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ס רכוש וקדן פיצויים (תשלום פיצויים) (גזק בצורת)  תקנוה מ
 (תיקיו), התשמ׳׳ז-986ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—
 11961 (להלן — החוק), לאחר התייעצות עם שר החקלאות, ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 6(ב) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויי!! (תשלום פיצויים) (נזק בצורת),
 התשכ״ה—1964 2 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 ״(ב) על סכום הפיצויים יווספו •הפרשי הצמדה וריבית החל באחד ביולי שלאחר
 השנה שבה היה נזק בצורת עד יום התשלום.״

 תיקון תקנה 6

 2, בתקנה 6א(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״בתוספת ריבית על סכום היתר בשיעור
 הקבוע בסעיף 33(א)(1) לחוק״ יבוא ״בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום

 היתר״.

 תיקו; תקנה 6א

 3. תחולתן של תקנות אלה לגבי פיצויים שיש לשלמם בשל נזק בצורת, בשנה
 המתחילה ביום י״ב בסיון התשמ״ה (1 ביוני 1985) ובכל שנה שלאחריה.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ל׳ בתשרי התשמ״ז(2 בנובמבר 1986)

 1 סייח התשכ״א, עמי 100; התשמ״ה, עמי 40¡ התשמ״ז, עצי 2.
 2 ק״ת התשכ׳׳ה, עמ׳ 1040; התשמ״ד, עמ׳ 2187.

 תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 (ב) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 1, ובידיעתה
 וקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 50(ג) לתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ״ח—1985
 יבוא:

 ״(ג) תקפן של תקנות אלה עד יום ט״ו בטבת התשמ״ז (16 בינואר 1987).״

 תיקון תקנה 50

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  י׳ בחשון התשמ״ז (12 בנובמבר 1986) א
) שר התקשורת 3 ~־ 1 8 7  >ה" 2

 1 ם״ח התשמ״ב, •לימי 218; התשמ״ו, עמי 224.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1006 (1266) ועמ׳ 1551; :התשמ״ו, עמי 867 ועמי 1072.

 122 קוב? :התקנות 4981, י״ד בחשון ׳התשמ״ז, 16.11.1986



 תקנות הבוק (הפסקה, עינוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק!
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ז-986ו

 בתוקף םנזכותי לפי סעיפים 12 (א) ו־59 •לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 י, ובאישור
 ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 14 לתקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), תיקון תקני. 14
 התשמ״ה—1985 -; במקום ״ותקפן עד יום י״ד בחשון התשמ״ז (16 בנובמבר 1986) יבוא

 ״ותקפן עד יום ט״ו בטבת התשמ״ז (16 בינואר 1987)״.

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  י׳ בהשון התשמ״ז (12 בנובמבר 1986)¡ א
 (חי! 72»!-3) י שר התקשורת

 נ ס״ז) התשט״ב, עמי 218; התשמ״ו, ועמי 224.
 2 ק״ת התשמ״ה, ע׳מ׳ 1022 ועמי 1554; התשמ״ו, עמי 1073.

 צו איגודי ערים (הודאות אחידות) (תיקון מס׳ 4). התשמ״ז-1986

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

, במקום ״אלף תיקו! סעיף 31  1. בסעיף 31(1) לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל״ז—1977 2
 ושבעים שקלים חדשים״ יבוא ״אלף מאה ושמונים שקלים חדשים״.

ץ ר ק פ ח צ  ד׳ בתשרי התשמ״ז (7 באוקטובר 1986) י
) שר הפנים 3 ־ 1 8 8 מ 3 ח < 

 1 ס״ה התשט״ו, עפ׳ 48; התשל״ז, עמי 57.
 2 קי״ת התשל״ז, עמי 2342; התשמ״ו, עמי 935.

 צו איגוד ערים לחינוך על יסוד* (גדרה, גדרות ומזברת־בתיה),
 התשמ״ז~1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 15 ו־16 לחוק איגודי ערים, התשט״ו—955! י,
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה — הגדרות

 ״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת;
 ״איגוד״, ״מועצה״, ״השרי׳ — כמשמעותם בסעיף 1 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות),

 התשל״ז—1977 2 (להלן — צו הוראות אחידות).

 2א. מוקם בזה איגוד •ערים שייקרא ״איגוד ערים לחינוך על יסודי (גדרה, גדרות הקמת תאגיד
 ונ?זכרת־בתיה)״, שתחומו יהיה שטח שיפוטן של הרשויות המקומיות הנקובות בתוספת.

 נ ס״ה התשש״ו, עמי 48; התשב״ו, עמי 36; התשל״ז, עמי 57.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 2342; התשמ״ו, עמ׳ 935.
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 תפקידי האיגוד 2ב. תפקידי האיגוד וסמכויותיו הם לפעול ככל •הדרוש לקיים בית ספר מקיף אזורי

 משותף אשר יקיים את המגמות האלה:

 1. מגמה עיונית כללית, כולל הכנת התלמידים לבחינות בגרות;

 2. מגמה טכנולוגית, כולל הכנת התלמידים לבחינות בגרות;

 3. מגמות חברתיות וחינוכיות במסגרת החינוך המשלים על פי החוק.

 2ג. לשם ביצוע תפקידיו יחיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית, על פי
 כל חיקוק; לצורך זה, בכל מקום בחיקוק שמדובר בו בעידיה, מועצה מקומית או ראש
 רשות מקומית, יראו כאילו מדובר באיגוד או ביושב ראש האיגוד, הכל לפי העניו, והוא

 כשאין הוראה אחרת לעניין זה.

 הרכב המועצה 2ד. (א) המועצה תהיה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות המאוגדים באיגוד,

 שמספרם הוא כמפורט בתוספת.

 (ב) כל רשות מקומית תמנה, תוך 6 חדשים לאחר שנבחרה, את נציגיה במועצה
 מבין חברי מועצתה היא או מבין עובדיה במספר הנקוב בתוספת בטור ב׳ לצד שמה.
 בכפוף לאמור בסעיפים 11, 12, 13 ו־14 לצו הוראות אחידות, תקופת כהונתו של הבר

 מועצה תהא כתקופת כהונת־ של המועצה.

 (ג) לכל רשות מקומית אשר תצטרף בעתיד לאיגוד ימונו למועצה שני נציגים.

 2ה. הסעיפים 3 עד 49 לצו הוראות אחידות יהיו סעיפים 3 עד 49 גם לצו זה.

 תוספת
 (סעיפים 2 א ו־ד)

 הרשות המקומית מספר חברים

 מועצה מקומית גדרה , 3

 מועצה אזורית גדרות 3

 מועצה מקומית מזכרת־בתיה 3

ץ ר  ד׳ בתשרי התשמ״ז (7 באוקטובר 1986) י'צ ח ק פ
 שר הפנים

 סמכויו!ת האיגוד
 בסמכויות רשות

 מקומית
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