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 צו הכניסה לישראל (תחנות גבול)(מעבר עופר), התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ד לחוק הכניסה לישראל, התשי׳־ב-952 ו י, אני מצווה

 לאמור:

 תחנה נוספת 1. על אף האמור בסעיף ו לצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז-987ר, הכניסה

 לישראל תהיה גם בתחנת גבול נוספת (להלן - התחנה הנוספת) הסמוכה לתחנה הקיימת

 בצופר.

 תחנה להעברה 2. המעבר בתחנה הנוספת יהיה לצורך העברת חול מירדן ופריקתו בישראל בלבד.

 3. אין באמור בצו זה בדי לשנות מהסדרי המעבר על פי חוק יישום חוזה השלום בין

. ג  מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ״ה-995ו

 4. תוקף הצו מיום י״ט בתשרי ה תשני׳ ז(2 באוקטובר 0996 עד יום ד׳ בשבט התשנ״ז(2ו

 בינואר 0997.

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר הפנים

 ט״ו בטבת התשנ״ז (25 בדצמבר 0996
 (חמ ווו 3-1)

 ם״ח התשי״ב, עמי 354; התשנ״ו, עמי 39.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1219; התשנ״ה, עמי 346.

 סייח התשנ״ה, עמ׳ 110.

 תקנות בום הכנסה (ספורטאי חוץ)(תיקון), התשנ״ז-ד99ו

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מם הכנסה'

 אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: 2  1. במקום תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ״ו-996ו

 ״תחולה 5. תחולתן של תקנות אלה בשנת המס 1996״.

׳ז(4 באוקטובר 1996).  2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בתשרי התשנ־

ד ו ד י ר ן מ  ד

 שר האוצר

 כ״ו בטבת התשנ״ז(5 בינואר 1997)
 (חמ 3-2732)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ 120.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 1412.

 שמירת דינים

 תוקף

 תיקון תקנה 5

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (הוראת שעה), התשנ״ז-997 ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 78, 371 ו~400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

, אני מתקין תקנות אלה: י  התשנ״ה-995ו

 ם״ח התשנ״ה, עמי 207.
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ו(ו3 בדצמבר 995ו) ועד יום ב׳ בטבת התשג״ח הוראת שעה ־  1. לגבי התקופה שמיום ח׳ בטבת התשנ׳

 (31 בדצמבר 1997), תיקרא תקנה 24(א) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר

, כאילו אחרי פסקה (3) נאמר:  תשלום רמי ביטוח), התשל״א-971 ו2

 ״4:1) שההכנסה שתובא בחשבון לעגין תשלום דמי ביטוח לא תפחת, לגבי כל אחד

 כבני הזוג, לחודש, לרבעון ולשנה - מהכנסת המינימום האמורה, לפי הענין, בפרט 1

יא לחוק, כשהיא מחושבת כסכום השווה ל־5%ו מהשכר הממוצע.״  שבלוח י

3 בדצמבר 1996) ו ) ז ־ נ ש ת  כ־׳א בטבת ה
י ש ו י ה י ל  >חמ 912-,0 א

 שר העבודה והרווחה

 ק״ת זזתשל״א, עמי 1458; התשנ״א, עמי 608; התשנ־ג, עמי 542; התשנ״ה, עמי 4.

 זו:ו הדרבינז ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(צומת (מחלין!) רב״ס),
-997ו ״ז  התשנ

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 י

 מצווה ׳לאמור:

2 תחולת הפקודה  1. (א) הפקודה תחול על הצומת(מחלף) שבו מתחברת דרך מס׳ 4: פתח תקוה-חדרה

_ על הדרך ן 7 7 . 5 9  (להלן - הדרך) עם רחוב ויצמן ברעננה לכיוון מערב בקטע המסתיים בנקודת ציון 6

ים בנקודת ציון 140.015-175.557  139.252 בקירוב ועם רחוב היובל בכפר סבא בקטע המסתי

 בקירוב לכיוון מזרח בסמוך לצומת (מחלף) רכ״ס.

 וב) גבולות הצומת(מחלף) עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,

 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7698, הערובה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד

ז (12 בדצמבר 1996). ־ ות הלאומיות ביום ב׳ בטבת התשנ  שר התשתי

ק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב רשות לעיין ת ע - .2 

ה במפה ד ן ב ע  והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות ה

 הרגילות.

 תוספת
 (סעיף ו(ב»

 גושים חלקות

388 ,355 ,353 ,351 ,349 ,152 ,151 ,57 ,56 ,55 6578 

184 ,37 6429 

16 6430 

380 ,379 ,378 ,131 ,129 ,127 ,122 ,121 7621 

,54 ,53 ,50 ,49 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,35 ,34 ,13 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 ,1 7657 

59 ,56 ,55 

 ב׳ בטבת התשג״ז(12 בדצמבר 1996)
ן ו ר ל ש א י ר  (דומ 3-162) א

ות הלאומיות  שר התשתי

 עייר 1943, חוס׳ ו, עמי 40; ם״ח התשב״ו, עמי 4.
 ק״ת התשכ״ב, עמי 2222; התשכ״ה, עמי 1586.
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ת יסףז, ביטול), התשנ״ז-997ו ו ר צ ח ) ( ב  צו המועצות המקומיות (

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, פרט (קג) - בטל. 2  ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-953ו

 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית חצרות יסף ערב

 תחילתו של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת ובל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה

 במקרקעין, יוקנו למועצה האזורית מטה אשר.

 3. כל המיטלטלין של המועצה המקומית חצרות יסף, כל החובות שחבים לה וכל

 ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו למועצה האזורית מטה אשר.

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר הפנים

 י״ז בטבת התשנ־׳ז(27 בדצמבר 1996)

 (דומ ו0ד-ג)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 236.
 ק״ת התשי׳׳ג, עמי 74וו; התשנ״ב, עמי לווו.

 ביטול פרט (קג)

 הקניית מקרקעין

 הקניית מיטלטלין
 חובות

 והתחייבויות

 צו המועצה לייעוד ולשיווק של ירקות (היטלים על תפוחי אדמה)
 (הוראת שעה), התשנ״ז-ד99ו

י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-959ו

 (להלן - החוק), מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:

־ב-  1. על אף האמור בתוספת לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות(היטלים), התשמ־

 982ו/ יהיו שיעורי ההיטל על תפוחי ארמה לשיווק מקומי ולעיבוד תעשייתי, בתקופה

ז (ו בינואר 1997) עד יום כ״ג בניסן התשניז (30 באפריל 1997), ־  שמיום כ־ב בטבת התשנ

 כלהלן:

 בשקלים חדשים לבל טונה
 או החלק של ההיטל

 לחלק של טונה

79 
62 

25 
20 

ן י ב ה ר ד ו ה  י
 יועיב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות
ד ו ד י ר ן מ  ד

 שר האוצר

 (1) שיווק מקומי -

 מ־ 1 בינואר עד 31 במרס
־ 1 באפריל עד 30 באפריל  מ

יתי -  (2) שיווק לעיבוד תעשי

־ ו בינואר עד 31 במרס  מ

־ 1 באפריל עד 30 באפריל  מ

 נתאשר.

 כ״ח בטבת התשג׳׳ז(7 בינואר 1997)
 (חמ 3-633)

ן ת י ל א א פ  ר
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 הוראת שעה

 ם״ח התשי״ט, עמי 222: התשנ״ה, עמי 344-, ק״ת התשנ״ה, עמי 1506.
 ק״ת התשמ׳׳ב, עמי 1356; התשנ״ו, עמי 656.
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 כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק)(תיקון),
״ז-ד99ו  התשנ

, י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א-1980

 קובעת מינהלת מינהל השקעות בחקלאות כללים אלה:

2 תיקון סעיף ו  1. בסעיף ו(ב) לכללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ״ה-995ו

 (להלן - הכללים), אחרי ״ואישור רואה חשבון״ יבוא ״או יועץ מם״.

 2. בתוספת השלישית לכללים, בכותרת, אחרי ״אישור רואה חשבון״ יבוא ״או יועץ מם״ תיקון התוספת
 ומתחת לכותרת יבוא: ״(ציין איזה מבין השניים)״. השלישית

8 בינואר 997ו) ) ז ־  כ״ט בטבת התשנ
ב י ץ ו ו ד ה י ח מ  >חמ 15-1542 ש

 מנהל מינהל ההשקעות בחקלאות

 ם״וז התשמ״א, עמי 56.
 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 1599.

׳ז-997ו ׳  עו הבנקאות (רישוי)(בנק לקידום עסקים), התשנ

 !:תוקף סמכותי לפי סעיף 9ו(ה) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-ו198' (להלן - חוק

 הבנקאות (רישוי)), באישורם של שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, אני מצוה

 לאמור:

 ו. בצו זה -

 ״הון״ - הון התאגיד הבנקאי כמשמעותו בכללי הבנקאות(רישוי)(הגדרת הון תאגיד בנקאי
;  לענין סעיף 25א לחוק), התש״ן-21990

 ״השקעה״ - החזקת אמצעי שליטה ושטרי הון בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של
 התאגיד המשקיע;

 ״נכסים״ - בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של התאגיד האחר;

 ״שטרי הון״ - כל אחד מאלה:

ם בנסיבות הענין סביר  (ו) כתבי התחייבות נדחים הניתנים להמרה במניות, א

 שיומרו:

 (2) בתבי התחייבות נדחים אחרים שהתקופה הממוצעת לפרעונם היא 5

 ישנים לפחות מיום הוצאתם, בסכום העומד לפרעון שנתיים לפחות מיום

 החישוב-,

 ״תאגיד אחר״ - תאגיד שבנק'לקידום עסקים שולט או בעל ענין בו כאמור בסעיף 9ו(ג) לחוק

 הבנקאות (רישוי).

 סייד התשמ״א, עמי 232; סייח התשנ״ו, עמי 518.
 ק״ר התש״ן, עמי 1294.
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 2. השיעור המרבי להשקעות של בנק לקידום עסקים בתאגידים אחרים לא יעלה על

 שני אלה:

 (ו) בתאגיד אחר אהד - 5ו אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים:

 (2) בכלל התאגידים האחרים - 00ו אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.

 3. (א) השיעור המרבי לנכסיו של תאגיד אחר לא יעלה על 00 ו אחוזים מהונו של

 הבנק לקידום עסקים,

 (ב) השיעור המרבי לנכסיהם של כלל התאגידים האחרים לא יעלה על 500 אחוזים

 מהונו של הבנק לקידום עסקים.

 (ג) במקרה של דו״ח כספי מאוחד למספר תאגידים אחרים, יחולו התנאים האמורים

 בסעיף זה ביחס לנכסים בפי שהם בדוח הכספי המאוחד.

 4. השיעור המרבי מההון להשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית

 בבנק לקידום עסקים שבשליטתו, יהיה כלהלן:

 (1) 8% מההון שעד 1000 מיליון שקלים חי־שי:?;

 (2) 4% מההון שעד 2,000 מיליון שקלים חדשים נוספים:

 (3) 2% מכל שקל חרש אחד נוסף מההון.

 5. הנגיד רשאי להתיר שיעורים גבוהים יותר מן השיעורים הנזכרים בסעיפים 2 עד 4,

 אם נתקיים אחד מאלה:

 (ו) ההשקעה של בנק לקידום עסקים כאמור בסעיף 2 גדלה בשל רווחים של

 התאגיד האחר או בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים:

 (2) השיעור המרבי כאמור בסעיף 3 גדל בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים:

 (3) ההשקעה של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית גדלה בשל הפסדיו

 של התאגיד הבנקאי או של תאגיד ההחזקה הבנקאית או בשל רווחיו של הבנק

 לקידום עסקים.

 6. הסכומים האמורים בצו זה יעודכנו ב־ 1 בינואר של כל שנה על פי שיעור עליית מדד

 המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(להלן - מדד) מן המדד שפורסם

 לחודש ינואר 1996 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון.

 7. תחילתו של צו זה בתום 30 ימים ממועד פרסומו ברשומות.

 שיעור מרבי
 להשהעות

 בנק לקידום
 עסקים

 שיעור מרבי
 לנכסיו של

 תאגיד

 שיעור מרבי
ת ו ע ק ש ה  ל

 בבנק ל;
 עסקיים

ם ת סכומי ד מ ע  ה

ל ק נ ר ב פ ק ע  י

 נגיד בנק ישראל

 א׳ בשבט התשג״ז(9 בינואר 1997)

 (חמ 3-2757)
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