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 צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכומ התובעמת שבסמכות הרשם),
 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 27(ב1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ס-11969 (להלן -
 החוק), ובהתייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה, עם ארגון העובדים המייצג את המספר
 הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעתנו הם יציגים ונוגעים

 בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 1. הסכום הנקוב בסעיף 27(ב) לחוק יוגדל לאלפיים וחמש מאות שקלים חדשים.

 2. . (א) בסעיף זה, ״השכר הממוצע״ - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-21968.

 (ב) ביום 1 באפריל וביול£ 1 באוקטובר של כל שנה יוגדל הסכום הנקוב בסעיף 1 לצו זה
 ויהיה כסכום של כפל השכר הממוצע לכל אחד מהמועדים האמורים; סכום מוגדל כאמור יעוגל

 למאה השקלים החדשים הקרובים.

 (ג) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על הסכום שהוגדל לפי סעיף זה.

 3. צו בית הדין לעבודה(הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ״ב-31982 - בטל.

 משה קצב
 שר העבודה והרווחה

 כ״ד באדר התשמ״ח (13 במרס 1988)
ר י ם שר ה ר ב  >חמ 3-730) א

 שד המשפטים
 1 ס׳׳ח זזתשכ׳׳ס, עמי 70; התשמ״א, עמ׳ 319.

 י סייח התשנ״ח, עמ׳ 108.

 נ ק״ת התשמ״ב, עמי 966.

 מדלת הסכום

 הצמדה לשכר
 הממוצע

 תקגות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (עדי על התלטת ועדה מקומית
 מקצועית), החשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127 צג ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968! (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית (להלן - הועדה המקומית) יגיש העורר בעצמו,
 ואם מפאת לקוייו אינו מסוגל להגיש בעצמו יגיש את הערר אפוטרופסו, ובאין אפוטרופוס - בן

 זוגו, קרובו, ידיד קרוב או עובד סוציאלי של שירותי הרווחה במקום מגורי העורר.

 2. ערר על החלטת ועדה מקומית (להלן - הערר) יוגש תוך ששים ימים מהיום בו נמסרה
 לעורר ההחלטה נושא הערר.

 3. (א) ערר יוגש באמצעות המוסד ויצויינו בו נימוקי הערר: כתב הערר והמסמכים שהיו
 בפני הועדה המקומית שנתנה את ההחלטה נושא הערר, יעביר המוסד לועדה לעררים תוך עשרה

 ימים מיום הגשת הערר למוסד.
 (ב) ועדה לעררים תקיים דיוניה במקום מושבה והמוסד יספק לה שירותי מינהל

 הדרושים לעבודתה התקינה.

 מועד להגשת הערר

 אופן הגשת הערר

 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 106: התשמ־זז, עמ׳ 406.
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 4. (א) ועדה לעררים תורכב משלושה חברים מבין המנויים להלן: הרכב ועדה לעררים
 ) (1) נציג המוסד שהוא אחד מאלה:

 (א) מרכז יחידת השיקום:
 (ב) מנהל יחידת הגימלאות:

 (ג) מנהל התחנה ליעוץ לקשיש במקום מושבה של הועדה לעררים.

 (2) אחות בעלת נסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בחולים כרוניים בקהילה,
 שתיבחר מתוך רשימה שיסכימו עליה השר ושר הבריאות:

 (3) עובד סוציאלי בעל נסיון של 5 שנים לפחות בטיפול באוכלוסיות עם בעיות
 בריאות, נכות או זיקנה, שייבחר מתוך רשימה שיקבע השר.

 (ב) את הרכב הועדה לעררים, מקום מושבה ואזורי פעולתה יקבע עובד המוסד שמינהלת
 המוסד הסמיכה לכך: חבר הועדה, מבין המנויים בתקנת משנה (א)(2) ו־(3), ישמש כיושב ראש

 הועדה.

 (ג) בועדה לעררים לא יהיה חבר מי שהוא חבר בועדה מקומית או היה חבר בועדה
 המקומית שנתנה ההחלטה נושא הערר, ולא יהיה חבר מי שכפוף מינהלית או אחרת לחבר מחברי

 אותה ועדה מקומית.

 (ד) רשימת האחיות ורשימת העובדים הסוציאליים שישמשו כחברי הועדות לעררים
 יפורסמו ברשומות.

 5. ועדה לעררים רשאית לאשר את ההחלטה נושא הערר, לשנותה, לבטלה, לסייגה או סמכויות הועדה
 להגבילה: ראתה הועדה לעררים, כי ענין פלוני, הדרוש לצורך ההחלטה, לא נבדק על ידי הועדה יעייים

 המקומית או לא נשקל על ידה, רשאית היא להחזיר את הדיון לועדה המקומית ולהורות לה לערוך
 את הבדיקות הנחוצות ולתת החלטה חוזרת.

 6. הדיון בערר יהיה על סמך מסמכים בלבד, אולם רשאית הועדה, אם מצאה לנכון, לבדוק את הדיון בערר
 המבוטח או להורות על בדיקתו במקום הימצאו ולצורך זה למנות מומחה שיערוך את הבדיקה.

 7. ביקש מבוטח להשמיע טיעוניו בפני הועדה לעררים, תזמנו הועדה לדיון בעדרו: המבוטח יי!״ העורר
ך בפני הועדה י ד ׳ י ן ב ך ר ׳ ק ו ג ו ן ז י ך ד ס _ ^ י ו פ ו ד ט ו פ  רשאי להיות מיוצג בעת הדיון על ידי אפוטרופסו, ובאין א

 קרוב, עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות שירותי הבריאות במקום מגורי העורר.

 8. המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הועדה לעררים הם סודיים, אך מותר להביאם סודיות
 לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה בערר או לידיעת אדם שהעורר הסכים,
 בכתב, להביאם לידיעתו: אדם שלידיעתו הובא מסמך שבידי הועדה חייב בשמירת סודיות של

 המסמך.

1 

 החלטת ועדה לעררים תתקבל ברוב דעות חבריה. החלסה בערר

 10. המוסד יודיע לעורר או לבא כוחו בכתב, את החלטת הועדה לעררים ונימוקיה תוך שלושים הודעת ההחלטה
 ימים מיום קבלתה, אלא אם כן החליטה הועדה שאין להביא הנימוקים לידיעת העורר ויש להביאם

 לידיעת בא כוחו של העורר או אדם אחר המייצג אותו לדעת המוסד.

 11. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988). תחילה

ב צ  משה ק
 שר העבודה והרווחה

 כ׳׳ב בטבת התשמ״ח (12 בינואר 1988)
 (חמ 3-2044)

 קובץ התקנות 5098, י״ג בניסן התשמ״ח, 31.3.1988 691



 תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (הגשת תביעה), התשמ׳ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 129 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי !נוסח משולב],
 התשכ׳׳ח-11968, אני מתקין תקנות אלה:

 הגשת תביעה 1. (א) תביעה לגימלת סיעוד(להלן - תביעה) תוגש על גבי טופס שקבע לכך המוסד ותכלול

ה את כל הפרטים הנדרשים בו: לתביעה יצורפו מסמכים להוכחת הזכות לגימלה. ל מ י ג  י

 (ב) תובע גימלת סיעוד (להלן - התובע) יעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, לפי דרישת
 המוסד, וישתף פעולה עם כל אדם מוסמך לצורך קביעת הזכות לגימלה או שיעורה, לרבות שיתוף

 פעולה בבדיקת התובע בביתו.

 הגשת תביעה שלא 2. לא מסוגל תובע בשל ליקויו להגיש תביעה בעצמו או לא מסוגל לחתום עליה, תוגש

ע תביעתו או תיחתם בידי אפוטרונ$סו, ובאין אפוטרופוס - בידי בן זוגו, קרובו, ידיד קרוב, עובד ב י ז י י ר ד ל י  ע

 י סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות של שירותי הבריאות במקום מגוריו.

 3. (א) מצא המוסד שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לבדר את
 זכות התובע לגימלת סיעוד או לקבוע את שיעורה, יודיע לו המוסד על כך! בהודעת המוסד לתובע
 יפורטו הפרטים החסרים והתובע יתבקש להשלימם תוך ארבעה־עשר ימים מיום מתן ההודעה.

 (ב) השלים התובע אח הפרטים הנדרשים כאמור לאחר שחלפה התקופה שנקבעה בתקנת
 משנה (א), ייחשב המועד שבו קיבל המוסד את הפרטים המשלימים כתאריך הגשת התביעה! לא

 נתקבלו הפרטים תוך תשעים ימים מיום מתן ההודעה, תידחה התביעה.

 4. (א) נבצר מהמוסד או מהועדה המקומית המקצועית להשלים את הדיון בתביעה בשל
 סיבות שאינן תלויות בהם, רשאי המוסד, בהתחשב בנסיבות המקרה, לדחות את התביעה, ובלבד

 שחלפו תשעים ימים מיום הגשתה כאמור בתקנות אלה.

 ....(ב) חדלו להתקיים הסיבות כאמור בתקנת משנה (א) בטרם נדחתה התביעה, לא תובא
 במנין ששים הימים שבסעיף 127פה(ג) לחוק התקופה שבה נתקיימו הסיבות האמורות.

 5. נדחתה התביעה, רשאי התובע להגיש תביעה חדשה בכל עת, ובלבד שהצביע על נסיבות
 שלא היו ידועות בעת הדיון בתביעה שנדחתה או על נסיבות חדשות העשויות לגרום לשינוי

 ההחלטה שנתקבלה.

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988).

 השלמת פרטים

 עיכוב טיפול
 בתביעה

 הגשת תביעה
 חדשה

 תחילה

ב צ  משה ק
 שר העבודה והרווחה

 כ״ב בטבת התשמ״ח (12 בינואר 1988)
 (חמ 3-2044)

 ס״ח התשכ״ח, עמי 108: התשמ״ז, עמ׳ 406.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותימ (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 06ז), החשמ״ח-988ו

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

 0״ח התשמ״ו, עמי 2.
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 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986 -

 (1) בחלק תשיעי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן, יבואו המחירים
 הנקובים לצדם:

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 ״מיונית 500 גר׳ מכל 2.85 2.50

 מיונית 1 ק״ג מכל 5.30 4.60";

 (2) בחלק עשרים ושניים, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
 המחירים הנקובים לצדם:

 טור א׳ סור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה -

 לצרכן
 באזור
 אילת

 לקמעונאי
 באזור
 אילת

 לצרכן
 כולל
 מע״מ

 לקמעונאי
 ללא

 שם המצרך האריזה הכמות מע״מ

 י חבילה 200 גרם 0.36 0.47 0.36 0.41
 מרגרינה עם או בלי מלח או

 בטעם חמאה או לאפיה

 גביע 250 גרם 0.51 0.67 0.50 0.57
 מרגרינה עם או בלי מלח או

 בסעם חמאה

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 0.38 0.50 0.37 0.43

 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 0.41 0.52 0.40 0.45

 מרגרינה עם חלב גביע 250 גרם 0.58 0.75 0.57 0.64".

 2. תחילתו של צו זה ביום י׳׳א בכסלו התשמ׳׳ח (2 בדצמבר 1987). תחילה
 ח׳ בכסלו התשמ״ח (29 בנובמבר 1987)

ס י ס נ ה ש ן מ ו ר ש ל א י ר  (חמ 0-1978 א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 2 ק״ת החשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ח, עמ׳ 683.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקו! מסי 107), התשמ׳יח-988ו

 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 חיקו! התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986 (להלן - התוספת) -

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380; התשמ׳׳ח, עמי 693.
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 (1) בחלק שמיני לתוספת, יימחקו המצרכים המפורמים להלן, משקלם, אריזתם
 והמחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ויב׳: ופלים מתוצרת ׳׳הדר״ ו״ופלים מתוצרת

 ״פרומין״;

 (2) בחלק אחד־עשר לתוספת יימחקו המצרכים המפורטים להלן, משקלם, אריזתם
 והמחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳ ״בחנות״ ר׳בכל מקום אחר לרבות מזנון, קיוסק,
 מסעדה ואצל רוכל״: ממתק ״אגוזי״, ופל מצופה ״פסק זמן״ חלב ומריר ״עלית״, ופל
 מצופה ״כיף־כף״ ״עלית״, גומי לעיסה מתוצרת ״עלית״, גלידות לסוגיהם מתוצרת
 ״ויסמן״, ״שטראוס״, ״טנה־־נגה״ ו״םנוקרסט״, שלגונים לסוגיהם כגון ״קרטיב״,
 ״אסקימו״ או שלגון מצופה ״גלידון״, גלידה מסוג ״טילון״ בשומן צמחי או בשומן חלב.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ר בשבט התשמ״ח (25 בינואר 1988).

 כ״א בטבת התשמ״ח (11 בינואר 1988)
ם סי ן משה נ ל שרו א י ר  (חמ 13-1978 א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים
 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכום פייסי י 1 . עקב עליית המדד, סכום הפיצויים׳ בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום כ״ו בטבת התשמ״ח

ם (16 בינואר 1988) כך: י י ת י ם ב י צ פ  ח

 (1) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״153,119 שקלים חדשים״ בא ״158,960 שקלים
 חדשים״.

 (2) במקום התוספת הראשונה לתקנות בא:

 "תוספת דאשוגה
 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

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

 חדר שינה
 מימה ומזרון 487 896 487 487

 אביזרי מיטה 166 401 166 166

 ארון בגדים 367 895 153 366

 ביגוד לגבר 2,010 1,669 604 1,669

 ביגוד לאשה 3,364 3,364 - 3,364

 י ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1757; התשמ״ו, עמי 186, 522, 975 ו־1339; התשמ׳׳ז, עמ׳ 175: התשמ״ח, עמי 68.

 694 קיבץ התקנות 5098, י״ג בניסן התשמ׳׳ח, 31.3.1988



 למבוגר הגר
 עם זוג נשוי
 הפריס ליחיד לזוג נשוי לבל ילד או עם יחיד

487 
- 709 

55 28 182 
316 185 316 

1,307 
 82 ־ 35

- - 713 
131 39 263 
256 131 649 

- 2,662 
94 61 245 

59 1,450 
- 881 

30 30 797 
113 17 333 
- - 880 

1,613 
 5,123 229 229 ״

 חדר סלון
 ספה כפולה 487
 שתי כורסאות 709
 כסאות 182
 שולחן 316
 מזנון 238
 רדיו 82

 כלי נגינה או
 מערכת סטראופונית 547
 נברשת 131
 . וילונות 395

 טלוויזיה 2,662
 תנור חימום 245

 מטבח
 מקרר 1,450

 תנוך בישול/אפיה 772
 שולחנות וכסאות 647
 כלי אוכל 141
 מיקסר 880

 מכונת כביסה 1,074
 שונות 1,894

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  כ׳׳ז בשבט התשמ״ח (15 בפברואר 1988) י
 (חמ 3-206) נציב מס הכנסה

 הודעת בריאות העם (קבורה מחדש) (מס׳ 2), התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10(ד) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941' (להלן -
 התקנות) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח תקנה 10 (א) לתקנות הוא כך: העלאת אגרות
ס י ש ד ז ם ן י ל ק ש  ״(א) שיעורי האגרה לפי תקנות אלה יהיו: ב

 (1) בעד תעודה, לפי תקנה 6(2)(ג) 29

 (2) בעד חתימת הארון, לפי תקנה 6(2)(ג) 144

 (3) בעד תעודה מרופא ממשלתי, לפי תקנה 9(1 )(ג) 29״

רם לס ו  כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988) י
 (חמ 3-712) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמ׳ 610: התשמ״ח, עמ׳ 172.
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 הודעת הפיקוח על מצרכימ ושידותימ (מכשירי קרינה
 לסיפול רפואי) (מס׳ 2), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה
 לטיפול רפואי), התשכ״ח-1968' (להלן - הצו) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור.•

 העלאת אגרות 1. ניסח סעיף 8(א) לצו הוא כך:

 ״(א) בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 73 שקלים חדשים.״

ורם לס  כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988) י
 >חמ 3-186) המנהל הכללי של משח־ הבריאות

 1 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230: התשמ*ח, עמי 171.

 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקדב טמיק), החשמ״ח-988ז
 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)(4) לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב
 טמיק), התשל״ח-1978' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת אגרה 1 . בשל העליה במדד הועלה החל ביום ד׳ בתמוז התשמ״ז(1 ביולי 1987) סכום האגרה הקבוע

 בתקנה 5א(א) לתקנות העיקריות לסך 6.80 שקלים חדשים.

ר י א ד בן מ י א  ח׳ בתמוז התשמ״ז (5 ביולי 1987) מ
 (חמ 0-139 המנהל הכללי של משרד החקלאות

 1 ק״ת התשל׳׳ח, עמי 674: התשמ״ז, עמי 803.

 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקדב טמיק) (מס׳ 2)״
 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)(4) לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב
 טמיק), התשל״ח-1978' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת אגדה 1. בשל העליה במדד הועלה החל ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988) סכום האגדה

 הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות העיקריות לסך 7.20 שקלים חדשים.

ר י א ר בן מ י א  ס״ו בכסלו התשמ״ח (6 בדצמבר 1987) מ
 >חמ 0-139 המנהל הכללי של משרד החקלאות

 1 ק״ת התשל׳׳ח, עמ׳ 1674¡ התשמ״ח, עמי 696.
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