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 תקנות עידוד החסכון (העברת פקדון על ידי בנק),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה וערבות למילוות,

 התשט׳׳ז-1956' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 העברת פקדו! 1. בנק המפעיל תכנית חסכון שניתן לה פטור ממס הכנסה על פי סעיף 5(א)(2) לחוק, רשאי

 להעביר את הפקדון לבנק אחר, אם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר(להלן -
 הממונה) נתן לכך אישור.

 תנאי למתן 2. הממונה לא יתן אישור כאמור אלא לאחר התייעצות עם בנק ישראל ויתנה את האישור

י בתנאים להגנת החוסך. י ש י  א

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח בחשון התשמ״ז (30 בנובמבר 1986).

ם י ס  כי׳ח בסיון התשמ׳׳ז (25 ביוני 1987) משה נ

 >חמ 3-456) שר האוצר

 ס׳׳ח התשנז״ז, עמי 52! התשמ״ד, עמי 76.

 תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) (תיקון), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 וי48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

 משולב]1, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 1א 1. בתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-21964 (להלן - התקנות העיקריות),
 אחרי תקנה 1 יבוא:

 ״מינוי מזכיר 1א. ראש אגף השיקום או סגנו ימנה מזכיר לועדה״.

 תיקץ תקנה 06» 2. בתקנה 6(א) לתקנות, אחרי ״חבריה״ יבוא ״מזכיר הועדה;׳.

י ן ב צחק ר  י״ב בסיון התשמ״ז (9 ביוני 1987) י

 (חמ 3-183) שר הבטחון

 1 סייח התשי״ט, עמ׳ 276! התשמ״ד, עמי 140.

 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 870! התשכ״ז, עמי 1170.

 תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת)
 (תיקון מסי 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959

 [נוסח משולב]1, אני מתקין תקנות אלה:

 1 סייח התשי״ט, עמי 276! התשמ״ד, עמי 140.
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, אחרי תיקון תקנה 5  1. בתקנה 5 לתקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ׳׳ו-21965

 תקנת משנה (2) יבוא:

 ״2(א) שיתוק בארבע גפיים, שאחוזי הנכות כתוצאה ממנו עולים על 100% ומתוכם 80%
 לפחות נקבעו על שיתוק בגפיים התחתונות״.

ב י ן צחק ר  כ״ב באייר התשמ״ז (21 במאי 1987) י

 >חמ 3-1144) שר הבטחון

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 296! התשמ״ו, עמ׳ 1431.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון)
 (תיקון מס׳ 9), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־27 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 התשי״ח-1957', אני מצווה לאמור:

 1. האמור בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(בתי מלון), התשכ״ז-21967 (להלן - תיקון סעיף 4

 הצו העיקרי), יסומן (א), ואחריו יבוא:

 ״(ב) שינה המנהל את מספר הדרגות או העקרונות כאמור בסעיף קטן(א)(1) או(2)

 רשאי הוא לקבוע לבית מלון דרגה בהתאם לכך (להלן - דרגה חידשה) בין שנקבעה ובין

 שלא נקבעה לאותו בית מלון דרגה לפי הסעיף האמור.

 2. אחרי סעיף 4 לצו העיקרי יבוא: \ הוספת סעיפים
 4א, 4ב, 4ג

 ״השגה על קביעת 4א. (א) קבע המנהל לבית מלון דרגה חדשה, רשאי בעל בית המלון להגיש

ה השגה על קביעת המנהל (להלן - השגה). ש י " ח 5 י  י

 (ב) ההשגה תוגש לועדת ההשגות שמענה פורסם ברשומות בצירוף

 נימוקים בכתב, תוך 21 ימים מיום שהודיע המנהל בכתב על קביעתו

 לבעל בית המלון.

 (ג) הוגשה השגה, תצויין דרגת המלון כדרגת ״בעיון״, כל עוד לא

 ניתנה ההחלטה בהשגה.

 ועדת השגה 4ב. (א) ההשגה תידון לפני ועדה בת שלושה חברים שמינה השר לענין זה.

ש יושב־ראש הועדה יהיה עוו־ך־דין פעיל בעריכת־דין או בעל השכלה ד ח ג מ י ר י ד  ל

 משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-

 31961 (להלן - ועדת ההשגה).

 (ב) ועדת ההשגה רשאית לאשר את קביעת המנהל, או לשנותה, והכל

 בתנאים או בלעדיהם.

 קביעת המנהל 4ג. החליטה הועדה על שינוי הדרגה שקבע המנהל, יקבע המנהל את הדרגה

ה לבית המלון בהתאם להחלטת הועדה.׳׳ ג ש ה  ב

ר י ר הם ש ר  י״ט בסיון התשמ״ז (16 ביוני 1987) אב

 (חמ 3-1620) שר התיירות

 1 ם״ח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ה, עמי 129.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 256: התשמ״ז, עמ׳ 292.

 3 ם״ח התשכ״א, עמי 178! התשמ״ז, עמי 36.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים לשירותי אספקת חשמל לצרכנים) (מס׳ 3), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985'׳ אנו מצווים לאמור:

 1. המחירים עבור שירותי אספקת חשמל לצרכנים יהיו:

 כשקלים חדשים

 א. דמי סידור ורישום 5

 במידה שמתן האספקה כרוך בביקור בחצרי הצרכן תשלום נוסף של- 5

 ב. פקדון

 (1) בחצרים למגורים -

 עבור החדר הראשון בדירה(כולל שירותים) 0.001

 עבור החדר השני בדירה 0.001

 עבור החדר השלישי בדירה 0.0015

 עבור כל חדר נוסף בדירה 0.002

 (2) בחצרים אחרים

 (א) כאשר האספקה לחצרים הינה במתח נמוך

 בגין כל מונה חד פזי 0.005

 בגין כל מונה תלת פזי עד 50 א 3 אמפר ועד בכלל 0.025

 בגין כל מונה תלת פזי מעל x 3 50 אמפר 0.05

 (ב) כאשר האספקה לחצרימ הינה במתח גבוה 0.25

 (ג) כאשר האספקה לחצרים הינד, במתח עליון 1.00

 (3) דמי בדיקת מתקן הצרכן יהיו בסכום שלא יעלה על -

 (א) בחצרים למגורים 60

 (ב) בחצרים אחרים, כאשר האספקה הינה במתח נמוך ונמדדת במונה -

 חד פזי מכל גודל ותלת פזי עד x 3 15 אמפר ועד בכלל 60

 תלת פזי מעל 15 א 3 אמפר ועד x 3 50 אמפר ועד בכלל 180

 תלת פזי מעל 50 א 3 אמפר 340

 לפי הוצאות החברה למע
 שה אך לא פחות מ־340.

 לפי הוצאות החברה למע

 שה

 לפי הוצאות החברה למע

 שה אל לא פחות מ־10

 (ג) כאשד האספקה לחצרים הינה במתח גבוה

 (ד) כאשר האספקה לחצרים הינה במתח עליון

 (4) (א) הוצאות טיפול מיוחדות לרגל הרחבה או

 הוספה או שינוי במתקן הצרכן ללא הסכמת

 החברה

 קביעת מחירים
 לשירותים של
 אספקת חשמל

 לצרכנים

 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
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 בשקלים חדשים

15 

 15 ועוד חיוב
 הוצאות החומרים
 הכרוכים בביצוע

 העבודה

 תחילה

 (ב) הוצאות החלפת נתיך החברה עקב הוספה או
 שינוי בעומס מתקן הצרכן -

 נתיך עד 100 אמפר ועד בכלל

 נתיך מעל 100 אמפר

16 

38 

130 

10.50 

1.10 

1.30 

1.70 

2.10 

2.90 

12 

 12 + ריבית

 פיגורים לפי

 שיעור של 42%

 לשנה

2 

5 

 לפי הוצאות

 החברה למעשה

 אך לא פחות

 מ־10.

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 תשלום בעד טיפול במקרה שלא ניתנה אפשרות
 לקרוא את המונה

 דמי בדיקת מונה כשלא נמצא אי דיוק העולה על 5% -

 א. בחצרים למגורים וכן בחצרים אחרים כאשר האספקה

 נמדדת במונה חד פזי מכל גודל

 ב. כאשר האספקה נמדדת בכל מונה אחר .

 תשלום בעד טיפול מיוחד במקרה שלא ניתנה אפשרות
 לבדוק את המונה

 בגין חשבונות כלשהם, ריבית פיגורים בשעור של 42% לשנה,
 אולם לא פחות מדמי גביה בסכומים הנקובים להלן -

 עד ל־12 שקלים חדשים

 מעל לי12 שקלים חדשים עד 31 שקלים חדשים

 מעל ל־31 שקלים חדשים עד 60 שקלים חדשים

 מעל ל־60 שקלים חדשים עד 79 שקלים חדשים

 מעל ל־79 שקלים חדשים

 דמי טיפול בגין שטר, המחאה, או התחייבות שלא כובדו -

 אם סכום השטר, ההמחאה או ההתחייבות עד 50 ש״ח

 אם סכום השטר, ההמחאה או ההתחייבות מעל 50 ש׳׳ח

 דמי טיפול בגין חשבון שלא סולק לגבי צרכן שהצטרף

 להסדר תשלום חשבונות החשמל באמצעות הוראת קבע לבנק

 דמי טיפול בגין הודעה לפני ניתוק החשמל או הודעה
 על ניתוק החשמל

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 (10) דמי חיבור מחדש

 (11) תשלום כשהניתוק נעשה מחוץ לחצרים

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳יז באייר התשמ״ז (15 במאי 1987).

 ו׳ באייר התשמ״ז (5 במאי 1987) משה שחל

 שר האנרגיה והתשתית
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בחי קידוד) (ת«קון מס׳ 2),
 החשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 התשי״ח-1957', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחיק־יסוד: משק המדינה2,

 אני מצווה לאמור:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי קירור), התשי״ח״31957, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 5)

 טור א׳ טור ב׳

 80 שקלים חדשים 96 שקלים חדשים

 (א) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה ^להלן - יום השינוי)
 לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי:

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום

 השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש מרם 1987.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5

 שקלים חדשים.״

ן ו ר ל ש א י ר  ט״ז באייר התשמ״ז (15 במאי 1987) א

 >חמ 3-1896) שר התעשיה והמסחר

 1 סייח התשי״ח, עמי 24: התשל׳׳ט, עמ׳ 32! התשמ״ג, עמ׳ 22! התשמ״ה, עמ׳ 1548.

 2 ס׳׳ח התשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 112: התשי״ט, עמי 1456 ועמי 2038¡ התשל״ז, עמ׳ 648¡ התשמ״ה, עמ; 1548.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה)(תיקון),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכיום ושירותים,

 התשי״ח-1957', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוקייסוד: משק המדינה2,

 אני מצווה לאמור:

,  החלפת סעיף 9ד 1. במקום סעיף 9ד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה), התשכ״ח-31967

 יבוא:

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24: התשמ׳׳ג, עמ׳ 22.

 2 ס׳׳ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק׳׳ת התשכ״ח, עמ׳ 327: התשמ׳׳ד, עמ׳ 1922.
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 ״אגרת בחינה 9ד. (1) בעד בחינה לפי סעיף 9ב תשולם אגרה כלהלן:
 והצמדתה

 בחינה עיונית - 20 שקלים חדשים:

 בחינה מעשית - 30 שקלים חדשים.

 (2) (א) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה

 (להלן - יום השינוי) לפז עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה.

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני השינוי הקודם,

 ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד

 שפורסם בחודש מרס 1987.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן(א) יעוגל לסכום הקרוב

 שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.״

ן ו ר ל ש א י ר  ט״ז באייר התשמ״ז (15 במאי 1987) א

 >חמ 3-477) שר התעשיה והמסחר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (החקגח מיתקני גז)
 (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח-1957', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2,

 אני מצווה לאמור:

 1. אחרי סעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני גז), התשל״ח~21977, הוספת סעיף 3א

 יבוא:

 ״אגרה בעד 3א. (א) בעד בחינות כאמור בסעיף 3 תשולם אגרה כמפורט להלן -
 בחינות והצמדתה

 בעד בחינה עיונית - 20 שקלים חדשים;

 בעד בחינה מעשית - 30 שקלים חדשים.

 (ב) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן -

 יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ג) בסעיף זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון
 שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש מרס 1987.

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24: התשמ״ב, עמ׳ 92.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 91.
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 (ד) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן(ב) יעוגל לסכום הנקוב שהוא מכפלה של 10

 שקלים חדשים.״

ן ו ר ל ש א י ר  ט״ז באייר התשמ״ז (15 במאי 1987) א

 (חמ 0-1674 שר התעשיה והמסחר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

,  התשי״ח-1957', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2

 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),

, יבוא:  התשכ״א-1960נ

 ״תוספת
 (סעיף 10)

 החלפת התוספת

 בשקלים חדשים

96 

120 

72 

96 

120 

80 

100 

60 

80 

100 

 1. סיטונאי, סוכן או מחסנאי

 2. טחנת קמח

 3. יצרן או עוסק שלא פורט בתוספת זו

 והמעסיק עובדים -

 עד 10

 מ־11 עד 50

 למעלה מ־50

 (א) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי)
 לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה -

 ״מדד״ - המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:.

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי

 הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש מרס 1987.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5

 שקלים חדשים״.

.4 

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 ט׳׳ז באייר התשמ״ז (15 במאי 1987)

 (חמ 3-397)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24: התשל״ט, עמי 32! התשמ״ג, עמ׳ 22.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 ב ק״ת התשכ״א, עמי 590: התשמ״ג, עמי 1814: התשמ׳׳ה, עמ׳ 1539.
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 צו יציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (שינוי התוספת השניה לחוק) (מסי 15), התשמ״ז-987ו

 תיקון התוספת
 השניה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

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

 1. בתוספת השניה לחוק,, אחרי פסקה (412)2 יבוא:

 (413) זרעי חמניות המסווגים בפרט מכס 12.01.3000 של תעריף המכס!

 (414) חימצה המסווגת בפרט מכס 7.05.9900 של תעריף המכס.

ה נח מקי ן י  אר

 שר החקלאות

ם סי  משה נ

 שר האוצר

 י״א בסיון התשמ״ז (8 ביוני 1987)

 (חמ 3-1976)

 1 ס״וז התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ח התשמ״ו, עמ׳ 1154.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים)(תיקון מס׳ 62), התשמ״ז-987ו

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

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

 תיקון התוספת

1205 

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

 ״ למצרכים), התשמ׳׳ו-21986 -

 (1) בחלק שמיני, במקום מחירם של ופלים, יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ׳ באזור אילת

4.70 
 5.18״

5.40 
5.96 

 קופסה
 קופסה

 1 ק׳׳ג
 1 ק״ג

 ״ופלים מתוצרת ״הדר״
 ופלים מתוצרת ״פרומין״

 (2) בחלק תשיעי, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו, יבואו

 המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לקמעונאי במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה ללא מע״מ כולל מע״מ באזור אילת

3.10 3.55 -  ״טחינה ״תלמה״ 500 גרם מכל פלסטי

 טחינה ״עלית״ 500 גרם מכל פלסטי
2.87 3.30 -  או פחית

2.33 2.68 -  מיונית 500 גרם מכל

4.38 5.04 -  מיונית 1 ק״ג מכל

 חלבה 100 גרם חפיסה 0.36 0.52 0.45

 חלבה 500 גרם חבילה 1.48 2.08 1.86
 חלבה 1 ק״ג מכל 2.91 3.85 3.35";

 י ט״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ז,| עמ׳ 1174.
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 (3) בחלק עשרים וששה, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו
 יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״וז המחיר בש״ח
 במכירה לצרגן במכירה לצדכן
 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 ״תחבושות היגיניות חוגלה 10 יחידות
 נובה לי 1.39 1.18

 חיתולי מכנס חוגלה חדיפעמי עם
 מוצרי נייר גומי גדלים

 עמיר או מנו שונים טיטולים 13.05 11.13״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״א בתמוז התשמ״ז (8 ביולי 1987).

ם י ס ן משה נ ו ר אל ש י  ה׳ בתמוז התשמ״ז (2 ביולי 1987) אר

 >חמ 13-1978 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למספוא) (מס׳ 8), התשמ"ז-987ו

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

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

.  הגדרות 1. בצו זה, ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-21975

 מחיר מרבי 2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לטון מספוא בתפזורת, המפורט להלן בטור א׳ יהיה

 כמפורט לצדו בטור בי:

 טור ב׳
 המחיר לא כולל מע״מ

 טור א׳
 סוג המספוא

 סורגום 181

 שעורה 155

 תירס 187

 כוספת סויה - 44% חלבון 373

 סובין חיטה 115

 קמח דגים - 72% חלבון 1,000

 שמן םובסטוק 500

 גרגירי חיטה מיובאים למספוא 165

 תירס נטול נבטים 180

 תירס נטול נבטים גרוס 165

 תורמוס 290

 ביטול 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 7), התשמ׳׳ז-31987.

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 סייח התשל״ו, עמ׳ 52.

 3 ק״ת התשמ״ז, עמי 951.
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 3. תחילתו של צו זה ביום י״ד בסיון התשמ׳׳ז (11 ביוני 1987). תחילה

 י״ב בםיון התשמ׳׳ז (9 ביוני 1987)

 (חמ 3-1978)

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס  משה נ

 שר האוצר שר החקלאות

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 63), התשמ״ז-987ו

 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

, בחלק עשרים וששה, במקום מחירם של המצרכים המפורטים .  למצרכים), התשמ״ו-21986

 והמתוארים בפסקה זו יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״ח המחיר בש׳׳ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע׳׳מ באזור אילת

 ״מחברות דפרון חמן או. דפתר 16 דף 0.17 0.15

 מחברות דפרון חמן או דפתר 40 דף 0.40 0.33

 מחברות ספירל דפרון חמן או דפתר 72 דף 1.32 1.12״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ט בסיון התשמ״ז (26 ביוני 1987). תחילה

ם סי ן משה נ ו ר ל ש א י ר  כ׳׳ו בסיון התשמ״ז (23 ביוני 1987) א

 >חמ 3-1978) שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 380! התשמ׳׳ז, עמ׳ 1205.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים לרכב מיובא) (מס׳ 5) (תיקון), התשמ״ז-1987

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

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

 1. בתוספת הראשונה לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים תיקון התוספת
ה נ י ש א י  מרביים לרכב מיובא) (מס׳ 5), התשמ״ז-21986, בסופה יבוא: ה

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1013.
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 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 מחיר בשקלים חדשים מחיר בשקלים חדשים

 דגם הרכב ללא מע״מ ללא מסים

 רכב פרטי עד 160000

 א. אילץ תעשיות - אלפא רומיאו

 1׳\2\<\.90 אלפא 'x 4 1.5 81 י 33,277 4 15,690

4 29,808 14,056 X 2 1.5 51' 905 א פ ל א A 2 N 

 ח. ישראלית לאוטומובילים - פורד

 סיירה 0 1600 4׳ דלתות 26,935 12,700

 סיירה 1600 4 דלתות 27,906 13,158

 סיירה'.!ס 1600 4 דלתות 29,716 14,012

 דוד לובינסקי בע״מ - פג׳ו סיטרואן

 BX 14E סמ׳ילו 1360 23,677 11,164

 CHORUS סמ״לן 1580 309 23,576 11,117

11,398 24,173 P"ÜQ 1580 305 SELECT 

 סוכנות מכוניות לים תיכון - פיאט

7,269 15,414 UNO STING 3d 903 

8,706 20,573 BRAZIL DUNA BERLINA 4d 1100 

8,903 21,042 BRAZIL DUNA BERLINA 4d 1300 

9,202 21,748 BRAZIL DUNA WEEKEND 5d 1100 

9,401 22,216 BRAZIL DUNA WEEKEND 5d 1300 

 סעם אספניה אוטומוטורס - סיאט

 •מרבלה GLS 6,827״ 16,132 903

 תחילה 2. תו־זליתו של צו זה ביום ט׳׳ו בסיון התשמ״ז (12 ביוני 1987).

ו פ ר ו ק ם י י ם ח י ס נ ה ש  ג׳ בסיון התשמ״ז (31 במאי 1987) מ

 (חמ 1978-) שר האוצר שר התחבורה

 צו המכרות (מסים) (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 104(3) לפקודת המכרות', ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי

 לפי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של״ הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2, אני

 מצווה לאמור:

,, עמ׳ 90.  חוקי א״י, כרך ב,

 ס״ח התשל״ה, עמי 206.
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 1. במקום סעיף 2 לצו המכרות (מסים), התש״ט-31948 (להלן - הצו העיקרי), יבוא: החלפת סעיף 2

 2. בעד השירותים המפורטים בחלק א׳ לתוספת השלישית לפקודה, ישולמו,
 במקום האגרות שבאותו חלק, אגרות אלה:

 ״החלפת חלק א׳
 לתוספת השלישית

 בשקלים חדשים

100 

10 

50 

60 

190 

950 

375 

 100״

 (1) היתר חיפוש, היתר חקירה או ויתור על חקירה,

 רשיון חיפוש, חידוש רשיון, חיפוש או ויתור על

 רשיון חיפוש -

 עד 10 קמ׳׳ר

 למעלה מי10 קמ״ר, לכל 10 קמ״ר נוספים או חלק מהם

 (2) חידוש של היתר חיפוש

 (3) רשיון חיפוש שנתי על 200 דונם׳ או חלק מהם

 (4) זכות כריה או חידוש זכות כריו!

 (5) חוזה חכירה לכריה או ויתור עליו

 חוזה לחכירת פני הקרקע על פי הוראות סעיף 53
 לפקודה, חידו?זו של חוזה כאמור או ויתור עליו

 החלפת סעיף 2א

 (6) רשיון שנתי של סוחר

 2. במקום סעיף 2א לצו העיקרי יבוא:

 2א. במקום דמי החכירה הקבועים בחלק ב׳ לתוספת השלישית לפקודה
 ישולמו דמי חכירה אלה:

 בשקלים תדשיס
 לשנה

 ״החלפת חלק ב׳.
 לתוספת השלישית

50 

100 

15 

 10״

 (1) בעד זכות כריה - לפי 100 מטר או חלק מהם,"־

 כשהשטח הוא לאורך נחל או לכל דונם או חלק ממנו,

 בכל מקרה אחר, או בעד •מתן אופציה לזכות כריה

 כאמור

 חוכר בחוזה חכירה לכריה

 (א) אם חוזה החכירה הוא לכריית מחצבים

 מתכתיים יקרים או בעד מתן אופציה לחכירה

 לכריה כאמור - לכל דונם או חלק ממנו

 (ב) אם חוזה החכירה הוא לכריית מחצבים

 מתכתיים שאינם יקרים או בעד מתן אופציה

 לכריה כאמור - לכל דונם או חלק ממנו

 (ג) אם חוזה החכירה הוא לכריית מחצבים

 בלתי, מתכתיים שאינם יקרים או בעד מתן

 אופציה לכריה כאמור - לכל דונם או חלק ממנו

(2) 

 ע״ר התש׳׳ט, תוס׳ ב׳, עמ׳ 30! ק״ת התשי״ט, עמ׳ 194 ועמי 1726! התשל״ז, עמ׳ 695: התשמ״א, עמ׳ 633.
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 החלפת סעיף 3 3. במקום סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:

 ״החלפת התוספת 3. בעד הרשיונות לפי סעיף 109(1) לפקודה, המפורטים בתוספת החמישית

 החמישית לפקודה, ישולמו, במקום האגרות שבאותה תוספת, האגרות המפורטות להלן,

 ודין חלק של שנה, דונם או מטר כדין השלם:

 שקלים חדשים

 (1) מחצבות אבני סיד, אבני חול, אבן חול סידני,

 צפחה, בזלת, כורכר, חמר, קאולין או גבם - עד שני

 דונם 190

 בעד כל דונם נוסף, עד 10 דונם 24

 בעד כל דונם מעל 10 דונם 20

 (2) מחצבות שיש - ללא הבדל מקום המחצבה, עד 2

 דונם 190

 למעלה מ־2 דונם, עד 10 דונם 470

 למעלה מ־10 דונם, עד 25 דונם 950

 למעלה מ־25 דונם, לכל דונם 20

 (3) חול או חצץ, לכל שנה ולכל 100 מטר של ואדי,
 או לכל דונם 10״

 החלפת סעיף 4 4. במקום סעיף 4 לצו העיקרי יבוא:

 ״הצמדה 4. (א) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה(להלן - יום

 השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה -

 ״מדדי׳ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי!

 ״המדד היסודי״ -- המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום

 השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש מרס 1987.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן(א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה

 של 10 שקלים חדשים״

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשייה והמסחר

 ט״ז באייר התשמ״ז (15 במאי 1987)

 (חמ 3-1364)

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (יישום בפנקס), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ד) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)(תיקון)

 התשמ״א-11980, אני מודיע לאמור:

 עדכון אגרת רישום 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן תיקרא תקנה 3 לתקנות המהנדסים והאדריכלים

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 171.
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 מועדי זריעה,
 שתילה ושיווק

 עקרונות לקביעת
 מיכסות אישיות

 אספקת עגבניות
 לתעשיה

 זכות בקרקע
 הגידול

, מיום י״ח בתמוז התשמ״ז(15 ביולי 1987) כאילו נאמר בה:  (רישום בפנקס), התשכ״א־21960

 ״אגרה 3. אגרת רישום היא 15 שקלים חדשים״.

 משה קצב

 שר העבודה והרווחה

 כ׳ בסיון התשמ׳׳ז (17 ביוני 1987)

 (חמ 3-1305)

 2 ק״ת התשכ״א, עמי 482: התשמ״ב, עמ׳ 323; התשמ״ג, עמ׳ 592; התשמ״ה, עמ׳ 1178.

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
 (גידול ושיווק עגבניות בשנת 1987), התשמ״ז-987ו

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-11959

 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1. בכללים אלה , ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול הגדרה
 עגבניות.

 2. המיכסה הכללית לגידול עגבניות בשנת 1987 בכל שטחי הארץ היא 15,730 דונם. מיכסת גידול

 3. (א) ועדת המיכסות רשאית לפצל את שנת 1987 לעונות משנה לגידול ולשיווק.

 (ב) ועדת המיכםות תקבע למבקש את מועדי הזריעה או השתילה והשיווק למיכסה

 האישית.

 4. אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המיכםות האישיות -

 1. למבקש לגדל עגבניות בשנת 1987 תיקבע מיכםת גידול, ככל האפשר בשיעור מיכסת

 הגידול ולתקופת הגידול שנקבעו לו לגידול עגבניות בשנת 1986, או בשנה שקדמה לה -

 אם לא גידל עגבניות בשנת 1986, מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת

 המיכםות לאחר שדווח על כך כדין במועד! ובלבד שהמיכסה שתיקבע למבקש לא תעלה על

 שטח הגידול שגידל בפועל על פי המיכםה שנקבעה לו בשנה קודמת כאמור:

 2. עודף המיכםה הכללית לגידול של עגבניות בשנת 1987, אשר לא הוקצה בידי ועדת

 המיכסות, או שהוכח לועדת המיכסות כי הוקצה כמיכסות אישיות בשנה זו אך לא בוצעו,

 יוקצה ככל האפשר למגדלים שלא גידלו עגבניות בשנת 1986 מכל סיבה סבירה שהכירה

 בה ועדת המיכסות: היתה יתרה - תחולק למגדלים חדשים או למגדלים שביקשו מיכסה

 מוגדלת לגידול של עגבניות, הכל בהתאם לקביעת ועדת המיכםות.

 5. לא תהיה הגבלת היקף גידול עגבניות מזני תעשיה, שהוכח כי יעודם לאספקה לתעשיה.

 6. ועדת המיכסות רשאית לא לאשר מיכסה, אם לא הוכח להנחת דעתה כי הגידול ייעשה
 בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  י

 יושב ראש המועצה לייצור

 ולשיווק של ירקות

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 נתאשר.

 ד׳ בםיון התשמ״ז (1 ביוני 1987)

 (חמ 3-881)

ן י ק חמ ה נ י  אר

 שר החקלאות

 סייח התשי״ט, עמי 222; התשכ״ב, עמי 31; התשל״ו, עמי 129; התש״ם, עמי 29; התשמ״א, עמי 178.

 קובץ התקנות 5048, י״א באב התשמ״ז, 6.8.1987 1211



 הודעת שמורות טבע (הצמדת אגרות) (מס׳ 2), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ג) לחוק עזר לשמורות טבע(הצמדת אגרות), התשמ״א-1981'

 (להלן - חוק העזר להצמדה), אני מודיע לאמור:

 עדכון התוספת 1. נוסח התוספת השניה לחוק עזר לשמורות טבע, התשל׳יב-21972, כפי שתוקן עקב האמור

ה בסעיף 1(ב) לחוק העזר להצמדה, הוא מיום ד׳ בתמוז התשמ״ז (1 ביולי 1987) כלהלן: י נ ש  ה

 לשמורות:
 גמלא, התנור,
 עין אפק, דור

 הבונים, יטבתה,
 כרמל

 בשקלים חדשים

 לשמורות:
 תל־דן, החולה,
 נחל מערות,

 עין גדי

 לשמורות:
 מערת הנטיפים,

 בניאס, האלמוגים
 אילת

 סוג המבקרים

 א. מבוגרים מעל גיל 18
 1. לבודד 3.80 2.90 2.00

 2. ליחיד בקבוצה בת 25
 מבקרים ומעלה 2.85 2.20 1.50

 ב. ילדים ונוער
 (גילאי 5 עד 18) -

 1. בודד 1.90 1.50 1.00
 2. ליחיד בקבוצה בת 25

 מבקרים ומעלה 1.45 1.10 0.75

 ג. ילדים עד גיל 5 - - -

._ -  ד. חיילים ושוטרים במדים 1.90

 ה. מדריכי תיירים הנושאים תעודת מדריך
 מוסמך, בתוקף, בעת מילוי תפקידם,
 ותלמידי בית ספר לתיירות במגמת

 מורי דרך במסגרת לימודם ובתיאום -
 מראש

 ו. לחברי החברה להגנת הטבע (עם תעו
 דה) ולחברי אכסניות נוער (עם תעודה) 3.30 2.40 1.60

 ז. ליחיד בקבוצה מאורגנת מטעם מרכז
 ההסברה, משרד החינוך, או מטעם
 טיולי בית ברנר של ההסתדרות הכל

 לית של העובדים 2.70 2.00 1.30

 ח. בעלי כרטיס ״משולבי׳ המאפשר מחצית תעריף כניסתו של בודד לכל שמורה כפול
 מספר כניסות לשמורות טבע מספר הכניסות האפשרי לפי הכרטיס

ל א ו ג ד ה ו  ד
 יושב ראש רשות שמורות הטבע

 קובץ התקנות 5048, י״א באב התשמ״ז, 6.8.1987

 ד׳ בתמוז התשמ״ז (16 ביוני 1987)

 (תמ 3-1491)

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1532.

 2 ק׳׳ת התשל״ב, עמ׳ 1253¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 331.
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