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 תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשג״א-991ו

, סעיפים 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984
ות לי לפי כל דין, אני מתקין נ , ושאר הסמכויות הנתו 2  21(א) ו־160 לחוק הירושה, התשכ״ה-1965

ת אלה: ו  תקנ

ת העיקריות), אחרי ו 3 (להלן - התקנ ת סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984 ו ה 1 לתקנ  1. בתקנ
 הגדרת ״כתב בי־דין״ יבוא:

ת סגנו.״  ״״מזכיר ראשי״ של בית משפט - לרבו

ת העיקריות - ו  2. . בתקנה 334 לתקנ

ת משנה (ב) יבוא:  (1) במקום תקנ

ת מוסמכת, אשר יחקרו  ״(ב) המבקש יוזמן להתייצב לפני שופט, רשם או רשו
 זהותו ויקבלו את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בחותמת שעווה:

ת מוסמכת״ - המזכיר הראשי של בית המשפט:  לענין זה, ״רשו

ת משנה (ג), במקום ׳או הרשם״ יבוא ״הרשם או הרשות המוסמכת״: נ ק ת  (2) ב

ת משנה (ז), המלים ״או הרשם״ - יימחקו. נ ק ת  (3) ב

 תיקון תקנה

 תיקון תקנה 334

ת העיקריות, המלים ״או סגנו״ - יימחקו. ו  תיקון תקנה 430 3. בתקנה 430 לתקנ

4 - בטלות. ת צוואות), התש״ל-1970 ל ב ק ת רשות ל ע י ב ק ) ה ש ו ר ת סדר הדין בעניני י ו  תקנ

 ד׳ באדר התשנ״א (18 בפברואר 1991)
 (חמ 3-1778)

ד ו ד י ר ן מ  ד
ר המשפטים  ס״ח התשמ״ד, עמי 198. ש

 ס״ח התשכ׳׳ה, עמי 63.
 ק׳ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 2220: התש׳׳ן, עמי 598.

 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1564.

 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון), התשנ״א-ו99ז

, 1 ת השבים, התשמ״א-1981 תקנ ו לפי סעיף 26 לחוק המרשם הפלילי ו  בתוקף סמכותנ
ת ו נ ק נים ת , אנו מתקי 2  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

 אלה:

ת השבים, התשמ״ו-1986* - תקנ ת המרשם הפלילי ו ו  תיקון תקנה 5 1. בתקנה 5 לתקנ

ם ת משנה (ד), במקום ״חמשה שקלים חדשים״ יבוא ״עשרה שקלי נ ק ת  (1) ב
 חדשים״;

ת משנה (ה), במקום פסקה (2) יבוא: נ ק ת  (2) ב

ד) ישתנה לפי שיעור עליית המדד כמפורט ת משנה( נ ק ת  ״(2) הסכום הנקוב ב
 להלן:

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 322.

 2 סייח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת התשמ׳׳ו, עמי 498.
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 (א) ב־1 באפריל של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש
 פברואר של אותה שנה, לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו:

רסם  (ב) ב־1 באוקטובר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפו
ר א ו ר ב  בחודש אוגוסט של אותה שנה, לעומת המדד שפורסם בחודש פ

 שקדם לו!

ל ק ש  (ג) סכום שהשתנה כאמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב) יעוגל ל
ב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.״  החדש השלם הקרו

 ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991)

 (חמ 3-1664)
ד ו ד י ר א דן מ ו ל י י מ נ ו  ר
ר המשפטים  שר המשטרה ש

 תקנות הטיס (תשלומים כעד שירותים כמסוף מטענים), התשנ״א-991ן

ת אלה: ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927', אני מתקין תקנ

ת אלה - הגדרות ו  1. בתקנ

ת המפעיל, השוכר או החוכר כלי טיס: ו ב ר  ״בעל כלי טיס״ - ל

ת מיוחד, בחדר רו ר עמוק, בקי רו  ״החסנה מיוחדת״ - החסנה במסוף, בכספת, בקירור רגיל, בקי
 רדיואקטיבי, בחדר הסגר או במחסן השמור שמירה מיוחדת!

 ״החסנה רגילה״ - החסנה במסוף שאינה החסנה מיוחדת:

 ״המדד׳ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה!

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לחודש אוקטובר 1990!

 ״יחידת מטען״ - יחידה או חבילה, בין שהיא משגור שלם ובין שהיא חלק ממשגור:

ת חצריו, ו ב ר  ״מסוף״ - מסוף המטענים בנמל התעופה בן־גוריון שבניהולו של נותן השירות, ל
 בית המכס שבו וכל מסוף מטענים אחר או מחסן שבניהולו של נותן השירות שאושר כמחסן

! 2 ( ) D (טיס) ת המכס ו נ ק ת ל 1 1 1 V ה 2 (  טרנזיט על־פי תקנ

ל יחידות המטען שביבוא, המפורטות בטופס פקודת מסירה שבשימוש נותן ל ר ביבוא״ - כ ו  ״משנ
ת: רו  ושי

ן ליצוא בדרך האויר ר ביצוא״ - כלל יחידות המטען שביצוא, המפורטות בטופס אחסו ו  ״משנ
 שבשימוש נותן השירות:

דות המטען מיחי  ״משגור חריג״ - משגור ביבוא או משגור ביצוא שמשקלו או משקל אחת.
 הכלולות בו עולה על 11 טון:

Restricted^ לל פריט מטען כלשהו הידוע ר ביבוא או משגור ביצוא הכו ו ר מסוכן״ - משג ו  ״משג
ת הארגון לתובלה אוירית בינלאומית (יאט״א) כפי שפורטו בנהלי נותן ו  Article עליפי תקנ

 השירות הניתנים לעיון במשרדיו:

 ״נותן השירות״ - ממן - מסופי מטען וניטול בע״מ, או מי שהיא קבעה:

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 2551: ס״ח התשל״ז, עמ׳ 182.

 2 חוקי א׳׳י, כרך גי, עמ׳ 2598.
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ת בעל הטובין או נציגו! גר״ - לרבו  ״נשגר״ או ״שו

3 (להלן - חוק ת עולה לפי חוק השבות, התש״י-1950 ר ש  ״עולה״ - מי שנכנס לישראל כשבידו א
 השבות), מי שזכאי לאשרה כאמור ובידו אשרה לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל,
ת, או בל תעודת עולה לפי חוק השבו 4 (להלן - חוק הכניסה לישראל), מי שקי  התשי״ב-1952

 מי שזכאי לתעודה כאמור ובידו רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל.

ת אלה להלן, וסכומיהם ו  2. (א) התשלומים בעד שירותים במסוף יהיו כמפורט בתקנ
 יעודכנו לפי שיעור עלית המדד כמפורט להלן:

 (1) אחרי פרסום המדד לחודש מסויים - בשיעור העליה שבין המדד האמור לעומת
יסתם לתוקף של סכומי התשלומים האחרונים שפורסמו  המדד שהיה ידוע ביום כנ
ת משנה (ד), ובלבד ששיעור העליה כאמור היה 6 אחוזים או יותר! נ ק ת  כאמור ב

 (2) ב־18 בינואר של כל שנה - בשיעור העליה שבין המדד הידוע באותו מועד
 לעומת המדד היסודי!

 (3) ב־18 ביולי של כל שנה - בשיעור העליה שבין המדד הידוע באותו מועד לעומת
 המדד היסודי.

ת משנה נ ק  (ב) ב־18 בינואר של כל שנה, לאחר עדכון סכום התשלומים לפי הוראות ת
 (א)(2), יוקטנו התשלומים באחוז אחד.

 (ג) הסכום הכולל של התשלומים אשד יגיע לנותן השירות יעוגל לשקל החדש השלם
ב.  הקרו

( א ) ה נ ש ת מ ו  (ד) נותן השירות יפרסם את סכומי התשלומים המעודכנים לפי הוראות תקנ
קף יסתם לתו ת המשתמשים. כנ נים אשר יעמדו לרשו  ו־(ב) על לוחות המודעות במסוף ובתעריפו
ת משנה (א)(1) תהיה במועד פרסומם, ושל התשלומים  של התשלומים המעודכנים לפי תקנ
ת המשנה האמורות, ו נ ות משנה(א)(2), (א)(3) ו־(ב) - במועדים הנקובים בתק  המעודכנים לפי תקנ

 לפי הענין.

 3. (א) בעד פריקה מכלי טיס של משגור ביבוא ישלם בעל כלי הטיס לנותן השירות תשלום
 של 48.94 שקלים חדשים לכל 1,000 ק״ג או חלק מהם.

 (ב) בעד הטענת משגור ביצוא על כלי טיס ישלם בעל כלי הטיס לנותן השירות תשלום
 של 42.53 שקלים חדשים לכל 1,000 ק״ג או חלק מהם.

 4. בעד ניטול משגור ביבוא לכלי רכב החונה בסמוך למסוף או לידי הנשגר, ישלם הנשגר
 לנותן השירות את התשלומים שלהלן:

 (א) תשלום קבוע של 4.24 שקלים חדשים לכל יחידת מטען, ובנוסף לו (בשקלים

 חדשים):

 15.94 - לכל משגור ביבוא שמשקלו עד 10 ק״ג!
 17.71 - לכל משגור ביבוא שמשקלו למעלה מ־10 ק״ג עד 50 ק״ג!

 26.97 - לכל משגור ביבוא שמשקלו למעלה מ־50 ק״ג עד 100 ק״ג!
 35.14 - לכל משגור ביבוא שמשקלו למעלה מ־100 ק״ג עד 500 ק״ג!

 49.19 - לכל משגור ביבוא שמשקלו למעלה מ־500 ק״ג עד 1000 ק״ג:
 59.69 - לכל משגור ביבוא שמשקלו למעלה מ־1000 ק״ג!

 עדכון תשלומים

 תשלום בעד
 פריקה או
 טעינה של

 משגור

 תשלום בעד•
 ניטול ביבוא

 3 ס׳׳ח התש״י, עמי 150.

 4 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 354¡ התשל״ט, עמ׳ 52.
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 (ב) תשלום משתנה -

י 100 ק״ג ראשונים); ולגבי כו י בנ ל 100 ק״ג או חלק מהם(  12.32 שקלים חדשים - לכ
ם נוסף של 10.72 שקלים חדשים  משגור ביבוא שמשקלו למעלה מ־500 ק״ג - תשלו

 לכל 100 ק״ג או חלק מהם לגבי יתרת המשקל שמעל 500 ק״ג.

ה תשלום בעד נ ו ח ב ה כ קתו מכלי ר ת פרי ו ב ר  5. בעד הפקדת משגור ביצוא במסוף בידי נותן השירות, ל
^ ניטול ביצוא . , 1 , , ת ^ ת א גר לנותן השירו  בסמוך למסוף וניטולו למסוף בידי נותן השירות ישלם השו

 שלהלן:

 (א) תשלום קבוע של 1.36 שקלים חדשים לכל יחידת מטען, ובנוסף לו (בשקלים
 חדשים):

 13.10 - לכל משגור ביצוא שמשקלו עד 50 ק״ג!
 17.72 - לכל משגור ביצוא שמשקלו מעל 50 ק׳׳ג.

 (ב) תשלום משתנה -

 7.67 שקלים חדשים - לכל 100 ק״ג או חלק מהם (בניכוי 100 ק׳׳ג ראשונים) לגבי
 משגור ביצוא שמשקלו עולה על 100 ק״ג.

ר לנותן השירות לפי תשלום בעד ת משגור ביבוא בהחסנה רגילה במסוף, ישלם הנשג  6. (א) בעד החסנ
ר ביבוא מוחסן, את התשלומים שלהלן: החסנה רגיל! ו  מספר הימים שבהם היה המשג

 בשקלים חדשים
 ימים לכל 100 ק״ג או חלק מהם

 1 פטור

1.53 2 

3.09 3 

5.05 4 

6.99 5 

10.87 6 

14.76 7 

19.30 8 

23.82 9 

28.33 10 

 תוספת לכל יום נוסף -

 מ־11 עד 20 5.17

 מ־21 עד 50 8.40

 51 ומעלה 10.34

 (ב) בעד החסנת משגור ביצוא בהחסנה רגילה במסוף, ישלם בעל כלי הטיס לנותן
 השירות, לפי מספר הימים שבהם היה המשגור מוחסן, את התשלומים שלהלן:

תו - פטור!  (1) אם הוצא המשגור מהמסוף תוך עשרת הימים הראשונים להחסנ

ל יום החסנה, , בעד כ  (2) אם הוצא המשגור מהמסוף לאחר היום העשירי להחסנתו
 החל ביום האחסנה הראשון:
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 בשקלים חדשים
 ימים לכל 100 ק״ג או חלק מהם

 I עד 10 2.84

 II עד 20 5.21

 21 עד 50 8.39

 51 ומעלה 10.30

ל משגור ביצוא שמשקלם עד 10  (ג) בעד החסנה רגילה במסוף של משגור ביבוא או ש
ל ם ש  ק׳׳ג, ישלם לנותן השירות, ביצוא - בעל כלי הטיס, וביבוא - הנשגר, לכל יום, שלושה רבעי

ת משנה (א) או (ב), לפי הענין. ו  התשלום שנקבע לפי תקנ

 (ד) בעד החסנה רגילה במסוף של משגור ביבוא שהוא:

 (1) יבוא אישי של עולה, ישלם העולה לנותן השירות, לכל יום, מחצית התשלום
ת משנה (א); נ ק ת  שנקבע ב

קבע  (2) יבוא אישי לצרכי שיקום, ישלם הנשגר לנותן השירות 10% מהתשלום שנ
ת משנה (א). נ ק ת  ב

ה זו יחשב חלק של יום כיום שלם ויובאו  (ה) לצורך חישוב ימי ההחסנה לענין תקנ
ו עד תום , לגבי משגור ביבוא - יום פריקתו מכלי הטיס למסוף ולכל הימים שלאחרי ן  בחשבו
! ואולם, ו עד תום החסנתו , ולגבי משגור ביצוא - יום הפקדתו במסוף וכל הימים שלאחרי  החסנתו
ת ב ת משגור ביצוא בהחסנה רגילה במסוף לא יבואו ימי ש  במנין עשרת הימים הראשונים להחסנ

 או חג.

ר ביצוא ישלם לנותן השירות, ו  תשלום החסנה 7. (א) בעד החסנה מיוחדת של משגור ביבוא או של משג
ת ביצוא - בעל כלי טיס, וביבוא - הנשגר, תשלום לכל יום, כלהלן: ד ח ו י  מ

 (1) בעד החסנה בכספת, תשלום שיחושב, ביצוא - לפי ערכו המוצהר לצרכי
 התובלה האוירית של המשגור ביצוא; וביבוא - לפי ערכו המוצהר של המשגור

5  ביבוא לצרכי מכס לפי פקודת המכס:

 תשלום למשגור בשקלים חדשים
 ערר המשגור בדולרים

 של ארצות הברית ביבוא ביצוא

 עד 10,000 21.70 12.77

 למעלה מ־10,000 עד 25,000 40.05 25.35

 למעלה מ־25,000 עד 50,000 58.65 38.12

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 95.60 52.07

 למעלה מ־100,000 עד 150,000 146.86 85.48

 למעלה מ־150,000 עד 200,000 161.88 103.36

 למעלה מ־200,000 עד 250,000 206.46 120.66

 למעלה מ־250,000 עד 300,000 235.79 138.15

 לכל 100,000 נוספים 30.75 17.29

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
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 (2) בעד החסנה במחסן השמור שמירה מיוחדת -

 לכל 100 ק׳׳ג או חלק מהם
 בשקלים חדשים

 ;מים ביבוא ביצוא
 1 עד 10 6.06 4.99

 11 עד 20 11.92 9.83

 21 עד 50 19.12 15.76

 51 ומעלה 40.79 33.62

 (3) בעד החסנה מיוחדת אחרת -
 חשלום משתנה

 תשלום קבוע למשגור לכל 100 ק״ג או חלק מהם

 ביבוא
 בשקלים חדשים

 סוג :•להחסנה ביצוא ביבוא ביצוא

ל 19.85 24.08 11.79 14.30 י ר •ר רג  קי

ר •ר עמוק 29.67 36.00 17.88 21.70  קי

ר ״ר מיוחד 29.67 36.00 17.88 21.70  קי

 חדר רדיו־אקטיבי 10.22 12.40 11.79 14.30

 חדר הסגר 10.22 12.40 11.79 14.30

ה זו ייחשב חלק של יום כיום שלם, ובכל מקרה  (ב) לצורך חישוב ימי ההחסנה לענין תקנ
 יחול תשלום כאילו הוחסן המשגור לפחות יום החסנה אחד; ימי ההחסנה יחלו בשעה 24.00
 הראשונה שלאחר ההפקדה - ביצוא, או שלאחר הפריקה - ביבוא! נפרק משגור ביבוא מכלי הטיס
ר  ביום שישי או בערב חג לאחר השעה 12.00, לא יובאו במנין ימי ההחסנה יום פריקתו של המשגו

 מכלי הטיס והיום שלאחריו.

ר משגור ביבוא, ישלם הנשגר 17.88 שקלים תשלום בעד  8. (א) בעד פיצול שטר מטען לצורך שחרו
- שירותים מיי ל ן צ י ת פ ל ן ע ל פ כ ם ל י , ע ד  ח

 (ב) מקבל השירות ישלם לנותן השירות את עלות השירות בתוספת 15% - בעד מתן
ת רו  שירות בין השעות 17.00 של יום עבודה עד 8.00 של מחרתו או ביום מנוחה, בעד מתן שי
ת אלה. ו נ  מיוחד, שירות המתייחם למשגור חריג, או כל שירות שלא נקבע לו תעריף מפורש בתק

ת אלה, לפי הענין, ו  (ג) בעד שירות המתייחס למשגור מסוכן ישולמו התשלומים שבתקנ
ספת 50%.  בתו

 9. (א) המנהל הכללי של נותן השירות או מי שהוא הסמיך לכך (להלן - המנהל הכללי) פטור
ת אלה. ו  רש<!י לפטור, פטור מלא או חלקי, מתשלומים שנקבעו לפי תקנ

 (ב) המנהל הכללי יקבע כללים בכתב לגבי מתן פטור ויפעל על פיהם בבואו להפעיל את
ת משנה (א).  סמכותו לפי תקנ

ת משנה (ב) יימצאו, דרך קבע, במשרדי נותן השירות ב כאמור בתקנ ת כ  (ג) כללים ב
 ויאופשר לכל מבקש לעיין בהם ולקבל עותק מהם.

 10. כדי לאפשר לנותן השירות לקבוע את אופן הניטול וההחסנה המתאימים יביא, ביצוא - ערך, משקל
ר ומהות המש> ן ג ש ל מ ל כ ו ש ת ו ה מ נר, וביבוא - בעל כלי הטיס, לידיעת נותן השירות, את ערכו, משקלן ו  השו

 הנמסר לידי נותן השירות, לפי נהלים שקבע נותן השירות.
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6 - בטלות. ת הטיס (תשלומים בעד שירותים במסוף מטענים), התשמ״ט-1989 ו  ביטול 11. תקנ

ת אלה (להלן - מועד ו ה 2(א), היה מועד פרסומן של תקנ  הוראת שעה 12. (א) על אף האמור בתקנ
 הפרסום) לאחר יום ג׳ שבט התשנ״א (lis בינואר 1991) (להלן - המועד הקובע), יעודכנו סכומי
 התשלומים בעד שירותים במסוף בשיעור העליה שבין המדד הידוע במועד הקובע לעומת המדד

 היסודי, ועל סכומי התשלומים שיעודכנו כאמור יחולו הוראות תקנה 2(ב).

ה 2(א), ב־1 בחודש שלאחר מועד הפרסום יעודכנו סכומי  (ב) על אף האמור בתקנ
 התשלומים בשיעור העליה שבין המדד הידוע במועד הפרסום לעומת המדד הידוע במועד הקובע,

 ובלבד ששיעור העליה כאמור היה 6 אחוזים או יותר.

 כ״ב בשבט התשנ״א (6 בפברואר 1991)
ב צ ה ק ש ) מ m 3-219 

 שר התחבורה

 6 ק״ת •התשמ״ט, עמ׳ 1419.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב) (תיקון), התשנ״א-ו99ז

.2 

 ״איסור העברת
 מכסת חלב

.3 

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957'
 אני מצווה לאמור:

2 (להלן - הצו  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ״ז-1967
ת איסוף״ - יימחקו. נ ח ת  העיקרי), בהגדרת ״מכסת חלב״, המלים ״למחלבה או ל

 אחרי סעיף 4 לצו העיקרי יבוא:

יתנת להעברה, כולה או מקצתה, אלא  4א. מכסת חלב שקבע המנהל אינה נ
 על פי היתר בכתב מאת המנהל.״

 במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:

ה  אגודות שיתופיות 5. (א) אגודה שיתופית (להלן - אגודה) יראו כמייצגת את כל חברי
 היצרנים לענין מכסות החלב ורק לה תיקבע מכסת חלב משותפת בשבילם.

 (ב) אגודה שהמנהל קבע לה מכסת חלב, תקבע, באישור המנהל, כללים
 בדבר חלוקת המכסה האמורה בין חבריה היצרנים ותעניק להם את מכסת
ת הודעה מאת ל ב  החלב בהתאם לאותם כללים! לא יאוחר מ־30 ימים לאחר ק
ל ר האגודה למנהל רשימה שמית ש  המנהל בדבר מכסת החלב המשותפת, תעבי

 חבריה היצרנים עם פירוט המכסות שהוקצו לכל אחד.

 (ג) חבר באגודה הרואה עצמו נפגע על ידי החלוקה כאמור בסעיף קטן
תגלע ת האגודה יחולו על ההשגה כאילו נ ו  (ב) רשאי להשיג עליה! הוראות תקנ

 סכסוך בין האגודה לבין החבר.

ל החלטה שלפיה תיקבע. מכסת חלב בנפרד לאחד י ב ק  (ד) אגודה רשאית ל
ל החלטה שלפיה תיקבע מכסת ב ק  או יותר מחבריה היצרנים וכן רשאית היא ל

 החלב בנפרד לכל חבר מבין חבריה היצרנים.

 תיקון סעיף 1

 הוספת סעיף 4א

 החלפת סעיף 5

 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24: התשמ״ו, עמ׳ 241: התשמ״ט, עמ׳ 40.
 ק״ת התשכ׳ז, עמ׳ 2987: התשמ״ח, עמ׳ 802: התשמ״ס, עמ׳ 701.

 630 קובץ התקנות 5336, ח׳ באדר התשנ׳׳א, 22.2.1991



 הוספת סעיף 6א

 תיקון סעיף 8

 הוספת סעיף 9

, והודיעה על כך בכתב  (ה) קיבלה האגודה החלטה כאמור בסעיף קטן(ד)
ת ת החלב לשנ  למנהל בצירוף נוסח ההחלטה 90 ימים לפחות לפני חלוקת מכסו
ל  מכסות כלשהי, תפסיק האגודה לייצג את אותם חבריה היצרנים או את כל
ת חלב נפרדות.  חבריה היצרנים, כקבוע בהחלטה, והמנהל יקבע להם מכסו

, לא יהיה המנהל ה) )  (ו) בחלוקת מכסות חלב בנפרד כאמור בסעיף קטן
ת החלטה ל ב  קשור בכל דרך שהיא לסך מכסות החלב שחולקו לאגודה לפני ק

 כאמור בסעיף קטן (ד).״

 4. אחרי סעיף 6 לצו העיקרי יבוא:

ך 30 ימים  ״הודעה נ:דבר תחנת 6א. יצרן או אגודה שנקבעו להם מכסות חלב, יודיעו למנהל תו
ת האיסוף נ ח בלו ׳הודעה מוקדמת כאמור בסעיף 6, את פרטי ת  מיום שקי

 והמחלבה שבאמצעותם ישווקו חלב.״

 ,:סעיף 8 לצו העיקרי -

ת איסוף נ ח ת ל ת איסוף״ יבוא ״ , במקום ״למחלבה או לתחנ ( א ) ן ט  (1) בסעיף ק
 ולמחלבה״!

ת איסוף נ ח ת ב ת איסוף״ יבוא ״ נ ח ת  (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״במחלבה או ב
 ובמחלבה״.

 איסוף ומיולבה

 ״חובת מחלבה
 לדווח

 6. אחרי סעיף 8 לצו העיקרי יבוא:

ר למנהל תוך 30 ימים מיום שדרש זאת, או במועד אחר  9. מחלבה תמסו
ינם קליטת החלב, י  שקבע בדרישה, דו״חות, מסמכים ונתונים אחרים שענ
, שיווקו וכל פרט אחר כפי שידרוש ממנה המנהל מזמן  עיבודו, שינויו, אחםנתו

 לזמן.״

אר 1991) ט התשנ״א (12 בפברו ב צ  כ״ח מ
ן ת י ל א א פ  (חמ 9ד8.:-3) ר
ת ר החקלאו  ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 4ז), התשג״א-991ו

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנ
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
, במקום החלק השלושה־עשר יבוא: 2  למצרכים), התשמ״ט-1989

 ״חלה שלושה־עשר: בשר קפוא

 1. בחלק זה - תיקון התוספת

ר עגל! ש ר בקר קפוא״ - בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בחלק זה, למעט ב ש ב  ״

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת החשמ״ט, עמי 421.
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- בשר בקר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה, השריה, המלחה, ר בקר קפוא מעובד ומוכשר״' ש ב  ״
לל גם בשר ״חלק״;  הדחה, נקוי שומן וגידים, כו

ספת חמרים אחרים פרט למלח! ר בקר קפוא טחון״. - בשר בקר קפוא טחון ללא תו ש ב  ״

 ״בשר עגל״ - בשר קפוא מעגל חלב עד גיל 6 חדשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהיר מיובא
 מהולנד!

 ״סטיק עין״ - בשר בקר קפוא פרום שעובד מוורד הצלע, לאחר שהוסרה שכבת בשר ושומן
 מהחלק בוורד הצלע הנקרא ״עיך>.

 ״המנהל״ - מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיך לענין צו
 זה.

ל  2. בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בחלק זה, למעט םטיק עין, יימכר במחיר שלא יעלה ע
 13.65 שקלים חדשים לק״ג לצרכן, כולל מע״מ! ובמכירה באזור אילת - יימכר במחיר 11.55

לל מע״מ.  שקלים חדשים לק״ג לצרכן, כו

 המחיר לק״ג בש״ח במכירה
 לקמעונאי (כולל הובלה
 וסבלות למקום עיסוקו)

 ללא מע״מ, לרבות
 באזור אילת

 בשר בקר קפוא מדרום אמריקה ומארצות אחרות
 בקרטונים (9 חלקים) 8,00

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר (9 חלקים) 8.45
כי 8.45  בשר בקר קפוא מאירופה (קרטון אדום) כתף ו
 בשר בקר קפוא מאירופה (קרטון כתול) חזה וכר 6.95
 חזה (3) 6.65
 קשתית (9) 6.00

 צלעות לרבות צואר, שריר הזרוע,

 מכסה הצלע (2, 7, 8 ו־10) 7.40
 ורד הצלע וכתף מרכזי (1 ו־4) 9.00
 צלי כתף ופילה מדומה (5 ו״6) 9.80
 בשר בקר קפוא טחיו 7.85

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר 'תוספת של 0.46

 המחיר בש״ח לק״ג במכירה לצרכן -
 טור א׳ טור ב׳

 כולל מע״מ באזור אילת

 חזה (3) 8.75 7.40
 קשתית (9) 7.90 6.70

 צלעות לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע
 (2, 7, 8 ו־10) 9.75 8.25

 ורד הצלע וכתף מרכזי (1 ו־4) 11.80 10.00
 צלי כתף, פילה מדומה (5 ו־6) 12.85 10.90
 בשר ארוז בקרטון (קרטון• שלם מקורי המכיל 9 תלקים) 10.15 8.60
 בשר בקר קפוא טחון 10.30 8.75
 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 0.60 0.45
 כבד רגיל מתוצרת ארה״ב 5.70 4.90
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 המחיר בש״ח לק״ג במכירה לצרכן -
 טור א׳ טור ב׳

 כולל מע׳׳מ באזור אילת

 כבד מובחר מתוצרת ארה״ב 6.15 5.30
 כבד מחוצרת ארגנטינה 4.95 4.25״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בשבט התשנ׳׳א (8 בפברואר 1991). תחילה

 כ״ג בשבט התשנ׳׳א (7 בפברואר 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  (חמ 3-1978) מ
ר האוצר  שר התעשיה והמסחר ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למצרכי
 מזון חקלאיים)(תיקון מס׳ 2), התשג״א-ו99ו

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת קף סמכותנ  בתו
ר חופשי באילת (פטורים ח -1985/ ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק איזור ס  שעה), התשמ״ו

, אנו מצווים לאמור: 2  והנחות ממסים), התשמ״ה-1985

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
ו צ , במקום החלק חמישי יבוא: ל 3  למצרכי מזון חקלאיים), התשמ״ט-1989

ת ••  ״חלל, חמישי: ירקו

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח לקילוגרם

 במכירה לקמעונאי בפתח המחיר בש״ח לקילוגרם
 1. המצרך מחסן סיטונאי לצרכן לצרכן באיזור אילת

 תפוחי אדמה 1.45 1.90 1.90

וסף למחירים הנקובים בסעיף  2. במכירת תפוחי אדמה לצרכן רשאי המוכר לגבות, בנ
ת כלהלן:  1, תוספו

 (1) בעד אריזת רשת או פלסטיק - 0.10 ש׳׳ח (כולל מע״מ) לק״ג.

 (2) בעד שטיפה לתפוחי אדמה שנשטפו במים והם נקיים מחול ואדמה - 0.10 ש״ח
 (כולל מע״מ) לק״ג.״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א בשבט התשנ״א (5 בפברואר 1991). תחילה

 כ׳ בשבט התשנ׳׳א (4 בפברואר 1991)

 (חמ 3-1978)

ן ת י ל א א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ  י
ת ר החקלאו  שר האוצר ש

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ס<׳1ז התשמ׳׳ה, עמ׳ 204.

 3 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 1327¡ התש״ן, עמ׳ 1291

% 
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 צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכי
 מזון חקלאיים) (תיקון מס׳ 3), התשנ״א-ו99ו

ו לפי מעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנ
ם והנחות ממסים), רי לת(פטו , וסעיף 15(א)(1) לחוק איזור סחר חופשי באי  שעה), התשמ״ו-1985'

, אנו מצווים לאמור: 2  התשמ״ה-1985

ים ספת לצו יציבות מחירים במצרכים. ובשירותים (הוראת ע!עה) (מחירים מרבי  תיקון התוספת 1. בתו
ת המחירים יבוא: ל ב , בחלק שני: חלב ומוצריו, במקום ט 3  למצרכי מזון חקלאיים), התשמ״ט-1989

 טור א' טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע״מ לצרכן כאזור אילת
 לא כולל במזנון או במזנון או
 המצרך האריזה הכמות מע״מ בקיוסק בקיוסק

ת חלב  ״חלב ומשקאו

0.92 

1.51 

0.90 

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1/2 ליטר 0.81 1.07 0.90

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 1.51 1.97 1.65

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 1.48 1.93 1.62

 חלב עמיד 1% קרטון 1 ליטר 1.92 2.56 2.15

 חלב עמיד 3% קרטון 1 ליטר 1.94 2.62 2.19

 חלב טרי 3% שומן קרטון 1 ליטר 1.65 2.23 1.87

 חלב טרי 1% שומן קרטון 1 ליטר 1.63 2.18 1.83

 רוויון, רוויה (1.5% שומן) קרטון 2/׳ ליטר 1.26 1.71 1.43

 2/׳ ליטר 1.99 2.80 2.35
 בקבוק

 פלסטיק
 קפיר, יוגורט לשתיה

 שוקו מפוסטר 3% שקית 250 מ״ל 0.59 0.82 1.11 0.68

 שוקו ומוקה עמידים קרטון */1 ליטר 0.98 1.33 1.80 1.12

גרת י ב נ צרת חל  תו

 גביע 170 מייל 0.48 0.65 0.55
 לבניה 4.5% שומן ״אשל״,

 ״עידית״ מתוצרת תנובה, טרה

 גביע 170 מ״ל 0.47 0.64 0.54

 לבן (3% שומן)
 ״גיל״ מתוצרת תנובה

 ״עוז״ מתוצרת טרה

 גביע 170 מ״ל 0.57 0.80 1.08 0.67

 ״דנובה״ מתוצרת תנובה,
 ״קפיר״, ״דנונה״, שטראוס,

 ״ירדן״ מתוצרת טרה

 גביע 170 מ״ל 0.49 0.67 0.56
 ״יוגורט״ מתוצרת תנובה

 וטרה

 250 מ״ל 1.92 2.62 2.20
 קרטון/

 שקית
 שמנת מתוקה (38% שומן)

 מתוצרת תנובה, טרה

 שמנת חמוצה 15% גביע 170 מ״ל 0.59 0.79 0.67

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ס״ח התשמ׳׳ה, עמי 204.

 3 ק״ת התשמ׳׳ט, עמי 1327; התשנ״א, עמ׳ 218.
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 המצרך האריזה

 חמאה

 חמאה חבילה 100 גרם 0.75 1.02 0.85

 100 גרם 1.51 2.12 1.77
 קופסת

 פלסטיק
 חמאה בטעמים שונים ,

 מתוצרת כל המחלבות

ת ו לכנ ת ו ו  גבינווו רכ

 250 גרם 1.59 2.11 1.77
 גביע/
 חבילה

 גבינה :חושה למריחה
 מתוצרת תנובה

 גביע 250 גרם 1.81 2.42 2.03
 גבינה :חושה למריחה

 מתוצרת שטראוס, יטבתה

 250 גרם 2.04 2.72 2.29
 גביע/
 חבילה

 גבינה לחיתוך כחושה
 ״כנען״ מתוצרת תנובה,

 ״טבעון״.מתוצרת טרה

 כנענית״ מתוצרת תנובה גביע 250 גרם 1.86 2.48 2.08

 125 גרם 1.39 1.96 1.65
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה כחושה בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 125 גרם 1.60 2.22 1.86
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה 5% בטעמים

 מתוצרת כל המחלבות

 125 גרם 1.65 2.33 1.95
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה 9% בטעמים

 מתוצרת כל המחלבות

 גביע 125 גרם 2.40 3.37 2.83

 גבינת שמנת 30% שומן בטעמים:
 טבעי, שום, פלפל, שמיר, בצל

 מתוצרת כל המחלבות

 גביע 250 גרם 3.17 4.48 3.76
 ״נפולאון״ - 30% שומן

 תוצרת תנובה

 גביע 250 גרם 1.67 2.22 1.86
 גבינה חצי שמנה (5% שומן)

 טרה, תנובה

 גביע 250 גרם 1.86 2.46 2.06
 גבינה חצי שמנה 5%

 מתוצרת שטראוס ויוטבתה

 גביע 250 גרם 1.69 2.28 1.91
 גבינה שמנה למריחה

 (9%) תנובה, טרה

 גביע 250 גרם 1.86 2.46 2.06
 גבינה שמנה 9%

 מתוצרת שטראוס ויוטבתה

 גביע 250 גרם 2.20 3.12 2.62
 גבינה שמנה 9% בטעמים

 מתוצרת כל המחלבות

 גביע 250 גרם 1.72 2.35 1.97
 גבינת קוטג׳ (9%)

 מתוצרת תנובה, טרה

 גביע 250 גרם 1.70 2.30 1.93
 גבינת קוטג׳ (5%)

 מתוצרת תנובה, טרה

 גביע 250 גרם 1.79 2.45 2.06
 גבינת קוטג׳ (0/2%

 מתוצרת תנובה, טרה

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע׳׳מ לצרכן באזור אילת
 לא בולל במזנון או במזנון או

 הכמות מע״מ בקיוסק בקיוסק
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 סור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע׳׳מ לצרכן באזור אילת
 לא כולל במזנון או במזנון או

 מע״מ בקיוסק בקיוסק

2.99 

3.90 

12.37 

15.01 

14.16 

3.50 

3.92 

4.38 

15.78 

0.81 

17.06 

2.95 

3.73 

0.61 

0.60 

16.90 

4.17 

4.67 

5.22 

18.80 

 20.40 ׳

3.52 

4.45 

0.99 0.73 

0.96 0.71 

 המצרך

 חבילה 250 גרם 2.57 3.56

 חבילה 250 גרם 3.33 4.65

 1 ק״ג 10.64 14.75

 1 ק״ג 12.83 17.90

 1 ק׳׳ג 12.16

 200 גרם 3.05

 200 גרם 3.42

 200 גרם 3.79

 1 ק׳׳ג 13.63

 פח

 1 ק״ג 14.67

 8 משולשים

 בקופסה 200 גרם 2.54

 16 משולשים
 בקופסה 240 גרם 3.21

 170 מל״ל 0.53

 גבינת ״עין חמד״ או ״חמד׳
 מתוצרת תנובה

 גבינת ברינזה מתוצרת
 תנובה, טרה

 גבינה מלוחה ״צפתית״
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת ״פטה״ מחלב
 מתוצרת כל המחלבות

 120 מל״ל 0.51

נות יןשות  גבי

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גלבוע״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה

 ״גלבוע״ מתוצרת תנובה פרוסות

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גוש חלב״ מתוצרת תנובה פרוסות

 ״טל העמק״ מתוצרת תנובה,
 ״הדר״ מתוצרת טרה, ״מירון״

 ו״דנה״ מתוצרת שטראוס פרוסות

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״עמק״ מתוצרת תנובה,
 ״טיראן״ מתוצרת טנא,

 ״אדמר״ ו״נהריה״ מתוצרת שטראום,
 ״פאר״ מתוצרת טרה

 גבינה קשה שמנה
 ״גוש חלב״, ״טל העמק״

 ו״כל בי״ מתוצרת תנובה,
 ״ערד׳ מתוצרת טנא,
 ״הדר״ מתוצרת טרה,

 ״מירון״ ו־״דנה״ מתוצרת שטראוס

ת ו כ ת ו ות מ נ  גבי

 ״נעמה״ מתוצרת תנובה

 ״חורש״ מתוצרת תנובה

 מעדנים

 יוגורט בטעם פירות (3%)
 מתוצרת תנובה ויטבתה גביע

 יוגורט (1.5% שומן)
 בתוספת פירות גביע
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 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע״מ לצרכן באזור אילה
 ־ לא כולל במזנון או במזנון או
 המנרך האריזה הנמות מע״מ בקיוסק בקיוסק

 מעדן חלב בטעמים: וניל

 ושוקולד מתוצרת כל המחלבות גביע 120 מל״ל 0.51 0.71 0.96 0.60

 מעדן חלב בטעמים מתוצרת

 תנובה, :זרה, יוטבתה ושטראוס גביע 170 מל״ל 0.69 0.94 1.27 0.78 1.05״

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בטבת התשנ׳׳א (3 בינואר 1991)• תחילה
ת התשנ׳׳א (2 בינואר 1991) ב ס  ט״ז ב

ן ת י ל א א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ מ 3-1978) י « 
ר החקלאות ר האוצר ש  ש

 צו המול על שירותים מיובאים מכסי חוץ (הודאת שעה)(שינוי שיעור ההיטל)
 (תיקון), התשנ״א-ז99ו

 בחוקף סמכותי לפי סעיף 4(א)(1) לחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  שעה), התשמ״ה-1984'

 1. בצו היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה) (שינוי שיעור ההיטל), תיקון סעיף 1
, בסעיף 1, המלים ״או נכס החוץ״ - יימחקו. 2  ן! התשנ״א-1990

 2. ותחילתו של צו זה ביום כ׳ בכסלו התשנ״א (7 בדצמבר 1990)• תחילה

 כ״ו בשבט התשנ״א (10 בפברואר 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ  >חמ 3-1846) י
 שר האוצר

 , י סייח התשמ״ה, עמי 2.
 2 ק״ת וזתשנ״א, עמ׳ 365.

 אכרזה על אתר הנצחה (כרמיאל), התשג״א-ו99ו

 בהוקף סמכותי לפי סעיף 42 ט(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,
, ולאחר התייעצות במועצת ההנצחה ועם עירית כרמיאל, אני מכריז לאמור:  התשכ״נ־1963'

ט מם׳ אכרזה על  1. תשטח המתואר בתוספת, הנמצא בכרמיאל, המותחם בקו כחול ובקו חום בתשרי
ף אתר הנצחה ך ש י ) ב 1 9 9 ר 1 א ן נ י 2 ב 2 א ( ״ נ ש ת ט ה ב ש , ב ם ז ו י ם ב ו ת ח ה 1 ו : ! 2 24 הערוך בקנה מידה 50 /1 /  הנ

 הפנים, הוא אתר הנצחה.

 2. ־עתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה הפקדת העתקים
ל של התשריט כ ל ן א י מ ר כ / ב ל א י מ ר ה כ י נ ב ן ו ו  על מחו ו הצפון, בנצרת עילית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ

 המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 *'׳
 1 ס״ח התשכ״ג עמ׳ 149¡ ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 34.
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 תוספת

 (סעיף 1)

ע אלה: גוש 18982, ק ר ת רישום ק ל ובקו חום כולל חלקו  שטח אתר ההנצחה המותחם בקו כחו
 חלק מחלקות 34, 35, 158, 63, 213.

 ד בשבט התשנ״א (22 בינואר 1991)

ה ד ר ע י י ר  >חמ 0-650 א

 שר הפנים

 תיקון טעות דפוס

 בהודעת התעבורה(אגרות), התשנ״א-1991, שפורסמה בקובץ התקנות 5329, התשנ״א, עמ׳ 494,
 בנוסח התוספת הראשונה, בחלק ד׳, מתחת לכותרת החלק, במקום ״(תקנה 536)״ צ״ל ״(תקנה 526)״.

 (חמ 3-83)
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 המחיר 2.48 שקלים חדשים 0334-2883 א158 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




