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 תקנות המכס (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד-983ו

, אני מתקין תקנות אלה ׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס

, יבוא:  !• אחרי תקנה 9 לתקנות המכס, התשכ׳׳ו—1965 2

 ״אופן הגנת 9א. רשמון יוכן לרשות המכס באמצעות מסוף הקשור למחשב של
 רשמו! ,

 המרכז למיכון משרדי במשרד האוצר.״

 2. תחילתה של תקנה 1 ביום כ׳׳ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984).

 3. על אף האמור בתקנה 2, רשאי המנהל באופן זמני ומטעמים מיוחדים שיירשמו,
 לאשר עד יום כ״ח באדר בי התשמ״ד (1 באפריל 1984) הגשת רשמון שלא הוכן באמצעות

 מסוף כאמור בה ובלבד שהודפס במכונת כתיבה.

ד ג ר ו ־ א ן ל כ ה א ג  י
 שר האוצר

 ה׳ בכסלו התשמ״ד (11 בנובמבר 1983)
 .(ח« 25—31)

 1 דיני פדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
, 274; התשמ״ד, .עמי 285.  2 ק״ת התשכ״ו, עמ

 תקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד)(תיקון),
 התשמ״ד-983 ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(ב) ו־89 לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט—1959 •י,
: ן תקנות אלה  אני מתקי

 1. בתקנה 2(1) לתקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד),
 התשכ״א—1960 •י; במ2ןום ״ט״ז או דרגה גבוהה ממנה בדירוג האחיד, או דרגה 4״ יבוא

 ״י״ז או דרגה גבוהה ממנה בדירוג האחיד, או דרגה 5״.

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

׳ד (11 בנובמבר 1983)  ה׳ בכסלו התשמ׳
(3  ו.חמ 948̂-

 1 ם׳׳וז התשי״ט, עמ׳ ג3. -
 2׳ ק״ת התשכ״א, עמ׳ 428; התשל״ט, עמי 1308.

 תקנות הגנת הצומח (חיטוי זרעי תפוחי אדמה למניעת מחלת גרב),
 התשמ״ד-1983

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז—1956 !, אני מתקי
:  תקנות אלה

 1. לא יזרע אדם תפוחי אדמה אלא אם כן חוטא חומר הזריעה בתור שלושים הימים
 שקדמו למועד הזריעה המשוער, למניעת מחלת גרב.

 2. החיטוי יבוצע על ידי טבילת חומר הזריעה בתכשיר המכיל כספית אורגנית ובתכשיר
 טרה־כלור, ובהתאם להוראות שעל תווית התכשיר.

 הוספת תקנה 9א

 תחילה

 הודאת מעבר

 תיקון תקנה 2

 ביצו:ע החיטוי

 1 נו״ח התשט״ו, עמ׳ 79; התשייל, עמי 36; התשמ״ב, עמ׳ 204.

 592 קובץ התקנות 4564, ב' בטבת התשמ״ד, ?8.12.198



 איסור שימוש

 סימיז חומר
 מחטא

 תחילה

 3. חומר זריעה שחוטא בהתאם להוראות צו זה לא ישמש לכל מטרה זולת לזריעה
 ורק !בעונה לקראתה חוטא.

 4. לא יוביל אדם חומר זריעה מחטא של תפוחי אדמה אלא אם כן סומן בסימן
 גולגולת, בציון שם חומר החיטוי והמלים ״אסור למאכל אדם ובהמה״.

ר פ ו ר ח ג ס  פ
 שר החקלאות

 5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ 1707—3)

 הכרזת נמל

 גבולות הנמל

 צו הנמלים (הכרזת נמל מעגנות ים סוף), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א—1971 !,
 אני מצווה לאמור:

 חוף המעגנה באילת יהיה נמל לצורך פקודת הנמלים וייקרא מעגנות ים סוף.

 גבול הנמל יהיה —

Y 145875 
X 885010 
¥ 145920 
X 885112 

 145635 ע
X 885210 

 145585 ע
X 885115 
¥ 145768 
X 884940 
¥ 145740 
X 884640 
¥ 145735 
X 884567 
¥ 145795 
X 884525 
¥ 144960 
X 884170 

 (10) לנקודה

 (11) לנקודה

 (12) לנקודה

 (13) לנקודה

 (14) לנקודה

 (15) לנקודה

 (16) לנקודה

 (17) לנקודה

 (18) לנקודה

¥ 147510 
X 883860 
¥ 145860 
X 884500 

¥ 145890 
X 884525 
¥ 145920 
X 884580 
¥ 145890 
X 884621 
¥ 145832 
X 884640 
¥ 145805 
X 884685 
¥ 145805 
X 884818 
¥ 145870 
X 884875 

 (1) מנקודה

 (2) לנקודה

 (3) לנקודה

 לנקודה

 לנקודה

 לנקודה

 (7) לנקודה

 (8) לנקודה

 (9) לנקודה

(4) 

(5) 

(6) 

.1 

.2 

 3. גבולות הנמל סומנו בקו ציר במפת נמל ״מעגנות ים סוף״ הערוכה בקנה מידה
 של 1:12,500 ושנחתמה ביד שר התחבורה ביום ד׳ בכסלו התשמ״ד (10 בנובמבר 1983)

 ושהעתקים ממנה נמצאים בידי הממונה על מחוז הדרום.

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 ד׳ בכסלו התשמ״ד (10 ,בנובמבר 1983)
 (חמ 137—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 קובץ התקנות 4564, ב׳ בטבת התשמ״ד, 8.12.1983 593



 תקנות רישוי עסקים (תקומת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות)
 (תיקון), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־39 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח—1968 •י, אני
ן תקנות אלה:  מתקי

 תיקו! תקנה.8 1. בתקנה 8 לתקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות),

 התשל״ה—1974 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״שלוש מאות וחמישים שקלים״
 יבוא ״שמונה מאות וחמישים שקלים״,

 תיקו! תקנה 8א 2. בתקנה 8א לתקנות העיקריות, במקום ״מאה ועשרים שקלים״ יבוא ״שלוש מאות

 שקלים״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983) י
 י-חמ 61י־־־5׳ שר הפנים

 1 סייח התשכ״ח, עמי 204; התשל״ח, עמ׳ 40.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 411; התשמ״ג, עמי 879. |

 תקנות בריאות הציבור (מזון)(בדיקת דגים)(תיקון), התשמ״ד-1983

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 אני מתקי
 תקנות אלה:

 תיקה תקנה 10 1. בתקנה 10(א) לתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), ד׳תשמ״א—981! 2
 !במקום ״0.2״ יבוא ״0.5״.

ן ד ך מ ו ו ר  ל׳ באב התשמ״ג(10 באוגוסט 1983) ב
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ־ 9 0 מ 2 ' ח ) 

י מאשר.  אנ
 א ל י ע ז ר ש ו ס ט ק

 שר הבריאות
 1 עייר 1935, תוס׳ 1, עמי 53; ס״ח התשל״ט, עמי 50.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1234; התשמ״ב, עמי 1364.

 צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף)
 (תיקון), התשמ׳׳ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד—1964 •י, אני
ר:  מצווה לאמו

קה התוספת 1. בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים  תי

א: בו , אחרי ״חוף אלמוג״ י  הראשונה בים סוף), התשמ״א—21981

 ״מחוז הדרום — חוף הדקל 878040 — 139505 878070 — 139355״,

ג ר ו ב ף ! ס ו  ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983) י
} שר הפנים < - m י ח ' 

 1 סייח התשכ״ד, עמי 172; התשל״ח, עמי 206.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1531.

 594 קובץ התקנות 4564, ב׳ בטבת התשמ״ד, 8.12,1983



 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגש)
 (מס׳ 2), התשמ״ד-983ז

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

 1. בצי זה — הגירות

;  ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל׳׳ו—975! 2
;  ״דבש״ — למשמעותו בתקן הישראלי ת״י 373 — סיון התש״ל (יוני 1970) — דבש 3

 ״מכל״ — מכל עשוי חומר פלסטי או זכוכית והמכיל כמות דבש שמשקלה נקוב בסעיף 3 ;
 ״קופסת פח״ — קופסה העשויה פח או חומד מתכתי אחר והמכילה כמות דבש שמשקלה

 נקוב בסעיף 3;

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

ך את אישור המועצה לייצור שיווק דב« כ  2. לא ישווק משווק דבש באריזת שי, אלא אם קיבל ל
, ״ ״ " י י  ולשיווק של דבש. "

 3. המחיר המרבי בשקלים, כולל מע״מ, למכלים או לקופסאות פח המכילים דבש מחיר מרבי לדבש
י ט א י י כ מ  יהיה כלהלן: ב

 במכירה לצרכן 1 בקופסאות פח
 כולל מע׳׳מ

 במכירה לקמעונאי
 הפריט : ללא מע״מ.

 מכל 170 גרם 61.80 83.20
 מכל 200 גרם 73.40 98.90

 מכל 350 גרם 133.69 180.00

 מכל 500 גרם 174.99 235.70

 מכל 1 ק״ג 324.91 437.60

 מכל 3 ק״ג 944.66 1225.70

 קופסת פח 3 ק״ג 955.94 1240.40

 מחיר מרבי
 לדבש גלמי

 סייג לתחולה

 ביטוי

 מחירו של דבש גלמי לחקלאי יהיה 190 שקלים לק״ג (ללא מע״מ).

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

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש), התשמ״ד—1983

.4 

.5 

.6 

 בטל.

 7. תחילתו של צו זה ביום י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983). תחילה

ח ג ר ו פ ר ס  פ
 שר החקלאות

 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 1.חמ: 853י-3)

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

 4 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 391.

 קובץ התקנות 4564, ב׳ בטבת התשימ״ד, 8.12.1983 595



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות)
 (מס׳ 3), התשמ״ד-1983

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ת—11957
ר: י מצווה לאמו  אנ

 1. בצו זה —

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

 ״המחיר היציב״ — המחיר המרבי ביום ט׳ בחשון התשמ״ד (16 באוקטובר 1983);

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

 2. המחיר המרבי לסיגריות הוא. כמפורט בטור ב׳ לתוספת, ובלבד שאם המחיר על
 חבק חפיסת הסיגריות הוא נמוך מהמחיר שבטור ב׳ לתוספת, יהיה המחיר המרבי המחיר
 הנקוב על תחבק; באין חבק על החפיסה או אם המחיר אינו נקוב — לא ימכור אדם

 סיגריות במחיר העולה על המחיר היציב.

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות) (מס׳ 2), התשמ״ד—1983

 בטל.

 הגורות

 זוהחיי המרבי

 כיםוי

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983).

 טור ב׳
 המחיר לצרכן

 בשקלים כולל מע״מ

14.60 

17.00 

33.00 

43.30 

52.60 

55.10 

63.90 

67.10 

69.40 

 תוספת
 (סעיף 2)

 טור א׳
 סוג הסיגריות

 מזרחיות
 סילון

 מרום

 דובק פילטר, אסקוט

 רויאל, פולריס

 וירג׳יגיה
 גובלס פילטר

 טיים, אירופה, שרתון, נלסון פילטר, טיים מנטול

 ברודוויי 80

 ברודוויי 100, טייס 100

נטנה  מו

ד ג ר ו א ־ ן ה ל כ א ג  י
 שר האוצר

 ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (חפ ;!45—*)

 נ ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, «0׳ 92.
 2 ס׳׳ח התשל׳׳ו, «מ׳ 52.
 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 392.

 596 קובץ התקנות 4564, ב׳ בטבת התשמ״ד, 8.12.1983



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים)

 (מסי 3), התשמ״ד-983ו

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

י נ ה מחיר מי י ה  1. המחיר המרבי, כולל מס ערך מוסף, לדגי בקלה קפואים, מנוקים וארוזים י

:  במכירה לקמעונאי במחסן המוכר כדלקמן

 בשקיים
א: לקילוגרם  א. דגים ללא ראש כשמשקל הדג הו

 1100 גרם ויותר 312.30

 800—1099 גרם 297.80

 500—799 גרם 277.60

 300—499 גרם 259.40

 125—299 גרם 233.20

 85—124 גרם 176.80

 ב. דגים עם ראש מ־80 גרם ועד 199 גרם 115.00

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

— בטל.  התשמ״ד—1983 2

 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983). . תיוילו!

ח ג ר ו פ ר ס  ט׳׳ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983) פ
 (»«3-19< שר החקלאות

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 420.

 כללי מועצת הזיתים (ייצור ושיווק)(היטלים)(תיקון), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 2, 36, 37, 38 ו־39 לחוק מועצת הפירות (ייצור
 ושיווק), התשל״ג—1973 י, ובהתאם לצו מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מועצת

: , קובעת מועצת הזיתים כללים אלה  הזיתים), התשל״ו—1976 2

 1. בסעיף 3 לכללי מועצת הזיתים (ייצור ושיווק) (היטלים), התש״ם—1980 י — תיקו! סעיף 3

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״(1) 150 שקלים מיום כ״ג באייר התשמ״ב (16
 בנ?אי 1982), (2) 200 שקלים מיום י״ג באלול התשמ״ב (1 בספטמבר 1982)״

 1 סייח התשל״ג, -עמי 310. ,
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 1006.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 2393; התשמ״ב, עמי 1151.
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 יבוא ״(1) 350 שקלים עד יום כ״יב באלול התשמ״ג (31 באוגוסט 1983),
 (2) 450 שקלים מיום כ״ג באלול התשמ״ג (1 בספטמבר 1983)״.

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״(1) 60 שקלים מיום כ״ג באייר התשמ״ב (16 במאי
 1982), (2) 80 שקלים מיום י״ג באלול התשמ״ב (1 בספטמבר 1982)״
 יבוא: ״(1) 100 שקלים עד יום כ״ב באלול התשמ״ג (31 באוגוסט 1983),

 (2) 150 שקלים מיום כ״ג באלול התשמ״ג (1 בספטמבר 1983)״.

ם י י ן ח ק ב ח צ  י
 יושב ראש מועצת הזיתים

 אני מסכים.
ד ו ר ם א ר י ר ו  י

 שר האוצר

 אני מאשר.
 ח׳ באלול התשמ״ג(17. באוגוסט 1983)

 (וזמ 157—3)

ן י ג ב ם ! ח נ  מ
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר החקלאות

 תיקון טעות דטוס

 בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון), התשמ״ד—1983, שפורסמו בקובץ
 התקנות 4561, התשמ״ד, עמ׳ 561, ליד פרט 3 בתוספת, בטור ״האגרה בשקלים״, במקום ״1%״

 צ״ל ״1.5%״.

 (חמ 88—3)
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