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 תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון מסי 2),
 התשמ"ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39 ו־43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט~1969', ולאחר
 התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

ה 45 1 . במקום תקנה 45 לתקנות בית הדין לעבודה(סדרי דין), הוזשכ״ט-21969 (להלן - התקנות נ ק ת ת פ ל ח  ה

 העיקריות),יבוא:

אה - 45. ציווה בית הדין או הרשם לפי סעיף 73(א)(1) לחוק בתי המשפט ןנוסח  ״צו הב

, על הבאת אדם לפניו יערך צו ההבאה לפי טופס 4 3  משולב], התשמ״ד-984נ
 שבתוספת.״

ת 2. בתוספת לתקנות העיקריות, בטופס 4, במקום ״צו לכפיית התייצבות״ יבוא ״צו הבאה״. פ ס ו ת ן ה קו  תי

ר י ר ם ש ה ר ב (18 באוגוסט1986) א ו ״גבאבהתשמ״  י
״ שר המשפטים - 7 3  >חמ 0

׳ה, עמי 208.  י סייח התשכ״ט, עמי 70: התשמ׳
, עמי 625. ת התשכ״ט, עמ׳ 2088: התשמ״ו ״  2 ק

 י ס״ח התשמ״ד, עמי 195: התשמ״ה, עמי 138.

 צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 9),
 התשל״ח-978ו (תיקון), התשמ׳׳ו-986ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2), 5(ב) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז-1956', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין ומצווה לאמור:

ן(פטור ממס הכנסה)(מם׳ 9), התשל׳יח-21978 (להלן - הצו העיקרי),  1. צו עידוד החסכו
 ייקרא ״צו עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לדיור״ של בנק יהב ופטור ממס הכנסה),

 התשל״ח-1978״.

 2. סעיף 2(ט) בתוספת לצו העיקרי -

 (1) בפסקה (2), במקום ״שנתית בשיעור 30%״ יבוא ״דריבית שנתית, בלתי צמודה,
 בשיעור שיקבע הבנק״:

 (2) בפסקה (3), במקום ״לאחר״ יבוא ״בתקופה שמתום״ ובמקום ״אך לפני״ יבוא
 ״ועד״.

 3. הוראות סעיף 2 יחולו על חוסך שיצטרף לתכנית לאחר תחילתו של צו זה.

 שינוי השם

ת פ ס ו ת ן ה  תיקו

ה ל ו ח  ת

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ז׳ באב התשמ״ו(12 באוגוסט 1986)
(3  (חמ125-

, עמי 52: התשמ״ד, עמי 76.  1 ם״ח התשט״ז

, עמי 28. ג ״ מ ש ת , עמ׳ 474: התש״ם, עמ׳ 2211: ה ט ״ ל ש ת , עמי 1263 ו־1759: ה ח ״ ל ש ת ת ה ״  ־ ק
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 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה)
 (שיעורי פחת), התשמי׳ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה),
 התשמ״ה-1985' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת ו ר ד ג  1. בתקנות אלה - ה
 ״בית מלוך׳ - בית מלון של חברה שבשל הכנסתה ממנו חל עליה חוק עידוד התעשיה (מסים),

 התשכ״ט - 21969 (להלן - חוק עידוד התעשיה), מכוח סעיף 49(3);

 ״מפעל תעשייתי״ ו״חברה תעשייתית״ - כהגדרתם בחוק עידוד התעשיה:

 ״משמרת״ - מכסת העבודה היומית המלאה המקובלת בענף שהנכס מופעל בו:

 ״ציוד לבניה״ - ציוד המשמש לעבודות בניה, לרבות ציוד לעבודות חפירה, ביוב, סלילת כבישים
 ודרכים, עבודות עפר ועבודות הקשורות בהכנה לבניה ובהשלמתה:

 ״תקנות הפחת״ - תקנות מם הכנסה (פחת), 31941.

ל ש ת ב ת  2. (א) שיעורי הפתת בשל הנכסים הקבועים שלהלן יהיו כמפורט לצידם באחוזים מן המחיר פ
ם י ע י ב ק ם י ס כ  המקורי שלהם: נ

 מםויימים

 (1) בנין של חברה תעשייתית המשמש מפעל תעשייתי שבבעלותה 5

 (2) בית מלון 5

 (3) בנין שאינו כלול בפסקה(1) או(2) למעט מבנה המשמש בחקלאות 4

 (4) ציוד לבניה 20

 (5) כלי שיט 10

 (6) ציוד המשמש בבית מלון 15

 (7) ציוד בבעלותה של חברה תעשייתית, המשמש במפעל תעשייתי -

 (א) אם הציוד מופעל במשמרת אחת 15

 (ב) אם הציוד מופעל בשתי משמרות 18

 (ג) אם הציוד מופעל בשלוש משמרות 22
 (8) אוטובוס חדש שיובא בשנת המם 15

 (9) אוטובוס חדש המורכב בישראל, שהערך המוסף בייצורו
 הוא 20% לפחות, שנרכש בשנת המם 30

 (ב) (1) על אף האמור בתקנת משנה (א), חברה תעשייתית שבבעלותה ציוד המשמש
 במפעל תעשייתי, והציוד נרכש על ידה בשנת המס 1986, תהיה רשאית לבחור
 בשנת המס הראשונה שבה היא תובעת פחת בשל הציוד, בין חישוב הפחת בהתאם
 לאמור בתקנת משנה(א), לבין חישובו בהתאם לשיטת היתרה הפוחתת כאמור להלן:
 השיטה שבה תבחר כאמור, תחול בכל התקופה שבה היא תובעת פחת בשל הציוד,

 והחברה לא תוכל לחזור בה מבחירתה.

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 172.

 2 ם״ח התשכ״ט, עמי 322: התשמ״ב, עמי 258.

 י עייר 1941, תום׳ 2, עמי 1261.
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 (2) פחת בשיטת היתרה הפוחתת יחושב מדי שנת מם, בשיעור מיתרת המחיר
 המקורי של הציוד כפי שנקבע לתחילת אותה שנת מס או למועד רכישת הציוד - לפי

 המאותר, כמפורט להלן:

 (א) אם הציוד מופעל במשמרת אחת - 20% לשנה בכל אחת מ־6 השנים
 • הראשונות וכל היתרה בשנה השביעית!

 (ב) אם הציוד מופעל בשתי משמרות - 24% לשנה בכל אחת מ־5 השנים
 הראשונות, וכל היתרה בשנה השישית:

 (ג) אם הציוד מופעל בשלוש משמרות - 30% לשנה בכל אחת מ־־4 השנים
 הראשונות, וכל היתרה, בשנה החמישית:

 לענין זה, ״יתרת מחיר מקורי״ - כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה.

, או חוק לעידוד  3. שיעורי הפחת בש>נכס קבוע שחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-41959
 השקעות הון בחקלאות, התשמ״א-51980 (להלן - חוקי העידוד) חל לגביו, ואשר תקנה 2 אינה

 חלה לגביו, יהיו השיעורים שנקבעו בחוקים האמורים, לפי הענין.

 4. (א) שיעורי הפחת בשל נכס קבוע שחוק מחוקי העידוד הל לגביו והוא כלול בתקנה 2(א),
 יהיו השיעורים שנקבעו בחוקי העידוד, או השיעורים שנקבעו בתקנה 2(א) לפי בחירת הנישום:

 (ב) חברה תעשייתית שבבעלותה ציוד כאמור בתקנה 2(ב)(1) שחוק מחוקי העידוד חל
 לגביו, תהיה רשאית בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), לבחור בשנת המם הראשונה שבה היא
 תובעת פחת בשל הציוד, לחשב את הפחת בהתאם לשיטת היתרה הפוחתת, כאמור בתקנה
 2(ב)(2). בחרה כאמור - תחול שיטה זו בכל התקופה שביה היא תובעת פחת בשל הציוד, והיא לא
 תוכל לחזור בה מבחירתה ולא תהא רשאית לגבי אותו ציוד לתבוע פחת לפי השיעורים שנקבעו

 בחוקי העידוד או בתקנה 2(א).

 5. שיעורי הפחת בשל נכס קבוע שתקנות 2 עד 4 אינן חלות לגביו, יהיו שיעורי הפחת
 שנקבעו בתקנות הפחת.

 6. תקנות אלה יחולו בשנת המם 1986.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ז׳ באב התשמ״ו(12 באוגוסט 1986)
 (חמ 3-1446)

 4 סייח התשי״ט, עמי 234.

 5 ס״ח התשמ״א, עמי 56.

 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה)
 (הגדלת מקדמות), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה),
 התשמ״ה-11985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ל ש ת ב ח  פ
ם י ע ו ב ם ק כסי  נ

ק חוקי העידוד ר  ש
 חלים עליהם

רה ת בחי כו  ז
ת אלה ו נ ק  בין ת

 לחוקי העידוד

ל ש ת ב ח ר פ עו  שי
א צויין ל כס ש  נ

ש ר ו פ מ  ב

לה  תחו

 1. בתקנות אלה -

 (1) ״ענף עיקרי״ ו׳׳ענף ראשי״ - כמשמעותם בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה שפרסמה
;  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2

 ם׳׳ח התשמ״ה, עמי 172.
ת. קנ ת מתו ם טכני מם׳ 46, מהדורה שלישי ו ס ר  פ
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 (2) ״ענף התעשיה״ - ענף עיקרי: תעשיה, חשמל ומים!

 (3) ״ענף המסחר״ - ענף עיקרי: מסחר, שירותי אוכל והארחה, למעט הענפים
 הראשיים: שירותי אוכל ושירותי הארחה:

 (4) ״ענף השירותים״ - ענף עיקרי: שירותים אישיים ואחרים, וענפים ראשיים אלה:
 שירותי אוכל, שירותי הארחה, שירותי חינוך, שירותי תברואה, נכסי דלא ניידי ושירותים

 עסקיים ומשפטיים.

 (5) ״ענף בניה ותחבורה״ - ענף עיקרי: בינוי וענף עיקרי: תחבורה, אחסנה ותקשורת:

 (6) ״ענף החקלאות״ - ענף עיקרי: חקלאות, ייעור ודייג:

 (7) ״שנת הבסיס״ - שנת המם האחרונה שלגביה נישומה הכנסת הנישום לפני מועד
 הגדלת המקדמות לפי תקנות אלה, בין אם הוגשה השגה ובין אם לאו:

 (8) ״שנת המס״ - שנת המס 1986:

 (9) ״בסיס ההגדלה״ -

 (א) לגבי נישום החייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175(א) לפקודה - סכום המקדמות
 לשנת המס שהנישום היה חייב בו לאחרונה לפני פרסום תקנות אלה, ובלבד שלענין

 זה לא תובא בחשבון הגדלת מקדמות לפי סעיף 180(ב)(2) לפקודה:

 (ב) לגבי נישום החייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175(ב) לפקודה - השיעור ממחזור
 העסקאות כפי שנקבע לענין הסעיף האמור לאחרונה לפני פרסום תקנות אלה, ובלבד

 שלענין זה לא תובא בחשבון הגדלת השיעור לפי סעיף 180(ב)(2) לפקודה:

 (10) ״הכנסה״ - למעט הכנסת עבודה.

 הגדלת מקדמות
ת ו א ר ו ה ם ש ישו  לנ

ת ק ב׳ חלו ר  פ
ר ק י ת ע ע י ב ק  ב

ו ת ס נ כ  ה

 2. (א) למקדמות שחייב בהן נישום שעיקר הכנסתו בשנת המס הוא מהענפים שלהלן
 ושהוראות פרק ב׳ לחוק חלות לענין קביעת עיקר הכנסתו האמורה, יווסף סכום או שיעור ממחזור

 העיסקאות, לפי הענין, המתקבל מהכפלת בסיס ההגדלה, בשיעורים כמפורט להלן:

 (1) נישום שעיקר הכנסתו מענף התעשיה -
 אם שנת הבסיס היא 1982 - 100%:

 אם שנת הבסיס היא אחרת - 150%:

 (2) נישום שעיקר הכנסתו מענף המסחר -
 אם שנת הבסיס היא 1982 - 50%:

 אם שנת הבסיס היא אתרת - 150%:

 (3) נישום שעיקר הכנסתו מענפי השירותים, החקלאות או הבניה והתחבורה -
 אם שנת הבסיס היא 1982 - 25%:

 אם שנת הבסיס היא אחרת - 50%;

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי נישום הג^ייב לשלם מקדמותיו לפי סעיף
 175(ב) לפקודה לא יעלה השיעור ממחזור העסקאות על השיעורים שלהלן:

 (1) לגבי נישום שעיקר הכנסתו בשנת המס היא מענפי התעשיה, המסחר,
 החקלאות או הבניה והתחבורה - 40%:

 (2) לגבי נישום שעיקר הכנסתו בשנת המם היא מענף השירותים - 50%.

1425 16.9.1986 , ל החשמ״ו ו ת 4968, י״ב באל ו נ ק ת  קובץ ה



 (ג) המקדמות שחייב בהן נישום שהוראות פרק ב׳ לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו,
 ועיקר הכנסתו אינה מהענפים המפורטים בתקנת משנה (א) - יוגדלו כפי שיקבע פקיד השומה,

 בהתאם למתחייב מהוראות החוק.

 3. למקדמות שחייב בהן נישום שהוראות פרק ג׳ לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו ועיקר
 הכנסתו בשנת המס הוא מענפי החקלאות, התעשיה, או הבניה והתחבורה, יווסף סכום או שיעור
 ממחזור העסקאות, לפי הענין, המתקבל מהכפלת בסיס ההגדלה ב־25%, ובלבד שלגבי נישום
 החייב לשלם מקדמותיו לפי סעיף 175 (ב) לפקודה, לא יעלה השיעור ממחזור העסקאות על 40%.

 4. על אף האמור בתקנות 2 ו־3 נישום שהוראות פרקים ב׳ או ג׳ לחוק חלות בקביעת עיקר
 הכנסותיו ושאינו חייב בתשלום מקדמות בשנת המם משום שלא היה חייב במס בשנה הקובעת,
 כהגדרתה בסעיף 174 לפקודה, יהיה חייב לשלם מקדמות בשיעור ממחזור עסקאותיו בשנת המם

 שיקבע פקיד השומה, בהתאם למתחייב מהוראות החוק.

 5. נישום שלפני פרסום תקנות אלה הוגדלו מקדמותיו לשנת המס, לפי סעיף 180(ב)(2)
 לפקודה והוא לא נדרש לתת ערובה לפי סעיף 194 לפקודה לגבי ההגדלה האמורה, תבוטל אותה
 הגדלת מקדמות, ומקדמותיו לשנת המס, כפי שמתחייב לפי צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי

 המקדמות), התשמ״ו-1986/ יוגדלו לפי תקנות אלה.

 6. (א) דין הגדלת מקדמות לפי תקנות אלה לגבי מקדמותיו של נישום שחייב בתשלום
 מקדמה לפי סעיף 175 (א) לפקודה יהא כדין תיקון מקדמה לענין סעיף 2 לצו מם הכנסה (קביעת

.  שיעור תשלומי מקדמות בשנת מס), התשמ״א-41981

 (ב) נישום החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 175(ב) לפקודה ישלם את הסכום המתקבל
 מהכפלת סכום מחזור עסקאותיו בחדשים שמתחילת שנת המם עד חודש אוגוסט 1986, בשיעור
 שבו הוגדל השיעור ממחזור עסקאותיו: התשלום יבוצע לא יאוחר מיום כ׳׳ו אלול התשמ״ו(30
 בספטמבר 1986): את המקדמות לגבי החדשים שלאחר חודש אוגוסט 1986 ישלם לפי השיעור

 המוגדל שנקבע בתקנות אלה.

 7. תקנות אלה לא יחולו על -

 (1) נישום שחייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175(ב) לפקודה והשיעור ממחזור העסקאות
 שנקבע לו לשנת המס, לפי ההגדלה לפי תקנות אלה,׳ עולה על השיעורים שלהלן:

 (א) אם הוראות פרק ב׳ לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו - השיעורים כאמור
 בתקנה 2(ב)(1) או (2), לפי הענין:

 (ב) אם הוראות פרק ג׳ לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו - 40%:

 (2) נישום שנקבעה לו תקופת שומה מיוחדת לגבי שנת המס והיא הסתיימה לפני כ״ו
 אלול התשמ״ו (30 בספטמבר 1986).

 (3) נישום ששנת הבסיס שלו היא שנת המם 1985.

 8. דין מקדמות לפי תקנות אלה יהא כדין מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה.

 9. תקנות אלה יחולו לגבי מקדמות לשנת המס.

ת מקדמות ל ד ג  ה
ת ו א ר ו ה ם ש ישו  לנ

ת ק ג׳ חלו ר  פ
ר ק י ת ע ע י ב ק  ב

ו ת ס נ כ  ה

ת למי  מקדמו
א היה ל  ש

יב במם  חי
ת ע ב ו ק ה ה נ ש  ב

ו תי  נישום שמקדמו
 הוגדלו לפי

ף 180(ב)(2)  סעי
דה  לפקו

ם המקדמה ו ל ש  ת
דלת ג  המו

ה ל ו ח ת ג ל י  סי

ת  דין המקדמו

לה  תחו

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ז׳ באב התשמ״ו(12 באוגוסט 1986)
 (חמ 3-1446)

ו, עמי 283. ׳ ת התשמ׳ ״  3 ק

ת התשמ״א, עמי 1070. ״  4 ק

16.9.1986 , ל התשמ״ו ב באלו ׳ ת 4968, ״ ו נ ק ת  1426 קובץ ה



 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה)
 (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים
 המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ״ו-986ו

ל ש סף ב ו  ניכוי נ
י מטע ב ג ת ל ח  פ

וסף י נ  ניכו
י ב ג ת ל ח ל פ ש  ב

ם י ע ו ב ם ק כסי  נ
ר צו י ם בי  המשמשי

סה ממטע  הכנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק מס הכנסה(תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה),
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  התשמ״ה-1985'

 1. בתקנות אלה -

 ״תקנות הפחת״ - תקנות מם הכנסה (פחת), 21941:

 ״השקעה במטע״ - סכום שהוצא להשקעה במטע בתקופה שמהחודש שבו החלה נטיעת המטע עד
 החודש שבו המטע החל לשמש בייצור הכנסה:

 ״מטעי׳ - לרבות גידולי פרחים.

 2. בעל מטע יהא זכאי לנכות מהכנסתו ניכוי נוסף בשל פחת שהוא זכאי לו לגבי מטע, בסכום
 השווה לסכום המתקבל מפסקה (1), בתוספת הסכום המתקבל מפסקה (2), ובהפחתת סכום הפחת

 שהוא זכאי לו בשל המטע:

 (1) כל סכום שהשקיע במטע עד תום שנת המס הקודמת יוכפל במכסת האחוזים שנקבעה
 לגבי אותו מטע בתוספת ב׳ לתקנות הפחת, התוצאה תתואם ממועד ההשקעה של אותו
 סכום כמפורט בפסקה (3) עד תום שנת המם הקודמת, והסכום המתקבל יתואם לפי

 השיעורים שלהלן:

 (1) לגבי מטע ש־80% מההכנסה ממנו בשנת המם התקבלה לאחר החודש השישי
 של שנת המס - 75% משיעור עליית המדד. בשנת המס:

 (2) לגבי מטע אחר - 50% משיעור עליית המדד בשנת המס.

 (2) כל סכום שהשקיע במטע בשנת המס, יוכפל במכסת האחוזים שנקבעה לגבי אותו
 מטע בתוספת ב׳ לתקנות הפחת, והתוצאה תתואם בשיעור המפורט להלן:

 (1) לגבי מטע כמפורט בפסקת משנה 1X(1) לעיל - 75% משיעור עליית המדד
 מהחודש שבו השקיע את הסכום עד תום שנת המס:

 (2) לגבי מטע אחר - 50% משיעור עליית המדד מהחודש שבו השקיע את הסכום
 עד תום שנת המס.

 (3) לענין פסקה (1) יראו סכום שהושקע במטע כאילו הושקע במועד שלהלן:

 (1) אם בתקופת חוק המיסוי חל על בעל המטע סעיף 15(א)(1)(א) לחוק המיסוי,
 יראו כל סכור שהשקיע במטע עד תחילת שנת המס 1982 - כאילו הושקע בתחילת
 שנת המס 1982, וכל סכום שהשקיע במטע בתקופה שמתחילת שנת המס 1982 ועד
 תחילת שנת המס - כאילו הושקע בחודש השביעי של שנת המם שבה הושקע:

 (2) לגבי בעל מטע אחר יראו כל סכום שהשקיע במטע לפני תחילת שנת המס 1985
- כאילו הושקע בתחילת שנת המס 1985, ובשנת המס 1986 יראו כל סכום שהשקיע
 במטע בשנת המם 1985 - כאילו הושקע בחודש השביעי של שנת המס 1985.

 3. בעל מטע יהא זכאי לנכות מהכנסתו ניכוי נוסף בשל פחת שהוא זכאי לו לגבי נכס קבוע
 המשמש אותו בייצור הכנסתו ממטע, לפי הוראות סעיף 18 לחוק, ובלבד שלגבי נכסים המשמשים
 במטע כאמור בתקנה 2(1)(1), התיאום לפי הוראות סעיף 18 לחוק יעע$ה לפי 75% משיעור עליית
 המדד בשנת המס, במקום לפי מחצית משיעור עליית המדד בשנת המם כאמור בסעיף 18 לחוק.

ח התשמ״ה, עמ׳ 172. ״  י ם
ר 1941, תום׳ 2, עמ׳ 1261. ״  2 ע
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 4. בעל מצזע התובע ניכוי לפי תקנות אלה יצרף לדין וחשבון שלו לפי סעיף 131 לפקודה, דין
 וחשבון שבו יפרט את סכום השקעותיו במטע בכל אחת משנות המס שבתקופה שמתחילת

 הנטיעות עד החודש שבו החלו לשמש בייצור ההכנסה.

 דו״ח השקעה
 במטע

י נוסף בשל פחת לגבי כו י  5. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה)(נ
 מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ״ה-31985 - בטלות.

ה 6. תחולתן של תקנות אלה בשנות המם 1985 ו־1986. ל ו ח  ת

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ז׳ באב התשמ״ו(12 באוגוסט 1986)
(3  (חמ1446-

ת התשמ״ה, עמי 1896. ״  ק

 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה)
 (כללים להגנה מפני שחיקה אינפלציונית של סכומים

 שהושקעו במלאי בעלי חיים כמשק חקלאי), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(4) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת
 שעה), התשמ״ה-1985' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. על אף האמור בסעיף 16 לחוק בקביעת הכנסה ממשק חקלאי שהוראות פרק ג׳ לחוק חלות
 בקביעתה, יחולו הוראות אלה:

 (1) בשל מלאי בעלי חיים יותר במקום הניכוי האמור בסעיף 16 לחוק, ניכוי בסכום
 השווה למהצית עלות המלאי לתום שנת המם הקודמת בתוספת מחצית עלות המלאי לתום
 שנת המם, והכל כפי שנקבע לענין מם הכנסה, מוכפל במחצית משיעור עליית המדד בשנת
 המס, ובלבד שסך כל הניכוי שיותר לנישום לפי פסקה זו לא יעלה על 50% מהכנסתו

 החייבת ממשק חקלאי;

 (2) היה הנישום זכאי לניכוי מהכנסתו לפי סעיף 16 לחוק, בשל מלאי במשק חקלאי
 שאינו מלאי בעלי חיים, וסך כל הניכוי המגיע לנישום לפי פסקה(1) בתוספת סך כל הניכוי
 המגיע לו כאמור לפי סעיף 16 לחוק, עולה על 50% מהכנסתו החייבת ממשק חקלאי -
 יופחת הניכוי האמור בפסקה (1) בסכום השווה להפרש שכין סך כל הניכויים המגיעים לו

 כאמור לבין 50% מהכנסתו החייבת ממשק חקלאי.

 2. דין ניכוי לפי תקנה 1(1) כדין ניכוי לפי סעיף 16 לחוק.

 3. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה)(כללים להגנה מפני שחיקה
 אינפלציונית של סכומים שהושקעו במלאי בעלי חיים במשק חקלאי), התשמ״ו-21985 --בטלות.

 4. תחולתן של תקנות אלה לגבי שנות המס 1985 ו־1986.

ל מלאי ש  ניכוי ב
י חיים  בעל

 דין הניכוי

 ביטול

לה ו  תח

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ז׳ באב התשמ״ו(12 באוגוסט 1986)
 (חמ 3-1446)

 סייח התשמ״ה, עמי 172.
, עמי 2. ת התשמ״ו ״  ק

16.9.1986 , ל התשמ״ו ו ת 4968, י״ב באל ו נ ק ת  1428 קובץ ה



 תקנות מס הכנסה (הקטנת המקדמות לחברות תעשייתיות),
 התשמ׳׳ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת המקדמות נ ט ק  1. המקדמות החודשיות המשולמות על ידי חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד ה
! יתי ה תעשי ר ב ח 1 ל 4 0 / 0 - ו ב נ ט ק ו / י 1 9  התעשיה (מסים), התשכ״ט-1969', על פי סעיף 175 לפקודה לשנת המס 86

 מסכום המקדמות שחברה כאמור חייבת לשלם.

ם י ס ה נ ש  ח׳ באב התשמ׳׳ו(12 באוגוסט1986) מ
 (חמ 3-349< שר האוצר

, נוסח חדש 6, עמי 120: ם״ח התשמ״ה, עמי 43.  י דיני מדינת ישראל
 2 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 232; התשמ״ב, עמי 258.

 צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) (תיקון)
 (תיקון), התשמי׳ו-986ן

ף 2 ן סעי , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לפקודת מס הכנסה'
 אני מצווה לאמור:

ה ל ו ח , במקום ת  1 . בסעיף 2 לצו מס הכנסה(פטור ממס על הפרשי הצמדה)(תיקון), התשמ״ה-21985
 ״לגבי שנת״ יבוא ״החל בשנת״.

 2. תחולתו של סעיף 1 החל בשנת המס 1986: לענין זה, ״שנת מס״ - לרבות תקופת שומה
 מיוחדת.

ם י ס ה נ ש (19 באוגוסט1986) מ ״דבאבהתשמ״ו  י
 >חמ 3-1195< שר האוצר

, נוסח חדש 6, עמי 120. נת ישראל  י דיני מדי
׳ה, עמי 1875. ת התשמ׳ ״  2 ק

 תקנות הטבק (רשיון יבוא לנייר סיגריות) (תיקון),
 התשמ״ו-986ו

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 73 לפקודת הטבק'

ה 1 נ ק ן ת קו , אחרי תקנת משנה תי ן יבוא לנייר סיגריות), התשל״ח-21978 ו  1 . בתקנה 1 לתקנות הטבק(רשי
 (ב) יבוא:

וסח חדש 5, עמי 100.  י דיני מדינת ישראל, נ
, עמ׳ 2284. ם ״ ש ו ״ ת התשל״ח, עמי 2090: ו ״  2 ק

1429 16.9.1986 , ל התשמ״ו ו ת 4968, י״ב באל ו נ ק ת בץ ה  קו



 ״(ג) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול לגבי נייר סיגריות המיובא ביחד עם טבק, כשהם
 ארוזים יחד באריזה מסוג המיועד למכירה קמעונאית, ובלבד שכמות הנייר בתוך האריזה

 לא תעלה על הדרוש לצורך ליפוף הטבק שבתוך אותה אריזה.״

 י״ג באב התשמ״ו(18 באוגוסט 1986) מ ש ה נ ם י ם
 >חמ 3-1259) שר האוצר

 תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי כבנין מסחרי)
 (תיקון), התשמ׳׳ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, התשי״ט-1959', ולפי סעיף 9 לחוק
, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:  רישוי עסקים, התשכ״ח-21966

 1. במקום תקנה 3 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), התשל״ב-31971
 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 3. רשות הכבאות רשאית לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח,
 להורות בכתב לבעל או למחזיק של בנין מסחרי להוסיף ציוד כבאות מהסוג
 שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי
 כבאות נוספים בבנין מסחרי, כמשמעותו בחלק ג׳ של התוספת, כמפורט להלן:

 (1) התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן, או התקנת
 מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים(ספרינקלר), קצף, אבקה, 002,

 או הלון:
 (2) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות:

 (3) התקנת תאורה להתמצאות ולצרכי אזעקה:.

 (4) התקנת מערכת כריזה ואזעקה.״

ת ציוד פ ס ו ה  ״
י וסידורי  כיבו

ת ו א ב  כ

ה 3 נ ק ת ת פ ל ח  ה

 2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

דעת 3א. (א) בעל בנין מסחרי או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות ר על הו ו ע ר ע  ״

ת הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי י א ב כ ת ה ו ש  י
 לערער עליה לפני המפקח תוך 30 ימים מקבלת ההודעה.

 (ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.

 (ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.״

ה 3א נ ק ת ת פ ס ו  ה

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 3. תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

 י״ז בתמוז התשמ״ו(24 ביולי 1986)
 (חמ 3-1571)

לה  תחי

, עמ׳ 174. ו ״ט, עמ׳ 199: התשל״  ס״ח התשי
, עמי 204: התשל״ח, עמי 40. ת ״ כ ש ת  סייח ה

, עמי 571. , עמי 268: התשל״ג ב ״ ל ש ת ת ה ״  ק

16.9.1986 , ו ל התשמ״ ת 4968, י״ב באלו ו נ ק ת בץ ה  1430 קו



 תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת) (תיקון),
 התשמ״ו-986ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים •ושיקום) התשי״ט-11959 נוסח
, אני מתקין תקנות אלה:  משולבן'

ה 5 נ ק ן ת קו : תי  1. בתקנה 5 לתקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ״ו-21965
 (1) ברישה, אחרי ״דרגת נכות 100%״ יבוא ״לצמיתות או לתקופה של שלושים וששה

 חדשים לפחות״.

 (2) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(4א) קטיעת גפה עליונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף
 פגיעה בגפה עליונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה
 האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה, או לשיתוקה המלא,בדרגת נכות

 של 60% או יותר;

 (4ב) קטיעת גפה תחתונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף
 פגיעה בגפה תחתונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות לצמיתות של 50% או יותר,

 כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה״.

 (3) אחרי פסקה (7) יבוא:

 ״(8) פגיעת ראש!

 בפסקה זו, ״פגיעת ראש״ - פגיעה במערכת העצבים המרכזית הגורמת להפרעה
 חמורה במערכת הקוגניטיבית או ביכולת התקשורת עם הזולת, או לאי־תפקוד מלא
 של שתי הגפיים, או צירוף של אלה! לענין זה, ״הפרעה חמורה״ - הפרעה בתפקוד
 אברי הגוף או המוח שכתוצאה ממנה נזקק הנכה, בקביעות, לעזרת הזולת לצורך

 הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים״.

י ן  כ״א באב התשמ״ו(26 באוגוסט 1986) י צ ח ק ר ב
 >חמ 3-1144) שר ־בטחון

 י ם״ח התשי״ט, עמי 276¡ התשמ״ד, עמי 140.

, עמ׳ 296¡ התש״ם, עמ׳ 1172. ת התשכ״ו ״  2 ק

 תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדודי קיטור)
 (ביטול), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 107, 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 התש״ל-1970', אני מתקין תקנות אלה:

ת ו נ ק ת ל ה טו  1. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדודי קיטור), התשמ״ו-21986 - בטלות. בי

ב צ ה ק ש גוסט1986) מ  ט״זבאבהתשמ״ו(21באו
 >חמ3-1972) שר העבודה והרווחה

, נוסח חדש 16, עמ׳ 327.  דיני מדינת ישראל
, עמי 1052. ת התשמ״ו ״  ק

1431 16.9.1986 , ל התשמ״ו ו ת 4968, י״ב באל ו נ ק ת בץ ה  קו



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
 (תיקון מסי 0ו), התשמ״ו-1986

/  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשיי״ח-1957'
 אני מצווה לאמור:

 1 . בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש״ל-21970
 (להלן - הצו העיקרי) -

 (1) בהגדרת ״מפעל״, המלה ״ריפוד״ תימחק, ובסוף ההגדרה יבוא ״התקנה ומתן שירות
 למזגן אויר לרכב״.

 (2) בהגדרת ״שירות״, אחרי המלים ״תיקוני דרך קלים״ יבוא ״ללא תמורה״.

 2. בסעיף 23 לצו העיקרי -

 (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״וחובת מתן חשבונית׳;!

 (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) בעל מפעל חייב לתת למקבל השירות או לשמאי רכב חשבונית שבה מצויין
 שם עושה שירות, מספר רשיון המפעל, שם מקבל השירות, תאריך מתן השירות,
 מחיר מוצרי תעבורה, סוג השירות ומחיר העבודה: מחיר העבודה יצויין בעמודה
 נפרדת תוך פירוט המחיר בעד כל שירות בנפרד, ומחיר מוצרי התעבורה יצויין
 בעמודה נפרדת כלהלן - שם מוצר התעבורה, מספרו הקטלוגי ומחירו לצרכן, כאמור
 בסעיף 16 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותי* (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם),

.  התשמ״ג־31983

ן סעיף 1  תיקו

ף 23 ן סעי  תיקו

ם ק ו ו־ פ ו י י  ח
 שר התחבורה

 3. תחילתו של סעיף 1(1) לצו זה ששה חדשים מיום פרסומו.

 ט׳׳ז בתמוז התשמ׳׳ו(23 ביולי 1986)
 (חמ 3-291)

״ת, עמי 24: התשמ״ה, עמ׳ 52.  סייח התשי
ל, עמי 1986. ׳ ת התש׳ ״  ק

, עמי 1093. ג ת התשמ״ ״  ק

 תתילה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 26), התשמ״ו-986ו

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ו-21986 -

 (1) בחלק אחד־עשר -

 (א) במקום מצרכי הגלידות בפסקה זו ומחיריהם, למעט גלידות מסוג ״טילון״
 ו׳׳שלגונים״, יבואו מצרכי הגלידות ומחיריהם המפורטים להלן:

, עמי 2.  ס״ח התשמ״ו
, עמי 380 ועמי 1333. ת התשמ״ו ״  ק

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי

ו, 16.9.1986 ׳ ל התשמ׳ ו ת 4968, י״ב באל ו נ ק ת  1432 קובץ ה



 המחיר בש׳׳ח
 במכירה לצרכן

 באזור אילת

 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 שם המצרך הנפח האריזה כולל מע״מ

 ״גלידה בשומן צמחי ״טנא נוגה״ 600 סמ״ק חבילה 1.26 1.08

 גלידת ״גולן״ - ״ויטמן״ 600 סמ״ק חבילה 1.26 1.08

 גלידת ״ריוירה״ - ״שטראוס״ 600 סמ״ק חבילה 1.26 1.08

 גלידת שמנת ־ ״שטראוס״ 900 םמ״ק חבילה 2.21 1.90

 900 סמ״ק חבילה 2.10 1.80".
 גלידת שמנת - ״טנא
 נוגה״ או ״סנוקרסט״

 (ב) במקום המחירים של מצרכי הגלידות המפורטים והמתוארים בפםקה זו יבואו
 המחירים הנקובים .לצידם כלהלן:

 המחיר בשקלים חדשים ליחידה, במכירה לצרכן -
 בחנות קיוסק, מסעדה ואצל רוכל
 טור א׳ טור ב׳ טור א׳ טור ב׳

 שם המצרך כולל מע״מ באזור אילת כולל מע״מ באזור אילת
 שלגון קרח בטעמים שונים

 •כגון ״קרטיב״ או ״אסקימו״ 0.23 0.20 0.30 0.25
 שלגון מצופה ״גלידון״ 0.45 0.38 0.55 0.50

 גלידה מסוג ״טילון״
 בגביע, בשומן צמחי 0.58 0.50 0.70 0.60

 גלידה מסוג ״טילון״
 בגביע, בשומן חלב 0.62 0.53 0.75 0.65״

 (2) בפרק שלושה־עשר; במקום המחירים של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה
 זו יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע׳׳מ' באזור אילת
 סרדיני ים ״סטאר״ בשמן 120 או

 125 גרם פחית 1.62 1.40
 לבנון ״סרדיני כנרת״ בשמן •120 או

 125 גרם פחית 1.28 1.10״

 2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באלול התשמ״ו (11 בספטמבר 1986). תחילה

 ד׳ באלול התשמ״ו (8 בספטמבר 1986)
 (חמ 3-1978).

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

 צו התכנון והבניה (דרום השדון), החשמ״ו-986ו

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965'
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, והמועצה האזורית

 דרום השרון, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי קביעת מרחב
 דרום השרון (להלן - מרחב התכנון המקומי). תכנון מקומי

 ס״ח התשכ״ה, עמי 308.

 קובץ התקנות 4968, י״ב באלול התשמ׳׳ו, 16.9.1986 1433



 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:20,000 והחתום ביד שר הפנים ביום א׳ באב התשמ״ו(6 באוגוסט 1986) והם כוללים את תחום

.  המועצה האזורית דרום השרון2

ב ח ר ת מ ו ל ו ב  ג
ן המקומי ו נ  התכ

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
.  המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקונ?,

ם י ק ת ו  הפקדת ע
ט י ר ש ת ל ה  ש

ר ב ע ת מ א ר ו  ה

 ביטול 5. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי השרון הדרומי), התשל״ה-1974ג - בטל.

 י צ ח ק פ ר *ן
 שר הפנים

 א׳ באב התשמ״ו(6 באוגוסט 1986)
(3  (חמ1113-

, עמ׳ 375. ת התש״ם, עמי 1273, עמ׳ 1804 ועמי 2064; התשמ״ב ״  2 ק

, עמ׳ 345. ה ״ ל ש ת ת ה ״  י ק

 צו התכנון והבניה (הדדים), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, והמועצות

 המקומיות הוד השרון ורמות השבים, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 הדרים (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו־ של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט>זערוך גקנה מידה
 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום א׳ באב התשמ״ו(6 באוגוסט 1986) והם כוללים את תחומי

. 2 ורמות השבים3 ן  המועצות המקומיות הוד השרו

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים, וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

ב ח ר ת מ ע י ב  ק
ן מקומי ו  תכנ

ב ח ר ת מ ו ל ו ב  ג
ן המקומי ו נ  התכ

ם י ק ת ו ת ע ד ק פ  ה

ר ב ע ת מ א ר ו  ה

 ביטול 5. צו תכנון ערים (הדרים), התשכ״ו - 1965' - בטל.

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 א׳ באב התשמ׳יו(6 באוגוסט 1986)
 (חמ 3-1113)

 סייח התשכ״ה, עמי 308.
, עמ׳ 920. ב ״ מ ש ת ב, עמי 374: ה ׳ ת התשמ׳ ״  ק

, עמ׳ 1887. ת התשל״ז ״  ק
, עמ׳ 55. ת התשכ״ו ״  ק

16.9.1986 , ל התשמ״ו ו ל א ת 4968, י״ב ב ו נ ק ת  1434 קובץ ה



 הודעת מס שכח מקרקעין (מס רכיש1ז) (מס׳ 4),
 התשמ׳׳ו-986ף

ן מם׳ 4), ן(מס רכישה)(תיקו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות מס שבח מקרקעי
 התשמ״ד-1984', אני מודיע לאמור:

ן(מם  1. עקב עליית המדד שווי הזכות במקרקעין בתקנות 2 ו־16 לתקנות מס שבח מקרקעי
 רכישה), התשל״ה-21974 (להלן - התקנות העיקריות), הוא מיום ט׳ בתמוז התשמ״ו(16 ביולי

 1986) ואילך כך:

 (1) בתקנה 2(2)(א) לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקש ״32,575 שקלים חדשים״ בא
 ״33,450 שקלים חדשים״ ובמקום ״80,725 שקלים חדשים״ בא ״82,895 שקלים חדשים״.

 (2) בתקנה 16(ב) לתקנות העיקריות, בפסקאות (2) ו־(3), בכל מקום, במקום ״24,920
 שקלים חדשים״ בא ״25,590 שקלים חדשים״.

 כ״ז בתמוז התשמ״ו(3 באוגוסט 1986) ד ב ש ט א ו ב
 >חמ 3-232) סגן מנהל מס שבח מקרקעין

, עמי 864. ת התשמ״ד, עמי 1958 (2676); התשמ״ו ״  1 ק

, עמ׳ 97, 376, 496 ו־936. ת התשל״ה, עמי 140; התשמ״ו ״  י ק

 הודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל)
 (תיקון), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים
 בישראל), התשמ״ב-1982', אני מודיע לאמור:

- ג  1. בסעיף 1 להודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ״
 21982, במקום ההגדרה ״בעל חיים״ יבוא:

 ״״בעל חיים״ - בקר, כבשים ועזים, לרבות גופות ונבלות.״

י נ ו ש מ ׳ ש  ה׳ באב התשמ״ו(10 באוגוסט1986) א
 >חמ 3-447) מנהל השירותים הוטרינריים

, עמ׳ 1118. ת התשמ״ב ״  1 ק

, עמי 527 ועמי 1924. ת התשמ״ג ״  2 ק

16.9.1986 , ל התשמ״ו ו ת 4968, י״ב באל ו נ ק ת בץ ה  קו



ת יסודיים ודמי שכידות נדידות), •  תקנות הגנת הדייר (דמי שמדו
 'התשמ״ו-986ו

,  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 45 ו־47 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972'
 מתקינה הממשלה תקנות אלה:

 שינוי דמי 1. דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של תקנות
ה 1 , ת היסודיים א ו ר י כ ש  ה

. 2. לדמי השכירות היסודיים של דירה יווםפו 23.9%. ת ת י כ  דמי ש
רות  בדי

ה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בתשרי התשמ״ז (1 בנובמבר 1986). ל י ח  ת

ן י ל י י ף ב ס ו ׳ באלולהתשמ״ו(14 בספטמבר 1986) י  י
 (חמ 3-707) מזכיר הממשלה

ב, עמי 176! התש״ם, עמ׳ 165. ׳ ׳  ס״ח התשל

 436! קובץ התקנות 4968, י״ב באלול התשמ״ו, 16.9.1986
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