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 תקנות עידוד השקעות הזן בחקלאזת (שינוי סכום ההשקעה

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  בתכנית זוטא), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א—
:  1980•י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה

 היקף השקעה 1. היקף ההשקעה בתכנית זוטא לא יעלה על סכום של ארבעים וארבעה מיליון שקלים.

 כ״ו בשבט התשמ״ה (17 בפברואר 1985)
 (חמ 1509—3)

י ע ד ו ק מ ח צ ק י ן י מ ה נ ח י ר  א
 שר החקלאות שר האוצר

 1 ס״ת התשמ״א, עמי 56.

 תקנות פיק1ח על בתי סטר (סדרי הדין בועדת ערר) (תיקון)״

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 (ג) לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט—969! !, אנ
ות אלה: ן תקנ  מתקי

 ביטול מקני. 8! 1. תקנה 18 לתקנות פיקוח על בתי ספר (סדרי הדין בועדת ערר), התשל״ב—972! 2_
 בטלה.

לה 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  תחי

ן ו ב  ר באדר התשמ״ה (27 בפברואר 1985) י צ ה ק נ
) שר החינוך והתרבות 3 ~ 1 5 2 מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ט, ע׳מ׳ 180.
 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1264.

 תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה)

, ( ( א )  (קביעת מצרכים ושירותים שעליהם לא יחול סעיף 6

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות
 מחירים — הוראת שעה), התשמ״ד.—1985 1 (להלן — החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:

ת 1. סעיף 6 (א) לחוק לא יחול על המצרכים והשירותים המפורטים בתוספת. ל ו ח ת - י  א
 0עיף 6(א)
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 תוספת

 (תקנה 1)

ת מצרך המיועד לייצור מצרך המיוצא ו  (1) מצרך המיוצא בפועל מישראל, לרג
ו הוציא בנק ישראל פנקס קניות. מקומיות  בפועל מישראל, או מצרך שלגבי
ועד לייצור מצרך המיוצא וצא בפועל או מי  או פנקס ייצוא: עקיף, והוא מי
 בפועל מישראל; לעניו זה, ״יצוא מישראלי׳ — למעט ליהודה ושומרון

ה;  וחבל עז

ט הנכנס לישראל או היוצא ממנה,  (2) מצרך הנמכר לכלי טיס או לכלי שי
ץ;  ומחירו משולם במטבע חו

 (3) מטבע: חוץ;

 (4) יהלומים;

 (5) שירות המיוצא: בפועל מישראל, או שירות שלגביו הוציא בנק ישראל פנקס
ועד לעשיית  קניות, מקומיות או פנקס ייצוא עקיף והוא מיוצא בפועל או מי
 שירות המיוצא בפועל מישראל; לענין זה, ״יצוא מישראל״ — למעט

 ליהודה ושומרון וחבל עזיה;

 (6) הולכת, נוסעים מישראל למקום בחוץ לארץ או ממקום בחוץ לארץ למקום
 אחר בחוץ לארץ, או ממקום בחוץ לארץ לישראל, לרבות שירותים בחוץ
 לארץ שהם חלק •בלתי נפרד מהזכות להולכה על פי תנאיה.ושאושרה על פי

ר;  דין, לרבות, החכרת כלי שיט או כלי טיס למטרות הולכה כאמו

 (7) הובלת מטענים מישראל ואליה בדרך היבשה, האויר או הים, לרבות החכרת
 כלי שיט או כלי טיס למטרות, הובלה כאמור;

ט הנכנס לישראל או היוצא ממנה,  (8) שירות הניתן לכלי טיס או לכלי־ שי
 ומחירו משולם במטבע חוץ 5•

 (9) שירות, שנותנת רשות שדות התעופה או רשות, הנמלים או מנהלת נמל אחרת
 לגבי כלי טיס או כלי שיט הנכנס לישראל או היוצא ממנה, לגבי כניסת
 נוסעים לישראל ויציאתם ממנה, או לגבי הסעה ושינוע של טובין היוצאים

 מישראל;

ית שירות בידי תושב חוץ כששכר השירות משולם במטבע חוץ או  (10) עשי
 בשקלים שמותר להמירם למטבע חוץ, ומותר להעביר את מטבע החוץ
. הפיקוח, על המטבע, ק  לחוץ לארץ והכל כשניתן לכך היתר על פי חו

 התשל״ת—978! 2 ;

ץ;  (11) אירוח בבית מלון הניתן לתושב חוץ ומחירו משולם במטבע חו

 (12) השכרת רכב לתושב חוץ כשמתירו משולם במטבע חוץ.

 כ״א באדר התשמ״ה (14 במרס 1985)
 (וומ 1862—3)

ן ו ר ל ש א י  א. ר
ה והמסחר  שר התעשי

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 2 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 108.
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 תקנות הזרעים (גידול זרעים מזשכחים ומכירתם)(תיקזן)/

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

ן 4 לחוק הזרעים, התשט״ז—1956/ אני מתקי ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו
 תקנות אלה:

, במקום חלק  1. בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), התש״ך—1960 2
א: בו  י״ג בתוספת י

פ ן לזרעים מושכחי  ״חל? י״ו.: גידול ואישור זרעים של מלפפו

 1. בחלק זה —

; ה ד ש  ״זרעים״ — זרעים של מלפפון מ

 ״שדה״ — שדה לייצור זרעים אשר הוגש לביקורת בהתאם להוראות תקנות אלה:

 ״הורה נקבי״ — צמח מלפפון אשר מרבית פרחיו הם עליונים על פי תיאור הזן לפי
 רשימת הזנים המורשים למכירה שלפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים

 למכירה), התש״ם—980! !3 ;

א;  ״הורה זכרי״ — צמח מלפפון המשמש להפריית הורה נקבי ליצור זרעי מכלו

;  ״זרעי מכלוא״ — דור ראשון של הכלאה בין הורה נקבי והורה זכרי

: ג ״  ״מיכסה״ — כמות זרעים שאינה עולה על 3,000 ק

 ״זרעי מפרה״ — זרעי צמחים בעלי פרחים נקביים וזכריים אשר מהווים את מקור האבקה
א;  להפריית ההורה הנקבי בייצור זרעי מכלו

 ״האגף״ — האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.

 זרעים שיאושרו יהיו מדרגות אלה:

 (1) זרעים אשר תכונותיהם זהות לתכונות מלפפון מזן ראוי לאישור שגודלו ביד
 המטפח או באישורו מזרעי מטפח, ואושרו בידי השירות לביקורת זרעים (להלן —

 זרעי קדם־יסוד);

 (2) דור ראשון של זרעי קדם־יסוד (להלן — זרעי יסוד);

 (3) זרעי מכלוא או צאצאי דור ראשון של זרעי יסוד (להלן — זרעים מאושרים).

ות 2.  דרג

 3. (א) בקשה לגידול זרעים מושבתים יגיש מגדל טרם הזריעה על גבי טופס שאישר
 השירות לביקורת זרעים, ושבו מולאו כל הפרטים.

 (ב) לא יאוחר מעשרה ימים לאחר סיום הזריעה ידווח המגדל לשירות לביקורת
 זרעים אם חלו שינויים לעומת האמור בבקשה המקורית.

 בקשה לגידול
ן ו  זרעי מלפפ

׳ 97; התשנ״ה, עמי 55. מ  ג ס״ח התשט״ז, ז
ת התש״ך, עמ׳ 1448; התשמ״ג, עמי 576. ״  2 ק

 3 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1965.
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 בידיד שדה

 גידולים קודמים

 ייצור זרעי
ד ויסוד סו י  קדם־

רת שדה קו  בי

 סימון בשדה
ל זרעי דו י  לג

א ו  מכל

 דייש פירות
א  מכלו

 תקן שדה

 4. (א) שדה לגידול זרעי קדם־יסוד וזרעי ימוד ייזרע במרחק של 600 מטרים לפחות
 משדה של זרעי מלפפונים מזן אחר ובמרחק של 300 מטרים לפחות משדה מלפפונים מאותו

 זן אך מדרגה אחרת.
 (ב) שדה לגידול זרעים מאושרים ייזרע במרחק של 500 מטרים לפחות משדה

 שנזרע בזרעי מלפפונים מדרגה אחרת.

 5. לא יגדל אדם זרעים בשדה אשר ג״24 החדשים שקדמו לזריעה, גדלו בו צמחים
 ממשפחת הדלועיים או שב־36 החדשים שקדמו לזריעה גדלו בו מלפפונים.

 6. על אף האמור בתקנות אלה יאושרו דורות נוספים של זרעי קדם •יסוד וזרעי יסוד
 בידי המטפח או בא כוחו.

 7. מפקח יערוך שתי ביקורות לפחות בשדה במשך עונת הגידול.

 8. בשדה לגידול זרעי מכלוא יסומנו השורות שבהן נזרעו זרעי אחד ההורים באופן
 שיאפשר זיהוי שורות ההורה הנקבי וההורה הזכרי בעת הגידול והאסיף.

 ^9. (א) דייש פירות המכלוא ייעשה לאחר איסוף פיזיות ההורה הזכרי.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המפקח להתיר אסיף פירות המכלוא
 לפגי סילוק חפירות של ההורה הזכרי מהשדה, אם ראה שאין חשש לערבוב.

 10. (א) זרעי קדם־יסוד וזרעי יסוד יעברו עם גמר הפקתם חיטוי בחמרי כספית
 שאישר למטרה זו האגף.

 (ב) השירות לביקורת זרעים יקח דוגמאות מזרעים מאושרים למעבדה הרשמית
 לבדיקת מחלת הכתמים הבקטריח.

 (ג) נמצאה בזרעים בשדה או בבדיקת המעבדה נגיעות במחלה האמורה, יחוטאו
ף; החיטוי יבוצע בזרעים יבשים ובחומר  הזרעים בחמרי כספית שאישר למטרה זו האג

 שיצבע את הזרעים באופן בולט לעין.

 (ד) לא נמצאה בשדה או בבדיקת הזרעים במעבדה הרשמית נגיעות במחלת
 הכתמים הבקטרית, לא תחול חובת חיטוי בחמרי כספית, והזרעים יחוטאו בחמרים אחרים

 שאישר לכך האגף.
ת; התברר כי 20 אחוזים מהזרעים  (ה) בדיקת טיב החיטוי תיערך במעבדה הרשמי

 לא חוטאו כנדרש, יורה המנהל על חיטוי חוזר.

:  ^114. בשדה זרעים המוצע לאישור לא יעלה שיעור הפגמים על המפורט להלן

 בשדה לייצור
 זרעים

 מאושרים
 בשדה לייצור

 זרעי יסוד

 בשדה לייצור
 זרעי

ד סו י  קדם־

0.5% 0.1% 

 0.7% רק בשדה לייצור:
 זרעי מכלוא או

 הורה נקבי 2.0%

1% 0 

 צמחים זרים

 צמחים חד־ביתיים

 צמחים נגועים במחלת
 הכתמים הבקטרית 0
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 12. טוהר הזן יבדק על ידי המעבדה הרשמית מדוגמאות שנלקחו באקראי על ידי
 השירות לביקורת זרעים.

הר ת לטו גמאו  דו
 הזן

:  13. סימון זרעים הנמכרים באריזה ייעשה בידי המפיק המוסמך בשתי תויות כדלקמן

 (1) תוית שסיפק למפיק המוסמך השירות לביקורת זרעים ושבה פורטו דרגת
 הזרעים, המספר השוטף של התוית והמיכסה;

 (2) תוית של המפיק המוסמך ובה פרטים אלה:

 (א) שם המפיק המוסמך;

; ן  (ב) המלה ״מלפפון״ ושם הז

 (ג) הדרגה שנקבעה לזרעים לפי סעיף 2 לחלק זה, למעט במקרה שהזרעים
 נמכרים באריזות המכילות עד 1 ק״ג ומםומנות במלים ״זרעים מושבתים״;

 (ד) סימן זיהוי של השדה, שיתואם עם השירות לביקורת זרעים, והמיכםה;

 (ה) אחוז הנביטה לפי תוצאות המעבדה הרשמית והמלים ״הנקמן בהתאם
; ״  לתקן

ת;  (ו) המועד שבו נבדקו הזרעים במעבדה הרשמי

 (ז) ציון חמרי החיטוי, ואם הם רעילים — המלה ״רעל״ בצבע אדום עם
 סימן גלגולת;

 (ח) בזרעים שבהם הוסיף המפיק המוסמך זרעי מפרה יציין בתוית הסימון
 את שם הזן והכמות באחוזים.

:  תקן«ל זרעים 14. תקן של זרעים יהיה כלהלן

 טור א׳

 זרעי
ד זרעים סו י  קדם־

י יסוד מאושרים ע ה  מ

 בטור א׳ — ללא תקן כאשר
 הזרעים מיועדים לייצור

 זרעים על פי חוזה

— ללא תקן כאשר ׳  בטור א
 הזרעים מיועדים לייצור

 זרעים על עי חוזה

 בטורים א׳ ו־ב׳ — ללא תקן
 כאשר הזרעים מיועדים לייצור

 זרעים על פי חוזה

80% 80% 

99% 99% 

1% 1% 

0.15%, 0.15% 

0 0 

— 1.5% 0 

 נביטה (מזערי)

 נקיון (מזערי)

 חומר דומם (מרבי)

 זרעי עשבים שוטים
 (מדבי)

 זרעי עשבים מחבלים

 נגיעות במחלת הכתמים
 הבקטרית (מרבי)
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קן בדיקה חוזרת ת  15. (א) נמצאו זרעים נגועים במחלת הכתמים הבקטדית בשיעור העולה על ד,
 האמור בסעיף 14, רשאי בעל הזרעים להזמין בדיקה חוזרת של אותה מיכסה כעבור

 ששה חדשים מבדיקתם הראשונה.

 (ב) נמצא בבדיקה הנוספת שהזרעים עומדים בתקן, יאשרם השירות לביקורת
 זרעים למכירה.

" ם מ א  16. המנהל דשאי להתיר זמנית מכירת זרעים שאינם מושבחים, אם ראה הכרח בכי• זהעים ש

 מושבתים

ד אגרות ע ם ב י ל ק 6 ש 0 ל 0 ה ש ר ג ש א ק ב מ ם ה ל ש  17. (א) עם הגשת בקשה לפי סעיף 3 י

 אישור שדה לדונם.
 (ב) בעד אישור זרעים תשולם עם סיום פעולת ההפקה אגרה בסך 37,000 שקלים

נה; בעד חלק של טונה תשולם אגרה בשיעור יחסי.״  לטו

ה נ ח מ ק י ן י ר  י׳׳א בשבט התשמ״ה (6 בפברואר 1985) א
) שר החקלאות 3 ~ 4 4 מ 8 ח < 

 צו כלי היריה (קביעת דמי משמורת מגמילות)(תיקון מס׳ 2),

9 ו 8 5 -  התשמ״ ה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ב ו־14ג לחוק כלי היריה, התש״ט—1949!, אנ
ר:  מצווה לאמו

ת החלפת התוספת פ ם ו ת , במקום ה  1. בצו כלי היריה (קביעת דמי משמורת ועמילות), התשל״ד—1974 2
א: בו  הראשונה י

 ״תוספת ראשונה

ר בי  טו
 התשלום בשקלים

 טור א׳
 השירות

 1,200״
 בעד החזקת כלי ידיה במשמורת,

ו  לחודש או חלק ממנ

 2. תחילתו של צו זה עשרה ימים מיום פרסומו. תחילה

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 ה׳ באדר התשמ״ה (26 בפברואר 1985)
 (חמ 1072—3)

 1 ס״ת התש״ט, עמ׳ 143; התשל״א, עמי 170.
 2 ק״ת התשל״ד, עמי 804; התשמ״ה, עמ׳ 4715.

ת 4777, כ״ח באדר התשמ״ה, 21.3.1985 875 ו  קובץ התקנ



ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  הודעת כלי־יריה (אגרות רשיון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות כלי־יריה (אגרות רשיון), התשכ״ב—
ר: להלן — התקנות), אני מודיע לאמו ) 1 1962 

ה 1. עקב העלית במדד יהיו שיעורי האגרות שבתקנה 1 לתקנות, החל ביום י׳ בניסן י < א

ם

י י ל ד ג ו  מ

:  התשמ״ה (1 באפריל 1985) כלהלן

 סוג הרשיון האגרה בשקלים

 1. לעשיית כלי ירית (סעיף 2(א) לחוק) 5,300

 2. ליבוא או ליצוא של כלי־יריה (סעיף 2(ג) לחוק) —

ית כלי יריה לפי סעיף 2(א) לחיק 1,200  (א) (1) לבעל רשיון לעשי
 (2) לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי ידיה

י אחוזים  לפי סעיף 3(א) לחוק שנ
 מערך כלי היריה

 (ב) במקרים אחרים — .

 (1) לרובה אויר, לאקדח אויר או מכל י
 גז מדמיע, לכל כלי 1,200

 (2) לכלי ידיה אחרים, לכל כלי 1,200

 3. לעשיית עסק בכלי ידיה (סעיף 3 לחוק) 26,200

 4. (א) לנשיאת כלי ידיה (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי ידיה
 (סעיפים 5, 10 או 10ג לחוק), לכל כלי ירית לכל שנה או

 חלק ממנה —

 (1) אקדח אויר, רובה אויר או מכל גז מדמיע 1,200

 (2) כלי ידיה אחרים 1,200

 ובלבד שבעד רשיון שניתן אחרי 1 ביולי תשולם
 מחצית האגרה לאותה שנה.

 (ב) בעד עותק רשיון — מחצית האגרה לאותה שנה.

 (ג) בעד כל הרשאה המוצאת על ידי בעל רשיון מיוחד

 לפי סעיפים 10 או 10ג לחוק 190

 5. להקמתו או ניהולו של מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק) 2,629 ן

 6. למפקח על מטווח (סעיף 7ג לחוק) 1,200

ם ק ו •ב ר ס ק י י י  ו׳ באדר התשמ״ה (27 בפברואר 1985) ח
) המנהל הכללי של משרד הפנים 3 ־ ־ 4 9 מ 7 ח < 

 1 ק״ת התשכ״ב, עמי 2556; התשמ״ב, עמי 217; התשמ״ד, עמי 2556.

ר התשמ״ח, 21.3.1985 ד א ת 4777, ב״ח נ י  876 קובץ התקנ
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