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1 (תיקון), 9 7 9 - ט ״ ל ש ת  צו עידוד החסכון(מטור ממס הכנסה) (מס׳ 24), ה

1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 •י, אני מצווה לאמור:

 1. צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 24), התשל״ט—1979 2 (להלן — הצו
 העיקרי), ייקרא צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 24א), התשל״ט—1979.

 2. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 24), התשל׳׳ט—1979 2
, המלים ״בסכום כולל שלא יעלה על 120,000 ״ ן  (להלן — הצו העיקרי), בהגדרת ״פקח

 לירות״ — יימחקו.

 3. הוראות סעיף 2 לצו העיקרי יחולו גם על מי שבתקופה שבין יום י״ח בחשון
 התשמ״א (28 באוקטובר 1980) לבין יום תחילתו של צו זה הפקיד סכום שעלה על 12

 שקלים חדשים.

 4. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ה (22 באפריל 1985). . .

י ע ד ו ק מ ח צ  ז׳ באדר א׳ התשמ״ו(16 בפברואר 1986) י

 1 סייח התשט״ז, עמ׳ 52; הוושל״ו, עמ׳ 159; התשמ״ד, עימ׳ 76.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1832.

1 (תיקון), 9 8 0 - ם ״ ש ת ן(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 8), ה  צו עידוד החסכו

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם
 הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 !, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 8), התש״ם—1980 2
 (להלן — הצו העיקרי), בהגדרת ״פקדון״, המלים ״בסכום כולל שלא יעלה על 120,000

 לירות״ — יימחקו.

 2. הוראות סעיף 2 לצו העיקרי יחולו גם על מי שבתקופה שבין יום י״ח בחשון
 התשמ״א (28 באוקטובר 1980) לבין יום תחילתו של צו זה הפקיד סכום שעלה על

 12 שקלים חדשים.

 3. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ה (22 באפריל 1985).

י ע ד ו ק מ ח צ  ז׳ באדר א׳ התשמ״ו(16 בפברואר 1986) י
< שר האוצר י ־-3 1 2  >המ 5

 1 ס״ה התשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו, עמ׳ 159; התשמ״ד, עימ׳ 6ד.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1103.

 תיקון השם

 תיקון סעיף 1

י  פטור ע
 הפקדות קודמות

 תחייה

 תיקון סעיף 1

 פטור על
 הפקדות קודמות

 מחייה
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1 (תיקון), 9 8 1 - ב ״ מ ש ת ן(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 3), ה  צו עידוד החסכו
1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו״5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 3), ה תשמ ״ב—•21981 תיקון סעיף ו
 (להלן — הצו העיקרי), בהגדרת ״פקדון״, המלים ״בסכום כולל שלא יעלה על 450,000

 שקלים״ — יימחקו.

w ״ פטור מ ת ב  2. הוראות סעיף 2 לצו העיקרי יחולו גם על מי שבתקופה שבין יום כ׳׳ה ,
 , , , , , הפקדות ?,ודמו

 התשמ״ב (16 ביולי 1982) לבין יום תחילתו של צו זה הפקיד סכום שעלה על 450
 שקלים חדשים.

 3. תהילתו ש לצו זה ביום א׳ באייר התשמ״ה (22 באפריל 1985). י״׳ייי־׳

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ו(16 בפברואר 1986)
 (חמ 125—3)

 1 ם״זז התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עט׳ 159; התשמ״ד, עמי 76.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 338.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

1 (תיקון), 9 8 1 - א ״ מ ש ת ן(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 7), ה  צו עידוד החסכו

1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 י, אני מצווה לאמור:

קה סעיף ן  1. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 7), התשמ״א—21981 תי
 בהגדרת ״פקדון״, המלים ״בסכום כולל שלא יעלה על 7,500,000 שקלים״ — יימחקו.

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ באייר התשמ״ה (22 באפריל 1985). תחילה

י ע ד ו ק מ ח צ ׳ התשמ״ו(16 בפברואר 1986) י  ז׳ באדר א

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עמי 159; התשמ״ד, עמי 76.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1352¡ החשין״ג, עמי 1435; התשמ״ג, עמי 503; התשמ״ד, עמי דמו.

 צו יציבות מחידיס במצרכים וגשיהתים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

׳ 9), התשמ׳יו-1986 מס ק) (  השלישית לחו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 (להלן — החוק), אגו מצווים לאמור:

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
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א: בו י התוספת 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (33) י י  שמ
 השלישית לחוק

 ״(34) כרטיסי כניסה למוזיאונים ולקונצרטים.״

(26 במרס 1986) ו  ט״ו באדר ב׳ התשמ״
 (חמ 1914—3)

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

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ׳ 10), ה מס  השלישית להוק) (

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מהירים במצרכים ובשירותים
ר:  (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמו

בוא:  1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (34) י

״ . 2 דות  ״(35) שירותי מודדים בעלי רשיון כמשמעותם בפקודת המדי

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

(30 במרס 1986) ו  י״ט באדר ב׳ התשמ״
 (חמ 1914—3)

י ע ד ו ק מ ח צ י י ו ד ל ו  ד
 שר הבינוי והשיכון שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 הא״י, כרך בי, עמי 1368.

 שינוי התוספת
 השלישית לחוק

 ׳תחילה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחיר

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת , ה ( ח ס פ ת כשרות ל  למצו

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

 קביעת מחיר 1. מחירן של מצות כשרות לפסח התשמ״ו, המסווגות בפרט 19.07 לתוספת לצו תעריף

 המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ״ו—1985 2 (להלן — מצות), יהיה במחירן
 בחול המועד פסח התשמ״ה בתוספת של עד 123 אחוזים.

 סייג לתחולה 2. צו זה לא יחול על מצות שנקבע להן מחיר מרבי במכירתן לקמעונאי ולצרכן.

(1 באפריל 1986) ו  כ״א באדר ב׳ התשמ״

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

 1 ם״ה התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ח— שיעורי מק״ח 597, התשמ״ו, עמי 35.
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ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  תקנות שירותי הסעד (סימל במקקים), ה

ן י מתקי , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי הסעד, התשי״ח—1958 1
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — ז־יג׳־יית

 ״טיפול סוציאלי״ — כל סוגי עזרה ושירותים סוציאליים שנותנת על פי דין רשות סעד
; ן  לנזקק, לרבות סידורו במעו

ם; י  ״ילד״ — מי שטרם מלאו לו 18 שנ

;  ״מפגר״ — כהגדרתו בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט—1969 2

 ״מקום מגורים״ — מקום שבו אוכל אדם וישן, ואם מחמת עבודתו הוא אוכל וישן מחוץ
; ואולם אם הוא משרת בצה״ל או  לדירתו אד מבקר בה לעתים קרובות — דירתו
 גר ברשות הרבים, או מוחזק במעון או בבית סוהר, לא ייחשב מקום כאמור, בשל

; ו רי  כך בלבד, למקום מגו

, למעט  ״נזקק״ — כמשמעותו בתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש״ל—1970 3
 תקנה 1, אך לרבות עולה חדש כהגדרתו — לענין זה — בהודעה שפרסם שר העבודה

 והרווחה ברשומות;

 ״רשות סעד״ — רשות מקומית המקיימת לשכת סעד.

 2. רשות סעד תגיש טיפול סוציאלי לנזקק שפנה אליה בבקשה לכך ותישא בהוצאות טיפול סוציאלי
ק ק י נ  טיפול סוציאלי כאמור, בכפוף לאמור בתקנות 3 ו־4. י

ה נשיאי, בהוצאות ט ן פ י  3. (א) בהוצאות טיפול סוציאלי בילד או במפגר תישא רשות הסעד שבתחום ש
 , טיפול סוציאלי

 נמצא מקום מגורי הוריו, ואם היה לו רק הורה אחד — רשות הסעד שבתחום שיפוטה בילד או
י ג פ מ  מקום מגורי ההורה כאמור., ב

 (ב) לא היה להוריו של ילד או של מפגר מקום מגורים משותף, תישא בהוצאות
 רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי ההורה המחזיק בילד או במפגר על פי

ן של בית משפט, או לפי הסכם בין ההורים (להלן — ההורה האחראי).  פסק די

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם אחד ההורים מתגורר מחוץ לישראל,
 תישא בהוצאות הטיפול הסוציאלי רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי ההורה

 החי בישראל.

 (ד) היה הילד או המפגר יתום מאב ומאם או שמקום מגורי הוריו אינו בישראל,
 תישא בהוצאות הטיפול הסוציאלי רשות הסעד שבתחום שיפוטה היה מקום המגורים

 האחרון של הוריו או של ההורה האחראי.

 (ה) לא נתקיים בילד או במפגר האמור בתקנות משנה (א) עד (ד) — ישא משרד
 העבודה והרווחה בהוצאות הטיפול הסוציאלי בילד או במפגר.

 1 סייח התשי״ח, עמי 103; התשכ״ה, עמי 291; התשמ״א, עמי .991.
 2 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 132.
 3 ק״ת התש״ל; עמי 227-5.
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 4. (א) בתקגה זו —

; ם י נ  ״זקן״ — בגבר — מי שגילו עולה על 65 שנים, ובאשה — מי שגילה עולה על 60 ש

; ן ג  ״מעון״ — לרבות דיור מו

 ״דיור מוגן״ — ריכוז והקבצה של יחידות דיור מיוחדות המותאמות לזקנים.

 (ב) ראתה רשות סעד כי יש לסדר נזקק זקן במעון, תישא בהוצאות החזקתו
 במעון אם העתיק מקום מגוריו לתחום שיפוטה 30 חדשים לפחות לפני כניסתו בפועל

 למעון.

 (ג) העתיק זקן נזקק את מקום מגוריו לרשות הסעד בתקופה שעד 30 חדשים
 לפני כניסתו בפועל למעון, תישא בהוצאות החזקתו במעון רשות הסעד שבתחום שיפוטה
 היה מקום מגוריו לפני העתקתו האחרונה, זולת אם גם שם התגורר תקופה שאינה עולה

 על 30 חדשים.

 5. (א) הגישה רשות סעד טיפול סוציאלי לילד או למפגר או סדרה זקן נזקק במעון
 ובהוצאות לענין זה חייבים לשאת רשות סעד אחרת או משרד העבודה והרווחה (להלן —
 רשות חייבת) לפי תקנות 3 או 4, תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות; על

 הרשות החייבת להחזיר תוך שלושה חדשים הוצאות טיפול סוציאלי כאמור.

 (ב) חילוקי דעות בדבר חובת הנשיאה בהוצאות כאמיר בין רשויות סעד או בין
 רשות סעד ובין משרד העבודה והרווחה יובאו להכרעתו של מי שימנה שר העבודה

 והרווחה לענין זה בהודעה שתפורסם ברשומות.

 (ג) הכרעה כאמור בתקנת משנה (ב) תובא לידיעת הרשות החייבת ומשקיבלה
 הודעה עליה תחזיר את ההוצאות כאמיר בתקנת משנה (א).

 בי״יי 6. תקנות שירותי הסעד (דרכי טיפול בנזקקים), התשל״ג—4.1973 — בטלות.

 תחייי׳ 7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ב צ ה ק ש (25 בפברואר 1986) מ ו  ט״ז באדר א׳ התשמ״
 («« 3-1903) שר העבודה והרווחה

 4 ק״ת התשל״ג, עמי 1149.

 נשיאה בהוצאות
 טיפול סוציאלי

 בנזקק זקן

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  השניה לחוק) (מס׳ 7), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 !, אגו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השניה לחוק, במקום פסקה (18) 2 יבוא:

 ״(18) כתבי עת ומוצרי דפוס, למעט ספרים ועתונים יומיים מקומיים,
 המסווגים בפרק 49 של תעריף המכס.״

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 503 ועמי 771.

 810 קובץ התקנות 4926, ט׳ בניסן התשמ״ו, 18.4.1986



 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן התשמ״ו (18 באפריל 1986). תחילה

(10 באפריל 1986)  א׳ בניסן התשמ״ו
 (המ 1914—3)

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

ת מחיר) ת ח פ ה  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ׳ 4), ה מס ) 

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(3) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
ר:  (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 י, אנו מצווים לאמו

 1. בצו זה — הגיייינ

 ״תעריף המכס״ — התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין,
;  התשמ״ו—1985 2

 ״פרט מכס״ — מספרו של הפרט בתעריף המכס.

 2. (א) מצרך המתואר בטור ב׳ לתוספת והמסווג בפרט מכס הנקוב לצידו בטור אי, הורדת מחיר
 יופחת מחירו הקובע בשיעור הנקוב לצידו בטור ג׳.

פרט מכם בתוספת לצו זה צויין תאור המצרך, יחול צו  (ב) מקום שלצידו של.
 זה על אותו מצרך בלבד.

 3. נקבע למצרך מן המצרכים המפורטים בתוספת מחיר מרבי, לא יחולו הוראות צו סייג לתחולה
 זה על אותו מצרך במכירתו לצרכן.

 4. תהילתו של צו זה ביום כ״ב באדר ב׳ התשמ״ו (2 באפריל 1986). תחילה

 תוספת

 (סעיף 2)

 טור גי
 טור א׳ טור ב׳ שיעור •ההפחתה!

 פרט מכס תאור המצרך ׳באחוזים

 15.12.2000 שומן למאכל מהצומח• לשימוש
 תעשייתי מייצור מקומי 5
נה מייצור מקומי 6  15.13 מרגרי
נית 6 ו  21.04 מי

1 באפריל 1986) ) ו  כ״א באדר ב׳ התשמ״
 (חמ 1914—3)

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

 1 פ״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת — שיעורי מק״ח 597, התשמ״ו, עמ׳ 35.

 קובץ התקנות 4926, ט׳ בניסן התשמ״ו, 18.4.1936



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

1986-  למצרכים) (תיקון מס׳to), התשמ״ו

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ו—1986 2 —

 (1) בחלק תשיעי, במקום:

 ״מיונית 500 גרם מכל 2.50 2.15

 מיונית: 1. ק״ג מכל 4.79 4.12

א: בו  י

 ״מיונית 500 גרם מכל 2.40 2.00

 מיונית 1 ק״ג מכל 4.50 3.90״.

א: בו  (2) במקום חלק ארבעה־עשר י

 תיקון התוספת

: קטשופ  ״הלל, ארכעה־עשד
 טור ב׳

 המחיר בש״ח
 במכירה יצרכו

 באזור אילת

 טור אי
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצדד המשקל האריזה כולל מע״מ

 קטשופ מתוצרת ״עסיס״ 340 גרם בקבוק 2.04 1.72

 340 גרם בקבוק 1.95 1.65
 קטשופ מתוצרת ״אוסמ״

 ואו ״ויטה׳׳

צנת 3.52 2.97״ ;  קטשופ מתוצרת ״ויטה״ 770 גרם צנ

 (3) בחלק שמונה עשר, במקום המחירים של המצרכים המפורטים להלן יבואו
 המחירים הנקובים לצידם:

 בשקלים. חדשים
 באזור אילת —

 המחיר
 במכירה

 יר בשקלים
 ו במכירה —

 המח׳
 חדשיכ

 לקמעונאי לצרכן
 לצרכן

 כולל מע״מ
 לקמעונאי

 כולל מע״מ
 המשקל
 ״שם המצרך בגרמים

 לחם כמון (קימל) 500 0.39 0.43 0.34 0.38

 הלה או מאפר, שמרים 500 0.43 0.48 0.37 0.42

 לחמניה 50 0.07 0.08 0.06 0.07

; "0.52 0.47 0.60 0.54 750 
 ;ה (אחיד)

 פרוס וארוז

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380 ועמ׳ 770.

 812 קובץ התקנות 4926, טי בניסן החשמ״ו, 18.4.1986



 (4) בחלק עשרים, במקום המחירים של המצרכים המפורטים להלן, יבואו המחירים
 הנקובים לצידם:

 טור ב׳
 המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 ״שם המצרף המשקל האריזה כולל מע״מ

 מלח: שולחן מעולה 1 ק״ג שקית או הבילה 0.27 0.23

 מלח! מטבח מעולה ״גביש״ 1, ק״ג שקית או חבילה 0.36 0.30

 מלח מטבח רגיל 1 ק״ג שיקית אז חבילה 0.27 0.23״ ;

 (5) במקום חלק עשרים ושניים יבוא:

ים: מרגרינה ושמן  ״חלק עשרים ושני

 בחלק זה —

 (א) יצרן ידפיס על גבי תווית שהודבקה על אריזת שמן סויה מזוכך, את מחירו
 המרבי לפי סעיף 2 ;

ה;  (ב) לא יסיר אדם את התווית האמורה ולא ישנה את המחיר המודפס עלי

 (ג) שמן סויה מזוכך שעל אריזתו הודפס מחיר גבוה מהמחיר המרבי לפי סעיף 2
 יימכר במחיר שאינו עולה על המחיר המרבי שנקבע בו.

 המחיר גש״ה במכירה — הכחיד בש״וו במכירה —

 לקמעונאי לצרכו לקמעונאי לצרכן
 שם המצרך .האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״נ? באזור אילת באזור אילת

 מרגרינה עם או בלי מלח חבילה 200, גרם 0.30 0.39 0.30 0.34

 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 250 גרס 0.43 0.56 0.42 0.48

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 0.33 0.42 0.32 0.36

 מרגרינה לאפיה: חבילה 200 גרם 0.30 0.39 0.30 0.34

נה עם חלב חבילה 200 גרמ 0.35 0.44 0.34 0.38  מרגרי

פ חלב גביע 250 גרם 0.50 0.64 0.49 0.55 נה ע  מרגרי

 שמן ©ויה מזוכך —

 (א:) בקבוק זכוכית 6,30 סמי׳ ק 0.79 1.00 0.7:9 0.87

 (ב) בקבוק פלסטי 1000 םמ״ק 1.25 1.56 1.25 1.36
 (ג) מכל פלסטי 3000 סמ״ק 3.74 4.65 3.74 4.04

 (ד) מכל פלסטי 4900 סמ״ק 6.16 7.54 6.16 6.56

 (ה) מכל פחי 4900 סמ״ק 6.50 7.96 6.50 6.92״ ;

813 i 18.4.1986 ,קובץ התקנות 4926, ט׳ בניסן התשמ״ו 



א: בו  (6) במקום חלק עשרים וארבעה י

 ״!־!דק עשריפ דארכעה: חומרי ניקוי

 המתיר בש״11 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן׳ במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 אבקת כביסה ויטקו טיפ 1.5 ק״ג — קופסה 4.00 3.38

 אבקת כביסה ויטקו ביומט 3 ק״ג — שקית 10.89 9.20

פ 3 ק״ג — שקית 8.00 6ד.6  אבקת כביסה ויטקו טי

 אבקת כביסה ויטקו טיפ 5 ק״ג — שקית 12.17 10.28

 אבקת כביסה ויטקו טיפ 10 ק״ג — שיקית 23.17 19:58

 אבקת כביסה ויטקו שמפומט 3 ק״ג — מזוודה 12.26 10.35

 אבקת כביסה ויטקו ביומט 3 ק״ג — מזוודה 12.07 10.20

 אבקת כביסה ויטקו ביומט 5 ק״ג — שקית 17.77 15.01

ן 3 ק״ג — שקית 11.01 9.31 י קל  אבקת כביסה ויטקו תעו

 אבקת כביסה ויטקו תינוקלין 3 ק״ג — מזוודה 12.07 י 10.21

 אבקת כביסה ויטקו קלין שמפו 1 ק״ג --- שקית 1.98 1.67

 אבקת כביסה שמן 8,יר 750 גרם — קופסה 1.94 1:64

 אבקת כביסה שמן ביו־אור 750 גרה — קופסת 2.26 1.91

 אבקת כביסה נקה זיו־נקה 5 ק״ג — שיקית 8.64 7.30
 אבקת כביסה יצהר 1.5 ק״ג שלגיה 4.37 3.70
7.11 8.42 ! ו י מ  אבקת כביסה יצהר 3 ק״ג ש
 משחת כלים ויטקו קלין 1 ק״ג — גביע 2.23 1.89
י שיקית 3.78 3.20  משחת כלים ויטקו קלין 2 ק״ג -
 משחת כלים שמן אמד, לימון 1 ק״ג — גכיע 2.30 1.95
 משחת כלים שמן אמה לימון 3.5 ליטר — דלי 7.53 6.36
ג 1.21 03. ( ״ ק י  משחת כלים עץ הזית הופ ן
 משחת כלים פזכים קייפז 1 ק״ג —• גביע 2.05 1.73
 נוזל ניקוי כלים ויטקו רן ״36״ 1 ליטר 2.79 2.36
 נוזל ניקוי כלים נקה ״פי 7״ 1 ליטר 3.96 3.35
 נוזל ניקוי כלים עץ הזית לימונית 1 ליטר 2.98 2.52
 נוזל ניקוי כלים פזכ־פ שמפו כלים 36% 3.45 2:92
 נוזל רחיצת רצפות שמן ריצפלא: 1 ליטר 1.59 1.35

 נוזל רחיצת רצפות פזכים רצפז 1 ליטר 1.43 1.21״.

 מ״יל״ 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר ב׳ התשמ״ו (2 באפריל 1986).

(1 באפריל 1986) ו  כ״א באדר ב׳ התשמ״
 (חמ 1914—3)

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

 814 קובץ התקנות 4926, ט׳ בניסן התשמ״ו, 18,4.1986



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (דיווח על מחירים},

1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10 (א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. עוסק שהוא מוציא לאור בענף ההוצאה לאור של ספרים, אשר מחזור העסקאות דיווח על מחירים
, על פי הדו״חות התקופתיים שהגיש  שלו כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 2
 לשנת המס 1984, חינו סכום העולה על 200,000 שקלים חדשים, יגיש למפקח על
 המחירים במשרד התעשיה והמסחר, תוך 30 ימים מיום פרסום צו זה, רשימת כל המצרכים
 שהוא עוסק במכירתם והשירותים שהוא עוסק בעשייתם ומחירו של כל מצרך ושירות
 כאמור ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985) וביום י׳ בניסן. התשמ״ו (1 באפריל

.(1986 

 2. הרשימה האמורה בסעיף 1 לצו זה תוגש בכתב וייכללו בה הפרטים וההצהרה אופן הגשת
ח ו ו י י : המפקח על ה ק; הרשימה תישלח בדואר רשום לפי המען  כאמור בתוספת הראשונה לחו

 המחירים, משרד התעשיה והמסחר, ת״ד 299, ירושלים.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

(10 באפריל 1986)  א׳ בניסן התשמ״ו
ן ו ר ל ש א י ר  (!זמ3-1914< א

 שר התעשיה והמסחר
 1 ס״ח התשמ״ו, עמי .2 2 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 תחילה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (הפחתת מחיר)

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (מס׳ 5), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(3) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1.1985, אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה —
ה;  ״המחיר הקובע״ — המחיר ביום תחילתו של צו ז

 ״ספרים״ — ספרים המסווגים בפרק 49 לתוספת הראשונה של צו תעריף המכס והפטורים
, למעט ספרי לימוד המאושרים כספרי לימוד  ומס קניה על טובין, התשמ״ו—1985 2

 על ידי משרד החינוך והתרבות.

 2. עולה מחירם הקובע של ספרים על מחירם ביום. י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי
 1985) בתוספת של עד 20 אחוזים (להלן — המחיר החדש), יופחת מחירם בשיעור

 ההפרש שבין מחירם הקובע לבין מחירם החדש.

 3. תהילתו של צו זה ביום כניסתו לתוקף של צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס׳ 7), התשמ״ו—1986 3,

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

(10 באפריל 1986)  א׳ בניסן התשמ״ו
ן ו ר ל ש א י ר  >ח־3-1914) א

ה והמסחר  שר התעשי
 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת— שיעורי מק״ח 597, התשמ״ו, עמ׳ 35.
 3 ק״ת התשמ״ו, עמי 811.

 קובץ התקנות 4926, ט׳ בניסן התשמ״ו, 18.4.1986 815



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשמן

 סויה למאכל באריזות גדולות) (מס׳ 2), התשמ״ו״1986

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

 !עדייו! 1. בצו זה —

ות; נ  ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור שמן או מכירתו בסיטונות או בקמעו

 ״המחיר״ — כולל הובלה עד לחצרי הלקוח, בכל חלקי הארץ;

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

' 2. המחיר המרבי לשמן סויה מן הסוגים המפורטים בטור א׳ לתוספת, שיחידת משקלו ב ד י מ י ח  מ

 כקבוע לצידו בטור ב׳ לתוספת, במכירה מאת סוחר, לא יעלה על המהיר הנקוב לצידו
 בטור ג׳ לתוספת.

י 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשמן סויה י 8 י  ג

 למאכל באריזות גדולות), התשמ״ו—1985 3 — בטל.

' 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר ב׳ התשמ״ו (2 באפריל 1986). י י י ח  ת

 תוספת

 (סעיף 2)

 1 טור ג׳

 טור א׳ טור ב׳ המחיר בש״ח ללא מעי ימ במכירה —
 המצרך יחידת המשקל לסיטונאי לקמעונאי

 שמן סויה מזוכך 16 ק״ג 20.20 21,00
 שמן סויה מזוכך 20 ק״ג 23.94 . 25.00
 שמן סויה מזוכך 60 ק״ג 70.40 73.20

 שמן סויה מזוכך 180 ק״ג 205.90 214.00

 שמן גלמי בצובר 1 טונה 861.00

 שמן מזוכך בצובר 1 טונה 979.30

1 באפריל 1986) ) ו  כ״א באדר ב׳ התשמ״
 (חמ 1914—3)

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

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 •ם״ח התשל״ו, עמי 52.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 356.
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