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 תקנות הארכיונים (ניעור חומד ארכיוני במוסדות המדמה
 וברשויות המקומיות), התשמ״ח-1988

, ולאחד  בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, התשט״ו-1955/ שהועברה אלי2
 התיעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה: ן

 1. בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות
 המקומיות), התשמ״ו-31986 -

 (1) בחלק א׳, פרס 4 (עניני ע ובדים}, אחרי פסקה 18 יבוא: ;

 ״(19) תיק פרט של גימלאי שידות המדינה שנפטר,
 כאשר אין עוד שארים זכאים 3 שנים״

 (2) בחלק בי, פרט 13 (משרד הבריאות - בתי חולים
 ממשלתיים), במקום פסקה 16 יבוא:

 ״(16) ספר לידות , 100 שנה״

 (3) בחלק בי, פרט 17 (משרד חוץ), במקום פסקה 3 יבוא: ^

 2 שנים״

 5 שנים

 15 שנה״

 2 שנים לאחר הודעת הביטול״

 7 שנים מגמר הטיפול״

 ״(3) בקשות בעניני דרכונים, אשרות, ותעודות
 אחרות

 (4) בחלק בי, פרט 39 (משרד התעשיה והמסחר), אחרי
 פסקה 12 יבוא:

 ״(13) תיק פרט המנוהל ביחידת התקינה בדבר
 פיקוח על מפעל

 (14) תיק פרט המנוהל במינהל הרשות המרכזית
 לקניות גומלין בדבר חברה בחוץ לארץ, חברה בארץ

 או רשות ממשלתית

 (5) בחלק בי, אחרי פרט 42 יבוא:

 ״43. הנהלת בתי המשפט

 (1) הודעת משכון ברשות רשם המשכונות, כולל
 הסכם משכון, תצהירים• ומסמכים נלווים אחרים, וכן.
 כרטיס שבו נרשמים פרטים אישיים של החייב, למעט
 הודעת משכון שלגביה ניתנה התראה, צו, החלטה או
 פסק דין של בית־משפט, בית דין או רשות אחרת

 האוסרים או מגבילים את ביעור החומר

 (6) בחלק ג׳(רשויות מקומיות), במקום פסקה 11 יבוא:

 ״(11) תיק פרט או תיק משפחתי בעניני רווחה

 תיקון התוספת
 הראשונה

: 
 1 סייח התשט״ו, עמי 14: התשכ״ד, עמי 144¡ התשמ״א, עמי 152.

 2 י״פ הוזשט״ו", עמי 639.

 נ ק״ת התשמ״ו, עמי 1190.
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 (7) בחלק גי', אחרי פסקה 16 יבוא:

 ״(17) .תיק 3דט של תלמיד ביחידה לביקור סדיר בהגיע התלמיד לגיל 21, אר 3
 שנים ממועד הרישום האחרון

 בתיק, לפי המאוחר

 2 שנים לאחר שהתלמיד סיים את
 לימודיו״

 40 שנה מיום דחיית התביעה
 סופית בידי רשות הערעור העל

 יונה״

 (18) כרטיס תלמיד המכיל הערכה פסיכולוגית ונת׳
 ונים על בריאותו(״כרטיס כמוס״ טופס של התלמיד

 חת 92010)

 (8) בחלק ד׳, פרט 3 (משרד הבטחון - אגף השיקום), אחרי
 פסקה 1 יבוא:

 ״(2) תיק תביעה של נכה, המכיל מסמכים רפואיים
 ומשפטיים לפני גיוסו לצה״ל, שהוגשה על־פי חוק
 הנכים (תגמולין ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

, ונדחתה  משולב]4

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

 כ״ד בחשון התשמ״ח (16 בנובמבר 1987}
 >חמ 3-82)

 * ס״ח התשי״ט, עמי 276.

 צז גכ׳ המלחמה בגאציפ (תגמול לבן זוג של נכה מקק שנפערה
 התשמ״ת-1988

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד~1954נ
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. התגמול לבן זוג של נכה שנפטר, אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13א (ב) לחוק לפני העלאת שיעוי
ג י ז

ק י  כניסתו לתוקס של חוק נכי המלחמה בנאצים(תיקון מם׳ 11). התשמ״ג-21983, יהיה בשיעורים £
י ט ־ נ  כמפורט להלך. ש

 (1) היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־10% עד 18%- 62% מן המשכורת המשתלמת
 אותה שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו כ״ב של הדירוג האחיד!

 (2) היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מי19% עד 39% - 64% מן המשכורת כאמור:

 (3) היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מי40% עד 49% - 71% מן המשכורת כאמור!

 הכל בניכוי הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקור אחר.

 2. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1987) והוא יחול על תגמול תחילה ותחולה

 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1987 ואילך

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ה׳ בכסלו התשמ״ח (26 בנובמבר 1987)
 (חמ 3-818)

 1 סייח התשי״ד, עמי 76: התשמ״ג, עמי 56־ ק״ת התשמ״ז, עם׳ 924 ועמי 1185.

 2 ס״ת תתשמ״ג, עמי 56.
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 צו נכי המלחמה בנאצים(תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ״ת~1988

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, הו1שי״י-1954נ
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. התגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר, כאמור בסעיף 13א(ב< לחוק, יהיה 71% מסך כל
 המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד,

 בניכוי הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקור אתר.

 2. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1987) והוא יחול על תגמול
 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1987 ואילך.

 העלאת שיעור
 התגמול לבו זוג

 של נכה נצרך
 שנפטר

 תחילה ותחולה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ה׳ בכסלו התשמ״ח (26 בנובמבר 1987}
 (חמ 3-818)

 סייח תתשי״ד, עמי 76; וזתשמ״א, עמ׳ 61¡; ק״ת התשמ״ז, עמי 1186.

 צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעוד הדרגה הקובעת,
 השכר הקובע ושיעורי התגמולים), החשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954י(להלן - החוק),
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 77% מסך המשכורת הנהוגה אזתד, שעד, לגבי
 עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י״ט/2 של הדירוג האחיד.

 2. הדרגה הקובעת כאמור בסעיף 1 לחוק תהיה סך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד ^
 המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד.

 3. ״תגמול חוסר פרנסה״ באמור בסעיף 4ב(ג) ו־(ד) לחוק יהיה:

 (1) לנכה שדרגת נכותו מי10% עד 18% - 29% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד -
 43% מהדרגה הקובעת:

 (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 43% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד -
 60% מהדרגה הקובעת;

 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 100% - 60% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד - (4
 89% מהדרגה הקובעת.

 4. התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4ג(א< לחוק יהיה בשיעור 95% מסד המשכורת הנהוגה
 אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד.

 5. תחילתו של צו זה ביום ף בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1987) והוא יחול על תגמול
 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1987 ואילך.

 קביעת השכר
 הקובע

 קביעת הדרגה
 הקובעת

 תגמול למחוסר
 9רנ0ה

 תגמול לנכה
 נ5יד

 תחילה ותחולה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ה׳ בכסלו התשמ״ח (26 בנובמבר 1987)
 (חמ 3-542)

 טייח התשי׳׳ד, עמי 76¡ התשמ״א, עמ׳ 161; ק״ת התשמ״ז, עמי 763 ועמי 1186.
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, התשמ״ח-988ו ( ן מס׳ 3 )(תיקו  תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-11954
 החוק) אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשס׳׳ו-21955, בתקנה 14א(א<, בפסקה תיקו! תקנה 14»
 (1), במקום ״ל־90%״ יבוא ״לי95%״ ובמקום ״80%״ יבוא ״85%״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1987) והן יחולו על תתילה ותחולה
 תגמולים המשתלמים בעד חודש אוקטובר 1987 ואילך.

ם י ס ה נ ש  ה׳ בכסלו התשמ׳יח (26 בנובמבר 1987) מ
 >ח8 3-319) שר האוצר

 ! סייח החשי״ד, עמי 76! התשמ״ג, עמי 56.

 1 ק״ת התשט״ו, עמ׳ 785: התשמ״ז, עמי 747 ועמי 1185.

 צו נכי רדיפות הנאצים (העלאת שיעוד התגמולים), התשמ״ח-988ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957! (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 77% מסך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי קביעת השכר
 עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י״ט/2 של הדירוג האחיד. 7"י3׳5

 2. התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4א(א) לחוק יהיה 95% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה תגמול לנכה
י י  שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד. "

 3. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בתשרי התשמ׳׳ח (1 באוקטובר 1987) והוא יחול על תגמול תחילה ותחולה
 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1987 ואילך.

ם י ס ה נ ש  ה׳ בכסלו התשמ״ח (26 בנובמבר 1987) מ
 >חמ 3-1494) שר האוצר

 ס״ח התשי״:, עפ׳ 103! התשמ״א, עסי 2: ק״ת החשמ״ז, עמי 763 ועמי 1187.

 תקמת מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(תיקון התוספות),
 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(1< לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
 התשמ״ה-11985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת ב׳ לחוק, בהגדרת ״נכסים קבועים״, בפסקה (5), בסופה יבוא ״או על שיעור תיקון תוספת ב׳
 עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם״.

 1 סייח התשמ״ה, עמ׳ 172.
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 תיקיו תוספת ג־ 2. בתוספת ג׳ לחוק, בהגדרת ״שינויים חיוביים״, בפסקה 2, בסופה יבוא ״או על שיעור

 עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם״.

 תחילה 3. תחולתה של תקנה 1 החל משנת המס 1986.

 ב׳ בחשון התשמ״ח (25 באוקטובר 1987)
 (חמ 3-1998)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות
 להסעת תיירים)(תיקון), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
, אני מצווה לאמור:  התשי״ח-1957נ

 תיקיז שם 1. צז הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים),

 התשכ״ז-21967 (להלן - הצו העיקרי), יקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות ן
 לנסיעות, לנופש ותיירות פנים, ומשרדים לתיור), התשכ״;-1967.

 תיקון מינח 2. בכל מקדם בצו, במקום ״סוכנות להסעת תיירים״ יבוא ״משרד לתיור״.

 תי^ין סעיף 1 3. בסעיף 1 לצו העיקרי -

 (1) . אחרי הגדרת ״סיוד קבוע״ יבוא:

 ״״עולה חדש״ - מי שעלה לישראל לפי אשרת עולה או מי שקיבל תעודת עולה
 כמשמעותם בחוק השבות, התש״י-1950/ וטרם חלפו שתי שנים מיום שקיבל

 תעודת עולה.״

 (2) בהגדרת ״שירות הסעת תיירים״ -
 1. בפסקה (2), בסופה יבוא ״בישראל״.
 2. בפסקה (3), בסופה יבוא ״בישראל״.

 (3) בהגדרת ״שירות נסיעות״ -
 נ. בפסקה (2), בסופה יבוא ״בישראל או כחוץ לארץ.״

 2. בפסקה (3), בסופה יבוא ״בישראל או בחוץ לארץ.״

 3. פסקה (11) תסומן (12) ולפניה יבוא:

 ״(11) הזמנת שירותים בבתי מלון בישראל או בחוץ לארץ״.

 4. בפסקה (12), במקום "(1)-(10)״ יבוא ״(1)-(11)".

 (4) בהגדרת ״שירות תיירות פנים״, המלה "אף״ - תימחק.

 תיקה סעיף 3 4. במקום סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:

 ״3. (א) . המועצה תורכב מחמישה עשר חברים שימנה השר כלהלן -
 (1) שמונה עובדי המדינה שאחד מהם ימנה השר ליושב־ראש;

 1 ס״וז ד,תשי״ת, ענגי 24; ד,תש«״מ, עסי 29.

 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 2636; התשמ״ו, עמי 302.

 s ק״ת התש״י, עמ׳ 159; החש״ל, עמי 34.
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 (2) . שלושה מתוך רשימה של לפחות חמישה שהתאחדות סוכני נסיעות .
 ותיירות בישראל המליצה עליהם:

 (3< אחד מתוך רשימה של לפחות שניים שאליעל נתיבי אויר לישראל בע״מ
 המליצה עליהם!

 (4) אחד מתוך רשימה של לפחות שניים שהתאחדות המלונות בישראל
 המליצה עליהם:

 (5) אחד מבעלי משרד לתיור:

 (6) אחד מבעלי סוכנות לנופש ותיירות פנים:

 (ב) לא הומצאה רשימת מומלצים כאמור בפסקה (א) תוך 21 ימים מהיום שביקש
 המנהל בכתב, ימנה השר חברים כאמור לפי הענין״.

 5. אחרי סעיף 9 לצו העיקרי יבוא: היספיז סעיף 9א

 ״שינויים בתאגיד 9א. ניתן רשיון לתאגיד, לא ייעשה כל שינוי בתאגיד בדרך הוספת חבר או

 שותף, או ביטול מניות, העברתן או הקצאתן• מחדש, בין אס הדבר נעשה בין
 חברי התאגיד ובין אם הדבר נעשה שלא בין חברי התאגיד - אלא בהסכמה

 בכתב ומראש מאת המנהל״.

 6. האמור בסעיף 12(א)(5) יסומן (א) ואחריו יבוא: חיקו! סעיף 12

 ״(ב) אדם המועסק על ידי בעל רשיון או הנתון למרותו עשה מעשה או מחדל במסגרת
 עיסוקיו של בעל הרשיון נסידיעתו, ואשר אינו הולם את מקצועו״.

׳ 2!» !  7. אחרי סעיף 12 יבוא: הז0פת «׳

 ״מעשים שאינט 12א. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 12(א)(5) יחולו הוראות סעיף 12

ם לגבי בעל רשיון שעשה אחת מאלה, בין בעצמו ובין באמצעות אדם המועסק י מ ל י  י
 על ידו או הנתון למרותו:

 (1) פרסם פרסום בלתי הוגן או מטעה או פרסום שבלולים בו פרטים
 כוזבים או מטעים.

 (2) מסד ללקוחותיו, או לכל פונה, בתחום עיסוקיו, מידע לא נכון או לא
 שלם בנסיבות הענין.

 8. בסעיף 13 לצו העיקרי - תיקון סעיף 13

 (1) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) הוא עולה חדש בעל תעודה מחוץ לארץ, שהכיר בה המנהל, או בעל ותק של
 שלוש שנים לפחות בחוץ לארץ, בתחום תיירות, שירותי נסיעות או תעופה, שהכיר

 בו המנהל, והוא בעל ותק של שנה בסוכנות נסיעות בארץ״.

 (2) בפסקה (3), אחרי ״ועמד בהן״ יבוא ״אולם המנהל רשאי להתנות מתן תעודת פקיד
 מורשה בכך שלמועמד יהיה ותק של עד 12 חדשים.״

 9. בסעיף 15 לצו העיקרי - תיקון סעיף 15

 (1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (3) יבזא:
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 ״(3) הוא בעל תעודת פקיד מורשה בעל ותק של שלוש שנים שעמד בבחינות
 מומחים לנסיעות, או בעל ותק של חמש שנים בתפקיד שהוכר על ידי המנהל ושלא

 דרושה לגביו תעודת פקיד מורשה ועמד בבחינות.״

 (2) סעיף קטן (ג) - יימחק.

 י ר ק י ע  תיקי! סעיף 16 10. בסעיף 16 לצו ה

 (!) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) הוא בעל תעודת פקיד מורשה בעל ותק של שנה אחת לפחות בשירות הסעת
 תיירים: או עסק לפחות שנתיים כמורה דרך כדין והוא בעל רתק של שנה לפחות
 בשירות הסעת תיירים: או בעל ותק של חמש שנים בשירות להסעת תיירים״.

 (2) פסקה (4) - תימחק.

 (3) סעיף קטן (ב) - יימחק.

 תיקון סעיף 16» 11. בסעיף 16א לצו העיקרי, במקום ״במשך שנה לפחות״ יבוא ״והוא בעל ותק של שנתיים >

 לפחות בשירות נסיעות, שירות הסעת תיירים או בשירות תיירות פנים״.

 תיקון סעיף 17«) 12. בסעיף 17(ג)(1) לצו העיקרי, אחרי ״או מומחה לנסיעות״ יבוא ״או מומחה לתיירות

 פנים״.

 תיקון סעיף 20 13. בסעיף 20(ג) לצו העיקרי, במקום הסיפה החל מ״האחראי בסניף לשירות הנסיעות״ יבוא

 ״האחראי בסניף של סוכנות נסיעות הוא פקיד מורשה בעל ותק של שנה אחת לפחות, ובסניף של
 משרד לתיור הוא פקיד מורשה, או שימש לפחות שנתיים כמורה דרך' כדין.״

 תיקון סעיף 23>» 14. בסעיף 23(א)(3) לצד העיקרי, במקום ״או בשירות תיירות פנים״ יבוא "או בשירות של

 סוכנות לנופש ותיירות פנים״.

 תיקון סעיף 23 15. בסעיף 23 לצו העיקרי, סעיף קטן (ב) יסומן (ג) ולפניו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף 23(א)(1) רשאית סוכנות לתת שירותיה מחוץ למשרד
 באמצעות מקדם מכירות כאמור בסעיף 23א.״

 תוספת סעיף 16. אחרי סעיף 23 לצו העיקרי יבוא:
 23א, 23ב , _נ

 ״מקד• מכירות 23א. (א) לא יעסיק ולא יציג עצמו אדם כמקדם מכירות אלא אם הוא פקיד

 מורשה או מומחה לנסיעות, וברשותו אישור בכתב מאת הסוכנות שהוא מועסק
 על ידה כמקדם מכירות.

 (ב) מקדם מכירות -

 (1) לא יעסוק במתן שירותי נסיעות עבור יותר מסוכנות אחת!

 (2) יודיע ללקוח את שם הסוכנות המעסיקה אותו:

 (3) לא יעסוק כמקדם מכירות מתוך ביתו:
 (4) לא יפרסם הודעות או מודעות ברבים למכירת השירותים

 הניתנים על ידי הסוכנות; ^
 (5) קבלה שיחן ללקוח תהיה של הסוכנות המעסיקה אותו.
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 (ג) בצו זה,׳ימקדם מכירות״ - פקיד מורשה או מומחה לנסיעות המועסק
 על ידי סוכנות נסיעות במתן שירותי נסיעות מחוץ למשרדה.

 ניהול ספר נסיעות 23ב. (א) משרד לתיור המפעיל רכב סיור כמשמעותו י בצו הפיקוח על

י מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ״ה- י י ן י ד ל י ש מ  *- ב
 1985", ינהל ספר רישום שבו יצויינו, תוך שבועיים מתום הסיור, לגבי כל יום

 ־ שבו פעל רכב כאמור, פרטים אלה:

 (1) מספר הרישוי של הרכב!
 (2) שם הנהג מורה דרך הנוהג.ברכב:

 (3) שם מזמין הסיור;
 (4) תאריך ושעת יציאת הרכב לסיור ותאריך ושעת שובו ממנו:

 (5) מסלול הסיור:
 (6) מספר חשבונית המס שהוגשה למזמין הסיור.

 (ב) ספד הרישום יהיה כרוך דדפיז מסומנים במספרים עוקבים.

 (ג) משרד לתיור ישמור את ספר הרישום שלוש שנים מיום הרישום
 האחרון בו״.

( ג יימחק. ניםיל סעיף 29( -  17. סעיף 29(ב) לצו העיקרי י

 18. תחילתם של סעיפים 15 ו־16 - שלושה חדשים מיום פרסום צו זה• ייייייי

ר י ר ש ס ה ר ב  ח׳ בכסלו התשמ״ח (29 בנובמבר 1987) א
^ שר התיירות 3 3 2 0 ח ) 

 1 ק״ת התשס״ה, עמי 1164.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים)(תיקון מס׳ 82), החשמ״ח-988ן

 ^ בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקה התוספת
 למצרכים), התשמ״ו״21986, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן,

 יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

- 1 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ־ 2.
" 2 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 380: התשמ׳^, עמי 310. *  י
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 המחיר בש״ח במכירה לצרכן

 בבל מקום אחר
 לרבות מזנון, קיוסק,
 בחנות מסעדה ואצל רובל

 טור א' סור ב׳ טור א׳ טוב ב׳
 שט המצרך משקל האריזה כולל מע׳׳ט באזור אילת כולל מע״מ באזור אילת

 גומי לעיסה תפיסה בודדת
 מתוצרת ״עלית״ של 5 יחידות 0.19 0.17 0.20 0.18

 גומי לעיסה חבילה של 5 חפיסות

 מתוצרת ״עלית״ כנות 5 יחידות כל אחת 0.89 0.77 1.22 1.06

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה בחשון התשמ״ח (17 בנובמבר 1987).

 כ״א בחשון התשמ״ח (13 בנובמבר 1987)
 (המ 3-1978)

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

 תחילה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
, התשמ"ח-988ז ( 8  (מתידיפ מדביים למצרכים)(תיקון מש׳ 3

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק אחד עשר, במקום המחירים של המצרכים המפורטים להלן,

 יבואו המחירים הנקובים לצז־ם:
 המחיר בש״ח ליחידה, במכירה לצרכן

 בכל מקומ
 למעט חנות

 ומרכול
 לרבות מזנון,

 קיו0ק, ססעדד,
 ואצל רוכל
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ אזור אילת

 ״ממתק ״אגוזי״ 45 גרם חפיסה 0.80 0.70
 ופל מצופה ״פםק־זמן״ חלב ״עלית״ 45 גרם חפיסה 0.90 0.78
 ופל מצופה ״פםק־זמן״ מריר ״עלית״ 45 גרם חפיסה 00.! 0.87

 ופל מצופה ״כיף־כף״ ״עלית״ 45 גרם חפיסה 1.00 0.87".

 תיקון התוםפת

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה בחשון התשמ״ח (17 בנובמבר 1987)
 (חמ 3-1978)

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

 תחילה

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380! התשמ״ח, עמי 347.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מתירים מרביים לשירותים רפואיים במכשירים), החשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א}(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 * שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. (א) המחיר המרבי בעד סריקה במכשיר בבואת תהודה מגנטית Magnetic-Resonance מחיי מרבי
 י לשירותים רפואיים

 imaging-MRi הוא 360 שקלים ׳חדשים.

 (ב) המחיר המרבי בעד טיפול ריסוק אבנים על קולי חוץ גופי בליטוטריפטר (מסוג
} הוא 2,376 שקלים חדשים. D o m k r 

 כ״ו בחשון התשמ״ח (18 בנובמבר 1987)

ם י ס ה נ ש ו מ נ י ל ז ו מ ל א - י ל ב ר ה א נ ש ו  (תמ 3-1978) ש

 שרת הבריאות שר האוצר
 י ס״ח התשמ״ו, עם׳ 2.

ו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למספוא) 1 ^ 
 (מס׳ 9) (תיקון מס׳ 2), החשמ״ח-1988

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

 •י 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)(מסי תיקוןםעיף2
 9), התשמ׳׳ח-ד2198, בסעיף 2, במקום ״כוספת סויה - 44% חלבון 431״ יבוא ״כוספת סויה -

 44% חלבון 460״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בחשון התשמ״ח (18 בנובמבר 1987). תחילי

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס ה נ ש  כ״ה בחשון התשמ׳׳ח (17 •בנובמבר 1987) מ
 >חמ 3-1978) שר האוצר שר החקלאות

 1 ס׳׳ח התשמ־׳ו, עם׳ 2.

 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 211.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
, התשמ״ח-1988 ( ו  ו (שינוי התוספת השלישית)(מס׳ ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

: תיקון התוספת א ו ב 2 י ( 2 0 ? ה ( ק ם י פ ר ח ׳ א ק ן ח ת ל , ש , ל ש ת ה פ ס ו ת , ב ! 
 השלישית

 "(208) אגרות שנקבעו בתקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), התש׳׳ם-21980׳׳.

ם י ס ה נ ש ן מ ו ב ק נ ח  כ״ט באלול התשמ״ז (23 בספטמבר 1987) י צ
 >ח0 0-1977 שר החינוך והתרבות שר האוצר

 1 ס׳׳ח התש&״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1380! ק״ת התשט׳׳ח, עמי 274.

 קובץ התקנות 5078, כ״ד בטבת התשמ״ח, 14.1.1988 349



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים לבשר הודו ומוצריו), החשמ״ח-198$

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

 1. . בצו זה -

 ״הודו״ - תרנגול הודו;

 ״בשר אדום״ - בשר מהחלק התחתון של הודו נקי מעצמות, עור, שומן, נוצות, ארוז בשקית או
 במגש!

 ״סטיק אדום״ - פרוסות בשר אדום, ארוזות בשקית או במגש:

 ״חזה פרפר ללא עור״ - חזה הודו שלם נקימעוד:

 ״חזה פרפר עם עור״ - חזה הודו שלם עס עור החזה בלבד, נקי מנוצות, קנה נוצות, עור הצואר
 ושומן:

T í ״רולדה״ - בשר מהחלק התחתון של ההודו כשהוא מגולגל ומוכנס בתוך רשת, ארוז בשקית 
 במגש:

 ״שניצל״ - פרוסות של חזה הודו שמשקלם לא פחות מ״100 גרם היחידה, ארוזות בשקית או י
 במגש:

 ״נתחי חזה״ - נתחים מחזה הודו ארוזים בשקית או במגש:

 ״שחולים״ - החדלים שלמים של הודו ארוזים בשקית או במגש:

 ״בבדים״ - כבדים שלמים של הודו לאחר ניתוק והרחקת כיס המרה בשלמותו, ארוזים בשקית או
 במגש: •

 ״כנפיים״ - כנפיים של הודו נקיים מנוצות, ארוזים בשקית או במגשי.

 ״לבבות״ - לבבות שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש:

 ״קורקבנים״ - קדדקבנים של הודו, נקיים משומן, לאחר הךחקת תוכנם והקדום הפנימי שלהם,
 ארוזים בשקית או במגש:

 ״שוארמה״ - בשר מהחלק התחתון של ההודי, נקי מעצם, שומן, נוצות ועוד, ארח בשקית או
 במגש:

{fe? ״שוארמה ארוכה״ - בשר שוקיים מפורק של הודו, נקי מעצמות, עור, שומן וגידים ביחד 
 שוארמה:

 ״שוקיים״ - שוקיים של הודו נקיות מנוצות וקנה נוצות, ארוזות בשקית או במגש:

 ״שוק מפורקת״ - בשר שוק הודו חתוך ונקי מעצמות, עור וגידים מרכזיים, ארוז בשקית או
 במגש:

 ״גרונות״ - גרונות של הודו, ללא עור, ארוזים בשקית:

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

 1 סייח התשמ״ו, עסי 2.

 2 ס׳׳ה התשל״ו, עט׳ 52.
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 2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לקילוגרם בשר הודו ומוצריו יהיה כלהלן:

 במכירה לצרכן
 במכירה לקמעונאי

 מוצר בשר ההודו בפתח מחסן סיטונאי

 סטייק אדום 7.02 9.69
 שניצל 9.78 13.50
 כנפיים 3.43 4.73
 גרונות 1.92 2.65

 בשר אדום 7.93 10.94
 שוארמה 7.93 10.94
 שוקיים 3.52 4.86
 רולדה 7.02 9.69
 קורקבנים 3.75 5.17

 כבדים 7.48 10.32
 לבבות 10.40 14.35
 מחולים 9.62 13.28

 חזה פרפר עם עור ־- זכר 8.55
 חזה פרפר עם עור ־- נקבה ׳ 7.39
- זכר 9.08  חזה פרפר ללא עור
- נקבה 8.55  חזה פרפר ללא עור
 שוארמה ארוכה 7.61
 שוק מפורק זכר 5.48

 3, צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים לבשר הודו ביטיי
 ומוצריו) (מס׳ 2), החשמ״ו-31986 - בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בכסלו התשמ״ח (25 בנובמבר 1987). תחילה

 ב׳ בכסלו התשמ״ח (23 בנובמבר 1987)
ן י ק מ ח נ ה י ר ם א י ס ה נ ש  (חמ 3-1978) מ

 שר האוצר שר החקלאות

 * ק׳ץן התשמ״ו, עמ׳ 484.

 י צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מתירים מרביים לבשר הודו ומוצריו באילת), התשמ״ח־־938ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, וסעיף 15(א) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),

 התשמ״ה-21985, אנו מצווים לאמור:

 1 סייח התשמ׳׳ו, ע8׳ 2.

 2 סייח התשמ׳׳ה, עמ׳ 204.
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 הגדרות 1. בצו זה -

 ״הודו״ - תרנגול הודו;

 "בשר אדום״ - בשר מהחלק התחתון של הודו נקי מעצמות, עוד, שומן, נוצות, ארוז בשקית או
 במגש:

 ״םטיק אדום״ - פרוסות בשר אדום, ארוזות בשקית או במגש!

 ״חזה פרפר ללא עור״ - חזה הודו שלם, נקי מעור:

 ״תזה פרפר עם עור״ - חזה הודו שלם עם עור החזה בלבד, נקי מנוצות, קנה נוצות, עור הצואר
 ושומן:

 ״תלדה״ - בשר מהחלק התחתון של ההודו כשהוא מגולגל ומוכנס בתוך רשת, ארוז בשקית או
 במגש:

 ״שניצל״ - פרוסות של חזה הודו שמשקלם לא פחות מי100 גרם היחידה, ארוזות בשקית או
 במגש:

 ״נתחי חזה״ - נתחים מחזה הודו ארוזים בשקית או במגש:

 ״טחולים״ - טחולים שלמים של הודו ארוזים בשקית או במגש: •

 ״כבדים״ - כבדים שלמים של הודו לאחר ניתוק והרחקת כיס המרה בשלמותו, ארוזים בשקית או ,׳
 במגש:

 ״כנפיים״ - כנפיים של הודו נקיים מנוצות, ארוזים בשקית או במגש:

 ״לבבות״ - לבבות שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש:

 ״קורקבנים״ - קורקבניםשל הודו, נקיים משומן, לאחד הרחקת תוכנם והקדום הפנימי שלהם,
 ארוזים בשקית או במגש:

 ״שוארמה״ - בשר מהחלק התחתון של ההודו נקי מעצם, שומן, נוצות ועור, ארוז בשקית או
 במגש:

 ״שוארמה ארובה״ - בשר שוקיים של הודו, מפורק, נקי מעצמות, עור, שומן וגידים ביחד עם
 שוארמה:

 ״שוקיים״ - שוקיים של הודו, נקיות מנוצות וקנה נוצות, ארוזות בשקית או במגש:

 ״שוק מפורקת״ - בשר שוק של הודו, חתוך ונקי מעצמות, עור וגידים מרכזיים ארוז בשקית או
 במגש:

 ״גרונות״ - גרונות של הודו, ללא עור, ארוזים בשקית.

 מחיר מרבי 2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לקילוגרם בשר הודו ומוצריו המצויים באזור אילת

 והנמכרים ביד עוסק תושב אזור אילת יהיה, על אף האמור בצו יציבות מחירים במצרכים
 ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לבשר הודו ומוצריו), התשמ״ח-1987/ כלהלן:

 ק״ח התשמ״ת, עמי 348.
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 במכירה לקמעונאי
 מוצר בשר ההודו בפתה מחסן סיטונאי במכירה לצרכן

 סטייק אדום 7.02 8.28
 שניצל 9.78 11.53
 כנפיים 3.43 4.05
 גרונות 1.92 2.26
 בשר אדום 7.93 9.36
 שוארמה 7.93 9.36
 שוקיים 3.52 4.15
 רולדה 7.02 8.28
 קורקבנים 3.75 4.43
 כבדים 7.48 8.83

 לבבות 10.40 12.27
 טחולים 9.62 11.35

 הזה פרפר עם עור - זכר 8.55
 חזה פרפר עם עור - נקבה 7.39
 חזה פרפר ללא עור -- זכר 9.08
 חזה פרפר ללא עור -- נקבה 8.55
 שוארמה ארוכה 7.61
 שוק מפורק זכר 5.48

 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים לבשר הודו ביטול
 ומוצריו באילת) (מסי 3), התשמ״ו-41986 - בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בכסלו התשמ״ח (25 בנובמבר 1987). תחילה

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס ה נ ש  ב׳ בכסלו התשמ״ח (23 בנובמבר 1987) מ
 (תמ 3-1978) שר האוצר שר החקלאות

 ק״ת התשמ״ו, עמי 494.

 צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 ן (מחירים מרביים למצרכים)(תיקון מס׳ 84), התשמ"ח-988 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
, אני מצווים. לאמור:  שעה), התשפ״ו-11985

ם תיקון התוספת י י ב ר  1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מ
 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק אחד-עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן,

 יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ויב׳:

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380ז התשמ״ח, עמי 343.
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 טור א' סור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצדכן במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל/הנפח האריזה כילל מע״מ באזור אילת

1.33 

2.32 

2.22 

1.54 

2.70 

2.58 

 חכילה

 חבילה

 חבילה

 600 סמ״ק

 900 סמ״ק

 900 סמ״ק

 ״״בלידה בשומן צמחי-״טנא־נוגה״,
 ״גולך׳-״ויטמך/ ״ריוויו־ה״-״שטראום״

 גלידת שמנת ״שטראוס״

 גלידת שמנת ״טנא נגה״ ו״סנוקרםט״

 המתיר בש׳יח ליחידה במכירה לצויכן -
 בכל מקום אחר לרבות טזנמ, קיוסק,

 כחנות לרבות מרכול מסעדה ואצל רדכל

 טור ב׳
 באזור אילת

 טור א׳
 כולל מע״מ

 טור ב׳
 באזור אילת

 סוד א׳
 שם המצרך כולל מע״מ

0.35 

0.60 

0.70 

 0.75״

0.40 

0.65 

0.80 

0.26 

0.46 

0.62 

0.29 

0.56 

0.70 

 שלגון קריז בטעמים שונים,
 כגון ״קרטיב״ ו״אסקימו״

 שלגון מצופה ״גלידון״

 גלידה מסוג ״טיליו״ בגביע
 בשומן צמחי

 גלידה מסוג ״טילון״ בגביע
 בשומן חלב

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

0.85 0.65 0.76 

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג בכסלו התשמ״ח (4 בדצמבר 1987).

 י״ג בכסלו התשמ״ח (4 בדצמבר 1987)

ן ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א
 שר התעשיה והמסחר

 חחילה
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