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 קובץ התקנות
 כ׳ באייר התשמ״ז 5033 19 במאי 1987

 עמוד
946 ,  תקנות אזור סחר חפשי באילת(פטורים והנחות ממסים)(תיקון מס׳ 4), התשמ׳׳ז-1987 .

 תקנות מם הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויוח נח״ל) (תיקון מס׳ 8),
 התשמ״ז-1987 946

 קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות
 אש״ל)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1987 947

950 . . . . . . . . . . ות מילווה המדינה(סדרות מסוג ״גליל״)(תיקון מס׳ 4), התשמ״ז-1987 .  תקנ

 תקנות בלו על דלק(תיקון), התשמ״ז-1987 951

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא) (מס׳ 7),
 התשמ״ז-1987 951

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק) .
 (מס׳ 33), התשמ״ז-1987 952

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק)
 (מם׳ 34), התשמ״ז-1987 952

 תקנות מס מקביל(שיעורים מופחתים של מס מקביל)(תיקון מס׳ 4), התשמ״ז-1987 952

 צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח) (מס׳ 2), התשמ״ז-1987 953

 הודעת מחלות בעלי חיים(תשלום פיצויים), התשמ״ז-1987 • 953

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (מס׳ 2),

 התשמ״ז-1987 957

 הודעת הרוקחים(תכשירים רפואיים)(מס׳ 2), התשמ״ז-1987 957

 הודעת ההסגר(אגרות חיסונים ותעודות)(מם׳ 2), התשמ״ז-1987 958

 הודעת ההסגר, התשמ״ז-1987 958

 הודעת המילדות(אגרות רשיון ותעודות היתר)(מס׳ 2), התשמ״ז-1987 959

^ בריאות העם(קבורה מחדש)(מס׳ 2), התשמ״ז-1987 959 ד ו  ה

 הודעת בריאות הציבור(מזון)(בדיקת דגים)(מס׳ 2), התשמ״ז-1987 959

960 . . . . . . . .  הודעת הרוקחים(אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח)(מס׳ 2), התשמ״ז-1987 .

 חוק עזר לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום(תיקון מס׳ 4), התשמ״ז-1987 960



 תקנות אזור סחר חפשי באילת -(פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס׳ 4),

 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־18 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
 התשמ׳׳ה-1985,, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 18א לתקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ״ו-21985,
 אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) שירותי אדריכלות לבתי־מלוך.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בחשון התשמ״ו (1 בנובמבר 1985).

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 י״ד בניסן התשמ״ז(13 באפריל 1987)
 (וזמ 3-1916)

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 204; התשמ׳׳ו, עמי 42.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 161 ו־495.

 תיקון תקנה 18א

 תחילה

 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח״ל)

 (תיקון מס׳ 8), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספיים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות
 נח״ל), התשל״ח-21978:

 (1) אחרי ״אלון שבות (מרכז)״ יבוא ״אלוני הבשן״!

 (2) אחרי ״הר אדום״ יבוא ״הרדוף״:

 (3) אחרי ״חרובית״ יבוא ״חריש״;

 (4) אחרי ״כרמי צור״ יבוא ״כרמים״, ״לבון״:

 (5) אחרי ״משואה״ יבוא ״מתתיהו״:

 (6) אחרי ״נצר חזני״ יבוא ״נצרים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה לגבי הישובים:

 (1) כרמים - משנת המס 1980;

 (2) אלוני הבשן ומתתיהו - משנת המס 1981!

 (3) הרדוף, לבון - משנת המס 1982!

 (4) נצרים - משנת המס 1984;

 (5) חריש - משנת המס 1985.

ם י ס  י״דבניסןהתשמ״ז(13 באפריל1987) משה נ
 (חמ 3-198) שר האוצר

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תחילה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120! ם״ח התשמ״ז, עמי 2.

 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1454! התשמ״ז, עמ׳ 318.
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 קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחוץ לארץ)

 (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש״ל) (תיקון מס׳ 2),

 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6(4)(ב) לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ
 לארץ), התשמ״ב-1982' (להלן - הכללים), אני קובע לאמור:

 2. במקום סעיף 2 לקביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(קביעת משכורת החלפת סעיף 2
 בסיסית והוצאות אש״ל), התשמ׳׳ג-21983, יבוא:

 ״קביעת המשכורת 2. המשכורת הבסיסית והסכום הפטור ממנה לענין סעיפים 1 ו־5 לכללים, לא
 הבסיסית יעלו על הסכומים הנקובים להלן:

21.3.1986 
 מ־1.4.1984 עד 31.3.1985 מ־1.4.1985 עד •

 המשכורת הסכום המשכורת הסכום
 המדינה הבסיסית הפטור הבסיסית הפטור סוג המטבע

 אוסטריה 37,100 16,695 40,800 18,360 שילינג
 אוסטרליה 2,160 972 2,343 1,054 דולר אוסטרלי

 אורוגואי 1,688 760 1,662 748 דולר
 איטליה 3,185,000 1,433,250 3,635,000 1,635,750 לירטות

לר - 1,783 802 דו -  אל־סלוואדור
לר  אקואדור 1,499 675 1,475 664 דו
 ארגנטינה 1,506 678 1,550 698 דולר

ת ת הברי  ארצו
לר ל אמריקה 1,845 830 1,897 854 דו  ש
 בוליביה 1,346 606 1,539 692 דולר
לר  בורמה 1,995 898 2,101 946 דו

יס י ם בלג קי  בלגיה 108,825 48,971 116,650 52,492 פרנ
לר יל 1,506 678 1,550 698 דו  ברז

ג נ  בריטניה 1,356 610 1,395 628 לירה שטרלי
ק אפריקאי נ ר - 885,000 398,250 פ - ן  גאבו

לר  גאנה 2,100 945 2,112 951 דו
 גואטמלה 1,862 838 1,955 880 דולר
 ג׳מאיקה 1,867 840 1,825 821 דולר
ק ר ת 5,242 2,361 5,330 2,399 מ המערבי ה' י רמנ  ג
לר  הרפובליקה הדומיניקנית 1,718 773 1,604 722 דו

ם דניים  דנמרק 20,947 9,426 21,572 9,707 כתרי
ד - רנ -  דרום אפריקה 2,236 1,006

- 1,326 597 דולר -  דרום אפריקה
 האיטי 2,035 916 2,056 925 דולר
 הודו 1,780 801 1,780 801 דולר

 הולנד 5,990 2,696 6,402 2,881 פלורין
לר - 1,981 891 דו - ג נ ג קו נ  הו
לר נדורס. 1,960 882 2,002 901 דו  הו
לר  ונצואלה 1,648 742 1,660 747 דו
לר  זאיר 2,257 1,016 2,325 1,046 דו

ק אפריקאי נ ר  חוף השנהב 870,000 391,500 987,000 444,150 פ
- 29,000 13,050 שילינג -  טנזניה

 י ק״ת התשמ׳׳ב, «מ׳ 1322; התשמ״ז, עמ׳ 254.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1043; התשמ״ד, עמי 1975.
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 מ־1.4.1984 עד 31.3.1985 «־1.4.1985 עד 21.3.1986

 המשכורת הסכום המשכורת הסכום
 המדינה הבסיסית הפטור הבסיסית הפטור סוג המטבע

לר  יוון 1,635 736 1,653 744 דו
 יפן 530,000 239,000 538,750 242,437 יאן

לר  ליבריה 2,290 1,031 2,345 1,055 דו
ד - רנ -  לסוטו 2,170 979

- 1,260 567 דולר -  לסוטו
 מלאווי 2,458 1,106 2,687 1,209 קואצ׳ה

ת ד מ ל  מלטה 758 341 812 365 לירה מ
לר  מצרים 1,910 860 1,860 837 דו
קו 1,506 678 1,537 692 דולר  מקסי
ר ת רבגיה 16,620 7,479 18,280 8,226 כ ו  נ
לר - 2,660 1,197 דו - יגריה  נ

לר ניו־זילנדי  ניו־זילנד 2,990 1,346 3,075 1,384 דו
לר פאל 1,705 767 1,705 767 דו  נ

ד - רנ -  סווזילנד 2,063 928
לר - 1,238 557 דו -  סווזילנד

לר סיגגפורי נגפור 4,490 2,021 4,710 2,120 דו  סי
 סמואה 2,420 1,089 2,420 1,089 טלה

לר - 1,775 799 דו -  ספרד
לר - 1,650 743 דו - ־לנקה  סרי
לר גל 1,560 702 1,500 675 דו  פורטו

י לר פיג׳  פיג׳י 1,920 864 2,094 942 דו
לר  פיליפינים 1,840 828 1,684 758 דו

ק פיגי ר נלנד 12,410 5,585 13,005 5,852 מ  פי
לר  פגמה 1,935 871 1,968 886 דו
 פרגואי 1,600 720 1,589 580 דולר
לר ו 1,600 720 1,560 702 דו ר  פ
לר  צ׳ילה 1,974 888 1,890 851 דו
ק נ ר ת 16,533 7,440 17,605 7,922 פ פ ר  צ
לר  קולומביה 1,763 793 1,833 825 דו
לר  קוםטה־ריקה 1,670 752 1,840 828 דו
לר - 2,080 936 דו -  קוריאה

ק אפריקאי נ ר - 870,000 391,500 פ - ן  קמרו
לר קנדי׳  קנדה 2,411 1,085 2,519 1,134 דו

 קניה 320?2 11,619 28,123 12,655 שילינג מזרח אפריקאי
ת  קפריסין 994 447 1,063 478 לירה קפריסאי

לר  רומניה 1,488 670 1,755 790 דו
ם  שבדיה 15,980 7,191 17,190 7,736 כתרי

קים  שוויץ 4,788 2,155 5,065 2,279 פרנ
 תאילנד 44,029 19,813 47,933 21,570 כאהט
לר  תורכיה 1,555 700 1,593 717 דו
לר ת 1,845 830 1,897 854 דו ר ח ל מדינה א  כ
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ך ל י א  מ־1.4.1986 עד 31.3.1986 מ־1.1.1987 ו

 המשכורת הסכום המשכורת הסכום
 המדינה הבסיסית הפטור הבסיסית הפטור סוג המטבע

 אוסטריה 39,067 17,580 38,550 17,348 שילינג
לר אוסטרלי  אוסטרליה 2,662 1,198 2,680 1,206 דו

לר  אורוגואי 1,818 818 1,855 835 דו
 איטליה 3,617,222 1,627,750 3,635,000 1,635,750 לירטות

לר  אל־סלואדור 1,700 765 1,700 765 דו
לר  אקואדור 1,475 664 1,475 664 דו
לר  ארגנטינה 1,640 738 1,740 783 דו

ת ת הברי  ארצו
לר ל אמריקה 1,955 880 1,955 880 דו  ש
 בוליביה 1,650 742 1,650 743 דולר
לר  בורמה 2,184 983 2,200 990 דו

ם בלגיים קי  בלגיה 119,800 53,910 120,600 54,270 פרנ
יל 1,492 671 1,575 709 דולר  ברז

ג נ  בריטניה 1,406 632 1,490 671 לירה שטרלי
ק אפריקאי נ ר  גאבון 885,000 398,250 885,000 398,250 פ

 גאנה 2,250 1,012 2,250 1,013 דולר
 גואטמלה 1,955 880 1,955 880 דולר
 ג׳מאיקה 1,842 829 1,975 889 דולר
 גרמניה המערבית 5,330 2,399 5,330 2,399 מרק
 הרפובליקה הדומיניקנית 1,765 794 1,835 826 דולר

ם דניים  דנמרק 21,315 9,592 21,315 9,592 כתרי
- 1,485 668 דולר -  דרום אפריקה
- דולר -  דרום אפריקה 1,485 ; 668
לר  האיטי 2,056 925 2,056 925 דו
לר  הודו 1,780 801 1,780 801 דו

 הולנד 6,343 2,854 6,440 2,898 פלורין
י ג נ ג קו נ לר הו - 15,515 6,982 דו - ג נ ג קו נ  הו
גי נ ג קו נ - דולר הו - ג 15,479 6,965 נ ג קו נ  הו

לר  הונדורס 2,085 938 2,085 938 דו
 ונצואלה 1,580 711 1,475 664 דולר
לר  זאיר 2,392 1,076 2,445 1,100 דו

ק אפריקאי  חוף השנהב 957,000 430,650 957,000 430,650 פרנ
 טנזניה 29,000 13,050 29,000 13,050 שילינג

 יוון 1,707 768 1,994 897 דולר
 יפן 543,000 244,350 543,000 244,350 יאן

 ליבריה 2,422 1,090 2,500 1,125 דולר
- 1,623 730 דולר -  לסוטו
- דולר -  לסוטו 1,541 693

 מלאווי 3,000 1,350 3,000 1,350 קואצ׳ה
 מלטה 812 365 812 365 לירה מלטזית

 מצרים 1,880 846 1,980 891 דולר
קו 1,537 692 1,537 692 דולר  מקסי
ר ת ורבגיה 18,161 8,172 18,280 8,226 כ  נ
 ניגריה 2,660 1,197 2,660 1,197 דולר

לר ניו־זילנדי  ניויזילנד 3,228 1,453 3,420 1,539 דו
 נפאל 1,721 774 1,740 783 דולר
לר - 1,238 557 דו -  סווזילנד
לר - דו -  סווזילנד 1,238 557

נגפורי לר םי גפור 4,880 2,196 4,880 2,196 דו נ  סי
 סמואה 2,420 1,089 2,420 1,089 טלה
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ך ל י א  מ־1.4.1986 עד 31.3.1986 1.1.1987-19 ו

 המשכורת הסכום המשכורת הסכום
 המדינה הבסיסית הפטור הבסיסית הפטור סוג המטבע

- 301,000 135,450 פזות -  ספרד
- פזות  ספרד 291,000 130,950 ־-
 סרי־לנקה 1,786 804 1,895 853 דולר
 פולין 1,760 792 1,760 792 דולר
 פורטוגל 1,633 735 1,650 743 דולר

 פיג׳י 2,182 982 2,240 1,008 דולר פיג׳י
 פיליפינים 1,725 776 2,725 776 דולר

 פינלנד 13,600 6,120 13,600 6,120 מרק פיני
 פנמה 1,922 896 2,092 941 דולר
 פרגואי 1,555 700 1,555 700 דולר
 פרו 1,560 702 1,660 747 דולר
 ציילה 1,851 833 1,720 774 דולר
 צרפת 18,167 8,175 18,240 8,208 פרנק
 קולומביה 1,673 753 1,625 731 דולר
 קוםטה־ריקה 1,840 828 1,840 828 דולר
 קוריאה 2,059 926 2,130 959 דולר

 קמרון 928,000 417,000 936,000 421,200 פרנק אפריקאי
 קנדה 2,604 1,172 2,615 1,177 דולר קנדי

 קניה 31,256 14,065 31,590 14,216 שילינג מזרח אפריקאי
 קפריסין 1,046 471 1,068 481 לירה קפריסאית

 רומניה 1,760 792 1,760 792 דולר
 שבדיה 18,000 8,100 18,800 8,100 כתרים

 שויץ 5,190 2,336 5,190 2,336 פרנקים
 תאילנד 48,690 21,911 51,535 23,191 באהט
 תורכיה 1,659 746 1,760 792 דולר

 כל מדינה אחרת 1,955 880 1,955 880 דולר ״

ם י ס  כ״ד באדר התשמ׳׳ז (25 במרס 1987) משה נ
 (חמ 3-1588) שר האוצר

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל׳׳) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט־1979/ ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! תקנה 9 1 . בתקנה 9 לתקנות מילווה המדינה(סדרות מסוג ״גליל״), התש׳׳ם-21980, במקום ״לחודש

 שבו תמו שבע, תשע או עשר שנים מיום הוצאת הסדרה, לפי הקבוע לאותה סדרה״ יבוא ״לחודש
 בו תמו שבע שנים מיום הוצאת הסדרה, או תקופה ארוכה יותר שלא תעלה על עשרים שנים, הכל

 לפי הקבוע לאותה סדרה״.

ם י ס  כ״בבניסןהתשמ״ז(21באפריל1987) משה נ
 (חמ 3-950) שר האוצר

 1 ס״ח התשל״ט, עמי 112; התשמ׳׳ז, עמ׳ 30.

 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2281! התשמ״ו, עמי 306.
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 תקנות בלו על דלק (תיקון), החשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק הבלו על דלק, התשי״ח-1958'׳ ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות הבלו על דלק, התש׳׳ך-31960, בתקנת משנה (א), בפסקה (2), במקום תיקון יזקנה 03»
 ״129״ יבוא ״600״.

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) מ ש ה נ ס י ם
 >חמ 3-764) שר האוצר

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 160.

 2 סייח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת התש׳׳ך, עמ׳ 618; י״פ התשמ״ו, עמי 1218.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למספוא)(מס׳ 7), התשמ״ז-987ו

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

 1. בצו זה, ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975. הגדרות

 2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לטון מספוא בתפזורת, המפורט להלן בטור אי, יהיה מחיר מרבי
 כמפורט לצדו בטור ב׳:

 טור ב׳
 המחיר לא כולל מע״מ

 טור א׳
 סוג המספוא

 סורגום 175
 שעורה 150
 תירס 170
 כוספת סויה - 44% חלבון 373
 סובין חיטה 115

 קמח דגים - 72% חלבון 1,000
 שמן סובסטוק 500
 גרגירי חיטה מיובאים למספוא 158
 תירס נטול נבטים 165
 תירס נטול נבטים גרוס 160
 תורמוס 290

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)(מס׳ ביטול
 6), התשמ״ז-31987.

 3. תחילתו של צו זה ביום ה׳ באדר התשמ׳׳ז (6 במרס 1987). תחילה

, ם י ס ן משה נ י ק מ ח נ ה י ר  ג׳ באדר התשמ״ז (4 במרס 1987) א
 (המ 3-1978) שר החקלאות שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 3 ק״ח התשמ״ז, עמ׳ 646.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(שימי התוספת השלישית

 לחוק (מס׳ 33), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (146)2 יבוא:
 השלישית

 ״(147) אגרות שגובה משרד התיירות לפי כל דין״.

ם סי ר משה נ י ר ם ש ה ר ב  ג׳ בניסן התשמ״ז(2 באפריל1987) א
 (חמ 0-1977 שר התיירות שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2¡ התשנד׳ז, עמ׳ 26.
 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 934.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(שינוי התוספת השלישית
 לחוק) (מס׳ 34), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1986' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (147) יבוא:
 השלישית

 ״(148) אגרות שגובה המשרד לעניני דתות לפי כל דין״.

ם סי ן המר משה נ ו ל ו ב  ג׳ בניסן התשמ״ז(2 באפריל1987) ז
 >חמ 3-1977) השר לעניני דתות שר האוצר

 י ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2; התשמ׳׳ז, עמ׳ 26.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 952.

 תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס מקביל) (תיקון מס׳ 4),

 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ז) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג-11973(להלן - החוק), ולפי
 סעיף 160א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-21968, (להלן - חוק הביטוח), לאחר

 התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הפחתה בשיעור 1. (א) החייב בתשלום מם מקביל בעד עצמו לפי סעיף 2(ב) או(ד) לחוק, ישלם על אותו

י חלק מהכנסתו בכל חודש ברבעון שאינו עולה על הסכום המופחת, מס מקביל בשיעורים האלה: י נ ק ס מ  מ

 (1) עובד עצמאי - 2.4%¡

 (2) מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי - 1.5%;

 ובלבד שדמי הביטוח הלאומי משתלמים לפי סעיפים 159 ו־160 לחוק הביטוח.

 (ב) בתקנה זו -

 ״הסכום המופחת״ - סכום השווה, לגבי כל רבעון, ל•50% מהשכר הממוצע כפי שהוא בתחילת
 אותו רבעון!

 1 סייח התשל״ג, עמי 88¡ התשמ״ד, עמי 86.

 ; ס״ח התשב״ח, עמ׳ 108; התשמ״ז, עמ׳ 2.
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 ״רבעון״ - תקופה של שלושה חדשים רצופים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי
 וב־1 באוקטובר של בל שנה.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987). תחילה

ב צ  ג׳ בניסן התשמ״ז(2 באפריל1987) משה ק
 (חמ 3-1815) שר העבודה והרווחה

 צו הביטוח הלאומי(שיעורים מופחתים של דמי ביטוח)(מס׳ 2), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-
 1968', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה:

 1., (א) מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק, החייב בעצמו דמי ביטוח שהוא משאן לפי סעיפים 159 הפחתה בשיעור
, דמי הכיסוח מ ׳ ך ת ח פ ו מ ם ה ו 3 ס ל ה ה ע ל ו ו ע נ י א  ו־160, ישלם על אותו׳ חלק מהכנסתו בכל חודש ברבעון ש

 ביטוח בשיעורים הבאים:

 (1) עובד עצמאי - 5.5%:

 (2) מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי - 4.4%:

 (ב) בסעיף זה -

 ״הסכום המופחת״ - סכום השווה, לגבי כל רבעון, לי50% מהשכר הממוצע כפי שהוא
 בתחילת אותו רבעון!

 ״רבעון״ - תקופה של שלושה חדשים רצופים שתחילתה בי1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי
 וב־1 באוקטובר של כל שנה.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987). תחילה

ב צ  ג׳ בניסן התשמ״ז(2 באפריל 1987) משה ק
 (חמ 3-393) שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108! התשמ״ז, עמ׳ 2: ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 528.

 הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985/ פיצדים
ת ^ ח ה ^ : כ ר ו מ א ע ל  אני קוב

 1. סכום הפיצויים המרבי שתשלם הממשלה לבעליו של בעל חיים שהומת לפי הוראות הצמדה למדד

 הפקודה יהיה כמפורט בתוספת לצדו של אותו בעל חיים.

 2. (א) בסעיף זה, ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 (ב) סכומי הפיצויים המרביים שבתוספת יועלו במועדים הקבועים להלן לפי שיעור

 עליית המדד כלהלן:

 ס״ח התשמ׳׳ה, עמ׳ 83.
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 (1) ב־1 בינואר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה
 לה, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו!

 (2) ב־1 באפריל של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה השנה
 לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה!

 (3) ב־1 ביולי של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה לעומת
 המדד לחודש ינואר של אותה שנה!

 (4) ב־1 באוקטובר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה,
 לעומת המדד לחודש אפריל של אותה שנה.

 (ג) היה סכום הפיצויים פחות ממאה שקלים חדשים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של חמישה שקלים חדשים! היה סכום הפיצויים יותר ממאה שקלים חדשים, יעוגל לסכום הקרוב

 שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.

 3. תחילתה של הודעה זו ביום ב׳ בניסן התשמ׳׳ז (1 באפריל 1987).

 4. הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשמ׳׳ה-21985 - בטלה.

 תחילה

 ביטול

 תוספת

 (סעיף 1)
 שיעור הפיצויים
 בשקלים .חדשים

2,700 

2,100 

800 

1,600 

1,450 

850 

640 

1,600 

1,450 

380 
 ועוד 2.40 בעד כל יום גידול נוסף מעל גיל 4
 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה

 על 1,450
850 

230 
 ועוד 1.40 בעד כל יום גידול נוסף מעל גיל 4
 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה

 על 850

 סוג בעלי חיים

 בקר
 פר רביה טהור

 פר רביה מעורב

 פר רביה מקומי (בלאדי)

 פרת חלב הרשומה בביקורת החלב

 פרת חלב שאינה רשומה בביקורת החלב

 פרת בשר מוכלאת

 פרה מקומית•(בלאדי)

 עגלה בהריון מעדר בביקורת החלב

 עגלה בהריון שאינה בביקורת החלב

 עגלה מעדר חלב שאינה בהריון

 עגלה מכלוא בהריון

 עגלה מכלוא שאינה בהריון

 ק״ת התשמ׳׳ה, עמ׳ 951.
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 שיעור הפיצויים
 בשקלים חדשים

640 

200 
 ועוד 0.80 בעד כל יום גידול נוסף מעל גיל 4
 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה

 על 530

380 
 ועוד 2.30 בעד כל יום גידול נוסף מעל גיל 4
 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה

 על 1,450

230 
 ועוד 1.70 בעד כל יום גידול נוסף מעל גיל 4
 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה

 על 850

850 

430 

430 

320 

150 
 ועוד 16 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד

 שהסכום המרבי לא יעלה על 230
80 

 ועוד 22 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכללי לא יעלה על 190

420 

230 

340 

230 

140 

95 
 ועוד 22 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכללי לא יעלה על 190

48 
 ועוד 11 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא יעלה על 100

 סוג בעלי חיים

 עגלה מקומית (בלאדי) בהריון

 עגלה מקומית (בלאדי) שאינה בהריון

 עגל מעדר חלב או מכלוא

 עגל מקומי (בלאדי)

 צאן
 איל רביה שאישר משרד החקלאות

 איל רביה שלא אישר משרד החקלאות

 כבשה הרשומה בביקורת החלב

 כבשה שאינה רשומה בביקורת החלב

 טליה (בגיל חודש)

 טלה (בגיל חודש)

 תיש לבן או מעורב

 תיש שחור

 עז לבנה

 עז מעורבת

 עז שחורה

 גדיה לבנה או מעורבת (בגיל חודש)

 גדיה שחורה (בגיל חודש)
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 שיעור הפיצויים

 סוג בעלי חיים בשקלים חדשים

 גדי לבן או מעורב (בגיל חודש) 28
 ועוד 16 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד

 שהסכום המרבי הכולל לא יעלה על 80

 גדי שחור (בגיל חןדש) 26
 ועוד 8 בעד כל חודש גידול נוסף ובלבד

 שהסכום המרבי הכולל לא יעלה על 66

 הלוטי פרפה

 סוס רכיבה גזעי 2,700

 סוס רכיבה בלתי גזעי 1,100

 סוס הרבעה 3,200

 סוס עבודה 850

 פרד 850

 חמור 310

 שונים

 גמל 1,450

 חזיר 480

 דבורים

 נחיל דבורים 60

 דבורית 160

 עופות אפרוחים/אפרוחות
 ביצי דגירה בגיל יום אחד עופות מבוגרים

 תרנגולות מגזע קל להטלה 0.23 1.10 6.80
 תרנגולות מגזע קל לרביה 0.23 1.20 7.30

 תרנגולות ותרנגולים מגזע כבד ורביה 0.45 3.20 10.50
 פטמים 0.35 0.45 3.20

 אווזים 1.20 1.70 12.50
 ברווזים 0.80 0.90 10.50
 מולרדים 1.40 1.60 5.20

 ברברים 0.90 1.20 13.00
 תרנגולי הודו לבשר 0.80 1.40 14.00
 תרנגולי הודו לרביה 2.70 6.50 22.00
 פסיונים 0.08 0.90 7.30
7.30 - -  יונים

ן י ק מ ח ה נ י ר  י״ח באדר התשמ׳׳ז (19 במרס 1987) א
 (חמ 3-234) שר החקלאות
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ל מצרכים ושירותים(תכשירים להדברת מזיקים לאדם)(מס׳ 2),  הודעת הפיקוח ע

 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב)(3) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת
 מזיקים לאדם), התשכ״ב-1962' (להלן - הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

״ אגיית  1. נוסח סעיף 8(א) לצו הואיכך: העלא

 ״(א) בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב
 בצידו בטור ב׳:

 טוראי טור ב׳
 אגרה בשקלים תדשים

 (1) תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד 99.82
 (2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד,

 לכל חומר פעיל נוסף 32.02״

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) ד ב ג ו ל ן
 (חמ 3-527) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 1097: התשמ״ב, עמי 696: התשמ״ז, עמ׳ 399.

 הודעת הרוקחים (תכשירים רפואיים) (מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 27(ו) לתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ״ו־&^י העלאת אגרות
 (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 ן•
 1. נוסחן של התוספות השניה והשלישית לתקנות הוא כך:

 ״תוספת שניה

 (תקנה 27(א) ו־(ב))

 בעד- האגרה בשקלים חדשים

 א. בדיקת איכות התכשיר הרפואי לצורך הרישום -
 מייצור מקומי 221.75
 מיבוא 332.82

 ב. בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי לצורך חידוש
 רישומו בפנקס 123.40

 ג. בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו
 בפנקס בתוקף 66.67

 ד. תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו
 • בפנקס בתוקף 7.32

 ה. בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי
 או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי 42.34

 ו. תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי
 או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי 5.01

 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 906 ו־944,
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 תוספת שלישית

 (תקנה 27(ג))

 א. רישום תכשיר רפואי בפנקס (למעט רישום של תכשיר על ידי
 מוסד רפואי או לצרכי יצוא) 74.74

 ב. חידוש רישומו של תכשיר לצורך רישום בפנקס (למעט
 רישום של תכשיר על ידי מוסד רפואי או לצרכי יצוא) 24.65

 ג. אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן התכשיר, או מענו או
 שם סוכנו של יצרן התכשיר - או מענו אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 1.1.09
 ד. העתק תעודות רישום או חידוש רישום 2.60

 ה. העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן או מענו
 או שם סוכנו של יצרן התכשיר - או מענו אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 2.60״

ן ל ו  י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) ד ב ג
 (חמ 3-11) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 הודעת ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות) (מסי 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ד)(3) לתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל״ז-
 1977' (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 העלאת אגרות 1. נוסח תקנה 2(א) לתקנות הוא כך:

 (א) ״בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית תשולם אגרה כלהלן:

 בשקלים חדשים %

 (1) בעד הרכבת חיסון 12.73

 (2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית 11.47״

ן ל ו  י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) ד ב ג
 (חמ 3-1029) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשל״ז, עמי 706; התשמ״ז, עמי 399.

 הודעת ההסגר, התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(1א)(ד) לתקנות ההסגר, 1933' (להלן - התקנות), ועקב העליה
 במדד, אני מודיע לאמור:

 העלאת אגרות 1. בתוספת השניה לתקנות, בטור ״שקלים חדשים״, במקום ״75.62״ יבוא ״85.07״.

ן ל ו ג ב  י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) ד
 (חמ 3-1028) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 חא״י, כרך ג׳, עמ׳ 2170! התשמ׳׳ז, עמ׳ 403.
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 הודעת המילדות (אגרות רשיון ותעודות היחד) (מס׳ 2), התשמ״ז-987ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ד) לצו המילדות(אגרות רשיון ותעודות היתר), התשמ״ד-1983'
 (להלן - הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח סעיפים 1 וי2 לצו הוא כך:

 ״אגרת רשיון 1. בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, העלאת אגרות

 אגרה בסך 10.36 שקלים חדשים.

 2. בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם
 תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי העניו, אגרה בסך

 3.44 שקלים חדשים.״

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) ד ב ג ו ל ן
 >חמ 3-585) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 53! התשמ״ז, עמ׳ 404.

 הודעת בריאות העבז (קבורה מחדש) (מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10(ד) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941' (להלן -
 התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח תקנה 10(א) לתקנות הוא כך: העלאת אגתת

 ״(א) שיעורי האגרה לפי תקנות אלה יהיו: בשקלים חדשים

 (1) בעד תעודה לפי תקנה 6(2)(ג) 25.09

 (2) בעד חתימת הארון לפי תקנה 6(2)(ג) 125.03

 (3) בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 19 (1 )(ג) 25.09״

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) ד ב ג ו ל ן
 >חמ 3-712) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 עייר 1941, תום׳ 2, עמ׳ 610! התשמ״ז, עמ׳ 402.

 הודעת בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים) (מס׳ 2), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א(ד) לתקנות בו־יאות הציבור (מזון) (בדיקת יגים),
 התשמ״א-11981 (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח תקנה 10(א) לתקנות הוא כך: העלאת אגרה

 ״(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה
 בשביל מרכז השלטון המקומי אגרת בדיקה בסך 10 אגורות לכל 10 קילוגרם.״

 י׳ בניסן התשמ׳׳ז(9 באפריל 1987) ו ד ב ג ו ל ן
 >חמ 3-902) המנהל הכללי של משרד הבריאות
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 1 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 1234! התשמ״ז, עמי 402.

 קובץ התקנות 5033, כ׳ באייר התשמ״ז, 19.5.1987



 רוקח

 הודעת הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח)(מס׳ 2), החשמ"ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ד) לצו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח),
 התשמ״ד-1983' (להלן - הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח סעיפים 1 ו־2 לצו הוא כך:

 ״אגרת רשיון 1. (א) בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם

 מתן הרשיון, אגרה בסך 27.61 שקלים. חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק
 ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי העניו, אגרה בסך

 17.26 שקלים חדשים.

 2. (א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן
 הרשיון, אגרה בסך 10.36 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של
 רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או

 עם הארכתו, לפי הענין, אגרה בסך 3.44 שקלים חדשים.״

 אגרת רשיון
 של עוזר רוקח

ן ל ו  דב ג
 המנהל הכללי של משח הבריאות

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987)
 (חמ 3-994)

 העלאת אגרות

 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 51! התשמ״ז, עמ׳ 401.

 חוק עזר לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ז-987ו •

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו־21 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,
 התשכ״ג-1963', אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות שהגנים הלאומיים נמצאים בתחומן
 ובאישור מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, מתקינה רשות הגנים הלאומיים חוק עזר זה:

 1. בתוספת השניה לחוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ז-21967, בסעיף אי,
 בפסקה 1, בפרט ״מצדה - נסיעה ברכבל״, במקום ״5.60״ יבוא ״7.50״, במקום ״3.80״ יבוא

 ״5״, במקום ״3״ יבוא ״4״, במקום ״2״ יבוא ״3״.

 תיקון התוספת
 השניה

י א נ ׳ י  י
 נתאשר.

 י״ח באדר התשמ״ז (19 במרס 1987)
 >חמ 3-1491) יושב ראש רשות הגנים הלאומיים

ר י מ צחק ש  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

 1 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 149! התשמ״ב, עמ׳ 34.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 2863! התשמ״ו, עב׳ 1339.
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