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 צו מילווה קצו מועד (הגדלת סכום המילווה), התשמ״ט-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984' (להקיו - החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ל פי החוק ות בשם המדינה ע  הגדלת סכים 1. סך כל יתרת המילווה במחזור אשר הממשלה מורשית ללו
 מוגדל לסך של 6,000 מיליון שקלים חדשים.

 ר באב התשמ״ח(20 ביילי 1988) מ ש ה נ ס י ם
 (חמ 3-2118) שר האוצר

 ס״וז התשמ׳׳ד, עמ׳ 69: התשמ׳׳ז, עמי 138.

 תקגות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ט-988ו

קף סמכותי לפי סעיפים 52, 67 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל׳יו-1975' (להלן -  בתו
ת אלה: ו  החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

ה 5 יבוא: , אחרי תקנ 2 ת מס ערך מוסף (רישום), התשל״ו-1976 ו  הוספת תקנה 5א 1. בתקנ

ק / ״קטין״ - כמשמעותם בחו ׳ ן ל די ה זו, ״נציג״, ״פסו  ״רישום פסול־ 5א. (א) בתקנ
. 3 ו הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב-1962 י  ד

ן - ל ה ל ) ג י צ ל דין או אדם שמונה לו נ  (ב) טופס לרישומו של קטין, פסו
ל ל דין) ימולא, יוגש וייחתם בידי הנציג, בציון העובדה כי הוא נציג של פסו  פסו

 הדין!

ל מסמך אחר הנדרש  (ג) הנציג יחתום בשם פסול הדין על כל דו״ח ועל כ
ל הדין״.  על פי החוק, בציון העובדה כי הוא נציגו של פסו

ת אלה ב־1 לחודש שלאחר פרסומן. ו  תחילה 2. תחילתן של תקנ

ם י ס ה נ ש  ד׳ באב התשמ״ח(18 ביולי 1988) מ
 (חמ 3-985) שר האוצר

 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
 ק״ת התשל״ו, עמי 946: התשמ״ז, עמ׳ 1344.

 תקנות רופאי שיניים (אישוד תואר מומחה ובהמות)(תיקון), התשמ״ט-988ז

, ולאחר קף סמכותי לפי סעיף 35א לפקודת רופאי שיניים [נוסח חדש], התשל״ט-1979'  בתו
ת אלה: ו נה תקנ ת לרפואת שיניים בישראל, אני מתקי  התייעצות בהסתדרו

, בסימן 1, 2 1977- ר תואר מומחה ובחינות), התשל״ז ים(אישו י נ ת רופאי שי ו נ ספת לתק  תיקון התוספת 1. בתו
."Maxillofacial"' יבוא "Surgery" לפני /  בטור א

ות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  2. תחילתן של תקנ

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו ) ש 1 9 8 8 י א מ ב 2 5 ) ח ״ מ ש ת ה ן ו י ס ב ׳  ט
ת ת הבריאו ר ) ש m 3-879 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.

 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2550.

 2 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה(חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ״ט-988ו

קף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988' (להלן -  בתו
ת אלה: ו  החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנ

 1. עובד שנעדר מעבודתו מכח סעיף 4 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי הידעת עובד
ספת. , ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, לפי הטופס שבתו  בת־זוגו

 2. להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו. צירוף מסמכים

תו העדרות אי־מסירת 2 לא יראו בהעדרו ־ ת 1 ו ו נ  3. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתק
ה ע י י  מהעבודה מכח סעיף 4 לחוק. ה

בת שמירת כללים גות במקום העבודה של העובד בדבר חו ת אלה כדי לגרוע מההוראות הנהו ו  4. אין בתקנ
 הודעה למעביד לעניו העדרות מהעבודה בשל מחלה.

 תוספת
 (תקנה 1)

 הצהרה

 לעניו העורות מעבודה מכח סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988 (להלן - החוק).

 (1) אניהח׳׳מ :
 שם פרטי ומשפחה ת״ז מען

 מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי מכח סעיף 4 לחוק בשל מחלת ילוי מיום
 עד יום (מצורף אישור רפואי)

 (2) פרטי הילד

 שם פרטי ומשפחה ת״ז מען

 הערה: אם הילד נמצא בהחזקתר הבלעדית עבור לסעיף (8).

 (3) לענין זה אנו הח״מ מצהירים בזה כדלקמן:

 פרטי בת הזוג
 שם פרטי ומשפחה ת״ז מען

 פרטי המעביד של בת הזוג
 שמו שם בית העסק או מקום העבודה

 (4) לבת הזוג זכות להעדר מהעבודה בשל מחלת ילדיה בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום
 עבודתה ימים בשנה.

 (5) מספר הימים שבהם נעדרו בני הזוג מהעבודה בשל מחלת ילדיהם במשד שנה זו
 ימים.

 (6) בת הזוג לא נעדרה מעבודתה בימי ההעדרות המפורטים בסעיף (1) לטופס.

פס ף 5 לטו ד של בת הזוג לפי הפרטים בסעי ר למעבי ס מ ק מהצהרה זו נ ת ע  (7) ה
 ביום

 (8) אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס, נמצא בהחזקתי הבלעדית.

 תאריך חתימת בן הזוג חתימת בת הזוג

ב צ ה ק ש  י׳יז באב התשמ׳׳ח (31 ביולי 1988) מ

 ־ שר העבודה והרווחה
 1 סייח התשמ׳׳ח, עמי 38.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״מ, 15.9.1988



 תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ״ס-988ז

קף סמכותי לפי סעיפים 7(ד4) ו־20 לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק),  בתו
ת אלה: ו ל הכנסת, אני מתקין תקנ  ובאישור ועדת העבודה והרווחה ש

 1. עובד המבקש להיעדר מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק, ימסור למעבידו הצהרה על כך
ף 7(ד1) רות בסעי ת האמו בו סי בנ ת זוגו - ו  לפני תחילת ההעדרות מהעבודה, חתומה בידו ובידי ב

 (2) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שנוסחו מובא בתוספת.

ת בת זוגו - יצרף ל ח ת או מ כו ה 1, שילדו נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נ ר בתקנ  2. עובד כאמו
ת הזוג.  להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת ב

ר ימים ש ם חמישה ע  3. עובד לא יהיה זכאי להיעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד1) לחוק, אלא בתו
ת 1 ו־2, זולת אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהילד נמצא ו נ  מיום שקיים את הוראות תק

ה 2.  בטיפולו הבלעדי כאמור בתקנ

ת מתן הודעה מוקדמת ב ו גות במקום העבודה, ח ל פי ההוראות הנהו  4. חלה לגבי עובדת, ע
ל חויבה זו ו ח פת ההודעה עולה על 15 יום, ת  בדבר היעדרותה מהעבודה מכח סעיף 7(ד) לחוק, ותקו

 גם על העובד לענין העדרותו מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק.

 תוספת
 (תקנה 1)

 הצהרה
 לענין היעדרות עובד מעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954 (להלן - החוק).

 (1) אניהח׳ימ
 שם משפחה ופרטי ת״ז

 מען

 מודיע בזה, כי אעדר מעבודתי מכת סעיף 7(ד1) לחוק מיום עד יום ..

 (2) פרטי הרך הנולד או המאומץ
 שם פרטי ומשפחה ת״ז

 מען

: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך - ה ר ע  ה
 עבור לסעיף (8).

 לענין זה, אנו הח״מ מצהירים בזה כדלקמן:

 (3) פרטי המעביד שלבת הזוג
 שמו שם העסק או מקום העבודה

 מען

 (4) בת הזוג
 שם פרטי ומשפחה ת״ז

 מען

 ס״ח התשי״ד, עמי 451: התשמ״ח, עמ׳ 24.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 הועסקה כעובדת במקום העבודה האמור לעיל, במשך ששה חודשים לפני תחילת ההעדרות מעבודה,
 כאמור בסעיף (1) לטופס.

 (5) (א) בת הזוג לא נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים
 בסעיף (2) לטופס, או״

 (ב) בת הזוג נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים
 בסעיף(2) לטופס מיום עד יום

 (6) העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג לפי הפרטים שבסעיף (3) לטופס
 ביום

 (7) אנו מצהירים כי כאשר אחד מאתנו ייעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד) או(ד1< לחוק, לפי הענין, לא ייעדר
 השני מכח הסעיף האמור.

 (8) אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 2 לטופס, נמצא בהחזקת, הבלעדית/בטיפולי הבלעדי•
 מחמת נכות או מחלת בת זוגי (מצ״ב אישור רפואי).

 תאריך חתימת בן הזוג חתימת בת הזוג

 • מחק את הטעון מחיקה.

ב צ ה ק ש  י״ז באב התשמ״ח (31 ביולי 1988) מ
ר העבודה והרווחה  ש

 תקנות פיצויי פיטורים (חובת מטירת הודעות למעביד), התשמ״ט-988ן

קף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו־33 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963' (להלן -  בתו
ותר של עובדים במדינה  החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול בי
סת, אני מתקין  ועם ארגון ארצי יציג של מעבידים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנ

ת אלה: ו  תקנ

ך הודעת עובד  1. עובד המבקש להתפטר מעבודתו מכח סעיף 7(ב) לחוק, ימסור למעבידו הודעה על כ
ת האמורות בסעיף 2(4) לחוק - בו סי בנ תו חתומה בידו ובידי בת זוגו - ו ב לפני מועד התפטרו ת כ  ב

ספת.  בידו בלבד, לפי הטופס שבתו

ת זוגו יצרף אישור רפואי ת ב ל ח ת או מ כו  2. עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נ
ת הזוג.  להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת ב

ר ימים מועד תשלום ש ם חמישה ע  3. עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכח סעיף 7(ב) לחוק אלא בתו
 פיצויי פיטורים

ת 1 ו־2. ו  מיום שקיים את הוראות תקנ

ת במקום שמירת הוראות ו ג הו בת הודעה מוקדמת הנ ת אלה אינן באות לגרוע מההוראות בדבר חו ו  4. תקנ
ת מעבודה.  עבודתו של העובד לענין התפטרו

 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 631; התשמ״ח, עמ׳ 14.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 תוספת
 (תקנה 1)

ת מעבודה ו ר ט פ ת פס הודעה על ה  טו

 (לפי סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)

 (1) אניהח״מ
 שם פרטי ומשפחה

 מען

 מודיע בזה על התפטרותי מעבודה מנח סעיף 7(ב) לחוק, לצורך טיפול בילד שפרטיו רשומים להלן:

 (2) פרטי הילד
 שם פרטי ומשפחה ת״ז

 מען תאריך לידה או תאריך קבלת הילד לאימוץ•

: אם הילד נמצא בהחזקתך הבעלדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך - ה ר ע  ה
 עבור לסעיף (6).

 אנו הח״מ מצהירים בזה כדלקמן:

 (3) בת הזוג
 שם פרטי ומשפחה ת״ז

 מען

 הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפני מועד ההתפטרות כאמור בסעיף 1 לטופס, ולא
 התפטרה מעבודתה מכח סעיף 7(א) לחוק.

 (4) פרטי המעביד של בת הזוג

 שם המעביד של בת הזוג שם העסק או מקום העבודה

 (5) אנו מצהירים כי בתאריך מסרנו העתק מהצהרה זו למעביד של בת הזוג לפי הפרטים
 הרשומים בסעיף (4) "לטופס.

 (6) הילד נמצא בהתזקתי הבלעדית בטיפולי הבלעדי״ מחמת נכות או מחלה של בת זוגי(מצורף אישור
 רפואי).

 תאריך חתימת בן הזוג חתימת בת הזוג

 • מחק את הטעון מחיקה.

 י״ז באב התשמ״ח (31 ביולי 1988)
ב צ ה ק ש  (חמ 13-2093 מ

ר העבודה והרווחה  ש

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 צ׳ הרוקחים (אגדות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח) (תיקון), התשמ״ט-988ז

, ובאישור קף סמכותי לפי סעיף 66 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-1981'  בתו
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

) _ תיקון סעיף 1 ו צ 2 (להלן - ה ׳ד-1983  1. בסעיף 1 לצו הרוקחים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ׳

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״32 שקלים חדשים״ יבוא "182 שקלים חדשים״.

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״20 שקלים חדשים״ יבוא ״95 שקלים חדשים״.

 2. בסעיף 2 לצו - תיקון סעיף 2

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״12 שקלים חדשים״ יבוא ״87 שקלים חדשים״.

ם ״4 שקלים חדשים״ יבוא ״54 שקלים חדשים״.  (2) בסעיף קטן (ב), במקו

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו ) ש 1 9 8 8 י ל ו י ב 2 7 ) ח ״ מ ש ת ה ב א ב ג ״  י
ת או ת הברי ר  (חמ 3-994) ש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694.

 2 ק׳׳ת התשמ״ד, עמ׳ 51.

 צו שעת חירום (שיעוד היטל חובה על מוצרי נפט)(תיקון), התשמ״ט-988ן

ת חירום ע ת ש ו נ ק ל ת ספת לחוק להארכת תקפן ש ל התו קף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 ש  בתו
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964י, אני מצווה לאמור:

2 (להלן - הצו תיקון סעיף 2 ל מוצרי נפט), התשמ״ח-1988  1. בצו שעת חירום (שיעור היטל חובה ע
 העיקרי), בסעיף 2 -

 (1) בפסקה אי, בטור ג׳, לצד הפריט בנזין שמספר האוקטן שלו לא עולה על 85,
 במקום ״153.23״ יבוא ״168.90״.

ר ג׳ יבוא:  (2) בצדו של טו

 סכום ההיטל באילת
׳ (בשקלים חדשים) ר ד ו ט  ״

ן שמספר האוקטן שלו עולה על 91 104.31 י ז נ ב - ( ב ) ן ט ף ק  בסעי

) - בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 108.43 ג )  בסעיף קטן

 בסעיף קטן(ד) - סולר 117.72

נפט) 95.87" ) ן סי (ה) - קרו  בסעיף קטן

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בתמוז התשמ״ח (12 ביולי'1988). תחילה

ל ח ה ש ש 3 באוגוסט1988) מ  כ׳ באב התשמ״ח(
ת ר האנרגיה והתשתי  >חמ 3-625) ש

 1 ס״ח התשכ׳׳ד, עמי 17.

 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 1007.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט), התשמ״ט-988ו

ת חירום ע ת ש ו נ ק  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של ת
, אני מצווה לאמור:  (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964'

 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!

ת הדלק הישראלית ר ב ת נפט בע״מ! דלק ח ר ב ת האלה: פז ח  ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברו
וק או מייבא שייקבע לענין זה ל ישראל בע״מ: בתי זיקוק לנפט בע״מ - וכן כל משו ו נ  בע״מ! סו

 על ידי מנהל המינהל;

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

כת  2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרו
ר ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:  ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום שנקבע לצדו בטו

 טור ג׳ טור ד•
 סכום ההיטל סכום ההיטל

 בשקלים חדשים בשקלים חדשים
 למעט אילת באילת

 טור ב׳
 יחידת
 מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

96.65 

101.94 
108.33 

91.63 

159.83 

97.10 

99.49 
106.69 
106.69 
106.69 
87.77 

136.87 
136.87 

9.40 

16.69 
70.45 

12.83 
12.83 

12.83 
12.83 

 ק״ל

 ק״ל

 ק״ל
 ק״ל
 ק״ל
 ק״ל
 ק״ל
 קי׳ל
 ק׳׳ל

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט. מ.

 ט.מ.

 ט. מ.

 ד.

 ח.
 ו.

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו
 לא עולה על 85

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו
 עולה על 85 ואינו עולה

 על 91
 ג. בנזין שמספר האוקטן שלו

 עולה על 91
לר  סו

 בהזרמה
 במיכליות

ן (נפט)  קרוסי
 דס״ל בהזרמה

 במיכליות
 ז. נפטא לייצור לשוק

 . מקומי ולייצוא
 ח. גפ״מ כחומר זינה לייצור

 לשוק מקומי ולייצוא
 ט. גז נפט מעובה

 י. מזוט 1,500 - לצרכן מעל
ן/שנה -  25,000 טו

 בחיפה
 באשדוד

 לצרכן אחר -
 בחיפה

 באשדוד

 סייח התשכ׳׳ד, עמי 175.

 קובץ התקנות 5134, די בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 טור ד׳
 0כום ההיטל

 בשקלים חדשים
 כאילו!

 טור ג׳
 סכום ההיטל

 בשקלים חדשים
 למעט אילת

 טור ב׳
 יחידת
 מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

10.82 

10.82 
10.82 
10.82 

10.82 
10.82 

5.30 
5.30 
5.30 

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט. מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 יא. מזוט ״4000 -
ת חשמל ר ב ח  ל

ן/שנה  לצרכן מעל 25,000 טו
 בחיפה, בהזרמה

ת ב כ ר / ת ו י ל כ מ  בחיפה, ב
 באשדוד

 לצרכן אחר -
 בחיפה

 באשדוד
 יב. זפת (אספלט) ט.מ. -

80/200 ,60/70 ,40/50 
ב - 3 ה.ב. - 5  ה.

 בלתי מנושף

ל דלק על פי חוק מועד ואופן ו ע  3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבל
ל ט י ה ם ה י ל ש . ת 2  הבלו על הדלק, התשי״ח-1958

נהל במועד , ישלם את ההיטל למי  (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו
ת המכס. ר המוצר מרשו  שחרו

 ביטול

 תחילה

3 - בטל.  5. צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט), התשמ״ח-1988

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ה באב התשמ״ח (8 באוגוסט 1988).

ל ח ה ש ש  מ
ת  שר האנרגיה והתשתי

7 באוגוסט 1988)  כ״ד באב התשמ״ח(
 (חמ 3-625)

 ק״ת התשי״ח, עמי 160.
 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 1007.

 צו שעת חירום (שיעוד היטל חובה על מוצרי נמס)(מס׳ 2), התשמ״ט-988ו

ת שעת חירום ו נ ק ל ת ספת לחוק להארכת תקפן ש ל התו קף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 ש  בתו
 (תשלומי חובה), התשכ׳׳ד-1964י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדיי

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

ת הדלק הישראלית ר ב ת נפט בע׳׳מ! דלק ח ר ב ת האלה: פז ח  ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברו
נול ישראל בע״מ: בתי זיקוק לנפט בע״מ - וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה  בע״מ: םו

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

כת היטל  2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרו
ר ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:  ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטו

 סייח התשכ״ד, עמי 175.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 טור ד׳
 סכום ההיטל

 באילת

 טור ג׳
 סכום ההיטל
 למעט אילת

 טור ב׳
 יחידת מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

 לו״ל 162.62

 ק׳׳ל 101.50 101.05

 ק׳׳ל 104.04 106.49

 ק״ל 100.67 102.31

 ק״ל 100.67
 ק״ל 100.67

 ק״ל 75.54 79.40

 קי׳ל 124.66
 ק״ל 124.66

 ט. מ. 9.25

 ט.מ• 16.09

 ט.מ. 55.56

 ט.מ. 9.18
 ט.מ 9.18

 ט.מ. 9.18
 ט.מ. 9.18

 ט. מ• 6.21

 ט•מ• 6.21
 ט.מ• 6.21
 ט.מ• 6.21

 ט-מ• 6.21
 ט.מ• 6.21

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו
 לא עולה על 85

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו
 עולה על 85 ואינו עולה על 91

 ג. בנזין שמספר האוקטן שלו
 עולה על 91

 ד. סולר
 בהזרמה

 במכליות

ן (נפט)  ה. קרוסי

 ו. דם״ל -
 בהזרמה

 במכליות

 ז. נפטא לייצור לשוק
 מקומי ולייצוא

 ח. גפ״מ כחומר זינה לייצור
 לשוק מקומי ולייצוא

 ט. גז נפט מעובה

 י. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ.

 לשנה -
 בחיפה

 באשדוד

 לצרכן אחר -
 בחיפה

 באשדוד

 יא. מזוט ״4,000 (2.7%) -
ת חשמל ר ב ח  ל

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה, בהזרמה

ת ב כ ר / ת ו י ל כ מ  בחיפה, ב
 באשדוד

 לצרכן אחר -
 בחיפה

 באשדוד

 10 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 סור ד׳
 סכו0 ההיסל

 באילת

 סור ג׳
 סכום ההיטל
 למעס אילת

 סור ב׳
 יחידת מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

 יב. זפת (אספלט) ט. מ. -
5.65 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב - 3, ה. ב - 5 5.65
 בלתי מנושף 5.65

 יג. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד ק״ל 19.70
 בהזרמה ^ ט. מ. 20.28

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופו
 , , תשלום הה׳

. 2 ׳ח-1958  הבלו על דלק, התשי׳

, ישלם את ההיטל למינהל במועד  (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו

ת המכס. ר המוצר מרשו  שחרו

 4. תחילתו של צו זה ביום ט׳ באלול התשמ״ח (22 באוגוסט 1988). תחילה

 ט׳ באלול התשמי׳ח (22 באוגוסט 1988)
ל ח ה ש ש  (חמ 3-625) מ

 שר האנרגיה והתשתית

 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 160.

 צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 3ז), התשמ״ט-988ו

, אני ת שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח-1958' ו י תקנה 2 לתקנ קף סמכותי לפ  בתו
 מצווה לאמור:

2 (להלן - הצו), בסעיף 2, אחרי תיקון סעיף 2 1986-  1. בצו שעת חירום (שיעור תשלום חובה), התשמ״ו

 פסקה (7) יבוא:

חת דעתו של מנהל המכס  ״(8) המפורטים בפרט 0858 לתוספת, אם הוכח להנ
ר, טיוואן.״ נגפו , דרום קוריאה, סי ג נ נגיקו  ומע״מ כי יוצרו בארצות שאינן הו

 תיקו! התוספת

 הגנה
 על

 תוצרת
 הארץ״

 סכום בשקלים
 חדשים השווה

 ל־54 דולר
 של ארה״ב

 ליחידה

ן ו ר ש ל א י ר  א
ר התעשיה והמסחר  ש

ספת לצו, אחרי פרט 0852 יבוא:  2. בתו
 ״0858 85.28 מקלטי טלויזיה בצבעים,

 1900 בעלי מסך שאלכסונו
 עולה על 18 אינטש אך

 אינו עולה על 22 אינטש,
 המיוצרים בהונג-קונג,

 דרום קוריאה, סינגפור,
 טיוואן

 כ״ח באב התשמ״ח(11 באוגוסט 1988)
 (חמ3-65)

 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמי 175; התשמ״ח, עמ׳ 104.
 ק״ת - שיעורי מק״ח, התשמ״ו, עמ׳ 796; התשמ״מ, עמ׳ 1887.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 23ו), התשמ״ס־988ו

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

, בחלק 2 1986- ראת שעה), התשמ״ו הו ם( תי רו בשי ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ו  1 . בתו
 עשרים ושמונה, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים הנקובים לצדם

/ לפי הענין: ב ־  בטורים א׳ ו

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 המצרך היצרן הסוג כולל מע״מ

ל תדיראן 40 וט 1.19 1.03 י ג ת ליבון ר רו ו  נ

ל תדיראן 60 וט 1.52 1.27 י ג ת ליבון ר רו ו  נ

ל תדיראן 75 וט 1.59 135 י ת ליבון רג רו ו  נ

ל תדיראן 100 וט 1.59 1.35 י ג ת ליבון ר רו ו  נ

ג לייף תדיראן 40 וט 1.33 1.11 נ ת ליבון לו רו ו  נ

ג לייף תדיראן 60 וט 1.67 1.44 נ ת ליבון לו רו ו  נ

ת ליבון לונג לייף תדיראן 75 וט 1.78 1.49 רו ו  נ

ג לייף תדיראן 100 וט 1.78 1.49 נ ת ליבון לו רו ו  נ

ת ליבון היי לייט תדיראן 40 וט 1.54 1.34 רו ו  נ

ת ליבון היי לייט תדיראן 60 וט 1.93 1.64 רו ו  נ

ת ליבון היי לייט תדיראן 75 וט 2.04 1.75 רו ו  נ

ת ליבון היי לייט תדיראן 100 וט 2.04 1.75״. רו ו  נ

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳יז בתמוז התשמ״ח (12 ביולי 1988).

9 ביולי 1988)  כ״ד בתמוז התשמ״ח(
 (חמ 3-1978)

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

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380! התשמ״ח, עמי 1100.

 צו יציבוח מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 124), התשמ"ע-988ו

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

ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים  1. בתו
, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן 2  למצרכים) התשמ״ו-1985

, לפי הענין: י  יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ דב

 1 ם׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380,- התשמ״ח עמי 12.

 תיקון החוטפת

 תחילה

 תיקון התוספת

 12 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 טור ב׳
 המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

2.40 
"2.40 

2.76 
2.76 

 מכל
 מכל

 500 גרם
 500 גרם

 ״ממרח שוקולד
 ״קרם מובחר״ מתוצרת

 ״השחר העולה״
 ממרחית מתוצרת ״עלית״

ז התשמ״ח (12 ביולי 1988). לתו של צו זה ביום כ״ז בתמו  תחי

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

9 ביולי 1988)  כ״ד בתמוז התשמ״ח(
 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א
ר התעשיה והמסחר  ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 125), התשמ״ס-988ז

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

ים ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו
, בחלק אחד־עשר, כמקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן 2  למצרכים), התשמ״ו-1986

:  יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ רבי

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 המצרך המשקל האריזה כולל מע׳׳מ באזור אי>
 ״שוקולד חלב ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.50 0.43
 שוקולד חלב ״עלית״ 100 גרם חפיסה 0.97 0.84
 שוקולד חלב ״עלית״ 200 גרם חפיסה 1.85 1.61
 שוקולד מריר ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.60 0.52
 שוקולד מריר ״עלית״ 100 גרם חפיסה 1.11 0.97
 שוקולד מריר ״עלית״ 200 גרם חפיסה 2.20 1.91

 שוקולד מיובא
 שוקולד ״רומלנד״ חלב
 או מריר עם או בלי

 אגוזים 100 גרם חפיסה 1.75 1.52
 שוקולד ״פדיונה״ 100 גרם חפיסה 3.54 3.08

 שוקולד ״קדבורי״ חלב
 עם או בלי אגוזים 100 גרם חפיסה 4.37 3.80
 שוקולד ״סושרד׳ 100 גרם חפיסה 4.51 3.92
 שוקולד ״טובלרון״ 100 גרם חפיסה 4.90, 4.26
 שוקולד ״רגוזה״ 100 גרם חפיסה . 4.90 4.26

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 380; התשמ״ח, עמי 12.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 המחיר בש״ח ליחידה במכירה לצרכן -
 בכל מקום אחר

 לרבות מזנון, קיוסק,
 בחנות מסעדה ואצל רוכל

 המצרך המשקל האריזה

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 המצרך המשקל האריזה מע״מ

 שוקולד ממולא

 בטעם פירות ״עלית״ 100 גרם תפיסה 1.32 1.15 1.65 1.45

 שוקולד מיוחד עם
 אגוזים או עם

 שקדים ״עלית״,
 שוקולד נובלם,
 שוקולד רוזמרי

 או שוקולד קריק קרק 100 גרם חפיסה 1.79 1.56 2.15 1.90

 שוקולד מסוג
 ״אינטרמצו״

 מתוצרת ורד הגליל 100 גרם חפיסה 1.79 1.56 2.15 1.90״.

2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בתמוז התשמ״ח (12 ביולי 1988).  ״

9 ביולי 1988)  כ״ד בתמוז התשמ״ח(
 (חמ3-1978)

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

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 126), התשמ״ט-1988

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

ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים  1. בתו
, בחלק ראשון, במקום מחיריו של המצרך המפורט להלן יבואו 2  למצרכים), התשמ״ו-1986

 המחירים הנקובים לצדו בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

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

 ״סוכר לבן 1 ק״ג 0.98 0.84״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ח בתמוז התשמ״ח (13 ביולי 1988).

 כ״ח בתמוז התשמ״ח(13 ביולי 1988)
 (חמ 3-1978)

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

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380,׳ התשמ״ח, עמי 13

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 127), התשמ״ט-988ו

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

ים תיקון התוספת ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו
, בחלק עשרים ושניים, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים 2  למצרכים), התשמ״ו-1986

, , :  להלן, יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ דבי
 1 סור ב

 טור א׳ המחיר בש׳׳ת במכירה
 המחיר בש״ח במכירה - באזור אילת -

 לקמעונאי לצרכן לקמעונאי לצרכן
 המצרך האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ ללא מע״מ כולל מע״מ

 ״מרגרינה עם
 או כלי מלח,

 מרגרינה בטעם
 חמאה, או לאפיה חבילה

 מרגרינה עם
 או כלי מלח או
 מרגרינה בטעם

 חמאה גביע

 מרגרינה דלת
 קלוריות גביע

 תחילה

0.52 

0.73 

0.55 

0.56 

 0.82״

0.46 

0.65 

0.60 

0.84 

0.46 

0.65 

 200 גרם

 250 גרם

0.48 

0.51 

0.73 

0.63 

0.65 

0.95 

0.48 

0.51 

0.73 

 250 גרם

 200 גרם

 250 *.רם

 חבילה

 גביע

 מרגרינה עם
 חלב

 מרגרינה עם
 חלב

לתו של צו זה ביום ג׳ באלול התשמ״ח (16 באוגוסט 1988).  2. תחי

 א׳ באלול התשמ״ח(14 באוגוסט 1988)

 (חמ 3-1978)

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

 י ם׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380; התשמ׳׳ח, עמי 14.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 28ז), התשמ״ט-988ו

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

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 קובץ התקנות 5134, ד׳ בתשרי התשמ״ט, 15.9.1988 15



ים ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו
, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן 2  למצרכים), התשמ״ו-1986

:  יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ דבי

 תיקון התוספת

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

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

1.21 

1.11 

3.34 

 5.52״

1.39 

1.28 

3.84 

6.35 

 חבילה

 חבילה

 קופסה

 מכל

 150 גרם

 150 גרם

 500 גרם

 1 ק״ג

 ״אבקת קקאו ״עלית״

 אבקת קקאו ״ארזף׳

 אבקת שתיה ״שוקולית״
 מתוצרת ״עלית״

 אבקת שתיה ״אינסטנט
 שייק״ מתוצרת ״אסם״

ם י ס ה נ ש מ • 
 שר האוצר

גוסט 1988). לתו של צו זה ביום ג׳ באלול התשמ״ח (16 באו  2. תחי

 א׳ באלול התשמ״ח(14 באוגוסט 1988)

 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 י ק׳׳ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 380¡ התשמ״ח, עמ׳ 15.

 תחילה
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