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,  צו מטבע השקל החדש (פגרת בנקים ביום הקובע ובסמוך א)
 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ג) לחוק מטבע השקל החדש, התשמ״ה—985! !,
 ובהתייעצות עם נגיד בנק ישראל לענין התאגידים הבנקאיים ועם שר התקשורת לענין

 בנק הדואר, אני מצווה לאמור:

 1. לענין צו זה, ״יום״ — משעה 15.00 של היום שלפניו עד לשעה 15.00 של אותו
 יום, ולענין בנק הדואר — משעה 14.00 של היום שלפניו עד לשעה 14.00 של אותו יום.

 2. בימים כ׳ וכ״א בטבת התשמ״ו (1 ו־2 בינואר 1986) יהיו התאגידים הבנקאיים
 ובנק הדואר סגורים לציבור.

 3. לענין הימים האמורים בסעיף 2 יחולו הוראות סעיפים 8יז עד 8כא לפקודת
 הבנקאות, 21941, כאילו ניתנה לגבי כל התאגידים הבנקאיים ובנק הדואר אכרזה על
 הפסקה במתן שירותים לפי סעיף 8טו לפקודה האמורה, אשר בוטלה בסוף יום כ״א
 בטבת התשמ״ו (2 בינואר 1986), ואולם דחיית המועדים האמורה בסעיף 8יז לפקודה

 האמורה תהיה רק עד תום ההפסקה במתן השירותים כאמור.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר׳

 כ״ז בכסלו התשמ״ו(10 בדצמבר 1985)
 (חמ 1913—3)

 1 ס״ת התשמ״ה, עמי 216.
ס׳ 1, עמי 85.  2 ע״ד 1941, תו

 תקנות הבזק (ריבית פיגורים, הטרשי הצמדה), התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 1 (להלן —
 החוק),בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״החברה״ — כמשמעותה בחוק;

 ״ריבית החשב הכללי״ — כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי
 שפורסמה ברשומות לאחרונה לפני תשלומו בפועל של כל חשבון;

 ״שירות בזק״ — שירות בזק שנותנת החברה;
 ״ימי החוב״ — מספר הימים שחלפו מהמועד שנקבע לתשלום כל חשבון עד תשלומו

 בפועל.

 2. על תשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד שנקבע לכך בחשבון, תווסף לסכום
 הנקוב בחשבון ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי, לימי החוב, יחסית למספר הימים.

 3. החברה רשאית לכלול בחשבונות שהיא שולחת למקבלי שירות בזק את הריבית,
 לפי תקנות אלה, שהצטברה על סכום חוב לפי חשבונות קודמים.

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

 כ״ט בכסלו התשמ״ו(12 בדצמבר 1985)
 (חמ 1859—3)

 !!גדת?

 •גרו! בנקים

 דמייוג מועדיפ

 מגזירות

 מו0«ת דיבית

 «כיית ריבית
 בחשבון

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 218.

ת התשמ״ו, 18.12.1985 ב ט ת 4884, ר ג ו  290 קובץ התקנ



 צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) (מהיר מרבי בעד
 שירותים בגן ילדים), התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
, אנו מצווים לאמור: 1  (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 י

ד מחיי«יבי ע י ב ב ר ר מ י ח מ  1. על אף האמור בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (
, יהא המחיר המרבי בעד שירותים בגן ילדים  שירותים בגן ילדים), התשמי׳ד—1984 2

 כמפורט בטבלה שלהלן:
ו ג  הציוד ב
 הילדים •הוא
 בשיעור של
 86% ומעלה

 מהתקן

 גננת מוסמכת בעלת ותק של 13 שנים
 ומעלה 83,000

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים
 או גננת בלתי־מוסמכת בעלת ותק של
 12 שנים ומעלה או גננת הלומדת
 להסמכה במשך 5 שנות לימודיה

 הראשונות 75,000
 גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק עד

 12 שנים 69,000

 כ״ט בכסלו התשמ״ו(12 בדצמבר 1985)
 (חמ 283—2)

ן ו ב ק נ ח צ י י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר החינוך והתרבות

, עמי 2.  1 סייח התשמ״ו
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2464; ,התשמ״ה, עמ׳ 1908.

 הציוד בגן
א  הילדים הו

ן  בשיעור שבי
 55% ל־0%ד

 מהתקן

 הציוד בגן
 הילדים הוא

 בשיעור שבין
 ־/״71 ל־ 85%

 מהתקן

75,000 80,000 

67,000 71,000 

62,000 65,000 

ן מעיף 5  תיקו

 כללי לשכת עורכי הדין(קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות) (תיקון),
 התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109(3) לחוק לשכת עורכי הרין, התשכ״א—1961
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. בסעיף 5 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות),
, במקום ״3 פעמים בשנה — בחדשים פברואר, יוני ואוקטובר״ יבוא  התשכ״ב—1962 2

 ״פעמיים בשנה — בחדשים נובמבר ומאי״. /

 2. תחילתם של כללים אלה ביום כ״ז באלול התשמ״ו (1 באוקטובר 1986), תווילד.

ר נ ק נ ח צ  נתאשר. י
ם יושב־ ראש המועצה הארצית של י ס ה נ ש  כ״ה בכסלו התשמ״ו(8 בדצמבר 1985) מ

) שר המשפטים לשכת עודכי־הדין 3 ~־ 1 9 3 מ 2 | ז ) 

 1 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 178.
ת התשכ״ב, עמי 1793; התשכ״ג, עמ׳ 1804. ״  2 ק
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים באילת) (תיקון מס׳ 5), התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 •י, ובהתאם לסעיף 15 (א)(1) לחוק אזור סהר חפשי באילת

, אנו מצווים לאמור:  (פטורים והנחות ממסים), התשמ״ה—1985 2

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים באילת), התשמ״ו—985! 8 _

 (1). במקום החלק השלישי יבוא:

 ״חלק שלישי: פירופיפ

 המחיר בשקלים
 שם המצרך התכולה האריזה במכירה לצרכן

 מיץ לימון ממותק מתוצרת ״עסיס״ 1 ליטר בקבוק 2,650
 מיץ לימון ממותק מתוצרת ״עסיס״ 3 ליטר מכל 6,430
 מיץ פטל ממותק מתוצרת ״עסיס״ 1 ליטר בקבוק 2,640
 מת פטל ממותק מתוצרת ״עסיס״ 3 ליטר מכל 6,460
 מיץ לימון ממותק מתוצרת ״יכין״ 1 ליטר בקבוק 2,430
 מיץ לימון ממותק מתוצרת ״יכין״ 2 ליטר מכל 4,420
 מיץ פטל ממותק מתוצרת ׳ ׳יכין״ 1 ליטר בקבוק 2,560

 2 ליטר מכל 4,590״,

 י יבוא:

 מיץ פטל ממותק מתוצרת ״יביך

 (2) במקום החלק השיש

 הדק שישי: מדקיפ יבשים

 מכל פלםטי 4,050
 המשקל

 400 גרם
 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״תלמה״

 400 גרם מכל זכוכית 4,050
 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״ויטה״

 400 גרם מכל פלסטי 4,060
 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״אוםם״

 400 גרם מכל פלסטי 4,050
 אבקת מרק פטריות

 מתוצרת ״תלמה״

 400 גרם מכל פלסטי 4,050
 אבקת מרק פטריות

 מתוצרת ״ויטד.״

 400 גרפ מכל פלסטי 4,080
 אבקת מרק פטריות

 מתוצרת ״אוסם״

 «)4 גרם מכל פלסטי 3,210
 אבקת מרק ירקות
 מתוצרת ״אוסם״

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 204.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמי 106, 173, 207, 208 ועמי 247.,

 קובץ התקנות 4884, ו׳ בטבת התשמ״ו, 18.12.1985



 המחיר בשקלים
 שם המצרף המשקל האריזה במכירה לצרכן

 אבקת מרק ירקות

 מתוצרת ״תלמה״ או ״ויטה״ 400 גרם מכל פלסטי 3,200

 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 8,410

 אבקת מרק פטריות מתוצרת ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 8,410

 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״אוסט״ 1 ק״ג שקית 8,410

 אבקת מרק ירקות

 מתוצרת ״אוסם״ 1 ק״ג שקית י 6,190

 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״ויטה״ 1 ק״ג שקית 8,350

 א&קת מרק ירקות
 מתוצרת ״ויטה״ 1 ק״ג שקית 6,170״.

, יבוא ות שבסופו י נ פג רי סו ת מחי ל ב  (3) במקום החלק השמיני, למעט ט

ה פ א צרי מ : מו , י מ מ  ״הלק ש

 ביםקויטים ״פתי־בר״ ״אוסם״ 250 גרם חבילה 890

 ביסקויטים ״פתי־בר״ ״אוםם״ 500 גרם חבילה 1,680

 ביהקויטים ״פתי־גר״ ״אוסם״ ; ק׳יג חבילה 3,100

 ביהקויטים ״פתי־בר׳׳״הדר״ 200 גרם חבילת 630

 ביסקויטים ״פתי־בר״ ׳יהדר״ 1 ק״ג חבילה 2,550

 בייפקויטים ״מרי״ מתוצרת ״אסם״ i ק״ג חבילה 3,100

 ביסקויטיס ״פתי־בר׳׳

 מתוצרת ״פרומין״ 1 ק״ג חבילה 3,100

 ופלים ״הדר״ 1 ק״ג קופסה 3,780

 ופלים ״פרומיף׳ 1 ק״ג קופסה 4,190

 עוגיות ממולאות מתוצרת ״אסם״ 1 ק״ג קופסה 4,300

 ״ערגליות״ מתוצרת ״פרומיך 1 ק״ג קופסה 3,650

 ״ערגליות״ מתוצרת ״פרומין״ 400 גרם חבילה 1,670

 קרפ קרקר מתוצרת ״אסם״ 1 ק״ג קופסה 4,040

 קרקר ״דגז״ מתוצרת ״הדר״ 1 ק״ג קופסה 2,900

 קרקר ״לחמית״ מתוצרת ״אטם״ 1 ק״ג קופסה 3,540

 לחם פריך ״פתיתי׳ מתוצרת ״תלמה״ 125 גרם קופסה 920״
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: ם ו ק מ  (4) בחלק התשיעי, ב

 המחיר בשקלים
 שם המצרך המשקל האריזה במכירה לצרכן

 ״מיונית 500 גרם מכל 2,300

 מיונית 1 ק״ג מכל 4,400״

: א ו ב  י

 ״מיונית 500 גרפ מגל 2,190

 מיונית 1 ק״ג מכל 4,190״.

 (5) בחלק האחד־עשר, במקוים:

 500 גרם מכל 1,450
 ״ממרח קקאו ממותק
 (לרבות קרם קקאו)

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל 1,550"

א: בו  י

 500 גרם מכל 1,310
 ״ממרח המכיל קקאו

 (לרבות קרם מובחר למריחה)

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל! 1,400״.

: א ו ב ים־עשר י  (6) במקום החלק השנ

ים ת ומעדנ ו ב י : ר ר ש ע ק שנים • ל ח  ״

 900 גרם צנצנת 2,060
 ריבת הדרים או ריבה מעורבת

 מתוצרת ״עסיס״

 900 גרם צנצנת 2,070
 ריבת הדרים או ריבה מעורבת

 מתוצרת ״וימה״

 900 גרם צנצנת 2,200
 ריבת פירות אחרים

 מתוצרת ״עסיס״

 900 גרפ צנצנת 2,250
 ריבת פירות אחרים

 מתוצרת ״ויטה״
 מעדן פירות מתוצרת ״עסיס״ 450 גרם צנצנת 1,740

 מעדן פירות מתוצרת ״ויטה״ 450 גרם צנצנת 1,800״.

א: בו ם החלק העשרים ושניים י  (7) במקו

 ״חלק עשרים ושניים: מרגרינה ושמן

. רו המרבי ת מחי וכך א דבקה על אריזת שמן סויה מז ית שהו  א. יצרן ידפיס על גבי תו

ת המחיר המודפס עליה. ת האמורה ולא ישנה א י ת התו  ב. לא יסיר אדם א

ק זה, ע בחל ב ק נ ר המרבי ש זתו הודפס מחיר הגבוה מהמחי כך שעל ארי ו יה מז  ג. שמן סו
ע בו. ב ק נ י ש ב ר מ ו עולה על המחיר ה נ ר שאי  יימכר במחי
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 המחיר בשקלים במכירה —

אי לצרכן נ  שם המצרך האריזה הכמות לקמעו

 מרגרינה עם או בלי מלח חבילה 200 גדם 333 360
 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 250 גרם 481 530
 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 359 390
 מרגרינה לאפיה חבילה 200 גרם 333 360
 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 385 420
 מרגרינה עם חלב גביע 290 גרם 552 600

 שמן סויה מזוכך (א) בקבוק זכוכית 630 סמ״ק 938 1,030
 (ב) בקבוק פלסטי 1,000 סמ״ק 1,460 1,570
 (ג) מכל פלסטי י 3,000 סמ״ק 4,449 4,770
 1 (ד) מכל פלסטי 4,900 סמ״ק 7,281 7,730

 (ה) מכל פת 4,900 סמ״ק 7,615 8,110״

לה  2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בכסלו התשמ״ו (6 בדצמבר 1985). תחי

 כ״ב בכסלו התשמ״ו(5 בדצמבר 1985)
, (3—1916 » ח ) 

י ע ד ו ק מ ח צ ן י ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים) (מסי 2), התשמ״ו-985 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)
 (חפצים ביתיים), התשל״ג—1973 1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ן סכום  * 1. עקב עליית המדד סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום א׳ בחשון עדכו
 פריטי חפציו

ם , , ת י  התשמ״ו(16 באוקטובר 1985) כך: ב
 (1) בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, במקום ״81,677 שקלים חדשים״ בא

 ״111,484 שקלים חרשים״;

 (2) במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנות 2. ו־3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

גר הגר  למבו
ד לזוג נשוי לכל ילד עם זוג נשוי ט ליחי  הפרי
 »ו עם יחיד

נה ר שי ד  ח

 מיטה ומזרון 377 694 377 377
 אבזרי מיטה 120 289 120 120

 ^ 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1757¡ התשמ״ו, עמ׳ 186.
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 למבוגר הגר
 עם זוג נשוי
 או עם יחיד

 הפריט ליחיד לזוג נשוי לכל ליד

 ארון בגדים 296 723 128 296

 ביגוד לגבר 1,075 1,075 390 1,075

 ביגוד לאשד. 1,828 1,828 1,828

 חדד סלון
 ספה כפולה 377 377 —

 שתי כורסאות 550 550 — —

 כסאות 141 141 21 42

 שולחן 259 259 152 259
 מזנון 192 1,059 __ —
 רדיו 62 62 — 27

 כלי נגינה או
 מערכת סטראופונית 403 566 — —

 נברשת 87 175 26 87

 וילונות 262 434 87 172
 טלויזיה 1,997 1,997 — —
 תנור חימום 138 138 33 52

 מטבח
 מקרר 1,007 1,007 40 ,—
 תנור בישול/אפיה 530 606 — —
 שולחנות וכסאות 529 653 24 24
 כלי אוכל 103 241 14. 81
 מיקסר 491 491 — —
 מכונת כביסה 719 1,080 — —

 שונות 1,369 3,870 167 167״

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  י״ט בכסלו התשמ״ו(2 בדצמבר 1985) י
מ 206'"~3) מנהל מס שבח מקרקעין ח ) 
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