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 תקנות התעבורה (שיורים בתעריף של קוד השידות), התשמ״ד—984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבורה1 ולפי תקנות 1 ו־384 לתקנות
 התעבורה, התשכ״א—21961 (להלן — תקנות התעבורה), אני מתקין תקנות אלה:

 1. לכל מונח בתקנות אלה יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה.

 2. (א) התעריף המאושר לגבי קווי שירות המופעלים בידי בעלי רשיונות קו שניתנו
 לפי חלק ה׳ לתקנות התעבורה והשינויים בו יהיו כמפורט בתוספת.

 (ב) התעריף המאושר לגבי קווי שירות כמפורט בתוספת כולל מם ערך מוסף לפי
 חוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1976 8.

 3. תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), התש״ם—1979 * — בטלות.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג באייר התשמ״ד (15 במאי 1984).

 שינויים בוועריף
 המאושר

ל טו  בי

 תוספת
 (סעיף 2)

 1. השינויים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן לעומת.
 התעריף שהיה בתוקף ביום כ׳׳ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) (להלן — התעריף

 הקודם).

 2. מחירי כרטיסיות הנחה רגילות או חדשיות יהיו בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת
 בהם הוא עד 100 שקלים.

 3. מחירי כרטיסיות הנחה לתלמידים, לבני נוער, לגברים בני 65 ומעלה ולנשים בנות.
 60 ומעלה, יהיו כמפורט להלן:

 (1) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם עד 18 שנים ולבני נוער שגילם מעל
 18 שנים, שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כיתה י״ב, בכל הקווים עד לתעריף׳
 של 100 שקלים לנסיעה בודדת יהיו כמפורט להלן, אלא אם כן נקבע אחרת

 בתוספת זו;
 (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בסעיף 1 יהיו זכאים להנחה של 50%
 במחיר כרטיס העולה על 100 שקלים בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום בתי

 הספר שבהם הם לומדים ובחזרה על פי תעודה שנתן להם בעל רשיון הקו:
 (3) גברים בני 65 שנים ומעלה ונשים בנות 60 שנים ומעלה זכאים לרכוש
 כרטיסיות הנחה בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 100 שקלים לנסיעה

 בודדת, כמפורט להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו;
 (4) נכים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים, בכל קווי השירות, להנחה
 של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל, ובלבד שתעריף הנסיעה אחרי ההנחה

 לא יפחת מ ־35 שקלים

וסה חדש 7, עמ׳ 173. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

 5 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
 4 ק״ת התש״ם, עמי 580; התשמ״ד, עמי 1487.
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 (5) סטודנטים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים, ,בכל קווי השירות, להנחה
 של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל, ובלבד שתעריף הנסיעה אחרי ההנחה

 לא יפחת מ־35 שקלים;

 (6) עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים שתעריף נסיעה
 בודדת בהם הוא עד 100 שקלים; בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה
 על 100 שקלים, זכאים עיוור ומלווהו להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה

 רגיל.

 4. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיםיות שלא נזכרו בתוספת זו ושניתנו לנוסעים לפי
 התעריף הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורם, אלא באישור בכתב מהמפקח הארצי על
 התעבורה (להלן — המפקח); ההנחות לפי תקנות אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל בעל

 רשיון הקו שירות הסעה בקו.

 5. (א) כרטיסיות הנחה שנרכשו לפי התעריף שהיה בתוקף מיום י״ד באדר ב׳ התשמ״ד
 (18 במרס 1984), שאין נקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש בהן, ללא תוספת במחיר,
 כל עוד לא שונה התעריף לנסיעה בודדת; בכרטיסיות הנחה חדשיות שנקוב בהן מועד

 שימוש, ניתן להשתמש, ללא תוספת מחיר, עד לסוף החודש הנקוב בהן.

 (ב) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), רשאי נוסע להחזיר את הכרטיסית שבידו
 לבעל רשיון הקו ולקבל החזר של ערך הנסיעות שלא נוצלו בכרטיסיה המוחזרת.

 (ג) כרטיסיות הנחה שנרכשו לפי התעריף שהיה בתוקף מיום כ״ ח באדר ב׳ התשמ״ד
 (1 באפריל 1984), שאין נקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש בהן ללא הגבלת זמן

 וללא תוספת מחיר.

 (ד) הזכות לגבי שלוש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיםית הנחה לקשישים,
 הזכות לגבי ארבע הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסיות הנחה לבני נוער והזכות לגבי
 חמש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה רגילה תעמוד בתוקפה כל עוד לא

 שונה תעריף ההסעה הנקוב בכרטיסיה ולאחר מועד זה, הזכות כאמור — תבוטל.

 (ה) נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף הקודם שנעשה בו שימוש לנסיעה
 בכיוון אהד (להלן — כרטיס הלוך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי להמשיך ולהשתמש בו,

 ללא תוספת מחיר עד ליום כ״ו באייר התשמ״ד (28 במאי 1984).

 (ו) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (ה), חייב מפעיל השירות, על פי דרישתו של
 נוסע, להחזיר לנוסע את מחצית ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב, כאמור, שבידי הנוסע.

 (ז) כרטיס הלוך ושוב או כרטיס מעבר שלא נעשה בו שימוש לנסיעה, רשאי יהיה
 נוסע, לפי בחירתו, להמשיך ולהשתמש בו בתוספת תשלום ההפרש שבין התעריף הנקוב
 בכרטיס כאמור לבין התעריף לפי תוספת זו, או להחזיר את הכרטיס שבידו לבעל רשיון

 הקו ולקבל את המחיר הנקוב בו.

 6. (א) שכר ההסעה כאמור בתוספת זו כולל הוגלת מזוודה, מטען יד של נוסע או
 עגלת ילדים מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען אחר יחולו התעריפים הבאים:
 (1) בקווים או בקטעי קווים שבהם ניתן לשלם בכרטיסיות הנחה — מחיר

 הנסיעה באותו קו או באותו קטע קו;

ן התשמ״ד, 24.6.1984 1769 ו ת 4649, כ״ד בסי ו  קובץ התקנ



 (2) בקו או בקטע קו שבהם לא ניתן לשלם בכרטיסיות הנחה — 50% ממחיר
 הכרטיס ללא הנחה ובלבד ששכר ההסעה לא יהיה נמוך משכר ההסעה המרבי

 שניתן לשלם באמצעות כרטיסיות הנחה.

 ד. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות.

 8. התעריפים בקווי השירות של ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ
 (להלן — ״אגד״) —

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״ יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת
 התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א׳:

 טור ג׳
 •זחיר חדש

 ,בשקלים

 טורי בי
 מחיר קודם

 בשקלים
 טור א׳
 סימול

 טור ג׳
 מחיר חדש

 בשקלים

 טור ב׳
 מחיר קודם

ם  בשקלי
 טור א׳
ל  סימו

570 500 26 35 35 1 
600 530 27 55 50 3—2 
650 570 28 65 55 4 
700 610 29 80 70 5 
730 640 30 90 80 6 
800 700 31 100 90 7 
830 730 32 120 105 8 
880 770 33 145 125 9 
910 800 34 155 135 10 
960 840 35 160 140 11 
990 870 36 180 160 12 

1050 910 37 190 170 13 
1100 950 38 210 180 14 
1150 990 39 230 200 15 
1200 1040 40 250 220 16 
1220 1070 41 270 240 17 
1250 1100 42 290 250 18 
1300 1150 43 320 280 19 
1400 1220 44 350 310 20 
1450 1290 45 360 320 21 
1500 1330 46 400 350 22 
1550 1370 48 440 390 23 
1600 1400 50 490 430 24 

540 470 25 

 (2) על אף האמור בפסקה (1), יהיו 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 כדלקמן:
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 טור ד׳
 תעריף נסיעה בשקלים

ר ג׳  טו
 מקום היעד

 גוש תל־מונד 125
 אשדוד 195

 ניר־יצחק, צומת גבולות,
 גוש צוחר 275
 נתניה 285

 כרם שלום, פיתחת שלום,
 רעים 320
 העירה 340
 אשדוד 405
 כיסופים—ניר עוז 410
 אופקים, צורים 430
 ירושלים 440

 ניר יצחק, גבולות,
 גוש צוחר, צאלים 450
 דימונה 510
 כרם שלום, פיתחת שלום 495
 ירוחם י 535
 דימונה 660
 באר־שבע 735

 אילת 1250
 אילת 1630

 טור ב׳
 מקום המעבר

 צומת בני־דרור
 צומת אשדוד

 צומת מגן

 צומת נתניה
 צומת מגן

 ירושלים
 צומת אשדוד

 צומת מגן
 משמר הנגב

 צומת מלאכי
 צומת מגן

 באר־שבע
 צומת מגן
 באר־שבע
 באר־שבע
 תל ־אביב

 באר־שבע
 תל ־אביב

 טור א׳
ם המוצא  מקו

 נתניה
 אשקלון

 באר־שבע

 חיפה
 באר־שבע

 תל־אביב
 באר־שבע
 תל־אביב
 תל־אביב

 אזור עזתה
 תל־אביב

 תל־אביב
 תל־אביב
 תל־אביב
 ירושלים

 חיפה
 ירושלים

 חיפה

 (3) על אף האמור בפסקה (1), בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות
 היעד המפורטים בטור א׳ יהיו תעריפי הנסיעה כמפורט בטור ב׳ להלן, לכל כיוון:

ר ב׳  טו
 מחיר כרטיט הלוך ושוב

 בשקלים

225 
275 
290 
295 
340 
355 
360 
365 
430 

ר א׳  טו
ת המוצא והיעד ו מ ו ק  מ

 אשקלון—קדית ־גת
 באר־שבע—אופקים
 באר־שבע—דימונה

 היפה—נהריה
 תל ־אביב—אשדוד

 ירושלים—בית־שמש
 ערד—עין בוקק

 ערד—באר־שבע
 תל־אביב—צומת אחים

ן התשמ״ד, 24.6.1984 1771 ו ת 4649, כ״ד בסי ו נ ק ת  קובץ ה



 טור ב׳
 טור אי

 מחיר כרטיס הלוך ושוב
ת המוצא והיער (בשקלים) מו  מקו

 באר־שבע—קרית־גת 460
 תל־אביב—אשקלון 470
 תל־אביב—קדית־גת 500
 חיפה—טבריה 540
 ירושלים—עין פשחה 545
 ערד—עין גדי 600
 ירושלים—תל־אביב 570
 ירושלים—בני־ברק 625
 ,ירושלים—אשקלון, אשדוד 650
 תל־ אבי ב—חיפה 720
 תל־אביב—באר־שבע 725
 חיפה—קרית־שמונה 880
 תל ־אביב—טבריה 970

 ירושלים—חיפה 1250
 תל־אביב—קרית־שמונה 1300

 (4) מחירי כרטיסיות הנחה ב״אגד״ יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות
 תעריף נטיעה מחיר חדש
ת בשקלים בשקלים ד ד ו ר נס>!עות ב פ ס  מ

700 35 25 

1100 55 25 

1300 65 25 

1600 80 25 

1800 90 25 

2000 100 25 

 (ב) כרטיסיות חדשיות, גגות 50 נסיעות

ף נסיעה מחיר חדש  תערי
דדת בשקלים בשקלים  בו

1310 35 

2060 55 
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 (ג) פרטיפיות הנחה לל,שישים, גנות 15 נפיעות

ר הכרטיסיד, י ח  תעריף נסי-עד, מ
 בודדת בשקלים בשקלים

350 35 

550 55 

650 65 

800 80 

900 90 

1000 100 

 כרטיפיות הנחה לגני נוער, גנות 20 נפיעות
ר הכרטיסיד, י ח ף נסיעד. מ  תערי

דדת בשקלים בשקלים  בו

, 350 35 

550 55 

650 65 

800 80 

900 90 

1000 100 

 (5) שכר הנסיעה בעד הסעת חייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת
, באחד הקווים כאמור בתוספת לאותו צו הוא 58 שקלים.  חיילים), התש״ם—1980 5

 9. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ
 (להלן — ״דן״) —

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת
:  התעריף הקודם המפורט בטור א׳

ר א׳ טור ב׳  טו
ר חדש ר קודם מחי  מחי

ם  בשקלים בשקלי

35 35 

55 50 

80 70 

 5 ק״ת התש״ים, ע«׳ 1633; התשמ״א, עמ׳ 9; התשמ״ב, עמ׳ 922.
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 (2) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 400 יהיו כלהלן:
 תעריף הנסיעה

 בשקלים

350 
625 
320 
290 
175 

 תעריף הנסיעה
 בשקלים

270 
490 
360 

ג הכרטיס  סו

 רגיל
 הלוך ושוב

 לנכה או סטודנט
 לילד מגיל 5 עד גיל 10

 לעיוור או תלמיד

 (3) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 81 יהיו כלהלן:

ם המוצא למקום היעד ו ק מ  כ

 תל־אביב—קדומים
 תל־אביב—קדומים (הלוך וחזור)

 תל־אביב—אלון מורה
 תל־אביב—אלון מורה(הלוך וחזור) 650

 (4) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 83 יהיו כלהלן:
 תעריף הנסיעה

 בשקלים

120 
180 
155 
190 

 תעריף הנסיעה
 בשקלים

440 

790 
230 
410 
180 
320 
190 
340 

ם ׳המוצא למקום היעד ו ק ל  מ

 פתח־תקוה—כביש 444
 תל־אביב—כביש 444

 פתח־תקוה—אלפי מנשה
 תל־אביב—אלפי מנשה

 (5) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 86 יהיו כלהלן:

 ממקום המוצא למקום היעד

 תל־אביב—מפגש הבקעה
 תל־אביב—מפגש הבקעה

 (הלוך וחזור)
 תל ־אביב—אריאל

 תל־אביב—אריאל(הלוך וחזור)
 פתח ־תקוה—אריאל

 פתח־תקוה—אריאל (הלוך וחזור)
 תל־אביב—ברקן

 תל־ אביב—ברקן (הלוך וחזור)

ן התשמ״ד, 24.6.1984 מ ס ת 4649, כ״ד ב ו נ ק ת  1774 קובץ ה



 (6) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 89 יהיו כלהלן:
ף הנטיעה  תערי

ם המוצא למקום היעד בשקלים  ממקו

 בני־ ברק—עמנואל 270

 בני־בדק—עמנואל(הלוך וחזור) 490

 (7) מחירי כרטיסיות ההנחה לפי מספר נסיעות יהיו כמפורט להלן:
 מחיר הכרטיסיה

 בשקלים
ר נטיעה  מחי

ג הכרטיסיה בודדת בשקלים  סו

 25 נסיעות 35 700
 25 נסיעות 55 1100
 25 נסיעות 80 ,1600
 50 נסיעות 35 1310
 50 נסיעות 55 2062
 50 נסיעות 80 3000
 20 נסיעות לנוער 35 350
550 55 
800 80 

 15 נסיעות לקשישים 35 350
550 55 
800 80 

 10. תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות בכל קווי השירות של
 בעלי רשיון קו המפורטים להלן:

 חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״מ נצרת, חברת הנסיעות והתיירות נצרת
 בע״מ, נצרת הגליל, חברת ג׳י. בי. טורם בע״מ, יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף

 הקודם המפורט בטור א׳:

 (1) תעריפי :כיעד בודדת
ר א׳  טו

 מחיר קודם
 (בשקלים)

35 
50 
55 
70 
80 
90 

105 

ר ב׳  טו
 מחיר חדש
 (בשקלים)

35 
55 
65 
80 
90 

100 
120 
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 טור ב׳
 מחיר חדש

 בשקלים

ר א׳  טו
ר קידם  מחי

 בשקלים

145 
155 
160 
180 
190 
210 
230 
250 
270 

ר חדש  מחי
 בשקלים

700 
1100 
1300 
1600 
1800 
2000 

ר הכרטיסיה  מחי
 בשקלים

350 
550 
650 
800 
900 

1000 
1200 
1450 
1550 
1600 
1800 
1900 
2100 
2300 
2500 
2700 

ן התשמ״ד, 24.6.1984 ו ת 4649, כ״ד בסי ו נ ק ת  קובץ ה

125 
135 
140 
160 
170 
175 
200 
220 
240 

 (2) כרטיסיות רגילות, כנות 25 נסיעות

דדת ף נסיעה בו י ר ע  ת
 בשקלים

35 
55 
65 
80 
90 

100 

ת 20 נסיעות ו  (3) כרטיסיות גוער, מ

דדת ף נסיעה בו  תערי
פ  בשקלי

35 
55 
65 
80 
90 

100 
120 
145 
155 
160 
180 
190 
210 
230 
250 
270 

1776 



 (4) כרטיסיות קשישיפ, בנות 15 נסיעות

 מחיר הכרפיסיד•
 בשקלים

ת ד ד ו  תעריף נסיעה ב
 בשקלים

350 35 

550 55 

650 65 

800 80 

900 90 

1000 100 

 11. (א) התעריפים בקווי השירות של התחבורה הציבורית בבאר־שבע בע״מ יהיו
ט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳: ר ו • ^ 

ר 3׳  טו
ר הדש בשקלים י ח  מ

 טור א׳
ר קודם בשקלים י ח  מ

35 35 

 (ב) מחירי כרטיסיות ההנחה לפי מספר הנסיעות יהיו כמפורט להלן:
 הפחיד בשקלים

700 

350 

350 

 מס׳ הנטיעות

25 

20 

15 

ג הכרטיסיד, ו  ס

 רגילה

 נוער

 קשיש

ו פ ר ו מ ק י י  ח
 שר התחבורה

 ג׳ בםיון התשמ״ד (3 ביוני 1984)
 (חמ 40—3)

 | הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 11940 (לתלו •
 הפקודה), אני מודיע לאמור:

 תיקון חתופוות

 מנהל מינהל הספנות והנמלים

 1. בתוספת לפקודה, בסופה יבוא
ר א׳  טו

 מנהל אגף הספנות והנמלים

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

 כ״ב באייר התשמ״ד (24 במאי 1984)
 (המ 1513—3)

ם׳ 1, עמ׳ 40; י״פ התשי״א, עמ׳ 534¡ ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1531.  1 ע״ר 1940, תו
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מחיריה מרביימ לחלב ומוצריו)
 (מס׳ 11), התשמ׳יד-1984

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

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

 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן:

 טור ד׳
 המחיר בשקלים במכירת —

 לצדכן
 כולל מע״מ

 לקמעונאי
 ללא מע״פ

 טור ג׳
 הכטות

 טור ב׳
 האריזה

 שקית i ליטר 28.50 37

 שקית נ ליטר 55.50 69

 שקית 1 ליטר 50.90 65

 שקית ± ליטר 27.30 35

 בקבוק 585 מ״ל 51.90 66

 בקבוק 585 מ״ל 48.70 63

 מכל קרטון 1 ליטר 80.00 102

 מכל קרטון 1 ליטר 64.20 81

 מכל קרטון \ ליטר 44.50 59

 מכל קרטון 1 ליטר 84.80 112

 שקית 200 מ׳׳ל 21.10 27

 גביע 170 מ״ל 21.10 27

 גביע 170 מ״ל 19.20 25

 גביע 170 מ״ל 22.20 28

 גביע 170 מ״ל 29.00 38

 גביע 170 מ״ל 31.50 41

 שקית 250 מ׳׳ל 88.60 117

 טור *•
 ואמרו

 חלב ומשקאות חלכ

 חלב מפוסטר(3% שומן)

 חלב מפוסטר (3% שומן)

 תלב מפוסטר (דל שומן 1%)

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%)

 חלב מעוקר

, שומן 1%) ת  חלב מעוקר (

 חלב עמיד

 חלב הומוגני

 חלב תיון(1.5% שזמן)

 חלב תייז(1.5% שומן)

 שווקו מפוסטר

 תוצרת חלב ניגרת

 זבדה ״אשל״ מתוצרת תנובה,
 ״עדית׳׳ מתוצרת טרה

 לבן(3% שומן) ״גיל״ מתוצרת תנוםה,
 ״עוז״ מתוצרת טרה

 יוגורט מתוצרת תגובה, טרה

 ״דנובה״ מתוצרת תנובה, ״דנונד.״
 מתוצרת שטראוס

 שמנת

 שנעת חמוצה

 שמנת מפוסטרת (33% שומן) מתוצרת
 תנובה, טרה, שטראוס

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ג; עמי 92.
 2 ס״ח התשל׳׳ו, עמ׳ 52.
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 טור ד׳
 המחיר נשקלים במכירה —

 יגרכן
 כולי 0«״0

 לקמעונאי
 ללא פע׳׳מ

 טור ג׳
 הנמות

 טור ב׳
 האדמה

 חבילה 100 גרם 44.50 56

 חבילה 200 גרם 83.90 107

 חבילה 100 גרם 48.60 62

 חבילה 250 גרם 58.80 75

 חבילה 250 גרם 82.30 108

 חבילה 500 גרם 163.40 208

 גביע 250 גרם 78.90 104

 גביע 250 גרם 58.80 75

 חבילה 250 גרם 99.30 128

 גביע 250 גרם 63.00 81

 קופסה מרובעת 125 גרם 34.70 47

 גביע 250 גרם 65.70 84

 גביע 225 גרם 62.00 80

 גביע 250 גרם 79.60 102

 חבילה 250 גרם 103.40 135

 חבילה 250 גרם 136.10 179

 פח 1 ק״ג 596.00 786

 1 ק״ג 580,90 763

 חבילת פרוסות 200 גרם 150.70 197

 חבילת פרוסות 200 גרם 160.90 211

 טור א׳
 המזרך

 חמאת

 חמאה

 חמאה מלוחה

 חמאה בטעם הולנדי מתוצרת תנובה

 גבינות רכות ולכנות

 גבינה כחושה רגילה מתוצרת טרה

 גבינה לחיתוך בחושה ״בנער
 מתוצרת תגובה

 :יגה לחיתוך בחושה ״כגען״ מתוצרת

 גבינה כחושד. 'לחיתוך ״בגעגית״
 מתוצרת תנובה

 גבינה בחושה למריחה מתוצרת תגובה

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

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

 גביגה חצי שמגה ״סביון״ מתוצרת תגובה

 גביגה שמגה למריחה (9% שומן)
 מתוצרת תגובה, טרה

 גביגת קוטג׳(9% שומן) מתוצרת תגוגד״,
 טרה

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

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

ת ברינזה מתוצרת תנובה, טרה נ י ב ג  ל

ת ״פטה״ מחלב בקר מתוצרת תנובה ע ב  ג

 גבינות קשות

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תגובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תגובה

ן התשמ״ד, 24.6.1984 1779 ו ת 4649, כ״ד בסי ו  קובץ התקנ



 מור ד׳
 המחיר ב«וקלים במכירה —

 לקמזונאי לצרכן
 ללא מע״מ כולל מע״0

867 664,00 

241 

220 

943 

922 

9̂35 

244 

277 

167.40 

723.50 

709.30 

715.10 

187.30 

 פור ג׳
 הכמות

 1 ק״ג

 200 גרם 185.80

 200 גרם

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 200 גרם

 200 גרם 213.70

 סור ב׳
 האריזה

 חבילת פרוסות

 חבילת פרוסות

 חבילת פרופות

 חבילת פרופות

 1 ק״ג 731.8 948

 פור א׳
 המצרך

 גבעה 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 תגובה

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

 גבינה קשה, שמנה ״טל העמק״
 מתוצרת תגובה

 ״טל העמק״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״מירון״ מתוצרת
 שטראוס

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

 210 גרם 82.10 107

 200 גרם 82.10 107

 240 גרם 105.80 140

 6 משולשים
 בקופסה

 8 משולשים
 בקופסה

 16 משולשים
 בקופסה

 גכינות מותכות

 ״כרמל״ ו״עמק״ מתוצרת תנובה

 ״נועם״ מתוצרת תנובה

 ״משק״ מתוצרת תנובה

34.50 27.00 

34.50 27.00 

34.50 27.00 

50 36.20 

36 27,50 

31 23.50 

 170 מ״ל

 120 מ״ל

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 120 מ״ל

 130 מייל

 מעדנים

 יוגורט בטעם סירות ״פריגורט״ תנובה
 ו״יוטבתה״ (3% שזמן) גביע

ת ״פרילי״ מ י  יוגורט דל שומן עם פ
 תגובה (1.5% שומן) גביע

 ״יוגינג״ בטעם פירות מתוצרת תנובה גביע

 ״מיל קי״ מתוצרת שטראוס גביע

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

 ״דני׳׳ שט ראוה גביע

 ״יוגלי״ מתוצרת תנובה גביע
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 10), גי״יי
 התשמ״ד—1984 י — בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ט באייר התשמ׳׳ד (31 במאי 1984), יגחייי•

 כ״ ה באייר התשמ״ד (30 במאי 1984) פ ם ח ג ר ו פ ר
1 שר החקלאות 3 י־־ ט 6 ! י ) 

 3 ק״ת התשמ״ד, ,עמי 1728.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה נמס)
 (תיקון מס׳ 8), החשמ׳׳1984-1

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

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה נמס), ה
, יבוא:  התש״ם—1980 2

 ״תוספת
׳ , ד ו  (סעיף 2) ט

 המחיר בשקלים במגירה —

לה  תחי

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ לקמעונאי לצרכן
 י״מציד האריזה ד״כמות ללא מע״מ כולל מ1״פ

 50 גרם 110 137
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס מתוצרת ״ליבו־״

 200 גרם 423 512
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס ״קפה לי״ מתוצרת ״ליבר״

 קפד. נמס ספלנדיד מתוצרת ״עלית״ צנצנת 100 גרם 233 297
 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 118 142
 קפד. נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם . 444 537
13T 110 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 
 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית , 200 גרם 423 . 512

 50 גרם 153 186
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס נטול קופאין מתוצרת ״ליבר״

 קפה נמס נטול קופאין מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 145 176״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באייר התשמ״ד(29 במאי 1984).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ ו באייר התשמ״ד (28 במאי 1984)
 (,חמ 1250—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, «מ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1914; התשמ׳׳ג, עמ׳ 1720; התשמ״ד, עמי 35, 421, 569, 747, 1024, 1246 ו־1508.

ן התשמ״ד, 24.6.1984 1781 ו ד בסי ת 4649, כ״ ו נ ק ת  קובץ ה



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)
, התשמ״ד-1984 ( ו  (מס׳ ו

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

 הגירות 1. בצו זה ~

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

 ״משפחתי״ — עוף קפוא, מבותר וארוז במגש;

 ״פטם כשר למהדרין״ — פטם שחוט, מבותר, ללא נוצות, ללא •ראש, ללא רגליים וללא
 חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקית ומוחתם בחותמת הרבנות ״כשר למהדרין״;

 ״מע״מ״ — מס ערד מוסף כמשמעותו בחוק מס ערד מוסף, התשל״ו—1975 *.

 המחיר המרבי 2. המחיר המרבי בשקלים לק״ג עופות קפואים יהיה כדלהלן: ^

 במכירה לצרכן
 כולל מע׳׳מ

455 

455 

455 

455 

 במכירה לקמעונאי בפתח
 סוג העוף הקפוא מחסן סיטונאי, ללא מע׳׳פ

 סוג ״מיני״, במשקל עד 1,100 גרם 344

 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם 344

 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם 344

 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם 344

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים
 בסעיף 2, 10 שקלים (כולל מע״מ) לכל קילוגרם.

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 10),
— בטל.  התשמ״ד—1984 3

 תוספת בעד
 כשרות למהדרין

 ביטול

 תחילה תחילתו של צו זה ביום כ״ט באייר התשמ״ד (31 במאי 1984).

ר פ ו ר ח ג ס  פ
 שר החקלאות

 כ״ח באייר התשמ״ד (30 במאי 1984)
i 3 —  (דוה 6

 1 סיח התשייח, עס׳ 24¡ התשמיע, עט׳ 91.
.  ג ם״ח התעי׳״ו, קמי מ

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 1727.
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