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 תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשמ״ס-989ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מס הכנסה (פחת), 21941, בתוספת בי, במקום פרק v ספרים יבוא:
\ ספרים וקלטות:  ״

 (1) ספרות מקצועית - 15%!

 (2) קלטות וידאו מוקלטות בבעלות (ללא רכישת זכויות) - 25%״.

 2. תחולת תקנות אלה משנת המס 1989.

ן פרס ו ע מ  ש
 שר האוצר

 ו׳ באב התשמ״ט (7 באוגוסט 1989)
 (חמ 3-597)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 עייר 1941, תום׳ 2, עמי 1261: ק״ת התשל״ט, עמי 849.

 תיקון תוספת ב׳

 תחולה

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון "דולדי להכנסה חדשית״)(תיקון מסי 4),

 התשמ״ט-989ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 התשט׳׳ז-1956', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״דולרי להכנסה חדשית׳׳), התשמ״ד-
:21984 

 (1) בסעיף 2, האמור בסעיף קטן ב׳ יסומן (1), ואחריו יבוא:
 ״(2) חוסך אשר סיים את תקופת החסכון שלו בתכנית עד מועד סיום התכנית או עד
 מועד אחד שיקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר בהודעה
 ברשומות (להלן - מועד סיום חידוש התכנית), ולא משך את הכספים שהצטברו
 לזכותו בתום תקופת החסכון, או משך חלק מהם, ייחשב כמצטרף לתכנית זאת מחדש
 וכמפקיד בה את הכספים שלא נמשכו לרבות ההטבות עליהם (להלן - הפקדה

 מחודשת).
 בתקנות אלה -

 (א) תקופת חסכון - לרבות תקופות חסכון נוספות!
 (ב) יום סיום תקופת החסכון הקודמת בתכנית ייחשב כיום ההפקדה לענין הפקדה

 מחודשת״.

 תיקון התוספת

 י ס׳׳ח התשט״ז, עמ׳ 152: התשל״ו, עמ׳ 59: התשמ׳׳ד, עמ׳ 76.
 ג ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2582: התשמ׳׳ה, עמי 413; התשמ״ו, עמ׳.346¡ התשמ׳׳ט, עמ׳ 1012.
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 (2) בסעיף 2. ז. - •
 (א) בפסקה (2), במקום ״בתום תקופת החםמ־ך׳ יבוא ״בתום תקופת חסכון

 שתסתיים אחרי מועד סיום התכנית או אחרי מועד סיום חידוש התכנית״.
 (ב) אחרי פסקה (7) יבוא:

 ״(8) משיכת כםפים לענין הפקדה מחודשת
 (א) החוסך רשאי למשוך את ההפקדה המחודשת או חלק ממנה מן
 התכנית בכל יום רביעי במשך תקופה של 30 ימים החל ביום ההפקדה,

 ללא הודעה מראש.
 (ב) משך החוסך את כספי ההפקדה המחודשת מן התכנית או חלקם לפני
 תום שנה מתחילת תקופת החסכון, יזוכה על הסכום שמשך בי70%

 מהפרשי השער.
 (ג) משך החוסך את כספי ההפקדה המחודשת או חלקם מן התכנית
 בתקופה שמתום שנה מתחילת תקופת החסכון ועד תום תקופת החסכון,

 יזוכה על הסכום שמשך ב־95% מהפרשי השער.
 (ד) על אף האמור לעיל, אם משך החוסך את כספי ההפקדה המחודשת
 או חלקם מן התכנית ביום רביעי האחרון בו תמו שנתיים, שלוש או ארבע
 שנים מתחילת תקופת החסכון, יזוכה במלוא הפרשי השער על הסכום

 שמשך״.
 (3) בסעיף 3.א.׳ בסופו יבוא:

 ״לגבי הפקדה מחודשת תנאי ההסכם לא יהיו פחותים מאשר תנאי הסכם שייחתם עם
 חוסך המצטרף לתכנית לראשונה באותו מועד״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ באלול התשמ״ט (1 בספטמבר 1989). תחילה

 א׳ באב התשמ״ט (21 באוגוסט 1989)
ן פרס ו ע מ  (חמ 3-456) ש

 שר האוצר

 תקנות בתי הסוהר (סדרי דין גדיון משמעתי) (תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110ו(א) ו־132 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש1, התשל״ב-! 197 י,
 ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 110 לתקנות בתי הסוהר (סדרי דין בדיון משמעתי), התשמ״ט-21989 - בטלה. ניטול תקנה 110

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בתמוז התשמ״ט (28 ביולי 1989). תחילה

 ט״ו בתמוז התשמ׳׳ט (18 ביולי 1989)
ם בר לב י י  (חמ 3-2140) ח

 שר המשטרה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ׳, 458.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 447.
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 תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון מס׳ 11), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163, 171, 177 וי242 לחוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968י, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי, התשי״ד-21954, במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) מועד תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המשלם דמי
 ביטוח מהכנסת המינימום האמורה בפרט 4 בלוח י״א לחוק, הוא ה־15 בינואר של כל שנה

 שוטפת - בעד שנת המס שקדמה לאותה שנה שוטפת״.

 תחולה 2. תחולתה של תקנה 1 לגבי שנת המס 1989 ואילך.

 ט״ז באב התשמ״ט (17 באוגוסט 1989)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-299) י

 ראש הממשלה
• ושר העבודה והרווחה 1 0 ׳ 8 מ  1 ס״ת התשכ״״׳ ע

 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 649! התשמ״ט, עמ׳ 696.

 תקנות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה וההליכה)

 (תיקון מסי 2), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ג ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח
 משולב]' (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה וההליכה),
 התשמ״ד-21984 -

 (1) בפסקה (1), במקום ״מן התגמולים המשולמים לפי סעיף 5 לחוק (להלן -
 התגמולים הרגילים)״ יבוא ״מן השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק(להלן - השכר

 הקובע)!

 (2) בפסקה (2), במקום ״מן התגמולים הרגילים״ יבוא ״מן השכר הקובע״!

 (3) בפסקה (3), במקום ״מן התגמולים הרגילים״ יבוא ״מן השכר הקובע״.

 ט׳ בתמוז התשמ״ט (12 ביולי 1989)
ן י ב ק ר ח צ  >חמ 3-1144) י

 שר הבטחון

 1 ס״ת התשי׳׳ט, עמי 270¡ התשמ״ד, עמ׳ 140.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1912: התשמ״ה, עמי 1281.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק)(מסי 3ו), התשמ״ט-989ו

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

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2. ׳
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 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

 בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (526)2 יבוא:
 ״(527) גרגירי חיטה מיובאים למספוא

 (528) תירם נטול נבטים גרוס
 (529) תירס נטול נבטים

 (530) טפיוקה
 (531) תורמוס״

 תחילתו של צו זה ביום כ״ט בסיון התשמ״ט (2 ביולי 1989).

.1 

ז ו ם כץ ע ה ר ב  א
 שר החקלאות

 כ״ט בסיון התשמ״ט (2 ביולי 1989)
ן פרס ו ע מ ) ש a m 3-1976 

 שר האוצר
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 1316.

י 23), ס מ ) ( ט פ  צו שעת חירום (שיעור היטל חוגה על מוצרי נ
 התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־6 לתקנות שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-11958, אני
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגד״

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!
 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע׳׳מ, םונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא ׳שיקבע לענין זה

 בידי מנהל המינהל!

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.
 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת היטל

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
 טור ג׳ טור ד׳

 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -
 מוצרי הנפט יחידת מידה . למעט אילת באילת

 בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
> 

 א.
 ואינו עולה על 91 ק׳׳ל 89.69 90.40

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 124.82 127.57

 ג. סולד ק״ל 95.15 94.57
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 86.26 —
 בהזרמה ק״ל 95.64 —
 במכליות ק״ל 95.15 —

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 49.81 52.73

 ה. דס״ל -
 בהזרמה ק״ל 77.71 —

 במכליות ק״ל 77.69
 ס״ח התשכ״ד, עמי 175¡ התשמ״ט, עמי 24.
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 טור ג׳ טור ד
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.19 —

 ז. גפ׳׳מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.95 —

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט.מ. 158.09 —
 במילוי ט.מ. 159.09 —

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

 בחיפה ט.מ. 5.39 —
 באשדוד ט.מ. 5.39 —

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 5.39 —
 באשדוד ט.מ. 5.39 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%):
 לחברת החשמל ט.מ. 5.24 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 5.24 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 5.24 _
 באשדוד ט.מ. 5.24 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.24 —
 באשדוד ט.מ. 5.24 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ.:
_ 17.77 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.בי5 17.77 —
 בלתי מנושף 17.77 _

 יב. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד ק״ל 18.57 —
 בהזרמה ט.מ. 19.12 —

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

ל הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ט י ה ם ה י ל ש  ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באב התשמ׳׳ט (17 באוגוסט 1989).

 ט״ו באב התשמ׳׳ט (16 באוגוסט 1989)
ל ח ה ש ש  (חמ 3-2152) מ

 2 שר האנרגיה והתשתית

 2 ק׳׳ת התשי״ח, עמ׳ 160.
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ם (החזר למחזיק כמוצרי נפס) (מס׳ 2), התשמ״ט-1989 ת ת ח ע  צו ש

 בתיקף סמכיתי לפי תקנית 2, 6 ו־14 לתקנות שעת יחרים(תשלום חובה), התשי׳׳ח-11958,
 אני מצייה לאמיר:

 1. בצי זה - הגדרות

 ״צי המחירים״ - צי יציבית מחירים במצרכים ובשיריתים (מחירים מרביים למיצרי נפט),
 התשמ״ח-21988!

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצי המחירים!

 ״גז״ - גז נפט מעובה!

 ״תחנת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין,
 סולר או קרוסין!

 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת!

 ״מחסן טובין״ - מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנת דלק, ולגבי גז - מי שמחזיק גז
 לצורך שיווקו, למעט גז הנמצא במערכות להספקה מרכזית של גז דרך מונים!

 ״מלאי דומם״ - בנזין, סולר וקרוסין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחםנים בתחנת דלק!

 ״היום הקובע״ - יום פרסום הודעה מס׳ 16 לשנת התשמ״ט בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי
 נפט, מכוח סעיף 4 לצו המחירים, בשעה 01.00!

 ״חברה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל!

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
 התשמ״ה-31985.

 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלין, יקבל. החזר היטל על
ך מחזיק מוצרי נפט י ח ף א י ח ם מ ן י ן ק ע מ ם _ ל מ ן י ד א ל ט מ ע מ ׳ ל ע ב ן ק ם ה ו י ו ב ת ו ש ר ב ט ש פ י נ ר צ ו ה על מ נ י ד מ  מאוצר ה

 של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף - החזר היטל בשיעור שנקבע להלן
 לצידו של מוצר הנפט המסויים.

 בישראל למעט
 אזור אילת באזור אילת

 בשקלים חדשיס

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן 0.90 ש״ח לליטר

 בישראל, ו־0.78 ש״ח באזור אילת 0.0435 לליטר 0.05 לליטר

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91
 ומחירו לצרכן 1.00 ש״ח לליטר ביש

 ראל, וי0.87 ש״ח באיזור אילת 0.0174 לליטר 0.02 לליטר

 ג. סולר 0.0174 לליטר 0.02 לליטר

 ד. קרוסין (נפט) 0.0087 לליטר 0.01 לליטר

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175: התשמ״ט, עמ׳ 24..

 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1002.

 3 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 204.
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 החזר היטל למחזיק 3. . מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק יקבל מאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו,

ט למעט מלאי דומם - למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח י " י צ ו מ  ב

 במחסן דלק
 עודף - החזר היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט המסדים:

 בשקלים חדשים

 48.17 ל־1000 ליטר!

 21.83 ל־1000 ליטר!

 20.32 ל־1000 ליטר!

 11-69 ל־1000 ליטר!

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

 ג. סולר

 ד. קרוסין (נפט)

 4. (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3, מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
 נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה, יקבלו על מוצרי הנפט החזר היטל בסכום ההפרש בין המחיר
 המרבי לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי הודעה (מס׳ 16 לשנת התשמ״ט) בדבר עדכון

 מחירים מרביים למוצרי נפט שפורסמה בילקוט הפרסומים.

 (ב) החזר ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 (1) כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל!

 (2) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוסין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים!

 (3) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על 48 ק״ג,
 ובלבד שהתקופה.בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה
 האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי אספקת גז), התשל׳׳ו-41976.

 5. החזר היטל לפי צו זה ישולם עד יום י״ז באלול התשמ׳׳ט (17 בספטמבר 1989).

 6. החזר היטל לפי צו זה ישלם מנהל המכס ומע׳׳מ, ואילו החזר היטל על גז והחזר היטל לפי
 סעיף 4 ישלם מנהל מינהל הדלק.

 7. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק, ירשום בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת
 עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה כלשהי של מוצרי נפט, את מלאי מוצרי הנפט שהוא
 מחזיק באותה עת - אם המלאי אפס, ירשום אפם - ואת קריאת מונה המשאבות, וימסור למנהל
 המכס ומע״מ או למי שהוא הסמיך, עם דרישתו, אך לא יאוחר מהיום הארבעה־עשר שלאחר היום

 הקובע, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, הצהרה על המלאי האמור.

 8. הזכאי להחזר היטל על גז ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע.

 9. הזכאי להחזר היטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום הי14 שלאחר
 היום הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

 החזר היטל
 על מוצרי

 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 מועד לתשלום

 דרכי סילוק
 ההיטל

 רישום מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על גז

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 4 ק״ת התשל״ו, עמי 1577.
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 10. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר. שמירת דינים

 11. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באב התשמ״ט (17 באוגוסט 1989). תחילי

 תוספת

 (סעיף 1)
 ק ל  רשימת מחסני ד

 !. סוכנות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48.
 2. סוכנות פז, פתח תקוה, רח׳ פינםקר 9.

 3. סוכנות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54.
 4. סוכנות פז, חולון, רח׳ םוקולוב 79.

 5. סוכנות פז, רמלה, רח׳ הרצל 87.
 6. סוכנות פז, ירושלים, ליד תחנת פז בא־טור, חסן אלסיד.

 7. סוכנות םונול, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 13, ברניצקי ושות׳.

 ט״ו באב התשמ״ט (16 באוגוסט 1989)
ל ח  >חמ 3-2152) משה ש

 שר האנרגיה והתשתית

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)

 (מחירים מרביים לחלב ומוצריו)(מס׳ 2) (תיקון), החשמ״ט-1989

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

 1 . בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים לחלב ומוצריו) תיקיו מחירים
 (מס׳ 2), התשמ״ט-21989, בפרק חלב ומשקאות חלב, בטור ד׳, במקום המחירים הקבועים

 למצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים המפורטים להלן לצידם:

 מחיר לצרכן
 המצרך מחיר לקמעונאי כולל מע״מ

 חלב עמיד 1% 1.53 2.00

 חלב עמיד 3% מתוצרת תנובה, רמת הגולן 1.54 2.03

 חלב טרי 3% שומן 1.30 1.71

 חלב טרי 1% 1.27 1.69

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באייר התשמ״ט (28 במאי 1989). תחילה

 ט״ז באייר התשמ׳׳ט (21 במאי 1989)
ז ו ם כץ ע ה ר ב ן פרם א ו ע מ  ,>חמ 3-1978) ש

 שר האוצר שר החקלאות

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 502.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)

 (מחירים מרביים לחלב ומוצריו באילת) (מס׳ 2) (תיקון), התשמ״ט-989ז

 בתוקף סמכותנו לפי םעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ׳׳ו-11985, וסעיף 15(א) לחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),

 התשמ״ה-21985, אנו מצווים לאמור:

 חיקו! מחירים 1 . בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים לחלב ומוצריו

 באילת)(מס׳ 2), התשמ׳׳ט-31989, בפרק חלב ומשקאות חלב, בטור ד׳, במקום המחירים הקבועים
 למצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים המפורטים להלן לצידם:

 המצרך מחיר לקמעונאי מחיר לצרכן

ב עמיד 1% 1.53 1.72  חל

ת הגולן 1.54 1.75 מ בה, ר ו ת תנ ר צ ו ת ב עמיד 3% מ  חל

ת יטבתה 1.30 1.47 ר צ ו ת  חלב טרי מ

 חלב טרי 1% שומן 1.27 1.45

 חחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳א באייר התשמ״ט (26 במאי 1989).

 ט׳׳ז באייר התשמ״ט (21 במאי 1989)
ז ו ע ץ כ ם ה ר ב ס א ר פ ן ו ע מ  (חמ 3-1978) ש

 שר האוצר שר החקלאות

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

 3 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 506.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 6), התשמ״ט-989ן

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

 1. בצו זה -

 ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975.

 ״מספוא״ - כל אחד מאלה:
 (1) סורגום!
 (2) שעורה!

 (3) תירס!
 (4) סובין חיטה!

 ״סורגום״ - שהלחות בו אינה עולה על 14%, המשקל הנפחי הינו 55.0 ליברות לבושל לפחות, אין
 בו יותר מ־5% חמרים זרים וגרגירים שבורים ו־5% גרגירים פגומים!

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ס״ח התשל׳׳ו, עמ׳ 52.
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 ״שעורה״ - שהלחות בה אינה עולה על 14%, המשקל הנפחי הינו 64.0 ק״ג להקטוליטר לפחות,
 אין בה יותר מ־3% חמרים זרים וגרגירים שבורים ו־5% גרגירים פגומים!

 ״תירס״ - שהלחות בו אינה עולה על 14.5%, המשקל הנפחי הינו 54.0 ליברות לבושל לפחות,
 אין בו יותר מ־3% חמרים זרים וגרגירים שבורים ו*5% גרגירים פגומים!

 ״סובין חיטה״ - שמכיל לפחות 14% חלבון, 12% תאית, הלחות בו אינה עולה על 14% והחמרים
 הזרים אינם עולים על 1%.

 2. (א) המחיר המרבי לטון מספוא מן המינים המפורטים להלן בטור א׳ יהיה כמפורט לצדם מחיי מרבי

 בטור ב׳:

 טור ב׳
 טור א׳ המחיר בשקלים חדשים

 מין המספוא לא כולל מע״מ

 סובין חיטה 300
 םורגום 325
 שעורה 353
 תירס 342

 (ב) המחיר המרבי כאמור בסעיף קטן (א) לסורגום, לתירס ולשעורה הינו בשער
 ממגורת הנמל, ולסובין חיטה - בשער טחנת הקמח.

 (ג) המחיר לסורגום, שעורה ותירס ישולם בידי הקונה 125 ימים לאחר תום החודש שבו
 נרכש! המחיר ישתנה בהתאם לשינויים שחלו בין שער הדולר ביום הרכישה לבין שער הדולר
 ביום התשלום, ועליו תווסף ריבית ליבור + 2%¡ בסעיף זה, ״שער הדולר״ - שער החליפין היציג

 של הדולר של ארה״ב של אמריקה שמפרסם בנק ישראל.

 (ד) תשלום במועד מוקדם מהמפורט בצו זה יזכה את הרוכש בהנחה בשיעור של 0.25%
 לשבוע מהמחיר המרבי.

 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)(מס׳ ניטול
 5), התשמ״ט-31989 - בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בסיון התשמ״ט (3 ביולי 1989). חחילה

 כ״ט בםיון התשמ״ט (2 ביולי 1989)
ז ו ם כץ ע ה ר ב ן פרס א ו ע מ  >חמ 3-1978) ש

 שר האוצר שר החקלאות

 3 ק׳׳ח התשמ״ט, עמי 1015.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 7), התשמ״ט-989ו

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

 הגדרה 1. בצו זה -

 ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975.

 ״מספוא״ - כל אחד מאלה:
 (1) סורגום!
 (2) שעורה:

 (3) תירס:
 (4) סובין חיטה!

 ״סורגום״ - שהלחות בו אינה עולה על 14%, המשקל הנפחי הינו 55.0 ליברות לבושל לפחות, אין
 בו יותר מ־5% חמרים זרים וגרגירים שבורים ו־5% גרגירים פגומים: י

 ״שעורה״ - שהלחות בה אינה עולה על 14%, המשקל הנפחי הינו 64.0 ק״ג להקטוליטר לפחות,
 , אין בה יותר מ־3% חמרים זרים וגרגירים שבורים ו־5% גרגירים פגומים!

 ״תירס״ - שהלחות בו אינה עולה על 14.5%, המשקל הנפחי הינו 54.0 ליברות לבושל לפחות,
 אין בו יותר מ־3% חמרים זרים וגרגירים שבורים ו־5% גרגירים פגומים!

 ״סובין חיטה״ - שמכיל לפחות 14% חלבון, 12% תאית, הלחות בו אינה עולה על 14% והתמרים
 הזרים אינם עולים על 1%.

 ״שער הדולר הבסיסי״ - 1.97 שקלים חדשים לדולר של ארצות הברית של אמריקה!

 ״שער הדולר ביום התשלום״ - שער החליפין היציג של הדולר'של ארצות הברית של אמריקה
 שפרסם בנק ישראל ביום התשלום.

 מחיר מרכי 2. (א) המחיר המרבי לטון מספוא מן המינים המפורטים להלן בטור א׳.יהיה כמפורט לצדם

 בטור בי:
 טור א׳ טור ב׳

 מין המספוא המחיר בשקלים חדשים

 סובין חיטה 300
 סורגום 302
 שעורה 326
 תירס 324

 (ב) המחיר המרבי כאמור בסעיף קטן(א) לםורגום לתירם ולשעורה הינו בשער ממגורת
 הנמל, ולסובין חיטה - בשער טחנת הקמח.

 (ג) המחיר המרבי לסורגום שעורה ותירס ישולם בידי הקונה 125 ימים לאחר תום
 החודש שבו נרכש! המחיר ישתנה בהתאם לשינויים שחלו בין שער הדולר הבסיסי לבין שער
 הדולר ביום התשלום, ועליו תיווסף ריבית ליבור + 2% לשנה לתקופה שמתום החודש שבו נרכש

 ועד ליום התשלום.

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ס״ח הוזשל״ו, עמ׳ 52.
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 (ד) תשלום במועדימוקדם מן האמור בצו זה יזכה את הרוכש בהנחה בשיעור של 0.12%
 לשבוע מהמחיר המרבי. :י

 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)(מס׳ ביטיל
 6), התשמ׳׳ט-31989 - בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באב התשמ׳׳ט (3 באוגוסט 1989). תחילה

 א׳ באב התשמ׳׳ט (2 באוגוסט 1989)
ז ם כץ עו ה ר ב ן פרס א ו ע מ  >חמ 3-1978) ש

 . . שר האוצר שר החקלאות
 3 ק״ת התשמ״ט, עמי 1346.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)

ן מסי 34), התשמ"ט-1989  (מחירים מרביים למצרכים)(תיקו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקו! התוספת
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק תשיעי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

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

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

 ״מיובאות
 שייק, סודאן 1.10 0.96

 קאנסס, גולדקוסט, לאקי סטרייק 1.85 1.60

 קרוון איי 2.25 1.95

 פיטר סטיווסון 2.40 2.10

 מהיל, רוטמנם, אינט, רויאלס, סנט מוריץ,
 קרטיה, מור 3.20 2.70

 קנט, מרלבורו, צ׳סטרפילד, פרלמנט, איב, ל.מ.,
 לארק, קמל, ווינםטון; סלם, רוטמנם (80) 2.90 2.50

 איב 120 3.10 2.70

 איב סן לורן 3.70 3.20״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באב התשמ״ט (17 באוגוסט 1989). תחילה

 ז׳ באב התשמ״ט (8 באוגוסט 1989)
ן פרס ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  >חמ 3-1978) א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 1 ק״ת התשמ״ט, עמי 421 ועמי 1135.
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 צו יציבות מחירים גמצדכים ובשירותים (הודאת שעה)
ן מס׳ 35), התשמ״ס-1989  (מחירים מרביים למצרכים)(תיקו

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

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק רביעי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן,
 יבואו המחירים הנקובים לצידם 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

 ״אבקת מרק בשר או עוף
 או פטריות מתוצרת מכל פלסטי

 ״אסם״, ״ויטה״ או ״תלמה״ 400 גרם או זכוכית 7.82 6.80

 אבקת מרק ירקות מתוצרת

 ״אסם׳׳, ״ויטה״ או ״תלמה״ 400 גרם מכל פלסטי 6.16 5.37

 אבקת מרק פטריות
 מתוצרת ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 16.13 14.00

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

 או ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 16.13 14.00
 אבקת מרק ירקות

 מתוצרת ״אסם״,

 ״ויטה״ או ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 11.85 10.30״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באב התשמ״ט (17 באוגוסט 1989).

 ז׳ באב התשמ״ט (8 באוגוסט 1989)
ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (תמ 3-1978) א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)

ן מס׳ 36), התשמ״ס-1989  (מחירים מרביים למצרכים)(תיקו

 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
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק שני, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן, יבואו

 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ דבי:

 י סייח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
 1 ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 421 ועמי 919.
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 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

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

 ׳בירה ״נשר״ או

 ״נשר פלוס״ 48 ס״ל בקבוק 0.65 0.55

ל בקבוק חוזר 0.60 0.50 ״ ס 3  בירה ״גולדסטאר״ 5

 בירה ״גולדםטאר״ 48 ס״ל בקבוק חוזר 0.75 0.65

 בירה ״גולדסטאר״ 33 ס״ל בקבוק חדיפעמי 0.90 0.80

 בירה ״מכבי״ 33 ס״ל בקבוק או פחית 1.15 0.85

 משקה לתת (מאלט) 48 ס״ל בקבוק 0.60 0.50'

 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באב התשמ״ט (17 באוגוסט 1989). תחילה

 י׳׳ד באב התשמ״ט (15 באוגוסט 1989)
ן פרס ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (חמ 0-1978 א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)

 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מסי 37), התשמ"ט-989ן

 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 תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ׳׳ט-21989, בחלק ששי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־כ׳:

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

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

 ״מיונית 500 גרם מכל 4.10 3.60

 מיונית 1 ק״ג מכל 7.70 6.70״

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳׳ז באב התשמ״ט (17 באוגוסט 1989). תחילה

 י״ד באב התשמ״ט (15 באוגוסט 1989)
ן פרס ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  >תמ 3-1978) א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 421.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים

989ו ן מס׳ 38), התשמ״ט־  למצרכים)(תיקו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
׳ אנו מצווים לאמור:

 שעה), התשמ׳׳ו-11985

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק ראשון, במקום מחיריו של סוכר לבן, יבואו המחירים

 הנקובים לצידו בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:
 טור א׳ טור ב׳

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במגירה לצדכן .

 המצרך המשקל כולל מע״מ באזור אילת

 ״סוכר לבן 1 ק״ג 1.80 1.57״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ג באב התשמ׳׳ט (24 באוגוסט 1989).

 כ׳ באב התשמ״ט (21 באוגוסט 1989)
ן פרס ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  >חמ 3-1978* א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ס״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 ק״ח התשמ׳׳ט, עמי 421 ועמי 1103.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מתירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 39), התשמ״ט-1989

 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
 למצרכים), התשמ׳׳ט-21989, בחלק שניםיעשר, במקום מחיריהם של גפרורים כמפורט להלן,

 יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ויב׳:

 טור א׳ טור כ׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לקמעונאי במכירה לצדכן במכירה לצרכן
ל מע״מ באזור אילת ל  המצרך האריזה ללא מע״מ מ

 ״גפרורים קופסה בודדת 0.10 0.09

 גפרורים חבילה של 12 קופסאות 0.90 1.15 1.00״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באב התשמ׳׳ט (24 באוגוסט 1989).

 כ׳ באב התשמ״ט (21 באוגוסט 1989)
ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 י ס״ת התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421.
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