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 עמוד

1342 . . . פה המזכה), התשמ״ז-1987 . ת התקו כ ר א ה ) ( ם י ר ר ח ו ש ת לחיילים מ ו ב ט ה ) ה ס נ כ  צו מס ה

ת כהכנסה) (תיקון), צרת חקלאי ת או תו סה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאי  צו מס הכנ
 התשמ״ז-1987 1342

ן מס׳ 2), התשמ״ז-1987 1342 קו (תי ר ממם על הפרשי הצמדה) ו ט פ ) ה ס נ כ  צו מס ה

ן מס׳ 3), התשמ׳׳ז-1987 1343 קו )(תי ן ל הצפו בו ת ממס בישובי ג ו ח נ ה ) ה ס נ כ ת מס ה ו נ ק  ת

ר גימלה ששולמה שלא כדין), התשמ״ז-1987 1344 ז ח ה ) ם י ס ת מ י בי ת ג  אכרז

ן מס׳ 3), התשמ״ז-1987 . 1344 ו ק י ת ) ( ם ו ש י ר ) ף ס ו ך מ ר ת מס ע ו נ ק  ת

ן מס׳ 8), התשמ״ז-1987 . 1345 ו ק י ת ) ף ס ו ך מ ר ת מס ע ו נ ק  ת

ן מס׳ 4), התשמ״ז-1987 1345 קו תי ) ן ת בטחו רו ת שי ו נ ק  ת

בה לקיימו במרפאה), התשמ״ז-1987 1346 י שחו א נ ת ) ם ע ת ה או ת ברי ו נ ק  ת

ן הענקות מטעמי י צדק) (הוראת שעה),  צו הביטוח הלאומי (שינוי שיעור ההפרשה לחשבו

 התשמ״ז-1987 . 1347

רים והוצאות גביה), התשמ״ז-1987 1347 גו ת פי י ב י ר ) ק ז ב ת ה ו נ ק  ת

ת שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים במשק הדלק) (מס׳ 2) (ביטול), ו נ ק  ת
 התשמ״ז-1987 1348

ים של שמרים ם מרבי י ר י ה ם (הוראת שעה)\ י רותי ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 לקמעונאי), התשמ״ז~1987 1348

ים למצויכים) ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי תי רו ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (תיקון מס׳ 68), התשמ״ז-1987 1349

ים למצרכים) ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי תי רו ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (תיקון מס׳ 69), התשמ״ז-1987 . 1351

ת גז) נ ק ת תי ה רו ם (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשי תי רו ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1987 . . 1352

יה לחוק) ת השנ פ ס ו ת ם (הוראת שעה) (שינוי ה תי רו ם ובשי רים במצרכי ת מחי בו צי  צו י
 (מס׳ 17), התשמ״ז-1987 1355

(מם׳ 4), התשמ׳׳ז-1987 . 1355  הודעת הסיוע המשפטי

׳ 2) (תיקון מס׳ 7), התשמ״ז-1987 1358 מס ) ת) ו נ ו ל פנקסי חשב ו ה י נ ) ה ס נ כ ת מס ה  הוראו

ת בדירות), התשמ״ז-1987 1364 רו ת יסודיים ודמי שכי רו יר(דמי שכי ת הדי נ ג ת ה ו נ ק  ת

י עסה׳ ת ב ת ל רו וסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכי נ ת הדייר ו נ ג  הודעת ה
 (מס׳ 14, התשמ״ז-1987 1364



 צו מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים)
 (הארכת התקופה המזכה), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (1) להגדרת ״עובד זכאי״ בסעיף 1 לחוק מס הכנסה (הטבות
 לחיילים משוחררים)(הוראת שעה), התשמ״א-11981(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני קובע לאמור:

 הארכת התקיפה 1. הוראות החוק יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר בשנת המס 1987.
 המזכה

ם י ס  ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987) משה נ
 >חמ 3-1970) שר האוצר

 ם״ח התשמ״א, עמי 145.

 צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית
 כהכנסה) (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מצווה לאמור:

. 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית  תיקון סעיף 1

 כהכנסה), התשל״ט-21979, בהגדרת ״ראש קבוצה״, הסיפה המתחילה במלים ״כשהתלק המגיע״
- תימחק.

 ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987)
ם י ס  >חמ 3-991) , משה נ

 שר האוצר

 י דיני מדלנת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: התשמ״ז, עמ׳ 158.
 ג ק׳׳ת התשל״ט, עמ׳ 1758: התש״ם, עמי 1102.

 צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) (תיקון מסי 2),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 ב לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו מס הכנסה(פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ״ד-21984, אחרי פסקה (8)

 יבוא:

 ״פקמן (9) (א) הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל פקדון, בעת החזרתו, ובלבד
ת שנתמלא אחד מאלה: ו ב ת א י ב  ב

 (1) הפקדון הוחזר ליחיד והפרשי ההצמדה שולמו לו, לאחר שגר
 בבית האבות ופרש ממנו, ובלבד שבעת ההחזר. והתשלום האמורים

 מלאו לו 65 שנים!

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1322; התשמ״ה, עמי 1875 (התשמ״ו, עמ׳ 1429).
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 (2) הפקדון הוחזר ליחיד והפרשי ההצמדה שולמו לו, לאחר
 שויתר על זכותו להתקבל לבית האבות, ובלבד שבעת ההחזר
 והתשלום האמורים מלאו לו 65 שנים וחלפו שנתיים מיום מתן
 הפקדון, או שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בתכוף לאחר
 קבלת הפקדון והפרשי ההצמדה נתן אותם היחיד כפקדון לצורך

 קבלתו לבית אבות אחר:

 (3) הפקדון הוחזר והפרשי ההצמדה שולמו, ליורשו של נותן
 הפקדון:

 נתנו שני בני זוג פקדונות לצורך קבלתם לאותו בית אבות, ומלאו לאחד
 מהם 65 שנים, יראו לענין פסקאות משנה (1) ו־(2) את בן זוגו כאילו

 מלאו גם לו 65 שנים:

 פקדון שנתן יחיד לחברה, לצורך קבלתו לבית אבות
 שבבעלות החברה, כשלפי תנאי הקבלה לבית האבות
 ולפי ההסכם בין היחיד לחברה, היחיד יהיה זכאי להחזר
 הפקדון, כולו או מקצתו, אם יפרוש מבית האבות או
 יוותר על זכותו להתקבל אליו, או שיורשי היחיד יהיו
 זכאים להחזר הפיקדון עם פטירתו, ובלבד שסכום הפקדון
 ותנאי ההסכם אינם שונים מהמקובל בפקדונות מהסוג

 האמור:

- מקום מגורים קבוע לחמישים יחידים לפחות, שגילם
 מעל 65 שנים, שניתן לו רשיון על פי חוק הפיקוח על

 מעונות, התשכ״ה-31965:

 לרבות אגודה שיתופית ועמותה ולרבות שותפויות בין
 חברות, אגודות שיתופיות ועמותות״.

 (ב) בפסקה זו

 ״פקדון״ -

 ״בית אבות״

 ״חברה״

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987)
 (חמ 3-1195)

 ם״ח התשכ״ה, עמי 48.

 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון)
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ז-'987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מם הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות מס הכנסה (הנחות ממם בישובי גבול הצפון), התשמ״ו-21985 (להלן - תיקיו התוספת
 התקנות העיקריות) -

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ התשמ״ז, עמי 158.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 159 (840) ועמי 535.
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 (1) אחרי ״גורן״ יבוא ׳גוש חלב״;
 (2) אחרי ״יראוך יבוא ״כברי״;

 (3) אחרי ״מנרה״ יבוא ״מעונה״:
 (4) אחרי ״מעין ברוך״ יבוא ״מעיליה״:

 (5) אחרי ״סער״ יבוא ״ספסופה״;
 (6) אחרי ״עמיר״ יבוא ״עראמשה, פםוטה, צבעון״

 ביטול 2. תקנות מס הכנסה (הנחות ממם בישובי גבול הצפון) (תיקון מם׳ 2), התשמ״ז-31987 -

 בטלות.

 תחילה 3. תחילתה של תקנה 1 במועד תחילתן של התקנות העיקריות.

ם י ס  ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987) משה נ
 >חמ 3-198) שר האוצר

 י 3 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 181.

 אכרזת גביית מסים (החזר גימלה ששולמה שלא כדין), התשמ"ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)' (להלן - הפקודה), אני מכריז
 לאמור:

 תחולת הפקודה 1. על גביית גימלאות המשתלמות על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-

 21968, ששולמו בטעות או שלא כדין יחולו הוראות הפקודה! הגמלאות האמורות יהיו מס
 כמשמעותו בפקודה.

ם י ס  כ״ג בתמוז התשמ׳׳ז (20 ביולי 1987) משה נ
) שר האוצר m 3-1147 

 י חוקי א״י, פרק ב/עמ׳ 1374: ם״ח התשל׳׳ג, עמ׳ 46.
 2 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.

 תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון מס׳ 3), התשמ"ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52, 65 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1976', ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 15א 1. בתקנה 15א(א) לתקנות מם ערך מוסף (רישום), התשל״ו-21976, במקום הרישה

 המסתיימת במלים ״(להלן - עסקת אקראי)״ יבוא ״רישומו של מי שעשה עסקת אקראי״.

ם י ס  ט״ו באב התשמ״ז (10 באוגוסט 1987) משה נ
 >חמ 3-985) שר האוצר

 1 ס״ח התשל׳׳ו, עמ׳ 52: התשל״ט, עמי 52.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 964: ק״ת התשמ״ה, עמי 469 ועמי 1302.
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 תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס׳ 8), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(1) ו־145 לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1975', ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 6ו לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-21976, יבוא: החלפת תקנה 6י

 ״עסקאות לעניו 6ו. במכירת נכסים המפורטים להלן, יחול החיוב במס לגבי כל סכום ששולם
ק על חשבון התמורה, לפני מועד החיוב על פי פרק ר לחוק, בעת תשלומו: ; ו ח ״ ל ) 2 ף 9 י ע  ם

 (1), מערכת מיזוג אוויר לקירור, לחימום או לשניהם כאחד או לחלק מהם!

 ו (2) מערכת להסקה מרכזית או חלק ממנה:

 (3) מבנה טרומי מכל סוג שהוא!

 (4) תקרה אקוסטית!

 (5) רמזור:

 (6) מעליות.״

 2. תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן. תחילה

ם סי  ט״ו באב התשמ״ז (10 באוגוסט 1987) משה נ
 (חמ 3-236) שר האוצר

 ם״ח התשל״ו, •עמי 52.
 ק״ת התשל׳׳ו, עמי'1590; התשמ״ז, עמי 639.

 תקנות שירות בטחון (תיקון מס׳ 4), התשמ״ז-987ז

התשמ״ו-11986, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב]/
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון, התשכ״ז-21967(להלן - התקנות העיקריות) - תיקו! התוספת
 הראשונה

 (1) במקום סעיף 20 יבוא:

 ״20. הפרעות אישיות -
 א. Narcissistic personality disorder או Schizoid personality disorder או

 Borderline personality disorder - בחומרה קשה, עם הפרעה תפקודית

 קשה וקבועה וקשיים בולטים בהסתגלות;
;Schizotypal personality disorder .ב 

 ג. Anti-social personality disorder או Impulse control disorder בחומרה
 מרבית:

 ד. Paranoid personality בכל חומרותיה."

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 107.
 ק׳׳ת התשכ״ז, עמ׳ 3399; התשמ״ו, עמ׳ 1112 (התשמ״ז, עמ׳ 152).
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 ״62. מחלות על רקע אלרגי -

 א. Atopic dermatitis או Chronic urticaria עם מגבלות חמורות:

 ב. מאורעות חוזרים של הלם אנפילקטי או של Angioedema קשה עם
 הפרעות בנשימה:

 ג. רגישות קשה לעקיצות חרקים, שלא טופלה על ידי חיסון או שלא הגיבה
 לחיסון:

 ד. Urticaria pigmentosa עם מעורבות סיםטמית.״

 בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 (1) סעיף 19 - יימחק:

 (2) במקום סעיף 53 יבוא:

 ״53. מחלות על רקע אלרגי -

 א. Contact dermatitis קשה וממושכת עם הפרעות ניכרות שלא מאפשרות
 תיפקוד (עד שנה):

 ב. מצב אחר של מאורע אנפילקטי חמור עקב רגישות ידועה, הניתנת
 להטבה על ידי חיסון (עד 6 חדשים)״.

 תיקון 2.
 התוספת השניה

ק רב י ן ח צ  י
 שר הבטחון

 ט״ז באב התשמ״ז (11 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-1094)

 תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמי׳ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ג לפקודת בריאות העם, 1940' (להלן - הפקודה), ולאחר
 התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -
 ״*מרפאה״ - כמשמעותה בסעיף 65ג(3) לפקודה:

, או  ״רופא״ - רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976נ
 מורשה לריפוי שיניים כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],

 התשל״ט-31979.
 2. (א) תנאי שחובה לקיימו במרפאה הוא נוכחותו של רופא במרפאה בכל עת שבמרפאה

 ניתנים שירותי רפואה או רפואת שיניים.

 (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על -
 (1) מרפאה של מוסד חינוכי:
 (2) מרפאה של קופת חולים:
 (3) מרפאה לעזרה ראשונה:

 (4) מרפאה במקום עבודה.

 חובת נוכחות
 רופא

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  ש
 שרת הבריאות

 ל׳ באב התשמ״ז (25 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-1116)

 ע״ר 1940, תוס׳ ^עמ׳ 191.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.
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 צו הביטוח הלאומי (שינוי שיעור ההפרשה לתשבון הענקות מטעמי צדק)
 (הוראת שעה), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ג ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968', בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מצווה לאמור: י

 1. שיעור ההפרשה השנתית הנקוב בסעיף 198 ב לחוק ישונה מ־0.1% ל־0.01% מתקבולי הפחתת שיעור

 המוסד.

 2. תוקפו של צו זה מיום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) עד יום י״ג בניסן התשמ״ח(31 תחילה ותוקף
 במרס 1988).

 י״ב באלול התשמ״ז (6 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-392)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108: התשמ׳׳ז, עמי 46.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 767.

 תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982' (להלן - החוק),
 בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״החברה״ - כמשמעותה בחוק:

 ״ריבית פיגורים״ - כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שפורסמה
 ברשומות לאחרונה לפני תשלומו בפועל של כל חשבון:

 ״שירות בזק״ - שירות בזק שנותנת החברה:

 ״ימי החוב״ - מספר הימים שחלפו מהמועד שנקבע לתשלום כל חשבון עד תשלומו בפועל.

 2. על תשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד שנקבע לכך בחשבון תיווסף לסכום הנקוב
 בחשבון -

 (1) ריבית פיגורים לימי החוב, יחסית למספר הימים:

 (2) הוצאות גביה בסך 2.50 שקלים חדשים.

 3. החברה רשאית לכלול בחשבונות שהיא שולחת למקבלי שירות בזק את ריבית הפיגורים
 והוצאות הגביה לפי תקנות אלה שהצטברו על סכום חוב לפי חשבונות קודמים.

 4. תקנות הבזק (ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה), התשמ״ו-21985 - בטלות.

י ב ק ע  ח׳ באלול התשמ״ז (2 בספטמבר 1987) גד י
 (חמ 3-1859) שר התקשורת .

 1 ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 218; התשמ״ו, עמי 96.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 290.

ב צ  משה ק
 שר העבודה והרוותה

 תוספת
 ריבית פיגורים
 והוצאות גביה

 הכללת ריבית
 פיגורים והוצאות

 גביה בחשבון

 ביטול
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ת חירום (שירותי עבודה חיוניים במשק הדלק) (מס׳ 2) (ביטול), ע  תקנות ש
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948/ אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים במשק הדלק) (מס׳ 2), התשמ״ז-21987 -
 בטלות.

ל ח  משה ש
 שר האנרגיה והתשתית

 ח׳ באלול התשמ״ז (2 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-192)

 1 עייר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1178.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים של
 שמדים לקמעונאי), התשמ״ז-987ז

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

 1. בצו זה -

 ״מצרך״ - מצרך מהמצרכים המפורטים בתוספת:

 ״מע״מ״ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-21975;

 ״מחיר לקמעונאי״ - לרבות הובלת כל משלוח של המצרך עד חצרי הקמעונאי ופריקתו:

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים.

 2. (א) המחיר המרבי לקמעונאי למצרך הוא לפי משקלו, כנקוב בתוספת לצידו של המצרך.

 3. תחילתו של צו זה ביום ז׳ בתשרי התשמ״ח (30 בספטמבר 1987).

 תוספת

 (סעיף 2)
 המחיר בש׳׳ח לק״ג
 במכירה לקמעונאי

 ללא מע׳׳מ

1.39 
2.27 

 המשקל

 עד 249 ק״ג
 מי250 ק״ג

 שם המצרך

 שמרים
 שמרים

ן פת ו ע ד  ג
 י שר המדע .והפיתוח

 ממלא מקום שר האוצר

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 י״ב באלול התשמ״ז (6 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-1978)

 י סייח התשמ״ו, עמי .2.
 2 ם״ח התשל״ו, עמי 52.
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 צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מלו׳ 68), התשמ״ז-987ז

 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 תיקו! התוספת
 למצרכים), התשמ׳יו-21986 -

 (1) בחלק שמיני, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו, יבואו
 המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

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

 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

־בר״ יטים ״פתי  ״ביסקו
ת ״אסם״ 250 גרם חבילה 1.30 1.13 ר צ ו ת  מ

 500 גרם חבילה 2.45 2.14
־בר״ יטים ״פתי  ביסקו

ת ״אסם״ ר צ ו ת  מ

 1 ק״ג חבילה 4.53 3.94
בר״ ־  ביסקויטים ״פתי

ת ״אסם״ • ר צ ו ת  מ

ם חבילה 0.93 0.81 ר  200 ג
־בר״  ביסקויטים ״פתי

ת ״הדר״ ר צ ו ת  מ

 1 ק״ג חבילה 3.72 3.23
בר״ ־  ביסקויטים ״פתי

ת ״הדר״ ר צ ו ת  מ

 1 ק״ג חבילה 4.53 3.94
 ביסקויטים ״מרי״

ת ״אסם״ ר צ ו ת  מ

 1 ק״ג חבילה 4.53 3.94
בר״ ־  ביסקויטים ״פתי

ת ״פרומין״ ר צ ו ת  מ

ת ״הדר״ 1 ק״ג קופסה 5.51 4.79 ר צ ו ת  ופלים מ

ת •״פרומין״ 1 ק״ג קופסה 6.08 5.28 ר צ ו ת  ופלים מ

 1 ק״ג קופסה 6.27 5.46
גיות ממולאות  עו
ת ״אסם״ ר צ ו ת  מ

 1 ק״ג קופסה 5.32 4.63
ת ר צ ו ת ת״ מ ו י ל  ״ערג

 ״פרומין״

 400 גרם חבילה 2.45 2.14
ת ר צ ו ת ת״ מ ו י ל  ״ערג

 ״פרומין״

 (2) בחלק אחד־עשר -

 (א) במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו, יבואו
 המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 1 ס״ח התשמי׳ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380; התשמ״ז, עמי 1337.
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 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 שוקולד חלב ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.42 0.37

 שוקולד חלב ״עלית״ 100 גרם חפיסה 0.83 0.72

 שוקולד חלב ״עלית״ 200 גרם חפיסה 1.57 1.38

 שוקולד מריר ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.51 0.45

 שוקולד מריר ״עלית״ 100 גרם חפיסה 0.94 0.82

ר ״עלית״ 200 גרם חפיסה 1.86 1.61  שוקולד מרי

 חפיסה 1.48 1.27

בא ו לד מי קו  שו
 שוקולד ״רימילנד״ חלב או מריר, עם או

 בלי אגוזים 100 גרם

נה״ 100 גרם חפיסה 3.00 2.65 ו  שוקולד ״פדי

 100 גרם חפיסה 3.70 3.30
״ חלב רי  שוקולד ״קדבו

 עם או בלי אגוזים

 שוקולד ״סישרד״ 100 גרם חפיסה 3.82 3.35

ן״ 100 גרם חפיסה 4.15 3.60 בלרו  שוקולד ״טו

זה״ 100 גרם חפיסה 4.15 3.60 ו  שוקולד ״רג

 המחיר בש״ח במכירה לצרכן -
 בכל מקום אחר

 לרבות מזנון, קיוסק,
 בחנות לרבות מרכול מסעדה ואצל רוכל

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

 שוקולד ממולא בטעם
ת ״עלית״ 100 גרם חפיסה 1.12 0.98 1.40 1.25 רו  פי

 שוקולד עם אגוזים או עם שקדים
ובלס, ; שוקולד נ ת׳ י  מיוחד ״על

ם חפיסה 1.52 1.31 1.80 1.60 ר ד 100 ג ל ו ק ו י או ש ר מ ז ו ד ר ל ו ק ו  ש
״ ק ר ק ־ ק י ר ק  ״

 שוקולד מסוג ״אינטרמצו״
ת ורד הגליל 100 גרם חפיסה 1.52 1.31 1.80 1.60״ ר צ ו ת  מ

 (ב) במקום שם המצרך ״ממרח המכיל קקאו (לרבות קרם מובחר מריחה)״ יבוא
 ״ממרח שוקולד ״קרם מובחר״ מתוצרת ״השחר העולה״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באב התשמ״ז (17 באוגוסט 1987).

 י״ז באב התשמ״ז (12 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

ם י ס  משה נ
 שר האוצר
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 69), 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 תיקח התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986 -

 (1) בחלק שני, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו, יבואו
 המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

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

 שם המצרך התכולה האריזה כולל .מע״מ באזור אילת

 1.5 ליטר בקבוק 1.55 1.33

 ״גזוז ״קוקהיקולה״, ״קינלי״ או
 ״םפרייט״, מתוצרת החברה המרכ

 זית ליצור משקאות קלים בע״מ
 גזוז ״טמפו״ ״קנקל״ 2 ליטר בקבוק 1.89 1.60
 גזוז ״שוופם״ מתוצרת יפאורה בע״מ 2 ליטר בקבוק 1.99 1.69
 גזוז ״קריסטל״ מתוצרת תבורי בע״מ 2 ליטר בקבוק 1.88 1.59
 משקה קל הדרים 65 ם״ל בקבוק 0.40 0.32

 1 ליטר בקבוק 1.07 0.93
 משקה קל הדרים ״קריסטל״

 מתוצרת תבורי בע״מ
 משקה קל הדרים מתוצרת יפאורה 1 ליטר בקבוק 0.69 0.57״;

 בע״מ
 (2) במקום חלק עשירי יבוא:

 ״חלק עשירי: משקאות חריפים

 המחיר בש׳׳וו
 במכירה לצרכן

 באזור אילת

 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 שם המצרך המשקל בס״ל האריזה כולל מע״מ

 75 בקבוק 3.45 3.00
 יין שולחני כרמל הוק

 מתוצרת ״כרמל מזרחי״

 75 בקבוק 3.45 3.00
 יין שולחני אדום עתיק מעולה

 מתוצרת ״כרמל מזרחי״

 75 בקבוק 3.23 2.81״.
 יין מתוק היובל ישן נושן

 מתוצרת ״כרמל מזרחי״

 2. תחילתו של צו זה ביום ו׳ באלול התשמייז (31 באוגוסט 1987). תחילה

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 ב׳ באלול התשמ״ז (27 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2. שר התעשיה והמסחר

 ק׳׳ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ז, עמ׳ 1349.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחיר מרבי לשירותי התקנת גז) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ׳׳ו^1985', סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-21957, ובהתאם
 לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ״ה-1985/ אנו

 מצווים לאמור:

 החלפת התוספת 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר מרבי לשירותי התקנת

 גז), התשמ׳יו-41986, במקום התוספת.יבוא:

 ״תוספת

 (סעיפים 4-1)

 טור ב׳ טור ג׳
 המחיר לצרכן המחיר לצרכן

 טור א׳ בשקלים חדשים בשקלים חדשים
 שירות ההתקנה כוללימע״מ באזור אילת

 1. פירוק והרכבה של מיתקן גז, המבוצעים באותה עיר -
 (1) מיתקן גז של מכלים קטנים (12 ק״ג) 39.85 34.65
 (2) מיתקן גז של מכלים גדולים (48 ק״ג) 41.00 35.65

 2. פירוק מיתקן גז של 2 מכלים ווסת או מונה גז והחזרתם
 לחברה 10.20 8.85

 3. פירוק והרכבה מחדש של מיתקן גז שלם, מכלים ומכשיר
 צורך גז באותה דירה -

 (1) מיתקן גז של מכלים קטנים 36.75 32.00
 (2) מיתקן גז של מכלים גדולים 37.95 33.00

 •4. התקנת נקודת גז נוספת שלמה עם ברז בטחון אחד -
 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ' 30.00 26.15
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 34.20 29.75

 5. התקנת נקודת גז נוספת שלמה עם 2 ברזי בטחון -
 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ׳ 39.70 34.50
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 43.60 37.90

 6. התקנת ברז בטחון נוסף על נקודת הגז כאשר התקנת ברז
 הבטחון נעשית תוך כדי התקנה אחרת -

 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ׳ 9.95 8.65
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 12.50 10.85

 7. התקנת ברז בטחון נוסף על נקודת הגז כשירות נפרד(ללא
 מתן שירות אחר בבית הצרכן) -

 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ׳ 18.15 15.80
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 20.70 18.00

 י ם״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 2 סייח התשי״ח, עמי 24.

 3 סייח התשמ״ה, עמי 204.

 4 ק״ת התשמ״ו, עמי 642; התשמ״ז, עמי 115.
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 טור ב׳ טור ג׳
 המחיר לצרכן המחיר לצרכן

 טור א׳ בשקלים חדשים בשקלים חדשים
 שירות ההתקנה כולל מע״מ באזור אילת

 8. העתקת מכשיר צורך גז שבבעלות הצרכן ממקום למקום 22.70 19.75
 בדירתו .

 9. העתקת מיתקן מכלים למקום חדש באותו בנין -
 (1) מיתקן מכלים קטנים 20.25 17.60
 (2) מיתקן מכלים גדולים 22.55 19.60
 10. העתקת נקודת גז וברז בטחון (פירוק והרכבה) 17.80 15.50
 11. שינוי תואי צנרת, פירוק והרכבה כשירות נפרד(ללא מתן 12.10 10.50
 שירות אחר בבית הצרכן) בתוספת 0.90 בתוספת
 לכל מטר צינורלכל מטר
 12. שינו י תואי צנרת, פירוק,והרכבה תוך כדי התקנה אחרת 6.40 5.55
 בבית הצרכן בתוספת 0.90 בתוספת
 לכל מטר צינורלכל מטר
 13. פירוק והרכבה של, מיתקן גז הכולל מכשיר צורך גז 8.90 7.75

 14. בדיקת חיבור למערכת שביצע הצרכן 12.75 11.10
 15. התקנת מכסה למיתקן מכלים שבבעלות הצרכן 7.60 6.60

 16. התקנת מיתקן גז בודד שלם -
 (1) מיתקן גז בעל צנרת 4/ז אינצ׳ 59.80 52.00
 (2) מיתקן גז בעל צנרת % אינצ׳ 60.80 52.85

 17. התקנת מיתקן גז דירתי בבנין עם מערכת גז מרכזית
 וחיבור הצרכן -

 (1) מיתקן גז בעל צנרת 4/׳ אינצ׳ 44.85 39.00
 (2) מיתקן גז בעל צנרת % אינצ׳ 45.60 39.65

 18. התקנת צינורות פרטיים (שאינם צינורות משותפים),
 מחיר לפי יחידת מטר צינור נחושת -

 (1) צינור 4/' אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־6.3 מ״מ עד 6.6
 מ״מ 1.70 1.50

 (2) צינור 5/16 אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־7.9 מ״מ עד 8.3
 מ״מ 1.90 1.65

 (3) צינור % אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־9.3 מ״מ עד, 9.6
 מ״מ 2.20 1.90

 (4) צינור % אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־9.6 מ״מ עד 10.2
 מ״מ 2.30 2.00

 (5) צינור 2/> אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־12 מ״מ עד 12.9
 מ״מ ואשר -

 א. משקלו לפחות 358 גרם ועובי הדופן 1.1 מ״מ
 לפחות 3.10 2.71
 ב. משקלו לפחות 274 גרם 2.60 2.25

 ג. משקלו לפחות 265 גרם ועובי הדופן מילימטר
 אחד 2.55 2.20

 (6) צינור 4׳4 אינצ׳ שקוטרו החיצון 19 מ״מ ומשקלו
 לפחות 540 גרם 4.45 3.85
 (7) צינור פלדה % אינצ׳ שקוטרו החיצון 9.5 מ״מ 5.40 4.70
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 טור ב׳ טור ג׳
 המחיר לצרכן המחיר לצרכן

 טור א׳ בשקלים־ חדשים בשקלים חדשים
 שירות ההתקנה כוללי מע״מ באזור אילת

 19. בדיקת מיתקן גז - .
 (1) בדיקת מונה גז לפי דרישת הצרכן 10.60 9.20
 (2) בדיקת כיריים לרבות כיריים המשולבות בתנור גז 10.60 9.20

 (3) בדיקת תנור גז . 14.25 12.40
 (4) בדיקה משולבת של מונה גז ותנור גז או מונה גז

 וכיריים 14.25 12.40
 20. העברת חוזה מצרכן לצרכן 3.50 3.05

 21. התקנות במערכת גז מרכזית, המחיר הכולל לכלל הדיירים
 במערכת (מחולק באופן יחסי) -

 (1) התקנת צינור מרכזי או דירתי, מחיר לכל מטר צינור

 א. צינור נחושת 1/4 אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־6.3
 מ״מ עד 6.6 מ״מ 1.70 1.50

 ב. צינור נחושת 5/16 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 מ־7.9 מ״מ עד 8.3 מ״מ - 1.90 1.65

 ג. צינור נחושת 3/8 אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־9.3
 מ״מ עד 9.6 מ״מ 2.20 1.90

 ד. צינור נחושת שקוטרו החיצון מ־9.6 מ״מ עד
 10.2 מ״מ 2.30 2.00

 ה. צינור 2/> אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־12 מ״מ עד
 12.9 מ״מ ואשר -

 א. משקלו לפחות 358 גרם ועובי הדופן 1.1
 מ״מ לפחות 3.10 2.70
 ב. משקלו לפחות 274 גרם 2.60 2.25

 ג. משקלו לפחות 265 גרם ועובי הדופן
 מילימטר אחד 2.55 2.20

 ו. צינור נחושת 4׳4 אינצ׳ שקוטרו החיצון 19 מ״מ
 ומשקלו לא פחות מ־540 גרם 4.45 3.85
 ז. צינור פלדה % אינצ׳ שקוטרו החיצון 9.5 מ״מ 5.40 4.70

 (2) הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60 ס״מ לפחות,
 כולל חפירה, חיצוב, כיסוי, סגירה וריצוף - תוספת
 למחיר שפורט, לפי הענין, בפסקה (1), לכל מטר

 צינור 5.70 4.95
 (3) הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60 ס״מ לפחות,
 ללא חפירה, חיצוב, כיסוי, סגירה וריצוף - תוספת
 למחיר שפורט, לפי הענין, בפסקה (1), לכל מטר

 צינור י 1.20 1.05
 (4) הטמנת צינור מרכזי או דירתי מתחת לרצפה בשרוול
 הגנה - תוספת למחיר שפורט, לפני הענין, בפסקה

 (1), לכל מטר צינור 1.85 1.60
 (5) הטמנת צינור מרכזי או דירתי בקיר בשרוול הגנה -
 תוספת למחיר שפורט, לפי הענין, בפסקה (1), לכל

 מטר צינור 1.50 1.30
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 טור ב׳ טור ג׳
 המחיר לצרכן המחיר לצרכן

 טור א׳ בשקלים חדשים בשקלים חדשים
 שירות ההתקנה כולל מע׳׳מ באזור אילת

 (6) חיצוב מעבר לצנרת לשם התקנת צנרת - מחיר לכל
 נקודת מעבר 4.55 3.95

 (7) התקנת מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה של 6 ק״ג
 גז לשעה 49.70 43.20

 (8) התקנת מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה של 20
 ק״ג גז לשעה 135.70 118.00

 22. התקנת ציוד במרכז הספקה ובריכוז המונים של מערכת גז
 מרכזית - מחיר לכל יחידת דיור 32.00 27.85״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באלול התשמ״ז (20»בספטמבר 1987). תחילי

 ב׳ באלול התשמ״ז (27 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ן משה נ ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס׳ 7ו), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת תיקון התוספת
ה י נ ש  שעה), התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור: ה

 1. בתוספת השניה לחוק אחרי פסקה (443)2 יבוא:
 ״(444) כותנה בלתי מנופצת ובלתי סרוקה המסווגת בפרט 55.01/2 של תעריף המכס.״

 כ״א באב התשמ״ז (16 באוגוסט 1987)

ו י ה מ ח ה נ י ר ם א סי ! ״ אן ו משה נ ! , ג ״ ״ מ ו ו  ס״ח התשמ״ו, עמי 2. ״ ׳" ״ '
 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1246. שר האוצר שר החקלאות

 הודעת הסיוע המשפטי (מס׳ 4), התשמ״ז-987ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 1987 לעומת המדד שפורסם שיעיר עליית
י י מ  בחודש מאי 1987 הוא 1.83%. ה

 2. בהתאם לאמור בסעיף 1 יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיפים קטנים (א) ו־(ב) בסימן א׳ סכומים מוגדלים
 של התוספת השניה לתקנות, החל ביום ח׳ בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1987) כך:

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמי 2112; התשמ״ז, עמי 1089.
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 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 6(3))

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא
 יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-21984.

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 74.10 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 111.30 שקלים חדשים למבקש אחד.

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שכר הטרחה על כפים הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית־משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).
 (ב) מי שנתמנה ליתן שרות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דין,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
 בית משפט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות׳ ישיבה נוספת התקימה

 תביעת פינוי,
 סילוק יד 59.00 36.40 84.30 46.60 18.30
 קביעת שכר דירה 36.30 18.30 28.90 39.80 10.90
 קביעת גיל 26.40 22.50 29.10 18.30 18.30
 המרצה בתיק עיקרי 26.40 16.10 29.10 16.10 11.50
 ענין אחר 51.60 33.20 61.70 45.80 18.30

 ישיבה תזכורת, ישיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן
 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דין,

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה
זי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות ט מחו פ ש  בית מ

 צו ירושה
 (ללא התנגדות) 147.30

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 95.10

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשכ״ב-31962 72.40
 פשיטת רגל 81.20 53.20

 היתר נישואין 53.20 72.40 43.80 22.50
 ענין אחר 102.50 63.70 128.40 76.00׳. 51.60 32.80

 המרצה בתיק
 עיקרי 43.80 29.10 22.40

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220. ם״ח התשכ׳׳ב, עמ׳ 120.
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 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת ישיבה לאחר מתן שיבה נוספת

 בית-המשפט העליון• צו על תנאי צו על תנאי למעט מתן פסק דין

 בג״צ 586.40 219.90
 בג׳יצ מסוג הביאס קורפוס 289.70 215.90

ת המשפט י ב  הכנה ישיבה ב

 ענין אזרחי 131.40 184.90
 בקשה להתרת נישואין 102.50 43.80
 בקשת רשות לערעור 88.20 72.40

בה לדיון רת, דיון מוקדם י שי כו ת המשפט העליון הכנה (חד פעמי), תז י ם ב ש  ר

29.10 22.50 43.80 

 ישיבה• ראשונה
 לימוד .ענינו שבה מתקיים ישיבה נדחית

י של מבקש דיון או או ישיבה נ ת הדין הרב  בי
ורי (חד פעמי) מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות  האז

 תביעה 53.20 43.80 16.10
 תביעה נוספת •למבקש 53.20 43.80

 הסכם גירושין לצורך
 הכללתו בפסק דין

 לגירושין:
 שווי הנכסים אינו עולה על 2,607.80 שקלים חדשים 43.80
 שווי הנכסים עולה על 2,607.80 שקלים חדשים 88.20

 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

י הגדול • נ ת הדין הרב י הגדול • (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת בי נ ת הדין הרב  בי

 ערעור 53.20 96.10 36.40 22.50
 ערעור כאשר הענין טופל בידי

 אותו עורך־דין בדרגה ראשונה 53.20 96.10 36.40 22.50

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק־דין
ורי של מבקש דיון או וישיבה שלא ת הדין האז  בי

דה (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת  לעבו

 תביעה 46.60 33.20 61.80 45.80 18.30
 רשם 10;29 16.10 29.50 16.10 12.10
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 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 בית הדין הארצי ליסוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק־דין
 של מבקש דיון או וישיבה שלא

 בית הדין הארצי
 לעבודה (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 ערעור על ועדת
 נכות וועדות רפואיות 36.40 46.60 66.10 18.30
 ערעורים אחרים 66.10 46.60 118.10 65.60 18.30
 רשם 46.60 66.10 18.30

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,

ת שבהן של מבקש דיון או ישיבה שלא כו  ועדות נ
ר (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת בו ט ונציג צי פ ו  ש

 ערר 102.50 46.60 72.40 46.60 . 18.30

 הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 29.10
 בקשות שונות בהעדר הופעה 21.20 10.60
 הופעה בפני רשם בענין אחר 29.10

 איחוד תיקים 96.20 16.10"

 ל׳ באב התשמ״ז (25 באוגוסט 1987)
ן מ ג ו ל ם ק י י  ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 7),
 התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה', אני מורה לאמור:

 תיקון פרק א׳ 1. בפרק א׳ להוראות מם הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מם׳ 2), התשל״ג-21973 (להלן -

 ההוראות העיקריות) -

 (1) בסעיף 1, בהגדרת ״מחזור״, בפסקה (ב)(1), המלים ״כמשמעותו בסעיף 120א
 לפקודה״ - יימחקו!

 (2) בסעיף 2, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו,
 ובהתאם לאמור בהוראות אלה! הוראה זו לא תחול על עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6; עמי 120.

 2 ק״ת התשל״ג, עמי 626; התשמ״ז, עמי 256.
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 מם ערך.מוסף, התשל״ו~3,1976 חל עליו, או על נישום שלא היתה לו, בשנת המם,
 הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מם הכנסה, למעט הכנסה שנתקיימו לגביה כל אלה:

 (1) נוכה ממנה.מם במקור בשיעור שאינו נמוך מ־40%, או, באישור פקיד
 השומה - בשיעור שאינו נמוך מ־30%;

 (2) הוא לא תבע בניכוי, לפי סעיף 17 לפקודה, הוצאות שהוצאו ביצורה:

 (3) ההכנסה היא ממתן שירותים וחובת תשלום מם ערך מוסף חלה על מקבל
 השירותים שמכה'תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-41976.״

 2. בפרק ב׳ ׳להוראות העיקריות - תיקון פרק ב׳

 (1) בסעיף 5(א)(4), במקום ״500 שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״!

 (2) בסעיף 9(א)(4), במקום ״500 שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״;

 3. בפרק ד׳ להוראות העיקריות,בסעיף 20, במקום פסקאות (1) עד (4) יבוא: תיקון פרק ד׳
 ״(1) בספר הקופה - תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה!

 (2) בספר הזמנות - תוך שלושה ימים מיום קבלת ההזמנה, אך לא יאוחר מתחילת
 ביצועה:

 (3) בספר תקבולים ותשלומים, בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי לא יאוחר מ־30
 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה: ואולם כניסת טובין שאין לגביה תיעוד חוץ

 תירשם בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי סמוך לביצוע הפעולה.״

 4. בסעיף 36 להוראות העיקריות, בנספח ג׳, בסעיף 5, במקום ״200 שקלים חדשים״ יבוא תיקון סעיף 36
 ״250 שקלים חדשים״.

 5. בתוספת א׳ להוראות העיקריות - תיקון תוספת א׳

 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״1,500,000 שקלים חדשים״ יבוא
 ״1,800,000 שקלים חדשים״:

 (ב) בסעיף קטן(ב), ברישה, במקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום
 ״650,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״1,500,000 שקלים חדשים״ יבוא ״1,800,000

 שקלים חדשים״:

 (ג) בסעיף קטן(ג), ברישה, במקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום
 ״360,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא ״650,000

 שקלים חדשים״:

 (ד) בסעיף קטן(ד), ברישה, במקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא ״350,000
 שקלים חדשים״;

 (2) בסעיף 3, במקום ״100 שקלים חדשים״ יבוא ״120 שקלים חדשים״;

 (3) בסעיף 5(ב), במקום ״500 שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״.

 3 ק׳׳ת התשל׳׳ו, עמ׳ 52.

 4 ק״ת התשל״ו, עמי 1590: התשמ״ז, עמי 639.
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 בתוספת ב׳ להוראות העיקריות -

 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) ברישה, ׳במקום ״1,500,000 שקלים חדשים״ יבוא ״1,800,000 שקלים י
 חדשים״;

 (2) בפסקה (2)(א), במקום ״50 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״60 שקלים
 חדשים״.

 (ב) בסעיף קטן (ב) -

 (1) ברישה, במקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״650,000
 שקלים חדשים״ ובמקום ״1,500,000 שקלים חדשים״ יבוא ״1,800,000

 שקלים חדשים״;

 (2) בפסקה (6), במקום ״100 שקלים חדשים״ יבוא ״120 שקלים חדשים.״

 (ג) בסעיף קטן (ג) -

 (1) כרישה, במקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא ״650,000 שקלים
 חדשים״;

 (2) בפסקה (5), במקום ״100 שקלים חדשים״ יבוא ״120 שקלים חדשים״.

 (2) בסעיף 3(ב), במקום ״500 שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״.

 בתוספת ג׳ להוראות העיקריות -

 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) ברישה, במקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא ״650,000 שקלים
 חדשים״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״700 שקלים חדשים״ יבוא ״850 שקלים חדשים״! י

 (3) בפסקה (5), במקום ״500 שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״.

 (ב) בסעיף קטן (ב) *

 (1) כרישה, במקום ״300,000 שקלים י חדשים״ יבוא בכל מקום ״360,000
 שקלים חדשים״ ובמקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״650,000

 שקלים חדשים״:

 (2) בפסקה (4), במקום ״500 שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״.

 (יג) בסעיף קטן (ג) -

 (1) ברישה, במקום ״50,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״60,000
 שקלים חדשים״ ובמקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא.״350,000 שקלים

 חדשים״.

 (2) בפסקה (3), במקום ״500 שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״.

 (ד) בסעיף קטן (ד), ברישה, במקום ״50,000 שקלים חדשים״ יבוא ״60,000
 שקלים חדשים״.
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. בתוספת ד׳ להוראות העיקריות - 8 
 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן (א) -
 (1) ברישה, במקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא ״650,000 שקלים תיקון תוספת ד׳

 חדשים״: !

 (2) בפסקה (2), במקום ״500 •שקלים חדשים״ יבוא ״600 שקלים חדשים״.

 (ב) בסעיף קטן(ב), ברישה, במקום ״150,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום
 ״180,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״550,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום

 ״650,000 שקלים חדשים״.

 (ג) בסעיף קטן (ג) -
 (1) ברישה, במקום ״150,000 שקלים חדשים״ יבוא ״180,000 שקלים

 חדשים״;

 (2) בפסקה (7), במקום ״1,500 שקלים חדשים״ יבוא ״1,800 שקלים
 חדשים״.

 (ד) בסעיף קטן(ד)(1), במקום ״90,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״110,000
 שקלים חדשים״.

 9. בתוספת ה׳ להוראות העיקריות, בסעיף 1, אחרי ״עורך־דין״ יקוא ״עורך פטנטים״. תיקון תוספת ה׳

 10. בתוספת ז׳ להוראות העיקריות - תיקון תוספת ד

 (א) במקום סעיף 1 יבוא:

 ״הגדרות 1. בתוספת זו -

 ״בעל בית־ספר לנהיגה״ - בעל בית־םפר על־פי רשיון שניתן לפי סעיף 15
 לפקודת התעבורה5:

 י ,״מורה לנהיגה״ - מורה לנהיגה לפי רשיון שניתן לו לפי סעיף 16 לפקודת
 התעבורה.״

 (ב) האמור בסעיף 2 יסומן (ב), ובו, ברישה, במקום ״בעל בית־ספר לנהיגה״ יבוא
 . ״מורה לנהיגה״, ולפניו יבוא:

 ״(א) בעל בית־ספר לנהיגה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות
 הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות:

 (1) ספר קופה:

 (2) שוברי קבלה!

 (3) ספר הרכב, כמפורט בסעיף 3, לגבי כל כלי רכב המשמש ללימוד נהיגה:

 (4) יומן הזמנות, כמפורט בסעיף 4¡

 (5) ספר התלמידים, כמפורט בסעיף 5.״

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי 7, עמ׳ 173.
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 בתוספת ח׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 -

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״200״ יבוא ״150״!

 (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום ״200״ יבוא ״150״.

 תיקון תוספת ח׳ 11.

 תיקון תוספת ט׳ 12. בתוספת ט׳ להוראות העיקריות:

 (א) האמור בסעיף 2 יסומן(ב), ובו, במקום הרישה יבוא: ״סוחר מקרקעין שמחזור
 עסקו, בתוספת עלות המלאי לסוף השנה הקובעת, אינו עולה על 2,000,000 שקלים
 חדשים, ומתווך מקרקעין שעמלתו השנתית אינה עולה על 100,000 שקלים חדשים,

 חייבים לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות את אלה:״.

 (ב) לפני סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(א) סוחר מקרקעין שמחזור עסקו בתוספת עלות המלאי לסוף השנה הקובעת,
 עולה על ״2,000,000 שקלים חדשים, ומתווך מקרקעין שעמלתו השנתית עולה על
 100,000 שקלים חדשים חייבים לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות

 הכפולה, באחת השיטות הנהוגות, המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

 (1) ספר קופה:

 (2) ספר זכויות במקרקעין, כמפורט בסעיף 3 - לגבי מסחר במקרקעין;

 (3) ספר עסקאות, כמפורט בסעיף 4 - לגבי תיווך במקרקעין;

 (4) שוברי קבלה:

 (5) חשבוניות או חוזי מכירה:

 (6) רשימת המלאי לסוף שנת המם.״

 בסעיף זה, ״שנה קובעת״ - כמשמעותה בהגדרת ״מחזור״.

 13. בתוספת י׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 -

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״1,500,000 שקלים חדשים״ יבוא ״2,000,000
 שקלים חדשים״ ובמקום ״70,000 שקלים חדשים״ יבוא ״80,000 שקלים חדשים״:

 (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום ״1,500,000 שקלים חדשים״ יבוא ״2,000,000
 שקלים חדשים״ ובמקום ״70,000 שקלים חדשים״ יבוא ״80,000 שקלים חדשים״.

 בתוספת י״א להוראות העיקריות -

 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) ברישה, במקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא ״350,000 שקלים
 חדשים״;

 (2) בפסקה (6), במקום ״30 שקלים חדשים״ יבוא ״35 שקלים חדשים״
 ובמקום ״250 שקלים חדשים״ יבוא ״300 שקלים חדשים״.

 (ב) בסעיף קטן (ב) -

 (1) ברישה, במקום ״100,000 שקלים חך?י0״ יבדמ בג?1 מקוט "150,000
 שקלים חדשים״ ובמקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא ״350,000 שקלים

 חדשים״;
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 תיקון תוספת י״א
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 תיקון תוספת י״ב•

 תיקון תוספת י״ד

 תחילה

 (2) בפסקה (6), במקום ״30 שקלים חדשים״ יבוא ״35 שקלים חדשים״
 ובמקום ״250 שקלים חדשים״ יבוא ״300 שקלים חדשים״!

 (3) בפסקה (8), במקום ״1,500 שקלים חדשים״ יבוא ״1,800 שקלים
 חדשים״.

 (ג) בסעיף קטן (ג) -

 (1) בדישה, במקום ״100,000 שקלים חדשים״ יבוא ״150,000 שקלים
 חדשים״;

 (2) בפסקה (5), במקום ״30 שקלים חדשים״ יבוא ״35 שקלים חדשים״
 ובמקום ״250 שקלים חדשים״ יבוא ״300 שקלים חדשים״;

 (3) בפסקה (8), במקום ״1,500 שקלים חדשים״ יבוא ״1,800 שקלים
 חדשים״.

 (2) בסעיף 5 -

 (א) בפסקה (1), במקום ״420,000 שקלים חדשים״ יבוא ״500,000 שקלים
 חדשים״;

 (ב) בפסקה(2), במקום ״200,000 שקלים חדשים״ יבוא ״250,000 שקלים חדשים״
 ובמקום ״420,000 שקלים חדשים״ יבוא ״500,000 שקלים חדשים״!

 (ג) בפסקה (3), במקום ״200,000 שקלים חדשים״ יבוא ״250,000 שקלים
 חדשים״:

 בתוספת י״ב להוראות העיקריות, בסעיף 2 -
 (1) בסעיף קטן(א), ברישה, במקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא ״950,000 שקלים

 חדשים״;
 (2) בסעיף קטן(ב), בדישה, במקום ״200,000 שקלים חדשים״ יבוא ״260,000 שקלים

 חדשים״ ובמקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא ״950,000 שקלים חדשים״:

 (3) בסעיף קטן(ג), ברישה, במקום ״200,000 שקלים חדשים״ יבוא ״250,000 שקלים
 חדשים״:

 (4) בסעיף קטן (ח)(2), במקום ״200 שקלים חדשים״ יבוא ״250 שקלים חדשים״.

 בתוספת י״ד להוראות העיקריות, בסעיף 2 -

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״3,000,000״ יבוא ״2,000,000״.

 (2) בסעיף קטן (ב), בדישה, במקום ״3,000,000״ יבוא ״2,000,000״.

 תחילתן של הוראות אלה ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988).

.15 
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ב י ץ ו ר רב י נ י א  י
 נציב מס הכנסה

 כ״א באלול התשמ״ז (17 בספטמבר 1987)
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 תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודייבז ודמי שכירות בדידות),
 התשמי׳ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 45 ו־47 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972',
 מתקינה הממשלה תקנות אלה:

 ן

 1. דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של תקנוי־ ־׳!
 אלה. •'1

 לדמי השכירות היסודיים של דירה יווספו 19.8%. י

 תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בחשון התשמ׳יח (1 בנובמבר 1987).

ן י י ט ש נ י ב ו ם ר י ק י ל  י״ט באלול התשמ״ז (13 בספטמבר 1987) א
 >חמ 3-707) מזכיר הממשלה

 ם״ח התשל״ב, עמי 176: התש״ם, עמי 165.

 דמי שכירות 2_
 בדירות

ה 3. ל י ח  ת

ל  הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מדבי ש

 דמי שכירות לבתי עסק) (מס׳ 4), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר!נוסח משולב], התשל״ב-1972' (להלן ןן
- החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור: |
 ״יו

 העלאת השיעור 1 . השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום ח׳ בתשרי התשמ״ח(1 באוקטובר

 1987) הוא 2.5%.

ר ג ם א ו נ  כ״ו באלול התשמ״ז (20 בספטמבר 1987) עמו
 3-7071) המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 המרבי

 ם׳׳ח התשל״ב, עמי 176: התשמ״ג, עמי 21.

 1364 קובץ התקנות. 5055, כ״ט באלול התשמ״ז, 23.9.1987 ^

ם, דפוס הממשלה, ירושלים לו צי ל חדש 0334-2883 א158 סודר בסדרי ק  המחיר 1.80 ש




