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 עמוד
, התש״ן-1990 1244 ( ן ת בטיחות)(תיקו י נ כ ת ) ה ד ו ב ע ן הפיקוח על ה ת ארגו ו נ ק  ת

ן), התש״ן-1990 1244 ת מידע והדרכת עובדים)(תיקו ר י ס מ ) ה ד ו ב ע ן הפיקוח על ה ת ארגו ו נ ק  ת

ל אשפוז העובדת), ש ת עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה ב ו נ ק  ת

 התש״ן-1990 1244

׳ 4), התש״ן-1990 1245 (מס ח מפני מחלה) ו ט י ב ) ה כ ר ע מ ת משפחות חיילים שנספו ב ו נ ק  ת

1246 . . . , התש״ן-1990 . ( ן ו של נכה)(תיקו ת מתגמולי כו ם המקסימלי שמותר לנ ו הסכ ם( כי ת הנ ו נ ק  ת

ראת שעה), התש״ן-1990 1246 הו ) לת) ת כלי שיט בנמל אי רו ת אג ת ח פ ה ) ם י ל מ נ ת ה ו נ ק  ת

ן מס׳ 2), התש״ן-1990 1247 קו (תי ב) צו ת המים(השימוש במים באזור קי ו נ ק  ת

ן מס׳ 2), התש״ן-1990 1248 קו (תי רותים) ם בעד שי ו ר(תשל י ת הדי נ ת הג ו נ ק  ת

ת לבעל נייר ערך מסחרי), התש״ן-1990 . .1249 בי ר ממס על רי ו ט פ ) ה ס נ כ  צו מס ה

נת התש״ן), התש״ן-1990 1249 ר צמחי כותנה מעו ו ע י ב ) ח מ ו צ ת ה נ ג  צו ה

י גז), התש׳ץ-1990 1250 ם(מכל תי רו  צו הפיקוח על מצרכים ושי
ים למצרכי מזון חקלאיים)  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי

 (תיקון מס׳ 11), התש׳׳ן-־1990 1251

ל (הגנה ופתוח) (דרך מס׳ 557: קטע עוקף טול־כרם: צומת דרך  צו הדרכים ומסילות הברז
ה - קלקיליה עם דרך מס׳ 557: עוקף טול־כרם), התש״ן-1990 1252 נ  מס׳ 444: רענ

ל (הגנה ופתוח) (דרך מם׳ 38: שער הגיא - בית גוברין, קטע ז  צו הדרכים ומסילות הבר
ב הל״ה - בר־גיורא: צומת דרך מס׳ 38 עם דרך תי  צומת האלה: דרך מס׳ 375: נ

 מס׳ 375: צומת האלה), התש״ן-1990 1252

(מס׳ 23), התש״ן-1990 1253 ר היטל חובה על מוצרי נפט) עו (שי ם רו  צו שעת חי

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס׳ 9),
 התש״ן-1990 1255

ם (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) רותי ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (תיקון מס׳ 84), התש״ן-1990 . 1255

ם (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים) רותי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי
 (תיקון מס׳ 85), התש״ן-1990 1256

ראת שעה), התש״ן-1990 . 1256 הו ) לת) וארות בנמל אי ת שכר סו ת ח פ ה ) ם י ת ו ר י ש  צו הפיקוח על מצרכים ו

, התש״ן-1990 . . . . 1257 ( ן )(תיקו ו י ים(גימלאות לראש מועצה דתית וסגנ די  החלטת שירותי הדת היהו



 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) (תיקון), התש׳׳ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו־43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954י, לאחר
 התייעצות עם שר הבריאות, עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
 במדינה, עם ארגון המעבידים שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע בדבר ועם מועצת המוסד לבטיחות

 וגיהות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 10 1. בתקנה 10 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ״ד~1984', במקום

 ״כ״ב בתמוז התש׳׳ן (15 ביולי 1990)׳׳ יבוא ״ד׳ באב התשנ״א (15 ביולי 1991)׳׳.

 ה׳ באלול התש״ן (26 באוגוסט 1990)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 1727-״ י

 שר העבודה והרווחה
 י ם״ח התשי״ד, עמי 202: התשמ״ו, עמי 36: התשמ״ט, עמי 113.

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 1964: התשמ״ח, עמי 1017.

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) (תיקון),
 התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ה ו־43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954', לאחר
 התייעצות במועצת המוסד לבטיחות וגיהות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 17 1. כתקנה 17 (ב) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),

, במקום ״כ״ב בתמוז התש״ן(15 ביולי 1990)״ יבוא ״ד׳ באב התשנ״א(15 ביולי  התשמ״ד-21984
 1991)״.

 ה׳ באלול התש״ן (26 באוגוסט 1990)
ר י מ ק ש ח צ  1חמ 3-1727) י

 שר העבודה והרווחה
 1 ס״ה התשי״ד, עמי 202: התשמ׳׳ו, עמי 36: התשמ׳׳ט, עמ׳ 113.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1965: התשמ״ח, עמי 1017.

 תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל
 אשפוז העובדת), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב1) ו״20 לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק),
 אני מתקין תקנות אלה:

 הארכת חופשת 1 . (א) עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים בתוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על

ה שבועיים, ובחרה - ל י צ י י פ ה א י י  ל

 (1) להאריך את חופשת הלידה שלה לפי 6(ב1)(1) לחוק, תמסור הודעה על כך
 למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה:

 (2) לפצל את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ב1) (2) לחוק, תמסור הודעה על כך
 למעבידה א3בעה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה.

 ם״ח התשי״ד, עמי 154: התש״ן, עמי 173.
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 (ב) נבצר מן העובדת, בנסיבות הענין, למסור הודעה כאמור בתקנת משנה (א), תמסור
 את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

 2. מסירת הודעה כאמור בתקנה 1 תהיה בכתב. מסירת הודעה

 ה׳ באלול התש׳׳ן (26 באוגוסט 1990)
 >חמ 13-2093 י צ ח ק ש מ י ר

 שר העבודה והרווחה

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס׳ 4),
 התש״ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב) וי37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום), התש״י-1950י (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של מקבל שיעור השתתפות
ף המדינה י ע ן ס ת ן ל א ו ש ד צ ב ל ו ק נ ר ה ו ע י ש ה ב י ה ׳ ת ׳ ר א ו ט  תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן ב

/ שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול.  בטור ב

 טוראי טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

32.02 7 
38.75 8 
32.02 9 
 10(א) > 38.75
 10(ב) 32.02
 10(ג) 38.75
 10 (ל) 38.75
 10(ה) 32.02
 10א 38.75

 12 בין אם יש לו בן זוג
 ובין אם אין לו 32.02
32.02 (1)13 
38.75 (2)13 

 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה)(מס׳ 3), התש׳׳ן-21990 - ביטול
 בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ בתמוז התש׳׳ן (1 ביולי 1990). תחילה

 ל׳ באב התש״ן (21 באוגוסט 1990)
ס נ ר ה א ש  >חמ 3-176) מ

 שר הבטחון

 סייח התש״י, עמי 126.

 ק״ת התש״ן, עמי 666.
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 תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותו לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון),
 התש״ן-1990

״ט-  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14(ב) ו־(ג) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי
, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,- אני מתקין׳ תקנות אלה:  1959 [נוסח משולב]1

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),

 התשמי׳א-21981 -
 (1) בפסקה (1) במקום ״1.90 שקלים חדשים״ יבוא ״10 שקלים חדשים״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״2.15 שקלים חדשים״ יבוא ״5 שקלים חדשים״:

 (3) בפסקה (3), במקום ״0.17 שקלים חדשים״ יבוא ״2 שקלים חדשים״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ באב התש״ן (1 באוגוסט 1990).

 ל׳ באב התש״ן (21 באוגוסט 1990)
ס נ ר ה א ש  >חמ 700-״ מ

 שר הבטחון

 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 276! התש׳׳ן, עמ׳ 20.
 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1232; התשמ״ח, עמ׳ 964.

 תקנות הנמלים (הפחתת אגרות כלי שיט בנמל אילת) (הוואת שעה),
 התש״ן-990ו

, ולפי  בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971'
, באישור הממשלה  סעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-21961

 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״אגרות כלי שיט״ - אגרות מעגן ומנגש המפורטות בסעיפים 3 ו־4 בחלק א׳ לתוספת החמישית
 לתקנות הנמלים, התשל״א-1971י (להלן - התקנות העיקריות);

 ״הנמל״ - נמל אילת:

 ״תקופה קובעת״ - פרק הזמן מיום י״א באלול התש״ן(1 בספטמבר 1990) עד יום כ״א באלול
 התשנ״א (31 באוגוסט 1991).

 הפחתת אגרות 2. על אף האמור בתקנות העיקריות, ישלם בעל כלי שיט למנהל הנמל, בתקופה הקובעת,

 אגרות כלי שיט בניכוי חמישים אחוזים (50%).

 תחולה 3. תקנות אלה יחולו רק על כלי שיט המיועד בעיקר להובלת מטענים, למעט מכליות דלק.

 ט׳ באלול התש״ן (30 באוגוסט 1990)
ב צ ה ק ש  >חמ 3-137) מ

 שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 2 ס״ח התשכ״א, ענ7 145; התשמ״ח, עמ׳ 156.

 3 ק׳׳ת התשל״א, עמ׳ 306; התשמ״ט, עמ׳ 1018
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 תקנות המים (השימוש במימ באזור קיצוב)(תיקון מסי 2), התש״ן-990ו

(להלן - החוק), לאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37 וי159 לחוק המים, התשי׳׳ט-11959
 התייעצות עם מועצת המים ועם ועדות ההספקה, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום פרק א1 יבוא: החלפת פרק א1  1. בתקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל״ו-21976

 ״פרק א1: כמויות מים המוקצות בשנת הרישוי 1990

 8ב. בפרק זה -

ת הרישוי 1990״ - השנה שתחילתה ביום ד׳ בטבת התש״ן(1 בינואר 1990) וסיומה ביום י״ד  ״שנ
 בטבת התשנ״א (31 בדצמבר 1990):

 ״כמות מים מוקצית״ - כמות המים שהוקצתה כדין, בין להפקה, בין להספקה ובין לצריכה, על פי
 רשיון הפקה, כמשמעותו בסעיף 23 לחוק, לשנת הרישוי 1990;

 ״רשות מקומית״ - עיריה, מועצה מקומית וכן מועצה אזורית המספקת מים, לרבות מי שבא
 במקומן לענין הספקת מים בתחומיהן.

 8ג. (א) באזור המשתרע ממקורות הירדן דרומה עד לדרום הכנרת (צמח),
 כולל רמת הגולן ואגן ההיקוות של הכנרת, תהיה כמות המים המוקצית
 לחקלאות לשנת הרישוי 1990 בשיעור 75% מכמות המים שהוקצתה בשנה

 שקדמה לשנת הרישוי.

 (ב) באזור המשתרע דרומה מים כנרת, כולל הרי הגליל והגליל
 המערבי, ועד אגם זוהר, תהיה כמות המים המוקצית לחקלאות לשנת הרישוי
 1990 בשיעור 83% מכמות המים שהוקצתה בשנה שקדמה לשנת הרישוי.

 (ג) באזור הנגב, דרומה מכביש אשקלון - קרית גת, תהיה כמות המים
 המוקצית לחקלאות לשנת הרישוי 1990 בשיעור 90% מכמות המים שהוקצתה
 בשנה שקדמה לשנת הרישוי, ובלבד שהמים אינם מסופקים ממפעל שפד״ן.

 8ד. כמות המים המוקצית לתעשיה לשנת הרישוי 1990 תהיה בשיעור 88%
 מכמות המים שהוקצתה בשנה שקדמה לשנת הרישוי.

 8ה. כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצריכה ביתית לשנת הרישוי
 1990 תהיה בשיעור 93% מכמות המים שהוקצתה לרשות המקומית בשנה

 שקדמה לשנת הרישוי.

 8ו. הוראות פרק זה לא יחולו באזורים המפורטים להלן ועל מים המופקים
 ומסופקים מן המפעלים המפורטים להלן:

 (1) (א) מים המופקים ומסופקים ממעיינות בית שאן ושפעה:

 (ב) מים המסופקים ממפעל תשלובת הקישון, המתחיל מאגם כפר ברוך;
 (ג) אזור חוף הכרמל,

 בתנאי שבאזורים ובמפעלים הללו ייעשה שימוש במים מקומיים, מאיכות
 נמוכה בלבד, ולא תתאפשר כל הזרמת מים לאזורים אלה ממקורות שמחוצה

 להם.

 הקטנת כמויות
 המים המוקצות

 לחקלאות

 הקטנת כמויות
 המים המוקצות

 לתעשיה

 הקטנת כמויות
 המים המוקצות
 לצריכה ביתית

 פטור מתחולת
 הפרק

 י סייח התשי״ט, עמ׳ 166.
 י ק׳׳ת התשל׳׳ו, עמי 2415; התש״ן, עמ׳ 831.
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 (2) (א) אזור בקעת הירדן:

 (ב) מים המסופקים ממפעל השפד״ן:

 (ג) אזור הערבה, כולל ים המלח:
 (ד) מי קולחין או מים שאינם זמינים תמיד, שהם חלק מכמות המים

 המוקצית.״

ן ת י ל א א פ  ר
 שר החקלאות

 כ״ט באב התש״ן (20 באוגוסט 1990)
 (חמ 3-1179)

 תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון מסי 2), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו־160(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-
 1972', אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא:  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג-21973

 ״תוספת

 (תקנה 3)

 שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק -
 בדירות, לחדר, לחודש:

 ניקוי מאור הרקת בור שופכין

0.86 0.17 2.89 
 י עסק, לחודש:

 בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

 עד 16 4.33 0.30 1.19
 מעל 16 עד 24 6.52 0.48 1.96
 מעל 24 עד 32 8.76 0.58 2.45
 מעל 32 עד 40 10.90 0.77 3.06
 מעל 40 עד 48 13.07 0.95 3.70
 מעל 48 עד 56 15.23 1.05 4.26
 מעל 56 עד 64 17.45 1.25 4.92
 מעל 64 עד 88 21.74 1.52 6.31
 מעל 88 עד 112 26.14 1.81 7.44
 מעל 112 עד 136 30.53 2.10 8.64
 מעל 136 עד 160 34.83 2.47 9.93

 מעל 160 -
 לכל 24 מ׳׳ר או

 חלק מהם שמעל 160 מ״ר
 הראשונים, תוספת 4.33 0.30 1.19״

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר הבינוי והשיכון

 ה׳ באלול התש״ן (26 באוגוסט 1990)
 (חמ 3-919)

 1 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 176.

 2 ק״ת התשל׳׳ג, עמי 1475: התש״ן, עמי 60.
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 צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לבעל נייד עדך מסחרי), התש״ן-990ן

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מם הכנסה'
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

, הנסחר בבורסה לניירות  ״נייר ערך מסחרי״ - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-21968
 ערך בתל־אביב, שהנפיקה חברה, על פי תשקיף, והוא התחייבויות של החברה לשלם למחזיק,
 במועד שאינו מוקדם מי30 ימים מיום ההנפקה ואינו מאוחר מתשעה חודשים מיום ההנפקה את

 סכום ההתחייבות, וסכום זה אינו נושא הפרשי הצמדה.

 2. (א) הכנסה מריבית על נייר ערך מסחרי שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, פטורה פטור ממם
 ממם עד גובה הפרשי הצמדה.

 (ב) יתרת הריבית חייבת במס בשיעור 25%.

 3. תחילתו של צו זה לגבי נייר ערך מסחרי שהונפק בשנת המס 1990 או לאחר מכן. תחילה

 ה׳ באלול התש״ן (27 באוגוסט 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ  >חמ 2246-״ י

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ם״ח התשכ״ח, עמי 234: ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 188.

 צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התש״ן), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956', אני מצווה לאמור:

 1. (א) מחזיק בשטח קרקע שגודלה בו כותנה בעונת התש״ן, חייב לכסח בו את צמחי

 הכותנה ולחרוש לאחר מכן את האדמה בעומק 30 סנטימטרים לפחות.

(א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם לא  (ב) הפעילות האמורות בסעיף קטן
 יאוחר מיום -

 (1) ס״ו בכסלו התשנ״א (2 בדצמבר 1990) בכל הארץ, פרט לעמק בית שאן:

 (2) כ״ט בכסלו התשנ״א (16 בדצמבר 1990) בעמק בית שאן.

 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה לאחר ששדה הכותנה כוסה ונחרש בהתאם להוראות סעיף השמדת צמיחה
. מחדש של כות! ם י ח מ צ  1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר שצצו ה

 3. אסור להשתמש בקש כותנה מעונת התש״ן לחיפוי קרקע המשמשת לגידולים חקלאיים. איסור חיפוי
 בקש כותנה

 כ״ד באב התש״ן (15 באוגוסט 1990)
 >חמ 3-789) ר פ א ל א י ת ן

 שר החקלאות

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 79: התשמ״ב, עמי 204.

 חרישת שטחי
 גידול כותנה
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכלי גז)׳ התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957 י
 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה

 ״גז פחמימני מעובה״ - תערובת המורכבת בעיקרה מפרופן, פריפולן, בוטן ובוטילן והאיזמרים
 שלהם והנמצאת במצב נוזלי או גז!

 ״מכל גז״ - כלי כיבול שבו מאוחסן גז פחמימני מעובה הניתן לניוד, ומיועד לשימוש בבית הצרכן!

:  ״תקן ישראלי״ - תקן ישראלי מחייב שאושר על פי חוק התקנים, התשי״ג-21953

 ״מיתקן גז״ - מקום שבו ממלאים גז פחמימני מעובה במכל גז:

 ״ספק גז״ - מי שעוסק במכירה, בשיווק, בהובלה או בהספקה של מכלי גז לצרכן:

 ״צרכן״ - מי שמשתמש במכל גז לצורך צריכה עצמית:

 ״הממונה״ - מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית או מי שהוא הסמיכו לצורך כך.

 2. במיתקן גז העוסק במילוי גז פחמימני מעובה במכלי גז, חובה לוודא שמכל הגז עומד בכל
 דרישות התקן הישראלי.

 3. ספק גז רשאי למכור ולהתקין בבית הצרכן רק מכל גז הממלא אחר דרישות התקן
 הישראלי.

 מילוי מכלי
 גז

 שיווק מכלי
 גז

 4. צרכן רשאי להשתמש במכל גז, רק אם המכל עומד בדרישות התקן הישראלי, והוא מולא
 בגז פחמימני מעובה במיתקן גז כאמור בצו זה.

 5. אין להכניס לתחומי השיפוט של מדינת ישראל או ליבא לתוכה מכלי גז שאינם עומדים
 בדרישות התקן הישראלי, או מכלים כאמור העומדים בדרישות התקן הישראלי, במידה שהם

 מולאו בגז פחמימני מעובה במיתקן גז מחוץ לישראל.

 6. אין להוציא מתחום השיפוט של מדינת ישראל מכלי גז העומדים בדרישות התקן הישראלי,
 בין שהמכלים מולאו בישראל בגז פחמימני מעובה ובין שהמכלים ריקים: ואולם רשאי הממונה
 להתיר שיווק מכלי גז העומדים בדרישות התקן הישראלי לישובים מוגדרים באזורי יהודה

 והשומרון וחבל עזה, בתנאים שיקבע.

 7. הממונה רשאי להתיר הכנסה ושימוש בישראל במכלי גז שאינם עומדים בדרישות התקן
 הישראלי, ובלבד שהשימוש במכלי הגז יהיה באזורים מוגדרים כפי שיקבע הממונה.

 8. הממונה רשאי להתיר העברת מכלי גז שאינם עומדים בדרישות התקן בתחומי מדינת
 ישראל לצורך מילוי בגז פחמימני מעובה, ובלבד שהעברת מכלי הגז תיעשה בנתיב ובתנאים

 שנקבעו לצורך כך.

 9. הממונה מופקד על ביצוע הוראות צו זה, והוא רשאי לתפוס ולהחרים מכל גז שאינו עומד
 בדרישות התקן הישראלי, וכן מכל גז שנעשה בו שימוש שלא בהתאם להוראות צו זה.

 שימוש במכל
 גז

 הכנסת מכליי
 גז לישראל

 הוצאת מכלי
 גז מישראל

 העברת מבלים
 בישראל

 סמכויות הממונה

 י סייח התשי״ח, עמי 24: התשמ״ו, עמי 241.
 2 סייח התשי״ג, עמי 30: התשל״ט, עמ׳ 34.
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 10. העובר על הוראות צו זה דינו - מאסר לתקופה שלא תעלה על 6 חדשים או קנס הקבוע
 בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז-1977/ או לשני העונשים כאחד.

 11. צו זה בא להוסיף על הוראות כל דין.

 ט״ז באב התש״ן (7 באוגוסט 1990)
ו מ א ל נ ב ו  >חמ 565-״ י

 שר האנרגיה והתשתית
 י סייח התשל״ז, עמי 226: ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 1234.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למצרכי
 מזון חקלאיים) (תיקון מס׳ וו), התש״ן-990ו

 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

, בתוספת, בחלק הראשון: פטמים קפואים -  למצרכי מזון חקלאיים), התשמ׳יט-21989

 (1) בסעיף 1, במקום טבלת המחירים יבוא:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים לק״ג

 המחיר בש״ח לק״ג
 במכירה לצרכן

 באזור אילת
 במכירה לצרכן

 כולל מע״מ

 במכירה לקמעונאי
 בפתח מחסן

 סוג הפטם הקפוא האריזה סיטונאי, ללא מע״מ

 ׳׳״מיני״ - במשקל עד
 1,100 גרם שקית 7.11 9.50 8.20

 ״1״ במשקל מ־1,100

 עד 1,400 גרם שקית 6.77 9.05 7.80

 ״2״ במשקל מי1,400

 עד 1,600 גרם שקית 6.42 8.55 7.40

 ״3״ במשקל מעל

 1,600 גרם שקית 6.21 8.30 7.15

 פטם קפוא מחולק מגש 7.22 9.65 8.30״

 עונשין

 שמירת דינים

 תיקון חלק
 ראשון בתוספת

 (2) במקום סעיף 2 יבוא:
 ״תוספת כשר 2. במכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות, בנוסף

ו למחירים הקבועים בסעיף 1, 0.40 ש״ח (כולל מע״מ), לכל ק״ג.״ י י ד ה מ  ל

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באב התש״ן (24 ביולי 1990). תחילה

 א׳ באב התש״ן (23 ביולי 1990)
 (חמ 3-1978)

ן ת י ל א א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ  י
, 2 שר האוצר שר החקלאות מ  ע

 2 סייח התשמ״ח, עמי 204.

 ג ק״ת התשמ״ט, עמי 1327: התש״ן, עמי 704 ועמ׳ 964.
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 צו הדרכים ומסילות הברזל (המה ופתוח)(דרך מס׳ 557: קטע עוקף טול־כרםן
 צומת דדך מס׳ 444: רעננה - קלקיליה עם דרך מס׳ 557: עוקף טול־כדם),

 התש״ן-990ן

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

 1. (א) הפקודה תחול על הדרך והצומת הבאים:

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחילה בנקודת ציון 187.787 -
 150.993 בקירוב, על דרך מס׳ 444: רעננה - קלקיליה2 והמסתיימת בנקודת

 ציון 151.094-187.763 בקירוב, על דרך מס׳ 557: עוקף טול־כרם.

 (2) הצומת שבו מתחברות דרך מס׳ 444: רעננה - קלקיליה עם דרך מם׳
 557: עוקף טול-כרם.

 (ב) גבולות הדרך והצומת עוברים בחלקה 15 בגוש 8466 ומסומנים לשם זיהוי בקו אדום
 במפה מס׳ כ/7247 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה בידי שר הבינוי והשיכון ביום כ״ד באב

 התש׳׳ן (15 באוגוסט 1990).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר הבינוי והשיכון

 כ״ד באב התש״ן (15 באוגוסט 1990)
 (חמ 3-162)

 1 ע״ר 1943, תופ׳ 1, עמ׳ 40! ם׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ׳ 4.

 2 ע״ר 1936, תום׳ 2, עמי 122.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופתוח)(דדך מס׳ 38: שער הגיא - בית גובדין,
 קטע צומת האלה; דדך מס׳ 375: נתיב הל״ה - בד־גיורא; צומת דדך מס׳ 38 עם

 דרך מסי 375: צומת האלה), התש״ן-990ו

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

 (א) הפקודה תחול על הדרכים והצומת הבאים:

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחילה בנקודת ציון 144.858 - 121.930
ן2 בקטע צומת האלה והמסתיימת  בקירוב, על דרך מם׳ 38: שער הגיא - בית גוברי

 בנקודת ציון 145.015 -• 121.014 בקירוב, על הדרך האמורה.

 (2) הדרך ברוחב עז־ 30 מטרים המתחילה בנקודת ציון 144.970 - 121.697
 בקירוב, על דרך מם׳ 38: שער הגיא - בית גוברין בקטע צומת האלה והמסתיימת
 בנקודת ציון 145.060 - 121.706 בקירוב, על דרך מס׳ 375: נתיב הל״ה - בר

.  גיורא3

 (3) הצומת שבו מתחברות דרך מם׳ 38: שער הגיא - בית גוברין בקטע צומת
 האלה עס דרך מס׳ 375: נתיב הל״ה - בר גיורא .

.1 

 ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמי 40! ם״וו התשכ׳׳ו, עמ׳ 4.
 ק׳׳ת התשכי׳ד, עמ׳ 816.

 ק״ת התשי״ח, עמי 857, 858.

 תחולת הפקודה
 על הדרך
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 (ב) גבולות הדרכים והצומת עוברים בחלקות 3,1 בגוש 34152 ובחלקה 14 בגוש 34153
 ומסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ/7236 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה בידי שר

 הבינוי והשיכון ביום כ״ד באב התש״ן (15 באוגוסט 1990).

 2. החלת הפקודה בקטע שער הגיא - בית גוכרין לפי צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ביטול החלה
, על הדרך העוברת בשטח הצבוע בצבע צהוב  ופיתוח)(כבישים ארציים שונים), התשכ״ד-21964

 במפה האמורה בסעיף 1(ב) - בטלה.

ד רשות לעיין  3. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז ירושלים, ש
 הנביאים 52, ירושלים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. במפה

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ד באב התש׳׳ן (15 באוגוסט 1990) א
 (חמ 3-162) שר הבינוי והשיכון

 צו שעת חירום (שיעוד היטל חובה על מוצרי נפט) (מס׳ 23),
 התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־6 לתקנות שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958', אני
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 מנהל המינהל;

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת היטל
 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 יי ק״ל 41.64 33.93

-  במכליות ק״ל 46.81

 בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 37.16 29.12

 במכליות ק״ל 42.14 _

 סולר ק״ל 39.86 40.22
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 51.64 —
 בהזרמה ק״ל 44.45 —
 במכליות ק״ל 43.74 —

 1 ס״ח התשכ׳׳ד, עמ׳ 175! התש׳׳ן, עמ׳ 164.
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 טור ג׳ דיי• ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 ד. קרוםין (נפט) ק״ל — —

 ה. דם״ל -
 בהזרמה ק״ל 31.52 —
 במכליות ק״ל 31.43 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.94 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.72 —

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט.מ. 28.82 —
 במילוי ט.מ. 28.82 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%):
 לצרכן מעל.25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 2.40 —
 באשדוד ט.מ. 2.41 —

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 2.07 —
 באשדוד ט.מ. 2.09 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%):
 לחברת החשמל ט.מ. 1.35 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 1.34 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 1.34 —
 באשדוד ט.מ. 1.35 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 1.02 —
 באשדוד ט.מ. 1.02 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ.:
— 13.48 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 13.48 —
 בלתי מנושף 13.50 —

 יב. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד ק״ל 14.34 —
 בהזרמה ט.מ. 6.61 —
 חורפי מיוחד ק״ל 17.64 —

 מועד ואופן 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק

. ל הבלו על דלק, התשי״ח-21958 ט י ז ו ם ה י ל ש  ת

 2 ק״ת התשי׳׳ח, עמ׳ 160.
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 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באב התש׳׳ן (17 באוגוסט 1990). תחילה

 כ״ה באב התש״ן (16 באוגוסט 1990)
ו מ א ל נ ב ו  (חמ 2152-״ י

 שר האנרגיה והתשתית

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק) (מסי 9), התש״ן-1990

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

 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (542)2 יבוא: תיקון התוספת
 השניה

 ״(543) סוכר המסווג בפרט מכס 17.01 או 17.02 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס
.  והפטורים ומם קניה על טובין, התש״ן-31989

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990). תחילה

 ה׳ באלול התש״ן (26 באוגוסט 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  1חמ 13-1976 מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2: התשמ״ט, עמי 28.
 ק׳׳ת התש״ן, עמי 1224.

 ק״ת - שיעורי מק״ח 749, התש״ן, עמי 33.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מסי 84), התש״ו-990ו

 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
, חלק ראשון - בטל.  למצרכים), התשמ״ט-21989

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990). תחילה

 ה׳ באלול התש״ן (26 באוגוסט 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  (חמ 13-1978 מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421: התש״ן, עמי 585 ועמי 974.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מסי 85), התש״ן-990ז

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

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

, בחלק החמישי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן  למצרכים), התשמ׳׳ט-21989
 יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ י טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

בחר״ 400 גרם הבילה 1.58 1.37 ות ״מו  אטרי

בחר״ 500 גרם חבילה 2.08 1.80 ם אפויים ״מו  פתיתי

ני ״פרומנטי״ 500 גרם הבילה 2.35 2.03  ספגטי ומקרו
ם ״פרומנטי״ 500 גרם חבילה 2.16 1.86״  פתיתי

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באלול התש״ן (28 באוגוסט 1990).

 ה׳ באלול התש״ן (26 באוגוסט 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  (חמ 3-1978) מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התש׳ץ, עמי 748.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפחתת שכר סוואדות בנמל אילת)
 (הוראת שעה), התש״ן-1990

, אני  בתוקף סמכויותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957'
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה -

 ״שירות סווארות״ - כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות
 םווארות), התשל״ח-21978 (להלן - הצו העיקרי);

 ״הנמל״ - נמל אילת!

(1 בספטמבר 1990) עד יום כ״א באלול  ״תקופה קובעת״ - פרק הזמן מיום י״א באלול התש״ן
 התשנ״א (31 באוגוסט 1991).

 2. על אף האמור בצו העיקרי, ישלם מקבל שירות םווארות למנהל הנמל בעד שירות
 םווארות שניתן בתקופה הקובעת, 50% מהשכר שנקבע בתוספת לצו העיקרי.

ב צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה

 ט׳ באלול ה תש״ ן (30 באוגוסט 1990)
 (חמ 3-403)

 סייח התשי״ח, עמי 24.
 ק׳׳ת התשל״ח, עמי 610.

 הפחתת שכר
 סוארות
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 החלטת שירותי הדת היהודיים (גימלאות לראש מועצה דתית וסגניו)(תיקון),
 התש״ן:ך990ו

 בתוקף הסמכויות לפי סעיף 14 לחוק שירותי הדת היהודיים ן נוסח משולב], התשל״א-1971'
 (להלן - החוק), וסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש הרשות וסגניו),

, מחליטה ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסתי לאמור:  התשל״ז-21977

 1. סעיף 6 בהחלטת שירותי הדת היהודיים (גימלאות לראש מועצה דתית וסגניו), ביטול סעיף 6
 התשמ״א-41981 (להלן ההחלטה העיקרית) - בטל.

 2. סעיף 7 להחלטה העיקרית - בטל. ביטול סעיף 7

 3. בסעיף 18 להחלטה העיקרית, במקום ״בסכום של פי שנים־עשר מהמשכורת האחרונה תיקון סעיף 18
 ששולמה לנפטר״ יבוא ״בשיעור של משכורת חודש אחד לכל שנת כהונה ובלבד שהמענק כולו לא

 יפחת משלוש משכורות ולא יעלה על שתים עשרה משכורות״.

 4. האמור בסעיף 19 להחלטה העיקרית יסומן(א), ובו הסיפה המתחילה במלים ״ובנוסף תיקון סעיף 19
 לכך״ - תימחק, ואחריו יבוא:

 ״(ב) מענק לפי סעיף זה לא יפחת מסכום שתים עשרה משכורות״.

ף תיקון סעיף 20  5. האמור בסעיף 20 להחלטה העיקרית יסומן(א), ובו במקום ״בסעיף 19״ יבוא ״בסעי
 19 (א)״, ואחריו יבוא:

 ״(ב) מענק לפי סעיף זה לא יעלה על סכום שתים עשרה משכורות״.

 6. סעיף 21 להחלטה העיקרית - בטל• ביטול סעיף 21

 7. אחרי סעיף 26 . להחלטה העיקרית יבוא: הוספת סעיף 26א

 ״קיצבה ומענק (א) ראש רשות לשעבר שנתקיימו בו שלושה אלה:

 (1) חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל 60!

 (2) כיהן כראש רשות ברציפות 30 שנים לפחות או שתקופת כהונתו
 כראש רשות, בצירוף תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית בשכר

 כמשמעותה בסעיף 10(ג) מסתכמת ב־30 שנים לפחות:

 (3) הוא זכאי לקצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף 12:

 יהיה זכאי, בנוסף לקצבה, למענק בשל תקופת הכהונה העודפת של
 התקופה המזכה אותו בקצבה בשיעור המרבי או העודפת על 30 השנים
 האמורות בפסקה (2), הכל לפי התקופה הארוכה שביניהן (להלן - תקופת

 השירות העודפת).

 (ב) המענק לפי סעיף זה יהיה בשיעור של משכורת חודש אחד, כפי שהיא
 במועד התשלום, לכל שנה של תקופת השירות העודפת! בעד חלק של שנה

 ישולם מענק בשיעור יחסי״.

 י ם״ח התשל״א, עמי 130¡ התשל״ח עמ׳ 104! התשמ״א, עמ׳ 148.
 2 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 77: התשמ״א, עמ׳ 147.

 נ י״פ התשמ׳׳ה, עמי 1656.

 1 ק״ת התשמ׳׳א, עמי 924.
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 תחילה 8. תחילתה של החלטה זו ביום פרסומה (להלן - יום התחילה).

 שמירת זכויות 9. מי שמקבל קיצבה ביום התחילה ימשיך לקבלה בהתאם להוראות סעיפים 6, 7 ו־21

 להחלטה העיקרית כאילו לא בוטלו בהחלטה זו.

 הוראות מעבר 10. מי שמכהן כראש רשות ביום התחילה, יחולו עליו ועל שאיריו הוראות אלה:

 (1) זכויותיו וזכויות שאיריו עד יום התחילה יחושבו בהתאם להוראות סעיפים 6, 7
 ו־21 להחלטה העיקרית כאילו לא בוטלו בהחלטה זו:

 (2) זכויותיו החל ביום התחילה יחושבו בהתאם להוראות ההחלטה העיקרית, כפי
 שתוקנה בהחלטה זו: ואולם הוא יהיה זכאי לתוספת קיצבה מיוחדת בשיעור של 4%

 מהמשכורת הקובעת אם כיהן במשך ארבע שנים לפחות לאחר יום התחילה:

 (3) שיעור הקיצבה הבולל על פי פסקאות (1) ו־(2) לא יעלה על שיעור הקיצבה
 שראש הרשות היה זכאי לו על פי ההחלטה העיקרית לולא תוקנה בהחלטה זו.

 (4) נפטר ראש רשות כאמור בתוך ארבע שנים לאחר יום התחילה, יחולו על
 שאיריו לענין קיצבה ומענק הוראות סעיפים 6, 7 ו־18 עד 21 להחלטה העיקרית

 כאילו לא בוטלו או תוקנו בהחלטה זו:

 (5) נפטר ראש רשות כאמור לאחר תום התקופה האמורה בפסקה (4) יחושבו
 זכויות שאיריו בהתאם להוראות ההחלטה העיקרית כפי שתוקנה בהחלטה זו.

 ד׳ בתמוז התש״ן (27 ביולי 1990)
א צ ע מ ש ו ה  (חמ 0-1380 י

 יושב ראש ועדת הפנים
 ואיכות הסביבה של הכנסת
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 המחיר 2.24 שקלים חדשים 0334-2883 א58ו סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




