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 תקגות מם הכנסה (גיבוי התחלתי בעד קופות רושמות)(תיקון),
 התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו־243 לפקודת מס הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות מם הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), התשל״ה-21975

 בסופה יבוא:
ספת ן התו  תיקו

ן  מסופו

"6,000 

עה סי  כרטיס נ

2,750 

צאת ו ה ה ל נ ו  מב
 קופה רושמת

 ״1994 4,200

ט ח ו ) ש ה מ י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 ט״ז בכסלו התשנ״ד (30 בנובמבר 1993)

 (חמ 09ג-ג)

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20 ו. נ י י מד נ י  י ד
 2 ק״ת החשל״ה, עמי 752; התשנ״ג, עמי 256.

 צו מם הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו״ח)(תיקון), התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(אץ3) לפקודת מס הכנסה', אני קובע לאמור:

, ספת 1. בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו״ח), התשמ״ג-983ו2 ן התו  תיקו

 בסופה יבוא:

ת המס  שנ

"25,400 1993" 

 ט״ז בכסלו התשנ׳׳ד (30 בנובמבר 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1511) א

 שר האוצר

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. נ י י מד נ י  ד
 ק״ת התשמ״ג, עמי 1045; התשנ״ג, עמי 257.

 כללי המועצה לענן! הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 994 ו),
 התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 34, 36, 37, 53, 70, 71 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול

 (ייצור ושיווק), התשכ״ד-1963' (להלן - החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

ת 1. בכללים אלה - ו ר ד ג  ה

 ״אפרוחים״ - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים!

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק:

 ״התקופה הקובעת״ - שנת 1993;

 ״פטמים״ - תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חודשים:

 י ם״ח התשכ״ד, עמי 12; התשמ״א, עמי 179.
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ת בסה ארצי  מי

ת כסו עת מי י  קב
ת ו שי  אי

ת שי בסה אי  מי

ות י מנ ת ז  תוספו

עת ה לקבי י  פנ
ת ו שי ת אי כסו  מי

ת מלכסות ל ד ג  ה
ד ת ח ספו תו  ו

ת ו  פעמי

כסה ם במי י י ו נ  שי
ת שי  האי

 ״טונה או ק״ג״ - לפי משקל חי;

 ״שו:ת תכנון״ - שנת 1994;

 ״תלושים״ - התלושים המונפקים לפי סעיף 32א לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור
 ושיווק)(מס׳ 2), התשכ׳׳ח-968ו2.

 2. גודל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון יהיה 195,400 טונות

 (להלן - המיכםה הארצית).

 3. העקרונות לקביעת מיכםות אישיות לגידול פטמים לשיווק לכל מגדל במסגרת המיכסה

 הארצית בשנת התכנון יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 12.

 4. בקבעה את המיבםות האישיות תתחשב ועדת המיכסות בהנחיות שר החקלאות בדבר

 תכנון חקלאי ובהמלצותיו.

 5. (א) לבל מגדל, שאינו חבר אגודה שיתופית שלה נקבעה לתקופה הקובעת מיכסה

 אישית משותפת יעבור כלל חבריה, תיקבע מיכסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת התכנון

 שתהיה שווה למיכסתו האישית לגידול פטמים לשיווק שנקבעה לו לתקופה הקובעת, כפי שהיא

 רעיומה בספרי המועצה.

 (ב) לאגודה שיתופית שנקבעה לה לתקופה הקובעת מיבםה אישית משותפת עבור

 חבריה תיקבע מיכסה אישית משותפת עבור כלל חבריה לגידול פטמים לשיווק בשנת התכנון,

 בג־דל מיכסתה המשותפת לגידול פטמים לשיווק שנקבעה לה לתקופה הקובעת, כפי שהיא

 רשומה בספרי המועצה.

 6. תוספות זמניות או חד־פעמיות למיבסות האישיות שקבעה ועדת המיכםות בתקופה

 הקובעת לא יובאו בחשבון בקביעת המיכםות האישיות לשנת התכנון.

 7. (א) מי שזכאי למיבםה אישית לפי סעיף 5 והיא לא נקבעה לו עד תום 15 ימים מתאריך

 פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך הפרסום האמור לועדת

 הנויכסות בבקשה לקביעת מיכסתו.

 (ב) ועדת המיכםות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.

 8. (א) ועדת המיכםות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף 5 לפי בקשתו של

 מי שנקבעה לו מיכסה, במסגרת המיכסה הארצית, על פי אמות מידה שתקבע, ובכלל זה לפי

 הנחיות שר החקלאות, לפי סוגי מגדלים, לפי גודל המיכםה, לפי היקף הייצור או לפי אזורים.

 (ב) ועדת המיבםות רשאית לקבוע תוספות חד־פעמיות למיכסות האישיות אם הוכחו,

 להנחת דעתה, נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, מתוך המיכםות האישיות שאינן מנוצלות,

 בהיקף שתקבע המועצה מזמן לזמן.

 (ג) המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים ובאופן

 שתורה. מגדל לא ייצר ולא ישווק את התוספות האמורות במועדים אחרים ובאופן אחר ממה

 שו,קבע באמור,

 9. ועדת המיכסות רשאית לאשר, על פי בקשתו של מי שנקבעה לו מיכםה, שינויים

 במיכסתו האישית שנקבעה לפי סעיפים 5 ו־8(א) על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין

 אוזר, במסגרת המיכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת

 המיבסות.

 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862.
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תפת 10. (א) מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת, ייכלל לצורך קביעת המיכםה האישית סה משו כ י  מ

 המשותפת באגודה אחת בלבד,

 (ב) ועדת המיכסות רשאית לקבוע לאגודה שיתופית מיכםה אישית משותפת רק בעד

 אותם חברי האגודה המייצרים פטמים בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום של האגודה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב) רשאית ועדת המיכםות לאשר לאגודה שיתופית לכלול

 בין חבריה, לצורך קבלת מיכםה אישית משותפת, גם חברים המייצרים פטמים מחוץ לתחום

 הישוב, כאמור בסעיף קטן(ב), אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.

בסה 11. (א) קבעו בית משפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית, כי מגדל שיווק או הוביל פטמים ת מי  הקטנ

 שלא לפי החוק, או כללים שנקבעו על פיו, או בי מגדל קיבל או גידל אפרוחים לגידול פטמים

 שלא על פי תלושים ובהתאם לפרטים הנקובים בתלושים, רשאית ועדת המיכסות להקטין את

 מיכםתו האישית לגידול פטמים לשיווק של אותו מגדל, ובמקרה שטרם נקבעה לו מיכםה -

 לקבוע לו מיכסה מוקטנת -

 (ו) בשיעור של 20% לאחר שקבעו כך בראשונה;

 (2) בשיעור של 40% לאחר שקבעו בך בשנית:

 משקבעו בך בשלישית רשאית ועדת המיבסות שלא לקבוע לו מיכסה כלל או לבטל לחלוטין את
 המיכסה שנקבעה לו.

 (ב) היה המגדל שלגביו נקבע האמור בסעיף קטן(א) חבר אגודה שיתופית שנקבעה לה

 מיכסה משותפת עבור כלל חבריה, תוקטן המיכסה האישית המשותפת של אותה אגודה

 במיכםתו האישית של אותו מגדל, חלקה או בולה, בהתאם להוראות הישימות של סעיף

 קטן(א).

 12. ועדת מיבםות רשאית להקטין מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף 5 -

 (1) למגדל - בחריגה של המגדל ממיכסתו האישית;

 (2) לאגודה שיתופית - בחריגה של בלל חברי אותה אגודה מהמיבסה האישית

 המשותפת של האגודה.

 בסעיף זה, ״חריגה״ - במות הפטמים בק״ג ששווקה בתקופה הקובעת העודפת על משקל הפטמים

 הכלול במיבסה האישית לתקופה הקובעת, או כמות הפטמים בק״ג המתקבלת ממכפלת מספר

 האפרוחים שנתקבלו לצורך גידול פטמים בתקופה הקובעת ב־8.ו, בהפחתת משקל הפטמים

 הכלול במיבסה האישית לתקופה הקובעת.

 13. (א) כל מגדל זכאי לתלושים לקבלת אפרוחים לייצור מיכסתו האישית לפי מפתח של

 אפרוח אחד לכל 1.8 ק״ג פטמים לשיווק שבמיכסתו, או לפי מפתח אחר שתקבע המועצה.

 (ב) המועצה תנפיק את התלושים למגדלים במשך שנת התכנון באופן שיהיה בו כרי

 לווסת את אספקת הפטמים במהלך השנה האמורה בהתחשב בביקוש החזוי.

 14. לא ישווק מגדל פטמים, אלא במועדים שתקבע המועצה מפעם לפעם, בהתחשב בביקוש

 ובהיצע החזוי של הפטמים.

 15. לא יגדל ולא יחזיק מגדל פטמים, אלא אם בן הוא קיבל את האפרוחים ממדגרה כנגד

 תלושים.

ה 16. כללים אלה יחולו על גידול פטמים לשיווק בשנת התכנון. ל ו  תח

כםה ת מי  הקטנ
גה י  עקב חר

ם חי  מספר אפרו
סות י ו  ו

ל צו י ד נ ע  מו
ת שי סה האי כ י  המ

וק פטמים ו  לשי

ל פטמים ו ד י  ג
ם שי  לפי תלו
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ת ו י ו לת סמכ י  17. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה. אצ

ם י נ י רת ד  18. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר. שמי

 נתאשו.

 ב״ז בחשון התשנ״ד (11 בנובמבר 1993)

א י ש ן ב ת נ ו  נחמ 3-685) י

 יושב ראש המועצה לענף הלול

ש י ר ה ח כ י ר מ ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון מס׳ 2), התשנ״ד- 1993

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרביים), התשמ״ט-21989, בחלק אחד־עשר -

 (1) בהגדרת ״מחיר המכירה מהמחסן״, המלים ״בשל אשראי מעל 14 יום ניתן לגבות

 < תוספת של 2 אחוזים בכל חורש אשראי״ - יימחקו.

 11 (2) במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן, יבואו המחירים הנקובים לצדם

 בטורים א׳ ו־ב׳:

 המחיר בעז״ח בחבילות במכירה -

 לצרכן
 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסיטונאי
 מחיר המכירה ללא מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א
 כולל
 מע״מ

 טור ב•
 באזור
 טור א׳ אילת

 טור ב׳
 באזור
 המשקל טור א׳ אילת

 מהמחסן בש״ח
 לטונה נטו
 שם המצי־ך ללא מע״מ

 679 ו ק״ג 0.96 0.96 0.99 0.99 1.25 1.05
 ״קמח חיטה
 בהה (אחיד)

 754 ו ק״ג 1.03 1.03 1.13 1.13 1.35 1.15

 קמח חיטה
 לבן, קמח
 חיטה רך

 784 ו ק״ג 1.08 1.08 1.18 1.18 • 1.40 1.20"

-קמח חיטה
 לבן בהיר או
 סולת חיטה

לה  2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993). תחי

 א׳ בכסלו התשנ״ד (15 בנובמבר 1993)

 (חמ 3-1978)

ש י ר ח ה כ י  א ב ר ה ם ( ב י י ג ה) ש ו ח ט מ

 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

, עמי 2.  י סייח התשמ״ו
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התשנ״ג, עמי 079ו.
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 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למערכים)(תיקון מם׳ 3), התשנ״ד־ב199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ד(אץ1) לחוק יציבות מחירים במערכים ובשירותים(הוראת שעה),

, אנו מצווים לאמור:  התשמ״ו־985וי

ספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים ן התו  תיקו

 למצרכים), התשמ״ט-21989, במקום החלק השלושה־עשר יבוא:

 ״חלק שלושה ־עשר: בשר קפוא

 ו. בחלק זה -

 ״בשר בקר קפוא״ - בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בחלק זה, למעט בשר עגל:

 ״בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר״ - בשר בקר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה, השריה, המלחה,
 הדחה, ניקוי שומן וגידים, כולל גם בשר ״חלק״;

 ״בשר בקר קפוא טחון״ - בשר בקר קפוא טחון ללא תוספת חומרים אחרים פרט למלח:

 ״בשר עגל״ ־ בשר קפוא מעגל חלב עד גיל 6 חודשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהיר;

 ״סטיק עין״ - בשר בקר קפוא פרום שעובד מוורד הצלע, לאחר שהוסרה שכבת בשר ושומן מהחלק

 בוורד הצלע הנקרא ״עין״;

 ״חלק אחורי״ - בשר בקר קפוא שחיתובו הוא אחרי הצלע העשירית:

 ״המנהל״ ־ מנהל מינהל המזון במשרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיך לענין צו זה, י

 2. בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בחלק זה, למעט םטיק עין וחלקים אחוריים, יימכר במחיר (1
 שלא יעלה על 15.00 שקלים חדשים לק״ג לצרכן, כולל מע״מ; ובמכירה באזור אילת - יימכר

 במחיר 12.80 שקלים חדשים לק״ג לצרכן. י

בלה ו לל ה כו ר לק״ג בש״ח (  המחי
ם עיסוקו) ללא מע״מ ת למקו סבלו  ו

ת ל י ור א ת אז ו  לרב

אי נ נאי לקמעו טו  לסי

 בשר בקר קפוא בקרטונים(9 חלקים) 8.35 8.80

 חזה(3) 6.95 7.30

 קשתית(9) 6.25 6.60

 צלעות לרבות צואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע

 (2, 7, 8 1־10) 7.70 8.15

 ורד הצלע וכתף מרכזי(1 ו־4) 9.35 9.90

 צלי כתף ופילה מדומה(5 ו ־6) 10.20 10.75

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 0.85 0.90

 בשר בקר קפוא טחון 8.20 8.65

, עמי 2.  ם״ח התשמ״ו
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התשנ״א, עמי 1054.
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- ן רה לצרכ י ר בש״דו לק״ג במכ  המחי

ר ב׳  טו
לת ר אי ו  באז

9.50 

8.20 

7.45 

9.15 

11.10 

12.05 

1.00 

 9.75״

 טור א׳
לל מע״מ  כו

11.15 

9.60 

8.70 

10.70 

13.00 

14.10 

1.15 

11.40 

ש י ר ח ה כ י  א ב ר ה ם ( ב י י ג ה ) ש ו ח ט מ
 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 בשר ארוז בקרטון(קרטון שלם מקורי המכיל 9 חלקים)

 חזה (3)

 קשתיונ(9)

 צלעות לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע

 (2, 3,7 ו־10)

 ורד הז:לע וכתף מרכזי(ו ו־4)

 צלי כתף ופילה מדומה (5 ו־6)

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של

 בשר בקר קפוא טחון

 י״ז בכסלו התשנ״ד (1 בדצמבר 1993)

 (חמ 3-1978)

 כללי הדשות השניה לטלויזיה ורדיו(שיבוץ תשדירי טרםומת
 בשידורי טלויזיה)(תיקון), התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 82,24 ו־88 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-1990י,

 ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

 כללים אלה:

ן סעיף ו  1. בסעיף 1 לכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו(שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), תיקו
 התשנ״ב-21992 (להלן - הכללים העיקריים), אחרי הגדרת ״קטין״ יבוא:

 ״״שנת ההרצה״ ־ השנה הראשונה של תקופת הזכיון הראשון לשידורים לפי החוקר.

ן סעיף 3  2. בסעיף 3 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: תיקו

 ״(ג) בשנת ההרצה יהיה בעל זביון רשאי להקצות 4 דקות נוספות בכל יום שידורים על
 אלה הקבועות בסעיף קטן (א), שייכללו בשעות 19:00 עד 23:00 שהן שעות צפיית

 שיא.״

ן סעיף 8  3. בסעיף 8 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: תיקו

 ״(ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב) יכול שבשלושת החדשים הראשונים של שנת ההרצה,

 יהיו רק חמישים אחוזים מתשדירי הפרסומת המשודרים לראשונה בידי בעל זכיון

 מהפקה מקומית, ותקופה זו לא תבוא במנין השנתי המחייב לפי סעיף קטן(ב).״

 ג׳ בכסלו התשנ״ד (17 בנובמבר 1993)

ד ל י פ ס ו  (חמ 3-2589) י

 יושב ראש מועצת הרשות השניה

 לטלויזיה ורדיו
 י סייח התש״ן, עמי 58.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 1235.
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 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שבירות
 לבתי עסק)(מם׳ 2), התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972' (להלן -

 החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

ר 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר ו ע ת השי א ל ע  ה

י 1994) הוא: 3.2%. ב ר מ !  י

 ה׳ בטבת התשנ״ד (19 בדצמבר 1993)

 (חמ 3-707) א ר י ה מ ז ר ח י

 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 סייח התשל״ב, עמי 176; התשמ״ג, עמי 21.

 תיקון טעות

 בהודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשנ״ד- 1993, שפורסמה בקובץ התקנות 5558, התשנ״ר,

 עמי 148, בסעיף ו, במקום ״112 שקלים חדשים״ צריך לחמת ״119 שקלים תרשים״.

 ט״ו בכסלו התשנ״ד (29 בנובמבר 1993)

ם ע ר י ב ז ו  (ח״מ 3-325) ע

 שר התיירות
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