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עמוד
תקנות הכלבת)חיסון()תיקון( ,התשנ״א1991-

816

צו י צ י ב ו ת מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם )הוראת •שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(21ה ת ש נ ״ א 1 9 9 1 -

816

צו י צ י ב ו ת מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(22ה ת ש נ ״ א 1 9 9 1 -

816

צו י צ י ב ו ת מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת שעה( ) ח ו ב ת הודעה( )מס׳ ) (2תיקון(,
התשנ״א1991-

817

צו י צ י ב ו ת מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת שעה( )מחיר מ ר ב י ל ה ד ר כ ה ב נ ה י ג ה נכונה(
)תיקון( ,ה ת ש נ ״ א 1 9 9 1 -

818

ה י ת ר הפיקוח ע ל ה מ ט ב ע ) ת י ק ו ן מס׳  ,(5התשנ״א1991-

818

צו זכות מ ט פ ח י ם ) ה ו ס פ ה ל ת ו ס פ ת (  ,התשנ״א1991-

822

ת ק נ ו ת הכלבת )חיסון( )תיקון( ,ה ח ש נ ״ א  -ו  9 9ו
בתוקף סמכויותי לפי סעיף  16לפקודת הכלבת ,'1934 ,וסעיף  22לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה , 1985-אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות הכלבת)חיסון( ,התשל״ד , 1974-במקום הגדרת ״מחסן מורשה״ יבוא:
3

״״מחסן מורשה״  -רופא וטרינרי שהמנהל ,בהסכמת פקיד מוסמך שמרפאת אותו רופא וטרינרי
מצויה בתחום סמכותו ,הרשהו לבצע חיסון בכלבים לפי תקנה  3ובהתאם לתנאים שקבע
המנהל!״
א׳ באייר התשנ״א ) 15באפריל (1991
רפאל איתן
שר החקלאות

)חמ (3-798
1
2
1

ע״ר  ,1934תוס׳  ,1עמ׳  ;242ס״ח התשי״ג ,עמ׳ .56
ס״ח התשמ״ה ,עמ׳  ¡84התשנ״א ,עמ׳ .81
ק״ת התשל״ד ,עמי  ;723התשמ״ז ,עמי .757

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(
)מחירים מרביים למצרכים( )תיקון מסי ו ,(2ה ת ש נ ״ א  -ו 1 9 9
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק שני ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן ,יבואו
המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:
2

טור א׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
כולל מע״מ

התכולה

שם המצרך

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
כש״ח
לצרכן
אילת

״ ב י ר ה ״ נ ש ר ״ או
״נשר פלוס״

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

בירה ״גולדסטאר״

0.85

0.75

 35ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

1.15

0.75

בירה ״גולדסטאר״

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

1.35

0.85

בירה ״גולדסטאר״

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חדיפעמי

2.00

1.20״

א׳ באייר התשנ״א ) 15באפריל (1991
משה נסים
שר התעשיה והמסחר

)וזמ (3-1978

יצחק מודעי
שר האוצר

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ׳׳ט ,עמ׳  ;421התשנ׳׳א ,עמ׳ .547

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה(
)מחירים מרביים למצרכים( )תיקון מס׳  ,(22ה ת ש נ ״ א  -ו 1 9 9
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
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בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצ־כים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק התשיעי ,במקום מחיריהם של הסיגריות יבואו המחירים
הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

תיקון התוספת

2

המצרך

 טור ב•טור א׳
המחיר בשקלים חדשים במכירה לצרכן -
באזור אילת
כולל מע״מ

סיגריות מקומיות;
מתוצרת ״דובק״
״מונטנה ,טיים  ,100ברודווי 100

2.60

2.25

ברודווי  ,80אירופה

2.40

2.10

טיים 80

2.55

2.25

סיגריות מיובאות:
4.50

3.85

רונימנס ) ,(80פ ר ל מ נ ט  ,ק מ ל  ,ווינםטון ,ק נ ט  ,מ ר ל ב ו ר ו
דנהייל ,מ ו ר

4.90

4.15

לאק״ ס ט ר י י ק

3.90

3.30״

.2

תחילתו של צו זה ביום י׳ באייר התשנ״א ) 24באפריל •(1991

ח׳ באייר התשנ״א ) 22באפריל (1991
ג ד ע ו ן פת
)חמ (3-1978
שר התיירות
ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

תחילה

יצחק מודעי
שר האוצר

<ן״ת התשמ״ט ,עמי  :421התשנ״א ,עמי .800

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )חובת הודעה(
)מס׳ ) (2תיקון( ,התשנ״א991-ז
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א)א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()חובת הודעה()מם׳ ,(2
!.
התש״ן , 1990-פרטי מכס  03.04 ¡16.04וכל האמור לצידם  -בטל.

תיקון התוספת

2

.2

תחילתו של צו זה ביום י״ז באייר התשנ״א ) 1במאי .(1991

ח׳ באייר התשנ״א ) 22באפריל (1991
ג ד ע ו ן פת
)חמ (3-1978
שר התיירות
ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

תחילה

יצחק מודעי
שר האוצר

נ ״ ח התשמ״ו ,עמי  :2התשמ״ט ,עמי .100
?״ת החש״ן ,עמי .446
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחיר מדבי להדרכה
בנהיגה נכונה( )תיקון( ,ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ו
בתוקף סמכותנו לפי םעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

תיקון סעיף 2

בסעיף  2לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחיר מרבי להדרכה
.1
בנהיגה נכונה( ,התשמ״ז , 1987-במקום ״ 57שקלים חדשים״ יבוא ״ 62שקלים חדשים״.
2

א׳ באייר התשנ״א ) 15באפריל (1991
משה קצב
שר התחבורה

<חמ (3-1978

1
2

יצחק מודעי
שר האוצר

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק׳׳ת התשמ״ז ,עמ׳  !769התשמ״ט ,עמ׳ .1040

היתר הפיקוח ע ל המטבע )תיקון מ ס ׳  ,(5ה ת ש נ ״ א  -ז  9 9ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח ,'1978-אני קובע לאמור:
תיקון סעיף 2

.1

תיקון סעיף 5

.2

בסעיף  2להיתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח) -1978-להלן  -ההיתר הכללי( -
?

) (1בפסקה ))(13ד( ,אחרי ״עם קבלתה״ יבוא ״או במועדי פרעון אחרים המותרים
לפי סעיף )5א();(6״.
) (2בפסקה ))(14א() ,(3בפסקת משנה )ב( ,במקום ״את שווי״ יבוא ״את שוויו
בשקלים של״ ,ואחריה יבוא:
״)ג( העובד קיבל מאת המעביד את סכום ההקצבה הנוספת בהעברת מטבע
חוץ כאמור בסעיף )5א()1ב(״.
בסעיף )5א( להיתר הכללי -
) (1אחרי פסקה )1א( יבוא:
״)1ב( להעביר מטבע חוץ ,מפיקדון שלו במטבע חוץ לפיקדון תושב של
תושב ישראל שהוא עובדו של המעביר ,ובלבד שהמדובר בהעברה לצורך
קניית מטבע חוץ בידי הנעבר כאמור בסעיף  :(14)2י
)1ג( להעביר מטבע חוץ מפיקדון שלו במטבע חוץ לפיקדון לא תושב של
תושב חוץ או לפיקדון תושב שלו ,ובלבד שהמדובר בתמורה לעסקה או
בהכנסה שמותר לתושב החוץ להפקידם בפיקדון שאליו מועבר מטבע החוץ,
והסוחר המוסמך שאצלו מתנהל אותו פיקדון אישר לסוחר המוסמך האחר ,לפני
ההעברה ,כי נתקיימו כל התנאים שלפיהם מותרת הפקדה כאמור.״;
) (2בפסקה ))(6א( ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״הארכת תקופת הלוואה״
יבוא:
״קיצור תקופת הלוואה או הארכתה ,מותרים ,ובלבד שבהארכת תקופת
הלוואה ידווח הלווה בכתב לסוחר המוסמך על מועדי הפרעון החדשים ,לא
י ם״ח התשל״ה ,עמי  108ועמי  !206התשמ״ח ,עמי .23
ק״ת התשל״ח ,עמי  ;1006התשנ״א ,עמי .718
2

818
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יאוחר מ־ 30ימים אחרי מועד הפרעון המקורי ,ושתקופה מקוצרת של הלוואה
לא תפחת מהתקופה הממוצעת לפרעון האמורה:״.
בסעיף )9א( להיתר הכללי ,במקום המלים כרישה ״והימצאו לסוחר המוסמך שני אלה״
.3
ופסקאות ) (1ו־) ,(2יבוא:

תיקון סעיף 9

״והימצאו• לסוחר המוסמך אישור מנהל מס שבח מקרקעין על שווי המקרקעין
הנמכרים או המוחכרים ,ואחד מאלה:
) (1שטר מכר או שטר חכירה מאושר בידי רשם מקרקעין;
) (2שטר העברת זכויות במינהל מקרקעי ישראל;
) (3אישור העברת זכויות אצל מוכר כמשמעותו בחוק המכר )דירות(,
התשל״ג , 1973-שניתן לו אישור מינהל מקרקעי ישראל להעברת הזכייות
אצלי;
ג

) (4אישור על תשלים מם שבח ימס רכישה בקשר לעסקה אי אישור על פטור
מהם ,בציריף אישיר עירך הדין המטפל בעסקה ,שלפיו העסקה מוחלטת
יסיפית ,יבידיי יפיי כח בלתי חיזר להעברת המקרקעין אי זכית החכירה על שם
הקינה ייתר כל המסמכים יהאישירים הדרישים להעברה כאמיר.״.
.4

בסעיף  15להיתר הכללי ,אחרי פסקה ) (5יבוא:

תיקון סעיף 15

״) (6אם קיבל תושב החוץ את המקרקעין בעסקת קומבינציה ,בתמירה למקרקעין
אשר התשלומים הקשורים בקנייתם או בחכירתם בידי תושב החוץ נעשו מכספי
פיקדון לא תושב ,והומצא לסוחר המוסמך אישור מנהל מס שבח מקרקעין בדבר
פרטי העסקה.״.

.5

בסעיף )20ד( להיתר הכללי ,ברישה ,המלים ״שבוצע בפועל״  -יימחקו.

תיקון סעיף 20

.6

בסעיף  21להיתר הכללי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

תיקון סעיף 21

״)ג( מותר ליצואן תושב ישראל ,לבצע נכיון שטרות שקיבל מתושב חוץ תמורת
יצוא שירותים ,וזאת בתנאים האמורים לענין זה בסעיף .20״.
.7

בסעיף 21ג להיתר הכללי -

תיקון סעיף 21ג

) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי ״בדרך של קיזיז״ ברישה ,יביא ״אי המחאת חוב״,
ופסקה  - 2בטלה.
) (2בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״עבור יבוא טובין״ יבוא ״או שהומתו כתשלום עבור
יבוא טיבין״.
.8

בסעיף  22להיתר הכללי -

תיקה סעיף 22

) (1במקום כיתרת השיליים יביא :״פיקדינית תישב חיץ יעסקאית עם סוחר
מוסמך״;
) (2האמור בסעיף יסומן )א( ואחריו יבוא:
״)ב( מיתר לתושב חיץ לעשית עם סיחר מוסמך עסקאית איפציית או עסקאות
עתידות אחרית ,המביצעית במטבע ישראלי יבהצמדה לשער החליפין של
מטבע חיץ.״.

3

ס״ח התשל״ג ,עמ׳  :196התש״ן ,עמ׳ .184

קוו:ץ התקנות  ,5351ט״ז באייר התשנ״א30.4.1991 ,
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תיקון סעיף 24

בסעיף )24ג() (1להיתר הכללי ,בסופו יבוא :״לענין זה ,יציאה מישראל לתקופה של פחות
.9
משבועייים לא יראו כיציאה מישראל.׳׳.

תיקון סעיף 30

.10

תיקון סעיף 35

.11

בסעיף  30להיתר הכללי ,במקום סעיף קטן )א (1יבוא:
״)א (1מותר ליצואן תושב ישראל לערוב להתחייבות של תושב חוץ הרוכש ממנו
טובין המיוצאים מישראל או המתווך בעסקת רכישה של טובין כאמור ,או לשעבד
נכסים כערובה להתחייבות כזו ,ובלבד שההתחייבות של תושב החוץ היא לענין
מכירת הטובין לתושב חוץ אחר.״.
בסעיף  35להיתר הכללי -
) (1אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב (1מותר לבעל פטור להפקיד בפיקדון לא תושב מטבע חוץ שהועבר
מפיקדון לא תושב של תושב חוץ או של בעל פטור אחר.״!
) (2בסעיף קטן )ח() ,(1אחרי ״בשל יצוא טובין או שירותים״ יבוא ״או בשל
עסקאות בנכם בישראל שאינו מסוג הנכסים האמורים בסעיף קטן )ד(,״.

תיקון סעיף 38

 .12בסעיף )38ב( להיתר הכללי ,במקום ״למעט פסקאות ) (1ו־) (2בו״ יבוא ״ושטרם הומצאו
לסוחר המוסמך כל האישורים הנדרשים בסעיף האמור.״.

תיקון סעיף 39ב

.13

תיקון סעיף 40

.14

החלפת סעיף 41

.15

בסעיף 39ב להיתר הכללי -
)(1

בסעיף קטן )א( -
)א( בפסקה ) ,(1במקום ״מותרים במטבע חוץ שיבוצעו״ יבוא ״שמותר
לקנות מטבע חוץ לצורך ביצועם ושיבוצעו״:
)ב( במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2מטבע החוץ שנרכש ישמש בתוך חודש ממועד רכישתו לביצוע
התשלום או ההעברה עליהם ניתנה הודעה בעת רכישתו ,לביצוע תשלום
או העברה אחרים המותרים במטבע חוץ ושקבעם המפקח לענין זה ,או
יומר לשקלים.״;

)(2

בסעיף קטן )ו( ,במקום ״)א( ו־)ג(״ יבוא ״)א( ו־)ד(״.

בסעיף  40להיתר הכללי -
) (1במקום כותרת השוליים יבוא ״עסקאות פורוורד״;
)(2

במקום סעיף קטן),א( יבוא:
״)א( מותר לתושב ישראל לבצע ,באמצעות סוחר מוסמך ,עסקת פורוורד בין
מטבעות חוץ ,במחיר שנקבע מראש.״.

במקום סעיף  41להיתר הכללי יבוא:

״עסקאות עתידיות
ל כ י ס ו י

ס י כ ו נ י ם

) .41א( מותר לתושב ישראל להתקשר ,באמצעות סוחר מוסמך ,בעסקאות
עתידיות מקובלות הנעשות להגנה מפני סיכונים אלה:
) (1שינויי שער חליפין בין מטבעות חוץ!
)(2

שינויי שערי ריבית על נכסים או התחייבויות במטבע חוץ:

)(3

שינויי מחיר בסחורות;

) (4שינויי מחיר בניירות ערך חוץ.
820
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)ב(׳ ההיתר האמור בסעיף קטן)א( ,מותנה בהתקיים התנאים הבאים:
) (1העסקאות נעשות לכיסוי סיכונים הנובעים מעסקאות יבוא
ויצוא שנעשו כדין ,מהלוואה או פיקדון במטבע חוץ שנתקבלו או
הופקדו כדין ,או מהחזקת ניירות ערך חוץ המופקדים כדין בפיקדון
תושב למשמרת אצל סוחר מוסמך!
) (2לענין עסקאות בחוזים עתידיים או באופציות לחוזים עתידיים
 החוזים והאופציות נסחרים בבורסה באחת הארצות המנויותבתוספת הראשונה:
) (3לענין עסקאות שאינן מהסוג המנוי בפסקה ) - (2העסקאות
נקשרות עם סוחר מוסמך או באמצעותו עם בנק או ברוקר בחוץ
לארץ:
) (4לענין עסקה עתידית ב6חורות ,ועל אף האמור בפסקה )- (1
העסקה נעשית לכיסוי סיכונים של מי שעיסוקו בסחורות שבהן
נעשית העסקה.
)ג( לצורך ההתקשרות בעסקאות האמורות בסעיף  40ובסעיף זה ,מותר
לתושב ישראל ,באמצעות סוחר מוסמך ,לקנות מטבע חוץ ולשלם בו כנדרש,
והכל בהתאם לתנאים ולהוראות ,לענין זה ,מאת המפקח.״.

.16

בסעיף  42להיתר הכללי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

תיקון סעיף 42

״)ג( מותר לתושב ישראל להפקיד את התקבולים לפי סעיף זה ,בפקדון תושב
)פמ״ח( על שמו.״.

.17

בסעיף )43ב( להיתר הכללי ,אחרי פסקה ) (20יבוא:

תיקון סעיף 43

״) (21לעשות עם תושב חוץ עסקאות אופציות או עסקאות עתידיות אחרות,
המבוצעות בשקלים ובהצמדה לשער החליפין של מטבע חוץ.״.
) .18א( תחילתו של היתר זה ,למעט סעיף  ,7ביום י״ז באייר התשנ״א ) 1במאי .(1991

תחילה

)ב( תחילתו של סעיף  7ביום כ׳ בסיון התשנ״א ) 2ביוני .(1991
י׳ באייר התשנ״א ) 24באפריל (1991
1חמ (3-419
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עודד ח צ רוני
המפקח על מטבע חוץ
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צו זכות מטפחים )הוספה לתוספת( ,ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג) '1973-להלן
החוק( ,אני מצווה לאמור:
הוספה לתוספת

.1

בתוספת לחוק -
) (1אחרי ״איריס
יבוא ״אלוכםיה
2

) (2אחרי ״טרכיליום
יבוא ״ירקה
) (3אחרי ״לכנליה
יבוא ״מונסטרה
״מילית
) (4אחרי ״מתה
יבוא ״מרנטה
) (5אחרי ״סייפן
יבוא ״סינגוניום
) (6אחרי ״פיגיואה
יבוא ״פילודנדרון
) (7אחרי ״פרח שעווה
יבוא ״צבר
) (8אחרי ״צפורן
יבוא״קיוי
) (9אחרי ״שזיף יפני
יבוא ״שלהב

"Iris L.
"Alocasia (Schott) G. Don
"Trachelium Tourn.
"Chlorophytum Ker.
"Lachenalia Jacq. f. ex Murray
"Monstera Adans.
"Triteleia Dougl. ex Lindl.
' 'Mangifera indica L.
"Maranta L.
"Gladiolus L.
"Syngonium
"Feijoa sellowiana (Berg) Berg
"Philodendron Schott con. Schott
"Chamelaucium Desf.
"Opunita ficus-indica (L.) Mill.
'Dianthus L.
"Actinidia chinesis PI.
"Prunus salicina Lindl.
"Phlox L.
,

ח׳ באייר התשנ״א ) 22באפריל (1991
רפאל איתן
שר החקלאות

)חמ (3-12

סייח התשל״ג ,עמי  !272התשמ״ד ,עמי .23
ק״ת התש׳ץ ,עמי .814
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