
 רשומות

 קובץ התקנות
 ו׳ בניסן התשנ״א 5342 21 במרס 1991

 עמוד

ת הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס׳ 15) ו  תקנ

 (תיקון), התשנ״א-1991 744

ן מס׳ 2), התשנ״א-1991 744 קו תי ת המכס( ו  תקנ

, התשנ״א-1991 744 ( ן קו (תי ת) בי ר רי עו י שי ו נ  צו המסים(שי

ן), התשנ״א-1991 745 )(תיקו ת הנכים(טיפול רפואי ו  תקנ

שת מקצוע)(תיקון), התשנ״א-1991 745 ם ושיקום)(לימודים לרכי לי ם(תגמו כי ת הנ ו  תקנ

ת הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה) ו  תקנ

 (תיקון), התשנ״א-1991 745

, התשנ״א- 1991 746 ( ן קו ת הכניסה לישראל(תי ו נ  תק

בתי שחיטה לעופות)(תיקון), התשנ״א-1991 746 ם( י ות מחלות בעלי חי  תקנ

, התשנ״א-1991 749 ( ן קו דור(גמול)(תי ת השי ת רשו ו  תקנ

ים למצרכים) ם ובשירותי• (הוראת שעה) (מחירים מרבי בות מחירים במצרכי צי  צו י
 (תיקון מס׳ 19), התשנ״א-1991 750

ם (הוראת שעה) (מחיר מרבי למצות ולקמח מצה תי רו ם ובשי בות מחירים במצרכי צי  צו י
ם לפסח), התשנ״א- 1991 750  כשרי

ם (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק) תי רו ם ובשי בות מחירים במצרכי צי  צו י
 (מם׳ 9), התשנ״א-1991 751

ות יום נ ים במעו ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי תי רו ם ובשי בות מחירים במצרכי צי  צו י

ן), התשנ׳׳א-1991 752 נים)(תיקו  ובמשפחתו

ת עלית), התשנ״א-1991 752 צר ת נ י ר י תחום עי ו נ שי ת( ו י ר י  אכרזת הע

ת נצרת), התשנ״א-1991 753 י ר י י תחום ע ו נ שי ת( ו י ר י ת הע  אכרז

ה, תיקון), התשנ״א-1991 754 נ י י ר ) ב) ת( ו מי  צו המועצות המקו

ות(ב)(משהד, תיקון), התשנ׳׳א-1991 755  צו המועצות המקומי

ה, תיקון), התשנ״א-1991 756 י רי (דבו ות(ב)  צו המועצות המקומי

 צו המועצות המקומיות׳(ב)(עין מאהיל,'#יקון), התשנ״א-1991 756

יים בשל מעצר או מאסר), התשנ״א-1991 757 ן(פיצו  הודעת סדר הדי

פת ניהול חשבונות), התשנ״א-1991 758 ם(אכי י י ר בו  כללי עיםקאות גופים צי
ת רו י ר מרבי של דמי שכ עו יר [נוסח משולב] (העלאת שי ת הדי נ  הודעת הג

 לבתי עסק)(מס׳ 3), התשנ״א-1991 758

 תיקון טעויות



י ביטוח) מ  תקנות הביטוח הלאומי (הודאות מיוחדות בדבר תשלום ד
 (תיקון מסי 5ו)(תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי !ניסח משולב],

, אני מתקין תקנות אלה:  התשכ״ח-11968

 תיקון תקנה 2 1 . בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוה)(תיקון מס׳

, במקום ״עד יום כ״ו באייר התש״ן(31 במאי 1990)״ יבוא ״עד יום כ״ד  15), התשמ״ט-21989

 בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)׳׳.

 תחילה יתחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳-בסיון התש״ן (31 במאי 1990).

 י״א באדר התשנ׳׳א (25 בפברואר 1991)
 >חמ 3-912)

ר י מ ק ש ח צ  י
ה ח ו ו ר ה  י ם״ח התשכ׳׳ח, עמי 108: התש״ן, עמי 174• שר העבודה ו

 י ק״ת התשמ״ט, עסי «!11.

 תקנות המכס (תיקון מס׳ 2), התשנ"א-ו199

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

 תיקיו תקני, 32א 1. בתקנה 32א לתקנות המכס, התשכ׳׳ו-21965, אחדי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) לענין יצוא ויניל כלוריד מונומר בלבד - המקום המפורט בסעיף 7 לצו המכם(מקומות

.״  כניסה)3

(f199 במרס )כ״ד באדר התשנ׳׳א 10 

 (וומ 3-25)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
̂ ף ן-ןןן^ך  . W ) U 3, «5»' 39 , ^אל  י 1̂' 0\"1(1 ־

 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשנ״א, עמי 284.
 י חוקי א״י, כרך גי, עמי 1672.

 צו המסים (שינוי שיעור דיבית)(תיקון), התשנ״א-ז99ן

ר מוסף, י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 159א לפקודת מם הכנסה', סעיף 93 לחוק מס ע
ס רכוש וקרן , וסעיף 1 לחוק מ , סעיף 1 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-31963  התשל״ו־21975

ר:  פיצויים, התשכ״א -1961י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמו

 תיקון סעיף 1 1 . בסעיף 1 לצו המסים(שינוי שיעור הריבית), התשמ׳׳ט-51989, במקום ״8%״ יבוא ״6%״.

ל צו זה ביום ט״ו באדר התשנ׳׳א (1 במרס 1991).  תחילה 2. תחילתו ש

 כ״ח באדר התשנ״א (14 במרס 1991)
 >חמ 3-1255)

. zu1 ־ מ ע  י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש , 6
. m  2 ם״וז התשל״ו, 52 •

 י ס״ח התשנ״ג, עמי 405.

 4 סייח התשכ״א, עמי 100.
 י ק״ת התשמ״ט, עמי 1107.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
־  שר האוצי
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 תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

, אני מתקין תקנות אלה:  משולב]1

, במקום ״ל־63.5%״, תיקי! תקגה 14א  1. בתקנה 14א(א)(1) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד-21954
 יבוא ״ל־64.2%״, ובמקום ״לי88.9%״ יבוא ״ל־89.9%״.

 כ׳ באדר התשנ״א (6 במרס 1991)

 (חמ 3-772)

ס נ ר ה א ש  מ
 1 ס״ח התשי׳׳ט, עמי 276: התש״ן, עמי 20.

 z ק״ת התשי״ד, עמי 500! התשמ׳׳ט, עמ- 1242 שר הבטחון

 תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון),
 התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

 משולב]', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 17 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ״ח- תיקון תקנה 17
 21987, בתקנת משנה (א)(3) -

 (1) בפסקת משנה (א), במקום ״ל־30.7%״ יבוא ״ל־31%״ ובמקום ״לי45.5%״

 יבוא ״ל־46%״:

 (2) בפסקת משנה (ב), במקום ״ל־45.5%״ יבוא ״ל־״46״ ובמקום "ל־63.5%״

 יבוא ״ל־70.7%׳׳;

 (3) בפסקת משנה (ג), במקום ״ל־63.5%״ יבוא ״ל־64.2%״ ובמקום ״ל־88.9%״

 יבוא ״ל98.9%״.

 כ׳ באדר התשנ״א (6 במרס 1991)

 (חמ 3-1752)

 י ס״ח התשי״ט, עמי 276: התש״ן, עמי 20.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 40: התשמ״ט, עמי 1243: התש״ן, עמי 87

ס נ ר ה א ש  מ

 שר הבטחון

 תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
 וההליכה) (תיקון), התשנ"א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ד ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  משולב]1

 1. בתקנה 3 לתקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה תיקון תקנה 3
, בפסקה (1) בטור ב׳, במקום ״57.4%״ יבוא ״58%״.  וההליכה), התשמ״ד-21984

 כ׳ באדר התשנ״א (6 במרס 1991)
 (חמ 3-1144)

ס נ ר ה א ש  מ
ן י ח ט ב ר ה  ס״וו התשי״ט. עמי 276: התש״ן, עמי 20. ש

 ק״ת התשמ״ד, עמי 2068: התשמ״ט, עמי 1242.
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 תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשנ״א-991ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-1952', אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. בתקנה 5(ג< לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-21974 (להלן - התקנית העיקריות),

 במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) השר רשאי לתת לאדם אשר מעמדו לענין הכניסה לישראל והישיבה בה איננו

 ברור, אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3(נכנס מסופק) לתקופה שלא תעלה על

 חודש ימים.״

 2. בתקנה 21 לתקנות העיקריות -

 (1) סימונה של תקנת משנה (א) - יימחקו

 (2) תקנות משנה (ב) וי(ג) - בטלות.

 י״ח באדר התשנ״א (4 במרס 1991)
ה די• ע י י ר  (חמ 3-600) א

 שר הפנים

 1 סייח התשי״כ, עמי 354: התשמ״ה, עמי 213.
 2 ק״ת התשל״ד, ע8׳ ד!5ו! התש״ן, עמי 464.

 תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות) (תיקון), התשג׳׳א-ז199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה--1985 י, אני

 מתקין תקנות אלה:

 תיקון מונח 1. כל מקום בתקנות מחלות בעלי חיים (בתיישחיטה לעופות), התש״ך-21960 (להלן -

 התקנות העיקריות), שנאמר בו ״רופא וטרינרי״ יבוא במקומו ״רופא וטרינר״.

 תיקון תקנה 1 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות -

 (1) אחרי הגדרת ״בשר עוף״ יבוא:

 ״״איברים פנימיים״ - כבד, לב, קורקבן וטחול;

 ״קרביים״ - זפק, מעיים, ריאות, ואיברים פנימיים:״

 (2) בהגדרת ״המנהל״, בסופה יבוא: ״או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן

 או מקצתן״

 (3) אחרי הגדרת ״המנהל״ יבוא:

 ״״הרמה המרבית״ - הדמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר עוף,

 המפורטת ברשימה שקבע מנהל השירותים הוטרינריים, בהסכמת מנהל שירות

 המזון במשרד הבריאות, כפי שתעודכן מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור

 בספרית המכון הוטרינרי בשירותים הוטרינריים בבית־דגן:״

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.
 י ק״ת התש״ר, עמי 1174 ; התשמ״א, עמי 63.

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה !2
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 (4) אחרי הגדרת ״הרופא הוטרינר״ יבוא:

 ״״שארית ביולוגית״ - תומר כלשהו, לרבות נגזרותיו, הנמצא בעוף בעת שחיטתו

 או אחרי שחיטתו, באחת מן הרקמות או האיברים שלו כתוצאה מטיפול או ממגע

 של עופות חיים עם חומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי,

 הורמונים, אנטיביוטיקה, חמרים נגד תילוע, חמרים מרגיעים או כל חומר אחר

 אשר משאיר שאריות בבשר עוף,״

 3. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום ״בהתאם להוראות המנהל״ יבוא ״בהתאם להוראות תיקון תקנה 9

 התוספת הראשונה״.

 4. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום ״כולה או מקצתה״ יבוא ״כולו או מקצתו בהתאם תיקון תקנה 11

 להוראות התוספת השניה״.

 5. אחרי תקנה 35 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תוספות

 ראשונה ושניה

 ״תוספת ראשונה

 (תקנות 9 ו־21)

 הוראות לעניו בדיקת עוף לפני השחיטה ולאחריה ולעניו תסקיר

 1. בדיקת העוף לפני השחיטה תבוצע בידי הרופא הוטרינר או הפקח ביום השחיטה, באור יום

 מתאים או באור מלאכותי מספיק.

 2. העוף ייבדק לענין מצב בריאותו לרבות מצבו הגופני ומראהו החיצוני.

 3. הרופא הוטרינר או הפקח יאסור שחיטת עוף המגלה סימני מחלה המפורטת בתוספת השניה:

 עוף כאמור יושמד לפי הוראות המנהל.

 4. הרופא הוטרינר יודיע, ללא דיחוי, לרופא הוטרינר הממשלתי האזורי למחלות עופות, על

 גילוי מחלה או חשד למחלה, וידאג כי כל הלהקה החולה או החשודה במחלה כאמור תוחזק

 בהסגר, במקום מבודד ממקום החזקתו של כל עוף אחר בתחום בית השחיטה.

 5. נודע לרופא וטרינר שיש לחשוד, לגבי להקה מסויימת, שהובאה לשחיטה לאחר טיפול או

 מגע עם חומר העלול לגרום לשאריות ביולוגיות בעוף השחוט, יורה על החזרת הלהקה

 לבעליה, או על עיכובה לאחר שחיטה עד לקבלת החלטה סופית על פי בדיקות מעבדה, או על

 השמדתה.

 6. הבדיקה שלאחר השחיטה תיעשה בעקבות פתיחת הגופה והוצאת הקרביים, כך שכל פנים

 הגופה לרבות האיברים הפנימיים ייחשף לבדיקת הרופא הוטרינר או הפקח באופן חזותי

 ובאופן המאפשר מישוש.

 7. נתגלו בגופות של עופות או בחלקיהן סימני מחלה או פגמים כמפורט בתוספת השניה ייעשה

 בהם בהתאם לאמור בה לגבי כל פגם או מחלה.

 8. הרופא הוטרינר ירשום כל להקה בהגיעה למשחטה ויגיש למנהל, באחד בכל חודש, תסקיר

 בכל הנוגע לשחיטת עופות! התסקיר יפרט את הלהקות והמשקים המגדלים, מספר העופות

 בלהקה, משקלה הכולל, מספר העופות הפסולים לפני השחיטה ואחריה וסיבות הפסילה

 באחוזים.

 קובץ התקנות 5342, ו׳ בניסן התשנ״א, 21.3.1991 747



 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 הוראות לענין אישור או פסילה של עוף שנשחט

 א. בתוספת זו --

 ״פסלות שלמה״ - פסילה של עוף או בשר עוף!

. ה ל ח  ״פסלות חלקית״ - פסילת החלק מבשר עוף הפגום או המגלה סימני מ

 ב. נתגלו בעוף פגם או סימניי מחלה יחולו לגביו ההוראות כמפורט להלן

 (!) שחפת - פסלות שלמה!

ל בל צורותיה - פסלות שלמה!  (2) לוקחים ע

 (3) אלח דם וסוקסמיה - פסלות שלמה:

 (4) סימנים בבשרו של עוף שחוט או באיבריו הפנימיים למחלה אשר הגורמים

ם - פסלות ד א  האטיולוגיים שלה או הרעלים שהם מייצרים עלולים לסכן את בריאות ה

 שלמה:

 (5) פםטרלוזיפ -

 (א) במקרים של אילוחים כלליים ייערך עיקור בשר העוף בשיטה ובמפעל שאישר

 המנהל לביצוע העיקור: המנהל רשאי, לאחר שבוצע העיקור, בכתב. להרשות,

 שימוש בבשר העוף למטרות שיקבע.

 (ב) במקרים של אילוח מקומי - פסלות חלקית:

 כל האיברים והחלקים הנגועים - פסולים:

 (6) מחלת נשימה כרונית -

 (א) עם סימנים של אלה דם וטוקסמיה - פסלות שלמה:

 (ב) בהעדר סימני אלח דם וטוקסמיה - פסלות חלקית:

 כל האיברים והחלקים הנגועים - פסולים:

 (7) תהליכים דלקתיים - פסלות חלקית של איברים פנימיים וחלקי גופה המגלים תהליכים

 כאמור, ופסלות שלמה אם נתגלו תהליכים דלקתיים מערכתיים:

 (8) גידולים - כל חלק מגופה הנגוע בגידול - ייפסל: נתגלו סימנים להתפשטות גידויי־ב -
 פסלות שלמה:

 (9) טפילים - כל חלק מגופה הנגוע או מאולח בטפילים או המגלה סימן של שינויים

 פתולוגיים שמקורם בטפילים - ייפסל:

 (10) פצעים וחבלות - כל חלק נגוע - ייפסל: במקרה שיש פגיעה או חבלה ביותר מחלק אחד

- פסלות שלמה: חלקי עוף שחוט המראים אודם קל מחבלה, יאושרו כראויים למאכל

 אדם:

 (11) מוות מכל סיבה שאינה שחיטה - פסלות שלמה:

 (12) זיהום - גופות שהזדהמו על ידי שמנים, צבעים, רעלים או מזהמים חיצוניים אחרים -
 פסלות שלמה:

 בשר עוף או איברים פנימיים אשר זוהמו באופן מקרי תוך כדי עיבוד - פסלות חלקית;
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 (13) כוויות חמורות - פסלות שלמה, אולם רשאי המנהל, בכתב, להרשות, שימוש בגופות

 למטרות שהוא יורה:

 (14) שברים בעצמות - פסלות חלקית:

 (15) רקבון כתוצאה משינויים לאחר שחיטה - פסלות שלמה, אולם אם השינויים הם

 שטחיים בלבד ללא סימנים של תסיסה עם ריח רע - פסלות חלקית:

 (16) בשר עוף נגוע במחלה, מנוון, פגום, מקולקל, רקוב, מלוכלך, מצחין, מיוצר בתנאים

 בלתי סניטריים, מכיל חמרים רעילים או מקולקלים או חומר הדבר כימי או חומר נוסף

 או צבע העלולים לפגוע בבריאות אדם, או ארוז באריזה העלולה לפגוע בבריאות אדם,

- פסלות שלמה:

 (17) ניוון כללי - פסלות שלמה, אולם המנהל רשאי בכתב, להרשות, שימוש בגופות

 למטרות שהוא יורה, למעט שימוש למאכל אדם.

 (18) שאריות ביולוגיות - בשר עוף אשר נמצאו בו שאריות ביולוגיות הרמה המרבית -

 פסלות שלמה.

 6. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״ז באדר התשנ׳׳א (3 במרס 1991)

ן ת י ל א א פ  >חמ 13-1816 ר
 שר החקלאות

 תקנות רשות השידור (גמול) (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 17 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965', ובהמלצת

 הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: החלפת תקנה 4  1. במקום תקנה 4 לתקנות רשות השידור (גמול), התשל׳׳ח-21978

 ״גמול ליושב 4. (א) יושב ראש הרשות זכאי, כשהוא מקדיש זמנו לתפקידו באופן מלא,
ש לגמול השווה למשכורת של סגן שר, על כל התנאים והזכויות הנלוים א  י

 למשכורת כאמור.

 (ב) לא יקבל יושב ראש רשות השידור שכר בטלה כאמור בתקנה 1,

 כאשר הוא מקדיש זמנו לתפקידו באופן מלא ומקבל גמול כאמור בתקנת משנה

 (א).״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בחשון התשנ״א (1 בנובמבר 1990). תחילה

 כ׳׳ה באדר התשנ״א (11 במרס 1991)

ר מ ן ה ו ל ו ב  >חמ 3-499) ז

 שר החינוך והתרבות

 סייח התשכ״ה, עמי 106.
 ק״ת התשל״ח, עמי 1178: התשמ״א, עמי 1198 ועמי 1432.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים)(תיקון מסי 09, התשג״א-ו99ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-985!', אנו מצווים לאמור:

 תיקון התיס9ת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

, בחלק התשיעי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים הנקובים  למצרכים), התשמ״ט-21989

 לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טוי־ ב
 תמחיר בשקלים תדשים במכירה לצרכן -

 המצרך כולל מע״מ כאזיי־ אילת

 ״סיגריות מקומיות:

 מתוצרת ״דובק״

 מונטנה, ט״ם 100, ברודווי 100 2.50 15.¿

 ברודווי 80, אירופה 2.30 2.00

 טיימ 80 2.45 15 2׳

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר התשנ״א (12 במרס 1991).

 כ״ד באדר התשנ״א (10 במרס 1991)

 (וומ 3-1978)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס  משה נ

 שר התעשיה והמסחר ש•- האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 421.- החשנ״א, עמי 201.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחיר מדבי למצות
 ולקמח מצה כשדים לפסח), התשג״א-ו99ו

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

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״מצות״ - מצות כשרות לפסח, התשנ״א-1991;

 ״קמח מצה״ - קמח מצה כשר לפסח, התשנ״א-1991:

:  ״מע״מ״ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975

 ״מחיר לקמעונאי״ - כולל הובלת המצות או קמח המצה עד לחצרי הקמעונאי ופדיקתו:

 ״אזור אילת״ ו״תושב אזור אילת״ - כהגדרתם בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות
 ממסים), התשמ״ה-1985׳ .

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 י סייח החשל״ו, עמי 52.

 י ם״ח התשמ״ה, עמי 204.
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 2. (א) המחיר המרבי למצרך המפורט בטור א׳ לתוספת, באריזה ובמשקל כמפורט לצדו מחיר מרבי
 בטורים ב׳ ו־ג׳, יהא המחיר הנקוב לצדו בטור די.

 (ב) המחיר המרבי למצרך המפורט בטור א׳ לתוספת, באריזה ובמשקל כמפורט לצדו

 בטורים ב׳ ו־ג׳ והנמכר באזור אילת בידי עוסק תושב אזור אילת, יהא, על אף האמור בסעיף קטן

 (א), המחיר הנקוב לצדו בטור ה׳.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר התשנ״א (8 במרס 1991) ותוקפו עד יום ל׳ בניסן תחילה ותוקף

 התשנ׳׳א (14 באפריל 1991).

 תוספת

 (סעיפים 2)

 טור ד׳ טור ה׳
 טור ג׳ המחיר בשקלים חדשים במכירה -

 טור א׳ טור ב׳ המשקל לקמעונאי לצרכן כאזור אילת
 המצרך האריזה כקילוגרם ללא מע״מ כולל מע״מ לקמעונאי לצרכן

 מצה חבילה 2.50 9.92 12.60 9.92 10.90

 קמח מצה שקית 1.00 4.25 5.40 4.25 4.60

 כ״א באדר התשנ״א (7 במרס 1991)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  (חמ 3-1978) מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (שינוי התוספת
 השניה לחוק) (מס׳ 9), התשנ"א-1991

 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 2548 יבוא: תיקון התוספת

 השניה

 ״(549) מצות המכילות ביצים או מיץ פרי או סובין, המסווגות בפרט מכס 19.05
 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ׳׳א-

".31990 

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר התשנ״א (8 במרס 1991). תחילה

 כ״א באדר התשנ׳׳א (7 במרס 1991)
 (חמ 3-1976)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2: התשמ״ס, עמי 28.
 2 ק״ת התשנ״א, עמי 488.

 י ק״ת־שיעורי מק״ח, התשנ״א, עמי 41.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 במעונות יזם ובמשפחתונים)(תיקון), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים יהוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

ם מרביים רי  תיקון סעיף 1 1 . האמור בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)!מחי

, יסומן(א), המלה ״ומשפחתונים״ בו תימחק,  במעונות יום ובמשפחתונים), התשנ״א-21991

 ואחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) המחיר המרבי במשפחתונים יהיה, לגבי כל הדרגות, לילדים - 460 שקלים

 חדשים ולתינוקות - 480 שקלים חדשים.״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר התשנ״א (8 במרס 1991).

 כ׳ באדר התשנ״א (6 במרס 1991)
 נחמ 3-1978)

י ע ד י ק מ ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

ר צ ו א  שר העבודה והרווחה שר ה

 סי׳ה התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשנ׳׳א, עמי 509.

 אכרזת העיריות (שינוי תחום עירית נצרת עלית), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיין בתסקיר של
 ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה, ישונה ובמקום הפירוט  שינוי תחום 1 . תחום עירית נצרת עלית2

ז בתוספת האמורה יבוא: י י צ  ZZÍ נ
 עלית

 ״גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע:

 הגושים: 16537, 16547 עד 16555, 16572, 16900, 16901, 16931, 16932, 16945, 16946,

 16964, 16973, 17404, 17406, 17408, 17409, 17531 עד 17533, 17535, 17731 עד 17735,

 17738, 17740 עד 17743, 17832 עד 17835 - בשלמותם:

 16556 פרט לחלק מחלקות 24, 33, כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה

 בידי שר הפנים ביום ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991), שהעתקים ממנה מופקדים

 במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית ובמשרד עירית נצרת

 עלית (להלן בפרט זה - המפה):

 16557 פרט לחלקות 10 עד 12 וחלק מחלקה 1, כמסומן במפה:

 16558 פרט לחלקה 1 וחלק מחלקה 12 (דרך), כמסומן במפה:

 16965 פרט לחלקות 9 עד 12, 15 וחלק מחלקה 2, כמסומן במפה:

 17528 פרט לחלקות 1 עד 3, 5.

 חלקי הגושים: 16526, 16535, 16536, 16539, 16541, 16542, 17530, כמסומן במפה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמי 197.
 י ק״ת התשל׳׳ד, עמי 1377: התשל״ו, עמי 2646.
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 החלקות: 36 עד 38, 43 בגוש 16562:

 107 בגוש 16933:

 1 עד 3, 7 עד 52, 54 עד 56, 61, 62, 125, 139, 151, 152 וחלק מחלקות 53, 147, 148 בגוש

 16936 כמסומן במפה

 !, 2, 3, 10 וחלק מחלקה 16 בגוש 16937, כמסומן במפה:

 59, 62, 71, 72 וחלק מחלקה 73 (דרך) בגוש 16942, כמסומן במפה:

 13 עד 16, 17 (דרך) וחלק מחלקה 18 בגוש 16943, כמסומן במפה:

 2 עד 92 בגוש 17395, כמסומן במפה:

 4, 10 עד 78 וחלק מחלקה 3 בגוש 17405, כמסומן במפה:

 חלקה 1 בגוש 17464:

 חלק מחלקה 1 בגוש 17465, כמםומן במפה:

 37 עד 43 וחלק מחלקות 35, 36 בגוש 17470, כמםומן במפה:

 16, 24, 26 עד 28, 32, 34, 42 וחלק מחלקות 15, 18 עד 23, 25 בגוש 17471, כמסומן במפה:

 28 עד 32, 37 עד 41, 44 וחלק מחלקה 45 בגוש 17518, כמסומן במפה.״

 י״ח באדר התשנ״א (4 במרס 1991)

ה ד ר ע י י ר  >חמ 13-1926 א

 שר הפנים

 אברזת העיריות (שינוי תחום עידית נצרת), התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר של

 ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה, ישונה ובמקום הפירוט בתוספת שינוי תחום 2  1. תחום עירית נצרת

ת י נ ת ״ י ר י !  האמורה יבוא: ׳

 ״גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע:

 הגושים: 16501 עד 16534, 16538, 16540, 16543, 16544, 16561, 16563, 16564, 16575 עד

 16583 - בשלמותם:

 16562 פרט לחלקות 36 עד 38, 43:

 17507 פרט לחלקי חלקות 5 עד 9, 31 (דרך) כמסומן במפה של עירית נצרת הערוכה בקנה

 מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991)

 ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת

 עלית ובמשרד עירית נצרת (להלן בפרט זה - המפה):

 חלקי הגושים: 16535, 16536, 16541, 16542, כמםומן במפה:

 חלקות: חלקי חלקות 24, 33 בגוש 16556, כמסומן במפה:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי ־19.
 ק״ת התש״ם, עמי 1054.
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 10 עד 12 וחלק מחלקה 1 בגוש 16557, כמסומן במפה;

 חלק מחלקה 1 בגוש 16558, כמסומן במפה:

 ,2 4, 5 וחלק מחלקה 1 בגוש 16560, כמסומן במפה:

 ,3 5, 7 וחלקי חלקות 1, 2, 6 (דרך) בגוש 16565, כמסומן במפה:

 1 עד 4, 6 עד 8 וחלק מחלקה 5 בגוש 16566, כמםומן במפה:

 חלקי חלקות 1, 2, 9 בגוש 17510, כמסומן במפה!

 23, 27, 41 וחלק מחלקה 43 בגוש 17511, כמסומן במפה:

 26 בגוש 17512:

 1, 2, 4, 9, 15, 17 עד 22 וחלק מחלקות 3, 7, 23 בגוש 16539, כמסומז כמפה,׳׳

 ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991)
־ ת ה ד י ר  >חמ 3-1926) א

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (ב) (ויינה, תיקון), התשנ״א-ז99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, במקום פרט >ס״ד) יבוא:  החלפת פרט (0״ח 1 . בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(ב), התשי״ג-21953
 בתוספת הראשונה

 ׳׳(ס״ד) המועצה המקומית ריינה.

 תאריך הקמתה: ח׳ באלול התשכ״ח (1 בספטמבר 1968).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -
 המשים: 17508, 17509, 17513 עד 17517, 17519 עד 17525, 17529, 17534 -

 בשלמותם.

 17510 פרט לחלקי חלקות 1, 2, 9, כמסומן במפת תחום המועצה המקומית

 דיינה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ל׳ בשבט

 התשנ״א (14 בפברואר 1991), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרתיעלית ובמשרד המועצה

 המקומית דיינה (להלן - המפה).

 17511 פרט לחלקות 23 עד 35, 41 וחלקי חלקות 43 עד 45, כמםימן במפה:

 17512 פרט לחלקות 26, 27:

 17526 פרט לחלקות 19 עד 33, 40 עד 46!

 17530 פרס לחלקות 3 עד 5, 25 עד 28 וחלק מחלקה 6, כמסומן במפה.

 החלקות: חלקי חלקות 7, 8, 9, 31 בגוש 17507, כמסומן במפה־

 1 עד 10, 16, 17, 19 עד 24, 33 עד 36, 42 וחלק מחלקה 14 בגוש 17518,
3msa3 מג<וםן 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 יי ק״ת התשי׳יג, עמי 1174: התשל״ו, עמי 2647.
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 17 עד 31, 38, 41 וחלק מחלקה 5 בגוש 17527, כמסומן במפה:

 1 עד 3, 5 בגוש 17528, כמסומן במפה: שטח בנוי צפוף שבין הגושים 17519

 עד 17522.״

 ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991)

י ע ר ה ד י ר  >חמ 13-701 א
 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (ב) (משהד, תיקון), התשנ"א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, במקום 3רט (כ) יבוא: החלפת פרט 1ב)  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953

 בתוספת הראשונה

 ״(כ) המועצה המקומית משהד.

 תאריך הקמתה: ט״ו באב התשי״ח (1 באוגוסט 1958).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -

 הגושים: 17462, 17468, 17469, 17472 בשלמותם.

 17461 פרט לחלקה 36 וחלק מחלקה 38,כמסומן במפת תחום המועצה המקומית

 משהד הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ל׳ בשבט

 התשנ״א (14 בפברואר 1991), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית ובמשרד המועצה

 המקומית משהד (להלן - המפה).

 17463 פרט לחלקות 3 עד 7, 12, 19 וחלק מחלקה 20, כמםומן במפה:

 17464 פרט לחלקות 1, 64:

 17465 פרט לחלקות 1, 34 עד 39.

 17470 פרט לחלקות 5 (כביש), 37 עד 43 וחלק מחלקות 36,35, כמסומן במפה:

 17471 פרט לחלקות 16, 26,24 עד 32,28, 34 עד 42 וחלק מחלקות 18,15 עד

 23, 25, 33, כמסומן במפה.

 החלקות: 6, 7 בגוש 17467:

 11 עד 13, 15, 18, 25 עד 27 וחלק מחלקות 14, 43 בגוש 17518, כמםומן

 במפה:

 השטח הבנוי של הכפר משהד, כמסומן במפה.״

 ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991)
י ע ר ה ד י ד  >חמ 3-701) א

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ג, עמי 1174: התשי״ח, עמ׳ 1723.
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 צו המועצות המקומיות (ב) (דבורייה, תיקון), התשג״א-1991

ה י ו ו צ  כתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מ

־ ט«מב) יבוא:  החלפת פרט >ממ 1 . בתוספת הראשונה לצו הימועצות המקומיות(ב), התשי״ג-1953י, במקום פי
 בתוספת הראשונה

 ׳׳(מב) המועצה המקומית דבורייה.

 תאריך הקמתה: י׳׳ג בטבת התשכ׳׳א.

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -

 הגושים. 16961 עד 16963, 16966 עד 16969, 16972 - בשלמותם;

 16974 פרט לחלקות 40 עד 44.

ש 16971, ו ג  חלקות: 1 עד 7, 9, 15 עד 18, 21 עד 23, 38 וחלק מחלקה 20 (דרך< ב

ה 1:10,000 ד י  כמסומן במפת תחום המועצה המקומית דבורייה הערוכה בקנה מ

 החתומה ביד שר הפנים ביום ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991),

nrte שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

ן - המפה): ל ה ל  הצפון, נצרת־עלית ובמשרד המועצה המקומית דבורייה (
 5 נ עד 24 וחלק מחלקה 36 (דרך) בגוש 16976, כמסומן במפה.

י של הכפר ו נ ב  השטח המותחם על ידי גושים 16961, 16962, 16963 שהוא השטח ה

 דבורייה.״

 ל׳ בשבט התשני׳א (14 בפברואר 1991)

 (חמ 3-701)

 1 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174: התשכ״ב, עמי 2591; התשכ״ג, עמי 1749.

 צו המועצות המקומיות (ב) (עין מאהיל, תיקון), התשנ״א-ו199

ה לאמור: ו ו צ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות 1, אני מ

, במקום פיס(ניאו יבוא:  החלפת פרס >מא) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(ב), התשי״ג-21953
 בתוספת הראשונה

 ״(מא) המועצה המקומית עין מאהיל.

 תאריך הקמתה: כ״ו בכסלו התשכ״א (15 בדצמבר 1960).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -

 הגושים: 16935, 16938 עד 16941, 16944 - בשלמותם.
 16933 פרט לחלקה 107:

 16934 פרט לחלקות 93, 94 וחלק מחלקה 98 (נחל), כמסומן במפת תחום
 המועצה המקומית עין מא׳הל הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום ל׳ בשבט התשנ״א(14 בפברואר 1991), שהעתקים ממנה מופקדים
 במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית

 ובמשרד המועצה המקומית עין מאהיל (להלן ־־ המפה).

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 קי׳ת התשי״ג, עמי 1174¡ התשכ״א, עמי 533.

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים
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 16936 פרט לחלקות 1 עד 3, 7 עד 52, 54 עד 61,56, 62, 125, 147, 148, 151
 וחלק מחלקה 53, כמסומן במפה:

 16937 פרט לחלקות 1, 3, 10 וחלק מחלקה 16, כמסומן במפה:

 16942 פרט לחלקות 59, 62, 71, 72 וחלק מחלקה 73 (דרך), כמסומן במפה:

 16943 פרט לחלקות 13 עד 17 וחלק מחלקות 18, 19 (דרכים), כמסומן במפה:

 חלק גוש: 16936 כמסומן במפה:

 השטח המותחם על ידי הגושים 16938, 16940, שהוא השטח הבנוי של הכפר עין
 מאהיל.״

 ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991)

י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-701) א
 שר הפנים

 הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 (ג) לתקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר),
 התשמ״ב-1982' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. בשל עליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסחו של חלק(ב) לתוספת לתקנות החל ביום י׳יז הגדלת סכומים
 בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991) כדלקמן:

 ״(ב) בעד שכר טרחה של עורך דין:

 הסכומים המרביים בשקלים חדשים
 בית משפט בית משפט בית המשפט

 שלום מחוזי העליון

 1) לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה רא

 שונה בבית המשפט, וישיבת בית משפט

 שנועדה להארכת מעצר 797 1,596

 2) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 240 478 797

 3) טיפול בבית משפט שלערעור כולל

 ישיבה ראשונה בבית משפט, אם ראה בית

 המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצ׳

 ריר פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על

 החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית

 המשפט 956 1,596

 4) טיפול בערעור שבו לא קבע בית המש

 פט כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

 בבית המשפט 638 6! 1,1״

 כ״ה באדר התשנ״א (11 במרס 1991)

ן מ ג ו ל ם ק י י  1חמ 3-1421) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

י 1124. מ , ע ח ״ מ ש ז ו ה 1 2 0 0 0» j( ; Z ) H139־owra קך ת 
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 כללי עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א(ג) לחוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניייל חשבונות),

 התשל״ו-1976' (להלן - החוק), אני קובע לאמור:

ד מורשה י ק די פ  1. אישור לפי סעיף 2א(א) לחוק (להלן - האישור) יינתן לחבר בני אדם בי

 לתקופה שתסתיים לא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המם שבה ניתן האישוי־.

 2. (א) מתן האישור לחבר בני אדם יותנה במילוי אחד התנאים הבאים:

 (1) החבר אינו חב חוב סופי בסכום העולה על 2,000 שקלים חדשים לפי חוק מסים

 או לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו - 1985/ בשל עבירה על חוק מסים:

, ד י ת ע ר חב חוב כאמור, אך הוא קיבל אישור כדין לשלמי ב ב ח  (2) ה

ם ודיווחים י ט ר  (ב) פקיד מורשה מוסמך להתנות מתן האישור בקבלת מסמכים, פ

 מהמבקש, או מכל אדם אחר.

 3. עלה סכום החוב הסופי שיש לחבר בני אדם על סכום שהוא פי חמישה מהסבים הקבוע
ד הקבוע ע ו מ י ה  בסעיף 2(א)(1), רשאי הפקיד המורשה להודיע בכתב כי תוקף האישור יפוג לפנ

 באישור.

 תקופת האישור

 התנאים לאישור

 הפסקת תוקף
 האישור

י ש נ  משה ג

ה ס נ כ ס ה  נציב מ

 כ׳׳ו באדר התשנ״א (12 במרס 1991)
 (וומ 3-1605)

 ם״ח התשל״ו, עמי 280: התש״ן, עמי 172.
 ס׳־ח התשמ״ו, עמי !3״

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב](העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי
 עסק)(מס׳ 3), התשנ״א-ז199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב־1972י(להלן -

 החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל

 1991) הוא: 2.3%.

ן ר ו ם א ק י מ  ע
 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 ב׳ בניסן התשנ״א (17 במרס 1991)

 (חמ 3-707)

 ס״ח התשל״ב, עמי 176; התשמ״ג, עמי 21.

 העלאת השיעור
 המרבי

 תיקון טעויות

ת ו נ בץ התק ו ק רסמו ב ל זכיון) (תיקון), התשנ״א-1991, שפו ע  בסעיף 3 לכללי הבזק (שידורי ב
 5338, התשנ״א, עמי 694, בסעיף 54ב שבפרק ד׳1 -

ף 31(ד)׳׳:  (1) כפםקה (3). במקום ״לפי סעיף 31(ג)״ צריר להיות ״לפי סעי

 (2) בפסקה (5), במקום ״יום שידורים״ צריך להיות ״קיום ש־דיר־ס

 ורמ 3-2058<
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 המחיר 2.48 שקלים חדשים 2883 0334 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




