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 תקנות היטל על שירותים מיובאים (סדרי דין בערעור),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ה) לחוק היטל על שירותים מיובאים (הוראת שעה),
 התשמ״ה—11984 (להלן — החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין

 תקנות אלה:

 בתקנות אלה —

 ״ערעור״ — ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל או מי שהוא הסמיך לכך
 בהשגה לפי סעיף 12 לחוק;

 ״בית המשפטי׳ — בית משפט השלום שבאמור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של
 המערער.

.1 

 2. על ערעור יחולו תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), התשל״ו—
 21976, במידה שאינן סותרות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים.

 תחולת תקנות
 נןע״מ ומס קניה

 3. המערער יגיש למזכירות בית המשפט, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד שנקבע
 לשמיעת הערעור, אישור מאת המנהל כי ההיטל שולם במלואו.

 4. על החזר היטל בהתאם לפסק דין סופי בערעור יחולו הוראות סעיף 13 (ב) לחוק.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 י״א בסיון התשמ״ה (31 במאי 1985)
 (חמ 1846—3)

 ;1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשל״ו, עימ׳ 1982; התשמ״ד, עמי 671.

 אישור על
 תשלום ההיטל

 החזר היטל
 בהתאם

 לעסק דין

ס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש מאי 1985), ות מ  תקנ
1 9 8 5 -  התשמ״ ה

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

 1. (א) סכומי נקודת זיכוי ונקודת קיצבה, כהגדרתן בסעיף 33א לפקודה, תקרות ^
W הכנסה והנחות הסוציאליות, כהגדרתן בסעיף 120א לפקודה (להלן — הסכומים), כפי 

ף 120ב לפקודה ליום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985) י ע  שתואמו לעליית המדד לפי ס
 יוגדלו ביום י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985) בשיעור של 15.5%.

ף 120ב לפקודה ליום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985) י ע  (ב) התיאום לפי ס
 ייעשה בהתאם לתקנות מס הכנסה (התאמת סכומים), התשמ״א—21981, כאילו לא נעשתה
 הגדלת סכומים לפי תקנת משנה (א), אך ההגדלה האמורה תובא בחשבון לענין קביעת

 סך כל הסכומים לשנת המס 1985, על אף האמור בתקנות האמורות.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ה, עמ׳ ג4.
 2 ק״ת התשמ׳׳א, עמי 170; התשמ״ד, •«!מ׳ 4)123.

 1414 קובץ התקנות 4814, כ״ב בסיוז התשמ״ה, 11.6.1985



 (ג) תקנת משנה (א) לא תחול לגבי הכנסת עבודה ששולמה בעד עבודה בתקופה
 שלפני י׳ באייר התשמ״ד. (1 במאי 1985).

 2. הסכומים המוגדלים על פי תקנה 1 יעוגלו לפי הוראות צו מס הכנסה (כללים עיוגיל סכומים
 לעיגול סכומים), התשמ״אי—980! 3,

 ח׳ בסיון התשמ״ה (28 במאי 1985)
 (וומ 1281—3)

 3 ק״ת התשמ״א, יעמ׳ 59; התשמ״ד, עמ׳ 1023.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי־התרת זיכוי בעד הוצאות

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  רפואיות מיוחדות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(א)(1) לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 44(א)(1) לפקודה, במקום ״62,000 שקלים״ יבוא ״300,000 שקלים״. שינוי סכום

 2, תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1985. תחולי,

 ב׳ בסיון התשמ״ה (22 !במאי 1985)
 (חמ 886—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוםיח חדש 6, עמי 120; ם״ח התשמ״ד, עמי 43

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 צו מס הכנסה (מטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ),

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

, ובאישור ועדת הכספים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה1
, אני מצווה לאמור:  של הכנסת, לפי חוק יסוד: משק המדינה2

 1. בצו זה — הגדרות

 ״איגרת חוב מזכה״ — איגרת חוב מסדרה שהנפיקה ״.ciai Finance N.v״ בערבותד,
 של חברת ״כלל ישראל בע״מ״, במטבע חוץ, לתושבי חוץ, והכל בהתאם לתנאים

 שקבע הממונה על שוק ההון במשרד האוצר לענין צו זה.

ר ו ס  2. הכנסה מריבית שמשלם חבר־בני־־אדם תושב ישראל לתושב חוץ שאינו מנהל עסק 8
 או משלח יד בישראל, על איגרת חוב מזכה, תהא פטורה ממס.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ה, עמי 43.
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206; י״פ התשל״ו. עמי 574.

 ו

 ט׳ בסיון התשמ׳׳ה (29 במאי 1985)
 (חמ 1017—3)

14J5 11.6.1985 ,קובץ התקנות 4814, כ״ב בםיון התשמ״ה 



1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א—
 1981 י(להלן —החוק), אני מודיע ומתקין לאמור:

 ענפי ביטוח 1. עסקי הביטוח יסווגו לענפי הביטוח דלהלן:

 א. לגבי עסקים שמקורם בישראל:
 (1) ׳ביטוח חיים מקיף — כל סוגי ביטוח חיים, עם סיכון או בלעדיו, לרבות
 ביטוח פיצויים וכן •ביטוח גימלה, כאשר סכום הגימלה מחושב על בסיס
 הצבירה לתהילת תשלומי הגימלה, למעט ביטוח פנסיה, כאמור בפסקה

; (3) 
 (2) ביטוח חיים — סיכון בלבד;

 (3) ביטוח פנסיה — קרנות פנסיה להבטחת קיצבה ליחידים לפי הסכם
 קיבוצי, למעט!ביטוח גימלה כאמור בפסקה (1);

 (4) ביטוח חיים קבוצתי הדדי;
 (5) ביטוח מפני תאונות אישיות;
 (6) ביטוח מפני מחלות ואשפוז;

 (7) ביטוח מפגי אחריות מעבידים;
 (8) ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל—

;21970 
 (9) ביטוח רכב מנועי — רכוש (עצמי וצד שלישי);

 (10) ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;
;  (11) ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי

 (12) ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית;
 (13) ביטוח מטענים!בהובלה;

 (14) ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח כאמור הכלול
 בענפים המנויים בפסקאות (7) עד (11);

 (15) ביטוח מפני אבדן רכוש, למעט ביטוח כאמור הכלול בענפים המנויים
 בפסקאות (9) עד (13) ולרבות ביטוח זכוכית;

 (16) ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר (דירות)
;  (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל״ה—1974 3

 (17) ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;
 (18) ביטוח הנדסי;

 . (19) ביטוח זכוכית בלבד;
 (20) מתן ערבויות;

 (21) ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 208.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320; התשל״ג, עמ׳ 201; התשל״ה, עמי 237; התשל״ז, עמי 2; התשמ״יג,

 עמי 42.
 3 ס״ח התשל״ה, עמי 14; התשל״ז, עמ׳ 134; זותשמ״א, עמי 70.

 1416 קובץ התקנות 4814, כ״ב בסיון התשמ״ה, 11.6,1985



 ׳(22) ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים;

 (23) ביטוח אשראי;
 (24) ביטוח סיכוני סחר חוץ;

 (25) ביטוח מפני סיכונים אחרים.

 ב. עסקים שמקורם בחוץ לארץ — כל ענפי הביטוח.

 2. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התש״ם—־1979 * — בטל.

י ע ד ו ק מ ח צ  ב׳ בסיון התשמ׳׳ה (22 במאי 1985) י
 >חמ 0-1081 שר האוצר׳

 4 ק״ת התש׳״ם, עמ׳ 653 ו-777.

,  צו הביטוח הלאומי(הגדלת השיעור לנושאת למניעת אבטלה)
 התשמ׳׳ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף י 127 יט(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של  התשכ׳׳ח—1968 ן

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. השיעור הנקוב בסעיף 127יט(א) לחוק ישונה מ־5% ל־10% מאומדן הגביה העלאת השיעור
 השנתית של דמי ביטוח אבטלה לשנת הכספים 1985. - למניעת אבטלה

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 ז׳ בסיון התשמ״ה (27 במאי 1985)
 (חמ 787—3)

 1 ס״ת התשכ״ח, עמי 108: ק״ת התשמ״ד, עמי 1912.

 תקנות רישום ציוד הנדסי(תיקון), התשמ״ה- 1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק רישום ציוד הנדסי, התשי״ז—1957 י, ובאישור
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה תשולם תיקון תקנה 5 ר ג א ה ם ״ ו ק מ  1. בתקנה 5(ג) לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט—1959 ~, ב
 לא יאוחר מ־1 באפריל״ יבוא ״האגרה תשולם לא יאוחר מיום 1 במאי״.

י ו ד ל ו  י״ז בניסן התשמ״ה (8 באפריל 1985) ד
< שר הבינוי והשיכון . 3 ( ~ 3 1 מ 2 ח ) 

 ׳1 ס״ח התשי״ז, עמי 145.
 2 ק״ת התשי״ט, עמי 1175; התשמ״א, עמ׳ 972 (1534).

 קובץ התקנות 4814, כ״ב בםיון התשמ״ה, 11.6.1985 1417:



 תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים 224 ו״ 231 לחוק),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 1 (להלן —
 החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 מםיית צווים 1. על מסירת צו לפי סעיף 224 לחוק וצו לפי סעיף 231 לחוק, יחולו הוראות סעיף

 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב—982! 2.

ץ ר ק פ ח צ  ט״ו,באייר התשמ״ה (6במאי 1985) י
) שר הפנים 3 ־־ 5 0 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ד,, עמי 307.
 2 ס״ה התשמ״ב, עמי 43.

ז 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 י, ובאישור ועדת
, אני מתקין תקנות אלה:  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2

ת 1. בתוספת לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי״ט— פ 0 י ת ו ה י ? י  ת

— 31959 

 (1) ליד אבעבועות צאן, במקום ״72״ יבוא ״100״ ;

 (2) ליד בדוצלוזיס לבקר, במקום ״800״ יבוא ״1000״ ;

 (3) ליד ברוצלוזיס לצאן, במקום ״520״ יבוא ״1200״;

 (4) ליד דבר הבקר, במקום ״72״ יבוא ״100״;

 (5) ליד סימום מעיים (עם טטנוס), במקום ״330״ יבוא ״350״;

 (6) ליד שחור השוק (ירמת), במקום ״520״ יבוא ״710״;

 (7) ליד גמרת, לכל ראש בקר, כבש או עז, במקום ״160״ יבוא ״210״.

ה ׳ 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בסיון התשמ״ה (1 ביוני 1985). י  תחי

ן ק י מ ה נ ח י ר  ט׳ בםיון התשמ״ה (29 במאי 1985) א
מ ™־־3) שר החקלאות ח ) 

י 1945, תוס׳ 1, עמי 155.  1 ע״
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206; התשמ״ג, עמ׳ 170.
 3 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 638; התשמ״ג, עמי 1148.

 1418 קובץ התקנות 4814, כ״ב בםיוו התשמ״ה, 11.6.1985



 צו הפיקוח על מצרכים ושיהתים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו)

9 ו 8 5 -  (מס׳ 6), התשמ״ ה

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

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

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

 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן:
 טור ד׳

 המחיר בשקלים במכירה —

 לצרכן
 כולל מעי

 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 טור ג׳

 הכמות

 טור ב׳
 האריזה

 טור א׳

 המצרך

 חלב ומשקאות חלפ
-1 ליטר 157 198  חלב מפוסטר (3% שומן) שקית

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 281 355

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 272 343

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית ? ליטר 147 186

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 266 344

 חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ״ל 255 331

 חלב עמיד 3% מתוצרת תנובה, רמת־הגולן מכל קרטון 1 ליטר 426 549

 חלב הומוגני מכל קרטון 1 ליטר 334 427

 חלב תיון(1.5% שומן) מכל קרטון $ ליטר 236 306

 חלב רויון(1.5% שומן) מכל קרטון 1 ליטר 445 579

 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 101 131
 שוקו הומוגני מתוצרת תנובה, טרה מכל קרטון 1/2 ליטר 264 355

 תוצרת חלב ניגרת

 גביע 170 מ״ל 98 124
 זבדה! ״אשל״ מתוצרת תנובה,

 ״עדית״ מתוצרת טרה

 גביע 170 מ״ל 91 116
 לבן(3% שומן) ״גיל״ מתוצרת תנובה,

 ״עוז״ מתוצרת טרה

 יוגורט מתוצרת תנובה, טרה גביע 170 מ״ל 99 125

 גביע 170 מ׳׳ל 137 177
 ״דנובה״- מתוצרת תנובה, ״תונה״

 מתוצרת שטראוס

 שמכת

 שמנת חמוצה גביע 170 מייל 150 194

 שקית 250 מ״ל 433 558
 שמנת מפוסטרת (33% שומן) מתוצרת

 תנובה, טרה, שטראוס

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

 המחיר בשקלים במכירה —

 לקמעונאי לצרכן
 ללא מע״מ כולל טע״מ

272 211 

524 404 

300 231 

380 298 

559 438 

1076 842 

466 365 

380 298 

559 438 

402 3.14 

234 . 182 

410 322 

394 308 

502 394 

645 506 

855 670 

3560 2740 

3540 2721 

919 707 

981 754 

 טור ב׳ טור ג׳

 האריזה הכמות

 חבילה 100 גרם

 חבילה 200 גרם

 חבילה 100 גרם

 חבילה 250 גרם

 חבילה 250 גרם

 חבילה 500 גרמ

 גביע 250 גרר

 גביע 250 גרם

 חבילה 250 גרם

 גביע 250 גרמ

 קופסה מרובעת 125 גרם

 גביע 250 גרם

 גביע 225 גרם

 גביע 250 גרם

 חבילה, 250 גרס

 חבילה 250 גרם

 פח 1 ק׳׳ג

 1 ק׳יג

 חבילת פרוסות 200 גרם

 חבילת פרוסות 200 גרס

 טור א׳

 המצדד

 חמאה

 חמאה

 המאה מלוחה

 המאה בטעם הולנדי מתוצרת תנובה

 גפינות קשות

 גבינה קשה, חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תנובת, ״פאר״ מתוצרת טרה

 גפינות רנות ולפנות

 גבינה כחושה רגילה מתוצרת טרה

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

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

 גבינה כחושה לחיתוך ״כנענית״
 מתוצרת תנובה

 גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובה

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

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

 גבינה חצי שמנה ״סביון״ מתוצרת תנובה

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

 גבינה קוטג׳ (9% שומן) מתוצרת תגובת,
 טרה

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

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

 גבינה ברינזה מתוצרת תנובה, טרד,

 גבינה ״פטה״ מחלב בקר מתוצרת תנובה
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 0ור ד׳

 המחיר בשקלים במכירה —
 טור ג׳

 לקמעונאי לצרכן
 הכמות ללא מע׳׳מ כולי מע׳׳מ

 1 ק״ג 3121 4060

 200 גרם 860 1118

 200 גרם 786 1024

 1 ק״ג 3335 4340

 1 לן״ג 3305 4300

 1 לן״ג 3335 4340

 200 גרם 873 1136

 200 גרם 988 1288
 1 לן״ג 3335 4340

 240 גרם 378 495

 200 גרם 378 495

 240 גרם 488 642

 170 מ״ל 126 162

 120 מ״ל 126 162

 170 מ׳׳ל 126 162

 170 מ״ל 174 232

 120 «״ל 126 162

 120 מ״ל 110 145

 170 מ״ל 164 213

 טור ב׳

 האריזד,

 אור א׳

 המצרך

 חבילת פרוסות

 חבילת פרוסות

 חבילת פרוסות

 חבילת פרוסות

ה ״עמק״ מתוצרת תנובה,  גבינה קשה חצי שמנ
 ״טיראן״ מתוצרת טנא, ״אדמו״ מתוצרת

 שטראוס, ״פאר״ מתוצרת טרו!

ה ״אדמר״ מתוצרת נה קשה חצי שמנ  גבי
 שטראוס

נה קשה חצי שמנה ״גוש חלב״  גבי
בה ו  מתוצרת תנ

ה ״גד״ מתוצרת תנובה  גבינה קשה. שמנ

ה ״גוש חלב״ או ״כל ביי״  גבינה קשה שמנ
 מתוצרת תנובה .

 גבינה קשה שמנה ״טל העמק״
בה ו  מתוצרת תנ

 ״טל תעמק״ מתוצרת תנובת

 גבינה קשה שמנה ״מירון״ מתוצרת
 שטראוס

ה ״ערד״ מתוצרת  גבינת קשה שמנ
 טנא, ״הדר״ מתוצרת טרה

 6 משולשים
 בקופסה

 8 משולשים
 בקופסה

 16 משולשים
 בקופסה

 גביע

 גביע

 גביע

ע  גבי

ע  גבי

 גביע

 גביע

 גבינות מותכות

 ״כרמל״ ו״עמק״ מתוצרת תגובה,

 ״נועם״ מתוצרת תנובת

 ״משק״ מתוצרת תנובה

 מעדנים

 יוגורט בטעם פירות ״פריגורט״ תנובה
 ד׳יוטבתת״ (3% שומן)

 יוגורט (דל שומן 1.5%) עם פירות
 ״פרילי״ תנובת

ובה  ״יוגיגג״ בטעם םירות מתוצרת תנ

 ״מיל קי״ מתוצרת שטראוט

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

 ״דני״ שטראוס

 ״מגלי״ מתוצרת תנובת

ן חלם בטעמים מתוצרת תנובה,  מעד
 מרה ויטבתת
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 5),
 התשמ״ה—1985 3 — בטל.

 ביטול

 י״״יי׳ 4. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התשמ״ה (28 במאי 1985).

ה נ ח מ ק י ן י ר  ז׳ בסיון התשמ״ה (27 במאי 1985) א
) שר החקלאות " מ ח ) 

 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 1133.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לגשר הודו ומוצריו)
 (מס׳ 4), התשמ״ ה-985 ו

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

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

 1. בצו זה —

 ״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 שלם עם עור, ללא נוצות, ללא קנה נוצות, ללא עור
 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״ — נתחים מחזה הודו שמשקלם פחות מ־80 גרם לנתח, ארוז-ם בשקית
 או במגש;

 ״סטייק אדום״ — פרוסות בשר אדום, ארוזות בשקית או במגש;

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

 ״רולדה״• — 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 נקי,
 ללא עצמות, ללא עור וללא שומן;

 1 ט״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92; התשמ״ה, עמי 29.
 2 ם״ח התשמ״ה, עמ׳ 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:

 במכירה לצרכו יק״ג,
 כולל ««׳׳«

 במכירה לקמעונאי
 בפתח מחסן סיטונאי,

 מוצר בשר הודו לק״ג, ללא מע״מ

 סטייק אדום 4160 5750

 שניצל 5791 8000

 כנפיים 2037 2810

 גרונות 1132 1565

 בשר אדום 4701 6495

 שוארמה 4701 6495

 שוקיים 2080 2875

 רולדה 4160 5750

 קורקבנים 2215 3060

 כבד 4430 6120

 לבבות 6154 8500

 טחול 5698 7870

 הזד. פרפר עם עור - — זכר 5060

 חזה פרפר עם עור — נקבה 4380

 חזה פרפר ללא עור — זכר 5380

 חזה: פרפר ללא עור — נקבה 5060

 שוארמה ארוכה 4500

 שוק מפורק זכר 3250

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשר הודו ומוצריו) (מס׳ 3), ביטול
 התשמ״ה—985! 4 — בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ה׳ בס־ון התשמ״ה (28 במאי 1985). תחיי״

ן י ק מ ח ה נ י ר  ז׳ בסיון התשמ״ה (27במאי 1985) א
t שר החקלאות

 > 3"~* מ ח ) 

 3 י׳ ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
 4 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1136.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים)
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (מס׳ 7), ה

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

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

ת 1. בצו זה - י י י ג ׳  י

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

 ״חזה״ — חזה 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
 עצמן, כשהם מוקפאים וארוזים במגש;

 ״שוקיים״ — שוקיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק 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 גרם, 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

 מחיר מרבי 2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כלהלן:
 במכירה לקמעונאי

 בפתח מחסן סיטונאי, במכירה לצרכן
 חלק העוף הקפוא לק״ג, ללא מע״מ לק״ג, כולל ««׳׳«

 חזה 5478 7250
 כרעיים 2876 3810
 שוקיים 3099 4100
 ירכיים 2371 3140
 כבדים 4534 6000
 קורקבנים 1747 2310
 לבבות 4244 5620
 טהולים 3114 4120

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92; התשמ״ה, עמ׳ 29.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 24.
 3 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
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י י ט י  3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ 6), ב
 התשמ״ה—1985 * — בטל.

ה י י ח  4. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התשמ״ה (28 במאי 1985). ת

ן י ק מ ח ה נ י ר  ז׳ בםיון התשמ״ה (27 במאי 1985) א
 (חמ*־־*< שר החקלאות

 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 1128.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (מס׳ 7), ה

 בתוקף סמכותי 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 — הוראת שעה), התשמ״ה—1985-י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זד. —
 ״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 2

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

 בפתח מחסן סיטונאי, במכירה לצדכן
 סוג העוף הקפוא ללא מע״מ כולל מע״ט

 סוג ״מיני״, במשקל עד 1,100 גרם 1925 2550
 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם 2022 2680
 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם 2133 2825
 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם 2133 2825

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המיכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים תיספת כעד
 בסעיף 2, 40 שקלים (כולל מע״מ) לכל קילוגרם. כשרות למהדרין

י  4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (ימס׳ 6), ביטו
 התשמ״ה—1985 3 — בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התשמ״ה (28 במאי 1985). תחילה

ה נ ח מ ק י ן י ר  ז׳ בסיון התשמ״ה (27 במאי 1985) א
) שר החקלאות 3 ~ מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92; התשמ״ה, עמי 28.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 24.
 3 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 4 ק-״ת התשמ״ה, עמי 1129,

 קובץ התקנות 4814, כ״ב בםיון התשמ״ה, 11.6.1985 1425



 תקנות בריאות הציבור (מזון) (צבעים כמזון) (תיקון מסי 2),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג
, אני מתקין תקנות אלה:  — 1983 ג

 וזיקה תקני,I 5./ האמור בתקנה 5 לתקנות בריאות הציבור (מזון) (צבעים במזון), התשמ״ד—984! 2

 יסומן (א) ואחריו יבוא:
ו (31 במרס 1986) (להלן — המועד  ״(ב) בתקופה שעד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״
 הקובע), רשאי המנהל לפטור אדם מדרישות תקנת משנה (א) אם שוכנע, על פי
 בקשה בכתב, כי המבקש נוקט כל הצעדים הנחוצים לביצועה עד למועד הקובע.

 (ג) בקשה תוגש למנהל לא יאוחר מיום י׳׳ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985)
 ותכלול רשימה של מוצרי מזון שהפטור מבוקש לגביהם.

 (ד) אחת לשלושה חדשים מיום הגשת הבקשה ידווח המבקש למנהל על
י להבטיח שבמועד הקובע  ההתקדמות בסימון המוצרים מתוך הרשימה שהגיש כד

 יהיו כל מוצרי המזון האמורים מסומנים כנדרש.״

ן מ י כ א ל י  כ״א באייר התשמ״ה (12 במאי 1985) ד
מ 1687־־־3< המנהל הכללי של משרד הבריאות ח ) 

 אני מאשר.
ר ו י ג כ ד ר  מ
 שר הבריאות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 750.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 936; התשמ״ה, עמי 1186.

 חוק עזר לרשות ניקה הבל אשר(שמירה על דשת ניקוז)(תיקון),

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח—
 11957, מתקינה רשות ניקוז חבל אשר חוק עזר זה:

 החלפת סעיף 2 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לרשות ניקוז חבל אשר (שמירה על רשת ניקוז),

 התשמ״ד—1984 - (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״איסור עליה 2. לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או

י בעלי חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא ב ע מ  ו

Q לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.״ 

 תיקון סעיף 9 2. !בסעיף 9 לחוק העזר העיקרי, במקום ״10,000 שקלים״ יבוא ״80,000 שקלים״

 ובמקום ״400 שקלים״ יבוא ״3,200 שקלים״.

 נתאשר. ע ז ר י א ל ד י ז צ ר
 י״ז באייר התשמ״יה (8 במאי 1985) יושב ראש רשות הניקוז הבל אשר

ה נ ח מ ק י ן י ר  >חמ 836־י־3) א
 שר החקלאות

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 4.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2522.

ן התשמ״ה, 11.6.1985 סמ  1426 קובץ התקנות 4814, כ״ב נ



 חוק עזר לרשות ניקוז כנדת (שמירה על רשת ניקוז)(תיקון)/

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח—
 1957/ מתקינה רשות ניקוז כנרת חוק עזר זה:

 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לרשות ניקוז כנרת (שמירה על רשת הניקוז), התש״ם— החיפת סעיף 2
 21980 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״איסיי עייי• 2, ילא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או

י בעלי חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא ב ע מ  י

 לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.״

 2. בסעיף 9 לחוק העזר העיקרי, במקום ״500 שקלים״ יבוא ״80,000 שקלים״ ובמקום תיקח סעיף 9
 ״20 שקלים״ יבוא ״3,200 שקלים״.

ס י י ם ו י י  נתאשר. ח
 י״ז באייר התשמ״יה (8 במאי 1985) יושב ראש רשות ניקוז כגרת

 (חמ 836—3)

 א ר י ה נ ח מ ק י ן
 שר החקלאות

 1 ס״ח התשי׳׳וז, עמ׳ 4.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1999.

ד אישור הוראות המגדילות או המטילות היטל ג ד  החלטות ג

, וסעיף  בהתאם לתקנה 3 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח—1958 ג
, מחליטה ועדת הכספים של  2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש״ט—1949 2

 הכנסת לאשר אותן הוראות —

 (1) בצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — בשר קפוא) (מס׳ 4),
; 3 ^ ^ ה ^ מ ש ת ה  ׳

 (2) בצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי סויה, כוספת
 סויה, שמן סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 4), התשמ״ה—1985 ״,

 שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים.

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  ט׳ בניסן התשמ״־ה (31 במרס 1985) א
) יושב ראש ועדת הכספים 3 - 6 מ 5 ח ) 

 1 ס״ת התשכ״יד, עמי 175.
 2 ס״ח התש״ם, עמי 154; התשמ״ד, עמ׳ !16.

 3 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 794.
 4 ק״ת וזתשמ״ה, עמ׳ 781.

1427 6.1985K1 ,4814קובץ התקנות כ״ב בסיון התשמ״ה , 



 החלטות בדנד אישור הודאות המגדילות או המטילות היטל

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח—1:958 י, וסעיף
 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש״ט—1949-; מחליטה ועדת הכספים

 של הכנסת לאשר אותן הוראות —

 (1) בצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — בשר קפוא) (מס׳ 5),
;  התשמ״ה—1985 3

 (2) בצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי סויה, כוספת
,  סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה)(מס׳ 5), התשמ״ה—1985 4

 שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  ט״ ו באייר התשמ״ה (6 במאי 1985) א
) יושב ראש ועדת הכספים 3 ~ 6 מ 5 ח ) 

 החלטות כדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות מכס

,  בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש״ט—1949 ג
 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאשר אותן הוראות —

 (1) בצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון), התשמ״הי—1985 2 ;

 (2) בצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס׳ 3), התשמ״ה—
; 3 1985 

 (3) בצו תעריף -המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס׳ 6), התשמ״יהי-
; * 1985 

 (4) בתיקון טעויות !נצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), התשמ״ד.—
;«1985 

 (5) בתיקון טעויות בצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), התשמ״ה—
,« 1985 

 שכתוצאה מהן מוגדל מכס או •מוטל מכס על טובין שהיו פטורים ממנו.

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985) א
ם י פ ס כ ש ועדת ה א ב ר ש ו  (חמ 3-1-5) י

 סייח התשכ״ד, עמי 175.
 2 ס״ח התש״ט, עמי 154; התשמ״ד, עמי 161.

 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1065.

 4 ק״ח הוןשמ״ה, עמי 1026.
3 

 1 סייח התש״ט, עמי 154; התשמ״ד, ע«׳ 161.
 2 ק״ת — שיעורי מק״ח 568, ד׳תשמ״ה, עמ׳ 576.
 3 ק״ת — שיעורי מק״דו 569, התשמ״ה, עמ׳ 579.
 4 ק״ת — שיעורי מק״ו! 570, התשמ״ה, עמ׳ 584.
 5 ק״ת ~ שיעורי מק׳״ח 567, התשמ״ה, עמ׳ 573.
 6 ק״ת — שיעורי מק״ת 570, התשמ״ן), עמי 585.
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