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 תקנות מילווה המדינה (מכתים) (תיקון מסי 2), התשנ"א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979', ובאישור ועדת הכספים

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, (להלן - התקנות  חיקה תקנה 1 1. בתקנה 1(ב) לתקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ״ד-21984

 העיקריות), בפסקה (3), בסופה יבוא: ״ואם במכרז ייקבע מחיר אחד לכל המציעים או מחירים

 שונים לפי המחירים שיגישו המציעים״.

 החלפת תקנה 8 2. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

ת 8. (א) שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך יקבע, לפי שיקול דעתו, את גרו  ״הקצאת אי

ב המחיר הנמוך ביותר שבו תימכר הסדרה (להלן - מחיר המכירה) או את שיעור ו ח  ה

 הריבית הגבוה ביותר שבו תימכר הסדרה (להלן - ריבית המכירה).

 (ב) מציעים שהציעו מחיר הגבוה ממחיר המכירה או ריבית הנמוכה

 מריבית המכירה יקבלו את מלוא השווי הנקוב עבורו הציעו את המחיר או

 הריבית כאמור, וישלמו תמורתו את מחיר המכירה או את ריבית המכירה, לפי

 הענין, או את המחיר שהם הציעו - אם נקבע בהודעה לפי תקנה 1(ב)(3) כי

 במכרז ייקבעו מחירים שונים.

 (ג) מציעים שהציעו את מחיר המכירה או את ריבית המכירה יקבלו את

 מלוא השווי הנקוב שהציעו במחיר זה וישלמו תמורתו את מחיר המכירה או את

 ריבית המכירה, לפי הענין, ואולם, אם עלה סך כל הסכום המבוקש במחיר

 המכירה או בריבית המכירה על הסכום המוצע למכירה בניכוי הסכום שנמכר

 לפי תקנת משנה (ב), יחולקו איגרות החוב בין המציעים כאמור באופן יחסי.

 (ד) מציעים שהציעו מחיר הנמוך ממחיר המכירה או ריבית הגבוהה
 מריבית המכירה, לא יקבלו את השווי הנקוב שהציעו כאמור.

 (ה) החלטת שר האוצר או מי שהסמיך לכך לפי סעיף זה היא סופית.״

 תהילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בשבט התשנ״א (24 בינואר 1991).

 י׳׳ט בשבט התשנ״א (3 בפברואר 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ ) י  (חמ 3-950

 שר האוצר
 1 סייח התשל״ט, עמי 112.

ת התשמ״ד, עמי 1216; התשנ׳׳א, עמ׳ 364. ״  2 ק

 תקנות עידוד החסכון (תיקון תכניות חסכון שונות) (מס׳ 2), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  התשט״ז-11956

 החלפת תקנה 3 1. במקום תקנה 3 לתקנות הבאות:

ות נ ות שו  בתקנ

 (1) תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״לדיור״ ופטור ממס הכנסה), התש׳ץ-
;21990 

 ם״ח התשט״ז, עמי 52¡ התשמ״ז, עמי 93.
, עמי 785¡ התשני׳א, עמי 390. ת התש״ן ״  ק
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 (2) תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״לרכב״ ופטור ממס הכנסה), התש״ן-

:31990 

 (3) תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״להשכלה גבוהה לעובדי מדינה״ ופטור

 ממס הכנסה), התשמ״ט-41988!

 (4) תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״לדירה״ ופטור ממס הכנסה), התש״ן-

:51990 

 (5) תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״לחינוך גבוה״ ופטור ממס הכנסה),

!  התש׳ץ-61990

 (6) תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״הפקדה חדשית״ ופטור ממס הכנסה),

:  התש״ן-1990ד

 (7) תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״דולרית חדשית״ ופטור ממם הכנסה),

;  התש״ן-81990

 (8) תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״תשורה״ ופטור ממס הכנסה), התש״ן-

;91990 

 (9) תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״תשורת המשך״ ופטור ממס הכנסה),

; 1  התש״ו־01990

 (10) תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״דולרית״ ופטור ממס הכנסה),

 התש״ו-1990״;

 (11) תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״דולרית המשך׳ ופטור ממס הכנסה),

; 1  התש׳ץ-21990

 יבוא:

 ״פטור ממס 3. הריבית, הפרשי ההצמדה או השיער וההטבות המשתלמים לחוסך בתכנית

 יהיו פטורים ממס.״

״ (להלן - החלפת סעיף 2  2. במקום סעיף 2 לצו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 13), התש״ם-1980
1 ׳ 3 ס י מ  צו מ!:׳ 13), יבוא סעיף 2 בנוסח שבתקנה 1. "

 3. (א) בתוספות לתקנות המנויות בפסקאות (1) עד (5) שבתקנה 1, ובתוספת השניה תיקון התוספות
ת ולצו ו : לתקנ א ו ב  לתקנות המנויות בפסקאות (6) עד (8) ו־(10) שבתקנה 1, בסעיף 2, במקום פסקה (א) י

 ״(א) הצטרפות

 חוסך רשאי להצטרף לתכנית מיום א׳ בשבט התשנ״א (16 בינואר 1991) עד יום ג׳

 בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991) או עד מועד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה

 ברשומות (להלן - מועד סיום התכנית).״

 3 ק״ו; התש׳ץ, עמ׳ 788; התשנ״א, עמ׳ 390.

 4 ק״ו; התשמ״ט, עמ׳ 170! התשנ״א, עמ׳ 390.

 5 ק״ו: התש״ן, עמ׳ 791; התשנ״א, עמי 390.

 6 ק״ו; התש׳׳ן, עמ׳ 782; התשנ״א, עמ׳ 390.

 7 ק״ו; התש״ן, עמי 926; התשנ״א, עמי 390.

 8 ק״ו; התש״ן, עמי 930; התשנ״א, עמי 390.

 5 ק״ו; התש׳׳ן, עמ׳ 406; התשנ״א, עמי 390.

ת התש׳ץ, עמ׳ 417; התשנ״א, עמ׳ 390. ״ 1 ק 0 

ת התש״ן, עמי 403; התשנ״א, עמי 390. ״ 1 ק 1 

1 ק׳׳ת התש׳ץ, עמי 421; התשנ״א, עמ׳ 390. 2 

1 ק״ ת התש׳׳ם, עמ׳ 1728; התשנ״א, עמ׳ 390. 3 
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 (ב) בתוספת השניה לתקנות המנויות בפסקה(9) שבתקנה 1, בסעיף 2, במקום פסקה(א)

 יבוא:

 ׳׳(א) הצטרפות

 (1) חוסך שסיים את תקופת החסכון שלו בתכנית בסיסית עד יום ג׳ בטבת

 התשנ׳׳ב (31 בדצמבר 1991), או עד מועד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה

 ברשומות (להלן - מועד סיום התכנית), ולא משך את הכספים שהצטברו

 לזכותו בתום תקופת החסכון או משך חלק מהם, יחשב כמצטרף לתכנית זאת

 וכמפקיד בה את הכספים שלא נמשכו, וזאת אם לא משך את כספו עד ה־25

 בחודש העוקב לחודש שבו הסתיימה תקופת חסכון של התכנית הבסיסית.

 (2) על אף האמור בפסקה (1), חוסך שסיים עד מועד סיום התכנית 6 שנות

 חסכון לפחות באחת מתכניות החסכון לדיור שנסגרו ביום כ״ה באדר ב׳

 התשמ״א(31 במרס 1981), או בתכנית חסכון לפי תקנות עידוד החסכון(תכנית

 חסכון ״לכל צמוד״, ״גמיש״ או ״2000״), התשמ״א-1981 (להלן ולעיל -

 תכנית ״לכל צמוד״), ולא משך את הכספים שהצטברו לזכותו בתום תקופת

 החסכון או משך חלק מהם, יהיה רשאי להצטרף לתכנית עד מועד סיום

 התכנית.

 (3) חוסך שסיים תקופת חסכון בתכנית חסכון צמודה לדולר או בתכנית

 חסכון צמודה לסל המטבעות או בתכנית ״דולר מדד״ יהיה רשאי עד מועד סיום

 התכנית להודיע לבנק, 10 ימים לפחות לפני תום תקופת החסכון, על רצונו

 להצטרף לתכנית.

 (4) הבנק יהיה רשאי שלא לקבל סכומים קטנים מ־50 שקלים חדשים כהפקדה ז

 בתכנית! סכום זה ישונה לפי השינוי במדד לעומת מדד דצמבר 1989.״

 (ג) בתוספת השניה לתקנות המנויות בפסקה (11) שבתקנה 1, בסעיף 2, במקום פסקה

 (א) יבוא:

 ״(א). הצטרפות

 (1) חוסך שסיים את תקופת החסכון שלו בתכנית בסיסית עד יום ג׳ בטבת

 התשנ״ב (31 בדצמבר 1991), או עד מועד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה

 ברשומות (להלן - מועד סיום התכנית), ולא משך את הכספים שהצטברו

 לזכותו בתום תקופת החסכון או משך חלק מהם, יחשב כמצטרף לתכנית זאת

 וכמפקיד בה את הכספים שלא נמשכו, וזאת אם לא משך את כספו עד ה־25

 בחודש העוקב לחודש שבו הסתיימה תקופת החסכון של התכנית הבסיסית.

 (2) על אף האמור בפסקה (1), חוסך שסיים עד מועד סיום התכנית 6 שנות

 חסכון לפחות באחת מתכניות החסכון לדיור שנסגרו ביום כ״ה באדר ב׳

 התשמ״א(31 במרס 1981), או בתכנית חסכון לפי תקנות עידוד החסכון(תכנית

 חסכון ״לכל צמוד״, ״גמיש״ או ״2000״), התשמ״א-1981 (להלן ולעיל -

 תכנית ״לכל צמוד״), ולא משך את הכספים שהצטברו לזכותו בתום תקופת

 החסכון או משך חלק מהם, יהיה רשאי להצטרף לתכנית עד מועד סיום

 התכנית.

 (3) חוסך שסיים תקופת חסכון בתכנית חסכון צמודה למדד יהיה רשאי עד

 מועד סיום התכנית להודיע לבנק, 10 ימים לפחות לפני תום תקופת החסכון, על

 רצונו להצטרף לתכנית.
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 (4) הבנק יהיה רשאי שלא לקבל סכומים קטנים מי50 שקלים חדשים כהפקדה

 בתכנית! סכום זה ישונה לפי השינוי במדד לעומת מדד דצמבר 1989״.

 (ד) בתוספת לצו מס׳ 13, במקום סעיף 4 יבוא סעיף 4 חדש שנוסחו כנוסח פסקה (א)

 שבתקנת משנה (א).

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בשבט התשנ״א (16 בינואר 1991). תחילה

 כ׳ בשבט התשנ״א (4 בפברואר 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 3-456) י

 שר האוצר

 תקנות מס הכנסה (ניבוי הוצאות שינטוע) (תיקון), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(א)(3) לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ונתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ״ד-21984 (להלן - התקנות תיקון תקנה 3
 העיקריות) -.

 (1) בפסקה (1)(א), במקום ״5״ יבוא ״8״!

 (2) בפסקה (1)(ב), במקום ״5״ יבוא ״8״, במקום ״15%״ יבוא ״25%״ ובמקום

 ״15״ יבוא ״25״!

 (3) בפסקה (2)(א), במקום ״5״ יבוא ״8״!

 (4) בפסקה (2)(ב), במקום ״5״ יבוא ״8״, במקום ״15%״ יבוא ״25%״ ובמקום
 ״15״ יבוא ״25״.

 2. !:תקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״10%״ יבוא ״16%״ ובמקום ״300״ יבוא ״400״. תיקון תקנה 4

 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 5

 (1) ברישה, במקום ״300״ יבוא ״400״¡

 (ב) במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) לגבי שותף שאינו תאגיד זכאי - 15 דונם של שטח שינטוע בין אם הוא

 חדש ובין אם הוא ישן״!

 (3) בפסקה (2), במקום ״300״ יבוא ״400״.

 4. תחולת תקנות אלה לגבי שינטוע שהוחל בו בשנת המס 1990 או לאחריה. תחולה

 י״ט בשבט התשנ״א (3 בפברואר 1991)

 (חמ 3-1748)

י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

 1 דיני פדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

ת התשמ״ד, עמ׳ 1291! התשמ״ז, עמי 406. ״  2 ק

ח בשבט התשנ״א, 12.2.1991 523 ״ כ , 5 3 3 ות 2  קובץ התקנ



 תקנות עבודת נשים (הבטחת מנסיה), התשג״א-ז199

 בתוק סמכותי לפי סעיפים 6(ז)(3) ו־20 לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954 י(להלן - החוק),

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

 1 . עובדת תשלם את התשלומים החלים עליה לפי סעיף 6(ז)( 1) לחוק, לא יאוחר מששים ימים

 מתום חופשת הלידה ותמסור למעבידה אישור על ביצוע התשלומים.

 2. מעביד ישלם את התשלומים החלים עליו לפי סעיף 6(ז)(1) לחוק, במועדים ולפי הכללים

 כמפורט להלן:

 (1) נהג המעביד בלבד לשלם תשלומים להבטחת פנסיה לעובדת, ימשיך המעביד

 לשלם תשלומים אלה במועדים ולפי הכללים החלים עליו, כאילו הוסיפה העובדת

 לעבוד בתקופה שבעדה משלמים לה דמי לידה:

 (2) נהגו גם המעביד וגם העובדת לשלם תשלומים להבטחת הפנסיה לעובדת -

 ישלם המעביד את התשלומים החלים עליו כאמור, תוך שלושים ימים מהיום שבו

 המציאה לו העובדת אישור כאמור בתקנה 1.

 מועד לתשלומי

 העובדת

 מועד לתשלומי

 המעביד

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה ושל העבודה והרווחה

 כ׳ בשבט התשנ״א (4 בפברואר 1991)

 (חמ 3-2255)

 ס״וז התשי״ד, עמי 154: התש״ ן עמי 188( התשנ׳׳א עמי 20).

 תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות', אני מתקין תקנות אלה:

, אחרי תקנת  תיקון תקנה 60 1 . בתקנה 60 לתקנות האגודות השיתופיות(רשויות האגודה), התשל״ה-21975

 משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) הוראות תקנת משנה(ב) לא יחולו לגבי מילוי מקומו של חבר בועד של אגודה

 כאמור באותה תקנת משנה, אם היה באגודה, במועד שבו נתפנה המקום בועד, מועמד

 למילוי המקום בהתאם להוראות תקנה 25(א), והרשם אישר כי מילוי המקום כאמור

 לא יפגע ביציבותה ובפעילותה התקינה של האגודה״.

 כ׳ בשבט התשנ״א (4 בפברואר 1991)
ר י מ ק ש ח צ  (חמ 3-1042) י

 ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה

 1 חא״י כרך א׳, עמ׳ 336.

 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 1366! התשמ״ט, עמ׳ 735.
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 תקנות האגודות השיתופיות (פירוק) (תיקון), התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48, 55 ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות' (להלן - הפקודה),

 אני מתקין תקנות אלה:

, במקום תקנת משנה תיקון תקנה 29  1. בתקנה 29 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ״ד-21984
 (ד) יבוא:

 ׳׳(ד) הרשם רשאי לקבוע כי ישולמו מקופת האגודה שבפירוק לאוצר המדינה עבור

 השגחה, ביקורת ופיקוח של רשם האגודות על הפירוק, תשלומים בשיעור של עד

 עשרים אחוזים מהשכר שנקבע לאותו מפרק.

 (ה) הרשם רשאי לפטור אגודה מתשלום שכר המפרק כאשר אין נכסים בפירוק או

 כאשר שווי הרכוש שמומש אין בו די לכיסוי הוצאות הפירוק וכן רשאי הוא לפטור

 אגודה מתשלום בגין השגחה, ביקורת ופיקוח כאמור בתקנת משנה (ד).׳׳

 2. הוראות תקנה 1 יחולו גם על פירוק אגודה שיתופית שהחל לפני תחילתן וטרם ניתן צו תחולה
 ביטול רישומה לפי סעיף 50 לפקודה.

 כ׳ בשבט התשנ׳׳א (4 בפברואר 1991)

ר י מ ק ש ח צ  (חמ s3-1!09) י

 ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה
 1 חא״׳, כרך אי, עמ׳ 336.

ת התשמ״ד, עמ׳ 1588! התש״ן, עמ׳ 894. ״  2 ק

 צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית
 לשנת הכספים ו99ו), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9(ד)(1) לחוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה),

 התשני׳א-1991', אנו מצווים לאמור:

רי עו  1 . לגבי סוגי הנכסים המפורטים בטור א׳ לתוספת, לא תטיל רשות מקומית כאמור בו, ארנונה הגבלת שי
ונה ל העלאת ארנ ש ן ב י ד ע כ י ג ה ה ש נ ו נ ר א ם ה ו כ ל ס ה ע ל ו ע ם ה ו כ 0 1 ב 9 9 ם 1 י פ ם כ  כללית(להלן - ארנונה), לשנת ה

 אותם נכסים בשנת הכספים 1990, בצירוף השיעור הנקוב בטור בי, כשהוא מוכפל בשלושה

 רבעים.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991). תחילה

 תוספת

 (סעיף 1)

 טור א׳ טור ב׳
ר ההעלאה עו ג הנכם והרשות המקומית שי  סו

 א. מגני תעשיה ומלאכה

 (1) ב רשות מקומית שבה הארנונה הכללית שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מן המדד

 בשנת הכספים 1990 (להלן - הארנונה שפורסם לחודש דצמבר 1989 עד המדד

 דקודמת) היתה עד 40 שקלים חדשים שפורסם לחודש דצמבר 1990 (להלן - הצמ־

 למטר רבוע דה מלאה למדד)

 ס׳׳ח התשנ״א, עמ׳ 72.
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 טור ב׳
ר ההעלאה ו ע י  ש

ר א׳  סו
ת המקומית ו ש ר ה ס ו ג נ  סוג ה

 12%, ובלבד שהסכום המתקבל לא יעלה על
 50 שקלים חדשים למטר רבוע

0% 

12% 

 הצמדה מלאה למדד

 הצמדה מלאה למדד, ובלבד שהסכום המת

 קבל לא יעלה על 770 שקלים חדשים למטר

 רבוע.

 (2) ברשות מקומית שבה הארנונה הקודמת
 למטר רבוע היתה מעל 40 שקלים
 חדשים אך פחות מ־50 שקלים חדשים

 (3) ברשות מקומית שבה הארנונה הקודמת

 למטר רבוע היתה 50 שקלים חדשים או

 יותר

 ב. בתי מלון ובתי הארחה

 נ. בנקים

 (1) ברשות מקומית שבה הארנונה הקודמת

 למטר רבוע היתה פחות מ־650 שקלים

 חדשים

 (2) ברשות מקומית שבה הארנונה הקודמת

 למטר רבוע היתה 650 שקלים חדשים

 או יותר

 כ׳ בשבט התשנ׳׳א (4 בפברואר 1991)

 (חמ 3-2278)

י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים ביתשלים (תיקון), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(4) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
 התשל״א-1971', אני מתקין תקנות אלה:

, במקום  תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, התשכ״ז-21967

 הגדרת ״בתי עלמין״ יבוא:

 ״״בתי עלמין״ - בתי העלמין היהודיים בירושלים ומחוצה לה״.

 ט״ז בשבט התשנ״א (31 בינואר 1991)

י ק א ר חי ש נ ב  (חמ 3-1792) א

 השר לעניני דתות

 1 ס״ח התשל״א, עמ׳ 130¡ התשל״ח, עמ׳ 104.

ת התשכ׳׳ז, עמ׳ 1304. ״  2 ק
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