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 תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשמ״ג-1983

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשל״ט—1978 2 —

 (1) בפסקה (1) —
 (1) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא ״1,000,000 שקלים — לענין שנת

 המס 1982״ ;

 (2) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא ״50,000 שקלים — לענין שנת המס
 1982״ ;

 (2) בפסקה 2(א), אחרי ״750,000 שקלים — לענין שנת המס 1981״ יבוא
 ״1,500,000 שקלים — לענין שנת המס 1982״ ;

 (3) בפסקה (3), בדישה, במקום ״עד 1981״ יבוא ״עד 1982״ ובסופה יבוא
 ״500,000 שקלים — לענין שנת המס 1982״.

 2. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1983.

ם א ר י ד ו ר ר ו  י״ג בניסן התשמ״ג(27 במרס 1983) י
ר צ ן א ( ף ך ש

 ( 3 ~ 7 2 ° 
נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.  1 דיני מדי

 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 242,- התשמ״ב, עמי 1270.

ו 9 7 8 - ח ״ ל ש ח ן(פטור ממס הכנסה)(מס׳2ז), ה  צו עידוד החסכו

1 9 8 3 - ג ״ מ ש ח  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2), 5(ב) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני  ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 ן

 מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

ת 1. בסעיף 2 לתוספת לצו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 12), התשל״ח— פ ס ו ת ה ה ק י  ת

— 2 1978 

, אחרי פסקה (4) יבוא:  (1) בסעיף קטן(ב)
 ״(5) חוסד שטרם סיים שתי שנות חסכון ביום ב׳ באייר התשמ״ג (15
 באפריל 1983) רשאי, בנוסף לאמור בפסקה (4), להפקיד עד ליום י״ז באייר
 התשמ״ג (30 באפריל 1983) סכום חד פעמי שלא יעלה על 2,800 שקלים.״

 (2) במקום האמור בסעיף קטן(ד) תשלום ריבית והצמדה, יבוא:
 ״החוסך יזוכה בעת הוצאת כספי החסכון מהתכנית בריבית ובהפרשי הצמדה

 כמפורט בסעיפים קטנים (ה) ו־(ו).״

 (3) במקום האמור בסעיף קטן(ה) חישוב הריבית, יבוא:
 ״(1) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית, בשיעור

 שיבחר הבנק אד שלא יפחת מ־2.5% לשנה;

 1 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52! התשל״ז, עמי 159.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1631; התשמ״א, עמי 5; התשמ״-ג, עמי 504.

ה 2 נ ק ן ת  תיקו

לה ו  תח
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 (2) משך התקופה לענין חישוב הריבית יהיה כדלהלן:
 (א) תחילתה ב־1 בהודש שלאחר החודש בו נעשתה ההפקדה;

 (ב) סופה ביום האחרון בחודש הקודם לחודש בו הוצאו כספי החסכון
 מהתכנית;

 (3) הריבית תהיה צמודה;

 . (4) הודעה על שיעור הריבית ונמסר לחוסך בכתב בעת חתימתו על טופס
 ההצטרפות לתכנית, או בהודעת הבנק לחוסך על צרופו לתכנית.״

 (4) במקום האמור בסעיף קטן(ו) חישוב ההצמדה, יבוא:

 ״ההפקדה בתכנית והריבית עליה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט
 להלן:

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת
 החסכונות מהתכנית (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה
 לעומת המדד שנתפרסם לחודש שבו הופקדה הפקדה כלשהיא (להלן —
 המדד היסודי), תשולם אותה הפקדה והריבית עליה כשהן מוגדלות

 בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי;
 לענין זה, ״מדד המהירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן
 (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם
 יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא
 במקומו, בין אם הוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים
 ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה

 המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.״

ם א ר י ד ו ר ר ו  ט׳ בניסן התשמ״ג(23 במרס 1983) י
) שר האוצר 3 ~ 1 2 מ 5 ח ) 

 תקנות הרשויות המקומיות (חלוקת חמורת ארנוגח רכוש),

9 ן 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

ת רכוש), נ ו מ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (תמורת א
 התשל״ה—1975 •י, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

ת התמורה ק ו ל  1. התמורה תחולק בשנת הכספים 1983 לרשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ח
 ומועצות אזוריות) כלהלן:

 (1) סכום שווה לזה שחולק בשנה קודמת יחולק לכל רשות מקומית שקיבלה מן
 התמורה בשנה הקודמת;

 (2) תוספת התמורה בשנת הכספים לעומת הסכום של השנה שקדמה לה תחולק
 לפי שלבים אלה:

 (א) רשות מקומית חדשה שהוקמה בשנה שקדמה בשנתיים לחלוקת התמורה
 תקבל סכום בשיעור השווה ל־10% מהתקציב השנתי שאושר לה בשנה

 שלאחר שנת הקמתה;
 1 ם״ח התשל״ה, עמי 107.
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 (ב) 10% מסך כל התמורה יחולק בין הרשויות המקומיות האמורות בפסקה
 (1) לפי חלקה היחסי של כל רשות מקומית בהכנסות מהארנונה הכללית של
 כלל הרשויות המקומיות בשנת הכספים שקדמה בשנתיים לשנה שבה מחולקת

 התמורה;

 (ג) 10% מיתרת התוספת לאחר החלוקה לפי פסקאות משנה (א) ו־(ב),
 יחולקו בין הרשויות המקומיות האמורות בפסקה (1) לפי מספר המטרים
 הרבועים של שטחי רצפה בבנינים שבנייתם נגמרה בתחום אותה רשות
 מקומית, בשנה שקדמה בשנתיים לשנה שבה מחולקת התמורה, ובלבד שהסכום
 המשתלם לרשות מקומית פלונית לפי פסקת משנה זו, לא יעלה על 25%
 מכל סכום שהגיע לאותה רשות מקומית בחלוקת התמורה בשנה הקודמת;
 בחישוב זה יהיה לכל מ״ר של בנינים לצרכי משרדים, עסקים, הארחה ותעשיה
 משקל של חמישה מ״ר; לענין פסקת משנה זו, ״גמר בנייה״ — כמשמעותו

;  בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—21961

 (ד) היתרה, לאחר חלוקת הסכומים לפי פסקאות משנה (א) עד (ג), תחולק
 בין הרשויות המקומיות האמורות בפסקה (1) לפי חלקה של כל רשות מקומית

 בתמורה בשנה הקודמת.

פ 2. בחלוקת התמורה יובאו בחשבון שינויים שחלו בתחום שיפוטן של הרשויות ו ח ת : ם 1 ״ ו נ ,  ש

ט המקומיות, כתוצאה מהרחבתן, צמצומן, איחודן, מיזוגן או הפרדתן למספר רשויות ו פ י  ש

 מקומיות.

ג ר ו ף ב ס ו  ח׳ בניסן התשמ״ג(22 במרס 1983) י
) שר הפנים m 3-916 

 2 ס״1ז התשכ״ח, עימ׳ 100.'

ת שונות)(תיקון), א ח  תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון גפני מ

 התשמ׳יג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945!, ובאישור ועדת
, אני מתקין תקנות אלה: 2  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

, ספת 1. בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי״ט—1959 3 י התו ו נ  שי

 בתוספת —
 (1) ליד אנפלסמה, במקום ״23״ יבוא ״60״ ;

 (2) ליד בבזיה, במקום ״35״ יבוא ״60״ ;

 (3) ליד בבזיילה, במקום ״35״ יבוא ״60״ ;

 (4) ליד ברוצלוזיס לצאן במקום ״10״ יבוא ״45״.

׳ 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ ח בניסן התשמ״ג(1 באפריל 1983).  תחילי

ך י ל ר ה א ח  י״ז בניסן התשמ״ג(31 במרס 1983) ש מ
 >חמ 0-779 שר החקלאות

ס׳ 1, עמי 155.  1 ע״ר 1945, תו
 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206; התשמ״יב, עמי 170.

 3 ק״ת התשי״ט, עמי 638; התשמ״ב, עמי 1097, עמי 1364; התשמ״ג, עמי 177 ועמי 1112.
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ן 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  הודעת מחלות בעלי חיים (חשלום פיצויים)(מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי"לפי סעיף 15(1) לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 (להלן — הפקודה),
 אני קובע לאמור:

 1. סכום הפיצויים המרבי שתשלם הממשלה לבעליו של בעל חיים שהומת לפי הולאלת פיצויים
™™ZI •הפקודה יהיה כמפורט בתוספת לצדו של אותו בעל חיים 

ת הצמדי, למדד י ז כ ר מ  2 (א) בסעיף זה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה ה
 לסטטיסטיקה.

 (ב) סכומי הפיצויים המרביים שבתוספת יועלו במועדים הקבועים להלן לפי שיעור
 עליית המדד כלהלן:

 (1) ב־1 בינואר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה
 שקדמה לה, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו;

 (2) ב־1 באפריל של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה
 ׳ השנה לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה;

 (3) ב־1 ביולי של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה
 שגה, לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה;

 (4) ב־1 באוקטובר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה
 שנה, לעומת המדד לחודש אפריל של אותה שנה.

 (ג) היה סכום הפיצויים פחות ממאה שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של חמישה שקלים; היה סכום הפיצויים יותר ממאה שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא

 מכפלה של עשרה שקלים.

 3. תחילתה של הודעה זו ביום י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983). תחילי׳

י י ט י  4. הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשמ״ג—1982 2 — בטלה. ב

 תוספת

 (סעיף 1)

 סוג בעלי חיים בשקלים

 בקר

 פר רביה טהור 65,000

 פר רביה מעורב 43,000

 פר רביד. מקומי(בלאדי) 16,000

 פרת חלב הרשומה בביקורת החלב 33,000

 פרת חלב שאינה רשומה בביקורת החלב 30,000

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 155.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 219.
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ם בשקלים י י ו צ י ר הפ ו ע י י חיים ש ג בעל  סו

19,000 

13,000 

33,000 

30,000 

7,500 

 ועוד 63 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 28,300

19,000 

6,000 

 ועוד 39 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 17,600

13,000 

3,900 
 ועוד 23 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 12,000

7,500 
 ועוד 63 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 28,300

6,000 

 ועוד 62 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 15,100

17,500 

9,000 

11,000 

6,500 

3,300 

 ועוד 440 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי לא יעלה על 5,400

 פרת בשר מוכלאת .

 פרה מקומית (בלאדי)

 עגלה בהריון מעדר בביקורת החלב

 עגלה בהריון שאינה בביקורת החלב

 עגלה מעדר חלב שאינה בהריון

 עגלה מכלוא בהריון

 עגלה מכלוא שאינה בהריון

 עגלה מקומית (בלאדי) בהריון

 עגלה מקומית (בלאדי) שאינה בהריון

 עגל מעדר חלב או מכלוא

 עגל מקומי(בלאדי)

 צאן

 איל רביד. שאישר משרד החקלאות

 איל רביד, שלא אישר משרד החקלאות

 כבשה הרשומה בביקורת החלב

 כבשה שאינה רשומה בביקורת החלב

 טליה (בגיל חודש)
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 סוג בעלי חיים שיעור הפיצויים בשקלים

1,700 

 ועוד 630 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכללי לא יעלה על 5,600

10,000 

5,500 

7,500 

5,500 

3,300 

2,100 
 ועוד 630 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכללי לא יעלה על 5,400

1,100 
 ועוד 310 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא יעלה על 2,700

600 
 ועוד 440 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא יעלה על 2,300

550 
 ועוד 225 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא יעלה על 1,700

43,000 

22,000 

65,000 

17,500 

17,500 

6,500 

 טלה (בגיל חודש)

 תיש לבן או מעורב

 תיש שחור

 עז לבנה

 עז מעורבת

 עז שחורה

 גדיה לבנה או מעורבת (בגיל חודש)

 גדיה שחורה׳(בגיל חודש)

 גדי לבן או מעורב (בגיל חודש)

 גדי שחור (בגיל חודש)

 ?ן לוטי פרםה

 סוס רכיבה גזעי

 סוס רכיבה בלתי גזעי

 סוס הרבעה

 סוס עבודה

 פרד

 חמור

28,000 

11,000 

 שוניפ

 גמל

 חזיר

1,600 

4,400 

 דכורימ

 נחיל דבורים

 דבורית
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ג בעלי החיים שיעור הפיצויים בשקלים  סו

ת פו  עו
 מבוגרים

195 

210 

280 

88 

350 

280 

150 

350 

415 

630 

210 

210 

/ ם י ח ו ר פ  א
ת חו  אפרו

 בגיל יום אחד

29.00 

32.70 

88.00 

12.60 

48.00 

25.00 

50.00 

31.00 

43.00 

180.00 

25.00 

 ביצי
 דגירה

6.70 

6.70 

13.20 

8.80 

32.70 

20.00 

35.20 

24.00 

20.00 

75.00 

20.00 

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 עופות

 תרנגולות מגזע קל להטלה

 תרנגולות מגזע קל לרביה

 תרנגולות ותרנגולים מגזע כבד ורביה

 פטמים

 אווזים

 ברווזים

 מולרדים

 ברברים

 תרנגולי הודו לבשר

 תרנגולי הודו לרביה

 פסיונים

 יונים

׳ א באדר התשמ״ג(24 בפברואר 1983) י  י
 (חמ 234—3)

׳ג-1983  הודעת הדואר (שמוי התוספת השלישית לפקודה), התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב) לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—976! 1
 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מודיע לאמור:

 שקלים

2 יבוא: ספת 1. במקום האמור בתוספת השלישית לפקודה ת התו פ ל ח  ה
 השלישית

 ״פיצויים —

 בעד דבר דואר רשום למעט חבילה, עד 799

 בעד חבילה שמשקלה עד 3 ק״ג, עד 500

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג, עד 799

 בעד הבילה שמשקלה למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג, עד 1199

 בעד הבילה שמשקלה למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג, עד 1598״

לה 2. תחילתה של הודעה זו ביום כ״ ב בניסן ׳התשמ״ג (5 באפריל 1983).  תחי

י צ פ ו ר י כ ד ר  כ״ג בניסן התשמ״ג(6 באפריל 1983) מ
) שר התקשורת 3 ־ 1 3 0 ט 6 ח ) 

ת ישראל, נוסח חדש 29, עמי 567. נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 222.
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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים וחובת מכירה באריזות של

ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  בשר קפוא) (מסי 5), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה — הגדרות

 ״בשר בקר קפוא״ — בשר בקר קפוא מן הסוגים המפורטים בתוספת, למעט בשר עגל;

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

 ״בשר בקר קפוא טחון״ — בשר בקר קפוא טחון ללא תוספת חמרים אחרים פרט למלח;

 ״בשר עגל״ — בשר קפוא מעגל הלב עד גיל 6 חדשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהיר
 מיובא מהולנד;

 ״המנהל״ — מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיך
 לענין צו זה;

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ו—1975 2,

 2. המחיר המרבי לבשר בקר קפוא הוא כנקוב בתוספת. המתיר המרבי

 3. לא ימכור אדם בשר קפוא ללא עצמות לקמעונאי, אלא באותן אריזות (קרטונים)
 שבהן הוא נמכר במחסני משרד התעשיה והמסחר.

 4. (א) לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בצו זה אלא על פי היתר
 מאת המנהל.

 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 206 שקלים לק״ג
 לצרכן כולל מע״מ.

 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים וחובת מכירה באריזות של ביטול
 בשר קפוא) (מם׳ 4), התשמ״ג—1983 3 — בטל,

ה י י ח  6. תהילתו של צו זה ביום י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983). ת

 תוספת

 (סעיף 2)

(כולל הובלה וסבלות למקום עיסוקו) נאי  (א) במכירה לקמעו

 בשר בקר קפוא ללא עצמות בקרטונים

 בשר בקר קפוא מוכשר

 בשר בקר קפוא טחון 122.30
 1 ם״ת התשי״ה, עמ׳ 24! התשמ״ב, עמי 92.

, עט׳ 52.  2 ס״ח התשל״ו
 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 810.

ר מכירה סו  אי
 של בשר ללא

ת  עצמו

 איסור מכירה
 של סוגי בשר

 אחרים

 המחיר בשקלים לק׳׳ג
 ללא מע׳׳מ

122.30 
128.00 
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 המחיר בשקלים לק״ג
מ " " מ י י ו  (ב) במכירתלצרכן— כ

 חזה וקשתית (שפונדרה) 130.00:

 צלעות, לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע 146.00

 כתף מרכזי 173.00

 צלי כתף, ורד הצלע, פילה מדומה 192.00

 בשר ארוז בקרטון (קרטון שלם מקורי המכיל 9 או 10 נתחים) 154.00

 בשר בקר קפוא טחון 157.00

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 6.60

ת ן פ ו ע ד  . ג
 שר התעשיה והמסחר

 ט״ז באדר התשמ״ג (1 במרס 1983)
 (תמ 890—3)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמח חיטים)

 (תיקון מס׳ 5), התשמ״ג--983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
 אני מצווה לאמוד:

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

ספת ת התו פ ל ח  ה

 ״תוספת

 (סעיף 2)

־ - ה ר י כ מ ל ק״ג , ב כ ת, ל לו  המחיר בשקלים, בחבי
ר ב׳  טו

ם י ל ק ש  מחיר המכירה מהמחסן נ
נה נטו ללא מע׳׳מ  למו

 לצרכו
 כולל מע״ס

אי נ  לקמעו
 ללא מע״מ

נאי  לסיטו
 ללא מע׳׳מ

ר ב׳  טו
ם י ל ק ש  מחיר המכירה מהמחסן נ

נה נטו ללא מע׳׳מ  למו
 טור א׳
 המצרך

 קמח בהה (אחיד) 9,790 12.06 12.98 15.90

 קמח לבן 10,760 13.03 13.69 17.25

 קמח לבן מיוחד או סולת 10,930 13.20 14.20 17.95

 קמח סוג א׳ לפסח 11,514

 קמח סוג ב׳ לפסח 11,344״

 2. מחיר המכירה מהמחסן אינו כולל את מהיר השקים.

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983).

ר המכירה י ח  מ
 מהמחסן

לה  תחי

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 ט״ז באדר התשמ״ג (1 במרס 1983)׳
 (חמ 441—3)

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1198; התשמ״ג, עמי 829.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו)

 (מס׳ 5), התשמ״ג~1983

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ן— הגדרות
׳ • / * ׳ . .  5ד219• .

 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה: מחיר מר!
ר ד׳  טו

 תמחיר בשקלים במכירה •
ו  לצרכ

ל מע׳׳נ ל ו  כ
נאי  לקמעו
 ללא מע״מ

ר ג׳  «ו

ת  הכמו

ר ב׳  טו

 האריזה

 «ור א׳
 המצרך

 חלב ומשק»יונ תל ב

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית i ליטר 4,85 6.20

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 9.26 11.60

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית i ליטר 4.58 5.90

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 9.21 11.70

 חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ״ל 8.89 11.40

 i ליטר 8.11 10.70
 מכל פלסטיק או

 מכל קרטון
 חלב רויון(1.5% שומן)

 חלב תיון(1.5% שומן) מכל קרטון 1 ליטר 15,38 20.30

 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 3.52 4.60

 חלב עמיד מכל קרטון 1 ליטר 14.77 18.70

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית .1 ליטר . 8.72 11.10

 חלב הומוגני מכל קרטון 1 ליטר 10.90 13.80

 תוצרת חלב ניגרת

 גביע 170 מ״ל 3.61 4.65
 זבדה ״אשל״ מתוצרת תנובה,

 ״עדית״ מתוצרת טרה

 גביע 170 מ״ל 3.54 4.55
 לבן(3% שומן) ״גיל״ מתוצרת תנובה,

 ״עוז״ מתוצרת טרה

 ״יוגורט״ מתוצרת תנובה, טרה גביע 170 מ״ל 3.95 5.05

 גביע 170 מייל 5.19 6.75
 ״דנובה״ מתוצרת תנובה, ״מונה״

 מתוצרת שטראוס

 שכמת

 שמנת חמוצה גביע 170 מ״ל 5.94 7.70

 שקית 250 מ״ל 16.35 21.50
 שמנת מפוסטרת (33% שומן) מתוצרת

 תנובה, טרה, שטראוס

 1 סייח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ט״ח התשל״ו, עמי 52.
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׳ ד ד ו • 

 תמחיר בשקלים במבירזו —
׳ ר ג  טו

נאי לצרכ1  לקמעו
ל מ«״מ ל ו ת ללא מע״מ כ ו מ כ  ה

10.10 7.97 

19.50 15.28 

11.20 8.82 

 100 גרם

 200 גרם

 100 גרם

ר ב׳  9ו

 האריזה

 חבילה
 חבילה

 חבילה

ר א׳  סו

 המצרך

 חמאה

 חמאה מלוחה

 חמאה בטעם הולנדי מתוצרת תנובה

 גבינות רכות ולבנות

 גבינה כחושה רגילה מתוצרת טרה חבילה 250 גרם 10.31 13.10

 גבינה לחיתוך כחושה ״כנען״

 מתוצרת תנובה חבילה 250 גרס 14.05 18.50

 גבינה לחיתוך כחושה ״כנען״ מתוצרת
 תנובה חבילה 500 גרם 28.03 35.80

 גבינה כחושה לחיתוך ״כנענית״
 מתוצרת תנובה גביע

 גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובה גביע

 גבינה לחיתוך חצי שמנה (5% שומן)
 ״טוב טעם״ מתוצרת טרה חבילה 250 גרם 17.02 21.80

 גבינה חצי שמנה (5% שומן) מתוצרת טרה,
 תנובה גביע

 גבינה חצי שמנה ״סביון״ מתוצרת תנובה קופסה מרובעת

 גבינה שמנה למריחה (9% שומן)
 מתוצרת תנובה, טרה, שטראוס גביע

 גבינת קוטג׳ (9% שומן) מתוצרת תנובה,
 טרד, גביע

 גבינה שמנה למריחה (12% שומן) מתוצרת
 תנובה, טרה גביע

 גבינה מלוחה ״עין חמד״ או ״חמד״

 מתוצרת תנובה חבילה 250 גרם 19.55 25.50

 גבינת ברינזה מתוצרת תנובה, טרה חבילה 250 גרם 25.92 34.10

 גבינת ״פטה״ מחלב בקר מתוצרת תנובה פח 1 ק״ג 112.31 148.00

 250 גרם 15.81 20.80

 250 גרם 10.32 13.10

 250 גרם 10.57 13.50

 125 גרש 5.99 8.10

 250 גרם 11.02 14.10

 225 גרם 10.73 13.70

 250 גרם 14.15 18.10

 1 ק״ג 111.19 146.00•

 חבילת פרוסות 200 גרם 26.81 35.00

 חבילת פרוסות 200 גרס 29,29 38.40

 גבינות קשות

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״גלבוע״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״
 מתוצרת תנובה'
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׳ ד ־ ו ו  פ

ם במכירה • י  המחיר בשקי

נאי לצרכ!  לקמעו
לל מע״צ  ללא מעי׳מ כו

ר ג׳  «ו

 חכמות

 1 ק״ג 135.36 176.00

 שור כ׳

 האריזה

 1 ק״ג 127.94 167.00

 חבילת פרוםות 200 גרם 33.67 43.60

 חבילת פרוסות 200 גרם 30.52 39.90

 1 ק״ג 138.11 180.00

 1 ק״ג 136.12 178.00

 חבילת פרוטות 200 גרם 34.10 44.40

 חבילת פרוסות 200 גרם 38.63 50.20

181.00 139.76 i»p '1 

 טוראי

 מטניד

 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״ מתוצרת
 תנובה, ״טיראן״ מתוצרת טנא, ״פאר״

 מתוצרת טרה, ״אדמר״ מתוצרת שטראוס

 גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר״ מתוצרת
 שטראום

 גבינה קשה חצי שמנה ״גוש חלב״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״גד״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״גוש חלב״ או ״כל בי״
 מתוצרת תנובה

 גבינה קשה כלילת שומן ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה

 ״טל העמק״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״מיתן״ מתוצרת
 שטראום

 גבינה קשה שמנה ״ערד״ מתוצרת
 טנא, ״הדר״ מתוצרת טרה

 240 גרם 15.36 20.10

20.10 1:5.36 

25.90 19.79 

6.75 

6.75 

6.75 

9.50 

5.17 

5.17 

6.85 

6.95 5.29 

6.00 4.54 

 200 גרם

 240 גרם

 170 מ״ל 5.17

 120 מ״ל

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 120 מ״ל

 120 מייל

 6 משולשים
 בקופסה

 8 משולשים
 בקופסה

 16 משולשים
 בקופסה

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גבינות מותגות

 ״כרמל״ או ״עמק״ מתוצרת תנובה

 ״גועס״ מתוצרת תנובה

 ״משק״ מתוצרת תנובה

 יוגורט בטעם פירות ״פריגורט״ תנובה
 ״יוטבתה״ (3% שומן)

 יוגורט דל שומן עם פירות ״פרילי״
 תנובה (1.5% שומן)

 ״יוגינג״ בטעם פירות מתוצרת תנובה

 ״מילקי״ מתוצרת שטראוס

 מעדן חלב בטעמים (1.5% שומן) ״קרמלי
 תנובה, ״טנא קרם״, ״טנא פרי״,

 ״דגי״ שטראום

 ״יוגלי״ מתוצרת תנובה
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 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס׳ 4),
 התשמ״ג•—1983 3 — בטל.

ך י ל ר ה א ח  ש מ
 שר החקלאות

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983).

׳ג (2 במרס 1983)  י״ז באדר התשמ׳

 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 812.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)

ג-9£3ז ׳ ׳ 5), התשמ׳ ס מ ) 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 י,
 אגי מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״עוף קפוא״ — פטם שחוט, לא מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים, ללא קרביים

 וללא חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקית;

 ״משפחתי״ — עוף קפוא, מבותר וארוז במגש;
 ״פטם כשר למהדרין״ — פטם שחוט, מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים וללא

 חלקי פגים, כשהוא מוקפא וארוז בשקית ומוחתם בחותמת הרבנות ״כשר למהדרין״;

 ״מע״מ״ — מס ערד מוסף כמשמעותו בחוק מס ערד מוסף, התשל״ו—1975 2,

 2. המחיר המרבי בשקלים לק״ג עופות קפואים יהיה כלהלן:

 במכירה לצרכן
 כולל מע״מ

ח ת פ אי ב נ  במכירה לקמעו
 סוג העוף הקפוא מחסן סיטונאי, ללא מע״מ

 סוג ״מיני״, במשקל עד 1,100 גרם 62.76 83.00

 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם 62.76! 83.00
 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם 62.76 83.00
 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם 60.49 80.00

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכומים האמורים
 בסעיף 2, 1.10 שקלים (כולל מע״מ) לכל קילוגרם.

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 4),
י — בטל.  ה תשמ״ ג—1983 3

 5. תחילתו של צו זה ביום י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983).

ך י ל ר ה א ח מ 2 במרס 1983) ש ) ג ״ מ ש ת  י״ז באדר ה
 שר החקלאות

 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
, עמ׳ 32.  2 פ״ח התשל״ו
 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 830.

ת בער פ ס ו  ת
ו ת למהדרי  כשרו

 ביטול

לה  תחי
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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים)

ז 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  (מס׳ 5), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957
 אני מצווה לאמוד:

 1. בצו זה, ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בהוק מס ערך מוסף, התשל״ו-
. 2 1975 

 2. המחיר המרבי לביצה יהיה:

 במכירה לצרכן
לל מע״מ ם, כו  בשקלי

נאי בחנותו  במכירה לקמעו
 בשקלים, ללא מע״מ

ל הביצה ק ש  מ
 בגרמים

 מעל ל ־70 2.33 2.90
 מ־65 עד 70 2.29 2.85
 מ־60 עד 65 2.17 2.70
 מ־55 עד 60 1.89 2.35
2.05-  מ־50 עד 55 1.65
 מ־45 עד 50 1.21 ׳ 1.50
 עד 45 0.93 1.15

ת בעד פ פ ו  ת
 אריזה

ל  ביטו

 תחילה

 3. (א) במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי
 המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 1, 1.80 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה.

 (ב) במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שלושים ביצים לפחות רשאי
 המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 1, 1.50 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה,

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס׳ 4), התשמ׳׳ג—
 131983 — בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983).

ך י ל ר ה א ת מ  ש
 שר החקלאות

 י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983)
 (חמ 209—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ׳״ב, עמ׳ 92.
, עמ׳ 52.  2 ס״ח התשל״ו

 3 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 827.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים)

 (מס׳ 4), התשמ״ג-1983

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !
 אני מצווה לאמור:

 1. המחיר המרבי, כולל מס ערך מוסף, לדגי בקלה קפואים, מנוקים וארוזים, יהיה מחיר מרבי
 במכירה לקמעונאי במחסן המוכר כלהלן:

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ית התשמ״ג, עמ׳ 811.
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א: בשקלים לקילוגרם  (א) דגים ללא ראש כשמשקל הדג הו
 1100 גרם ויותר 152.30

 800 — 1099 גרם 145.50

 500 — 799 גרם 135.70

 300 — 499 גרם 126.10

 125— 299 גרם 110.90

 85 — 124 גרם 76.50

 (ב) דגים עם ראש מ־80 גרם עד 199 גרם 53.90

י 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים) (מס׳ 3), י ט י  ב

 התשמ״ג—1983 2 — בטל.

לה 3. תחילתו של צו זה ביום י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983).  תחי

ך י ל ר ה א ח מ  י״א באדר התשמ״ג (24 בפברואר 1983) ש
) שר החקלאות 3 ־־ מ 6 ח ) 

ל ם והודעה ע רי ת מחי א ל ע ם ושירותים mm)1 ה ה על מצדפי קו  צו הפי

, התשמ״ ג-983 ו { ׳ 6 ס  העלאת מתירים)(תיקון מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

ת 1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים פ ס ו ת ן ה קו  תי

, בסופה יבוא:  והודעה על העלאת מחירים), התש״ם—1980 2

' הפרק או הפרט י א י  ט

 המצרך של תעריף המכס

 ״מזון חלב (תחליף חלב אם) 21.07.2000
 לענין מצרך זה, ״המועד הקובע״ — פרק הזמן שבין
 ב׳ בשבט התשמ״ג (16 בינואר 1983) לבין י״ז בשבט

 התשמ״ג(31 בינואר 1983)״

ת ן פ ו ע ד  כ״א באדר התשמ״ג(6במרס 1983) ג
< שר התעשיה והמסחר 3 ־ 1  >חמ 4

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1933; התשמ״ג, עמ׳ 934.

נה  הראשו
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