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 צו הסטטיסטיקה (מימקד האוכלוסין והדיור), התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב—1972,
ר:  ולאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —

 ״המיפקד״ — מיפקד האוכלוסין והדיור, התשמ״ג—1983 ;

 ״המועד הקובע״ — שעת חצות במוצאי שבת כ״ג בסיון התשמ״ג (4 ביוני 1983) ;

 ״תושב״ — אדם אשר במועד הקובע נמצא בישראל, למעט מי שנמצא בישראל לתקופה
 של פחות משנה אחת ואין בידו אשרת עולה, ולרבות תושב ישראל הנמצא זמנית

; ת ח  מחוץ לישראל לתקופה של פחות משנה א

 ״מוסד״ — בית חולים, בית חולים לחולי נפש, בית אבות, בית יתומים, מוסד חינוכי, מרכז
 קליטה, פנימיה, מחנה, מנזר; בית סוהר, בית מלון, בית הארחה וכל מעון או מקום אחר

 שבו לנים, חוסים, מאושפזים, מתאכסנים או מתגוררים אנשים.

ן י״א בסיון התשמ״ג (23 במאי 1983) לבין כ״ג בתשרי  2. המיפקד ייערך בתקופה שבי
 התשמ״ד (30 בספטמבר 1983).

ת המיפקד פ ו ק  ת

 3. המיפקד יקיף את כל תושבי המדינה במועד הקובע.

:  4. לשם ביצוע המיפקד רשאי הסטטיסטיקן
ה; נה לאזורי מיפקד ולחלק את האזורים לאזורי משנ  (1) לחלק את המדי

 (2) למנות, בין בעצמו ובין על ידי מי שהוא הסמיכו לכד, מרכזי אזורים,
 מפקחים, רבי פוקדים, פוקדים, שלוחים ועובדים אחרים;

 (3) לקבוע את סדרי המיפקד בהודעה שתפורסם בדרך שתיראה לו.

 5. הנושאים שייכללו בשאלוני המיפקד ייקבעו בטפסים החתומים ביד הסטטיסטיקן
 והמוצגים לעיון הציבור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד ראש הממשלה, ירושלים.

 6. אלה ישיבו על שאלוני המיפקד וימסרו, לפי מיטב ידיעתם, פרטים נכונים על
דם:  האנשים המצויינים לי

י ביתו, ועל האנשים הלנים  (1) מי שמלאו לו 15 שנים — על עצמו ועל בנ
רה;  באותה די

; ט ב  (2) ראש שבט בדואי — על בני אותו ש

 (3) מנהל מוסד — על האנשים המתחנכים, החוסים, המאושפזים, הלנים,
סד;  המתאכסנים או המתגוררים באותו מו

 (4) מנהל או מזכיר של תאגיד או מפעל — על חברי התאגיד ועובדי
 המפעל.

 היקף המיפקד

ת ו י  סמכו
 הסטטיסטיקן

 נושאי המיפקד

ל -  המשיבים ע
י המיפקד נ ו  שאל

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 י״ב בשבט התשמ״ג(26 בינואר 1983)
 (ח מ 1524—3)

וסח חדש 24, עמי 500. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
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 תקנות עידוד החעשיה (מסים)(בחי מלון)(תיקון), התשמ״ג-983ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51 ו־52 לחוק עידוד התעשיד. (מסים), התשכ״ט—
ן תקנות אלה: י מתקי  1969 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

! . י נ ק ! ת  1. בדישה• לתקנה 1 לתקנות עידוד התעשיה (מסים) (בתי מלון), התשל״א—21971, תיקו
 במקום ״החל במלים ״אשר בשנת המם״ ״ יבוא ״ ״שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות

, ,. . ״ ״ ת י ר ו צ  ״

לה'  2. תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן. תחי

9 בינואר 1983) י ו ר ם א ר י ד ו ר ) ג ״ מ ש ת  כ״ד בטבת ה
) שר האוצר 3 ־ 1 6 4 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 232.

 2 ק״ת התשל׳״א, «מ׳ 1325.

 תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דידה באזור פיתוח)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ג-1983

ן , אני מתקי 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 (13) (ב) ו־243 לפקודת מס ה
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באזור פיתוח), תיקו! תקני
 . התשלי׳ז—1977 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנת משנה (א)(2), במקום ״על 2250

 שקלים לחודש״ יבוא ״על הסכום לכל חודש בשנת המס כמפורט בתוספת״.

ת פ ס ו ספת ת א: הו בו  2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות י

 הסכום בשקלים

 ״תוספת

200 

2250 

 4500״

1981 

1982 

1983 

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 י׳ בשבט התשמ״ג(24 בינואר 1983)
 (חמ 637—3)

סח חדש 6, עמ׳ 120. ו נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2544; התשמ״ג, עמי 360.

ת 4461, א׳ באדר התשמ״ג, 14.2.1983 803 ו נ ק ת  קובץ ה



 תקנות פיצוי מפוני סיני(מילווה ושיעבודים), התשמ״ ג-1983

 בתוקף םמכויותינו לפי סעיפים 27 (י״ב) ו־(ט׳׳ז) ו־69 לחוק פיצוי מפוני סיני,
1 (להלן — החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:  התשמ״ב—1982

 1. בתקנות אלה —

 ״מילווה״ — איגרות החוב לפי החוק או הזכות לקבלתן, כפי שנרשמו בפנקס איגרות
 החוב המתנהל בבנק ישראל;

 ״אישור שיעבוד״ — אישור לפי סעיף 27(ט) לחוק שנתן שר החקלאות, או שר התעשיה
 והמסחר או שר התיירות או מי שהם או אחד מהם הסמיכו לכך, לשיעבוד מילווה.

 2. (א) המינהלה תמסור לבנק ישראל הוראה בכתב שתכלול את שם הזכאי וסכום
 השווי הנקוב של איגרות החוב שלהן הוא זכאי.

 (ב) כללה ההוראה שמות של שני זכאים או יותר יצויין חלקם במילווה; לא צויין
 חלקם — יראו אותם כאילו הם זכאים למילויה בחלקים שווים.

 3. (א) בנק ישראל ינהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של הזכאים ושוויין
 הנקוב של איגרות החוב שבבעלותם (להלן — הפנקס).

 (ב) הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו.

 4. בנק ישראל יוציא איגרות חוב וימסור אותן לכל זכאי שיבקש זאת; הוגשה בקשה
נה; האיגרת  כאמור, תינתן לזכאי איגרת חוב ערוכה על שמו בנוסח שבתוספת הראשו

 תחולק לשני חלקים שווים שיסומנו ״מחצית א׳״ ו״מחצית ב׳״.

ראת המיגהלה  הו

 פנקס איגרות

גרות  הוצאת אי
ס ק נ פ  ורישום ב

גול סכומים 5. סכום מילווה שאינו מתחלק בחמש יעוגל לסכום השקלים הקרוב המתחלק בחמש.  עי

 6. איגרות החוב שהוצאו יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות בנקים או בכל
 דרך אחרת שקבע בנק ישראל.

 7. (א) הודעה בדבר שיעבוד מילווה תינתן לבנק ישראל לפי טופס 1 שבתוספת
 השניה חתומה בידי הזכאי והנושה ויצורף אליה אישור שיעבוד,- בהודעה יצויין אם

 השיעבוד חל על מחצית א׳ או על מחצית ב׳ של המילווה.

נות בדבר  (ב) הודעה בדבר שיעבוד המילווה: תירשם בבנק ישראל; הודעות שו
 שיעבוד אותה מחצית איגרת חוב או הזכות לקבלתה שנתקבלו מאת נושים אחדים יירשמו

 לפי סדר קבלתן, והבנק יודיע על הרישומים וסדרם לנושים.

 8. (א) שועבד תילווה בטרם הוצאה, איגרת החוב והזכאי ביקש הוצאתה, תופקד
 האיגרת בבנק ישראל בעת הוצאתה, ולא תישלח לזכאי.

 (ב) שועבד מילווה שהוצאה בשלו איגרת חוב, לא ירשום בנק ישראל את השיעבוד
 אלא לאחר שהאיגרת הופקדה בבנק ישראל.

ת ו ד ו ע  משלוח הת

 שיעבוד מילווה

ת ד ק פ  ה
ב ת חו גרו  אי

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי

ת 4461, א׳ באדר התשמ״ג, 14.2.1983 ו נ ק ת  804 קובץ ה



 מימוש השיעבוד
ם דמי  ותשלו

 הפדיון

מומש לפני מועד פרעון המילווה ששועבד. י  9. (א) השיעבוד לא.

 (ב) בעת המימוש ישלם בנק ישראל לנושים את דמי הפדיון של המילווה לפי
 סדר רישום השיעבודים, והיתרה — אם תהיה — תשולם לזכאי.

ל שיעבוד  10. הודעה בדבר ביטול שיעבוד מילווה תינתן לבנק ישראל לפי טופס 2 שבתוספת ביטו
 השניה, חתומה בידי הזכאי והנושה.

ו ניתן להעברה, ובנק ישראל לא ירשום העברת שיעבוד. אין העברת נ  11. שיעבוד של מילווה אי
 שיעבוד

ת חוב שהוצאה לזכאי או שזכותו לקבלתה נרשמה פיייז ר מ  12. (א) מחצית א׳ של א

 בפנקס, תיפדה ביום ז׳ בניסן התשמ״ז (6 באפריל 1987), ואילו מחצית ב׳ תיפדה ביום
 ג׳ בניסן התשנ״ב (6 באפריל 1992), והכל בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כאמור בסעיף

 27(ה) ו־(ו) לחוק.

 (ב) פדיון המילווה ייעשה לזכאי הרשום בפנקס כבעל איגרות החוב, ואם המילווה
 שועבד — לאנשים כאמור בתקנה 9; הפדיון ייעשה בהמחאה לפקודת הזכאי בלבד

 שתישלח בדואר רשום לפי מענו או על ידי זיכוי חשבונו בבנק.

 (ג) הוצאה לזכאי איגרת חוב שלא הופקדה כאמור בתקנה 8(ב) ייפדה המילווה
:  לזכאי הרשום בפנקס באחת משתי דרכים אלה

 (1) לאחר מסירת האיגרת לבנק ישראל, זיהויו המתאים של הזכאי לאיגרת
גרת;  וחתימתו של אותו זכאי על האי

 (2) לאחר הצגת האיגרת לפדיון באמצעות בנק, כמשמעותו בחוק הבנקאות
, ובלבד שהבנק אישר על האיגרת או בדרך אחרת  (רישוי), התשמ״א—21981
 שבנק ישראל יורה, כי בתמורה המשתלמת בעד האיגרת עם הצגתה לבנק

 ישראל, יזוכה ביום הפדיון חשבונו של הזכאי אצל הבנק.

 13. הועבר מילווה מכוח הדין, ירשום זאת בנק ישראל בפנקס, והוראות תקנה 12(ב) העברה

 ו־(ג) יחולו בשינויים המחוייבים.

 תוספת ראשונה
 (תקנה 4).

 נוסח איגרת החוב

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 איגרת מילווה מפוני פיני, וזתשמ״ג—1982
׳ ת א י צ ח  מ

 מחצית א׳ בסכום שקלים

 1. מחצית א׳ זו של איגרת החוב מוצאת בהתאם להוראות חוק פיצוי מפוני סיני,
 התשמ״ב—1982 (להלן — החוק) והתקנות שהותקנו על פיו.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 2 ס״וו התשמ״א, עמי 232, 320.
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נה סחירה ואינה ניתנת להעברה או לעיקול, למעט העברה :מכוח  3. איגרת חוב זו אי
 הדין.

יתנת לשיעבוד אלא בתנאים הקבועים בחוק. נה נ  4. איגרת חוב זו אי

 5. מחצית א׳ זו של איגרת החוב תיפדה ביום ז׳ בניסן התשמ״ז (6 באפריל 1987).

 שר האוצר החשב הכללי

 1. * חתימת הבעל הרשום בעת הפדיון : אנו מאשרים כי
 החתימה לעיל היא חתימת הזכאי אשר חתם בפנינו ביום

 לאחר שזוהה על פי תעודת זיהוי מס׳

 2. * חשבון הזכאי זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי הצמדה וריבית.

 * מחק את המיותר.

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

לדה מפוני פיני, התשמ״ג—1982  איגרת מי

׳ ת 3 י צ ח  מ

ם .שקלי . .  מחצית ב׳ בסכום .

 1. מחצית ב׳ זו של איגרת החוב מוצאת בהתאם להוראות חוק פיצוי מפוני סיני,
 התשמ״ב—1982 (להלן — החוק) והתקנות שהותקנו על פיו.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. איגרת חוב זו אינה, סחירה ואינה ניתנת להעברה או לעיקול, למעט העברה מכוח
 הדין.

יתנת לשיעבוד אלא בתנאים הקבועים בחוק. נה נ  4. איגרת חוב זו אי

 5. מחצית ב׳ זו של איגרת החוב תיפדה ביום ג׳ בניסן ה תשני• ב (6 באפריל 1992).

 שר האוצר החשב הכללי

 1. * חתימת הבעל הרשום בעת הפדיון אנו מאשרים כי
 החתימה לעיל היא, חתימת הזכאי אשר חתם, בפנינו ביום

 לאחר שזוהה על פי תעודת זיהוי מס׳

 2. * חשבון הזכאי זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן •המילווה, הפרשי הצמדה וריבית.

 * מחק את המיותר.
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 תוספת שגיה
׳ 1 ס פ ו  ט

 (תקנה 7) הודעת שיעכוד מיום

דת זהות  1. שם הזכאי . מס׳ תעו
- •  מם׳ רשום בבנק ישראל •

 2. מען הזכאי

 3. שם הנושה

 4. מען הנושה

ת:  5. פירוט האיגרות או הזכויות המשועבדו

 מילווה מפוני סיני, התשמ״ג—1982
 מס׳ האיגרת

 * סכום המילווה המשועבד * סכום המילווה המשועבד
ת ב׳  מחצית א׳ / מחצי

 6. פירוט החיובים של הבטחת תשלומם ניתנו האיגרות או הזכויות כבטוחה:

 7. אנו מאשרים את נכונות כל הפרטים דלעיל וכי האיגרות או הזכויות שועבדו, כבטוחה
 לאשראי למטרות חקלאות, תעשיה או תיירות.

 8. אישור השיעבוד הנזכר בסעיף 7 לעיל מצורף בזה.

חותמת הנושה  חתימה ו

 מחק את המיותר.

ס 2 פ ו  ט

ד מיופ .. ל שיעבו ו ט  (תקנה 10) • הודעת מ

 1. שם הזכאי , מס׳ תעודת זהות

 מס׳ רשום בבנק ישראל

 2. מען הזכאי

 3. שם הנושה

 4. מען הנושה
ת:  5. פירוט האיגרות או הזכויות המשועבדו

 מילווה מפוני סיגי, התשמ״ג—1982

 * סכום המילווה המשועבד * סכום המילווה המשועבד
ת ב׳ , מחצי י  מחצית א

 6. פירוט החיובים שלהבטחת תשלומם ניתנו האיגרות או הזכויות כבטוחה:

 * מחק את המיותר.
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 7. תאריך הודעת השיעבוד

 8. הרינו להודיעכם כי אנו מסכימים לביטול השיעבוד המתייחס לאיגרות או לזכויות
 דלעיל.

חותמת הנושה . חתימת הזכאי  חתימה ו

 ה׳ בשבט התשמ״ג(19 בינואר 1983)
 (חמ 1646—ג)

ר ו ד י ר ם א ר ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

 תקנות מס קניה (טובין)(תיקון), התשמ״ג-983ץ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי״ב—1952 י,
:  אני מתקין תקנות אלה

, במקום ״ל־5 שקלים״ יבוא  תיקו! תקנה 23 1. בתקנה 23 לתקנות מס קניה (טובין), התשי״ג—1953 2

 ״ל־10 שקלים״.

ם א ר י ד ו ר ר ו  י) בשבט התשמ״ג(24 בינואר 1983) י
) שר האוצר 3 ~ 2  >"מ 0

 1 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 344; התשל״ז, עמי 3.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1364; התשמ״א, עימ׳ 630.

 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח)
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ג-983ו

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

ספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח),  החלפת התו

א: בו , י  התש״ם—1980 2
 ״חוסמת
 (סעיף 2)

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

׳ לנייטוגאי לקמעונאי לצרכן ר»  טו
 המצרך ללא מע״מ ללא מע״מ כולל גמ״ט

לה) בשקיות 4.80 5.49 7.55 (מעו לחן  מלח שו

 מלח למאכל (עבה) בשקיות 4.66 5.35 7.40״

(30 בינואר 1983). ג לה 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בשבט התשמ״  תחי

ת ן פ ו ע ד 27 בינואר 1983) ג ) ג  י״ג בשבט התשמ״
 >המ 3-1425) שר התעשיה והמסחר

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1195; התשמ״ג, •עמי 107 ו־217.
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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש),
 (מס׳ 2), התשמ״ג-1983

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

 1. בצי זך, — הגדרות

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

י 373 — סיון התש״ל (יוני 1970) — דבש 3,-  ״דבש״ — כמשמעותו בתקן הישראלי ת״

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

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

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

עצה לייצור שיווק דבש  2. לא ישווק משווק דבש באריזת שי, אלא אם קיבל לכך את אישור המו

' ש ת ו ז ' י א  ולשיווק של דבש. ב

 המחיר המרבי למפלים או לקופסאות פח המכילים דבש, בשקלים, כולל מע״מ, יהיה מחיי מרבי לדבש
 במכלים או

 בקופסאות פח

 מחיר מרבי
 ידבש גלמי

ה ל ו ח ת  סייג ל

ל טו  בי

לה  תחי

:  כלהלן
 במכירה לצרכן

 כולל מע״׳מ
אי נ  במכירה לקמעו

 הפריט ללא מיע״מ

 מכל 170 גר׳ 29.27 39.50
 מכל 200 גר׳ 35.06 47.30
 מכל 350 גר׳ 63.86 86.20

 מכל 500 גר׳ 82.72 111.70
 מכל 1 ק״ג 155.57 208.50
 מכל 3 ק״ג 453.69 588.70
 קופסת פח 3 ק ״ג 459.11 597.30

 מחירו של דבש גלמי לחקלאי יהיה 103.50 שקלים לק״ג כולל מע״מ.

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

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש), התשמ״ג—1982 *

(31 בינואר 1983). ג  תחילתו של צו זה ביום י״ז בשבט התשמ״

.4 

.5 

.6 
 בטל.

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 ממלא מקום שר החקלאות

(27 בינואר 1983) ג  י״ג בשבט התשמ״
 (חמ 6—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ׳״ב, עמ׳ 92.
 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
 3 ק״ת התשל״א, עמי 255.

 4 ק״ת התשמ׳״ג, עימ׳ 336.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים וחובת מכירה באריזות של
 בשר קפוא)(מס׳ 4), התשמ״ ג-983 ן

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

— ח ׳ 1. בצו ז י י י י " 

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

 ״בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר״ — בשר בקר קפוא שגעשו 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״ — בשד קפוא מעגל חלב עד גיל 6 חדשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהיר
; ד לנ  מיובא מהו

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

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

 המחיר המדבי 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 198 שקלים לק״ג
 לצרכן כולל מע״מ.

 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים וחובת מכירה באריזות של
(מס׳ 3), התשמ״ג—1983 3 — בטל. א)  בשר קפו

 6. תחילתו של צו זה ביום י״ז בשבט התשמ״ג(31 בינואר 1983).

 איסור מכירה
 של בשר ללא

 •עצמות

ר מכירה סו  אי
 של סוגי בשר

 אחרים

 ביטול

לה  תחי

 תוספת
 (סעיף 2)

ר בשקלים לק׳׳ג  המחי

(כולל הובלה וסבלות למקום עיסוקו) — יי*"""" נאי  (א) במכירה לקמעו

 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים 116.50

 בשד בקר קפוא מוכשר 122.00

 בשר בקר קפוא טחון 116.50

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התע־מ״ב, עמי 92.
, עמי 52.  2 ס״ת התשל״ו

 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 6.10.
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 המחיר בשקלים לק״ג
מ ״ ע מ ל ל ו  (ב) במכירה לצרכן — כ
 חזה וקשתית (שפונדרה) 124.00

 צלעות, לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע 139.00

 כתף מרכזי 165.00

 צלי כתף, ורד הצלע, פילה מדומה 183.00

ן שלם מקורי המכיל 9 או 10 נתחים) 147.00 (קרטו ן  בשר ארוז בקרטו

 בשר בקר קפוא טחון 149.00

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 8.20

ת ן פ ו ע ד (30 בינואר 1983) ג ג  ט״ז בשבט התשמ״
ה והמסחר ) שר התעשי 3 ־ ־ 8 9 מ 0 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למי בקלה קפואים)
 (מס׳ 3), התשמ״ג-983 ו

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

ר מרבי י ח  1. המחיר המרבי, כולל מס ערך מוסף, לדגי בקלה קפואים, מנוקים וארוזים, יהיה «

: ן  במכירה לקמעונאי במחסן המוכר כלהל

גרם לו ם לקי י ל ק ש א _ נ ( ן ן ג ן י ל ה | ל ש מ ש ש כ א מ ר י ג ) י א ) 

 1100 גרם ויותר 131.90

 800—1099 גדם 126.00

 500—799 גרם 117.50

 300—499 גרם 109.20

 125—299 גדמ 96.00

ם 66.20 י  85—124 ג

 (ב) דגים עם ראש מ־80 גרם ועד 199 גרם 46.70

 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים) (מס׳ 2), ביטול

 התשמ״ג—1982 2 — בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בשבט התשמ״ג(18 בינואר 1983). תחילה

 כ״ח בטבת התשמ״ג(13 בינואר 1983) ג ד ע ו ן פ ת
ה והמסחר ' שר התעשי 3 ־ י מ 6 ח ) 

 ממלא מקום שר החקלאות
 1 ס״ח התשי׳יח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.

 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 236.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו)
 (מס׳ 4), התשמ״ג-983ו

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

 1. בצו זה, ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערד מוסף, התשל״ו—
. 2 1975 

 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה:

 פור ד׳

 המחיר בשקלים במבירוו •»

 לצרכן
 כולל מע׳׳מ

נאי  לקמעו
 ללא מע״מ

 טור ג׳

ת ו מ כ  ה

 טור ב׳

 האריזה

י א׳ ו • 
 המצרך

 חלב וששקמית חל׳ב

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 4.62 5.90

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 8.78 11.00

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 4 ליטר 4.35 5.60

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 8.74 11.10

 חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ״ל 8.42 10.80

 * ליטר 7.73 10.20
 מכל פלסטיק או

 מכל קרטון
 חלב רויון(1.5% שומן)

 חלב תיון(1.5% שומן) מכל קרטון 1 ליטר 14.62 19.30

 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 3.37 4.40

 חלב עמיד מכל קרטון 1 ליטר 14.06 17.80

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 8.25 10.50

 חלב הומוגני מכל קרטון 1 ליטר 10.35 13.10

 תוצרונ חל& ניגרת

 גביע 170 מ״ל 3.42 4.40
 זבדה ״אשל״ מתוצרת תגובה,

 ״עדית״ מתוצרת טרה

 גביע 170 מ״ל 3.34 4.30
 לבן(3% שומן) ״גיל״ מתוצרת תנובה,

 ״עוז״ מתוצרת טרה

 ״יוגורט״ מתוצרת תנובה, טרה גביע 170 מ׳׳ל 3.76 4.80

 גביע 170 מ״ל 4.92 6.40
 ״דנובה״ מתוצרת תנובה, ״דנונה״

 מתוצרת שטראוס

 שמנת
 שמנת חמוצה גביע 170 מ״ל 5.63 7.30

 שקית 250 מ״ל 15.59 20.50
 שמנת מפוסטרת (33% שומן) מתוצרת

 תנובה, טרה, שטראוס

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
.52 ' 0  2 ם״יח התשל״ו, 9
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 «11 ז"
 המחיר בשקלים בטבירו! —

 פור ב׳ פור ג׳
 לק««ונאי לגרב!

 האריזה הכמות ללא מע״« כולי מע״ט

 חבילה 100 גרם 7.58 9.60

 חבילה 200 גרם 14.57 18.60

 חבילה 100 גרם 8.43 10.70

 חבילה 250 גרם 9.84 12.50

 חבילה 250 גרם 13.37 17.60

 חבילה 500 גרם 26.70 34.10

 גביע 250 גרם 15.05 19.80

 גביע 250 גרם 9.85 12.50

 חבילה 250 גרם 16.24 20.80

 גביע 250 גרם 10.10 12.90

 קופסה מרובעת 125 גרם 5.69 7.70

 גביע 250 גרם 10.47 13.40

 גביע 225 גרם 10.26 13.10

 גביע 250 גרם 13.45 17.20

 חבילה 250 גרם 18.63 24.30

 חבילה 250 גרם 24.70. 32.50

 פח 1 ק״ג 107.06 141.10

 1 ק״ג 105.86 139.00

 חבילת פרוסות 200 גרם 25.51 33.30

 חבילת פרוסות 200 גרם 27.92 36.60

 פור א׳
 המגיד

 חגאח
 חמאה

 חמאה מלוחה

 חמאה בטעם הולנדי מתוצרת תנובה

 גכינות ר5ות ולפנות

 גבינה בחושה רגילה מתוצרת טרה

 גבינה לחיתוד כחושה ״כנען״
 מתוצרת תנובה

 גבינה לחיתוד כחושה ״כנען״ מתוצרת
 תגובה

 גבינה כחושה לחיתוך ״כנענית״
 מתוצרת תנובה

 גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובה

 גבינה לחיתון• חצי שמנה (5% שומן)
 ״טוב טעם״ מתוצרת טרה

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

 גבינה חצי שמנה ״סביון״ מתוצרת תנובה

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

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

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

 גבינה מלוחה ״עין חמד״ או ״חמד״
 מתוצרת תנובה

 גבינת ברינזה מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת ״פטה״ מחלב בקר מתוצרת תנובה

 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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 טור ד׳
 ממחיר בשקייפ במכירת —

ר ג׳  טו
 לקמעונאי לצדכן

 הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ

 1 ק״ג 129.20 168.00.

׳ ר נ  טו

 האריזה

 1 ק״ג 121.80 159.00

 חבילת פרוסות 200 גרם 32.05 41.50

 חבילת פרוסות 200 גרם 29.07 38.00

 1 ק״ג 131.20 171.00

 1 ק״ג 130.00 170.00

 חבילת פרוסות 200 גרם 32.49 42.30

 חבילת פרוסות 200 גרם 36.78 47.80

 1 ק״ג 132.8 172.00

ר א׳  טו

 המצרך

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

 מתוצרת טרה, ״אדמר״ מתוצרת שטראוס

 גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר״ מתוצרת
 שטראום

 גבינה קשה חצי שמנה ״גוש חלב״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״גר״ מתוצרת תגובה

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

 גבינה קשה כלילת שומן ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה

 ״טל העמק,״ מתוצרת תנובת

 גבינה קשה שמנה ״מיתן״ מתוצרת
 שטראום

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

19.10 14.60 

19.10 14.60 

24.70 18.87 

 240 גרס

 200 גרם

 240 גרם

 6 משולשים
 בקופסה

 8 משולשים ,
 בקופסה

 16 משולשים
 בקופסה

 גבינות מותכות

 ״כרמל״ או ״עמק״ מתוצרת תנובה

 ״נועם״ מתוצרת תנובה

 ״משק״ מתוצרת תנובה

 170 מ״ל 4.90 6.40

6.40 

6.40 

9.00 

4.90 

4.91 

6.49 

6.60 5.02 

5.70 4.31 

 120 מ״ל

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 120 מ״ל

 120 מ״ל

 ג*יע

 גביע

 בביע

 גביע

 גביע

 גביע

 מעדניט

 יוגורט בטעם פירות ״פדיגורט״ תגובה
 ״יוטבתה״ (3% שומן)

 יוגורט דל שומן עם פירות ״פרילי״
 תנובה (1.5% שומן)

ת מתוצרת תנובה מ י  ״יוגינג״ בטעם פ

 ״מילקי״ מתוצרת שטראוס

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

 ״דני״ שטראום

 ״יוגלי״ מתוצרת תנובה
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 3),
— בטל.  התשמ״ג—1983 3

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ז בשבט התשמ״ג(31 בינואר 1983).

ת ן פ ו ע ד  ג
ה והמסחר  שר ־תעשי

 ממלא מקום שר החקלאות

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לתה)(ביטול),
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—957! !
 ולפי כל דין אחר, אני מצווה לאמור:

 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגירים מקסימליים לתה), התש״ם—1980 ־ _
 בטל.

 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בשבט התשמ״ג(30 בינואר 1983).

(27 בינואר 1983) ג ד ע ו ן פ ת ג  י״ג בשבט התשמ״
) ! שר התעשיה והמסחר 3 - 1 2 5 ° מ ח ) 

 1 ם״ח התשי״יח, עמי 24; התשמ׳יב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 463; התשמ״ג, עמ׳ 551.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרורים)
 (ביטול), החשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—957! !
 ולפי כל דין אחר, אני מצווה לאמור:

 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרורים), התש״ם—
 21980 — בטל.

(29 בינואר 1983). ג  2. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בשבט התשמ״

(27 בינואר 1983) ג ד ע ו ן פ ת ג  / י׳׳ג בשבט התשמ״
) שר התעשיה והמסחר 3 _ מ 6 ח ) 

 1 סייח התש״ח, עימ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״0, זנמ׳ 1445; התשמ״ג, עמ׳ 144.

(30 בינואר 1983) ג  ט״ז בשבט התשמ״
 (חמ 6—3)

 3 ק״ת התשמ״ג, ע«׳ 691.
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 צו המועצות המקומיות (א)(קצרין)(תיקון), התשמ״ג-1983

י מצווה ־, אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1
ר:  לאמו

, במקום פריט  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א—1950 2

 (צו) יבוא:

 ״(צו) המועצה המקומית קצרין

: י״ ח בכסלו התשמ״ב (14 בדצמבר 1981).  תאריך הקמתה
עצה: השטח המותחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה  תחום המו
 1:10,000 החתומה ביד שר הפנים ביום י׳ בשבט התשמ״ג (24 בינואר 1983),
 ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על

 י מחוז הצפון, נצרתי עלית, ובמשרד המועצה המקומית קצרין.״

ג ר ו ף ב ס ו (24 בינואר 1983) י ג  י׳ בשבט התשמ״
) שר הפנים 3 ־ ־ 2 6 מ 9 ז י ) 

וסח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשי״א, עמי 178; התשמ״ב, עמ׳ 380.

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
 הראשונה

 תיקון טעות

 בתקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ג—1983, שפורסמו
 בקובץ התקנות 4449, התשמ״ג, עמ׳ 586, בתקנה 1 —

;  (1) בכותרת השוליים, במקום ״תקנה 6״ צ״ל ״תקנה 6א״

 (2) במקום ״בתקנה 6״ צ״ל ״בתקנה 6א״.

ן ז ו ן א ר ה 1 בפברואר 1983) א ) ג  י״ח בשבט התשמ״
) שר העבודה והרווחה 3 -־ 1 8  >תמ 5
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