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 צו החלה פרק ו'ז לחוק המקרקעין(מתח ירושלים), התשמ״ו—1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 170 לחוק המקרקעין, התשכ״ט—1969 1 (להלן — •החוק),
ר:  אני מצוות לאמו

 החלת פרק י׳1 1. הוראות פרק ו׳ 1 לחוק יחולו על אזור מחוז ירושלים כמשמעותו בהודעה על

. 2 לותיהם נה למחוזות ולנפות ותיאורי גבו ק חלוקת שטח המדי י ח  י

ם י ס ה נ ש מ  ט׳ בשבט התשמ״ו (19 בינואר 1986) •
 שד המשפטים

 ׳1 פ״יוז התשכ״ט, עמ׳ 259; הותשמ״ד, ע«׳ 12,
 2 י״פ התשי״ז, 5מ׳ 761; התשמ׳׳ב, עמ׳ 664.

 תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס מקביל),
 התשמ״ו-986 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 (ז) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—11973 (להלן —
 החוק), ולפי סעיף 160א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 •י• (להלן —
 חוק הביטוח), לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 הפחתת שיעור 1. (S) החייב בתשלום מס מקביל בעד עצמו לפי סעיף 2 (ב) או (ד)'לחוק, ישלם

י על אותו חלק מהכנסתו ברבעון שאינו עולה על הסכום המופחת, מס מקביל בשיעורים  מסמקבי

:  אלה

 (1) עובד עצמאי — 2.4%;

 (2) מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי — 1.5% ;

 ובלבד שדמי הביטוח הלאומי משתלמים לפי סעיפים 159 ו־160 לחוק הביטוח.

 (ב:) בתקנה זו —

 ״הסכומ המופחת״ — סכום השווה, לגבי כל רבעון, ל־50% מהשכר הממוצע
; ן  כפי שהוא בתחילת אותו רבעו

 ״רבעון״ — תקופה של שלושה חדשים רצופים שתחילתה ב־1 באפריל,
 ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר של כל שנת כספים.

 ביטול 2. תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מם מקביל), התשמ״ה—1985 3 —

 בטל.

 תחילה ותוקף 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״• א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986) ותוקפן

 עד יום כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986).

ב צ ה ק ש  י״ט באייר התשמ״ו (28 במאי 1986) מ
, שר העבודה והרווחה ( wan1~3) 

 ו ס״ח התשל״ג, עמ׳ 88; •הוזשמ״ד, עמ׳ 86.
 2 ס״ח התשה״ח, עמ׳ 108.

 3 ק״ת התשמ״ה, עמי 5249׳ .,.!•״• r י

 1026 קובץ התקנות 4941, י״ב בסיון ההשמ״ו, 19.6.1986.



 צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ר:  הר״שכ׳יח—1968. י, ובאישור ועדת הכספים של ־,כנסת, אני מצווה לאמו

 1. (א) מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק, החייב בעצמו דמי ביטוח שהוא משלם לפי סעיפים
ו עולה על הסכום המופחת, נ  159 ו־160, ישלם על אותו חלק מהכנסתו ברבעון שאי

: ה ל  דמי ביטוח בשיעורים א

 (1) עובד עצמאי — 7.3%;

ו עובד ואינו עובד עצמאי — 5.5%. נ  (2) מי שאי

 (ב) בסעיף זה — (

 ״הסכום המופחת״ — סכום השווה, לגבי כל רבעון, ל־50% מהשכר הממוצע
; ן  כפי שהוא בתחילת אותו רבעו

 ״רבעון״ — תקופת של שלושה חדשים רצופים שתחילתה ב־1 באפריל,
 ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר של כל שנת כספים.

 2. צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשמ״ה—1985 2 — ביכול
 בטל.

ם תחילה ותוקף ו ו (1 באפריל 1986) ותוקפו עך ל  3. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״
 כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986).

ב צ . ק ה ש  י״ט באייר התשמ״ו (28 במאי 1986) מ
) שר העבודה' והרווחה 3 ~ 3 S מ 3 ח < 

 1 ס״ח התשכ״ה, עימ׳ 108.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1243.

 תקנות לימוד חובה (שיעורים מופחתים של היטל חינוך על יסודי),
 התשמ״ו-986ז

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ח) לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 11), התשל״ח—
 11978 (להלן — החוק), ולפי סעיף 160 א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשכ״ה—
להלן — חוק ׳הביטוח), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ) 2 1968 

 1. (א) מבוטח לפי סרק ב׳ לחוק הביטוח החייב בעצמו בתשלום דמי הביטוח לפי
 סעיפים 159 ו־160 לחוק הביטוח, ישלם על אותו חלק מהכנסתו ברבעון שאינו עולה על

 הסכום המופחת, היטל חימר לפי סעיף 8 (ג) לחוק בשיעור של 0.2%.

 (ב) בתקנה זו —

 ״הסכום המופחת״ — סכום השווה, לגבי כל רבעון, ל־50% מהשכר הממוצע
; ן  כפי שהוא בתחילת אותו רבעו

 1 ס״ח התשל״דו, 7נס׳ 128; זזתשמ״ה, ענ?׳ 57.
 2 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.

 הפחתה בתשלום
 שיעור דמי

 הביטוח

 הפחתת שיעור
 היטל חינוך

 על יסח־י

 קובץ התקנות 4941, י״ב כשיו? התשמ״ו, 19.6.1986 1027



ם שתחילתה ב־1 באפריל, י ש ד  ״רבעון״ — תקופה רצופה של שלושה ח
ל שנת כספים.  ב־ו ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר של כ

 ביטוי 2. תקנות לימוד חובה (שיעורים מופחתים של היטל חינוך על יסודי), זזתשמ״ה־־־

: — בטלות. ! 1985 

׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986) ותקפן ר ב ד א א ב ל תקנות אלה ביום כ״ ף 3. תהילתן ש ק ו ת ו ן ד י , , ת  ת

 עד יום כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986).

ב צ  י״ ט באייר התשמ״ו (28 במאי 1986) מ ש ח ק
ה והרווחה ד ו ב ע  >חמ 3-1908) שר ה

 3 ק׳״ת התשמ״ה, עמ׳ 1208.

 תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות / אני מתקין
 תקנות אלה:

 תיקון תקנה 23 1. בתקנה 23 (ד) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל״ה—1975 2

א: בו  בסופה י

 ״ואולם באגודה שסווגה כמושב עובדים, או כפר שיתופי, או אגודה ליצרנות,
 תחבורה; ושירותים, תהיה תקופת כהונתו של הועד שנתיים, אם לא קבעה האגודה
 בתקנתה הוראה מפורשת לפיה לא תחול הוראה זו עליה או שתחול בשינויים

 שהאגודה החליטה עליהם״.

ב צ ח ק ש (20 במאי 1986) מ ו  יו י י״א באייר התשמ״
 (חמ 1042—3) שר העבודה והרווחה

 1 חא״י, כרך אי, יעמ׳ 336.
 2 ק״ת דיתשל״ה, עמ׳ 1366; התשמ״ה, עמ׳ 740.

 תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי)
 (תיקון), התשמי׳ו-986ו

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו״65 לפקודת האגודות השיתופיות >־, אני מתקי
 תקנות אלה:

. בתקנה 4 (א) לתקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), התשל״ז— w 1  ,תיקון תקני׳ *

 21976 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״50,000 שקלים״ יבוא ״1,500 שקלים
 חדשים״.

י 7 2. תקנה 7 לתקנות העיקריות — בטלה. ד נ ק י ת י ט י  ב

ב צ  י״א באייר התשמ״ו (20 במאי 1986) מ; ש ה, ק
) שר העבודה והרווחה, 3 ־ ־ 1 0  >חמ 4

/ עמ׳ 336.  1 חא״י, כרך א
 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 330; ק״ת התשמ״ד, !עמי 1642.

 1028 קובץ התקנות 4941, י״ב בסיון התשמ״ו, 9.6.1986¡



 תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות)
 (תיקון), התשמ״ו-986ו

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 (1) ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות י, אני מתקי
 תקנות אלה: ,

 1. אחרי תקנה. 1 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), התש ל,־׳ ה— הוספת תקנה 1א
א: בו  21975 (להלן — התקנות העיקריות), י

 ״הפנקסים 1א. פנקסי האגודה וספרי׳ חשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה לנכונות

ה הרשום בהם ובלבד שהרישומים בוקרו על ידי ברית הפיקוח או רואה י א י  כ

: הטוען שהרשום אינו נכון, לרבות חבר ן י  החשבון של האגודה, לפי הענ
 האגודה, --• עליו הראיה.״

: הוספת תקנה 8כ ו א ן ב ות ר  2, אחרי תקנה, 8א: לתקנות. העיקרי

 ״מאזן מבוקר 8ב. מאזן האגודה, שבוקר כדין ואושר באסיפה, הכללית של האגודה

; הטוען שהרשום אינו נכון,  ומאושר כראיה ישמש ראיה, לכאורה לנכונות !הרשום בו

 לרבות חבר האגודה — עליו הראיה,.״

ב צ ר התשמ״ו (20 במאי 1986) מ;שה; ק י באי ״א'  י
 >חמ 3-1043) שר העבודה והרווחה

 1 חא״י, כרך אי, עמי 336.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 3321; ד,>גשמ״א, עמ׳ 1183.

 תקנות המים (השימוש במים באזורי קיצוב) (תיקון),
 התשמ״ו-986ו

לפי סעיף 159 לחוק המים, התשי״ט—11959 (להלן — החוק), . תי  בתוקף סמכו
:  אני מתקין תקנות אלה

, אחרי תקנה 8 היטפינ  1. בתקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל״ו—1976 2
 תקנה 8א

א: בו  י

 (1) מצ» נציב המים כי התנאים ההידרולוגיים והאקלימיימ,
 מצב מאגרי המים הרב שנתיים, אוי אפשרויות ההפקה והחספקה
 מחייבים הקטנת כמויות המים המוקצות על פי תקנות אלה,
 רשאי הוא להקטין את כמויות המים המוקצות כאמור, לכל

 מטרות, המים או למקצתן, לתקופה או לאורך זמן.

 (2) בהקטנת כמויות המים המוקצות, האמור בתקנת משנה, (1),
 יביא נציב המים בחשבון את התפתחותו המשקית של הצרכן,

 ״הקטנת כמויות 8א.
 מים מוקצות
 עקב,תנאים

 הידרולוגיים
 ואקלימיים

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 166.
 2 ק׳״ת׳ התשל״ו, עמ׳ 2415; התשמ״ב, עמי 1309.

 קובץ התקנות 4941, י״ב בסיון התשמ״ו, 19.6.1986 1029



 את כמות המים שהוקצתה לו לפני ההקטנה, לרבות מים באיכות
 ירודה, או מים שאינם זמינים תמיד, שהוא מנצל, כמשמעותם
 בתקנה 5, בין אם מים אלה כלולים בכמות המים שהוקצתה לצרכן

 ובין אם לאו.

 (3) בהקטנת כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן, יביא נציב
 המים בחשבון את אמות המידה של התכנון המשקי הכולל,
 שנקבע לאותו ישוב ויתחשב לשם כך בהמלצות המרכז לתכנון

 שבמשרד החקלאות, הנוגעות לעניו.

 (4) > הקטנת כמויות מים מוקצות על פי תקנה זו, הנעשית בהיקף
 אזורי או ארצי, תפורסם כהצעת הסדר מפורטת, כמשמעותה
 בסעיף 38 לחוק ויחולו לגביה הוראות הסעיפים 37—40 לחוק.״

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ׳׳ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח—1957 !,
 ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 תיקון 0עי!< 36 1. בסעיף 36 (ד) לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), התש״ך—

 21960, במקום ״3,217,000 שקלים״ יבוא ״9,810 שקלים חדשים״.

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 4.
 2 ק״ת התש״ד, עמי 587; התשמ״ה, עמי 517.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת
 השלישית לחוק) (מס׳ 14), התשמ״ו-986ן

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יצ־בות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השלישית לחוק, בפסקה (7), המלים ״הניתן לתושב חוץ״ — יימחקו.

 2, תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התשמ״ו (15 ביוני 1986).

(10 ביוני 1986)  ג׳ בסיון התשמ״ו
 (חמ 1914—3)

ם י ס ה נ ש ר מ י ר ם ש ה ר ב  א
 שר התיירות שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 ה׳ באייר התשמ״ו (14 במאי 1986)
 (חמ 1179—3)

 ט״ז באייר התשמ״ו (25 במאי 1986)
 (חמ 364—3)

 שינוי,מתוספת
 !השלישית

 תחילת
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 צו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (פטור מחובת
 נקיבת מחיר בשקלים) (תיקון), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 והוראת שעה), התשמ״ו—1985 אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (פטור מחובת שינוי התוספת
א: בו  נקיבת מחיר בשקלים), התשמ״ו—1985 =, במקום פסקה (11) י

״ ; ן  ״(11) אירוח בבית מלו

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התשמ״ו (15 ביוני 1986). תחילי,

 ג׳ בסיון התשמ״ו(10 ביוני 1986)
 (חימ 1914—3)

ם י ס ה נ ש ר מ י ר ם ש ה ר ב  א
 שר התיירות שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2 ועמי 57.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1569.

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה
 בעונת סתיו־ חורף 1985/86), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—
: ה ל  1959 י, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים א

ת ״ ד ג ו  1. בכללים אלה — ן

 ״עונה״ — תקופה לגידול ולשיווק תפוחי־אדמה,;

 ״סתיו־חורף 1985/86״ — תקופה שבין כ״ח באב התשמ״ה (15 באוגוסט 1985) לבין
 ו׳ בניסן התשמ״ו (15 באפריל 1986) ;

 ״לגדל״ — לזרוע ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול תפוחי אדמה!

 ״לשווק״ — להעביר תפוהי־אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה;

 ״תקופת הגידול״ — התקופה שבין כ״ח באב התשמ״ה (15 באוגוסט 1985) לבין טי״ז
 בכסלו התשמ״ו (29 בנובמבר 1985) ;

(15 בדצמבר 1985) לבין ו׳ בניסן ו  ״תקופת השיווק״ — התקופה שבין ג׳ בטבת התשמ״
 התשמ״ו (15 באפריל 1986).

ת י י ל ה כ ס כ  2. (א) המיכסה הכללית לגידול ולשיווק תפוחי אדמה בעונת סתיו־חורף 1985/86 מ
 היא לזריעת 13,000 דונם של שטחי גידול ו־42,000 טון לשיווק. ותוספת מיוחדת

 1 ם״ח התשי״ט, עמי 222; התשמ״א, עמ׳ 178.
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 (ב) באורח זמני מתווספת למיכסה הכללית שבסעיף 2(א) תוספת מיוחדת של
 1500 דונם לזריעת ולא יותר מ־3750 טון לשיווק של תפוחי אדמה בעונת סתיו־הורף
 1985/86 ושתיועד למגדלי תפוחי אדמה במושבי עובדים וכפרים שיתופיים, המגדלים
 תפוחי אדמה 'בסתיו •־חור ף מזה שנים והנמצאים בתחומי שיפוט המועצות האיזוריות

 מרחבים, לכיש, בני שמעון, עזתה ושפיר — הכל כפי שייקבע ע״י ועדת המיכסות.

ות:  3. אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה חמיכסות האישי

 (א) למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעונת מתיו־חורף 1985/86, תיקבע
ן  פיכסה אישית בשיעור קרוב ככל האפשר לשיעור זזימיכםח האישית הגבוהה מבי
 אלו שנקבעו לו ואשר לפיה גידל תפוחי אדמה בעונת סתיו־הורף 1983/84 או
 בעונת סתמ־חורף 1984/85, ובלבד שאם כלל המיכסות האישיות לגידול תפוחי
 אדמה שנועדו לחלוקה לעונת סתיו־הורף 1985/86, לטי האמור בסעיף זה, יעלה
 על המיכםה הכללית לעוגה זו — תופחתנה כל המיכסות האישיות במידה יחסית

 שווה, ככל האפשר.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על תוספת המיכסה המיוחדת על פי
 סעיף 2 (ב).

 (ג) המיכםת והאישית לשיווק תהא שחיה למכפלת המייכטה האישית לגידול במקדם
 מתאים לשיווק מבין אלה שקבעת לצורך זה ועדת המיכםות, בין לפי מגדלים ובין

 לפי אזורים על מי השטחים והכמויות המצוייינים בסעיף 2.

 בסעיף זה, ״מקדם״ פירושו מספר טונות לשיווק לכל דונם.

 4. ועדת תמיכסות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה
 אישית על פי סעיף 4 וכן למבקשים להגדיל את מיכסוהיהם האישיות וזאת מתור יתרת
 המיכסד. הכללית, לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור וכן מתוך המיכםות האישיות

 שנקבעו ולא בוצעו, ומתוך המיכסה הכללית המיוחדת שבסעיף 2 (ב).

כסה אישית למגדל אם לא חוכח להנחת  5. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מי
 דעתה כי הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

 עקרונות לקביעת
 מיכסות אישיות

 עודף מיכפות

 זכות בקרקע

י נ ו ח מ ף ש ס ו  נתאשר. י
 כ״ח בניסן התשמ׳׳ו (7 במאי 1986) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (זזמ 88—3)

ן ו ר ל ש א י ר ק י ן א ה נ ה מ י ר  א
ה והמסחר  שר החקלאות שר התעשי
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