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 תקנות רואי חשבון(בחיגזת) (הוראת שעה)(תיקון)׳ התשמ״ד-1983

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, התשט״ו—1955 י, אני מתקי
 תקנות אלה:

ה 1 1. בתקנה 1 לתקנות רואי חשבון (בחינות) (הוראת שעה), התשמ״ד—1983 2 נ ק י ת ו ק י  ת

 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) במקוט הגדרת ״בחינות סתיו התשמ״ד״ יבוא:

נות סתיו התשמ״ד״ — בחינות הביניים חלק א׳ וחלק ב׳ וסופית  ״״בחי
 חלק א׳ שתערוך המועצה בחודש נובמבר 1983 (חשון וכסלו התשמ״ד);״

בוא: נות סתיו התשמ״ד״ י  (2) אחרי הגדרת ״בחי

נת חורף התשמ״ד״ — הבחינה הסופית חלק ב׳ על כל נושאיה שתערוך  ״״בחי
 המועצה בתקופת דצמבר 1983 וינואר 1984 (טבת ושבט התשמ״ד);״

(א) ואחריו יבוא: מן סו ו תקני• 2 2. האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות י קי  תי

 ״(ב) על אף האמור בתקנה 11 לתקנות, נבחן מיוחד אשר בל׳ בכסלו התשמ״ד
 (6 בדצמבר 1983) כבר ניגש לבחינות ביניים חלק א׳ וחלק ב׳ ובחינה סופית
ות המועצה, פרט לאלה שלגביהן ניתן לו פטור, יורשה להיבחן נ  חלק א׳ מבחי

 בבחינות חורף התשמ״ד.״

ה 3 3• בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: נ ק ז ת ו ק י  ת

נת חורף התשמ״ד — גם פירוט של בחינות  ״ובמקרה של נבחן הניגש לבחי

 סתיו התשמ״ד שאליהן ניגש.״

ם י ס ה נ ש  ו׳ בחשון התשמ״ד (13 באוקטובר 1983) מ
< שר המשפטים 3 ^ 6 6 מ 5 ח < 

 1 סייח התשט״ו, עמ׳ 26; התשל״זז, עימ׳ 99.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 24.

 צו שירות בטחון(קריאה לשירות בטחון לפי סעיף 26) (ביטול),
 התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק שירות בטחון, התשי״ט—1959 [נוסח משולב] י,
ר:  אני מצווה לאמו

י 1. צו שירות בטחון (קריאה לשירות בטחון לפי סעיף 26), התשמ״ב—1982 2 — ו ט י  ב

 בטל.

6 באפריל 1983) ) ג  כ״ג בניסן התשמ״
 (וזמ 473—3)

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 286.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1611.

ה א ר נ ס ש  מ
 שר הבטחון

ן התשמ״ד, 20.10.1983 ו ש ח  284 קובץ וזתקנות 4545, י״ג נ



 תקנות המכס (תיקון), התשמ״ד-983ו

: ן תקנות אלה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס, אני מתקי

םפת ת התו פ ל ח , יבוא: ה  1. במקום התוספת הראשונה לתקנות המכס, התשכ״ו—1965 2
 הראשונה

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 35א)

 1. בית המכס, שער הגמל 3, חיפה.

 2. בית המכס, רה׳ יפת 42, תל־אביב.

 3. בית המכס, נמל תעופה בן גוריון.

 4. בית המכס, רח׳ קרן היסוד 20, ירושלים.

 5. בית המכס, הנמל, אשדוד.

 6. בית המכס ומע״מ, נמל אילת, אילת•

 7. בית המכס ומע״מ, פסז׳ אוניקו, באר־שבע.

 8. בית המכס ומע״מ, רח׳ רוטשילד 27, חדרה.

 9. בית המכס ומע״מ, שדרות וייצמן 23, נתניה.

 10. בית המכס ומע״מ, קרית הממשלה 3, נצרת עילית.

 11. בית המכס ומע״מ, רח׳ הפרחים 3, בנין חמא, טבריה.

 12. בית המכס ומע״מ, רח׳ טרומפלדור 37, עכו.

 13. בית המכס ומע״מ, רח׳ ההסתדרות 19, פתח־תקוה.

 14. בית המכס ומע״מ, רח׳ בנימין 4, רחובות.

 15. בית המכס ומע״מ, רה׳ ירושלים 51, צפת.

 16. מסוף מעבר, רפיח.

 17. מסוף מעבר, ניצנה.

 18. מסוף מעבר, טבה.

 19. מסוף מעבר, ראש הנקרה.

 20. מסוף מעבר, מטולה•

 21. מסוף מעבר, בירנית.״

ם א ר י ד ו ר ר ו 5 בספטמבר 1983) י ) ג  כ״ז באלול התשמ״
) שר האוצר 3 ־ ־ 2 מ 5 ח ) 

נת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39. י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התשמ״ב, יע׳מ׳ 1235¡ התשמ״ג, עמ׳ 1284.
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t?83—צו עידוד החסכון(3טוד ממס מנסו׳)״ התעומ״ד 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערגות
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  למילוות, התשט״ז—11956

 פטור ממס על 1. הריבית המשתלמת על איגרות החוב ושטרי ההתחייבות הנקובים להלן תהיה

י־אדם חייב לנכותו לפי הוראות ב פטורה מן המס המוטל על הכנסה חוץ מן המס שהבר־בי ו ת ח י י ג י  א

:  סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 (1) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 100 מליון שקלים (סדרה 142 א) ו־500
 מליון שקלים (סדרה 142 ב), שהנפיק בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע״מ;

 (2) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה כשהקרן
 והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא הצמדה,
 בסכום נקוב כולל של 20 מליון שקלים, שהנפיקה הברה להנפקות של אוצר

' :  החייל בע״מ;

ב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה  (3) איגרות חו
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 21) שהנפיקה

מ;  מתאר חברה להנפקות בע״

 (4) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 36), שהנפיקה

; מ  תמורה חברה להנפקות של בנק הפועלים בע״

 (5) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות י למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמד־, בסכום נקוב כילל של 13 מליון שקלים (סדרה 40), 150 מליון
 שקלים (סדרה 41), 150 מליון ׳שקלים (סדרה 42) ו־1000 מליון שקלים
מ;  (סדרה 43), שהנפיקה תמורה חברה להנפקות של בנק הפועלים בע״

 (6) איגרות הוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 172), שהנפיקה

מ;  חברת השקעות דיסקונמ בע״

 (7) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 1000 מליון שקלים כל סדרה (סדרות 43

 ו־44), שהנפיקה תמורה הברה להנפקות של בנק הפועלים בע״מ;

 (8) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא

 1 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 52; התשל״ו, עמ׳ 159.
ש 6, עמי 120. ו נת ישראל, גדסח ח  2 דיני מדי

ן התשמ״ד, 20.10.1983 ו ש ח ת 4545, י׳׳ג נ ו  286 קובץ התקנ



 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 46 מליון שקלים (סדרת 35), 97,400,000
 שקלים (סדרה 37), 150 מליון שקלים (סדרה 38) ו־150 מליון שקלים

 (סדרה 39), שהנפיקה תמורה חברה להנפקות של בנק הפועלים בע״מ;

 (9) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המהירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 680 מליון שקלים (סדרה 168), שהנפיקה

; מ  חברת השקעות דיסקונט בע״

 (10) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 400 מליון שקלים (סדרה 142), שהנפיק

מ;  בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע״

 (11) שטרי הון נושאי ריבית בשיעור של 2% לשנה, כשהקרן והריבית
 צמודות למדד ב־80%, בסכום נקוב כולל של 112,350,000 שקלים (סדרה

מ;  1), שהנפיק טפחות בנק משכנתאות לישראל בע״

 (12) שטרי הון (סדרה 2) המורכבים מסדרה של שטרי הון נושאי ריבית
 בשיעור של 2% לשנה, כשהקרן והריבית צמודות למדד, בערך נקוב כולל
 של 192,000,000 שקלים, ומסדרה של שטרי הון נושאי ריבית בשיעור של
 2% לשנה ובלתי צמודים, בערך נקוב כולל של 48,000,000 שקלים שהנפיק

 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע״מ;

 (13) שטרי הון נושאי ריבית בשיעור של 18% לשנה, בלתי צמודים,
 בסכום נקוב כולל של 30 מליון שקלים (סדרה 7), שהנפיק בנק כללי

מ;  לישראל בע״

 (14) שטרי הון המורכבים מסדרה של שטרי הון נושאי ריבית בשיעור
 של 2% לשנה, כשהקרן והריבית צמודות למדד, בערך נקוב כולל של
 96,000,000 שקלים, ומסדרה של שטרי הון נושאי ריבית בשיעור של 2%
 לשנה ובלתי צמודים, בערך נקוב כולל של 24,000,000 שקלים, שהנפיק

 בנק כרמל למשכנתאות והשקעות בע״מ;

ה בשיעור שייקבע  (15) איגרות חוב נקובות בדולרים נושאות ריבית משתנ
 כל 6 חדשים מראש ויהיה גבוה ב־3% מן השיעור הממוצע של הריבית
 שישלמו בנק דיסקונט לישראל בע״מ, בנק לאומי לישראל בע׳׳מ ובנק
 הפועלים בע״מ, על פקדונות מטבע חוץ של תושבי ישראל (פת״מ) לתקופה
 של 6 חדשים, אולם בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית על ממוצע ריבית
 ליבור בתוספת 1% לשנה ולא יפחת מ־7% לשנה, בסכום נקוב כולל של
 5 מליון דולר של ארצות הברית (סדרה 1), שהנפיקה חברה למימון והנפקות

מ;  של עוז (1982) בע״

 (16) איגרות חוב נקובות בדולרים נושאות ריבית משתנה בשיעור שייקבע
 כל 6 חדשים מראש ויהיה גבוה ב־3% מן השיעור הממוצע של הריבית
 שישלמו בנק דיםקונט לישראל י בעי׳מ, בנק לאומי לישראל בע״מ ובנק
 הפועלים בע״מ, על פקדונות מטבע חוץ של תושבי ישראל (פת״מ) לתקופה
 של 6 חדשים, אולם בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית על ממוצע ריבית

ת 4545, י״ג בחשו! התשמ״ד, 20.10.1983 287 מ ק ת בץ ה  קו



 ליבור בתוספת 1% לשנה ולא יפחת מ־7% לשנה, בסכום נקוב כולל של
 5 מליון דולר של ארצות הברית (סדרה 1), שהנפיקה כקד פלדה מימון

 והנפקות (1982) בע״מ;

ה בשיעור שייקבע  (17) איגרות חוב נקובות בדולרים נושאות ריב־ת משתנ
 כל 6 חדשים מראש ויהיה גבוה ב־3% מן השיעור הממוצע של הריבית
 שישלמו בנק דיסקונט לישראל בע״מ, בנק לאומי לישראל בע״מ ובנק
 הפועלים בע״מ, על פקדונות מטבע חוץ של תושבי ישראל (פת״מ) לתקופת
 של 6 חדשים, אולם בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית על ממוצע ריבית
 ליבור בתוספת 1% לשנה ולא יפחת מ־7% לשנה, בסכום נקוב כולל של
 5 מליון דולר של ארצות הברית שהנפיקו מפעלי עסיס והאחים בז׳רנו

 בע״מ;

ה אשר נ ת ש  (18) איגרות חוב נקובות באס.די.אר. נושאות ריבית מ
 תשולם בדולרים בשיעור שייקבע מראש לכל תקופת הריבית ויהיה גבוה
 ב־%} מן הממוצע המשוקלל של שערי הריבית ליבור לגבי כל אחד
 מהמטבעות המרכיבים, אולם בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית אס.די.אר.
 מ־6% לשנה, בסכום נקוב כולל של 6,250,000 אס.די.אר. (סדרה 9),

 שהנפיקה כי״ל מימון והנפקות בע״מ.

״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983)  י
 (חמ 125—3)

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סיווג בטיחותי של אניות נוסעים)
 (תיקון), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמור:

2 1. בסעיף 2(א)(3) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סיווג בטיחותי של אניות ף י ע 0 ה ק י  ת

 נוסעים), התשכ״ח—1968 2 (להלן — הצו העיקרי), אחרי ״לפי צו זה״ יבוא ״או פטור
 מדרגת סיווג לפי סעיף 4(ב) לצו זה״.

א: בו (א) ואחריו י מן סו ׳ 4 2. האמור בסעיף 4 לצו העיקרי י י ' ע ז ס ו ק י  ת

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לפטור אניית נוסעים מדרגת
 סיווג לפי צו זה, אם לאחר שהובאו לידיעתו הפרטים המנויים בסעיף 2(א)>1)
 ו־(2) הוכח להנחת דעתו שנתמלאו באניית הנוסעים דרישותיו לגבי בטיחותה

 וכשירותה של אניית הנוסעים.״

ם ק ו ר פ ו י י  ד׳ בתשרי התשמ״ד (11 בספטמבר 1983) ח
) שר התחבורה 3 ־ 1 6 9 מ 6 ה ) 

 1 סייח התשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 964.

ת 4545, י״ג בחשו! התשמ״ד, 20.10.1983 ו  288 קובץ התקנ



 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי נקודת
 המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ״ד-983ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(5) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א—
ן תקנות אלה:  11981 (להלן — החוק), ובהתייעצות עפ שר המשפטים, אני מתקי

 1. בתקנות אלה, ״בית דין״ — בית דין למשמעת שהוקם לפי פקודת המשטרה הגדרה
.  [נוסח הדש], התשל״א—21971

ם הרשעה או עונש ו ש ל ט ר ר ו פ ו ה  2. הרשעה או עונש של בית דין בעבירה המנויה בתוספת לא י
 > « • שאינם פרט רישום

1 י ! ? י ל פ ם ה ש ר מ  ב

 תוספת
 (תקנה 2)

 (1) עבירות על סעיפים 1 עד 8, 11 עד 14, 16, 18 עד 25, 27 עד 40, 44, 46 עד
 55,53,50 עד 73,71,68,59 עד 83,77,75, 88,87, בתוספת לתקנות המשטרה

 (הגדרת עבירות על המשמעת), התשט״ו—1955 3 (להלן — התוספת).

 (2) כל עבירה של נסיון או קשירת קשר לפי סעיפים 84 ו־85 לתוספת לגבי
יות בפסקה (1). ו  העבירות המנ

ג ר ו ף ב ס ו  ג׳ באב התשמ״ג(13 ביולי 1983) י
< שר הפנים 3 ־ 1 6 6 מ 5 ח ) 

 1 סייח התשמ״א, עט׳ 322.
ת ישראל, נוסח חדש 17, עמ׳ 390. נ י  2 דיני מד

 3 ק״ת התשט׳׳ו, עמ׳ 802; התשל״ד, עמ׳ ׳1021; התשל״ו, עמי 2; התש״ם, עמ׳ 196; התשמ״ב, עמ׳ 695.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון קוד של מזון ארה מראש),
 התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני  התשי״ח—1957 וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—1979 2

וה לאמור:  מצו

 1• בצל זה — הגדרות

ון״ — כל דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתיה או בלעיסה, לרבות חמרי  ״מז
;  מוצא ותוספות ולמעט חמרים המששמים ברפואה בלבד

ח בו א  ״אריזה״ — עטיפה או מכל של מוצר מזון המיועד למכירה קמעונית, בין אם נ

;  כל המוצר ובין אם חלקו

ית; נ  ״מזון ארוז מראש״ — מזון שנארז לפני העברתו למכירה קמעו

;  ״מכירה קמעונית״ — מכירת מוצר ישירות לצרכן

א; צו  ״העברה״ — העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה, לרבות י
 ״מגה״ — כלל היחידות של מוצר מסוג אחד המיוצרות בידי יצרן אחד, בתהליך ייצור

; ד ח  א
 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.

סח חדש 32, ע«׳ 32. ו ת ישראל, נ נ  2 דיני מדי
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 ״כתב בר־קיימא״ — כתב המתקיים עד לגמר השימוש הצפוי במוצר בתנאים מקובלים
 של החסנה והובלה;

 ״השר״ — שר התעשיה והמסחר;

ה;  ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר או מי שהוא מינהו לענין צו ז

; ה ג משרד הבריאות״ — מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות מינהו לעגין צו ז  ״נצי

 ״סימון קוד״ — סימון סתר שקבע המנהל למוצרי מזון.

 2. המנהל בהסכמת נציג משרד הבריאות רשאי לקבוע סימוני קח־ למוצרי מזון
; כל סימון קוד יכלול  ארוז מראש לבקשת יצרן המזון, או מיזמתו, ויודיע על כך ליצרן

 את תאריך ייצור המוצר או סימן המזהה אל! המנה.

 3. (א) סימון קוד של מזון הארוז בקופסאות פח יכלול:

;  (1) שם היצרן

 (2) שם המוצר;

 (3) תאריך הייצור או סימן המזהה את המנה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי יצרן מזון לסמן מוצרים כאמור בסימון
 קוד הכולל רק את תאריך הייצור, או סימן המזהה את המנה, אם שם היצרן ושם המוצר

 צויינו בכתב בר־קיימא על קופסת הפח.

 4. (א) לא יחזיק אדם לשם עסק מזון ארוז מראש, לא יעביר ולא יקבל לשם עסק
 מזון ארוז מראש, אלא אם כן מופיע על האריזה סימן קוד בכתב בר־ קיימא בנוסף

 לדרישות תקן ישראלי לעגין מזון ארוז מראש ת״י 31145.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לציין על מזון ארוז מראש את שמו
 ומענו של אדם זולת יצרן המזון, אם שס יצרן המזון יסומן בסימון קוד שקבע המנהל.

 5. (א) לא ייבא אדם מזון ארח מראש, אלא אם כן צויין על האריזה סימון קוד
 שאישרה הרשות המוסמכת בארץ הייצור.

 (ב) לא ייבא אדם מזון ארוז מראש אלא אם כן סימון קוד כאמור בסעיף קטן (א)
 כולל את הפרטים כמפורט בסעיפים 2 ו־3. י

 (ג) יבואן ימציא למנהל רשימה מפוענחת של סימון הקוד שקיבל מארץ הייצור
 של המזון.

 6. צו זה אינו בא לגרוע מכל דין אחר.

 7. צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (סימוני סתר), התשכ״ד—1963 4 — בטל.

 8. (א) תחילתו של צו זה, למעט סעיף 3, ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984).

 (ב) תחילתו של סעיף 3 לצו זה ביום כ״ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983).

ת סימון קוד ע י ב  ק
ן ארוז מראש ו  למז

ה קוד של מ י  כ
ז ן ארו ו  מז

ת פח פסאו  בקו

 איסור החזקה
 והעברה

ן מזון ארוז  סימו
 מראש מיובא

 שמירת דינים

ל טו  בי

לה  תחי

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 י״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983)
 (חמ 397—3)

 3 י״פ התשמ״ג, עמי 135.
 4 ק״ת התשכ״ד, עמי 392.

! התשמ״ד, 20.10.1983 ת 4545, י״ג בחשו ו  290 קובץ התקנ



 תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות)(תיקון), התשמ׳׳ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 י, וסעיפים 5, 15
ן תקנות אלה: , אני מתקי  ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 2

ת תקני, 57 פ ל ח  1. בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד—1964 3 (להלן — התקנות ה
 העיקריות), במקום תקנה 57 יבוא:

ד 57. (א) לא יוביל אדם בשר מתחום בית מטבחיים למקום אחר אלא ש ת ב ל ב י ׳ י " 
, ! 1 ם . 1 י י ח ב ט מ ת י ב  מ

י רכב המיועד להובלת בשר בלבד ואשר בית קיבולו סגור מכל  בכי
י כנ ו בדפנות מחומר בעל תכונות בידוד וקיים בו מיתקן קירור מי  צדדי

 במצב תקין.
ת  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)> מותרת הובלת בשר מבי
 המטבחיים למקום אחר בתחום הרשות המקומית שבה נמצא בית
ה (א), אף אם  המטבהיים בכלי רכב להובלת בשר כאמור בתקנת משנ

 אין בו מיתקן קירור מיכני.

 | (ג) בשר טרי, לא מצונן, למעט קרביים ורגליים, יהיה תליי בכלי
 הרכב על מיתקן תליה ממתכת בלתי מהלידה באופן שלא יגע ברצפת

 כלי הרכב.

נן יובל במכונית להובלת בשר, כאשר הטמפרטורה  (ד) בשר מצו
ת צלזיוס מעל האפס! הבשר יהיה תלוי על  בו אינה עולה על 8 מעלו
 מיתקן תליה ממתכת בלתי מהלידה, באופן שלא יגע ברצפת כלי הרכב.

 (ה) קרביים ורגליים יובלו בכלי רכב להובלת בשר, במכלים
ית; המכל והמכסה נ  מכוסים בדרך שתמנע מגע עם הבשר המובל במכו

 יהיו עשויים חומר מוצק הניתן לחיטוי.

 (ו) עורות של בהמה לא יובלו במכונית שבה מובל בשר.

 (ז) לא יוסעו אדם או בעל חיים בבית הקיבול של כלי הרכב
 להובלת בשר.״

 2. אחרי תקנה 57 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנו, 57»!
ים יוקם בית קירור שנפחו מתאים לשיעור ) בכל בית מטבחי א י 57א. ( י י י ק ת י ב " 4 
 השחיטה היומית של בית המטבחיים בהתאם לתכנית ולמפרטיים שאישר

 מנהל השירותים הוטרינריים.
 (ב) בתוך בית קירור יותקן תא הקפאה בגודל מתאים שבו תשרור

ת צלזיוס מתחת לאפם.״  בכל עת טמפרטורה שלא תעלה על 10 מעלו

< 

ת תקנה 58 פ ל ח א: ה בו  3. במקום תקנה 58 לתקנות העיקריות י
 58. לא יוציא אדם בשר מת

 לטמפרטורה שלא תעלה על
 בבית הקירור של בית המטבחיים.״

י 58. לא יוציא אדם בשר מתחום בית מטבחיים אלא לאחר צינונו עד ש י ב מ י צ  ״
ת מטבחיים , , , , , י ב  ב

; הצינון יבוצע  לטמפרטורה שלא תעלה על 8 מעלות צלזיוס בתוכו

ם׳ 1, עימ׳ 155.  1 ע״ר 1945, תו
 2 סייח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 92.

 3 ק״ת התשכ״ד, עמי 837¡ התשמ״א, עמי 776.

ת 4545, י״ג בחשון התשמ״ד, 20.10.1983 ו  קובץ התקנ



א: בו ת 4. בתוספת התשיעית לתקנות העיקריות, בסעיף 4, במקום פסקה (1) י פ ס ו ת ו ה י ק  תי
 התשיעית

 ״(1) לא יותר שימוש בבשר אלא אם כן הגופה הוחזקה עד לשימוש בתא
 הקפאה של בית הקירור 240 שעות לפחות בקור של 10 מעלות צלזיוס

 מתחת לאפס.״

י 5. תהילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 1, בתום שנתיים מיום פרסומן. י י י [ י  ת

ן י ג ם ב ח נ  ז׳ בתשרי התשמ״ד (14 בספטמבר 1983) מ
) ראש הממשלה 3 ~ 1 מ 3 ח ) 

 ממלא מקום שר החקלאות

 צו הטלגרף האלחוטי(אי־תחולת הפקודה), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב-
 1972 (להלן — הפקודה), אני מצווה לאמור:

 הגדרי• 1. בצו זה, ״משושה פרבולית״ — לרבות ציוד הלוואי המשמש אותה.

לה 2. הוראות הפקודה לא יחולו על משושה פרבולית שקטרה אינו עולה על 244 -תחי  אי

ועדת רק לקליטה של תכניות טלויזיה המשודרות, באמצעות לווין,  סנטימטר, אם היא מי
 לקליטה ישירה על ידי הציבור וכל עוד היא משמשת כאמור.

ג 3, הוראות סעיף 2 לא יחולו על משושה פרבולית המשמשת ל צרכי עסק של קליטת י  °י
 תכניות טלויזיה כאמור בסעיף 2 ושיווקן ללקוחות•

י צ פ ו ר י כ ד ר  י״ט בתשרי התשמ״ד (26 בספטמבר 1983) מ
< שר התקשורת 3 ־ ־ ג 5 0 מ 4 ו י  י

» 
 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות

 להסעת תיירים), התשמ״ד-1983

 בהתאם לסעיף 30א(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות
 וםוצנויות להסעת תיירים), התשכ״ז—1967 1 (להלן — הצו), ועקב העליה במדד המחירים

 לצרכן, אני מודיע לאמור:

ת 1. מיום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984) יהיו האגרות שלפי סעיף 30 לצו רו  הגדלת אג

:  כמפורט להלן

 (1) אגרת בחינות — 840 שקלים;

 (2) אגרת רשיון מומחה לנסיעות או מומחה להסעת תיירים — 840 שקלים;

 (3) אגרת רשיון סוכנות — 3,500 שקלים.

ר י ר ם ש ה ר ב ד (4באוקטובר 1983) א ״ מ ש ת ה י ר ש ת ב ז ״  כ
ז שר התיירות 3 ־־ 3 3  >י׳מ 2

 1 ק״ת התשכ״ז, עמי 2636; התשל״ט, עמ׳ 178; התשמ״ג, עמי 205.

ת 4545, י״ג בחשון התשמ״ד, 20.10.1983 ו נ ק ת  292 קובץ ה



,  צו שדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)
 התשמ״ד-1983

(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], לי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלי
ר: 1 (להלן — הפקודה), אני מצווה לאמו  התשכ״ט—1969

 1. מחנה מעצר 396 (חמ״צ) נקבע בזה כתחנת משטרה לענין סימן ב׳ לפקודה. קביעת תחנת
 משטרה

ה א י ב צ ן, רב־ניצב י ר  נתאשר. א
 ה׳ בחשון התשמ״ד (12 באוקטובר 1983) המפקח הכללי של המשטרה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

וסת יחדש 12, עמי 284.  1 דיני מדינת ישראל, נ

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(שכר מקסימלי להתקנת מערכת גז מרכזית)
 (תיקון), התשמ״ד-1983

6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח— ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו
 11957, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להתקנת מערכת גז מינוי מתו0«1
א: בו , במקום סעיפים 1 עד 9 י  מרכזית), התשל״ח—1978 2

 טור ב׳
 טור א׳ י השכר בשקלים ליחידת דיור

 , השירות מחולק באופן יחסי

 ״1. התקנת צינור מרכזי או דירתי —

\ שקטרו החי  (א) צינור נחושת ״
מ עד 6.6 מ״מ 63.40 לכל מטר  צון מ ־6.3 מ״

 (ב) צינור נחושת ״5/16 שקטרו
 החיצון מ־7.9 מ״מ עד 8.3 מ״מ 71.90 לכל מטר

 ן שקטרו החי  (ג) צינור נחושת ״
מ 80,40 לכל מטר מ עד 9.6 מ״  צון מ־9.3 מ״

 (ד) צינור נחושת שקטרו החיצון
 מ־9.6 מ״מ עד 10-2 מ״מ £6.80 לכל מטר

\ שקטרו החיצון מ־12  (ה) צינור ״
 מ״מ עד 12.9 מ״מ —

3 5 8  (1) משקל לא פחות מ ־
 גרם, עובי דופן לא פחות מ־

מ 114.00 לכל מטר  1.1 מ״

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 635; התשמ״ב, עמי 1459; התשמ״ג, עמי 853.
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 טור ב׳
 השכר בשקלים ליחידת דיור

לק באופן יחסי  מחו

 96.20 לכל מטר

 94.20 לכל מטר

 160.30 לכל מטר

 189.80 לכל מטר

 230.60 נוספים למחירים שפורטו׳
 בסעיף 1 ׳לתוספת זו, לכל

 מטר צינור

 48.00 נוספים למחירים שפורטו
 בסעיף 1 לתוספת זו, לכל

 מטר צינור

 74.60 נוספים למחירים שיפורטו
 בסעיף 1 לתוספת זו, לכל

ר צינור ט  מ

 63.70 נוספים למחירים שפורטו
 בסעיף 1 לתוספת זו, לכל

ר צינור ט  מ

 188.10 לכל נקודת מעבר

1,906.60 

7,051.30 

 (2) משקל לא פחות מ ־274
 גרם

 (3) משקל לא פחות מ ־265
 גרם ועובי הדופן מילימטר

 אחד

 ן שקטרו החי  (ו) צינור נחושת ״
מ ומשקלו לא פחות מ־  צון 19 מ״

 540 גרם

ן שקטרו החיצון  (ז) צינור פלדה ״
מ ״  9.5 מ

 2. הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק
 60 ס״מ לפחות, כולל חפירה, חיצוב,

 כיסוי, סגירה וריצוף

י בקרקע בעומק  3. הטמנת צינור מרכז
 60 ס׳׳מ לפחות, ללא חפירה, חיצוב,

 כיסוי, סגירה וריצוף

 4. הטמנת צינור מרכזי או דירתי מתחת
 לרצפה בשרוול הגנה

 5. הטמנת צינור דירתי או מרכזי בקיר
 בשרוול הגנה

 6. חיצוב מעבד לצנרת

 7. מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה
 של 6 ק״ג גז לשעה

 8. מחליף אוטומטי׳ בעל כושר אספקה
 של 20 ק ״ג גז לשעה

 9. התקנת ציוד במרכז האספקה ובריכוז
 853.30 לכל יחידת דיור׳־׳. המונים

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בתשרי התשמ״ד (30 בספטמבר 1983).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

״ט בתשרי התשמ״ד (26 בספטמבר 1983)  י
 (חמ 565—3)

ן התשמ״ד, 20.10.1983 ת 4545, י״ג בחשו ו נ ק ת בץ ה  294 קו



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשו קפוא)
 (מס׳ 2), החשמ״ד-1983

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

ת ו ר י ג  1. בצו זך, _ ה

; ל ג  ״בשר בקר קפוא״ — בשיר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בתוספת, למעט בשר ע

 ״בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר״ — בשר בקר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה,
;  השריה, המלחה, הדחה, ניקוי שומן וגידים, כולל גם בשר ״חלק״

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

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

 ״סטיק עין״ — בשר בקר קפוא פרוס שעובד מוורד הצלע, לאחר שהוסרה שכבת בשר
; ״ ן י ע  ושומן מהחלק בוורד הצלע הנקרא ״

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

 ״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

ר מכירה סו  3. (א) לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בצו זה, למעט םטיק עין, אי
י ש ב י ג י ם ° ר ח  אלא על פי היתר מאת המנהל. י א

 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 270 שקלים לק״ג
 לצרכן, כולל מע״מ.

ל  4. צו׳ הפיקוח על מצרכים ושיייהותיים (מחירים מרביים לבשר קפוא), התשמ״ד—1983 3 ביםו
 — בטל. ־

• י י י ת  5. תחילתו׳ שיל ציו זה ביום כ״ו בתשרי׳ התשימ״ד (3 באוקטובר 1983). ת

ספת  תו
 (סעיף 2)

 המחיר בשקלים לק״ג

" מ " י י (כולל הובלה וסבלות למקום עיסוקו) — ל נאי  (א) במכירה לקמעו

 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים 180

 בשר בקר קפוא מוכשר 187

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

 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 45.

ן התשמ״ד, 20.10.1963 295 ת 4545, י״ג בחשו ו  קובץ התקנ



 המחיר כשקלים לק״ג
לל מע״מ  (ב) במכירה לצרכן — כו

 חזה וקשתית (3, 9) 192

 צלעות לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע
215 (10 ,8 ,7 ,2) 

 כתף מרכזי (4) 254

 צלי כתף, ורד הצלע, פילה מדומה (1, 5, 6) 282

 בשר ארוז בקרטון (קרטון שלם מקורי המכיל 9 נתחים) 227

 בשר בקר קפוא טחון 231

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 10.50

ת ן פ ו ע ד  כ״ה בתשרי התשמ״ד (2 באוקטובר 1983) ג
< שר התעשיה והמסחר 5 ~ 8 9 מ 0 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמח חיטים)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1
ר: י מצווה לאמו  אנ

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמח
: א בו , י  חיטים), התש״ם—21980

 ״תוספת
 (סעיף 2)

ר ג׳  0ו
 המחיר בשקלים, בחבילות, לכל ק״ג, במכירד. -

 לצרכן
 כולל מע״מ

 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסיטונאי
 ללא מע״מ

27.30 22.27 20.73 

29.50 23.30 22.22 

״ 3 0 . 6 0 24.20 22.54 

 טור ב׳
 ר המכירה מהמחסן בשק
 לשונה נטו ללא מע״מ

 טור א׳
 המצרך

 קמח כהה (אחיד) 16,995

 קמח לבן 18,700

 קמח לבן מיוחד או סולת 18,920

 החלפת התוספת

 2. מחיר המכירה מהמחסן אינו כולל את מחיר השקים.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשמ״ד (3 באוקטובר 1983).

 מחיר המכירה
 מהמחסן

 תחילה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ה בתשרי התשמ״ד (2 באוקטובר 1983)
 (חמ 6—3)

 , 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1198; התשמ״ד, עמי 46.

ן התשמ״ד, 20.10.1983 ת 4545, י״ג בחשו ו  296 קובץ התקנ



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד-1983

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

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

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

 ״לחם כהה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח קיבר, בין שהוא מעורב עם קמחים אחדים
; ו  ובין אם לא

 ׳לחם כמון (קימל)״ — לחם חצי כהה, המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם;

 ״לחם לבן״, ״חלה״ ו״לחמניה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד.

i 

ר ג׳  טו
 המחיר בשקלים במכירה

אי לצרכן נ ד ב׳ לקמעו ר א׳ טו ו  פ
לל מע״מ ל מע״מ כו ל ו  המצדד המשקל בגרמים כ

6.70 5.99 750 ( ז ח א  לחם כהה (

 לחם לבן , 750 7.52 8.60

 לחם לבן 250 9.00 10.10

 לחם כמון (קימל) 500 15.74 17.50

 חלה עגולה או קלועה 500 8.85 9.80

3.30 

/ 

2.90 60 

 לחמניה עם או בלי פרג
 או שומשום, המכילה חומר
 יבש בשיעור של לא פחות

 מ־5% ממשקלה

 לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז 750 21.94 24.40

 לחם לבן פרוס וארוז 500 21.94 24.40״

i 

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשמ״ד (3 באוקטובר 1983). תחילה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ה בתשרי התשמ״ד (2 באוקטובר 1983)
 (חמ 6—3)

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24! התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2110; התשמ״ד, עמ׳ 42.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מקסימליים למרגרינה ושמן)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד-983ו

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

 החלפת התיספי• 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למרגרינה

א: בו , י  ושמן), התש״ם—1980 2

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 טור ד׳
 המחיר בשקלים במכירה —

ר ג׳ לקמעונאי לצרכן  טו

 הכמות

 טור ב׳

 האריזה

ר א׳  טו

ד ר ג מ  ללא מע״מ כולל מע־׳מ ה

ר ג׳  טו

 הכמות

 טור ב׳

 האריזה

ר א׳  טו

ד ר ג מ  ה

ו בלי מלח חבילה 200 גרם 6.83 8.80  מרגרינה עם א

 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 250 גרם 9.96 12.70 1

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרמ 7.58 9.80

 מרגרינה לאפיה חבילה 200 גרם 6.83 8.80

 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 8.26 10.70

 מרגרינה עם חלב גביע 250 גרם 11.23 14.30

 שמן סויה מזוקק (א) בקבוק זכוכית 630 סמי׳ק 20.40 25.80
 (ב) בקבוק פלסטי 1000 סמ״ק 34.81 43.50

 (ג) מכל פלסטי 3000 סמ׳יק 101.08 125.60
) מכל פלסטי 4900 סמ״ק 167.54 205.50 ד ) 

 (ה) מכל פח 4900 סמ״ק 182.80 224.50"

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשמ״ד (3 באוקטובר 1983).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ה בתשרי התשמ״ד (2 באוקטובר 1983)
 (חמ 6—3)

. 9 2 ׳ מ  1 ם״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, ע
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1198; התשמ״ד, עמ׳ 47.
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