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 צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ׳'ו-986ן

תי לפי סעיף 2.3(2) לחוק הגנת הפרמיות, התשמ״א-1981' (להלן - החוק),  בתוקף סמכו
ל הכנסת, אני מצווה לאמור: ר ועדת החוקה חוק ומשפט ש  ובאישו

 קביעת גופים 1. כל אחד מן הגופים המפורטים להלן בטור א׳ הוא גוף ציבורי לענין פרק ד׳ לחוק, והוא
ף תו בסעי ל מידע וידיעות, למעט מידע עודף כמשמעו ב ק  ציבוריים רשאי בכפוף להוראות הפרק האמור, ל

 23ה לחוק, מן הסוגים כמפורט לצדו בטור ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

רך  (1) בית חולים כמשמעותו א. ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצו
 בפקודת בריאות העם, 21940 הטיפול בו.

נף ניברסיטאי המסו  ב. אם הוא בית חולים או
 לפקולטה לרפואה שהוכרה לפי חוק המועצה

 להשכלה גבוהה, התשי״ח-1958י -

 גם פרטים אלה לצרכי מחקר:

 (1) שם משפחה ושם פרטי
 (2) מען מלא

 (3) מט׳ תעודת זהוי
ך לידה  (4) תארי

 (5) מצב בריאות

רך הטיפול בו. ל אדם לצו פת חולים כהגדרתה בחוק ידיעות על מצב בריאותו ש  (2) קו
 מס מקביל, התשל״ג-41973

 (3) מוסד שהוכר כמוסד להשכלה פרטים אלה לצרכי מחקר:
 גבוהה לפי סעיף 9 לחוק (1) שם משפחה ושם פרטי

 המועצה להשכלה גבוהה, (2) מען מלא
דת זהוי  התשי״ח-1958 (3) מס׳ תעו

ך לידה  (4) תארי

ת התשמ״ו (15 בדצמבר 1985). ב ט לתו של צו זה ביום ג׳ ב  תחילה 2. תחי

ם י ס ה ג ש ׳ו(19 בינואר 1985) מ  ט׳ בשבט התשמ׳
 (חמ 3-1480) שר המשפטים

 1 ס׳׳ח התשמ״א, עמ׳ 128! התשמ׳׳ה, עמי :52 3 ס״ח התשל״ג, עמי 88.

 2 עייר 1940, תום׳ 1, עמי .191 4 סייח התשי״ח, עמי 191.

 תקנות היטל על דכוש (הודאת שעה) (פטור מהיטל ושינוי התוספת),
 התשמ״ו-986ו

, קף סמכותי לפי סעיפים 16(ב) ד22(ב) לחוק היטל על רכוש (הוראת שעה)  בתו
ת אלה: ו נ ק  התשמ״ה-1985' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין ת

 ס״ח התשמ׳׳ה, עמי 116.
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 פטור לציוד
 של רשות מקומית,

 מוסד ציבורי
 ואגודה קהילתית

 פטור לעולה

 פטור לבוניו
 המשמש מוסד

 ציבורי

 פטור לאגודת
 מים

 פטור בשל מלאי
 לחברה הלאומית

 לאספקת פחם

 פטור חלקי
 לג׳יפים

 פטור חלקי
 לרכב המשמש
 להוראת נהיגה

ת מקומית, מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה (להלן - מוסד ציבורי), וכן ו ש  1. ר
תם, המשמש במישרין לביצוע ת באזור יהיו פטורים מהיטל בשל ציוד שבבעלו לתי  אגודה קהי
 התפקידים הציבוריים, או המטרות הציבוריות, לפי הענין, או נועד לשמש כאמור ויעודו לא שונה.

 2. יחיד שביום הקובע טרם חלפו שבע שנים מיום שהיה לתושב ישראל, יהיה פטור מהיטל
ב ש ו ת תו לפני היותו ל ו ל נכסיו הנמצאים מחוץ לישראל, אם היו בבעל ש  לפי פרק ב׳ לחוק ב

 ישראל.

ל נציב מס הכנסה או חת דעתו ש  3. בעלו של בנין עסקי יהא פטור מהיטל בשלו אם הוכיח להנ
 של מי שהוא הסמיך לכך (להלן - הנציב) שנתקיימו התנאים הבאים:

ל מוסד ציבורי במשך תקופה ו הציבוריות ש  (1) הבנין שימש במישרין את מטרותי
 רצופה שתחילתה שלוש שנים או יותר לפני היום הקובע, שטרם נסתיימה ביום הקובע,

ן ובין בעקיפין:  ובתקופה האמורה לא שימש הבנין כל מטרה אחרת, בין במישרי

, , בכסף או בשווה כסף ל תמורה כלשהי ב ק בל ואינו זכאי ל  (2) בעלו של הבנין לא קי
ת השימוש בביין. רת מתן רשו  תמו

ק ר  4. אגודה שיתופית שהכנסתה ממכירת מים פטורה ממס הכנסה, תהא פטורה מהיטל לפי פ
 ב׳ לחוק.

תה. ל מלאי פחם שבבעלו ש  5. החברה הלאומית לאספקת פחם בע׳׳מ תהא פטורה מהיטל ב

ל הנעה קדמית ואחורית, שנפח המנוע שלו עולה על 2100 ע ב שהוא ג׳יפ ב כ  6. בעלו של ר

. ספת השלישית לחוק, יהא פטור מ״90% מההיטל בשלו קבע לפי התו ו נ  סמ״ק, וההיטל לגבי

פת חיוב״ - ה זו, ״תקו  7. (א) בתקנ

ס 1986) - ר מ 31 ב ) ו ב שנרכש בידי בעלו עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ כ  (1) לגבי ר
ל לתה ביום הרכישה האמור או ביום י׳ בניסן התשמ׳׳ה (1 באפרי  התקופה שתחי

׳ו (31 ביולי 1986):  1985) - לפי המאוחר, וסופה ביום כ״ב בתמוז התשמ׳

ל 1986) לבין ו(1 באפרי ׳  (2) לגבי רכב שנרכש בידי בעלו בין כ״א באדר ב׳ התשמ׳
לתה ביום הרכישה וסופה במבר 1986) - התקופה שתחי ו (30 בנ  כי׳ח בחשון התשמ״ז

 ביום א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987).

ב המשמש להוראת נהיגה יהיה פטור מ־5/6 מההיטל בשלו אם יוכיח כ  (ב) בעלו של ר
פת החיוב, שנתקיימו כל אלה:  להנחת דעתו של הנציב, בתום תקו

ר ת הרישוי, כאמו קף מאת רשו פת החיוב היה בידיו אישור בר־תו  (1) במשך כל תקו
ראת ב להו כ ר ת התעבורה, התשכ״א״1961-, שמותר להשתמש ב ו ה 236 לתקנ  בתקנ

 נהיגה:
ת פת החיוב, היה הוראת נהיגה או ניהול בי ל תקו כ ל הרכב, ב ע  (2) עיסוקו של ב
ראת נהיגה: ל התקופה האמורה היה בהו כ ב ב כ ר ר לנהיגה, ועיקר השימוש ב פ  ס

ת השלישית לחוק. פ ס ו ת , נקבע לפי ה יב בו בשלו  (3) ההיטל שבעל הרכב נתחי

ב המשמש להוראת נהיגה שמגיע לו פטור לפי סעיף קטן (ב) כ  (ג) הוכיח בעלו של ר
נה לפני יום תשלום ההיטל  יחזיר לו הנציב את ההיטל כשהוא צמוד למדד, מהמדד שפורסם לאחרו

נה לפני יום ההחזר.  ועד המדד שפורסם לאחרו

 ק׳׳ת התשכ״א, עמי 1425,
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ת ייצור נ ש ר המתייחם ל ת הייצור, בטו תרת המציינת את שנ ספת השלישית לחוק, בכו  8. בתו
 1985, אחרי ״1985״ יבוא ״ו־1986".

ר מ־25% סת גלילי המנוע שלו בסמ״ק היא כמפורט להלן, יהיה פטו  9. בעלו של רכב שתפו
ת הייצור של הרכב היא כמפורט להלן:  מההיטל אם שנ

 תפוסת גלילים בסמ״ק שנת ייצור

 1977 או 1978
 1975 או 1976
 1974 או 1975
 1973 או 1974
 1972 או 1973

 עד 844
 מ־845 עד 1000

 מ־1001 עד 1300
 מ־ 1301 עד 1760
 מ־1761 עד 2000

ספת השלישית לחוק ומועד חידוש  לענין זה, ״רכב״ - רכב שההיטל עליו נקבע לפי התו
(31 ביולי (1 במרס 1986) ובין כ״ד בתמוז התשמ״ו  רשיון הרכב שלו חל בין כ׳ באדר א׳ התשמ״ו

.(1986 

ת היטל על רכוש (הוראת שעה) (פטור מהיטל), התשמ״ה-1985' - ו ה 1 לתקנ  10. בתקנ

ת השוליים, בסופה יבוא ״ואגודה קהילתית״! ר ת ו כ  (1) ב

ת באזור״ ובסופה יבוא ״או שנועד לתי ת מקומית״ יבוא ״או אגודה קהי  (2) אחרי ״רשו
 לשמש כאמור ויעודו לא שונה״.

ת ו נ ק (1 במרס 1986) ותחילתן של שאר ת ה 9 ביום כ׳ באדר א׳ התשמ״ו  11. תחילתה של תקנ
 אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985).

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

נואר 1986) (20 בי  י׳ בשבט התשמ״ו
 (חמ 3-1904)

 3 ק׳׳ת התשמ״ה, עמי 1826.

 תקנות הדיינים (אגרות) (תיקון), התשמ״ו-986ז

יות בתוקף שאר הסמכו , ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955'
ק יסוד: משק ת לפי סעיף 1(ב) לחו ס נ כ ת לי על פי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של ה ו נ תו  הנ

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 2  המדינה

ה 3 ת העיקריות), אחרי תקנ ו ת הדיינים (אגרות), התשי״ז-1957' (להלן - התקנ ו נ  1. בתק

 יבוא:

ת אלה, ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה ו  ׳׳הצמדה למדד 3א. (א) בתקנ
 המרכזית לסטטיסטיקה.

ו פעמיים בשנה, לפי ספת הראשונה ישתנ  (ב) הסכומים הנקובים בתו
 שיעור עליית המדד כמפורט להלן:

 (1) ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש
ובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו:  נ

רסם בחודש מאי ית המדד שפו  (2) ב־1 ביולי, לפי שיעור עלי
ר שקדם לו. ב מ ב ו  שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נ

 י ם״ח התשט״ו, עמ׳ 68. 2 סייח התשל״ה, עמ׳ 206. 3 ק׳׳ת התשי׳׳ז, עמ׳ 1586! התשמ״ד, עמ׳ 1016.

 תיקון התוספת
 השלישית

 פטור חלקי
 לרכב ישן

 תיקון תקנות
 הפטור מהתשמ״ה

 תחילה

 הוספת תקנה 3א
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 החלפת התוספת

ת פ ס ו ת וסח ה  (ג) מנהל בתי הדין יפרסם בהודעה ברשומות את נ
ה זו ויעביר העתק הודעתו לועדת תה עקב האמור בתקנ  הראשונה שהשתנ

 הכספים של הכנסת״.

ות יבוא: ת העיקרי ו  2. במקום התוספת לתקנ

 ״תוספת

( 3 ה נ ' ל ת  .. נישואין (
 (א) בקשה להיתר נישואין

 (ב) אישור פסק־דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול
 (כולל חתימת מאה רבנים)

 (ג) בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאשה בתוך 90 ימים מיום מתן
 הגט או מיום מיתת הבעל

 האגרה
 בשקלים חדשים

10 

 (ד) כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין

 (ה) בקשה לעיכוב נישואין

 (0 אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל״ג-1973"

 (ז) תביעה כתובה מעזבון

 (ח) בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין

 2. שלום בית
 (א) תביעה לשלוםיבית כולל בקשות לצווים הנלווים לתביעה 6

 (ב) הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה 6

 (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות, תוספת של מסכום התביעה אך לא פחות מ־ 6
 3. מזונות

 (א) תביעת מזונות ובל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע לרבות מזונות
 לילדים

 (ב) תביעה או בקשה לביטול פסק וין בענין מזונות או להפחתת שיעור המזונות

 4. גירושין
 (1) (א) תביעה לגירושין - כולל כריכת מזונות החזקת ילדים וכל צווי העזר

 הנלווים
 (ב) תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין

 (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף
 (ד) כוללת התביעה תביעות שניתן להעריכן בכסף - 1% מערך התביעה

 אך לא פחות מ־
 (ה) תביעה או בקשה לצו הפרדה, בנוסף לתביעה העיקרית

 (ו) תביעה להכרזה כמורד(ת)
 (ז) הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה

 (2) מתן תוקף פסק דין להסכם גירושין גם לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג,
 התשל״ג-1973 (לרבות הסכם בענין מזונות)

 (3) (א) בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ
 (ב) בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים בחוץ לארץ

 (ג) סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ
 (ד) סידור גט על ידי שליח (בארץ) - תוספת לי(א)

 (ה) סידור גט מחוץ לבית הדין - תוספת לי(א)
 4 סייח התשל׳׳ג, עמ׳ 267.

 פטור מאגרה

10 

10 
10 

6 
10 
10 
6 

6 

6 

10 
 פטור מאגרה

10 
10 
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 (ו) בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר 6
 (ז) בקשה למסירה, מחוץ לבית הדין, של גט שנשלח ממקום אחר תוספת ל־(1) 10

 (ח) נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו, בנוסף לאגרות
 האמורות, כל ההוצאות הכרוכות בהסדר כזה.

 (4) (א) תעודת גירושין - לכל צד 6
 (ב) העתק מאושר של תעודת גירושין 6

 (5) (א) בקשה לאישור גירושין 10
 (ב) אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת לי(א) 10
 (ג) אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תוספת לי(א) 10

 (ד) בקשה וסידור גט של עיגון פטור מאגרה
 (ה) סידור גט שנעשה ביזמת בית הדין פטור מאגרה

 5. חליצה
 בקשה לחליצה וסידורה פטור מאגרה

 6. אפוטרופסות

 (א) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין 6

 (ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך משפט פטור מאגרה

 (ג) בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר 10

 (ד) בקשת האפוטרופוס, או המנהל למתן הוראות פטור מאגרה

 (ה) בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה למינוי פטור מאגרה
 אפוטרופוס נוסף

 7. החזקת ילדים
 בקשה להחזקת ילדים 6

 8. אימוץ
 בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו האימוץ 6

 9. ירושות וצוואות
 (1) (א) בקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, או צו לשינוי צו ירושה, או צו

 לשינוי צו לקיום צוואה 6
 (ב) מתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו לשינוי צו ירושה או צו לקיום

 צוואה, תוספת ל־(א) 6
 (ג) התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום 6

 (2) בקשה לאישור צוואה מחיים:
 (א) כשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין 10

 (ב) :שהצוואה נעשתה מחוץ לבית הדין 6

 (3) בקשה למינוי מנהל עזבון או לבטל או לשנות צו למינוי מנהל עזבון 6

 (4) מתן צו למינוי מנהל עזבון 6

 (5) בקשה למתן צו תלויים, ללא צו ירושה 6

 (6) בקשת מנהל עזבון למתן הוראות פטור מאגרה

 (7) חלוקת עזבון בעין על ידי בית הדין, שלא בהסכמה 10

 (8) בקשה לאישור חלוקת עזבון 6

 10. הקדשות 6
 (א) בקשה לכינון הקדש (כולל אישור שטר ההקדש)
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 (ב) בקשה למנות מנהל הקדש 6

 (ג) בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש 6

 (ד) בעד מתן צו מינוי מנהל ההקדש או צו לביטול מינוי מנהל ההקדש 6

 (ה) בקשה לביטול ההקדש 10

 (ו) בקשה לביטול מינוי מנהל ההקדש 10

 (ז) בקשת מנהל הקדש למתן הוראות פטור מאגרה

 11. גירות
 (א) בקשה לגירות - לכל מבקש 10

 (ב) סידור גירות, ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה, תוספת ל־(א) 10

 (ג) (1) תעודת גירות 6
 (2) העתק תעודת גירות 2

 (ד) סידור גיור לחומרה פטור מאגרה

 12. תביעות ממון
 (א) בקשה לדון בתביעה (לרבות תביעות לבוררות מוסכמת של דיינים 2

 בגימלאות)

 (ב) עם חתימת שטר הבוררות, נוסף על (א) - התובע בלבד 6

 (ג) פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד-התובע בלבד 2

 13. הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות
 (א) משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולענין פרט זה, דין משלוח מסמך

 בארץ כדין משלוח הזמנה פטור מאגרה

 (ב) משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לישראל או שלא על ידי הדואר - בהסדר
 מיוחד - ישולמו כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש.

 14. גכיית עדות והשבעות

 (א) גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין 10

 (ב) גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ 10

 (ג) השבעה מחוץ לבית הדין הדן בענין 10

 (ד) השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ 10

 15. ערעורים

 (א) הודעת ערעור או ערעור שכנגד 6

 (ב) בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת זמן הגשת הערעור 2

 (ג) הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל־(ב) 6

 16. העתקים
 (א) העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך אחר, או חלק מהם,

 שנדפס או צולם על־ידי בית הדין, בעד כל עמוד או חלק ממנו ועד שבעה עמודים 1

 (ב) אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב־(א) 1

 17. פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין
 בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על ידי בית הדין הגדול

 לערעורים, שלא בפני בעל הדין 6

 הוגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע פסקיהדין למבקש פטור מאגרה
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 האגרה
 בשקלים חדשים

6 

6 

6 

40 

10 

6 

 פטור מאגרה

2 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

 פטור מאגרה

6 

6 

2 

ג ר ו ף ב ס ו  י
ת י דתו נ י  השר לענ

 18. צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה

 (א) בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה, או צו מניעה (כולל מתן הצו)

 (ב) בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה (כולל מתן הצו)

 (ג) בקשה לביטול צו כאמור שניתן במעמד בעל דין אחד (כולל מתן הצו)

 19. שונות
 (א) בקשה לרשיון לטוען רבני לפעול כמורשה

 (ב) בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו, או מהרכב להרכב
 באותו בית דין

 (ג) בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים

 (ד) בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו, או לדחות תאריך הקראת פסק
 הדין או להקדימו

 (ה) בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט

 (ו) בקשה לתיקון המצב האישי

 (ז) בקשה לתעודת רווקות

 (ח) בקשה לקביעת כשרות, יוחסין או אבהות

 (ט) בקשה לאישור אלמנות

 (י) בקשה לאישור יהדות

 (יא) בקשה לאשר שהמבקש כהן או איננו כהן

 (יב) השלשת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין

 (ייג) בקשה שלא נקבעה לה אגרה

 (יד) אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון
 (טו) תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון, התשי״ט-1959 [נוסח משולב]5

ת אלה חמישה ימים מיום פרסומן. ו  3. תחילתן של תקנ

נואר 1986) (27 בי  י״ז בשבט התשמ״ו
 (חמ 3-259)

 5 ס׳׳ח התשי״מ, עמ׳ 286.

 תחילה

 צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (אגדות בתי הדין הרבניים), התשמ״ו-986ו

ו לפי סעיף 7 (א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת תנ קף סמכו  בתו
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

- ת הדיינים (אגרות) (תיקון), התשמ״ו ו נ ק ת ים יהיו כמפורט ב י ת בתי הדין הרבנ  1. אגרו
.21986 

 2. תחילתו של צו זה חמישה ימים מיום פרסומו.

ג ר ו ף ב ס ו  י
ת ני דתו י  השר לענ

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

נואר 1986) (27 בי  י״ז בשבט התשמ״ו
 (חמ 3-259)

 סייח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 468.

 אגרות בתי הדין
 הרבניים

 תחילה
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 הגדרות

 מחיר מרבי

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשמ״ו-986ו

ת שעה), א ר ו ה ) ם י ת ו ר י ש ב ו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ו תנ קף סמכו  בתו
, אנו מצווים לאמור: , 1985-  התשמ״ו

. 2 1975-  י 1. בצו זה, ״מע״מ״ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו

 2. המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן:

 אצל רוכל,
 בקיוסק או

 במזנון
 כולל מע״מ

 טור ד׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה -

 לקמעונאי לצרכן בחנות
 ללא מע״מ כולל מע״מ

 טור ג׳
 הכמות

 טור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 המצרך

0.27 

0.72 
0.67 

0.35 

0.34 

0.60 

0.58 

0.32 
0.58 

0.56 

0.92 
U.72 

0.51 

0.97 
0.22 

0.60 
0.55 

0.20 

0.18 

0.20 

0.28 

0.27 

0.48 

0.46 

0.25 
0.45 

0.43 

0.72 
0.57 

0.40 

0.75 
0.17 

0.45 
0.42 

0.16 

0.14 

0.16 

0.22 

 % ליטר

 ליטר 1

 ליטר 1

 ליטר 1/2
 מ׳׳ל 585

 מ״ל 585

 ליטר 1
 ליטר 1

 ליטר 1/2

 ליטר 1
 מ״ל 200

 V2 ליטר
 V4 ליטר

 170 מ״ל

 שקית

 שקית

 שקית

 שקית
 בקבוק

 בקבוק

 קרטון
 קרטון

 קרטון

 קרטון
 שקית

 קרטון
 קרטון

 גביע

 גביע 170 מ״ל

 גביע 170 מ״ל

 גביע 170 מ״ל

 2 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

ב ל ת ח ו א ק ש מ  חלב ו
 חלב מפוסטר

 (3% שומן)
 חלב מפוסטר

 (3% שומן)
 חלב מפוסטר

 (דל שומן 1%)
 חלב מפוסטר

 (דל שומן 1%)
 חלב מעוקר
 חלב מעוקר

 (דל שומן 1%)
 חלב עמיד 3%

 תנובה, רמת־הגולן
 חלב הומוגני
 חלב ״רויוך

 (2%/>1 שומן)
 חלב ״תיון״

 (2%/«1 שומן)
 שוקו מפוסטר
 שוקו הומוגני

 מתוצרת תנובה, טרה
 שוקו ומוקה עמידים

גרת י ב נ צרת חל  תו
 זבדה ״אשל״ תוצרת תנובה

 ״עידית״ תוצרת טרה
 לבן (3% שומן)

 ״גיל״ תוצרת תנובה
 ״עוז״ תוצרת טרה
 ״יוגורט״ מתוצרת

 תנובה וטרה
 ״דנובה״ תוצרת תנובה

 ״דנונה״ תוצרת שטראוס

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
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 אצל רוכל,
 בקיוסק או

 לצרכן בחנות במזנון
 כולל מע״מ כולל מע״מ

 טור ד׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה

 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 טור ג׳
 הכמות

 טור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 המצרך

0.72 

0.31 

0.88 

0.46 
0.88 

0.50 

0.64 

0.94 

1.81 

0.78 

0.64 

0.95 

0.68 

0.40 

0.69 

0.67 

0.85 

1.03 

1.37 

5.69 
0.60 

0.24 

0.68 

0.35 
0.68 

0.39 

0.50 

0.74 

1.41 
0.61 

0.50 

0.74 

0.53 

0.31 

0.54 

0.52 

0.67 

0.81 

1.07 

4.38 
0.45 

 170 מ״ל

 250 מ״ל

 100 גרם
 200 גרם

 100 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 500 גרם
 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 125 גרם

 250 גרם

 225 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 1 ק״ג
 120 גרם

 גביע

 שקית

 חבילה
 חבילה

 חבילה

 חבילה

 חבילה

 חבילה
 גביע

 גביע

 חבילה

 גביע

 קופסה

 גביע

 גביע

 גביע

 חבילה

 חבילה

 פח
 גביע

ת נ מ  ש
 שמנת חמוצה

 שמנת מפוסטרת
 (33% שומן) מתוצרת

 תנובה, טרה, שטראוס

 חמאה
 חמאה

 חמאה מלוחה
 חמאה בטעם הולנדי

 תוצרת תנובה

ת ו לבנ ת ו ו כ נות ר  גבי
 גבינה כחושה רגילה

 תוצרת טרה
 גבינה לחיתוך כחושה

 ״כנען״ תנובה,
 ״טבעון״ טרה

 גבינה לחיתוך כחושה
 ״כנען״ תנובה
 ״טבעון״ טרה

 כנענית״ מתוצרת תנובה
 גבינה כחושה למריחה

 מתוצרת תנובה
 גבינה לחיתוך חצי
 שמנה (5%) ״טוב

 טעם״ מתוצרת טרה
 גבינה חצי שמנה

 (5% שומן) טרה, תנובה
 גבינה חצי שמנה

 ״סביון״ מתוצרת תנובה
 גבינה שמנה למריחה

 (9%) תנובה, טרה
 גבינת קוטג׳ (9%)

 מתוצרת תנובה, טרה
 גבינה שמנה למריחה

 (12%) תנובה, טרה

 גבינה מלוחה ״עין חמד״
 או ״חמד״ מתוצרת תנובה

 גבינה ברינזה מתוצרת
 תנובה, טרה

 גבינה ״פטה״ מחלב
 בקר מתוצרת תנובה

 גבינה מוקצפת
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י י׳ אצל רוכל,  ״י
 המחיר בשקלים חדשים במכירה - בקיוסק או

 לקמעונאי לצרכן בחנות במזנון
 ללא מע׳׳מ כולל מע׳׳מ כולל מע״מ

 טור ג׳
 הכמות

 טור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 המצרך

0.31 

0.31 

0.31 
0.42 

6.12 

1.55 

1.66 

7.02 

1.89 

1.73 

7.51 

7.43 

7.51 
1.92 

2.18 

7.51 

0.78 

0.78 

1.01 

0.25 

0.25 

0.25 
0.36 

4.71 

1.19 

1.27 

5.40 

1.45 

1.33 

5.77 

5.72 

5.77 
1.47 

1.67 

5.77 

0.60 

0.60 

0.77 

0.20 

0.20 

0.20 
0.27 

 1 ק״ג

 200 גרם

 200 גרם

 1 ק״ג

 200 גרם

 200 גרם

 1 ק׳׳ג

 1 ק׳׳ג

 1 ק״ג
 200 גרם

 200 גרם

 1 ק׳׳ג

 240 גרם

 200 גרם

 240 גרם

 170 מל״ל

 120 מל״ל

 170 מל״ל
 120 מל״ל

ת ות קשו נ  גבי
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״גלבוע״ תנובה
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״גלבוע״ תנובה חבילת פרוסות
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״עמק״ תנובה, ״פאר״ טרה חבילת פרוסות
 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״ תנובה,

 ״טיראן״ טנא, ״אדמר״ שטראוס,
 ״פאר״ טרה

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״אדמר״, שטראוס חבילת פרוסות

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גוש חלב״, תנובה חבילת פרוסות

 גבינה קשה שמנה
 ״גד״, תנובה

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

 גבינה קשה שמנה ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה

 ״טל העמק״, תנובה חבילת פרוסות
 גבינה קשה שמנה

 ״מירון״, שטראוס חבילת פרוסות
 גבינה קשה שמנה ״ערד״ טנא,

 ״הדר״ טרה

ת ו כ ת ו ות מ נ  גבי
 ״כרמל״, ו״עמק״ תוצרת תנובה

 ״נועם״ תנובה

 ״משק״ תנובה

 6 משולשים
 בקופסה

 8 משולשים
 בקופסה

 16 משולשים
 בקופסה

 גביע

 גביע

 גביע
 גביע

ים  מעדנ
 יוגורט בטעם פירות ״פריגורט״
 תנובה ו״יוטבתה״ (3% שומן),

 יוגורט (%־/׳1 שומן)
 עם פירות, תנובה

 ״יוגינג״ טעם פירות
 מתוצרת תנובה

 ״מילקי״ שטראוס
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ר י׳ אצל רוכל, ו  ט

ן ק א ם ו , ק  המחיר נשקלים חדשים במכירה - ב
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ לקמעונאי לצרכן בחנות במזנון

 המצרך האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ כולל מע״מ

״  מעדן חלב בטעמים: ״קרמל,
 מתוצרת תנובה

 ״טנא״ קרם, ״טנא״ פרי, ״דני״
 מתוצרת שטראוס (2%/י1 שומן) גביע 120 מל״ל 0.20 0.25 0.31
 ״יוגלי״ תנובה גביע 120 מל״ל 0.17 0.23 0.30

 מעדן חלב בטעמים תנובה,
 טרה יוטבתה גביע 170 מל״ל 0.26 0.33 0.40

ם מרביים לחלב ומוצריו), רי (מחי ם) תי רו ת מחירים במצרכים ובשי ו ב צי י ם( ו ר ת חי ע  ביטול 2. צו ש
3 - בטל.  התשמ״ה-1985

ת ב ט ל צו זה, למעט מחיר לצרכן אצל רוכל, בקיוסק או במזנון, ביום כ׳ ב לתו ש  תחילה 3. תחי
 התשמ״ו (1 בינואר 1986).

ת התשמ״ו (30 בדצמבר 1985) ב ט  י״ח ב
 (חמ 3-1914)

ן י ק מ ח ה ג י ר י א ע ד ו ק מ ח צ  י
ת ר האוצר שר החקלאו  — ש

 3 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1773.

 צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים לחלב ומוצריו באילת) (מסי 2), התשמ״ו-986ו

ת שעה), א ר ו ה ) ם י ת ו ר י ש ב ו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ו תנ קף סמכו  בתו
ר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), ח , וסעיף 15 (א) לחוק איזור ס 1 1985-  התשמ״ו

, אנו מצווים לאמור: 2  התשמ״ה-1985

ב איזור אילת ש ו  מחיר מרבי 1. המחיר המרבי למוצרי חלב המצויים באיזור אילת והנמכרים ביד עוסק ת
ים ם מרבי י ר י ח מ ) ( ה ע  יהיה, על אף האמור בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש

3 כלהלן: ו-1986 ׳  לחלב ומוצריו), התשמ׳

י י׳ אצל רוכל,  ״י
ו ק א ס ו , ק  טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ המחיר בשקלים חדשים במכירה - ב

 המצרך האריזה הכמות לקמעונאי לצרכן בחנות במזנון

 V4 ליטר 0.27 0.29

 ליטר 1 0.48 0.52

 ליטר 0.46 0.50 1

ת חלב  חלב ומשקאו
 חלב מפוסטר

 (3% שומן) שקית
 חלב מפוסטר

 (3% שומן) שקית

 חלב מפוסטר
 (דל שומן 1%) שקית

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ס״ח התשמ׳׳ה, עמ׳ 204.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמי 473.
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 אצל רוכל,
 בקיוסק או

 טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ המחיר בשקלים חדשים במכירה •-

 המצרך האריזה הכמות לקמעונאי לצרכן בחנות במזנון

 חלב מפוסטר
 (דל שומן 1%) שקית 2/> ליטר 0.25 0.28
 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 0.45 0.50

 חלב מעוקר
 (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ״ל 0.43 0.48

 חלב עמיד 3%
 תנובה, רמת־הגולן קרטון 1 ליטר 0.72 0.79
 חלב הומוגני קרטון 1 ליטר 0.57 0.62

 חלב ״רויון״
 (2%/י1 שומן) קרטון lA ליטר 0.40 0.44

 חלב ״רויון״
 (2%/>1 שומן) קרטון 1 ליטר 0.75 0.83

 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 0.17 0.19 0.23
 שוקו הומוגני

0.62 0 . 5 2 0 . 4  תנובה, טרה קרטון 2V ליטר 5
0.58 0 . 4 7 0 . 4  שוקו ומוקה עמידים קרטון 4V ליטר 2

גרת י צרת חלב נ  תו
 זבדה ״אשל״ תוצרת תנובה

 ״עידית״ תוצרת טרה גביע 170 מ״ל 0.16 0.17
 לבן (3% שומן)

 ״גיל״ תוצרת תנובה
 ״עוז״ תוצרת טרה גביע 170 מ״ל 0.14 0.15

 ״יוגורט״ מתוצרת
 תנובה וטרה גביע 170 מ״ל 0.16 0.17

 ״דנובה״ תוצרת תנובה

 ״דנונה״ תוצרת שטראוס גביע 170 מ״ל 0.22 0.24 0.27

ת נ מ  ש
 שמנת חמוצה גביע 170 מ״ל 0.24 0.27

 שמנת מפוסטרת
 (33% שומן) מתוצרת

 תנובה, טרה, שטראוס שקית 250 מ״ל 0.68 0.76

ה א מ  ח

 חמאה חבילה 100 גרם 0.35 0.40
 חמאה מלוחה חבילה 200 גרם 0.68 0.76

 חמאה בטעם הולנדי
 תוצרת תנובה חבילה 100 גרם 0.39 0.43

ת ו לבנ ת ו ו כ ות ר נ  גבי
 גבינה כחושה רגילה

 תוצרת טרה חבילה 250 גרם 0.50 0.55
 גבינה לחיתוך כחושה

 ״כנען״ תנובה
 ״טבעוך טרה חבילה 250 גרם 0.74 0.81
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 טור ד׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה

 אצל רוכל,
 בקיוסק או

 לקמעונאי לצרכן בחנות במזנון
 טור ג׳

 הכמות

 טור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 המצרך

0.62 

1.56 
0.67 

0.55 

0.82 

0.58 

0.34 

0.59 

0.58 

0.73 

0.89 

1.18 

4.89 
0.52 

5.26 

1.33 

1.43 

6.04 

1.63 

1.49 

6.46 

6.39 

1.41 
0.61 

0.50 

0.74 

0.53 

0.31 

0.54 

0.52 

0.67 

0.81 

1.07 

4.38 
0.45 

4.71 

1.19 

1.27 

5.40 

1.45 

1.33 

5.77 

5.72 

 גבינה לחיתוך כחושה
 ״כנען״ תנובה

 ״טבעון״ טרה חבילה 500 גרם
 ״כנענית״ מתוצרת תנובה גביע 250 גרם

 גבינה כחושה למריחה
 מתוצרת תנובה גביע 250 גרם

 גבינה לחיתוך חצי
 שמנה (5%) ״טוב

 טעם״ מתוצרת טרה חבילה 250 גרם
 גבינה חצי שמנה

 (5% שומן) טרה, תנובה גביע 250 גרם
 גבינה חצי שמנה

 ״סביון״ מתוצרת תנובה קופסה 125 גרם
 גבינה שמנה למריחה

 (9%) תנובה, טרה גביע 250 גרם
 גבינת קוטג׳ (9%)

 מתוצרת תנובה, טרה גביע 225 גרם
 גבינה שמנה למריחה

 (12%) תנובה, טרה גביע 250 גרם
 גבינה מלוחה ״עין חמד״

 או ״חמד״ מתוצרת תנובה חבילה 250 גרם
 גבינה ברינזה מתוצרת

 תנובה, טרה חבילה 250 גרם
 גבינה ״פטה״ מחלב

 בקר מתוצרת תנובה פח 1 ק״ג
 גבינה מוקצפת גביע 120 גרם

ת כשות ו נ  גבי
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״גלבוע״ תנובה 1 ק״ג
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״גלבוע״ תנובה חבילת פרוסות 200 גרם
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״עמק״ תנובה, ״פאר״ טרה חבילת פרוסות 200 גרם
 גבינה קשה חצי שמנה ״עמק״ תנובה,

 ״טיראן״ טנא, ״אדמר״ שטראוס,
 ״פאר״ טרה 1 ק״ג

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״אדמר״, שטראוס חבילת פרוסות 200 גרם

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גוש חלב״, תנובה חבילת פרוסות 200 גרם

 גבינה קשה שמנה
 ״גד״, תנובה 1 ק״ג

 גבינה קשה שמנה ״גוש חלב״
 או ״כל בי״, תנובה 1 ק״ג
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 אצל רוכל
: ״ רה- י י  טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ המחיר בשקלים חדשים במכי
ק או  J7ו| 0

 המצרי האריזה הבמות לקמעונאי לצרבן בחנות במזנון

 גבינה קשה שמנה ״טל העמק״
 מתוצרת תנובה 1 ק״ג 5.77 6.46

 ״טל העמק״, תנובה
 ׳חבילת פרוסות 200 גרם 1.47 1.65

 גבינה קשה שמנה
 ״מירון״ שטראוס חבילת פרוסות 200 גרם 1.67 1.87

 גבינה קשה שמנה ״ערד״ טנא,

 ״הדר״ טרה 1 ק״ג 5.77 6.46

 גבינות מותכות
 ״כרמל״, ו״עמק״ תוצרת תנובה 6 משולשים

 בקופסה 240 גרם 0.60 0.67
 ״נועם״ תנובה 8 משולשים

 בקופסה 200 גרם 0.60 0.67
 ״משק״ תנובה 16 משולשים

 בקופסה 240 גרם 0.77 0.87
 מעדנים

 יוגורט בטעם פירות ״פריגורט״
 תנובה ו״יוטבתה״ (3% שומן) גביע 170 מל״ל 0.20 0.22 0.27

 יוגורט (2%/«1 שומן)
 עם פירות תנובה גביע 120 מל״ל 0.20 0.22 0.27

 ״יוגינג״ טעם פירות
 מתוצרת תנובה גביע 170 מל׳׳ל 0.20 0.22 0.27
 ״מילקי״ שטראוס גביע 120 מל״ל 0.27 0.31 0.36

 י מעדן חלב בטעמים: ״קרמלי״
 תוצרת תנובה

 ״טנא״ קרם, ״טנא״ פרי, ״דני״
 תוצרת שטראוס (2%/>1 שומן) גביע 120 מל״ל 0.20 0.22 0.27
 ״יוגלי״ תנובה גביע 120 מל״ל 0.17 0.20 0.25

 מעדן חלב בטעמים תנובה,
 טרה יוטבתה גביע 170 מל״ל 0.26 0.28 0.34

 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים לחלב ומוצריו ביטול
 באילת), התשמ״ו-41985.

 3. תחילתו של צו זה, למעט מחיר לצרכן אצל רוכל בקיוסק או במזנון, ביום כ׳ בטבת תחילה
 התשמ׳׳ו (1 בינואר 1986).

 י״ח בטבת התשמ׳יו (30 בדצמבר 1985)
 (חמ 3-1916)

ן י ק מ ח ה נ י ר י א ע ד ו ק מ ח צ  י
 . שר האוצר שר החקלאות

 4 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 123.
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ה לאמור: ו ו , אני׳ מצ ף 42 לפקודת המועזנות המקומיות1  בתוקף םמכותי לפי ס«י

, פרט (ם״ו) - ממל. ו המועזגות המקומיות (ב), התשי״ג~21953 ה אנ נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת  1. ה

ל ונו > ו ש ת ל י ח ת כרמיאל ?נרו: ת י מ ו ק מ ל המתמנה ה ו בבעלותה או בחזקתה ש י ה ן ש י ע ק ר ק מ  2. ה
ת וכל מובת הגאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, יוקגו לעירית ק ז ח ו  זה, ובן בל זכות ראויה או מ

 כרמיאל.

ת ו י ו ב י י ח ת ה כל ה ת שוו3ימ לה ו ו ב ו ח ל ה , כ ל מ ו ר ת כ מי ;מקו ל המוע?.יד1 !  3. כל הממלטלץ ש
ה הדין, יועמדו לעירית כרמיאל, מ  שהיא קיבלה על מ

C ח ק פ ר t י• 
ט י נ ר הפ  ש

אר 986!) ו ג  ב׳ בשבט התשמ״ו(12 בי
(3-•701 an) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח וחיש 9, «מ׳ 256.

. 1 x  11742ק״ת התשי״ג, עמי ; התשג״יז, 152! 7

 ביטול פרט (ס״ו)
 בתוטפת הראשונה

 הקניית מקרקעין

 הקניית מטלטליו;
 חובות והתחייבויות

 j31»nsiwvmi fmrM) »W1!Ü?MW9 J׳ 19s11>־~1״

: ר , אני מבריז לאמו , ות ף סמכותי לפי 0עיפימ 3 ו״5 לפקודת העירי ק ו ת  ב

א מתואר בת81פת, ו ה ור כרמיאל, כפי ש י אז ב ש ו ו ת ת יהי ו מ ו ש ר  1־ מיוה פדםומ אכרזה זו ב
. ״ אל  עיריה שתיקרא ״עירית כרמי

ל א י מ ר ת כ י מ ו ק מ  2. ראש עירית כרמיאל ו8גגיו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועעה ה
. ו י נ  וטג

, ימשיכו ועדות המתמנה ת ו י ר י ה לפי הודאות פקודת הע צ ע ו מ ת של ה עדו  3. עד שתיבחרנה ו
 הקיימות בתפקידן, כאילו המשיכה המתמנה המקומית בקיומה.

 אהרזה על
 עירית כרמיאל

 ראש העירי ה
 וסגניו

 ועדות המועצה

ף 1) י ע ס ) 

ם וחלקות רישומ קרקע (עד בכלל): שי ו  האזור שתושביו יהיו עירית כרמיאל כולל ג

: גוש 18983 ם ת ו מ ל ש : 18982, 18986, 18987, 18988, 18991,18990 ו־19146 - ב פ שי ו ג  ה
ה 107 (כביש). ק ל ח ש 19145 פרט ל ו ט לחלקה 1 (כביש): ג ר ; גוש 18984 פ  פרט לחלקה 50 (כביש)

ה כקנה מידה 1:10,000 כ ו ר ע ת: 1 עד 20, 30, 40 ד41 בגוש 19151 כממומן במפה ה  החלקו
פקדים ה מו ם ממנ י ק ת ע ה ל 1969) ש י י « ג בגיטן התשה״ט (1 ב ״ ם י ו ר ה39ים בי ד ש מה בי החתו  ו
ה על מחת הגפון, מנרת־עלית, ובמשרד עירית כרמיאל. נ  במשרד הפנימ, ירושלים, במשרד הממו

 י ?3 ח ק 9 ר ץ
ם י נ  שר הפ

 ב׳ בשבט התשמ׳׳ו(12 בינואר 1986)
 (חמ 3-1926)

 דיני מדינת ישראל, נוסו! הדש a» ,8׳ 197.
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