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 תקוות סדר הדין הפלילי(תיקון מק׳ 3), התשמ״ה-985ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 239 ו־244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב!,
 החשמ״ב—111982, וסעיף 109 לחוק ,בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984 2

 ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 ניפול תקנה 4! 1. תקנה 14 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד—1974 3 (להלן -— התקנות העי
 קריות), — בטלה.

 תיקון תקנה 44 2. בתקנה 44 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (ב), אחרי פסקה (2) יבוא:
 . .- ״(3) עבירה לפי סעיפים 20(א)(1) ו־21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, התשי״ח—41957, על צו שניתן לפי סעיפים 21(ב) או 27 לחוק האמור
 וכן עבירה לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחי
 רים — הוראת שעה), התשמ״ה—1985 י•; הוראת פיסקה זו תחול רק לגבי

 י כתב אישום שהוגש לבית משפט שלום.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא: \
 ״(ה) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(3) תהיה
 לפי טופס 8ד שבתוספת, והיא תימסר ביד שוטר, לרבות ביד עובד ציבור

 אחר ששר המשפטים הסמיכו לכך בכתב.״

 תיקיו התוספת 3. בתוספת לתקנות העיקריות, בטופס 8ד, מתחת למספר הטופס, במקום ״44(ד)״
 יבוא ״44(ד) ו־(ה)׳/

 תיקי 4. תקפה של תקנה 2 לתקופת תחולתו של חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות
 מחירים — הוראת שעה), התשמ״ה—1985.

ם י ס ה נ ש  י״ג באדר התשמ״ה (6 במרס 1985) מ
י שר המשפטים 3 - 2 מ 5 4 ח < 

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.
 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ד, עמ׳ 1133; התשמ״ה, עמי 362 ועמי 482.
 4 0״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, .עמי 92; התשמ״ה, עמי 29.

 5 סייח התשמ״ה. עמי 24.

 תקנות סדר הדין הפלילי(חיקוקים לענין סעיפים 213 ו־214 לחוק)

 (תיקון), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 239 ו־244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  התשמ״ב—1982 נ

 שינוי שם 1. בתקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 213 ו־214 לחוק), התשכ״ו—

ת 1966 2 (להלן — התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום ״213 ו־214״ יבוא ״239 י נ ק ת  ה

 ו־240״.

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 702; התש״ם, עמי 86.

 814 קובץ התקנות 4773, י״ז באדר התשמ״ה. 10,3.1985



 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות — תיקיי ״קניי 1

 (1) ברישה, במקום ״213״ יבוא ״239״,-
 (2) אחרי פסקה (12) יבוא:

 ״(13) סעיפים 20(א)(1) ו־21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״וו
 —1957 *, צו שניתן לפי סעיף 21(ב) או 27 לחוק האמור וכן סעיף 6 לחוק
 הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים — הוראת שעה), התשמ״ה—
ת שנכללו בכתב אישום לבית רו  1985 * ; הוראה זו תחול רק לגבי עבי

 משפט שלום.״
 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״214״ יבוא ״240״. ״יקי׳ י1?"־־ 2

 4. תקפה של תקנה 2 (2) לתקופת תחולתו של חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תיקף
 (יציבות מתירים — הוראת שעה), התשמ״ה—1985.

ם י ס ה נ ש  י״ג באדר התשמ״ה (6 במרס 1985) מ
) שר המשפטים a n 3 - 2 4 5 ) 

 3 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עימ׳ 92; התשמ״ה, עמי 29.
 4 0״ח התשמ״ה, עמי 24.

 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון)

 (תיקון), התשמ״ה-985ו

דת מס הכנס־ י, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקו
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ם במערכת הבטחןן)׳ תיקון תקנה 1 ם על הכנסות לפועלי מ סה (הנחות מ ס הכנ ת מ ו נ ק ת ה 1 ל נ ק ת  1. ב
, בהגדרת ״חייל״, אחרי ״במשמר הגבול״ יבוא ״סוהר המשרת בשירות  התשמ״ג—1983 2

 בתי הסוהר״.

ת המס 1980 ואילך. תחולה נ ש  2. תחולתן של תקנות אלה מ

י ע ד ו ק מ ח צ אר 1985) י  כ׳ בשבט התשמ״ה (11 בפברו
 >חמ ?3-165) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח התשמ״ד, עמ׳ 186.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1717.

 תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל

 לתקופה מוגבלת) (תיקון), התשמ״ה-985ו

ק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ״ג— קף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחו  בתו
, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  1983 ג

ה 2 לתקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל לתקופה תיקון תקנה 2 נ ק ת  1. ב
, אחרי ״למעט״ יבוא ״לנוהג בכלי רכב שאיננו רכב פרטי  מוגבלת), התשמ״ה—1985 2

 ולמעט״.

י ע ד ו ק מ ח צ אר 1985) י  כ״ג בשבט התשמ״ה (14 בפברו
) שר האוצר 3 ~ 1 8 2 מ 4 ח ) 

 1 ס״ח התשמ׳׳ג, עמי 60.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 702.
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ס על ריבית), התשמ״ה-1985 מ  צו מס המסה (פטור מ

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה1
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״המילווה״ — מילווה בסכום כולל של 30 מיליון דולר שנתנה לפז חברת
 נפט בע״מ קבוצת בנקים המיוצגים על ידי בנק המזרחי המאוחד בע״מ, ושלגביו ניתנה

 למלווים ערבות המדינה,

 2. הכנסה מריבית המשתלמת על המילווה תהיה פטורה ממס.

 כ״ט בשבט התשמ״׳ה (20 בפברואר 1985)
->חמ 763—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 186

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תשלומים לענין

 סעיף 3וא לחוק) (תיקון), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13א ו־56 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל
 (גימלאות), התשי״ד—1954 ; אני מתקין תקנות אלה:

 תיקוותק!ה3 1. האמור בתקנה 3 לתקנות שירות הקבע בצבא. הגנה לישראל (גימלאות) (תשלומים

 לענין סעיף 13א לחוק), התשכ״ט—1969 2 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם החייל הוא בן זוגו של עובד המדינה,
 חייל או עובד צה״ל הממלא תפקיד מטעם המדינה (להלן — שליח) וסיבת העדרו
 של החייל היא התלוותו לשליח בשהותו בחוי׳ל, יהיה התשלום בשיעור 6.2%

 מהמשכורת החדשית.״

 א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985)
 (חמ 1838—3)

 1 סייח התשי״ד, עמי 179; התשמ״א, עמ׳ 16.
 2 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 662; התש״ל, עמ׳ 1670.

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הבטחון

ם דמי טיפול מקצועי ארגוני)  תקנות הגנת השכר(קביעת מקסימו

 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א)(3ב) ו־31 לחוק הגנת השכר, התשי״ח—1958 י,
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני), ה נ ק  תיקון ת

, במקום ״שלוש מאות ועשרה אלף שקלים״ יבוא ״שלוש מאות וששים  התשל״ד—1974 2
 אלף שקלים״.

ה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באדר התשמ״ה (1 במרס 1985). י י ח  ת

ב צ ה ק ש  י״ג באדר התשמ״ה (6 במרס 1985) מ
) שר העבודה והרווחה 3 ~־ 5 6 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח התש״ם, עמ׳ 86; התשמ״א, עמי 317.
 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1486; התשמ״ה, עג״ 158.

 816 קובץ התקנות 4773, י״ז באדר התשמ״ה, 10.3.1985



ות לטיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשמה)(תיקון מס׳ 3),  תקנ
 התשמ״ה—1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק לטיפול בחוליי נפש, התשט״ו—1955 אני
 מתקין תקנות אלה:

׳ החלפת התוםפות ( ז ו פ ש י א מ ת ד ע י ב ק ש ( פ  1. במקום התוספות הראשונה והשניה לתקנות לטיפול בחולי• נ
 1 הראשונה והשניה

, יבוא:  התשל״ג—1972 2
 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 2)
 מהיר ליום אשפוז

 סוג בית החולים בשקלים

 1. ממשלתי פסיכיאטרי 23,100
 2. ממשלתי כללי 77,000

 תוספת שניה

 (תקנה 3)
 מחיר ליום אשפוז

 סוג בית ההוליפ בשקלים

 1. מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי 77,000
 שם בית החולים

 2. בית חולים פסיכיאטרי —
 אילנית 7,796

 בלומנטל 10,279
 גן מגד 8,449
 החלמה ונופש 9,254
 חולון 6,952
 כפר גנים 8,078
 נאות מרגלית 8,221
 נוה השרון 6,833
 נוה יעקב 7,194
 נוה שלוה 7,417
 נס ציונה 6,351
 קרית שלמה 6,005
 רוזנבלט 7,124
 תל אםא 6,804

 מכון סמאט 19,900
 סנט וינסנט 3,544

 עזרת נשים 12,780״

ר ו י ג כ ד ר  כ״ט בשבט התשמ״ה (20 בפברואר 1985) מ
 (חמ 012—3) שר הבריאות

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 121; התשמ״ג, עמי 45.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 126; התשמ״ה, עמי 34 ועמי 374.

 קובץ התקנות 4773, י״ז באדר התשמ״ה, 10.3.1985 817



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מדבי לרכב מיובא),

9 ן 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, הוזשי״ח—957! !;
 ובהתאם לסעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים — הוראת

 שעה), התשמ״ה—1985 2, אני מצווה לאמור:

 י-גיייי! 1. בצו זה —

 ״מונית״ — כמשמעותה בתקנות התעבורה, התשכ״א—31961 (להלן — התקנות), שנפח
 מנועה עד 1800 סמ״ק!

 ״מחיר מרבי״ — המחיר המרבי של רכב מיובא, שנקבע בתוספת;

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—975! 4 ;

 ״מתח שיווק״ — אחוזים מערך הרכב המחושב בשקלים לפי השער היצע:

 ״ערך רכב״ — ערך רכב מיובא לעניין דיני המכס לפי סעיפים 130 ו־131 לפקודת המכס יי;

 ״רכב פרטי״ — רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי כמשמעותם בתקנות, שנפח
 מנועם עד ׳1800 םמ״ק;

 ״רכב מסחרי״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה»,. שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק״ג;

 ״רכב״ — רכב פרטי, מונית או רכב מסחרי;

 ״השער היציג״ — השער היציג כמשמעותו בכללי המכס (חישוב מהיר הנקוב במטבע
 חוץ), התשמ״ג—1983 י, ליום ל׳ בשבט התשמ״ה (21 בפברואר 1985).

 מחיי מרבי 2. לא ימכור אדם רכב מיובא במחיר העולה על המחיר המרבי.

 דיםיי 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לרכב פרטי מיובא), התשמ״ה—

 1985« — בטל.

 תוספת

 (סעיף 1)

 (א) רכב פרטי ומונית —
 (1) שנפח מנועם עד 1300 סמ״ק — ערך הרכב לפי הענין, בתוספת מתח

 שיווק של 18% ובתוספת המכס, מס הקניה ומע״מ החלים עליו;
 (2) שנפח מנועם מ־ 1301 סמ״ק עד 1800 סמ״ק — ערך הרכב לפי הענין,
 בתוספת מתח שיווק של 22% ובתוספת המכס, מס הקניה ומע״מ החלים

 עליו;

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24.
 2 0״ח התשמ״ה, עמי 24.

 3 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425.
 4 ם״ח התשל״ו, עמי 52.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 7 ק״ת התשמ״ג, עמי 1743.
 8 ק״ ת התשמ״ה, עמי 779.
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 (ב) רכב מסחרי —
 (1) שנפח מנועו עד 1300 סמ״ק — ערך הרכב לפי הענין, בתוספת מתח

 שיווק של 18% ובתוספת המכס, מם הקניה ומע״מ החלים עליו;
 (2) שנפח מנועו 1301 ומעלה — ערך הרכב לפי הענין, בתוספת מתח

 שיווק של 22% ובתוספת המכס, מם הקניה ומע״מ החלים עליו.

י ו ד ל ו  י׳׳א באדר התשמ״ה (4 במרס 1985) ד
מ 6*"־־יי סגן ראש הממשלה ח ) 

 שר הבינוי והשיכון
 ממלא מקום שר התחבורה

 אני מסכים. אני מסכים.
ה א ר נ ס, שר ש ן מ ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר ממלא מקום שר האוצר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)

 (תיקון מס׳ 4), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 / אני מצווה לאמור:

 1. האמור בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תיקיו סעיף 12

 התש״ל—1970 2 (להלן — הצו העיקרי), יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הרשות רשאית, לאחר התייעצות בועדה שמינתה לכך, לבטל או להתלות
 כתב הסמכה אם בעל כתב ההסמכה הורשע בעבירה שיש בה לדעת הרשות לפסול

 אותו מלשמש מנהל מקצועי של מפעל.״

 2. (א) האמור בסעיף 13 לצו העיקרי יסומן (א) ובו במקום פסקה (5) יבוא: תיקון סעיף 13

 ״(5) הוא לא הורשע בעבירה שיש בה לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש
 מנהל מקצועי של מפעל, ואם הורשע בעבירה כזו — חלפו שבע שנים מתום
 ריצוי העונש על העבירה אם הוטל עליו עונש מאסר בפועל או מיום מתן
 גזר הדין אם הוטל עליו עונש אחר, או מיום שנסתיימה תקופת התנאי אם

 היה העונש מאסר על תנאי בלבד.״

 (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 ״(ב) הרשות רשאית בהתייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 12 (ב), לקצר

 את תקופת שבע השנים האמורה בסעיף קטן (א)(5).״

 3. סעיף 19א לצו העיקרי — בטל. ביטול סעיף

 ג׳ באדר התשמ״ה (24 בפברואר 1985)
 (וומ 291—:)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ב, עג?׳ 92.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 2186; התשל״ג, עמי 747; התשמ״ה, עמי 53, עמי 350 ועמי 796.

ם ק ו ר ם ו י י  ח
 שר התחבורה
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מתירים מרביים לחלקי עוף קפואים)

 (מס׳ 5), התשמ״ה-1985

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

 הוראות שעה), התשמ״ה—1985 2, אני מצווה לאמור:

- ה  1. בצו ז

 ״חלקי עוף קפואים״ — חזה או כרעיים או שוקיים או ירכיים או כבדים או לבבות
 או קורקבגים או טהולים של פטם, כשהם קפואים;

 ״חזה״ — הזה של פטם ללא עור, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהחזה עצמו,
 כשהוא שלם או חצוי לשני חלקים ומשקלו 500 גרם מוקפא וארוז במגש;

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

 ״שוקיים״ — שוקיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם הלק מהשוקיים עצמן, ^
 כשהן מוקפאות וארוזות במגש; ^

 ״ירכיים״ — ירכיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהירכיים עצמן,
 כשהן מוקפאות וארוזות במגש;

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

 ״לבבות״ — לבבות שלמים של פטם שמשקלם 500 גרש, כשהם מוקפאים וארוזים בשקית;

 ״קורקבנים״ — קורקבנים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים
 בשקית;

 ״טחולים״ — טחולים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקית;

.  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3

י 2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כלהלן: נ י י מ י ת  מ

 במכירה לצרכו לק״ג
 כולל כע״מ

 במכירה לקמעונאי
 בפתח מחסן סיטונאי

 הלק העוף הקפוא לק״ג, ללא מע״מ

 חזה 3591.70 4750
 כרעיים 1913.00 2530
 שוקיים 2132.30 2820
 ירכיים 1550.10 2050
 כבדים 3069.90 4060
 קורקבנים 1225.00 1620
 לבבות 2880.90 3810
 טחולים 2041.60 2700

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92; התשמ״ה, עמי 29,
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 24.
 3 סייח התשל״ו, עמי 52.
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י י ט '  3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מם׳ 4), ב
 התשמ״ה—1985 * — בטל.

 תחילתו של צו זה ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985). תה יל־

ן י ק מ ח ה ג י ר  א
 שר החקלאות

 ל׳ בשבט התשמ״ה (21 בפברואר 1985)
 (תמ 6—3)

 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 569.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)

 (מס׳ 5), החשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957 י,
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

 הוראות שעה), התשמ״ת—1985 2, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

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

 ״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 ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3

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

 במכירה לצרכן
 כולל «ע״מ

1780 
1780 
1840 
1840 

 במכירה לקמעונאי
 בפתח מחסן סיטונאי

 ללא מע״מ

1345,90 
1345.90 
1391.30 
1391.30 

 סוג העוף הקפוא

 סוג ״מיני״, במשקל עד 1,100 גרם
 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם
 סוג ״2״, בנזשקל עד 1,600 גרם

 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכומים האמורים תוספת בעד
 בסעיף 2, 28 שקלים (כולל מע״מ), לכל קילוגרם. כשרות למהדרין

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מם׳ 4), ביטיל
 התשמ״ה—41985 — בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985). תחילת

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 ל׳ בשבט התשמ״ה (21 בפברואר 1985)
 >המ 6—3)

 1 ס״ה התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92; התשמ״ה, עמ׳ 29.
 2 סייח התשמ״ה, עמ׳ 24.
 3 סייח התשל״ו, עמי 52.

 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 570.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו)

 (מס׳ 4), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 ;
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

 הוראות שעה), התשמ״ה—1985 2, אני מצווה לאמור:

 ״«־>־׳* 1. בצו זה, ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—
. 3 1975 

 מחיי מרבי 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן:

 טור די

 המתיר בשקלים במכירה —

 לקמעונאי לצרכן
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 המצרך האריזה הכמות ללא מע״נן כולל מע״ג

 חלכ ומשקאות חלפ

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית i ליטר 103 130

 הלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 186 235

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 179 236

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית i ליטר 97 123

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 176 227

 חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ״ל 168 218

 חלב עמיד 3% מתוצרת תנובה, רמת־הגולן מכל קרטון 1 ליטר 280 361

 חלב הומוגני מכל קרטון 1 ליטר 220 281

 חלב תיון(1.5% שומן) מכל קרטון i ליטר 156 202

 חלב רויון(1.5% שומן) מכל קרטון 1 ליטר 293 381

 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 68 88

 שוקו הומוגני מתוצרת תנובה, טרה מכל קרטון 1/2 ליטר 176 236

 תוצרת חלכ ניגרת

 זבדה ״אשל״ מתוצרת תנובה,
 ״עדית״ מתוצרת טרה גביע 170 מ׳׳ל 67 85

 לבן(3% שומן) ״גיל״ מתוצרת תנובה,
 ״עוז״ מתוצרת טרה גביע 170 מ״ל 62 79

 יוגורט מתוצרת תנובה, טרה גביע 170 מ״ל 68 86

 ״דנובה״ מתוצרת תנובה, ״דנונה״
 מתוצרת שטראום גביע 170 מ״ל 94 121

 שמנת

 שמנת חמוצה גביע 170 מייל 102 131

 שמנת מפוסטרת (33% שומן) מתוצרת
 תגובה, טרה, שטראוס שקית 250 מ״ל 292 376

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, יעמ׳ 92; התשמ״ה עמ׳ 29.
 2 ס״ה התשמ״ה, עמי 24.

 3 ם״ח התשל״ו, עמי 52.

 822 קובץ התקנות 4773, י״ז באדר התשמ״ה, 10.3.1935



 טור ד׳

 המחיר בשקלים במכירה —

 לקמעונאי לצרכן
 ללא מע״מ כולל מע״מ

181 
349 

200 

140 

269 

154 

 טור ג׳

 הכמות

 100 גרם

 200 גרם

 100 גרם

 טור ב׳

 האריזה

 חבילה

 חבילה

 חבילה

 טור א׳

 המצרך

 חטאה
 חמאה

 חמאה מלוחה

 חמאה בטעם הולנדי מתוצרת תנובה

251 

369 

710 

316 

251 

366 

264 

154 

269 

258 

329 

436 

579 

2,484 

197 

289 

556 

248 

197 

287 

206 

120 

211 

202 

258 

342 

454 

1,912 

 250 גרם

 250 גרפ

 500 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 125 גרם

 250 גרם

 225 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 1 ק׳׳ג

 גבינות רמת ולבנות
 גבינה כחושה רגילה מתוצרת טרה הבילה

 גבינה לחיתוך כחושה ״כנען״
 מתוצרת תנובה, ״טבעון״ מתוצרת טרה חבילה

 גבינה להיתוך כחושה ״כנען׳׳
 מתוצרת תנובה, ״טבעון״ מתוצרת טרה חבילה

 גבינה כחושה לחיתוך ״כנענית״

 מתוצרת תנובה גביע

 גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובה גביע

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

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

 גבינה חצי שמנה ״סביון״ מתוצרת תנובה קופסה מרובעת

 גבינה שמנה למריחה (9% שומן)
 מתוצרת תנובה, טרה גביע

 גבינה קוטג׳(9% שומן) מתוצרת תנובה,
 טרה גביע

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

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

 גבינה ברינזה מתוצרת תנובה, טרה חבילה

 גבינה ״פטה״ מחלב בקר מתוצרת תנובה פח

2,380 1,829 

622 478 

 1 ק״ג

 חבילת פרוסות 200 גרם

 חבילת פרוסות 200 גרם 510 664

 גבינות קשות

 גבינה קשה חצי שמנה מתוצרת ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תנובה, ״פאר״ מתוצרת טרה
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 טור ד׳

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

 לקמעונאי לצרכו
 המצרך האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״ מתוצרת תנוגה,
 ״טיראן״ מתוצרת טנא, ״אדמר״ מתוצרת

 שטראוס, ״פאר״ מתוצרת טרה 1 ק״ג 2,098 2,730

 גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר״ מתוצרת

 שטראוס חבילת פרוסות 200 גרם 582 757
 גבינה קשה חצי שמנה ״גוש חלב״

 מתוצרת תנובה חבילת פרוסות 200 גרם 532 693

 גבינה קשה. שמנה ״גד״ מתוצרת תנובה 1 ק״ג 2,236 2,910

 גבינה קשה שמנה ״גוש הלב״ או ״כל בי״

 מתוצרת תנובה 1 ק״ג 2,221 2,890

 גבינה קשה שמנה ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה 1 ק״ג 2,236 2,910

 ״טל העמק״ מתוצרת תנובה, חבילת פרוסות 200 גרם 591 769
 גבינה קשה שמנה ״מירון״ מתוצרת

 שטראוס חבילת פרוסות 200 גרם 669 872

 גבינה קשה שמנה ״ערד״ מתוצרת
 טנא, ״הדר״ מתוצרת טרה 1 ק״ג 2,236 2,910

 גבינות מותכות

 ״כרמל״ ו״עמק״ מתוצרת תנובה, 6 משולשים 240 גרם 258 338
 בקופסה

 ״נועם״ מתוצרת תנובה 8 משולשים 200 גרפ 258 338
 בקופסה

 ״משק״ מתוצרת תנובה 16 משולשים 240 גרם 333 438
 בקופסה

 מעדניפ

 יוגורט בטעם פירות ״פריגורט״ תנובה
 ו״יוטבתה״ (3% שומן) גביע 170 מ״ל 87 112

 יוגורט (דל שומן 1.5%) עם פירות
 ״פרילי״ תנובה גביע 120 מ״יל 87 112

 ״יוגינג״ בטעם פירות מתוצרת תנובה גביע 170 מ״ל 87 112

 ״מילקי״ מתוצרת שטראוס גביע 170 מייל 120 160

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

 ״דני״ שטראום גביע 120 מ״ל 87 112

 ״יוגלי״ מתוצרת תנובה גביע 120 מ״ל 75 99

 מעדן חלב בטעמים מתוצרת תנובה,
 טרה ויטבתה גביע 170 מ״ל 113 146

 קובץ התקנות 1773׳, י״ז באדר התשמ״ה, 10.3.1985



׳ ביטיל  3. צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מחירים מרביימ לחלב ומוצריו) (מם׳ 0
— בטל,  התשמ״ה—1985 4

 4. תחילתו של צו זה ביום א׳ באדר התשמ׳׳ה (22 בפברואר 1985). ייחייי׳

ן י ק מ ח ה נ י ר  ל׳ בשבט התשמ״ה (21 בפברואר 1985) א
) שר החקלאות 3 _ מ 6 ח ) 

 4 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 571.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרגיימ לבשר הודו ומוצריו)

 (מס׳ 2), התשמ״ה-1985

 בתוקף םמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 י,
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

 *הוראות שעה), התשמ״ה—1985 -; אבי מצווה לאמור:

 1. בצו זה _ הגדרות

 ״בשר אדום״ — בשר מהחלק התחתון של תרנגול הודו (להלן — הודו) ללא עצמות,
 ללא עור, ללא שומן וללא נוצות, ארוז בשקית או במגש;

 ״חזה פרפר ללא עור״ — חזה הודו שלם נקי, ללא עור וחלקיו;
 ״חזה פרפר עם עור״ — חזה הודו שלש עם עור, ללא נוצות, ללא קנה נוצות, ללא עורי

 הצואר, ללא עור קדם, ללא זנבות עור וללא שומן;

 ״טחול״ — טחולים שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש;

 ״כבד״ — כבדים שלמים של הודו ארוזים בשקית או במגש;

 ״כנפיים״ — כנפיים של הודו ללא נוצות, ארוזים בשקית או במגש;

 ״לבבות״ — לבבות שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש;

 ״נתחי חזה״ — נתח־ם מחזה הודו שמשקלם פחות מ־80 גרם לנתח, ארוזים בשקית
 או במגש;

 ץ׳סטיק אדום״ — פרוסות בשר אדום של הודו, ארוזות בשקית או במגש;

 ״קודקבנים״ — קורקבנים של הודו, נקיים, ללא שומן וללא עור, ארוזים בשקית או במגש;

 ״תלדה״ — בשר מהחלק התחתון של ההודו נתון בצורה מגולגלת בתוך רשת;

 ״שוארמה״ — בשר מהחלק התחתון של ההודו, ללא עצם, ללא שומן, ללא נוצות וללא
 עור, ארוז בשקית או במגש;

 ״שוארמה ארוכה״ — בשר של שוקיים מפורקים של הודו ביחד עם בשר שוארמה של
 הודו, נקי, ללא עצמות, ללא עור וללא שומן;

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ד, ענ״ 92; התשמ״ה, ז!מ׳ 29.
 2 ס״ח התשמ״ה, עט׳ 24.
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 ״שוקיים״ — שוקיים של הודו ללא נוצות, ארוזים בשקית או במגש;

 ״שוק מפורקת״ — בשר חתוך משוק של הודו, ללא עצמות, ללא עור וללא גידים מרכזיים;

 ״שניצל״ — פרוסות של חזה הודו ארוזות בשקית או במגש;

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3,

' 2. המחיר המרבי בשקלים לבשר הודו ומוצריו יהיה כלהלן: נ ר י׳יי מ 8 

 במכירה לקמעונאי
 בפתח .מחסן סיטונאי, במכירה לצרכן לק״ג,

 מוצר בשר הייייי לק״ג ללא מע״מ כולל מע״מ

380Ü 2750 סטייק אדום 

 שניצל 3970 5480

 כנפיים 1330 1840

 גרונות 760 1050

 בשר אדום 3120 4300

 שוארמה 3120 4300

 שוקיים 1370 1890

 רולדה 2750 3800

 קורקבנים 1500 2070

 כבד 3000 4140

 לבבות 4170 5750

 טחול 3850 5320

 חזה פרפר עם עור — זכר 3410 —

 חזה פרפר עם עור — נקבה 2990

 חזה פרפר בלי עור -- זכר 3620 _

 חזה פרפר בלי עור — נקבה 3410

 שוארמה ארוכה 3020 —

 שוק מפורק זכר 2160

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשר הודו ומוצריו), התשמ״ה-
. 4 1985 

 ניטול

׳ 4. תחילתו של צו זה ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985). י י ' ח  ת

ח מק י ן ה נ י ר  ל׳ בשבט התשמ״ה (21 בפברואר 1985) א
' שר החקלאות 3 ־ ^ י מ ח ) 

 3 סייח התשל״ו, עמי 52.
 4 ק׳׳ת התשמ״ה, עמ׳ 741.

 g2g קובץ התקנות 4773, 10.3.1985, י״ז באדר התשמ״ה



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים)

 (מס׳ 4), התשמ״ה-985ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 נ
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

 הוראות שעה), התשמ״ה—1985 2, אני מצווה לאמור:

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

. 3 1975 

 במכירה לצרכן
 בשקלים, כולל מע׳״מ

 יהיה:
 במכירה לקמעונאי בחנותו

 בשקלים, ללא «ע״«

 המחיר המרבי לביצה
 משקל הביצ־

 בגרמים

 מעל ל־70 45.10 56.00
 מ־65 עד 70 43.10 53.50
 מ־60 עד 65 41.50 51.50
 מ־55 עד 60 38.20 47.50
 מ־50 עד 55 35.00 43.50
 מ־45 עד 50 30.60 38.00
 עד 45 26.60 33.00

 3. במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי המוכר לגברת, תוספת בעי

' י י י י  בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 2, 30 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה. א

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מם׳ 3), התשמ״ה— ביטול
 31985— בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985). תחילה

 ל׳ בשבט התשמ״ה (21 בפברואר 1985)
 (חמ 209—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92; התשמ״ה, י עמי 24
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 24.

 3 ם״ח התשל״ו, עמי 52.

 4 ק״ת התשמ״ה, עימ׳ 579.

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ׳׳ה-1985

 בהתאם לסעיף 6 (ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א—11981
, אני מודיע לאמור:  ולסעיף 5 (ד)(2) לחוק לייצוב המשק, התשמ״ה—1985 2

 1. החל ביום ח׳ בטבת התשמ״ה (1 בינואר 1985) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת משכורת יסוד
ק ת ת י פ ס י ! י  הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן: י

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1448; התשמ״ה, עמ׳ 384.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 2)3.
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 תוספת ותק שיפוטי
 (בעד כל שנת ותק)

 (בשקלים)

9741 
8840 
7806 
6897 
6561 
5804 

8543 
7453 
6561 
5804 

5804 

8840 
7806 

6897 

6897 
6561 
5804 

6897 
6561 
5804 

6897 
6561 
5804 

 משכורת יסוד
 (בשקלים)

1,349,640 
1,188,990 

915,940 
814,660 
787,360 
644,350 

1,163,230 
892,730 
787,360 
644,350 

644,350 

1,188,990 
1,022,620 

915,940 

814,660 
787,360 
644,350 

814,660 
787,360 
644,350 

814,660 
787,360 
644,350 

 א. שופטים
 נשיא בית המשפט העליון
 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי
 שופט בית משפט מחוזי
 נשיא בית משפט שלוט

 שופט בית משפט שלום

 ב. שופטי בית היין לעמדה
 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שופט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה

 דיינים
 רב ראשי לישראל

 הבר בית הדין הרבני הגדול
 ראש אבות בתי הדין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין
 אב בית דין אזורי

 הבר בית דין אזורי

 ?אדים
 ראש בית דין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

 קאדים נזד׳הב
 ראש בית דין לערעורים

 חבר בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין

 ד.

א ר י פ ם ש ה ר ב  א
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 כ״ח בשבט התשמ״ה (19 בפברואר 1985)
 (תמ 628—3)
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