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 16באוקטובר 1985
עמוד

תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ )קביעת סכום ההיטל( ,התשמ״ו—1985
צו שעת חירום )יציבות מחירים במצרכים ובשירותים( )מחיר מרבי לתפוחי אדמה
ולגזר( ,התשמ״ו—1985
צו זכות מטפחים )הוספה לתוספת( ,התשמ״ו—1985
הודעת המדידות )אגרות( ,התשמ״ו—1985

82

82
83
83

תקגזת המזל על גסיעה לחוץ לארץ )קביעת ש מ ם ההיטל(,
התשמ״ז1985-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )1ב( ו־)4ג( לחוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ,
התשמ״ג— 1983ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
סכום ההיטל יהא כלהלן:

מכוס ההיטל

.1

תיקון עקיף
בתקנות העלאת
סכום ההיטל

בתקנה )4ד( לתקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ )העלאת סכום ההיטל לתקופה
.2
מוגבלת( )מס׳  ,(2התשמ״ה—) 1985להלן — תקנות העלאת סכום ההיטל( ,במקום
הסיפה המתחילה במלים ״בשיעור של §״ יבוא ״בשיעור כמפורט להלן:

)י (1בנסיעה ,לרומניה  83.77שקלים חדשים ;
)(2

בנסיעה ליעד אחר  167.54שקלים חדשים.

2

)! (1בשל נסיעה לרומניה בלבד — בשיעור של  1מסכום ההיטל שיחול
ביום תשלום ההיטל בשל נסיעה ליעד אחר שאיננו מצרים בלבד;
) (2בשל נסיעה ליעד שאיננו רומניה בלבד או מצרים בלבד — שיעוד
של ן מסכום ההיטל שיחול ביום תשלום ההיטל בשל נסיעה ליעד כאמור.״
ביטוי

.3

תחילה

.4

תקנות העלאת סכום ההיטל — בטלות.
)א(

תהילתן של תקנות  1ו־ 3ביום ב׳ בחשון התשמי״ו ) 17באוקטובר .(1985

)ב( תחילתה של תקנה  2ביום כ״ט באלול התשמ״זז ) 15בספטמבר ,(1985
ל׳ בתשרי התשמ״ו) 15באוקטובר (1985

יצחק מ ו ד ע י
שר האוצר

)חמ (3—1824
 1סייח התשמ״ג ,עמי .60
 2ק״ת התשמ״ה ,עמ׳ .1292

צו שעת חירום )יציבות מחירים במצרכים ובשירותים()מחיר מרבי
לתמוחי־אדמה ו ל מ ד (  ,החשמ׳׳ו—1985

בתוקף סמכותנו לפי תקנה  6לתקנות שעת חירום )יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים()מם׳  ,(3התשמ״ה— ,! 1985אנו מצווים לאמור:
מתיר מרבי

.1

המחיר ׳המרבי בשקלים לתפוחי־אדמה וגזר יהיה כלהלן:
סוג הירק

במכירה לקמעונאי בפתח
מחסן סיטונאי לק״ג

במכירה לצרכן
לק״ג

תפוחי אדמה

600

750

גזר

660

830

 1ק״ת התשמ״ה ,עמי .1560

82

קובץ התקנות  ,4865א׳ בחשון התשנז״ו16.10.1985 ,

במכירת תפוחי אדמה לצרכן באריזת רשת או פלסטיק רשאי המוכר לגבות בנוסף
.2
לסכום האמור בסעיף  40,1שקלים )כולל מע״מ( לק״ג.
.3

תוספת בעד
א י י י ה

"י׳ייי׳

תחילתו של צו זה ביום כ״ז באלול התשמ״ה ) 13בספטמבר .(1985

כ״ו באלול התשמ״ה ) 12בספטמבר (1985
)וזמ (3—1833

יצחק מודעי
שר האוצר

צו זכות מטפחים )הוספה

אריה נחמקין
שר החקלאות

לתוספת( ,התשמ״ו1985-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג—1973
)להלן — החוק( ,אני מצווה לאמור:
!.

ב

ת

ן

ס

פ

ת

2

ל

ח

ו

ק

1

הוספה לתוספת

_

) (1אחרי ״הלבלוב הדור — "Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzseh
יבוא ״הלבלוב מבהיק •— ."Euphorbia fuigens Karw.
ה׳ בתשרי התשמ״ו ) 20בספטמבר (1985
־־
3cm

12

אריה נח מק י ן
שר החקלאיות

 1ס״ח התשל״ג ,עמי  ;272התשמ״ד ,עמי .23
 2ק״ת התשמ״ד ,עמי  ,732עמי  1295ועמי .2569

ה ו ד ע ת המדידות

)אגדות( ,התשמ׳׳ו—985ו

בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 6ג( לתקנות המדידות )??גרות( ,התשל״ז—! 1977
)להלן ־— התקנות( ,ובהתאם לסעיף ) 6ג( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
)הוראת שעה( ,התשמ״ו— , 1985אני מודיע לאמור:
2

עקב העליה במדד יחול .מיום ט׳יז בתשרי התשמ״ו ) 1באוקטובר  ,(1981שינוי
.1
בסכומי האגרות שלפי תקנות  2ו־ 3כלהלן
)!(

נוסח חרישה של תקנה  2לתקנות יהיה:
״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן ,ישלם מבקש השירות אגרה
בסך של  9.44שקלים חדשים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות
או חלק משעת עבודת כאמור ,ואלה העבודות :״

 1ק״ת התשל״ז ,עמי  ;1163התשמ״א ,יעפ׳  ;727התשמ״ד ,עמי  ;533התשמ״ד ,,עמי .868

קובץ התקנות s ,4865׳ בחשון התשמ״ו16.10.1985 ,

שינוי סכומים

)(2

נוסחה של תקנה  3לתקנות יהיה:
״בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש
השירות או בידי עובד אגף המדידות ,ישלם המבקש ,בנוסף לכל תשלום
המגיע ממנו לפי תקנה  ,2אגרה בשיעור הנקוב להלן:
שקלים חדשים

)(1
)(2
)(3
)(4

קואורדינטות ,גבהים ,מרחקים ,אזימוטים
ופרטים כיוצא באלה ,לכל ?!ו או נקודה
תיאור נקודות ,לכל יחידה
מידות גבולות ,לכל חלקה בגוש רישום
פרטי משיחה ,לכל חלקה בגוש רישום

ב׳ באלול התשמ״ה ) 19באוגוסט (1985
~
<חמ

334

(3
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