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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים (תיקון מס׳ 108), החשמ׳׳ח-988ו

 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
, בחלק אחדיעשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן  למצרכים), התשמ״ו-21986

 יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב/ לפי הענין:

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 ״שוקולד חלב ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.48 0.42

 שוקולד חלב ״עלית״ 100 גרם חפיסה 0.93 0.81

 שוקולד חלב ״עלית״ 200 גרס י חפיסה 1.77 1.54

 שוקולד מריר ״עלית״ 50 גרם חפיסה 0.57 0.50

 שוקולד מריר ״עלית״ 100 גרם חפיסה 1.06 0.92

 שוקולד מריר ״עלית״ 200 גרם חפיסה 2.10 1.82

 ם׳׳ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 380¡ התשמ׳׳ח, עמ׳ 693.
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 המחיר בשקלים חדשים ליחידה במכירה לצרכן ־
 בכל מקום אחר לרבות מזנון.
 בחנות קיוסק, מסעדה ואצל רובל

 טור א׳ טור ב׳ טור א׳ טור ב׳
 כולל באזור כולל כאזור
 ־מצי••־ המשקל האריזה מע״מ אילת מע״מ אילת

 שוקולד ממולא כטעם

 פירות ״עלית״ 100 גרם חפיסה 1.26 1.09 1.60 1.40

 שוקולד עם אגוזים או עם שקדים

 מיוחד ״עלית״, שוקולד נובלס,

ק  שוקולד רוזמרי או שוקולד קרי

 ק רק 100 גרם חפיסה 1.71 1.50 2.05 1,75

 שוקולד מסוג ״אינטרמצו״

 ורד הגליל 100 גרם חפיסה 1.71 1.50 2.05 1.75

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

 המצרך המשקל האריזה כולל 8ע״מ באזור אילת

 שוקולד מיובא שוקולד ״רומלנד״ חלב או

ר עם או בלי אגוזים 100 גרם חפיסה 1.67 1.45  מרי

ונה״ 100 גרם חפיסה 3.38 2.94  שוקולד ״פרי

״ חלב עם או רי  שוקולד ״קדכו

 בלי אגוזים 100 גרס חפיסה 17 .4 3.63

 שוקולד ״סושרד״ 100 גרם חפיסה 4.30 3.74

 שוקולד ״טובלרון״ 100 גרם חפיסה 4.68 4.07

 שוקולד ״רוגוזה״ 100 גרם חפיסה 4.68 4.07

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל 2.53 2.20

 ממרח שוקולד ״קרם מובחר״ 500 גרם מכל 2.53 2.20

 מתוצרת ״השחר העולה״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳יא באדר התשמ׳׳ח (10 במרס 1988).

 י״ז באדר התשמ״ח (6 במרס 1988)
ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  !חמ 3-1978) א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 למכירת רעל)(מס׳ 2), התשמ״ח-988ו

 הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל),

 במדד, אני מודיע לאמור:

 הודעת הרוקחים (אגדת תעודת היתר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א(ד) לצו

 התשל״ז-1977' (להלן - הצו), ועקב רעליה

 י ק״ת התשל״ז, עמי 621: התשמ״ח, עמי 166.
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 1. נוסח סעיף 1 לצו יהיה כך: י העלאת אגרות

 ״1. בעד תעודת היתר למכירת רעל או חידושה תשולם אגרה של 72 שקלים חדשים.״

ם לס ר ו  י

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ה באדר התשמ׳יח (14 במרס 1988)

 (חמ 3-2015)

 הודעת המילדות (אגרות רשיון ותעודות היתר) (מס׳ 2),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ד) לצו המילדות (אגרות רשיון ותעודות היתר), התשמ׳יד-

 1983' (להלן -- הצו) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח סעיפים 1 ו־2 לצו הוא כך: העלאת אגרית

 ״אגרת רשיון 1. בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון,

 אגרה בסך 12 שקלים חדשים.

 2. בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם

 תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי העניו, אגרה בסר

 4 שקלים חדשים.״

ם לס .. ר ו  י

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס ?1)
 (חס 3-585)

 ק״ת התשמ״ד, עמי 53: התשמ״ה, עמי 196.

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת
 מזיקים לאדם) (מס׳ 2), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב)(3) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת

 מזיקים לאדם), התשכ״ב-1962' (להלן - הצו) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 נוסח סעיף 8(א) לצו הוא כך: העלאת אגרות

 ״(א) בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב

 בצידו בטור בי:

.1 

 סור כ׳

 האגרה כשקלים חדשים

115 

"37 

 (1) תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד

 (2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד,
 לכל חומר פעיל נוסף

ם לס ר ו  י

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988)
 (חמ 3-527)

 ק״ת התשב״ב, עמי 1097: התשמ״ח, עמי 190.
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 הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכד סרחו! סניגור) (מס׳ 3),
 החשמ״ח-988ו

 כתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974' (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעורי 1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים חדשים לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום י״ד

ם בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988) כדלקמן: י י ו ג י נ ת ס ח י " י כ  ש

 תיאור הפעולה בבית משפט שלום בבית משפט מחוזי בבית משפט העליון

 79 עד 156

 33 עד 56

 עד 195

 64 עד 90

 עד 156

 33 עד 47

ר ג ה ה י ר  א

 סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 (1) תשלום חד פעמי בעד ישיבה נפרדת

ת עד 33  שנועדה לשחרור בערכו

 (2) תשלום חד פעמי בעד לימוד התיק,

 עבודות הכנה וישיבה ראשונה

 בבית המשפט 37 עד 79

 (3) ישיבה נוספת אחר־ הישיבה הרא־

 שונה 24 עד 33

 (4) תשלום חד פעמי בבית המשפט בשל

ר, כולל ישיבה ראשונה בבית  ערעו

 המשפט, אם ראה בית המשפט

ר קושי מיוהד או הצ  שהיה בערעו

 ייר פעולות הכנה מיוחדות

ר שבו לא קבע בית המשפט  (5) בערעו

 תשלום חד פעמי כאמור בפסקה(4),

 כעד כל ישיבה 21 עד 33

 כ״ט באדר התשמ״ח (18 במרס 1988)

 (חמ 3-245!

 י ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ה, עמי 998; התשמ״ח, עמ׳ 290, עמ׳ 315.
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