
 רשומות

 קובץ התקנות
 ב׳ באייר התשנ״א 5346 16 באפריל 1991

 עמוד

, הוזשנ״א-1991 784 ( ן קו  תקנות הבטחת הכנסה(תי

ל הזולת), התשנ״א-1991 784 ות הביטוח הלאומי(פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו ש  תקנ

ות הביטוח הלאומי(מענק אישפוז בביטוח אימהות)(מס׳ 2), התשנ״א-1991 785  תקנ

, התשנ״א-1991 785 ( ן ך מוסף(תיקו ר ות מס ע  תקנ

, התשנ״א-1991 785 ( ן קו (תי ים) ת במסופי המעבר היבשתי ו ר ג א ) ה פ ו ע ת ת שדות ה ו ש  תקנות ר

786 1 9 9 ו - א ״ נ ש ת , ה ( ן נות)(תיקו ו זכי  תקנות הבזק(

, התשנ״א-1991 786 ם) י נ יה(שרו  צו וץתכנון והבנ

ס הכרמל), התשנ״א-1991 787 כ ר ) ה י נ ב ה  צו התכנון ו

ל המזרחי), התשנ״א-1991 י.. 788 יה(הגלי  צו התכנון והבנ

יה(מבוא העמקים), התשנ׳׳א-1991 788  צו התכנון והבנ

ל התחתון), התשנ״א-1991 789 יה(הגלי  צו התכנון והבנ

ת עילית), התשנ״א-1991 790 ר צ נ ) ה י נ ב ה  צו התכנון ו

.התשנ״א-1991 790 , נצרת) ה( י  צו התכנון והבנ

ת אום־אל־פחם), התשנ״א-1991 791 רי י תחום עי ו נ י ש ) ת ו י ר י ע  אכרזת ה

נת אביב קיץ  כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעו

 1991) (תיקון), התשנ׳׳א-1991 792

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק גזר בשגת 1991),

 התשנ״א-1991 792

ת בחינות מקצוע), התשנ׳׳א-1991 793 ר ג א ) ה ק ו ס ע ת ת ה ו ר י  הודעת ש

י התוספת), התשנ״א-1991 794 ו נ י ש ) ת ו ק ר  הודעת המועצה לייצור ולשיווק של י
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)(מם׳ 2), התשנ״א-1991 795 ן ו ת רשי ו ר ג א ) ה י ר  הודעת כלי י
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י הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ׳׳א-1991 796 כו י נ  כללי מס הכנסה(

797 1991 ״א־ ת רישום), התשנ ו ר ג א ) ת ו י א נ  הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה ב

 תיקון טעות

 תיקון טעות דפוס



 תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשג״א-ו99ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 10 ו־31 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ׳׳א-1980', בהסכמת שר

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

, בתקנת משנה (ד), בסופה יבוא:  תיקון תקנה 10 1. בתקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ״ב-21982

,  ״(3) רכב מנועי שהוא טרקטור כאמור בתקנות התעבורה, התשכ״א-31961

 לתקופה שהטרקטור אינו בשימוש, של מי שמשקו החקלאי אינו פעיל, ובלבד

 שהפקיד את רשיון הטרקטור אצל הרשות המוסמכת להוציא אותו רשיון.

 (4) האמור בפסקאות (2). ו־(3) חל כל עוד רשיון הרכב מופקד.״

 תוקף 2. תוקפן של תקנות אלה לשנתיים.

 י׳ בניסן התשנ״א (25 במרס 1991).

ר י מ ק ש ח צ  (חמ 3-1543) י

 שר העבודה והרווחה

 ם״ח התשמ״א, עמי 30; התשמ״ז, עמי 136.
 ק״ת התשמ׳׳ב, עמ׳ 590: התשמ״ו, עמי 234.

 ק״ת התשכ׳׳א, עמ׳ 1425.

 תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת),
 התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 189ה ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב), התשכ״ח-

 1968' (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. לענין פסקה (4) בהגדרת ״מתנדב״ שבסעיף 198ה לחוק, תחשב כפעולת התנדבות פעולה

 בהתנדבות שלא בשכר, שעשה אדם -

 (1) להצלת חייו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח, כי סכנה של ממש מאיימת

 באופן מיידי על חייו של הזולת:

 (2) להצלת רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח, כי סכנה של ממש

 מאיימת באופן מיידי על עצם קיומו של הרכוש.

 2. על אף האמור בתקנה 1, לא יראו כפעולת התנדבות פעולה שעשה אדם -

 (1) להצלת רכושו או רכוש של בן זוגו, בנו או בתו, הורהו, אחיו או אחותו, או בן

 זוגו של כל אחד מאלה, או רכוש שהם עושים בו שימוש:

 (2) בנסיבות בהן הוא עצמו גרם או ניסה לגרום במתכוון את הסיכון לחייו או

 לרכושו של הזולת.

 3. כפעולת התנדבות לענין פסקה (4) בהגדרת ״מתנדב״ שבסעיף 198ה לחוק, תחשב גם

 פעולה בהתנדבות שלא בשכר שעשה אדם בחיפוש אחר נעדר לפי פניה של משטרת ישראל או

 צבא הגנה לישראל.

 פעולת התנדבות

 חיפוש אחר
 נעדרים

ר י מ ק ש ח צ  י

 שר העבודה והרווחה

 י׳ בניסן התשנ״א (25 במרס 1991)

 (חמ 3-2283)

 סייח התשכ״ח, עמי 108: התשל״ו, עמי 167.

 784 קובץ התקנות 5346, ב׳ באייר התשנ״א, 16.4.1991



 תקנות הביטוח הלאומי(מענק אישפוז בביטוח אימהות)(מס׳ 2), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ׳׳ח-

 1968', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. סכום מענק האישפוז לענין סעיף 94א לחוק יהיה 2,207 שקלים חדשים. סכום מענק
 אישפוז

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳׳ו באדר התשני׳א(1 במרס 1991) והן תהיינה בתוקף עד תחילה
 יום י׳׳ז באייר התשנ״א (1 במאי 1991).

 י׳ !:ניסן התשנ׳׳א (25 במרס 1991)

ר י מ ק ש ח צ  מזמ 3-185< י

 שר העבודה והרווחה

 :״ח התשכ״ח, עמ׳ 108¡ התשמ״ו, עמ׳ 64! ק״ת התשנ״א, עמי 608.

 תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשנ״א-ו99ו

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 וי145 לחוק מם ערך מוסף, התשל׳׳ו-11975

 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(א)(2) לתקנות מס ערך מוסף, התשל׳׳ו-21976, אחרי המלים ״הסוכנות היהודית תיקון תקנה 3
 ל*דץ ישראל״ יבוא ״ההסתדרות הציונית העולמית״.

 ר בניסן התשנ״א (21 במרס 1991)
י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 3-236) י

 שר האוצר

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590: התשנ״א, עמ׳ 150, ועמי 721.

 חקנות דשות שדות התעופה (אגדות במסופי המעבד היבשתיים) (תיקון),
 התשנ״א-ו99ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', וסעיף 2(ד)(1)

, ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של  ל־ווק רשות שדות התעופה(הוראת שעה), התש״ם-21980

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2(ג) לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), תיקון תקנה 002
, בסופה, במקום ״ט״ז בשבט התשנ״א (31 בינואר 1991)״ יבוא ״כ׳ באב  התשמ׳׳ג-31983

 התשנ״א (31 ביולי 1991)״.

 כ׳ באדר התשנ״א (6 במרס 1991)

ב צ ה ק ש  (חמ 3-128) מ

 שר התחבורה

 ם״ח התשל״ז, עמי 182: התשל״ח, עמ׳ 45: התשמ״ד, עמ׳ 88.
 סייח התש״ם, עמ׳ 104 ועמי 125: התשמ׳׳ד, עמ׳ 1335.

 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1167: התשמ׳׳ט, עמ׳ 1187: התש״ן, עמ׳ 1214.
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 תקנות הבזק (זכיוגוח) (תיקון), התשנ״א-ו99ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ט(א), 6לח(א) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982' (להלן -

 החוק), לאחר התייעצות במועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק (להלן - המועצה),

 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הבזק (זכיונות), התשמ״ח-21987 -

 (1) באזור מס׳ 24, בטור ״כינוי האזור״, במקום ״ראשון־לצייון״ יבוא ״ראשון־

 לציון, לוד ורמלה״ ובטור ״תיאור גבולות האזור״ -

 במקום הפסקה '״צפון״ יבוא:

 ״צפון: מנקדות המוצא על שפת ים התיכון בפינה הדרומית מערבית של

 נפת תל־אביב מזרחה לאורך הגבול הדרומי של נפות תל־אביב

 ופתח־תקוה עד נקודת המפגש עם כביש יהוד-בית דגן, משם מזרחה

 לאורך הגבול הדרומי של אזור מספר 18 עד הפינה המזרחית של הגבול

 האמור.״:

 במקום הפסקה ״מזרח-דרום״ יבוא:

 (1) ״מזרח: משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של נפת רמלה.״:

 (2) ״דרום: משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של נפת רמלה עד הפינה
 הדרומית ביותר של נפת רמלה.״•

 יבוא:

 (א)

 (ב)

 במקום הפסקה ״מערב״ (ג)

 ״מערב: משם בכיוון כללי צפון־מערב לאורך הגבול המערבי של נפת

 רמלה עד נקודת המפגש עם קו הגבול הדרומי של תחום עירית

 ראשון־לציון, ומשם מערבה לאורך קו הגבול האמור עד שפת ים התיכון,

 משם צפונה לאורך שפת ים התיכון עד נקודת המוצא.״;

 (2) באזור מספר 25, כל האמור לגבי אזור זה - בטל.

י ס ח נ ל פ א פ  ר

 שר התקשורת

 י״ב בניסן התשנ״א (27 במרס 1991)

 (חמ 3-2017)

 0״ח התשמ״ב, עמי 218: ק״ת התשנ׳׳א, עמי 466.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 113 ועמי 1097: התש״ן, עמי 1215.

 תיקון התוספת

 צו התכנון והבניה (שדונים), התשנ״א-ו99ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965'׳ ולאחר התייעצות עם

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז והרשויות

 המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 שרונים (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:10,000 והחתום בידי ביום כ״ט באדר התשנ״א (15 במרס 1991) והם כוללים את תחומי

 המועצות המקומיות שלהלן:

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 סייח התשכ״ה, עמי 308.
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 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראות מעבר

 1. אבן יהודה2
 2. כפר יונה3

 3. ?•!דימה4 .
 4. פרדסיה5

 5. תל מונד6
 6. אליכין7

 7. קלנסוואה8
9  8. זמר

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, וכל

 המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

1 - בטל. ביטול  5. צו התכנון והבניה (שרונים), התשמ״ה-01984

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 כ •׳ט באדר התשנ״א (15 במרס 1991)

 (ו מ 3-1113)

 עמ׳ 178; התשכ״ג, עמי 857.

 עמי 178: התשכ״ד, עמי 307.
 עמי 178! התשב״ג, עמי 1129.
 עמי 1174: התשכ״ג, עמי 189.
 עמי 178: התשכ״ה, עמי 290.

 עמי 1174: התשי״ז, עמי 1610.
 עמי 1974: התשט״ו, עמי 158.

 עמי 795.
 עמי 476.

 ק״ת התשי״א,
 ק״ת התשי״א,
 ק״ת התשי״א,
 ק״ת התשי״ג,
 ק״ת התשי״א,
 ק״ת התשי״ג,
 ק״ת התשי״ג,
 ק״ת התשמ״ט,
 ק״ת התשמ״ה,

 צו התכנון והבניה (רכס הכרמל), התשנ״א-ו99ו

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם

 ד מועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה והמועצות

 ומקומיות דלית אל כרמל ועוספיה, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז חיפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי רכס
 הכרמל (להלן - מרחב התכנון המקומי),

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו שחור בתשריט הערוך בקנה מידה

 1:10,000 והחתום בידי ביום כ״ט באדר התשנ״א (15 במרס 1991) והם כוללים את תחומי

 המועצות המקומיות דלית אל כרמל2 ועוספיה3.

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל, וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התשל״ב, עמי 395: התש״ן עמי 618.

 ק״ת התשל״ו, עמי 284: ועמי 1674: התשנ״א, עמי 377.
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 4. זיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. צו התכנון והבניה (רכס הכרמל), התשמ״ב-41981 - בטל.

י ע ר ה ז י ר  א

 שר הפנים

 כ״ט באדר התשנ״א (15 במרס 1991)

 (וומ 3-1113)

 ק״ת התשמ׳׳ב, עמ׳ 203.

 צו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשני׳א-ו99ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והרשויות

 המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי(להלן - מרחב: התכנון המקומי), שהודעה על הכרזתו

, ישונה, וקטעים מגבולותיו  פורסמה בצו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשמ״ה-21985

6 ושיבלי7 יהיו כמםומן , כפר תבור 5 , כנרת , יסוד המעלה4  בתחומי המועצות המקומיות דבוריה3

 בקו כחול בתשריטים החתומים בידי ביום כ״ט באדר התשנ״א(15 במרס 1991) והם תואמים את

 תחומי המועצות המקומיות האמורות.

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב
 התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 כ״ט באדר התשנ׳׳א (15 במרס 1991)

 (חמ 3-1113)

 ם׳׳ח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 14.

 ק״ת התשנ״א, עמי 756.
 ק׳׳ת התש׳׳ן, עמ׳ 618.
 ק״ת התש׳ץ, עמי 540.

 ק׳׳ת התשנ״א, עמ׳ 167.

 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 168.

 הוראת מעבר

 ביטול

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

 צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התשנ"א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965', ולאחר התייעצות עם

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון והרשויות

 המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 מבוא העמקים (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

 ביטול

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:20,000 והחתום בידי ביום כ״ט באדר התשנ״א (15 במרס 1991) והם כוללים את תחומי

8 ורמת ינה , רי , עין מאהל7 , משהד6 5 , כפר כנא , יקנעם עילית4 , יפיע3  המועצות המקומיות איכסאל2

.  ישי9

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה

 ד מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים,

 ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון

 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 >!. צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התש״ן~1989 - בטל.

 ג:״ט באדר התשנ״א (15 במרס 1991)

י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-1113) א

 שר הפנים
 •י• ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1181.
 1 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 1411.

׳ ק״ת התשכ״ז, עמי 3173.  י
 י ק״ת התש״ל, עמ׳ 645.

י ק״ת התשנ״א, עמ׳ 755.  י

 י ק״ת התשנ״א, עמי 756.

 י ק״ת התשנ״א, עמ׳ 754.

 5 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 280.

 ״ ק״ת התש״ן, עמי 6.

 צו התכנון והבניה (הגליל התחתון), התשנ״א-ו99ו

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והרשויות

 המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון(להלן - מרחב התכנון המקומי), שהודעה על הכרזתו

, ישונה, וקטעים מגבולותיו יהיו  פורסמה בצו התכנון והבניה (הגליל התחתון), התשמ״ב-21982

 כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ב׳ בניסן התשנ״א(17

.  במרס 1991), והוא תואם את תחום המועצה האזורית הגליל התחתון3

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב
 התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 ב׳ בניסן התשנ׳יא (17 במרס 1991)

 (חמ 3-1113)

 ס׳׳ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 ק״ת התשמ״ב, עמי 1343.

 ק״ת התשנ״א, עמי 168.
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 צו התכנון והבניה (נצרת עילית), התשנ״א-ו99ו

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-11965

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועירית נצרת

 עילית, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 נצרת עילית (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:10,000 והחתום בידי ביום כ״ו באדר התשנ״א (12 במרס 1991) והם כוללים את תחום עירית

.  נצרת עילית2

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי נצרת עילית), התשל״ט-31979 - בטל.

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

 ביטול

ר ע י ה ד י ר  א

 שר הפנים

 כ״ו באדר התשנ״א (12 במרס 1991)

 (חמ 3-1113)

 ם״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
 ק״ת התשנ׳׳א, עמ׳ 752.

 ק״ת התשל״ט, עמי 1671.

 צו התכנון והבניה (נצרת), התשנ״א-991ו

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועירית נצרת, אני

 מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 נצרת (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:10,000 והחתום בידי ביום כ״ו באדר התשנ״א (12 במרס 1991) והם כוללים את תחום עירית

. 2  נצרת

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים במשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת, וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 753.
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 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון הוראת מעבר
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי נצרת), התשל״ד-31973 - בטל. ביטול

 כ״ו באדר התשנ״א (12 במרס 1991)

י ע ר ה ד י ר  (חמ 0-1113 א
 — שר הפנים

 3 ק׳׳ת התשל׳׳ד, עמ׳ 412.

 אבדזת העידיות (שינוי תחום עידית אום־אל־פחם), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות', ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה

 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה, ישונה ובמקום הפירוט שינוי תחום עירית  1 . תחום עירית אוםיאל־פחם2
: אום־אל-פחם א ן ב ״ י ם י ש ן ג ה ה ״ 1 7 מ ל ב י ח ת מ ה ה ר ו מ א  בתוספת ה

 ״הגושים: 20303, 20306, 20307, 20310, 20311, 20324, 20325, 20335,-20337, 20339 עד

 20345, 20350, 20353, 20356 עד 20358, 20405, 20406, 20409 עד 20419, 20430, 20432

 עד 20435 - בשלמותם.

 20336 פרט לחלקות 18,9,3,1, 21,20,19 וחלקי חלקות 11,10,8,7,6,2, 17,16 כמסומן

 .במפת תחום שיפוט עירית אום־אל־פחם, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר

 הו5נים ביום ל׳ בשבט התשנ׳׳א(14 בפברואר 1991) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד עירית אום־אל־פחם (להלן - המפה);

 20338 פרט לחלקה 9 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפה:

 20354 פרט לחלקות 1 עד 14,6 עד 22, 55 עד 60,58 עד 62 וחלקי חלקות 13,8,7, 23, 25, 52

י ע:־ 54, 59 כמםומן במפה:  י

 20407 פרט לחלקות 30 עד 33, 35, 36, 38, 70 עד 73, 75 וחלקי חלקות 28, 29, 34, 68, 74

 כמםומן במפה!

 20408 פרט לחלקות 40 עד 44, 47, 50, 55, 56 וחלק מחלקה 46 כמםומן במפה:

 3,י;204 פרט לחלקות 31 עד 34!

 20424 פרט לחלקות 8, 27 עד 33, 43,42 וחלקי חלקות 1, 25, 41,39,34, 44 כמסומן במפה.

 החלקות: 1, 18 וחלק מחלקה 2 בגוש 12155 כמסומן במפה!

 11 עד 14, 20, 27 וחלקי חלקות 28, 30 בגוש 20304 כמסומן במפה;

 1 עד 5, 9 עד 21, 22, חלק מחלקה 6 בגוש 20305 כמסומן במפה:

 1 עד 15, 23 עד 33, 35 עד 37 וחלקי חלקות 16, 20, 34 בגוש 20308 כמסומן במפה!

 16 עד 27, 29, 32 וחלקי, חלקות 15, 28 בגוש 20312 כמסומן במפה:

 1 עד 12, 14, 22, 31 וחלקי חלקות 13, 30 בגוש 20315 כמסומן במפה!

 10 עד 20 וחלק מחלקה 37 בגוש 20332 כמסומן במפה!

 1 דתי מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

ג 2 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 198. | | 
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 6, 7, 9, 10, 26, 27, 30 וחלקי חלקות 8, 11, 29, 31, 32 בגוש 20334 כמסומן במפה:

 1, 2, 5 עד 7, 28 עד 48, 78 וחלקי חלקות 3, 4, 8, 27, 49, 50, 53, 54, 60, 77, 81,79 בגוש

 20355 כמסומן במפה:

 1, 2, 17 עד 22, 24 עד 27 וחלקי חלקות 23, 28, 29 בגוש 20425 כמםומן במפה:

 1 עד 3, 7 עד 9, 20 וחלק מחלקה 6 בגוש 20717 כמסומן במפה:

 השטח המותחם ע״י הגושים 20345, 20405, 20406, 20409, 20411, 20434, 20435 שהוא

 השטח הבנוי של הכפר אום אל פחם.״

 ל׳ בשבט התשנ״א (14 בפברואר 1991)

ר ע י ה ד י ר  >חמ 3-1926) א

 שר הפנים

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות(גידול ושיווק תפוחי אדמה כעונת אביב
 קיץ ז99ז) (תיקון), התש1״א-991ז

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-11959

 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 תיקו! סעיף 2 1. בסעיף 2 לכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת

, בסעיף 2, במקום ״6,435 טון״ יבוא ״6,755 טון״, במקום  אביב קיץ 1991), התשנ״א-21991

 ״26,900 דונם״ יבוא ״28,100 דונם״ ובמקום ״95,700 טון״ יבוא ״100,036 טון״.

 נתאשר.

 ז׳ באדר התשנ״א (21 בפברואר 1991)

 (חמ 3-881)

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

ם י ם נ ה ש ן מ ת י א ל א פ  ר

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 י ס״ח התשי״ט, עמי 222: התשנ״א, עמי 18.
 2 ק״ת התשנ״א, עמי 711.

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק גזר בשנת 1991),
 התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959',
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה, ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול גזר.

 מיכסת גידול 2. המיכםה הכללית לגידול גזר בשגת 1991, בכל שטחי הארץ היא 5,400 דונם.

 מועדי זריעה, 3. (א) שנת הגידול 1991 תפוצל לעונות משנה, הן לגידול והן לשיווק, בהתאם לקבוע בסעיף

ק קטן (ג). י ו י ש ה ו ל י ת  ש

 ם״ח התשי״ט, עמי 222: התשכ״כ, עמי 31: התשל״ו, עמ׳ 129: התשי׳ם, עמ׳ 229: התשמי׳א, עמי 178.
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 עקרונות לקביעת
 מיכסות אישיות

 זכות בקרקע
 הגידול

 (ב) ועדת המיכסות תקבע למבקש מיכסה אישית, מועדי זריעה או שתילה, וכן מועדי

 שיווק.

 (ג) תקופות השיווק תיקבענה בהתאם למועדי הזריעה שבמיכסה, כדלקמן: לזריעה

 בחוד גזים ינואר, פברואר ומרס - שיווק מתחילת מאי עד סוף יולי: לזריעה בחודשים אפריל, מאי

 ויוני - שיווק מתחילת יולי עד אמצע אוקטובר: לזריעה בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר - שיווק

 מתחילת אוקטובר עד סוף ינואר: לזריעה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר - שיווק מתחילת

 ינואר עד סוף מאי.

 4. אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה המיכםות האישיות במסגרת המיכסה ,הכללית:

 (א) למבקש לגדל ולשווק גזר בשנת 1991, תיקבע מיכסה אישית, ככל האפשר

 בשיעור המיכסה האישית ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו לגידול ולשיווק גזר

 בשנת 1990, או בשנה שקדמה לה.- אם לא גידל ולא שיווק גזר בשנת 1990 מחמת

 מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות, והמבקש דיווח על כך

 כדין.

 (ב) תוספות חד־פעמיות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכסות בשנת 1990 לא

 תבואנה בחשבון לקביעת המיכסות האישיות בשנת 1991 לפי סעיף קטן (א).

 5. ועדת המיכםות רשאית שלא לקבוע מיכםה אישית למבקש, אם לא הוכח להנחת דעתה, כי

 הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

 נתאנזר.

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  י

 יושב ראש המועצה •לייצור ולשיווק

 של ירקות

 ז׳ באדר התשנ״א (21 בפברואר 1991)

 (חמ 3-881)

ם י ס ה נ ש  מ

 שר התעשיהוהמסחר

ן ת י ל א א פ  ר

 שר החקלאות

 הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע),

 התש׳׳ם-11980 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. (א) עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יוני 1990 לעומת המדד שפורסם העלאת שיעורי
ת ו י ג  בחודש דצמבר 1989, אגרות בחינות מקצוע הן מיום י׳ באב התש״ן(1 באוגוסט 1990) כדלקמן: א

 (1) בתקנה 1 לתקנות, במקום 23 שקלים חדשים - 26.90 שקלים חדשים:

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום 11.50 שקלים חדשים - 13.40 שקלים חדשים.

 (ב) עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 1990 לעומת המדד

 שפורסם בחודש יוני 1990, אגרות בחינות מקצוע הן מיום י׳׳ז בשבט התשנ״א(1 בפברואר 1991)

 כדלקמן:

 ק״ת התש׳׳ם, עמ׳ 2029: התשמ׳׳ה, עמ׳ 1160: התש״ן, עמ׳ 506.
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 (1) בתקנה 1 לתקנות, במקום 26.90 שקלים חדשים - 29 שקלים חדשים:

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום 13.40 שקלים חדשים - 14.50 שקלים חדשים.

 י״ב בניסן התשנ״א (27 במרס 1991)

ר י מ ק ש ח צ  >חמ 0-1220 י

 שר העבודה והרווחה

 הודעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שינוי התוספת), החשנ׳׳א-ו199

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 48 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט 1959'

 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות במועצה לייצור ולשיווק של ירקות, אנו מודיעים בזה לאמור:

 שינוי התוספת 1. בתוספת לחוק ״

 (1) אחרי פרט 21 יבוא:

 ״21א. לופה מצולעת״:

 (2) אחרי פרט 40 יבוא:

 ״40א. .שלפח״.

 י׳ בניסן התשנ״א (25 במרס 1991)

ם י ס ה נ ש ן מ ת י ל א א פ  (חמ 13-7461 ר

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 222! ק״ת התשמ״ח, עמי 850.

 הודעת סרטי ראינוע (אגרות) (מס׳ 2), התשנ׳׳א-1991

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות סרטי ראינוע (אגרות), התשפ״ד 1984' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעורי 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1991 לעומת המדד לחודש יולי 1990 יהיה

ה נוסח תקנה 1(ב) לתקנות, החל ביום י״ז באייר התשנ״א (1 במאי 1991), כלהלן: ר ג  א

 ״(ב) הוגשה בקשה למתן שירות כמפורט להלן, ישלם המבקש אגרות אלה:

 האגרה

 השירות המבוקש בשקלים חדשים

 1. היתר להצגת סרט חדשות 95

 2. היתר להצגת סרט קצר שאינו עולה על 4 סלילים 95

 3. היתר להצגת סרט העולה על 4 םלילים עם או בלי הספיח שלו 380

 4. עותק של היתר להצגת סרט 45

 5. היתר להצגת ספיח (כאשר הבקשה מוגשת בנפרד מהבקשה
 למתן היתר להצגת סרט) 95״

 י״א בניסן התשנ״א (26 במרס 1991)

ת ה  (חמ 3-1040) ד ב ק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ק״ת התשמ״ד, עמי 887; התש״ן, עמי 467: התשנ״א, עמ׳ 8.
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 הודעת כלי ידיה (אגדות רשיון) (מס׳ 2), התשנ״א-991ו

 ־ בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א(ד) לתקנות כלי יריה(אגרות רשיון), התשכ״ב-1962' (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1991 לעומת המדד לחודש יולי 1990 יהיה הגדלת סכומי
ת ו ר ג  נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום י״ז באייר התשנ״א (1 במאי 1991), כלהלן: א

 ״אגרת רשיון . 1. בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם המבקש, לפני נתינתו,

 אגרה בשיעור המפורט לצדו של סוג הרשיון:

 האגרה

 סוג הרשיון בשקלים חדשים

 (1) לעשיית כלי יריה(סעיף 2(א) לחוק) 95

 (2) ליבוא או ליצוא של כלי יריה (סעיף 2(ג) לחוקו:

 (א) (1) לבעל רשיון לעשיית כלי יריה, לפי סעיף 2(א) לחוק 20

 (2) לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי יריה, לפי סעיף 3(א) לחוק -

 שני אחוזים מערך כלי היריה.

 (ב) במקרים אחרים -

 (1) לרובה אויר, לאקדח אויר או למכל גז מדמיע, לכל כלי 20

 (2) לכלייריהאחרים, לכלכלי 20

 (3) לעשיית עסק בכלי יריה(סעיף 3 לחוק) 950

 4 (4) (א) לנשיאת כלי יריה (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי ידיה

 (סעיפים 5, 10 או 10ג לחוק), לכל כלי, לכל שנה או חלק ממנה:

 י (1) מכל גז מדמיע 9

 (2) אקדח אויר, רובה אויר 20

 (3) כלי יריה אחרים 20

ון'- מחצית האגרה .לאותה שנה.  (כ) בעד עותק רשי

 (ג) בעד כל הרשאה המוצאת בידי בעל רשיון מיוחד, לפי סעיפים

 10או10גלחוק 20

 (5) להקמתו או לניהולו של מטווח קליעה(סעיף 7 לחוק) 190

 (6) למפקח על מטווח(סעיף 7ג לחוק) 20״

 י״א בניסן התשנ״א (26 במרס 1991)
ת ה  >חמ 3-497) ד ב ק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ק״ח התשכ״כ עמי 2556: התשמ״ב, עמי 217: התש״ן, עמי 468: התשנ״א, עמי ך.

# 
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 הודאות הבנקאות (שירות ללקוח)(דרכי חישוב ריבית)(תיקון), החשני׳א-ו99ו

, לאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ׳׳א-11981

 התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, אני קובע הוראות אלה:

 החלפת סעיף 6 1. במקום סעיף 6 להוראות הבנקאות(שידות ללקוח)(דרכי חישוב ריבית), התשנ״א-21990

 (להלן - ההוראות העיקריות), יבוא:

 ״פעולות שלא 6. (א) בפקדון או באשראי לתקופות קצובות, שמועד הפרעון של הקרן או

ם הריבית היה שלא ביום עסקים בנקאי, יידחה מועד הפרעון כאמור ליום י ק ס ם ע י י  ב

 העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו.

 (ב) נקבע פרעון לשיעורין של פקדון או אשראי לתקופות קצובות, והיה

 מועד הפרעון של שיעור פלוני ביום שאינו יום עסקים בנקאי, יידחה מועד

 הפרעון של אותו שיעור ליום העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו.

 (ג) נתן לקוח הוראה לחדש פקדון לתקופות קצובות נוספות וחל מועד

 החידוש ביום שאינו יום עסקים בנקאי, יידחה מועד החידוש ליום העסקים

 הבנקאי הראשון שלאחריו.

 (ד) נדחו מועדים על פי סעיף זה, תחושב ריבית, לזכות או לחובה, גם

 בתקופת הדחייה בשיעור שנקבע לפקדון או לאשראי, אולם, במקרה של פקדון

 או אשראי הנפרעים לשיעורין לא יחול שינוי בריבית עקב הדחייה אם הבסיס

 לחישוב הריבית הוא חדשי.

 (ה) דחיית מועדים על פי סעיף זה לא תגרום לשינוי בחישובי הצמדה

 למדד מחירים המתפרסם פעם בחודש החלים על הפקדון או האשראי, אם חלים! *

 ואולם, היו הפקדון או האשראי צמודים למדד מחירים כאמור, ומועד הפרעון ^

 של הקרן או הריבית הוא היום האחרון של חודש כלשהו ויום זה אינו יום

י  עסקים בנקאי, יוקדם מועד הפרעון ליום העסקים הבנקאי האחרון באותו חודש. י

 . (ו) באשראי שניתן מתוך פקדון והמפקיד קבע למי יינתן האשראי

 ובאילו תנאים, יחולו תנאי מתן האשראי גם אם הם עומדים בסתירה לאמור

 בסעיפים הקטנים (א) עד (ה).״

 תיקון סעיף 8 2. בסעיף 8 (א) להוראות העיקריות, בסופו יבוא:

 ״ותחילתן של הודאות סעיף 6 תהיה ביום י״ט בתמוז התשנ״א (1 ביולי 1991)״.

 י״ב בניסן התשנ״א (27 במרס 1991)

ו נ ו ר ל ב א כ י  1חמ 0-1900 מ

 נגיד בנק ישראל

 1 סייח התשמ׳׳א, עמי 258.

 1 ק״ח התשנ״א, עמי 146.

 כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ״א-ו99ן

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב),

 התשמ״ט-1989' (להלן - התקנות), אני קובע כללים אלה:

 י ק״ת התשמ״ט, עמי 898.
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 קביעת סכומים
 מרביים

 ־סכומים המרביים שיותרו בניכוי לפי תקנה 1 לתקנות לגבי כל שנת מם יהיו כלהלן:

 (א) לגבי תקנת משנה (א) -

 שנת המם ׳ הסכום

.1 

 תחולה

 1,000 ש׳׳ת

 1,750 ש״ח

 2,000 ש״ח

 2,450 ש״ח

ש י ב ה ג ש  מ

 נציב מס הכנסה

1990 

 (ב) לגבי תקנת משנה (ב) -

 שנת המס

1988 

1989 

1990 

 2. תחולתם של כללים אלה החל בשנת המס 1988.

 ג׳ בניסן התשנ״א (18 במרס 1991)
 (חמ 3-168)

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (אגדות רישום), התשנ"א-ו99ן

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות

 רישונ!), התשמ״א-1980' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י׳׳ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991) האגרות שבתקנה 1 לתקנות על פי עדכון סכומים
 הסכומים המתקבלים לפי תקנה 2(ב) לתקנות, בעד רישום בפנקס הקבלנים, הן כלהלן:

 ^ בשקלים חדשים

 בעד רישום ראשון בענף ראשי 1,400

 י בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי 700

 בעד רישום ראשון בענף משנה 700

 ;:עד רישום נוסף של כל ענף משנה 350

ו ו א - ר ב _ י ר  ט׳ ב!;יסן התשנ״א (24 במרס 1991) א

 רשם הקבלנים

 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 288: התש״ן, עמי 579.

 תיקון טעות

 בתוספת השניה לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות)(תיקון), התשנ״א-1991,
 שפורסמו בקובץ התקנות 5342 התשנ׳יא, עמ׳ 746 -

 (1) בפרט (16), במקום ״חומר הדבר כימי״ צריך להיות ״חומר הדברה כימי״:

 (2) בפרט (18), במקום ״שאריות ביולוגיות הרמה המרבית״ צריך להיות ״שאריות ביולוגיות

 מעל הרמה המרבית״.

 (חמ 3-1816)
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 תיקון טעות דפוס

 בתקנה 3 לתקנות הגנת הצרכן(פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ׳׳א-1991/ שפורסמו
 בקובץ התקנות 5339, התשנ״א, עמ׳ 707; במקום פסקה (1) צריך להיות:

 ״(1) ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם

 או חוסר נסיונם!״

 (חמ 3-2214)
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, ירושלים לום והודפס במדפיס הממשלתי צי  המחיר 2.48 שקלים חדשים 0334-2883 א155 סודר בסדר־




