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 צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו״ח) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(א)(3) לפקודת מם הכנסה/ אני קובע לאמור:

 תיקיו התוספת 1. בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו׳׳ח), התשמ״ג-21983,

 בסופה יבוא:

 שנת מס סכום בשקלים

 ״1985 3000 שקלים חדשים״

 י״בבאדרב׳התשמ״ו(23במרס1986) יצחק מודעי
 (חמ 3-1511) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עפ׳ 120; ם״ח התשמ׳׳ה, עט׳ 43.

 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1045¡ התשמ׳׳ה, עמ׳ 1182.

 צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ) (מס׳ 13),
 התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי
 חוק יסוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה -
 ״איגרת חוב מזכה״ איגרת חוב מסדרה שהנפיקה חברת ״כימיקלים לישראל בע״מ״ (להלן -
 הלווה), בערבות הלווה, במטבע חוץ, לתושב חוץ (להלן - המלווה), והכל בהתאם לתנאים

 שקבע הממונה על שוק ההון במשרד האוצר לענין צו זה.

 2. הכנסה מריבית שמשלם הלווה למלווה על איגרת חוב מזכה, פטורה ממס.

 כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986< יצחק מודעי
 (חמ 3-1895) שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס׳׳ח התשמ״ה, עמ׳ 43.
 ס״וו התשל׳׳ה, עמ׳ 206.

 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמו1< של גימלה) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 134א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-
 1968', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול תקנה 6 1. תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי(תשלום מקדמות של גימלה), הו1של׳׳ט-21979 - בטלה.

 ז׳ באדר ב׳ התשמ״ו(18 במרס 1986) משה קצב
 (חמ 3-601) שר העבודה והרווחה

 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשמ׳׳ו, עמ׳ 126.

 2 ק׳׳ת התשל״ט, עמ׳ 664: התשמ׳׳ה, עמ׳ 966.
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 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נפגעי תאונות)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 190 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-
 1968', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ״א-11981 - בטלה.

 ז׳ באדר ב׳ התשמ״ו(18 במרס 1986) משה קצב
 (חמ 3-1350) שר העבודה והרווחה

 י ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 108¡ התשמ׳׳ו, עמי 126.
 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 424¡ התשמ״ה, עמ׳ 966.

 הפחתת שיעור

 תוקף

 צו הביטוח הלאומי (שינוי שיעוד ההפרשה לחשבון הענקות) (הוראת שעה),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ג וי242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-
 1968', בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 1. שיעור ההפרשה השנתית הנקוב בסעיף 198 ב לחוק ישונה מ־0.1% ל־0.01% מתקבולי
 המוסד.

 2. תקפו של צו זה מיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו(1 באפריל 1986) עד יום א׳ בניסן התשמ״ז
 (31 במרס 1987).

 משה קצב
 שר העבודה והרווחה

 ז׳ באדר ב׳ התשמ״ו(18 במרס 1986)
 (חמ 3-392)

 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108¡ התשמ״ו, עמי 126.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תחילה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(תשלומים בעד שירותי
 בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק הבזק)(תיקון), התשמ״ו-986ז

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1986', ובהתאם לסעיף 15(ג) לחוק הבזק, התשמ״ב-21982, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים
 בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק הבזק), התשמ״ו-1986נ(להלן - הצו העיקרי),

 בפרט 1, במקום ״13.50״ יבוא ״79.70״.

 2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של הצו העיקרי.

ן י י שט נ י ב ו ן ר ו ז באדר ב׳ התשמ״ו (27 במרס 1986) יצחק מודעי אמנ ״  ט
 (חמ 3-1744) שר האוצר שר התקשורת

 ס״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 סייח התשמ״ב, עמי 218.
 ק׳׳ת התשפ״ו, עמ׳ 650.
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 תקנות הגנת הצומח (חיטוי זרעי תפוחי אדמה למניעת מחלת גוב)(תיקון),
 התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 2 לחוק הגנת הצומח, התשט׳׳ז-11956, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הגנת הצומח (חיטוי זרעי תפוחי אדמה למניעת מחלת גרב),

 התשמ״ד-21983, המלים ״ובתכשיר טרה־כלור״ - יימחקו.

ן  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו(13 במרס 1986) אריה נחמקי
 (חמ 3-1707) שר החקלאות

 1 ם״ ה התשט״ז, עמ׳ 79; התש״ל, עמי 36: התשמ״ב, עמ׳ 204.

 2 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 592.

 תקנות העתיקות (אספנים), התשמ״ו-986ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23, 24 ו־46(א) לחוק העתיקות, התשל״ח-1978 (להלן -
 החוק),, ולאחר התייעצות בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . בתקנות אלה, ״המנהל״ - לרבות מי שהמנהל אצל לו את סמכויותיו לענין סעיף 23 לחוק.

 2. (א) הפרטים שרשאי המנהל לדרוש מאםפן לענין עתיקה שבידו הם:

 (1) שם האספן ומענו:

 (2) מספר תעודת הזהות של האספן, ואם הוא תאגיד - את מספר רישומו בפנקס
 המתנהל על פי דין לאותו סוג של תאגידים:

 (3) המקום שבו מוחזקות העתיקות שברשותו!

 (4) רשימת העתיקות שבידי האספן, ולגבי כל עתיקה -

 (א) תיאורה (כגון: נר, מטבע);

 (ב) החומר שממנו היא עשויה!

 (ג) התקופה שבה נוצרה (אם היא ידועה לאספן);

 (ד) המקום שבו נתגלתה (אם הוא ידוע לאםפן);

 (ה) ממדיה (אורך, רוחב וגובה);

 (ו) התאריך שבו הגיעה אל האספן ודרך הגעתה אליו(כגון: השאלה, קניה,
 מתנה, ירושה);

 (ז) שם האדם שממנו הגיעה אל האספן:

 (ח) סימנים מיוחדים (אם ישנם).

 (ב) אספן ימסור בכתב למנהל פרטים כאמור בתקנת משנה (א) במועד שקבע בדרישתו.

 3. מי שמסר למנהל פרטים כאמור בתקנה 2, ידווח למנהל, על פי דרישה, על כל שינוי באוסף
 שברשותו, ואם הוציא עתיקה מרשותו - יודיע את שם מקבל העתיקה ותאריך ההעברה.

 הגדרות

 דרישת פרטיה
 ומסירתם

 הודעה
 על שינוי

 1 ם״ח התשל״וז, עמ׳ 76.
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 רשימת עתיקות
 מיוחדות

 4. רשימת העתיקות המיוחדות מהיה פתוחה לעיון הציבור במשרדו של המנהל בירושלים,
 בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

ן ו ב  יצחק נ
 שר החינוך והתרבות

 ו׳ באדר ב׳ התשמ״ו(17 במרס 1986)
 (חמ 3-1857)

 צו יציבות מחיוים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחיו מדבי למצות
 ולקמח מצה כשוים לפסח), התשמ״ו-986ו

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

 1. בצו זה - הגדרות

 ״מצות״ - מצות כשרות לפסח התשמ״ו!

 ״קמח מצה״ - קמח מצה כשר לפסח התשמ״ו!

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

 ״מחיר לקמעונאי״ - כולל הובלת המצות או קמח המצה עד לחצרי הקמעונאי ופריקתו;

 ״אזור אילת״ ר׳תושב אזור אילת״ - כהגדרתם בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות
 ממסים), התשמ״ה-31985.

 2. (א) המחיר המרבי למצרך המתואר בטור א׳ לתוספת, באריזה ובמשקל כמפורט לצידו מחיר מרבי
 בטורים ב׳ ו־ג/ יהא המחיר הנקוב לצידו בטור די.

 (ב) המחיר המרבי למצרך המתואר בטור א׳ לתוספת, באריזה ובמשקל כמפורט לצידו
 בטורים ב׳ ו־ג׳ והנמכר באזור אילת בידי עוסק תושב אזור אילת, יהא על אף האמור בסעיף קטן

 (א), המחיר הנקוב לצידו בטור ה׳.

 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ו באדר ב׳ התשמ״ו(26 במרס 1986) ותקפו עד יום כ״ה בניסן תחילה ותוקף
 התשמ״ו (4 במאי 1986).

 תוספת
 (סעיף 2)

 טור ד׳ טור ה׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים
 טור ג׳ במכירה - במכירה באזור אילת -

 טור א׳ טור ב׳ המשקל לקמעונאי לצרכן
 המצרך האריזה כקילוגרם ללא מע״מ כולל מע״מ לקמעונאי לצרכן

 מצה חבילה 2.50 4.26 5.34 4.26 4.64

 קמח מצה שקית 1.00 1.83 2.23 1.83 1.94

 יצחק מודעי
 שר האוצר

ן  אריאל שרו
 שר התעשיה והמסחר

 י״ג באדר ב׳ התשמ״ו (24 במרס 1986)
 (חמ 3-1914)

 1 סייח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 סייח התשל״ו, עמי 52.

 3 ס״ח התשמ׳׳ה, עמי 204.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מש׳ 9), התשמ״ו-1986

 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״ו-21986 -

 (1) במקום חלק ראשון יבוא:

 ״חל? ראשון: פוכר, אורז

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל כולל מע״מ באזור אילת

 סוכר לבן 1 ק״ג 0.59 0.51

 אורז לבן ארוך 1 ק״ג 0.63 0.54״.

 (2) בחלק שני, במקום המחירים של המצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים הנקובים
 לצידם:

 המחיר בש׳׳ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך התכולה האריזה כולל מע״מ באזור אילת

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

 מתוצרת החברה המרכזית

 בקבוק 1.25 1.07
 בקבוק 1.54 1.31

 בקבוק 1.63 1.38

 בקבוק 1.53 1.30
 בקבוק 0.32 0.26

 בקבוק 0.77 0.65

 בקבוק 0.56 0.47״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג באדר ב׳ התשמ״ו (24 במרס 1986).

ק מידעי ח צ ן י  י׳ באדר ב׳ התשמ״ו (21 במרס 1986) אריאל שרו
 (חמ 3-1914) שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380, ועמי 724.

 לייצור משקאות קלים בע״מ 1.5 ליטר

 גזוז ״טמפו״ - ״קנקל״ 2 ליטר

 גזוז ״שוופם״ מתוצרת
 ״יפאורה״ בע׳׳מ 2 ליטר

 גזוז ״קריסטל״ מתוצרת

 ״תבורי״ בע״מ 2 ליטר

 ״משקה קל הדרים 65 ס״ל

 משקה קל הדרים ״קריסטל״
 מתוצרת תבורי בע״מ 1 ליטר

 משקה קל הדרים
 מתוצרת ״יפאורה״ בע״מ 1 ליטר
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 אגרו; רשיון
 •כניסה לנמל

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (אגרות רשיונות כניסה לגמל),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ׳׳ו-1985/ ובתוקף סמכות שר התחבורה לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדשן,
 התשל״א-21971, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה,,

 אנו מצווים לאמור:

 1 . אגרה בעד רשיון כניסה או רשיון עיסוק או בעד תידושם, יהיו על אף האמור בתקנה 7(א)
 לתקנות הנמלים (רשיונות כניסה לנמל), התשט״ז-&4195 (להלן - תקנות רשיונות כניסה),

 כמפורט להלן:

 טור ב׳
 האגרה בשקלים
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 טור א׳
 תקופת הרשיון

 יום אחד

 שנה

 אגרת רשיון
 להכנסת רכב

 לנמל

 2. אגרה בעד רשיון להכנסת רכב לנמל או בעד חידושו תהיה על אף האמור בתקנה 7ב(א)
 לתקנות רשיונות כניסה, כמפורט להלן:

 טור ב׳
 האגרה בשקלים חדשים

 רכב מסחרי רכב אחר

1.19 
46.90 

0.70 
16.10 

23.10 

3.22 

2.10 

 טור א׳
 תקופת הרשיון

 יום אחד
 שנה

 שנה - משולב
 (רכב והולך רגל)

 שנה
 לרכב הרשום על שם
 חבר באיגוד הדייגים

 חד פעמי
 (לרכב + נגרר)

רפו  חיים קו
 שר התחבורה

 יצחק מודעי
 שר האוצר

 י״ז באדר ב׳ התשמ״ו (28 במרס 1986)
 (חמ 3-137)

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443.

 ם״ח התשל׳׳ה, עמ׳ 206.
 ק׳׳ת התשט״ז, עמ׳ 1189.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק) (מס׳ 6), התשמ״ו-986ו

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

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.
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 שינוי התוספת , 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (58) יבוא:

 ״(59) דמי שכירות בדירות שבבעלות חברות השיכון הציבוריות או המנוהלות על ידן
 שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-21972, אינו חל עליהן.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

י יצחק מודעי  י״ב באדר ב׳ התשמ״ו (23 במרס 1986) דוד לו
 (חמ 3-1914) שר הבינוי והשיכון שר האוצר

 ם׳׳ח התשל׳׳ב, עמי 176.

 השניה

 תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון), החשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק האקדמיה הלאומית למדעים, התשכ״א-1961', ותקנה 28
 לתקנון האקדמיה הלאומית למדעים, התשכ״ב-21962 (להלן - התקנון), מתקנת האקדמיה את

 התקנון, בהתייעצות עם שר התינוך והתרבות, כדלהלן:

 1. בתקנה 3(א) לתקנון, בסופה יבוא ״לכל המאוחר שבועיים לפני מועד הישיבה״.

 בתקנה 17 לתקנון, אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

 ״(ו) הנשיא, סגן הנשיא והחברים הנבחרים של המועצה יתחילו בתפקידם בתחילת
 השנה לפי הלוח העברי.״

 תיקון תקנה 3

 תיקון תקנה 17

 3. הפרק הרביעי בתקנון יסומן ״פרק חמישי״, תקנות 27 ו־28 בו יסומנו 28 ו־29 כסדרן
 ולפניהן יבוא:

 תוספת פרק

 פרק רביעי: ביקורת

 27. (א) המועצה תזמין מדי פעם בזמנים שיראו לה, אדם שאיננו עובד
 האקדמיה, לערוך ביקורת בענינים של מינהל האקדמיה (להלן - המבקר)!

 (ב) המבקר יבדוק אם המינהל פעל בהתאם לחוק ולהוראות שנקבעו על
 פיו, ואם רשויות האקדמיה ועובדיה נהגו לפי העקרונות של מינהל תקין!

 (ג) המבקר לא יהיה נתון במילוי תפקידו למרותו של גוף או אדם
 כלשהו באקדמיה ולא יהיה תלוי בהם!

 (ד) המבקר יגיש למועצה דין וחשבון שבו יפרט את ממצאי ביקורתו.
 אם גילה ליקויים, יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקונם ומניעתם״.

 ״הזמנת מבקר

 א״א אור בך
 נשיא האקדמיה

 כ״ה באדר א׳ התשמי׳ו(6 במרס 1986)
 (חמ 3-1959)

 סייח התשכ״א, עמי 193; התשל״ג, עמי 45.
 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 1495: התשל״ו, עמי 300.

 קובץ התקנות 4922, א׳ בניסן התשמ״ו, 10.4.1986

 ISSN 0334-2883 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים

772 

 המחיר 40 אגורות


