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־1988 ו מהגשת דין־וחשגוו), החשמ״ח־  תקנות מס הכנסה (פסו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה

 ״משכורת״ -

 ״הכנסה מדמי שכירות״

 ״הכנסה נוספת״ -

 (1) הכנסת עבודה!

 (2) קיצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה!

 (3) מענק פרישה או מוות כמשמעותו בסעיף 9(7א) לפקודה,
 החייב במס;

 (4) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה כמשמעותו בפסקה (6)
 להגדרת ״הכנסה מיגיעה אישית״ בסעיף 1 לפקודה, החייב במס.

 הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס לפי סעיף 122 לפקודה;

 (1) הכנסה שנוכה ממנה מם במקור מכח סעיפים 164,161 או 170
 לפקודה, בשיעור שאינו נמוך מ־40% או באישור פקיד השומה

 בשיעור שאינו נמוך מ־30%;

 (2) הכנסה מריבית או מדיבידנד, שנתקבלה ממוסד בנקאי, שחל
 לגביה שיעור מס מוגבל ונוכה ממנה במקור מלוא המם, או שחל

 לגביה פטור ממם.

 2. (א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה ממשכורת, מדמי שכירות,
 מהכנסה נוספת או מצירוף של אלה, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה, ובלבד
 שנתמלאו התנאים הקבועים בתקנות משנה(ג) ו־(ד) ושסך כל ההכנסות האמורות, בשנת המם, לא

 עלה על המפורט להלן:

 (1) משכורת ודמי שכירות - 120,000 שקלים חדשים;

 (2) הכנסה נוספת - 30,000 שקלים חדשים או מחצית מסך כל הכנסת היחיד
 ממשכורת ומדמי שכירות, לפי הנמוך.

 (ב) בני זוג הזכאים לחישוב נפרד של המס על הכנסתם מיגיעה אישית, יחולו התקרות
 הקבועות בתקנת משנה (א), לגבי כל אחד מבני הזוג, על הכנסתו.

 (ג) הפטור הקבוע בתקנת משנה(א) יחול רק אם מההכנסה ממשכורת נוכה מם במקור
 בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודה והתקנות על פיו.

 (ד) כללה משכורתו של יחיד בתקופה כלשהי בשנת המס, סכומים שנתקבלו ממספר
 עבודות או ממספר מקורות מהמנויים בהגדרת ״משכורת״, יחול הפטור הקבוע בתקנת משנה(א)
 רק אם מאחד הסכומים נוכה במקור מס כאמור בתקנת משנה(ג) ומשאר הסכומים נוכה במקור מם

 בשיעור שאינו נמוך מ־45% או בשיעור שקבע פקיד השומה.

 3. (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים
 לגביו אחד מאלה:

 (1) הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה;

 הגדרוו?

 פטור מהגשת דר׳ח

 סייג לפטור

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
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 (2) הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו והם אינם רשאים לתבוע חישוב
 נפרד של המם בהתאם לסעיף 66 לפקודה:

 (3) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או סכום
 שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות

 כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה;
 (4) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה שכר גפורטאים כהגדרתו בסעיף
 1 לצו מם הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שבר מרצים, שכר מעניקי

 שירותי משרד, ושכר ספורטאים כהכנסה), התשכ״ז-1967;

 (5) היה חייב להגיש דין וחשבון לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו.

 (ב) האמור בתקנת משנה(א)(5) לא יחול לגבי יחיד שהיתה לו כשנת המס הכנסה מדמי
 שכירות ושבשנת המם הקודמת נתחייב בהגשת דו״ח דק משום שהיתה לו הכנסה מהשכרת דירה

 למגורים שעליה לא שילם מם לפי סעיף 122 לפקודה.

 4. יחיד תושב ישראל שכל הכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או ממשלח יד, יהיה פטור מהגשת פטור כמקרים
י מסויי״ים א פ ן ה ם ש ן כ ל ס ה ע 1 ? א ע 1 ס ? מ ז ת ן נ ש ו ב ת ם נ כ ך ^ ה ם ם ה א ד ו ק פ > ; , 1 3 ף ! י ע י ס ל פ  דין וחשבון ע

 שלושה מסכום נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן באותה שנת מם לפי סעיפים 34 וי36 לפקודה.

ת דין פטור לתושב חוץ ש ג  5. תושב חוץ שהיתה לו הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל, יהא פטור מחובת ה
 וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה, אם מההכנסה האמורה נוכה מס במקור לפי סעיפים 164,161 או

 170 לפקודה והיא מהמקורות המפורטים להלן:

 (1) מעסק או משלח יד אשר הפעילות בהם התמשכה בשנת המם תקופה או תקופות
 שאינן עולות בסך הכל על 180 יום;

 (2) ממשכורת:
 (3) מריבית, דיבידנד או תמלוגים.

 6. הפטור מהגשת דו״ח לפי תקנות אלה לא יחול לגבי דו״ח שיחיד נדרש להגישו על ידי פקיד סייג לפטור
 השומה.

 7. תחולתן של תקנות אלה לגבי,הדו״חות שחייבים להגישן לשנת המס 987! ואילך. תחולה

 8. תקנות מם הכנסה(פטור מהגשת דין וחשבון), התשל״ט-21978 (להלן - תקנות הפטור), ביטול
 בטלות לגבי הדו״חות לשנת המס 1987 ואילך.

ם סי  כ״ב בשבט התשמ״ח (10 בפברואר 1988) משה נ
 >חמ 0-720 שר האוצר

 2 ק״ת הת?זל״פ, עמ׳ 242.

ל ריבית כשל הלוואה מתושב חוץ)  צו מס הכנסה (זוטוד ממס ע
 (מסי 9), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 לפי חוקייסוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ התשמ״ז, עמ׳ 158.
 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 קובץ התקנות 5091, כ״ח באדר התשמ״ח, 17.3.1988 581



 פמא (פתוח משאבי 1. (א) בסעיף זה -
 אנרגיה) ב«״מ

 ״מלווה א׳״ - .F.E.C (הבנק לסחר חוץ של פינלנד).

 ״מלווה ב׳״ - בנק Postipankki (פינלנד).

 ״לווה״ - פמא (פתוח משאבי אנרגיה) בע״מ.
 ״הלוואות״ ־ אשראי בסך של 7.6 מיליון דולר שקיבלה הלווה ממלווה א׳ ואשראי בסכום של 3

 מיליון דולר שקיבלה הלווה ממלווה ב׳ בשנים 1987 ו־1988.
 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת הלווה למלווים על ההלוואות תהא פטורה ממס.

 פטור ממס לחברת 2. (א) בסעיף זה -
Bankers Trust 

 ״המלווה״ - Bankers Trust (ארה״ב);

 ״הלווה״ - חברת תדיראן בע״מ!

 ״הלוואה״ - הלוואה בסך של 15 מיליון דולר ארה״ב שקיבלה הלווה מהמלווה בשנים 1988
 ו־1989 לתקופה של 6 שנים.

 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת הלווה למלווה על ההלוואה, תהא פטורה ממס.

 פטור ממס לחברת 3. (א) בסעיף זה -
 כיתן בע״מ

 ״מלווה״ - .Bankers Trust Co. Ltd (ארה״ב);

 ״הלווה״ - חב׳ כיתן בע״מ;

 ״הלוואה״ - אשראי בסך של עד 5 מיליון דולר ארה״ב שקיבלה הלווה מהמלווה בשנת 1988,
 המתחדשת מדי ששה חודשים,

 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת הלווה למלווה על ההלוואה, תהא פטורה ממס.

ם סי  כ״ד בשבט התשמ״ח (12 בפברואר 1987) משה נ
 >חמ 3-1895) שר האוצר

, החשמ״ח-1988 ( ן  תקנות חינוך ממלכתי(העבדה)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג-1953', ולאתר התייעצות
 בועד החינוך, אני מתקין תקנות אלה:

 חיקון תקנה 12ב 1. בתקנה 12ב לתקנות חינוך ממלכתי(העברה), התשי״ט-21959, במקום ״למוסד״ יבוא

 ״למוסד־חינוך כהגדרתו בחוק הלימוד״.

ן בו  כ״ד בשבט התשמ״ח (12 בפברואר 1988) יצחק נ
 (חמ 3-254) שר החינוך והתרבות

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 137.

 2 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 1169¡ התשל״ח, עמי 742 ועמי 1199.
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 תקנות הסמים המסובנים (תיקון), החשמ״ח-988ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],.התשל״ג-11973, אני
 מתקינה תקנות אלה:

 1. בתוספת השלישית לתקנות הסמים המסוכנים, התש״ם-21979, בטור ב/ מתחת למספר תיקון התוספת
ת י ש י ל ש  ״60״ לצד ״מורפין״ בטור א׳ יבוא: ה

 טור ב׳

 ״למעט ביחידת מינון מוצקה הניתנת לפי מרשם לחולה סרטן ובתנאים אלה:

 א. צורת המינון המוצקה כאמור הינה בעלת פעילות ממושכת המיועדת לנטילה דרך
 הפה.

 ב. הרופא רושם המרשם ציין על גבי המרשם את האבחנה המקצועית.״

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר  ט״ו באדר התשמ״ח (4 במרס 1988) שושנה א
 >חמ 3-1368) שרת הבריאות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526.
 ק״ת התש״ם, עמ׳ 180! התשמ״ד, עמי 1397.

), התשמ״ח-1988 ן  תקנות אגדות חקלאיות (הצמדה למדד)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, ,15, 30, 31, 37, 38 וי43 לחוק הפיקוח על מצרכים
 \ ושירותים, התשי״ח-11957, סעיפים 2, 4, 5, 6, 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-21956,
 סעיפים 3, 4 וי4א לחוק הזרעים, התשט״ז-31956, סעיף 6 לחוק הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
 התשי״ד-41954, סעיפים 18 וי20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 51945, סעיף 9 לפקודת הגנת
 הדבורים [נוסח חדש], התשמ״ג-61983, סעיפים 16,15,14,13,12,10,6,4 וי23 לחוק הפיקוח
 על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי״ז-71957, סעיף 16 לפקודת הכלבת, 81934,
 סעיף 16 לפקודת הרופאים הוטרינריים9, סעיף 3 לחוק השבחת ייצור חקלאי(בעלי חיים),
 התשי״ב-101952, סעיף 104 לחוק זכות מטפחים, התשל״ג-1973״, סעיף 16 לחוק הפיקוח על
 קידוחי המים, התשט״ו-121955, סעיפים 22א ו־159 לחוק המים, התשי״ט-31959', סעיף 9
, סעיף 16 לחוק הגנת חיית הבר, ,  לפקודת הדיג, 141937, סעיף 26 לפקודת היערות5

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 79.

 3 ס״ח התשט״ז, עמי 977.

 4 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 137.

 5 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 155.

 6 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 36, עמי 151.

 7 ס״ח התשי״ז, עמי 44.

 8 ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמ׳ 242.

 י חוקי א״י, כרד ב׳, עמי 1502.
1 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 128. 0 

1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 272. 1 

1 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 84. 2 

1 ס״ח התשי״ט, עמי 169. 3 

1 ע״ר 1937, תוס׳ 1, עמ׳ 137. 4 

 ״ חוקי א״י, כרך אי, עמי 690.
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 התשט״ו-161955, ובתוקף שאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת
 לפי סעיף 1(ב) לוזוק־יסוד: משק המדינה17, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ״א-81981' -

 (1) בתקנת משנה (ב), במקום ״שפורטו בתוספת״ יבוא ״שבתקנות שבתוספת״.

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה(ב) יועלו האגרות בכל יום העלאה רק אם שיעור
 העליה במדד הגיע לחמישה אחוז לפחות! לא הגיע השיעור לחמישה אחוז, יצטבר
 שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום ההעלאה הבא אחריו, וכן הלאה עד שהשיעור

 המצטבר מיום ההעלאה האחרון יגיע לחמישה אחוז לפחות.

ן  אריה נחמקי
 שר החקלאות

 כ״ג בשבט התשמ״ח (11 בפברואר 1988)
 וחמ 3-1181)

1 ס׳׳ח התשס״ו, עמ׳ 10. 6 

1 ס״ח התשל׳׳ח, עמ׳ 206. 7 

1 ק״ת התשמ״א, עמי 1564¡ התשמ״ד, עמי 130. 8 

 צו הפיקוח על מציבים ושירותים (בתי מלון) (תיקון מס׳ 12),
 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15 ו־27 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח-1957', אני מצווה לאמור:

 תיקו! העיף 4א 1 . בסעיף 4א(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(בתי מלון), התשכ״ז-21967(להלן - הצו

 העיקרי), במקום ״כדרגת ״בעיון״״ יבוא ״בדרגה החדשה שנקבעה לו או בדרגת ״בעיון״״.

ר  כ״ט בטבת התשמ״ח (19 בינואר 1988) אברהם שרי
 (חמ 3-1620) שר התיירות

 1 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ח, עמ׳ 29.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 256¡ התשמ״ח, עמ׳ 418.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מרבי להשתלמות

 בנהיגה), התשמ״ח-988ו

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

 מחיר מרבי 1. המחיר המרבי בעד קבלת השתלמות בנהיגה הניתנת מטעט רשות הרישוי לפי תקנה 213

 לתקנות התעבורה, התשכ״א-21961, הוא 40 שקלים חדשים.

 י״ד בשבט התשמ״ח (2 בפברואר 1988)
ם סי ו משה נ פ ר ו  >חמ 3-1978) חיים ק

 שר התחבורה שר האוצר
 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים (תיקון מס׳ 95), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
׳ אנו מצווים לאמור:

 שעה), התשמ׳׳ו-11985

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק ששי, במקום המחירים של המצרכים המפורטים להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה לצרכן-

 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

5.34 6.14 
 מכל פלסטי

 400 גרם או זכוכית
 ״אבקת מרק בשר או עוף או פטריות

 מתוצרת ״ויטה״ או ״תלמה״

 400 גרס מכל פלסטי 6.18 5.37
 אבקת מרק בשר או עוף או פטריות

 מתוצרת ״אסם״

 אבקת מרק ירקות מתוצרת ״אסם״ 400 גרס מכל פלסטי 4.87 4.23

 400 גרם מכל פלסטי 4.84 4.21
 אבקת מרק ירקות מתוצרת ״תלמה״

 או ״ויטה״

 אבקת מרק פטריות מתוצרת ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 12.77 11.10

 1 ק״ג שקית 12.77 11.10
 אבקת מרק בשר או עוף מתוצרת ״אסם״

 או ״תלמה״

 אבקת מרק בשר או עוף מתוצרת ״ויטה״ 1 ק״ג שקית 12.68 11.03

 אבקת מרק ירקות מתוצרת ״אסם״ 1 ק״ג שקית 9.38 8.16

 אבקת מרק ירקות מתוצרת ״ויטה״ 1 ק״ג שקית 9.36 8.14״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988). תחילה

 י״ד בשבט התשמ״ח (2 בפברואר 1988)
ם  (חמ 3-1978) אריאל שרון משה נסי

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י סייח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ח, עמי 544.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים (תיקון מסי 96), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 ס״ח התשמ״ו, «מ׳ 2.
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 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק ראשון, במקום מחיריו של סוכר, יבואו המחירים הנקובים
 לצדו בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה לצרכן -

 המצרך המשקל כולל מע״מ באזור אילת המשקל

ג 0.76 0.66״. ״ כר 1 ק  ״סו

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988).

 י״ד בשבט התשמ״ח (2 בפברואר 1988)
ם ן משה נסי  >חמ 0-1978 אריאל שרו

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 2 ק׳׳ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ח, עמ׳ 585.

 צו יציבות מחידים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)

 (מחירים מרביים למצרכים (תיקון מס׳ 97), התשמ״ח־־1988

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

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים), התשמ״ו-&2198, בחלק שני, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
 המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב/ לפי הענין:

 טור א׳ טוב ב׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה לצרכן -

 כולל מע״מ באזור אילת
 המצרך התכולה האריזה

ק 0.48 0.42 ו ב ק ל ב ״ ר 48 ס ש רה נ  ״בי

ק חוזר 0.45 0.39 ו ב ק ל ב ״ לדסטאר״ 35 ם ו רה ״ג  בי

ק חוזר 0.58 0.50 ו ב ק ל ב ״ רה ״גולדםטאר״ 48 ס  בי

ק או פחית 0.93 0.81 ו ב ק ל ב ״ ״ 33 ס  בירה ״מכבי

ק 0.43 0.37״. ו ב ק ל ב ״ ת (מאלט) 48 ס ת  משקה ל

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988).

 י״ד בשבט התשמ״ח (2 בפברואר 1988)
ם סי ן משה נ  (חמ 0-1978 אריאל שרו

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380: התשמ״ח, עמי 585.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים (תיקון מס׳ 98), התשמ״ח־־1988

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקיו התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק שבעהיעשר, במקום מחירי סיגריות וירג׳יניה מתוצרת
. ובמקום מחירי סיגריות  ״דובק״ כמפורט להלן, יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ רב/

 מיובאות (להלן - מןובאות), יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ רב׳ להלן:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה לצרכן
 המצרך כולל מע״מ באזור אילת

0.96 

 1.00״!

0.80 
1.30 
1.60 
1.75 
2.25 
1.90 
1.22 
2.00 

 2.70״.

1.10 

1.15 

0.90 
1.50/ 
1.80 
2.00 
2.60 
2.20 
1.40 
2.30 
3.10 

 ״וירג׳יניה מתוצרת ״דובק״
 מונטה קרלו, ברודווי 80

 ברודווי 100, טייפ 100, מונטנה

 מיובאות
 שייק, סודאן

 קאנסס, גולדקוסט
 קרוון אי

 פיטר סטיוונסון
 דנהיל, רוטמנס אינט, רויאלס, סנט מוריץ, קרטייה, מור

 קנט, מרלבורו, צ׳םטרפילד, פרלמנט, איב, ל.מ., לארק
 לאקי םטרייק

 קמל, ווינסטון, סלם, רוטמנם (80)
 איב סן לורן

 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בשבט התשמ״ח (4 בפברואר 1988). תחילה

 ט״ו בשבט התשמ״ח (3 בפברואר 1988)
 (חמ 3-1978) אריאל שרון משה נסים

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380¡ התשמ״ח, עמ׳ 586.

 הודעת מועצת הפידות (ייצורי ושיווק)(שינוי התוספת), החשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 62 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג-11973,
 לאחר התייעצות במועצה, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מודיעים לאמור:

 1. בתוספת לחוק2 - תיקון התוספת

 א. פרטים (35א׳ ר35ב׳) יסומנו (36) ר37) בהתאמה.

 ב. זני זית אירופאיים, פרטים (36) עד (48) יסומנו (א). עד (יג) בהתאמה.

 ם״ח התשל״ג, עמ׳ 310.
 ק״ת התשל״ט, עמי 247¡ התשמ״ג, «מ׳ 611.
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 ג. אחרי פרט ״(37)״ יבוא:

 ׳(38) אגס אסיאני
 (39) באבאקו

 (40) גמבוס
 (41) לונגאן

 (42) ספודילה
 (43) ספוטה לבנה

 (44) ספוטה שחורה
 (45) םפונדיאס

 (46) פיתאיה (מינים שונים)
 (47) פפינו

 (48) פרי היאק
 (49) שיזף הודי״.

 ט׳ בטבת התשמ״ח (30 בדצמבר 1987)
ן ו ר ש ל א י ר  (חמ 3-1666) א ר י ה נ ח מ ק י ן א

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

), התשמ״ח-1988 ן  צו המועצות המקומיות (א)(תיקו

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

 תיקון סעיף 88! 1. .. בסעיף 188(א) לצו המועצות המקומיות(א), התשי״א-21950, במקום ״תוך 30 יום מתום

 שנת הכספים״ יבוא ״תוך 150 ימים מתום שנת הכספים״.

 ה׳ בשבט התשמ״ח (24 בינואר 1988)
 (תמ 3-269)

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

 2 ק״ת התשי״א, עמ׳ 178.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(בני שמעון, תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ח-988ו

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, במקום
 פרט (ו) יבוא: ״(ו)

 בני שמעדן

 .בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור בני שמעון הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה ביד
 שר הפנים ביומב׳ בשבט התשמ״ח(8 בפברואר 1988) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, בארישבע, ובמשרד המועצה האזורית בני שמעון,

 צומת בית קמה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת התשיי׳ח, •עמי 1256: התשמ״ז, עמי 1340.

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה ושר הפנים

 החלפת פרט (ו)
 בתוספת הראשונה
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 טור א׳ טור ב׳

 בית קמה השטח המסומן כמפה באות א

 ברוש השטח המסומן במפה באות ב׳

 דביר השטח המסומן במפה באות ג׳
 חצרים השטח המסומן כמפה באות ד׳
 כרמים השטח המסומן במפה כאות ה׳
 להב השטח המסומן במפה באות ו׳
 משמר הנגב השטח המסומן במפה באות ז׳

 נבטים השטח המסומן במפה באות ח׳
 שובל השטח המסומן במפה באות ט׳
 תאשור השטח המסומן כמפה כאות י׳

 תדהר השטח המסומן במפה כאות י״א
 להבים השטח המסומן במפה באות י״ב
 שומריה השטח המסומן כמפה באות י״ג

 תחילה

 השטח המותחם במפה בקו כחול, פרט לשטחים המתוחמים בקווים אדומים.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988).

 יצחק שמיר
 ראש •הממשלה' ושר הפנים

 כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988)
 (חמ 3-136)

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(לכיש, ת*קון),

 התשמ״ת-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 וי2 לפקודת המועצות• המקריות אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), התשי״ח^8ל49, במקום החלפת >ורט(ל)
; . , , בתוספת הראשונה א ן ב ) י ל ) ^ 

 ״(ל)
• • , י י • ־ • , ; ״ י • : - י  . לכיש־־' ־ י

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור לכיש הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988) ושהעתקים׳ממנה נמצאים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום, בארישבע, ובמשרדי:,הממצה•• האזורית לכיש,

 נהורה. ־ ־ . י

 י דיני מדינת י*ראל, נוסח חדש 9, 8מ׳ 256.
 2 ק״ת התשי״וו, עמ׳ 1256 : התשמ״ג, עמ׳ 879.
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 טור א׳ טור ב׳

 אחוזם השטח המסומן במפה באות א׳
 אמציה השטח המסומן במפה באות ב׳
 זהר השטח המסומן במפה באות ג׳
 יד נתן השטח המסומן במפה באות ד׳
 לכיש השטח המסומן במפה באות ה׳
 מנוחה השטח המסומן במפה באות ו׳
 נגה השטח המסומן במפה באות ז׳
 נהורה השטח המסומן במפה באות ח׳
 ניר חן השטח המסומן במפה באות ט׳
 עוצם השטח המסומן כמפה באות י׳

 שדה דוד השטח המסומן במפה באות י״א
 שדה משה השטח המסומן במפה באות י״ב
 שחד השטח המסומן כמפה באות י״ג
 שקף השטח המסומן כמפה באות ט״ו
 תלמים השטח המסומן כמפה באות י״ד

 השטחים המסומנים במפה באותיות: ט״ז, י״ז, י״ח, י״ט, כ׳.׳

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988).

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה ושר הפנים

 כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988)
 (תמ 3-136)

 צו המועצות המקוממת (מועצות אזוריות)(משוש), התשמ״ח-988ו

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, אחרי
 פרט (נט) יבוא:

 ״(ס)
 משוש

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור משוש הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988), ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד המועצה האזורית משוש.

 טור א׳ טור ב׳

 כמםומן באות א׳ במפה
 כמסומן באות ב׳ במפה
 כמםומן באות ג׳ במפה

 כסיפה
 ערוער
 שגיב

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1259¡ התשמ״ד, עמ׳ 1646.

 תחילה

 הוספת פרט (ס)
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 חברי המועצה

 תחילה

 2. מספר חברי המועצה הראשונה במועצה האזורית משוש יהיה שלושה עשר.״

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988).

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה ושר הפנים

 כ׳ בשבט התשמ״ח (8 בפברואר 1988)
 (חמ 3-136)

 החלפת התוספת

 תחילה

 אכרזת קרית שמונה (שימי תחום העיריה), החשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות', ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 1. במקום התוספת לאכרזה על עירית קרית שמונה, התשל״ד-21974, יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף 1)
 האזור שתושביו יהיו עירית קרית־שמונה כולל גושים וחלקי גושי רישום קרקע (ועד

 13135 עד TO 13146, 13170, 13171, 13184 13143 ,13141 עד 13186,
 14012, 14013, 14020, ו־14021 - בשלמותם!

 בכלל):
 הגושים:

 חלקי הגושים: 13142, 13147, 13148, 13150, 13151, 13172, 13173, 13181 עד 13183
 ו־13187 עד 13193 כמסומן במפה של תחום עירית קרית שמונה, הערוכה בקנה
 מידה 1:20,000 והחתומה בידי שר הפנים ביום ז׳ באדר התשמ״ח(25 בפברואר
 1988) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על

 מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרד עירית קרית שמונה״.

 2. תחילתה של אכרזה זו ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988),

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה ושר הפנים

 ז׳ באדר התשמ׳׳ח (25 בפברואר 1988)
 (חמ 3-906)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1241.

 צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתבניות איחוד וחלוקה מחדש

, החשמ״ח-1988 ( ן  בקרקע חקלאית למחח המרמ)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 והועדות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:
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 1. בסעיף 8 לצו ׳התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
 בקרקע חקלאית למחוז המרכז), התשמ״ו-21986, במקום ״עד יום כ״ט באלול התשמ״ז (23 ן

 בספטמבר .1987)״ יבוא ״עד יום ג׳ בטבת התש״ן(31 בדצמבר 1989)״.

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בתשרי התשמ״ח (24 בספטמבר 1987).

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה ושר הפנים

 כ״ח באלול התשמי״ז (22 בספטמבר 1987<
 (חמ 3-1684)

 ק״ת •התשמ-״ו, עמ׳ 463.

ן מס׳ 7),  צו הסדרת מקומות רחצה (כריכות שחיה מוכרזות)(תיקו
־198$  התשמ״ח־

׳ אני

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 וי4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-11964
 מצווה לאמור: . י ...

 1 • כתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה(בריכות שחיה מוכרזות), התש״ל-21970,
 בסופה יבוא:׳

 שה החכרה הרשווו המקומית גוש חלקות רישום קרקע

 ״בריכת נצרת נצרת 16581 33
 חמי טבריה טבריה 15070 5

 טירה . . טירה 7773 20
 עירונית רובע ח׳ אשדוד 2074 —

 סגולה יואב 2973 44, 48
 מיתרי. י . מיתר 100001 21״

 י׳ כאדר התשמ״ח (28 בפבךואד 1988) יצחק שמיר
 ראש הממשלה ושר הפנים

 י ס״ח *זתשב״ד, «מ׳ 172.

 י ק״ת התש״ל, עמ׳ 1725: התשמ״ו, עמ׳ 951: התשמ״ז, עמי 1027.

 תיקון סעיף 8

 תחילה

 תיקון התוספת
 הראשונה

ת סכום הפקדון), א ל ע ה ) ( ן י  וזודעת שיקים ללא כיסוי(סדרי ד
 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 17(ד) לתקנות שיקים ללא כיסוי(סדרי דין), התשמ״ב-1981,
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת סכום הפקדון 1. נוסח תקנה 17(א< לתקנות יהיה החל ביום ב׳ בניסן התשמ״ח(1 באפריל 1988) כדלקמן:

 ״(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 102 שקלים חדשים כפקדון לתשלום

ן מ ג ו ל  חיים ק
 המנהל הכללי של משרד המשפטים^

 הוצאות המשפט.״

 י״ד באדר התשמ״ח (3 במרס 1988)
 (חמ 3-1412)

 1 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 371¡ ד.תש9״ו, עמ׳ 744: החשמ״ז, עמ׳ 760.
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(אגית יישום), התשמ״ח-988ו  הודעת יישום ציוד הנדסי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ג) לתקנות רישוס ציוד הנדסי, התשי״ט-1959י(להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1 . סכומי אגרת הרישום השנתית שבתוספת השניה לתקנות הם מיום י״ד בניסן התשמ״ח(! עינוי סכומי האגדה
 באפריל 1988) כלהלן:

 כשקלים חדשים

- ד ע  אגרת הרישום השנתית ב
 טרקטור זחלי ואופני מי100 כ״ס ומעלה 131
 מחפר/עגורן זחלי ואופני 131
 מפלס ממונע 131
 מגרדה ממונעת 131
 מוביל עפר 131
 עגורן וצריח 131
 מיתקן לערבול אספלט 131
 מפזר שלמק 131
 טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ״ס ועד בכלל 90
 מכבש כבישים ממונע 90
 עגלת שפיכה-דמפר 90
 מחפרון 90
 מדחס אויר נייד 90
 קודח סלע 90
 קודח אדמה 90
 חופר תעלות 90
 מכונה לטאטוא 90
 מתיז ביטומן ממונע 90
 מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי 90
 מגרדה נגררת 50
 מכבש כבישים 50
 מערבל בטון 50

 כ״ט בשבט התשמ׳׳ח (17 בפברואר 1988) דן אורשב
 (חמ 3-312) רשם ציוד הנדסי

 ק״ת התשי״ט, ע8׳ 1175¡ התשמ״ה, עמ׳ 1417¡ התשמ״ז, עמ׳ 990.
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 הודעה המודדים (מקצוע המדידה), החשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 26(ה) לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ״ב-1982>
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי סכומים 1. מיום י״ד בניסן התשמ״ח(1 באפריל 1988) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 26 לתקנות

 ונוסחן של תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) בה יהיה כך:

 כשקלים חדשים

 ״(א) בעד רשיון מודד תשולם אגרה של 45

 (ב) בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות המדינה או
 בשירות מלא בצבא־הגנה לישראל, תשולם אגרה כדלהלן:

 (1) אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו 45
 (2) אם חודש עד שישה חודשים מיום שפקע תוקפו 70
 (3) אם חודש במועד מאוחר יותר 87

 (ג) בעד בחינות מודד תשולם אגרה לכל בחינה בסך 23״

ן אדלר  כ״ח בטבת התשמ״ח (18 בינואר 1988) רו
 מנהל אגף המדידות

 1 ק״וז התשמ״ב, עמ׳ 1606! התשמ״ז, עמי 736.
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