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 תקנות המכס (תיקון), התש״ן-990ו

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס1

 תיקון תקנה 12 1. בתקנה 12 לתקנות המכס, התשכ״ו-21965 -

 (1) בהגדרת ״מחסן לתצוגת רכב׳/ אחרי ״מחסן סגור״ יבוא ״או מחסן הצרים״

 ובסופה יבוא: ״ושמחסן החצרים ישמש אך ורק לתצוגת כלי רכב שהמשקל הכולל

 של כל אחד מהם עולה על 2200 ק״ג״.

 (2) אחרי הגדרת ״מחסן דלק״ יבוא:

 ״״נמל״ - כל אחד מאלה: נמל חיפה, נמל אשדוד ונמל אילת:׳׳

 כ״ד בטבת התש״ן (21 בינואר 1990)

ס ר ן פ ו ע מ  (חמ 3-25) ש

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשמ״ט, עמ׳ 1450.

 תקנות מס הכנסה (ישובי פיתות) (הארכת מועדימ), התש״ן-990ו

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה1

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 (1) ״תקנות ישובי פיתוח״ - כל אחד מאלה:

 (א) תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי

;  הערבה), התשל״ו-21975

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

 התשל״ח-31978!

!  (ג) תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ״ו-41985

.  (ד) תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב מצפה רמון), התשמ״ז-51987

 (2) ״התקופה הקובעת״ - התקופה שמיום ד׳ בטבת התש״ן(1 בינואר 1990) ועד

 יום ז׳ בתמוז התש״ן (30 ביוני 1990).

 2. על אף האמור בתקנות ישובי פיתוח, הוראות התקנות האמורות יחולו בתקופה הקובעת

 בשינויים המפורטים בתקנות 3 ו־4 ובשינויים המחוייבים לפי הענין.

 3. ההכנסה שתובא בחשבון לענין מתן הזיכויים לפי תקנות ישובי פיתוח תהיה הכנסת

 התושב בתקופה הקובעת! לענין זה יראו כהכנסת התושב בתקופה הקובעת מחצית מהכנסתו

 בשנת המס 1990.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 49¡ התשמ״ט, עמ׳ 1354.

 3 ק״ת התשל׳׳ח, עמ׳ 1454: התשמ״ט, עמי 1391.

 4 ק״ת התש״ם, עמ׳ 159¡ התשמ״ט, עמ׳ 1391.

 5 ק״ת התשמ״ז, עמי 342.

 הארכת מועדים

 ההכנסה בתקופה
 הקובעת
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 4. לענין חישוב תקרות ההכנסה בתקופה הקובעת יובאו בחשבון מחצית מתקרות ההכנסה תקרת ההכנסה
ה 8 י ק ת ב ת ע ב ו ק  הקבועות בתקנות המפורטות בפסקאות משנה (א), (ב) ו־(ג) לתקנה 1(1)• ה

 5. נציב מס הכנסה רשאי להתקין כללים לחישוב המס על פי תקנות אלה. כללים לחישוב
 המס

 ד׳ בשבט התש״ן (30 בינואר 1990)

ס ר ן פ ו ע מ  (חמ 3-193) ש

 שר האוצר

 צו הביטוח הלאומי(הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה), התש״ן-990ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 127יט(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968',

 לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. השיעור הנקוב בסעיף 127יט(א) לחוק ישתנה מ־5% ל־10% מאמדן הגביה השנתית של העלאת השיעור
 דמי ביטוח אבטלה לשנת הכספים 1989. למניעת. אבטלה

 ט׳ בשבט התש״ן (4 בפברואר 1990)

ר י מ ק ש ח צ  (חמ 3-787) י

 ראש הממשלה

 ושר העבודה והרווחה

 ס״ח התשכ״ח, עמי 108¡ ק״ת התשמ״ח, עמי 1016.

 מקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר) (תיקון מס׳ 2), התש״ן-990ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940', שנטלתי לעצמי לפי סעיף 30

, ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  לחוק יסוד: הממשלה2

, אני מתקין תקנות אלה:  התשי״ח-31957

 1. בתקנה 1 לתקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), התש״ם-41980 (להלן - התקנות תיקון תקנה 1

 העיקריות), בהגדרת ״רופא אחראי״, במקום ״לדיקור שקי שפיר״ יבוא ״לעניו תקנות אלה״.

 2. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 6

 ״ייחוד פעולה 6. דיקור שק שפיר למטרות אבחנה ייעשה רק בידי רופא בעל תואר מומחה

 ביילוד ובגיניקולוגיה או מתמחה לקראת תואר זה בפיקוחו של בעל תואר

 מומחה כאמור.״

 ט׳ בשבט התש״ן (4 בפברואר 1990)

ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-11:2) י

 שר הבריאות

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמי 191¡ ס״ח התשמ׳׳ח, עמ׳ 94.

 2 ס׳׳ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 3 ס׳׳וז התשי״ח, עמי 24.

 4 ק״וז התש׳׳ם, עמ׳ 1160¡ התש״ן, עמ׳ 112.
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 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 2), התש"ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי חוק

, אני מתקין תקנות אלה:  יסוד: משק המדינה2

 תיקון התוספת 1. בחלק ג׳ לתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961{ -
 הראשונה

 (1) בפרט 5(ב), הטבלה בדבר ״אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של
 ששה חדשים״ - בטלה:

 (2) אחרי סעיף 10 יבוא:

 ״10א. האגרה בעד רשיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של

 1/12 מן האגרה השנתית הקבועה בפרטים 2 עד 10, לפי הענין, בעד כל חודש

 מלא או חלק ממנו.״

 כ״ז בטבת התש״ן (24 בינואר 1990)

 m 0-83 מ ש ה ק צ ב

 שר התחבורה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 ס״ח התשמ״ב, עמי 170.

 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התש״ן, עמי 261 ועמ׳ 329.

ת חירום (היטל מחקר לתעשית הפלסטיקה) (תיקון), התש״ן-990ו ע  צו ש

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 14 ו־21 לצו שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958', אני

 מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו שעת חירום (היטל מחקר לתעשית הפלסטיקה), התשל״ט-21978 (להלן -

 הצו), בפסקה (2) של הגדרת ״טובין״, אחרי פסקה (יא) יבוא:

 ״(יב) הלחמה, חיתוך, הדבקה:

 (יג) ליפוף:

 (יד) הדפסה״.

 הוספת סעיף 5א 2. אחרי סעיף 5 לצו יבוא:

 ״פטור 5א. אין ההיטל חל על בעל מפעל שמחזורו השנתי הוא פחות מ־100,000

 שקלים חדשים.״

 הוספת סעיף 7 3. אחרי סעיף 6 לצו יבוא:

 ״מניעת תשלום 7. בעל מפעל המשלם היטל מחקר לקרן אחרת, שהוקמה מכוח תקנה 27

ל לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח-1958, יהיה פטור מחובת £ ° 

 ההיטל לפי צו זה.״

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 ד׳ בשבט התש״ן (30 בינואר 1990)

 (חמ 3-625)

 ס״ח התשכ״ד, עמי 175: התשמ״ט, עמ׳ 11.
 ק״ת - שיעורי מק״ח, התשל״ט, עמ׳ 51! התשמ״ד, עמ׳ 730; התשמ״ז, עמי 768.
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 הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטות) (תיקון), התשי׳ן-990ן

/ אני

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 וי112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-11981
 מודיע !׳מתקין לאמור:

, במקום תיקון סעיף 1  1. בסעיף 1.א. להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ״ה-21985

 \ פסקה (3) יבוא:

 } ״(3) ביטוח פנסיה - קרנות פנסיה להבטחת קיצבה ליחידים, בין לפי הסכם קיבוצי

 ן ובין לפי כל הסדר אחר, למעט ביטוח גימלה כאמור בפסקה (1)!׳׳

 ד׳ בשבט התש״ן (30 בינואר 1990)

ס ר ן פ ו ע מ  (חמ 0-1081 ש

 שר האוצר

 1 ס״ח התשמ׳׳א, עמ׳ 208.

 2 ק״ת רתשמ׳׳ה, עמ׳ 1410.

 הודעת החשמל (רשיונות), התש״ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 37(ד) לתקנות החשמל (רשיונות), התשמ״ה-1985' (להלן -

 התקנות!, אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות כמפורט להלן: החלפת התוספת

 ״תוספת

 (תקנה 37)

ת כשקלים חדשים ו ר ג  א

 בעד בחינה 22

 בעד מתן רשיון:

 חשמלאי עוזר 11

 חשמלאי מוסמך 28

 חשמלאי ראשי 36

 חשמלאי מהנדס 60

 חשמלאי בודק 60

 חשמלאי מסוייג 22

 חשמלאי מעשי 22

 חשמלאי טכנאי 43

 חשמלאי הנדסאי 48

 חשמלאי שירות 22

 ניתן רשיון כאמור לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה אנשים

 ונקבע בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא בביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל -

 ק״ת התשמ״ה, עמי 878¡ התשמ״ז, עמ׳ 716¡ התשמ׳׳ט, עמ׳ 706.
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 אגרות בשקלים חדשים

 חשמלאי עוזר 22

 חשמלאי מוסמך 22

 חשמלאי ראשי 22

 חשמלאי בכיר 22

 חשמלאי מהנדס 22

 חשמלאי בודק 22

 חשמלאי מסוייג 22

 חשמלאי מעשי 22

 חשמלאי טכנאי 22

 חשמלאי הנדסאי 22

 חשמלאי שירות 22

 3. בעד חידוש הרשיון -

 (א) כשבעל הרשיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום 30 באפריל הבא אחרי מועד

 תום תוקפו של הרשיון שבאים לחדשו (להלן - המועד הקובע):

 בשקלים חדשים

 1. חשמלאי עוזר 12

 2. חשמלאי מסוג אחר 22

 (ב) כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:

 1. חשמלאי עוזר 22
 2. חשמלאי מסוג אחר 34

 בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות למעלה ממאה אנשים

 ונקבע בתנאי הרשיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת

 המפעל תהיה האגרה -

 בשקלים חדשים

) כשהיא משולמת לא מאוחר מהתאריך הקובע, לרשיון מכל הסוגים 12 א ) . 

 (ב) כשהיא משולמת אחרי התאריך הקובע, לרשיון מכל הסוגים 18

 4. העתק רשיון 12״

 כ״ד בטבת התש״ן (21 בינואר 1990)

ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-846) י

 ראש הממשלה

 ושר העבודה והרווחה

 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15(ד) לתקנות החברות(כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים

 ושכרם), התשמ״א-1981' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1646: התשמ״ב, עמ׳ 1327: התשמ׳׳ד, עמ׳ 952 ועמי 2375: התשמ׳׳ז, עמ׳ 1147: התשמ״ט,

 עמ׳ 1319.
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 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו־9(א) לתקנות הוא מיום העלאת סכומי
 ו׳ בשבט התש״ן (1 בפברואר 1990), כדלקמן: בסיס לחישוב

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

 ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא

 נקבע, כמפורט להלן:

 (1) לגבי 105,552 השקלים החדשים הראשונים - 5%!

 (2) לגבי 263,880 שקלים חדשים נוספים - 4%:

 (3) לגבי 316,656 שקלים חדשים נוספים - 3%;

 (4) לגבי 1,055,520 שקלים חדשים נוספים - 2%:

 (5) לגבי 1,055,520 שקלים חדשים נוספים - 1%;

 (6) לגבי 1,055,520 שקלים חדשים נוספים - 0.5%:

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%.

 שכר מימוש 8. (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 התפקיד

 מכונס נכסים או מפרק אחר:

 (1) לגבי 5,278 השקלים החדשים הראשונים - 528 שקלים

 חדשים או חלק מהם!

 (2) לגבי 5,278 שקלים חדשים נוספים - 10%¡

 (3) לגבי 10,555 שקלים חדשים נוספים - 8%:

 (4) לגבי 42,221 שקלים חדשים נוספים - 5%!

 (5) לגבי 105,552 שקלים חדשים נוספים - 4%:

 (6) לגבי 316,656 שקלים חדשים נוספים - 3%!

 (7) לגבי 633,312 שקלים חדשים נוספים - 2%!

 (8) לגבי 1,055,520 שקלים חדשים נוספים - 1%:

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.5%.

 שכר חלולה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי

 החברה כמפורט להלן:

 (1) לגבי 42,221 השקלים החדשים הראשונים - 4%:

 (2) לגבי 52,776 שקלים חדשים נוספים - 3%¡

 (3) לגבי 52,776 שקלים חדשים נוספים - 2%:

 (4) לגבי 1,055,520 שקלים חדשים נוספים - 1%¡

 (5) לגבי 1,055,520 שקלים חדשים נוספים - 0.5%:

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״.

 י׳ בשבט התש״ן (5 בפברואר 1990)

ם ו ל ם ב ר מ  ע

 הכונס הרשמי
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 הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התש״ן-990ו

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

 1. ביום ו׳ בניסן התש״ן(1 באפריל 1990), ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 26 לתקנות,
 ונוסחן של תקנות משנה (א), (ב).ו־(ג) בה, יהיה כך:

 ״(א) בעד רשיון מודד תשולם אגרה של 70 שקלים חדשים.

 (ב) בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות המדינה או בשירות מלא

 בצבא־הגנה לישראל, תשולם אגרה כדלהלן:

 (1) אם חודש עד חודש שפקע תוקפו - 70 שקלים חדשים:

 (2) אם חודש עד שישה חודשים מיום שפקע תוקפו - 100 שקלים חדשים:

 (3) אם חודש במועד מאוחר יותר - 135 שקלים חדשים.

 (ג) בעד בחינות מודד תשולם אגרה בסך 33 שקלים חדשים לכל בחינה.״

 כ״ד בטבת התש״ן (21 בינואר 1990)
ר ל ד ן א ו  (חמ 3-640) ר

 מנהל אגף המדידות

 1 ק״ת התשמ׳׳ב, עמ׳ 1606¡ התשמ׳׳ט, עמי 680.
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