
 רש־וטות

 קובץ התקנות
ד 4645 13 ביוני 1984 ״ג בסיון התשמ״ ( 

 ««וי

 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים. (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר. מידע
 עליהם ועבירות שהרשעה, בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות! או המחיקה)

 (תיקון), התשמ׳׳ד—1984 20ד1'
 תקנות מס הכנסה (התאמת! הסכומים לחודש מאי 1984), התשמ׳׳ד—1984 . . 1720

 צו שירות התעסוקה! (הקמה ומיזוג של לשכות שירות התעסוקה ותחום שיפוטן),
 התשמ״ד—1984 1721
 אכרזה על אתר לאומי (חוות כנרת), התשמ״ד—1984 1721

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מהירים והודעה על העלאת. מהירים)
 (תיקון מס׳ 9), התשמ״ד—1984 י 1722

 צו הפיקוח; על מצרכים. ושירותים (מחירים ׳מקסימליים לקמה חיטים) (תיקון מס׳ 10),
 התשמ״ד—1984 1722

 צו הפיקוח: יעל מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לבשר קפוא.) (מס׳ 10), התשמ״ד—
1723 . . . 1984 

 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מתירים מרביים לקרסיונים היים) (מס׳ 7),
 התשמ״ד—1984 1724

 צו הפיקוח: על מצרכים ושירותים (מהירים מקסימליים ללחם) (תיקון מס׳ 10),
 התשמ״ד—1984 1725

 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מם׳ 10),
 התשמ״ד—1984 1726

 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 10),
1727 . . . . . . . . .  התשמ״ד—1984 .

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 10),
 התשמ״ד—1984 1728
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס׳ 10), התשמ״ד—1984 1731

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למרגרינה ושמן) (תיקון מס׳ 10),
 התשמ״ד—1984 . . 1732

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ד—1984 1732
 צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), התשמ״ד—1984 . . 1733

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב.) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ה-1984 1734

 תיקון טעות דפוס



 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השביט (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא

 יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ההתיישנות או המחיקה)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א—
י  1981 !, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנ

: ה ל ן תקנות א  מתקי

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1(2) לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו

 או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות
 או המחיקה), התשמ״ד—1984 1 —

;  (1) במקום ״122״ יבוא ״122 רישה״

 (2) אחרי ״123״ יבוא ״124״.

 כ״ט באייר התשמ״ד (31 במאי 1984)
 (חמ 1679—3)

 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1012.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש מאי 1984), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה 1 (להלן — הפקודה), ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 התאמד, מיוחדת 1. (א) סכומי נקודת זיכוי ונקודת קיצבה, כהגדרתן בסעיף 33א לפקודה, תקרות

 הכנסה והנחות סוציאליות, כהגדרתן בסעיף 120א לפקודה, כולן כפי שתואמו לעליית
 המדד לפי סעיף 120 ב לפקודה ליום כי׳ ח בניסן התשמ״ד (1 באפריל 1984) (להלן —

 הסכומים) יוגדלו ביום כ״ט בניסן התשמ״ד (1 במאי 1984) ב־16%.

 (ב) התיאום לפי סעיף 120ב לפקודה ליום א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984)
, כאילו לא נעשתה 2  ייעשה בהתאם לתקנות מס הכנסה (התאמת סכומים), התשמ״א—1981
ן לענין קביעת  הגדלת סכומים לפי תקנת משנה (א), אך ההגדלה האמורה תובא בחשבו

 סך הסכומים לשנת המס 1984, על אף האמור בתקנות האמורות.

 (ג) תקנת משנה (א) לא תחול לגבי הכנסת עבודה ששולמה בעד עבודה בתקופה
ד (1 במאי 1984).  שלפני כ״ט בניסן התשמ״

 2. הסכומים המוגדלים על־ פי תקנה 1 יעוגלו לפי הוראות צו מס הכנסה (כללים
 לעיגול סכומים), התשמ״א—1980

ג ד ר ו ־ א ן ה ל כ א ג  ג׳ בסיון התשמ״ד (3 ביוני 1984) י
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 170; התשמ״ד, עמי 1234.
 3 ק״ת התשמ״א, עמי 59; התשמ״ד, עמי 1023.

 עיגול סכומים
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 צו שירות התעסוקה(הקמה ומיזוג של לשכות שירות התעסוקה

ן 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ותחובו שיפוטן)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו־24 לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט—1959 •נ,
ר: וה לאמו נהלת שירות התעסוקה, אני מצו  ובהמלצת מי

 1. בתוספת לצו שירות התעסוקה (הקמה ומיזוג של לשכות שירות התעסוקה ותחום תיקון התלספת
 שיפוטן), התשכ״ט—21968 —

 (1) בפרט 3, בטור ג׳ יבוא ״עפולה״, ״נצרת עלית״, בטור ד׳ במקום ״נצרת
״; ן  עלית״, ״עיר יזרעאל־עפולה״ יבוא ״מגדל העמק״, ובטור ה׳, בסופו, יבוא ״הקישו

 (2) בפרט 5, בטור ד׳, ״מגדל העמק״ ובטור הי, ״הקישון״ — יימחקו.

ן ז ו ן א ו ר ה ״ד באייר התשמ״ד(16 במאי 1984) א  י
) שר העבודה והרווחה * ־ 1 5 9 מ 8 ח ) 

 0^ם״1ז התשי״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת התשב״ט, עמ׳ 9»¡ התשמ״ב, עמ׳ 1453.

ז 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ות כנרת), ה  אכרזה על אתר לאומי(תו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42ג לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,
ר: י מכריז לאמו  התשכ״ג—1963 ולאחר התייעצות עם המועצה, אנ

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא במושבה כנרת, המותחם בקו כחול בתשריט מס׳ אכרזה על
 א/22/2 הערוך בקנה מידה 500
 ביד שר הפנים, הוא אתר לאומי.

) אתר לאימי 1 9 8 י 4 א מ 2 ב 0 ד ( ״ ן ו ג ש ח ר ה י י א ח ב ״ ם , ן י ם ב ו ת ח ה  א/22/2 הערוך בקנה מידה 2500:! ו

ט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת העתקים  2. העתקים מהתשרי
ת של התשריט י מ ן ק מ ה ה ך ע ן י ה ד ר ש מ ב ׳ ו ת י - ל ע - ת ר צ נ ן ב ן פ צ ״ ה ח ל מ ה ע נ ו מ מ  ה

 המזרחי, בטבריה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 ^ תוספת

 (סעיף 1)

: ה ל  שטח האתר הלאומי המותחם בקו כחול כולל חלקות רישום קרקע א
 גוש 15308 חלקה 21.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ח באייר התשמ״ד (20 במאי 1984) י
) שר הפנים 3 ־ 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח התשכ״ג, עמ׳ 149¡ התשמ״נ, עמי 34.

ה התשמ״ד, 13.6.1984 1721 י ס  קובץ התקנות 4645, י״ג נ



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים והודעה

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  על העלאת מחירים)(תיקון מס׳ 9), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג: לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
: ר ו י מצווה לאמ , אנ  1957 נ

 תיקו! י,תוס8ת 1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים

 הראשונה והודעה על העלאת מחירים), התש״מ—1980 2 (להלן —- הצו), בחלק הרביעי, המצרך

 ״מכנסי גרב מייצור מקומי 60.04.3090״ — יימחק.

א: בו  תיקון התוספת 2. בתוספת השניה לצו, בסופה י
 השניה

 ״מכנסי גרב מייצור מקומי 60.04.3090.״

 כ״ט באייר התשמ״ד (31 במאי 1984)
 (חמ 14—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1933; התשמ״ד, עמ׳ 1083.

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמח חיטים)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 10), ה

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

 >»י«ת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמת
: א בו , י  חיטים), התש״ם—81980

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 דיג. במכירה -
 טור ג׳

 עיר ב׳ המחיר בשקלים, בחבילות של י
 מחיר המכירה מהמחסן *

 בשקלים לטונה נטו
 ללא מע״מ

 לצרכן
 כולל מע״מ

 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסיטונאי
 ללא מע׳׳מ

 עיר ב׳
 מחיר המכירה מהמחסן *

 בשקלים לטונה נטו
 ללא מע״מ

 טור א׳
 המצרך

 קמח כהה (אחיד) 52,120 62.57 66.06 80.00

 קמח לבן 57,580 67.86 70.30 87.00

 קמח לבן מיוחד או סולת 58,370 68.22 71.92 89.00״

 * מחיר המכירה מהמחסן אינו כולל את מחיר השקים.

 תיוייח 2. תהילתו של, צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ד (3 במאי 1984).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 1 ס«ה התש״ה, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1198; התשמ״ד, עמי 1390.

 ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984)
 (חמ 6—3)
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשר קפוא)

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (מס׳ 10), ה

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

 1. בצי זה —r הגדרות

; ל ג  ״בשר בקר קפוא״ — בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בתוספת, למעט בשר ע
 ״בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר״ — בשר בקד קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה,

;  השריה, המלחה, הדחה, ניקוי שומן וגידים, כולל גם בשד ״חלק״

 ״בשר בקד 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  m ושומן מהחלק בוורד הצלע הנקרא ״

״ — מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשייה והמסחר או מי שהוא הסמיך ל ה נ מ ה ^ 
ה;  לעגין צו ז

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

 2. המחיר המרבי לבשר בקר קפוא הוא כנקוב בתוספת. המחיר המרבי

 3. (א) לא ימכור אדם בשד בקד קפוא מסוג שלא פורט בצו זה, למעט סטיק עין, איסור מכירה
 « של סוגי בשר

ם י ר ח  אלא על פי היתר מאת המנהל. א
 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 1110 שקלים לק״ג

 לצרכן, כולל מע״מ.
 ',4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשר קפוא) (מס׳ 9), ביטיי

— בטל.  התשמ״ד—1984 3

י י י ' ח  5. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ד (3 במאי 1984). ת

 תוספת

 ) (סעיף 2)
 המחיר בשקלים לק׳׳ג

לל הובלה וסבלות למקום עיסוקו) — יי* (כו אי נ  (א) במכירה לקמעו

 בשר בקר קפוא מדרום אמריקה ללא עצמות בקרטונים
 (9 חלקים) 663
 בשר בקר קפוא מוכשר 692

ן אדום רלנד(קרטו  בשר בקר קפוא מאירופה למעט מאי
 5—6 חלקים) כתף וכף 693

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

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 1389.
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ים יק״ג  הממיר בנקי

 בשר בקר קפוא מאירופה למעט מאירלנד (קרטון כחול יי* י**"*
 4 חלקים) חזה וכר 555

 בשר בקר קפוא מאירלנד (קרטון אדום 5—6 חלקים) כתף וכר 725

 בשר בקר קפוא מאירלנד (קרטון כחול 4 חלקים) חזה וכוי 609

 המחיר בשקליס יק״ג

& " , י מ י י  (ב) במכירה לצרכן — 3

 חזה וקשתית (3, 9) 710

 צלעות לרבות צוואר, שדיר הזרוע, מכסה הצלע(2, 7, 8, 10) 800

 ורד הצלע וכתף מרכזי,(4, 1) 957

 צלי כתף, פילה מדומה (5, 6) 1,045

ן שלם מקורי המכיל 9 חלקים) 828 ן(קרטו  בשר ארוז בקרטו

 בשר בקר קפוא טחון 841 *

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 36

ת ן פ ו ע ד  ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) ג
י - שר התעשיה והמסחר 3 - 8 9 מ 0 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקדטימים חיים)

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (מס׳ 7), ה

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

ה: הי  מחיר מרבי 1. המחיר המרבי, כולל מע״מ, לקילוגרם קרפיונים חיים י

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי — 384.96 שקלים;

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי — 512 שקלים.

 ביטוי 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לקרפיונים חיים) (מס׳ 6),

 התשמ״ד—1984 2 — בטל.

׳ באייר התשמ״ד (3 במאי 1984).  תחילת 3. תחילתו של צו זה ביום א

ר פ ח ג ר ו ס  ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) פ
) י שר החקלאות 3 ^ 1 מ 9 ח ) 

 1 סייח התשי״ה, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1482,
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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם)

9 ז 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 10), ה

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

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

 ״תוסמת

 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

 ״לחם כתה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח קיבר, בין שהוא מעורב עם קמחים אתרים
; ו א  ובין אם ל

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

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

 טור ג׳
 המחיר בשקלים במכירה —
 טור א׳ טור ב׳ לקמעונאי לצרכו

 כולל מע״מ כולל נמ״מ המגרד המשקל נגרמים
 טור א׳ טור ב׳

 המגרד המשקל נגרמים

 לחם כהה (אחיד) 750 20.54 23-00

 לחם לבן 750 30.63 35.00

 לחם לבן 250 29.30 33.00

 לחם כמון (קימל) 500 51.65 57.00

 הלה עגולה או קלועה 500 54.40 60.00

יה עם או בלי פרג או שומשום,  לחמנ
 המכילה חומר יבש, סוכר או שומן

 או שניהם כאחד, בשיעור של
 לא פחות מ־5% ממשקלה 60 10.04 11.50

 לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז 750 73.70 82.00

 לחם לבן פרוס וארוז 500 73-70 82.00״

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ד (3 במאי 1984). תתילמ

ת ן פ ו ע ד  ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) ג
 >חמ 6־־־8ז שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 2110; התשמ״ד, עמ׳ 1478.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים)

9 ו 8 4 - ד ״ מ ש ת  (מס׳ 10), ה

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

 ועדיות 1. בצו זה —

 ״חלקי עוף קפואים״ — הזה או כרעיים או שוקיים או ירכיים או כבדים או לבבות
 או קורקבנים או טחולים של פטם כשהם קפואים;

נם חלק מהחזה עצמו,  ״חזה״ — חזה של פטם ללא עור, ללא נוצות, ללא שומנים שאי
ש; י חלקים ומשקלו 500 גרם, מוקפא וארוז במג  כשהוא שלם או חצוי לשנ

 ״כרעיים״ — כרעיים שלמים של פטם, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהכרעיים
 עצמם, כשהם מוקפאים וארוזים במגש;

• ן מ צ  ״שוקיים״ — שוקיים של פטם, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהשוקיים ע
ש;  כשהן מוקפאות ואריזות במג

 ״ירכיים״ — ירכיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהירכיים עצמן,
ש;  כשהן מוקפאות ואריזות במג

ת;  ״כבדים״ — כבדים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקי

ת;  ״לבבות״ — לבבות שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקי

 ״קורקבנים״ — קורקבנים שלמים של מטם שמשקלם «)5 גרם, כשהם מוקפאים וארח ים
ת;  בשקי

ת;  ״טחולים״ — טח ולים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקי

 ״מע״מ״ — מם ערד מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975«.

:  «ויר מרבי 2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כלהלן

 במכירה לצרכן לק׳׳נ,
 כולל טע׳׳נג

 במכירת לקמעונאי בפתח
 חלק העוף הקפוא מחסן סיטונאי, לק״ג, ללא מע״מ

 חזה 862.00 1140

 כרעיים 423.40 560

 שוקיים 536.90 710

 ירכיים 325.10 430

 כבדים 771.30 1020

 קורקבנים 374.30 495

 לבבות 695.70 920

 טחולים 476.40 630

M התשי״ת, עמי 24: התשט׳׳ב, «מ׳ rro 1 
 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 9), בימיי
— בטל.  התשמ״ד—1984 3

ח י י ח 3 במאי 1984). ת ) ד ״ מ ש ת  ׳4. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר. ה

 ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) פ ס ח ג ר ו פ ר
 >חט»-3) שר החקלאות

 3 ק״ית התשמ״ד, עמי 1506.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (מס׳ 10), ה

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

1̂. בצו זה — הגדרות  

 ״עוף קפוא״ — פטם שחוט, לא מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים, ללא קרביים
ת;  וללא חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקי

 ״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 מס ערד מוסף, התשל״ו—975! ־,

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

 במכירה לצרכן
 כולל מע׳׳מ

420 

420 

420 

420 

 במכירה לקמעונאי בפתח
 סוג העוף הק«א מחסן סיטונאי, ללא מע״מ

ד 1,100 גרם 317.60  סוג ״מיני״, במשקל ע

 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם 317.60

 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם 317.60

 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם 317.60

 )3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכומים האמורים תופפת בעד
 בסעיף 9,2 שקלים (כולל מע״מ), לכל קילוגרם. כשרות למהדרין

 4 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מסי 9), ביטול
 התשמ״ד—31984 — בטל.

 תחילה

ח ג ר ו פ ר ס  פ
 שר החקלאות

 5. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ד (3 במאי 1.984).

ד (2 במאי 1984)  ל׳ בניסן התשמ״

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשפ״ב, *ט׳ 91.
 ג ס״ח התשל״ו, «פ׳ 53.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 1507.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחידימ מדבייס לחלב ומוצריו)

 (מס׳ 10), התשמ״ד-1984

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

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

:  2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן

 המחיר בשקלים במכירה •

 לקמעונאי לזרכו
 ללא מע״מ בולל רע״

 טור ג׳

 הכמווז

׳  טור נ

 האריוה

 פור א׳

 המ«רד

 תלב ומשקאות חלב

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית •4 ליטר 26.40 34

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 51.40 64

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 47.10 60

 חלב מפוסטר (דיל שומן 1%) שקית $ ליטר 25.30 33

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 48.10 61

 חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ״ל 45.10 58

 חלב עמיד מכל קרטון 1 ליטר 74.10 94

 חלב הומוגני מכל קרטון 1 ליטר 59.40 75

 חלב תיון(1.5% שומן) מכל קרטון £ ליטר 41.20 55

 חלב תיון(1.5% שומן) מכל קרטון 1 ליטר 78,50 104
 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 19.40 25

 תוצרת חלכ ניגרת

 גביע 170 מ״ל 19.40 25
 זבדה ״אשל״ מתוצרת תנובה,

 ״עדית׳׳ מתוצרת טרה

 גביע 170 מ״ל 17.90 23
 לבן(3% שומן) ״גיל״ מתוצרת תנובה,

 ׳׳עוז״ מתוצרת טרה
 יוגורט מתוצרת תנובה, טרה גביע 170 מ׳׳ל 20.40 26

 גביע 170 מ״ל 27.00 35
 ״דנובה״ מתוצרת תנובה, ״דנונה״

 מתוצרת שטראוס

 שנמת
 שמנת חמוצה גביע 170 מ״ל 29.40 38

 שקית 250 מ׳׳ל 82.80 109
 שמנת מפוסטרת (33% שומן) מתוצרת

 תנובה, טרה, שטראוס

 1 פיח התשי״ח, «פ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 91,

 ג סיה התשל״ו, «ט׳ 52.
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 טור ד׳
 המחיר בשקלים במכירה —

 לקמעונאי לצרכן
\trra ללא «ע״« כולי 

52 41.20 
99 77.70 
57 45.00 

69 

100 

96 
69 

117 

74 
43 

77 

73 

94 

124 
165 
724 

54.40 

76.20 

193 151.30 

73.10 
54.40 

91.10 

57.80 
31.80 

60.30 

56.90 

73.00 

95.30 
125.40 
549.30 

 טור »׳ טור ב׳ טור ג׳

 המצרך האריזה הנמות

 המאה
 חמאה חבילה . 100 גדם
 חמאה מלוחה חבילה 200 גרם
 חמאה בטעם הולנדי מתוצרת תגובה חבילה 100 גרם

 גבינות רכות ולמות

 גבעד, כחושה רגילה מתוצרת טרה חבילה 250 גרם
 גבינה לתיתוד בחושה ״כנען״

 מתוצרת תגובה חבילה 250 גרם
 . גבינה לחיתוד כתושה ״כנען״ מתוצרת

 י תנובה חבילה 500 גרם
 גבינה כחושה"לחיתוך ״כנענית״

 מתוצרת תנובה גביע 250 גרם
 גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובה גביע 250 גרם

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

 גבינה חצי שמנה (5% שומן) מתוצרת טרה,
 תנובה י גביע 250 גרם
 גבינה חצי שמנה ״סביון״ מתוצרת תנובה קופסה מרובעת 125 גרם

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

 גבינת קוטג׳(9% שזמן) מתוצרת תנובה,
2 5 גרם z ע י ב  טרה ג

 גבינה שמנה למריחה (12% שומן) מתוצרת
 תנובה, טרה גביע 250 גרם

 גבעה מלוחה ״עין חמד״ או ״חמד׳׳
 מתוצרת תנובה חבילה 250 גרם
 גבעת ברינזה מתוצרת תנובה, טרה חבילה 250 גרם

 גבעת ״פטה״ מחלב בקר מתוצרת תנובה פת 1 ק״ג

713 542.90 

183 140.20 

196 149.70 

 1 ק״ג

 חבילת פרוסות 200 גרם

 חבילת פרוסות 200 גרם

 נכינות קשית
 גבינה קשד. חצי שמנה ״גלבוע״

 מתוצרת תגובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה הצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תנובה
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 סור ד׳

 המהיר בשקלים במכירה —

 לקמעונאי לצרכן
 ללא מע״מ כולל מע״ס

810 620.60 

224 172.80 

205 155.70 

881 676.20 

862 662.90 

874 668.30 
227 174.20 

258 198.8 

886 683.90 

 פור ג׳

 הכמות

 1 ק״ג

 200 גרם

 200 גרם

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 1 ק״ג
 200 גרם

 200 גרם

 1 ק״ג

 טור ב׳

 האריזה

 חבילת פרוסות

 חבילת פתסות

 חבילת פרוסות

 חבילת פרוסות

 טור א׳
 המצרך

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

 מתוצרת טרה, ״אדמר״ מתוצרת שטראוס
 גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר״ מתוצרת

 שטראוס

 גבינה קשה חצי שמנה ״גוש חלב״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״גד״ מתוצרת תנובה

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

 גבינה קשה שמנה ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה

 ״טל העמק״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״מירון״ מתוצרת
 שטראוס

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

100 76.70 

100 76.70 

131 99.80 

32 25.00 

32 

32 

46 

25.00 

25.00 

33.30 

33 25.20 

28.50 21.60 

 240 גרם

 200 גרם

 240 גרם

 170 מ״ל

 120 מ״ל

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 120 מ״ל

 120 מ״ל

 6 משולשים
 בקופסה

 8 משולשים
 בקופ0ה

 16 משולשים
 בקופסה

 גבינות מוזזגות

 ״כרמל״ ו׳׳עמק״ מתוצרת תנובה

 ״נועם״ מתוצרת תנובה

 ״משק״ מתוצרת תנובה

 מעדנימ /
 יוגורט בטעם פירות ״פריגורט״ תנובה

 ו״יוטבתה״ (3% שומן) גביע

 יוגורט דל שומן עם פימת ״פרילי״
 תנובה (1.5% שומן) גביע

 ״יוגינג״ בטעם פירות מתוצרת תנובות גביע

 ״מילקי״ מתוצרת שטראום גביע

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

 ״דני״ שטראוס גביע

 ״ייגלי״ מתוצרת תגובה גביע
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 9), ביטול
— בטל,  התשמ״ד—1984 3

׳ד (3 במאי 1984), תחילי׳  ׳4. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ׳

2 במאי 1984) פ ס ח ג ר ו פ ר ) ד ״ מ ש ת  ל׳ בניסן ה
0 שר החקלאות * ־ 6 8 "  י

 3 ק׳׳ת התשמ״ד, עמי 1479.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ה , ( ז 0 ׳ ס מ ) 

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

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

ה: הי  2. המחיר המרבי לביצה י

 משקל הביצה במכירה לקמעונאי בחנותו במכירה לצרכן
 נגרמים בשקלים, ללא מע״מ בשקלים, כולל מע׳׳מ

 מעל ל־70 12.50 15.50

 מ־65 עד 70 12.10 15.00

 מ־60 עד 65 11.70 14.50

 מ־55 עד 60 10.10 12.50

 מ־50 עד 55 9.20 11.40

 מ־45 עד 50 7.20 9.00

 עד 45 6.00 7.40

 3. (א) במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי המוכר תוספת בעד
׳ ד ז י י  לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 2, 7 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה. א

 (ב) במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שלושים ביצים לפחות רשאי
 המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 2, 1.40 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה.

 ביטול

 תחילה

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס׳ 9), התשמ״ד-
— בטל. 31984 

 5. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ד (3 במאי 1984).

ר פ ו ר ח ג ס  ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) פ
) שר החקלאות 3 ~ 2 0 מ 9 ח ) 

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

 3 ק״ת חתשמ״ד, עמי 1509.

 קובץ התקנות 4645, י״ג בסיון התשמ״ד, 13.6.1984



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למרגרינה 1שמן)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 10), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ת—957 י ג,
ר: י מצווה לאמו  אנ

 חחי»ת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למרגרינה
א: בו , י  ושמן), התש״ם—1980 ־

 ״מוספת

 (סעיף 2)
 טור ד׳

 המחיר בשקלים במכירה —

 טור ג׳ לקמעונאי לצרכו

 הכמות

 טור ב׳

 האריזה

 טור א׳

ו ר מ  ללא מע״מ כולל מע״פ ה

 טור ג׳

 הכמות

 טור ב׳

 האריזה

 טור א׳

ו ר מ  ה

 מרגרינה עם או בלי מלח חבילה 200 גרם 35.93 46.00

 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 250 גרם 53.36 68.00

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 39.57 51.00

 מרגרינה לאפיה חבילה 200 גרם 35.93 46.00

 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 43.31 56.00

 מרגרינה עם חלב גביע 250 גרם 61.24 78.00

 שמן סויה מזוקק (א) בקבוק זכוכית 630 ם«״ק 103.60 131.00
 (ב) בקבוק פלסטי 1000 סמ״ק 180.10 225.00
 (ג) מכל פלסטי 3000 סמ׳׳ק 532,00 661.00

 (ד) מכל פלסטי 4900 סמ״ק 864.20 1,060.00
 (ה) מכל פח 4900 סמ״ק 936.40 1,150.00״

 תחילה 2• תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ד (3 במאי 1984).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ׳׳ב, דמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1198¡ התשמ״ד, עמ׳ 1333.

 ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984)
 (וזמ 6—3)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 4), ה

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

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),

א: בו  התש״ל—1970 2, י

 1 סייח חתשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ל, עמ׳ 2186¡ :התשמ״ד, עמ׳ 1282.
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naoin" 
 (סעיף 22)

 טור ב׳
 טור א׳ המחיר המרבי

 השירות בשקלים

 1. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי אחד 1080

 2. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים אחוריים 1635

 3. (א) בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע, מונית, טרקטור,
 רכב עבודה או רכב מסחרי, שמשקלו הכולל המותר עד 8000

 ק״ג, בתחנת בדיקה מאושרת 1000

 (ב) בדיקה חוזרת 500

 4. (א) בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל
 8000 ק״ג או אוטובוס, בתחנת בדיקה מאושרת 1485

 (ב) בדיקה חוזרת 742

 5. בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חפשית והתקנת
 מגופה, בתחנת בדיקה מאושרת 650״

ו פ ר ו ם ק י י  ג׳ בסיון התשמ״ד (3 ביוני 1984) ח
 (חמ 281—3)

 שר התחבורה

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ח  צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—
ר:  1959 י, מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמו

, י , ת  1. בתוספת לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), התשמ״ב—1982 2
: א בו  במקום סעיף (ב) י

 ן ״(ב) על אף האמור בסעיף (א) לא יעלה ההיטל על —

 (1) לגבי ירקות לעיבוד תעשייתי למעט ירקות המפורטים להלן בפסקה
- (2) 

 (א) 500 שקלים לטונה מיום א׳ בסיון התשמ״ד (1 ביוני 1984) עד
 יום ג׳ באלול התשמ״ד(31 באוגוסט 1984);

 (ב) 900 שקלים לטונה מיום ד׳ באלול התשמ״ד (1 בספטמבר 1984)
 עד יום ו׳ בכסלו התשמ״ה (30 בנובמבר 1984);

 (ג) 1,300 שקלים לטונה מיום ז׳ בכסלו התשמ״ה (1 בדצמבר 1984);

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 222; התשמ״א, עמ׳ 178.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 1356; התשמ״ג, עמי 95, 1308 ו־1916.
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 (2) לגבי אפונה, גזר, מלפפונים, סלרי עלים, עגבניות, פלפל, שעועית,
 תות שדה, תירס ותפוהי־אדמה לעיבוד תעשייתי —

 (א) 750 שקלים לטונה מיום א׳ במיון התשמ״ד (1 בימי 1984) עד
 יום ג׳ באלול התשמ״ד (31 באוגוסט 1984);

 (ב) 1,350 שקלים לטונה מיום ד׳ באלול התשמ״ד (1 בספטמבר
 1984) עד יום ו׳ בכסלו התשמ״ה (30 בנובמבר 1984);

 (ג) 1,950 שקלים לטונה מיום ז׳ בכסלו התשמ״ה (1 בדצמבר 1984);

 (3) לגבי ירקות לשיווק •—
 (א) 1,250 שקלים לטונה מיזם א׳ בסידן התשמ״ד (1 ביוני 1984)

 עד יום ג׳ באלול התשמ״ד(31 באוגוסט 1984);
 (ב) 2,250 שקלים לטונה מיום ד׳ באלול התשמ״ד (1 בספטמבר

 1984) עד יום ו׳ בכסלו התשמ״ה (30 בנובמבר 1984);
 (ג) 3,250 שקלים לטונה מיום ז׳ בכסלו התשמ״ה (1 בדצמבר

 1984).״ (

 תחילי, 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בסיון התשמ״ד (1 ביוני 1984).

י נ ו ח מ ש ף , ס ו  נתאשר. י
 א׳ בסיון התשמ״ד (1 ביוני 1984) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חמ 635—3)

ד ג ר ו א ־ ן ה כ ל א ג ת י ן פ ו ע ד ר ג פ ו ר ג ח ס  פ
 שר החקלאות שר ״תעשיה והמסחר שר האוצר

 תיקון טעות

 בפרט 3(א) לתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ד—1984, שפורסם בקובץ התקנות 4616, התשמ״ד, עמ׳ 1282,

 במקום ״מעל 8000 ק״ג״ צ״ל ״עד 8000 ק״ג״.

ם ק ו ר פ ו י י  כ״א באייר התשמ״ד (23 במאי 1984) ח
י שר התחבורה : 3 - 2 9  >חמ 1

 תיקון טעות דפוס

 בצו הביטוח; הלאומי (החלפת לוח ו׳) (מס׳ 6), התשמ״ד—1984, שפורסם בקובץ התקנות
 4629, התשמ״ד, עט׳ 1476, בסעיף 2, במקום ״תחילתו של צו זה ביום כ״ד בניסן התשמ״ד

 (26 באפריל 1984)״ צ״ל! ״תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ג בניסן התשמ״ד (25 באפריל 1984).״

 (חמ 184—3)
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