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 צו הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון מס׳ 2), התשמ"ט-989ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(2) לחוק הגנת הפרשיות, התשמ״א-1981', ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ״ו-1986/ בסופו יבוא:

 טור ב׳

 סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
 לצרכי לשכת המס בלבד לגבי מי
 שהם חברי ההסתדרות הכללית

 א. שם משפחה קודם של החבר/ה או של
 בת/בן זוגו.

 ב. מין.

 ג. שם האם.

 ד. . תאריך לידה.

 ה. מצב משפחתי.

 ו. שמות בני משפחה, מס׳ זהות, תאריך

 לידה וקוד קרבה.

 ז. מען המגורים.

 ח. סמל רחוב ומיקוד״.

ר י ר  אברהם ש

 שר המשפטים

 טור א׳

 הגוף

 ״(6) לשכת המם המרכזית של ההסתדרות
 הכללית של העובדים בארץ ישראל, רחוב

 בארי 14, תל־אביב

 ח׳ בטבת התשמ״ח (27 בינואר 1988)
 (חמ 3-1480)

 י• ס״ח התשמ״א, עמי 128: התשמ״ה, עמ׳ 52.
 a ק״ת התשמ״ו, עמי 466; התשמ״ז, עמי 270.

 תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחידות לראש רשות וסגניו)
 (תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ג)(2) ו־33 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 5 1. בתקנה.5 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו), התשל״ו-

 21975, במקום ״מסוג מכיל עץ״ יבוא ״שמשקלו״.

 ז׳ בשבט התשמ׳׳ט (13 בינואר 1989)

י ע ר ה ד י  (חמ 3-743) אר

 שר הפנים

 1 סייח התשל״ה, עמי 211.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 344: התשמ״ד, עמי 184.
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 תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בתידות) (תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 51 ו־100 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-
 1965', אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות תיקון תקנה 14  1. בתקנה 14 לתקנות הרשויות המקומיות(סדרי בחירות), התשכ״ה-21965
 העיקריות), במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ׳׳(ג) באי כח הרשימות יספקו את פתקי ההצבעה של רשימותיהם ארוזות בחבילות

 בכמויות שיקבע פקיד הבחירות.״

 2. אחרי תקנה 32 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 32א

 ״חלוקת חומר 32א. ביום בו מתקיימות בחירות למועצה של רשות מקומית לא יחלק אדם

ה פתקי הצבעה או חומר תעמולה ברחוב הנמצא בתחום אותה רשות מקומית.״ ל י מ ע  ת

 ג׳ בטבת התשמ״ט (11 בדצמבר 1988)

 (חמ 3-243) י צ ח ק ש מ י ר

 ראש הממשלה ושר הפנים

 י ס״ת התשכ״ה, עמי 248.
 2 ק״ת התשכ׳׳ה, עמ׳ 2688¡ התשמ״ג, עמ׳ 1878.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שינוי התוספת השניה
 והשלישית לחוק - הודאת שעה), התשמ״ט-989ו

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

 1. (א) על אף האמור בפסקאות (260)2, (416)3, (435)4, (446)5,(447)", (450)7, (454)«, החלת החוק

ו מ

ס י ?ס * £ , 1 בתוספת השניה לחוק, יחול החוק בתקופה שמיום ^  (468)9, (477)10, (479)11, (503)12 ו־(505)3

 תחילתו של צו זה ועד יום כ״ה בניסן התשמ״ט(30 באפריל 1989) (להלן - תקופת תקפו של הצו),

 על המצרכים האלה:

 (1) ירקות מוקפאים;

 (2) אורז!

 (3) סוכריות וממתקים:

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת החשמ״ו, עמ׳ 1492.

 3 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1246.

 4 ק״ת התשמ״ז, עמי 1246.

 5 ק״ת התשמ״ת, -עמי 64.

 6 ק״ת התשמ״ח, עמי 64.

 7 ק״ת התשמ״ח, עמי 64.

 8 ק״ת התשמ״ח, עמי 64.

 9 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 98.

1 ק״ת התשמ״ח, עמי 98. 0 

 ״ ק״ת התשמ״ח, עמי 98.
1 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 516. 2 

1 ק״ת התשמ״ח, עמי 516. 3 
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 (4) מוצרים מקמח, מקיבר, מעמידן או מתמצית לתת, המשמשים כמזון לתינוקות!

 (5) תחליף חלב אם:

 (6) משקאות קלים בלתי כוהליים:

 (7) •חומץ הדרים!

 (8) אבקת כביסה וחומרי ניקוי(חמרים פעילי שטח אורגניים שהם תכשירים לכביסה או
 לניקוי);

 (9) נייר טואלט:

 (10) חיתולי מכנס:

 (11) מחברת 72 דף ספירל (אוקטב).

 (ב) על אף האמור בפסקה (209)14 בתוספת השלישית לחוק, יחול החוק, בתקופת תקפו
 של צו זה, על השירות ׳הזה:

 (1) מכירת פלאפל (פיתה המכילה כדורי פלאפל בתוספת סלטים וחמוצים).

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג בשבט התשמ׳׳ט (19 בינואר 1989).

 י״ב בשבט התשמ׳יט (18 בינואר 1989)

 (חמ 3-1976)

ן פרס ו ן שמע ו ר אל ש י  אר

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 "י ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 440.

 הודעת ניידות ערך(אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשמ״ט-989ו

 בהתאם לתקנה 1(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),

 התש״ל-1970' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכום 1 . עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות, והוא יהיה החל ביום כ״ד בטבת

 התשמ״ט (1 בינואר 1989) 965 שקלים חדשים.

 כ׳ בטבת התשמ״ט (28 בדצמבר 1988)

ץ י ב ק ט נ י ה מ י  >חמ 3-926) אר

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1446; התשמ״ד, עמי 672; התשמ״וז, עמי 1020.
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