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 תקנות רואי חשבון(תיקון), התשנ״ה-994 ו

, אני מתקין תקנות י -955ו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ג) ו־17 לחוק רואי חשבון, התשט״ו

 אלה:

 1. בתקנה 11 לתקנות רואי חשבון, התשט״ז~21955 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת

 משנה (ג) יבוא:

נה בנושא  ״(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשאי אדם להתייצב לבחי

 השלישי - דיני מסים - שבבחינה סופית חלק בי, אף אם לא עמד בבחינה בנושאים

 השלישי - דיני תאגידים, והרביעי - דיני מסחר, עבודה וחוקים אחרים שבבחינה

 סופית חלק א׳.״

 2. בתקנה 19(ב) לתקנות העיקריות -

ניים ומבחינה סופית חלק אי״ יבוא ״ובן יהיה פטור  (1) אחרי ״יהיה פטור מבחינות בי

נה הסופית חלק ב״׳;  מבחינה בנושא דיני מסים של הבחי

נה הסופית חלק א׳״ יבוא ״והרביעי של  (2) בםיפה, במקום ״הרביעי והששי של הבחי

נה הסופית חלק בי״. נה הסופית חלק א׳ והנושא השלישי של הבחי  הבחי

נות ים חלק ב״, יבוא ״או בבחי י נ  3. בתקנה 23(ד) לתקנות העיקריות, אחרי המלים ״בחינת הבי

 שוות ערך להן, להנחת דעתה של המועצה״.

ד ל י ב א י ו  ד

 שר המשפטים

 4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ב״ג בחשון התשנ״ה (28 באוקטובר 1994)

 (וזמ 665-נ)

 תיקון תקנה 11

 תיקון תקנה 19

 תיקון תקנה 23

 תחילה

 סייח התשט״ו, עמי 26; התשנ״ד, עמי 62.
 ק״ת התשט״ז, עמי 34; התשנ״ד, עמי 1169.

 תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות),
 התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותנו לפי הגדרת ״ישובי קו העימות״ שבסעיף 1 לחוק הסדרים במגזר החקלאי

' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים  המשפחתי, התשנ״ב-992ו

 תקנות אלה:

 1. ישובי קו העימות לענין סעיף 1 לחוק הם כל אלה:

 (ו) ברמת הגולן:

 אבני איתן, אורטל, אליעד, אלוני הבשן, אלרום, אניעם, אפיק, גבעת יואב, גשור, הר אודם,

 יונתן, כפר חרוב, מבוא חמה, מיצר, מעלה גמלא, מרום גולן, נאות גולן, נוב, נווה אטיב,

 נטור, עין זיוון, קדמת צבי, קלע, קשת, רמות, רמת מגשימים ושעל.

 העימות

 0״ח דזתשנ״ב, עמי 118; התשנ״ג, עמי 178.
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 (2) בעמק הירדן ובקעת הירדן:

, חמרה, יבניאל, יריחו  אלמוג, ארגמן, בית הערבה, בית יוסף, בקעות, גילגל, גיתית, ורד־

 ייטב, יפית, ירדנה, בפר מחולה, מכורה, מנחמיה, משואה, נעמה, נערן, נתיב הגדוד, פצאל,

 קליה, רועי, רויה, רחוב, שדה תרומות, שדמות מחולה ותומר.

 (3) בגליל:

 אביבים, אבן מנחם, אלקוש, בית הלל, בן עמי, בצת, גורן, דובב, דישון, דלתון, זרעית, חוסן,

 יערה, כפר יובל, כרם בן־זמרה, לימן, מטולה, מירון, מעונה, מרגליות, משמר הירדן, נהריה,

 נטועה, ספסופה, עבדון, עין יעקב, עלמה, צוריאל, פקיעין, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה

 אליעזר, שומרה ושתולה.

 (4) בערבה:

 אילת, חצבה, מצפה שלם, נאות הכיכר, עידן, עין חצבה, עין יהב, עין תמר, פארן ובאר

 . צופר.

 (5) בהר חברון ובמובלעת לטרון:

 בית יתיר, כרמל, מבוא חורון, מעון צביאל, נחושה, שקף ותלם.

 (6) בגוש קטיף:

 בדולח, גדיד, גן אור, גני טל, מורג, נצר חזני, עצמונה וקטיף.

 (7) בפיתחת שלום:

 דקל, יבול, יתד, פריגן, קדש ברנע, שדה אברהם ותלמי יוםף-בשור שבע,

 (8) בחבל מעון:

 אוהד, ישע, מבטחים, עמי עוז, שדה ניצן ותלמי אליהו.

 כ״ה בחשון התשנ״ה (30 באוקטובר 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ר א ו ב צ ק ע  נחמ 5-2547) י

 שר החקלאות שר האוצר

 עו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק) (תיקון),
 התשנ״ה-94 9 ו

, ובאישור י  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-989ו

יים בתוספת לחוק, כמפורט ו  ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים את תחומי האזורים המנ

 להלן:

 1. בסעיף 3(א) לצו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), תיקו! סעיף 3

 התשנ״ד-21993 -

 (ו) אחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(1א.) תחום המועצות המקומיות ירכא וכסרא־סמיע״.

 1 גי״ח התשי״ט, עמי 234 התשנ״א, עמי 4.

 2 קי׳ת התשנ״ד, עמי 196.

 קובץ התקנות 5638, י׳ בכסלו התשנ׳׳ה, 13.11.1994 345



 (2) בפסקה (2), בסופה יבוא:

 ״תחום אזור התעשיה של ״מפעלי העמק״, המחבר בין נקודות הציון הבאות:

17190/23027 

17203/23021 

17245/23046 

17284/23024 

17242/22982 

17253/22979 

17259/22987 

17298/22983 

17290/22966 

17236/22972 

17200/22985 

17174/23003 

17233/22966 

17360/22966 

17374/22864 

17174/22865 

17179/22899 

17231/22941 

 (3) בפסקה (3), בסופה יבוא:

 ״תחומי הישובים גזית, עין דור ודברת״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בחשון התשנ״ד (14 בנובמבר 1993).

 כ״ח בחשון התשנ״ה (2 בנובמבר 1994)

 (חמ 3-200)

) ש ו ח ט ש א ב ר ה ם ( ב י י ג ה י ו ה ח נ י  מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו הכניסה לישראל (תחנות גבול)(תיקון), התשנ״ה-994ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952ו

, אחרי המלים ״מעבר 2  1. בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז-987ו

 מטולה״ יבוא ״מעבר נהר הירדן״.

 ו׳ בכסלו התשנ״ה (9 בנובמבר 1994)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ 11וו-נ< י

 שר הפנים

 י ס״ח התשי״ב, עמי 354: התשמ״ה, עמ׳ 213.
 י ק״ת התשמ״ז, עמי 1219; התשנ״ד, עמי 1252.

 תחילה

 תיקון סעיף 1
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 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות(עקרונות לקביעת מיבסות אישיות)
 (תיקון), התשנ״ה-994ו

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

 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1. בסעיף 5 לכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכסות אישיות), תיקון סעיף 5

 התשנ׳׳ד-21993 -

 (1) בסעיף קטן(ב), המלים ״של 90 אחוזים מך - יימחקו;

 (2) סעיף קטן(ג) - בטל.

 !.תאשר.

ר י מ ב צ  ד

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

 י״ט בחשון התשנ״ה (24 באוקטובר 1994)

 (דומ 35״-3)

ש י ר ה ח כ י ר מ ו צ ב ק ע  י

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 י ס״1ו התשי״ט, עמי 222;
 2 ק״ת התשג״ד, עמי 44.

 בלל׳, המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת
 אביב-קיץ 995ו), התשנ״ה-994ו

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959י

 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1. בכללים אלה - הגדרות

 ״עונה״ - תקופה לגידול או לשיווק של תפוחי אדמה-,

 ״עונת אביב-קיץ 1995״ - התקופה שבין יום כ״ח בכסלו התשנ״ה (ו בדצמבר 1994) ליום כ״ב

 בכסלו התשנ״ו(15 בדצמבר 1995);

 ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת בגידול תפוחי אדמה:

 ״לשווק״ - להעביר תפוחי אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה.

 2. בעונת אביב-קיץ 1995 תהיה תקופת הגידול, התקופה שבין כ״ח בכסלו התשג״ה תק1פות גידול

ך ושיווק ״ ן י י ב ה ש פ ו ק ת  (1 בדצמבר 1994) לבין ה׳ באב התשנ״ה (ו באוגוסט 1995), ותקופת השיןןק _ ה

 בנים׳ התשנ״ה (14 באפריל 1995) לבין ב״ב בכסלו התשנ״ו(15 בדצמבר 1995).

ב-קיץ מיכםה כללית נת אבי  3. בכפוף לאמור בסעיף 5, המיכסה הכללית לגידול ולשיווק תפוחי אדמה בעו

 1995 היא למיזרע 6,700 טון פקעות לזריעה בשטח גידול כולל של 27,000 דונם ו־135,000 טון

 תפוחי אדמה לשיווק.

 סייח התשי״ט, עמי 222; ק״ת התשנ״ד, עמי 1009.
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 4. (א) מי שזכאי שתיקבע לו מיכסה בת חידוש בעונת אביב-קיץ 1995 על פי כללים אלה

 ועל פי כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכםות אישיות),

(להלן - כללי העקרונות), רשאי, עד יום כ״ז בטבת התשנ״ה (30 בדצמבר 1994) 2 ו ״ד-993  התשנ

 לבקש בכתב לוותר על זכותו באופן בלתי חוזר, ויצרף לבקשתו כתב ויתור בלתי חוזר בנוסח

 שקבעה המועצה.

עדה  (ב) ועדת המיכםות רשאית לאשר בקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן(א); אישרה הו

נות  בקשה כאמור - לא תיקבע עוד מיכסה בת חידוש למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעו

 המקבילות בשנים הבאות, גם אם תיקבע מיכסה כללית לגבי אותן עונות.

 5. (א) אישרה ועדת המיכסות בקשות שהוגשו לה לפי סעיף 4(א), תוקטן המיכםה הכללית

 בשיעור המצטבר של כל המיכםות נושא בקשות אלה, ובלבד שבכל מקרה לא תקטן ביותר מ־400

 טון של פקעות לזריעה, 2,000 דונם של שטחי גידול ו־10,000 טון לשיווק.

 (ב) סעיף קטן(א) לא יחול על ויתור על מיבםה אישית, שנעשה לשם העברתה לאחר לפי

6 לכללי העקרונות. ־  סעיפים 5 ו

 נתאשר.

 י״ט בחשון התשנ״ה (24 באוקטובר 1994)
 , ד ב צ מ י ר

 (חמ3-881)

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

 ויתור על
 מיכםה אישית

 הקטנת מיבםה
 כללית

ש י ר ה ח כ י  מ

 שר התעשיה והמסחר

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 2 ק״ת התשנ״ד, עמי 44.

 הודעת מס רכוש (תשלום פיצויים)(חפצים ביתיים), התשנ״ה-994 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  (חפצים ביתיים), התשל״ג-1973י

 תיקון סכום 1. עקב עליית המדד -
 פריטי חפצים

 ביתיים (ו) סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים בתקנה 3(א) לתקנות הוא כך:

 (א) מיום ד׳ בשבט התשנ״ד(16 בינואר 994 ו), במקום ״ 370,711 שקלים חדשים״ בא

 ״381,716 שקלים חדשים״;

 (ב) מיום ה׳ באייר התשנ״ד(16 באפריל 1994), במקום ״381,716 שקלים חדשים״ בא

 ״390,460 שקלים חדשים״;

 (ג) מיום ח׳ באב התשנ״ד (16 ביולי 1994), במקום ״390,460 שקלים חדשים״ בא

 ״408,415 שקלים חדשים״.

 ק״ת התשל״ג, עמי 757ד; התשנ״ד, עמי 299.
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 (2) במקום התוספת הראשונה בא:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

 מבוגר הגר עם זוג
 ליחיד לזוג נשוי לבל ילד נשוי או עם יחיד

 מיום מיום מיום מיום מיום מיום ממם מיום מיום מיום מיום מיום
 הפריט 16.1.94 16.4.94 16.7.94 16.1.94 16.4.94 16.7.94 16.1.94 16.4.94 16.7.94 16.1.94 16.4.94 16.7.94

 חדד שינדז

 מיטה ומזרן 847 872 881 1,558 1,603 1,620 847 872 881 847 872 881

 אבזרי מיטה 217 217 222 523 522 533 217 217 222 217 217 222

 ארון ב נדים 667 678 676 1,638 1,665 1,661 282 287 286 667 678 676

 ביגוד לגבר 2,604 2,247 2,685 2,604 2,247 2,685 783 676 808 2,604 2,247 2,685

- ־ 4,251 3,445 4,358 -  ביגוד לאישה 4,251 3,445 4,358 4,251 3,445 4,358

 חדד סלון
- ־ ־ ־  ספה כפולה 847 872 881 847 872 881 ־

- ־ ־ ־  שתי כורסאות 1,236 1,272 1,285 1,236 1,272 1,285 ־

 כםאור. 319 328 331 319 328 331 49 50 51 95 98 99

 שולחן 530 544 554 530 544 554 312 320 326 530 544 554

- ־ - ־ - ־  מזנון 433 440 439 2,392 2,432 2,426

 רדיו 127 130 133 127 130 133 ־ ־ 54 55 56

 כלי נגינה

 או מערבת

- ־ ־ ־ ־  םטרא1פונית 851 871 889 1,110 1,136 1,160 ־

 נברשת 207 207 212 417 417 426 62 62 63 207 207 212

 וילונות 625 626 640 1,031 1,032 1,055 207 207 212 404 404 413

 טלויזיה 4,142 4,240 4,330 4,142 4,240 4,330 ־ ־ ־ ־ ־ ־

 תנור חימום 466 466 472 466 466 472 116 116 117 178 178 180

 מטבח

- -  מקרר 2,737 2,775 2,802 2,737 2,775 2,802 110 112 113 ־

 תנור 1:ישול/

- ־  אפיה 1,349 1,314 1,320 1,537 1,497 1,504 ־ ־ ־ ־

 שולחו:ות וכסאות 1,082 1,110 1,130 1,334 1,368 1,393 50 51 52 50 51 52

 כלי אובל 244 246 248 574 580 584' 29 29 29 197 199 200

- - - - - -  מיקםו׳ 1,673 1,671 1,692 1,673 1,671 1,692
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 מבוגר הגר עם זוג
 ליחיד לזוג נשוי לבל ילד נשוי או עם יחיד

 מיום מיום מיום
16.7.94 16.4.94 16.1.94 

 מיום
16.7.94 

 מיום
16.4.94 

 מיום
16.1.94 

 מיום
!6.7.94 

 מיום
16.4.94 

 מיום
16.1.94 

 מיום
16.7.94 

 מיום
16.4.94 

 מיום
 הפריט 16.1.94

 מכונת כביסה 2,141 2,149 2,173 3,217 3,229 3,264

9,251 9,144 9,058 3,418 3,379 3,347 

 ב״ו בחשון התשנ״ה (31 באוקטובר 1994)
 >חמ 3-206) ד ו ר ו ן ל ו י

 נציב מס הבנםה
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