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 תקנות דשות השידוד (אגדה בעד התזקת מקלס טלויזיה) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ"ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965'/ ובהמלצת הועד

 המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 3 1 . בתקנה 3(ג) לתקנות רשות השידור(אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א~1981־

 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ׳׳10%״ יבוא ׳׳6%%״.

 תיקי! תקנה 6 2. בתקנה 9 לתקנות העיקריות במקום ״60.000 שקלים״ יבוא ״220 שקלים חדשים״.

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987).

ן ו ב צחק נ  י״בבאדרהתשמ״ז(13 במרס1987) י

 (חמ 0-313 שר החינוך והתרבות

 י ס״ח התשכ׳׳ה, עמי 106, התשמ־־א, עמ׳ 78.
 י ק״ת התשמ״א, עמ׳ 447; התשמ״ה, עמי 793.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחיר שבועונים וירחונים
 המודפסים בישראל), התשמ״ז־-987ו

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

 התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 קריעת מחיר 1. (א) מחירם של שבועונים וירחונים המודפסים בישראל לא יעלה על המחיר שבו הם

י נמכרו לפני יום י״ב בתמוז התשמ״ה(1 ביולי 1985) (להלן - המועד הקובע), בתוספת 70% (להלן ב ' י  מ

ם וירחונים בין המועד הקובע לבין יום תחילתו של צו י נ ו ע ו ב ; הועלה מחירם של ש - המחיר החדש)

לל העולה על 70%, יופחת המחיר בשיעור ההפרש שבין מחירם ביום תחילתו של צו  זה בשיעור כו

 זה לבין המחיר החדש.

(א) לא יחול על שבועון או ירחון שלא היה לו מחיר במועד הקובע ומחירו  (ב) סעיף קטן
 יהיה במחירו ביום תחילתו של צו זה.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה באדר התשמ״ז (26 במרס 1987).

ם סי ן משה נ ו ר ל ש א י ר (19 במרס1987) א ״חבאדרהתשמ״ז  י

 (חמ 1978 3< שר התעשיה והמסחר שר האוצר

: שיעור ההעלאה של 70% שנקבע בצו זה מורכב מ־22% שהוא השיעור שבי ר ב ס ת ה ר ע  ה

ם ודברי דפוס מיצור מקומי, לפי היתר להעלאת מחירים  ניתן היה להעלות את מחירם של ספרי

 שפורסם בי״פ 3219 מיום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985), בתוספת של 40% על המחיר

 שהותר כאמור.

 י ס״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחיר שירותי בתי דפוס),
 התשמ״ז-987ו

ף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), י ע  בתוקף סמכותנו לפי ס

 התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1 . (א) מחירם של השירותים שנותנים בתי דפוס לא יעלה על המחיר שבו הם ניתנו לפני יום

 י״ב בתמוז התשמ׳׳ה (1 ביולי 1985) (להלן - המועד הקובע), בתוספת 58% (להלן - המחיר

 החדש)! הועלה מחירם של השירותים כאמור בין המועד הקובע לבין יום תחילתו של צו זה

 בשיעור כולל העולה על 58%, יופחת המחיר בשיעור ההפרש שבין מחירם ביום תחילתו של צו זה

 לבין המחיר החדש.

 (ב) סעיף קטן(א) לא יחול על שירותי בתי דפוס שלא היה להם מחיר במועד הקובע

 ומחירם יהיה במחירם ביום תחילתו של צו זה.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ה באדר התשמ״ז (26 במרס 1987). תחילה

ם סי ן משה נ ו ר ל ש א י ר  י״חבאדרהתשמ״ז(19 במרס1987) א
 >חמ 3-1978) שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ה ע ר ת ה ס ב ר: שיעור ההעלאה של 58% שנקבע בצו זה מורכב מ־17% שהוא שיעור שבו ניתן

 היה להעלות את מחירם של שירותי בתי דפוס לפי היתר להעלאת מחירים שפורסם בי״פ 3219

 מיום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985), בתוספת 35% על המחיר שהותר כאמור.

 י סייח התשמ״ו, עמי 2.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי למצות
 ילקמח מצה כשדים לפסח), התשמ״ז-1987

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

 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״מצות״ - מצות כשרות לפסח התשמ״ז:

! ז  ״קמח מצה״ -- קמח מצה כשר לפסח התשמ״

, התשל״ו 975 סף ד - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מו ג ״ ע מ  ״

ר לקמעונאי״ -י כולל הובלת המצות או קמח המצה עד לחצרי הקמעונאי ופריקתו: י ח מ  ״

 ״אזור אילת״ ו״תושב אזור אילת״ •- כהגדרתם בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות

 ממסים), התשמ״ה 1985'.

 2. (א) המחיר המרבי למצרך המתואר בטור א׳ לתוספת, באריזה ובמשקל כמפורט לצידו מחיר מרבי
ג/ יהא המחיר הנקוב לצידו בטור די. ־  בטורים ב׳ ו

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 י סייח התשל״ו, עם.׳ 52.

 5 ס״ת התשמ״ה, עמי 204.

 קביעת מחיר
 מרבי
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 (ב) המחיר המרבי למצרך המתואר בטור א׳ לתוספת, באריזה ובמשקל כמפורט לצידו

 בטורים ב׳ ו־ג׳ והנמכר באזור אילת בידי עוסק תושב אזור אילת, יהא, על אף האמור בסעיף קטן

 (א), המחיר הנקוב לצידו בטור הי.

. תחילתו של צו זה ביום י׳׳ט באדר התשמ״ז (20 במרס 1987) ותקפו עד יום א׳ באייר 3 
 התשמ׳׳ז (30 באפריל 987!).

 תחילה ותוקף

 טור ה׳
 המחיר בשקלים חדשים
 במכירה באזור אילת-

 לקמעונאי לצרכן

 תוספת

 (סעיף 2)

 טור ד׳
 המחיר בשקלים חדשים

 טור ג׳ במכירה -
 המשקל לקמעונאי לצרכן

 כקילוגרם ללא מע״מ כולל מע״מ
 טור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 המצרך

5.65 
2.38 

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

5.20 
2.22 

6.50 
2.74 

5.20 
2.22 

2.50 
1.00 

 חבילה
 שקית

 מצה
 קמח מצה

ן ו ר אל ש י  אר
 שר התעשיה והמסחר

ח באדר התשמ״ז(19 במרס 1987) ״  י
n-1978 וומ) 

 צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס׳ 7), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7! לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981', אני מצווה לאמור:

, אחרי ״חלקים של  1. בתוספת השלישית לצו הגנת הצרכן(סימון טובין), התשמ״ג-21983
 טובין להרכבה עצמית״ יבוא ״28. מדיח כלים ביתי״.

 תיקון התוספת
 השלישית

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

. תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו. 2 

 ט״ז באדר התשמ״ז(17 במרס 1987)

 (חמ3-1556)

 תחילה

 י ס״ח התשמ״א, עמי 18׳.;.
.au י ק״ת התשמ״ג, עמי 862; התשמ״ז, עמי 

 הודעת הגנת הדייר(נוסח משולב](העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי
 עסק) (מס׳ 2), התשמ׳׳ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א (ג) לחוק הגנת הדייר ן נוסח משולב ן, התשל״ב 1972' (להלן

 י־ החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א (ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

 1 . השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ( 1 באפריל
 1987) הוא 4.7%.

ר ג נ ו ס א  עמו

 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 ט״ו באדר התשמ״ז(16 במרס 1987)

( s 707 חמ) 

 העלאת השיעור
 המרב•

 ס״ח התשל״ב, עמי 176: התשמ״ג, עמי 21.

 660 קובץ התקנות 5017, נ״ה באדר התשמ״ז, 6.3.1987¿
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