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 תקנות מס הכנסה(כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ
 ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת) (תיקון), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130א לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת
 חוץ ושל שותפויות מםויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ״ו-21986 (להלן - התקנות

 העיקריות) -

 (1) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) ״חוק התיאומים״ - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״׳ה-
 1985״.

 (2) בפסקה (13), במקום הםיפה המתחילה במילים ״למעט מוסד כספי״ יבוא:

 ״(ג) חברה ש־90% לפחות מהכנסותיה הן מהפעלת כלי שיט־ או כלי טיס בהובלה
 בינלאומית;

 והכל למעט מוסד כספי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק התיאומים״.

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), המילים ״או ההפסד״ יימחקו ובסופה יבוא ״ואילו הפסד ישמר
 בערכו בדולרים עד מועד קיזוזו״;

 (2) בתקנת משנה (ה), במקום ״להוראת השעה״ יבוא ״לחוק התיאומים״ ובמקום
 ״ובהוראת השעה״ יבוא ״ובחוק התיאומים״,•

 (3) בתקנת משנה (ו), בסופה יבוא ״ורק על הלוואות לזמן ארוך שנתקבלו לפני
 שהתאגיד' ויתר על ההטבות לפי פרק שביעי 3 האמור״.

 תיקון תקנה 5 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) בקביעת ההכנסה החייבת או ההפסד של תאגיד בשנת מס -

 (1) יווסף להכנסה רווח מניירות-ערך ויחולו לגביו, על אף האמור בכל דין, שיעורי
 המס כאמור בסעיף 121 או בסעיפים 126 ו־127 לפקודה, לפי העניו; לענין סעיף 28

 לפקודה יראו רווח מניירות ערך כהכנסה מעסק,;

 (2) הפסד מניירות ערך יקוזז בשנות המס הבאות רק כנגד ריווח מניירות ערך
 ואולם הפסד שנבע מאיגרות חוב שהנפיקה המדינה יותר בניכוי בשנת המס.״

 תיקו! תקנה 6 4. בתקנה 6 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משגה (א), במקום הרישה המסתיימת במילים ״התשמ״ה-1985״ יבוא
 ״הפחת שתאגיד זכאי לו לגבי נכס יהא בהתאם לתקנות שהותקנו מכוח סעיף 3(א) לחוק

 התיאומים״.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 4

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חוש 6, עמ׳ 120! התשמ׳׳ז, עמי 97.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 963.
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 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) נעשו בנכם השבחות, תתורגם כל השבחה לפי שער הדולר ביום גמר
 ההשבחה או הגריעה או השינוי השלילי, לפי המוקדם, אך לא לפני המועד שנקבע

 בתקנת משנה (ב) לצורך תרגום המחיר המקורי של הנכס״.

 5. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בפסקה(1)(ב), הסיפה המתחילה במילים ״ולענין זה״ תסומן תיקון תקנה 7
 (ג), ובה, אחרי ׳׳ביום רכישתו״ יבוא ״והשבחה שנסתיימה בנכס כאמור לפני המועדים שנקבעו
 בתקנה 6(ב)(1) או(3) לצורך תרגום המחיר המקורי של הנכס, תתורגם לפי שער הדולר ביום גמר

 ההשבחה״.

 תיקון תקנה 10

 החלפת וזקנה 11

 6. בתקנה 10(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״כללה ההכנסה החייבת מעסק הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, יווסף לכל אחד
 מסוגי ההכנסות או ייגרע ממנו, לפי הענין, חלק יחסי מסכום העודף או הגרעון האמורים

 כיחס אותו סוג הכנסה לכלל ההכנסה החייבת מעסק״.

 במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:

 11(א) תאגיד שחזר בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי תקנות אלה או
 שחדל להיות חברה או שותפות כאמור בתקנה 1(13) ינהל את פנקסי
 חשבונותיו לפי תקנות אלה עד תום שנת המס שבה חזר בו או שבה חדל כאמור
 (להלן בתקנה זו - שנת המס), ובתום שנת המס יחולו לגביו הוראות אלה:

 (1) המחיר המקורי ויתרת המחיר המקורי של נכסיו, לצרכי פחת ורווח
 הון, יתורגמו לפי שער הדולר ששימש לתרגום לפי תקנה 6¡

 (2) יתרות של נכסים שוטפים והתחיבויות יתורגמו לשקלים חדשים לפי
 שער הדולר בתום שנת המם;

 (3) סכום ששולם לאחר היום הקובע על חשבון נכס, יראוהו, לענין
 חישוב ניכוי בשל פחת, כאילו הובא בחשבון כשינוי שלילי במועד שבו
 שולם! לענין זה, ״סכום ששולם״ ו״שינוי שלילי״ - כמשמעותם בחוק

 התיאומים;

 (4) יתרת ניכוי לשמירת ההון ויתרת סכום מוסף כאמור בסעיף 34(1)
 ו־(2) לחוק מיסוי בתנאי אינפלציה, יתורגמו לפי שער הדולר ביום הקובע

 ויתואמו בהתאם להוראות הסעיף האמור החל ביום הקובע!

 (5) הפסד הניתן לניכוי יתורגם לפי שער הדולר בתום שנת המס!

 (6) ערכם של הפריטים המנויים בתוספות א׳ ו־ב׳ ייקבע בהתאם לרשום
 במערכת החשבונות המנוהלת בשקלים חדשים כאמור בתקנה 3(א)(להלן

- המאזן בשקלים);

 (7) הפרש בין ערכו של פריט 4 בתוספת א׳ לפי הרשום במאזן בשקלים
 לתום שנת המס לבין ערכו לפי הרשום במאזן בדולרים לתום שנת המם
 כשהוא מתורגם לפי שער החליפין בתום שנת המס, יראוהו כהכנסה

 מעסק בשנת המם!

 (8) הפרש בין ערכם של פריטים 11, 12 ו־13 לתוספת ב׳ לפי הרשום
 במאזן בשקלים לתום שנת המס, לבין ערכם ל&י הרשום במאזן בדולרים
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 לתום שנת המס כשהוא מתורגם לפי שער החליפין בתום שנת המם, יראו
 כהוצאה בשנת המס.

 (ב) תאגיד כאמור סעיף קטן(א) לא יוכל לשוב ולבחור לנהל את פנקסי
 חשבונותיו לפי הוראות תקנות אלה לפני שחלפו שלוש שנים מתום שנת המס.

 (ג) תאגיד לא יהא רשאי לחזור בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי תקנות
 אלה לפני תום שלוש שנים מהיום הקובע.

 תיקון תקנה 14 8. בתקנה 14 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (ג), במקום ״להוראת השעה״ יבוא ״לחוק התיאומים״:

 (2) במקום הגדרת ״חברה או שותפות״ יבוא:

 ״ ״חברה או שותפות״ - חברה־ או שותפות כמפורט בתקנה 1(13)(א), (ב) ו־(ג),
 למעט מוסד כספי כמשמעותו בתקנה האמורה.״

 הוספת תקנה 4״¡ 9. אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תיאומים 14א. הנציב רשאי להתיר לתאגיד שניהל את פנקסי חשבונותיו בשקלים

 חדשים ובדולרים להחיל בקביעת הכנסתו את הוראות תקנות אלה בתיאומים
 שיורה.״

 תהולה ותחילה 10. (א) תחילתה של תקנה 1, לענין הגדרת ״מוסד כספי״, החל בשנת המס 1988.

 (ב) תחולתה של תקנה 7, לענין תקנה 11(א) רישה ול11(ב) לתקנות העיקריות, לגבי
 תאגיד שחזר בו מבחירתו או חדל להיות חברה או שותפות כאמור בתקנה האמורה, החל בשנת

 המס 1987.

 (ג) תחולתה של תקנה 7, לענין תקנה 11 (ג) לתקנות העיקריות, לגבי נישום שהיום
 הקובע לגביו הוא היום האחרון של שנת המס 1986 או לאחר מכן.

 (ד) תחילתן של שאר תקנות אלה במועד תחילתן של התקנות העיקריות.
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 תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״דולו־מדד״)
 (תיקון מס׳ 5), התשמ״ז-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2), (ב) ו־(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז-1986', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון לתוספת 1. בתוספת לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״דולר-מדד״), התשמ״ב-21981,' במקום

 סעיף 2 י׳(2) יבוא:

 ״(2) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית, בשיעור שיקבע הבנק אך
 שלא יפחת מ־3% לשנה אם משך החוסך את כספו בתום תקופת החסכון, ובשיעור שלא

 י ס״ח הו/שט׳׳ז, עמ׳ 52.
 2 ק׳׳ת התשמ״ב, עמ׳ 305¡ התשמ״ד, עמי 332, 1321 ו־1678! התשמ״ה, עמ׳ 1484: התשמ״ו, עמי 451.
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 יפחת מ־1.5% לשנה אם משך החוסך את כספו באחד מן המועדים כאמור בסעיף קטן ח׳
 (6)(א) או (ב).״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בכסלו התשמ׳׳ז (1 בינואר 1987). תחילה

ם י ס ה נ ש  ז׳ בכסלו התשמ׳׳ז (9 בדצמבר 1986) מ
 >חמ 3-456) שר האוצר

 תקנות מילווה קצר מועד (סדרות מסוג די), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־15 לחוק מילווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-11984 (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. כל סדרה של איגרות חוב מסוג ד׳ המוצאת על פי החוק תסומן במספר בן ארבע ספרות איגרות חוב
י י ג י ס  כאשר השתיים הראשונות מציינות את החודש, השלישית את מספר השבוע בחודש והרביעית את מ

 השנה, יתכונה ״מילויה קצר מועד, התשמ״ד-1984״ בתוספת ציון מספר הסדרה.

 2. איגרות החוב יהיי בניםח שבתיספת, ייימכרי ביחידית שערכן הנקיב לא יפחת מ־50 נוסח איגרות
7"י3  שקלים חדשים ולא יעלה על 100 שקלים חדשים. 1

 3. המחיר שבו יימכרו איגרות חוב לבנק ישראל יהיה נמוך משווין הנקוב בשיעור הנובע מחיר מכירה
^ לבנק ישראל א ר ש ק י נ ק ב ו ח  משיעור הריבית האפקטיבית על המקדמה הארעית לפי סעיף 45 ל

 התשי״ד-21954, כפי שתהיה בתוקף ביום הוצאת הסדרה.

 4. בתום שבעה עשר שבועות מיום הוצאת סדרה של איגרות חוב ייפדו איגרות החוב בסכום מועד הפדימ
 שיוין הנקוב: מהמועד שנקבע לפדיונן יאילך לא ישאי איגרית החיב ריבית או הפרשי הצמדה.

 5. ההפרש שבין השווי הנקוב של איגרת החוב לבין מחיר המכירה הראשונה של אותה סדרה פטור ממם הכנסה
 על ידי בנק ישראל יהיה פטור ממס, ואולם אין בכך כדי לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק מס הכנסה

 (מסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב-31982.

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב ישולם לבעל הרשום על ידי זיכוי חשבונו בבנק, כפי שיורה ביצוע הפדיון
 למינהלה.

 7. המינהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושה ימים לפני מועד פדיון איגרות החוב ולא סגירת הפנקס
 לרשום בו כל העברת איגרות חוב.

 8. חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה הקבוע בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תחולה מועד
 התש״ח-41948, ביום העצמאות, ביום הפורים, בט׳ באב או ב־1 בינואר, יידחה המועד הנקוב ליום

 החול שלאחריו.

 9. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בסיון התשמ״ז (10 ביוני 1987). תחילה

 1 סייח התשמ׳׳ד, עמ׳ 69¡ התשמ״ה, עמי 203.

 2 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 192¡ התשמ׳׳ה, עמי 201.

 3 ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 234: התשמ׳׳ד, עמ׳ 163.

 4 ע״ר התש׳׳ח, תוס׳ אי, עמי 1.
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 תוספת

 (תקנה 2)

 נופח אגרות החוב

 מדינת ישראל
 מם׳ סידורי סדרה.

 מילווה קצר מיעד, התשמ״ד-1984

 אגרת חוב מסוג ד׳ רשומה על שם לתקופה של 17 שבועות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הפדיון של איגרת חוב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת החוב בבנק כפי
 שיורה למינהלה.

 4. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הפדיוו המפורטים בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה ( )

 ממשלת ישראל

 שר האוצר החשב הכללי

 כ״ב בסיון התשמ״ז (19 ביוני 1987)
ם י ס ה נ ש  (חמ/א 3-1790) מ

 שר האוצר

 תקנות מילווה קצר מועד (סדרות מסוג הי), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 וי15 לחוק מילויה קצר מועד, התשמ״ד-11984 (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 איגרות חוב 1. כל סדרה של איגרות חיב מסיג ה׳ המוצאת על פי החוק תסומן במספר בן ארבע ספרות

' כאשר השתיים הראשונות מציינית את החידש, השלישית את מספר השביע בחודש והרביעית את ג ה ו ס  מ

 השנה, ותכונה ״מילווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984״ בתיספת ציון מספר הסדרה.

 נוסח איגרות 2. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת, ויימכרו ביחידות שערכן הנקי? לא יפחת מ־50

ב שקלים חדשים ולא יעלה על 100 שקלים חדשים. י ח  ה

 מחיר מכירה 3. המחיר שבו יימכרי איגרות חוב לבנק ישראל יהיה נמוך משווין הנקוב בשיעור הנובע

ל משיעיר הריבית האפקטיבית על המקדמה הארעית לפי סעיף 45 לחיק בנק ישראל, א י ש ק י נ ב  ל

 התשי׳׳ד-21954, כפי שתהיה בתיקף ביים היצאת הסדרה.

 מועד הפלית 4. בתום עשרים ואחד שבועות מיום הוצאת סדרה של איגרות חוב ייפדו איגרות החיב בסכים

 שייין הנקיב! מהמיעד שנקבע לפדיינן יאילך לא ישאי איגרות החוב ריבית או הפרשי הצמדה.

 ם״ח התשמ״ד, עמי 69: התשמ״ה, עמי 203.
 סייח התשי״ד, עמי 192: התשמ״ה, עמי 201.
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 5. ההפרש שבין השווי הנקוב של איגרת החוב לבין מחיר המכירה הראשוינה של אותה סדרה פטור ממס הכנסה
 על ידי בנק ישראל יהיה פטור ממס, ואולם אין בכך כדי לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק מם הכנסה

 (מסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב-31982.

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב ישולם לבעל הרשום על ידי זיכוי חשבונו בבנק, כפי שיורה ביצוע הפדיון
 למינהלה.

 7. המינהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושה ימים לפני מועד פדיון איגרות החוב ולא סגירת הפנקס
 לרשום בו כל העברת איגרות חוב.

 8. חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה הקבוע בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תחולה מועד
 התשי׳ח-41948, ביום העצמאות, ביום הפורים, בט׳ באב או ב־1 בינואר, יידחה המועד הנקוב ליום

 החול שלאחריו.

 9. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בסיון התשמ״ז (10 ביוני 1987). תחילה י

 תוספת
 (תקנה 2)

 נוסח אגרות החוב

 מדינת ישראל

 מס׳ סידורי סדרה

 מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984.

 אגרת חוב מסוג ה׳ רשומה על שם לתקופה של 21 שבועות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הפדיון של איגרת חוב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת החוב בבנק כפי
 שיורה למינהלה.

 4. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הפדיון המפורטים בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה

 ממשלת ישראל

 שר האוצר החשב הכללי

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״ב בסיון התשמ״ז (19 ביוני 1987)
 (חמ/א 3-1790)

 סייח התשמ״ב, עמי 234: התשמ״ד, עמי 163.
 ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, .עמ׳ 1.
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 חקגות»מילווה קצר מועד (סדרות מסוג וי), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ד ו־15 לחוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-11984 (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . כל סדרה של איגרות חוב מסוג ו׳ המוצאת על פי החוק תסומן במספר בן ארבע ספרות
 כאשר השתיים הראשונות מציינות את החודש, השלישית את מספר השבוע בחודש והרביעית את

 השנה, ותכונה ״מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984״ בתוספת ציון מספר הסדרה.

 2. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת, ויימכרו ביחידות שערכן הנקוב לא יפחת מ־50

 שקלים חדשים ולא יעלה על 100 שקלים חדשים.

 3. המחיר שבו יימכרו איגרות חוב לבנק ישראל יהיה נמוך משווין הנקוב בשיעור הנובע
 משיעור הריבית האפקטיבית על המקדמה הארעית לפי סעיף 45 לחוק בנק ישראל,

 התשי״ד-21954, כפי שתהיה בתוקף ביום הוצאת הסדרה.

 4. בתום עשרים ושישה שבועות מיום הוצאת סדרה של איגרות חוב ייפדו איגרות החוב
 בסכום שווין הנקוב! מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית או הפרשי

 הצמדה.

 5. ההפרש שבין השווי הנקוב של איגרת החוב לבין מחיר המכירה הראשונה של אותה סדרה
 על ידי בנק ישראל יהיה פטור ממס, ואולם אין בכך כדי לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק מס הכנסה

 (מסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב-31982.

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב ישולם לבעל הרשום על ידי זיכוי חשבונו בבנק, כפי שיורה
 למינהלה.

 7. המינהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושה ימים לפני מועד פדיון איגרות החוב ולא
 לרשום בו כל העברת איגרות חוב.

 8. חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה הקבוע בפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 התש״ח-41948, ביום העצמאות, ביום הפורים,.בט׳ באב או בי1 בינואר, יידחה המועד הנקוב ליום

 החול שלאחריו.

 9. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בםיון התשמ׳׳ז (10 ביוני 1987).

 איגרות חוב
 מסוג ו׳

 נוסח איגרות
 החוב

 מחיר מכירה
 לבנק ישראל

 מועד הפדיון

 פטור ממס הכנסה

 ביצוע הפדיון

 סגירת הפנקס

 תחולה מועד

 תחילה

 1 ם״ח התשמ״ד, עמי 69¡ התשמ׳׳ה, עמי 203.

 2 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192¡ התשמ״ה, עמ׳ 201.

 3 ס״ח התשמ״ב, עמי 234¡ התשמ״ד, עמי 163.

 4 עייר התש״ח, תום׳ אי, עמי 1.
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 חוסמת
 (תקנה 2)

 נוסח אגרות ד!חוכ

 מדינת ישראל

 מם׳ סידורי סדרה

 מילווה קןןר צזועד, התשמ״ד-1984

 אגרת חוב מסוג ו/רשומה עלי שם לתקופה של 26 שבועות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם.

.  3. סכומי הפדיון של איגרת חוב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת החוב בבנק כפי
 שיורה למינהלה.

 4. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הפדיון המפורטים בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה : ( .)

 ממשלת ישראל

 שר האוצר החשב הכללי

ם י ס ה נ ש  כ״ב בסיון התשמ״ז (19 ביוני 1987) מ
 (חמ /א 3-1790) שד האוצר

 תקנות מרשם האוכלוסין(סדרי יישום) (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-1965'. ובאישור ועדת
 החוקה, חוק• ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום התוספת לתקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשל״ג-21972, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת

 (תקנה 5)

 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

 1. תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, שןגנבה
 או שהושתתה 10

 2. מתן מידע מקובצי מרשם האוכלוסין -
 (1) מידע לגבי יחיד או קבוצה המונה

 עד 100 איש 3 עבור כל אדם שלגביו ניתן מידע

 (2) מידע לגבי קבוצה המונה 300 עבור מתן מידע לגבי 100 איש
 מעל 100 .איש ־ ו־2.5 שקלים עבור כל אדם נוסף

 שלגביו ניתן מידע״
 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 270.

 ק״ת התשל׳׳ג, עמ׳ 56: התשמ׳׳ד, עמ׳ 1617.
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 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ר י מ ק ש ח צ  י״ב בתמוז התשמ״ז (9 ביולי 1987) י
 >חמ 0-482 ראש הממשלה ושר הפנים

 תקנות המת הצרכן (עילות לביטול מכו) (חלקי חילוף)
 (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981', אני מצווה לאמור:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן(עילות לביטול מכר)(חלקי חילוף), התשמ״ז״21986(להלן

- התקנות העיקריות) -

 (1) אחרי ״אי גילוי״ יבוא ״בכתב״;

 (2) בפסקה(2), אחרי ״חלקי החילוף״ יבוא ״והמועד האחרון שבו אפשר יהיה לרכשם״;

 (3) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) המקומות למתן שירות למוצר״.

 תיקון התוספת 2. בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״מדיחי כלים
 מחשבים אישיים״

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה חדשיים מיום פרסומן.

ן ו ר ל ש א י ר  א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987) א
 (חמ 0-1492 שר התעשיה והמסחר

 י סייח התשמ״א, עמי 248.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 264.

 צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק) (תיקון),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א-1981' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני קובע לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ״ו-21986

 (להלן - הצו העיקרי), במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א)(1) הוראות החוק לא יחולו על חוזי ביטוח שמתקשרת בהם קופת גמל לקיצבה
 כמבטח.

 סייח התשמ״א, עמ׳ 94: התשמ״ד, עמ׳ 72.
 ק׳׳ת התשמ״ו, עמ׳ 1382.
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 (2) הוראות החוק, למעט סעיפים 62 ו־69, לא יחולו על חוזים לביטוח יהלומים ומתכות
 יקרות, ביטוח מלאי, העברה, משלוחים בהעברה אישית וביטוח נאמנות.״

 2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של הצו העיקרי. תחילה

ר י ר ם ש ה ר ב  י׳ בתמוז התשמ״ז (7 ביולי 1987) א
 >חמ 0-1638 שר המשפטים

 הודעת הנוסדיונים (שכד שירותים) (מס׳ 3), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט-11978
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום י״ח בממון שינוי סכומים
 התשמ״ז (15 ביולי 1987) כך:

 ״שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך
 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 , טור א׳ טור ב׳
 .השירות שיעור השכר בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה -

 (א) חתימה ראשונה 19

 (ב) לכל חתימה נוספת 7

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
 . לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב) 7

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על
 העתק של אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה

 (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 7

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך -
 לעמוד הראשון 7
 לכל עמוד נוסף 3

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל
 אישור נוסף לאישור הראשון -

 לעמוד ראשון 3
 לכל עמוד נוסף 1

 3. ,אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם השיעורים שנקבעו לאישור העתק
 צילומי

 4. אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס בד בבד עם , כפל השיעורים שנקבעו לאישור
 המקור באמצעות נייר פחם העתק צילומי

 5. (א) אישור נכונווJשcJzב¿ום -
 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום 25
 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהם 19

4 

 ק״ת התשל״ט, עמי 196; התשמ״ז, עמי 424.
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 טור ב׳
 שיעור השכר בשקלים חדשים

 טור א׳
 השירות

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין ובאין
 קביעה כאמור - הסכום שנקבע בו
 לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קבי

30  ה  ע

 הסכום שנקבע. לביצוע הפעולה לפי
 פסקה (א) בתוספת השכר שנקבע

 לענין פריט 1

19 

21 

133 

272 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,
 ובאין קביעה כאמור - הסכום שנקבע
 בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין

 קביעה - 30

65 
19 

ם ק ל ו ג מ ן י י  ח

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל
 אישור נוסף לאישור הראשון

 (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו כאמור בסעיף
 7(9) לחוק, לרבות פעולה בדבר צוואה הנערכת לפי

 סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ״ה-1965

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה(א) אגב אימות חתימה
 של צד למסמך

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות(א) או(ב)
 במסמך פלוני ובעותק נוסף ממנו, לכל עותק נוסף

 שנעשתה בו הפעולה

 אישור שפלוני נמצא בחיים

 קבלה ואישור. של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -
 (א) למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף
 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר,

 לכל אישור נוסף

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -
 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה

 על 8,400.00 שקלים חדשים

 (ב) עלה הסכום האמור על 8,400.00 שקלים חדשים
 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון

 למקום ההעדה וחזרה.

 כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא
 נקבע לה שכר בתקנות אלה

 עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין,
 שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת
 של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה
 שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - בנוסף לשכר הנקוב
 בפריטים 1 עד 10, לפי הענין, ובנוסף להוצאות
 הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה -

 יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוט

 ריון ממשרדו ועד שובו
 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

 (ב)

.9 

.10 

 11. (א)

 נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת
 ובעונה אחת, על ידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל
 מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור
 בפסקה (א) בחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו

 מעמד.״
 י״ז בתמוז התשמ׳׳ז (14 ביולי 1987)

 (חמ 3-1216) המנהל הכללי של משרד המשפטים
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים לירקות)(מס׳ 5), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. המחיר המרבי בשקלים חדשים לק״ג ירקות יהיה כלהלן: מחיר מרבי

 במכירה לקמעונאי
 סוג הירק בפתח מחסן סיטונאי במכירה לצרכן

 תפוחי־אדמה 0.90 1.17

 2. במכירת תפוחי־אדמה לצרכן באריזת רשת או פלסטיק רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכום תוספת בעד
ה י י י  האמור בסעיף 1 0.05 שקלים חדשים (כולל מע׳׳מ) לק״ג. א

 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים לירקות)(מם׳ 4), ביטול
 התשמ״ז-21986 - בטל.

 4. חחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז התשמ״ז (5 ביולי 1987). תחילה

 ד׳ בתמוז התשמ״ז (1 ביולי 1987)
 (חמ 3-1978)

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר שר החקלאות

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ׳׳ז, עמ׳ 482.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 63), החשמ״ז-987ן

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ׳׳ו-21986 -

 (1) בחלק שמונהיעשר, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו,
 יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש ׳ח במכירה המחיר בשי ׳ח במכירה
 המשקל לקמעונאי לצרכן באזור אילת

 שם המצרף בגרמים כולל מע״« כולל מע״מ לקמעונאי | לצרכן

 ״לחם כמון (קימל) 500 0.47 0.52 0.41 0.45
 חלח או מאפה שמרים 500 0.54 0.60 0.47 0.52
 לחמניה 50 0.09 0.10 0.08 0.09
 לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז 750 0.66 0.73 0.57 0.63

 לחם לבן פרוס וארוז 500 0.54 0.60 0.47 0.52״;

 ס״ח החשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 380; הןזשמ״ז, עמי 1205.
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 (2) בחלק תשעה־עשר, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו,
 יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש׳׳ח בחבילות, במכירה -

 לצרכן
 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסטונאי
 ללא מע״מ

 מחיר המכירה
 מהמחסן
 כש״ח

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 סור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 טור אי אילת

 טור ב׳
 באזור
 המשקל טור א׳ אילת

 לטונה
 נטו ללא

 שם המצרך מע׳׳מ

ג 0.47 0.47 0.49 0.49 0.59 0.51 ״  ״קמח כהה (אחיד) 350 1 ק

ג 0.51 0.51 0.54 0.54 0.66 0.57 ״  קמח לבן 388 1 ק

ג 0.52 0.52 0.55 0.55 0.67 0.58 ״  392 1 ק
 קמח לבן מיוחד

ת ל ו  או ס

1.17 1.35 - - - - 1 ק׳׳ג
 קמח תופח

ת ״אוסם״ ר צ ו ת  מ

0.44 0.51 - - - 350 גרם _
 קמח תופח ״אפיכל״

ת ״מטע״ ר צ ו ת  מ

"0.45 0.53 - - - ם ר - 350 ג
 קמח תופח

ת ״אסם״ ר צ ו ת  מ

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בתמוז התשמ״ז (21 ביולי 1987).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ג בתמוז התשמ״ז (20 ביולי 1987)
 (חמ 3-1978)

 תחילה

 צו כלי הידיה (קביעת דמי משמורת ועמילוח) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ב ו־14ג לחוק כלי היריה, התש״ט-1949, אני מצווה
 לאמור:

, במקום התוספת  החלפת התוספת 1. בצו כלי היריה (קביעת דמי משמורת ועמילות),^תשל״ד-21974

ה הראשונה יבוא: נ ו ש א י  ה

 ״תוספת ראשונה

 טור ב׳
 התשלום בשקלים חדשים

 טור א׳
 השירות

 בעד החזקת כלי יריה במשמורת, לחודש או חלק ממנו 10

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

 י׳ בםיון התשמ״ז (7 ביוני 1987)
(3-Í072 חמ) 

 ס״ח התש״ט, עמ׳ 143! התשל״א, עמ׳ 170.
 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 804¡ התשמ״ה, עמ׳ 875.
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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון)
 (תיקון משי 10), התשמ״ז-987ז

, 1 ^ ? - ח ״ י ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ה
 ולפי סעיף 15(א)(1) לחוק איזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ״ה-21985,

 אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספח
 הראשונה

 1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ״ז-31967,

 במקום הטבלה יבוא:

 טור ב׳
 דרגת בית המלון

 טור א׳
 פרטי תקרובת

 5 כוכבים
 בכל הארץ באילת

 4 כוכבים
 בכל הארץ באילת

 3 כוכבים
 בכל הארץ באילת

 כוכבים
 באילת

2-1 
 בכל הארץ

 סודה 0.90 0.80 1.10 1.05 1.30 1.25 1.65 1.60

פס 1.55 1.50 1.75 1.70 1.90 1.75 2.20 2.10 ו שו לה/ , קו ק ו ב ק  ב

ס מיץ טרי 1.30 1.25 1.55 1.50 1.80 1.70 2.00 1.85  כו

ולדסטר 1.75 1.70 2.00 1.85 2.20 2.10 2.55 2.40 ק בירה ג ו ב ק  ב

רה מכבי 2.00 1.90 2.20 2.10 2.40 2.30 2.85 2.75 ק בי ו ב ק  ב

- -
ר 0.90 0.80 1.10 1.05 1.30 1.25 ש ק בירה נ ו ב ק  ב

ה 1.55 1.50 1.75 1.70 2.00 1.85 2.20 2.10 פ ק / ה ל ת פ  ס

ו 2.20 2.10 2.40 2.30 2.65 2.55 2.85 2.75 נ ׳ ל קפוצי פ  ס

 עוגה 2.20 2.10 2.75 2.65 3.30 3.15 4.40 4.20

ק יין סטנדרטי ו ב ק  ב

 (75 ם״ל) 8.75 8.40 9.85 9.50 11.00 10.50 13.15 12.60"

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר התיירות

 כ״ג בתמוז התשמ״ז (20 ביולי 1987)
 (חמ 3-1620)

 י ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24: התשמ״ה, עמ׳ 29.
 2 סייח התשמ״ה, עמ׳ 204: התשמ״ו, עמ׳ 42.

 3 סייח התשכ״ז, עמי 256; התשמ״ז, עמי 650.

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 3 ו 46: עטרות - בדקת; צומת
 דרכים 40/4613: כניסה לטירה), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 י, אני
 מצווה לאמור:

 1. (א) הפקודה תחול על הדרך והצומת דלקמן: תחולת הפקודה
 על הדרך

 (1) הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 141.270-158.310 בקירוב,
 על דרך מס׳ 4613 טירה-עטרות2 והמסתיימת בנקודת ציון 142.956-158.288

 בקירוב על הדרך האמורה:

 ^ ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 144.
 2 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 718.

1235 
1 

 קובץ התקנות 5050, כ״ה באב התשמ״ז, 20.8.1987



 (2) צומת הכניסה לטירה שבו מתחברים דרך מס׳ 4613: טירה-עטרות2 עם דרך
.  מם׳.40: ביל״ו-רמלה-לוד־בנייעטרות-פתח־תקוה3

 (ב) הדרך והצומת עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת וגבולותיהם מסומנים
 לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/028/7132 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והדותומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום כ׳׳ד בתמוז התשמ״ז (21.7.1987) (להלן - המפה).

 הרחבה 2. צו זה בא להרחיב את הדךך האמורה מ־30 מטר ל־50 מטר בקטע המקביל כפי שפורסם בצו

 הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופתוח) (כביש טירה-עטרות) התשט״ו-21955.

 רשות לעיין במפה 3. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב והמרכז ריח׳ הרצל 180,

 תל־אביב, וכל מעונין זכאי לעיין בו בשעות י העבודה הרגילות.

 תוספת

 גושימ חלקות

.43 ,39 ,38 ,37 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,16 ,15 6709 

.41 ,40 ,22 ,16 ,4 ,2 ,1 6308 

,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 6306 
.52 ,51 ,26 ,25 

 6307 28, 30׳< 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

.77 ,76 ,75 ,73 ,72 ,23 ,2 ,1 6305 

.37 ,34 ,33 ,32 ,31 ,17 6304 

.38 ,8 6302 

.9 ,8 4112 

י ו ד ל ו  ד׳ בתמוז התשמ״ז (21.7.1987) ד
 (חמ 0-162 שר הבינוי והשיכון

 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 791.

 תיקון טעות

 ברשיון יבוא כללי (תיקון מם׳ 10), התשפדז-1987, שפורסם בקובץ התקנות 5035,
 התשמ׳׳ז, עמ׳ 992, במקום ״סעיף 5 לרשיון יבוא כללי, התשל״ח~1978, בסעיף קטן(ב)״ צ״ל

 בסעיף 5ב. לרשיון יבוא כללי, התשל״ח-1978״.

 (חמ 3-116)
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