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 תקנות מס הכנסה (נימי נשל ביטוח רמואי ובשל מס מקביל) (תור;-, ת *••>ה1,
 התשמ״ז- 1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47ב(א) לפקודת מם הכנסה י אגי קובע לאמור:

ות אלה —  1. נתקנ

הדת; ו  ״שגת ־מס 1986״ — לרבות תקופת שומה מי

 ״מס מקביל״ — כמשמעותו בחוק מם מקביל, התשל״ג—1973 ־.

 2. יחיד שבשגת המם 1986 שילם מס מקביל בשל הכנסה שאיננה הכנסת עבודה,
דו איבו חייב בתשלום מס מקביל בעדו והוא חייב בתשלומו לגבי הכנסת  או יחיד שמעבי
 העבודה שלו, ידאו את הסכום ששילם כאילו היה תשלום בעד ביטוח רפואי ויותר לו
 ניכוי, לענין קביעת הכנסתו החייבת באותה שנה, ובלבד שהניכוי לא יעלה על שלושה
יהם; לענין נ  רבעים מהסכום ששילם היחיד אוי על ׳1,300 שקלים חדשים, לפי הנמוך שבי
 זה, כאשר בני הזוג משלמים מס: מקביל בנפרד, יינתן הניכוי כאמור בעד כל אחד מהט.

 3. יחיד שמעבידו אינו חייב בתשלום מס מקביל בעדו או שהוא עצמו פטור מתשלום
 מס מקביל, ושילם בשנת המם 1986 למבטח שבפסקה 5 לתוספת הראשונה לתקנות
, תשלומים בעד ביטוח רפואי  מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואי), התש׳׳ם—1980 3
 בישראל בשלו, בשל בן זוגו או בשל ילדיו התלויים בהכנסתו, למעט תשלומים בעד
 ביטוח רפואת שיניים, יותרו לו בניכוי, לענין קביעת הכנסתו החייבת באותה שנה,
 שלושה רבעים מאותו חלק מהסכום ששילם העולה על 1,125 שקלים חדשים .ובלבד
 שהניכוי לא יעלה על 1,300 שקלים חדשים; לעגין זה, כאשר בני הזוגי מבוטחים בנפרד,

 יינתן הניכוי כאמור בעד כל אהד מהם,

 4. לא יותר ליחיד לתבוע בשנת המס 1986 ניכוי לפי סעיף 47ב(א) לפקודה אלא
 לפי תקנות אלה בלבד.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

ז(22 בדצמבר 1986) י  כ׳ בכסלו התשמ׳
 (חני, 1907—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ ס״ח התשמ״ז, עמי 46.
 2 ס״ח התשל״ג, עמי 85.

 3 ק״ח החש״ם, עמי 760; התשמ״ד, עמי 2194.

 ניכוי תשלום
 מס מקביל

 ניכוי תשלום
 לביטוח רפואי

 סייג להתרת
 ניכוי בשל

 ביטוח רפואי

 צו מס הכנסה (סמנג הכנסה המחייג קטין בהגשת דו״ח) (תיקון מס׳ 3),
9 ו 8 7 - ז ״ מ ש ת  ה

ר:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(א)(3) לפקודת מס הכנסה י, אני קובע לאמו

 1. בתוספת לצו מם הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו״ח), התשמ״ג-
 21983, בסופה יבוא:

 שנת מס סכום בשקלים

 ״1986 3500 שקלים חדשים״

 תיקון התוספת

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״ב בכסלו התשמ״ז (24 בדצמבר 1986)
 (חמ ו 151—3)

 1 דיני מדינת ישראל, riou חדש 6, עמי 120; פ״וו מתש2״1, עמי 2•
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1045; התשמ״ו, ««׳ 766.
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 צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ)

! 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  (מס׳ ז2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (4) לפקודת, מס הכנסה!,׳ ובאישור ועדת הכספים
י מצווה לאמור:  של הכנסת, לפי חוק יסוד: משק המדינה״, אנ

י י ט ,! (להלן בסעיף זה — המלווה), מאת בזק ־ ,européen de Banque 1. הריבית שמקבל 
" 1 ואה בסכום של 20 מיליון בזק הלו  החברה הישראלית לתקשורת בע״מ (להלן — בזק), בשל.

 דולר של ארצות הברית, שנתן המלווה לבזק, תהא פטורה ממם.

ם י ס ה נ ש ז (24 בדצמבר 1986) מ  כ״ב בכסלו התשמ״
) שר האוצר 3 ־ ~ 1 8 9 מ 5 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ 0״ח התשפיה, עמי 43.
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 צו משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום) (העלאת

ז 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  שיעורי תגמולים) ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום), התש״י—1950 1 (להלן — החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ,ועדת

 העבודה והרווחה של הכנסת, איי מציור. לאמור:

 1. הדרגה הקובעת לעגין סעיף 7 (א) לחוק היא 89% מסך !המשכורת המשתלמת הדרגה הקופעת
, י ^ נ מ ל א  לעובד המדינה שדרגת •משכורתו היא י״ח׳ של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת ל

 שכר בזכות בן משפחה, ייי״ם

 2. •הדרגה הקובעת לענין סעיף 8׳ (א) לחוק היא סך כל המשכורת המשתלמת לעובד הדרגה הקובעת
ם ע '1 נ , מ  המדינה שדרגת משכורתו היא׳ כ׳ של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר !״^

 יתומים
 בזכות בן משפתה.

 3. התגמול החודשי לענין סעיף 8 (ב) לחוק הוא 122% מהדרגה הקובעת כאמור תגמולים לאלמנה
 בסעיף 8 (א) לחוק. עט יתומים

ל החודשי לשיכול׳ לפי סעיף 10 (א) לחוק הוא 42% מסך כיל המשכורת תגמוליםלשכוליט התגמו . .4 
 הנהוגה אותה שעה ׳לגביי עובד המריטה שדרגת משכורתו היא כ׳ של הדירוג האחיד

 ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

 5. התגמול ׳החודשי בעד יתום כאמור בסעיף 13 (1) לחוק הוא 62% מסך כל המשכורת תגמולים בעד
 יתומים

 כשהאלמנה נשאה
ם י מ י "  הנהוגה אותה שיעה לגביי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ׳ של הדירוג האחיד ושאין '

 משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

 1 ס״ח החש״י, עמי 162.
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0 6. לענין התגמול החודשי ׳האמור בסעיף 13 (2) לחוק, במקום ״יט2 של הדירוג י ^ ו ל » « 

 האחיד״ יבוא ״כ׳ של הדירוג האחיד״.

 7. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים),
 התשמ״ד—1984 2 — בטל.

 8. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באב התשמ״ו (1 בספטמבר 1986).

 בעד יתומים
 כשחאלמנה נשאיה

 ביטול

 תחילה

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הבטחון

 י״ט בכסלו התשמ״ז (21 בדצמבר 1986)
 (חמ 1502—3)

 ק״ת החשמ״ו, עיט׳ 606.

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה) (תגמולים ושיקום) (חינוך

 יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)

 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 (א) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
ן תקנות אלה: , אני מתקי  (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 נ

״ 1. בתקנה 11 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך י ה נ ק ת ז י ק י  ת

, בתקנת  יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי״ט—1959 2
 משנה (א)(4), במקום ״46%״ יבוא ״47%״ ובמקום ״י״ז״ יבוא ״י״ח״.

ו (1 בספטמבר 1986).  תחילת 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז באב התשמ״

 י״ ט בכסלו התשמ״ז (21 בדצמבר 1986)
 (חמ 1403—3)

 1 ס״ח התש״י, עמי 162.
 ,? ק״ת התשי״ט, עמי 844; חתשמ״ו, עמי 608.

ן י ב ק ר ח צ  י
 שר הבטחון

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות

 ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית) (תיקון מס׳ 3),

 התשמ״ז—1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 (א) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
ן תקנות אלה:  (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 י, אני מתקי

י 1. בתקנה 10 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות הס תקנ ן קו  תי

 ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית), התשי״ט—1959 •-, בתקנת משנה
 (א)(3), במקום ״46%״ יבוא ״47%״ ובמקום ״י״ז״ יבוא ״י״ח״.

 תהילת 2. תחילתן של תקנות אלד, ביום כ״ ז באב התשמ״ו (1 בספטמבר 1986).

ן ק ר ב י ח צ  י״ ט בכסלו התשמי׳ז (21 בדצמבר 1986) י
ן ) י שר הבטחו 3 ~ 1 4 0 מ 3 ח ) 

 1 ס״ת החש״י, עמי 162; התשמ״ב, עמי 272.
 2 ק״ת התשי״ט, עמי 848; התשמ״ו, עמי 608.
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 תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—
ות אלה: ן תקנ  1959 [נוסח משולב] י, אני מתקי

, בעסקת (!)׳ תיקיו תקנה 14א  1. בתקנה 14א (א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד—1954 2
״ ט2׳ נה שדרגת משכורתו היא י  במקום ״ל־77% מסד כל המשכורת המשתלמת לעובד מדי
. ״ ׳  יבוא ״ל־77% מסף כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ

ה י י ׳ י ו (1 בספטמבר 1986). ת  2. תהילתן של תקנות אלה ביום כיין באב התשמ״

ן ב י ק ר ח צ  י״ט בכסלו התשמ״ז (21 בדצמבר 1986) . י
 (תפ 772—3) שר הבטתון

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 276; התשמ״ד, עמי 140.
 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 500; התשמ״ד, עמ׳ 1586.

 צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעור השכר הקובע, הדרגה הקובעת

 והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשמ״ז~1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959
 [נוסח משולב] 1 (להלן — החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה

ר:  והרווחה, של הכנסת, אני מצווה לאמו

י  1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה, 82% מסך כל המשכורת המשתלמת שיעור השנ
* ב י ק , ד ושאין משתלמת לו תוספת י  לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא י״ח של הדירוג האחי

 למשכורתו בזכות בן משפחתו.

י ו מ ג  2. תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6(ג) ו־(ד) לחוק יהיה — שיעור ת
 ממוסד פרנםיד,

 (א) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% — 38% מהדרגה הקובעת, ואם יש
 לנכה, ילד — 56% מהדרגה הקובעת.

 (ב) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% — 56% מהדרגה הקובעת, ואם יש
 • לנכה, ילד — 77% מהדרגה הקובעת.

 (ג) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 100% — 77% מהדרגה הקובעת, ואם יש
 לנכה, ילד — 110% מהדרגה הקובעת.

 3. הדרגה הקובעת לענין סעיף 6 (ג) לחוק תהיה, סך כל המשכורת המשתלמת לעובד שיעיר הדרגה
ף הקובעת כ ת ש פ ס ו  המדינה שדרגת משכורתו היא: כ׳ של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לן ת

 בזכות בן משפחה.

 4. התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 7 (א) לחוק יהיה, 129% מסך כל המשכורת שיעור התגמול
ת לן לנכה נצרר מ ל ת ש  המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ׳ של הדירוג האחיד ושאין מ

 תוספת למשכורתו בזכות בן משפתה.

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 276; התשמ״ד, «מ׳ 140.
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 5. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעור השכר הקובע, הדרגה הקובעת
 והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשמי׳ו—1986 2 — בטל.

 גיטול

 תתילד. 6. תחילתו של צו זה ביום כי׳ ז באב התשמ״ו (1 בספטמבר 1986).

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הבטחון

ז (21 בדצמבר 1986)  י״ ט בכסלו התשמ״
 (חמ 755יג—3)

 2 ק״ת התשה״ו, ע«׳ 6.03.

 תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי

 היציבה וההליכה) (תיקון מס׳ 3), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ד ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), חתשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי
, בפסקה (1), במקום ״40% מן המשכורת המשתלמת  היציבה וההליכה), התשמ״ד—1984 2
 לעובד המדינה, שדרגת משכורתו היא יט2׳ של הדרוג האהיד״ יבוא ״40% מן המשכורת

 המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ׳ של הדרוג האחיד״.

 2. תחילתן של תקנות אלה, ביום כ״ז באב התשמ״ו (1 בספטמבר 1986).

 תיקון תקנה 3

 תווילד•

ק ר ב י ן ח צ • 
 שר הבטחון

ז (21 בדצמבר 1986)  י״ט בכסלו התשמ״
 (חמ 1144—4)

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 276; הוזשמ״ד, •עמי 140.
׳ 605, 8  2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2068; התשמ״ו, «

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס׳ 6), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א—1981 י, אני מצווה
ר:  לאמו

, אחרי  1. בתוספת השלישית לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ״ג—2.1983
א: בו  ״מחשבים אישיים״ י

 ״27. חלקים של טובין להרכבה עצמית״.

 2, תחילתו של צו זה שלושה, חדשים מיום פרסומו.

 תיקון התוספת
 השלישית

 ת ח ילד,

ן ו ר ל ש א י ר  א
ה והמסחר  שר ״תעשי

 כ״א בכסלו התשמ״ז (23 בדצמבר 1986)
 (תמ 1556—3)

 1 0״ח התשגו״א, «מ׳ 248.
׳ 726; התשמ״ז, •31׳ 210. 0  2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 862; התשמ״ו,.*8׳ 266, עמי 550 »
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת , ה ( ו  השלישית לחוק) (מס׳ 2

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

 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (127) 2 יבוא

 ״(128) שירות שנותנות מספנות ישראל.״

 י״ד בכסלו התשמ״ז (16 בדצמבר 1986)
 (חמ 1977—3)

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 1 ם״ח התשמ״ו, עטי 2.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 316.

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה לאמור:

ש תיקון 6«יף ו ל • ״  1. בסעיף 182 (ב) לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג—1953 ־־, במקום ״
 מאות ועשרים שקלים חדשים״ יבוא ״שלוש מאות וחמישים שקלים חדשים״.

׳ז (3 בדצמבר 1986)  א׳ בכסלו התשמ׳
(3—701 an) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת. התשי״ג, עמ׳ 1174; התשמ״ו, עמי 1368.

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  הודעת דשות שמורות הטבע (הצמדת אגרות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ג) לחוק עזר לשמורות טבע (הצמדת אגרות),
1 (להלן — חוק עזר להצמדה), אני מודיע כי נוסח התוספת השניה לחוק  התשמ״א—1981
, כפי שהוא מתוקן עקב האמור בסעיף 1 (ב) לחוק,  עזר לשמורות טבע, התשל״ב—1972 2

:  הוא מיום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987), כלהלן

 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1532.
 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1253; החשמ״ו, עמי 784.

 שינוי התוספת
 השלישית

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים
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ם י ש ד ם ח י ל ק ש ה נ ד ג א  ה

 לשמורות גמלא,
 התנור, עין׳ אפק,

 דור הבונים,
 יוטבתה, ג:רמל

 לשמורות תל דן,
 זזהולה,

 נחל מערות,
 1עין גדי

 לשמירות מערת
 הנטיפים, בניאס
 סוג המבקרים האלמוגים, אילת
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 מחצית תעריף כניסתו של בודד לכל
 שמורה כפול מספר הכניסות האפשרי׳ לפי

 הכרטיס.

 א. מבוגרים מעל גיל 18

 1. לבודד

 2. ליחיד בקבוצה בת 30 מבקרים
 ומעלה

 ב. ילדים ונוער (גילאי 5 עד 18)

 1. לבודד

 2. ליחיד בקבוצה בת 30 מבקרים
 ומעלה• י

 ג. ילדים עד גיל 5

 ד. תושבי אילת בשמורת הוף האלמוגים
 בלבד

 ה. חיילים ושוטרים במדים

 דת מד  ו. מדריכי תיירים הנושאים תעו
י  ריך מוסמך, בתוקף, בעת מילו
 י תפקידם, ותלמידי בית ספר לתיירות
 במגמת מורי דרך במסגרת לימודים

 ובתיאום מראש

 ז. לחברי החברה להגנת הטבע (עם
 תעודה) ולחברי אכסניות נוער (עם

 תעודה)

 ח. ליחיד בקבוצה מאורגנת מטעם •מרכז
 ההסברה שליד משרד ראש הממשלה
 או מטעם טיולי בית ברגר של ההס

 תדרות הכללית של העובדים

 ט. בעלי כרטיס ״משולב״ המאפשר
 מספר כניסות לשמורות טבע.

ל א ו ג ד ה ו  ד
 יושב־ראש רשות שמורות הטבע

 י״ט בכסלו התשמ״ז (21 בדצמבר 1986)
 (חמ 7 נ 1—3)
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