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 וזקנות החשמל (התקנת מולימים) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ס-989ז

ות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי״ז־ ־1954', אני מתקין תקנ

ת משנה (ו) נ ק ות החשמל (התקנת מוליכים), התש׳׳ל->ו197/ אחרי ת  ״יקיז תקנה 13 1. בתקנה 13 לתקנ

 יבוא:

ך משותף, תי ים »חדיפ, והמוגן באמצעות נ  ׳׳(ז) בזמן הפרדת חיבור המשותף לצרכנ

 מותר לחברת החשמל -

 1. להתקין מוליך אפם משותף למעגלים ?וו לקווים העוברים באותו צינור;

 2. על אף האמור בתקנה משנה (ה), להתקין מוליכים מעל למותר לפי המשוואה

יגרם להם נזק.״  בתנאי שבזמן השתלתם לא י

 י״ז בטבת התשמ״ט (25 בדצמבר 1988)

ל ח ה ש ש  (חמ 3-1234) מ

ת י ת ש ת ה ה ו ר האנרגי  ש

 1 ס״ח התשי״ד, עט׳ 190.

 2 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1682; התשמ־׳ז, עמי 1503.

 צו יציבות מחירים במברכים ובש׳׳רוחים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצד9י0) ומ׳יקון 13©׳ §נ1), התשמ״ט-989ו

ם (הוראת רותי  בתוקף סמכותנו לפי ס?5יף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

ים ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשי

ל המצרכים המפורטים להלן יבואו , בחלק חמישי, במקומ מחיריהם ש 2 1986-  למצרכים), התשמ״ו

 המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ דבי:

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 !־.מכירה לצרכן
 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 תה ״18״ 100 גרם חבילה 0.95 0.83

 תה ״36״ 100 גרם חבילה 0.98 0.85

 חבילה 1.00 0.87
 25 שקיקי•
 של 1 גרפ

 תה בשקיקים עם
 סרט ״זהב״

 חבילה 2.26 1.97
 50 שקיקימ

 של 1.5 גרם
 תה בשקיקים עם

 סרט ״זהב״

 חבילה 7.41 6.44
 200 שקיקים

 של 1 גרם
 תה בשקיקים

 באריזה משפחתית

 תה ״74״ 125 גדם חבילה 1.82 1.58״.

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ט, עין׳ 168.
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ל צו זה ביום י׳׳ד בטבת התשמ״ט (22 בדצמבר 1988). תחילה  2. תחילתו ש

 י׳׳א בטבת התשמ׳׳ט (19 בדצמבר 1988)

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א

ר האוצר ה והמסחר ש ר התעשי  ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 36ז), התשמ״ט-989ו

ם (הוראת תי רו ף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי  בתוקף סמכותנו לפי סעי

ו מצווים לאמור: , אנ ו-1985' ׳  שעה), התשמ׳

ם תיקון התוספת י ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי  1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשי

ל המצרכים המפורטים להלן, , במקום מחיריהם ש ר ש ע ־ ה נ ו מ , בחלק ש 2 1986-  למצרכים), התשמ״ו

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

, טור ב׳  טור א
 המחיר בש״ח במכירה - המחיר בש״ח במכירה

 לקמעונאי לצרכן באזור אילת -
 המצרך המשקל בגרמים כולל מע״מ כולל מע״מ לקמעונאי לצרכן

 ״לחם כהה (אחיד) 750 0.59 0.65 0.51 0.57

 לחמ לבן 750 0.67 0.75 0.58 0.65״.

ואר 1989). תחילה נ ל צו זה ביום כ״ד בטבת התשמ׳׳ט (1 בי  2. תחילתו ש

 כ׳׳ג בטבת התשמ״ט (31 בדצמבר 1988)

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א

ר האוצר ה והמסחר ש ר התעשי  ש

 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ׳׳ט, עמ׳ 418.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 137), התשמ״ט-989ו

ם (הוראת רותי  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי

ו מצווים לאמור: , אנ ו-1985' ׳  שעה), התשמ׳

ם תיקון התוספת י ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי  1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשי

ל המצרכים המפורטים להלן , במקום מחיריהם ש ר ש ע ־ ה ע ש , בחלק ת 2 ו-1986 ׳  למצרכים), התשמ׳

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

 1 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380; התשמ״ט, עמ׳ 419.
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 המחיר בש״ח בחבילות במכירה -

 לצרכן
 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסיטונאי
 מחיר המכירה ללא מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור ב׳ טור א׳
 באזור
 אילת

 טור א׳

 המשקל

 מהמחסן בש״ח
 לטונה נטו
 שם המצרך ללא מע״מ

 ״קמח חיטה

 כהה (אחיד) 490 1 ק״ג 0.64 0.64 0.67 0.67 0.82 0.71

 קמח חיטה
 לבן או קמח

 חיטה רך 545 1 ק״ג 0.70 0.70 0.76 0.76 0.93 0.81

 קמח חיטה
 לבן מיוחד או

 קמח סולת 550 1 ק״ג 0.71 0.71 0.77 0.77 0.94 0.82״.

ואר 1989). נ ל צו זה ביום ב׳׳ד בטבת התשמ׳׳ט (1 בי  תחילה 2. תחילתו ש

 כ״ג בטבת התשמ״ט (31 בדצמבר 1988)

ס ר פ ן ו ע מ י א ל ש ר ו ן ש  >חמ 3-1978) א ר

ר האוצר ה והמסחר ש ר התעשי  ש

 צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מתירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 138), התשמ״ט-989ז

ם (הוראת רותי  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי

ו מצווים לאמור: , אנ 1 1985-  שעה), התשמ״ו

ים רותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשי

ל המצרכים המפורטים להלן , במקום מחיריהם ש ר ש ע ־ ה נ ו מ , בחלק ש 2 1986-  למצרכים), התשמ״ו

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

 טור ב׳
 המחיר בש״ח במכירה

 באזור אילת -
 לקמעונאי לצרכן

 א׳
 במכירה -
 לצרכן

 כולל מע׳׳מ

 טור
 המחיר בש״ח

 לקמעונאי
 המצרך המשקל בגרמים כולל מע״מ

 ״לחם כמון (קימל) 500 0.62 0.70 0.54 0.61

 חלה או מאפה שמרים 500 0.72 0.80 0.63 0.70

 לחמניה 75 0.20 0.25 0.17 0.22

0.83 0.76 0.95 0.87 750 
 לחם כהה (אחיד)

 פרוס וארוז

 לחם לבן פרוס וארוז 500 0.72 0.80 0.63 0.70".

ואר 1989). נ ל צו זה ביום כ״ז בטבת התשמ״ט (4 בי  תחילי. 2. תחילתו ש

ואר 1989) נ  כי׳ו בטבת התשמ׳׳ט (3 בי

ם ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  >חמ 3-1978) א

ר האוצר ר התעשיה והמסחר ש  ש
 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ׳׳ט, עמ׳ 419.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחידיס מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 139), התשמ״׳»-1989

ם (הוראת תי רו ם ובשי ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכי  בתוקף סמכותנ

 שעה), התשמ״ו־-1985', אנו מצווים לאמור:

ים תיקון התוספת ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי  1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשי

ל סוכר לבן יבואו המחירים , במקום המחירים ש , בחלק ראשון 2 1986-  למצרכים), התשמ״ו

 הנקובים לצדם בטורים א׳ דבי:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

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

 ״סוכר לבן 1 ק״ג י 1.00 0.86״.

נואר 1989). תחילה ת התשמ״ט (4 בי ב ס ל צו זה ביום כ׳׳ז ב  2. תחילתו ש

נואר 1989)  כ״ו בטבת התשמ״ט (3 בי

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  >חמ 3-1978) א

ר האוצר ר התעשיה והמסחר ש  ש

 1 סייח התשמ׳׳ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380! התשמ״ט, עמי 420.

 המחיר המרבי

 המחיר המרבי
 באזור אילת

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותימ (הודאת שעה) (מתירים מרביים
 למצרכים), התשמ״לו-989ו

ם (הוראת רותי  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי

ר חפשי באילת (פטורים והנחות ח ור ס , ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אז  שעה), התשמ״ו-־1985'

, אנו מצווים לאמור: 2  ממסים), התשמ״ה-1985

 1. בצו זה -

׳ - מצרך מהמצרכים המפורטים בתוספת: ך ר צ מ  ״

ך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״וי-1975'; ר  ״מע״מ״ - מס ע

ר לקמעונאי״ - כולל הובלת המצרך עד לחצרי הקמעונאי ופריקתו:  ״מחי

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים.

ל המצרך.  2. המחיר המרבי למצרך הוא כנקוב בתוספת בטור א׳ לצידו ש

ת הוא, ל י ב אזור א ש ו  3. (א) המחיר המרבי למצרך המצוי באזור אילת והנמכר בידי עוסק ת

ל המצרך.  על אף האמור בסעיף 2, המחיר הנקוב בתוספת בטור ב׳ לצידו ש

 י ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 סייח התשם״ה, עמ׳ 204.

 3 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
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ר לפי  (ב) מצדך המצוי באזור אילת, הנמכר בידי עוסק תושב אזור אילת והמסומן במחי

 טור א׳ לתוספת, יימכר, על אף אותו סימון, במחיר שלא יעלה על המחיר המרבי הקבוע בטור ב׳

 לתוספת.

, ים למצרכים) ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי  ביטול 4. צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

4 - בטל. 1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

נואר 1989). ל צו זה ביום ה׳ בשבט התשמ״ט (11 בי  תחילה 5. תחילתו ש

 תוספת

 (סעיפים 2 ו־3)

ר כ ו  חלק ראשון: פ

 טור א' טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 שם המצרך המשקל כולל מע״מ

 סובר לבן 1 ק״ג 1.00 0.86

ת קליט ו א ק ש רה, מ  חלק שני: כי

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצדכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצדכן
 שם המצרך התכולה האריזה כולל מע״מ

 בירה ״נשר״ או

 ״נשר פלוס״ 48 ס״ל בקבוק 0.55 0.47

 בירה ״גולדסטאר״ 35 ס׳׳ל בקבוק חוזר 0.50 0.43

 בירה ״גולדסטאר״ 48 ס״ל בקבוק חוזר 0.65 0.56

 בירה ״מכבי״ 33 ס״ל בקבוק או פחית 1.05 0.76

 משקה לתת (מאלט) 48 ס״ל בקבוק 0.50 0.43

 גזוז ״קוקה־קולה״,
 ״קינלי״ או ״ספרייט״

 מתוצרת החברה המרכזית

 ליצור משקאות קלים בע״מ 1.5 ליטר בקבוק 1.87 1.60

 גזוז ״טמפו״ - ״קנקל״ 2 ליטר בקבוק 2.27 1.92

 גזוז ״שוופס״ מתוצרת

 ״יפאורה״ בע״מ 2 ליטר בקבוק 2.40 2.03

 גזוז ״קריסטל״

״ בע״מ 2 ליטר בקבוק 2.26 1.91 ,  מתוצרת ״תבור

 משקה קל הדרים 65 ס״ל בקבוק 0.49 0.39

 משקה קל הדרים ״קריסטל״

 מתוצרת תבורי בע״מ 1 ליטר בקבוק 1.28 1.12

 משקה קל הדרים מתוצרת

 ״יפאורה״ בע״מ 1 ליטר בקבוק 0.82 0.68

 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ט, עמ׳ 000.
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ת ״ויםוצקי״ ר צ ו ת  חלל, שלישי: תה מ

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ת

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 תה ״18״ 100 גרם חבילה 1.00 0.87

 תה ״36״ 100 גרם חבילה 1.03 0.90

 חבילה 1.05 0.91
 25 שקיקים
 של 1 גרם

 תה בשקיקים עם
 סרט ״זהב״

 חבילה 2.37 2.06
 50 שקיקים

 של 1.5 גרם
 תה בשקיקים

 עם סרט ״זהב״

 חבילה 7.75 6.76
 200 שקיקים

 של 1 גרם
 תה בשקיקים באריזה

 משפחתית

 תה ״74״ 125 גרם חבילה 1.91 1.66

ם יבשים י ק ר  חלל! רביעי: מ

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

6.22 7.17 
 מכל פלסטי

 ״ 400 גרם או זכוכית

 אבקת מרק בשר או עוף
 או פטריות מתוצרת

 ״אסם׳/ ״ויטה״ או ״תלמד

 מכל פלסטי 5.65 4.90
 אבקת מרק ירקות מתוצרת

 ״אסם״ ״ויטה״ או ״תלמה״ 400 גרם

 1 ק״ג שקית 14.80 12.88
 אבקת מרק פטריות

 מתוצרת ״תלמה״

 1 ק״ג שקית 14.80 12.88

 אבקת מרק בשר או עוף
 מתוצרת ״אסם״, ״ויטה״

 או ״תלמה״

 1 ק״ג שקית 10.87 9.47

 אבקת מרק ירקות
 מתוצרת ״אסם״,

 ״ויטה״ או ״תלמה״

״ ם פ א ת ״ ר צ ו ת  חלל, חמישי: מוצרי פסטה מ

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 250 גרם חבילה 0.82 0.71
 אטריות ופתיתים

 ״מובחר״

 250 גרם חבילה 0.91 0.79

 מקרונים, ספגטים
 או פתיתים אפויים

 ״מובחר״
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 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 פתיתים 500 גרם חבילה 1.44 1.25

 אטריות ״מובחר״ 400 גרם חבילה 1.26 1.10

 500 גרם חבילה 1.65 1.43

 מקרונים, ספגטים
 או פתיתים אפויים

 ״מובחר״

ית נ ו  חלד! ששי: מי

 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 גרם מכל 3.65 3.17

 מיונית 1 ק״ג מכל 6.84 5.95

ת חריפים ו א ק ש  חלק שביעי: מ

 טור ב׳
 המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 75 ס״ל בקבוק 4.15 3.57

 יין שולחני כרמל הוק

 מתוצרת ״כרמל מזרחי״

 75 ס״ל בקבוק 4.15 3.57

 יין שולחני אדום
 עתיק מעולה מתוצרת

 ״כרמל מזרחי״

 75 ס׳׳ל בקבוק 3.85 3.30

 יין מתוק היובל
 ישן נושן מתוצרת

 ״כרמל מזרחי״

י : שוקולד, קקאו נ  חלק שמי

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצדכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע׳׳מ

 אבקת קקאו ״עלית״ 150 גרם חבילה 1.55 1.35

 אבקת קקאו ״ארזן״ 150 גרם חבילה 1.43 1.24

 500 גרם קופסה 4.28 3.72

 אבקת שתיה ״שוקולית״

 מתוצרת ״עלית״

 1 ק״ג מכל 7.06 6.14

 אבקת שתיה ״אינסטנט
 שייק״ - שוקו

 מתוצרת ״אסם״
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 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

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

 שוקולד חלב ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.57 0.50

 שוקולד חלב ״עלית״ 100 גרם חפיסה 1.10 0.96

 שוקולד חלב ״עלית״ 200 גרם חפיסה 2.10 1.83

 שוקולד מריר ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.70 0.61

 שוקולד מריר ״עלית״ 100 גרם חפיסה 1.29 1.12

 שוקולד מריר ״עלית״ 200 גרם חפיסה 2.50 2.17

 100 גרם חפיסה 1.99 1.73

ובא  שוקולד מי

 שוקולד ״רומלנד״

 חלב או מריר. עם

 או בלי אגוזים

 שוקולד ״פדיונה״ 100 גרם חפיסה 4.00 3.50

 100 גרם חפיסה 4.96 4.31
 שוקולד ״קדבורי״ חלב

 עם או בלי אגוזים

 שוקולד ״סושרד״ 100 גרם חפיסה 5.12 4.45

 שוקולד ״טובלרוך 100 גרם חפיסה 5.56 4.83

 שוקולד ״רוגוזה״ 100 גרם חפיסה 5.56 4.83

 500 גרם מכל 3.32 2.89
 ממרח שוקולד ״קרם מובחר״

 מתוצרת השחר העולה

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל 3.32 2.89

 המחיר בש״ח ליחידה במכירה לצרכן -
 בכל מקום אחר לרבות

 בחנות לרבות מרכול - קיוסק, מסעדה ואצל רוכל -

 טור א׳ טור ב׳ טור א׳ טור ב׳
 כולל באזור כולל באזור
 שם המצרך המשקל האריזה מע״מ אילת מע״מ אילת

1.63 1.87 1.30 1.50 

2.10 2.40 1.73 1.99 

2.10 2.40 1.73 1.99 

 שוקולד ממולא
 בטעם פירות

 ״עליתי׳ 100 גרם חפיסה

 שוקולד מיוחד
 עם אגוזים או

 עם שקדים
 ״עלית״, שוקולד

 ״נובלס״, שוקולד
 ״רוזמרי או שוקולד

 ״קריק קרק״ 100 גרם חפיסה

 שוקולד מסוג
 ״אינטרמצו״

 מתוצרת ורד

 הגליל 100 גרם חפיסה
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ות גרי  חלה תשיעי: סי

 בחלק זה -

ות 20 סיגריות: ות המפורטות בחלק זה, בתפיסות בנ גרי ״ - סי ת ו י ר ג י ס  ״

ציב״ - המחיר המרבי ביום כ״ב בכסלו התשמ״ט (1 בדצמבר 1988): ר הי  ״המחי

ות הוא גרי ות הוא כמפורט בחלק זה! אם המחיר על חבק חפיסת הסי גרי  המחיר המרבי לסי

, המחיר הנקוב על החבק.  נמוך או גבוה מהמחיר בחלק זה, יהיה המחיר המרבי

ות במחיר העולה על גרי נו נקוב - לא ימכור אדם סי  באיו חבק על החפיסה או אם המחיר אי

 המחיר היציב.
 טור א׳ טור ב׳

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 מזרחיות מתוצרו! ״דוכי,״

 דובק פילטר, אםקוט 0.65 0.57

 רויאל, פולריס 0.80 0.70

 וירג׳יניה מתוצרת ״דובק״

 נובלס פילטר 0.95 0.83

 שרתון, נלסון פילטר,

 טיים מנטול 1.15 1.00

 ברודווי 80, טיים, אירופה 1.15 1.00

 ברודווי 100, טיימ 100 1.25 1.09

 מונטנה 1.25 1.09

 מיובאות

 שייק, סודאן 1.00 0.90

 קאנסס, גולדקוסט,

 לאקי סטרייק 1.65 1.45

 קרוון אי 2.00 1.75

 פיטר סטיווםון 2.20 1.90

 דנהיל, רוטמנס אינט.,

 רויאלס, סנט מוריץ,

 קרטיה, מור 2.90 2.50

 קנט, מרלבורו, צסטרפילד,

 פרלמנט, איב ל.מ., לארק,

 קמל, ווינםטון, סלם,

 רוטמנס (80) 2.55 2.20

 איב סן לורן 3.40 3.00
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 חלה עשירי: לחם

 בחלק זה -

, בין שהוא מעורב עם קמחים אחרים בר ״ - לחם הנאפה מקמח כהה או מקמח קי ד)  ״לחם כהה(אחי

ר מאורכת או עגולה: כ ת כ ר ו צ נו מכיל םוכר או שומן, והאפוי ב  ובין אם לאו, שמכיל או שאי

 ״לחם כמון (קימל)״ - לחם חצי כהה, המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם:

ר כ ו נו מכיל סוכר ושומן או המכיל בחומר יבש ס  ״לחם לבן״ - לחם הנאפה מקמח לבן בלבד, שאי

ר מאורכת או עגולה: כ ת כ ר ו צ ל עד 5%, והאפוי ב ר ש עו  או שומן או שניהם כאחד בשי

 ״לחמניה״ - לחם הנאפה מקמח לבן בלבד עם או בלי פרג או שומשום, המכיל בחומר יבש סוכר או

ל לא פחות מ־5% ממשקלו: ר ש עו יהם כאחד בשי  שומן או שנ

ם״ - לחם או מאפה הנאפה מקמח לבן בלבד, בין אם הוא מכיל סוכר, שמן  ״חלה״ או ״מאפה שמרי

 או כל תוספת אחרת ובין אם לאו, ואפוי בצורה קלועה או אחרת, מרצועה אחת או משתי

ל בצק.  רצועות ש

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח במכירה

 באזור אילת -
 לקמעונאי לצרכן

 במכירה -
 לצרכן

 כולל מע״מ

 המחיר בש״ח
 לקמעונאי

 כולל מע״מ
 המשקל
 שם המצדד בגרמים

 לחם כהה (אחיד) 750 0.59 0.65 0.51 0.57

 לחם כהה (אחיד) 500 0.25 0.28 0.22 0.24

 לחם לבן 750 0.67 0.75 0.58 0.65

 לחם לבן 500 0.29 0.33 0.25 0:28

 לחם כמון (קימל) 500 0.62 0.70 0.54 0.61

 חלה או מאפה שמרים 500 0.72 0.80 0.63 0.70

 לחמניה 75 0.20 0.25 0.17 0.22

 לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז 750 0.87 0.95 0.76 0.83

 לחם לבן פרום וארוז 500 0.72 0.80 0.63 0.70

 חלק אחד־עשר: קמח חיטים

 בחלק זה -

״ - מצרך מן המצרכים המפורטים בחלק זה: ך ר צ מ  ״

 ״קמח כהה (אחיד)״, ״קמח לבן מיוחד״ ו״קמח סולת״ - כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים

: 5 יצור קמח חיטה ושיווקו), התשכ״ט-1969 י ם ( רותי  ושי

י טחנת הקמח, בתפזוו־ת - כולל ר ע ש ר המכירה מהמחסן״, לגבי קמח לסוגיו - המחיר ב  ״מחי

דור נו כולל ההעמסה למכונית הלקוח, סי ל הקונה: בשקים - אי נת הקמח על כלי הרכב ש  טעי

 השקים עליה ומחיר השקים:

ך השקים: ר ם לשימוש חד פעמי - המחיר כולל את ע  לגבי קמח בשקי

ך השקים: ר נו כולל את ע ם לשימוש חוזר - המחיר אי  לגבי קמח בשקי

 המחיר במכירה על ידי הסיטונאי כולל הובלה עד מחסן הקונה.

 5 ק״ת התשכ׳׳ט, עמ׳ 1897.
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 המחיר בש״ח בחבילות במכירה -

 לצרכן
 לקמעונאי

 ללא מע׳׳מ
 לסיטונאי

 מחיר המכירה ללא מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע׳׳מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור ב׳ טור א׳
 באזור
 אילת

 טור א׳

 המשקל

 מהמחסן בש׳׳ח
 לטונה נטו
 שם המצרך ללא מע״מ

 קמח חיטה

 כהה (אחיד) 490 1 ק״ג 0.64 0.64 0.67 0.67 0.82 0.71

 קמח חיטה לבן

 או קמח

ג 0.70 0.70 0.76 0.76 0.93 0.81 ״ ך 545 1 ק  חיטה ר

 קמח חיטה לבן

 מיוחד או קמח

 סולת 550 1 ק״ג 0.71 0.71 0.77 0.77 0.94 0.82

 קמח תופח

1.71 1.97 -  מתוצרת ״אסם״ 1 ק״ג

׳ _ _ 0.75 0.65  350 גר

 קמח תופח ״אפיכל״

 מתוצרת ״מטע״

0.67 0.77 - ׳  350 גר

 קמח תופח

״ ם ס א ת ״ ר צ ו ת  מ

ים־עשר: מלח וגפרורים  חלה שנ

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

ת או חבילה 0.51 0.42  מלח שולחן מעולה .1 ק״ג שקי

ת או חבילה 0.53 0.45 ״ 1 ק״ג שקי ש י ב ג  מלח מטבח מעולה ״

ת או חבילה 0.51 0.42 ל 1 ק״ג שקי י ג  מלח מטבח ר

 המחיר בש״ח
 במכירה
 לצרכן

 באזור אילת

 המחיר בש״ח
 במכירה
 לצרכן

 כולל מע״מ

 המחיר בש״ח
 במכירה

 לקמעונאי
 באזור אילת

 המחיר בש׳׳ח
 במכירה

 לקמעונאי
 שם המצרך האריזה ללא מע״מ

ם ־ קופסה בודדת 0.10 0.09 רי  גפרו

ל 12 קופסאות 0.82 0.82 1.05 0.90  גפרורים חבילה ש

ר קפוא ש  חלק שלושה־עשר: ב

 1. בחלק זה -

ר עגל; ש ר קפוא מן הסוגים המפורטים בחלק זה, למעט ב ק ר ב ש ר קפוא״ - ב ק ק ב ש ב  ״

ר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה, השריה, המלחה, ק ר ב ש ר קפוא מעובד ומוכשר״ - ב ק ר ב ש ב  ״

ר ״חלק״. ש  הדחה, נקוי שומן וגידים, כולל גם ב
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ר קפוא טחון ללא תוספת חמרים אחרים פרט למלח: ק ר ב ש ר קפוא טחון״ - ב ק ר ב ש ב  ״

ר מיובא ר קפוא מעגל חלב עד גיל 6 חדשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהי ש ר עגל״ - ב ש ב  ״

 מהולנד!

ר ושומן ש ת ב ב כ ר קפוא פרום שעובד מוורד הצלע, לאחר שהוסרה ש ק ר ב ש ק עין״ - ב  ״סטי

 מהחלק בוורד הצלע הנקרא ״עין״!

 ״המנהל״ - מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיך לענין צו

 זה.

ל ר קפוא מסוג שלא פורט בחלק זה, למעט סטיק עין, יימכר במחיר שלא יעלה ע ק ר ב ש  2. ב

, כולל מע״מ, ובמכירה באזור אילת - 10.50 שקלים חדשים  12.10 שקלים חדשים לק״ג לצרכן

.  לק״ג לצרכן

 המחיר לק״ג בש״וו במכירה
 לקמעונאי(כולל הובלה
 וסבלות למקום עיסוקו)

 ללא מע״מ, לרבות באזור אילת

7.27 

7.67 

7.70 

6.35 

 המחיר בש״ח לק״ג במכירה לצרכן -
 טור א׳ טור ב׳

 כולל מע״מ באזור אילת

 חזה (3) 7.75 6.55

 קשתית (9) 7.00 6.10

 צלעות לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע

7.30 8.65 (10 ,8 ,7 ,2) 

 ורד הצלע וכתף מרכזי (1,4) 10.45 8.85

 צלי כתף, פילה מדומה (6,5) 11.40 9.65

 בשר ארוז בקרטון (קרטון שלם מקורי המכיל 9 חלקים) 9.00 . 7.60

 בשר בקר קפוא טחון 9.10 7.90

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 0.40 0.35

 כבד רגיל מתוצרת ארה״ב 4.25 3.65

 כבד מובחר מתוצרת ארה״ב 4.60 3.95

 כבד מתוצרת ארגנטינה 4.05 3.50

 בשר בקר קפוא מדרום אמריקה ומארצות אחרות

 בקרטונים (9 חלקים)

 בשר בקר קפוא מוכשר

 בשר בקר קפוא מאירופה (קרטון אדום) כתף וכר

 בשר בקר קפוא מאירופה (קרטון כחול) חזה וכו׳
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ה נ י ר ג ר : מ ר ש ע ־ ה ע ב ר  חלק א

 בחלק זה -

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח במכירה - המחיר בש״ח במכירה -

 לקמעונאי לצרכן לקמעונאי לצרכן
 ללא כולל באזור באזור
 שם המצרך האריזה הכמות מע״מ מע״מ אילת אילת

 מרגרינה עם או בלי מלח,
 מרגרינה בטעם חמאה או

 מרגרינה לאפיה חבילה 200 גרם 0.49 0.65 0.49 0.57

 גביע 250 גרם 0.69 0.90 0.69 0.78

 מרגרינה עם או בלי מלח

 או מרגרינה בטעם חמאה

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 0.52 0.68 0.52 0.59

 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 0.54 0.70 0.54 0.61

 מרגרינה עם חלב גביע 250 גרם 0.78 1.02 0.78 0.89

 חלק חמישה־עשר: קפה נמס

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך האריזה המשקל כולל מע״מ

 צנצנת 100 גרס 3.77 3.28
 קפה נמס ספלנדיד

 מתוצרת ״עלית״

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 1.82 1.58

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 6.91 6.00

 פחית 50 גרם 2.86 2.49
 קפה נמס נטול קפאין

 מסוג ״האג״

 פחית 200 גרם 9.81 8.53
 קפה נמס נטול קפאין

 מסוג ״האג״

 חבילה 100 גרם 1.78 1.55
 קפה טורקי מתוצרת

 ״עלית״

 קפה טורקי ״פינג׳אך׳ חבילה 100 גרם 1.93 1.68

עשר: מחברות  חלק שישה־

 טור ב׳
 המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע״מ

 מחברות דפרון חמן או דפתר 16 דף 0.20 0.20

 מחברות דפרון חמן או דפתר 40 דף 0.55 0.50
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עשר: גרבונים  חלה שבעה־

 שם המצרך היצרן תאור המצרך טור א׳ טור ב׳

 גרבונים י קאן קאן״ ״גיבור״ סופר סטאר 20 דניר 2.05 1.80

 גרבונים ׳ קאן קאן״ ״גיבור״ טנדו 20 דניר 2.05 1.80

2.15 2.45 
XL פרפקט סופר 

 (אקםטרונים)
ך ״גיבור״ א  גרבונים ׳ קאן ק

 גרבונים ׳ קאן קאך׳ ״גיבור״ סילואט 10 דניר 4.80 4.20

נה־עשר: נורות  חלה שמו

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך היצרן הסוג כולל מע״מ באזור אילת

 נורות ליבון רגיל תדיראן 40 ווט 1.32 1.14

 נורות ליבון רגיל תדיראן 60 ווט 1.69 1.41

 נורות ליבון רגיל תדיראן 75 ווט 1.76 1.50

 נורות ליבון רגיל תדיראן 100 ווט 1.76 1.50

 נורות ליבון לונג לייף תדיראן 40 ווט 1.47 1.23

 נורות ליבון לונג לייף תדיראן 60 ווט 1.85 1.60

 נורות ליבון לונג לייף תדיראן 75 ווט 1.97 1.65

 נורות ליבון למג לייף תדיראן 100 ווט 1.97 1.65

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 40 ווט 1.70 1.48

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 60 ווט 2.14 1.82

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 75 ווט 2.26 1.94

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 100 ווט 2.26 1.94

נואר 1989)  ד׳ בשבט התשמ׳יט (10 בי

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א

ר האוצר ה והמסחר ש ר התעשי  ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מדבי בעד שירותים
 בגן ילדים), התשמ״ע-1989

ם (הוראת תי רו  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי

/ אנו מצווים לאמור: ו-1985' ׳ , התשמ׳  שעה)

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
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ם י ת ו ר י ר מרבי בעד ש י ח מ ) ם י ת ו ר י ש  1. על אף האמור בסעיף 2 (א) לצו הפיקוח על מצרכים ו

ילדים כמפורט בטבלה ־ ם בגן תי רו , התשמ״ד-1984~, יהא המחיר המרבי בעד שי ם) לדי  בגךי

 שלהלן:

 מחיר מרבי

ם י ש ד ם ח י ל ק ש  ב

 הציוד בגן
 הילדים הוא
 כשעור שבין
 55% ל־70%

 הציוד בגן
 הילדים הוא

 כשעור שבין
 71% ל־ 85%

 הציוד בגן
 הילדים הוא
 בשעור של
 86% ומעלה

 רמה י רמה 2 רמה 3
 גננת מוסמכת בעלת ותק של 13 שנים ומעלה 211 206 190

 רמה 4 רמה 5 רמה 6

167 181 190 

 רמה ז רמה 8 רמה 9

158 167 177 

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים או גננת
 בלתי־מוסמכת בעלת ותק של 12 שנים ומעלה
 או גננת הלומדת להסמכה במשך 5 שנות

 לימודיה הראשונות

 גננת בלתיימוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים

ר ו ש י ת על־־ידי משרד החינוך, ובאין א נ נ תן לג י ״ - כמצויין באישור שנ ה מ ר  בצו זה, ״

 רמה 9.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב בכסלו התשמ״ט (1 בדצמבר 1988).

 ו׳ בטבת התשמ״ט (14 בדצמבר 1988)

 (חמ 2-283)

ן ו ב ק נ ח צ ם י י ס ה נ ש  מ

ר החינוך והתרבות ר האוצר ש  ש

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 291: התשמ״ח, עמי 81.
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