
 רעמסות

 קובץ התקנות
 כ״א באב התשמי׳ו 4961 26 באוגוסט 1986

 עמוד

ה (מסים) (הנסיבות שבהן ימשיכו לראות חברה כחברה ת עידוד התעשי ו  תקנ

׳ו-1986 1326 ת מסויימות), התשמ׳ ו ס נ כ ה - ת י ת י י ש ע  ת

יות חסכון ״צמד חלוקת רווחים״ ופטור ממס הכנסה), ת עידוד החסכון (תכנ ו  תקנ

 התשמ״ו-1986 1326

(מס׳ 3), התשמ״ו-1986 1328 (הוראת שעה) ן ות עידוד החסכו  תקנ

(מס׳ 4), התשמ״ו-1986 1329 (הוראת שעה) ן ת עידוד החסכו ו  תקנ

, התשמ״ו-1986 1329 ( ן קו (תי ם) ס(מנחתי ות הטי  תקנ

ו ואגרות) (תיקון מס׳ 5), התשמ״ו-1986 . . 1330, ן והבניה (בקשה להיתר, תנאי ו ות התכנ  תקנ

, התשמ״ו-1986 1330 ( ן קו (תי ( ד מגן אישי ו צי ות הבטיחות בעבודה(  תקנ

ים למצרכים) רותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

 (תיקון מס׳ 23), התשמ״ו-1986 1331

ם (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) רותי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

 (תיקון מס׳ 24), התשמ״ו-1986 1332

ים למצרכים) רותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

׳ו-1986 1333  (תיקון מס׳ 25), התשמ׳

ף הלול), ם בענ תי רו רותים (הוראת שעה) (אגרת שי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

 התשמ״ו-1986 1336

רותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא)  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

׳ו-1986 1337  (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 3), התשמ׳

רותים (הוראת שעה) (קביעת מחירי אשפוז),  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

 התשמ״ו-1986 1337

רותים (הוראת שעה) (אגרות בניה במרחב תכנון  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

ל מחוז), התשמ״ו-1986 1339  מקומי ש

ן מס׳ 3), התשמ״ו-1986 1339 ו ק י ת ) ע ב ים לאומיים ושמורות ט ר לגנ  חוק עז

(מס׳ 5), התשמ״ו-1986 1339 ם) י תי ם בי י צ פ ח ) ש ו כ  הודעת מס ר



 תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הנסיבות שבהן ימשיכו לראות
 חברה כחברה תעשייתית - הכנסות מסויימות), התשמ״ו-986ו

, או.י מתקין  כתוקף סמכותי לפי סעיף 52 לחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט-11969

 תקנות אלה:

 1 . ימשיכו לראות חברה כחברה תעשייתית אף אם בשנה מסויימת עלה אחוז הכנסותיה, שלא

 ממפעלה התעשייתי, מעל למותר ובלבד שהעליה נובעת מהכנסות ממקורות אלה:

(להלן - הפקודה),  (1) הכנסה ממכירת נכס שעל מכירתו חל חלק ה׳ לפקודת מס הכנסה2
:  או חוק מם שבח מקרקעין, התשכ״ג-31963

 (2) הכנסה מדיבידנד, מריבית והפרשי הצמדה, שהם הכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי

 חברה תעשייתית.

 הנסיבות שבהן
 ימשיכו לראות
 חברה כחברה

 תעשייתית

 2. תחולתן של תקנות אלה החל בשנת המם 1983: לענין זה, ״שנת מס״ - לרבות תקופת
 שומה מיוחדת.

 תחולה

ם י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר

 י״ט!:אייר התשמ״ו(28 במאי 1986)

 (וומ 3-618)

 י ס״ח התעיכ״ט, עמ׳ 232: התשמ״ב, עמ׳ 258 (282).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ ס״ח התשמ׳׳ה, עמ׳ 43.

 י ם״ח התשכ״ג, עמי 156.

 תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״צמד חלוקת רווחים״
 ופטור ממס הכנסה), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2), (ב) ו־(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה

 וערבות למילוות, התשט״ז-1956' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״תכנית״ - תכנית של בנק המזרחי המאוחד בע״מ (להלן - הבנק), בשם

 ״צמד חלוקת רווחים״.

 2. לענין הנחה ופטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים לד^קדת פקדון

 וניהולו בתכנית יהיו כמפורט בתוספת.

 3. הריבית, הפרשי ההצמדה וההטבות המשתלמים לחוסך בתכנית על הכספים המופקדים
 בתכנית שלוש שנים לפחות - יהיו פטורים ממס.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986).

 תנאים להפקדת
 פקדון וניהולו

 תחילה

 תוספת

( 2 ה נ ק ת - י ( ו  1. בתוספת ז

 ״חוסך״ - עובד חברת הנפט ״פז״, הזכאי לשיתוף ברווחי החברה על פי הסכם כמשמעותו בסעיף

 3(א) להלן, המצטרף לתכנית!

 ״פקמן״ - הסכום נטו כמשמעותו בסעיף 3(ב) להלן בתוספת זיכוי המם כמשמעותו באותו סעיף.

 ם״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשמ״ד, עמי 76.
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 2. חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום כ״ט בכסלו התשמ״ז(31 בדצמבר 1986) או עד מועד הצטרפות
 אחר שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות (להלן - מועד סיום התכנית).

 3. (א) הפקדות יתקבלו במסגרת הסכם בין חברת הנפט ״פד׳ לבין הבנק (להלן - ההסכם): הפקדות
 ההסכם יקבע את אופן שיתוף העובדים ברווחי המפעל, וכל העובדים הזכאים לשיתוף ברווחים

 יתנו את הסכמתם להפקדת חלקם ברווחים במסגרת התכנית.

 (ב) המפעל יחלק את הסכום המיועד לחלוקה בין החוסכים לפי מפתח שייקבע בהסכם:

 הסכום שיחולק כרווחים לחוסך על־ידי המפעל לאחר כל הניכויים שחוסך חייב בהם על פי כל דין

 בשנה בה חולקו הרווחים (להלן - הסכום נטו) יופקד בבנק במסגרת התכנית והחוסך יהנה מזיכוי

 ממם הכנסה של 15% מהסכום נטו. סכום הזיכוי יצורף לחסכון.

 (ג) כל פקדון יהווה יחידת חסכון בפני עצמה לצורך חישוב תקופת החסכון וההטבות.

 הבנק ירשום את הפקדון על שמו של החוסך וינהל רישום נפרד של כל פקדון. הפקדון אינו ניתן

 להעברה זולת אם נפטר החוסך.

 4. הפקדון לא יעלה על משכורת חדשית ברוטו אחת של החוסך, בשנת הכספים הרלוונטית. סך החסמן

 5. החוסך לא יהיה רשאי למשוך את הפקדון או חלק ממנו שלא היה מופקד לפחות חמש שנים תקופת החסכון

 במסגרת התכנית. בתום חמש שנים לכל פקדון יהיה החוסך רשאי למשוך מחצית הפקדון כשהוא

 מעוגל כלפי מעלה לשקל חדש שלם בצירוף ההטבות שהצטברו על אותה מחצית.

 כפוף להוראות סעיף 8, המחצית השניה של הפקדון עם ההטבות שהצטברו עליה, תשולם

 לחוסך ביום פרישתו מעבודה כמשמעותה בחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב],

, או בהוראות על יציאה לקיצבה לעת זיקניה במסגרת הסכם עבודה (אם קיימות  התש״ל-21970

 הוראות כאלה), הכל לפי בחירתו של החוסך.

 (1) הריבית תהיה צמודה. חישוב הריבית

 (2) הריבית תשולם עבור הפקדון לפי ריבית דריבית שנתית, בשיעור של 31/2% לשנה

 עבור התקופה החל ב־1 בחודש שלאחר החודש בו הופקד הפקדון ועד לסוף החודש שקדם

 לחודש בו נמשך.

.6 

 חישוב ההצמדה

 פרישה מהתכנית

 7. הפקדון והריבית עליו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת הפקדון או חלק

 ממנו מן התכנית (להלן - המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש בו

 הופקד הפקדון(להלן - המדד היסודי), יוגדלו הפקדון והריבית עליו בשיעור עליית המדד החדש

 לעומת המדד היסודי. לענין זה, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן(כולל

 פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי

 אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי

 המדד הקיים ובין אם לאו: אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 8. (א) נפטר החוסך, יעברו זכויותיו ליורשיו או למנהל עזבונו שיהיו רשאים למשוך את כל
 יתרת הפקדון וההטבות עליו אף אם הופקד פחות מ־5 שנים לפני יום הפטירה.

 (ב) במקרה של נכות תמידית אשר כתוצאה ממנה נאלץ החוסך להפסיק את עבודתו

 במפעל, יהיה החוסך רשאי למשוך את כל יתרת הפקדון אף אם הופקד פחות מחמש שנים לפני יום

 הפסקת עבודתו במפעל.
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 (ג) חוסך המסיים את עבודתו במפעל ומציג את האישורים המתאימים לכך רשאי לדרוש
 בכל עת לאחר מכן את יתרת הפקדון וההטבות עליו אם הופקדו חמש שנים ומעלה לפני יום

 דרישתו, וכל זאת בתנאי שסיום עבודתו לא בא כתוצאה מהתפטרות.

 (ד) אם התפטר החוסך מתפקידו במפעל יהיה רשאי למשוך את הפקדון רק בתום 5 שנים

 מיום התפטרותו.

 9. הכנסות החוסך מריבית והפרשי הצמדה על הכספים המופקדים בתכנית שלוש שנים לפחות
 יהיו פטורות ממס הכנסה.

 10. הכספים המצטרפים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח
 וחסכון במשרד האוצר בהתייעצות עם בנק ישראל.

 השקעה

ם י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר

 א׳ בתמוז התשמ״ו(22 ביולי 1986)
 (חמ 3-456)

 תקנות עידוד החסכון (הוראת שעה) (מס׳ 3), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  התשט״ז-11956

 1. (א) על אף האמור בכל אחת מן התקנות המפורטות בתקגת משנה (ב) רשאי החוסך, עד

 יום כ״ט בכסלו התשמ׳׳ז(31 בדצמבר 1986), להגדיל פעם אחת את סכום ההפקדות החדשיות

 בסכום הגבוה מהקבוע בסעיף האמור, ובלבד שלא יעלה על שמונה שקלים חדשים או סכום זה

 כשהוא מוגדל בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

 ״המדד היסודי״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(להלן - הלשכה)

 ביום כ״ד בניסן התשמ״ה (15 באפריל 1985);

 ״המדד החדש״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה לאחרונה לפני יום ההפקדה.

 (ב) התקנות לענין תקנת משנה (א) הן:

 (1) סעיף 2(ג) לתוספת לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״רב תכליתי״ או

:  ״נעורים״), התש״ם-21980

 (2) סעיף 2(ב) לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לכל צמוד״,

;  ״גמיש״ או ״2000״), התשמ״א-31981

 (3) סעיף 2(ג) לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לחיילים״),

.  התש״ם-41980

 תיקון התוספות

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בםיון התשמ״ז (15 ביולי 1986).

ם י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר

 ט״ו בתמוז התשמ״ו(22 ביולי 1986)
 (חמ 3-456)

 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52: התשמ״ד, עמ׳ 76.

 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2082: התשמ״א, עמ׳ 307, 479, 1151: התשמ״ב, עמי 1435; התשמ״ג, עמי 510, 818, 1716:
 התשמ״ד, עמ׳ 856, 1616, 1679; התשמ״ה, עמי 1148, 1156, 1833.

 ק׳׳ת התשמ״א, עמ׳ 1335: התשמ״ב, עמי 336: התשמ׳׳ג, עמי 500; התשמ״ד, עמי 1616, 1679; התשמ״ה, עמי 1148
 ו־1833.

 ק״ת התש״ם, עמי 2348: התשמ״ב, עמ׳ 1602: התשמ״ג, עמ׳ 501: התשמ״ד, עמי 1616, 1679; התשמ״ה, עמי 1148
 ו־1833. :

 תחילה
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 תקנות עידוד החסכון (הוראת שעה) (מסי 4),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,

 התשט״ז-1956', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) על אף האמור בכל אחת מהוראות התקנות המפורטות בתקנת משנה ב׳ רשאי חוסך תיקון התוספת
 עד יום כ״ט בכסלו התשמ״ז(31 בדצמבר 1986) להכפיל את סכום הפקדתו החדשית מדי חודש

 ובלבד -

 (1) שאם סכום ההפקדה החדשית לאחר הכפלתו יעלה על 100 שקלים חדשים

 תועמד ההפקדה החדשית על 100 שקלים חדשים בלבד:

 (2) שאם סכום ההפקדה החדשית לאחר הכפלתו יפחת מ־20 שקלים חדשים רשאי

 החוסך להגדיל את סכום ההפקדה ל־20 שקלים חדשים.

 (ב) ההוראות לענין תקנת משנה (א) הן:

 (1) סעיף 2.ב לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״למתמיד״),

, לענין מסלול א׳.  התשמ״ד-21984

 (2) סעיף 2.ב לתוספת השניה לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד

.  לדולר״ ופטור ממס הכנסה), התשמ״ד-31984

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ בתמוז התשמ״ו (15 ביולי 1986). תחילה

ם י ס ה נ ש  ט״ובתמוזהתשמ״ו(22ביולי1986) מ
 >חמ 3-456) שר האוצר

 י סייח התשט״ז, עסי 52! התשמ׳׳ד, עמי 76.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1296, 1641, 2085; התשמ״ה, עמי 59 ו־774: התשמ״ו, עמי 434.

 י י ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1681; התשמ״ה, עמי 413; התשמ״ו, עמ׳ 347.

 תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־30 לחוק הטיס, 1927', לאחר התייעצות עם שר הבטחון

 ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ׳

 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה-21975 (להלן - התקנות העיקריות) - תיקון תקנה 1

 (1) הגדרת ״השר״ - תימחק!

 (2) בהגדרת ״מנחת רגיל״, בסופה יבוא ״ושאינו מנחת מיוחד״;

 (3) אחרי ״מנחת רגיל״ יבוא:

 ״״מנחת מיוחד״ - אתר המשמש באופן אקראי להמראות ולנחיתות של הליקופטר או

 אוירון זעיר.״

 2. בתקנות 2 ו־4 לתקנות העיקריות, במקום ״השר״ יבוא ״המנהל״. תיקון תקנות
 2 ו־4

 י חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 2551; ס׳׳ח התשל״ז, עמ׳ 192.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 1996; התשמ״ד, עמ׳ 1233.
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 3. אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 4א. (א) על אף האמור בתקנה 2 רשאי אדם להפעיל הליקופטר או אוירון

 זעיר(להלן בתקנה זו - כלי טיס) במנחת מיוחד, בעצמו או בידי אדם אחר(להלן

 בתקנה זו - המפעיל), אם קיבל לצורך זה רשיון מאת המנהל לפי התנאים

 הנקובים בו ובהתאם להוראות תקנה זו.

 (ב) לא יינתן רשיון כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן הציג המפעיל

 למנהל תעודת ביטוח שבתוקף כנגד כל תביעה או נזק שייגרם לכל אדם עקב

 השימוש במנחת המיוחד.

 (ג) תקפו של הרשיון הוא לשלוש שנים, אלא אם כן קבע המנהל תקופה

 קצרה מזו.

 4ב. מפעיל שניתן לו רשיון לפי תקנה 4א(א) לא יפעיל כלי טיס במנחת מיוחד
 אלא אם כן אותו מנחת נבדק ואושר מראש, סמוך להמראה או לנחיתה, בידי

 אחד מאלה:

 ״תנאים להפעלת
 מנחת מיוחד

 בדיקת מנחת
 מיוחד

 (1) הטייס הראשי שהמפעיל מעסיקו:

 (2) הטייס בפועל של כלי הטיס שהטייס הראשי כאמור הסמיכו לכך!

 (3) הטייס בפועל של כלי הטיס אם הוא מחזיק ברשיון הפעלה מבצעי.״

 בתקנה 5(ד) לתקנות העיקריות, במקום ״השר״ יבוא ״המנהל״.

 ח י י ם ק ו ר פ ו

 שר התחבורה

 כ״ט בסיון התשמ״ו(6 ביולי 1986)
 (חמ 3-1152)

 הוספת תקנה
 4א ו־4ב

 תיקון תקנה 5

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגדות)
 (תיקון מס׳ 5), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשנ:״ה-11965, לאחר התייעצות

 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ובהסכמת ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנה 2 - תחולה - לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון),

 התשמ״א-21982 - בטלה.

 ביטול תקנד
 תחולה

ץ ר ק פ ח צ  י

 שר הפנים
 ח׳ בתמוז התשמ״ו(15 ביולי 1986)

 (חמ 3-347)

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ח התשמ״א, עמי 877.

 תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) (תיקון),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],

, אני מתקין תקנות אלה: 1 ^ ס ־ - ל ״ ש ת  ה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
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, בסעיף 22א(א), אחרי תיקון תקנה 22  1. . בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשכ״ט-21968
 המלים ״בנמל ובאניה״ יבוא ״בעבודות שבהן יש סיכון מיוחד לפגיעה בראש.״

ב צ ה ק ש  כ״בבםיוןהתשמ״ו(29ביולי1986) מ

) שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ 1 3 1 מ 0 ח ) 

 2 ק״ת התשכ״ט, עמי 536: התשמ״ב, עמי 571.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 23), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 תיקון חלק שני
 של התוספת

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים), התשמ״ו-21986 (להלן - התוספת), בחלק שני, במקום המחירים של המצרכים

 המפורטים והמתוארים להלן יבוא:

 תיקון חלק
 שבעה־עשר של

 התוספת

 תחילה

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 המצרך התכולה האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 ״בירה נשר 48 ס״ל בקבוק 0.29 0.23

 בירה ״גולדסטאר״ 35 ס״ל בקבוק חוזר 0.36 0.31

 בירה ״מכבי״ 33 ם״ל בקבוק או פחית 0.71 0.52

 משקה לתת (מאלט) 48 ס״ל בקבוק 0.24 0.21"

 2. בחלק השבעה־עשר לתוספת במקום המחירים של המצרכים המפורטים והמתוארים להלן

 יבוא: ׳

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 ״דובק פילטר, אסקוט 0.60 0.52

 טיים, אירופה, שרתון, נלסון פילטר, טיים מנטול 1.00 0.87

 ברודווי 80 1.15 1.00

 ברודווי 100, טיים 100 1.20 1.04

 מונטנה 1.25 1.09

 קנט, מרלבורו 3.20 2.80"

 2. תחילתו של צו זה ביום ר באב התשמ״ו (11 באוגוסט 1986).

ם י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר

 ב׳ באב התשמ״ו (7 באוגוסט 1986) י

 (חמ 3-1976)

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 380 ועמי 1147.
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 צו יציבות מחיריה נמצדנ׳ים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 24), התשמ״ו-1986

) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת 1 ) ( א ) ף 7 י ע ו לפי מ נ ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב

, אגו מצווים לאמור: 1 1 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  שעה), ה

ת שעה) (מחירים מרביים א ר ו ה  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (

- 2 1986-  למצרכים), התשמ״ו

 (1) בחלק אחד־עשר, במקום המצרכים המפורטים בפסקה זו, תאורם ומחיריהם יבוא:

 המחיר בש״ח במכירה לצרכן -
 בחנות בכל מקום אחר לרבות מזנון,
 לרבות מרכול קיוסק, מסעדה ואצל רוכל

 טור א׳ טור ב׳ סור. א׳ טור ב׳
 כולל מע״מ באזור אילת כולל מע׳׳מ באזור אילת

 שם המצרך המשקל הנפח האריזה

, טעמבו יחידה אחת בודדת או 0.27 0.23 0.30 0.25  ״קרמבו
 (מקצף ביצים של מספר (ליחידה) (ליחידה) (ליחידה) (ליחידה)

 מצופה שוקולד) יחידות

 ודומיהם

זי״ 45 גרם חפיסה 0.50 0.43 0.60 0.50  ממתק ״אגו

 ופל מצופה 45 גרם חפיסה 0.59 !0.5 0.70 0.60

 ״פסק זמן״

 חלב ״עלית״

 ופל מצופה 45 גרם חפיסה 0.66 0.57 0.70 0.60

 ״פסק זמן״

ר ״עלית״  מרי

 ופל מצופה 45 גרם חפיסה 0.66 0.57 0.70 0.60
ת״ ״ ״עלי ף כ ־ ף י כ  ״

 שוקולד ממולא 100 גרם חפיסה 0.92 0.78 1.10 0.95
 גטעם פירות ״עלית״

 שוקולד מיוחד 100 גרט חפיסה 1.20 1.04 1.40 1.20

 עם אגוזים או

 עם שקדים ״עלית״,

 שוקולד ״נובלס״,

״  שוקולד ״רוזמרי

 או שוקולד

״ ק ר ק ק י ר ק  ״

 גומי לעיסה חפיסה נודדת 0.15 0.13 0.20 0.15
ת״ של 5 יחידות  מתוצרת ״עלי

 גומי לעיסה חבילה של 5 0.75 0.65 1.00 0.75״;
ת״ חפיסות בנות 5  מתוצרת ״עלי
 יחידות כל אחת

 1 ס״ ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380 ועמי 1331.
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 (2) במקום חלק שישה־עשר יבוא:

 ״חלה שישה־עשר: חטיפים

 המחיר בש״ח במכירה לצרכן -
 בחנות בכל מקום אחר לרבות מזנון,
 לרבות מרכול קיוסק, מסעדה ואצל רוכל

 טור א׳ טור ב׳ סור א׳ טור ב׳
 שם המצרך המשקל כולל מע״מ באזור אילת כולל מע״מ באזור אילת

ת 0.56 0.47 0.65 0.55 י ק  70 גרם ש

ת 1.32 1.11 1.50 1.30 י ק  200 גרם ש

 25 גרם שקית 0.33 0.28 0.40 0.35

ת 0.75 0.64 0.90 0.80 י ק  80 גרם ש

ת 0.75 0.64 0.90 0.80 י ק  80 גרם ש

 80 גרם שקית 0.75 0.64 0.90 0.80

 ביסלי ״אסם״

 ביסלי ״אסם״

 במבה ״אסם״

 במבה ״אסם״

 ״כיף לי״ ״תלמה״

״ ״תלמה״ ו ג נ י ר  ״

 2. תחילתו של צו זה ביום ג׳ באב התשמ״ו (8 באוגוסט 1986). תחילה

ם י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר

 ב׳ באב התשמ״ו (7 באוגוסט 1986)

 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מסי 25), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986 -

 (1) בחלק עשרים וששה, במקום המחירים של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה

 זו יבואו המחירים הנקובים לצידם להלן:

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 ״חיתולי מכנם חוגלה חד־פעמי עם גומי

 גדלים שונים

 טיטולים 10.50 8.86

ר חדיפעמי עם גומי ר עמי י י  חיתולי מכנס מוצרי נ

 גדלים שונים

 טפנוקים 10.50 8.86״¡

1333 

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2,
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380 ועמ׳ 1332.
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 (2) בחלק עשרים ושבעה, במקום המחירים של המצרכים המפורטים והמתוארים

 בפסקה זו, יבואו המחירים הנקובים לצידם להל::

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן הרכב המצרך המידה כולל מע״מ באזור אילת

4.41 

4.41 

5.24 

4.54 

6.00 

4.56 

4.82 

4.70 

5.82 

5.79 

5.49 

5.08 

5.08 

6.02 

5.22 

6.90 

5.24 

5.54 

5.42 

6.69 

6.66 

6.32 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

11.40 13.10 50x100 

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

25.61 29.45 75x140 100% כותנה 

21.14 24.30 70x130 100% כותנה 

14.97 17.21 80x80 100% כותנה 

18.76 21.58 80x80 100% כותנה 

 ״רוטקס״ טריקו

 רוטלוי בע״מ

 ״לודזיה״ בע״מ

״ - ש י מ ג י ר ס  ״

 סן בע״מ

 ״לודזיה״ בע״מ

 ״רוטקס״ טריקו

 רוטלוי בע״מ

גמיש״ -  ״סרי

 סן בע״מ

 ״לודזיה״ בע״מ 100% כותנה

 ״רוטקס״ טריקו

 רוטלוי בע״מ

 ״לודזיה״ בע״מ 100% כותנה

 ״רוטקס״ טריקו

 רוטלוי בע״מ

גמיש״ -  ״סרי

 סן בע״מ

ות  ״אוקינום תעשי

 בע״מ״

90x50 12.19 10.60 כותנה 100%״א. ורדינון בע״מ״ 

נוס  ״אוקי

ות בע״מ״  תעשי

 ״א. ורדינון בע״מ״

״ בע״מ  ״כיתן

 ״אריה״

ים לגבר נ  ״תחתו

 ריבד

ר ב ג  תחתונים ל

 ריבד

ר ב ג  תחתונים ל

 ריבד

 תחתונים לגבר

 חלק

ר ב ג  תחתונים ל

 חלק

ר ב ג  תחתונים ל

 חלק

 גופיות לגבר

 ריבד

 גופיות לגבר

 ריבד

 גופיות לגבר

 חלק

 גופיות לגבר

 חלק

 גופירות לגבר

 ריבד .

 מגבות רחצה

 לפנים -

 ז׳קרד צבעוני

 מגבות רחצה

 לפנים -

ר  פסטל בהי

 מגבות רחצה

 לאמבטיה -

י נ  ז׳קרד צבעו

 מגבות רחצה

 לאמבטיה -

 פסטל לבן

 חיתולים טטרה -

 6 יחידות

 חיתולים טטרה -

 12 יחידות
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 המחיר בש״ח המחיר בש׳׳ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן הרכב המצרך המידה כולל מע״מ באזור אילת

13.84 15.92 80x80 ג מצובה״ 100% כותנה י  ״אר

 חיתולים טטרה -

 6 יחידות

מ 220 21.89 19.04 ״ ס x 1 5 ך בע״מ 0 ת י כ  סדין לבודד ״

מ 220 23.42 20.36 י ׳ ס x 1 5 ך בע״מ 0 ת י כ  ״

 סדין לבודד

יר קרדן  בסימון פי

 ו״קיפי״

מ 220 27.41 23.84 ׳ ׳ ס x 2 0  סדין כפול ״ביתן״ בע״מ 0

מ 220 29.56 25.68 ״ ס x 2 0  ״ביתך׳ בע״מ 0

 סדין כפול

יר  בסימון פי

 קרדן ו״קיפי״

מ 220 41.55 36.14 ״ ס x 1 5  ציפה לבודד ״ביתן׳ בע׳׳מ 0

מ 220 44.45 38.65 ״ ם x 1 5  ״כיתן׳ בע״מ 0

 ציפה לבודד

יר קרדן  בסימון פי

 ו״קיפי״

מ 220 55.06 47.88 ״ ס x 2 0 ן בע״מ 0 ת י נ  ציפה כפולה ״

מ 220 58.92 51.24 ״ ס x 2 0  ״כיתן׳ בע״מ 0

 ציפה כפולה

יר קרדן  בסימון פי

 ו״קיפי״

מ 70 6.52 5.67 ״ ס x 5  ציפית ״ביתן׳ בע׳׳מ 0

מ 70 6.98 6.07 ״ ס x 5 ך בע״מ 0 ת י כ  ״

 ציפית בסימון

ר קרדן ו״קיפי״ י  פי

מ 190 17.25 15.00 ״ ס x 7 ך בע״מ 0 ת י ב  ״

 סדין עם גומי

 למיטה בודדת

מ 190 18.44 16.04 ״ ס x 7  ״כיתן׳ בע״מ 0

 סדין עם גומי

 למיטה בודדת

יר  בסימון פי

 קרדן ו״קיפי״

מ 190 28.54 24.80 ׳ ׳ ס x 1 4  ״כיתן׳ ׳ בע״מ 0

 סדין עם גומי

 למיטה כפולה

מ 190 30.54 26.55״ ״ ס x 1 4  ״כיתן׳ ׳ בע״מ 0

 סדין עם גומי

 למיטה כפולה

יר  בסימון פי

 קרדן ו״קיפי״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בתמוז התשמ״ו (31 ביולי 1986).

 כ״א בתמוז התשמ״ו(28 ביולי 1986)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (אגרת שירותים בעגף הלול), החשמ״ו-986ז

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 (א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה -

, הודו, מכל גזע,  ״עופות״ - תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברבורים, ברברים, מולרדים ותרנגול

 מין וגיל;

 ״ביצי דגירה של ״עופות״ ו״אפרוחים״״ - למעט ביצי דגירה ואפרוחים המיועדים ללהקה בה
 מפתחים או משפרים תכונות תורשתיות שונות!

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק)
 התשכ״ד-21963 (להלן - חוק המועצה);

 ״קבלן מורשה״ - קבלן מורשה על פי הוראות סעיפים 3 ו־4 לכללי המועצה לענף הלול(הסדרת

 ייצור ושיווק) (מם׳ 2), התשכ״ח-31968;

 ״קילוגרם״ - לפי משקל חי;

 ״תקציב המועצה״ - תקציב על פי סעיף 59 לחוק המועצה:

 ״יבואן״ - מי ששמו נקוב כיבואן ברשימון יבוא של אגף המכס ומע״מ לגבי יבוא לישראל של

 ביצי דגירה או אפרוחים של עופות.

 2. נקבעת בזה אגרה שתשולם בעד מתן שירותים כאמור בסעיף 3 (6) ו־(7) לחוק המועצה
 מיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986) כמפורט להלן:

 (&0 1.50 אגורות לכל קילוגרם של עופות, למעט אווזים ומולרדים, המגיע לשיווק:

 (ב) 8 אגורות לכל קילוגרם של אווזים ומולרדים המגיע לשיווק!

 (ג) 16 אגורות לכל ביצת דגירה של עופות ולכל אפרוח של עופות המיובאים לישראל
 לכל מטרה שהיא למעט לשם ייצור בשר פטמים:

 (ד) 6.5 אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולת ולכל אפרוח של תרנגולת המיובאים

 לישראל לשם ייצור בשר פטמים.

 3. (א) קבלן מורשה יגבה את האגרה בעד העופות המפורטים בסעיף 2 (א) ו־(ב) ממי
 שרוכש את העופות ממנו:

 (ב) קבלן מורשה ישלם למועצה מדי חודש את סכום האגרות שהוא חייב לגבות כאמור

 לגבי החודש שחלף:

 (ג) המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה את סכום האגרות

 שהוא חייב לגבות על פי כללים אלה:

 הגדרות

 אגרת. שירותים
 שירותים

 תשלום וגייה

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 י ס״ח התשכ״ד, עמי 12; התשל״ה, עמ׳ 74; התשמ״א, עמ׳ 178.

 1 ק׳׳ת התשכ״ח, עמ׳ 1862.

 1336 קובץ התקנות 4961, כ״א באב התשמ׳׳ו, 26.8.1986



 (ד) יבואן יגבה את האגרה בעד ביצי הדגירה והאפרוחים שמפורטים בסעיף 2 (ג) ו־(ד)

 ממי שרוכש ממנו את התוצרת האמורה וישלם למועצה מדי חודש את סכום האגרות שהוא חייב

 לגבות כאמור לגבי החודש שחלף!

 (ה) סכומי האגרות לפי כללים אלה יהוו חלק מתקציב המועצה.

 4. קבלן מורשה ויבואן ינהלו רישום וימסרו למועצה דין וחשבון נכון ומדויק בכל הנוגע רישום

 לאגרות ששולמו לפי סעיף 2, ותשלומן לפי סעיף 3, כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.

 5. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של כל דיו• שמירת דינים

ם י ס ה נ ש ן מ י ק מ ח ה נ י ר  כ״ז באייר התשמ״ו(5 ביוני 1986) א

 >חמ 0-1228 שר החקלאות , שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים
 מרביים למספוא) (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 3), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)(מס׳ תיקון סעיף 2
, בסעיף 2, במקום ״כוספה סויה 44% חלבון 330״ יבוא ״כוםפה סויה 44%  2), התשמ״ו-21986

 חלבון 373״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז התשמ״ו (15 ביולי 1986). תחילה

 ו׳ בתמוז התשמ״ו (13 ביולי 1986)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש ן מ י ק מ ח ה נ י ר  א

 שר החקלאות שר האוצר

 .' ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2
 2י ק׳׳ת התשמ״ו, עמי 844 ועמי 1097.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (קביעת מחירי אשפוז), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

, אנו מצווים לאמות  שעה), התשמ״ו-11985

, מחירי קביעת מחירי . על אף האמור בתקנות לטיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), התשל״ג-21972 ! 
ז ו פ ש  אשפוז הם כמפורט להלן: א

 1 ס״ח התשמ״ו/׳עמ׳ 2.

 2 ק׳׳ת התשל״ג, עמ׳ 126: התשמ״ה, עמ׳ 34.
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 (1) חולה שאושפז בבית חולים ממשלתי לחולי נפש או במחלקה פסיכיאטרית בבית

 חולים ממשלתי כללי, חייב בתשלום מחירי אשפוז בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה!

 (2) חולה שאושפז בבית חולים פסיכיאטרי פרטי חייב בתשלום דמי אישפוז בשיעור

 שנקבע בתוספת השניה.

 ביטול 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(קביעת דמי אשפוז), התשמ״ו-

 31986 - בטל.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986).

 תוספת ראשונה
 (סעיף 1(1))

 מחיר יום אשפוז כבתי חולים ממשלתיים

 בשקלים חדשים

 טור ב׳
 בתקופה

 שמ־1 באפריל 1986

 טור אי
 בתקופה שמ־1 בינואר 1986

 סוג בית החולים עד 31 במרס 1986

164.00 

50.01 

 1. מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי 163.00

 2. בית חולים פסיכיאטרי 49.70

 תוספת שניה
 (סעיף 1(2))

 מחיר יום אשפוז כבתי חולים פםיכיאטריינ! פרטיים

 בשקלים חדשים

 טור א׳ טור ב׳
 בתקופה שמ־1 בינואר 1986 בתקופה

 שם בית החולים עד 31 במרס 1986 שמ־1 באפריל 1986

 אילנית 17.78 19.06

 בלומנטל 23.44 25.13

 גן מגד 19.26 20.65

 החלמה ונופש 21.17 22:69

 חולון 15.86 17.00

 כפר גנים 18.43 19.76

 נאות מרגלית 18.73 20.08

 נוה השרון 15.59

 נוה יעקב 16.40 17.58

 נוה שלוה 16.91 18.13

 נס ציונה 14.77 15.83

 קרית שלמה 13.70 14.69

 רוזנבלט 16,24 17.41

 עזרת נשים 34.95 38.41

ר ו י ג כ ד ר  מ
 שר הבריאות

ם י ס ה נ ש  ז׳ בתמוז התשמ״ו(14 ביולי 1986) מ

 >חמ 3-612) שר האוצר

 ק״ת התשמ״ו, עמי 407.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרות
 בניה במרחב תכנון מקומי של מחוז), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-11985

, אגרות בניה  1. במרחב תכנון מקומי של מחוז כאמור בסעיף 12 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-21965
 יהיו סכומי אגרות הבניה כשיעור האגרות בטור ג׳ שבלוח 1 ולוח 2 בסימן ד׳ לתוספת השלישית במרחב תכנץ

, ביום תחילתו של צו זה  לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-21970
 ובכפוף לאמור בסעיף 6(ג) לחוק.

 ח׳ בתמוז התשמ״ו (15 ביולי 1986)

 יחמ 3-347)

 מקומי של מחוז

 תיקון התוספת
 השניה

ם י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר

ץ ר ק פ ח צ  י

 שר הפנים

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 3 ק״ת התש׳׳ט, עמי 1841; התשמ״א, עמ׳ 877; התשמ״ד, עמ׳ 1402.

 חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ו-1986

,  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו־21 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ג-11963

 אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות שהגנים הלאומיים נמצאים בתחומן ובאישור מועצת גנים

 לאומיים ושמורות טבע, מתקינה רשות הגנים הלאומיים חוק עזר זה:

, בסעיף ב׳ -  1. בתוספת השניה לחוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ׳׳ז-21967

 (1) בפסקאות 2, 3 ו־5, בכל מקום, אחרי ״אכזיב״ יבוא ״אפק, אשכול, עין חמד״:

 (2) בפסקה 4, במקום ״10 שקלים״ יבוא ״0.35 שקלים חדשים״.

י א נ ׳ י  י

 יושב־ראש רשות הגנים הלאומיים

 נתאשר.

 י״ז בתמוז התשמ״ו (24 ביולי 1986)
 (חמ 3-1491)

ץ ר ק פ ח צ  י

 . שר הפנים
 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 149! התשמ״ה, עמי 34.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 2863; התשמ׳׳א, עמי 1253! התשמ״ו, עמי 786.

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים) (מס׳ 5), התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים

 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום ט׳ בתמוז התשמ״ו עדכון סכום
: פריטי חפצים ך ״ כ 9 8 6 , ל ן י 1 ב 6 ) 

 ביתיים

 י ק״ת התשלי׳ג, עמ׳ 1757: התשמ״ו, עמ׳ 186, 522 ו־975.

 קובץ התקנות 4961, ב״א באב התשמ״ו, 26.8.1986 1339



 (1) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״120,891 שקלים חדשים״ בא ״128,991 שקלים

 חדשים״;

 (2) במקום התוספת הראשונה לתקנות בא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים

 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר
 עם זוג נשוי
 הפריט ליחיד לזוג נשוי לכל ילד או עם יחיד

 חדר שינה

 מיטה ומזרן 401 739 401 401

 אבזרי מיטה 136 326 136 136

 ארון בגדים 312 763 135 312

 ביגוד לגבר 1,572 1,572 570 1,572

2,792 -  ביגוד לאשה 1,792 2,792

 חדר סלון

- -  ספה כפולה 401 401

- -  שתי כורסאות 584 584

 כסאות 150 150 23 45

 שולחן 273 273 160 273

- -  מזנון 203 1,115

29 -  רדיו 68 68

 כלי נגינה או

-  מערכת סטריאופונית 447 618

 נברשת 100 200 29 100

 וילונות 301 496 100 196

- -  טלוויזיה 2,177 2,177

 תנור חימום 167 167 41 64

 מטבח

-  מקרר 1,128 1,128 44
- -  תנור בישול/אפיה 596 680

 שולחנות וכסאות 559 689 25 25

 כלי אוכל 106 248 14 84

- -  מיקסר 598 598

- -  מכונת כביסה 813 1,221 י

 שונות •1,445 4,082 175 175״

י ת פ ר ם צ ה ר ב  א

 סגן נציב מס הכנסה

 ט״ז בתמוז התשמ״ו(23 ביולי 1986)
 (חמ 3-206)

 1340 קובץ התקנות 4961, כ״א באב התשמ״ו, 26.8.1986

 המחיר 80 אגורות 0334-2883 א185 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




