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ת פ ס ו ת ! ה  תיקו

״ ( ן ו ק י ת t  תקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ)(מסי 1) (
 התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסה חדש], התשל״ז—1976 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

,  1. בתוספת לתקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (מס׳ 11), התשמ״ד—1984 2
 בחלק א׳, במקום פרט משנה 1.1.1 יבוא:

 ״1.1.1 עד 20 גרם 50״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בשבט התשמ״ה (1 בפברואר 1985). תחילה

י נ ש ט י י ן ו ב ן ר ו נ מ  ט׳ בשבט התשמ״ה (31 בינואר 1985) א
' שר התקשורת 3 ־ ־ ־ 4 י 7

 י"מ 
וסח חדש 29, עמי 567. נת ישראל, נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2630.
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 תקנות הבזק (פעולות בזק ומתן שירותי בזק בידי החברה),
 התשמ״ה-985ו

 :בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 1 (להלן —
 החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

 1. לענין סעיף 12 לחוק יראו את תקנות הדואר (שירותי טלפון), התשל״ג—1973 2,
, כאילו הותקנו מכוח סעיף 12 האמור  ותקנות הדואר (שירותי טלקס), התשל״ג—1973 3

 ככל שהן מתייחסות —

 (1) למקרים ולתנאים שבהם רשאית החברה להפסיק, לעכב ולהגביל
 פעולות בזק שהיא מבצעת ושירותי בזק שהיא נותנת;

 (2) לעניינים המפורטים בסעיף 12 לחוק;
 והכל בשינויים המחריבים מכוח הפעלת שירותי הבזק בידי החברה.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בשבט התשמ״ה (31 בינואר 1985) ותקפן עד
 יום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985).

ת לפי סעיף ו נ ק  ת
ק  12 לחו

לה ותוקף  תחי

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר התקשורת

 ח׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985)
 (חמ 1723—3)

 1 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 218.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1704; התשמ״ג, עמ׳ 673.
 3 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1712; התשמ״ג, עמ׳ 673.

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 2), התשמ״ה-985ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־ 71 לפקודת התעבורה י, אני מתקין תקנות אלה:

ן תקנה 87 1. בתקנה 87(א) לתקנות התעבורה, התשכ״א—21961, בפסקה (2), אחרי ״החומד  תיקו

 המסוכן״ יבוא ״על פי המראה החיצוני של האריזה״.

ו פ ר ו ם ק י י  ז׳ בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1984) ח
) שר התחבורה 3 ־ ־ m 8 3 

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; ס״ה התשמ״א, עמי 315. י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשמ״ד, עמ׳ 691 ועמי 1737; התשמ״ה, יע«׳ 363.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גדורים)
 (תיקון), התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 19 ג 1. בסעיף 19ג לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים),

 התשל״ט—1978 ״ (להלן — הצו העיקרי), בפסקה (3), אחרי ״החומר המסוכן״ יבוא
 ״על פי המראה החיצוני של האריזה״.

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 66 ועמי 1675; התשמ״ד, עמי 694.
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 2. בסעיף 19ד לצו העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא: וניקוז סעיף 9!ד

 ״(3) הצהרה בכתב מאת משגר החומר המסוכן לפיה החומר נארז בהתאם להוראות
 הקודקס של אי״מו וסומן ושולט בהתאם להוראות התוספת השניה;״.

ו פ ר ד ם ק י י  ז׳ בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1985) ח
) שר התחבורה 3 ~ 7 1 מ 1 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים)

 (מס׳ נ), התשמ״ה-1985

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

 1. בצו זה, ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ן— הגדרה
. 2 1975 

י מ י ח  2. המחיר המרבי לביצה יהיה: מ
רה לצרכן  במכי

לל מעי״מ׳  בשקלים, כו
ו ת ו נ ח נאי ב  במכירה לקמעו

 בשקלים, ללא מע״מ!
 משקל הביצה

 בגרמים

 מעל ל ־70 35.80 44.50

 מ־65 עד 70 34.20 42.50

 מ־60 עד 65 33.80 42.00

 מ־55 עד 60 30.20 37.50

 מ־50 עד 55 28.20 35.00

 מ־45 עד 50 24.20 30.00

 עד 45 20.90 26.00

ת בעד פ ס ו  3. במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה. שש ביצים לפחות רשאי המריר ת

ה לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 2, 25 שקלים (כולל מע״מ) לאריזה. מ ר  א

ל  4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לביצים) (מס׳ 2), התשמ״ה_ ביטו
 31985 — בטל.

ה ל י ח  5. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בשבט התשמ״ה (24 בינואר 1985). ת

ר ו ב צ ק ע  א׳ בשבט התשמ״ה (23 בינואר 1985) י
) שר הקליטה 3 ~ 2 0 מ 9 ח ) 

 ממלא מקום שר החקלאות
 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.

 2 סייח התשל״ו, עמי 52.
 3 ק״ת התשמ״ה, עמי 205.
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 צי הפיקוח על מצרמם ושיהתיימ(מהידים מדבייט 1למצדכיט)

 (תיקון מס׳ 47 התשמ״ ה-985 ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1937 י,
 אני מצווה לאמור:

ת 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למצרכים), התשמ״ה— פ ס ו ת ן ה קו  תי

— 2 1984 

 (1) במקום חלק שמונה־עשר יבוא:

 ״חלק שמונה־״סשר: יחש

 בחלק זה —

 ״לחם כהה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח כהה; או מקמח קיבר, בין שהוא מעורב עם
 קמחימ אחרים ובין אמ לאו, שמכיל או שאינו מכיל סוכר או שומן, והאפוי בצורת

 ככר מוארכת או עגולה;

 ״לחם כמון (קימל)״ — לחם הצי־כהה המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם:

 ״להם לבן״ — להם הנאפה מקמה לבן בלבד, שאינו מכיל סוכר ושומן או המכיל בחומר
 יבש סוכר או שומן או שניהם כאחד בשיעור של עד 5%, והאפוי בצורת ככר מוארכת

 או עגולה;

 ״לחמניה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד עם או בלי פרג או שומשום, המכיל בחומר יבש
 סוכר או שומן או שניהם כאחד, בשיעור של לא פחות מ־5% ממשקלו; •

 ״חלה״ או ״מאפה שמרים״ — להם או מאפה הנאפה מקמה לבן בלבד — בין אם הוא מכיל
 סוכר, שמן או כל תוספת אחרת ובין אם לאו, ואפוי בצורה קלועה או אחרת, מרצועה

 אחת או שתי רצועות של בצק.

 המחיר בשקלים במכירה —

 לצרכן
ל מע״מ ל ו  כ

נאי  לקמעו
 המצרך המשקל בגרמים כולל מע״מ

 לחם כהה (אחיד) 750 5:8.04 65

 לחם לבן 750 87.81 100

 הלה או מאפה שמרים 500 157.65 175

 לחם כהה (אחיד) 500 92.77 104

 להם לבן 500 104.14 119

 לחם לבן 250 66.10 74

131 118,76 500 ( ל מ י ק ) ן ו מ  לחם כ

 לחמנייה 60 22.66 26

 לחים כהה (אחיד) פרוס 7:50 165.60 184

 להם לבן פרוס וארוז 500 165.60 184״

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 312, עמי 366 ועמי 527.
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 (2) במקום חלק תשעה־עשר יבוא:

 ״הלל! תשעה־עשר: קמח חיטים

 בחלק זה —

 ״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בחלק זה;

 ״קמח כהה (אחיד)״, ״קמח לבן מיוחד״ ו־״קמה סולת״ — כמשמעותם בצו הפיקוח על
ם (ייצור קמח חיטה ושיווקו), התשכ״ט—1969 3 ; י ת ו ר שי  מצרכים ו

 ״מחיר המכירה מהמחסן״, לגבי קמח לסוגיו — המחיר בשערי טחנת הקמח, בתפזורת —
 כולל טעינת הקמח על כלי הרכב של הקונה; בשקים — אינו כולל ההעמסה למכונית

 הלקוח, סידור השקים עליה ומחיר השקים.

 לגבי קמח בשקים לשימוש הד פעמי באריזה הד־פעמית — המחיר כולל את ערך
 השקים; לגבי קמח בשקים לשימוש חוזר — המחיר אינו כולל את ערך השקים;

 המהיר במכירה על ידי הסיטונאי כולל הובלה עד מחסן הקונה;

 במכירה —
 לצרכו

לל מע״מ  כו

לות של ק״ג  ם בחבי

נאי  לקמעו
 ללא מע״מ

 המחיר בשקל
נאי  לסיטו

 המשקל ללא מע״מ

 מחיר המכירה
 מהמחסן

נה  בשקלים לטו
 המצרך נטו ללא מע״מ

 קמה כהה (אחיד) 147,000 1 ק״ג 179,87 189.91 230

 קמח לבן 162,460 1 ק״ג 196,70 204.42 253

 קמה לבן מיוחד או סולת 164,680 1 ק״ג 197.03 207.69 257

 קמח תופח מתוצרת ״אוסם״ 1 ק״ג 494.20 682

 קמת תופח! ״אפיכל״ מתוצרת ׳מטע״ 350 גרם 223

 קמח תופח' מתוצרת ״אסם״ 350 גרם 193.48 267״;

 (3) במקום חלק עשרים ואחד יבוא:

 ״הלק עשרימ ואחד: משר קפוא

 1. 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 ללא תוספת המרים אחרים פרט למלח;

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

 ״סטיק עין״ — בשר בקר קפוא פרוס שעובד מוורד הצלע, לאחר שהוסרה שכבת בשר
 ושומן מהחלק בוורד הצלע הנקרא ״עין״;

 ״המנהל״ — מנהל מינהל הסתר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיך
 לענין צו זד״

581 

 3 ק״ת התשכ״ט, עמי 1897.
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 לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בחלק זה, למעט סטיק עין, אלא
 על פי היתד מאת המנהל.

 ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 3,830 שקלים לק״ג
 לצרכן, כולל מע״מ.

 המחיר בשקלים
y o s ? ? • ג ' ק  במכירה לקמעונאי(כולל הובלה וסבלות למקום עיסוקו) — ?

 בשר בקר קפוא מדרום אמריקה ללא עצמות בקרטונים (9 חלקים) 2,250

 בשר בקר קפוא מוכשר 2,380

 בשר בקר קפוא מאירלנד ומצרפת (קרטון אדום) כתף וכוי 2,490

 בשר בקר קפוא: מאירלנד ומצרפת (קרטון כחול) חזה וכר 1,980

 בשר בקר קפוא מאנגליה (באריזות צרכניות) (קרטון אדום) כתף וכר 2,600

 בשר בקר קפוא מאנגליה (באריזות צרכניות) (קרטון כחול) חזה וכר 2,130

 כבד רגיל מתוצרת ארה״ב 1,250

 כבד מובהר מתוצרת ארה״ב • 1,480

 כבד מתוצרת ארגנטינה 1,200

 המחיר לצרכן
מ ' , ? י מ י 7 1  במכירה לצרכן — 3

 חזה וקשתית (3, 9) 2,430

 צלעות לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע (2, 7, 8, 10) 2,730

 ורד הצלע וכתף מרכזי (4, 1) 3,280

 צלי כתף, פילה מדומה (5, 6) 3,580

 בשר ארוז בקרטון (קרטון שלם מקורי המכיל 9 הלקים) 2,840

 בשר בקר קפוא טחון 2,860

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 125

 כבד רגיל מתוצרת ארה״ב 1,700

 כבד מובחר מתוצרת ארה״ב 2,050

 כבד מתוצרת ארגנטינה 1,650״;

 (4) במקום חלק עשרים ושניים יבוא:

 ״חלק עשרים ושניים: מרגרינה ושמן

 :בחלק זה —

 (א) יצרן ידפיס על גבי תווית שבאריזת שמן סויה מזוקק את מחירו המרבי;

 (ב) לא יסיר אדם את התרת האמורה ולא ישנה את המחיר המודפס עליה;

 (ג) שמן סויה מזוקק שעל אריזתו הודפס מחיר הנמוך מהמחיר המרבי לפי חלק
 זה, יימכר לפי המחיר המודפס עליו.
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 המחיר בשקלים במכירה —
 לקמעונאי לצרכן

 המצרך האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ

 מרגרינה עם או בלי מלח חבילה 200 גרפ 132.90 170

 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 250 גרם 200.36 255

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 148.40 190

 מרגרינה לאפיה חבילה 200 גרם 132.90 170

 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 163.19 210

 מרגרינה עם חלב גביע 250 גרם 232.22 295

 שמן סויה מזוקק (א) בקבוק זכוכית 630 סמ״ק 486.50 615
 (ב) בקבוק פלסטי 1000 סמ״ק 808.00 1,010
 (ג) מכל פלסטי 3000 סמ״ק 2,400.00 2,980
 (ד) מכל פלסטי 4900 סמ״ק י 3,915.00 4,800
 (ה) מכל פח: 4900 םמ״ק 4,193.00 5,150

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בשבט התשמ״ה (24 בינואר 1985). תחילה

ם ר ן פ ו ע מ  א׳ בשבט התשמ״ה (23 בינואר 1985) ש
1 ראש הממשלה 5 - מ 6 ח ) 

 ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

 הודעת הדואר (התאמת התוספת השלישית לפקודה), התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) להודעת הדואר(שינוי התוספת השלישית לפקודה),
 התשמ״ה—1984 אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י׳ בשבט התשמ״ה (1 בפברואר 1985) יהיה נוסח התוספת השלישית התאמת התוספת
ת י ש י י ש , כלהלן: ה  לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976 2

 פיצויים שקיי°
 בעד דבר דואר רשום, למעט חבילה, עד 9,900
 בעד חבילה שמשקלה עד 3 ק״ג, עד 6,200
 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג, עד 9,900

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג, עד 15,000
 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג, עד 20,200

ם א ל ם ט ר ר ו  ח׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985) י
) המנהל הכללי של משרד התקשורת 3 ־ ־ ' * * מ ח ) 

 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 368.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמי 567; ק״ת התשמ״ה, עמי 450.
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 הודעת הבזק (תשלומים בשל שירותי בזק) (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות הבזק (תשלומים בשל שירותי בזק),
 התשמ״ד—1984 !, אני מודיע לאמור:

, בתוספת השניה,  1. בהודעת הבזק (תשלומים בשל שירותי בזק), התשמ״ה—1984 2
 הלק ר, במקום פרט 2 יבוא:

 ״2. שיחה מקומית מטלפון ציבורי המופעל על ידי אסימון 35.״

 2. תחילתה של הודעה זו ביום י״א בשבט התשמ״ה (2 בפברואר 1985).

ם א ל ס ט ר ר ו  י׳ בשבט התשמ״ה (1 בפברואר 1985) י
 המנהל הכללי של משרד התקשורת

ת פ ס ו ת ן ה  תיקו
 השניה

לה  תחי

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 1113.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 74.

 צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 1 (להלן — החוק),
 ובאישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מורה לאמור:

 1. ביום ז׳ באדר התשמ״ה (28 בפברואר 1985) יחדלו מלהיות הילך הוקי בישראל —

 (1) מעות בערך נקוב של 10 אגורות חדשות;

 (2) מעות בערך נקוב של חצי שקל.

 2. צו זה לא יחול על מעות שהוכרזו במטבעות זכרון או מטבעות מיוחדים לפי
 סעיף 33א לחוק.

 3. המוסר לבנק ישראל מעות שבוטלו לפי צו זה, תוך חמש שנים מיום הביטול, יהיה
 זכאי לקבל תמורתם, ללא עמלה, הילך חוקי שווה ערך.

 ביטול מעות
ת הילך ו  מלהי

 חוקי

ת תמורה ל ב  ק
ק ישראל  מבנ

ם ו ב ל ד נ ה מ ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 ג׳ בשבט התשמ״ה (25 בינואר 1985)
 (חמ 105—3)

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192; התש״ם, עמי 128.
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