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 תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המכסימלי שמותר לנכות מתגמוליו
ז 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  של נכה) (תיקון), ה

- ד- ״  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ג) ו־(ד) ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי
ן תקנות אלה:  1954 יי,- ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקי

! יתקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המכסימלי שמותר לנכות מתגמוליו קו  תי

, בתקנות משנה (א) ו־(ב), במקום ״של שנת 1984 או 1985״  של נפה), התשמ״ד-—1984 2
 יבוא ״של כל אחת מהשנים 1984 עד 1990״.

י ע ד ו ק מ ח צ  ז׳ בניסן התשמ״ו (16 באפר־ל 1986) י
) שר האוצר < ~ 8 1 מ 8 ח ) 

 1: סייח התשי״ד, עמי 76; התשמ״ג, עמי 56.
 2 ק״ת התשמ״ד, יעימ׳ 1401.

1986 - ו  תקנות הטבק (תיקון מס׳ 3), התשמ״

י מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 (ג) ו־73 לפקודת הטבק י, אנ

ת 1. בתקנת הטבק, התש״ ם—1979 •י; במקום תקנה 7א. יבוא: פ ל ח  ה

ה 7א  תקנ

 ״7א. הוראות תקנות 7 ו־8 לא יחולו על סיגריות המיוצרות בישראל והנמכרות
 לעוסק תושב איזור אילת לשם מכירתן לצריכה. באיזור אילת או לשימוש בו, או

 הנמכרות לצרכן באיזור אילת.״

ת 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל'1986). ל י ח  ת

י ע ד ו ק מ ח צ ו (2 באפריל 1986) י  כ״ב באדר ב׳ התשמ״
) שר האוצר 3 ־ ־ 1 0 5 מ 4 ח ) 

ת ישראל, נוסח, חדש 5, עמי 100¡ סייח החשמ״ו, עמי 42. נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התש״ים, עמי 208; התשמ״ו, עמי 404.

 תקנות הסייס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית) (תיקון),

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הסיס, 1927 י, אני מתקין תקנות אלה

 תיקון וזקני, 2! 1. בתקנה 12(א)(4) לתקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית),

 התשל״ט—1979 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״ו־25״ יבוא ״ו־23״.

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמי 2551; ס״ח התשל״ז, עמי מזו
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 950; התשמ״ב, עמי 602.

ת 4931, י״ח באייר התשמ״ו, 27.5.1986 ו  922 קובץ התקנ



ה 23 נ ק ת ת ק י א: ת בו  2. בתקנה 23 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משגה (ג) י

 ״(ג) המחזיק ברשיון יוודא שציוד הבדיקה ומיתקני הבדיקה ייבדקו ויתוחזקו
 בתדירות נאותה כדי שדיוק הכיול שלהם יתאים לתקנים המומלצים בידי היצרן.״

ה 28 נ ק א: תיקו! ת בו  3. במקום תקנה 28 לתקנות העיקריות י

° 28. המחזיק ברשיון ינהל רישומים ומסמכים המפרטים את עבודות י מ ו ש י ט ת ר י מ ש  ו

 האחזקה, השיפוץ והשינוי, וישמרם, הכל כאמור בתקנה 136 לתקנות
; הרישומים  הטיט (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ״ב—1982 3

 והמסמכים כאמור יכללו את שמות מבצעי העבודה ושמות המבקרים.״

 4. בתקנה 32 לתקנות העיקריות — תיקו! תקגד, 32

 (1) הסימון (א) — יימחק.

א: בו  (2) במקום פסקה (2) י

 ״(2) יעביר למנהל, לגבי עובד המכון שעמד בדרישות תקנות אלת ותקנות
 הרישוי בקשה לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל, בצירוף המלצתו.״

ו פ ר ם ק ו י י (21 באפריל 1986) ח ו  י״ב בניסן התשמ״
) שר התחבורה 3 ־ י 8 7 מ 8 ן ז ) 

 3 ק״ת התשמ״ב, עימ׳ 8¡ התשמ״ה, עמי 1807.

ז 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ׳ 2), ה ס ן מ קו ג(תי  תקנות הדי

ן תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 אני מתקי

ה 8א א: תיקו! תקנ בו , יסומן (א) ואחריו י  1. האמור בתקנה 8א לתקנות הדיג, 1937 2

 ״(ב) לא ידוג אדם בתקופה שבין 15 באפריל ובין 15 ביוני של כל שנה בכל
 ציוד דיג שהוא, לרבות בחכה בודדת או ברובה לדיג תת מימי, בשטח הלגיונות

 שבבקעת בית ציידא (בטיחה) שגבולותיו הם:

 במזרח: קו אורך 210

: קו רוחב 256 ן  בצפו

 בדרום מערב: בתוך מי הכנרת למרחק 200 מטרים מקו החוף במפלס 209—
 (מינוס מאתיים ותשע)״.

ן י ק מ ח ה ג י ר (26 במרס 1986) א ו  ט״ו באדר ב׳ התשמ״
 נחמ. 3-849) שר החקלאות

 1 עי״ר 1937, מס׳ •1, •עמי 137; סייח התשמ״א, עמי 48.
ס׳ 2, עמי 86¡ ק״ת התשמ״ה, עמי 1256.  2 ע״ר 1937, חו

ת 4934, י״וז באייר התשמ״ו, 27.5.1986 923 ו  קובץ התקנ



 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שגידי ם או תלולים),

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 התש׳׳ל—1970 1 (להלן — הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

: הוראות כלליות  פרק אי

ת 1. בתקנות אלה — ו ר י ג  ה

ה; י  ״אתר בניה״ — מקום שבו מבוצעת עבודת בנ

 ״בניה״ — כמשמעות ״בניה״ ו״בניה הנדסית״ בפקודה:;

 ״גג״ — לרבות תקרה;

; ג חלקלק״ — גג שפניו העליונים חלקים, רטובים או שנמצא עליהם חומר מחליק כלשהו  ״ג

ר;  ״גג שביר״ — גג שסוכך בחומר שבי

; כי ,עולה יעל 3 אפקי ל־2 אנ  ״גג תלול״ — גג ששיפועו

נת חוזקו איננו בטוח לנשיאת משקלו של אדם,  ״חומר שביר״ — חומר לסיכוך גג שמבחי
: לוחות מאסבסט־צמנט, לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי אחר, זכוכית, ן ו  כג
 לוחות בידוד, לוחות מתכת או לוחות אחרים שמחמת טיבם, איכותם או מצבם נעשו

 בלתי בטוחים;

 ״לוח דריכה״ — לוח, או מספר לוחות צמודים זה לזה, המשמש לעבודה על גג שביר,
 לרבות לוח זחילה;

 ״לוח זחילה״ — התקן מעין סולם, העשוי לוחות מקבילים ועליהם שלבים, לעבודה על גג
ים; י לוחות גלי  העשו

;  ״מבצע בניה״ — כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשט״ו—1955 2

 ״מפעל״ — כמשמעותו בפקודה;

 ׳״מנהל עבודה״ — מי שנתמנה מנהל עבודה לפי תקנה: 2 לתקנות הבטיחות בעבודה
 (עבודות בניה), התשט״ו—1955 ;

;  ״מנהל מחצבה״ — כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), התשכ״ה—1965 3

 ״מפקח עבודה״ — מי שמינהו שר העבודה והרווחה למפקח עבודה ראשי או לסגן מפקח
;  עבודה ראשי, לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד—1954 4

 ״משטח הליכה״ — מיתקן הליכה קבועי על הגג ׳המשמש לתחזוקת מתקנים על גג שביר
ל;  או תלו

 ״עבודה על גג שביר״ — לרבות כל הימצאות שיל עובד על גג שביר.

נת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337. י מדי נ י  1 י
 2 ק״ת התשט״ו, עמי 750.

 3 ק״ת התשכ״ה, עמי 1814.
 4 ם״ח התשי״ד, עמי 202.

ת 4934, י״ח באייר התשמ״ו, 27.5.1986 ו נ ק ת  924 קובץ ה



״ — מי שלאחר הגיעו לגיל 18 עבד שנה אחת לפחות בעבודות על גג  ״עובד מקצועי
ד בעבודה זו והוא בעל ידע מספיק בסיכיניה ובאמצעי הבטיחות רי  שביר לאחר שהו

 הנדרשים ליה;

 ״שטח סכנה״ — שטח מתחת לגג שביר או בקרבתו של גג שביר או תלול, עליו מבוצעת
 עבודה, בו עלול להפגע אדם מחפץ נופל.

לה ופטור חו  2. (א) תקנות אלה יחולו לגבי כל מקום שבו מתבצעת עבודה על גג שביר או ת
 תלול, או בקשר אליו, לרבות מעבר עליו.

 (ב) מפקח עבודה רשאי לפטור עבודה על גג שביר פלוני מקיום הוראות
 תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם הוכח להנחת דעתו שהחומר שבו סוכך הגג והידוע
 כשביד, עבר תהליך חיזוק תוך כדי ייצורו עד כדי היותו מסוגל לשאת בבטחה את
 העובדים והחומרי שיויעימסו׳ עליו, אוי שננקטו׳ לגביו אמצעים נאותים אחרים להשגת

 אותה מטרה.

יעת נפילד.  מנ

ת דריכה ו ח ו  ל
 וזחילה

: בטיחות כללית ׳  פריק כ

 3, (א) לא יועסק אדם בעבודה על גג שביר או תלול אלא אם כן ננקטו אמצעים
 שימנעו נפילתו, בהתחשב במבנה הגג, בשבירותו, בשיפועו או בהשפעת מזג האויר.

 (ב) לא יעבוד׳ אדם על גג שביר או תלול אלא אם כן ננקטו אמצעים שימנעו
ג האויר.  נפילתו, בהתחשב במבנה הגג, בשבייריותו, בשיפועו׳ אוי בהשפעת מז

 4. לא יעבוד אדם על גג שביר או תלול אלא בהימצאו עלי לוח דריכה או זחילה
 מתאים, שהונח כך שבזמן עיבודה עליו תימנע שבירת סיכוך הגג והלוח הובטח בפני תזוזה

י נדנוד. .  ובפנ

חות  אספקת לו
 דריכה או זחילה

 5. האחראי לפי פרק ג׳ לקיום ההוראות יספק לוחות דריכה או זחילה באיכות טובה
 ובכמות הדרושה לשם גישה ממקום העלית לגג ועד למקום ביצוע העבודה עליו.

ת ו ח י פ  שיטות נ
 אחרות!

 שילוט

 6. (א) :הוראות תקנה, 4 לא יחולו׳ כאשר —

 (1) גובה הנפילה אינו עולה על 2 מטרים;
 (2) המרישים הנושאים את חומר הסיכוך (המטות) ערוכים כך שהם יוצרים

 מרובעים שאורך כל צלע שלהם אינו עולה על 50 סנטימטרים;

 (3) מתחת לחומר הסיכוך קיימת רשת שתמנע׳ נפילת העובד בעת שבירת
 חומר הסיכוך;

 (4) מתחת לגג השביר נמתחה רשת שיש בכוחה לבלום בבטחה אדם
 הנופל לתוכה.

 (ב) לא ניתן בנסיבות העני ן לנקוט באחד האמצעים המפורטים בתקנה 4 או
ה (א), יצוייד העובד על הגג בחגורת בטיחות או ברתמת בטיחות שיצויידו  בתקנת משנ
 בחבל קשירה שימנע נפילה חפשית של העובד ליותר מ־1.3 מטרים לכל היותר, או

 בהתקן מתאים לבלימת האנרגיה הקינטית המתהווה בשעת הנפילה.

 7. במקומות הגישה והעליה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור
 לעין ״זהירות, גג שכיר״.

ת 4934, י״ח באייר התשמ״ו. 27.5.1936 925 ו נ ק ת  קובץ ה



 8. עבודה על גג תלול או חלקלק תבוצע רק בידי עובדים מקצועיים לגגות ותתבצע
 בהתחשב בסיכונים האפשריים, תוך נקיטת אמצעים אלה לפי הצורך:

מה ובחוזק נאות לבלימת אדם המחליק או  (1) התקנת מחיצת מגן מתאי
; גובה המחיצה יהיה מטר אחד לפחות  מתגלגל במורד הגג ולמניעת נפילתו

 מבסיסה,;
 (2) התקנת פיגום נאות בקצה הגג שימנע את נפילתו של אדם מהגג

ותר;  ויגביל נפילה חפשי ת למטר אחד לכל הי

 (3) התקנת לוחות עץ מקבילים ומחוברים ביניהם, ברוחב כולל של 40
דים בשלבים שהמרחק ביניהם אינו עולה על 40  סנטימטרים לפחות המצמי

 סנטימטר ובאופן שתובטח אחיזת רגל נאותה לעובדים;

 (4) העובדים יצריח־ ברתמות או בחגורות בטיחות, לפי הצורך, כמפורט
 בתקנה 6 (ב), אשר יעוגנו בנקודות עגינה או ייקשרו חבלי עגינה מתאימים.

 9. לא ירוכז על גג עומס שיש בו כדי לסכן. את שלימות הגג או יציבותו על כל
 רכיביו, לרבות הסיכוך, אלא אם כן הכרחי הדבר בנסיבות הענין, ובלבד שננקטו אמצעים

 נאותים לחלוקת העומס על הגג ולמניעת, סכנה כאמור.

 10. בגג שביר או תלול יותקנו משטחי הליפה, בתנאים שפורטו במפרט 223 של מכון
 התקנים הישראלי, לשמי תחזוקת מיתקנים בתדירות גבוהה.

ל ו  גג תל
 או חלקלק

 מומס על
 הגג

 משטחי הליכה

ו ובקרבתו באופן  11. מבוצעת עבודה, על גג שביר או תלול, יגודר שמח הסכנה מתחתי
 שימנע גישת אדם לאותו שטה, פרט לעובדים הקשורים ישירות בביצוע העבודה ושלגביהם

 קיים הכרה שימצאו במקום.

יעת ר למנ דו י  ג
 גישה

 12. לא תתבצע עבודה על גג שביר או תלול בידי אדם בודד.

 13. לא ידרוך אדם על קצה בלתי נתמך של סיכוך גג. שביר ולא ישעין עליו סולם.

 14. לפגי ביצוע עבודה על גג קיים תיערך בידי מהנדס ביין או הנדסאי בגין בדיקה
 יסודית של הגג על כל רכיביו כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה על הגג

 בבטחה.

דת ר עבו סו  אי
 אדם בודד

 קצר, גג
 שביר

קת גג  בדי
 קיים

בד על גג שביר או תלול לא יעשה. במזיד או ללא סיבה, סבירה דבר  15. (א) העו
 העלול לסכן אותו או את זולתו.

 (ב) סופקו לעובד על גג שביר או תלול, ציוד או אמצעים להבטחת. שלומו או
 בטיחותו, חובה, עליו להשתמש בהם.

: אחריות ׳  פרק ג

ת 16. (א) חופש מפעל חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה זולת אפ החובה מוטלת ו א י י י י י ם ד ו י  ק

 במפעל
 במפורש על אחר.

 (ב) התקשר תופש מפעל לשם ביצוע עבודה כלשהי על גג שביר או תלול,
 או עבודה אחרת כלשהי המחייבת דריכה או הימצאות, עליו, התקשרות חוזית עם קבלן

ת 4נ49, י״ח באייר התשט״ו, 27.5.1986 ו נ ק ת  926 קובץ ה



 מומחה לביצוע העבודה, חייב הקבלן למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה
 מוטלת במפורש על העובד מטעמו.

 קיום ההוראות
ה י  בבנ

 קיום ההוראות
 במחצבה

ת  קיום ההוראו
 במקוט אחר

 תחילה

 17. (א) בבניה חייב מנהל העבודה למלא אחר הוראות תקנות אלה, למעט תקנות 5
 ו־14 שקיומן על מבצע הבניה, וזולת אם החובה מוטלת במפורש על העובד.

ה (א), חייב מבצע הבניה לקיים תקנות אלה  (ב) על אף האמור בתקנת משנ
 אם לא נתמנה מנהל עבודה או אם מנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקיד או נפסל ולא

 נתמנה אחר תחתיו.

 18. (א) כמחצבת אבן חייב מנהל המחצבה למלא אחר הוראות תקנות אלה, למעט
 תקנות 5 ו־14 שקיומן על תופש המחצבה, וזולת אם החובה מוטלת במפורש על העובד.
ה (א), חייב התופש לקיים תקנות אלה אם לא  (ב) על אף האמור בתקנת משנ
ה מנהל מחצבה או אם מנהל המחצבה: הפסיק לשמש בתפקידו או נפסל ולא, נתמנה  נתמנ

 אחר תחתיו.

 (ג) התקשרו תופש מחצבה או מנהל המחצבה לשם ביצוע עבודה על גג שביר
 או תלול, או בקשר אליו, התקשרות חוזית עם קבלן מומחה לביצוע עבודות אלה, חייב
בד מטעמו.  הקבלן למלא אחר הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על העו

נו מפעל, אתר בניה או מחצבת אבן, חייב למלא אחר הוראות  19. . (א) במקום שאי
 תקנות אלה התופש או בעל המקום.

 (ב) התקשרו התופש או בעל המקום לשם ביצוע העבודות על גג שביר או תלול,
 או בקשר אליו, התקשרות חוזית עם קבלן מומחה לביצוע עבודות אלה, חייב הקבלן

 למלא: אחר הוראות תקנות אלה זולת אם החובה מוטלת במפורש על העובד מטעמו.

 20. תחילתן של תקנות אילה: מיום כ״א באייר התשימ״ו׳ (1 ביוני 1986).

ב צ  מ: ש ה ק
 שיר העבודה והרווחה:

 י״ג באדרי ב׳ התשמ״ו (24 במרס 1986)
 (חמ 1921—3)

ם ה של החדשי ס נ כ ה ה - חישוב ה ע ת ש א ר ו ה ) מי ת הלאו ו ס י ג ות ה  תקנ
י-986ז מרס 1986), התשמ״.  ינואר, פברואר ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56, 102, 127עג ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
ן תקנות אלה:  משולב], התשכ״ח—1963 י, אני מתקי

 1. בחישוב שכר העבודה הרגיל לענין סעיפים 54(1) (2) ו־101(ב)(2) לחוק יכו חישוב ההכנסה
ד של החדשים ח  בחישוב ההכנסה הממוצעת לענין סעיף 127עא(ב) לחוק, יראו כהכנסה של כל א

אר ואר, פברו נ  , י

1 9 8 6 0 ר י , , :  מהחדשים ינואר, פברואר ומרס 1986 סכום שחושב כדלקמן
 (1) ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב המקדמה הרבעונית, בעד הרבעון
 האחרון של שנת הכספים 1985 — תחולק ב־3; בתקנה זו, ״מקדמה רבעו
;  נית״ — כמשמעותה בתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ״ד—1984 2

 (2) הסכום המתקבל לפי האמור בפסקה (1) יוגדל ב־25%.

 1 ס״ח ׳התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשט״ד, עמי 1470; התשמ״ה, ע«׳ 1228.
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:  תחילה ותחולה 2. תקנות אלה יחולו

 (1) לענין סעיף 54(ב)(2) לחוק — אם הפגיעה בעבודה אירעה ב־1 באפריל
ו;  1986 או לאחרי

 (2) לעגין סעיף 101 (ב)(2) לחוק — אם דמי הלידה מגיעים בעד תקופה
ו;  שתחילתה ב־1 באפריל 1986 או לאחרי

ן סעיף 127עא(ב) — אם שירות המילואים היה בחודש אפריל י  (3) לענ
 1986 או לאחריו.

ב צ ה ק ש 9 באפריל 1986) מ ) ו ״ מ ש ת  כ״ט באדר ב׳ ה
) שר העבודה והרווחה 3 _ 1 ' 8 מ מ ח < 

 תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)

! 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (תיקון), ה

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק עבודת נשים, התשי״ד—1954 אני״ מתקי
:  תקנות אלה

ן תקני, 4 1, בתקנה 4 לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ומוגבלות), התש״ם—1979 -;  תיקו

 בטיפה, המלים ״או לאחר שעברו 6 חדשים מתאריך הלידה״ — יימחקו.

ב צ ה ק ש  י״ב בניסן התשמ״ו (21 באפריל 1986) מ
) שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ 4 8 מ 0 ח ) 

 1 סייח התשי״ד, עמי 154.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 690.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  בגני ילדים ציבוריים), ה

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

 שכר לימוד 1. שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים יהיה 62 שקלים חדשים.
י ב ר  מ

לה 2. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בניסן התשמ״ו (9 במאי 1986).  תחי

 כ״ג בניסן התשמ״ו (2 במאי 1986)

 (חמ 1914—3)

ן ו ב ק נ ח צ ם י י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר שר החינוך והתרבות

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (העלאת מחירי

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת , ה  שירותי דת)

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 י, אנו קובעים כי מותר להעלות את המחיר של תעריפי
 האגרות למועצות דתיות בעד שירותי הדת הניתנים על ידי המועצות הדתיות, לשכות

:  הרבנות והרבנים המקומיים לפי התעריפים המפורטים להלן
 האגרה. בשקלים,

ג השירות זודשיפ ו  ס

 א. רישום נישואיו ופירודם

 כשסעודת המצות מתקיימת —

 1. במשרד המועצה הדתית 25

 2. במחנה צה״ל, בשק״ם, במועדוני החיילים לחיילים ולשוטרים 25

 3. באולם מיוחד לנשואין שליד המועצה הדתית

 (אינו כולל תשלום בעד האולם והשירותים) 40

 בבית, פרטי 40

 בבית כנסת 40

 4. (א) באולמות ציבוריים, מדשאות, מסעדות ובתי מלון שהם
: ל  בעלי כושר קליטה ש

 עד 200 איש 65

 מעל 200 איש עד 400 איש 90

 מעל 400 איש 100

 (ב) באולמות, מסעדות, מדשאות ובתי מלון בעלי
 דרגת 4 כוכבים 150

ת ובתי מלון בעלי דרגת  (ג) באולמות, מסעדו
 5 כוכבים ומעלה 200

 (ד) בחדרי אוכל ומדשאות בקיבוצים 65

: ת ו ר ע  ה

 1. דירוגם של מקומות אלה, כפי שנקבע על פי חיקוק,
 ובמידה שאין חיקוק, או שהוגש ערעור על קביעת
 הפקיד הרושם, על פי ההלטת הנהלת המועצה הדתית.

 2. האגרה כוללת הסעת הרב למקום החופה, בשטח שיפוטה
 של הרשות המקומית.

 3. הסעת הרב שמחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית
 עד 15 ק״מ — 10% תוספת.

 על כל ק״מ נוסף מעל 15 ק״מ תוספת 1% מסכום
 האגרה.

 1 ס״ח התשימ״ו, עמ׳ 2.
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 האגרה בשקלים
ג השירות חדשיפ  םו

 4. רישום הנישואין ותשלום האגרה ייעשו במשרדי המועצה
 הדתית בלבד.

 5. הנחות בסעיפים (3) ו־(4)(א) בלבד.

 לחייליפ:

 בשירות סדיר (כולל ישיבות הסדר) 50% הנחה

 בשירות קבע 50% הנחה

 בשירות ללא תשלום 50% הנחה

 בחופשה ללא תשלום 50% הנחה

 לשוטרים ולנוטרים 50% הנחה

 למקרי סעד 50% הנחה
 לנכים מעל 50% נכות 50% הנחה

 לנכי צה׳׳ל ונכי פעולות איבה שדרגת נכותם עד 30%
 ומשפחות נספים של פעולות איבה 25% הנחה

 לנכי צה״ל ונכי פעולות איבה שדרגת נכותם מעל 30% פטורים מאגרה
 לבני ישיבות ולסטודנטים 10% הנחה

 ב. שירותים ותעודות שונות

 1. פתיחת תיק נשואין (כשלא נערכו כלל נשואין בין בני הזוג
 שנרשמו) מלבד מחיר הפרסום בעתון 10

 2. מתן תעודת רווקות 10

 3. העתק תעודת נשואין, כתובה, או מסמר אחר 5

 4. אישור על רישום נשואין 5

 5. אישורים שונים מאת הרבנות או המועצה הדתית 10

 6. פרסום בעתון 5

 7. פתיחת תיק בבית הדין לממונות 30

 8. השלמת תיק ומתן החלטה 30

ות (אינו כולל הוצאות השגחה במקום)  ג. תעודות הכשר שנתי

 (1) תעודות הכשר למסעדות, ובתי קפה

נון 40  סוג 1 מז

 סוג 2 (כושר קליטה עד 30 איש) 50

 סוג 3 (כושר קליטה מעל 30 עד 50 איש) 80

 סוג 4 (כושר קליטה מעל 50 איש) 130

 סוג 5 קיטרינג 130

 (2) תעודות הכשר לבתי מלון ובתי הבראה:

 אכסנית נוער 300

 1—2 כוכבים 500
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 האגרה בשקלים
ג השירות. חדשים ו  ס

 3 כוכבים . 750

 4 כוכבים 1000

 5 כוכבים 1250

 (3) תעודת הכשר אולמות:

 אולמות (כושר קליטה עד 100 איש) 250

 אולמות (כושר קליטה מ־100 עד 300 איש) 400

 אולמות (כושר קליטה מ־300 עד 500 איש) 600

 (4) תעודות הכשר למשהטות ובתי חרושת:

 משחטה •לעופות, עד 30 עובדים 300

 משחטה לעופות מעל 30 עובדים 1000

 . בתי חרושת, מפעלים למוצרי מזון ומוצרים אחרים:

 עד 30 עובדים 300

 מעל 30 עובדים 1000

 מחלבות עד 30 עובדים 300

 מעל 30 עובדים 1000

 בתי חרושת לנקניק עז־ 30 עובדים 300

 בתי חרושת לנקניק מעל 30 עובדים 1000.

 בתי חרושת למשקאות וייקבים 1000

 (5) חנויות מזון 50

 איטליזים, חנויות עופות 200

ות רגילות 100  מאפי

ות מעל 30 עובדים 1000  מאפי

 קונדיטוריות 50

 צרכניות 250

 סופרמרקטים, היפרכול, היפרשוק וכדומה 1000

 (6) תעודות הכשר לפסח (אינו כולל פיקוח על הכשרת כלים
 ומתקנים) כשמתן תעודות ההכשר כרוך בהשגחה רבנית

 ממושכת > בתקופה שלפני פסח ובחג עצמו 100

 (א) למפעלים מהסוגים המפורטים בפסקאות (1)—(5) 1000

 (ב) לטחנות קמח 1000

 לבתי חרושת למצות, מפעלים גדולים 600

 לבתי חרושת למצות, מפעלים קטנים 400

 למפעלים גדולים לייצור מזון 1000

ת 4934, י״ח באייר התשמ״ו, 27.5.1986 ו  קובץ התקנ



ה בשקלים ו  האג
ג השירות חדשים  סו

 (7) תעודות הכשר לכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)
 טבילת שחרית 1

 ד. שימוש כמקוואות

 טבילה במקוה כללית לנשים כולל מקלחת 2

 כולל רחיצה באמבטיה 4

 טבילה בתא מיוחד (כולל רחיצה מוקדמת באמבטיה) 7

 מקוד״ גברים

 טבילת שחרית 1

 טבילה בערבי שבתות וחגים 2

 כרטיס חודשי לטבילה במקות גברים 20

 שימוש בית מרחץ — םאונה

 גברים 15

 נשים 15

: ת ו ח נ  ה

 לחיילים בשירות סדיר ולבני ישיבה 30%

 טבילה במקור. כללית לנשים בשנה הראשונה לנשואיהן חינם

: אם קיימים במקום סידורים מיוחדים ומוגשים שירותים ה ר ע  ה
 נוספים בהתאם לעלות

 ה. בית הלוויות

 טהרה 25

 מקוד, 5

 יציאת לוויה לארון מחוץ לארץ 20

 אכסון בקירור מ־24—2 שעות 20

 ו. שחיטה וניקור

 1. שחיטת ראש בקר 40

 2. שחיטת עגלים 21

 3. שחיטת צאן וטלאים 10

 4. ניקור בשר טרי וקפוא (תשלום על שירות זה אינו חל על
 המועצה הדתית)

 בעד ניקור חלק קדמי:
 לראש בקר 10

 לכל רבע בקר 5

ת 4934, י״ח באייר התשמ״ו, 27.5.1986 ו נ ק ת  932 קובץ ה



ם י ל ק ש  האגוד. נ
! חדשים י ו ו ג השי  «ו

 לעגל 5

 לכל רבע עגל 3

 לצאן 4

 בעד ניקור חלקי פנים (כרס) לכל יחידה 5

 בעד ניקור חלק אחורי:

 לראש בקר 25

 לכל רבע בקר 15

 לעגל . 12

 לכל רבע עגל 7

 לצאן ד

 הנחה של 25% בעיירות פיתוח לפי הסיווג של משרד הפנים.

 5. בעד שחיטת עופות:

 תרנגול הודו 1

 אווז 1

 ברווז 1 1

 תרנגול, יונה 1

 בעד שחיטת אונס 50% תוספת

 לקצבים ולספקים 20% הנחה

 6. בעד פיקוח כשרות כללי בלבד במפעלי שחיטה מסחריים:

 תרנגול הודו 0.20

 אווז 0.20

 ברווז 0.20

 תרנגול, יונה 0.20

 7. בעד שחיטה מיוחדת:

 א. שחיטת לילה מהשעות 18.00 עד 06.00 בבוקר 50% תוספת

 ב. שחיטת אונס 50% תוספת

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 3208, התשמ״ה, עמ׳ 2554 — בטלה.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 השר לעניני דתות

 א׳ בניסן התשמי׳ו(10 באפריל 1986)
 (ח,מ 1914—3)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ת 4934, י׳׳וז באייר התשמ״ו, 27.5,1986 ו נ ק ת  קובץ ה



ו מדגי גע!״  זמ יאיגזוו 8הידי13 ג03נ31י3ז ז3ש*דוו?*8 (ו»ח*מ שעה) (מחי

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובעיירותיה
, אנו מצווים לאמור:  (הוראת שעה), התשמ.״וי-—1985 1

ם ושירותים (מחיר מרבי בעד דפי  1״ על אף האמור בסעיף 2(«) לצו הפיקוח על מג
 שירותים בגן ילדים), התשמ״ד-—1984 =, יהא המחיר המרבי בעד שירותים בגן ילדים

:  כמפורט בטבלה שלהלן
ם י ש ד  בשקלים ח

ן הציוד בגן ג ד ב ו י  הצ
ם הוא י לד א הי ו ו היילדימ ה ג ד ב ו י  הצ

ן ר שבי ו ע י ש ר שבין ב ו ע י ש א ב ו ם ה לדי  הי
ל 86% 71% ל־85% 55% ל־70% ר ש ו ע י ש  ב

ן ק ת ה ן מ ק ת ה ן מ ק ת ה ה מ ל ע מ  ו

 גננת מוסמכת בעלת ותק של 13 שניב
 97 (רמה 1) 93 (רמה 2) 87 (רמה 3)

 78 (דמה 6)

 71 (רמה 9)

 82 (רמה 5)

 76 (רמה 8)

 87 (רמד, 4)

 80 (רמה 7)

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שניט
 אוי גננת בלתי־מוסמפת בעלת ותק של
ת הלומדת ע  12 שניט ומעלה אוי ג
 להסמכה במשך 5 שנות לימודיה

 הראשונות
 גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק עד

 12 שנים

יץ באישור שניתן לגננת על ידי׳ משרד החינוך, ובאין אישור  בצו זה, ״רמה״ -~ המצי
 רמה 9,

ו (1 במאי 1986). לה תחילתו של צו יוה ביום כ״ב בניסן התשמ״  תהי

ן ו ב ק נ ח צ  י
 שר החינוך והתרבות

9 במאי 1986) ) ו ״ מ ש ת  ל׳ בניסן ה
 (חמ 283—2)

 מ ש ה ר ס י־ ם
 שר האוצר

, עמי 2. ו  1 ס״ח התשמ״
, «פ׳ 446. ו , עמי 291¡ וותשמ״ ו ״ מ ש ח ׳ 2464; ה מ , ע ד ׳ ׳ ת התשמ ״  2 ק

ה שעה) (מחירים מרביים מ מ ם ובשירותים ( מ 1 צ מ  ונו יציבות מתירים 3
1986 -  למצרכים) (תיקון מלז׳ 14), התשמ״ו

ת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מדגי׳־ט פ ס ו ת ן ה ו ק י  ת

 למצרכים), התשמ״ו•—1985 2 -••

 (1) בחלק שגי, במקום המחירים של המצרכים המפורטים והמתואדים בפסקה זו,
 יבואו המחירים הנקובים לצידט כדלהלן —

 1 ס״וז התשמ״ו, עמ׳ 2.
י 380, מ , ע ו ״ מ ש ת ת ה ״  2 ק

27.5.1986 , ו ״ מ ש ת יר ה ״ח באי ת 4934, י ו נ ק ת בץ ה  934 קו



 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
רה לצרכן במכירה לצרכן  במכי

ת ל י ר א ו ז א ל מע״מ נ ל ו זה כ לה הארי  שם חמצרך התכו

 ״בירה נשר 48 ס׳׳ל בקבוק 0.27 0.22
 בירה, ״גולדםטאר״ 35 ס״ל בקבוק חוזר 0.34 0.29
 בירה ״מכבי״ 33 ס״ל בקבוק 0.67 0.49
 בירה ״מכבי״ 33 ס״ל פחית 0.67 0.49

 משקה לתת (מאלט) 48 ס״ל בקבוק 0.23 0.20 ;״

 (2) בחלק רביעי, במקום המחירים של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסק
 זו, יבואו המחירים הנקובים לצידם כדלהלן —

ר נשיית ר נש״ח המחי  המחי
 המשקל במכירה לצרכן במכירה לצרכן

לל מע״מ באזור אילת  שם המצרך בגרמים האריזה כו

 "אפונה ירוקה קפואה
 מתוצרת, ״סנפרוסט״ 400 שקית 1.65 1.42

 גזר גמדי קפוא
 מתוצרת ״סנפרוסט״ 400 שקית 1.35 1.18

 שעועית ירוקה או צהובה קפואה
 מתוצרת ״סנפרוסט״ 400 שקית 1.98 1.72

 גרעיני תירס קפוא
 מתוצרת ״סנפרוםט״ 400 שקית 2.09 1.81

 ״תפוגן״ מתוצרת ״תפוד״ 400 שקית 1.79 1.55״,

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בניסן התשמ״ו (5 במאי 1986).

 כ״ ב בניסן התשמ״ו (1 במאי 1986)
 (חמ 4י191—3)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  צו איגודי ערים (הוראות אחידות) (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק איגודי ערים, התשט״ו—1955 י, אני מצווה
 לאמור:

ן סעיף.31 קו , במקום ״תשע תי  1. בסעיף 31(1), לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל״ז—1977 2
 מאות וחמישים שקלים חדשים״ יבוא ״אלף ושבעים שקלים חדשים״.

(22 באפריל 1986)  י״ג בניסן התשמ״ו
 (וומ 1883—3)

, עמ׳ 57.  נ סייח התשט״ו, עמ׳ 48; התשל״ז
, •עמי 198.  2 ק״ת התשל״ז, עמי 2342; התשמ״ו

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

ת 4934, י״ח באייר התשמ״ו, 27.5.1986 935 ו  קובץ התקנ



1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ס רכישה) (מסי 3), ה מ ) ן י ע ק ר ק  הודעת מס שבח מ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון
ע לאמור: די  מס׳ 4), התשמ״ד—1984 / אני מו

י יום ז׳ בניסן התשמ״ו (16 באפריל 1986)  תיקמ תקנית 1. עקב עליית המדד שפורסם לאחרונה לפנ
1 לעומת המדד הבסיסי הותאם שווי הזכות במקרקעין בתקנות 2 ו־16 לתקנות מס שבח 6 " י 2 

 מקרקעין (מם רכישה), התשל״ה—21974 (להלן — התקנות העיקריות), מיום ז׳ בניסן
(16 באפריל 1986) ואילך כך:  התשמ״ו

 (1) בתקנה 2(2) (א) לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום ״35,430 שקלים
 חדשים״ בא ״32,575 שקלים חדשים״ ובמקום ״87,795 שקלים חדשים״ בא

 ״80,725 שקלים חדשים״.

 (2) בתקנה 16 (ב) לתקנות העיקריות, בפסקאות (2) ו־(3), בכל מקום,
 במקום ״27,100 שקלים חדשים״ בא ״24,920 שקלים חדשים״.

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  י
ן  מנהל מס שבח מקרקעי

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 1958 (2676); התשמ״ו, עמי 864.
 2 ק״ת התשל״ד,, ענן׳ 140; התשמ״ו, עמי 97, עמי 376 ועמי 496.

6 במאי 1986) ) ו ״ שמ ת  כ״ז בניסן ה
 (רומ: 232—3)

 תיקון טעות

 בצו מס הכנסה (פטור ממם על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מם׳ 10) (תיקון
 מס׳ 9), התשמ״ו—1986, שפורסם בק״ת 4916, התשמ״ו, עמ׳ 702, בשם הצו המלים

— יימחקו. ״ (  ״(תיקון מס׳ 9

 (חמ, 1895—3)

ת 4934, י״ח באייר התשמ״ו׳, 27.5.1986 ו נ ק ת ץ ה נ ו  936 ק
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