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 תקנות שעת חירום(שירותי עבודה חיוגיים בשירות הציבורי)(מס׳ 2) (ביטול),
 התשנ״ט-998ו

 כתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק־יסוד: הממשלהי, מתקינה הממשלה:

 ביטול 1. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי)(מם׳ 2¿ התשנ״ח-
 998ו2 - בטלות.

 ו׳ בחשון התשנ״ט (26 באוקטובר 0998
הו י תנ ן נ מי י  בנ

 (חמ 3-243) 1
 ראש הממשלה

 ט״ח התשנ־ב, עמי 4ו2.
 ק״ת התשנ־׳ח, עמי 298 ו.

 צו הסניגוריה הציבורית (הקמת לשבות מחוזיות), התשנ״ט-998ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב) ו־26(א) לחוק הםניגוריה הציבורית, התשנ״ו-995וי
 אני מצווה לאמור:

 הקמת לשכת 1. (א) מוקמת בזה לשכת סניגוריה ציבורית למחוז חיפה, שאזור פעולתה המחוז

ת האמור ושמקום מושבה הוא רחוב חורי 2, מגדל הנביאים, חיפה. י ר י ב י  למחוז חיפה 1 סניגוריה ע

 (ב) הלשכה האמורה תתחיל לתת את שירותיה ביום י״ב בחשון התשג״ט
 (1 בנובמבר 1998).

 כ״ט בתשרי התשנ׳׳ט (19 באוקטובר 1998)
 צחי הנגבי

 (חמ 3-2708)
 שר המשפטים

 סייח התשנ״ו, עמ׳ 8.

 תקנות מם ערך מוםף (תיקון מם׳ 2), התשנ״ט-1998

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו־45ו לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-976וי
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה יוב 1. אחרי תקנה 1וא לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-976ו2, יבוא:

 ״החזר מס 11ב. לענין סעיף 30(אץ 1) יחול שיעור אפם על מכירת טובין לתייר היוצא

 לתיירים מישראל עם הטובין, אם שילם התייר, בעת קבלת החזר מם הערך המוסף,

 הוצאות כפי שנקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין מי שבאמצעותו
 מוחזר המס.״

 תחולה 2. תחולתה של תקנה זו עד יום כ׳ בתשרי התש״ס (30 בספטמבר 1999).

 י״א בתשרי התשנ״ט (ו באוקטובר 1998)
 יעקב נאמן
 (דומ 3-236) י י
 שר האוצר

 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590; התשנ״ט, עמ׳ 30.
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 תקנות ׳גירוד החסכון (תכנית חסכון ״לרכב״ ופטור ממם הכנסה) (תיקון)/
 התשנ״ט-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(אץ2) ו־(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין ומצווה  וערבות למילוות, התשט״ז-956וי

 לאמור:

 ו. בתקנה ו לתקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״לרכב״ ופטור ממס הכנסה), התשנ״ג- תיקון תקנה ו
 993ו2, בהגדרה ״בנק״, במקום ״או בנק כרמל למשכנתאות והשקעות בע״מ״ יבוא ״בנק כרמל

 למשכנתאות והשקעות בע״מ או בנק ירושלים בע״מ״.

 ח׳ בתשרי התשנ״ט (28 בספטמבר 998 ו)
 (חמ 3-456) יעקב נאמן

 שר האוצר

 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשמ״ד, עמי 76.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 1124; התשנ״ו, עמי 167.

 תקנות מיסוי תשלומים ביום בחירות (תיקון), התשנ׳׳ט-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3 ו־4 לחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות התשנ״ו-
 1996י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות מיסוי תשלומים ביום בחירות, התשנ״ו-21996 (להלן - התקנות העיקריות), תיקון השם
 בשם התקנות, במקום ״ביום בחירות״ יבוא ״בתקופת בחירות״.

 2. בתקנה ו לתקנות העיקריות, במקום ״ועד ל־13 בחודש״ יבוא ״ובין ה־3ו בחודש״. תיקון תקנה ו

 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״מיום הבחירות״ יבוא ״מתום תקופת תיקון תקנה 2
 הבחירות״.

 בתקנה 3 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 3

 > ו) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) משלם יגיש לפקיד השומה עד 15 בחודש דין וחשבון בטופס 0102 על
 סכום כל התשלומים האחרים ששילם בחודש הקודם ואשר חלה עליהם תקנת

 משנה (א) ועל סכום המס שנוכה.״

 ;2) בתקנות משנה (ה) ו־(ו), במקום ״יום הבחירות״ יבוא ״תחילת תקופת
 הבחירות״.

 ו
 5. תקנות אלה יחולו על הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות ועל בחירות לראשי תתולה

 הרשויות המקומיות שייערכו לאחר יום י׳ באלול התשנ״ח (ו בספטמבר 1998).

 י״א בתשרי התשנ״ט (1 באוקטובר 1998)
) יעקב נאמן 3 _ 2 7 ו מ 1  (ח
 שר האוצר

 י סייח התשנ״ו, עמי 236 (370); התשנ״ח, עמי 372.
 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 821.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מומחים בבתי מלון)(ביטול),
 התשנ״ט-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-
 1957 י, ובהתאם לסעיפים 6(2) ו־46(ב) לחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי

 התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ״ח-21998, אני מצווה לאמור:

 ביטול ו. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מומחים בבתי מלון), התשכ״ה-1965נ - בטל.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״א בתשרי התשנ״ט (14 באוקטובר 1998).

 כ״ד בתשרי התשנ׳׳ט (14 באוקטובר 1998)
 (חמ 3-1000) משה קצב

 שר התיירות

 סייח התשי״ח, עמי 24.

 סייח התשנ״ח, עמי 48.
 ק״ת התשכ״ה, עמי 1444; התשמ״ד, עמי 2126.

 הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשנ״ט-998ו

 בהתאם לתקנה 2ו(ד) לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ״ז-967ו' (להלן -
 התקנות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש יוני 1998 לעומת המדד

 שפורסם לחודש יוני 1997 אני מודיע לאמור:

 עדכון אגרה -ו. החל ביום י״ג בטבת התשנ״ט (1 בינואר 1999) האגרה שתשולם בעד מתן רשיון או

 חידושו לפי תקנה 12(א) לתקנות, תהיה - 188 שקלים חדשים.

 כ״ד בתשרי התשנ״ט (14 באוקטובר 1998)
 (חמ 3-325) משה קצב

 שר התיירות

 ק״ת התשכ״ז, עמי 1156; התשנ״ח, עמי 120.

 הודעת הפיקוח על מערכים ושירותים(סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פני
 ומשרדים לתיור), התשנ״ט-998ו

 בהתאם לסעיף 30א(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש
(להלן - הצו), ועקב עליה במדד המחירים  ותיירות פנים ומשרדים לתיור), התשכ״ז-967וי
 לצרכן שפורסם לחודש יוני 1998 לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1997 אני מודיע

 לאמור:

 עדכון אגרה ו. מיום י״ג בטבת התשנ״ט (1 בינואר 1999) יהיו האגרות שלפי סעיף 30 לצו כמפורט

 להלן:

 (1) אגרת רשיון מומחה לנסיעות, רשיון מומחה להסעת תיירים, או מומחה בתיירות
 פגים - 552 שקלים חדשים:

 ק״ת התשכ״ז, עמי 2636; התשג״ח, עמי 120.
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 (2) אגרת חידוש רשיון, כאמור בפסקה (1) - 185 שקלים חדשים:

 (3) אגרת רשיון סוכנות או חידושו - 737 שקלים חדשים.

 כ׳׳ד בתשרי התשנ׳״ט (4ו באוקטובר 1998)
 (חמ 3-352) משה קצב

 שר התיירות

 הודעת הגנת השבר (מקסימום דמי טיפול מקעועי-ארגוני), התשנ״ט-998ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות הגנת השבר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-
 ארגוני), התשמ״ח-988וי (להלן - התקנות), אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי
 שיעור התנודה בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ננוםח משולב], התשנ״ה-

, הוא כדלקמן:  995 ו2

 1. (ו) בתקנה ו(א) לתקנות, במקום ״3,780״ בא ״3,990״: מקסימום דמי
 , טיפול מקצועי

 (2) בתקנה מב) לתקנות, במקום ״10,490״ בא ״1,060 ו״.

 2. תחילתה של הודעה זו ביום ט׳ באב התשנ״ח (1 באוגוסט 1998). תחילה

 כ״ח בתשרי התשנ״ט (18 באוקטובר 1998)
 (דומ 3-562) אליהו ישי

 שר העבודה והרווחה

 ק״ת התשמ״ח, עמי 723; התשנ״ח, עמי 398.

 הודעת הנפט (אגרות), התשנ״ט-1998

 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי״ג-953ו' (להלן - התקנות), אני מודיע
 לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1998 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני שימי סכומי
 1998 ׳ישתנו ביום י״א בתשרי התשנ״ט (ו באוקטובר 1998) סכומי האגרה שבתקנות ןלפלכך אגרות

 נוסח תקנות 5ג, ווא(א) ו־(ב), 37א(א) ו־69 לתקנות הוא כמפורט להלן:

 ״אגרת זכות 5ג• בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת

ה זכות הקדימה אגרה בסך 4.25 שקלים חדשים לחודש לכל 1000 דונם מ י ד  ק

 שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה: לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין
 חלק מ־000ו דונם כדין 1000 דונם.״

 ״אגרת רשיון ווא. (א) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון

 כלהלן:

 (ו) בעד השנה הראשונה והשניה - 77.35 שקלים חדשים לכל
 שנה;

 (2) בעד השנה השלישית - 128.72 שקלים חדשים:

 י ק״ת התשי״ג, עמי 622; התשמ״ה, עמי 1062 (1380); התשנ״ח, עמ׳ 1000.
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 ן3) בעד השנה הרביעית - 256.85 שקלים חדשים;

 (4) בעד השנה החמישית - ובעד כל שנה שלאחריה - 769.73
 שקלים חדשים לכל שנה.

 (ב) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם בים או בימה אגרת רשיון
 של 51.38 שקלים חדשים לכל שגה.״

 ״אגרת חזקה 57א. (א) בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 771.77 שקלים

 חדשים לכל 1000 דונם.״

 ״אגרה להעברת 69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות הנפט, או של טובת

ת הנאה בה, תהיה 77.56 שקלים חדשים.״ ו י ו כ  ז

 כ״ה באלול התשנ״ח (16 בספטמבר 1998)
 (חמ 3-1370) יחזקאל דרוקמן

 הממונה על עניני הנפט

 תיקון טעות

 בסעיף 2 לכללי הבחירות(דרבי תעמולה)(שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות מקומיות),

 התשנ״ח-998ו, שפורסמו בקובץ התקנות 5926, התשנ״ח, עמי 1334, אחרי ״עוולה אזרחית״ צריך

ות ״לרבות״.  להי

 כ״ה בתשרי התשנ״ט (15 באוקטובר 1998)

ן רו ן דו  גדעו
 יושב ראש מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

 (חמ 3-2877)
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