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 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטימת מיתקני ריסוס), החשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(1) ו־(2) לחוק המים, התשי״ט-11959 (להלן - החוק),

 ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם מועצת המים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״בריכת אידוי״ - בריכה המיועדת לאגירת שפכים במטרה לאייד מהם מים ומרכיבים נדיפים

 אחרים!

 ״השר״ - השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה!

 ״מיתקן ריסוס״ - מיתקן לפיזור תכשירים!

 ״מיתקן שטיפה״ - מיתקן לשטיפת מיתקני ריסוס מתכשירים ושאריותיהם!

 ״מכל איסוף״ - מכל המיועד לאיסוף תכשירים או שאריותיהם ממיתקן ריסוס!

 ״מקור מים״ - מקור מים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק שהוא עילי!

 ״תכשיר״ - חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חמרים כימיים או ביולוגיים המיועדים למטרות

 אלה:

 (1) ויסות צמיחה, פריחה ופוריות, ומניעתו;

 (2) דישון וזיבול!

 (3) מניעת מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות;

 (4) שילוך עלים!

 (5) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים יהן בצמחים והן בבעלי חיים•

 (6) שיטוח, הדברה והרטבה של תכשירים.

 2. לא ירוקן אדם, לא ישטוף ולא יגרום לכך שירוקנו או ישטפו תכשירים או שאריותיהם
 ממיתקן ריסוס, ממכל איסוף, או ממיתקן אחר אל מקור מים, בין במישרין ובין בעקיפין.

 3. (א) לא יתקין אדם ולא יפעיל מיתקן שטיפה אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.

 (ב) לא יותקן ולא יופעל מיתקן שטיפה במרחק שיפחת מ־100 מטרים מכל מקור מים.

 (ג) מיתקן שטיפה יהיה מורכב ממשטח שטיפה ומכל איסוף או ממשטח שטיפה ובריכת

 אידוי.

 משטח שטיפה 4. (5xא) משטח שטיפה יהיה עשוי בטון במידות של 6 מטרים לפחות, עם קירות היקפיים

 בגובה שלא יפחת מי20 סנטימטרים, למעט מצד הכניסה.

 (ב) משטח השטיפה יהיה אטום באופן שימנע חדירה לקרקע של הנוזלים שהצטברו בו.

 (ג) משטח השטיפה יהיה משופע כלפי צינור ניקוז כדי לאפשר ניקוז שאריות התכשירים

 לתוך מכל איסוף או לתוך בריכת אידוי, וכדי למנוע את גלישתם מחוץ למשטח השטיפה, כמפורט

 בתקנות 5 ו־6.

 איסור הרקה
 ושטיפה למקור

 מים

 מיתקן שטיפה

 ם״ח התשי״ט, עמי 169; י״פ התשמ״ט, עמי 3618.
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 5. (א) בקצה התחתון של שיפוע משטח השטיפה יותקן ויופעל מכל איסוף שאליו יחובר מכל איסוף

 צינור הניקוז ממשטח השטיפה.

 (ב) מכל האיסוף -

 (1) יהיה בקיבולת שתספיק להכיל את כל נוזלי השטיפה שהצטברו בו, כך שתימנע

 גלישתם אל מחוצה לו!

 (2) יהיה אטום באופן שימנע חדירה לקרקע של כל חומר שהצטבר בו!

 (3) יהיה מכוסה היטב בכל עת, למעט בשעת הרקתו:

 (4) יתוחזק ויופעל בתנאי בטיחות נאותים למניעת סכנה לבני אדם ולבעלי חיים,

 לרבות התקנת שלטי אזהרה.

 6. שימוש בבריכת אידוי לצורך ניקוז שאריות תכשירים כאמור בתקנה 4(ג), יחייב קיום בריכת אידוי

 תנאים אלה בבריכת האידוי:

 (1) היא תותקן באופן שימנע כניסת נגר עילי לתוכה!

 (2) היא תהיה בקיבולת שתספיק להכיל את כל נוזלי השטיפה, לרבות מי גשמים,

 כך שתימנע אפשרות גלישתם אל מחוצה לה!

 (3) היא תהיה אטומה באופן שתימנע חדירה לקרקע של חומר שהצטבר בה, בכפוף

 להנחיות השר!

 (4) היא לא תופעל אלא לאחר שהשר אישר •בכתב כי הותקנה ונאטמה כנדרש:

 (5) היא תגודר והחזקתה והפעלתה יהיו כאמור בתקנה 5(ב)(4).

 7. (א) בסוף כל עונת ריסוס ולא יאוחר מה־30 בחודש נובמבר של כל שנה, ובמועדים סילוק
 נוספיש, אם קיים צורך בכך לפי'קביעת השר, ירוקן ממכל האיסוף כל חומר שהצטבר בו והחומר
 יםולה בכפוף להוראות כל דין למרכז לטיפול בפסולת תעשייתית ברמת חובב (להלן - אתר רמת

 חובב) או למקום אחר בהתאם להוראות השר.

 (ב) בריכת האידוי תרוקן מזמן לזמן בהתאם לצורך, כפי שיקבע השר, כדי למנוע גלישת

 הנוזלים שהצטברו בה אל מחוצה לה! החומר המרוקן יסולק בכפוף להוראות כל דין לאתר רמת

 חובב.

 8. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר הטיפול בתכשירים ולא לגרוע שמירת דינים

 מהן.

 9. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, עונשין

 התשלי׳ז-21977.

 10. תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן, תחילה

 כ״ה בטבת התשנ׳׳א (11 בינואר 1991)

 (חמ 5ו;3-22< י צ ח ק ש מ י ר

 ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה

 2 ס״וו התשל״ז, עמי 226.
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 תקנות המכס (מטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות ונציג מדינת חוץ),
 התשנ״א-ו99ז

 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 141(ג) ו־232 לפקודת המכס (להלן - הפקודה)/ אני מתקין

 תקנות אלה:

 פרק א׳: פרשנות

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

!  ״מכונית״ - רכב פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה2

 ״נציג מדינת חוץ״ - ממונה על ענייני צירות, יועץ לשגרירות או לצירות, מזכיר לשגרירות או

 לצירות, פקיד המועסק בידי שגרירות או צירות, קונסול כללי, קונסול, סגן קונסול, קונסול

 כללי בפועל, קונסול בפועל או סוכן קונסולרי של מדינת חוץ או פקיד המועסק בידי קונסוליה

 של מדינת חוץ, שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:

 (1) הם הוכרו ככאלה בידי שר החוץ:

 (2) הם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר בישראל;

 (3) הם משמשים בתפקידים בישראל.

 ״נציגות מדינת חוץ״ - שגרירות, צירות, קונסוליה כללית, קונסוליה או סוכנות קונסולרית של

 מדינת חוץ:

 ״ראש נציגות״ - שגריר, ציר, מיופה כוח העומדים בראש נציגות של מדינת חוץ בישראל.

 פרק ב׳: פטור לראש נציגות ולנציגות מדינת חוץ

 2. (א) מכונית שראש נציגות מעביר אותה לזולתו לאחר שהשתמש בה במשך התקופה
 הנקובה בתוספת א׳ בטור א׳ תהיה פטורה מהמכס החל לפי סעיף 141 לפקודה בשיעור הנקוב שם

 בטור ב׳ לצד התקופה, אם נתמלאו תנאים אלה:

 (1) המדינה שבראש נציגותה עומד מבקש הפטור גומלת פטור דומה למדינת

 ישראל;

 (2) שר החוץ או מי שהוא הסמיכו לעניו תקנות אלה המליץ על הפטור!

 (3) המכונית היתה בישראל בשימושו העצמי של ראש הנציגות, בתפקידו זה,
 שנתיים לפחות!

 (4) ראש הנציגות לא נהנה מפטור לפי תקנות אלה במשך השנתיים שלפני

 ההעברה.

 (ב) לעניו חישוב התקופות האמורות בתקנת משנה (א) יראו את ראש הנציגות כאילו
 הוא נהנה מהפטור אם נהנתה נציגות מדינת החוץ מפטור.

 3. נציגות מדינת חוץ שעל שמה היתה רשומה מכונית תהיה זכאית לפטור המוענק לראש

 נציגות לפי תקנות אלה אם מילאה אחר כל התנאים שבתקנה 2, בשינויים המחוייבים לפי הענין,

 וראש הנציגות לא מימש זכותו לפטור לפי תקנה 2 במשך השנתיים שלפני ההעברה.

 פטור לראש
 נציגות

 פטור לנציגות
 מדינת חוץ

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
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 קיצור תקופת
 השימוש

 פטור לנציג
 מדינת חוץ

 פטור על
 מכונית משומשת

 קיצור תקופת
 השימוש

 ביטול

 4. על אף האמור בתקנה 2(א)(3) רשאי גובה המכס לאשר פטור על פי הוראת תקנה 2,

 בשיעור הנקוב בתוספת א/ לראש נציגות המסיים שירותו בישראל לגבי מכונית שהיתה

 בשיצושו העצמי בישראל לפחות שנה אחת עד ליום העברתה.

 פרה ג׳: פטור לנציג מדינת חוץ

 5. מכונית שנציג מדינת חוץ מעביר אותה לזולתו לאחר שהשתמש בה במשך התקופה
 הנקובה בתוספת ב׳ בטור א/ תהיה פטורה מהמכס החל לפי סעיף 141 לפקודה, בשיעור הנקוב

 שם בטור ב׳ לצד התקופה אם נתמלאו כל אלה:

 (1) המדינה של נציג מדינת חוץ מבקש הפטור גומלת פטור דומה למדינת ישראל:

 (2) שר החוץ או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה המליץ על הפטור.

 6. על אף האמור בתקנה 5, תהיה העברתה של מכונית שיובאה בידי נציג מדינת חוץ

 כמש ־משת מהנציג לזולתו, פטורה ממכס כאמור בתקנה 5 אם בנוסף לתנאים הנקובים בפסקאות

 5(1) וי5(2), יוכח להנחת דעתו של גובה המכס כי המכונית היתה בישראל בשימושו של הנציג

 תקופה של שנתיים לפחות מיום ייבואה.

 7. על אף האמור בתקנה 6, רשאי גובה המכס ל^שר פטור על פי הוראות תקנה 5 אם הוכח
 להנדת דעתו כי נתקיימו כל אלה:

 (1) נציג מדינת החוץ מסיים את שירותו בישראל לפני תום שנתיים מיום ייבואה
 של המכונית;

 (2) נציג מדינת החוץ השתמש במכונית בישראל לפחות שנה אחת עד ליום
 העברתה לזולתו!

 (3) נתקיימו התנאים הנקובים בתקנות 5(1) ו־(2).

 8. תקנות המכס(פטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות), התשכ״ט-31969 - בטלות.

 תוספת א׳

 (תקנות 2(א) ו־4)

 טור א׳ . טור ב׳

25% 

50% 

75% 

100% 

 שנה אחת
 שנתיים

 שלוש שנים
 ארבע שנים

 תוספת ב׳

 (תקנה 5)

 טור אי טור ב׳ טור א׳ טור בי

 שנה אחת 20% 3 שנים 40%

 שנתיים 30% 39 חודשים 42.5%

 27 חודשים 32.5% 42 חודשים 45%

 30 חודשים 35% 5*4 חודשים 47.5%

 33 חודשים 37.5% 4 שנים 50%

 3 ק״ת התשכ׳׳ט, עמ׳ 1500.
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 טור א׳ טור ב׳ טור א׳ טור ב׳

 52 חודשים 52.5% 7 שנים 72.5%

 56 חודשים 55% 88 חודשים 75%

 5 שנים 57.5% 92 חודשים 77.5%

 64 חודשים 60% 8 שנים 80%

 68 חודשים 62.5% 102 חודשים 82.5%

 6 שנים 65% 9 שנים 85%

 76 חודשים 67.5% 114 חודשים 87.5%

 80 חודשים 70% 10 שנים 90%

 ב׳ בטבת התשנ׳׳א (19 בדצמבר 1990)

 (חמ 3-2260)

י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), התשנ״א-ז199

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961' (להלן-

 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. שיעור ההפרשה לקרן פיצויים לענין סעיף 2א לחוק יהיה 25%.

 2. תחולת תקנות אלה בשנת המם 1991.

 שינוי שיעור
 ההפרשה

 לקרן פיצויים

 תחולה

י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

 י׳ בשבט התשנ״א (21 בינואר 1991)

 (חמ 3-2266)

 1 ם״ח התשכ״א, עמי 100: התשמ״ט, עמי 4.

 צו מס ערך מוסף (שיעוד המס על מלכ״דים ומוסדות כספיים), התשנ״א-ן99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975', ובאישור הכנסת אני

 מצווה לאמור:

 שינוי שיעור המס 1. שיעורו של מס שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ׳׳ר יהיה 9%.
 על מלכ״ר

 שיעור המס על 2. השיעור של מס שכר וריווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 18%

י מהשכר ששילם והריווח שהפיק. פ ס ד כ ס ו  מ

 תחולה לגבי 3. תחולתו של סעיף 1 לענין מס שכר - החל מהשכר המשתלם בעד עבודה בחודש ינואר

.1991 

 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
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 4. תחולתו של סעיף 2 לענין מס שכר וריווח - החל מהשכר המשתלם בעד עבודה בחודש תחולה לגבי
ף ^ מס שכר וריווח א ו נ  י

 5. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ״רים ומוסדות כספיים), התש״ן-21990 - בטל. ביטול

 כ״ט בטבת התשנ׳׳א (15 בינואר 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ  (ח־ 3-889) י

 שר האוצר

 ק״ת התש״ן, עמ׳ 501.

 צו מס הכנסה (פטור כללי ממס על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה),
 התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״מילווה״ - כל הלוואה או פיקדון במטבע חוץ שקיבלה המדינה מתושב חוץ.

 2. ההכנסה מריבית והפרשי הצמדה שמשלמת המדינה עלי מילווה פטורה ממס. פטור ממס

 כ״ט בטבת התשנ״א (15 בינואר 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ  >חנ 3-24) י

 שר האוצר
 1 זייני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ ם״ח התש׳׳ן, עמ׳ 36.

 צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו־180(ב) לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), אני מצווה
 לאמור:

 1... (א) שיעורי המקדמות החדשיות על פי סעיף 175(א) לפקודה לשנת המס 1991 יוגדלו כך הגדלת שיעורי
. מקדמות לשנת ן ל ה ט ל ף ן פ מ ה כ נ מ ר מ ו ע י ף ש ס ו ן ה י מ ד ק  מ

י י המס 1991  י

 (1) אם השנה הקובעת היא עד שנת 1986 ועד בכלל - 122%!

 (2) אם השנה הקובעת היא שנת המם 1987 - 95%:

 (3) אם השנה הקובעת היא שנת המם 1988 - 67%:

 (4) אם השנה הקובעת היא שנת המם 1989 - 39%.

 (ב) לענין סעיף 180(ב)(1) לפקודה יוגדל ב־18% סכום המס שאדם חייב לשלמו לשנת

 המ19910 בשל דו׳׳ח שהגיש לשנת המס 1990, ובלבד שבשום מקדה סכום המקדמות החדשיות

 שאדם חייב בתשלומן לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א).

 :׳ בטבת התשנ״א (6 בינואר 1991)
 חמ 3-350) י צ ח ק מ ו ד ע י

 שר האוצר
 ויני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
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 תקנות אגדות בריאות (תיקון)־ הוזשנ״א-ו99ו

, וסעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957

׳ ובאישור ועדת הכספים וועדת העבודה

 66 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-21981

 והרווחה של הכנסת, לפי הענין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט-31989 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) בסעיף 1(1) -

 (א) במקום פסקאות משנה א׳ עד ג׳ יבוא:
 בשקלים חדשים

 ״א. בעד בדיקת איכות תכשיר רפואי לצורך הרישום -

 מייצור מקומי 688

 מיבוא 922

 ב. בעד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי
 לצורך חידוש רישומו בפנקס 363

 ג. בעד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי
 שרישומו בפנקס בתוקף 306״

 (ב) במקום פסקת משנה ה׳ יבוא:

 ״ה. בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של

 תכשיר רפואי או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי 363״

 (2) בסעיף 2, במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) בעד בדיקה ותעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך

 הוצאת רשיון לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו,

 אם התמרוק הוא -

 בעל גוון אחד 280

 לכל גוון נוסף 45״

 2. על אף האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון

 שלאחר תחילתן של תקנות אלה, לגבי סכומי האגרה שפורטו בתקנה 1, המדד שפורסם בחודש

 דצמבר 1989.

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 שר הבריאות

 כ״ד בטבת התשני׳א (10 בינואר 1991)

 (חמ 3-2149)

 תיקון התוספת

 ם״ח החשי״ח, עמי 24.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.

 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 714: התש׳ץ, עמ׳ 11, עמי 449 ועמ׳ 1268.

 תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים
 באזורים כפריים), התשנ״א-ו99ו

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו־266 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה־11965
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 1. בתקנות אלה - י הגדרות

 ״אזור כפרי״ - אזורים שבתחום מועצה אזורית;

 ״בית ישן״ - לרבות בית שנועד להריסה!

 ״ועדה מקומית״ - ועדה מקומית לתכנון ולבניה!

 ״מועצה אזורית״ ו״ישוב״ או ״ישוב שיתופי״ - כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (מועצות
 אזוריות), התשי״ח-21958!

 ״מפת תכנון״ - מפה שהוכנה לפי הוראות תקנה 4.

 ״נחלה׳׳ - חלקת קרקע בישוב או ישוב שיתופי שעליה בית מגורים, חצר ומבני עזר!

 ״תכניה״ - תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת.

 2. בקשה לשיפוץ בית ישן, להסבת מבנה למטרת מגורים או להצבת מבנה לדיור זמני תוגש בקשה לשיפוץ
 בידי המבקש למהנדס שמינה יושב ראש הוועדה המקומית יחד עם המנהל הכללי של משרד הבינוי

 והשיבו ־ או מי שהוא הסמיכו לכך (להלן - המהנדס).

 3. ;א) עבודת שיפוץ של בית ישן באזור כפרי ושימוש בבית ישן כאמור למגורים פטורים פטור מהיתר
: לגבי בית ישן ה ל ם א י א נ ן ו ן מ י י ק ת ם ה ר א ת י ה  מ

 (1) הבית נמצא באזור שנקבע בתכנית כאזור שייעודו מגורים!

 (2) הבית מכיל חדרי מגורים, מטבח ושירותים, ושטח רצפתו הכולל אינו קטן מ־24

 מ״ר! ואולם מקום שיש בו מטבח מרכזי, יכול שהבית יהיה ללא מטבח!

 (3) אין בשיפוץ תוספת שטח מגורים החורג מקירותיו החיצוניים של הבית!

 (4) המהנדס קבע בכתב, לאחר בדיקה מוקדמת, כי הבית ראוי לשיפוץ לצורך
 מגורי אדם מבחינת יציבותו, רצפתו, גגו, קירותיו, חלונותיו ודלתותיו, ומבחינת

 חיבורו לרשתות המים, הביוב והחשמל!

 (5) המהנדס נתן אישור למבקש כי השיפוץ נעשה בהתאם לקביעתו בבדיקה

 המוקדמת, והעתק האישור בצירוף תרשים הבית בקנה מידה של 1:100 המציא

 המבקש לוועדה המקומית;

 (6) השיפוץ אינו עומד בסתירה להוראות שימור שנקבעו בתכנית החלה על המקום

 שבו נמצא הבית.

 4. עבודת שיפוץ של מבנה באזור כפרי והסבתו למגורים ושימוש בו למטרה האמורה פטורים פטור מהיתר
ה נ ב י מ ב ג  מהיתר .אם התקיימו במבנה תנאים אלה: ל

 (1) שטח רצפתו של המבנה אינו קטן מ־24 מ״ר!

 (2) בקשה מפורטת בצירוף תרשים בקנה מידה של 1:100 או 1:50 המפרט את אופן

 צורת הסבתו של המבנה למגורים אושרה בחתימת יד המהנדס לאחר שבדק את

 המבנה ומצא כי ניתן להסיבו למטרה האמורה! המהנדס רשאי להתנות את אישורו

 בתנאים שיבטיחו כי המבנה יהיה ראוי למגורים:

 (3) המבנה נמצא באזור שנקבע בתכנית כאזור המיועד למגורים!

 (4) ועד הישוב או הישוב השיתופי שבו נמצא המבנה נתן אישור להסבתו למבנה
 מגורים:

 ק״ת התשי״ח, עמי 1256.
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 (5) המהנדס אישר כי הסבת המבנה למגורים נבדקה וכי היא נעשתה בהתאם

 לאישורו האמור בפסקה(2) ולתנאיו, והעתק מאישור המהנדס לפי פסקה זו בצירוף

 תרשים המבנה האמור בפסקה (2) הומצא בידי המבקש לוועדה המקומית.

 5. הצבה של מבנים לדיור זמני באזור כפרי ושימוש בהם פטורים מהיתר ובלבד שיתקיימו

 תנאים אלה:

 (1) תוכן מפת תכנון בקנה מידה של 1:1250 או 1:2500 שבה יצויינו קואורדינטות,

 יסומנו קווי גובה, יסומן הצפון, יצויינו גושים וחלקות וגבולותיהם כפי שהועתקו

 ממפה שהוכנה לפי פקודת המדידות3, ייכלל בה תיאור גרפי של המצב התכנוני התקף

 ותיאור הסביבה, יצורף לה תרשים בקנה מידה של 1:500 ובו יסומנו מקום הצבתם

 של המבנים לדיור זמני, שבילי גישה, ושטחים ומבנים לשימוש ציבורי, ויסומן אופן

 סילוק שפכים ופסולת!

 (2) המבנים לדיור זמני יוצבו על פי מפת התכנון ובלבד שהיא אושרה בידי ועד
 הישוב או הישוב השיתופי שבתחומו הם יוצבו וכן בידי הוועדה המקומית ונחתמה

 בחתימות יושב ראש הוועדה ומהנדס הוועדה!

 (3) מספר יחידות הדיור במבנים לדיור זמני שיוצבו באתר אחד לא יפחת מעשרים

 וצפיפותם לא תעלה על עשר יחידות דיור בתוך 1000 מ״ר!

 (4) המבנים לדיור זמני יוצבו על פי מפת התכנון, ככל האפשר בשטחים שנועדו

 למגורים בתכניות, ואם לא ניתן לעשות כן י- הם יוצבו בשטחים שנועדו על פי

 התכנית להיות שטחים ציבוריים, ובאם לא ניתן להשתמש בשטחים כאמור לאותה

 מטרה הם יוצבו, על פי מפת התכנון, באזור שבתחום הישוב או הישוב השיתופי גם

 אם אינו מיועד בתכנית למגורים או לשטחים ציבוריים ובלבד שהוא בסמוך אליו

 וגובל בו.

 (5) עותקים ממפת התכנון יישמרו בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, בוועדה

 המקומית, במועצה האזורית, בוועד הישוב או הישוב׳ השיתופי הנוגעים בדבר

 ובמינהל. מקרקעי ישראל.

 6. (א) לא יינתן פטור מהיתר להצבת מבנה לדיור זמני בתחום נחלה, וכן לא יינתן פטור

 מהיתר לשיפוץ בית ישן או להסבת מבנה בתחום נחלה, אם לאחר הוספת השטח הבנוי למבני

 המגורים הקיימים בנחלה יעלה סך כל השטח הבנוי על המותר לבניה לפי התכנית החלה על הישוב

 או הישוב השיתופי לגבי כל נחלה.

 (ב) מספר המבנים בישוב או בישוב שיתופי שבאזור כפרי שינתן לגביהם פטור לפי
 תקנות אלה לא יעלה על כפליים מספר הנחלות שבישוב או בישוב השיתופי.

 7. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראת כל חוק אחר הנוגע לתכנון ובניה, ואין בהן כדי

 לפגוע בצו הריסה או כל צו אחר שנתן בית משפט, אם נתן, לגבי המבנה שמבוקש לגביו הפטור

 מהיתר לפי תקנות אלה.

 8. (א) תקפן של תקנות אלה לחמש שנים מיום פרסומן.

 (ב) בית ישן ששופץ, מבנה שהוסב או הוצב לפי תקנות אלה, ינהגו בו בתום תוקפן

 כמתחייב מהוראות התכנית החלה בשטח שבו הוא נמצא.

 היתר לעבודה
 ושימוש במבנה

 זמני

 הגבלות בשטח
 ובמספר מבנים

 שמירת דינים

 תום תוקף

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 ח׳ בשבט התשנ״א (23 בינואר 1991)

 (חמ 3-347)

 חא״י, פרק ב, עמי 1368.
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 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס׳ 3), התשנ״א-991ז

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

 1. בסעיף 21(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958 (להלן - הצו תיקון סעיף 21
 העיקרי), בסופה של פסקה (1) יבוא:

 ״ואולם אדם הגר ביום הקובע בבית או במבנה אחר שתקנות התכנון והבניה (פטור

,  מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים), התשנ״א-31991

 חלות עליו, יהיה זכאי להרשם בפנקס הבוחרים של האזור אם הוא גר בקביעות

 במבנה כאמור במשך שלוש שנים לפחות.״

 2. בסעיף 98(א) לצו העיקרי, בסופה.של פסקה (1) יבוא: תיקון סעיף 98

 ״ואולם אדם הגר ביום הקובע בבית או במבנה אחר שתקנות התכנון והבניה (פטור

 מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים), התשנ״א-1991,

 חלות עליו, יהיה זכאי להרשם בפנקס הבוחרים כבוחר של הישוב אם הוא גר

 בקביעות במבנה כאמור במשך שלוש שנים לפחות.״

 ח׳ בשבט התשנ״א (23 בינואר 1991)

י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-136) א

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח תדש 9, עמ׳ 256.
 ק״ת התשי׳׳ח, עמ׳ 1256: התשנ״א, עמי 200, ועמ׳ 372.

 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 476.

 צו דשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דכ הוז (תל אביב))
 (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', לאחר

 שהתייעצתי עם מועצת הרשות, באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הה (תל־אביב)), תיקון סעיף 3
 התש״ן-21989, במקום ״שנה אחת״ יבוא ״18 חודשים״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג בכסלו התשנ״א (30 בנובמבר 1990). תחילה

ב צ ה ק ש  מ

 שר התחבורה

.  נתאש־

 כ״ד בטבת התשנ״א (10 בינואר 1991)

 (חמ 3-1797)

ם נ ר ה א ש  מ

 שר הבטחון

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 182; התשמ״ח, עמ׳ 73.

 2 ק״ת התש״ן, עמ׳ 89.
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 צו דשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון),
 התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', לאחר

 שהתייעצתי עם מועצת הרשות, באישור שר הבטחון, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

,  תיקון סעיף 3 1 . בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה(מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש״ן-21989

 במקום ״שנה אחת״ יבוא ״18 חודשים״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג בכסלו התשנ״א (30 בנובמבר 1990).

 נתאשר.

 כ״ד בטבת התשנ״א (10 בינואר 1991)

 (חמ 3-1797)

ב צ ה ק ש ס מ נ ר ה א ש  • מ

 שר הבטחון שר התחבורה

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 182! התשמ״ח, עמי 73.

 2 ק״ת התש׳׳ן, עמ׳ 88.

 צו הפיקוח על מצרכים ושידותים (המועצה לשיווק פדי הדד)(הודאת שעה),
 התשג״א-991ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957

, וסעיף 29 לפקודת הפיקוח על פרי הדר,  סעיף 3 לפקודת פרי הדר(פיקוח ושיווק), התש״ח-21948

 31940, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המועצה״ - כהגדרתה בפקודת שיווק פרי הדר, 1947/ ובמשמעותה בתקנות פרי הדר (פיקוח

 ושיווק) (מועצות), התשמ״ד-51984 (להלן - תקנות פרי.הדר);

 ״השר״ - שר החקלאות.

 הסדרים זמניים 2. בתקופת תוקפו של צו זה -

 (1) תהיה המועצה מורכבת, על אף האמור בתקנות פרי הדר, מחמישה חברים

 בלבד, שימנה השר ואחד מהם יהיה יושב ראש (להלן - הוועד הפועל).

 (2) תפעל המועצה, באמצעות הוועד הפועל, לביצוע והשלמה תקינים של יצוא

 ושיווק פרי הדר מעונת 1990/91 ולהיערכות הארגונית הנדרשת לשם יישום

 מדיניות הממשלה בדבר פתיחתו של השוק המקומי של פרי הדר לשיווק חפשי.

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 15.

 נ ע׳׳ר 1940, תוספת 1, עמ׳ 179.

 4 עייר 1947, תוס׳ 1, עמי 204.

 5 ק״ת התשמ״ד, עמי 592.
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 3. לשם קיום ההסדרים הזמניים לפי סעיף 2, יהיו נתונות למועצה כל הסמכויות המוקנות לה סמכויות המועצה

 לפי כל דין והיא תהיה רשאית, באמצעות הוועד הפועל, לנקוט את כל הפעולות לביצוע שיווק

 ויצוא, לרבות הובלה וביקורת איכות.

 4. (א) בתקופת תקפו של צו זה יראו את המועצה כאילו היתה תאגיד שהוגשה לגביו בקשת מעמד המועצה
 פירוק ונתמנה לו מפרק זמני, בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-61983 (להלן -

 הפקודה), והוראות סעיפים 267 ו־268 לפקודה יחולו לגבי המועצה, בשינויים המחויבים לפי

 הענין, וככל שהדבר דרוש לשם ביצוע צו זה.

 (ב) בנוסף לסמכויות האחרות של הוועד הפועל לפי צו זה, יהיו נתונות לו הסמכויות של

 מפרק ומני לפי הפקודה והוא יהיה רשאי לשם כך לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בכל

 הדרוע, לשם ביצוע פעולות חיוניות לתפקודה וניהולה התקין של המועצה, וכן לשמירת זכויותיה

 ונכסיה.

 5. השר יקבע לחברי הוועד הפועל, שאינם עובדי מדינה, שכר כשכרם של בעלי תפקידים שכר לחברי

ה הוועד הפועל מ ן ל ך ד מ  דומים בחברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-71975/ מ

 ובשים לב לקריטריונים הנהוגים לענינים אלה בחברות ממשלתיות.

 6. להוראות צו זה עדיפות על כל הוראה סותרת בצו, תקנה או תכנית שהותקנו לעניו פיקוח עדיפות ההוראות

 ושיווק של פרי הדר.

 7. תקפו של צו זה עד יום כ״ב בתשרי התשנ׳׳ב (30 בספטמבר 1991). תוקף

 ח׳ בשבט התשנ״א (23 בינואר 1991)

ן ת י ל א א פ  (חמ 72!:0-2 ר

 שר החקלאות

 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ׳ 761.

 7 סייח התשל״ה, עמי 132.

 צו הניקוח על מצרכים ושירותים (שבד מקסימלי לשירות סווארות)(תיקון),
 התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 6 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957/

 אני מצוה לאמור:

, תיקון התוספת  1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות םווארות), התשל׳יח-21978
 בתוספת, בחלק ד/ בסעיף 1 ברישה, במקום ״5.85״ יבוא ״14.00״ ובמקום ״6.76״ יבוא

."16.20" 

 כ״א בטבת התשנ״א (7 בינואר 1991)

 (חמ 3-103)

ב צ ה ק ש  מ

 שר התחבורה

 1 ס״ח וזתשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת וזתשל״ח, עמ׳ 610; התש״ן, עמ׳ 1256.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגדת שירותים
 בעגף הלול), התשנ״א-ו99ו

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

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״עופות״ - תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברבורים, ברברים, מולרדים ויתרנגולי הודו, מכל גזע,

 מין וגיל!

 ״ביצי דגירה של עופות״ ו״אפרוחים״ - למעט ביצי דגירה ואפרוחים המיועדים ללהקה בה

 מפתחים או משפרים תכונות תורשתיות שונות:

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור

 ושיווק), התשכ״ד-21963 (להלן - חוק המועצה);

 ״פטמים״ - תרנגולים בגיל שעד חמישה חודשים!

 ״קבלן •מורשה״ - קבלן מורשה על פי הוראות סעיפים 3 ו־4 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרי

 ייצור ושיווק) (מם׳ 2), התשכ״ח-31968!

 ״קילוגרם״ - לפי משקל חי!

 ״תקציב המועצה״ - תקציב על פי סעיף 59 לחוק המועצה!

 ״יבואן״ - מי ששמו נקוב כיבואן ברשימון יבוא של אגף המכס ומע׳׳מ לגבי יבוא לישראל של

 ביצי דגירה או אפרוחים של עופות.

 אגרת שירותים 2. נקבעת בזה אגרה שתשולם בעד מתן שירותים כאמור בסעיף 3(6) וי(7) לחוק המועצה

 כמפורט להלן:

 (1) 3.65 אגורות לכל קילוגרם של עופות, למעט יענים, אווזים ומולרדים, המגיע

 לשיווק!

 (2) 10.40 אגורות לכל קילוגרם של אווזים ומולרדים המגיע לשיווק!

 (3) 29 אגורות לכל ביצת דגירה של עופות ולכל אפרוח של עופות המיובאים

 לישראל לכל מטרה שהיא למעט לשם ייצור בשר פטמים!

 (4) 7.5 אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולת ולכל אפרוח של תרנגולת

 המיובאים לישראל לשם ייצור בשר פטמים.

 תשלום וגביה 3. (א) קבלן מורשה יגבה את האגרה בעד העופות המפורטים בסעיף 2(1) ו־(2) ממי שרוכש

 את העופות ממנו!

 (ב) קבלן מורשה ישלם למועצה מדי חודש את סכום האגרות שהוא חייב לגבות כאמור

 לגבי החודש שחלף!

 (ג) המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה את סכום האגרות

 שהוא חייב לגבות על פי צו זה!

 1 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ס׳׳ח התשכ״ד, עמי 12: התשל״ה, עמ׳ 74; התשמ״א, עמ׳ 178.

 3 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862.
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 (זי) יבואן יגבה את האגרה בעד ביצי הדגירה והאפרוחים המפורטים בסעיף 2(3) ו־(4)

 ממי שרו:ש ממנו את התוצרת האמורה וישלם למועצה מדי חודש את סכום האגרות שהוא חייב

 לגבות כאמור לגבי החודש שחלף!

 (ה) סכומי האגרות לפי צו זה יהוו חלק מתקציב המועצה.

 4. קבלן מורשה ויבואן ינהלו רישום וימסרו למועצה דין וחשבון נכון ומדויק בכל הנוגע רישום
 לאגרות ששולמו לפי סעיף 2, ותשלומן לפי סעיף 3, כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.

 5. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של כל דין. שמירת דינים

 6. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(אגרת שירותים בענף הלול), . ביטול
 התשמ״ו-41986 - בטל.

 כ״ח. באלול התש״ן (18 בספטמבר 1990)

 (חמ 3-1228)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש ן מ ת י ל א א פ  ר

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 4 ק״ת הזשמ״ו, עמ׳ 704.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ וו), התשנ״א-ו99ו

 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
 למצרכינ!), התשמ״ט-1989/ בחלק ששי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן, יבואו

 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:
 טור א׳ טור ב׳

 המחיר בש׳׳ח המחיר בש״וז
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 המצויד המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 ״מיונית 500 גרם , מכל 4.70 4.05

 מיונית 1 ק״ג מכל 8.80 7.60"

 2. חחילתו של צו זה ביום כ״א בטבת התשנ״א (7 בינואר 1991). תחילה

 ב׳ בטבת התשנ״א (6 בינואר 1991)

 (חמ 3-1978)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 1׳ 2 ־ק״ת התשמ״ט, עמי 421: התש׳ץ, עמ׳ 136 ועמי 1292.
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 אבתה על גן לאומי ושמורת טבע (הו תבור), החשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,

, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות אני מכריז לאמור:  התשכ״ג-11963

 1. השטחים המתוארים בתוספת הנמצאים מזרחית לדבוריה והמותחמים בקו כחול ובקו ירוק
 בתשריט מם׳ ג/23/26 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום י״ב בחשו! התשני׳א (31

 באוקטובר 1990) בידי שר הפנים הם גן לאומי ושמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה
 על מחוז הצפון בנצרת עילית, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 אכרזה על
 גן לאומי

 ושמורת טבע

 הפקדת העתקים
 של התשריט

 תוספת

 (סעיף 1)

 השטחים נמצאים בחלקם בתחום המועצה המקומית שבלי ובחלקם בתחום מרחב תכנון

 מקומי מחוזי של מחוז הצפון שבהם חלה תכנית בנין ערים מס׳ 2590 שניתן לה תוקף בהודעה

 שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 3224, התשמ״ה, עמי 2880.

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 י״ג בטבת התשנ״א (30 בדצמבר 1990)

 (חמ 3-650)

 סייח התשכ״ג, עמי §14: התשמ׳׳ב עמ׳ 34.
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, ירושלים לום והודפס במדפיס הממשלתי צי  המחיר 2.48 שקלים חדשים 0334-2883 א155 סודר בסדר־




