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 תקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה) (תיקון מס׳ 4),

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—948! !
 אנו מתקינים תקנות שעת חירום אלה:

ה 5 1. בתקנה 5 לתקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה), התשמ״ה— ן תקנ קו  תי

א: בו  21985 (להלן — התקנות העיקריות), בסופה י

 ״(ד) (1) בתקנת משנה זו —

 ״שכר שולי״ — חלק שכרו של עובד העולה על תקרת ההכנסה שחל עליה
 מס בשיעור של 20%, אך אינו עולה על סכום תשלומי ביטוח לאומי

 שהמעביד מנכה מסך כל שכרו;

 ״עובד״ — עובד שעבד במקום עבודה אחד חודש מלא, כולל ימי העדרות
ת;  שבשלהם משתלם לו שכר, לרבות עובד שעבד כאמור במשרה חלקי

 ״תשלומי ביטוח לאומי״ —

; 3 י מ ו א ל  (1) דמי ביטוח על פי חוק הביטוח ה

 (2) היטל חינוך והיטל חינוך על־יסודי המשתלמים לפי סעיף 8 לחוק
 לימוד חובה (תיקון מס׳ 11), התשל״ח—978! 4 ;

 (3) היטל לפי סעיף 22ה לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א—
; 51951 

;  ״מס״ ו״תקרת הכנסה״ — כמשמעותם בפקודת מס הכנסה 6

 (2) עובד ששכרו בעד חודש אוגוסט או ספטמבר 1985 אינו עולה על
 תקרת ההכנסה שחל עליה שיעור מם של 20%, יהיה זכאי לקבל מהמדינה
 מענק בסכום השווה לסכום תשלומי ביטוח לאומי שנוכה משכרו בעד אותו
 חודש; עובד ששכרו גבוה מן האמור בסכום שאינו עולה על שכרו השולי,
 יהיה זכאי לקבל מהמדינה מענק בסכום השווה להפרש בין סכום תשלומי

; לי  ביטוח לאומי שנוכה משכרו לבין סכום השווה ל־70% משכרו השו

 (3) המעביד ישלם לעובד את המענק, ביחד עם השכר בעד אותו חודש,
 והמדינה תחזיר לו את הסכום ששילם כאמור;

 (4) המעביד יקזז את הסכום המגיע לו לפי פסקה (3), תחילה מהניכויים
 במקור שניכה מעובדיו על פי פקודת מס הכנסה ולאחר מכן ממס המעסיקים
; לא ניתן  שהוא חייב בו על פי חוק מס מעסיקים, התשל״ה—1975 7
 לקזז כאמור את מלוא הסכום, יגיש המעביד לפקיד השומה דרישה להחזר,
 בטופס שקבע הנציב, ופקיד השומה יחזיר לו את הסכום האמור תוך
 י שלושים ימים מיום קבלת הדרישה האמורה; לא החזיר פקיד השומה במועד

׳ ג, יעמ׳ 1. ס ו  1 ע״ר התש״ח, ת
ת התשמ״ה, עגן׳ 12»1, 1724, 1761 ו־1794. ״  2 ק

 3 ס״ת דתשכ״ח, עמי 108.
 4 ס״ח התשל״ח, עימ׳ 128¡ התשמ״ה, -עמי 57 ועמי 164.

 5 ם״וז• התשי״א, עמי 78¡ דותשנ״ט, עמ׳ 156.
וסח חדש 6, עמ׳ 120. ת ישראל, נ נ י מדי נ  6 די

 7 ה״ח התשל״׳ה, עמ׳ 118.

ל התשמ״ד,, 1.9.1985 ת 4854, ט״ו באלו ו ץ התקנ נ ו  1880 ק



 האמור סכום שהיה עליו להחזיר, יהא חייב להחזירו בתוספת הפרשי הצמדה
 וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודת מס הכנסה, שנצברו בתקופה

 שמיום קבלת הדרישה להחזר עד יום התשלום;

 (5) המענק לא ייחשב כשכר עבודה לכל דבר וענין, ולא יהווה הכנסה
 בידי העובד לענין מס הכנסה.״

ה 6 ן תקנ  2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות — תיקו

 (1) בתקנת משנה (ב), אחרי ״לא ישונו״ יבוא ״הסכומים״;

 (2) בתקנת משנה (ד), בסופה יבוא ״הרשות המוסמכת רשאית לקבוע בצו
 סייגים וסוגי מקרים שלגביהם לא תחול הוראה זו״.

2 2 1 י נ ק 1  3. בתקנה 22 לתקנות העיקריות, אחרי ״לפקיד השומה״ יבוא ״בדרך״. י״יקיי 1

ן תקני, 38  4. בתקנה 38(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״כל אחד מן החדשים שבתקופת תקפן תיקו
 של תקנות אלה״ יבוא ״חודש יולי 1985״.

 5. תחילתן של תקנות 2 ו ־3 ביום תחילת התקנות העיקריות, ואולם לא יועמד אדם תחילה
 לדין פלילי בשל מעשה שעשה בתקופה שבין היום האמור לבין יום פרסומן של תקנות

 אלה אם המעשה לא היווה עבירה בשעת עשייתו.

 ט׳ באלול התשמ״ה (26 באוגוסט 1985)
 (ו1מ. 1801—3)

י ע ד ו ק מ ח צ ס י ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר האוצר

,  תקנות מס הכנסה (ניכוי מס מקביל) (הודאת שעה)

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47ב(א) לפקודת מס הכנסה י, אני קובע לאמור:

 1. בתקנות אלה — הגיייי״

חדת; ו  ״שנת המם 1984״ — לרבות תקופת שומה מי

.  ״מס מקביל״ — כמשמעותו בחוק מס מקביל, התשל״ג—1973 2

ו את הסכום ניכוי תשלום, א ר י ל י ב ק  M2. יחיד שבשנת המס 1984 שילם למוסד לביטוח לאומי מס מ
ל ו מס מקבי ת ם נ כ ה ת , ע י ב ן ק י נ ע ׳ ל י ו כ י ר לן נ ת ו י י ן א ן פ ח ד 1 ט י ך ב ע ם ב ן 1 , ש ה ת י ן ה 1 ק י א  יששילם כ

 החייבת באותה שנה, של אותו חלק מהסכום ששילם העולה על 74,000 שקלים, ובלבד
 שהניכוי לא יעלה על 60,000 שקלים; לענין זה, כאשר בני הזוג משלמים מס מקביל

 בנפרד, יינתן הניכוי כאמור בעד כל אחד מהם.

י ע ד ו ק מ ח צ  ג׳ באלול התשמ״ה (20 באוגוסט 1985) י

< שר האוצר 3 ׳ ־ 1 9 0  >חמ 7

וסח חדש 6, עמי 120¡ ס״ח התשמ״ה, עמי 43. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די
, עימ׳ 85; התשמ״ד, עמ׳ 86.  2 סייח התשל״ג

ל התשמ״ה, 1.9.1985 1881 ו ת 4854, ט״ו באל ו  קובץ התקנ



 תקנות מילווה המדינה (סדרה מסוג שילוח),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 11, 12 ו־15 לחוק מילווה ׳המדינה, התשל״ט—
: ן תקנות אלה  11979 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. בתקנות אלה —

 ״ההסכמים״ ו״התחייבויות הרכישה״ — ההסכמים וההתחייבויות לרכישת ניירות ערך
ו בילקוטי הפרסומים 3007 ו־3024  שפורסמו בילקוט ׳הפרסומים 2971, התשמ״ד ושתוקנ

! ד  התשמ״

 ״החברה״ — כהגדרתה בכל אחד מן ההסכמים;

 ״זכאי״ — מי שעד יום ט״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985) הודיע על בקשתו
 למכור את מניותיו ביוש ט״ז בחשון התשמ״ו׳ (31 באוקטובר 1985) לחברה או למספר
 חברות לפי הוראות סעיפים 3 (ו) ו־3(ז) לאחד או יותר מן ההסכמים ולפי הוראת

; ן י  סעיף 8 לאחת או יותר מהתחייבויות הרכישה, לרבות חליפו על פי ד

 ״חברה לרישומים״ — חברה לרישומים של הבנק שבו נמצא הפקדון למשמרת של בעל
; ק  איגרת החוב ואם אין לבנק חברה לרישומים כאמור — חברה לרישומים שיבחר הבנ

 ״מניות״ — כהגדרתן בכל אחד מן ההסכמים;

 ״בנק״ — כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״אי—21981 ;

 ״שווי נקוב מקורי״ של איגרות חוב — השווי הנקוב של איגרות החוב ביום רכישתן
ת מוקדם  ולפני תחילת תשלום ההכנסה ׳החושית כמשמעותה בתקנה 9, ואם היה פדי
 כאמור בתקנה 10 — בניכוי השווי כאמור של איגרות החוב שנפדו בפדיון מוקדם.

נה ״מילווה המדינה, התשל״ט—  2. איגרות החוב מסוג שילוח יוצאו בסדרה, אחת שתכו
 1979, איגרת חוב מסוג שילוח סדרה מס׳ 10״, שתוצא ביום ט״ז בחשון התשמ״ו (31

 באוקטובר 1985) (להלן — יום הוצאת הסדרה).

 3. (א׳;) איגרות ׳החוב יימכרו לזכאי שעד יום ט״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר
 1985) הורה בכתב ליעד את התמורה ממכירת המניות שבבעלותו, או חלק ממנה, לשם
נה (סדרה מסוג  רכישה של איגרת. חוב לפי תקנות אליה, או לפי תקנות מילווה המדי
נה (סדרה מסוג דן), התשמ״ה— , או לפי תקנות, מילווד. המדי , התשמ״די—1985 3 ( דמן  קי
 1985*; ההוראה תכלול את סכום התמורה האמורה המיועדת לרכישת איגרות החוב

 לסוגיהן ותינתן על ידי הזכאי עצמו או באמצעות שליחו לסניף הבנק שבו נחסמו המניות .
 בפקדון למשמרת. «

 (ב) השווי הנקוב של איגרות החוב שיימכרו לזכאי לא יפחת מסכום של 3,675,000
 שקלים כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלית של השער היציג של הדולר ביום י״ג
 בחשון התשמ״ו (28 באוקטובר 1985) לעומת !השער היציג של הדולר ביום י״ת באב

 התשמ״ה (5 באוגוסט 1985) (להלן — סכום רכישה מזערי).

ת חוב רו ג  אי
ג שילוח  מסו

 מכירה לקשישים

 1 ס״ח התשל׳׳ט, עמי 112; ס״ת התשמ״ה, עמ׳ 167.
 2 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 232 ועמי 320.

 3 ק״ת התשמ״ה, עימ׳ 1884.
ת התשמ״ה, עמי 1887. ״  4 ק

ל התשמ״ה, 1.9.1985 ת 4854, ט״ו באלו ו  1882 קובץ התקנ



 4. (א) איגרות החוב לא יהיו סחירות. ולא יהיו ניתנות להעברה, לעיקול איו לשעבוד,
; לענין זה, רישום איגרת חוב על שם חברה לרישומים במועד ן י  למעט העבריה על פי ד
 הוצאתה לזכאי או העברת רישום מפנקס של חברה לרישומים אחת לפנקס של חברה
 לרישומים אחרת, בשל הוראת הזכאי להעביר את איגרות החוב מפיקדון שלו לפקדון

 אחר שלו, לא ייחשבו כהעברה.

 (ב) העברת רישום בפנקס של חברה לרישומים כאמור בתקנת משנה (א) לא
 תבוצע: ב־25 הימים ׳הקודמים למועד תשלום כלשהו המפורט בתקנה 9 ובתקנה 10.

 5. איגרות, החוב שיימכרו יהיו בשווי נקוב, של 1000 שקלים או כפולה של 1000
 שקלים,

 6. (א) האיגרות שיימכרו, יירשמו בחברה לרישומים,, בדרך שתקבע החברה
 לרישומים.

 (ב) על רישום כאמור יומצא לרוכש אישור מאת החברה; לרישומים.

 (ג) לא יוצאו תעודות לרוכש איגרות החוב.

 7. איגרות, החוב ישאו ריבית שנתית, קבועה בשיעור של 7.67771847% לשנה
 שתשולם כאמור בתקנה 9.

 8. (א) השווי הנקוב של איגרות חוב והריבית המשתלמת, עלייה יהיו צמודים לשער
ע מועד פרעונן של קרן וריבית י : אם ביום הששי לפגי הג  היציג שד הדולר כמפורט להלן
 כלשהן (להלן — היום הקובע) יהיה השער היציג של הדולר (להלן — השער החדש)
 גבוה מהשער היציג של הדולר ביום י״ג בחשון התש׳מ״ו (28 באוקטובר 1985) (להלן —
 השער היסודי) ישולמו הקרן והריבית כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העלייה של

 השער החדש לעומת ׳השער היסודי (להלן — הפרשי הצמדה).

 ,(ב) בתקנות אלה, ״השער •היציג״, לגבי תאריך מסמים — השער היציג של
 הדולר שקבע: בנק ישראל לאחרונה לפני אותו תאריך, ובלבד שבתקופה שבה, אין בנק
 ישראל נוהג לקבוע את השערים היציגים יקבע נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין

 תקנות אלה.

 9. (א) קרן איגרת החוב והריבית עליה, המחושבת על בסים ריבית דריבית חדשית,
וי המקורי  ישולמו ב,־60 תשלומים חדשיים שווים ורצופים בשיעור אחיד של 2% מן השו
 של איגרות החוב (להלן — ההכנסה החדשית) ובתוספת הפרשי הצמדה עליהם בכל מועד

 תשלום.

 (ב) התשלומים ישולמו ביום העסקים האחרון בכל חודש, החל ביום העסקים
 האחרון בחודש נובמבר 1985 וכלה ביום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1990.

 (ג) והתשלומים החדשיים המפורטים בתקנת משנה, (א) ישולמו לבעל איגרת
 החוב ביום העסקים האחרון בכל חודש על ידי זיכוי חשבונו בבנק כפי שהורה בעת
 רכישת האיגרת או י כפי שהורה עד מועד שלא יהיה מאוחר מ־25 ימים מיום תשלום

 חדשי כלשהו.

 (ד) התשלומים המפורטים בתקנה זאת מהווים פרעון סופי ומוחלט של קרן
 איגרות החוב והריבית והפרשי ההצמדה עליהן.

ל התשנז״ה, 985(.1.9 ת 4854, ט״ו באלו ו  קובץ התקנ



 10. (א) ביום העסקים האחרון בחודש אוקטובר של כל אחת מן השנים 1986, 1987,
 1988 ו־1989 (להלן — מועד פדיון מוקדם) רשאי הבעל הרשום של איגרות החוב לבקש
נהלה כי יתרת קרן איגרת החוב והריבית (להלן — יתרת הקרן) והפרשי ההצמדה  טהמי
בלבד שבקשה לפדיון מוקדם תגיע למינהלה 25 ימים  עליה ייפדו במועד הפדיון המוקדם, ו
 לפני מועד הפדיון המוקדם המבוקש וסכום השווי המקורי של איגרות החוב שיישארו בידי
 בעל האיגרות לאחר הפדיון המוקדם, אם ביקש לפדות חלק מאיגרות החוב, לא יפחת

 מסכום הרכישה המזערי.

 (ב) יתרת הקרן לכל מועד פדיון מוקדם תהיה מכפלת השווי המקורי של איגרות
: ן  החוב שלגביהן מבוקש פדיון מוקדם באחוז כמפורט להל

 יום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1986 — 84.844448325%;

 יום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1987 — 66.371741690% ;

 יום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1988 — 46.480752645% ;

 יום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1989 — 25.062589459%.

ה (ב) בצירוף הפרשי הצמדה יהווה פרעון סופי  (ג) תשלום כאמור בתקנת משנ
 ומוחלט של איגרות החוב האמורות.

ן מוקדם ו  פדי

 11. ׳ההכנסה מריבית ׳המשתלמת על איגרות החוב תהיה פטורה מן המס המוטל על
 הכנסה.

ר ממס  פטו
ל הכנסה  ע

 12. איגרות החוב יימכרו באמצעות הבנק שבו נחסמו המניות של הזכאי.

 13. העמלה שתשולם לבנק שקיבל על עצמו את הפצת איגרות החוב לא תעלה על
י אחוזים משווין הנקוב של איגרות החוב ועל 0.3׳ אחוזים לשנה על יתרת הקר?  שנ

 המשוערכת של איגרות החוב.

 מכירת איגרות
ב  החו

ה י מ  ע

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ״ד באב התשמ״ה (11 באוגוסט 1985)
(J—950 חמ) 

 וזקנות מילווה המדינה (סדרה מסוג קידרון),

9 ז 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 11, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—
: ות אלה  11979 (להלן — החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

ת 1. בתקנות אלה —  הגדרו

 ״הסכמים״ ו״התחייבויות הרכישה״ — הסכמים והתחייבויות לרכישת ניירות ערך
 שפורסמו בילקוט הפרסומים 2971, היתשמ״ד, ושתוקנו בילקוטי הפרסומים 3007 ו־3024

; ד  התשמ״

 ״החברה״ — כהגדרתה בכל אחד מן ההסכמים;

 1 ס״ח התשל״ט, עמי 12׳!¡ ס״ח התשמ״ה, עמי 167.

ל התשמ״ה, 1.9.1985 ו ת 4854, ט״ו באל ו  1884 קובץ התקנ



1 באוקטובר 1985) הודיע: על בקשתו למכור ) ו  ״זכאי״ — מי שעד יום ט״ז בתשרי התשמ״
3 באוקטובר 1985) לחברה או למספר חברות 1 ) ו ״ מ ש ת ה ן ו ש ת  את מניותיו ביום ט״ז ב
 לפי הוראות סעיפים 3 (ו) ו־3(ז) לאחד או יותר מן ההסכמים ולפי הוראת סעיף 8

; ן י  לאחת או יותר מהתחייבויות הרכישה, לרבות חליפו על פי ד

 ״חברה לרישומים״ — הברה לרישומים של הבנק שבו נמצא פיקדון למשמרת של בעל
 איגרת החוב ואם אין לבנק חברה לרישומים כאמור — חברה לרישומים שיבחר הבנק

 ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי
ד הקיים ובין  אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המד
; אם יבוא מדד אחד תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו  אם לאו

 לבין המדד המוחלף;

 ״מניות״ — כהגדרתן בכל אחד מן ההסכמים;

; 2 ת (רישוי), התשמ״א—1981  ״בנק״ — כמשמעותו בחוק הבנקאו

 ״׳שווי נקוב מקורי״ של איגרות חוב — השווי הנקוב של איגרות החוב ביום רכישתן
ה פדיון מוקדם  ולפני תחילת תשלום ההכנסה החדשית כמשמעותה בתקנה 9, ואם הי

ב שנפדו בפדיון מוקדם.  כאמור בתקנה 10 — בניכוי השווי כאמור של איגרות החו

ב ת חו גרו נה ״מילווה, המדינה, התשל״ט— אי  2. איגרות החוב מסוג קידרון יוצאו בסדרה אחת שתכו
ז ו ר ד י ק ג ו ס ן מ  1979, איגרת חוב מסוג קידרון, סדרה מס׳ 20״ שתוצא ביום ט״ז בחשון התשמ״

 באוקטובר 1985) (להלן — יום הוצאת הסדרה).

•  3. (א) איגרות החוב יימכרו לזכאי שעד יום ט״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר מכירה לקשישי
ה לשם  1985) הורה בכתב ליעד את התמורה ממכירת המניות שבבעלותו או חלק ממנ
נה (סדרה מסוג דן), ות אלה, או לפי תקנות מילווה, המדי  רכישה של איגרות חוב לפי תקנ
ות מילווה המדינה, (סדרה מסוג שילוח), התשמ״ה— , או לפי תקנ  התשמ״הי-1985 3
 1985״; ההוראה תכלול את סכום התמורה והאמורה המיועדת לרכישת איגרות החוב
 לסוגיהן ותינתן על ידי הזכאי עצמו או באמצעות שלוחו לסניף הבנק שבו נחסמו המניות

 בפקדון למשמרת.

 (ב) השווי הנקוב של איגרות החוב שיימכרו לזכאי לא יפחת מסכום של
 3,675,000 שקלים כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של השער היציג של הדולר
 ביום י״ג בחשון התשמ״ו (28 באוקטובר 1985) לעומת השער היציג של הדולר ביום
; לענין זה, ״השער (  י״ח באב התשמ״ה (5 באוגוסט 1985) (להלן — סכום רכישה מזערי
 היציג״ לגבי תאריך מסויים — השער היציג של הדולר שפרסם בנק ישראל לאחרונה
י אותו תאריך, ובלבד שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע את השערים  לפנ

 היציגים יקבע נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין תקנות אלה.

 4. (א) איגרות החוב לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה, לעיקול או לשעבוד, איסור העברי,
; לענין זה, רישום איגרת חוב על שם חברה לרישומים במועד ן י  למעט העברה על פי ד
 הוצאתה לזכאי או העברת רישום מפנקס של חברה לרישומים אחת לפנקס של חברה

 2 ס״ח התשמ״א, עמי 232 ועמי 330.
 3 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1887.
 4 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1882.

ל התשמ״ד,, 1.9.1985 1885 ת 4854, ט״ו באלו ו  קובץ התקנ



 לרישומים אחרת, בשל הוראת הזכאי להעביר את איגרות החוב מפקדון שלו לפקדון
 אחר שלו, לא ייחשבו כהעברה.

 (ב) העברת רישום בפנקס של חברה לרישומים כאמור בתקנת משנה (א) לא
 תבוצע ב־25 הימים הקודמים למועד תשלום כלשהו המפורט בתקנה 9 ובתקנה 10.

ב 5. איגרות החוב שיימכרו יהיו בשווי נקוב של 1000 שקלים או כפולה של 1000 קו  השווי הנ

 שקלים.

 האיגרות שיימכרו, יירשמו בחברה לרישומים, בדרך שתקבע החברה

 על רישום כאמור יומצא לרוכש אישור מאת החברה לרישומים.

 לא יוצאו תעודות לרוכש איגרות החוב.

 ריבית 7. איגרות החוב ישאו ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.26592550% לשנה,

 שתשולם כאמור בתקנה 9.

אי הצג!״•• 8. השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד המחירים  תנ

: י לצרכן כמפורט להלן ד מ  י

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שיתפרסם בחודש שבו הגיע מועד פרעונן
 של קרן וריבית כלשהן (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד
 שפורסם לחודש אוקטובר 1985 (להלן — המדד היסודי) ישולמו אותן קרן וריבית כשהן

 מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן — הפרשי הצמדה).

ו 9. (א) קרן איגרת החוב והריבית עליה, המחושבת על בסים ריבית דריבית חדשית, ו י ד  פ

 ישולמו ב־60 תשלומים חדשיים שווים ורצופים בשיעור אחיד של 1.85% מן השווי
 המקורי של איגרות החוב (להלן —־ ההכנסה החדשית) והחל במועד התשלום השני הן

 ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה עליהן בכל מועד תשלום.

 (ב) התשלומים ישולמו ביום העסקים האחרון בכל חודש, החל ביום העסקים
 האחרון בחודש נובמבר 1985 וכלה ביום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1990.

 (ג) בנוסף לתשלומים החדשיים האמורים ישולם לבעל איגרת החוב בכל מועד
 תשלום חדשי, ההל במועד התשלום החדשי השני, סכום השווה למכפלת סכום התשלום
 החדשי הקודם בשיעור עליית המדד שפורסם לחודש שבו הוא שולם לעומת המדד
; על אף האמור בסיפה  שפורסם בחודש שבו הוא שולם (להלן — תוספת הפרשי הצמדה)
 לתקנת משנה (ב), תשולם ביום העסקים האחרון בחודש נובמבר 1990 תוספת הפרשי
 ההצמדה עבור התשלום החדשי האחרון שישולם ביום העסקים האחרון בחודש אוקטובר

.1990 

 (ד) התשלומים החדשיים ישולמו לבעל איגרת החוב על ידי זיכוי חשבונו בבנק,
 כפי שהורה בעת רכישת האיגרת או כפי שהורה עד מועד שלא יהיה מאוחר מ־25 ימים

 לפני מועד תשלום חדשי כלשהו.

ה זו מהווים פרעון סופי ומוחלט של קרן איגרות תקנ  (ה) התשלומים המפורטים י
 החוב, הריבית והפרשי ההצמדה עליהן.

ס 6 (א) ק נ פ  רישום ב

 לרישומים.

 (ב)

 (ג)

ל התשמ״ה, 1.9.1985 ו ת 4854, ט״ו באל ו  1886 קובץ התקנ



ן מוקדם ו  10. (א) ביום העסקים האחרון בחודש אוקטובר של כל אחת מן השנים 1987, 988! פדי
 ו־1989 (להלן — מועד פדיון מוקדם) רשאי הבעל הרשום של איגרת החוב לבקש
 מהמינהלה כי יתרת קרן איגרת החוב והריבית (להלן — יתרת הקרן), והפרשי ההצמדה
 עליה ייפדו במועד הפדיון המוקדם, ובלבד שבקשה לפדיון מוקדם תגיע למינהלה 25
 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם המבוקש וסכום השווי המקורי של איגרות החוב שישארו
 בידי בעל האיגרות לאחר הפדיון המוקדם, אם ביקש לפדות חלק מאיגרות החוב, לא

 יפחת מסכום הרכישה המזערי.

 (ב) ביום העסקים האחרון בחודש שלאחר מועד הפדיון המוקדם תשולם לבעל
 איגרת החוב תוספת הפרשי הצמדה שתחושב כאמור בתקנה 9(ג), בשינויים המחוייבים.

 (ג) יתרת הקרן לכל מועד פדיון מוקדם תהיה מכפלת השווי המקורי של איגרות
:  החוב שלגביהן מבוקש פדיון מוקדמ באחוז המפורט להלן

 יום העסקיים האחרון בחודש אוקטובר 1987 — 64.336851646%;

 יום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1988 — 44.371710097%;

 יום העסקים האחרון בחודש אוקטובר 1989 — 23.554870485%.

ה (ג) בצירוף הפרשי הצמדה ותוספת הפרשי  (ד) תשלום כאמור בתקנת משנ
 הצמדה יהווה פרעון סופי ומוחלט של איגרות החוב האמורות.

ר ממס  11. ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב תהיה פטורה מן המס המוטל על פטו
י על הכנסה ] י י י  י

 הכנסה.

 12. איגרות החוב יימכרו באמצעות הבנק שבו נחסמו המניות של הזכאי. מכירת איגרות
ב  החו

 •13. העמלה שתשולם לבנק שקיבל על עצמו את הפצת איגרות החוב לא תעלה על שני עמלה
 אחוז משווין הנקוב של איגרות החוב ועל 0.3 אחוזים לשנה על יתרת הקרן המשוערכת

 של איגרות החוב.

י ע ד ו ק מ ח צ  כ״יד באב התשמ׳׳ה (11 באוגוסט 1985) י
< שר האוצר 3- 9 5  >חמ 0

 תקנות מילווה המדינה (סדרה מסוג דן),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 11, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—
ן תקנות אלה:  11979 (להלן — ההוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. בתקנות אלה — הגדרות

יות לרכישת ניירות ערך יבו  ״ההסכמים״ ו״התחייבויות הרכישה״ — ההסכמים וההתחי
 שפורסמו בילקוט הפרסומים 2971, התשמ״ד, ושתוקנו בילקוטי הפרסומים 3007 ו־3024

; ד  התשמ״

 ״החברה״ — כהגדרתה בכל אחד מן ההסכמים;

 1 פ״ח התשל״ט, עמי 112; התשמ׳׳ה, ענן׳ 167.

ל התשמ״ה, 1.9.1985 1887 ת 4854, ט״ו באלו ו  קובץ התקנ



ו (1 באוקטובר 1985) הודיע על בקשתו  ״זכאי״ — מי שעד יום ט״ז בתשרי התשמ״
ו ביום ט״ז בחשון התשמ״ו (31 באוקטובר 1985) לחברה או למםפד  למכור את מניותי
 חברות לפי הוראות סעיפים 3(ו) ו־3(ז) לאחד או יותר מן ההסכמים ולפי הוראת

; ן י  סעיף 8 לאחת או יותר מהתחייבויות הרכישה, לרבות הליפו על פי ד

 ״חברה לרישומים״ — חברה לרישומים של הבנק שבו נמצא פקדון משמרת של בעל
 איגרת החוב, ואם אין לבנק חברה לרישומים כאמור — חברה לרישומים שיבחר

ק;  הבנ

 ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי
 אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים
; אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס  ובין אם לאו

 בינו לבין המדד המוחלף:

ות״ — כהגדרתן בכל אחד מן ההסכמים; י  ״מנ

. 2  ״בנק״ — כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—1981

 2. איגרות החוב מסוג דן יוצאו בסדרה אחת שתכונה ״מילווה המדינה, התשל״ט—
 1979, איגרת חוב מסוג דן סדרה מספר 30״ שתוצא ביום ם״ז בחשון התשמ״ו (31

 באוקטובר 1985) (להלן — יום הוצאת הסדרה).

ת חוב רו ג  אי
ג דן  מסו

 מכירה לקשישים 3• איגרות החוב יימכרו לזכאי שעד יום ט״ז גתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985)

ה לשם רכישה  הורה בכתב ליעד את התמורה ממכירת המניות שבבעלותו או חלק ממנ
נה (סדרה מסוג שילוח),  של איגרת חוב לפי תקנות אלה, או לפי תקנות מילווה המדי
, או לפי תקנות מילויה המדינה (סדרה מסוג קידרון), התשמ״ה—  התשמ״ה—1985 3
; ההוראה תכלול את סכום התמורה האמורה המיועדת לרכישת איגרות החיב 11985 
 לסוגיהן ותינתן על ידי הזכאי עצמו או באמצעות שליחו לסניף הבנק שבו נחסמו המניות

 בפקדון למשמרת.

 איסור העברה 4. (א) איגרות החוב לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה, לעיקול או לשעבוד,

; לענין זה, רישום איגרת חוב על שם חברה לרישומים במועד ן י  למעט העברה על פי ד
 הוצאתה לזכאי או העברת רישום מפנקס של חברה לרישומים אחת לפנקס של חברה
 לרישומים אחרת בשל הוראת הזכאי להעביר את איגרות החוב מפקדון שלי לפקדון אחר

 שלו, לא ייחשבו כהעברה.

ה (א) לא  (ב) העברת רישום בפנקס של חברה לרישומים כאמור בתקנת משנ
 תבוצע ב־25 הימים הקודמים למועד תשלום כלשהו המפורט בתקנה 9 ובתקנה 10.

 5. איגרות החוב שיימכרו יהיו בשווי נקוב של 1000 שקלימ או כפולה של 1000
 שקלים.

 השווי הנקוב

 6. (א) האיגרות שיימכרו, יירשמו בחברה לרישומים, בדרך שתקבע החברה
 לרישומים.

 2 סייח התשמ״א, עמי 232 ועמי 320.
 3 ק״ת התשמ״ה, עמי 1882.
 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 1884.

קס  רישום בפנ

ל התשנ״׳ה, 1.9.1985 ת 4854, ט״ו באלו ו  1888 קובץ התקנ



 (ב) על רישום כאמור יומצא לרוכש אישור מאת החברה לרישומים.

 (ג) לא יוצאו תעודות לרוכש איגרות החוב.

בית ת רי י ב י י ר פ  7. (א) איגרות החוב ישאו ריבית שנתית קבועה ונ?צסברת אשר תחושב ל
ת; שיעור הריבית יהיה כשיעור הריבית שיקבע החשב הכללי במשרד האוצר ביום בי  דרי
ז בחשון התשמ״ו (31 באוקטובר 1985) על פי תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון  ט״
 ״צמוד דולר״), התשמ״ב—1981 °, בתוספת 1% ובלבד ששיעור הריבית האמור לא יפחת

 מ־ 7% לשנה ולא יעלה על 12% לשנה.

 (ב) שיעור הריבית לתקופה של מחצית השנה לענין פדיון מוקדם כאמור בתקנה
 12 יהיה שיעור הריבית השנתית כשהוא מחולק בשניים.

 8. בתקנות אלה — יזצמייי1

 ״הצמדה לדולר״ — הצמדה לפי שיעור עליית השער היציג של הדולר ביום הששי לפני
 הגיע מועד הפדיון של הקרן והריבית לעומת השער היציג ביום י״ג בחשון התשמ״ו

; ן י  (28 באוקטובר 1985) או במועד הפדיון המוקדם, לפי הענ

 ״השער היציג״, לגבי תאריך מסויים — השער היציג של הדולר שפרסם בנק ישראל
 לאחרונה לפני אותו תאריך, ובלבד שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע את

 השערים היציגים יקבע נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין תקנות אלה;

 ״הצמדה למדד״ — הצמדה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש שבו
 הגיע מועד פדיונה של איגרת החוב לעומת המדד שפורסם לחודש שבו הוצאה

ב;  הסדרה של איגרות החו

 ״תוספת הצמדה למדד״ — תוספת שתשולם ביום העסקים האחרון בחודש שלאחר החודש
 שבו נפדתה איגרת החוב, לבעל איגרת חוב שנפדתה, לפי הצמדה למדד, בסכום
 השווה למכפלת סכום הפדיון בשיעור עליית המדד שפורסם לחודש שבו נפדתה

 האיגרת לעומת המדד שפורסם בחודש שבו נפדתה האיגרת.

ן ו  9. (א) ביום י״ב בחשון התשנ״א (31 באוקטובר 1990) (להלן — יום הפדיון הסופי) פדי
 ייפדו איגרות החוב בשלמותן בתוספת הריבית המצטברת והפרשי ההצמדה המשתלמים
 עליהן לפי הברירה כאמור בתקנה 11 ; מיום הפדיון ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית

 ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

 (ב) היה יום הפדיון הסופי יום שאיננו יום עסקים, ייפדו איגרות החוב ביום
 העסקים שקדם ליום הפדיון הסופי ואולם הריבית כאמור בתקנה 7 או בתקנה 11(א)(2)
 תחושב עד ליום הפדיון הסופי והשער היציג של הדולר כאמור בהגדרת הצמדה לדולר

 שבתקנה 8, יחושב לפי יום הפדיון הסופי.

ן מוקדם ו  10. (א) ביום העסקים האחרון בחדשים אפריל ואוקטובר של כל שנה (להלן — מועד פדי
 הפדיון המוקדם), החל ביום העסקים האחרון בחודש אפריל 1986, רשאי הבעל הרשום
 של איגרת החוב לבקש מהמינהלה כי איגרת החוב תיפדה לפני יום הפדיון הסופי, ובלבד

 שבקשה לפדיון מוקדם תגיע למינהלה 30 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם המבוקש.

 5 ק״ת התשמ״ב, עמי 303 ועמ׳ 906.

ל התשמ״ה, 1,9.1985 1889 ו ת 4854, ט״ו באל ו  קובץ התקנ



 (ב) איגרת חוב שנפדתה במועד פדיון מוקדם כלשהו תישא הצמדה לדולר בלבד,
; לענין חישוב הריבית כאמור בתקנה 7 ולעגין השער היציג  ללא ברירת הצמדה למדד
 של הדולר כאמור בהגדרת הצמדה לדולר שבתקנה 8 ייראה היום האחרון של כל חודש

 אפריל ואוקטובר, כאמור בתקנת משנה (א), כמועד הפדיון המוקדם.

 (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), איגרת חוב שנפדתה פדיון מוקדם
 ביום העסקים האחרון בחודש אפריל 1986, לא תישא כל ריבית.

 11. (א) סכום הפדיון של איגרת החוב ישולם לבעל איגרת החוב, על ידי זיכוי
 חשבונו בבנק כפי שהורה בעת רכישת האיגרת או כפי שהורה עד מועד שלא יהיה

: ן הסכומים שלהלן  מאוחר מ־30 ימים מיום הפדיון, לפי הגבוה מבי

 (1) סכום איגרת החוב לפי שוויה הנקוב בתוספת הריבית הקבועה
;  בתקנה 7 כשהקרן והריבית צמודים לדולר (להלן — ברירה דולדית)

 (2) סכום איגרת החוב לפי שוויה הנקוב בתוספת ריבית שנתית קבועה
 ומצטברת, בשיעור של 3% לשנה, מחושבת לפי ריבית דריבית, כשהקרן

 והריבית צמודות למדד (להלן — גרירה מדדית).

 (ב) אם יתברר לאחר פרסום המדד לחודש אוקטובר 1990 כי הסכום לפי
 הברירה המדדית בצירוף תוספת הצמדה למדד, גבוה מהסכום המתקבל לפי הברירה
על הרשום של האיגרת ביום העסקים  הדולרית בחישובה ביום הפדיון, יזוכה חשבון הג

 האחרון בחודש נובמבר 1990, בהפרש שבין הסכומים.

 12. ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב תהיה פטורה מן המס המוטל על
 הכנסה.

ן ו ת פדי רו  ברי

ר ממה  פטו
סה  הכנ

 13. איגרות החוב יימכרו באמצעות הבנק שבו נחסמו המניות של הזכאי.

 14. העמלה שתשולם לבנק שקיבל על עצמו את הפצת איגרות החוב לא תעלה על
י אחוזים משווין הנקוב של איגרות החוב ועל 0.3 אחוזים לשנה על יתרת הקרן  שנ

 המשוערכת של איגרות החוב.

 מכירת איגרות
ב  החו

 עמלה

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ״ד באב התשמ״ה (11 באוגוסט 1985)
 >חמ 950—3)

 צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה), התשמ״ה-1985

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים, התשט״ו—1955 1 (להלן — החוק),
, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, איי מצווה לאמור: 2 י ל  שהועברה א

ה נוסף 3 לענין החוק. נ  הכר״־׳ יעל 1. רשות ניירות ערך מוכרזת כמוסד מדי
 מוסד המדינה

ס ר ן פ ו ע מ  כ״ח באב התשמ״ה (15 באוגוסט 1985) ש
' ראש הממשלה 3 ־ - ' 8 9 י מ ח ) 

 1 ס׳׳ח התשט״ו, עמ׳ 14.
 2 י״פ התשט״ו, עמי 639.

 3 ק״ת התשמ״א, ,עמ׳ 884.

ל התשמ״ה, 1.9.1985 ת 4654, ט״ו באלו ו  1890 קובץ התקנ



1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות להגגת היית הבר (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־16 לחוק להגנת היית הבר, התשט״ו—1955 י, אני
ן תקנות אלה:  מתקי

ה 7א נ ק ת ת פ ס ו א: ה בו , י  1. אחרי תקנה 7 לתקנות להגנת חיית הבר, התשל״ו—1976 2

גנת אלא אם כן התקיימו ן היתר צידת ציד וחיית בר מו ת י 7א. לא ע ת מ  ״=ללים ל
 היתר צידה , ,

:  כל אלה
 (1) המבקש הגיע לגיל.18;

 (2) יש למבקש רשיון על פי חוק כלי היריה, התש׳׳ט—
, לנשיאת כלי יריד,;  1949 י3

 (3) המבקש התאמן בשימוש בכלי יריה במטווח בתקופת
 שנים עשר החדשים שקדמו למתן ההיתר;

 (4) המבקש לא הורשע בעבירה על הוראות חוק העונשין
 התשל״ז—1977 *.״

ה נ ח מ ק י ן י ר  כ״ו בתמוז התשמ׳יה (15 ביולי 1985) א
) שר החקלאות 3 ־ ־ 5 2 מ 4 ח ) 

 1 ס״ת התשט״ו, עמי 10.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 2631; התשמ״ה, עמי 417 ועמי 1379.

 3 ס״ח התש״ט, עימ׳ 143.
 4 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות העתיקות (תיקון), ה

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(א) לחוק העתיקות, התשל״ח—1978 אני מתקי
:  תקנות אלה

י 5 ד ג ז ׳ י ת י  1. תקנה 5 לתקנות העתיקות 2 — בטלה. ביטי

ן 1 ו ב ק נ ח צ 9 באוגוסט 1985) י ) ה ״ מ ש ת ה ב א  כ״ב ב
 >חמ 3-1559) שר החינוך והתרבות

 1 ם״ח התשל״ח, עמי 76.
 2 חא״י, כרך גי, עמי 1643; ק״ת התשמ״ד, עמי 1503.

4 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס׳ 2), £ 
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 להוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 !, ולאחר
ן תקנות אלה:  התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקי

ת פ ס ו ת ן ה קו ו ואגרות), התש״ל— תי יה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי  1. בתוספת השנ
 השניה

— 21970 

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 1841; התשמ״ה, עמי 490.

ל התשמ״ה, 1.9.1985 1891 ו ת 4854, ט״ו באל ו  קובץ התקנ



א: בו  (1) במקום סעיף 3.32 י

 ״שטח חדר
ת בנ_ . ו ג ר ד  מ

:  מגירים א׳ לא יפחת ממספר המ״ר הנקוב לצידו בטור ב׳

ז 3.32 שטחו של חדר מדרגות בבנין מגורים מהסוג המפורט להלן בטור י נ ב ת ב ו ג ו ך  מ

 טור א׳ טור ב׳

ת שטח חדר מדרגות במ״ר ו ג ר ד ג חדר מ  סו

 מוביל עד ל־5 דירות 9.00
 מוביל ליותר מ־5 דירות 10.00״

 (2) במקום סעיף 5.39 יבוא
 ״בידוד תרמי

 יתוכננו ויבוצעו בהתאם לתקן ישראלי, ת״י 1045 3
. 5.39 (א) בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בניני מגורים י : י . ב  ב

 (ב) תכונות בידודם התרמי של קירות חיצוניים של בנינים
 שאינם בניני מגורים לא יפחתו מאלה של קיר הנבנה מבלוקים חלולים

 בעובי של 20 ס״מ, המטוייח בשגי צדדיו.

ה ובעמק בית שאן, יהיה מקדם העברת  (ג) באזורים הרריים, בערג
 החום של קיר חיצון של בנין, שאינו בנין מגורים, לפי הנוסחה ,הבאה:

1 קילו קלוריות 2 

 שעה x מ״ר x מעלת צלסיוס״

 (3) במקום סעיף 5.40 יבוא:

 I™ 5.40 על אלמנטים של בניני מגורים יחולו הדרישות האקוסטיות שבתקן
 הישראלי, ת״י 1004 *.״

 (4) בסעיף 7.00.08 —

 (א) האמור בסעיף קטן (ד) יסומן (1), ואחריו יבוא

 ״(2) שטחו של חדר מדרגות מוגן בבנין רב־ קומות עם שני מהלכי
 מדרגות מקבילים לא יפחת מ־12 מ״ר.

 (3) האמור בפסקת משנה (2) יחול גם על בנין שאיננו בנין גבוה
 או בנין רב־קומות, אם באותו בנין נמצאות, בנוסף לקומה או לקומות
 שמעל הכניסה הקובעת לבנין, שלוש קומות לפחות מתחתה, למעט

 קומה שנועדה לשמש כולה מקלט.״

א: בו ) י ז ) ן ט  (ב) במקום סעיף ק

 ״(ז) סעיף זה בא להוסיף על האמור בחלק ג׳.״

 ״חיל״ 2. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 1(3) — ששה חדשים מיום פרסומן.

 (ב) תחילתה של תקנה 1(3) — תשעה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

ץ ר ק פ ח צ  א׳ באב התשמ״ה (19 ביולי 1985) י
) שר הפנים 7 - M מ 3 ח ) 

 3 י״פ התשמ״ד, !עמ׳ 3090 ועמי 3171.
 4 י״פ התשמ״ב, עמי 790.

ל התשמ״ה, 1.9.1985 ו ת 4854, ט״ו באל ו  1892 ׳;וגץ התקנ



ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ירקות) (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
וה לאמור:  התשי״ח—1957 !, אני מצו

ן סעיף 1 קו , בהגדרת תי  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ירקות), התשכ׳׳א—21961
:  ״ירקות״, לפני ״גזר״ יבוא ״פלפל״. /

ה נ ח מ ק י ן י ר  כ״ה באב התשמ״ה (12 באוגוסט 1985) א
) שר החקלאות 3 ~ 1 8 6 מ 8 ח ) 

 1 פ״ח התשי״וז, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 92; התשמ״ה, עמ׳ 29.
 2 ק״ת התשכ״א, «מ׳ 1971; התשמ״ה, עמי 808.

1 9 8 5 - ׳ ה  צו איגוד ערים לאיכות הסביבה (גליל מערבי) (תיקון מס׳ 2), התשמ,

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, התשט״ו—1955 י, ולפי תקנה 7
,  לתקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים), התשכ״ב—1962 2

ר: וה לאמו י מצו  אנ

ת פ ס ו ת ן ה ו ק י , בסופה ת  1. בתוספת לצו איגוד ערים לאיכות הסביבה (גליל מערבי), התשמ״ג—1983 3
א: בו  י

ת מספר החברים מי  הרשות המקו

 ״המועצה המקומית ג׳ולים 1

 המועצה המקומית ירכא 1״

ץ ר ק פ ח צ  א׳ באב התשמ״ה(19 ביולי 1985) י
) שר הפנים 3 ^ ° מ 2 ח ) 

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 48; התשל״ז, עמ׳ 57.
 2 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 1752.

 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 1210; התשמ״ד, עמי 2487; התשמ״ה, עמי 780.

 תקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש בחומר המתקה ללא ערך קלורי)

ז 9 8 5 - ה ״ מ ש ת ו (תיקון מס׳ 2), ה 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
: ן תקנות אלה , אני מתקי  התשמ״ג—1983 ג

ן תקני, 9  1. בתקנה 9(ב) לתקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש בחומר המתקה ללא ערך תיקו
, במקום ״ט׳ באייר התשמ״ה (30 באפריל 1985)״ ) (תיקון), התשמ״ד—1984 2 י ר ו ל ק ^ 

 יבוא ״י״ ז בכסלו התשמ״ו (30 בנובמבר 1985)״.

ן מ י כ א ל י  כ״ד, באב התשמ״ה (12 באוגוסט 1985) ד
 (חמ 3-1628) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 אני מאשר.
ר ו י ג כ ד ר  מ

 שר הבריאות
וסח חדש 36, עמי 750. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1969; התשמ״ה, עמי ׳52.

ל התשמ״ה, 1.9.1985 1893 ו ת 4854, 0״ו באל ו  קובץ התקנ



1985 - ה  החלטת שכד שרים וסגני שרים (הפחתה) (ביטול), התשמ״

־, מחליטה ועדת הכספים של  בתוקף הסמכות לפי סעיף 37 לחוק־יסוד: הממשלה1
ר:  הכנסת לאמו

 ביטיי 1. החלטת שכר שרים וסגני שרים (הפחתה), התשמ״ד—1934 2 — בטלה.

ה 2. תחילתה של החלטה זו ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985). י ' ח  ת

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  י׳׳א באב התשמ״ה (29ביולי 1985) א
 >חמ 0-646 יושב ראש ועדת הכספים

 1 ס״וו התשכ״ח, עימ׳ 226.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 866.

 החלטה בדבר הוראות המגדילות או המטילות היטל

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), התשי״ח—1958 !, וסעיף
, מחליטה הכנסת לאשר את  2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש״ט—1949 2

 החלטות ועדת הכספים המאשרות הוראות —

 (1) בצו־שעת־ח־רום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 5), התשמ״ה—
; 3 1985 

 (2) בצו־שעת־חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי סויה,
 כוספה סויה, שמן סויה, חיטה, קמח ומרגרינה) (מט׳ 7), התשמ״ה—

; 4 1985 

 (3) בצו־שעת־חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — בשר קפוא)
 (מס׳ 7), התשמ״ה—1985,

 שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

ל ל ה ה מ ל ג באב התשמ״ה (31 ביולי 1985) ש ״  י
) יושב ראש הכנסת 3 ~ 6 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175.
 2 ס״ת התש״ט, :עמי 154; התשמ״ד, עמי 161.

 3 ק״ת — שיעורי מק״ח 581, התשמ״ה, עמי 628.
ת התשמ״ה, עמ׳ 1604. ״ ק ' 4 
 5 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1607.

 תיקון טעות

 בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס׳ 3), התשמ״ה—1985, שפורסמה בקובץ
 התקנות 4844, התשמ״ה, עמ׳ 1790, בפסקה 9(ב), במקום ״17,550,000״ צ״ל ״1,755,000״.

י א ב ר ג י א  ה׳ באלול התשמ״ה (22 באוגוסט 1985) מ
) המנהל הכללי של משרד המשפטים 3 ~ 1 2 1 מ 6 ח ) 

ל התשני״ה, 1.9.1985 ת 4854, ט״ו באלו ו  1894 קובץ התקנ
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