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 תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים)
 (תיקון), החשמ"ח-1988

- ן ל ה ל , התשל׳׳ט-1979' (  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק סמכויות שעת חירום(מעצרים)
ת אלה: ו  החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנ

, ת ערעורים) ש ג ה (סדרי דין ומועדים ל ם) ת סמכויות שעת חירום (מעצרי ו נ ה 4 לתק  תיקו! תקנה 4 1. בתקנ
ר שיפוטו נעצר ו ת משנה (א), המלים ״שבאז נ ק ת ת העיקריות), ב ו 2 (להלן - התקנ  התשל״ט-1979

 העציר״ - יימחקו.

ת העיקריות יבוא: ו נ  החלפת תקנה 9 2. במקום תקנה 9 לתק

ת ל ב ג ה ) ( ם י ר צ ע מ יות שעת חירום (  ״הגבלת זכות 9. הוגבלה' זכות הייצוג מכוח צו סמכו
ל , או מכוח צו אחר לפי החוק, יציג נציגו ש 3 ג זכות הייצוג), התשמ״ח-1988 י צ י י  ה

 העציר, בכל הליר לפי החוק, את האישור הבלתי מסוייג שניתן לו כנדרש בצו
 כאמור.

ר י ר ם ש ה ר ב  כ׳ בםיון התשמ״ח (5 ביוני 1988) א
 1חמ 3-924) שר המשפטים

 1 ס״וז התשל״ט, עמ׳ 76.

 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1642.

 3 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 814.

 צו ניידות עדך (הגבלת מתן אשראי למקבל אשראי יחיד), התשמ״ח-988ו

, ולאחר התייעצות עם קף סמכותי לפי סעיף 21א לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968'  בתו
ת ניירות ערך, אגי מצווה לאמור:  רשו

, ( י שו רי ת( קאו ף 21 לחוק הבנ  1. תאגיד שהוראות פסקה (6) להגדרת ״מתן אשראי״ שבסעי
ר העולה על שלושה , חלות עליו, לא יתן אשראי למקבל אשראי יחיד בשיעו 2  התשמ״א-1981.

 אחוזים מן ההנפקה.

 הגבלת מתן
 אשראי למקבל

 אשראי יחיד

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 י׳ בסיון התשמ״ח(20 במאי 1988)
 (חמ 3-2108)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 234; התשמ״ד, עמי 165.

 2 ם״ח התשמ״א, עמי 232: התשמ׳׳ז, עמ׳ 170.

 צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור כללי),
 החשמ״ח-988ו

ות, ת למילו ו ב ר ע ת ממס הכנסה ו חו קף סמכותי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק עידוד החסכון, הנ  בתו
 התשט״ז-1956',. ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ר ניתן אישור כללי לפי סעיף 39 לחוק גרות חוב שלהנפקתן ולהצעתן לציבו  פטור ממס על 1. בהוצאת אי
ת והפרשי ההצמדה בי בת הכלל ולפיכך הרי , יש ענין של טו 2 ירות ערך, התשכ״ח-1968 י ב נ ו ת ח ו ר ג י  א

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52: התשל״ו, עמי 159.

 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 234: התשמ״ד, עמי 165.
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 תחילה

 תיקון תוספת ב׳

 תחולה

י־אדם חייב  המשתלמים עליהן יהיו פטורים מן המם המוטל על הכנסה, חוץ מן המס שחבר־בנ
. 3 סה תו לפי הוראות סעיף 161 לפקודת מם הכנ כו  לנ

ל ל הנפקה שסעיף 1 ח ל כ סת ע  2. שר האוצר או מי שהוא מינהו יודיע לועדת הכספים של הכנ
ת ההודעה, אם עד אז לא באה דרישה מצד ל ב  עליה, והפטור יחול בתום ארבעה עשר ימים מיום ק

 אחד מחברי הועדה שהפטור יהיה טעון אישור מיוחד שלה.

 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בסיון התשמ״ח (1 ביוני 1988).

ם י ס ה נ ש  מ
ר האוצר  ש

5 ביוני 1988)  כ׳ בסיון התשמ״ח(
 (חמ 3-125)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120! ס״ח התשמ״ז, עמי 2.

 תקנות מס הכנסה (פתת) (תיקון מסי 3), התשמ״ח-988ו

ל ר ועדת הכספים ש , ובאישו קף סמכותי לפי סעיפים 21 וי243 לפקודת מס הכנסה'  בתו
ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

ף , בסעי (3 ף( נות וציוד, בסעי , 21941, בפרק 111 מכו פחת) סה( ת מס הכנ ו נ ספת ב׳ לתק  ,י*ן 1. בתו

 קטן (ב) אחרי פסקה (ג) יבוא:

20% 

 10%״

ם י ס ה נ ש  מ
ר האוצר  ש

 ״(ד) טומוגרפיה ממוחשבת (.7.€)

 (ה) כסא דנטלי לרופא שיניים

ת אלה משנת המס 1988. ו  2. • תחולתן של תקנ

6 ביוני 1988)  כ״א בסיון התשמ״ח(
 (חמ 3-597)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 עייר 1941, תוס׳ 2, עמי 1261; ק״ת התשמ״ח, עמי 434.

 תיקון התוספת

 תחילה

 תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב) ו־48 לחיק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-*195
ת אלה: ו , אני מתקין תקנ נוסח משולב]' ] 

ת - פ ס ו ת , בסעיף 24 ל 2 ת נכות), התש״ל-1969 עת דרג ת הנכים (מבחנים לקבי ו נ  1. בתק

 (1) בסעיף קטן 8(ב), במקום 0% יבוא ׳10%.

 (2) בסעיף קטן 8(ג), במקום 0% יבוא 30%.

ת אלה ביום ז׳ בניסן התשמ״ח (25 במרס 1988). ו  2. תחילתן של תקנ

 י צ ח ק ר ב י ן
ן ר הבטחו  ש

6 ביוני 1988)  כ״א בסיון התשמ״ח(
 (חמ3-1144)

 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 276; התשמ״ד, עמי 140.
 ק״ת התש״ל, עמי 216! התשמ״ח, עמי 854.
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 צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הדפוס, הנייר, הכדיכיות והמוציאים לאוד) י־
 (תיקון מס׳ 6), החשמ״ח-988ו

/

1 ח-1958 ׳ ׳ ת שעת חירום (תשלומי חובה), התשי ו ת 4 ו־21 לתקנ ו קף סמכותי לפי תקנ  בתו

 אני מצווה לאמור:

 1. במקום סעיף 3(א)(1) לצו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הדפוס, הנייר, הכריכיות
, יבוא: 2  והמוציאים לאור), התשמ״א-1980

ן גלי, אריזות  ״(1) על ייצור צבעי דפוס, נייר, חיתוך נייר ואריזתו, לוחות קרטו
 מלוחות קרטון גלי - 0.05% מן המחזור.״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בכסלו התשמ״ז (17 בדצמבר 1987).

ן ו ר ל ש א י ר  א
ר התעשיה והמסחר  ש

׳ח(8 במאי 1988)  כ׳׳א באייר התשמ׳
 (חמ 3-65)

 י ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175; התשמ״ז, עמ׳ 138.
 2 ק״ת - שיעורי מק׳׳ח, התשמ״א, עמ׳ 89; ק״ת התשמ״ח, עמי 272.

 צו המת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס׳ 0ו), התשמ״ח-1988 ^

, אני מצווה לאמור: ת הצרכן, התשמ״א-1981' נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הג
 ר.

2 (להלן - הצו), סעיף 3(א)(3) - בטל. ן טובין), התשמ״ג-1983 מו סי ) ן  1. בצו הגנת הצרכ

5 יבוא: ף. ספת השלישית לצו, במקום סעי  2. בתו

ם לניקוי כלים, תכשירים רי ת כביסה, נוזלים לכביסה, תכשי  ״5. חמרי ניקוי, אבקו
 לניקוי׳׳.

. לתו של סעיף 2 לצו זה שלושה חדשים מיום פרסומו  3. תחי

ן ו ר ל ש א י ר  א
ר התעשיה והמסחר  ש

׳ח(24 במאי 1988)  ח׳ בסיון התשמ׳
 (חמ 3-1556)

 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 250.
 ק׳׳ת התשמ״ג, עמי 862; התשמ׳׳ז, עמ׳ 982; התשמ׳׳ח, עמ׳ 106.

 תיקון סעיף 3

 תחילה

 תיקון סעיף 3

 תיקון התוספת
 השלישית

 תחילה

 צו איסור גידול חזיר (מחיקת שמו של ישוב), החשמ״ח-988ו

קף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק איסור גידול חזיר, התשכ״ב-1962' (להלן - החוק),  בתו
 ובהתאם להחלטת המועצה המקומית דיינה, אני מצווה לאמור:

ספת לחוק שמו של הישוב ריינה - יימחק.  1. בתו

אר 1989).  2. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ט בשבט התשמ״ט (4 בפברו

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

 ז׳ בםיון התשמ״ח(23 במאי 1988)
 (חמ 3-1919)

 מחיקה מן
 התוספת

 תחילה

 סייח התשכ״ה, עמי 106.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למספוא) (מס׳ 2ו), התשמ"ח-988ו

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

. הגדרות 2 ו-1975 ׳  1. בצו זה, ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף', התשל׳

ורת, המפורט להלן בטור א׳ יהיה מחיר מרבי  2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לטון מספוא בתפז
 כמפורט לצדו בטור בי:

 טור ב׳
 המחיר לא כולל מע״מ

 טור,א׳
 סוג המספוא

 סורגום 190

 שעורה 176

 תירם 200

 כוספת סויה - 44% חלבון 469

 סובין חיטה 160

 שמן סופםטוק 600

רי חיטה מיובאים למספוא 199 י  גרג

 תירס נטול נבטים גרוס 185

ים למספוא) ביטול  3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי
. 3  (מסי 11), התשמ״ח-1988

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ד באייר התשמ״ח (1 במאי 1988). תחילה

 י׳׳ב באייר התשמ״ח (29 באפריל 1988)

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס ה נ ש  >חמ 13-1978 מ
ר האוצר שר החקלאות  ש

 י סייח התשמ״ו, עמי 2. ,
 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳..52.

 נ ק״ת התשמ״ח, עמי 654.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 03, התשמ״ח-988ז

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

. הגדרות 2 1975-  1. בצו זה, ״מע״מ׳׳ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו

ה מחיר מרבי י ה ׳ י ורת, המפורט להלן בטוף א  2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לטון מספוא בתפז
 כמפורט לצדו בטור ב׳:

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ם״ח התשל״ו, עמ; 52.

 קובץ התקנות 5115, ט׳ בתמוז התשמ׳׳ח, 24.6.1988 925



 טור א׳ טור ב׳
 סוג המספוא המחיר

 לא כולל מע״מ

רגום 190  סו

 שעורה 186

 תירם 206

ספת סויה - 44% חלבון 505  כו
 סובין חיטה 165
 שמן סובסטוק 600
רי חיטה מיובאים למספוא 199  גרגי
רס נטול נבטים גרוס 200  תי

׳ מס ) א) ם מרביים למספו י ר י ח מ ) ( ה ע  ביטול 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש
. 3  12), התשמ״ח-1987

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום י״ז בסיון התשמ״ח (2 ביוני 1988).

׳ח(30 במאי 1988)  י״ד בסיון התשמ׳
 (חמ 3-1978) \

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

 י ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 925.

 צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית תמר) (תיקון מסי 3),
 התשמ״ח-988ו

, אני מצוה לאמור: 1 ות קף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומי  בתו

2 (להלן - הצו ו-1986 ׳  תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית תמר), התשמ׳
 העיקרי) -

ר נוסף״.  (1) במקום הערת השוליים יבוא: ״צי

ר נוסף אחד״.  (2) במקום ״צירים נוספים״ יבוא ״צי

ל הצירים הנוספים״ יבוא ״מינויו של הציר  תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום ״המינויים ש
 הנוסף״.

וסף  תיקון סעיף 6 3. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום ״שמות הצירים הנוספים יפורסמו״ יבוא ״שם הציר הנ
 יפורסם״.

ר נוסף״.  תיקון סעיף 7 4. בסעיף 7 לצו העיקרי, במקום ״צירים נוספים״ יבוא ״צי

ר י מ ק ש ח צ 1 במרס1988) י 4 ) ח ״ מ ש ת ה ר ד א ב ה ״  כ
 >חמ 3-136) ראש הממשלה ושר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1178.

 926 קובץ התקנות 5115, ט׳ בתמוז התשמ״ח, 24.6.1988



 אכדזת העידיות (עידית אודייהודה), התשמ״ח-88?1

, אני מכריז לאמור: קף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות'  בתו

ספת, אר בתו ת יהיו תושבי אזור אור־יהודה, כפי שהוא מתו  1 . מיום פרסום אכרזה זו ברשומו
 עיריה שתיקרא ״עירית אור־יהודה״.

ו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועצה המקומית י  2. ראש עירית אור־יהודה וסגנ
 אור־יהודה וסגניו.

ה הועדות של המועצה לפי הוראות פקודת העיריות, ימשיכו ועדות המועצה ועדות המועצה בחרנ  3. עד שתי
 הקיימות בתפקידן, כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה.

 תוספת

 (סעיף 1) . . ,

ע (עד בכלל):; ק ר ת רישום ק לל גושים וחלקו ו יהיו עירית אור־יהודה כו  האזור שתושבי

 הגושים: 6220, 6221, 6224, 6225, 6227, 6228, 6230, 6483, 6484, 6505, 6508 עד 6516
ת 35 עד  ו־7213 עד 7218 - בשלמותם. 6219 פרט לחלקות 57, 58, 60 ו־62 עד 64 וחלקי חלקו
ל ה מידה ש  49, 53 וי140 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית אור־יהודה הערוכה בקנ
ר 1988) ושהעתקים א ו ר ב פ  1:2,500 והחתומה ביד שר הפנים ביום י׳ באדר התשמ׳׳ח (28 ב
ב ובמשרד המועצה  ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז תל־אבי

 המקומית אור־יהודה (להלן - המפה):

 6226 פרט לחלקה 21;
 6229 פרט לחלקה 35!

ת 132 עד 135;  6485 פרט לחלקו
ת 46 ו־47;  6501 פרט לחלקו

ת 29 עד 37 וחלקי חלקות 38 ו־68 כמסומן במפה:  6503 פרט לחלקו

 החלקות: 33 בגוש 6218! 1
,114 ,112 ,110 ,109 ,106 ,104 ,102 ,100 ,98 ,96 ,94 ,92 ,60 ,59 ,56 ,55 ,51 ,50 ,34 ,8 
ת 35 עד 49, 53  116, 118, 120, 124, 132, 134, 136, 146, 149, 151, ו־162 וחלקי חלקו

 ו־140 בגוש 6219 כמסומן במפה!

 11, 18, 19, 26, 27, 80 עד 83, 156 עד 159 ו־161 עד 164 בגוש 6223!

 1 עד 4, 6, 7, 10, 11, 14, 32, 33, 35, 36, 45, 63, 65, 68, 69 ו־75 עד 77 בגוש 6481;

 1 עד 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23 ו־100 בגוש 6482;

 155 ו־156 בגוש 6502;

 157 ו־159 עד 174 וחלק מחלקה 155 בגוש 6504 כמסומן במפה.

ר י מ ק ש ח צ 1 ביוני1988) י ) ח ״ מ ש ת ה ן ו י ם ב ז ״  ט
 (חמ 3-1926) ראש הממשלה ושר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 אכרזה על
 עירית

 אור־יהודה

 ראש העיריה
 וסגניו
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 צו המועצות המקומיות (א) (אוד יהודה, ביטול), התשמ״וז-1988

, .אני מצווה לאמור: קף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות'  בתו

, פרט (עג) - בטל. 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950  ביטול פרט >«ג< 1. בתו
 בתוספת הראשונה

ל לתו ש ב תחי ר ן שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית אור־יהודה ע  הקניית מקרקעין 2. המקרקעי
, יוקנו ן  צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעי

 לעירית אור־יהודה.

ות י יבו בות שחבים לה וכל ההתחי  הקניית מטלטליו, 3. כל המטלטלין של המועצה המקומית אור־יהודה, כל החו
ת שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו לעירית אור־יהודה. י י ו ב ״ ח ת ה ת ו ו ב ו  ח

ר י מ ק ש ח צ 1 ביוני1988) י ח( ׳ ןהתשמי ו בסי  ט״ז
 1חמ 3-269) ראש הממשלה ושר הפנים

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

 2 ק״ת התשט׳׳ז, עמ׳ 1102! התשמ״ח, עמ׳ 654.

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב](העלאת שיעוד מרבי של דמי שכירות לבתי
 עסק) (מס׳ 2), התשמי׳ח-988ו

סח משולב], התשל״ב-1972' (להלן ו נ ר! י קף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדי  בתו
- החוק), ועקב עליית המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום ט׳׳ז בתמוז התשמ׳׳ח (1 ביולי
 1988) הוא 5.7%.

ר ג נ ס א ו ו מ  ב׳ בתמוז התשמ׳׳ח (17 ביוני 1988) ע
 >חמ 0-707 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 י ס״ח התשל׳׳ב, עמ׳ 1976; התשמ״ג, עמ׳ 21.

 העלאת השיעור
 ׳המרבי

 תיקון טעות

 בתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״אדמוך), התשמ״ח-1988, שפורסמו בקובץ התקנות 4805,
 התשמ׳׳ה, עמ׳ 1278, בתקנה 4, במקום תקנת משנה (א) צ״ל:

 ״(א) שר האוצר או מי שהוא הסמיכו יקבע לגבי כל סדרה את המחיר שבו יימכרו איגרות
 החוב, ובלבד שלא יעלה על 110 אחוזים ולא יפחת מ־95 אחוזים משוויין הנקוב״.

 (חמ 3-950)

 928 קובץ התקנות 5115, ט׳ בתמוז התשמ״ח, 24.6.1988

 המחיר 80 אגורות 0334-2883 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




