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 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק עגבניות בשנת 1992),

 התשנ״א-1991 1256
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 תקנות הטוענים הרבניים (תיקון), התשנ'׳א-991ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-11955, ולאחר שהתייעצתי עם נשיא

 בית הדין הרבני הגדול ועם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקיו תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הטוענים הרבניים, התשכ׳׳ח-21967 (להלן - התקנות העיקריות),

 בפסקה (3), בסופה יבוא ״או זכאי לתעודת גמר של מוסד תינוכי, שהכיר בו, לענין זה בית הדין
 הרבני הגדול״.

 הוספת תקנה 3א 2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פטור מבתימת 3א. בית הדין הרבני הגדול רשאי לפטור מהבחינות הנערכות לפי תקנה 2(4)

 או מקצתן:

 (1) מי שכשיר להתמנות דיין:

 (2) מי שכשיר להיבחר רב עיר."

 תיקון תקנה 4 3. בתקנה 4(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״בתקנה 2(ד), אם הוגשה הבקשה תוך חמש

 שנים״ יבוא ״בתקנה 2(4), אם הוגשה הבקשה תוך עשר שנים״.

 ז׳ באב התשנ״א (18 ביולי 1991)

י ק א ר חי ש נ ב  >חמ 3-2147) א
 השר לעניני דתות

 ס״ח התשט״ו, עמי 68; התשנ״א, עמי 110.
 ק״ת התשכ-״ח, עמי 16; התשל״א, עמי 226.

 צו התכנון והבניה (עמק הירדן), התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והמועצה האזורית

 עמק הירדן, אני מכריז 1לאמור:

 1 . השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי עמק

 הירדן (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה

 1:20,000 והחתום בידי ביום י״ב בניסן התשנ״א(27 במרס 1991), והם כוללים את תחום המועצה

.  האזורית עמק הירדן2

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן וכל

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

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון

 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

 ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 308.
 ק״ת התש״ן, עמי 540.
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 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

 6. צו התכנון והבניה (עמק הירדן), התשמ״ז-31986 - בטל. ביטיל

 י׳׳ג: בניסן התשנ׳׳א (27 במרס 1991)

י ע ר ה ד י ר  (״« 13״-3) א
 שר הפנים

ת התשמ״ז, עמ׳ 211.  יי ד

 צו התכנון והבניה (הגליל העליון), התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם

 המ־עצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והמועצה האזורית

 הגליל העליון אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי קביעת מרחב
 הגליל העליון (להלן - מרחב התכנון המקומי). יי״יי מקומי

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה גבולות מרחב
ה התכנון המקומי צ ע ו מ ם ה ו ח ת ת  1:20,000 והחתום בידי ביום י׳׳ב בניסן התשנ״א(27 במרס 1991), והם כוללים א

.  הא״ורית הגליל העליון2

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה הפקדת עותקי•
ל של התשריט כ ן ן ו י ל ע ל ה י ל ג ה ה י נ ב ל  המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ו

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

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון הוראת מעבר
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

 6. צו התכנון והבניה (הגליל העליון), התשמ״ח-1988נ - בטל. ביטול
 י״ב בניסן התשנ״א (27 במרס 1991)

י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-1113) א
 שר הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 308.
 2 ק״ת התש״ן, עמ׳ 617.

 5 ק״ת התשמ״ח, עמי 1105.

 :גו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (שימי התוספת
 השניה לחוק) (מס׳ 16), התשני׳א-ו199

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ׳׳ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2; התשמ״ט, עמ׳ 28.
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ן ת י ל א א פ  ר

 שר החקלאות

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעמו!
 אביב קיץ 992ו), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959',

 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה -

 ״עונה״ - תקופה לגידול או לשיווק תפוחי אדמה!

 ״עונת אביב קיץ 1992״ - התקופה שבין כ״ד בכסלו התשנ״ב (1 בדצמבר 1991) ובין כ׳ בכסלו

 התשנ״ג (15 בדצמבר 1992);

 ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת בגידול תפוחי אדמה:

 ״לשווק״ - להעביר תפוחי אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה;

 ״תקופת הגידול״ - התקופה שבין כ״ד בכסלו התשנ״ב (1 בדצמבר 1991) ובין א׳ באב התשנ״ב

 (31 ביולי 1992);

 ״תקופת השיווק״ - התקופה שבין י״ג בניסן התשנ״ב(16 באפריל 1992) ובין כ׳ בכסלו התשנ״ג

 (15 בדצמבר 1992).

 מיכסה כללית 2. המיכסה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ 1992 היא למיזרע 6,755 טון

 פקעות לזריעה ב־28,100 דונם של שטחי גידול, ו־140,500 טון תפוחי אדמה לשיווק.

 עקרונות לקביעת 3. אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה מיכסות גידול ושיווק אישיות, במסגרת המיכסה
. ת י 1 ? 1 ק כ  מיבמות אישיות ה

 (1) במסגרת מיכסה אישית, תקבע ועדת המיכסות את כמות הזרעים, את שטח

 הגידול המרבי ואת הכמות הכוללת המותרת לשיווק מיבולי הגידול שעל פי המיכסה;

 (2) הגידול לפי המיכסה האישית ייעשה בתקופת הגידול בלבד והשיווק לפיה

 ייעשה בתקופת השיווק בלבד, ליעדי שיווק ובדרכי שיווק כדין וכפי שהמועצה

 תקבע!

 (3) למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ 1992, תיקבע מיכסה

 אישית הכוללת, ככל האפשר, כמות פקעות לזריעה, שטח גידול וכמות שיווק על פי

 השיעורים שנקבעו לו במיכסה שלפיה גידל ושיווק המבקש תפוחי אדמה כדין בעונת

 אביב קיץ 1991. אם לא גידל המבקש תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ 1991 מחמת

 מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות, והמבקש דיווח על כך

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 222; התשנ״א, עמ׳ 30.

 תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (555)2 יבוא:
 השניה

 ״(556) דבש, למעט דבש גולמי״.

 י״ח כאב התשנ״א (29 ביולי 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ  (תמ 3-1976) י

 שר האוצר
 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 1133.
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 כדין, תיקבע מיכסה אישית, ככל האפשר בשיעור המיכסה שנקבעה לו בעונת אביב

 קיץ 1990 ואשר לפיה גידל ושיווק תפוחי אדמה כדין:

 (4) לא תיקבע מיכםה אישית הנמוכה מ־5 דונם,-

 (5) כמות התוצרת המרבית לשיווק במיכסה האישית, תהא שווה למכפלת שטח

 הגידול שבמיכסה האישית במקדם מתאים מבין אלה שתקבע לצורך זה ועדת

 המיכסות בחלוקה לפי אזורים! בפסקה זו, ״מקדם״ - מספר טונות לשיווק לכל דונם.

 4. ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכםות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה אישית עודף מיכסית
 לפי סעיף 3 וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם האישיות, וזאת מתוך יתרת המיכסה הכללית,
 לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור, וכן מתוך המיכסות האישיות שנקבעו ולא בוצעו.

 5. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל, אם לא הוכח להנחת דעתה כי זכות בקרקע
ל י י י ג  הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין. ה

 ו:תאשר.

 כ״חיבאב התשנ״א (8 באוגוסט 1991)

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  >חמ 3-881) י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
 של ירקות

ם י ס ה נ ש ן מ ת י ל א א פ  ר

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תמותי אדמה בעונת
 סתיו חורף 1991/92), התשנ"א-ו99ז

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959',
־ המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה: נ  מתקי

 1. בכללים אלה - הגדרות

 ״עונה״ - תקופה לגידול או לשיווק תפוחי אדמה!

 ״סתיו חורף 1991/92״ - התקופה שבין כ״א באב התשנ״א (1 באוגוסט 1991) לבין י׳׳ב בניסן
 התשנ״ב (15 באפריל 1992);

 ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול תפוחי אדמה!

 ״לשווק״ - להעביר תפוחי אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה:

 ״תקופ ת הגידול״ - התקופה שבין כ״א באב התשנ״א(1 באוגוסט 1991) לבין כ׳׳ב בכסלו התשנ״ב

 (29 בנובמבר 1991);

 ״תקופת השיווק״ - התקופה שבין ח׳ בטבת התשנ״ב(15 בדצמבר 1991) לבין י״ב בניסן התשנ״ב

 (15 באפריל 1992).

 2. המיכסה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעונת סתיו חורף 1991/92 היא לזריעת 14,700 מיכסה כללית
 דונם •עזל שטחי גידול ו־52,920 טון תפוחי אדמה לשיווק.

 י ס״ח וזתשי״ט, עמ׳ 222; התשנ״א, עמי 30.
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 3. אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה מיכסות גידול ושיווק אישיות, במסגרת המיכסה

 הכללית:

 (1) במסגרת מיכסה אישית, תקבע ועדת המיכסות את שטח הגידול המרבי ואת

 הכמות הכוללת המותרת לשיווק מיבולי הגידול שעל פי המיכסה:

 (2) הגידול לפי המיכסה האישית ייעשה בתקופת הגידול בלבד והשיווק לפיה

 ייעשה בתקופת השיווק בלבד, ליעדי שיווק ובדרכי שיווק כדין וכפי שהמועצה

 תקבע:

 (3) למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעונת סתיו חורף 1991/92, תיקבע, ככל

 האפשר, מיכסה אישית הכוללת שטח גידול וכמות שיווק על פי השיעורים שנקבעו

 לו במיכסה שלפיה גידל ושיווק המבקש כדין תפוחי אדמה בעונת סתיו חורף

 1990/91: אם לא גידל תפוחי אדמה בעונת סתיו חורף 1990/91 מחמת מחזור זרעים

 או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות, והמבקש דיווח על כך כדין, תיקבע

 מיכסה אישית, ככל האפשר, בשיעור המיכסה שנקבעה לו בעונת סתיו חורף

 1989/90 ואשר לפיה גידל ושיווק תפוחי אדמה כדין!

 (4) כמות התוצרת המרבית לשיווק במיכסה האישית, תהא שווה למכפלת שטח

 הגידול שבמיכסה האישית במקדם מתאים לשיווק מבין אלה שתקבע לצורך זה ועדת

 המיכסות בחלוקה לפי האזורים! בפסקה זו, ״מקדם״ - מספר טונות לשיווק לכל

 דונם.

 4. ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה אישית
 לפי סעיף 3 וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם האישיות, וזאת מתוך יתרת המיכסה הכללית,
 לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור, וכן מתוך המיכסות האישיות שנקבעו ולא בוצעו.

 5. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל, אם לא הוכח להנחת דעתה כי
 הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

 נתאשר.

 כ״ה באב התשנ״א (8 באוגוסט 1991)

 (חמ 3-881)

 עקרונות לקביעת
 מיכסות אישיות

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

 עודף מיכסות

 זכות בקרקע
 הגידול

ם י ס ה נ ש  מ

 שר התעשיה והמסתר

ן ת י ל א א פ  ר

 שר החקלאות

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק עגבניות בשנת 1992),
 התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959',

 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1 . בכללים אלה, ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול עגבניות.

 2. המיכסה הכללית לגידול עגבניות בשנת 1992 בכל שטחי הארץ היא 13,650 דונם.

 1 ם״ח התשי״ט, עמי 222; התשנ״א, עמ׳ 30.

 מיכסה כללית
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 3. ועדת המיכסות תקבע למבקש מיכסה אישית, מועדי זריעה או שתילה וכן מועדי שיווק. מועדי זריעה
 ושיווק

 4. אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה המיכסות האישיות במסגרת המיכםה הכללית: עקרונות לקביעת
 מיכםות אישיות

 (1) למבקש לגדל ולשווק עגבניות בשנת 1992, תיקבע מיכםה אישית, ככל

 האפשר בשיעור המיכםה האישית ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו לגידול

 ולשיווק עגבניות בשנת 1991 או בשנת 1990, אם לא גידל ולא שיווק עגבניות בשנת

 1991 מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות, והמבקש

 דיווח על כך כדין!

 (2) תוספות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכםות בשנת 1991 בכל עונה

 מעונות המשנה, לא תבואנה בחשבון לקביעת המיכסות האישיות בשנת 1992 לפי

 פסקה (1).

 5. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למבקש, אם לא הוכח להנחת דעתה כי זכות בקרקע
ל ו י י ג  הגידול יעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין. ה

 6. לא תהא הגבלת היקף גידול עגבניות מזני תעשיה, שהוכח כי יעודן לאספקה לתעשיה. עגבניות לתעשיה

 נתאשר.

 כ״וו באב התשנ״א (8 באוגוסט 1991)
ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  >!» 3-881) י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

ם י ס ה נ ש ן מ ת י ל א א פ  ר

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 כללי שירות המדינה (מינויים)(מכרזים, בחינות ומכהנים)(תיקון),
 התשנ״א־ז199

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 וי26 לחוק שירות המדינה(מינויים), התשי״ט-1959 י, קבעה
 ועדת השירות כללים אלה:

, תיקון סעיף 36  1. בסעיף 36 לכללי שירות המדינה (מינויים)(מכרזים, בחינות ומבחנים), התשכ״א-21961
 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב1) ״נציב השירות או מי שהסמיך לכך, רשאי לקבוע, לאור הנסיבות במקרה מסויים,

 כי ועדת הבוחנים תהיה של ארבעה חברים, בהרכב המפורט להלן:

 (1) יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות או נציגו!

 (2) חבר אחד יהיה נציג המשרד הנוגע בדבר!

 (3) חבר אחד יהיה עובד המדינה שאינו מועסק במשרד הנוגע בדבר!

 1 סייח התשי״ט, עמ׳ 86¡ התשכ״ג, עמ׳ 110! התשנ״א, עמי 55.
 2 ק ׳ת התשכ׳׳א, עמ׳ 1588; התשמ׳׳ז, עמ׳ 420.
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 (4) חבר אחד יהיה מי שאינו עובד המזינה.

 היו דעות חברי ועדת הבוחנים שקולות - תכריע דעתו של היושב ראש״.

 כ״ח באב התשנ״א (8 באוגוסט 1991)

י א ב ר ג י א ) מ m 3-494 

 יושב ראש ועדת השירות

 רשיון יבוא כללי(תיקון מס׳ 3), התשג״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939', אני קובע לאמור:

, במקום האמור בטור ״תיאור הטובין״ לצד  תיקון התוספת 1. בתוספת לרשיון יבוא כללי, התשל״ת-21978

 פרט 818 שבטור ״פרט המכס״ יבוא:

 ״טובין הנשלחים בחבילות שי וכן טובין המיובאים בידי נכנס לישראל לשימושו האישי

 ואינם מסווגים בפרט 7, אך למעט טובין שהם חפצים אישיים כהגדרתם בפרט 7, המיובאים

 בידי תושב חוזר השב לישראל, בכלי שיט שפקד נמל בקפריסין ואינם פטורים ממכס על פי

 תנאי פרט 7.4020״.

 ט״ו באלול התשנ״א (25 באוגוסט 1991)

ף י י ה ז י ר  >חמ 3-116) א

 מנהל המכס ומע״מ

 1 ע״ד 1939, תום׳ 2, עמי 1201.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 680! התש״ל, עמ׳ 744! התשנ״א, עמ׳ 1022 ועמי 1056.
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