
ת ו מ ו ש  ר

 ובד התמנות
 כ י׳ ב בכסלו התשמ״ז 4990 24 בדצמבר 1986

 עמוד

 תקנוהו מס הכנסה, (תיאומים לגבי שנת המס 1986 ותיקונים שיונים), התשימ״ז—1986 . 214

תי ש1ל מבטח — דרכי חישוב, הפר  תקניות הפיקוח, על עמקי ביטוח (דין וחשבון כספי׳ שנ

ות בביטוח כללי) (תיקון מס׳ 2), התשמי״ז—1986 , . 218 די  שיות לתביעות עתי

חות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ״ז—&198 220  תקנות הבטי

ות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי׳ של דוד קיטור), התשמ״ז—1986 , 221  תקנ

ם (תשלומי חובמ על מלאי שלי טובין —• פולי׳ סויה, כופפה סויה, שימן סויה, ת י  צו שעת ח
 סובין, תיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 3), התשמ״ה—1985 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז—1886 221

 צו שעת חירום (תשלומי חובה, על מלאיי של טובין — פולי סויה, כוספת סירה, שמן סויה,
 סובין, חיטה, קמח! ומרגרינה) (מה׳ 4), התשמ״ה—1985 (תיקון), התשמ״ז-1986 . 222

לי סויה, פומפה סויה, שמן סויה,  צו שעת חידתו (תשלומי חובה, על מלאי של טובין — פו
 סובין, תיטה, קמח! ומרגרינה) (מם׳ 6), התשמ״ה—1985 (תיקון), התשמ״ז—1:986 . 222

 צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי׳ סויה, כוספהן סויה, שימן סויה,
 חיטה, קמה ומרגרינה:) (מס׳ 7), התשמ״ה—1985 (תיקון), התשמ״ז—1,986 . , . 222

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים) (תיקון מס׳ 5י),

223 . . . . . . . .  התשמ״ז—1986 .

, התשמ״ז—&198 . 225  הודעת הסיוע המשפטי

ת הדייר !נוסח: משולב] (העלאת שיעור מרבי של, דמי שכירות לבתי עסק), נ  הודעת הג
. ""״״. : 228 . . . . . .  התשמ״ז—1986 .

ן--שורק (שמירה על רשת ניקוז) (תיקון), התשמ״ז—1,9,86 . 228 ר לרשות ניקוז אילו ק עז  חו

 תיקון טעות



 תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי שנת המס 1986 ותיקונים שיניבו),

9 ו 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א) לחוק לתיקון פקודת ,מס הכנסה (מס׳ 71),
 התשמ״ז—11986 (להלן — החוק העיקרי), וסעיפים 20ב, 134 א, 47ב, 164 ו־243 לפקודת
2 (להלן — הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:  מס הכנסה

 «רשמת 1. בתקנות אלה ובכל הוראת דין שבהן —

 (1) ״שנת מס 1986״ — לרבות תקופת שומה מיוחדת המתייחסת אליה;

 (2) ״שיעור התאמה״ — מספר החדשים שבשנת המס 1986 מחולק בשנים־
 עשר.

 תיאומים בתקנות 2. לגבי שנת המס 1986, יראו כאילו —
 שונות

,  (1) בתוספת לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש״ם—1980 3
 אחרי כל אחד מסכומי העלויות הנקובים בה נאמר ״מוכפל בשיעור התאמה״;
 (2) בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון),
 התשמ״ו—1985 4, במקום ״בתוך שנת המס״ נאמר ״בתקופה שמתחילת שנת

 המס 1986 עד 31 במרס 1987״;

 (3) בתקנה 2(א) לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי
, אחרי ״121(א)(1) לפקודה״ נאמר  אילת וישובי הערבה), התשל ״ו—1975 5
 ״לאחר הכפלתו בשיעור התאמה כאמור בחוק העיקרי״, ובמקום ״בתוך שנת

 המס״ נאמר ״בתקופה שמתחילת שנת המס 1986 עד 31 במרס 1987״;

 (4) בתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התישבות חדשה
 ובשטחי פיתוח), התשל״ו—1975 6 —

 (א) בתקנה 1, בהגדרת ״״תושב״, במקום פלוני״, במקום ״בתוך
 שנת המס״ נאמר ״בתקופה שמתחילת שנת המס 1986 יעד 31 במרס

 1987״;
 (ב) בתקנה 2(א) עד (ג), בסופן נאמר ״לאחר הכפלתו בשיעור

 התאמה כאמור בחוק העיקרי״;

 (5) בתקנה 2(א) לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים
 ובהיאחזויות נח״ל), התשל״ח—1978 7 —

 (א) ברישה, במקום ״בתוך שנת המס״ נאמר ״בתקופה שמתחילת
 שנת המס 1986 עד 31 במרס 1987״;

 (ב) בפסקאות (1) ו־(2), בסופן נאמר ״לאחר הכפלתו בשיעור התאמה
 כאמור בחוק העיקרי״;

 1 סייח התשמ״ז, ולימי 2.,
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 3 ק״ת •התש״ם, עמ׳ 1931; ק״ת התשמ״ו, עמי 834.
 4 ק״ת התשמ״ו, עמי 159; !התשמ׳׳ו, עמי 840.

 5 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 49; ק״ת התשמ״ז, ועמי 947.
 6 ק״ת התשל״ו, עמי 44; ק״ת התשמ״ו, עמי 1120.

 7 ק״ת התשל״ח, עמי 1454; ק״ת התשמ״ו, עמי 160,
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 (6) בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הגהות ממס על הכנסות לפועלים במע
 רכת הבטחון), התשמ״ג—1983 8, בסופה נאמר ״לאחר הכפלתו בשיעור

 התאמה כאמור בחוק העיקרי״;

 (7) בתקנות מם הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשל״ה—1975 « —
 (א) בתקנה 2, אחרי כל אחד מסכומי הק״מ הקבועים בה נאמר

 ״מוכפל בשיעור התאמה״;
 (ב) בתקנה 3, אחרי כל אחד מסכומי ה ק ״מ הקבועים בה נאמר

 ״מוכפל בשיעור התאמה״;

 (8) בסעיף 9 לכללי מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ),
 התשמ״ב—1982 >״, במקום ״מ־12״ נאמר ״מ־9״, ואחרי ״לפי סעיף 3״

 נאמר ״לאחר הכפלתם בשיעור התאמה כאמור בחוק העיקרי״;

 (9) בתקנה 1(א) לתקנות מם הכנסה (התאמת הסכומים), התשמ״א—
 1981 ״, במקום ״ארבע פעמים בשנה״ נאמר ״מספר פעמים כמספר הרבעונים

 השלמים שבשנת המם 1986״;

 (10) בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס
נ —  מעסיקים), התש״ם—1980 2

 (א) בתקנה 4(א), במקום ״ב־12״ נאמר ״ב־9״, ובמקום ״החלק
 השנים עשר״ נאמר ״החלק התשיעי״;

 (ב) בתוספת, במקום ״ב־12״ נאמר בכל מקום ״ב־9״ ;

 (11) בתוספת לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודת ותשלום
? במקום ״ב־300״ נאמר ״ב־225״;  מס מעסיקים), התש״ם—1980 8

 (12) בתקנות מם הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ״ב—
— 1 4 1982 

 (א) בתקנה 2, במקום הדישה המסתיימת במלים ״לחודש שלאחריו״
 נאמר ״נישום הייב לשלם מקדמה חדשית ב־15 לכל אחד מחדשי שנת

 המם 1986״ ;
 (ב) בתקנה 3, במקום ״החלק ה־12 ממחזור״ נאמר ״סך כל המחזור״,

 ובסופה נאמר ״ומחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986״;

 (13) בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (קביעת סכום לאי התרת זיכוי בעד
, בסופה נאמר ״מוכפל בשיעור  הוצאות רפואיות מיוחדות), התשמ״ו—1986 ״

 התאמה״;

 8 ק״ת; ד,תשמ״ג, עמ׳ •1717; ק״ת התשמ״וז, עמי 815.

 9 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 2402; ק״ת התשכ״יה, עמ׳ 976.
 10 ק״ת והתשמ״נ, •עמ׳ 322!; ק״ת יהתשמ״ו, עמי 24.

 11 ק״ת, התשמ״א, עמ׳ 710; ק״ה •התשמ׳׳ד, ׳עמי. 1975.
 12 ק״ח התש״ם, עמ׳ 1650; ק״ת התשמ״ו, עט׳ 534.
 13 ק״וז התשי״ם, עמי 1648; ק״ת התשמ״ו, עמי 443.

 14 ק״ת התשמ׳/ב, יעמ׳ 970; ק״ת התשמ״ה, עמי 1746.
 15 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1502.
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 (14) : בתקנות מם הכנסה (פחת), 1941 אחרי תקנה 4 נאמר:
 ״שיעורי פחת 4א. על אף האמור בתקנה 4, לגבי שנת המם 1986 יראו

1 כמכסה האחוזים שנקבעה לגבי נכס: פלוני את המכסה המפו 9 8 ס 6 מ ת ה נ ש  ב

 רטת לצידו בתוספת ב׳ מוכפל בשיעור התאמה, וסכום הפחת
 שנישום זכאי לו בשל אותו נכס יחושב בהתאם״;

 (15) בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת
, אחרי כל אחד משיעורי הפחת י  שעה) (שיעורי פחת), התשמ״ו—1986 7

 הקבועים בה נאמר ״מוכפל בשיעור התאמה״;

 (16) בתקנה 2(ב)(2) לתקנות לעידוד השקעות הון (זכאות מפעלים להט
, בסופה נאמר ״מוכפל בשיעור י  בות במס הכנסה), התשל״ט—1978 8

 התאמה״;

 (17) בתקנה 2 לתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות
 לחברה בהשקעת חוץ גדולה), התש״ם—979! 9י

 (א) בהגדרת ״ערד ממוצע של השקעה בניירות ערד״, במקום ״מרבעי
 השנה מחולק ב־4״ נאמר ״מרגעי השנה השלמים שבתוך שנת המס

 1986 מחולק במספר הרבעים כאמיר״;
 (ב) בהגדרת ״ערך ממוצע של הלוואות לא עסקיות״, במקום ״מרבעי
 השנה מחולק ב־4״ נאמר ״מרבעי השנה השלמים שבתוך שנת המס

 1986 מחולק במספר הרבעים כאמור״;
 (ג) בתקנת משנה (ב)(3), במקום ״מחולק ב־2נ״ נאמר ״!מחולק

 במספר החדשים שבשנת המס 1986״ ;
 (18) נישום הזכאי לפחת לפי שיעורי הפחת הקבועים בפסקאות (3) ו־(4)
 שבסעיף 27(ב) לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב—
 1982 2°, זכאי לפחת לפי השיעורים האמורים שהם מוכפלים בשיעור

 התאמה;

 (19) בסעיף 35(א) לחוק מס עדך מוסף, התשל״ו—1975 י2, אחרי הסכום
 הקבוע בו נאמר ״מוכפל בשיעור התאמה״;

 (20) בתקנה 4(ג) לתקנות מם ערך מוסף ומם קניה (מוסדות כספיים
, אחרי הסכום הקבוע בה נאמר ״מוכפל בשיעור 2  ומלכ״רים), התשל״ו—1976 2

 התאמה״.

 3. על אף האמור בתקנה 2(ב)(2) לתקנות לעידוד השקעות הון (זכאות מפעלים
 להטבות במס •הכנסה), התשל״ט—1978 •?2, אם השנה שקדמה לשנה בה הופעלה ההרחבה
 היא שנת המס 1986, במקום האמור בתקנה האמורה קרי ״ערך הייצוא שהיה למפעל

 בשנת המס 1986 מחולק בשיעור התאמה״.

 16 ע״ר מם׳ 1131, מיום 18.9.1941.
 17 ק״ת התשמ״ו, עמי 1423.
 18 ק״ת התשל״ט, !8«י 245.

 19 ק״ת התש״ם, עמי 274! ק״ת התשמ״יא, עמי 374.
 20 ס״ח: •התשמ״ב, עמי 234.

 21 ס״זו התשל״ו, עמ׳ 52.
 22 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1950; התשל״פ, עמ׳ 927,

 23 ק״ת התשל״ט, עמי 245.

 הוראת מעבר לגבי
 תקנות לעידוד

 השקעות הון
 (זכאות מפעלים

 להטבות ממס
 הכנסה)
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 4. בתקנה 2 לתקנות מס המסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשל״ט—978! 24 _ תיקון תקנות י
 מס הכנסת

 (1) בפסקה (1) _ . (פטור מהגשת
 דין וחשבון)

 (1) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא ״50,000 שקלים חדשים — לענין
 שנת המס 1986״;

 (2) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא ״3000 שקלים חדשים — לעניו
 שנת המס 1986״ ;

 (2) בפסקה 2(א), אחרי ״75000 שקלים חדשים — לענין שגת המס 1985״
 יבוא ״75,000 שקלים חדשים — לענין שנת המס 1986״;

 (3) בפסקה (3), ברישה, במקום ״עד 1985״ יבוא ״עד 1986״ ובסופה יבוא
 ״20,000 שקלים חדשים — לענין שנת המם 1986״.

 5. בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), התש״ם—251980, תיקון תקנות
 מם הכנסה,

א : (ניכוי בעד ביטוח ו ב  בסופה י
 שנת המס הסכום בשקלים חדשים ו פואת שיניים)

 ״1986 80״

 6. (א) בתוספת א׳ לצו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים
2 (להלן — הצו העיקרי), בסופה יבוא:  כהכנסה), התשל״ז—1977 6

 השנות והמחוור בשקלים חדשים

 ״1985 1,000,000״

ם ו *י מ קי  (ב) בתוספת ב׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא: תי
 הכנסה (קביעת
 השנה ׳המחזור בשקלים חדשים תשלומים בעד

 ־ 1 שירותים או
 ״1985 200,000״ נכסים כהכנסה)

 _ , , , הוראת מעבר לגבי
 7. על אף האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה ,(קביעת סכום הניכוי בעד תשלום תקנות מס הכנסה

, הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות האמורות (קביעת סכום  מזונות לתושב חוץ), התשמ״ב—1982 יי2
 , , , , !הניכוי בעד

 יתואמו, לגבי שנת המס 1987, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום מזונות
ב חי׳ו< ש ו ת  1 באוקטובר 1986 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 ביולי 1987. י

 תחילה
 8. תחילתה, של תקנה 6 מיום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987).

 י׳יז בחשון התשמ״ז (19 בנובמבר 1986) מ ש ה נ ם י ם
) שר האוצר ג ־ ״ 1 9 8 מ 8 ח < 

 24 ק״ת התשל״ט, -עמי 242; ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 865.
 25 ק״ ת ה תש״ ם, עמי 76.1.

 26 ק״ת התשל״ו, עמ׳ ,1384.
 27 ק״ת התשמ״ב, עמי 514.
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 תקנות המיקוח על עסקי ביטוח (דין וחשבון כספי שנתי של מבטח - דרכי

 חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון מס׳ 2),

9 ו 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו־112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א—
 1981 אני מתקין תקנות אלה:

 שינוי שם 1. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דין וחשבון כספי שנתי של מבטח — דרכי חישוב

 הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ״ה—1984 2 ׳(להלן — התקנות העי
 קריות) ייקראו ״תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות

 בביטוח כללי), התשמ״ה—1984״«

ם 2. בתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום ״אניות״ יבוא ״כלי שיט״ ובמקום ״אוירוגים״ י ה נ י  תיק״ מ
 יבוא ״כלי טיס״.

ה 1 3. בתקנה 1 לתקנות העיקריות — נ ק  י1'?״ ת

 (1) הגדרת ״עודף הכנסות על הוצאות״ — תימחק;

 (2) בסופה יבוא:
 ״״דו״ח כספי״ — דין וחשבון כספי המוגש לפי תקנות הפיקוח על
 עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשמ״ו—1986 3 (להלן — תקנות

 פרטי דין וחשבון).״

 הוספת תקנה 2א 4. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תיאום סכומים 2א. כל הסכומים בתקנות אלה יחושבו ויתואמו בהתאם לאמור בתקנות

 פרטי דין וחשבון.״

ה 3 5. תקנה 3 לתקנות העיקריות — בטלה. נ ק י ת ו ט י  ב

 תיקון תקני, 4 6. בתקנה 4 לתקנות העיקריות —

 (1) תקנות משנה (א) ו־(ב) יהיו פסקאות (3) ו־(4) כסדרן ולפניהן יבוא:

ף 4. עודף הכנסות על הוצאות יחושב לגבי כל ענף או סוג ביטוח ד י ב ע ו ש י ח " 
י 1 1  הכנסות ע

 הוצאות כמפורט להלן:

 (1) עודף הכנסות על הוצאות בשייר עצמי — פרמיה לרבות
 פרמיה פורטפוליו ותביעות פורטפוליו, תביעות ודמי עמילות
 לרבות עמלת רווח שהתקבלו ממבטחי משנה בניכוי פרמיה
 וריבית ששולמו למבטחי משנה, תביעות ששולמו והוצאות
 יישובן ודמי עמילות וניהול ללא מס ערך מוסף עליהם,
 והכל בתוספת עודף ההכנסות על ההוצאות משנת החיתום

 הקודמת;
 1 ס״ח התשמ״א, עמי 208.

 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 406 ועמי 1836.
 3 ק״ת התשמ״ו, עמי 558.
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 (2) עודף הכנסות על הוצאות לגבי מבטה משנה — פרמיה
 לרבות פרמיה פורטפוליו ותביעות פורטפוליו וריבית עליהם
 שהתקבלו מהחברה המוסרת, בניכוי תביעות ועמילות לרבות
 עמלת רווח ששולמו לחברה המוסרת, והכל בתוספת עודף

 ההכנסות על ההוצאות' משנת החיתום הקודמת.״

 (2) בפסקה (3), במקום ״דמי הביטוח״ יבוא ״דמי הטיפול״.

ה 5 נ ? י ה י ט י  7. תקנה 5 לתקנות העיקריות — בטלה. ב

1 ה 3 נ ק ז ת י ק י  8. בתקנה 18 לתקנות העיקריות — ת
 (א) בתקנת משנה (א), במקום הסיפה המתחילה במלים ״תחושב העתודה על
 בסיס הממוצע החדשי״ יבוא ״תחושב העתודה על בסיס הפרמיה מתהילת הביטוח כלהלן:
 (1) כמתואר בתוספת הראשונה — :כאשר תחילת הביטוח לפי הפוליסות

 באחד בחודש;
 (2) כמתואר בתוספת השניה — כאשר תחילת הביטוח לפי הפוליסות

 פרוסה על פני כל החודש.״

 (ב) . במקום, תקנת משנה י(ב) יבוא:
 ״(ב) מבטח רשאי לחשב עתודת ביטוח בסכום המבוסס על פרמיה יחסית
 לימי ביטוח שלאחר תקופת הדו״ח בניכוי הוצאות בשיעור של 20 אחוזים,

 ובלבד שלא ישנה שיטת חישוב זו אלא באישורו המוקדם של המפקח.״

ה תיקון תקנה 32 ר ב ח א ״ ו ב ל ״ . ה ח נ ה מ ר ב ח ם ״ ן ק מ ׳ ב ם ו ק ל מ כ ׳ ב ת ו י ר ק י ע ת ה ן נ ק ת  9. בתקנה 32 ל
 מנהלת״.

 10. אחרי תקנה 32 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 32א
 ״!״,'7״ 32א. הפרשות לתביעות בעתיד בדו״ח הכספי החצי שנתי יחושבו לפי

 לתביעות בעתיד
 בדו״ח הכספי הנקבע לגבי הדו״ח הכספי השנתי, בשינויים הבאים:

 החצי שנתי , , ,
 (1) בכל מקום, במקום ״שנת הדו״ח״ יבוא ״בתקופת הדו״ח״;
 (2) החישוב לפי תקנה 18 ייעשה על בסיס הפרמיה מתחילת
 הביטוח בשנים־עשר החדשים שקדמו לתאריך הדו״ח הכספי;
 (3) אין לסגור חשבונות של שנות חיתום אלא במקרים

 המנויים בתקנה 6(1) ;
 (4) בביטוח לפי שיטה יחסית יש לחשב עתודה מן הפרמיה
 ששולמה למבטחי משנה בעד כיסוי לפי שיטה בלתי יחסית,
 בסכום העולה על הפרמיה המתייחסת לתקופת הדו״ח הכספי.״

 11. (א) התוספת לתקנות העיקריות תסומן ״תוספת שניה״; מתחת לכותרתה, במקום הוספת תוספת
־ה תי  ״(תקנה 18)״ יבוא ״(תקנה 18(א)(2))״ ולפניה יבוא: ראשונה ו
 1 1 התוספת השניה
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 ״הוספת ואשתה

 (תקנה 18(א)(1))

 (א) הישוב עתודה על בסיס חדשי, כאשר תחילת הביטוח באחד בחודש, לפי
 שיטת 1/12.

 (1) לגבי מבטח שתחילת שנת הדו״ ח הכספי שלו בחודש ינואר העתוד7!
 תהיה שווה לצירוף כל אלה בניכוי הוצאות בשיעור של 20 אחוזים:

 (א) ל־0/12 מהפרמיה בחודש ינואר;
 (ב) ל־1/12 מהפרמיה בחודש פברואר;

 (ג) ל־2/12 מהפרמיה בחודש מרם;
 (ד) ל־3/12 מהפרמיה בחודש אפריל;

 (ה) ל־4/12 מהפרמיה בחודש מאי;
 (ו) ל־5/12 מהפרמיה בחודש יוני;
 (ז) ל־6/12 מהפרמיה בחודש יולי;

 (ח) ל־7/12 מהפרמיה בחודש אוגוסט;
 (ט) ל־8/12 מהפרמיה בחודש ספטמבר;
 (י) ל־9/12 מהפרמיה בחודשי אוקטובר;

 (יא) ל־10/12 מהפרמיה בחודש נובמבר;
 (יב) ל־11/12 מהפרמיה בחודש דצמבר:

 (2) לגבי מבטח שתחילת שנת הדו״ח הכספי שלו בחודש אחר, תחושב
 העתודה כאמור בפסקה (1) אולם במקום ״חודש ינואר״ יבוא ״בחודש

 הראשון של שנת הדו״ח״ והיתר ישונה בהתאם.״

 (ב) בתוספת השניה, בסימן 1(א) עד (יב), בכל מקום, המלה ״המתואמת״ —
 תימחק.

ם י ס ה נ ש  כ״ ב בחשון התשמ״ז (24 בנובמבר 1986) מ
) שר האוצר 3 - 4 3 2 מ 1 ח < 

 תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות כדוד קיטור), התשמ״ז -1986

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

 1. (א) בדוד קיטור שבו הדוד אינו מוסק בדלק מוצק ואינו דוד קיטור מדגם אנכי
 יותקנו שני התקנים שכל אחד מהם יגרום להפסקת פעולת המבער ויפעיל אזעקה במקרה

 של שפל מים.
 (ב) בדוד קיטור מדגם אנכי המוסק בדלק מוצק, ניתן להתקין אחד מההתקנים

 האמורים בתקנת משנה א׳ ופקק נתיך.

ב צ ה ק ש  ט״ז בחשון התשמ״ז (18 בנובמבר 1986) מ
) שר העבודה והרווחה 3 ־ ~ ' 7 0 מ 1 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 1052.

 התקנת התקנים
 להפעלת אזועקה

 ולהפסקת פעולת
 1המכוער•
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 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידהסטטי של דוד קיטור),
ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 התש״ל—11970 (להלן — הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

 1. ״בדיקה בלחץ הידרוםטטי״ — בדיקה בלחץ מים בטמפרטורה של הסביבה. הגויות

 2. דוד קיטור ייבדק בלחץ הידרוסטטי על ידי בודק מוסמך כמשמעותו בפקודה, מבחן נלחץ
 , הידרוס&טי

 כדלקמן:
 (1) אצל היצרן לפני התקנת הבידוד;

 (2) לאחר הצבתו׳ במקומו הקבוע ולפני הפעלתו:
 (3) אחריי ביצוע תיקונים מהותיים, המחייבים ביצוע ריתוכים בחלקיו
 החשופים ללחץ או תתילהץ, אהרי החלפת צינורות או פיקוקם, אחרי החלפת
 צינור הלהבה, אחריי החלפה אוי שינוי חיזוקים פנימיים, או כאשר בודק

 מוסמך קבע כי התיקון מחייב בדיקה כאמור;
 (4) אחרי שינוי מקומו הקבוע והצבתו במקומו החדש;

 (5) אחרי ניקויי כימי של דוד הקיטור;
 (6) אחרי כל הפסקה. רצופה העולה על 24 חדשים בהפעלת הדוד;

 (7) בתום 9 שינים ו־15 שניים אחריי •הפעלתו הראשונית וכל 3 שיניים נוספות;
 (8) לפי קביעת מפקח עבודה אזורי במשרד העבודה והרוותה.

ב צ  ט״ז בחשון התשמ״ז (18 בנובמבר 1986) משיה ק
 »«3-1972) שר העבודה, והרווחה,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח! חדש 16, עמי 337.

בה על מלאי של טובין - מולי סויה, כוספה סויה, מי חו (תשלו ם׳ רו ה חי ע  צו ש

) (מס׳ 3), ההשמ״ה-1985 ה נ י ממד ת ו מ טה, ק ן סויה, סובין, חי  שמ
׳ז-1986 ׳ 2), התשמ׳ ס  (תיקון מ

 בתוקף סמכותי למי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה),
 התשי״ח—1958 י, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 4(1)(ג) לצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי סויה, תיקון סעיף4
 נוספה סויה, שמן סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 3), התשמ״ה•—1985 2, במקוים

 ״180״ יבוא ״250״.

 2. תהילתו של צו זה ביום ב׳ בשבט התשמ״ה (24 בינואר 1985), תחילה

ן ו ר ל ש א י ר  י״א בחשון התשמ״ז (13 בנובמבר 1986) א
 >ת« 625-!) שר התעשייה והמסחר

 ׳ ס״ח התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ו, עמ׳ 132.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי ׳562.

\ 
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 צו שעת חירומ (תשלומי חובה על מלאי של טובין -־ פולי סויה, נוספה סויה,

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  שמן סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 4), ה

 (תיקון), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה),
 התשי״ח—p• 1958 אני מצווה לאמור:

 תיקו! סעיף 4 1. בסעיף 4(1) (ג) לצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי סויה,

 כוספה סויה, שמן סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 4), התשמ״ה—1985 2, במקום
 ״180״ יבוא ׳׳250״.

 ״חייה 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985).

ן ו ר ל ש א י ר  י״א בחשון התשמ״ז(13 בנובמבר 1986), א
) שר התעשיה והמסחר 3 - 6 2 מ 5 ח < 

 ׳1• יס״ח !התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ו, עמי 132.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 781.

 צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - פולי סויה, כוספה סויה,

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  שמן סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 6), ה

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חוגה),
, אני מצווה לאמור:  התשי״ח—1958 ג

 תיקה סעיף 4 1. בסעיף 4(1)(ג) לצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי סויה,

, במקום  כוספה סויה, שמן סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 6), התשמ״ה—1985 2
 ״180״ יבוא ״250״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התשמ״ה (28 במאי 1985).

ן ו ר ל ש א י ר  י״א בחשון התשמ״ז (13 בנובמבר 1986)! א
) שר התעשיה והמסחר 3 ~ 6 2 מ 5 ח ) 

 1 ע״ח התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ו, עמי 132.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1305.

 צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - פולי סויה, כוספה סויה,

1 9 , התשמ״ה-85 (  שמן סויה, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ ז

 (תיקון), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה),
 התשי״ח—1958 י, אני מצווה לאמור:

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ו, עמי 132.
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 1. בסעיף 4(1)(ג) לצו שעת .חירום (תשלומי חובת על מלאי של טובין — פולי סויה, תיקון ס«יף 4
 כוספה סויה, שמן סויה, חיטה, קמח ומרגרינה) (מם׳ 7), התשמ״ה—1985 2, במקום

 ״180״ יבוא ״250״.

 .2. תחילתו של צו זה ביום יי׳ ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985). תחילת

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים)

 (תיקון מס׳ 5), התשמ״«-986ו

 בתוקף סמכותי לסי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
, אני מצווה  1957•י וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—1979 2

 לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים), תיקון סעיף 2
, במקום פסקאות 1 ו־2 יבוא: ( ג  התשל״ה—1975 3 (להלן — הצו העיקרי), בפסקה (

 ״1. לספק תוך 30 ימים מיום שדרש הצרכן, במשך שתים עשרה שנים לפחות
 מיום מכירתו של מקרר לצרכן לראשונה, חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון
 כל מקרר מהמקררים שייבא ואשר הוא — או נותן שירות, מטעמו — נותן

 להם שירות החזקה.
 2. לספק תוך 45 ימים מיום שדרש הצרכן, במשך שתים עשרה שנים לפחות
 מיום שבו הפסיק מבקש רשיון היבוא לשווק מקררים מאותו הדגם, חלקי
 חילוף שיהיו דרושים לתיקון מקררים מתוצרתו של הספק, שלא יובאו על

 ידו ושאינם מקבלים שירות החזקה על ידו או מטעמו.״

 2. בסעיף 9 לצו העיקרי, במקום פסקה (ו) יבוא: תיקון סעיף 9

 ״(ו) (1) בסעיף זה —
 ״מערכת קירור״ — יחידת הקירור האטומה של המקרר הכוללת יחידת מנוע־
 מדחס, לוחות קירור, מעבה, מאדה, גז הקירור וכל הצנרת המחברת את

 חלקי המערכת השונים;
 ״אחריות״ — אחריות כוללת, לרבות מחיר כל החמרים והחלקים, שכר עבודה,

 הובלת המקרר לבית מלאכה וממנו, והמסים החלים עליהם.
 (2) תקופת האחריות על פי תעודת האחריות תהיה:

 א. לגבי מערכת הקירור — לפחות שלוש שנים מיום שהמקרר נמסר
 לצרכן.

 ב. לגבי יתר חלקי המקרר — לפחות שנים עשר חודשים מיום שהמקרר
 נמסר לצרכן.״

 1 ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ה, עמי 28.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 625.

 3 ק״ת התשל״ה, עמי 1866; ק״ת התשמ״ו, עמי 1400.

 י״א בחשון התשמ״ז(13 בנובמבר 1986)
 (חמ 625—3)

 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1604.
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1 3. בםעיף 13 לצו העיקרי — ׳ 3 י י 5 ז 0 י ק  ״י

 (1) בפסקה (א)(1), במקום ״במקרה של הפסקה בפעולת הקירור״ יבוא:
 ״(1) במקרה של הפסקה בפעולות הקירור או במקרה שבו עובר זרם חשמלי

 לגוף המקרר או ילידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את הנוגע בהם.״
 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) יצרן, יבואן, או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה בבית
 מחזיק המקרר, יודיע למבקש השירות מראש את היום המדוייק שבו יבקר
 הטכנא־ בביתו, וכן יודיע לו האם הביקור יהיה עד השעה 12.00 בצהריים
 או למן השעה 12.00 בצהריים; בכל מקרה לא יעלה זמן ההמתנה הנדרש

 מן המבקש על ארבע שעות.״

 תיקו! מעיף 4! 4. בסעיף 14 לצו העיקרי, בפסקה (1), במקום המלים ״במקרה של הפסקה בפעולת

 הקירור״ יבוא: ״במקרה של הפסקה בפעולת הקירור או במקרה שבו עובר זרם חשמלי
 לגוף המקרר או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את הנוגע בהם.״

ת 5. בתוספת הראשונה לצו העיקרי — פ ס ו ת י ה ו ק י  ת

 הראשונה
; ״  (1) ברישה, במקום ״למקרר ביתי״ יבוא ״למקרר/מקפיא ביתי (להלן — מקרר)
 (2) בסעיף 3(2)(א), במקום המלים ״במקרה של הפסקת פעולת הקירור״ יבוא:
 ״במקרה של הפסקת פעולת הקירור או בכל מקרה שבו עקב קלקול עובר
 זרם חשמלי לגוף המקרר או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל

 הנוגע בהם.״;
 (3) בסעיף 4, במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת אחריות זו,
 שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.״

 תיקון התוספת 6. בתוספת השניה לצו העיקרי —

' (1) ברישה, במקום ״למקרר ביתי״ יבוא ״למקרר/מקפיא ביתי (להלן —־ מקרר)״; י ' נ ש ,  י

 (2) בסעיף 3(2)(א), במקום ״במקרה של הפסקת פעולת הקירור״ יבוא: ״במקרה
 של הפסקת פעולת הקירור או בכל מקרה שבו עקב קלקול עובר זרם
 חשמלי לגוף המקרר או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל הנוגע

 בהם״;
א: בו  (3) במקום סעיף 5 י

 ״5. (1) תמורת עשיית שירותי החזקה לרבות החלפת חלקים הדרושים לפעו
 לתו התקינה של המקרר בתקיפת ההחזקה, לרבות הובלת המקרר לתחנת

 השירות וממנה, שילם המחזיק במקרר שכר שירות במלואו״;
 (2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא בעד שירות החזקה וחלקי חילוף

 כולל/לא כולל*:
 (א) חלקי זכוכית;

 (ב) חלקים פלסטיים ממינים אלה:
 (אא) קופסאות ותאים למיניהם למוצרי מזון;

 (בב) הדופן הפלסטי הפנימי של דלת המקרר כולל האבזרים
 הפלסטיים הצמודים לו;

 (ג) אוטם הדלת מגומי;
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 (ד) עבודות פחחות, צבע וציפוי המתייחסות למעטה החיצוני של
 המקרר;

 (ה) נורת תאורה.״

 7. תחילתו של צו זה ארבעה חודשים מיום פרסומו. תחילי-

ן ו ר ל ש א י ר  י״ב בתשרי התשמ״ז (15 באוקטובר 1986) א
 שר התעשיה והמסחר

 הודעת הסיוע המשפטי, התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(6) לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג—
 1973 י (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר 1986 לעומת המדד שיעור עליית
 שפורסם בחודש אוגוסט 1986 הוא 5.46%. י׳מיי

 2. בהתאם לאמור בסעיף 1 נוסח התוספת הראשונה וסעיפים קטנים (א) ו־(ב) סכומים מוגי׳
 בסימן א׳ לתוספת השניה לתקנות • החל ביום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987)

 הוא כך:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 6(3)).

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד
 שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת, השניה לתקנות סדר הדין האזרחי,

 התשמ״ד—1984 2.
 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 65.30 שקלים חדשים למבקש אחד
 בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 98.00 שקלים חדשים למבקש אחד.

 תוספת שניה

 (תקנה 11).

 פימן א׳ — שער הטרחה על כ8יפ הטיפול המשפטי׳

 (א) בסעיף זה, ״בית־משפט״ — אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף
 קטן (ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים
 כמפורט להלן:

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמי 2112.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220; התשמ״ו, עמי 1510
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 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,

 ישיבה שלא התקיימה

 ישיבה נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 תזכורת, דיון
 מוקדם, פטק־דין

 בהעדר הגנה

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית משפט שלום

 תבויעת פינוי, סילוק יד 52.00 32.00 74.30 41.10 16.10

 קכיעת שיכר דירה 31.30 16.10 25.50 35.10 9.60

 קגייעון גיל 23.30 19.80 25.70 16.10 16.10
 המרצה בתיק עיקרי 23.30 14.20 25.70 14.20 10.10

 עניו! אחר 45.50 29.30 54.40 40.30 16.10

 ישיבה לקביעת
 תאריד, ישיבה
 למתן פסק־דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת

 תזכורת,
 דיון מוקדם,

 פסק דין
 בהעדר הגנה

 ישיבה
 נופפת

 ישיבה ראשונה
 שבד, מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 קדם
 משפט

ו נ י  לימוד ענ
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית משפט מחוזי

129.80 

83,70 

63.80 

46.80 

28.90 

19.90 38.50 

45.50 67.50 

19.70 

63.80 

113.20 

25.70 

56.20 

 צו ירושה •
 (ללאו התנגדות)

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא! התנגדות)

 בקשה למתן הוראות
 לפי חוק: הכשרות

 המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשב״ב—1962 3

 פשוטת רגל 77.60

 היתר; נישואיו 46.80

 ענין אהד 90.30

 המרצה בתיק עיקרי 38.50

 ישיבה נוספת
 למעט מתן
 פסק דין

 ישיבה לאחר
 מתן צו

 על תנאי

 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלה צו

 על תנאי
 בית המשפט העליון

 בג״צ 516.50 193.60

 •בג׳׳צ מסוג הביאמ קורפוס 255.10 193.60

 הכנר, ישיבה בבית משפט

 ענין׳ אזרחי 115.70 162.90

 בקשה להתרת נישואין 90.30 38.50.

 בקשת רשות לערעור; 77.60 63.80

 ישיבה לדיון
 תזכורת,

 ׳יון מוקדם
 הכנה

 רשפ בית המשפט העליון (חד פעמי)

25.70 19.80 38.50 

 3 ס״ח התשכ״ב, עמ׳ 120.
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 שונות
 ישיגד. נדחית

 או ישיבה שלא
 התקיימה

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים דיון
 או מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעימי)

 בית דין רבני אזורי

14.20 38.50 

38.50 46.80 

 תביעת 46.80
 תביעה, נוספת למבקש

38.50 

 הסכם גירושין לצורך הכללתו
 בפסק דין לגירושין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 2,296.50 שקלים חדשים
 שווי הנכסים עולה על 2,296.50 שקלים חדשים 77.60

 ישיבה נדחית
 ישיבה, או ישיבה שלא

 נוספת
 ישיבה שבה
 מתקיים דיון

 לימוד ענינו
 היית היין הרבני הגדול של המבקש

 מתקיימת

 ישיבה,
 נוספת

 ישיבה שבה
 1(חד פעמי) מתקיים דיון

19.80 

19.80 

32.00 

32.00 

84.70 

83.70 

46.80 

46.80 

 ערעור
 ערעור כאשד הענין טופל

 בידי אותו עורך־דין
 בדרגה, ראשונה

 ישיבה לקביעת
 תאריך,

 ישיבה למתן
 פסק דין,

 ישיבה שלא
 התקיימה

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבד, מתקיים דיון
 או מוגשות ראיות

 דיון מוקדם
 לימוד ענינו
 של מבקש
 ,(חד פעמי)

 בית דין אזורי לעבודה

 תגיעה 41.10 29.30 54.50 40.30 16.10
 רשם 25.70 14.20 26.00 14.20 10.70

 בית הדין האיצי לעבודה
 ערעור על ועדת נכדת

 וועדות רפואיוות 32.00 41.10 58.20 16.10
 ערעורים אחרים 58.20 41.10 104.00 57.80 16.10
 רשם 41.10 58.20 16.10

 ועדות נכות שגה:ן שופט ונציג ציבור

 ערד 90.30 41.10 63.80 41.10 16.10

 הוצאה לפועל ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

9.30 

25.70 

 14.20״

25.70 

18.70 

84.80 

 פתיחת תיק
 בקשות שונות בהעדר הופעה
 הופעה גפני רשם בעניו אחר

 איחוד תיקים

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ב׳ בכסלו התשמ״ז (4 בדצמבר 1986)
 (וזנן 237—3)
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י של דמי שכירות נ ו שר מ דעת הגנות הדייר [גזטוו משולב] (העל.<!ת שי  הו
, ההשמ״ו—1986 ( ק ס  לבתי ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר' [נוסח משולב], התשל״ב—1972 1
 (להלן — החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני

 מודיע לאמור:

 1. ׳ השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1
 בינואר 1987) הוא 7.3%.

ה ש ש ו ן ל י  י׳׳ד בכסלו התשמ״־ו (16 בדצמבר ,1986) ש
 •>חמ 0-707 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 1 ס״ו! התשל״ג, עמי 176; התשמ״ג, עמ׳ 21,

, ( ן וק (שמירה על דשת ניקה) (תיקו  חוק ע? ד לרשות ניקה אילןן שו
1 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשיי״ח—
, מתקינה רשות הניקוז אילון—שורק חוק עזר זה:  1957 י

 1. בסעיף 9 לחוק העזר לרשות ניקוז אילון—שורק (שמירה על רשת ניקוז) 2,
 התשמ״א—1980 2, במקום ״1000 שקלים״ יבוא ״300 שקלים חדשים״ ובמקום ״40

 שקלים״ יבוא ״15 שקלים חדשים״.

ר י ה ד ו ק ט ו ש  מ
 יושב ראש רשות ניקוז

 אילון—שורק

 1 ם״ח !׳,תשי״וז, עמי 4.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 279.

 ז׳ באלול התשמ״ו(11 בספטמבר 1986)
 (חמ 836—3)

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

ן טעות  תיקו

 בצו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות לשירות בטחון), התשמ״ז—1986, שפורסם
 בקובץ התקנות 4978, התשמ״ז, עמ׳ 91 —

 נ. בסעיף 1 —
 (א) בהגדרת ״חייב בשירות סדיר״ בפסקה (2), במקום ״(10 במרס 1,969)״ צ״ל! ״(19

 במרס 1969)״ ;
 (ב) בהגדרת ״חייב בשירות מילואיט״, בפסקה (2), במקום ״(19 באפריל 969):)״ צי׳ל

 ״(19 יטוס 1969)״.

 ,2. בסעיף 9, במקום ״(1 ביולי 1987)״ צ״ל ״(17 ביולי 1987)׳׳.
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