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 צו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2) (תיקון),

9 ו 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
ר:  חשבונות), התשל״ו—1976 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמו

 יייקיי מעיי׳ 1 1. בסעיף 1 לצו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2), התשל״ז—

 21976, במקום ״1000 שקלים״ יבוא ״5000 שקלים״.

׳ 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984). ד י י ח  ת

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) י
 >חמ 0-1605 שר האוצר

, עמי 280.  1 סייח התשל״ו
, עמי 268; התשמ״ב, עמ׳ 1455.  2 ק״ת התשל״ז

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  תקנות פדי ההדר (פיקוח ושיווק)(מועצות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), התש״ח—1948 !^
: ה ל י מתקין תקנות א  (להלן — הפקודה), אנ

 1. תפקידיה וסמכויותיה של מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל כמשמעותה
, יהיו נתונים למועצה לשיווק פרי הדר, כמשמעותה  בפקודת הפיקוח על פרי הדר, 1940 2

 בפקודת שיווק פרי הדר, 1947 3 (להלן — המועצה).

 2. המועצה תהא מורכבת מארבעה עשר חברים, מהם שלושה נציגי הממשלה ואחד
 עשר נציגי הציבור.

: ו הי  3. (א) נציגי הממשלה במועצה י

נה לכך;  (1) שר החקלאות או מי שהוא מי

 (2) שר התעשיה והמסחר או מי שהוא מינה לכך;

נה לכך.  (3) שר האוצר או מי שהוא מי

 (ב) כל שר מהשרים האמורים בתקנת משנה (א) רשאי למנות ממלא מקום
 קבוע או ממלא מקום זמני לעצמו או לנציג אחר שהוא מינה כאמור, לזמן היעדרו מן

 המועצה.

 4. יושב ראש המועצה יהיה שר החקלאות או מי שהוא ימנה לענין זה.

 5. (א) את נציגי הציבור במועצה ימנה שר החקלאות מתוך רשימות שיגישו לו,
 לפי דרישתו, אגודות או מוסדות המייצגים לדעתו חלקים חשובים של ציבור הפרדסנים

 בבואו למנות את נציגי הציבור במועצה כאמור, יתחשב שר החקלאות, ככל האפשר,
 במשקל היחסי בענף ההדרים, שיש לדעתו, לאותם חלקים של ציבור הפרדסנים המיוצגים
 על ידי הגופים האמורים; לא הגישו אגודות או מוסדות רשימות במועד שנקב לכך, או
 לא נכללו ברשימות מספר נציגי ציבור כנדרש, רשאי שר החקלאות למנות כחברי המועצה

 נציגי ציבור המייצגים לדעתו את הציבור המיוצג על ידי הגופים האמורים.

ות י ת סמכו ר ב ע  ה
ח קו ת הפי צ ע ו  מ

 הרכב המועצה

 נציגי הממשלה

 יושב ראש
 המועצה

 נציגי הציבור

 1 ע״ר התש״ח, תום׳ א׳, עמי 15; התש״י, עמ׳ 143.
ס׳ 1, עמ׳ 179; ס״ח התשי״ד, עמי 137.  2 ע״ר 1940, תו

ם׳ 1, עמי 204; ס״ח התשי״א, עמי 8.  3 עייר 1947, תו
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 (ב) נציג הציבור יכהן לא יותר משנתיים, אלא אם כן התפטר או הועבר מכהונתו

י ו נ י  הודעה על מ
ר בו  נציגי צי

ת ו י  קיום סמכו

ה צ ע ו מ  ישיבות ה
יה נ ו  וסדרי די

 לפני כן.

 (ג) נציג ציבור שכהונתו נסתיימה יכול להתמנות מחדש.

: ה  (ד) שר החקלאות רשאי להעביר מכהונתו נציג הציבור בשל אחת מאל

; תו נ  (1) הגוף שהגיש את הרשימה שמתוכה נתמנה, המליץ על העברתו מכהו

 (2) הוא נעדר בקביעות מישיבות המועצה והמועצה המליצה על העברתו
; נתו  מכהו

 (3) הוא הוכרז פושט רגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט;
 (4) הוא הורשע בדין בעבירה הפוסלת אותו, לדעת שר החקלאות, להיות

 חבר במועצה.

 (ה) מת נציג הציבור, התפטר או הועבר מכהונתו, ימנה שר החקלאות אחר
 במקומו.

 (ו) לפי המלצת המועצה, רשאי שר החקלאות או יושב ראש המועצה למנות
ו למלא תפקידו, ובלבד  ממלא מקום קבוע או זמני של נציג הציבור, לזמן שנבצר ממנ
 שתקפו של מינוי שעשה יושב־ראש המועצה לא יהיה לתקופה העולה על שלושה חדשים.

 (ז) מינוי נציג הציבור או ממלא מקום זמני לפי תקנות משנה (ה) ו־(ו) ייעשה
 מתוך הרשימות כאמור בתקנת משנה (א), שמתוכן נתמנה נציג הציבור שבמקומו הוא בא.

נוי ממלאי מקום זמניים,  6. הודעה על מינוי נציגי הציבור במועצה, למעט מי
 תפורסם ברשומות.

 7. פגם במינוי חבר מועצה או אי ־מינוי חבר בה לא יפגע בחוקיות פעולותיה של
 המועצה.

 8. (א) ישיבות המועצה יקויימו אם בפתיחתן נוכחים לפחות חמישה נציגי הציבור
 ונציג אחד של הממשלה; לא נוכחים חמישה נציגי הציבור ונציג הממשלה תוך שעה
 לאחר המועד שנקבע, תידחה הישיבה למחרת היום באותה שעה ובאותו מקום ותהיה

 חוקית בכל מספר של משתתפים,

 (ב) בראש ישיבות המועצה ישב היושב ראש שלה או ממלא מקומו הקבוע,
 ובהעדרו ייבחר יושב ראש הישיבה מבין ההבריפ הנוכחים.

 (ג) החלטות בישיבות המועצה יתקבלו ברוב דעות המצביעים בישיבה, ובמקרה
 של דעות שקולות תהיה ליושב ראש הישיבה זכות דעה מכרעת.

 (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) לא תתקבל במועצה החלטה בנושא מיוחד
וחס; בתקנה זו —  אלא ברוב מי

: ה  ״נושא מיוחד״ — אחד מאל

; ני סיבולת וכל ענין אחר המתייחס לשיטת החלוקה של פדיון הפרי  (1) עני

ת; ו  (2) יצירת קרנ

ת;  (3) השקעו

י המועצה או לספקים;  (4) הלוואות לפרדסנים, לקבלנ

חד; ו  (5) כל ענין אחר ששר החקלאות קבע אותו כנושא מי

ת 1630׳, ט״ו באייר התשמ״ד, 17.5.1984 1485 ו נ  קובץ התק



גי הציבור במועצה.  ״רוב מיוחם״ — 75 אחוזים לפחות מנצי

 (ה) החלטה בנושא מיוחד שנתקבלה לפי תקנת משנה (ד), רשאי נציג ציבור
 שלא הצביע בעדה להשיג עליה בפני שר החקלאות תוך שלושה ימים מיום שנתקבלה,
 כדי לשכנעו כי מן הראוי שיורה על דיון חוזר במועצה; לאחר שמיעת ההשגה רשאי
 שר החקלאות להורות, תוך עשרה ימים מיום הגשת ההשגה, על דיון חוזר במועצה באותו

וחד; החלטת המועצה בדיון חוזר, שנתקבלה ברוב מיוחס, תהא סופית.  נושא מי

 (ו) המועצה תקבע לעצמה את יתר סדרי דיוניה.

ם 9. כל תקנות או צווים לפי סעיף 3 לפקודה יובאו לפני התקנתם לדיון במועצה. י י י צ ת ו י נ ק  ת
 לדיון במועצה

׳ 10. המועצה תהא מוסמכת לפעול, לתבוע ולהיתבע כגוף מואגד. י ו ג ת כ ו י ו כ מ  ס

 מואגד

 ביטול 11. תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות), התש״ח—1948 * — בטלות.

ח ג ר ו פ ר ס  ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) פ
) שר החקלאות 3 ~ " מ 5 ח ) 

/ עמ׳ 26; ק״ת התשל״ד, עמ׳ 436; התשמ״ד, עמ׳ 1324.  4 ע״ר התש׳׳וו, תוס׳ ב

ן מס׳ 4), (תיקו ו ואגרות) ן והבניה (כקשה להיתר, תנאי ו ת התכנ ו  תקנ
9 ן 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 י, ולאחר
:  התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה

 תיקון התוספת 1. בחלק ז׳ בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות),

— ה התש״ל—1970 2 י נ ש ׳  י

א: בו  (1) בסעיף 7.00.01, במקום הגדרת ״דלת אש״ י

 ״ ״דלת אש״ — דלת המהווה אלמנט עמיד אש למשך זמן שלא יפחת מחצי
 שעה, בהתאם לתקן ישראלי ת״י 1212 ועל פי אישור שנתנה, לאותו סוג של

.״  דלת אש, מעבדת אש שהכיר בה שר הפנים בהודעה ברשומות 3

 (2) בסעיף 7.85.00, בכותרת השוליים, במקום ״וקולט ברקים״ יבוא ״ומערכת
בוא: ) י ב ) ן  הגנה מפני פגיעות ברק״, ובמקום סעיף קט

 ״(ב) מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תהא בהתאם לתקן ישראלי, ת״י 1173.
י פגיעות ברק תותקן בכל בנין שבו מספר אחוזי  (ג) מערכת הגנה מפנ
ע י  הניקוד, על פי האמור בסעיף 5 לתקן האמור, בטבלאות מ־1 עד 6 שבו, מג
 ליותר מ־60; נתגלעו חילוקי דעות לענין חישוב אחוזי הניקוד, יכריע

 המהנדס.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה בתום 6 חדשים מיום פרסומן.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ח באדר ב׳ התשמי׳ד (1 באפריל 1984) י
< שר הפנים -־3 3 4  >חמ 7

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 2 ק״ת התש״ל, ע:•׳ 1841; התשמ״ד, עמי 978, עמי 1324 ועמי 1402.

 3 י״פ התשמ״ד, עימ׳ 2136.

, 4::;י5.1.ד1. ד ״ כ ש ת v מ -su י: 4630, טייו  1486 קנו



 תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 8), ה

/ ולפי תקנות 1 ו־384 לתקנות ה ר ו ב ע ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת ה
ן תקנות אלה: י מתקי  התעבורה, התשכ״א—21961 (להלן — תקנות התעבורה), אנ

ז חלק א׳  1. בסעיף 3 בחלק א׳ לתוספת לתקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), תיקי

"" 0 י  התש״ם—1979 3 (להלן — התוספת) — *"

; ם״  (1) בסעיף קטן (א), במקום ״25 שקלים״ יבוא ״35 שקלי

 (2) בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), בכל מקום, במקום ״65 שקלים״ יבוא ״90
 שקלים״.

ן חלק ב׳  2. בחלק ב׳ לתוספת _ תיקו
ת פ ם ו ת  ל

א: בו  (1) במקום סעיף 1 י

 ״1. תעריפי נסיעות עירוניות של קווי השירות לגבי כל בעל רשיון קו
״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס 1984) או מיום כ״ח באדר ב׳  יהיו מיום י

 התשמ״ד (1 באפריל 1984) כמפורט להלן, לפי הענין.״

 (2) בסעיף 2, במקום ״65 שקלים״ יבוא ״90 שקלים״.

 (3) בסעיף 4(א), במקום ״כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר. 1984)״ יבוא ״כ״ח
 בשבט התשמ״ד (1 בפברואר 1984)״ ובמקום ״י״א באדר א׳ התשמ״ד (14

 בפברואר 1984)״ יבוא ״כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד (31 במרס 1984)״.

 (4) אחרי סעיף 4(ב) יבוא:
 ״(ג) כרטיסיות הנחה שירכשו לפי התעריף שבתוקף מיום י״ד באדר ב׳
 התשמ״ד (18 במרס 1984), שאין נקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש

נה התעריף לנסיעה בודדת.  בהן, ללא תוספת מחיר, כל עוד לא שו

ת הכר־  (ד) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (ג), רשאי נוסע להחזיר א
 טיסיה שבידו לבעל רשיון הקו ולקבל החזר של ערך הנסיעות שלא נוצלו

 בכרטיסיה המוחזרת.

 (ה) כרטיסיות הנחה שירכשו לפי התעריף שבתוקף מיום כ״ח באדר ב׳
 התשמ״ד (1 באפריל 1984), ניתן להשתמש בהן ללא הגבלת זמן וללא

 תוספת מחיר.

ה־ לקשישים,  (ו) הזכות לגבי 3 הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנ
 הזכות לגבי 4 הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה לבני גוער
 והזכות לגבי 5 הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה רגילה, תעמוד
נה תעריף ההסעה הנקוב בכרטיסיה ולאחר מועד זה  בתקפה כל עוד לא שו

 הזכות כאמור — תבוטל.״

 (5) בסעיף 6 —

; ״ ן  (א) אחרי ״(להלן — אגד) הם״ יבוא ״החל בתאריכים הנקובים להל
ת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173. נ י י מד נ  נ די

 2 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.
 3 ק״ת התש״ם, עמי 580; התשמ״ג, עמי 1294 ו־1527; התשמ׳׳ד, עמ׳ 202, 276, 528, 601, 764, 959 ו־4ג10.

ת 4630, ט״ו באייר התשמ״ד, 17.5.1984 1487 ו נ ק ת  קובץ ה



״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס  (ב) לפני פסקה (1) יבוא ״מיום י
 1984) —״ ;

 (ג) בפסקה (1) —

ימחק;  (1) טור ב׳ — י

א: בו  (2) טור ג׳, מחיר חדש, יסומן ״טור ב׳, מחיר קודם״ ולצדו י
 ״טור ג׳

 מחיר חדש
 (בשקלים)

35 

50 

55 

70 

80 

 90״

: א ו ב  (ד) במקום פסקה (2) י

 ״(2) על אף האמור בפסקה (1), תעריפי כרטיסי מעבר המפורטים
 בטור ד׳ לנסיעות ממקומות המוצא המפורטים בטור א׳ דרך מקומות
 המעבר המפורטים בטור ב׳ למקומות היעד המפורטים בטור ג׳ ובכיוון

:  ההפוך, הם מיום י״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס 1984) כלהלן

 טור ד׳
ר ג׳ ר א׳ טור ב׳ טו  טו

 תעריף הנסיעה
ם המעבר מקום היעד (בשקלים) ם תמוצא מקו  מקו

 חיפה עכו שכונות 105

נד 110״  נתניה צומת בני־דרור גוש תל־מו

א: בו  (ה) במקום פסקה (3) י

:  ״(3) מחירי כרטיסיות הנחה באגד הם כמפורט להלן

 (א) כרטיסיות הנחה רגילות

 מיופ י׳׳ד באדר ב׳ התשמ׳׳ד (18 פטרש 1984) —

 מחיר חדש
 (בשקלים)

עה סי פי נ  תערי
 בודדת

ת (בשקלים)  מספר נסיעו

690 35 25 

990 50 23 
1090 55 23 

1390 70 23 

1590 80 23 

1790 90 23 
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 מיופ כ״דו באדר ב׳ וותשט״ד(1 באפריל, 1984) י

פי נסיעה  תערי
ת מחיר הדש ד ד ו  ב
ם) ם) (בשקלי ת (בשקלי עו סי ר נ פ ס  מ

700 35 25 
1000 50 25 

1100 55 25 

1400 70 25 

1600 80 25 

1800 90 25 

 (ב) כרטיסיות הגתה חדשיות, כנות 50 נפיעות

 «יופ כ״ח כאדר ב׳ התשנן׳׳ד (1 באפריל! 1984) —

vtn תעדי!• נסיעה בודדת מחיר 
 (בשקלים) (בשקלים)

1310 35 

1875 50 

 (ג) כרטיסיות הנחה לבני נוער, בנות 20 נפיעות, בקוויפ שהתעריף לנסיעה
 בודדת בהפ הוא עד 90 שר!ליפ:

 מיופ ״יד כאדר כ׳ התשפ״ד (18 כמרפ 1984) —

דדת מחיר הכרטיסיד,  ומדיף נסיעה בו
 (בשקלים) (בשקלים)

340 35 

490 50 

540 55 
690 70 
790 80 

890 90 

 «יופ כ״ח באדר ב׳ התשמ׳׳ד(1 באפריל! 1984) —

ת מהיר הכרטיסיד, ד ד ו  תעריף נסיעה ב
ם) (בשקלים)  (בשקלי

350 35 

500 50 

550 55 

700 70 

800 80 

900 90 
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 (ד) כרטיסיות הנחה לקשישים, בנות 15 נסיעות:

 טיוב י״ד באדר כ׳ התשט׳׳ד(18 במרפ 1984) —

 תעריף נסיעה בודדת מחיר הכרטיסיון
 (בשקלים) (בשקלים)

340 35 

490 50 

540 55 

690 70 

790 80 

890 90 

 מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד(1 באפריל׳ 1984) —

 תעריף נסיעה בודדת מחיר הכרטיסיה
 (בשקלים) (בשקלים)

350 35 

500 50 

550 55 

700 70 

800 80 

 90 900״

 (6) בסעיף 7 —

 (א) אחרי ״להלן — דן) הם״ יבוא ״החל מהתאריכים הנקובים להלן״.

״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס  (ב) לפני פסקה (1) יבוא ״מיום י
.  1984) —״

א: בו  (ג) במקום פסקה (1) י

 ״(1)

ר ב׳ ר א' טו  «ו
ר קורם מחיר חדש  8חי
 (בשקלים) (בשקלים)

35 25 

50 35 

 50 70״

 (ד) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 400 הם מיום י״ד באדר ב׳ התשמ״ד
:  (18 במרס 1984) כמפורט להלן
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 וזעריפי הנסיעה
ג הכרטיס (בשקלים)  סו

 רגיל 310

 הלוך ושוב 550

 לנכה או לסטודנט 280

 לילד מגיל 5 עד 10 שנים 250

 לעיוור או לתלמיד 155״

א: בו  (ה) במקום פסקה (3) י

:  ״(3) מחירי כרטיסיות לפי מספר נסיעות הם כמפורט להלן

 מיזע י״ד כאדר ב׳ התשפ״ד (18 כמרפ 1984) —
ר הנרטיסיוו ת מחי ד ד ו ר נסיעה ב  מחי

ג הכרטיסיה (בשקלים) (בשקלימ)  סו

 25 נסיעות 35 690

 23 נסיעות 50 990

1390 70 

 20 נסיעות לנוער 35 340

490 50 

690 70 

 15 נסיעות לקשישים 35 340

490 50 
690 70 

 מיוה ב״ח כאדר ג׳ הוזשט׳׳ד(1 כאפרי?״ 1984) —

ר הכרטיסיה י ח דדת מ ר נסיעה בו י ח  מ
ג הברטיסיה (בשקלים) (בשקלים)  סו

 25 נסיעות 35 700

1000 50 

1400 70 

 50 נסיעות 35 1310

1875 50 

2625 70 

 20 נסיעות לנוער 35 350

500 70 

700 70 

 15 נסיעות לקשישים 35 350

500 50 

 70 700״
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 (7) בסעיף 8, במקום ״36 שקלים״ יבוא ״51 שקלים״ ובסופו יבוא ״ויחול מיום
 י״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס 1984)״.

א: בו  (8) בסעיף 9, במקום פסקאות (1) עד (4) י

ת ד ד  ״(1) תעריפי נפיעה מ

 מיופ י׳׳ד כאדר כ׳ התשפ׳׳ד (18 במדפי 1984) —

 מחיר חדש
 (בשקלים)

35 

50 

55 

70 

80 

90 

 מתיר קודם
 (בשקלים)

25 

35 

40 

50 

55 

65 

ר חדש  מחי
 (בשקלים)

560 

800 

880 

1120 

1280 

1440 

 (2) כרטיפיות רגילות, פגות 20 נפיעות

 מיופ י״ד כאדר כ׳ התשט״ד(18 כמדפ 1984) —

ת ד ד ו  תעריף נסיעת ב
 (בשקלים)

35 

50 

55 

70 

80 

90 

ר חדש  מחי
 (בשקלים)

340 

490 

540 

690 

790 

890 

 (3) כדטיפיות לבני נוער, פגות 20 גמיעות

 מיופ י׳׳ד כאדר ב׳ התשט״ד (18 כפרש 1984) —

דדת  תעריף נסיעה בו
 (בשקלים)

35 

50 

55 

70 

90 
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 מיום פ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפיי* 1984) —

ר חדש דדת מחי  תעריף נסיעה בו
 (בשקלים) (בשקלים)

350 35 

500 50 

550 55 

700 70 

800 80 

900 90 

 (4) ברטיפיות קשישיפ, בנות 15 גפיסות

 מיופ י׳׳ד באדר כ׳ הוגשמ״ד (18 במרה 1984) —

דדת מחיר הכרטיסיה  תעריף נסיעה בו
 (בשקלים) (בשקלים)

340 35 
490 50 
540 55 

 0ל 690

790 80 

890 90 

 מיופ ב״דו בארד ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) —

ת מחיר הכרטיסיה ד ד ו ף נסיעה ב  תערי
ם)  (בשקלים) (בשקלי

350 35 

500 50 

550 55 

700 70 

800 80 

 90 900״

 (9) בסעיף 10, במקום פסקאות(1) ו־(2) יבוא:

 ״(1) כרמיפ רגיל

 מיופ י״ד כאדר ב׳ התשמ״ד(18 במרפ 1984) -

ר ב׳  טו
ר חדש (בשקלים)  מחי

35 

ר א׳  טו
ר קודם (בשקלים)  מחי

25 
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: י הנפיעות הם במפורט להלן פ כ  (2) מחירי כרטיפיות ההנחה לפי מ

 המחיר (בשקלים)

690 

340 

340 

 המחיר (בשקלים)

700 

350 

 350״

 מיופ י״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס 1984) —
ת ו ע י ס נ ר ה פ ס ג הכרטיסיד, מ  סו

 רגילה 25

 גוער 20

 קשיש 15

 מיופ נ״ח באדר ב׳ המשמ״ד (1 באפריל 1984) —

עות סי  מספר הנ

25 

20 

15 

ג הכדטיסיה  סו

 רגילה

 נוער

 קשיש

 בחלק ג׳ לתוספת —

 (1) במקום סעיף 1 יבוא :

 ״1. תעריפי נסיעות בינעירוניות של קווי השירות לגבי כל בעל רשיון קו
״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס 1984) או מיום כ״ח באדר ב׳  יהיו מיום י

 התשמ״ד (1 באפריל 1984) כמפורט להלן, לפי העניין.״

 (2) בסעיף 2(א), במקום ״כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984)״ יבוא ״כ״ח
 .בשבט התשמ״ד (1 בפברואר 1984)״ ובמקום ״י״א באדר א׳ התשמ״ד (14

 בפברואר 1984)״ יבוא ״כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד (31 במרס 1984)״.

 (3) בסעיף 4(1) —
 (א) לפני פסקה (1) יבוא ״!מיום י״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס

 1984) —״ ;

ימחק;  (ב) טור ב׳ — י

/ מחיר קודם״ ולצידו יבוא: / מחיר חדש, יסומן ״טור ב  (ג) טור ג

ר ג׳  ״טור ג׳ טו

ר חדש  מחיר חדש מחי
 (בשקלים) (בשקלים)

220 105 
240 125 
250 135 
280 140 
310 160 
320 170 
350 180 
390 200 

 תיקון חלק ג׳ 3.
 לתוספת

 1494 קובץ !•,תקנות 4630, ט״ו באייר התשמ״ד, 7.5.1984



 טור ג׳ טור ג׳
 מחיר חדש מחיר חדש
 (בשקלים) (בשקלים)

910 430 

950 470 

990 500 

1040 530 

1070 570 

1100 610 

1150 640 

1220 700 

1290 730 

1330 770 

1370 800 

 840 1400״

870 

 (4) בסעיף 4(2), לפני הטבלה יבוא ״מיום י״ ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס
א: בו  1984) — ״ ובמקום טור ד׳ בטבלה י

 טור ד׳
 מחיר כרטיס מעבר

 (בשקלים)

 ״טור ד׳
 מחיר כרטיס מעבר

 (בשקלים)

470 165 

520 255 

580 290 

615 345 

645 380 

1100 385 

 445 1430״

 (5) בסעיף 4(3), לפני הטבלה יבוא ״מיום י״ד באדר ב׳ התשמ״ד (18 במרס
א: בו ״ ובמקום טור ב׳ בטבלה י — (1984 

' טור ב׳ י ב ו ט " 
 מחיר כרטיס חלוד ושוב (בשקלים) מחיר כרטיס הלוך ושוב (בשקלים)

315 200 

325 235 

375 255 

409 265 

445 300 

410 305 
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 טור ב'
 מחיר כרטיס הלוך ושוב (בשקלים)

 טור ב׳
ר כרטיס הלוך ושוב (בשקלים)  מחי

630 

635 

780 

850 

1100 

 1150״

ר חדש (בשקלים)  מחי

105 

125 

135 

140 

160 

170 

180 

200 

220 

240 

455 

465 

520 

500 

550 

575 

 (6) בסעיף 5, במקום פסקאות (1) ו־(2) יבוא:

 ״(1) תעדיפי נביעה בודדת

 מיופ י״ד באדר ב׳ התשמ״ד(18 במרפ 1984) -

 מהיר קודם (בשקלים)

75 

90 

95 

100 

115 

120 

125 

145 

155 

170 

 (2) כרטיפיות לבני נועד, כנות 20 נפיעות

 מיופ י״ד כאדר ב׳ המשמ״ד(18 במרה 1984) —
 מחיר חדש
 (בשקלים)

 תעריף נסיעה בודדת
 (בשקלים)

1040 105 

1240 125 

1340 135 

1390 140 

1590 160 

1690 170 

1740 175 

1990 200 

2190 220 

2390 240 
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 מיופ כ״ח כאדר ב׳ התשמ״ד (1 פאפריל 1984) —

ר חדש דדת פתי פי נסיעה בו  תערי
 (בשקלים) (בשקלים)

1050 105 

1250 125 

1350 135 

1400 140 

1600 160 

1700 170 

1750 175 

2000 200 

2200 220 

2400 240 

ם ק ו ר פ ו י י  ח׳ בניסן התשמ״ד(10 באפריל 1984) ח
) שר התחבורה 3 ־ 4 מ 0 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ח  (מסי 6), ה

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

 1. בצו זה — הגדרות

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

. » ש ב י 373 — סיון התש״ל (יוני 970!) _ ד  ״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
 נקוב בסעיף 3;

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

 2. לא ישווק משווק דבש באריזת שי, אלא אם כן קיבל לכך את אישור המועצה שיווק דבש
' ת ש י ז י י א  לייצור ולשיווק של דבש. נ

: מחיר מרבי לדבש  3. המחיר המרבי בשקלים למכלים או לקופסאות פח המכילים דבש יהיה כלהלן
 במכלים או

ת פח פסאו  בקו
 ! סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.

 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 3 ק׳׳ת התשל״א, עמ׳ 255.
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אי במכירה לצרכן נ  במכירה לקמעו
 הפריט ללא מע״מ כולל מע״מ

 מכל 170 גרם 124,45 167
 מכל 200 גרם 147.70 198
 מכל 350 גרם 260.22 359
 מכל 500 גרם 351.00 472
 מכל 1 ק״ג 654.13 880

 מכל 3 ק״ג 1903.21 2470
 קופסת פח 3 ק״ג 1925.94 2498

י 4. מחירו של דבש גלמי לחקלאי יהיה 400 שקלים לק״ג (ללא מע״מ). ב י » י י ח  מ
 לדבש גלמי

׳ 5. הוראות צו זה לא יחולו על מחירו של דבש המשווק באריזות שי. י י י ח ת  0ייג ל

י 6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש) (מס׳ 5), התשמ״ד— י ״ י  נ

 1984 * — בטל.

 תחילי• 7. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״ד (30 במרס 1984).

ר פ ו ר ח ג ס ד (29במרס 1984) פ התשמ״ ׳  כ״ה באדר ב
) שר החקלאות ג ־ 8 5  י.י׳מ 3

 4 ק״ת התשמ״ד, עמי 1253.

 תיקון טעות

 בתקנות הבזק (תשלומים בשל שירותי בזק), התשמ״ד—1984, שפורסמו בקובץ
 התקנות 4607, התשמ״ד, עמ׳ 1113, בתקנה 1(א), בסופה צ״ל ״לפי שיעור עליית המדד

 החדש, לעומת המדד היסודי״.

ר מ ן ה ו ל ו ב ׳ בניסן התשמ״ד (12 באפריל 1984) ז  י
 >חמ 3-1723) שר החינוך והתרבות

 ממלא מקום שר התקשורת

 תיקון טעות דפוס

 בתקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (כללים להגנת הון שהושקע במלאי בעלי
 חיים במשק חקלאי) (תיקון), התשמ״ד—1984, שפורסמו בקובץ התקנות 4614, התשמ׳׳ד, עמ׳
 1232, בתקנה 1, אחרי ״יבוא״, במקום ״הוצאות הריבית שנשללו על פי תקנה 4 לא יעלה״ צ״ל

 ״פחות הוצאות הריבית שנשללו על פי תקנה 4 לא יעלה״.
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