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, ( !  תקנות םס 1נוש וקו! (תשלום חצויים)(מק,בצורת)(וניקו
m9ínvmn״-% 

 בתוקף סמכותי לפי 6עי&ים 36(א) ד 65 לחוק מם רכוש וקרן מיצויימ, התש3״א—
 11961י, לאחר התייעצות עמ שר החקלאות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

:  תקנות אלה

ה 9 1. בתקנת משנה 9(3) לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלוט פיצויים) (נזק בצורת), נ ק י ת י ז "  ת

 התשכ״ה—1964 2 (להלן «•־ התקנות העיקריות), המלים ״והחלטתה תהא סופית״ —
 יימחקו.

א: בו  nmn תקני, 9»! 2. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות י

ת 9א. (א) על החלטת ועדת הערר ניתן לערער, בבעיה משפטית, לבית י ב י י ו ע  ״«י
י , , ז  משפט מחו

 המשפט המחוזי תוך 30 ימים מיום שהובאה ההחלטה לידי המערער.

 (ב) הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא
 מענה של ועדת הערר,

 (ג) הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והוראות
, יחולו על הבקשה והדיון  תקנות סדרי הדין האזרחי, התשכ״ג—־1963 3

 בה, השיגוייפ המחוייגים.

 (ד) משהוגש ערעור, יודיע מזל.יר בית המשפט המחוזי לועדת
 הערר על הגשתו, ויושב ראשי הועדה יעביר לבית המשפט את פרוטוקול
 הועדה ובל חומר שהועדה נזקקה לו בקשר לענין המשמש נושא לערעור.״

(26 בדצמבר 1982) י ו ר ט א ר י ד ו ף ג  י׳ בטבת התשמ״
) שר האוצר 3 ״ ־ 4 מ 9 ח < 

 1 ס״ת התשכ״א, עמי 100; התשמ״א, «מ׳ 200.
 2 ק״ת התשכ׳״מ, עמ׳ 1040.
 3 ק״ת זז1ושכ״ג, «מ׳ 1869.

ת תסמן ״מד 0נ1״)(תיקון), ו י נ תב ) ן ו כ ות עידוד־ התי  תקנ
 התשמ״ג-• 1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—־1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

׳ התשל״ט— ( - ״ 1 2 ך 0 ע ן ״ ו ב ם ן ״ ן ן י ג 3 ת ן 1־,תו««ת 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (  תיקו

 21979, בסעיף קטן (ג), אחרי מםקת משנה (2) של הפסקה המתחילה במלים ״מסלול 8׳״
 יבוא: ״כן רשאי החוסך להקטין מדי חודש את סכומ ההפקדה החז־שי ובלבד שלא יפחת

 סכום זה מסכום שקבע הבנק מעת לעת״־

ם א ר י 1 ו ר ר ו  ג׳ בשבט התשמ״ג(17 בינואר 1983) י
 —^ שר האו^ר

. m  1 ס׳״דו ד,ו1שט״ז, ענן׳ 52; הוזשל׳׳ו, 159 '
, ««׳ 1384.  2 ק״ו1 הוזשל״ט, עמי 438; התשמ״א, עמ׳ 100; התשמ״ג
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 תקנות עידוד החסכון,(תכניות חסמן עם גרידה דולרית)(תיקון),
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956-י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת פפ תו  1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון עם ברירה דולרית), תיקון ה
, בסעיף קטן (ב), אחרי פסקת משנה (2) של הפסקה המתחילה במלים  התשל״ח•—1978 2
 ״מסלול א׳״ יבוא: ״כן רשאי החוסך להקטין מדי חודש את סכום ההפקדה החדשי, ובלבד

 שלא יפחת סכום זה מסכום שקבע הבנק מעת לעת.״

ר ו ד י ר ם א ר ו  ג׳ בשבט התשמ״ג(17 בינואר1983) י

 1 ס״דו התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשל״ח, :עמי 1378; התש״נו, עמי 2210; התשמ׳״א, עמ׳ 478; התשמ״ב, «מ׳ 1385.

ת חסכון ח״י כפליים)(תיקון), ו י (תכנ ן ות עידוד החסכו  תקו
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת פ ס ו ת ! ה  1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ח״י כפליים), התשל״ז— תיקו
א: ״כן רשאי החוסך בו ה (2) י  21976, בסופו של סעיף קטן (ג)(2), אחרי פסקת משנ
י חודש את סכום ההפקדה החדשי, ובלבד שלא יפחת סכום זה מסכום שקבע  להקטין מד

 הבנק מעת לעת.״

ם א ר י ד ו ר ר ו  ג׳ בשבט התשמ״ג(17 בינואר 1983) י
) שר האוצר 3 ־ ־ 4 5 מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עמי 159.
, עמ׳ 1384.  ,2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 502, עמי 1984; התש״ם, עמי 2297; התשמ״ג

ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת ת הרב־לאומי), ה מ ה  צו חסינויוח וזכויות (

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2 לחוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב־לאומי),
 התשמ״ב—1982 1 (להלן — החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדה משותפת של

 ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והבטחה של הכנסת, •אנו מצווים לאמור:

ת וזכויות ו י ו מ ס  1. לכוח הרב־ לאומי ולאנשי הכוה הרב־לאומי יהיו כל ההסינויות והזכויות שניתן ה
 לקבען לפי החוק.

 1 סייח התשמ׳״ב, עמי 30.
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 2. האמור בסעיף 1 לא יחול על אנשי הכוח הרב־לאומי שאינם בתפקיד —

, ולפי  (1) לענין עבירות לפי סעיף 144 לחוק העונשין, התשל״ז—21977
 סעיפים ד ו־13 עד 20 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג
 31973 (להלן — הפקודה), למעט עבירה של החזקת סם מסוכן או שימוש בו
 לצריכה עצמית בלבד של המחזיק או של המשתמש לפי סעיף 7 לפקודה,
 ולרבות עבירות של נסיון, שידול וקשירת קשר לבצע עבירה מן העבירות

 האמורות;

 (2) לענין חשד בביצוע עבירה שהיא פשע או עבירה של החזקת סם מסוכן
 או שימוש בו לצריכה עצמית בלבד של המחזיק או של המשתמש לפי סעיף 7

 לפקודה — לגבי מעצר, חיפוש או חקירה.

 3. לא יוגשו, אלא באישור היועץ המשפטי׳ לממשלה —

 (1) כתב אישום בעבירה לפי סעיף 2(1);

 (2) בקשה לבית משפט למעצר חשוד בביצוע עבירה לפי סעיף 2(2) לתקופה
 העולה על שבעה ימים מיום תחילת המעצר.

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982).

5 בינואר 1983) ) ג ״ מ ש ת  כ׳ בטבת ה
 (חמ 1639—3)

ם י ס , נ ד ש ר מ י פ ק ש ח צ  י
 שר החוץ שר המשפטים

 ׳2 ס״דו התשל״ז, עמי 226.
וסת חדש 27, עמי 526. י מדינת ישראל, נ נ  3 די

 אישור היועץ
 המשפטי לממשלה

לה  תחי

, ס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(הוצאות אש״לכארץ)  קביעת מ
ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(3) לתקנות מם הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות),
 התשל״ב—1972 י, אני קובע שסכומי הוצאות האש״ל, לענין התקנה האמורה, שיותרו

:  בניכוי בשנת המס 1982, יהיו כדלהלן

חת ערב  ארו

 הסכום בשקלים

חת צהריים קר ארו ה ארוחת בו פ ו ק ת  ב

60 110 50 30.6.1982—1.4.1982 

75 135 60 31.8.1982—1.7.1982 

90 170 75 30.11.1982—1.9.1982 

 מיום 1.12.1982 ואילך 90 205 110

ו ר ד ם א ר י ר ו  כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982) י
 (חמ 168—3) שר האוצר

 קביעת סכומי
ת האש״יל  הוצאו

 1 ק״ת התשל״ב, עימ׳ 1337¡ התשמ״ב, עמי 1306.
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ות למיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(יצוא משקאות משכרימ)  תקנ
 (תיקון), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי״ד—
 1954 •י, בהתייעצות בועדה המייעצת ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב)

ן תקנות אלה: , אני מתקי  לחוק יסוד: משק המדינה 2

ת תקני, 22 פ ל ח  1. במקום תקנה 22 לתקנות לפיקות על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא משקאות משכרים), ה
א: בו  התשל״ז—1977 3 (להלן — התקנות העיקריות), י

 ״אגרי׳ 22. (א) בעד בדיקת משקה ליצוא, למעט בירה, תשולם במשרד המחוזי
ה והמסחר בתל־אביב־יפו, אגרה בסכום 60 אגורות  של משרד התעשי

 חדשות לכל 10 ליטר של משקה מיוצא, ולכל חלק מהם — אגרה יחסית; %

 (ב) מי ששילם אגרה לפי תקנת משנה (א), תינתן לו לפי בקשתו,
 תעודה שתאשר את טיבו של המשקה, את גילו, או כל פרט, תכונה או

 דרישה שאישורם נדרש על ידי שלטונות ארץ הייעוד.״

ה 22א ספת תקנ . הו א ו ב  2. אחרי תקנה 22 לתקנות העיקריות י

ה 22א. אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש נובמבר ד מ צ ה  ״
 או מאי של כל שנה (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת
 המדד שפורסם לחודש ינואר 1982 (להלן — המדד היסודי), יבוא החל
 ב־1 בינואר שלאחר חודש נובמבר הנדון או החל ב־1 ביולי שלאחר
 חודש מאי הנדון, לפי הענין, במקום הסכום שנקבע בצו זה כשיעור
 אגרה, סכום המוגדל באופן יחסי לשיעור עליית המדד החדש לעומת

 המדד היסודי, בעיגול לחצי השקל הקרוב.״

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

, ( ן ות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרג־טמיק)(תיקו  תקנ
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 4, 5, 6, 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז—1956 /
, ובאישור ועדת הכספים של נוסח חדש], התשמ״א—21981  סעיף 62 לפקודת הרוקחים |

, אנו מתקינים תקנות אלה: 3 ה נ י  הכנסת לפי סעיף 1(ב) להוק־יסוד: משק המד

! תקני, 5א  1. האמור בתקנה 5א לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב־טמיק), תיקו
א: בו (א) ואחריו י מן סו , י  התשל״ח—1978 4

 1 פ״ח התשט״ז, עמי 79! התש״ל, עמי 36.
ת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694. נ  2 דיני מדי

 3 סייח התשל׳״ה, עמי 206.
 4 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 674; התשמ״א, עמי 1094.

 י״א בטבת התשמ״ג(27 בדצמבר 1982)
 (חמ 1254—3)

 1 פ״ת התשי״ד, עמי 137; י״פ התשי״ז, עמי 273.
 2 ס״ח התשל׳״ה, עמי 206.

 3 ק״ת התשל״ז, עמי 914; התש״ם, עמי 2180.
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 (ב) (1) הסכום האמור בתקנת משנה (א) יועלה במועדים הקבועים להלן לפי
:  שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כלהלן

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

;  לו שיראו אותו כמדד היסודי

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

 לו שיראו אותו כמדד היסודי.

 (2) סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל הקרוב;

 (3) בתקנה זו, ״מדדי׳ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה;

 (4) המנהל הכללי של משרד החקלאות יפרסם הודעה ברשומות בדבר
 הגדלת האגרה עקב עליית המדד.״

24 בנובמבר 1982) ) ג  ח׳ בכסלו התשמ״
 (וומ 139—3)

ס ט ק ו ר ש ז ע י ל ך א י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות שר הבריאות

 צו גמל אשדוד (הכרזת גמל)(תיקון), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ב) לחוק רשות הנמלים, התשכ״א—1961 !, וסעיף 2
ר:  לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א—1971 ־, אני מכריז ומצווה לאמו

ן סעיף 2 1. בסעיף 2(1) לצו נמל אשדוד (הכרזת נמל), התשכ״א—1960 3 (להלן — הצו קו  תי

א: בו  העיקרי), בסופו י

 ״כמו־כן קו המקיף שטח נוסף בצידו הדרומי״מזרחי של הנמל המשתרע בין
 נקודות הציון הבאות —

 מנקודת ציון 117.586/136.890 לנקודת ציון 117.614/136.894 וממנה
 לנקודת ציון 117.639/136.886, וממנה לנקודת ציון 117.652/136.871,
 וממנה לנקודת ציון 117.661/136.853 וממנה לנקודת ציון
 117.743/136.902 וממנה לנקודת ציון 117.731/136.930 וממנה
 לנקודת ציון 117.856/136.986 וממנה לנקודת ציון 117.853/137.008
 וממנה לנקודת ציון 117.842/137.014 וממנה לנקודת ציון
 117.831/137.164, וממנה לנקודת ציון 117.693/137.115 וממנה דרום
 מערבה ונסגר בנקודת ציון 117.586/136.890 (להלן — השטח הנוסף).״

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 145; התשמ״ב, עמ׳ 199.
י מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443; ס״ח התש״ם, עמ׳ 207. נ  2 די

 3 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 443; התשכ״ה, עמי 74.
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א: בו (א) ואחריו י מן סו  2. האמור בסעיף 3 לצו העיקרי י

 ״(ב) גבולות השטח הנוסף סומנו בקו אדום במפת אזור נמל אשדוד החתומה
ן התחבורה ביום כ״ד בטבת התשמ״ג (9 בינואר 1983) שהעתקים ממנה  ביד ש

 נמצאים במשרדי הממונים על מחוזות המרכז והדרום.׳׳

 ח י י ם ק ו ר פ ו
 שר התחבורה

 כייר בטבת התשמ״ג (9 בינואר 1983)
 (דומ 137—3)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
ר: י מצווה לאמו  11958, אנ

ת ד,ו!וםםו! פ ל ח ׳ ה  1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי: רכב), התש״ל—1970 ־
א: בו  במקום התוספת לצו י

 ״תוספת
 (סעיף 22)

 טור ב׳
 טור א׳ המחיר המרבי

 השירות בשקלים

 בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי אחד 248

י סרנים אחוריים 378  בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שנ

 בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע, מונית, טרקטור, רכב עבודה
 או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 8000 ק״ג בתחנת

 בדיקה מאושרת 97

 בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל 8000
 ק״ג או אוטובוס בתחנת בדיקה מאושרת 139

 בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חפשית והתקנת מגופה
 בתחנת בדיקה מאושרת 150״

ם ק ו ר פ ו י י 4 בינואר 1983) ח ) ג ״ מ ש ת  י״ט בטבת ה
 שר התחבורה

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; ס״ח התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 2186; התשמ״יג, עמי 143. ,
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1983-  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות)(מס׳ 4), החשמ״ ג

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

ת 1. בצו זה — ו ר ו ג  ה

 ״סיגריות״ — סיגריות מתוצרת הארץ המפורטות בטור א׳ לתוספת, בתפיסות בנות 20
 סיגריות;

 ״המחיר היציב״ — המחיר המרבי ביום כ״ ה בכסלו התשמ״ג (14 בדצמבר 1982);

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ו—975! 2,

 המחיר המרבי 2. המחיר המרבי לסיגריות הוא כמפורט בטור ב׳ לתוספת, ובלבד שאם המהיר על

 חבק חפיסת הסיגריות הוא נמוך מהמחיר שבטור ב׳ לתוספת, יהיה המחיר המרבי המחיר
; באין חבק על החפיסה או אם המחיר אינו נקוב — לא ימכור אדם  הנקוב על ההבק

 סיגריות במחיר העולה על המחיר היציב.

י 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות) (מס׳ 3), התשמ״ג—198.3 י— י ט י  ב

 בטל,

ג (14 בינואר 1983).  תחייה 4. תחילתו של צו זה ביום כי־ ט בטבת התשמ״

ספת  תו
 (סעיף 2)

ר ב׳  טו
 טור א׳ המחיר לצרכן בשקלים

לל מעי״מ ות כו גרי  סוג הסי

 מזרחיות
 סילון 4.45
 מרום 5.10
 דובק 10 6.20

 דובק פילטר, אסקוט 10.00
 רויאל, פולריס 13.00

 וירג׳יניה
 נלםון 13.00
 נובלס פילטר 15.50
 טיים, אירופה, שרתון, נלסון פילטר, טיים מנטול 16.60
 קפיטול, םמייל 17.00
 ברודוויי 100, טיים 100 20.20
 ברודוויי 80 19.20
נטנה 20.75  מו

ן פ ת ו ע ד  ג
ח והמסחר  שר התעשי

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

 3 ק׳׳ת התשמ״ג, עמ׳ 552.

 כ״ח בטבת התשמ״ג(13 בינואר 1983)
 (חמ 455—3)
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים)
 (מס׳ 3), התשמ״ג-983ץ

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

 1. י בצו זד, _ הגדרות

 ״חלקי עוף קפואים״ — חזה או כרעיים שלמים 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,
 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 ואדמות במגש;

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

 ״כבדים״ — כבדים שלמים של פטם שמשקלם 500 גדם, 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 מם ערך מוסף, התשל״ו—975! 2,

י ב י י מ י ח  2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כלהלן: מ

 במכירת לצרכן
 לק״ג, כולל מע״מ

נאי בפתח מחסן  במכירה לקמעו
נאי לק׳׳ג, ללא מע״מ  דולק העוף הקפוא סיטו

 חזה 158.79 210

 כרעיים שלמים 73.35 97

 שוקיים 93.00 123

 ירכיים. 52.17 69

 כבדים 164.84 218

 קורקבנים 77.88 103

 לבבות • 164.84 218

 טחולים 98.30 130

 t סייח התשי״ח, עצן׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 סייח התשל׳יו, זימ׳ 52.
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 2),
— בטל.  התשמ׳׳ג—1982 3

 ביטול

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ ח בטבת התשמ״ג (3 בינואר 1983).

ך י ל ר ה א ח מ 2 בינואר 1983) ש ) ג ״ מ ש ת  י״ז בטבת ה
) שר.החקלאות 3 - מ 6 ח < 

 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 598.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים)
 (מס׳ 3), התשמ״ג-1983

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

 הגדרות 1. בצו זה —

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

ה: הי  2. המחיר המרבי לביצה י
ו במכירה לצרכן ת ו נ ח נאי ב ל הביצה במכירה לקמעו ק ש  מ

ם, כולל מע״מ  בגרמים בשקלים, ללא מע״מ בשקלי

 מעל ל־70 2.09 2.60

 מ־65 עד 70 2.05 2.55

 מ־60 עד 65 1.97 2.45

 מ־55 עד 60 1.73 2.15

 מ ־50 עד 55 1.49 1.85

 מ־45 עד 50 1.13 1.40

 עד 45 0.85 1.05

 3. (א) במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי המוכר
 לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 1, 1.35 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה.

 (ב) במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שלושים ביצים לפחות רשאי
 המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 1, 1.50 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה.

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס׳ 2), התשמ״ג—
 31982 — בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום י״ה בטבת התשמ״ג (3 בינואר 1983).

ך י ל ר , א ד ח 2 ביגואר 1983) ש. מ ) ג ״ מ ש ת  י״ז בטבת ה
< שר החקלאות 3 ־ 2 0  >חמ 9

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

 3 ק״ת התשמ״ג עמ׳ 575.

 תופפת בעד
 אריזה

 ביטול

 תחילה
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו)
ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ח  (מס׳ 3), ה

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

 1. בצו זה — הגדדוין

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

 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן:

 מור ד׳
 המחיר בשקלים במכירת —

 לצרכן
 כולי מעי׳!

 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 טור ג׳
 מכמות

 טור ב׳
 תאריזה

 «וי א׳
 המצרך

 הלכ ומשקאות חלב

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 4.39 5.60

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 8.30 10.40

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר־ 4.16 5.35

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 8.31 10.55

 חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ״ל 8.03 10.30

 ן ליטר 7.35 9.70
 מכל פלסטיק או

 מכל קרטון
 חלב תיון(1.5% שומן)

 חלב רויון(1.5% שומן) מכל קרטון 1 ליטר 13.94 18.40

 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 3.21 . 4.20

 חלב עמיד מכל קרטון 1 ליטר 13.35 16.90

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 7.86 10.00

 חלב הומוגני מכל קרטון 1 ליטר 9,87 12.50

 מוצרת חלפ ניגרת

 גביע 170 מ״ל 3.26 4.20
 זבדה ״אשל״ מתוצרת תנובה,

 ׳׳עדית״ מתוצרת טרד.

 גביע 170 מ״ל 3.18 4.10
 לבן(3% שומן) ״גיל״ מתוצרת תנובה,

 ״עוז״ מתוצרת טרה

 ״יוגורט״ מתוצרת תנובה, טרה גביע 170 מ״ל 3.58 4.55

 גביע 170 מ״ל 4.69 6.10
 ״דנובה״ מתוצרת תנובה, ״דנונה״

 מתוצרת שטראוס

ת מ  ש

 שמנת חמוצה גביע 170 מ״ל 5.36 6.95

 שקית 250 מ״ל 14.83 19.50
 שמנת מפוסטרת (33% שומן) מתוצרת

 תנובה, טירה, שטראוס

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ם״ת התשי״ו, עט׳ 52.
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 «ודד׳
 תמחיר בשקייס במכירת —

 טור ג׳
 לקמעונאי מרבן

 הכמות ללא מ«״מ כולל מע׳׳מ

9.15 7.23 

17.70 13.86 

10.20 8.03 

 100 גרט

 200 גרם

 100 גרם

 9ור ב׳

 תאריזת

ה ל מ  ח

 , חבילה

 חבילה

 6ור א׳
 המגרד

 חמאח

 חמאה

 חמאה מלוחה

 חמאה בטעם הולנדי מתוצרת תנובה

11.90 9.37 

16.80 12.77 

32.50 25.45 

 250 גרם 14.32 18.85

 250 גרם 9.38 11.90

19.80 15.47 

 250 גרם 9.63 12.30

 125 גרם 5.39 7.30

12.70 9.92 

12.50 9.79 

 250 גרם 12.78 16.35

23.10 

30.90 

17.71 

23.48 

134.40 101.97 

 ג8ינות רכות ולבנות

ה כחושה רגילה מתוצרת טרה חבילה 250 גרם ע ב  ג

 גבינה לחיתוך כחושה ״כנען״

 מתוצרת תנובה חבילה 250 גרם

 גבינה לחיתוך כחושה ׳׳כנען״ מתוצרת
 תגובה חבילה 500 גרם

 גבינה כחושה לחיתוך ״כגענית״
 מתוצרת תנובה גביע

 גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובה גביע

 גבינה לחיתוך חצי שמנה (5% שומן)
 ״טוב טעם״ מתוצרת טרה חבילה 250 גרם

 גבינה חצי שמנה (5% שומן) מתוצרת טרה,
 תגובה גביע

 גבינה חצי שמנה ״סביון״ מתוצרת תנובה קופסה מרובעת

 גבינה שמנה למריחה (9% שומן)
 מתוצרת תנובה, טרה גביע 250 גרם

 גבינת קוטג׳(9% שומן) מתוצרת תנובה,
 טרה גביע 225 גרם

 גבינה שמנה למריחה (12% שומן) מתוצרת
 תנובה, טרה גביע

 גבינה מלוחה ״עין חמד״ או ״חמד״

 מתוצרת תנובה חבילה 250 גרם

 גבינת ברינזה מתוצרת תנובה, טרה חבילת 250 גרם

 גבינת ״פטה״ מחלב בקר מתוצרת תנובה פח 1 ק״ג

 1 ק״ג 100.53 132.00

 חבילת פרוסות 200 גרם 24.30 31.70

 חבילת פרוסות 200 גרס 26.55 34.80

 גבינות קשות

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תנובה
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 טורד׳
 המחיר בשקייים במכירה ~

 לקמעונאי לצרכן
 ללא מע״מ כולי מע״מ

 טור ג׳
 הכמות

 1 ק״ג 123.08 160.00

 טור ב׳
 האריזה

 1 ק״ג 115.70 151.00

 חבילת פרוסות 200 גרם 30.50 39.50

 חבילת פרוסות 200 גרם 27.70 36.20

 1 ק״ג 125.10 163.00

 1 ק״ג 123.95 162.00

 חבילת פרוסות 200 גרם 30.95 40.30

 חבילת פרוסות 200 גרם 35.00 45.50

 1 ק״ג 126.65 164.00

 טור א׳
 המצרך

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״ מתוצרת
 תנויבה, ״טיראן״ מתוצרת טנא, ״פאר״

 מתוצרת טרה, ״אדימר״ מתוצרת שטראויס

 גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר״ מתוצרת
 שטראום

 גבינה קשה חצי שמגר. ״גוש חלב׳׳
 מתוצרת תגובה

 גבינה קשה שמגר. ״גדי׳ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״גוש חלב״ או ״כל בי״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה כלילת שומן ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה

 ״טלי העמק״ מתוצרת תנובה.

 גבינה קשה שמנה ״מיתן״ מתוצרת
 שטראוס

 גבינה קשה שמגה ״ערד״ מתוצרת
 טנא, ״הדר״ מתוצרת טרה

 גבינות מותכות

 6 משולשים 240 גרם 13.91 18.20
 בקופסה

 ״כרמל״ או ״עמק״ מתוצרת תגובה

 8 משולשים 200 גרם 13.91 18.20
 בקופסה

 ״נועם״ מתוצרת תגובה

 16 משולשים 240 גרם 17.88 23.40
 בקופסה

 ״משק״ מתוצרת תנובה

 טעדניפ

 גביע 170 מ״ל 4.67 6.10
 יוגורט בטע6 פידות ״פריגורט״ תנובה

 ״יוטבתה״ (3% שומן)

 גביע 120 מ״ל 4.64 6.10
 יוגורט דל שימן עם פירות ״פרילי״

 תנובה (1.5% שומן)

 ״יוגיינג״ בטעם, פיריות מתוצרת תנובה גביע 170 מ״ד 4.68 6.10

 ״מילקי״ מתוצרת שטראוס גביעי 170 מ״ל 6.21 8.60

 גביע 120 מ״ל 4.75 6.25

 מעדן חלב בטעמים (1.5% שומן) ״קרמלי״
 תנובה, ״טנא קרם״, ״טנא פרי״,

 ״דני״ שטראוס

 ״יוגלי״ מתוצרת תנובה גביע 120 מ״ל 4.12 5.45
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 2),
— בטל.  התשמ״ג—1982 3

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ח בטבת התשמ״ג (3 בינואר 1983).

 ביטול

 תחילה

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

2 בינואר 1983) ) ג ״ מ ש ת  י״ז בטבת ה
 (חמ 6—3)

 3 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 588.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)
 (מס׳ 3), התשמ״ג-1983

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

 1. בצו זד. —

 ״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;

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

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ו—975! 2,

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

 במכירה לצרכן
לל מע״מ  כו

75.00 

75.00 

75.00 

73.50 

נאי בפתח  במכירה לקמעו
 מחסן סיטונאי,

 ללא מע״מ

56.71 

56.71 

56.71 

55.58 

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 95.2,2 אגורות חדשות לכל קילוגרם (כולל מע״מ).

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 2),
— בטל־  התשמ״ג—1982 &

3 בינואר 1983). ) ג  תחילתו של צו זה ביום י״ח בטבת התשמ״

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

2 בינואר 1983) ) ג ״ מ ש ת  י״ז בטבת ה
 (חמ 3-6)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ג, עמ׳ 92.
 2 פ׳׳ ח התשל״יו, עב׳ 52.

ת התשמ׳״ג, עמ׳ 591. ״  3 ק

 תופפת בעד
ן ת למהדרי  בשרו

 ביטול

לה  תחי
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ם ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד עממי  צו הפיקוח על מצרכי
׳ 2), התשמ״ג-1983 ס ן מ קו (תי ת) סו  בתפי

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

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד החלטת התו0«ת
א: בו , י  עממי בתפיסות), התש״ם—1980 2

 ״תוספת
 (סעיף 2)

סת בשקלים במכירת  המחיר לחפי
 טור ב׳

 טור א׳ משקל החפיסה '׳לקמעונאי לצרכו

 ןןמציד בגרמיט ללא פ*״מ כולל מע״מ

 שיקולך חלב 50 7.60 9.75
 שוקולד חלב 100 14.50 18.65
 שוקולד חלב 200 28,35 35.95

 שוקולד מריר 50 8.80 11.40

 שוקולד מריר 100 16.75 21.45

 שוקולד מריר 200 ׳ 32.55 41.95"

6 בינואר 1983) תחילה ) ג ״ מ ש ת  תחילתו של צו זה ביום כ״א בטבת ה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיד. והמסחר

ג (2 בינואר 1983) ״ מ ש ת  י״ז בטבת ה
 (חמ 1248—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ׳׳ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1178¡ התשמ״ג, עמ׳ 86.

הודעה ת מחירים ו א ל ע ח על מצרכים ושירותים (איסור ה קו  צו הפי
 על העלאת מחירים)(תיקון מס׳ 4), התשמ״ג-1983

ם ושירותים, התשי״ח—957! 1 י כ ר צ ח על מ ו ק י פ ף 16ב לחוק ה י י סע פ י ל ת ו כ מ  בתוקף ס
: ר ו מ א ה ל ו ו י מצ  אנ

; ״ ק י ת מחירים והודעה ת א ל ע סור ה ם ושירותים (אי י כ ר צ ל מ  1. בתוספת השניה לצו הפיקוח ע
א ״חצץ המיוצר באזור אילת — 25.17״, השניה ו ב , בסופה י ל העלאת מחירים), התש״ ם—1980 2  ע

לת ל צו זה ביום ב׳ בסבת התשמ״ג (5 בינואר 1983). תהי  2. תהילתו ש

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר ה תעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1933; התשמ״ג, עמי 129, 515, 616.

״ט בטבת התשמ״ג (4 בינואר 1983)  י
 (חמ 14—3)
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 בתוקף• סמכותה לפי סעיפיה 14, 15 ו״109 לחוק לשמת עוו״כי־חדין, חתשכ״א—
, מתקייגה המועצה חאחניח של לשכת עורקי הדין כללים אלה:  1961 ו

(מם»ר חצרי 3תי •הדין המשמעתיים), התשכ״צ— ן  מיקח ״״יי 2 1. גםעיף 2 לכללי לשכת עודמ״חדי
 21962 ־—

ז תל־אביב־־יפו -״ ז תל־־אביגנ־יפו — 60״ יבוא ״במחו  (1) במקום ״במחו

 100״ ;

 (2) בפקופ ״במחוז חיפה — 21״ יבוא ״במחוז חיפה — 30״ ;

 (3) גמקוט ״במחוז באר־־שגע — 9״ יבוא ״במחוז באר־שבע — 15״.

ל n ש י ן א ש  3תאשר. מ י
ג בטבת התשמ״ג(28 בדצמבר 1982) יושב ראש ׳המועצה הארצית ״  י

 של לשבת עורכי הדין
 מ דע ד; 8:1 י מ.
 שר המשווטינ!

 1 ס״ת התשכ״ז!, עמי 178.
 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 1409.
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 נדפס בדפוס הממשלה,, ירושלים
_ 696 
 המתיו״ 16 שקליפ




