.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקרפיונים חייט)
 (מס׳ 11), התשמ״ב-1982

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

ו  1. המחיר המרבי, כולל מע״מ, לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה: מחיר מ

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי 53.39 שקלים;

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי 66.20 שקלים.

ל ו ט י  2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקרפיונים חיים) (מס׳ 10), ב
— בטל.  התשמ״ב—1982 2

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ב באב התשמ״ב (1 באוגוסט 1982). תחילה

ך י ל ר ה א ח מ  ל׳ באבהתשמ״ב (19 באוגוסט 1982) ש
) שר החקלאות 3 ־ 1 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24.
 2 ק׳״ת התשמ״ב, עמי 1439.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש)
 (מס׳ 5), התשמ״ב-1982

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״דבש״ — כמשמעותו בתקן הישראלי ת״י 373 — סיון התש״ל (יוני 1970) — דבש 2;

 ״מכל״ — מכל עשוי חומר פלסטי או זכוכית והמכיל כמות דבש שמשקלה נקוב בסעיף 3 ;

 ״קופסת פח״ — קופסה העשויה פח או חומר מתכתי אחר והמכילה כמות דבש שמשקלה
 נקוב בסעיף 3;

 ״אריזת שי״ — אריזת שי לדבש שאישר מנהל המועצה לייצור ולשיווק של דבש;

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3.

 2. לא ישווק משווק דבש באריזת שי, אלא אם קיבל לכך אישור המועצה לייצור
 ולשיווק של דבש.

 «יווק דבש
 באריזות שי

 «״יר מרבי לדבש 3. המחיר המרבי למכלים או לקופסאות פח המכילים דבש, בשקלים, כולל מע״מ, יהיה
" כלהלן: י מ  נ

 הפריט במכירה לקמעונאי במכירה לצרכן

 מכל 170 גר׳ 22.93 27.25
 מכל 200 גר׳ 27.32 32.50
 מכל 350 גר׳ 50.03 59.50
 מכל 500 גר׳ 64.93 77.20

 מכל 1 ק״ג 121.33 142.30
 מכל 3 ק״ג 353.24 398.60
 קופסת פח 3 ק״ג 357.39 404.30

 בקופסאות פת

 4. מחירו של דבש גלמי לחקלאי יהיה 61.8 שקלים לק״ג ללא מע״מ.

 5. הוראות צו זה לא יחולו על מחירו של דבש המשווק באריזות שי.

 6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש) (מס׳ 4), התשמ״ב—
 1982*— בטל.

 7. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באב התשמ״ב (16 באוגוסט 1982).

 מוזיר מרבי
 לדבש גלמי

 אי תחולה

 ביטול

 החילו*

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 ל׳ באב התשמ״ב (19 באוגוסט 1982)
 (חמ 853—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 255.

 3 ס״ח ה תשלי׳ 1, עמ׳ 52.
 4 ק״ת התשמ״ב, עימ׳ 1438.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים)
 (מס׳ 10), התשמ׳׳ב-1982

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

 1. ובצו זה — הגדרוי!

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

 ״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 שלמים״ — כרעיים שלמים של פטם, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק
 מהכרעיים עצמם, כשהם מוקפאים וארוזים במגש;

 ״שוקיים״ — שוקיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק 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;
 ״טחולים״ — טחולים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים

 בשקית;

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—21975.

« י  2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כלהלן: מחי

 במכירה לצרכן
 לק״ג, כולל מע״מ

 במכירה
 לקמעונאי במחסן הסיטונאי

 חלק העוף הקפוא לק״ג, ללא מע״מ

 חזה 136.18 180.10

 כרעיים שלמות 62.61 82.80.

 שוקיים 80.00 105.80

 ירכיים 45.37 60.00

 כבדים 145.10 191.90

 קורקבנים 67.30 89.00

 לבבות 145.10 191.90

 טחול ים 84.54 111.80

1675 

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24! התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 סייח התשל״יו, עמי 52.
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 9),
 התשמ״ב—81982— בטל.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום א׳ באלול התשמ״ב (20 באוגוסט 1982).

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 ל׳ באב התשמ״ב (19 באוגוסט 1982)
 (חמ 6—3)

 3 ק׳׳ת התשמ״ב, עמי 1561.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מיניים לעופות קפואים)
 (מס׳ 10), החשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957/
 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;

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

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

 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 48.09 63.60
 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם 48.09 63.60
 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם 48.09 63.60
 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם 48.09 63.60

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

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 9),
— בטל.  התשמ״ב—1982 3

 5. תחילתו של צו זה ביום א׳ באלול התשמ״ב (20 באוגוסט 1982).

 תוספת בעד
 כשרות למהדרין

 ביטול

 תחילה

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 ל׳ באב התשמ״ב (19 באוגוסט 1982)
 (חמ 6—3)

 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 סייח התשל״יו, עמי 52.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמי 1562.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים וחובת מכירה באריזות
 שלבשר קפוא)(מם׳ 10), התשמ״ב-1982

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

 1. בצו זה — הגדרות

 ״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 המרים 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 והמסחר או מי שהוא הסמיך
 לענין צו זה;

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

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

 3. לא ימכור אדם בשר קפוא ללא עצמות לקמעונאי, אלא באותן אריזות (קרטונים) איסור מנירה של
 שהוא נמכר במחסני משרד התעשיה והמסחר. בשר ללא עצמות

ר איסור מכירה של ת - , י ה ל פ ה אלא ע ו ז צ  4. (א) לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט ב
 , סוגי בשד אחרים

 מאת המנהל.

 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 166 שקלים לק״ג
 לצרכן כולל מע״מ.

 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים וחובת מכירה באריזות של בשר ביטול
 קפוא (מס׳ 9), התשמ״ב—1982 3 — בטל.

 6. תחילתו של צו זה ביום א׳ באלול התשמ״ב(20 באוגוסט 1982). תחיייי

 תוספת
 (סעיף 2)

 המחיר בשקלים לק״ג
מ " ע  א) במכירה לקמעונאי(כולל הובלה וסבלות למקום עסקו) — יי" מ

 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים 96.00

 בשר בקר קפוא מוכשר 101.00

 בשר בקר קפוא טחון 96.00

 1 ס׳׳וו התשי״ח, עימ׳ 42; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1467.
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 המחיר בשקלים לק״ג
מ ' , ! , ייי מ  ב) במכירה לצרכן — כ

 חזה וקשתית (שפונדרה) 102.00

 צלעות, לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע 114.00

 כתף מרכזית 135.00

 צלי כתף, ורד הצלע, פילה מדומה 150.00

 בשר ארוז בקרטון (קרטון שלם מקורי) 121.00

 בשר בקר קפוא טחון 123.00

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 6.75

ם י ס ה נ ש  ל׳ באב התשמ״ב (19 באוגוסט 1982) מ
) שר המשפטים 3 ־ ־ 8 9 מ 0 ח ) 

 ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים והודעה על
 העלאת מחירים)(תיקון מס׳ 9), התשמ״ב-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים
 והודעה על העלאת מחירים), התש״ם—1980 2 (להלן — הצו), בחלק החמישי, במקום:

 ״נייר וקרטון 48.01 (במקום מוצרי נייר שבצו מיום 30.10.1977) מייצור
 מקומי, למעט נייר עתון 48.01.1000 מייצור מקומי, נייר קרפט 48.01.3000

 מייצור מקומי ונייר פלוטינג 48.01.3000 805/2 מייצור מקומי.״

 יבוא:

 ״נייר וקרטון 48.01 מייצור מקומי, למעט נייר עתון — 48.01.1000 מייצור
 מקומי; נייר קרפט 48.01.3000 — מייצור מקומי; נייר פלוטינג —48.01.3000
 805/2 מייצור מקומי! נייר קרפ — 48.05.4000 מייצור מפעלים מקומיים

 שהיקף ייצורם אינו עולה על 5000 טון בשנה.״

 2. בתוספת השניה לצו, אחרי ״נייר פלוטינג מייצור מקומי 805/2 — 48.01.3000״.

 יבוא:
 ״נייר קרפ, מייצור מפעלים מקומיים שהיקף ייצורם אינו עולה על 5,000

 טון בשנה 48.05.4000.״

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ו באב התשמ״ב (15 באוגוסט 1982)
 (חמ 14—3)

 1 ס״ה התשי״ח, עמי 24! התשל״ט, עמי 34! התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ט, עמי 1933¡ התשמ״ב, עמי 1237 ו־1573.
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 מכ0ד, כללית

 עקרונות לקביעת
 מכפות אישיות

 מועדי זריעה
 וזנים

 עודף מכסות

 זכות בקרקע

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול תמותי אדמה בעוגת
 סתיו-חורף 1982), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי׳׳ט—
 1959 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה), כללים אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״עוגה״ — תקופה לזריעת תפוחי אדמה;

 ״סתיו—חורף 1982״ — התקופה שבין ט״ז באב התשמ״ב (5 באוגוסט 1982) לבין י״ד

 בחשון התשמ״ג(31 באוקטובר 1982);

 ״לגדל״ — לזרוע ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי אדמה.

 2. המכסה הכללית לגידול תפוחי אדמה מכל הזנים בעונת התיו—חורף 1982 היא
 9,000 דונם.

 3. למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמת בעונת סתיו—חורף 1982 תיקבע מכסה אישית
 על פי עקרונות אלה:

 (1) הבסיס לקביעת המכסה יהיה 30% מהממוצע של שטחי הגידול של
 תפוחי אדמה שגידל המבקש בפועל בעונות סתיו—חורף 1976, 1977 ו ־1978

 על פי מכסות שנקבעו לו כדין לאותן עונות;

 (2) למגדל שלא גידל תפוחי אדמה באחת מהעונות האמורות בפסקה (1)
 אך גידל תפוחי אדמה בעונת סתיו—חורף 1981 תיקבע מכסה בשיעור

 55% נןמכסתו בעונה המקבילה בשנת 1981 ;

 (3) אם קביעת המכסות מביאה להפחתה בהשוואה לשטח שנזרע כדין
 בעונה האחרונה שלפני קביעת המכסות, יהיה שיעור ההפחתה שווה ככל

 האפשר מבחינה יחסית לכל המגדלים שעליהם חלה ההפחתה.

 4. ועדת המכסות רשאית לקבוע למבקש את מועדי הזריעה ואת הזנים למכסה האישית.

 5. ועדת המכסות רשאית לקבוע מכסות אישיות למבקשים שלא גידלו תפוחי אדמה
 בשנה שחלפה וכן למבקשים להגדיל את מכסותיהם האישיות, לאחר קביעת המכסה
 האישית על פי האמור בסעיף 3 לכללים אלה וזאת מתוך יתרת המכסה הכללית, לאחר

 קביעת המכסות האישיות כאמור, וכן מתוך המכסות האישיות שנקבעו ולא בוצעו.

 ,6. ועדת המכסות רשאית שלא לקבוע מכסה אישית למגדל, אם לא הוכח להנחת
 דעתה כי הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או ברשותו כדין.

י ר ו ח  נתאשר. י ה ל ו מ ה ש
 כ״א באב התשמ״ב (10 באוגוסט 1982) יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

(3—881 an) 

ן פ ת ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 1 ס״יח התשי״ט, עמי 222; התשכ״ג, עמי 31; זזתשל״ו, עמ׳ 129¡ התש״ם, «מ׳ 229¡ התשמ״א, עמי 178.
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 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותינו(מכשירי קרינה לטיפול יפואי),
 התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה
 לטיפול רפואי), התשכ״ח—1968 1 (להלן — הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכים 1. מיום א׳ בחשון התשמ״ג (18 באוקטובר 1982) יהא נוסחו של סעיף 8(א) לצו:
 אגרה

 ״(א) בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 772 שקלים.״

ך מ ו ד ן ו ר  ה׳ באלול התשמ״ב (24 באוגוסט 1982) ב
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ~ 1 8 מ 6 ח ) 

 1 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230; התשמ״א, עמי 635; התשמ״ב, עמי 366.

 הודעת המדידות (אגדות), התשמ״ב—1982

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות המדידות (אגרות), התשל״ז—977!
 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד יחול מיום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982) שינוי
 בסכומי האגרה שלפי תקנה 2 לתקנות ונוסח חרישה של תקנה 2 יהיה:

 ״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך
 215 שקלים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או לחלק משעת

 עבודה כאמור; ואלה העבודות:״.

ר ל ד  כ״ ח באב התשמ״ב (17 באוגוסט 1982) ר ו ן א
) מנהל אגף המדידות 3 ־ ־ 3 3 מ 4 ח ) 

 1 ק״ת התשל״ז, עמי 1163; התשמ״א, ע8׳ 727.

 תיקון טעות דפוס
 בתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (תיקון),
ת 4382, התשמ״ב, עמי 1334, בסעיף 1 לתוספת החמישית — ו נ ק ת  התשמ״ב—1982, שפורסמו בקובץ ה

 (1) בפסקה (1), במקום ״1% מסכום המשכנת־״ צ" ל ״00/1° מסכים המשכנתה״;

ם ההגדלה״. ו כ ס  (2) בפסקה (5), במקום ״1% מסכום ההגדלה״ צ״ל ״00/1° מ

 (חמ 315—3)
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