
ת ו מ ו ד  ר

 קובץ התקנות
 י״ד בחשון התשמ״ז 4980 16 בנובמבר 1986

 עמוד

 צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 12), התשל׳׳ח:—1978 (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ז—1986 106
 תקנות הבישוה הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע) (תיקון), התשמ״ז—1986 106

 תקנות הבייטות הלאומי (הוראות מיוחדות; בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ׳׳ז—1986 107
 תקגות! הביטוח, הלאומי (גביית דמי ביטוח!) (תיקון מ:0׳ 6), התשמ״ז~1986 . . 111
 תקנות הביטוח! הלאומי (מקדמות) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז—1986 . . . 112
 תקנות הביטוח! הלאומי׳ (ביטוח ברשות) (תיקון מ;0׳ 2), התשמ׳יז—1986 . . 113
 תקנות מתלוות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה שןל בקר) (תיקון), התשמ״י—1986 . 114
 תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד) (תיקון), התשמ״ז—1986 114

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת! שעה) (מתיר מרבי לשירותי התקנת גז)
 (תיקון), התשמ״ז—1986 115
 תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים) (תיקון), התשמ״ז—1986 . . 119
 תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) (תיקון), התשמ,״ז-1986 . . . 119
 הודעת העיריות (חתימה על מסמכים מסו״מימ) (מס׳ 2), התשמ״ז-1986 . . 119

 תיקון טעויות



ן(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 12), התשל״יח-1978  צו עידוד החסכו

 (תיקון מס׳ 4), החשמ ״ז-986 ן

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

 מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

ו 1. צו עידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 12), התשל״ח—1978 2 (להלן — הצו), 5 ״ ז , ם  שינוי ש

 ייקרא ״צו עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לרכב״ של בנק מזרחי ופטור ממס הכנסה),
 התשל״ח—1978״.

 תיקה מתופפת 2. האמור בסעיף 2(ט) בתוספת לצו יסומן (1) ואחריו יבוא:

 ״(2) על אף האמור בסעיפים 2(ה) ו־(ו), חוסך אשר משך את כספו מן
 התכנית עד תום שנתיים מיום תחילת החסכון תבוטל זכותו להצמדה והוא

 יזוכה בריבית בלתי צמודה בשיעור שיקבע הבנק;

 (3) על אף האמור בסעיף 2(ה), חוסך אשר משך את כספו מן התכנית
 מתום שנתיים ועד תום שלוש שנים מיום תחילת החסכון יזוכה בהפרשי
 הצמדה על הפקדותיו בתכנית על פי סעיף 2(ו) אולם זכותו לריבית תבוטל,״

 א׳ בחשון התשמ״ז(3 בנובמבר 1986)
 >חמ 125—3)

 1 ס״ח התשפ״ו, •עמ׳ 52; התשמ״ד, עמי 76.
 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1631; התשמ״א, עמי 5; התשמ״ג, עמי 504 ועמי 1146.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע) (תיקון),

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח׳—1968 1 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 היקי! תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי(דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), התשכ״ה—

 21965, במקום ׳המלים ״בפרט 3״ יבוא ״בפרט 1״.

 תחייה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ב צ ה ק ש  ד׳ בתשרי התשמ״ז (7 באוקטובר 1986) מ
) שר העבודה והרווחה 3 - 3 3 מ 8 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״וז, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשכ״ה, עמי 1244.

1.11.1986f1 ,106 , 4980קובץ התקנות י״ד בחשוו התשמ״ו 
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ר תשלום דמי ביטוח) ג ד  תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות ג

ן 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 י (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

׳ תיקיז תקנה 2 ( ח  1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטן
 התשל״אי—21971 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בסוף הרישה יבוא ״ובלבד שלא תובא בחשבון הכנסה העולה על המכסימום
 האמור בפרט 2 בלוח י״א לחוק;״

 (2) בפסקה (2), במקום ״עד (7) לפקודה״ יבוא ״עד (9) לפקודה״ ובמקום
 ״בפרט 3״ יבוא ״בפרט 4״.

 2 בתקנה 5 לתקנות, העיקריות _ תיקו! תקני- 5

 (1) בתקנת משנה (א) —
 (א) בפסקה 1, הסיטה המתחילה במלים ״נוסף על דמי הביטוח״ —׳ תימחק;
 (ב) בפסקה 2, במקום ״דמי ביטוח מפני פגיעה, בעבודה כאמור בתקנת
 משנה (ג)״ יבוא ״דמי ביטוח מפני פגיעה; בעבודה כאמור בפרט 6 בלוח י׳

 לחוק״.

 (2) בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא ״בהתאם ללוח י׳ לחוק״.

 (3) בתקנת משנה (ג), במקום הםיפה המתחילה במלה ״בתקנה״ יבוא ״בפרט 6
 בלוח י׳ לחוק״.

 3. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), במקום ״בפרט 3״ יבוא תיקון תקנה 11
 ״בפרט 4״.

 4. אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא: י,וס8ת תקנה 11«

יפ 11א. מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק, שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ^שי  1!״י
 דמי ביטוח

 למתגייס והכנסתו לא עלתה על הכנסת המינימום האמורה בפרט 3 בלוח י״א

 לחוק, וטרם מלאו לו 20 שנים ביום בו החל שירות סדיר לפי חוק שירות
 בטחון, התשי״ט—1959 [נוסח משולב] 8 — יהיה פטור מתשלום דמי
 ביטוח מיום שמלאו לו 18 שנים, תקופה של עד שנים עשר חדשים.״

 5. בתקנה 12א, לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) •— תיקון תקנה 12א

 (1) במקום ״בשיעור של 4.1%״ יבוא ״בשיעור של 3.7%״ ובסופה יבוא
 ״ובלבד שלא תובא, בחשבון הכנסה העולה על הכנסת המקסימום האמורה בפרט 1

 בלוח י״א לחוק״;

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 1108¡ התשמ״ו, עטי 208.
 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1458; התשמ״ה, עמ׳ 1235.

 3 ס״ח התשי׳׳ט, עמי 286.
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 (2) תקנת משנה (ה) תסומן (ז) ולפניה יבוא:
 ״(ה) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) שהוא גם עובד עצמאי — ישלם
 דמי ביטוח מהכנסתו מפנסיה, בהתאם לתקנת משנה (א) לאחר שהכנסתו
 מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו־(8) לפקודה הובאה בחשבון, ובלבד
 שלא תובא. בחשבון לעניין זה הכנסה'העולה על ההפרש שבין הכנסתו כעובד
 עצמאי מהמקורות האמורים באות:״ שנת כספים לבין המקסימום לשנה

 שנקבע לעובד עצמאי בפרט 2 בלוח י״א לחוק.
 (ו) מבוטח. כאמור בתקנת משנה (א) שהוא; גם עובד ישולמו בעדו דמי
 הביטוח מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (2) לפקודה, ובלבד שלא
 תובא, בחשבון לעניו זה הכנסה העולה על ההפרש שבין הכנסתו מהעבודה
 בחודש שבעדו משתלמים דמי הביטוח ילבין המקסימום לחודש שנקבע לגבי

 עובד שכיר כאמור בפרט 1 באח י״א לחוק.״

 בתקנה 13 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא,:
 ״(א) מבוטח שהוא. גם עובד וגם עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח מהכנסתו
 מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו־(8) לפקודה, אחרי ניכר דמי ביטוח
 מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה, ובלבד שלא תובא
 בחשבון לענין זה הכנסה העולה על ההפרש׳ בין שכרו כעובד באותה שנת
 כספים לבין המקסימום לשנה שנקבע לעובד עצמאי בפרט 2 בלוח י״ א

 לחוק.״

 (2) במקוים תקנת משנה, (א1) ייבוא.:
 ״(א1) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) שטרם מלאו לו 65 שנים בגבר
 ו־60 שנים באשה, שיש לו גם הכנסה מפנסיה, ישולמו בעדו דמי ביטוח
 מהכנסתו מהפנסיה בהתאם לתקנה 12א, לאחר שהכנסתו מהמקורות
 המפורטים בסעיף 2(1), (2) ו־(8) לפקודה, הובאה בחשבון ובלבד שלא
 תובא בחשבון לענין זה הכנסה העולה על ההפרש שבין הכנסתו מהמקורות

 האמורים לבין המקסימום שנקבע בפרט 2 בלוח י״ א לחוק.״

 בתקנה 14 לתקנות, העיקריות —

 (1) בתקנת משינה (א)(2), אחרי ״(7)״ יבוא ״ו־(9)״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״בפריט 3״ יבוא ״בפרט 4״;

 (3) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ג) מבוטחי כאמור׳ בתקנת משינה (א) שיש לו גם הכנסה מפנסיה, ישולמו
 בעדו דמי ביטוח מהכנסתו מהפנסיה:, לאחר שהכנסותיו כאמור בתקנת משנה
 (א) הובאו בחשבון, ובלבד שלא תובא בחשבון לעינין זה הכנסה העולה
 על ההפרש׳ שבין הכנסתו לפי תקנות משנה׳ (א) ו־(ב) לבין המקסימום

 הנקוב בפרט 4 בלוח יי״א לחוק.״

 (4) בתקנת משנה; (ד), אחרי ״(7)״ יבוא ״ו־(9)״;

 (5) בתקנת משנה (ז), במקום ״בסעיף 167 ב לחוק״ יבוא ״בלוח י״א לחוק,
 לטי הענין״.
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 8. בתקנה 15 לתקנות העיקריות _ תיקון תקנה 5!

 (1) בתקנת משפה (ב), במקום ״בפרט 3״ יבוא! ״בפרט 4״;

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ג) מבוטח כאמור בתקנת משנת (א) שיש לו גם הכנסה מפנסיה, ישולמו
 בעדו דמי ביטוח מהכנסתו מהפנסיה, לאחר שהכנסותיו כאמור בתקנת משנה
 (א) הובאו בחשבון, ובלבד שלא תובא בחשבון לענין זה הכנסה, העולה על
 ההפרש שבין הכנסתו לפי תקנת משנה (א) ו־(ב) לבין המקסימום הנקוב

 בפרט 1 בלות י״א לחוק.״

 9. בתקנה 15א לתקנות העיקריות, אחרי ״בתקנות״ יבוא ״12א״ ובמקום הסיפה תיקו! תקני, 15א
 המתחילה במלה ״רק״ יבוא ״בעובדת — מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה,
 ובעובדת עצמאית — מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו־(8) לפקודה, ובלבד שלא תובא
 בחשבון הכנסה העולה: על הכנסת המקסימום האמורה בפרט 1 — אם היא עובדת, ובפרט

 2 — אם היא עובדת עצמאית.״

 10. בתקנת 18 לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 18

 (1) האמור בתקנה יסומן (א);

 (2) במקום הקטע ׳המתחיל במלה ״מעצרו״ ומסתיים במלה ״ומתכנסת״ יבוא
 ״מעצרו, במועדי התשלום ולפי השיעור החל על מי שחייב, בתשלום דמי ביטוח

 מהכנסת״;

 (3) בסופו יבוא:
 ״(ב) נמצא מבוטח במאסר או במעצר תקופה שאינה עולה על שנה
 והכנסותיו באותה שגת כספים אינן עולות על המינימום לשנה האמור בפרט
 3 בלוח י״א לחוק — יהרה פטור מתשלום דמי ביטוח בעד התקופה האמורה,
 ואם נמצא המבוטח במאסר או במעצר כאמור מחוץ לישראל — יהיה פטור
 מתשלום דמי הביטוח בעד כל התקופה בה יהיה במאסר או במעצר כאמור.״

 11. בתקנה 19 לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 19

 (1) בתקנת משנה (א), בהגדרת ״תלמיד״, אחרי ״למעט אשד. נשואה״ יבוא
 ״ולמעט מי שפטור מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 169 לחוק״;

 (2) בתקנת, משנה (ב) —
 (א) בפסקה (1), במקום הסיפה המתחילה במלים ״כפי שהיא״ יבוא ״כפי
 שהיא ברבעון שתחילתו ב,־1 ביולי של שנת ׳הכספים שקדמה לשנת הלימודים
 שבעדה משתלמים דמי הביטוח כפול 4 (להלן — שנת הלימודים השוטפת)״;
 (ב) בפסקה (2), במקום ״לא יאוחר מיום 1 ביולי״ יבוא ״לא יאוחר מיום
 15 בדצמבר״ ובמקום ״עד יום 15 בדצמבר של שנת הלימודים״ יבוא ״עד

 יום 15 באוקטובר של שנת הלימודים השוטפת״;
 (ג) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) נרשמו תלמידים במוסד להשכלה; לאחר ה,־15 בדצמבר של
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 שנת ׳הלימודיים השוטפת, יראו את מועד התשלום האמור בפסקה (2)
 כחל ביום ה־15 ביוני שיל שינת הלימודים השוטפת.;״

 (ד) בפסקה (4), הםיפה המתחילה במלים ״ובלבד שלא יגבה״ — תימחק;

 (3) בתקנת משנה (ג), אחרי ״כל שנת הלימודים״ יבוא ״השוטפת, היה פטור
 מתשלום דמי ביטוח או״ ובמקום הסיפה המתחילה במלים ״ולעניו זה״ יבוא
 ״ולעניו זה יראו כיום שבו נגבה תשלום היתר — לגבי מי שנרשם עד ה־15
 בדצמבר של שנת הלימודים השוטפת — את ה־1 בספטמבר ולגבי מי שנרשם

 עד ה־15 ביוני של שנת הלימודים השוטפת — את ה־1 באפריל״.

 תיקו! תקני•«א 12. בתקנה 19א(ב)(2) (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״על ידי מי שאינו עובד ואינו

 עובד עצמאי״ יבוא ״מי שחייב בתשלום דמי ביטוח״ ובסופה יבוא ״ואולם, לגבי מי שמצוי
 בהכשרה מקצועית והוא תלמיד שמוסד להשכלה גבה ממנו דמי ביטוח לפי תקנה 19, יהיה

 רשאי המעביד לשלם דמי ביטוח חדשיים בשיעור האמור בפסקה (א) בלבד״.

 תיקיז תקנה 13. בתקנה 20 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), הסיפה המתחילה! במלים ״לכל שנת כספים״ — תימחק,
 ובמקומה ייבוא: ״ולעניין זה יראו כאילו הכנסתו, לגביי כל חודש ברבעון כמשמעותו
 בתקנות המקדימות, בו שהה בחוץ לארץ, שווה למחצית השכר הממוצע כפי שהוא

 ב־1 בחודש הראשון של אותו רבעון״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום פסקה (4) יבוא:
 ״(4) מבוטח שטרם חלפה שנה מתום השירות הסדיר והוא שוהה בחוץ לארץ
 ובאותו זמן אינו רשום במוסד להשכלה גבוהה כאמור בתקנת משינה (ב)(2)
 — יהיה חייבי בתשלום דמי ביטוח בעד התקופה בה שהה בחוץ לארץ, ובלבד
 שלא תעלה על שנה מתום השירות הסדיר, בשיעור המשתלם מאת מבוטח
 שאינו עובד ואינו עובד עצמאי מהכנסת מינימום לפי פרט 4 בלוח י״א לחוק;
 (5) מבוטח הלומד במוסד תורני או בישיבה בחוץ לארץ שמשרד הדתות
 הכיר בהם כמוסד תורני או כישיבה — ישלם דמי ביטוח החל מהחודש
 הראשון שבו החל לימודיו כאמור, בשיעורי המשתלם ממי שאינו עובד ואינו

 עובד עצמאי מהכנסת המינימום האמורה בפרט 3 בלוח י״א לחוק.״

 תיקון תקנה 21 14. בתקנה 21 (א) לתקנות העקירייות, בסיסיה, במקום ״שלפיה משתלמים דמי ביטוח״

 יבוא ״האמורה בפרט 1 בלוח י״א״.

 תיקיותקני,24 15. בתקנה 24(א) לתקנות העיקריות, אחרי פיסקה (3) יבוא:

 ״(3א) שההכנסה של כל בן זוג שתבוא בחשבון לענין תשלום דמי הביטוח לא
 תעלה על הכנסת המקסימום האמורה בפרט 2 בלוח י״א לחוק.״

 תחייה 16. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ב צ ה ק ש  ד׳ בתשרי׳ התשמ״ז (7 באוקטובר 1986) מ
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 9 1 מ 2 ח ) 
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 תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון מס׳ 6),

1986 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163, 164, 171, 177 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב]1

לן _ תיקחתקנד,2  1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תתשי״ד—1954 2 (לה
 התקנות העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה (ב)(2), במקום ״100 שקלים״ יבוא ״10 שקלים חדשים״;
 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא•:׳

 ״(ג) (1) המוסד רשאי לדחות מועדי תשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו
 עובד ואינו עובד עצמאי, אם ההכנסה; שעל פיה חושבו המקדמות
 לרבעון הראשון שהוא חייב בתשלומן לגבי אותה שנה שוטפת
 לא עלתה על סכום ׳השווה למינימום שנקבע לגבי אותו רבעון בפרט 3

 שבלוח י״א לחוק.
 (2) התברר כי בשנת כספים פלונית עלתה הכנסתו של המבוטח,
 כאמור בסעיף 164 לחוק, על הכנסת המינימום לאותה שנת כספים

 לפי פרט 3 שבלוח י״א: לחוק יחולו הוראות אלה —
 (א) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת כספים פלונית
 לפני ה־ 31 באוקטובר של אותה שנת כספים — יראו כאילו
 המועד לתשלומם של דמי הביטוח לא נדחה; וכאילו חל במועדי

 התשלום שיל תקופות התשלום שבאותה שנת כספים.
 (ב) נוצרו מקורות ההכנסה לגבי אותה שנת כספים פלונית
 לאחר ה־ 31 באוקטובר של אותה שנת כספיים — המועד
 לתשלומם של דמי ביטוח אלה יהיה בתום שישה חדשים מתום

 שנת הכספים שאליה מתייחסת ההכנסה.

 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות — תיקון תקני, ל

 (1) בתקנת משגה (א), במקום ״ב״31 ביולי״ יבוא ״ב־31 באוקטובר״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״ה־1 במאי״ יבוא ״ה־ 31 באוקטובר״.

 3. בתקופה שמיום כ״א באדר ב׳ התשימ״ו׳(1 באפריל 1986) ועד יום י׳ בטבת התשמ״ז הוראת שעד,
 (10 ביגואר 1987), תיקרא תקנה 2 (א)(2) לתקנות העיקריות כך —

 ״(2) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי,
 יהיו׳ —

 (א) לגביי מבוטח כאמור המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה
 בפרט 3 בלוח י״א-לחיוק —

 10 בינואר — בעד החדשים אפריל עד דצמבר;

 ג סייח המשכ׳׳ח, עמי 108; ד,תש,מ״ו, עמ׳ 208.
 2 ק״ת התשי״ד, ז3מ׳ 649¡ התשמ״ו, עימ׳ 1104.
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 (ב) לגבי מבוטח כאמור המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה
 בפרט 4 בלוח י״א לחוק —

 (1) 10 בדצמבר — בעד החדשים אפריל עד ספטמבר;
 (2) 10 בינואר — בעד החדשים אוקטובר עד דצמבר.״

 תחילי• 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ב צ  ד׳ בתשרי התשמ״ז (7 באוקטובר׳ 1986) משיה ק
) שר העבודה והרווחית 3 ־־ 2 9 מ 9 ח ) 

 תקגות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! תקנה 2 1. בתקנה 2 (א)(2) לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ״ד—1984 2 (להלן —

 התקנות העיקריות), במקום ״לאחר מועד השינוי״ יבוא ״לגבי אותה שנת כספים שלגביה
 חושבו מחדש המקדמות״.

 הוספת תקנה 2* 2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״חישוב מקדמה 2א. דמי ביטוח שתשלומם נדחה לפי תקנה 2 לתקנות ׳הגבייה יחושבו
 שתשלומה נדחה 2ך,1ק2ןן

 (א) חל האמור בתקנה 2 (ג)(2) (א) לתקנות הגבייה — יחושבו
 המקדמות בעד אותה שגת כספים כאמור בתקנה 2 או מהכנסה
 שעליה הוצהר או כפי שיקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 174

 או 175 לחוק, לפי הגבוהה ביניהן.
 (ב) חל האמור בתקנה 2 (ג)(2) (ב) לתקנות הגבייה — יחושבו
 המקדמות בעד אותה שנת כספים כאילו הכנסתו היא כפי שהוצהר
 עליה או כפיי שקבע פקיד גבייה ראשי לפי סעיף 174 אוי 175
 לחוק לפי הגבוהה ביניהן, והוראות סעיף 164 (ג) לחוק יחולו

 בשינויים המחוייבים.״

 תיקון תקנה 3 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בסופיה יבוא ״האמורה בלוח י״ א לחוק לגבי אותו

 מבוטח״.

 תיקו! תקני, 5 4. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במיקום ״לפני ה־1 בינואר של השינה: השוטפת״ יבוא

 ״לפני תום אותה שנה שוטפת״.,

 תיקו! תקני׳ 8 5. בתקנה 8 (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״לפי פרט 3 של לוח י״א. לחוק״ יבוא

 ״לפי פרט 3 או פרט 4 בלוח י״א לחוק — לפי׳ העניך, ובמקום ״האמורה״ יבוא ״כאמור״.

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 103¡ התשמ״ו, עמי 194.
 2 ק״ית התשמ״ד, עמי 1471; התשמ״ה, עמי 1228.
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 תיקון הקנה 9

 החלפת תקנה 11

ר ב  הוראת מ

 תחילה

 בתקנה, 9 לתקנות העיקריות, —
 (1) בתקנת משנה (א), אחרי ״לפי פרט 3״ יבוא ״או לפי פרט 4״;

.6 

(2) 
(3) 

.7 
 ״הכנסה שתיחשב

 כהכנסה לפי
 שומה סופית

 בתקנת משנה (בי), בסופה יבוא ״בידי מבוטח כאמור״;
 אחרי תקנת משנה (ב) יבוא;:

 ״(ג) מקדמה רבעונית שנקבעה לפי תקנות אלה למבוטח שאינו עובד,
 המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום לפי׳ פרט 4 בלוח: י״א׳ לחוק, תשולם
 במועדים בהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה 2(א)(2) לתקנות הגביה,

 בידי מבוטח כאמור״.

 במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:
 11. (א) אירעה פגיעה בעבודה בשנת כספים פלונית, תיחשב
 ההכנסה, לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדימות לפגי הפגיעה, כהכנסה

 לפי שומה סופית, והוראות תקנות 4 ו־10 לא יחולו לגבי שנה זו;
 לענין זה, ״פגיעה בעבודה״ — פגיעה המזכה בדמי פגיעה לפי
 פרק ג׳ או ט׳2 לחוק לתקופה, של 90 ימים לפחות, בין שהם רצופים, ובין
 שאינם רצופים, או פגיעה המזכה בקיצבת נכות, בקיצבת תלויים או

 במענק לנפה או לאלמנה לפי הפרקים האמורים.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הפגיעה בעבודה
 אירעה בשני החדשים הראשונים של שנת כספים׳ פלונית, תיחשב
 כהכנסה לפי שומה סופית !ההכנסה לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות

 בשנת הכספים שקדמה לפגיעה.
 (ג) תקנה זו תחול אם הפגיעה ארעה החל משגת הכספים

 1985.״

 8. לענין דמי לידה תחול הוראת תקנה 11 לתקנות העיקריות, שהייתה בתוקף לפני
 תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שהתקופה המשמשת בסיס לחישוב דמי הלידה לא כוללת

 חדשים משנות הכספים 1983 או 1985.

 9. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ה ק צ ב  מ: ש
 שר העבודה והרווחה

 ד׳ בתשרי התשמ״ז (7 באוקטובר 1986)
 (חמ 601—3)

 תקגות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון מס׳ 2),

9 ן 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 9 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), התשל״ט—21979 (להלן — תיקון תקנה 9
 התקנות העיקריות) —

 (1) בתקנת משינה (א)(1), אחריי ״הקבוע׳״ יבוא ״לגביו״;

 1 ס״ח התשכ״ח, ע«׳ 108; תתשמ״ו, ע«׳ 208.
 2 ק״,ת התשל״ע, עמ׳ 526; התשמ;״,ה, עמ׳ 1242.
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 (2) בתקנת משנה (ד), במקום ״בפרט 3״ יבוא ״בפרט 4״;
 (3) בתקנת משנה (ז), בסופה יבוא ״הקבוע בפרט 4 בלוח י״ א לחוק.״

 תיקה תקנה 0!א 2. בתקנה 10 א לתקנות העיקריות, אחרי ״(להלן — תקנות הגבייה)״ יבוא ״לגבי

 מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה
 בפרט 4 בלוח י״א לחוק״.

״ 3. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום ״1 במאי״ יבוא ״31 באוקטובר״. ה נ ק ת ן ו ק י  ת

 תיקון תקנה 3! 4. בתקנה 13 (ד) לתקנות העיקריות, במקום ״ה־1 במאי״ יבוא ״ה־ 31 באוקטובר״.

 תתילי׳ 5. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ב צ ה ק ש  ד׳ בתשרי התשמ״ז (7 באוקטובר 1986) מ
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 2 9 מ 8 ח ) 

ות מחלות בעלי־חיים (רישום, סימון והוגלה של בקד) (תיקון)/  תקנ
ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח יחדש],
 התשנדה—1985 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק

 המדינה -; אני מתקין תקנות ואלה:

 תיקה תקנה 6! 1. בתקנות מחלות בעלי חיים (רישום סימון והובלה של בקר), התשל״ו—1976 «

 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 16(2), במקום ״2.70״ יבוא ״7.50״.

« 2. בתקנה 29 לתקנות העיקריות, במקום ״1.75״ יבוא ״7.50״. ה נ ק  תיקון ת

ה נ ח מ ק י ן י ר  כ״ח באלול התשמ״ו(2 באוקטובר 1986) א
) שר החקלאות 3 ~ 1 6 מ 1 ח ) 

 1 ס״ח •התשמ״ה, :פט׳ 84.
 2 ס״ח התשל״ה, זנמ׳ 206.

 3 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2678; התשמ״א, «0׳ 1564; התשמ״ה, עמי 549; התשמ״ו, «מ׳ 1526.

 תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד)

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  (תיקון), ה

, סעיף 23 לפקודת מחלות  בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934 ו
 בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה—1985-, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף

, אני מתקין תקנות אלה:  י 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה3

 תיקה תקנה 5 1. בתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), התשי׳׳ט—

 1959 >׳, בתקנה 5(1), במקום ״9.00״ יבוא ״23.00״ ובמקום ״1.75״ יבוא ״4.50״.

ה נ ח מ ק י ן י ר  כ״ ח באלול התשמ״ו(2 באוקטובר 1986) א
 860-«:) שר החקלאות

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1, «מ׳ 242.
 2 ס״ח התשמ״ה, •««׳ 83.
 3 ס״ה וותשכ״ה, עמי 206.

 4 ק״ת התשי״ט, עמי 1724; התשמ״ה, «מ׳ 1788; התשמ״א, עמי 1564; התשמ׳׳ה, עמי 549; התשמ״ו, ״עמי 1527.
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ם (הוראת שעה} (מחיר מרבי י ת ו ר י ש ב ו יציבות מתירים במצרפים ו  צ
ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  לשירותי התקנת גז) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 / סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—
 21957, ובהתאם לסעיף 15 (א)(1) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),

, אנו׳ מצווים לאמור:  התשמ״ה—1985 3

 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשירותי החלפת התום*•!
 התקנת גז), התשמ׳׳ו—1986 ״, במקום התוספת יבוא:

 "תוספת

 (סעיפים 1—4)
 טור ג׳ טור ג׳

 טור א׳ המהיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים הדשיס
 שירות ההתקנה לצרכן כולל מע״ט לצרכן באזור אילת

 1. פירוק והרכבה של מיתקן גז, המבוצעים
 באותה עיר —

 (1) מיתקן גז של מכלים קטנים (12 ק״ג) 33.75 29.35
 (2) מיתקן גז של מכלים גדולים (48 ק״ג) 34.75 30.20

 2. פירוק מיתקן גז של 2 מכלים ווסת או מונה
 גז והחזרתם לחברה 8.65 7.50

 3. פירוק והרכבה מחדש של מיתקן גז שלם, מכלים
 ומכשיר צורך גז באותה דירה —

 (1) מיתקן גז של מכלים קטנים 31.15 27.10
 (2) מיתקן גז של מכלים גדולים 32.15 27.95

 4. התקנת נקודת גז נוספת שלמה עם ברז
 בטחון אחד —

 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ׳ 25.45 22.15
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 29.00 25.20

 5. התקנת נקודת גו נוספת שלמה עם 2
 ברזי בטחון —

 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ׳ 33.65 29.25
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 36.90 32.10

 6. התקנת ברז בטחון נוסף על נקודת הגז
 כאשר התקנת ברז הבטחון נעשית תוך

 כדי התקנה אחרת —

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 סייח התשי״ח, עמי 24.

 3 ס״ח התשמ״ה, עמי 204.
 4 ק״ת התשמ״ו, עמי 642.

 קונץ התקנות 4980, י״ד בחשון התשמ״ז, 16.11.1986 115



 טור ג׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילו!

7.35 
9.20 

 טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן כולל מיע״נן
 טור א׳

 שירות ההתקנה

13.40 
15.30 

16.75 

14.90 
16.60 
13.15 
8.90 

 בתוספת
 0.66 לכל

 מטר צינור
4.70 

 בתוספת
 0.66 לכל

 מטר צינור

6.56 
9.40 
5.60 

44.10 
44.80 

33.10 
33.60 

 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ׳ 8.45
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 10.60

 7. התקנת ברז בטחון נוסף על נקודת הגז
 כשירות נפרד (ללא מתן שירות אחר בבית

 הצרכן) —
 (1) מיתקן גז בעל צנרת 5/16 אינצ׳
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳

 8. העתקת מכשיר ׳צורך גז שבבעלות הצרכן,
 ממקום למקום בדירתו

 9. העתקת מיתקן מכלים למקום חדש באותו בנין —
 (1) מיתקן מכלים קטנים

 (2) מיתקן מכלים גדולים
 10. העתקת נקודת גז וברז בטחון(פירוק והרכבה)

 11. שינוי תואי צנרת, פירוק והרכבה כשירות
 נפרד (ללא מתן שירות אחר בבית הצרכן)

15.40 
17.60 

19.25 

17.15 
19.10 
15.10 
10.25 

 בתוספת
 0.76 לכל

 מטר צינור
5.40 

 בתוספת
 0.76 לכל

 מטר צינור

7.55 
10.80 
6.45 

50.70 
51.50 

 12. שינוי תואי צנרת, פירוק והרכבה תוך כדי
 התקנה אחרת בבית הצרכן

1.25 

 13. פירוק והרכבה של מיתקן גז הכולל מכשיר
 צורך גז

 14. בדיקת חיבור למערכת שביצע הצרכן
 15. התקנת מכסה למיתקן מכלים שבבעלות הצרכן

 16. התקנתן מיתקן גז בודד שלם —
 (1) מיתקן גז בעל צנרת 1/4 אינצ׳
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳

 17. התקנת מיתקן גז דירתי בבנין עם מערכת גו
 מרכזית וחיבור הצרכן —

 (1) מיתקן גז בעל צנרת 1/4 אינצ׳ 38.05
 (2) מיתקן גז בעל צנרת 3/8 אינצ׳ 38.65

 18. התקנת צינורות פרטיים (שאינם צינורות משותפים),
 מחיר לפי יחידת מטר צינור נחושת —

 (1) צינור 1/4 אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־6.3 מ׳׳מ
 עד 6.6 מ ״מ 1.45
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 טור ב׳ טור ג׳
 טוראי המחיר בשקלים חדשיט המהיר נשקלים חדשים

 שירות ההתקנה, לצרכו כולל מע׳׳נז לצרכן באזור אילת

 (2) צינור 5/16 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 מ־7.9 מ״מ עד 8.3 מ״מ 1.60 1,40

 (3) צינור 3/8 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 מ־9.3 מ״מ עד 9.6 מ״מ 1.85 1.60

 (4) צינור 3/8 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 מ־9.6 מ״מ עד 10.2 מ״מ 1.95 1.70

 (5) צינור 1/2 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 מ־12 מ״מ עד 12.9 מ״מ ואשר —

 א. משקלו לפחות 358 גרם ועובי הדופן
 1.1 מ״מ לפחות 2.65 2.30
 ב. משקלו לפחות 274 גרם 2.20 1.90

 ג. משקלו לפחות 265 גרם ועובי הדופן
 מילימטר אחד 2.15 1.85

 (6) צינור 3/4 אינצ׳ שקוטרו החיצון 19 מ״מ
 ומשקלו לפחות 540 גרם 3.75 3.25

 (7) צינור פלדה 3/8 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 9.5 מ״מ 4.60 4.00

 19. בדיקת מיתקן גז —
 (1) בדיקת מונה גז לפי דרישת הצרכן 8.95 7.80

 (2) בדיקת כיריים לרבות כיריים המשולבות
 בתנור גז 8.95 7.80

 (3) בדיקת תנור גז 12.10 10.50
 (4) בדיקה משולבת של מונה גז ותנור גז

 או מונה גז וכיריים 12.10 10.50
 20. העברת הוזה מצרכן לצרכן 3.00 2.60

 21. התקנות במערכת גז מרכזית, המחיר הכולל לכלל
 הדיירים במערכת (מחולק באופן יחסי) —
 (1) התקנת צינור מרכזי או דירתי, מחיר

 לכל מטר צינור —
 א. צינור נחושת 1/4 אינצ׳ שקוטרו החיצון

 מ־6.3 מ״מ עד 6.6 מ״מ 1.45 1.25
 ב. צינור נחושת 5/16 אינצ׳ שקוטרו החיצון

 מ־7.9 מ״מ עד 8.3 מ״מ 1.60 1.40
 ג. צינור: נחושת 3/8 אינצ׳ שקוטרו

 החיצון מ־9.3 מ״מ עד 9.6 מ״מ 1.85 1.60
 ד. צינור נחושת, שקוטרו החיצון

 מ־9.6 מ״מ עד 10.2 מ״מ 1.95 1.70
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 !טור ג׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילת

 טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן כולל מע״מ
 טור א׳

 שירות ההתקנה

2.30 
1.90 

1.85 

3.25 

4.00 

4.20 

0.90 

1.35 

1.10 

3.35 

36.60 

100.00 

 23.60״

 ה. צינור 1/2 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 מ־12 מ״מ עד 12.9 מ״מ ואשר —

 א. משקלו לפחות 358 גרם ועובי
 הדופן 1.1 מ״מ לפחות 2.65
 ב. משקלו לפחות 274 גרם 2.20

 ג. משקלו לפחות 265 גרם ועוגי
 הדופן מילימטר אחד 2.15

 ו. צינור נחושת 3/4 אינצ׳ שקוטרו החיצון
 19 מ״מ ומשקלו לא פחות מ־540 גרש 3.75

 ז. צינור פלדה 3/8 אינצ׳ שקוטרו
 החיצון 9,5 מ״מ 4.60

 (2) הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60
 ס״מ לפחות, כולל חפירה, היצוב, כיסוי,
 סגירה וריצוף — תוספת למחיר שפורט,

 לפי הענין, בפסקה (1) לכל מטר צינור 4,85
 (3) הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60
 ס״מ לפחות, ללא חפירה, חיצוב, כיסוי,
 סגירה וריצוף — תוספת למחיר שפורט,

 לפי הענין, בפסקה (1) לכל מטר צינור 1.05
 (4) הטמנת צינור מרכזי או דירתי מתחת
 לרצפה בשרוול הגנה — תוספת למחיר
 שפורט, לפי הענין, בפסקה (1), לכל מטר

 צינור 1.55
 (5) הטמנת צינור מרכזי או דירתי בקיר
 בשרוול הגנה — תוספת למחיר שפורט,

 לפי הענין, בפסקה (1), לכל מטר צינור 1.25
 (6) חיצוב מעבר לצנרת לשם התקנת צנרת —

 מחיר לכל נקודת מעבר 3.85
 (7) התקנת מחליף אוטומטי בעל כושר אספקת

 של 6 ק״ג גז לשעה 42.10
 (8) התקנת מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה

 של 20 ק״ג גז לשעה 115.00

 22. התקנת ציוד במרכז הספקה ובריכוז המונים
 של מערכת גז מרכזית —

 מחיר לכל יחידת דיור 27.15

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״א בתשרי התשמ״ז(24 באוקטובר 1986)
 (חימ 1978—3)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיד. והמסחר
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 תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים) (תיקון),

ן 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 203 ו־ד34 לפקודת העיריות1

 1, בתקנה 2א(ג) לתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסוימים), התש״ ד—1959 2, תיקון תקני,
( ג ) א  במקום ״5000 שקלים״ יבוא ״מאה שקלים חדשים״. 2

 ג׳ בתשרי התשמ״ז (6 באוקטובר 1986)
 (ח>2 654—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת התש״ך, עמי 400; התשמ׳״ב, עמ׳ 347.

ן), התשמ״ז-1986  תקנית הרשויות המקומיות (הבנת תקציבים)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות י, וסעיף 35 לפקודת המועצות
, אני מתקין תקנות אלה:  המקומיות 2

 1. אחרי תקנה 19 לתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), התשל״א—1971 ג, הוספת תקנה 19א
 יבוא:

 ״פעולות דומות 19א. שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להורות לרשות

 מקומית פלונית, או לקבוצת רשויות מקומיות, כי לענין פרק זה יראי
 כפעולה גם קבוצת פעולות דומות.״

 כ״ה בתשרי התשמ״ז(31 באוקטובר 1986)
 (חמ 1985—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 3 ק״ת התשל״א, עמ׳ 290.

 הודעת העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים) (מס׳ 2),

1 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנת 2א לתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים),
 התש״ר—1959 1 (להלן — התקנות), ועקב התנודות במדד המחירים לצרכן, אני מודיע

 לאמור:

 1. הסכום הנקוב בתקנה 2 לתקנות יהיה מיום כ״ז באלול התשמ״ו (1 באוקטובר העלאת הסכום
י ד נ י"ז ב ב י ק נ ,  1986) ״חמשת אלפים ששים וחמישה שקליים חדשים״. ד

ב מ ר ק ו ב י ץ ק ע  כ״ב באלול התשימ״ו (26 בספטמבר 1986) י
 (חמ 3-654) המנהל הכללי בפועל של משדד הפנים

 ; ק״ת התש״ך, עמ׳ 400; התשמ׳׳ב, עמי 347; התשמ״ו, עמי 878.

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים
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 תיקון טעויות

 בסעיף 3 לתקנות להסדר הימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקון), התשמ״ו—
 1986, שפורסמו בקובץ התקנות 4963, התשמ׳׳ו, עמי 1356 —

 (1) בפסקה (12) —
 (א) סימון סעיף קטן (א) לפני ״בסעיף 40״ — יימחק;

 (ב) במקום פסקה (2) וסעיף קטן(ב), צריד •להיות:
 ״(2) בסעיף קטן (ב), במקום ״משמונה תחרויות״ יבוא ״מתשע תחרויות״ ובמקום

 הסיפה המתחילה במלים ״כמפורט •בזה״ יבוא ״כאמור בסעיף ד4,״״;

 (2) בפסקה (17), במקום ״במחיר דמי השתתפות״ צריך להיות ״במחיר דמי השתתפות
 לטור״.

 (.חמ 92—3)

 20! קובץ •התקנות 4980, י״ד בחשון התשמ״ז, 16.11.1986
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