
ת ו ס מ ק  ר

 קובץ התקנות
 ב׳ באלול התשמ״ז 5051 27 באוגוסט 1987

 עמוד
ספת השלישית), התשמ׳׳ז-1987 1238 י התו ו נ  צו בתי המשפט(שי

ן), התשמ״ז-1987 1238 ת הטיפול)(תיקו ר ד ס ה ) ה א ו ש ת ה ו נ ב ר ת של ק ו ע י ב ת ת ה ו נ ק  ת

ן מס׳ 3), התשמ״ז-1987 1238 קו (תי ע) ביצו י דין ו ר ד ס ) י ל ל כ ת האפוטרופוס ה ו נ ק  ת

ן מס׳ 3), התשמ״ז-1987 1239 קו תי ) ן ו ת רואי חשב ו נ ק  ת

)(מס׳ 2) (תיקון), התשמ׳יז-1987 . . . . 1240 ן ו ת רשי ר ג א ) ה ר י מ ים ושרותי ש ם פרטי קרי ת חו ו נ ק  ת

, התשמ״ז-1987 1241 ( ן קו תי ת רישום שמות עסק( ו נ ק  ת

ם והתאמות), התשמ״ז-1987 1242 י י ו כ י נ ל - ת ו נ ו ת ש ו נ ק ן ת ו ק י ת ) ה ס נ כ ת מס ה ו נ ק  ת

, התשמ״ז-1987 1243 ( ן ש כלי טיס)(תיקו ע ר ) ס י ט ת ה ו נ ק  ת

1244 . . . . ן), התשמ״ז-1987 . ה למתן סעד או טיפול סוציאלי)(תיקו י פנ תי הסעד( רו ת שי ו נ ק  ת

ר מבנה המחיר של מוצרי דלק), התשמ״ז-1987 . . . . 1244 ד ס ה ) ם י ת ו ר י ש ל מצרכים ו  צו הפיקוח ע

קף כינון המועצה ירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תו ת ו  צו המועצות למוצרי פירו
׳ 2), התשמ״ז-1987 1245 (מס  למוצרי פרי הדר)

ספת השניה לחוק) ם (הוראת שעה) (שינוי התו רותי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי
 (מס׳ 16), התשמ״ז-1987 1246

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק)
 (מס׳ 19) (תיקון), התשמ״ז-1987 1247

ם (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) רותי ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (תיקון מס׳ 65), התשמ״ז-1987 .. 1248

ים למצרכים) ם ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (תיקון מס׳ 66), התשמ״ז־1987 1249

ל (הגנה ופיתוח) דרך מס׳ 40 (81) באר־שבע - צומת ראם: ז  צו הדרכים ומסילות הבר
- צומת מלאכי), התשמ״ז-1987 1249 ה מ ק ־ ת י  קטע ב

, (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1987 1250 (גזר) ות) ורי ת אז עצו ת(מו ו מי  צו המועצות המקו

ן מס׳ 5), התשמ״ז-1987 1250 ו ק תי ) א) ת( ו מי  צו המועצות המקו

ן מס׳ 3), התשמ״ז-1987 1251 ו ק י ת ) ( ב ) ת ו י מ ו ק מ  צו המועצות ה

(מס׳ 2), התשמ״ז-1987 1251 ר כונסי נכסים ומפרקים) כ ש ם ב י י ו נ י ש ) ת ו ר ב ח  צו ה
ות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס׳ 5), • י  החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשו

 התשמ״ז-1987 . . . י 1252

ת  תיקון טעו



 צו בתי המשפט (שינוי התוספת השלישית), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984' (להלן
- החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פרט 24 יבוא:
 השלישית

 ״25. חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ״ז-21986.״

ר י ר ם ש ה ר ב  ב׳ באב התשמי׳ז (28 ביולי 1987) א
 >חמ 13-2024 שר המשפטים

 ס״ח התשמ׳׳ד, עמי 198; התשמ״ז, עמי 45.
 ם״ח התשמ״ז, עמי 16.

 תקנות התביעות של קדבנות השואה (הסדר הטיפול)(תיקון), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול),
 התשי״ז-11957, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2,

 אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול 1. בתקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), התשכ״ה-1965/ תקנות 9, 10

 ו־10א - בטלות.

ר י ר ם ש ה ר ב  ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987) א
 >חמ 3-981< שר המשפטים

 1 סייח התשי״ז, עמי 74.

 2 ם״ח התשל״ה, עמי 206.

 ! ק״ת התשכ״ב, עמי 1800: התשמ״ה, עמי 1514.

 תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א), 9(ג)(2), וי23(א) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל׳׳ח-
 1978', ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ולענין תקנה 1 - באיחור ועדת החוקה, חוק

 ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 16א 1. בתקנה 16א לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביצוע), התשל״ח-21978 (להלן -

 התקנות העיקריות), במקום ״5,000,000 שקלים״ יבוא ״חמישה־עשר אלף שקלים חדשים״.

 תיקון תקנה 38 2. בתקנה 38 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א)(2), במקום ״90,000 שקלים״ יבוא

 ״חמישה־עשר אלף שקלים חדשים״.

ר י ר ם ש ה ר ב  ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987) א
 >חמ 13-218 שר המשפטים

 ם״ח התשל״ח, עמי 61: התשל״ט, עמי 109.
 ק״ת התשל״ח, עמי 1600: התשמ״א, עמי 2; התשמ״ה, עמי 1107; התשמ״ז, עמי 271.
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 תקנות רואי חשבון (תיקון מסי 3), החשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, החשט׳׳ו־11955, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחו־ק־יםוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

התשט״ז-31955 (להלן - התקנות העיקריות) - תיקו! תקנה 47  1. בתקנה 47 לתקנות רואי חשבון׳

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) ואלה האגרות שיש לשלם:
 כשקלים חדשים

 (1) בחינות .
 (א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק א׳, ביניים חלק ב׳
 ובחינה סופית חלק א/ וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת

 לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית. במועד אחר 80
 (ב) בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב׳ וכן בקשה
 לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או שנכשל

 וביקש להיבחן שנית במועד אחר 150

 (ג) בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים או בבחינה סופית חלק
 א׳ או חלק ב׳ 25

 על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה האגרה על פי
 שבעה מן האגרה האמורה.

 (ד) ערר על בחינה 150
 (2) התמחות

 (א) בקשה להירשם כמתמחה 25

 אולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל רואה חשבון
 אחר, מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את הרגל או הסתלק מן
 המקצוע, או מסיבות שלדעת היושב ראש אינן מאפשרות לאותו מתמחה
 להמשיך בהתמחותו אצל רואה החשבון הקודם, אין לשלם אגרה נוספת עם

 הגשת הבקשה כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר.

 (ב) בקשה לשחרור מחובת התמחות 25

 (3) בקשה לרשיון רואה חשבון 200

 (4) אגרה שנתית

 (א) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון עד שנתיים 200

 (ב) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון משנתיים עד 5 שנים 400

 (ג) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון מעל 5 שנים 600״

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 26: התשל״ח, עמי 199.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 ג ק״ת התשט״ז, עמי 34¡ התשמ״ז, עמי 750.
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 (2) בתקנת משנה (ב), במקום פסקה (3) יבוא:
 (3) ״סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות

 יעוגל כלפי מעלה״.

ר י ר ם ש ה ר ב  ב׳ באב התשמ״ז (8 ביולי 1987) א
 >חמ 3-665) שר המשפטים

 תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגדת רשיון) (מס׳ 2)
 (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכוחי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-11972,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות

 אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רשיון) (מסי 2), התשל״ג-

- 31973 

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) בעד מתן רשיון חשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 200

 (2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 500

 (3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 500

 (4) רשיון למשרד לשרותי שמירה או לארגון שרותי שמירה, לפי

 סעיף 18(א) לחוק 500

 (5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שרותי שמירה כשכיר 25״

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש
 נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית

 המדד כאמור!

 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית ,לעומת המדד שפורסם
 בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר שלאחריה לפי שיעור עליית

 המדד כאמור:

 (3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות
 יעוגל כלפי מעלה!

 י ם״ח התשל״ב, עמ׳ 90.
 י ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1540; התשמ״ה, עמ׳ 1918.
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 (4) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת
 משנה (א) כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

 (ד) בתקנה זו, ״מדדי׳ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטי

 קה.״

 2. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה(אגרות רשיון)(מם׳ 2) (תיקון), התשל״ט-41979 ביטול תקמת
 , התשל״ט

- בטלות.

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987)
 (חמ 3-1172)

 ק״ת התשל״ט, עמ• 1583.

 תקנות רישום שמות עסק (תיקון), התשמ'׳ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(1) לפקודת רישום שמות עסק1, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות רישום שמות עסק, 31935 (להלן ־ התקנות העיקריות), בתקנת משנה תיקו! תקנה 3
 3(ב), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חמישים אגורות
 יעוגל כלפי מעלה.״

 החלפת התוספת
 הראשונה

 בשקלים חדשים

50 

50 

25 

10 

2 

1 

 2״

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק

 2. עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום

 3. בעד כל תעודת רישום

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של
 הודעה רשומה, לכל עמוד

 6. צילום, לכל עמוד

 7. אישור צילום, לכל עמוד

 ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987)
 (חמ 3-1387)

 ע״ר 1935, תום׳ 1, עמי 116: ס״ח התשמ״א, עמי 149.
 סייח התשל״ה, עמ׳ 206.

 עייר 1935, תום׳ 2, עמי 640¡ ק״ת התשמ״ה, עמי 1513.
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 תקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות - ניכויים והתאמות), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 164, 181ב ו־243 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה),
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באיזה־ פיתוח),
 התשל״ז-21977, במקום הםיפה המתחילה במלים ״הסכום האמור״ יבוא ״הסכום האמור יתואם
 בהתאם לאמור בסעיף 120 ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרה השקלים החדשים

 הקרובים.״

 2. בתקנות מם הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל״ט-1979' -

 (1) בתקנה 1, הגדרת ״מדד״ - תימחק-,

 (2) בתקנה 2(1), במקום הסיפה ״ויעוגל על פי״ יבוא ״כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל
 לעשרה השקלים החדשים הקרובים.״

 תיקון תקנות מם
 המסה (ניכויים
 בשל דמי לינה

 או שכירת דירה
 באיזור פיתוח)

 תיקון תקנות מם
 הכנסה (ניכוי הוצאות
 שהייה לתושבי חוץ)

 3. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה(ניכוי משכר סופרים), התשכ״ד-41964, במקום ״50%״ יבוא
 ״40%״.

 4. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), התשכ״ד-51964, במקום ״50%״ יבוא
 ״40%״.

 5. בתקנה 2(א) לתקנות מם הכנסה (ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר
 מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים), התשכ״ז-61967, במקום ״50%״ יבוא ״40%״.

 6. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית והפרשי הצמדה), התשל״ז-1977ד -
 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) פסקה (2) - תימחק:
 (ב) פסקה (3) תסומן (2), ובה, במקום ״50%״ יבוא ״45%״.

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״50%״ יבוא ״45%״.

 7. בתקנות מס הכנסה ומם מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), התש״ם-
- 81980 

 (1) בתקנה 1 -
 (א) בהגדרת ״משכורת בעד עבודת משמרות״, במקום ״(הטבה במס בשל עבודה
 במשמרות שניה ושלישית), התשמ״ה-1984״ יבוא ״(שיעור המס על הכנסה בעד

 עבודה במשמרות), התשמ״ז-1986״;

 תיקון תקנות
 מס הכנסה (ניכוי

 משכר סופרים)

 תיקון תקנות
 מם הכנסה (ניכוי

 מעמלת ביטוח)

 תיקון תקנות מם
 הכנסה (ניכוי משכר

 אומנים, שכר בוחנים,
 שכר מרצים, שכר

 מעניקי שירותי משרד
 ושכר ספורטאים)

 תיקון תקנות
 מס הכנסה

 (ניכוי מריבית
 והפרשי הצמדה)

 תיקון תקנות
 מס הכנסה

 (ניכוי ממשכורת
 ותשלום מם מעסיקים)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח התשמ״ז, עמי 158.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 2544: התשמ״ו, עמי 442.

 3 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1689; התשמ״ו, עמ׳ 442.

 4 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 927; התשמ״ז, עמ׳ 396.

 5 ק״ת התשכ״ד, עמי 926: התשמ״ז, עמי 396.

 6 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 2040: ק״ח התשמ״ז, עמי 396.

 7 ק״ת התשל״ז, עמי 2369: התשמ״ז, עמי 396.

 8 ק״ת התש״ם, עמי 1650: התשמ״ז, עמי 396.
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 תיקון תקנות
 מס הכנסה

 (תשלום מקדמה בשל
 הוצאות עודפות)

 תחילה ותחולה

 (ב) בהגדרת .׳׳עובד זכאי לנקודות קיצבה׳/ במקום ״התשמ״ד-1984״ יבוא
 ״התשמ״ז-1987״.

 (2) בתקנה 5 ־
 (א) בתקנת משנה (א), במקום ״50%״ יבוא ׳׳45%״;

 (ב) בתקנת משנה (ב)(2), במקום ״60%״ יבוא ״48%״.

 (3) בתקנה 6 -
 (א) בתקנת משנה 6(ב), במקום ״60%״ יבוא ״48%״.

 (ב) בתקנת משנה 6(0, במקום פסקה (1) יבוא:
 ״( 1) מעביד המשלם לעובד משכורת בעד עבודת משמרות, יראה אותה כחלק
 בלתי נפרד ממשכורת החודש, ינכה ממנה מם בהתאם ויתיר זיכוי בסכום השווה
 ל־15% מהמשכורת בעד עבודת משמרות! סכום הזיכוי לא יעלה על הסכום

 שנקבע בתקנות!״

 8. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל״ב-91972,
 במקום הסיפה המתחילה ״בשיעור שלהלן״ יבוא ״בשיעור המפורט בסעיף 181ב לפקודה״.

 9. (א) תחילתן של תקנות 1 ו־2 מיום ג׳ בניסן התשמ״ז (2 באפריל 1987).

 (ב) תחילתן של תקנות 3 עד 8 מיום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987).

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 כ׳ בניסן התשמ״ז (19 באפריל 1987)
 (וזמ 3-1297)

 9 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 1447! התשמ״ה, עמי 775.

 תקנות הטיס (רעש כלי טיס) (תיקון), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 7 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל״ז-21927 (להלן - התקנות העיקריות), תיקון תקנה 7
 במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) הוראות הפרק השני לחלק השני של נספח 16 לאמנה, יחולו על אוירונים
 םילוניים תת־קוליים שנתקבלה לגביהם בקשה לתעודת סוג לפני 6 באוקטובר

 1977״.

 2. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 7א

 ״פטור מתקנה 7 7א. (א) המנהל רשאי לתת למפעיל, בתנאים שיקבע, פטור מתחולת תקנה

 7 עד יום ג׳ בטבת התש׳׳נ(31 בדצמבר 1989) לגבי טיסה מסוימת, סדרה של
 טיסות או לגבי כלי טיס מסוים אם ראה כי נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת.

 1 חוקי א״י, עמ׳ 255; סייח התשל׳׳ז, עמ׳ 182.

 2 ק׳׳ת התשל׳׳ז, עמ׳ 2156; התש׳׳ם, עמ׳ 1299; התשנ1׳א, עמ׳ 1125.
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 (ב) לענין תקנה זו, ״נסיבות מיוחדות״ - לרבות מתן פטור דומה לכלי טיס
 הרשום בישראל, שנתנה מדינת החוץ בה רשום כלי הטיס שלגביו מבוקש

 הפטור.״

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988).

ו פ ר ו ק ם י י  כ״ד בתמוז התשמ״ז(21 ביולי 1987) ׳ ח
 (חמ3-796< שר התחבורה

 תקנות שירותי הסעד (פניה למתן סעד או סיפול סוציאלי) (תיקיו),
 התשמ׳׳ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958', אני מתקין תקנות
 אלה:

 תיקון תקנה 7 1. בתקנה 7 לתקנות שירותי הסעד (פניה למתן סעד או טיפול סוציאלי), התשכ״ח-21967,

 במקום הםיפה המתחילה במלים ״דינו - קנס״ יבוא ״דינו - מאסר ששה חדשים או קנם בשיעור
 הנקוב בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז-31977״.

ב צ  ג׳ בתמוז התשמ״ז (30 ביוני 1987) משה ק
 >חמ 3-1669) שר העבודה והרווחה

 ס״ח התשי׳׳ח, עמי 103; התשמ״א, עמי 36.
 ק״ח התשכ״ח, עמ׳ 86: התשל״ו, עמי 203.

 סייח התשל״ז, עמי 226.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר מבנה המחיר של מוצרי דלק),
 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957,
 וכדי להבטיח הספקה סדירה של מוצרי דלק, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה -

 ״חמרי דלק״ - חמרי דלק שלגביהם נקבע מזמן לזמן מחיר מרבי לצרכן על פי צו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק):

 ״חברת דלק״ - כל אחת מהחברות -

 (1) פז חברת נפט בע״מ:

 (2) דלק חברת הדלק הישראלית בע״מ:

 (3) סונול ישראל בע״מ:

 ״הסדר מבנה״ - ההסדר בין ממשלת ישראל וחברת דלק לענין השיטה לחישוב המחיר של חומרי
 דלק הנמצאים בפיקוח, שנעשה ביום 8 ביוני 1972, וכפי שתוקן מפעם לפעם בהסכמת

 הצדדים!

 י ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ו, עמי 241.
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 התחשבנות בין
 חברת דלק

 והמסלקה

 אישור עלויות
 חמרי דלק

 ומבנה מחיר

 הוראות משלימות

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!

 ״המנהל״ - מנהל המינהל!

 ״המסלקה״ - חשבון הסילוקין, שבאמצעותו מתנהלת ההתחשבנות בין המינהל וחברת דלק לענין
 הסדר מבנה המחיר.

 2. (א) בין המינהל ובין חברת דלק תנוהל מערכת התחשבנות לצורך קביעת ההפרש בין
 עלויות חמרי הדלק ובין ההכנסות ממכירת חמרי דלק לצרכן (להלן - ההתחשבנות).

 (ב) ההתחשבנות תיעשה במסגרת המסלקה, במתכונת, בצורה, בתדירות ובדרך שהדבר
 נעשה על פי הסדר מבנה המחיר.

 3. (א) עלויות חמרי הדלק ומבנה המחיר טעונים אישור המנהל.

 (ב) המנהל יתן אישור לענץ סעיף קטן (א), לאחר התייעצות עם חברת הדלק.

 4. המנהל רשאי לקבוע הוראות משלימות לענין צו זה ביחס לכל חברת דלק.

 5. (א) המנהל או מי שהוא הסמיך לצורך כך, רשאי לעיין במסמכים ורשומות של חברת מסירת מידע
ם י כ מ ס מ  הדלק בשעות העבודה המקובלות, ככל שהדבר ידרש לצורך ביצוע צו זה. י

 (ב) חברת דלק וכל מי שמועסק בידי החברה או בשירותה חייב למסור למנהל או למי
 שהוא הסמיך כאמור בסעיף קטן(א) את הידיעות, הדוגמאות, הפנקסים ושאר המסמכים שיש בהם

 כדי להבטיח או להקל את ביצועו של צו זה.

 תחילה

 משה שחל
 שר האנרגיה והתשתית

 6. תחילתו של צו זה ביום ו׳ באב התשמ״ז (1 באוגוסט 1987).

 ד׳ באב התשמ״ז(30 ביולי 1987)

 צו המועצות למוצרי פידות וירקות (ייצור וייצוא)
 (הארכת תוקף כינון המועצה למוצרי פדי הדד) (מסי 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22, 36, 37 ו־55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור
 וייצוא), התשל״ג-1973', ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. תקפו של צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)(כינון מועצה למוצרי פרי הארכת תוקף
 הדר), התשל״ו-21975, מוארך לתקופה של שלוש״שנים מיום ח׳ בתשרי התשמ׳׳ח (1 באוקטובר

.(1987 

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ד בתמוז התשמ״ז (21 ביוני 1987) א
 >חמ 3-1666) שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 292.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 6¡ התשמ׳׳ז, עמי 696.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס׳ 16), התשמ״ז-1987 ן

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

 תיקו! התוספת 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (414)2 יבוא:
 השניה

 (415) פודינג מוכן לאכילה (לא כולל פודינג על בסיס חלב או פודינג שנקבע לו מחיר
 מרבי), המסווג בפרט מכם 21.07.9900 של תעריף המכס:

 (416) מוצרים מקמח, מקיבר, מעמילן או מתמצית לתת, המשמשים כמזון לתינוקות,
 המסווגים בפרטי מכס 19.02.9900, 21.07.9900, 21.07.2000 של תעריף המכס!

 (417) תערובות יבשות בשקיות למעט אבקות מרק ואבקות פודינג, המיועדות להכנה
 מהירה של תבשילים, המםווגות בפרט מכם 21.07.9900 של תעריף המכס!

 (418) .שומן למאכל מהצומח לשמוש תעשייתי, המסווג בפרט מכס 15.12.2000 של
 תעריף המכס:

 (419) מוצרי מזון מוכנים לאכילה ארוזים באריזה של עד 15 גרם למעט תה, המסווגים
 בפרט מכס 21.07.9900 של תעריף המכס:

 (420) שיבולת שועל המסווגת בפרטי מכס 10.04, 19.05 של תעריף המכס:

 (421) שמורי פירות וירקות למעט קטשופ, המסווגים בפרטי מכם 20.01, 20.02, 20.04, י
 20.06, 20.07 של תעריף המכס:

 (422) סרטי צילום רגישים לאור שלא נחשפו לאור, המסווגים בפרט מכם 37.02.9900: ן

 (423) שטיחים ארוגים המסווגים בפרט מכס 58.02 של תעריף המכס:

 (424) תקליטים וקלטות שמע, המסווגים בפרט מכס 92.12 של תעריף המכס:

 (425) מטבעות בעלות הילד חוקי המםווגות בפרט מכס 72.01 של תעריף המכס:

 (426) תנורי חימום בחשמל, המסווגים בפרט מכס 85.12 של תעריף המכס:

 (427) מיכלים לריסוס(אירוםולים) המסווגים בפרט מכם 76.10.5000 של תעריף המכס:

 (428) תאים ראשוניים וסוללות מליתיום, המסווגים בפרט מכס 85.03 של תעריף המכס:

 (429) מצברי ניקל־קדמיום המסווגים בפרט מכס 85.04.1010 של תעריף המכס:

 (430) מכשירי שידור ומכשירי קליטה רדיו-טלגרפיים ורדיו-טלפוניים, המסווגים בפרט
 מכס 85.15.1000 של תעריף המכס:

 (431) פקקים פקקי כתר ומכסי בקבוקים, המסווגים בפרט מכס 83.13 של תעריף המכס:

 (432) תערובות ביטומניות המסווגות בפרט מכס 27.16 של תעריף המכס;

 (433) דו־תחמוצת פחמן באריזות במשקל עד קילוגרם אחד, המסווג בפרט מכם 28.13
 של תעריף המכס:

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 218; התשמ״ז, עמ׳ 1205.
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 (434) טולואן וקםילן המסווגים בפרט מכם 29.01.9900 של תעריף המכס!

 (435) חומרים אורגניים פעילי שטח שהם תכשירים לכביסה ולניקוי, המסווגים בפרט
 מכס 34.02 של תעריף המכס:

 (436) מוצרים מאספלט, מביטומן או מגטון-אםפלט, המסווגים בפרט מכע 68.08 של
 תעריף המכס:

 (437) נייר או קרטון גלי, לרבות לוחות קרטון גלי, המסווגים בפרט מכס 48.05.2000
 של תעריף המכס:

 (438) אריזות קופסאות וכלי קיבול מקרטון גלי, המסווגים בפרט מכס 48.16.2000 של
 תעריף המכס:

 (439) ספרים למעט ספרי לימוד המאושרים כספרי לימוד על ידי משרד החינוך
 והתרבות, המסווגים בפרק 49 של תעריף המכס:

 (440) עתונים יומיים המסווגים בפרק 49 של תעריף המכס:

 (441) תכשירי ניקוי והלבנה, המסווגים בפרט מכס 38.19.9920 של תעריף המכס:

 (442) על־בורט הנתרן, המסווג בפרט מכס 28.46.1000 של תעריף המכס:

 (443) מזרונים המסווגים בפרט מכס 94.04 של תעריף המכס.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א באב התשמ״ז (16 באוגוסט 1987). תחילה

ם סי ן משה נ ו ר ל ש א י ר  כ״ז בתמוז התשמ״ז (24 ביולי 1987) א
 (חמ 13-1976 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(שינוי התוספת השלישית
 לחוק) (מס׳ 19) (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-11986, אנו מצווים לאמור:

 1 . בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(שינוי התוספת השלישית לחןק) הוספת סעיף 2
 (מס׳ 19), התשמ״ז-21987, אחרי סעיף 1 יבוא:

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

ם סי ל משה נ ח ש ה ש  ב׳ בתמוז התשמ״ז(29 ביוני 1987) מ
 (חמ 3-1977) שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 י סייח התשמ״ו, עמ׳ 2; התשמ״ז, עמי 26.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 925.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 65), התשמ״ז-1987

 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
 למצרכים), התשמ״ו-21986, אנו מצווים לאמור:

 (1) בחלק עשרים וששה, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתואריים בפסקה זו,
 יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״ח המחיר כש׳׳ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 ״דפדפת דפרון חמן
 או דפתר אוקטב - 40 דף 0.43 0.32

 בלוק •ציור דפרון חמן
 או דפתר 12 דף 0.56 0.48״!

 (2) בחלק עשרים ושמונה, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה
 זו, יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 באזור אילת

 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן הםוג כולל מע״מ

 ״נורות ליבון רגיל תדיראן 40 וואט 0.96 0.83
 נורות ליבון רגיל תדיראן 60 וואט 1.23 1.03
 נורות ליבון רגיל תדיראן 75 וואט 1.29 1.10
 נורות ליבון רגיל תדיראן 100 וואט 1.29 1.10
 נורות ליבון לונג ליף תדיראן 40 וואט 1.08 0.90
 נורות ליבון לונג ליף תדיראן 60 וואט 1.36 1.16
 נורות ליבון לונג ליף תדיראן 75 וואט 1.44 1.21
 נורות ליבון לונג ליף תדיראן 100 וואט 1.44 1.21
 נורות ליבון היי לייט תדיראן 40 וואט 1.25 1.09
 נורות ליבון היי לייט תדיראן 60 וואט 1.57 1.33
 נורות ליבון היי לייט תדיראן 75 וואט 1.65 1.41

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 100 וואט 1.65 1.41״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987).

נ ן משה נסי ו ר אל ש  כ״ו בתמוז התשמ״ז (23 ביולי 1987) אר י
 (חמ 3-1978) שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק׳׳ת התשמ׳׳ו, עמי 380: התשמ״ז, עמ׳ 1233.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 66), התשמ״ז-987ו

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

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

 (1) בחלק רביעי - ״שימורים, ירקות מוקפאים, חומץ׳/ המצרכים ״אפונה בגודל בינוני״
 עד ״מלפפוגים 7-9 יחידות לפחית ״גולן״ מתוצרת י׳בית השיטה״״, תאורם ומחיריהם -

 בטלים:

־ ״טחינה, מיונית, חלבה״, המצרכים ״קורנפלור מתוצרת ״גלעם״״ עי  (2) בחלק תשי
 ו־״פודינג וניל, קרמל, תות או לימון מתוצרת ״גלעם״״, תאורם ומחיריהם - בטלים:

 (3) חלק חמישה־עשר - ״מזון לתינוקות״ - בטל:

 (4) חלק עשרים־וארבעה - ״חמרי ניקוי״ - בטל:

 (5) חלק עשרים־וחמישה - ״חמרי רחצה וחיטוי״ - בטל.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א באב התשמ״ז (16 באוגוסט 1987). תחילה

סים ן משה נ ו ר ל ש א י ר  כ״ט בתמוז התשמ״ז (26 ביולי 1987) א
 (חמ 3-1978) שר,התעשיה והמסחר שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 380: התשמ״ז, עמ׳ 1248.

 צו הדרכים ומסילות הברזל (המה ופתוח) (דרך מס׳ 40(81)
 באד־שבע - צומת ראם: קטע בית קמה - צומת מלאכי), התשמ״ז-1987

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

 1. (א) הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 127.008- תחולת הפקודה
ן על הדיר ן י ת צ ד ו ק נ ת ב מ י י ח ס מ ה  126.388 בקירוב על דרך מס׳ 3 אשקלון - צומת ראם - גבול עזה2, ו

 126.938-127.258 בקירוב, על דרך מס׳ 40: קטע צומת פלוגות - צומת מלאכי3.

 (ב) הדרך האמורה עוברת בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת וגבולותיה מסומנים
 לשם זהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/8/7080 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר הבינוי

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

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הדרום רח׳ החלוץ 127, באר־שבע, ישות לעיין
ה פ מ  וכל מעונין זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40; ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1393.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמי 791.
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 תוספת

 גוש חלקות

.15 ,12 ,11 ,10 ,2 30 
.4 ,3 ,2 2730 

.30 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 2723 

י ד לו  כייר בתמוז התשמ״ז (21 ביולי 1987) דו

 >חמ 3-162) שר הבינוי והשיכון

 המועצה המקומיות (מועצות אזוריות)(גזו), (תיקון מסי 2), התשמ״ז•

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 תיקון פרט >ט< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958/ בפרט
 בתוספת הראשונה . ,

 (ט) -
 (א) אחרי שם היישוב כרמי יוסף בטור א׳ ותאור השטח שלידו בטור ב׳ יבוא:

 ״מכבים חלקי הגושים 5310 ו־5647 וחלק מהשטח הלאימוסדר שממזרח
 לגוש 5310, כפי שמסומן במפה.״ <

 (ב) בסוף תאור השטח הכללי, מתחת לקו המפריד, במקום: ״במזרח ובדרום - הקו הירוק
 המסומן במפה״ יבוא ״במזרח ובדרום - הקו הירוק המסומן במפה, למעט תחוס הישוב ^

 מכבים כמתואר בטור ב׳ לפרט זה לצד הישוב מכבים הקבוע בטור א׳.

ר י מ ק ש ח צ  י׳׳ב בתמוז התשמ״ז (9 ביולי 1987) י
 >חמ 0-136 ראש הממשלה ושר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת התשי׳׳ח, עמי 1256; התשכ״ב, עמי 2533! התשכ״ז, עמי 72: התשמ״ו, עמי 1402.

 צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס׳ 5), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', זאני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 182 1 . בסעיף 182 לצו המועצות המקומיות(א), התשי״א-21950, במקום ״שלוש מאות וחמישים

 שקלים חדשים״ יבוא ״ארבע מאות שקלים חדשים״.

ר י מ ק ש ח צ  ט׳ בתמוז התשמ״ז (6 ביולי 1987) י
 1חמ 13-269 ראש הממשלה ושר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת התשי״א, עמ׳ 178; התשמ׳׳ו, עמי 413 ו־1177: התשמ״ז, עמי 268.
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 צו המועצות המקומיות (נ) (תיקון מסי 3), התשמ״ז-987ו

 i בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות/ אני מצווה לאמור:
ת תיקון סעיף 182  1. בסעיף 182(ב) לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953, במקום ״שלוש מאו

 וחמישים שקלים חדשים״ יבוא ״ארבע מאות שקלים חדשים״.

 הודעת החברות (שינויים בשבר כונסי נכסים ומפרקים)
 (מס׳ 2), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15(ד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים
 ומפרקים ושכרם), התשמ״א-1981' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ם עדכון שכר ו י  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א), 9(א) לתקנות, החק> מ
 ז׳ באב התשמ״ז (1 באוגוסט 1987), כדלקמן:

 * שכר ניהול 7. ״(א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חדשים, שכר

 ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא
 נקבע, כמפורט להלן:

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

 »׳. בתמוז התשמ״ז (6 ביולי 1987)
 (חמ 3-701)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק׳׳ת התשי״ג, עמ׳ 1774: התשמ״ו, עמ׳ 1368: התשמ״ז, עמי 331.

 (1) לגבי 70,210 השקלים החדשים הראשונים - 5%
 (2) לגבי 175,530 שקלים חדשים נוספים - 4%
 (3) לגבי 210,610 שקלים חדשים נוספים - 3%
 (4) לגבי 702,090 שקלים חדשים נוספים - 2%
 (5) לגבי 702,090 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (6) לגבי 702,090 שקלים חדשים נוספים - 0.5%
 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

 ״(א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש,
 כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום
 תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל

 שכר מימוש 8.

 התפקיד מכונם נכסים או מפרק אחר:
 (1) לגבי 3,510 השקלים החדשים הראשונים או חלק מהם - 351 ש״ח

 (2) לגבי 3,510 שקלים חדשים נוספים - 10%
 (3) לגבי 7,020 שקלים חדשים נוספים - 8%
 (4) לגבי 28,100 שקלים חדשים נוספים - 5%

 "ק״ת התשמ״א, עמ׳ 646: התשמ״ב, עמי 327: התשמ״ד, עמי 852 ועמי 2375: התשמ״ז, עמי 1190.
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 (5) לגבי 70,210 שקלים חדשים נוספים - 4%
 (6) לגבי 210,610 שקלים חדשים נוספים - 3%
 (7) לגבי 421,220 שקלים חדשים נוספים - 2%
 (8) לגבי 702,090 שקלים חדשים נוספים - 1%

0״  (9) לגבי כל שקל חדש נוסף -5%.

 שכר חלוקה 9. ״(א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד

 לנושי החברה כמפורט להלן -
 (1) לגבי 28,100 השקלים החדשים הראשונים - 4%
 (2) לגבי 35,105 שקלים חדשים נוספים - 3%
 (3) לגבי 35,105 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (4) לגבי 702,090 שקלים חדשים נוספים - 0.5%
 (5) לגבי 702,090 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

ם  ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987) עמרם בלו
 הכונס הרשמי

 החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם)
 (תיקון מס׳ 5), החשמ״ז-987ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, י
 התשכ״ט-11969, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

* 
 תיקו! סעיף 8 1. בסעיף 8 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון(חברי־הכנםת ושאיריהם),

 התש״ל-21969, בסופו יבוא: ״כיהן תקופה קצרה מזו - תחושב גם תקופת כהונתו כשר שאינה
 מזכה אותו בגימלאות לפי החלטת הגימלאות לשרים.״

ר ס י י ה ך כ י  א׳ באב התשמ״ז (27 ביולי 1987) מ
 (חמ 13-193 יושב־ראש ועדת הכנסת

 סייח התשכ״ט, עמי 98.
 ק׳׳ת התש״ל, עמי 33; התשמ״ז, עמ׳ 371.

 תיקון טעות

ת ו נ ק ת רסמו בקובץ ה ות - ניכויים והנחות), התשמ״ז-1987, שפו נ ת שו ו ת מס הכנסה (תיקון תקנ ו נ ק ת  ב
ה (1), במקום 36,000 דולר״ צ״ל ״33,600 דולר״. ק ס פ ה 4, ב נ ק ת , עמי 965, ב  5034, התשמ״ז

 (חמ 3-1297)
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ם, דפוס הממשלה, ירושלים לו ל חדש 0334-2883 סודר בסדריצי ק  המחיר 1.20 ש




