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 צו מס הכנסה (פטור ממס על ריכית), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מם הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני
 מצווה לאמור:

 1 . בצו זה, ״מילתה״ - הלוואה בסכום כולל של 75 מיליון מרקים גרמניים שתועמד לרשות
 מדינת ישראל עד ידי קבוצת בנקים המיוצגים על ידי בנק לאומי לישראל בע״מ וצ׳ייס מנהטן בנק,

 לונדון.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 2. ההכנסה מריבית המשתלמת על המילווה תהיה פטורה ממס.

 כ״ה בסיון התשמ״ח(10 ביוני 1988)
 (חמ 3-763)

 פטור ממס

 דיני מדינת ישראל, נוסח וודש 6, עמי 120: סייח התשמ״ז, עמי 2.

 תקנות מילווה קצר מועד (סדרות מסוג ז׳), התשמ״ת-־988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־15 לחוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. כל סדרה של איגרות חוב מסוג ד המוצאת על פי החוק תסומן במספר בן ארבע ספרות
 כאשר השתיים הראשונות מציינות את החודש, השלישית את מספר השבוע בחודש והרביעית את

 השנה, ותכונה ״מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984״ בתוספת ציון מספר הסדרה.

 2. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת, ויימכרו ביחידות שערכן הנקוב לא יפחת מ־50
 שקלים חדשים ולא יעלה על 100 שקלים חדשים.

 3. המחיר שבו יימכרו איגרות החוב לבנק ישראל יהיה נמוך משווין הנקוב בשיעור הנובע
 משיעור הריבית האפקטיבית על המקדמה הארעית לפי סעיף 45 לחוק בנק ישראל,

 התשי״ד-21954, כפי שתהיה בתוקף ביום הוצאת הסדרה.

 4. בתום שלושים ותשעה שבועות מיום הוצאת סדרה של איגרות חוב ייפדו איגרות החוב
 בסכום שווין הנקוב: מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית או הפרשי

 הצמדה.

 5. ההפרש שבין השווי הנקוב של איגרת החוב לבין מחיר המכירה הראשונה של אותה סדרה
 על ידי בנק ישראל יהיה פטור ממס, ואולם אין בכך כדי לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק מס הכנסה

.  (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב-31982

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב ישולם לבעל הרשום על ידי זיכוי חשבונו בבנק, כפי שיורה
 למינהלה.

 7. המינהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושה ימים לפני מועד פדיון איגרות החוב ולא
 לרשום בו כל העברת איגרות חוב.

 איגרות חוב
 מסוג ז׳

 נוסח איגרות
 החוב

 מחיר מבירה
 לבנק ישראל

 מועד הפדיון

 פטור ממס
 הכנסה

 ביצוע הפדיון

 סגירת הפנקס

 י ם׳׳ח התשמ״ד, עמ׳ 69: התשמ״ז, עמ׳ 138.
 2 ס״ח התשי׳׳ד, עמי 192¡ התשמ״ה, עמ׳ 201, 218.

 י ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 234: החשמ״ה, עמ׳ 187.
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 תחולת מועד
 כיום מנוחה

 8. חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה הקבוע בפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 התש״ח-41948, ביום העצמאות, ביום הפורים, בט׳ באב או ב־1 בינואר, יידחה המועד הנקוב ליום

 החול שלאחריו.

 נוסח איגרות החוב

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מס׳ סידורי סדרה.

 מילווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984

 איגרות החוב מסוג ז׳ רשומה על שם לתקופה של 39 שבועות.

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984, והתקנות שהותקנו על
 פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הפדיון של איגרת חוב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת החוב בבנק כפי שיורה
 למינהלה. .

 4. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הפדיון המפורטים בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה ( ).

 ממשלת ישראל

 שר האוצר החשב הכללי

ם י ס ה נ ש  ט׳ בתמוז התשמ״ח(24 ביוני 1988) מ
 >חמ 3-1790) שר האוצר

 י ע״ריהתש״ח, תום׳ אי, עמי 1.

 תקנות מילווה קצר מועד (סדרות מסוג ח׳), התשמ״וז-988ז

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־15.לחוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-11984
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. כל סדרה של איגרות חוב מסוג ח׳ המיצאת על פי החיק תםימן במספר בן ארבע ספרות איגרות חוב
י " ג ו ס  כאשר השתיים הראשונות מציינות את החודש, השלישית את מספר השבוע בחודש והרביעית את מ

 השנה, ותכונה ״מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984״ בתוספת ציון מספר הסדרה.

 2. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת, ויימכרו ביחידות שערכן הנקוב לא יפחת מ־50 נוסח איגרות
ב ו ח  שקלים חדשים ולא יעלה על 100 שקלים חדשים. ה

 3. המחיר שבו יימכרו איגרות החוב לבנק ישראל יהיה נמוך משווין הנקוב בשיעור הנובע מחיר מכירה
׳ לבנק ישראל ל א ר ש ק , נ ק ב ו ח  משיעור הריבית האפקטיבית על המקדמה הארעית לפי סעיף 45 ל

 התשי״ד-21954, כפי שתהיה בתוקף ביום הוצאת הסדרה.

 1 ס׳׳ח התשמ״ד, עמ׳ 69! התשמ״ז, עמ׳ 138.

 1 ס״ח התשי׳׳ד, עמ׳ 192! התשמ״ה, עמי 201, 218.
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 4. בתום חמישים ושניים שבועות מיום הוצאת סדרה של איגרות חוב ייפדו איגרות החוב
 בסכום שווין הנקוב! מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית או הפרשי

 הצמדה.

 מועד הפדיון

 5. ההפרש שבין השווי הנקוב של איגרת החוב לבין מחיר המכירה הראשונה של אותה סדרה
 על ידי בנק ישראל יהיה פטור ממס, ואולם אין בכך כדי לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק מס הכנסה

.  (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב-31982

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב ישולם לבעל הרשום על ידי זיכוי חשבונו בבנק, כפי שיורה
 למינהלה.

 סגירה הפנקס 7. המינהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושה ימים לפני מועד פדיון איגרות החוב ולא

 לרשום בו כל העברת איגרות חוב.

 החולה מועד 8. חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה הקבוע בפקודת סדרי השלטון והמשפט,

ה התש״ח-41948, ביום העצמאות, ביום הפורים, בט׳ באב או ב־1 בינואר, יידחה המועד הנקוב ליום ח י נ ם מ י י  ב

 החול שלאחריו.

 תוספת
 (תקנה 2)

 נוסח איגרות החוב

ל א ר ש ת י נ י ד  מ
 מם׳ סידורי סדרה.

 מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984

 איגרת חוב מסוג ח׳ רשומה על שם לתקופה של 52 שבועות.

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984, והתקנות שהותקנו על
 פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הפדיון של איגרת חוב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת החוב בבנק כפי שיורה
 למינהלה.

 4. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הפדיון המפורטים בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה ( ).

 ממשלת ישראל

 פטור ממס
 הכנסה

 ביצוע הפדיון

 שר האוצר החשב הכללי

ם י ס ה נ ש  ט׳ בתמוז התשמ״ח(24 ביוני 1988) מ
 am שר האוצר (3-1790

 3 ס׳׳ח התשמ״ב, עמ׳ 234: התשמ״ה, עמ׳ 187.

 4 ע״ר התש״ח, תום׳ אי, עמי 1.
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 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים
 באסבסט, טלק וצורן דו־חמצני גבישי) (תיקון מס׳ 2),

 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכויות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 173 וי210 לפקודת הבטיחות בעבודה
 [נוסח חדש], התש״ל-1970', וסמכויות שרת הבריאות לפי סעיף 62ב לפקודת בריאות העם,

 21940, אנו מתקינים תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים תיקון הקנה 1
 באםבסט, טלק וצורן דו־חמצני גבישי), התשמ״ד-31984.(להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) במקום הגדרת ״תקרת חשיפה מותרת״ יבוא:

 ״חשיפה מרבית מותרת״ - הרמה המרבית של אבק מזיק באויר, באזור
 הנשימה של העובד, אשר לגביה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא
 יותר מ־4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות, מתוך יממה, במרווח של 60 דקות

 לפחות בין פעם לפעם:״

 (2) בהגדרת ״עובד חשוף לאבק מזיק״, בסופה יבוא: ״ברמה העולה על רבע
 החשיפה המשוקללת המותרת:״

 (3) במקום הגדרת ״ועדה רפואית״ יבוא:

 ״ועדה רפואית״ - ועדה רפואית ארצית לאבק מזיקן שמינה המנהל ואשר בין חבריה
 לפחות ארבעה קוראים מוסמכים:״

 (4) במקום הגדרת ״רופא מורשה״ יבוא:

 ״רופא מורשה״ - רופא של שירות רפואי מוסמך ששר הבריאות הרשהו לענין
 תקנות אלה:״

 (5) אחרי הגדרת ״רופא מורשה״ יבוא:

 ״״קורא מוסמך״ - רופא בעל בקיאות וידע במחלות הקשורות באבק מזיק, לרבות
 קריאת צילומי רנטגן של הריאות ופענוחם לפי הסיווג האחרון שהמליץ ארגון
 העבודה הבינלאומי, ששר הבריאות״בהמלצת הועדה הרפואית הסמיכו לענין תקנות

 אלה:

 (6) בהגדרת ״תקן פליטה״, המלים ״הנמדד לפי שיטת המדידה המקובלת
 ^Environmental Protection Agency (.E.P.A) בארצות הברית של אמריקה״ -

 יימחקו.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״ותקרת החשיפה המרבית המותרת״ יבוא ״והחשיפה תיקון תקנה 2
 המרבית המותרת״.

 3. אחרי תיקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 2א

 ״ועדה רפואית 2א. תפקידי הועדה הרפואית הנ£ -

 עמי 337! ס׳׳ח התשמ״כ, עמ׳ 166.
 התשמ״ד, עמ׳ 410.

 עמ׳ 1157.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16,
 2 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191: ס״ח

 י ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 722: התשמ״ה,
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 (1) להמליץ בפני שר העבודה והרווחה ושר הבריאות לגבי ההיבטים
 הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש באבק מזיק ובחומר לעובד

 ולסביבה.

 (2) לקבוע בהתאם להוראות תקנה 15(ב) ו*(ד) אבחנה רנטגנית סופית
 ואבחנה רפואית סופית לגבי המחלות הנקובות בתקנה 20(א).

 (3) להמליץ בפני שר הבריאות על מינוי רופאים מורשים וקוראים
 מוסמכים.

 (4) לבדוק את החלטות הועדה הטכנית ולאשרן עם או בלי שינויים.

 (5) לרכז את כל הידע בארץ לגבי -

 (א) ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש בחומר
 ובאבק מזיק, בקשר לבריאות העובד ולבריאות הציבור!

 (ב) שמות העובדים בפועל החשופים לאבק מזיק, ובמידת האפ
 שר, שמות העובדים לשעבר שהיו חשופים לאבק מזיק ותוצאות

 הבדיקות הרפואיות שלהם!

 (ג) שמות העובדים החולים באחת או יותר מהמחלות הנזכרות
 בסעיף 20(א) והאבחנות שנקבעו לגביהן, ובמידת האפשר, שמות

 העובדים לשעבר אשר חלו כאמור.

 (6) לשמש כמרכז למידע ארצי למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור בענין
 העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק, מבחינה טכנית ומבחינות

 גיהותיות ובריאותיות.

 (7) לדון ולהמליץ בכל נושא הקשור לאבק מזיק אשר יוטל עליה על ידי
 שר הבריאות או שר העבודה והרווחה.״

 תיקון תקנה 5 4. בתקנה 5(ב) לתקנות העיקריות, בפסקה(1), במקום ״מסכת נשימה שאישר מפקח עבודה

 ראשי״ יבוא ״מסכת מגן״.

 י תיקון תקנה 14 5. בתקנה 14 'לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״(ז) התחיל אדם לעבוד באבק מזיק, ימסור שירות רפואי מוסמך לועדה הרפואית את שם
 העובד, מענו ומספר תעודת הזהות שלו וכן כל מידע נוסף שנדרש על ידי הועדה.״

 תיקון תקנה 15 6. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (ב) ו־(ג) יבוא:

 ״(ב) תצלום הרנטגן ייקרא לפחות בידי קורא מוסמך אחד! אם לדעת הקורא המוסמך
 בתצלום הרנטגן קיים ממצא של אבחנה רנטגנית לגבי אחת המחלות כאמור בתקנה 20(א),
 יקראו את התצלום שלושה קוראים מוסמכים שיקבעו את האבחנה הרנטגנית. הקוראים
 המוסמכים יעבירו את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן לועדה הרפואית בתום
 פעולתם. היו חילוקי דעות ביניהם, תקבע את האבחנה הרנטגנית הועדה הרפואית, ולענין

 זה הקוראים המוסמכים יעבירו אליה את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן.

 (ג) האבחנה הרפואית תיקבע בידי רופאים מורשים משירות רפואי מוסמך.

 (ד) שירות רפואי מוסמך ועובד חשוף לאבק מזיק, רשאים לבקש דיון בועדה הרפואית.״
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 בתקנה 26 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 26

 (1) בפסקה (1), אחרי ".E.P.A" יבוא "Environmental Protection Agency או בשיטה
 אחרת שתאושר על ידי הועדה הטכנית״;

 (2) במקוס פסקה (2) יבוא:

 ״(2) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצריו היא רציפה, יבצע המעביד
 3דיקה לקביעת ריכוז אבק, האסבסט הנפלט בהתאם לתקן הפליטה לפחות אחת
 לשנה! הרמה המרבית של אסבסט במטר מעוקב של אויר נפלט לא תעלה על 0.1

 מיליגרם. הבדיקה האמורה תתבצע במעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק.״

 בתקנה 28 לתקנות העיקריות - תיקון תקני. 28

 (1) ברישה, במקום ״לא ישתמש אדם באםבםט בפעולה מפעולות אלה״ יבוא ״לא ייצר
 אדם אסבסט, לא ייבאו, לא ישווקו ולא ישתמש בו בפעולה מפעולות אלה״;

 (2) בפסקה (1), אחרי ״מריחה״ יבוא ״בידוד, ציפוי״;

 (3) בפסקה (2), בדישה, יבוא ״ריצוף״.

 בתקנה 29 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא: תיקון תקנה 29

 ״(ג) לא יעבוד אדם בצורן דו־חמצני גבישי שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של
 ניקוי בהתזת חול, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד ממפקח עבודה אזורי.״

.8 

 החלפת התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השלישית

 חשיפה מרבית מותרת
 לזמן קצר (15 דקות)

 4 םיבים/םמ״ק אויר
(3D/4X106) 

 10. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 ערכים של רמה מרבית תעסוקתית מותרת של אבק מזיק:

 חשיפה משוקללת מותרת
 הגורם ל־8 שעות

 0.5 סיב/סמ״ק אויר
(3JV0.5X106) 

 2 מ״ג/מ3 אויר
3 אויר  4 מ״ג/מ

3  0.1 מ״ג/מ
״  0.3 מ״ג/מ3

 אסבסט לכל סוגיו

 טלק (פתיתי ללא סיבים) -
 1. אבק בר־נשימה לריאות

 2. אבק כללי מרחף

 צורן דו חמצני גבישי ,510 -
 1. אבק בר נשימה לריאות

 (קטן מיד מיקרון)
 2. אבק כללי מרחף

 11. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

 (1) בפסקה (2), המלה ״ברכב״ - תימחק:

 (2) במקום פסקה (6) יבוא:

 ״(6) אטמים לשמירת לחץ ולהגנה מחום, מאש ומחמרים קורוזיביים (מאכלים),
 במנועים.״
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 12. שירות רפואי מוסמך ישלח לועדה הרפואית תוך חודש ימים מיום פרסום תקנות אלה
 הודעה בה יפורטו שמות העובדים, בהווה או בעבר בחשיפה לאבק מזיק ושנבדקו על ידו, מענם,

 מספרי תעודות זהותם וכל מידע נוסף שדרשה הועדה.

 הוראות מעבר

 תחילה 13. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 י׳יב באייר התשמ׳׳ח (29 באפריל 1988)

 (חמ 3-310)

ו נ י ל ז אלמו - י ב שושנה ארבל צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה שרת הבריאות

 תקנות הנכים (הסכומ המקסימלי שמותו לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון),
 התשמ״ח-988ו

) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט- ג  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14(ב) מ
, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  1959 [נוסח משולב]1

 1. בתקנה 1(1) לתקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),
 התשמ״א-21981 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ״9.70 שקלים״ יבוא ״1.90 שקלים

 חדשים״.

 2. בתקנה 1(3) לתקנות העיקריות, במקום ״0.60 שקל״ יבוא ״2.15 שקלים חדשים״ ובמקום
 ״5 שקלים״ יבוא ״0.17 שקלים חדשים״.

 3. תקנה 2(ג) לתקנות העיקריות - תימחק.

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

ן י ב ק ר ח צ  כ״זבםיוןהתשמ״ח(12 ביוני1988) י
 (חמ 3-700) שרהבטחון

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276! התשמ״ד, עמ׳ 140.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1232: התשמ״ה, עמי 1149.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות כביסה ביתיות) (תיקון מסי 3),
 התשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957', ולסעיף 2
 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-21979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 י סייח התשי׳׳ח, עמי 24; התשמ׳׳ה, עמ׳ 29.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 625.

 תיקון תקנה 1(1)

 תיקון תקנה 1(3)

 ביטול תקנה 2(ג<

 תחילה
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 1. האמור בסעיף 14 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות כביסה ביתיות), תיקון סעיף 14
 התשל״ג-1973/ יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) יחולו הוראות צו זה על מכונת כביסה ביתית
 שנרכשה בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.״

ן ו ר ל ש א י ר  א׳ בתמוז התשמ״ח(16 ביוני1988) א
 >חמ 3-477) שר התעשיה והמסחר

 י ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1982 התשמ׳׳ז, עמי 936.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיימ ומקפיאים)
 (תיקון מס׳ 7), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957י, סעיף 2
 לפקודת היבוא והיצוא ונוסח חדש], התשל״ט-21979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 1. האמור בסעיף 15 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים), תיקון סעיף 15
 התשל״ה-31975, יסומן (א), ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) יחולו הוראות צו זה על מקרר חשמלי ביתי
 שנרכש בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה״.

ן ו ר ל ש א י ר  א׳ בתמוז התשמ״ו(16 ביוני1988) א
 >חמ 3-477) שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24! התשמ״ה, עמי 29.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 > ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1866¡ וזתשמ״ז, עמ׳ 189.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מקלט טלוויזיה, שלט רחוק ומכשיר להקלטה
 והקרנה של סרטי וידיאו) (תיקון מס׳ 6), התשמ״ח-988ז

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957
 סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-21979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,

 אני מצווה לאמור:

 1. האמור בסעיף 18 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מקלט טלוויזיה שלט רחוק ומכשיר תיקון סעיף 18
, יסומן (א), ואחריו יבוא:  להקלטה והקרנה של סרטי וידיאו), התשל״ב-31972

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) יחולו הוראות צו זה על מקלט שנרכש בישראל
 בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה״.

ן ו ר ל ש א י ר  א׳ בתמוז התשמ״ח(16 ביוני1988) א
 >י!מ 3-1614) שר התעשיה והמסחר

 1 ם״ח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ה, עמ׳ 29.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 נ ק״ת התשל׳׳ב, עמ׳ 662¡ התשמ׳׳ז, עמי 936.
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 צו יציכות מחירים במצרכים ובשירותים (קביעת מחירים מרביים לחמרי דלק)
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ח-988ו

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

 החלפת חלק 1. בתוספת לצו.יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחירים

ת לחמרי דלק), התשמ׳׳ו-21986, במקום סעיפים 5 ו־6 בחלק ב׳ ובמקום חלק ג׳ יבוא: פ ס י ת ל ה  ש

 חלק ב׳: מחיר לצרכן בכל הארץ (אינו כולל מע׳׳מ)

 ״5. א. נפטא לייצור לשוק המקומי, לטון מטרי 221.66

 ב. גפ׳׳מ כחומר זינה לייצור לשוק המקומי, לטון מטרי

205.03 

 6. גז פחמימני מעובה:

 כולל הובלה לבית הצרכן, התקנת המכל ודמי השירות -

 א. מכל המכיל 12 ק׳׳ג 10.26

 ב. מכל המכיל 12.50 קי׳ג 10.78
 ג. המסופק באמצעות מונה, המחיר למטר

 מעוקב 2.41

ק ג׳: מחיר במחסן החברה המשווקת בשקלים חדשים (אמו כולל מע״מ) ל  ח

 1. מזוט קל:

 מחיר ל־1000 ליטרים -
 בחיפה 180.83
 באשדוד 183.06

 2. מזוט כבד ״4000:

 מחיר לטון מטרי לחברת החשמל 125.14
 מחיר לטון מטרי למפעל הצורך מעל 25,000 לטון לשנה:

 א. בחיפה 126.73

 ב. באשדוד 128.98

 לאחרים:

 א. בחיפה 150.63

 ב. באשדוד 152.88 !

 3. מזוט כבד ״1500:

 מחיר לטון מטרי למפעל הצורך מעל 25,000 טון לשנה:

 א. בחיפה 133.94
 ב. באשדוד 136.19

 י סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 50.
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 לאחרים:

 א. בחיפה 158.99

 ב. באשדוד 161.24

 4. מזוט קל:

 מחיר לטון מטרי, בחיפה ובאשדוד -

 בהזרמה 158.60

 5. זפת (אספלט):

 מחיר לטון מטרי -
 א. 80/100,60/70,40/50 183.48
 ב. ה.ב.־3, ה.ב.־5 152.50

 ג. בלתימנושף 152.50״
 6. בתוספת זו, ״מפעל״ - יחידה הממוקמת ברצף גיאוגרפי במקום אחד, ועוסקת בייצור

 תעשייתי.״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיון התשמ״ח (9 ביוני 1988). תחילה

 כ״ד בסיון התשמ״ח(9 ביוני 1988)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש ל מ ח ה ש ש  מ
 שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 7זו), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותנו לפייסעיף 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
 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק ראשון, במקום מחיריו של המצרך המפורט להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצדו בטורים. א׳ ו־ב׳:

 תחילה

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 המצרר המשקל כולל מע׳׳מ

 ״סוכר לבן 1 ק״ג 0.78 0.67״

 תחילתו של צו זה ביום א׳ בתמוז התשמ״ח (16 ביוני 1988).

 כ״ז בםיון התשמ״ח(12 ביוני 1988)
 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380! התשמ״ח, עמ׳ 906.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 118), התשמ״ח-1988

- ו ״ מ ש ת ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים, ה תנ קף סמכו  בתו
ו מצווים לאמור:  1985', אנ

ים ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו
- 2 ו-1986 ׳  למצרכים), התשמ׳

 (1) בחלק ששי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים
 הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 תיקון התוספת

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 המצדד המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת המשקל

 ״אבקת מרק בשר או עוף או מכל פלסטי
 פטריות מתוצרת ״ויטה״ או 400 גרם או זכוכית 6.45 5.61

 ״תלמה״
 אבקת מרק בשר או עוף או

 פטריות מתוצרת ״אסם״ 400 גרם מכל פלסטי 6.49 5.64
 אבקת מרק ירקות מתוצרת

 ״אסם״ 400 גרם מכל פלסטי 5.11 4.44
 אבקת מרק ירקות מתוצרת

 ״תלמה״ או ״ויטה״ 400 גרם מכל פלסטי 5.08 4.42
 אבקת מרק פטריות מתוצרת

 ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 13.41 11.66
 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״אסם״ או ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 13.41 11.66
 אבקת מרק בשר או עוף

 מתוצרת ״ויטה״ 1 ק״ג שקית 13.31 11.58
 אבקת מרק ירקות מתוצרת

 ״אסם״ 1 ק״ג שקית 9.85 8.57
 אבקת מרק ירקות מתוצרת

 ״ויטה״ 1 ק׳׳ג שקית 9.83 8.55״

, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים  (2) בחלק תשיעי
 הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת המשקל

 ״מיונית 500 גרם מכל 3.25 2.83
 מיונית 1 ק״ג מכל 6.10 5.30״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בתמוז התשמ״ח (16 ביוני 1988).

ם י ס ה נ ש  מ
ר האוצר  ש

 כ״ז בםיון התשמ״ח(12 ביוני 1988)
 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 י סייח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ח, עמי 967.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הודאת שעה)(שכר לימוד כמי ילדים
 ציבוריים), התשמ"ח-1988

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

 1 . שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים יהיה 119.80 שקלים חדשים החל ביום י״ד באייר שכר לימוד
י ב י  התשמ״ח (1 במאי 1988). מ

ן ו ב ק נ ח צ ם י י ס  כ״זבסיוןהתשמ׳׳ח(12 ביוני1988) משה נ
 >חמ 3-1978) שר האוצר שר החינוך והתרבות

 1 ס״ח הותשמ״ו, עמי 2.

 צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים(הודאת שעה)(מחיר מרבי בעד שירותים
 בגן ילדים) (מס׳ 9), החשמ״ח-1988

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

 1. על אף האמור בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מחיר מרבי בעד שירותים מחיר מרבי
 בגן ילדים), התשמ׳׳ד-21984, יהא המחיר המרבי בשקלים חדשים בעד שירותים בגן ילדים

 כמפורט בטבלה שלהלן:

-
 הציוד בגן־הילדים הוא

 בשיעור שבין
 55% ל־ 70%

 מהתקן

 בשיעור שבין
 71% ל־ 85%

 מהתקן

 בשיעור שבין
 86% ומעלה

 מהתקן

 גננת מוסמכת בעלת ותק רמה 1 רמה 2 דמה 3
 של 13 שנים ומעלה 179 175 161

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים, או רמה 4 רמה 5 רמה 6
 גננת בלתי־מוםמכת בעלת ותק של 161 152 146

 12 שנים ומעלה, או
 גננת הלומדת להסמכה במשך

 5 שנות לימודיה הראשונות

 גננת בלתי־מוסמכת בעלת ותק דמה 7 רמה 8 רמה 9
 עד 12 ?זנים 150 142 134

 בצו זה, ״רמה״ - כמצויין באישור שניתן לגננת על-ידי משרד החינוך, ובאין אישור - רמה
.9 

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד באייר התשמ״ח (1 במאי 1988). תחילה

ן ו ב ק נ ח צ ם י י ס ה נ ש  כ״זבסיוןהתשמ״ח(12 ביוני1988) מ
 >חמ 3-1978) שר האוצר שר החינוך והתרבות

 י סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ג ק״ת התשמ״ד, עמי 291¡ התשמ״ח, עמי 81.
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 צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנדת
 ובגהר הירדן)(תיקון מס׳ 4), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ׳׳ד-1964', אני מצוה לאמור:

 תיקו! התוספת 1. בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים

(להלן - הצו), תחת הכותרת ״מועצה אזורית עמק הירדן״, ה כנרת ובנהר הירדן), התשל״ח-21978 נ י ש א י  ה

 מתחת לפריט ״נוף גינוםר״ יבוא:

 ״מפרץ אמנון, תחנה מסי 1 255220 206020 50״.

 כ״א בסיון התשמ״ח(6 ביוני 1988) י צ ח ק ש מ י ר
 >חמ 3-328) ראש הממשלה ושר הפנים

 י ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 172: התשל״ח, עמי 206.
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 2487: התשמ״ו, עמי 838.

 צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון מס׳ 8),
 התשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-11964, אני מצווה
 לאמור:

 1 . בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה(בריכות שחיה מוכרזות), התש״ל-21970 -

 (1) במקום ״גני גלים הרצליה״ יבוא ״קאנטרי קלאב הרצליה״.

 (2) בסופה יבוא:

 תיקון התוספת
 הראשונה

 שם הבריכה הרשות המקומית גוש חלקות רשום קרקע
4 

115 ,66 
30 ,28 ,26 

 42א, 264
106 
39 
4 

 י צ ח ק ש מ י ר
 ראש הממשלה ושר הפנים

15028 
15002 
17450 
3636 

30020 
155 

30138 
 השטח המתוחם ע״
 נקודות ציון אלה:

113420 
113400 
120300 

 120330״.

 טבריה
 טבריה

 מגדל העמק
 נס ציונה
 ירושלים
 ירושלים

 ״גלי כנרת
 מלון טבריה

 נוף העמק
 מרכז הספורט

 הר ציון
 מגדל הכנסת

 מרכז הספורט לעיוור ירושלים

 כפר סילבר חוף אשקלון

 כ״ז בסיון התשמ״ח(12 ביוני 1988)
 (חמ 3-328)

 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 172.
 ק״ת התש״ל, עמ׳ 172¡ התשמ׳׳ח, עמי 107.
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 כללי האגודות השיתופיות (חבוות)(זכויותיו של חבו מושב שיתופי היוצא או
 מוצא מן המושב)(תיקון), החשמ'׳ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 20(ג) של תקנות האגודות השיתופיות(חברות), התשל׳׳ג-1973*
 (להלן - התקנות), אני קובע כללים אלה:

 1. בסעיף 1 של כללי האגודות השיתופיות(חברות)(זכויותיו של חבר מושב שיתופי היוצא תיקיו סעיף 1
 או מוצא מן המושב), התשמ״ו-21986 (להלן - הכללים העיקריים) -

 (1) בהגדרה ״ותק פנסיוני״ במקום ״25״' יבוא ״30״.

 (2) בהגדרה ״הסכום" הבסיסי״, המלים ״בשנת עזיבתו״ - יימחקו.

 (3) במקום ההגדרה ״הכנסה בסיסית״ יבוא:

 ״״הכנסה בסיסית״ - ההכנסה החדשית שקבע המוסד לביטוח לאומי לאותו ישוב
 בחודש שקדם להפסקת החברות.״

 (4) במקום הגדרת ״גיל תקרת הצבירה״ יבוא: ״״גיל תקרת הצבירה״ - 65 שנים״.

 2. בסעיף 4 לכללים העיקריים, במקום ״160״ יבוא ״165״. תיקון סעיף 4

 3. (1) בסעיף 5 (1) לכללים העיקריים, בסיפה יבוא: ״ואילו חלק של שנה שהוא ששה תיקץ סעיף 5
 חדשים או יותר, ייחשב שנה שלמה״.

 (2) בפסקה (6), ברישה, לפני המלה ״תיחשב״ יבוא ״לא״.

 4. בסעיף 9 לכללים העיקריים - 'תיקון סעיף 9
 (1) במקום המלים ״ממועד העזיבה״ יבוא ״מיום פקיעת החברות״.

 (2) בסיפה של הסעיף יבוא: ״סכום דמי העזיבה יהיה צמוד למדד מיום פקיעת החברות
 עד מועד התשלום בפועל.״

 5. במקום סעיף 11 יבוא: החלפת סעיף 11

 ״זכות לגמלה . 11. בנוסף לדמי העזיבה יקבל עוזב ותיק תשלומי גמלה או תשלום מקופת

 גמל, אם עומדת לזכותו קופת גמל, הכל לפי כללים אלה, ובלבד שיהיה זכאי רק
 לאחד משני התשלומים, לפי הגבוה ביניהם, ואם היה התשלום גמלה ישולם

 הסכום במזומן, הכל לפי כללים אלה.״

 6. במקום סעיף 12 לכללים העיקריים יבוא: החלפת סעיף 12

 ״תשלום גמלה 12. (א) עוזב ותיק יקבל, תוך שלושה חדשים מיום פקיעת החברות, בעד

 כל שנת ותק פנסיוני שלו, סכום השווה ל־5% מסכום ההכנסה הבסיסית
 כפול 12.

 (ב) עוזב רווק, גרוש או אלמן, למעט אלמן הזכאי לקצבת שאירים בשל
 פטירת בן זוגו, יקבל תוספת בשיעור של שליש מהסכום המגיע לו לפי סעיף

 קטן (א).״

 י ק״ת התשל״ג, עמי 872; התשמ״ד, עמ׳ 1643.

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2213: התשמ״ו, עמי׳ 1359.
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 הוספת סעיף 12א 7. אחרי סעיף 12 יבוא:

 ״תשלומים מקופת 12א. (1) באגודה הצוברת קופת גמל על שמה, ישולם במזומן לחבר העוזב

ל החלק שהצטבר לזכותו בקופת הגמל, כפי שקבע המוסד המנהל את קופת הגמל מ  ג

 (להלן - המוסד): באין קביעה כאמור ישולם לו במזומן הסכום כאמור בסעיף
.12 

 (2) באגודה הצוברת קופת גמל על שמות חבריה, רשאית האגודה לשלם
 לחבר העוזב את הסכום שהצטבר לזכותו בקופת הגמל, בתנאי שאותו חבר נתן
 הוראה למוסד להעביר את הסכום האמור מקופת הגמל שלו לאגודה: אישר
 המוסד העברת הסכום כאמור, תשלם האגודה לחבר את הסכום במזומן בתאריך

 ההעברה.״

 חיקה סעיף 14 8. בסעיף 14 לכללים העיקריים -

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו, במקום המלים ״תנוכה היתרה מדמי העזיבה״ יבוא ״לא
 תנוכה היתרה מדמי העזיבה! בכל מקרה ישולם סכום דמי העזיבה במלואו בהתאם

 לכללים אלה."

 (2) בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא: ״בשל חברותו בישוב. זכויות בקרנות פנסיה
 כאמור ייחשבו לצורך חישוב הסכום בערך הפדיון שביום פקיעת החברות.״

 תיקון סעיף 15 9. בסעיף 15, במקום הרישה יבוא: ״עוזב ותיק שהוותק הפנסיוני שלו הוא 20 שנה לפחות,

 רשאי להחליט לקבל קצבה חדשית במקום סכום הגמלה המגיע לו. החליטה העוזב כאמור, תשולם
 לו הקצבה החל בתאריך שבו יגיע לגיל תקרת הצבירה.״

 תיקון סעיף 0020 10. בתקנה 20(א), אחרי המלים ״אחד מבני הזוג העוזבים״ יבוא ״לפי בחירת העוזבים.״:

י נ ש ו ן ש ו ר ה  א
 עוזר רשם האגודות השיתופיות

 י״א בתמוז התשמ״ח(26 ביוני 1988)
 (חמ 3-1227)

 תיקון טעות

, ל מלאי של טובין - פטמים קפואים וחלקי פטם קפוא), התשמ״ח-1988  בצו שעת חירום (תשלומי חובה ע
לו״ צ״ל ״לא״. ת 5111, התשמ״ח, עמ׳ 899, בסעיף 4(א), לפני המלה ״יחו ו נ ק ת רסם בקובץ ה  שפו

 (וומ 3-625)

 972 קובץ התקנות 5120, כ״ט בתמוז התשמ״ח, 14.7.1988

ל חדש 0334-2883 סודר בסדריצילום, דפוס הממשלה, ירושלים ק ר 1.60 ש  המחי


