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 הודעות בדבר תוצאות הבחירות —
 למועצת עירית קרית אתא ולראשות עירית קרית אתא

 למועצה המקומית באקה אל גרביה ולראשות המועצה המקומית באקה אל גרביה
 למועצה המקומית כאבול ולראשות המועצה המקומית כאבול

 היתרים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים .

 הודעה לפי תקנות התקנים (תו־תקן והימן השגחה.). * .
 אישור תעריפי השמל לחברת החשמל לישראל בע״מ

 בקשות לפירוק חברות ע״י בתי המשפט



ר המנדטים 5 ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו « 

 . ב — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
 המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
 חי — חזית תורתית מאוחדת 1•
 מחל — הליכוד 2
י — תמ״י תנועת מסורת ישראל 1 ; 

 ז. שנ*ת האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אח — איכות חיים בקריה
 1. אברהם אברהם

 2. מרשימת אמת — המערך (מפס רץ) מפלגת
 העבודה הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת

 1. בן דניאל יעקב
 2. טרייבנד נח

 3. בן ארוש סלומון
 4. אפטר־ורצברגר ריטה

 5. איזנברג שלמה
 6. צימעט הבריך

 3. מרשימת אשל — אתא שלנו
 1. חיים שחק

 4. מרשימת כ — חזית דתית לאומית המזרחי
 הפועל המזרחי, ובלתי מפלגתיים

 1. ראובן רוברט
 2. מרקוביץ אהרון

 3. מלכה שלום
 5. מרשימת חי — חזית תורתית מאוחדת

 1. רוטנברג אליהו _
 6. מרשימת כנחל — הליכוד

 1. אברהם דוד
 2. כהן יוסף

 7. מרשימת ני — תמ׳׳י תנועת מסורת ישראל
 1. איש־לב גיילו

 כ׳׳־ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף רוזנפקי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 קריה אתא

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 קרית אתא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 0071 לחוק הרשויות המקומיות
 (מזירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2

 הבחירות לראשות המועצה המקומית קרית אתא.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; ס״ח התש״ם, עמ׳ 160.

 תוצאות הבחירות למועצת עירית •קדית אתא׳
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בהירות), התשב״ה—1965 ג
 תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית אתא שקויימו

 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אח — איכות חיים בקריה

 2. אמת ~ המערך (מפם רץ) מפלגת העבודה היש
 ראלית מפלגת •הפועלים המאוחדת

 3. אשל — אתא שלנו
 4. פ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי

 ובלתי מפלגתיים
 5. חי — הזית תורתית מאוחדת

 6. מחל — הליכת
 ?. ני — תמ״י תנועת מסורת ישראל

 8. פז — חזית דתית לקידום קרית אתא מיסודם
 של ותיקים וצעירים

 ב. המ0פר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות. המקומית 14904
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 14131

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 773
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועבדים:
ת ו ל ו ק ר ה פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 אח — איכות חיים בקריה 937
 אמת — המערך (מפם רץ) מפלגת העבודה

 הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת 5210
 אשל — אתא שלנו 875

 • ב — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
 המזרחי ובלתי מפלגתיים 2673
 הי — חזית תורתית מאוחדת 1040
 מחל — הליכוד 2296
 ני — תמ״י תנועת מסורת ישראל 938

 פז — חזית דתית לקידום קרית אתא
. 2 1 a ם י ר י ע צ  מיסודם של ותיקים ו

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס פה מ ת וכינוי הרשי ו י / ת ו  א

 אח — איכות חיים בקריה 1
 אמת — המערך (מפס רץ) מפלגת העמדה

 הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת 6
 אשל — אתא שלנו 1

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 8, שמו של המועמד־ שנבחר לראש הרשות: •
 י ס־ דניאל! יעקב

 1,שם המשגתה) ׳(שם הפרטי)

 כ״ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983")
 (חמ 1709—3) י״ופף רוזנפקי

 פקיד הבחירות למועצה. המקדמת
 קרית אתא

ת . מי ת למועצה המקו ו ר י ח ב ת ה צאו  תו
ה ה אל גרכי ק א  כ

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחיתת), התשכ׳יה—1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״הי־־1965 -י, נמסרת בזאת הודעה. על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית באקה. אל גרבייה

 שקויימו ביום י״ח בהשון ־ התשמ״ד (25 באוקטובר ־
:(1983 

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אט — האהוה והאהבה

 .2 0ד — התקוה
 3• ־דע — ההתנערות

 4. ו — חדש — חזית דימוקרטית לשלום ולשוויון
 5. זע — החקלאות והעבודה

 6. יש — בני באקה
 ד, כה ־— באקה

 8. לב — הצעירים

 9. מד — מגדל אור
 10. מל — האמון

 11. «ע — העם
 12. נ — הרשימה העממית לסולידריות ואחוה

 13. נד — ההתעוררות
 14. נש — האחווה

 15. פ — האור
 16. פה — באקה חדשה

 17. פנ — .מגדל
 ״ 18. שוי — השגשוג

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות
 • 1. מל — האמון עם

 טע — העם

 ב. המספר הכולל. של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 4910
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4716
 ד. המספר הכולל של־ הקולות שנמצאו פסולים 194

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 א. לקראת הבחירות שקדיימו ביום י״ח בחשון התשמ־״ד
 (25 באוקטובר 1983).

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 '1. אברהם אברהם

 2. אברהם דוד
 3. איש־ לב גיילד

 4. בן דניאל יעקב
 5. ראובן רוברט

 6. רוטנבדג אליהו
 7. שוחק חיים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום.הרשות המקומית 14821

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13759 •
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1062

 5. נ&ספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק ה . 
ים ז  שם זעלועמד במספרים באחו

 אברהם •אברהם 1199 8.72
 אברהם דוד 1792 13.03
 איש־לב ג׳ילו 836 6.04

 בן דניאל יעקב 4936 35.89
 ראובן רוברט 3340 24.28
 רוטנברג אליהו 778 - 5.66
 שחק חיים 878 6.38

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בנו

 במבר 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמד ראובן רוברט י חדל לעמוד לבחירה
 מחמת התפטרותו בין הבחירות ,הראשונות לבחירות

 החוזרות.

 2. בהתאם לסעיף 9א(א) .לחוק הרשויות המקו
 מיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
, קויימו הבחירות החוזרות  התשל׳׳ה—1975 2
 לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו.

 3. המועמד שעמד לבחירה הוא בן דניאל יעקב.
 4. המספר הכולל של הבוחרים.שהצביעו 6566
 ־ 5. המספר הכולל של הקולות הכשרים •6383

 • 6. המספר הכולל של הקולות הפסוליט 183
 7. מספר הקולות בעד ונגד שניתנו למועמד:

ת ו ל ו ק ר ה פ ס ר ד״קויויה י מ ע ס  שפ המועמד מ
 . בעד נגד

 בן דניאל יעקב 4289 94(2
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 6. מרשימה טע — העם
 1. לוטפי מואסי

 2. עבדאלטיף מואסי
 7. מרשימה פ — האור
 1. חלאד מקאלדה

 כ״ו בכסלו התשמ״ד (2 בדצמבר 1983)
 (המ ©)17—3) עובדיה לוי

 פקיד •הבחירות למועצה המקומית
 באקה אל גרביה

ת המועצה המקומית ת לראשו ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
ה אל גרביה ק א  כ

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71(א} לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה. הודעה. על תוצאות  נתם), התשל״ה-1975 2

 הבחירות לראשות המועצה המקומית באקה אל גרביה.
 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ת בחשון התשמ״ד

 {25 באוקטובר 1983).
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אבד חוםין גילאל:
 2. אבו טעמה גלאל

 3. אבו מוח עאדל
 4. גבאים אברהים

 5. דרויש סמיר
 6. כתאנה חלמי
 7. מואםי אחמד

 8. עתאמנה מבסור
 9. קעדאן נמר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 4910
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4801
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 109

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
זים  שם המועמד במספרים באחו

 אבו חוסין ג׳לאל 215 4.5
 אבו טעמה גלאל 638 13.3
 אבו מוח עאדל 716 15.0
 גנאים אברהים 432 9.0

ת יש סמיר 846 17.6  ד
 כתאנה חלמי 602 12.5
 מואסי אחמד 540 11.2
 עתאמנת מבםור 485 10.1
 קעדאן נמר 327 6.8

 1 ס׳׳ח התשב״ה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמי 140.

 2 ס״ח התשלי׳ה, עמ׳ 211; ס־׳ה התש״ם, עמ׳ 160.

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ר הקו פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אמ — האחור. והאהבה 665
 בד — התקוה 289
 דע — ההתנערות 317
 1 — חדש, חזית דימוקרטית לשלום ולשוויון 370
 זע — החקלאות והעבודה 390
 יפ — בני באקה 420
 לע — הצעירים 290

 מד — מגדל אור 3
 טל — האמין 373
 טע — העם 393
 נ — הרשימה העממית לסולידריות ואחוה 11

 נד — ההתעוררות 310
 גש — האחווה 287
 פ — האור 368
 פה — באקה חדשה 18

 פנ — מגדל 199
 שר — השגשוג 13

 ו. מספר המנדטים שבחם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אמ — האחוה והאהבה 3
 ו — חדש, חזית דימוקרטית לשלום ולשוויון 1
 זע — החקלאות והעבודה 1
 יש — בני באקה 2
 מל — האמון 1
 מע — העם 2
 פ — האדר 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימה אט — האחוה והאהבה
 1. עאדל אבו מוה
 2. מוסא אבו מוח
 3. פארם אבו מות

 2. מרשימה ד — חדש חזית דימוקרטית לשלום
 ולשוויון

 1. םולימאן מסר
 3. מרשימת זע — החקלאות והעבודה

 1. מורד קעדאן
 4. מרשימת יש — בני באקה

 1. עאיד מסרי
 2. איברהים חשאן

 5. מרשימה מל — האמון
 1. מוחמד פדעום
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לות -מספד הקו י הרשימה ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 א — הקדמה, והעבודה 81
 אד — התנועה הלאומית המתקדמת 272
 א3 — ׳המסירות 240
 אצ — הכנות 99

 ו — חזית כאבול הדמוקרטית 491
 ט — ההתלכדות 215
 נג — ההצלחה 317
 תפ — אחדד. ושלום 118

 ר. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אד — התנועה, הלאומית המתקדמת 2
 אפ — המסירות 1
 ו — חזית כאבדל הדמוקרטית ־3
 מ — ההתלכדות ג
 • נג — ההצלחה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אד — התנועה. הלאומית המתקדמת
 1. עומד בדאח

 2. מוסספא עיאשה .
 2. מרשימת אפ — המסירות

 1. עומר רייאו
 3. מרשימת ו — חזית כאבול הדמוקרטית

 1. מוחמד עלי טאהא
 2. מותמד מורשד

 3. ייוסף עקריה,
 4. מרשימת מ — ההתלכדות

 1. נאיף בוקאעי
 5. מרשימת נג — ההצלחה

 1. גמאל סעיד טאהא
 2. חאלד עקרי

 כ״ח בכסלו התשמ״ד (4 בדצמבר 1983)
 (חמ 1709—3) פעיד פאלח

 פקיד הבחירות למועצה המקומית כאבול

ת המועצה המקומית ת לראשו רו ת הבחי צאו  תו
. ל ו ב א  כ

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף . 7(ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״ה—1975 ~; נמסרת בזה הודעה על תוצאות

 הבחירות לראשות המועצה המקומית כאבול.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמ׳ 140.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התש״ם, עמי 160•

 ב. הואיל• ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בנובמבר

 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 אבו מוח עאדל
 דרויש סמיר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 4402
 3. המשפר הכולל של הקולות הכשרים 4315

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 87
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 מהמועמדים:
ת ו ל ו ק  שם המועמד מ0פר ה

 אבו מוח עאדל 2104
 דרויש סמיר 2211

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 דדויש פטיר

(  (שם המש0חיה) 1ש0 הפרטי

 כ״ו בבםלו התשמ׳׳ד (2 בדצמבר 1983)
 (חמ 0)17—3) עובדיה לוי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 באקה אל גרביה

ל ת כאכו י מ ו ק מ ת למועצה ה ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה—1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה, על  (בחירות), התשכ״ת־־1965 ג
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית כאבול שקויימו

 ביום י״ח בחשון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. א — הקדמה, והעבודה

 2. אד — התנועה הלאומית המתקדמת
 3. אפ — המסירות

- הכנות » ^ 
 5. ו — חדת כאבול הדמוקרטית

 6. מ — ההתלכדות
 7. ננ — ההצלחה

 8. תס — אחיה, ושלום
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית כאבול 1905
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1833

 ד. .המספר הכולל של"הקולות הפסולים 72
 ה״ מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 •המועמדים:

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

S29 11.12.1983 ,ילקוט הפרסומים 2999, ה׳ בטבח התשמ״ד 



ית נ ו רי מוצרי מי ת מחי א ל ע ה ר ל ת י  ה

 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיה
 התשי״ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצר־
 כים ושירותים, התשי״ח—1957 / אני מתיר לסוחר למכור
 מצרך המפורט בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על המחיר
 היציב (להלן — המחיר המותר), ובלבד שהמחיר אחרי
 תחילתו של היתר זה לא יעלה על המחיר המותר הנקוב

 בטורים ג׳ ו־ד׳ לתוספת.

 כן אני מתיר לסוחר למכור מוצרי מיונית שלא
 פורטו בתוספת, במחיר העולה על המחיר היציב, ובלבד
 שההפרש ביו המחיר היציב שבו מכר אדם מוצרי מיונית
 כאמור, לפני תחילתו של היתר זה, והמחיר שבו מכר
 אדם מוצרי מיונית מאותד סוג אחרי תחילתו של היתר

 זה לא יעלה על 15.75%.
 בהיתר זה —

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או
 מכירתו בסיטונות או בקמעונות:

 ״המחיר״ — כולל הובלת המצרך לחצרי הקמעונאי
 ופריקתו;

 ״מע״מ׳׳ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך
.  מוסף, התשל״ו—1975 2

 תחילתו של היתר זה ביום ל׳ בחשון התשמ״ד (6
 בנובמבר 1983).

 תופפת

 שור ג׳ שור ד׳
תר בשקלים במכירה  המחיר• המו

• לצרכן א נ ו מ נ ק  ל
מ ־ ע מ ל ל ו א מע״מ כ ל  ל

ר ב׳  סו
חידת  י

 המשקל

ר א׳  טו
 המצרר

נית) ו י מי ר ג ו ם ) 

 שפופרת 110 גרם 22.63 31.30
 גביע 250 גרם 30.98 42.40
 צנצנת 150 גדם 24.62 33.80
 צנצנת 250 גרם 37.82 51.70
 צנצנת 500 גרם 68.49 93.40
 מיונית עם לימון 250 גרם 37.82 51.70

 מיונית גלון 4350 גרם 587.00
 מיונית 7 ק״ג 885.00

 ר גלמוד
 ל׳ בהשון התשמ״ד ;6 בנובמבר 1983)

 (חמ 98—3)
 הממונה

 1 'סייח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.

 2 ט״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד
 (25 באוקטובר 1983).

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אשקר עבד

 2. בדאח עומר
 3. טאהא מוחמר'
 4. טאהא ג׳מאל
 5. ריאן מדחמד
 6. ריאן עומר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 1905
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1819

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 86

 5. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
זים  שם המועמד במספרים באחו

 אשקר עבד 119 6.55
 בדאח עומר 373 20.51
 טאהא מוחמד 521 28.61
 טאהא ג׳מאל 437 24.03
 ריאן מוחמד 91 5.01

 ריאן עומר 278 15.29

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בבובמבר

 1983) בהירות. חוזרות אשר בהן:
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. טאהא מוהמד
 2. טאהא גימאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 1878
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1834

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 44

 5. מספר הקולות הבשרים שניתבו לכל אהד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק ר ה פ ס  שם המועמד מ

 טאהא מוחמד 840
 , טאהא ג׳ מאל • 994

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 מארא גימאל

 (,שם המשפחה) (שמ הפרשי)

 כ״ח בכסלו התשמ״ד (4 בדצמבר 1983)
 (חמ 1709—3)

 שעיד סאלח
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כאבול

ט הפרסומים 2999, ה׳ בשבת התשמ״ד, 11.12.1983 ו ק י  830 י



 על המחיר היצב (להלן — המחיר המותר}, ובלבד
 שהמחיר אחרי תחילתו של היתר זה, לא יעלה על המחיר

 הנקוב׳ בטור ג׳ לתוספת.

 בהיתר זה _ .

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך. או
 מכירתו בסיטונות או בקמעונות;

 ״מע׳ימ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך
.  מוסף, התשל״ו—1975 2

 תחילתו של היתר דה ביום י׳ בחשדו התשמ״ד (ד1
 באוקטובר 1983).

 תופפת
ר ג׳  טו

לל מזו״מ ר ב׳ בשקלים כו  טור א׳ טו
רה ת המחיר לצרכן במכי  • המצרך הכמו

31.00 
2.70 

 חבילה של 12 קופסאות
 קז־פסה

 גפרורים
 גפרורים

 ט׳ בחשדן התשמ׳׳ד (16 באוקטובר 1983)
 (חמי 3-98) עובדיה שרגאי'

 הממדנה
 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

ת ו ר ב ח ר מ ת מחי א ל ע ה ר ל ת י  ה
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״חי-ד195

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
, אני מתיר לקט־  כערכים. ושירותים, התשי״ח—1957 ג
 עונאי למכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳
 לתוספת במחיר העולה על המחיר היציב (להלן — המחיר
 המותר), ובלבד שלא יעלה על המחיר המותר הנקוב

 לצד המצרך בטור ב׳ לתוספת..
 בהיתר זה —

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או
 מכירתו בסיטונות או בקמעונות;

 ״מע״מ׳׳ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערד־
.  מוסף, התשל׳׳ו—975! 2

 תחילתו של היתר זה ביום ז׳ בכסלו ההשמ״ד
 (13 בנובמבר 1983).

 תוספת
ר ב׳  טו

תר בשכירה ר המו  המחי
 טור א׳ לצרכז במקלי•

לל מע״מ  המצרך כו

7.30 
17,00 

 ע׳ שרגאי
 הממונה

 מחברת בת 16 דפים
 מחברת בת 40 דפים

 ד׳ בכסלו התשמ״ד (12 בנובמבר 1983)
 (חמ 98—3)

פיתה ה ו י להעלאת מחיר לחם, להמנ ר , ת י  ה

 לפי חדק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—•1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ו לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 אני מתיר לסוחר
ור א׳ לתוספת במחיר העולה  למכור מצרך המפורט מז
 על המחיר היציב (להלן — המחיר המותר), ובלבד
 שההפרש בין המחיר היציב שבו מכר סוחר מצדך לפגי
 תחילתו של היתר זה לנדן המחיר המותר שבו מכר סוחר
 אותו מציד אחרי תחילתו של היתר זה, לא יעלה על

 השיעור הנקוב בסור ב׳ לתוםפת.

 בהיתר זה —

ד או  ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצי
 מכירתו בסיטונות או בקמעונות;

 ״המחיר״ - כולל זעבלה עד לחצרי הלקוח, בכל חלקי
; ז  האר

 ״מע״נל׳ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך
 מוסף, התשל״ו—1975 י.

 ״לחמגיה״ — לחמגיה עס או בלי פרג או שומשום,
 המכילה חומר יבש, סוכר או שומן, או שניחם כאהד,

 בשיעור של לא פחות מ־5% ממשקלה.

 ״פיתה״ — כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירו־
 תים (פיתה), התשכ״ב^-1962 י.

 תחילתו של היתר זה ביום ח׳ בכסלו התשמ׳׳ד
 (14 בנובמבר 1983).

ת פ ס ו  מ
ר כ׳ ו 0 

ר המיאמ ממותי עו  שי
ר א׳  טו
 ח צ מ  ה

 3 ס׳יח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.

 2 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 לחם מהסוגים שלגביהם לא נקבע
 מחיר מרבי 14%

 לחמביד, מהסוגים שלגביהם לא
 נקבע מחיר מרבי 14%
 פיתה במשקל 150 גרם אד יותר 14%

 ז׳ בכסלו התשמ״ד (13 בנובמבר 1983) ז׳ גלטור
 (תמ 98—3) הממונה

 י ס״ת התשי״ח, עמי 24: התשמ״ב. עמ׳ 92.
 _2 ם׳׳ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 3 ק׳׳ת התשכ״ב. עמי 2354.

רי גפרודיפ ת מחי א ל ע תר ה  הי

 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי ״ סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, התשי״ת—1957 אני מתיר לסוחר
 למכור מצרך כמפדרט בטור א׳ לתוספת במחיר העולה

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24: התשמ״ב, עמי 92.

831 11.12.1983 , • 2999, ה׳ בטבת התשמ״י מי  ילקוט ה5רסו



 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך
 מדםף, התשל״ו—1975 2.

 תחילתו של היתר זה ביום ט״ז בכסלו התשמ׳׳ד (22
 בנובמבר 1983). •

 תופפת
׳  טור ג

ן במכירה  המהיר המיתר בשקלימ לטו
לל מע׳׳מ  ללא מע״מ כו

 שור א׳
 המצרך

95,013 

 ז׳ גלמוד
 הממונה

 שמרים 82,620

 ט״ו בכסלו התשמ׳׳ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 98—3)

 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 היתר להעלאת מחיר שמרים
 לפי מיק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-״1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •י, אני מתיר לסוחר
 למכור את המצרך המפורט בטור א׳ לתוספת במחיר
 העולה על המחיר היציב (להלן — המחיר המותר),
 ובלבד שהמחיר שבו יימכר אותי מצרך לא יעלה על

 המחיר המותר הנקוב בטור ב׳ לתוספת.
 בהיתר זה —

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או
 מכירתו בסיטונות או בקמעונות; •

 ״המחיר״ — כולל הובלה עד הצרי הלקוח בכל חלקי
 הארץ;

 1 ס״ה התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ׳׳ב, עמ׳ 92.

ן ומימן השגחה ק ת ־ ו ת ם ג ת היתרים לפמו מצרכי ק י ח  הודעה על מ
 לפי תקנות התקנים (תו־תקן. וסימן השגחה), התשמ׳יב—1982

 .. בהתאם לתקנה 14(ג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ׳יב—1982 / אני מודיעה
 כי ביום ט׳ בתמוז התשמ״ג (20 ביוני 1983), בוטל תקפם של ההיתרים המפורטים להלן לסמן

 מצרכים בתו־תקו, והם נמחקו מרשימת. ההיתרים.
 היצרן המצרך תאריך מתן ההיתר

 כ׳יב בםיון התשכ״ט 2
 (8 ביוני 1969)

 כ״ב באלול התשכ״ח 3
 (15 בספטמבר 1968)

 י״ט בםיון התשמ׳׳ב*
 (10 ביוני 1982)

 כ׳ באדר ב׳ התעומ׳׳א &
 (26 במרס 1981)

 י׳׳ב בסיון התשל״ה 6
 (22 במאי 1975)

 נסליפ לנורות כםפית 400 זט,
Perfect Sart דגם 

 נטיים לנורות כספית מן הגדלים
Perfect 250 ,125 ,80 וט, דגם 

Light 

 מכלים חשמליים עד 5 ליטר
 (םיו״ם)

 תנורים משולבים גז — חשמל לשי
 מוש ביתי: לאפיה, לבישול ולצליה,

 דגם 552/82

 אוגרים למערכת ביתית לחימום
 מים ע״י אנרגית השמש, עמידה,
 150 לי, בידוד פוליאוריתן, דגם 1—3

 בוכנות למנועי שריפה פנימיית

 פינים לבוכנות

כ כקשת היצרן ק  וזיתרי3 שכונזלו ע

 357 עין השופט,
 קיבוץ עין השופט

 362 עין השופט,
 קיבוץ עין השופט

 לימה בע״מ,
 תל־ אביב

156 

ג פג״רת המפעל ק  ה*תי שכוטל ע

 1386 פ׳ שביט ובניו
 בע״מ, תל־אביב

 דודי העמקים,
 כפר שמואל

1189 

 מד«5 מילד
 המנהלת הכללית של מבון התקנים

(1983 

ב אי חידוש הוזויה ק ו ע צל  היתריע שכו

 175 בוכנות מוביליה
 בע״מ, תל־אביב
 591 בוכנות מוביליה
 בע״מ, תל־אביב

 י״ג באלול התשמ״ג (22 באוגוסט
 (חמ 290—3)

 4 י״פ התשמי׳ב, עפר 2981.

 ׳r י״פ •התשמ׳׳א, עמ׳ 2591.
 6 י״פ התשד״ו, עמי 127.

 ב ק״ת התשמ״ב, עמי 1591.

 2 י״פ התש״ל, עמ׳ 1005.

 3 י״פ התש״ל, עמ׳ 1595.

U.12.1983 ,ת ד׳תעמ״ד ב ע ט הפרסומים 2999, ה׳ ב לקו  832 י



ל מ ש ־ אישור תעריפי ח פ ד  הודעה ב
 לפי פקודת זכיונות החשמל

, ולפי סעיפים 23 ו־24 לזכיון 1  אני מודיע, כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לפקודת זביונות החשמל
 שניתן לחברת החשמל לישראל בע״מ, המובא בחלק א׳ של התוספת לפקודה, ולאחר התייעצות עם יושב
 ראש הרשות הלאומית לאנרגיה, אישר שר האנרגיה והתשתית לחברה האמורה, לפי בקשתה, את תעריפי
 החשמל המפורטים בתוספת אשר יחולו עלי צריכת החשמל החל ביום ט״ז באלול התשמ׳׳ג (25 באוגוסט

.(1983 
 תעריפי החשמל אשר הודעה בדבר אישורם פורסמה בילקוט הפרסומים 2994, התשמ״ד, עמ׳ 736 —

 בטלים.
ת פ פ ו  ת

 1. תעריף כללי למאוד
 חל על האספקה למאור בחצרים כלשהם, פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים

 אחרים החלים לגבי מאור באותם חצרים. ש?יי°
ע 73.40 ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט׳׳ש עד 100 קוט״ש בחודש 4.32
 בעד כל קוט״ש מעל ל־100 קדט״ש ועד 1,000 קוט״ש באותו חודש 4.12
 בעד כל קוט״ש מעל ל־1,000 קוט״ש באותו חודש ׳4.05

 ל. תעריף כללי למכשירים
 חל על האספקה למכשירים, מנועים וציוד חשמלי כלשהם — למעט מכשירים, מנועים
 וצמד חשמלי המשמש למאור או לפרסום או לשאיבת מים — בחצריס כלשהם, פרט
 לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים אחרים החלים לגבי מכשירים באותם חצרים.

ע ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת
 (1) במקרה והצרכן מקבל אספקה לפי תעריף כללי למאור 23.60
 (2) במקרה והצרכן אינו מקבל אספקה לפי תעריף כללי למאור 73.40

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום החדשי׳ הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט׳׳ש עד 2,000 קוט״ש בחודש 4.05
 בעד כל קוט״ש מעל ל־2,000 קוט׳׳ש ועד 10,000 קוט״ש באותו חודש 3.88
 בעד כל קוס״ש מעל ל־10,000 קוט״ש באותו חודש 3.82

 3. תעריף כולל למאור ולכוח
 חל על האספקה למטרות כלשהן בחצרים כלשהם, כשכל סוגי הצריכה נמדדים ביחד,
 פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים אחרים החלים לגבי הצריכה באותם

 חצרים, והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חדשים רצופים.
 למרות האמור לעיל יהיה הצרכן רשאי לקבל אספקה נפרדת לחימום מים ו/או חימום

 חצרים בשעות מוגבלות לפי התעריף ההל למטרות אלו.
י ב י ־ ש נ ת ש ־ מ ר ו ק י ד ב ע י ב ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

 בעד 10 קד׳ט ראשונים של ביקוש־מרבי־שנתי או חלק מהם, בכל חודש 440.00
 בעד כל קו״ט נוסף של ביקוש־מרבי־שנתי, בכל חודש 44.00

 התשלום בעד ביקוש•־ מרבי־שנתי האמור ישולם לגבי כל חודש תה־ תקופת תחולת
 התעריף, בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו חודש.

ש ״ ט ו ק ה ד , ע ם ב ל ו ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי שב־(א) לעיל)

 בעד כל קוט״ש עד 100 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־הדשי, בחודש 3.60

 חוקי א׳׳י, כרך א׳, עמ׳ 604.

ת החשמ״ד, 11.12.1983 ב ט ט הפרסומים 1599, ה׳ ב לקו  י



 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־100 קוט׳׳ש ועד 200 קוס״ש, לכל קו׳׳ט של ביקוש־מרבי־
 חדשי, באותו חידש 3,37

 בעד בל קוט״ש מעל ל־200 קוט׳׳ש ועד 300 קוט״ש, לכל קו׳׳ט של ביקוש־מרבי־
 חדשי, באותו חודש 3.28
 בעד כל קוט״ש מעל ל־300 קוט״ש, לכל, קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי, באותו חודש 3.17

 4. תעריף ביתי
 חל על האספקה למאור ולמכשירים לצרכי בית בלבד, בחצרים למגורים — לרבות

 אספקה לחדרי מדרגות וחדרי שירות.
ע ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

 בעד כל יחידת הצרים המקבלת אספקה במדידה נפרדת 44.00

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט״ש 3.62
 5. תעריף לחימום מים ו/או חימום חצרים כשעות מוגבלות

 חל על האספקה לחימום מים ו/או חימום חצרים כלשהם בשעות מוגבלות, כפי
 שתיקבענה ע׳׳י החברה מזמן לזמן, אולם לא פחות מ־8 שעות במשך יממה.

 האספקה נמדדת ע״י מונה נפרד ושעות הצריכה מוגבלות ע״י שעון מיתוג אוטומטי
 או מכשיר מתאים אחר (להלן — מגביל זמן), שעל הצרכן לרכשו ולהחזיקו במצב

 תקין ־לפי הוראות החברה.
 למרות האמור לעיל יכולה החברה, לסי בחירתה, לספק מגביל זמן על חשבונה,
 שיישאר רכושה של החברה ושישמש להפסקת החשמל ולחיבורו מחדש בשביל דוודים
 לחימום מים או מיתקני חימום אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אחדים, אשר
 יחוברו לפי ראות עיניה של החברה למגביל הזמן הנ״ל שלה. במקרה אחרון זה יחול
 על הצרכן, שהדוד או המיתקן האחר לחימום שלו יהוכר אל מגביל זמן של החבדה,

 תשלום דמי התקנה בסך 4.80 שקלים.
ע 13.10 ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט״ש 3.12
 התעריף הנ״ל חל במידה שיהיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת
 החברה ורק במקרה שחימום המים בחצרים נעשה רק בחשמל המסופק ע״י
 החברה, ורק במקרה שהדוד תואם את התקן הרשמי למחממי מים חשמליים

 ושעומסו אינו עולה על 12.5 וט לכל ליטר של קיבולו המלא של הדוד.
 6. תעריף למאור רחובות ציבור׳-יפ

ע 73.40 ו ב י ק ש ר ם ת ו ל ש  (א) ת
ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת

 (מסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)
 בעד כל קוט״ש י 3.77

 7. תעריף להלק החקלאי בלבד במשק שאינו ישוב קיבוצי
 חל על האספקה לצרכי חקלאות — כאשר היא נמדדת ע״י מונה נפרד.

ע ׳ 23.60 ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת
ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת

 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)
 בעד כל קוט״ש עד 500 קוט״ש בחודש 3.56
 בעד כל קוט״ש מעל ל־500 קוט״ש באותו חודש 3.46

ת התשמי׳ד, 11.12.1983 ב ס  834 ילקוט הפרסומים 2999, ה׳ ב



 8. תעריף ליישובים קיבוציים ««יי«.
 חל על האספקה ביישובים קיבוציים אשר בהם משק הבית משותף לכל החברים
 והאספקה נמדדת במרוכז, פרט לאספקה לתעשיה ולמלאכה שתוצרתו אינה מיועדת
 לשימושם של חברי היישוב הקיבוצי בלבד, לבתי הארחה, לבתי עסק ולשאיבת מים.

ע , 73.40 ו ב י ק ש ו ט ח ו ל ש  (א) ת

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
(נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)  ׳

 בעד כל קוט״ש עד 10,000 קוט״ש בחודש 3.68
ו חודש 3.51 ת ו  בעז־ כל קוט׳׳ש מעל ל־10,000 קוט״ש ועד 50,000 קוט׳יש מ
 בעד כל קוט״ש מעל ל־50,000 קוט״ש באותו חודש 3.47

 9. תעדיף כולל לחצרייפ של הצבא
 חל על כל סוגי הצריכה בחצרים של הצבא — כאשר האספקה לכל סוגי הצריכה

 נמדדת ביחד.
ע .73.40 ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

ד ה ק ו ט ״ ש ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט׳׳ש 3.99
 הצרכן יהא רשאי לקבל אספקה נפרדת רק לתעשיה או לשאיבת מים לפי התעריפים
 המתאימים לכוח ולמאור לתעשיה או לשאיבת מים — לפי המקרה — בתנאי שהעומס

 המחובר של המנועים לתעשיה או לשאיבת מים יהיה לפחות 20 קו״ט בכל מקרה.

י לכוח ולמאור לתעשייה ולמלאכה  10. תעריף י
 חל על האספקה בבתי חרושת ובתי מלאכה, פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן

 . בתעריף ב׳ לכוח ולמאור לתעשיה.
נ ת י ב י ־ ש ר ש ־ מ ד ב י ק ו ע י ב ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

 בעד 1,000 קו׳׳ט הראשונים של ביקוש־מרבי־שנתי או חלק מהם, בכל חודש 73.40
 בעד כל קו״ט של־ ביקוש־מרבי־שנתי מעל ל־1,000 קו״ט באותו חודש 18.30

 התשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף,
 בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו חודש.

ד ה ק ו ט ״ ש ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט״ש עד 2,000 קוט״ש בחודש 3.74
 בעד כל קוט״ש מעל ל־2,000 קוט״ש ועד 10,000 קוט״ש באותו חודש 3.62
 בעד כל קוט״ש מעל ל־10,000 קוט״ש באותו חודש 3.61

 למרות האמור לעיל, אם הביקוש־המרבי־השנתי של הצרכן עולה על 1,000 קו״ט, לא
 יעלו התשלומים ההדשיים הכוללים לפי תעריף זה על 3.63 שקלים לקוט״ש בממוצע.

 1!. תעריף ב׳ למח ולמאור לתעשיה
 חל על האספקה בחצרים תעשייתיים וחל לתקופה או לתקופות של 12 חדשים רצופים ,

 כל אחת, והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־2י1 חדשים רצופים.
 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:

י ת נ ש ־ י ב ר מ ־ ש ו ק י ד ב ע י ב ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת
 בעז־ 20 קר׳ט הראשונים של ביקוש־־מרבי־שנתי או חלק מהם, בכל חודש 880.00
 בעד-כל קו״ט של ביקוש־מרבי־שנתי מעל ל־20 קו״ט באותו חודש 44.00

 התשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת
 התעריף, בין אם הצרכן צורך השמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו חודש..
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ש זקיי8 ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שבתי שב־(א) לעיל)

 בעד כל קוט׳׳ש עד 150 קוט׳׳ש, לכל קרים של ביקוש־ מרבי־ חדשי, בחודש 3.34
 בעד כל קוט״ש מעל ל־150 קוט״ש ועד 300 קוט״ש, לכל קו׳׳ט של ביקוש־מרבי־

 חדשי, באותו חודש ״ 3.14
 בעד כל קוט״ש מעל ל־300 קוט״ש ועד 450 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקועדמרבי־

 חדשי, באותו חודש 3.05
 בעד כל קוט״ש מעל ל־450 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי, באותו חודש 3.01

 12. תעריף א׳ לשאיבת מים
 תל על האספקה לשאיבת מים לכל מטרה, רחל לתקופה אד לתקופות של 12 חדשים

 רצופים כל אחת: התעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חדשים רצופים.
י ת ג ש ־ י ב ר מ ־ ש ו ק י ד ב ע ם ב ו ל ש  (א) ת

 שישולם ב־12 תשלומים חדשיים שווים.
 בעד כל קו״ט 528.00
ש לשנה ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת

 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שבתי שב־(א) לעיל)
 בעד כל קוט״ש עד 100 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדש־ בחודש 3.49

 בעד כל קוט״ש מעל ל־100 קוט״ש ועד 200 קוט׳׳ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
 חדשי, באותו חודש 3.45

 בעד כל קדט״ש מעל ל־200 קוט״ש ועד 300 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
 חדשי, באותו חודש 3.37
 בעד כל קוט״ש מעל ל־300 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי, באותו חודש 3.02

 13. תעריף ב׳ לשאיבת מיפ בשעות מוגבלות
 הל על האספקה לשאיבת מים לכל מטרה, בשעות מוגבלות, כפי שתיקבענה ע׳׳י החברה
 מזמן לזמן, וחל לתקופה של 12 חדשים רצופים כל אחת, ולא יינתן לתקופה קצרה

 מ־12 חדשים רצופים.
 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:

ע 73.40 ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט״ש עד 100 קוט״ש, לכל קר׳ט של ביקוש־ מרבי־חדשי, בחודש 3.49
 בעד כל קדט״ש מעל 100 קוט״ש ועד 200 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־

 חדשי, באותו חודש 3.45
 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־200 קוט״ש ועד 300 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־

 חדשי, באותו חודש 3.37
 בעד כל קוט״ש מעל ל־300 קוט״ש, לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי, באותו חודש 3.02
 התעריף האמור חל במקרה שצורכים חשמל לשאיבת מים בשעות מוגבלות בלבד כפי שתיקבענה
ל באותו מקום שאיבה־ בשעות אחרות; ל  על־ידי החברה מזמן לזמן, ושאין צורכים חשמל מ
 שעות הצריכה תוגבלנה ע׳׳י שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר מתאים אחר, שעל הצרכן לרכשו

 ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות החברה.

 13א. תעריף לפי עומפ המערבת וזמן הצריבה (להלן — תעריף תעו״ז)
 (1) חל החל מיום נ באפריל 1983 על אספקת החשמל בחצרים של צרכנים אשר המדידה

 נעשית «צלם בצד המתח העליון.
 (2) חל על אספקת החשמל בחצרים של צרכנים אשר המדיח־, נעשית אצלם בצד המתח
 הגביה, אדלם תחולת התעריף על צרכנים אלה תהיה בהתאם לביקוש המרבי השנתי,

 במועדים המפורטים בטבלה שלהלן:
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 ביקוש מרבי שנתי
 של הצרכן שנרשם

ד ינחיל״ ע ו  בחודש ינואר 1983 מ
 (בקו״ט) התעריף

 מעל 10,000 1 באפריל 1983
 מעל 5,000 ועד 10,000 1 במאי 1983
 מעל 3,000 ועד 5,000 1 ביוני 1983
 מעל 2,500 ועד 3,000 1 ביולי־ 1983

 מעל 1,500 ועד 2,500 1 באוגוסט 1983
 מעל 1,000 ועד 1,500 1 בספטמבר 1983
 יתר הצרכנים 1 באוקטובר 1983

ם י ל ק ש ב . 

ן ו ח עלי ת מ ה ב ק פ ס ח גבוה א ת מ  אספקה ב

י ת ג ש ־ י ב ר ט ־ ש ו ק י ד ב ע י ב ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת
 בעד כל קר׳ט 107.50 99.10

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט״ש:
 בקיץ: בשעות הפסגה 4.34 4.01
 בשעות הגבע 3.69 3.39
 בשעות השפל 2.38 . 2.20
ה 3.98 3.70 ג מ  בחורף: בשעות ה
 בשעות הגבע 3.33 3.05
 בשעות השפל 2.28 2.11

 באביב או
 בסתיו: בשעות הפסגה 2.69 2.49
 בשעות השפל 2.17 2.02

 למרות האמור לעיל, םך־כל התשלום החדשי בעד ביקוש־מרבי־שנתי לא יעלה על 25% מםר־כל
 התשלום בעד הקוט״ש באותו חודש.

ז ״ ו ע ף ת י ר ע ת ת ר ט מ ה ל כ י ר צ ת ה ו ע י ש צ ב ק  (1) מ
 מקבצי שעות הצריכה — פסגה, גבע ושפל — •למטרת תעריף תעו״ז ייקבעו בהתאם לעיתוי הצריכה

 בפועל לפי חדשי השנה, שעות היממה וימי השבוע בהם היתה הצריכה כמפורט בטבלה שלהלן:

ה ב י ר צ ו ת ה ע  ש
ה החדשים מקבצי השעות נ ת העו ו ת ב ש ת בימים א׳ — ה׳ בימי ו׳ ב ה החדשים מקבצי השעו נ  העו

 קיץ יוני פסגה מ־8 עד 16 מ־8 עד 14 _ —
 עד גבע מ־16 עד 23 —

 ספטמבר שפל מ־0 עד 8 ומ־23 עד 24 מ־0 עד 8 ומ־14 עד 24 מ־0 עד 24
 חורף דצמבר פסגה מ־18 עד 23 מ־18 עד 21 —

 עד גבע י מ־8 עד 18 מ־8 עד 18
 פברואר שפל מ־0 עד 8 ומ־23 עד 24 מיס עד 8 ומ־21 עד 24 מ־0 עד 24

- ב/ מרס עד  אבי
 סתיו מאי פסגה מ־8 עד 23 מ־8 עד 21 —

 אוקסובר־
 נובמבר שפל מ־0 עד 8 ומ־23 עד 24 מ־0 עד 8 ומ־21 עד 24 מ־0 עד 24
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פ לפי הפכטים מיוחדים  14. צרמי
 מחירי החשמל לצרכנים המקבלים אספקה לפי הסכמים מיוחדים יחושבו לפי'המחיר שצרכניס אלה
 שילמו בהתאם לתעריף שהיה בתוקף על צריכת החשמל עד ליום 24 באוגוסט 1983 בתוספת 9.4%.

• ד ^ י ק • מ ־ ״ • •  15. תופפת יוקר חדלה ־
 כל התעריפים דלעיל נקבעו בהתחשב במחיר הדלק ביום 25 באוגוסט 1983, במקרה שמחיר הדלק יעלה
 או ירד בשיעור של 30 אגורות חדשות לטונה או יותר, יועלו או יורדו מחירי החשמל לפי התעריפים
 הב״ל בשיעור של 0.01 אגורות חדשות לכל קוט״ש, בגין כל 30 אגורות חדשות או חלק מהן לטונה.

 16. הגדרות והוראות מיוחדות
ת ו ר ד ג  א. ה

 בכל מקום ברשימת תעריפים זו יהיה לכל אחד מהמונחים הבאים הפירוש המופיע לצידו:
 י1) ״קוט״ש״ — קילווט־שעה או קילווט־שעות.

 (2) ״קו׳׳ט״ — קילווט או קילוושים.

 (3) ״ביקוש־מרבי־חדשי״ —

 (א) למטרות כל התעריפים בהם מחכר המונח — פרט לתעריפים לשאיבת מים — מספר
 קו״ט השווה למספר קוט״ש הגדול ביותר של צריכה במשך 15 דקות רצופות בחודש מוכפל
 ב־4, וייקבע לפי רישום תמידי; בכל מקרה של צריכה הנתונה לתנודות חזקות, כגון:
 מעליות, מרימים, מנופים, מכונות ומכשירי ריתוך וכיוצא באלה, ייקבע הביקוש־המרבי־
 תחדשי על יסוד העומס המחובר המלא של מכונות ומכשירים אלה בנוסף לביקוש המרבי
 שנקבע לפי רישום כנ״ל. למטרות כל התעריפים, פרט לתעריף תעו״ז, לסי בקשת הצרכן
 יימדד הביקוש־ המרבי ־החדשי בנפרד בשעות היום ובנפרד בשעות הלילה כפי שתקבע
; הביקוש־המרבי־החדשי, לצורך התשלום, ייחשב במקרה זה בהתאם ן מ  החברה מזמן א
 לביקוש המרבי שיימדד בשעות היום, כל עוד הביקוש המרבי בשעות הלילה לא יעלה

 מעל לכפליים מהביקוש המרבי בשעות היום;
 אם הביקוש המרבי בשעות הלילה יעלה מעל לכפליים מהביקוש המרבי בשעות היום,
 ייקבע הביקוש־ המרבי ״החדשי, לצורך התשלום, כ־50% מהביקוש המרבי בשעות הלילה.
 לחברה תהיה הברירה לקבוע את הביקוש־המרבי־החדשי, על ידי בדיקה שתיערד מפעם
 לפעם בתנאים של עומס מלא בחצרים או על ידי קביעת מקדם מסויים באחוזים מהעומס

 המחובר בחצרים.

 (ב) למטרות התעריפים לשאיבת מים — 90% מהעומס המחובר של כל המנועים בכל
 מקום שאיבה.

 (ג) למטרות תעדיף תעו״ז יימדד, לפי בקשת הצרכן, הביקוש־המרבי־החדשי בשעות
 הפסגה והגבע בלבד, והביקוש־המרבי־ההדשי, לצורך התשלום, ייחשב במקרה זה בהתאם

 לביקוש המרבי שיימדד בשעות הפסגה והגבע בלבד.

 (4) ״ביקוש־מרבי־שנתי״ — למטרת כל התעריפים בהם מוזכר המונח לגבי חודש כלשהו —
 ביקוש־מרבי־חדשי הגבוה ביותר שנקבע במשך תקופה של שנה הכוללת את ההודש הנדון
 דאת 11 החדשים שקדמו לאותו חודש; הביקוש־המרבי־ השנתי לגבי חודש כלשהו לא ייחשב

 פחות מהביקוש־המרבי־החדשי במשד 11 החדשים שקדמו לחודש הנדון.

׳ — דוד חשמל לחימום מים וכולל גס מאגר מים המחובר, דרך קבע או באופן ארעי,  (5) ״חד׳
 לדוד החשמל.

ת ו א ר ו  ב. ה

ך ו מ ק נ פ ס ם ה ד ק ד מ ע ם ב ו ל ש  ת

 . (1) על הצרכן לנקוט בכל האמצעים הדחשים כדי למנוע ממקדם ההספק שיהיה פחות מ־0.92.
 במקרה שמקדם ההספק יהיה באיזה זמן שהוא פחות מ־0.92, ישלם הצרכן, נוסף על המחירים
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 הרגילים, הוספה כלהלן, מבלי שתשלום זה יפטור אותו מן ההתחייבות לנקוט בכל האמצעים
 כדי להביא את מקדם ההספק ללא פחות מ-0.92.

 ןא) במקרה שמקדם ההספק יהיה לא פחות מ־0.80 — הוספה בשיעור של 1% מן המחיר
 בעד כל 0.01 ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד 0.92;

 (ב) אם מקדם ההספק יהיה פחות מ־0.80 אך לא פחות מ־0.70 — הוספה בשיעור של
 1.25% מן המחיר בעד כל 0.01 ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד 0.92;
 (ג) אם מקדם ההספק יהיה פחות מ־0.70 — הוספה בשיעור של 1.5% מן המחיר בעד בל

 0.01 ממקדם ההספק החסר להשלמה מקדם ההספק עד 0.92.

ע ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (2) ת
 התשלומים החדשיים הקבועים בתעריפים הג״ל ישולמו לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת

 התעריף, המתאים, בין אס הצרכן צורד השמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו חודש.

ד ח ו י ה מ י נ ד מ ו י צ ת ל ו ר י ב ש ו י  (3) ח
 חיוב שירות לציוד מניה מיוחד ייקבע בנפרד ע״י החברה בכל מקרה.

ה י ז י ו ל ט ו ו י ד י ר ר י ש כ  (4) מ
 האספקה למכשירי רדיו וטלויזיה תהא נמדדת יחד עם האספקה לפי תעריף החל על הצריכה

 למאור וישולט בעדה כמו בעד האספקה למאור באותם חצרים.

ם י ד ר פ ם נ י ר צ ח ת ל ד ר פ ה נ ד י ד  (á) מ
 המחירים לפי התעריפים ייחשבו, האספקה.תימדד ובעדה ישולם לגבי כל אחד מהחצרים

 בנפרד; לצורך התעריפים לשאיבת מים ייחשב כל מקום שאיבה כחצרים נפרדים.

ם י י ת ר י ר ם ב י פ י ר ע  .(6) ת
 חתעריפים מם׳ 1, 2 ו־3 שברשימת תעריפים זו, בהתאם לתנאיהם, חלים על כל סוגי
 הצרכנות, אולם הברירה בידי הצרכן לבחור באחד התעריפים האחרים שברשימת תעריפים

 זו המתאים לסוג הצריכה בחצריו במקום אחד מהתעריפים הנ״ל.
 בחר הצרכן באחד התעריפים בהם נקבע תשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי לתשפה מםויימת
 ובתום תקופה זו בחר בתעריף שחל עליו תשלום בעד הצריכה בלבד, יוכל לשוב ולבחור
 בתעריף בו נקבע תשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי, ובלבד שאם טרם חלפו 12 חדשים
 מיום בו בחר בתעריף שחל עליו תשלום בעד הצריכה בלבד, יחול לגביו התשלום בעד

 ביקוש־מרבי־שנתי כאילו המשיך בתעריף זה.

 (ד) למטחת התעריפים, ייחשב כל חלק של קילווט כקילווט שלם.

ף ס ו ד מ ו ם ע  (8) מ
 התעריפים דלעיל אינם כוללים מם ערך מוסף והחברה תגבה בנוסף להם מם ערך מוסף

 שיוטל עליה בשיעורים שייקבעו בחוק.

ם י ש ד ח ם ו י מ ד ו ם ק י פ י ר ע ם ת י ל ה ח י ל ע ה ש כ י ר ב צ ו ש י  (9) ח
 חל שינוי בתעריף בתוך תקופת חשבון כלשהו — תחושב הצריכה לפי התעריף הקודם בעד
 הימים שבין תאריך הקריאה הקודמת לבין תאריך שינוי התעריף, לפי הצריכה היומית

 הממוצעת בתקופת החשבון, ואילו יתרת הצריכה תחושב לפי התעריף החדש.
 ״תקופת חשבון״ פירושה לענין זה, התקופה שבין תאריך קריאה לתאריך קריאה בשני

 חשבונות רצופים.
 ״תאריך הקריאה״ פירושו לענין זה, התאריד המופיע בחשבון כתאריך הקריאה בין אם

 נעשתה קריאה ממש ובין אם נעשתה הערכת שימוש.

׳ חופי  כ״ת מזשזין התשמ״ד (4 בנובמבר 1983) י
 לחט 306—3) המנהל הכללי של חברת החשמל לישראל בע״מ
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nrun הודעות בדבר בקשות לפידוק 

 להופיע בשעת י הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך
 הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף
 של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
 דוד מרביץ, עו״ד

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום
 לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען
 של האיש או הפירמה ובחתימתם אד בחתימת בא כוחם,
 צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 21 בדצמבר 1983.

 בבית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפ*
 תיק מספר: 1946/83

 בענין פקודת ההברות,

 ובענין פירוק חברת אשל דן חברה לבנין ופיתוח
 בע׳־מ.

 והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
 ועבודות ציבורידת אגודה שיתופית בע״מ; ע״י ב״כ עו״ד
 יוסף חזקיהו ו/או דוד גורביץ ו/או שמחה גורמן —

 רח׳ ארלוזורוב 93, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15 בספטמבר 1983
 הוגשה; בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק
 את •החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע
 בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25 בינואר 1984

 בשעה 08.30׳,

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמח־ במתן צו בענק הבקשה אד להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך
 הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
רבת, עו״ד ו  דוד ג

 בי׳כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה. חייב למסור, או לשלדח על ידי הדואר, לחתום
 לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען
 של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם,
 צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל החתום
 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25 בינואר 1984.

 בכית המשפט המחוזי בירושלים ת. א. 541/83

 בעניו פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת נוי־בה בע׳׳מ,

 והמבקשת חברה כלכלית לירושלים בעי-׳מ, ע״י בי׳כ
 עו״ד צבי בקר מרחוב שרי ישראל 12, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 20 ביולי 1983 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זד תישמע בפני בית

 המשפט היושב בדין בידם 27.12.1983 בשעה 11.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור אפ בעצמו או באמצעות עורך
 הדין שלו. העתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 צבי כקד, עו״ד
 ב׳׳כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה, חייב למסור אד לשלוח ע״י הדואר לחתום לעיל
 הדדעה על רצונו זה. ההודעה, בצירוף השם והמען של
 האיש, או הפירמה, ובחתימתם אד בחתימת בא כדחם,
 חייבת להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 26.12.1983.

 בכית המשפט המחוזי תל־אכיכ־יפו ת. א. 3089/82

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת צבי את עזרא חברה לבנין
 ולהשקעות בע״מ,

 והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
 ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע״מ, ע״י ב״כ עו׳יד
 יוסף חזקיה ו/או דוד גורביץ ו/או שמחה גורמן — רה׳

 ארלוזורוב 93, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2 בנובמבר 1982 הוגשה
 . בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את
 החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני
 בית המשפט היושב בדין ביום 22 בדצמבר 1983 בשעה

.08.30 
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