רשומות

קובץ התקנות
כ״ח באדר ב׳ ה ת ש מ ״ ד

4612

 1באפריל 1984
עמוד

.
.
.
תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
.
תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
.
.
צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות( )מס׳ ) (2תיקון( ,התשמ״ד—1984
תקנות מס הכנסה )זיכוי ממס בשל! עבודה במשמרת שניה ושלישית( ,התשמ״ד—1984
.
.
.
צו מס הכנסה )כללים לעיגול סכומים( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
.
.
צו מס הכנסה )פטור ממס על ריבית והפרשי הצמדה( ,התשמ״ד—1984
.
.
.
.
צו הביטוח הלאומי׳)החלפת ,לוח ו׳( )מס׳  ,(5התשמ״ד—1984
.
תקנות ,הביטוח הלאומי )הכנסת מינימום חדשית לעובד עצמאי( ,התשמ״ד—1984
צו הביטוח הלאומי )שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות( )הוראת שעה( ,התשמ״ד—
.
1984
.
.
.
תקנות הביטוח הלאומי )אמהות( )תיקון מס׳  ,(4התשמ״ד—1984
.
תקנות הרוקחים )ניפוקם והעברתם של סמים( )הוראת ,שעה( ,התשמ״ד—. 1984
.
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )סוג תאגיד( ,התשמ״ד—. 1984
.
.
.
תקנות הטיס )בטיחות בתעופה :האזרחית( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
צו הפיקוח על :מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים למלח( )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ד—. ,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1984
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים' )סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים( )תיקון(,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
התשימ״ד—. 1984
.
אכרזת הפיקוח על! מצרכים ושירותים )שירות החזקה( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
.
.
.
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
.
.
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מט׳  ,(2התשמ״ד—1984
.
.
.
.
.
צו המועצות המקומיות )ב( )כווכב( ,ה,תשמ״ד—1984
 .י
.
צו המועצות המקומיות )מועצות ,אזוריות( )משגב ,תיקון( ,התשמ״ד—1984
 .י
צו המועצות ,המקומיות )מועצות אזוריות( )בני שמעון ,תיקון( ,התשמ״ד—1984
.
.
.
.
.
צו המועצות המקומיות )ב( )רהט( ,התשמ״ד—1984
כללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור פטמים לשיווק בשנת הכספים ) (1983/84תוספת
.
מכסה( ,התשמ״ד—. 1984
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תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( )תיקון( ,ה ח ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )(2)2ב( ו־ 243לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת,
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקיז

י-ז י•
נ

3

"י׳ייי•

בתקנה )3ב( לתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( ,התש״ס— , 1980במקום
.1
״ 5שקלים״ יבוא ,בכל מקום ,״ 50שקלים״ ובמקום ״ 10שקלים״ יבוא ״ 100שקלים״.
2

תחילתן של תקנות אלה מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984

.2

כ״ד באדר ב׳ התשמ״ד ) 28במרס (1984
"־
) ת מ 9

יגאל כהן־ אורג ד
שר האוצר

( 3

 1דיני מדינת ישראי ,נוסח חדש  ,6עמי  !120ס״ו; התשמ״ד ,עמי .56
 2ק״ת התש״ם ,עמי  ;1931התשמ״ג ,עמי .1045

תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ( )תיקון(,
התשמ״ד984-ו
s

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

אלה:
תיקי! תקנה 2

הופפת תקנה 3

בתקנה  2לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ( ,התשל״ט—1979
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,בפסקה ) ,(2בסופה יבוא ״ויעוגל על פיו״.
.2
״

עיגו

2

אהרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:
י

ט ל ו מ י ם

) .3א( הותאמו סכומים בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל
)להלן — הארוחות( כאמור ,יעוגל הסכום המותאם למספר השקלים
השלמים הקרוב המתחלק ב־) 100להלן — הסכום העגול(.
)ב( היה מספר השקלים העולה על הסכום העגול פחות מ־ 50לא
יובאו בחשבון לענין הארוחות; היה מספר השקלים העולה על הסכום
העגול  50או יותר יווםף לסכום הארוחות סכום של  100שקלים.״

י״׳ייי׳

תחילתן של תקנות אלה מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984

.3

כ״ד באדר ב׳התשמ״ד )28במרס (1984
־
) ח מ

9 0 4

יגאל כהן־אורגד
שר האוצר

( 3

 1זייני מדינת ישראל ,נוסת חוש  ,6עי״  ;120ס״ח התשנז״ד ,עמי .56
 2ק״ת התשל״ט ,עמי .1689

1200

קובץ התקנות  ,4612כ״יוז באדר נ׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי ה מ ק ד מ ו ת ( ) מ ס י ) (2תיקון(,
התשמ  r-984ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  179ו־)180ב( לפקודת מס הכנסה י ,אני מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו מם הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות( )מס׳  ,(2התשמ״ד—2 1983
.1
)להלן — הצו העיקרי( ,במקום ״2700%״ יבוא ״4890%״ ,במקום ״1200%״ יבוא
״2270%״ ובמקום ״500%״ יבוא ״950%״.

.2

תיקו! סעיף 1

בסעיף  2לצו העיקרי ,במקום ״150%״ יבוא ״280%״.

תיקון סעיף 2

תחולתו של צו זה היא לענין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת
.3
המס .1984

תחולה

יגאל כהן־אורגד
שר האוצר

כ״ד באדר ב׳ התשמ״ד ) 28במרס (1984
)(3—350 an
• 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ם״ח התשמ״ד ,עמי .56
 2ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ «.63

תקנות מס הכנסה )זיכוי ממס בשל עבודה במשמרת שניה ושלישית(,
התשמ׳יד 984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  245לפקודת מס הכנסה )להלן — הפקודה( ,ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

בתקנות אלה —

הגדרות

״משמרת שניה״ — מכסת העבודה היומית המלאה ,שאיננה פחותה משבע שעות רצופות,
על פי סידור העבודה הקבוע ,ואשר שעת ההתחלה שלה היא לאחר תום שעות העבודה
של המשמרת הראשונה אך לא לפני שעה שתיים בצהריים;
״משמרת שלישית״ — מכסת העבודה היומית המלאה ,שאיננה פחותה משש שעות רצופות,
על פי סידור העבודה הקבוע ,ואשר שעת ההתחלה שלה היא בתום המשמרת השניה;
״תוספת משמרות״ — תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית
על פי הסכם קיבוצי או צו הרהבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז—
. 1957
2

)א( בחישוב המס על הכנסתם של העובדים שיפורטו להלן ,העובדים במפעלי
.2
ק
תעשיה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות יי׳צורית כמשמעותה
)מסים( ,התשכ״ט— , 1969יותר זיכוי ממס בסכום השווה ל־ 10%מהכנסתם מעבודה
במשמרת שניה או שלישית ,אם המעביד משלם בשל העבודה במשמרות האמורות ,תוספת
משמרות ,ובלבד שסכום הזיכוי לא יעלה על  3,500שקלים לחודש:
ב ה ו

ע י ד ן ד

ה

ת

ע

ש

י

ה

זיכוי ממס בשל
*בודה במשמרות

3

) (1העובדים בייצור;
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס״ח התשמ״ד ,עמי .56
 2ס״ח התשי״ז ,עמי .63
 3ס״ח התשכ״ט ,עסי  ;232התש״ם ,עמי .103

קובץ התקנות  ,4612כ״יח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

1201

) (2עובדי המינהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח להנחת דעתו
של פקיד השומה כי עבודתם במשמרת השניה או השלישית חיונית להפעלת
קווי הייצור במפעל.
)ב( הסכום האמור בתקנת משנה )א( יתואם לפי הכללים לתיאום תקרות ההכנסה
שבסעיף  120ב לפקודה ויעוגל על פיהם.
ת י ( י ל י

תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה
.3
המתחילה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984

י

כ״ד באדר ב׳ התשמ״ד ) 28במרס (1984
־
) ח מ

1 4 0 8

יגאל כה ן־ א ורג ד
שר האוצר

( 3

צו מס הכנסה )כללים לעיגול סכומים( )תיקון(״ ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  120ב לפקודת מם הכנסה י ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקיו »°׳1

1

בסעיף  1לצו מס הכנסה )כללים לעיגול סכומים ,(.התשמ״א1980—-
.1
הצו העיקרי( —
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום ״1200״ יבוא ״12,000״;

2

)להלן —

1

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״600״ יבוא ,בכל מקום ,״6000״ ובמקום
״ 1200שקלים״ יבוא ״ 12,000שקלים״.
סעיף 2

.2

תיקון םעיף 3

.3

תיקון סעיף 4

.4

תיקיו

בסעיף  2לצו העיקרי —
)(1

בסעיף קטן)א( ,במקום ״12״ יבוא ״120״ ;

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״6״ יבוא ,בכל מקום ,״60״ ובמקום ״12
שקלים״ יבוא ״ 120שקלים״.
בסעיף  3לצו העיקרי —
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום ״לשקל השלם הקרוב״ יבוא ״ל־ 10השקלים
השלמים הקרובים״;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 50אגורות חדשות״ יבוא ,בכל מקום ,״5
שקלים״ ובמקום ״כשקל שלם״ יבוא ״כ־ 10שקלים״.
בסעיף  4לצו העיקרי —
) (1בסעיף קטן )א( ,המלים ״או )ב(״ — יימחקו ,ובמקום ״1000״ יבוא
"; "120,000
)(2
הוספת סעיף

 4א

.5

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״500״ יבוא ,בכל מקום ,״60,000״.

אחרי סעיף  4לצו העיקרי יבוא:

״כללים ל י » ל
ע

ו<נכה שלא
י

מיגיז5ה

ייי

א י ש י ת

4א) .א( הותאם סכום הפטור לפי סעיף ) (5)9ב( לפקודה )להלן —
הסכום הפטור לנכה שלא מיגיעה אישית( ,יעוגל הסכום המותאם למספר
השקלים הקרוב המתחלק ב־) 12,000להלן בסעיף זה — הסכום העגול(.

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס׳״ח וזתשמ״ד ,עמ׳ .56
 2ק״ת התשמ״א ,עמי .59

1202

קובץ התקנות  ,4612כ״ד! באדר ב׳ התשמ׳׳ד1.4.1984 ,

)ב( היה מספר השקלים העולה על הסכום העגול פחות מ־,6000
לא יובאו בחשבון לעגין סכום הפטור; היה :מספר השקלים העולה על
הסכום העגול  6000או יותר ,יווםף לסכומי הפטור סכום של 6000
שקלים.״
בסעיף  5לצו העיקרי —

.6

)(1

ת י ק י ו

ס ע י י 5

בסעיף קטן)א( ,במקום ״50״ יבח; ״1000״ ;

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״25״ יבוא ,בכל מקום ,״500״ ובמקום ״50
שקלים״ יבוא ״ 1000שקלים״.
בסעיף  6לצו העיקרי _

.7

תיקון םיעיו׳ 6

) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״60״ יבוא ״600״ ;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״30״ יבוא ,בכל מקום ,״300״ ובמקום ״60
שקלים״ יבוא ״ 600שקלים״.
.8

י

בסעיף  7לצו העיקרי __
)(1

תיקון סעיף ד

בסעיף קטן)א( ,במקום ״100״ יבוא ״1000״ ;

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״50״ יבוא ,בכל מקום ,״500״ ובמקום ״100
שקלים״ יבוא ״ 1000שקלים״.

בסעיף  8לצו העיקרי —

.9

תיקון סעיף

8

) (1בסעיף׳ קטן )א( ,במקום ״לשקל השלם הקרוב״ יבוא ״ל־ 10השקלים
הקרובים״;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 50אגורות חדשות״ יבוא ,בכל מקום ,״5
שקלים״ ,ובמקום ״כשקל שלם״ יבוא ״כ־ 10שקלים״.
.10

בסעיף  9לצו
:

)(1

העיקרי —

תיקון סעיז׳ 9

בסעיף קטן)א( ,במקום ״100״ יבוא ״12,000״ ;

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״50״ יבוא ,בכל מקום ,״6000״ ובמקום ״100
שקלים״ יבוא ״ 12,000שקלים״.
.11

בסעיף  10לצו
)(1

העיקרי —

תיקון סעיף !0

בסעיף קטן)א( ,במקום ״10״ יבוא ״120״ ;

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״5״ יבוא ,בכל מקום ,״60״ ובמקום ״10
שקלים״ יבוא ״ 120שקלים״.
.12

.13

בסעיף  11לצו העיקרי —
) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״1000״ יבוא ״120,000״ ;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״500״ יבוא ,בכל מקום ,״60,000״ ובמקום
״ 1000שקלים״ יבוא ״ 120,000שקלים״־
תהילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984

כ״ד באדר ב׳ התשמ ״ ד •) 28במרס (1984
)חצ? (3—.1281

קובץ התקנות  ,4612כ״זז באדר ב׳ התשמיד1.4.1984 ,

תיקון סעיף

n

תחילה

י ג א ל כ ד ,ן ־ א ו ר ג ד
^ ף ךןאל^דל'
1

1203

צו מס הכנסה )פטור ממס ע ל ריבית והפרשי הצמדה( ,ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לפקודת מס הכנסה י ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

הגדרות

בצו

זה —

״הבנק״ — בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע״מ;
״מילווה״ — מילווה מן הבנק ,בסכום של עד  12מיליון דולר של ארצות הברית של
אמריקה ,שמקורו בהנפקת  12אלף מניות ;בכורה דד׳ צוברות *%ד ,צמודות ערך
וניתנות לפדיון בנות  2100שקלים כל מניה ,המיועדות למכירה באמצעות קפיטל פור
ישראל.
פטור ממס
תחילה

.2

הכנסה מריבית והפרשי הצמדה המשתלמת לבנק על המילווה תהיה פטורה מכל מס.

.3

תחילתו של צו זה ביום י״ ט בסמן התשמ״ג) 31במאי .(1983

ט׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 13במרס (1984

י ג א ל כ ה ן ־ א ו •ר ג ד
שר האוצר

)חמ (3—636
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,6עמי .120

צו הכיסוח הלאומי)החלפת לוח ו׳( )מס׳  ,(5ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )94ב( ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח— 1968י; ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מצווה לאמוד:
החלפת

לוח יי

.1

במקום לוח ו׳ לחוק

י-׳

יבוא:
״לוח ו׳
מענק לידה
)סעיף (94

פרט

תהילה

.2

מספר הילדים שנולדו

1

ילד אחד

92,578

2

שני ילדים שנולדו חיים בלידה אחת

141,710

3

שלושה ילדים שנולדו חיים בלידה אחת

203,119״

תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984

כ״יג באדר ב׳ התשמ״ד ) 27במרס (1984
~ '
) ח מ 184

שקלים

(3

אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה

 1ס״ח התשכ״יח ,עמי .108
 2ק״ת התשמ״ד ,עמי  ,338עמי  ,339עמי 178׳ ועמי .888

1204

קובץ התקנות  ,4612נ׳״ח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

תקנות הביטוח הלאומי)הכנסת מינימום חדשית לעובד עצמאי(,
התשמ״ד984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 1הגדרת ״עובד עצמאי״( ו־ 242לחוק הביטוח
הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח—) !968להלן — החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בלוח א׳ לחוק ,במקום ״ 2000שקלים״ יבוא ״ 7500שקלים״.

.1
.2

ת י ק ו ז ל י ח א

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984

כ״ג באדלב׳ התשמ״ד )27במרס (1984
־־
) י ז מ די2

(3

ת ח י י י

'

׳

אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה

 1ס״ח התשכ״ח ,עמי » ;10ק״ת התשמ״ג ,עמי .950

צו הביטוח הלאומי)שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות(
)הודאת שעה( ,ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  198ג ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח— , 1968בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
ג

שיעור ההפרשה השנתית הנקוב בסעיף 198ב לחוק ישונה מ־0.1%
.1
מתקבולי המוסד.

ל־ 10/
0

0 1 0

תוקפו של צו זה מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל  (1984ועד ליום ט׳ ב נ י
.2
התשמ״ה׳ ) 31במרס .(1985
כ״ג באדר ב׳ התשמ״ד ) 27במרס (1984
< ח מ  2 1מ _ > 3

סן

הפחתת

תוקף

אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה

 1ס״ח התשכ״ח ,עמי  ;108ק״ת התשמ״ג ,עמי .1035

תקנות הביטוח הלאומי)אמהות( )תיקון מס׳  ,(4ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  94ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב[,
התשכ״ח— , 1968אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנה  6לתקנות הביטוח הלאומי )אמהות( ,התשי״ד— , 1954במקום ״59,165
.1
שקלים״ יבוא ״ 80,295שקלים״.
2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ ח באדר ג׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(198-4

.2

כ״ג באדר ב׳ התשמ״ד ) 27במרס (1984
~
) ח מ

185

(3

תיקו! תקנה 6

תחילה

אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה

 1ס״ח התשכ״ח ,עמי .108
 2ק״ת התשי״ו ,עמי  ;647התשמ״ד ,עמי  ,338עמי  777ועמי .888

קובץ התקנות  ,4612כי״ת באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

1205

תקנות הרוקחים )נימוקם והעברתם ס ל סמים()הוראת ש ע ה ( ,
התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ״א—11981
וסעיף  39לפקודת הסמים המסוכנים [נוסה חדש[ ,התשל״ג— , 1972אני מתקין תקנות
אלה:
2

הוראת שעי.

בתקופה שעד יום כ״ ט באייר התשמ״ד ) 31במאי  (.1984תיקרא תקנה  3לתקנות
.1
הרוקחים )ניפוקם והעברתם של סמים( ,התשמ״ג— ,< 1983כאילו נאמר בה כך:
:

 .3לא ישווק אדם לצרכן סמ המפורט בטור א׳,בתוספת בכמות הנקובה
בצידו בטור ב׳ או העולה עליה ,אלא אם כן התקיימו בו תנאים אלה:

״שיווק סט

) (1השיווק נעשה בבית מרקחת שאישר לכך הרוקח המחוזי
כאמור בתקנה ;5
) (2שמו של הצרכן נכלל ברשימה של בית מרקחת כאמור
בתקנה ; 4
) (3גיד הרוקח האחראי של בית המרקחת מצוי מרשם מיוחד
לצרכן שמולא ונחתם כדין לא מוקדם מיום כ״ג באלול
התשמ״ג )ו .בספטמבר  (1983ביד רופא מורשה כמשמעותו
בתקנה ) 13א( לתקנות הסמים המסוכנים ,התש״ם—;* 1979
)) (4א(

השיווק של הסס המסוכן נעשה אחת לשבוע כך:
) (1במתדון — רבע מסך כל הבקבוקים שסופקו
לצרכן על פי מרשם בחודש פברואר ;1984
) (2במורפ־ן ,פנטוברביטון ופטידין — רבע מסך
כל הכמויות של כל אחד מן הסמים האמורים ,שסופקו
לצרכן על פי מרשם בחודש פברואר ; 1984
) (3לא סופקו לצרכן סמים בחודש פברואר ,1984
רשאי המנהל להורות לרוקח האחראי של בית
המרקחת שבו רשום הצרכן לספק לו סמים כאמור
בפסקאות ) (1ו־) (2בשיעור שבועי שיקבע ובתנאי
שהכמות המרבית ליממה לא תעלה על  60מיליגרם
מתדון 90 ,מיליגרם מורפין 600 ,מיליגרם פנטובר־
ביטון ו־ 900מיליגרם פטידין.

)ב( הצרכן יאשר בחתימת ידו את קבלת הסם המסוכן.״
ט״ז באדר ב׳ התשמ״ד ) 20גמרם (1984
< ־־־ >
חמ 1709

ו.
2
3
4

1206

3

אליעזר שוסס ק
שר הבריאות

דיני מדינת ישראל ,נוסה חזיש  ,35עמי .693
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27ממי .526
ק״ת התשמ״ג ,עמי .1581
ק״ת התש״מ ,עמ׳  ;180התשמ״ג ,עמי .903

קובץ התקנות  ,4612כ׳״ח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )סוג תאגיד(,
התשמ״ד984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4א() (5ו־ 17לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ״ט—) * 1969להלן — החוק( ,ולאחר התייעצות במועצה ,אני מתקין
תקנות אלה:
חברה משפחתית כמשמעותה בפקודת מם הכנסה )להלן — הפקודה( ,היא סוג
.1
תאגיד הרשאי להירשם לענף לפי סעיף )4א() (5האמור ,אם אהד מחברי הגוף המנהל
בפועל את עסקיה )להלן — המנהל( ממלא אחר התנאים שבאחת הפסקאות ) (1עד )(4
של סעיף )4א( לחוק ,ואיתו מנהל עם חגר החברה הם בני משפחה שלפי סעיף 76ד)(1
לפקודה רואים אותם כאדם אחד.

סוג תאגיד

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סוג תאגיד( ,התשמ״ב—_ 31981
.2
בטלות.

ביטוי

י•

.3

תהילתן של תקנות אלה שלושים ימים לאחר פרסומן.

כ״ג באדר א׳ התשמ״ד ) 26בפברואר (1984
־
) ח פ

1 5 4 0

תח

'יי־

דוד לוי
שר הבינוי והשיכון

( 3

 1ס״ה התשכ״ט ,עמ׳ .218
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
 3ק״ת התשמ״ב ,עמ׳ .719

תקנות הטיס )בטיחות בתעופה

האזדתית( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ז

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הטיס , 1927 ,אני מתקין תקנות אלה:
נ

בתקנה  1לתקנות הטיס )בטיחות בתעופה האזרחית( ,התשכ״א—) 1961להלן _
.1
התקנות העיקריות( ,במקום הגדרת ״עזר טיסה״ יבוא:
2

תיקיו תקנה 1

״״מיתקן עזר לטיסה״ — מיתקן המשמש ,או שתוכנן לשמש ,כעזר לטיסה,
לרבות מיתקן עזר לניווט ,מסלול נחיתה ,המראה והםעה ,מיתקן קרקע
לתקשורת עם כלי טיס ומיתקן תאורת סימון ואזהרה לכלי טיס;״
.2

בתקנה  23לתקנות העיקריות

—

)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״מיתקגי עזר לטיסה״

)(2

בתקנת משגה )א( ,במקום ״עזרי טיסה״ יבוא ״מיתקני עזר לטיסה״;

תיקון תקנה 23

 1חוקי א״י ,כרד גי ,עמ׳  ;2551התשל״ז ,עמי .192
 2ק״ת התשכ״א ,עמי  ;778התשכ״ו ,עמי  ;944התש״ם ,עמי  ;1293התשמ״ב ,עמי .136

קובץ התקנות  ,4612כ״יח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

1207

במקום!תקנת משנה )ב( יבוא:

)(3

״)ב( לא יפעיל אדם מיתקן עזר לטיסה ,אלא אם כן אישר המנהל את
המיתקן בכתב והמיתקן מותקן ,מתוחזק ומופעל בהתאם להוראות המנהל
ולתנאי האישור;״
1

) (4תקנת משגה )ג( — תימחק.
.3

בתקנה  25לתקנות העיקריות ,במקום ״עזר טיסה״ יבוא ״מיתקן עזר לטיסה״.

בתקנה  26לתקנות העיקריות ,במקום ״תעודת עזר טיסה״ יבוא ״תעודה של מיתקן
.4
עזר לטיסה״.
.5

תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

ט׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 13במרס (1984

חיים ק ו רפ ו
שר התחבורה

)«מ (3—599

צו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים למלח(
)תיקון מס׳  ,(3ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—1957
אני מצווה לאמור:
החלפת התוספת

במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים למלח(,
.1
התש״ם— , 1980יבוא:
2

״תוספת
)סעיף (2
מור ב׳
המחיר בשקייט בחגייות שי  1ק»ג בפכירז*—
טור «׳
המצרך

תחילה

.2

לסיטונאי
י י א מזל״מ

לקמעונאי
ללא »»״8

י«־כן
כ ויי

מלח שולחן)מעולה( בשקיות

15.79

18.11

25.00

מלח למאכל )עבה( בשקיות

15.20

17.37

24.00״

תחילתו של צו זה ביום ט׳ באדר ב׳ התשמ״ד) 13במרס .(1984

ח׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 12במרס (1984
)חמ (3—1425

ג ד ע ו ן פת
שר התעשיה והמסחר

 1ס״ח התשי״ח ,עמי  ¡24התשמ׳׳ב ,עמי .92
 2ק״ת התש״ם ,עמי  ;1195התשמ״ד .עמי  419ו

1208

קובץ התקנות  ,4612כ׳״ה באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות נסיעות וסוכנויות
להסעת תיירים( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 1957י ,אני מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת
.1
תיירים( ,התשכ״ז—) 1967להלן — הצו העיקרי( —

תיקון העיף 1

2

) (1אחרי הגדרת ״ותק״ יבוא:
״ ״חניון״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חניונים(,
התשכ״ז— ; 1967״
3

) (2אחרי הגדרת ״סוכנות נסיעות״ יבוא:
״״סוכנות לנופש ותי״רות פנים״ — מי שעסקו או הלק מעסקו לתת לתושבי
ישראל בלבד שירותים אלה ,כולם או מקצתם:
) (1הזמנת אכסון ושירותים אחרים בבתי מלון ובחניונים בישראל;
) (2ארגון וביצוע של סיורים קבוצתיים בישראל שאינם סיורים
קבועים;
) (3הזמנת כרטיסים ושוברים של נסיעות ,טיסה ושיט לסיורים ביש־
ראל ומכירתם;
) (4הפניה וייעוץ בענינים האמורים בפסקאות ) (2) ,(1ו־).(3״
) (3בהגדרת ״סוכנות״ ,אחרי ״סוכנות להסעת תיירים״ יבוא ״סוכנות לנופש
ותיירות פנים״;
) (4במקום הגדרת ״פקיד מורשה״ יבוא:
״ ״פקיד מורשה״ — אדם שהוא בעל תעודת פקיד מורשה;״
) (5בהגדרת ״רשיון״ ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
״) (6סוכנות לנופש ותיירות פגים.״
.2

בפרק השלישי לצו העיקרי ,בכותרת סימן ה /אחרי ״סוכנות להסעת תיירים״ יבוא
<

תיקון הטיק
השלישי

״סוכנות לנופש ותיירות פנים״.
.3

בסעיף  17לצו העיקרי

—

) (1בסעיף קטן )א() ,(2במקום ״המציא״ יבוא ״הומצאה״;
) (2סעיף קטן )ג( יסומן סעיף 17א ,תיווסף לו כותרת שוליים :״פעילות קודמת
בסוכנות שרשיונה בוטל״ ,ובו ,במקום ״בסעיפים קטנים )א( ו־)ב(״ יבוא
״בסעיף 17״ ;

תיקון סעיף n
והוספת סעיפים
״א י ־ ״ ב

) (3סעיף קטן )ד( יסומן סעיף 17ב ,תיווסף לו כותרת שוליים :״שיקולים למתן
רשיון״ ,ובו ,במקום ״סעיף זה״ יבוא ״סעיף 17״.
 1ט״ח התשי״ה ,עמ׳  ;24התשמ״ב ,עמי .92
 2ק״ת התשכ״ז ,עמי  ;2636התשמ״ב ,עמ׳  ;1463התשמ״ג ,עמ׳ .142
 3ק״ת התשכ״ז ,עמי  ;1947התשנ״ח ,עמי .258
קובץ התקנות  ,4612כ׳״ח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

1209

) (4אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג( המנהל רשאי לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות במועצה ,לתת לתושב
ישראל רשיון לסוכנות לנופש ותיירות פנים אם נתקיימו בו כל אלה:
) (1הוא מומחה להסעת תיירים או מומחה לנסיעות או הוא מעסיק
מומחה כאמור ,על פי חוזה עבודה לשנה אחת לפחות ,כאחראי לפעולת
הסוכנות;
) (2הוא ממלא אהד התנאים המנויים בסעיף קטן )א()(4) ,(3) ,(2
ו־).(5
)ד( המנהל רשאי ,לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות במועצה ,לתת לתאגיד
רשיון לסוכנות לנופש ותיירות פנים אם נתקיימו בו כל אלה:
) (1הוא רשום בישראל כתאגיד;
) (2הוא רשאי ,לפי מטרותיו ,לעסוק במתן השירותים המנויים בהגדרת
״סוכנות לנופש ותיירות פנים״ שבסעיף  1וממלא אחר התנאים
המנויים בסעיף קטן )א() (4) ,(3ו־);(5
) (3יש בו לפחות מנהל אחד ,שותף פעיל אחד או פקיד אחד ,האחראי
לשירותי נופש ותיירות פנים ,והוא בעל רשיון מומחה להסעת תיירים
או רשיון מומחה לנסיעות ,המועסק במשרה שלמה ונמצא בעסק דרך
קבע בשעות העבודה;
) (4נתקיימו הוראות סעיף קטן )ב().(5״
תיקון סעיף 23

.4

הוספת »5יף 26א

.5

בסעיף  23לצו העיקרי ,סעיף קטן )ב( יסומן )ג( ולפניו יבוא:
״)ב( הוראות סעיף קטן )א() (4לא יחולו על סוכנות לנופש ותיירות פנים.״

־ניעי*

סח^:
י ״יי
ת

אחרי סעיף  20לצו העיקרי יבוא:
ס

ייי
ל נ ו פ ש

ת

ם נ י ם

26א .סיור ,טיול או תיור ,המאורגן או מבוצע על ידי סוכנות לנופש
ותיירות פנים ,לא יבוצע אלא ברכב שיש עליו רשיון להסעת סיור
או רשיון להסעה מיוחדת ,כמשמעותם בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )הסעת סיור ברכב והשכרתו( ,התשמ״א—ו98נ .״
4

אחרי סעיף  28לצו העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 28א.

״הצגת הודעות
בסוכנות לנופש
ותיירות פניט

תתילה

.7

28א .סוכנות לנופש ותיירות פנים לא תציג שלטים והודעות אלא
בעברית או בעברית וערבית ,ולא תפרסם בפרסומים המיועדים בעיקרם
לתיירי חוץ.״

תחילתו של צו זה בתום  4חדשים מיום פרסומו.

כ״ד באדר א׳ התשמ״ד ) 27בפברואר (1984
)חמ (3—332

אברהם שריר
שר התיירות

 4ק״ת התשמ״א ,עימ׳ ו־ 6ועמי  ;1071התשמ״ב ,עמי .339

1210

קובץ התקנות  ,4612כ׳״ח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

א ב ח ת המיקוח ע ל מצרכים ושירותים )שירות החזקה()תיקון(,
התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 ,! 1957אני מצווה לאמור:
בתוספת לאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים
!.1
 , • 1969המלים ״מכשירי וידיאו״ — יימחקו.

)שירות החזקה( ,התש״ל—

תיקו> התוספת

?

ט׳ באדר א׳ התשמ״ד ) 12בפברואר (!984
)חמ (3-1670

ג ד ע ו ן פת
שר התעשיה והמסחר

 1ס״ח התשי׳׳ח ,עמ׳  ;24התשמ״ב ,עמ׳ .92
 2ק״ת התש״ל ,עמי  ;283התשמ״ג ,עמ׳ .1723

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות י ,אני מצווה לאמור:
בסעיף )69א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
.1
המלים ״או של בני אדם״ — יימחקו.
י״ז באדר א׳ התשמ״ד ) 20בפברואר (1984
)זזמ (3—136

התשי״ח—, 1958
2

תיקון סעיף 69

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,9עמ׳ .256
 2ק״ת התשי״ח ,עמ׳  ;1256התשכ״ט ,עמי  ;193התשמ״ג ,עמ׳ .1724

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות! ,אני מצווה לאמור:
בסעיף )6ב( לצו המועצות המקומיות )מועצות
.1
)להלן — הצו העיקרי( ,במקום הגדרת ״תושבים״ יבוא:

אזוריות( ,התשי״ח—1958

2

תיקון סעיף 6

״״תושבים״ — תושבי הישוב אשר ביום ט״ו באב שלפני הבחירות היו בני 18
שנים ומעלה והם רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי אותו ישוב.״
בסעיף )98א( לצו העיקרי ,במקום פסקה ) (2יבוא :

.2

תיקון סעיף 98

״) (2ביום ט״ו באב שלפני היום הקובע היה בן  18שנים ומעלה.״
ט׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 13במרס (1984
'~
) ח מ

36

(3

יוסף בור ג
שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .218
 2ק״ת התשי׳׳ח ,עימ׳  ;1256התשמ״ד ,עמי .1211

קובץ התקנות  ,4612כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

1211

צו המועצות המקומיות ) נ ( )כווכב( ,ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות י ,אני מצווה
לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות ),ב( ,התשי״ג— , 1953אחרי פרט
1
)פ״ה( יבוא:
2

״)פ׳׳ו(

המועצה המקומית כווככ

תאריך הקמתה :כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984
תחום המועצה :השטח המותחם על ידי הגושים,17694 ,17688 ,17687 ,17682 :
 17695שהוא השטח הבנוי של הכפר כווכב.
גושים וחלקות רישום קרקע  — 17695 ,17694בשלמותם.
חלקי גושים 17693 ,17688 ,17687 ,17682 ,17679 ,17677 :כמסומן במפה
הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ח׳ באדר ב׳ התשמ״ד
) 12גמרם  (1984ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
המועצה המקומית כווכב ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עילית.״
ח׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 12במרס (1984
™־־
) ח מ

c3

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,מ ס ח הדש  ,9עמ׳ .256
 2ק׳״ת התשי׳יג ,עמ׳  ;1174התשמ״ב ,עמ׳ .382

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )משגב ,תיקון(,
התשמ״ד1984-
בתוקף ׳סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות י ,אני מצווה
לאמור:
תיקון פרט )נו(
בתוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח—2 !958
.1
בפרט ),נז( —
) (1במקום הפסקה המתחילה במלים ״בפרט זה ,״מפה״״ והמסתיימת במלים
״ובמשרד המועצה האזורית משגב״ יבוא ״,בפרט זה ,״מפה״ — המפה של
אזור משגב הערוכה בקנה מידה  1:50,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ו׳
באב התשמ״ב ) 26ביולי  (1982וכפי שתוקנה במפה הערוכה בקנה מידה
 1:20,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ח׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 12במרס
 (1984ושהעתקים מהן מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה
על מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ובמשרד המועצה האזורית משגב״.
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
 2ק״ת התשי״ח ,עמ׳  ;256התשמ״ג ,עמי .96

1212

קובץ התקנות  ,4612כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד1.4.1984 ,

) (2במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד •הישוב קורנית יבוא:
״חלקי גושים 17680 ,17679 ,17678 :כמסומן באות א׳ במפה;
 17693 ,17677המסומן באות ב׳ ובמפה.
) (3אחרי הקו המפריד ,בקטע ״הגושים״ ,במקום ״,17695 ,17694 ,17689
18446׳'ימא ״."18446 ,17689
ח׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 12במרס (1984
)

ח

מ

6

3

1

־ ~

3

יוסף בורג
שר הפנים

י

(

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )בני שמעון ,תיקון(׳
התשמ״ד 984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות י ,אני מצווה
לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח—,21958
.1
במקום פרט )ו( יבוא:

החלפת פרט גו(
.״וספת הראשונה

״)ו(
כני שמעון
בפרט זה ,״מפה״ המפה של אזור בני שמעון ,הערוכה בקנה מידה של
 1:50,000והחתומה ביד שר הפנים ביום י״א בשבט התשמ״ד ) 15בינואר (1984
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד המועצה האזורית בני שמעון ,צומת יפתח—פלמ״ח״.
טור ב׳

טור א׳

השטח המסומן במפה באות א

בית ,קמה
ברוש

השטח המסומן במפה באות ב

דביר

השטח המסומן במפה באות ג

חצרים

השטח המסומן במפה באות ד

כרמים

השטח המסומן במפה באות ה

להב

השטח המסומן במפה באות ו

משמר הנגב
נבטים

השטח המסומן במפה באות ז
השטח המסומן במפה באות ח

שובל

השטח המסומן במפה באות ט

תאשור

השטח המסומן במפה באות י

תדהר

השטח המסומן במפה באות י״א

השטח המותחם במפה בקו אדום פרט לאותם שטחים המסומנים באותיות א עד יא.״
י״א בשבט התשמ״ד) 15בינואר (1984
<חמ (3—136

י

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
 2ק׳׳ת התשי״ח ,עמ׳  ;1256התשמ״ב ,עמ׳ .536
קובץ התקנות  ,4612כ׳״ח באדר בי התשמ״ד1.4.1984 ,

1213

צו המועצות המקומיות ) ג ( )רהט( ,ה ח ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות ן  ,אני מצווה
לאמור:
תיקון התוספת
ה י א ש י נ י

י

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג— , 1953במקום פרט
.1
)עט( יבוא:
״)עט( המועצה המקומית רהט
2

תאריך הקמתה :י״ ב בטבת התש״ם ) 1בינואר .(1980
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(.
חלקי גושים 13 :ב.ש״  15ב.ש 47 ,.ב.ש 48 ,.ב.ש..
כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר
הפנים ביום י״ א בשבט התשמ״ד ) 15בינואר  (1984ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר
שבע ,ובמשרד המועצה המקומית רהט.״
י״א בשבט התשמ״ד ) 15בינואר (1984
<חמ

יוסף

0-701

ש

ר

בורג
.

ה

פ

נ

י

מ

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,9עמי .256
 2ק״ת התשי״ג ,עמ׳  ;1174התשל״ט ,עמי .1730

כללי המועצה לענף הלול )הסדרת
) (1983/84תוספת מנסה( ,ה ו  :ש מ ״ ד 1 9 8 4 -

ייצור פטמים לשיווק בשנת הכספים

בתוקף סמכותה למי מעיפים  70 ,31 ,3ו־ 71לחוק המועצה לענף הלול )ייצור
ושיווק( ,התשכ״ד— 1963י )להלן — החוק( ,קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
בכללים אלה —
.1
״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק;
״פטמים״ — תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים.
הגדלת מכסה
ארצית

המכסה הארצית לגידול פטמים לשיווק בשנת הכספים  1983/84שעל פי סעיף 2
.2
לכללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור פטמים לשיווק בשנת הכספים ,(1983/81
התשמ״ג—) 1983להלן — הכללים העיקריים( תוגדל ל־ 155,000טונות לפי משקל חי.
2

חלוקת המכסה
הנוספת

ועדת המכסות תקבע למגדלים תוספות למכסה האישית שנקבעה על פי הכללים
.3
העיקריים ,בהתאם להנחיות שר החקלאות בדבר תכנון הקלאי והמלצותיו.
נתאשר.
כ״ג באדר א׳ התשמ״ד ) 26בפברואר (1984

דן ירדן
יושב ראש המועצה לענף הלול

)(3—685 an

פ ס ח ג ר ו פ ו־
שר החקלאות

גדעון פ ת
שר התעשי ה והמסחר

 1ם״ח התשכ״ד ,עמ׳  ;12התשמ״א ,עמ׳ .178
 2ק״ת התשמ״ג ,עמי .1428

1214

המחיר  80שמלים
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