
ת ו מ ו ש  ר

 כ״ז באלול התשמ״ד 4706 24 בספטמבר 1984

 עמוד

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות: העובדים בבנזן) (תיקון),
 התשמ״ד—1984 . . 2646

 תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד—1984 . 2646
 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק)

2646 . . . . . . .  (מס׳ 5), התשמ״ד—1984 .
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק)(מס׳ 15), התשמ״ד׳—1984 2647

 הודעת המועצות המקומיות (א) והמועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מס׳ 3),
 • התשמ׳׳ד—1984 . . . . 2650

 חוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה) (תיקון מס׳ 9), התשמ״ד—1984 . . 2650
 תקנות מסילות הברזל (שיעור הקנס על נוסע ללא כרטיס ופטור מהקנס) (תיקון מס׳ 8),

 התשמ״ד—1984 2652



 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן)
 (תיקון), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבשיחות בעבודה [נוסח חדש],
 התש״ל—•1970 •י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודת (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן),
, בהגדרות ״מעבדה מוסמכת״ ו״בודק מעבדתי מוסמך״, במקום ״שר  התשמ״ד—1984 2

 העבודה והרווחה״ יבוא ״מפקח העבודה הראשי״.

 י״ב באלול התשמ״ד (9 בספטמבר 1984)
 (חמ 1667—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 572.

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) (תיקון מס׳ נ),
 התשמ׳׳ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 •י, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ״ד—
 השלישית

— 21984 
 (1) במקום ״תשעה״ יבוא ״עשרה״;

 (2) אחרי סימן(3) יבוא:
 ״(4) יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל.״

ן ד ך מ ו ו ר  י״ב באלול התשמ״ד (9 בספטמבר 1984) ב
) המנהל ׳הכללי של משרד הבריאות ג _ 1 2 מ מ ח ) 

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191¡ סייח התש״ם, עמי 157.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 292; התשמ״ד, עמ׳ 1570.

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי
 שכיחת לבתי עסק)(מס׳ 5), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לסי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסה משולב], התשל״ב—
 11972 (להלן — החוק) ועקב עליית מדד המהירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק,

 אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעור 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום ה׳ בתשרי התשמ״ה (1

י באוקטובר 1984) הוא 48.3%. ב י  מ

ר ו י נר ש  כ״א באלול התשמ״ד (18 בספטמבר 1984) א
) המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון 3 ~ ד 0 מ ד ח ) 

 1 סייח התשל״ב, עמי 176; הוושמ״ג, עמ׳ 21.
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 מחירים מרביים

 תוספת מותרת
 למחיר חמרי דלק

 תוספת מותרת
 למחירי גז

 מ0 ערך מוסף

 חובת הסימון

 קרוסין באריזות

 דלק לתדלוק
 מטוסים ואניות

 ביטול

 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק)
 (מס׳ 15), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 11957, ולאחר התייעצות עם יושב ראש והמנהל הכללי של הרשות הלאומית לאנרגיה,

 שהוסמך לצורך כך על ידי הרשות הלאומית לאנרגיה, אני מצווה לאמור:

 1. לא ימכור אדם ולא יציע למכור, לא יקנה ולא יסכים שימכרו לו, כל חומר דלק
 מחמרי הדלק המפורטים בתוספת (להלן — המרי דלק), במחיר העולה על המחיר הנקוב בה.

 2. על מכירה של המרי דלק שנעשתה בתחנת דלק בין השעות 20.00—06.00 או
 בימי המנוחה שנקבעו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—11948,
 לרבות במוצאי ימי המנוחה האמורים, וביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות,
 התש״ט—1949 3, לרבות מוצאי יום העצמאות, תחול תוספת של 15.00 שקלים על כל
 מכירה; לענין תקנה זו יראו מכירת שני סוגי בנזין המסופקים בתחנת הדלק לתוך

 מבלו של הקונה באותה עת — כמכירה אחת.

 ) 3. על מכירת גז נפט מעובה (להלן — גז) בשני מכלים המכילים 12 או 12-50 ק״ג
 כל אחד ואשר סופקו לצרכן תוך שש־עשרה שעות משעת הזמנתם תהול תוספת של 302.60

 שקלים שקבלתם תאושר בקבלה, ובלבד שתוספת זו לא תחול על מכירת שני מכלים לצרכן י
 שהזמין מכל אחד שלא סופק לו תוך שבעה ימים ובינתיים התרוקן גם המכל השני.

 4. (א) המחירים הנקובים בסעיף 2 ובחלק א׳ של התוספת כוללים את המס המוטל
 על פי חוק מס עדך מוסף, התש ל״ ו—41975(להלן — מם ערך מוסף).

 (ב) המחירים הנקובים בסעיפים 1, 3 ו־4 ובחלקים ב׳ ו־ג׳ של התוספת אינם
 כוללים מס: עדך מוסף.

 5. בעל משאבת דלק העוסק בה במכירת חמרי דלק חייב לציין עליה במקום נראה
 לעין את סוגי המרי הדלק הנמכרים בה ואת מחירו של כל סוג וסוג בהתאם להוראות.

 6. (א) בתחנת דלק המצויירת במשאבת למכירת קרוסין (נפט) לא יימכר קרוסין
 באריזות מוכנות מראש.

 (ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מכירה של קרוסין
 באריזות מוכנות מראש ועל מכירת קרוםין באמצעות מחלקי קרוסין עד ל־250 ליטרים.

 | 7. חברה המספקת דלק המיועד לתדלוק מטוסים וחברה המספקת סולר, דיזל או מזוט
 המיועד לתדלוק אניות, תמציא למנהל מינהל הדלק, לפי דרישתו, תחשיב מפורט של

 המחיר אותו היא גובה מלקוחותיה לפי מרכיבי העלות השונים.

 8. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק) (מס׳ 14), התשמ״ד
 — 51984— בטל.

 1 ס״ת התשי׳׳ח, עמי 24; ד.תשל״ו, עמ׳ 223.
 2 ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 1, 12.

 3 ס״ח התש״ט, עמי 10; התשל״ח, עמי 90.
 4 פ״ח התשל״ו, עמי 52.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 2586.
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 (סעיף 2)

ס ערך מוסף) בכל הארץ) (כולל מ )  חלק א׳ - מחיר לצרכן

 1. בנזין 91 אוקטן: ""*יי״ ,
 מחיר לליטר בתחנת דלק 236.00

 2. מזין 96 אוקטן:
 מחיר לליטר בתחנת דלק 279.00

 s¿ פולר:
 מחיר לליטר בתחנת דלק 189.00

 4. קרוסין (נפט):
 מחיר לליטר בתחנת דלק 197.00

ט ערך מוסף) בכל הארץ)(אינו כולל מ ) ן  חלק ב׳ - מחיר לצרכ

 1. מזיז 91 אוקטן:
 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים,

 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח 194,191.00

 .3 בנזין 96 אוקטן:

 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים,
 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח 232,134.00

 3. הולד:

 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח —

 א. בכמויות שבין 250 ליטרים ל־999 ליטרים,
 המחיר ל־100 ליטרים 15,988.40

 ב. בכמויות שבין 1000 ליטרים לבין 1999 ליטרים,
 המחיר ל־1000 ליטרים 158,581.00

 ג. בכמויות שבין 2000 ליטרים לבין 2999 ליטרים,
 המחיר ל־1000 ליטרים 158,146.00

 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות,
 המחיר ל־1000 ליטרים 157,434.00

 4. קדוםין (נפט):

 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח —

 א. בכמויות שבץ 250 ליטרים ל־999 ליטרים,
 המחיר ל־100 ליטרים 16,665.10

 ב; בכמויות שבין 1000 ליטרים לבין 1999 ליטרים,
 המחיר ל־1000 ליטדיט 165,144.00
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 שקליפ
 ג. בכמויות שבין 2000 ליטרים לבין 2999 ליטרים,

 המחיר ל־1000 ליטרים 164,948.00

 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות,
 המחיר ל ־1000 ליטרים 164,236.00

 5. נז נפט מעובה:

 כולל הובלה לבית הצרכן, התקנת המכל ודמי השירות —

 א. מכל המכיל 12 ק״ג 3,282.61

 ג מכל המכיל 12.50 ק״ג 3,417.39

 ג. המסופק באמצעות מונה, המחיר למטר מעוקב 768.06

ס ערך מוסף) ק ג׳ - מחיר במחסן החברה המשווקת (אינו כולל מ ל  ח

 1. מזוט הל:
 מחיר ל־1000 ליטרים —

 בחיפה 92,139.00
 באשדוד 92,304,00
 בפי גלילות 93,580.00
 בבאר־שבע 94,916.00

 .3 מזוט כבד ׳׳4,000 — בהזרמה: מחיר לטון מטרי 74,879.00

 3. מזוט כבד ׳׳4,000 — באשדוד: מחיר לטון מטרי 75,047.00

 4. מזוט ככד ״1,500:

 למפעל הצורך מזוט כבד וקל מעל 100,000 טון מטרי לשנה,
 מחיר לטון מטרי —

 א. בחיפה ובאשדוד — בהזרמה 77,802.00

 ב. באשדוד 77,970.00

 לאחרים —

 א. בחיפה 81,554.00

 ב. באשדוד 81,722.00

 5. מזוט יןל:

 מחיר לטון מטרי, בחיפה ובאשדוד — בהזרמה 95,888.00

ל ח ה ש ש  כ״ו באלול התשמ״ד (23 בספטמבר 1984) מ
 שר האנרגיה והתשתית
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 הודעת המועצות המקומיות (א) והמועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
 (מס׳ 3)׳ התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף דא(ד) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א),
 התשי״א—1950 !, ולפי סעיף 7א(ד) לתוספת השניה לצו המועצות ׳המקומיות (מועצות

 אזוריות), התשי׳׳ח—1958 2 (להלן — התוספות), אני מודיע לאמור:

 תיקון סכומים 1. עקב תנודות במדד המחירים לצרכן יתוקנו הסכומים המפורטים בכל אחת מן

 התוספות בסעיפים שלהלן, מיום ה׳ בתשרי התשמ״יה (1 באוקטובר 1984), כך:

 (1) בסעיף 2(3) לתוספות, במקום ״735,000 שקלים״ יבוא ״1,599,000 שקלים״;

 (2) בסעיף 3 לתוספות, במקום ״735,000 שקלים״ יבוא ״1,599,000 שקלים״
 ובמקום ״3,585,000 שקלים״ יבוא ״7,798,000 שקלים״;

 (3) בסעיף 7(א)(2) לתוספות, במקום ״1,479,000 שקלים״ יבוא ״3,217,000
 י שקלים״;

 (4) בסעיף 7(ב)(1) לתוספות, במקום ״735,000 שקלים״ יבוא ״1,599,000 שקלים״
 ובמקום ״1,790,000 שקלים״ יבוא ״3,894,000 שקלים״;

 (5) בסעיף 7(ב)(2) לתוספות, במקום ״1,790,000 שקלים״ יבוא ״3,894,000
 שקלים״ ובמקום ״3,585,000 שקלים״ יבוא ״7,798,000 שקלים״.

י ק ס ר ב ו ם ק י י  ח׳ באלול התשמ״ד (5 בספטמבר 1984) ח
) המנהל הכללי של משרד הפנים 3 ־־ 1 3 מ 6 ח ) 

 1 ק״ת התשי״א, עמ׳ 178; התשמ״ב, עמ׳ 772.
 2 ק״ת התשי״ח, עימ׳ 1256; התשמ״יב, עמי 772; התשמ״ד, עמ׳ 139 ועמי 1131.

 חוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה)(תיקון מס׳ 9),
 התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
 1972 י, אני מתקין חוק עזר זה:

 תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3(ב)(2) לחוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה), התשמ״ג—1983 2

 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום ״40 שקלים״ יבוא ״50 שקלים״.

 תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי, במקום ״70 שקלים״ יבוא ״80 שקלים״.

 החלפת התוספת 3. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:
 הראשונה

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 23, עמי 485.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1303, 1726; התשמ״ד, עמי 2397•
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 מרכז
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 קישון
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 חיפה מרכז— חיפה בת גלים

 ״תוסטז ראשונה
 (סעיף 1)

 התעריף בשקלים

 תחנת היציאה

 קישון
 קרית חיים

 קרית מוצקין
 עכו

 בוסתן הגליל
 שבי ציון

 נהריה
 תל־אביב

 מרכז

 הרצליה

 כפר
 הב״ד

-תל־אביב
 דרום

 היפה
 מרכז

 זכרון
 יעקב

 זכרון 150 עתלית
 150 150 יעקב

 חדרה
 מערב

 חדרה 250 150 80 בנימינה
 250 250 150 80 1 מערב

 בית
 יהושע

 בית 360 250 250 170 150 נתניה
 360 360 250 250 170 80 1 יהושע

| 150 150 170 250 250 360 450 

150 170 250 360 360 360 450 

— 170 250 360 — . 360 450 

80 

 לוד/
 רמלה

 ירושלים

 בית
 שמש

250 

 נעז

170 

360 

80 

250 

360 

 360 250 170 — — — 80 — — העין
80 80 150 150 — — — 250 250 360 
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 תחנת היציאה

 עתלית
 זכרון יעקב

 בנימינה
 חדרה מערב

 נתניה
 בית יהושע

 הרצליה
 תל אביב מרכז

 בני ברק
 תל אביב דרום

 כפר חב״ד
 ראש העין

 לוד—רמלה
 נען

 בית שמש
 ירושלים

 מתחנת תל־אביב מרכז למקומות דלהלן וחזור:

 התעריף בשקלים

 לנתניה 270
 לחדרה 400
 לבנימינה 630

 מתחנת חיפה למקומות דלהלן וחזור:

 התעריף בשקלים

 לתל־אביב־מרכז 800
 לירושלים 1230
 לנתניה 620
 לבנימינה/חדרה 400



 י׳״י״י1 י׳ייי״יז 4. במקום התוספת הרביעית לחוק העזר העיקרי יגוא:
 חרבי«ית

 ״תוסמת רביעית
 (סעיף 3)

 התעריף בשקלים

 טור א׳ טור ו:׳ טור ג׳

80 80 80 

80 80 150 

150 80 170 

170 150 250 

250 170 360 

360 250 450 

450 360 550 

 650 360 550״

י ר י ר פ י צ ב  נתאשת צ
 י״ז באלול התשמ״ד (14 בספטמבר 1984) המנהל הכללי׳ של מסילות הברזל

 (חמ 1055—3)

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 תקנות מסילות הברזל (שיעוד הקנס על נוסע לל» כרטיס ומסור מהקנס)
 (תיקון מס׳ 8), התשמ״ד-1984

 •בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
 1972 *, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. במקום תקנה 1 לתקנות מסילות הברזל (שיעור הקנס על נוסע ללא כרטיס־ ופטור ה נ ק  החלפת ת

, יבוא:  מהקנס), התשל״ז—1977 2
 ״קביעת הקנס 1. הקנס לענין סעיף 17 (א) לפקודה יהיה 130 שקלים.״

ם ק ו ר פ ו י י  י״ז באלול התשמ״ד (14 בספטמבר 1984) ח
) שר •התחבורה 3 ־ 1 2 4 מ 0 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ׳ 485.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1354¡ התשמ״ד, עמי 2158.
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