
 רכוסות

 קובץ התקנות
ח 5072 25 בדצמבר 1987 ״ מ ש ת ה ת ב ט ב  ׳

 עמוד

278 . .  תקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון מס׳ 11), התשמ״ח-1987 . .

 תקנות רישוי. עסקים(תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), התשמ״ח-1987 285

285 . . . . . . י ן ואגרות)(תיקון), התשמ״ח-1987 . • ו  תקנות העתיקות(רשי

 הודעת שירותי תיירות(מורי דרך), התשמ״ח-1987 286

286 . . . . . .  הודעת המהנדסים והאדריכלים(רישום בפנקס), התשמ״ח-1987 .

 הודעת מס הכנסה(סכום התרומות למוסד ציבורי), התשמ״ח-1987 286

 הודעת הסיוע המשפטי, התשמ״ח-1987 287

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור), התשמ״ח-1987 290

 הודעת ההוצאה לפועל(אגרות, שכר והוצאות), התשמ״ח-1987 290

 הודעת ההוצאה לפועל(אגרות, שכר והוצאות)(תיקון), התשמ״ח-1987 291

 תכנית לשיווק פרי הדר(תיקון), התשמ׳׳ח-1987 291

 הודעת הגנת הדייר ן נוסח משולב ן (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות
 לבתי עסק), התשמ״ח-1987 292



ס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מסי 11), ת מ ו נ ק  ת
ו 9 8 7 - ח ״ מ ש ת  ה

ת אלה: ו נ ק , אני מתקין ת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מם הכנסה'

2 (להלן - ת מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-1964 ו נ  ביטול תקנות 1. בתק
ת 2 עד 3ב, 25 עד 29, 41ג, 41ד, 41ט, 52(ג) ו־53 - בטלות. ו נ ת העיקריות), תק ו נ  התק

ן או ו ת העיקריות, אחרי ״לפי הענין״ יבוא ״וכן העתק מהתקנ ו נ ה 5(א)(1) לתק  תיקון תקנה 5 2. בתקנ
ת של הקרן או הקופה״. י  התכנ

ות - ת העיקרי ו נ ה 30 לתק  תיקון תקנה 30 3. בתקנ

ת משנה (1) יבוא: ק ס  (1) במקום פ

ה נ ק ה 41ב(א)(4) או ת נ ק פת גמל רשאית, במסגרת השקעותיה לפי ת  ״(א) קו
ת הלוואות לעמיתיה, למעט עמית מעביד, על פי התנאים ת  41כ(א)(4), ל
 הבאים, ובלבד שסכום ההלוואות הבלתי צמודות לא יעלה על 1% מנכסיה

 המשוערכים וסך כל ההלוואות לא יעלה על 2% מנכסיה המשוערכים:

ל מחצית הסכום העומד לזכותו  (1) סכום הלוואה לעמית לא יעלה ע
פת גמל לקיצבה סכום ההלוואה לא פת הגמל בעת מתן ההלוואה: בקו  בקו
ת מתן ע  יעלה על 90% של הסכום שעמד לזכותו אילו עזב את הקופה ב

 ההלוואה:״

ת משנה (5) יבוא: ק ס  (2) אחרי פ

ת לעמית בעקיפין ודין פקדון או תנ י ה זו, דין הלוואה הנ  ״(ב) לענין תקנ
ת של הקופה אצל כל אדם שמטרתם מתן הלוואה ר ח  הלוואה או השקעה א
 לעמית או שהם עשויים להשפיע על תנאי ההלוואה, כדין הלוואה מאת הקופה
ר ניתנים בתנאים  לעמית, זולת אם הפקדון, ההלוואה או ההשקעה כאמו

 מסחריים רגילים.״

ות - ת העיקרי ו נ ה 31 לתק  תיקון תקנה 31 4. בתקנ

 (1) במקום הרישה יבוא:

ית לפיצויים,  ״(א) קופת גמל, למעט קופת גמל לקיצבה וקופת גמל מרכז
ה 41כ(א)(4), לבטח נ ק ת השקעותיה לפי תקנה 41ב(א)(4) או ת ר ג ס מ  רשאית ב
תו בחוק הפיקוח על עסקי  את עמיתיה בביטוח חיים, אצל מבטח כמשמעו

3 (להלן - מבטח), בתנאים אלה:״  ביטוח, התשמ״א-1981

ת משנה (1) ו־(2) יבוא:  (2) במקום פסקאו

 ״(1) המבטח לא יהיה בשליטת קופת הגמל:

 (2) הסכום המבוטח לא יהיה גבוה מסכום שהוא פי ארבעה מהיתרה העומדת
 לזכותו של העמית בקופת הגמל:״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ סייח התשמ״ז, עמי 2.

 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302! התשמ׳׳ח, עמי 34 ועמי 35.

 3 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 208.
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 תיקון ווקנה 32

 החלפת השם
 של פרק

 חמישי

 תיקון תקנה 38ב

 הוספת תקנה
 38ב1

 החלפת תקנה 40

 החלפת השם
 והמבנה של
 פרק ששי 1

 תיקון תקנה 41א

 תיקון תקנה 41ב

ת משנה (5) יבוא: ק ס  (3) אחרי פ

פת גמל לקיצבה לבטח , רשאית קו ת משנה(א) נ ק ת  ״(ב) על אף האמור ב
 את עמיתיה בביטוח הדדי״.

( 2 ) ה נ ש ת מ פסקאו ת משנה(1) וי(4) - יימחקו, ו ת העיקריות, פסקאו ו ה 32(ב) לתקנ נ ק ת  5. ב
 ו־(3) יסומנו (1) ו־(2) בהתאמה.

ר ב ד ות יבוא: ״פרק חמישי: הוראות ב ת העיקרי ו תרת של הפרק החמישי לתקנ  6. במקום הכו
פת גמל״.  השימוש בכספי קו

ר את המגיע לו״ - ת העיקריות, הסיפה המתחילה במלים ״והקופה תעבי ו ה 38ב לתקנ נ ק ת  7. ב
 תימחק.

ות יבוא: ת העיקרי ו  8. אחרי תקנה 38ב לתקנ

פת גמל לא יהיה רשאי ת 35(ב) וי38ב, עמית בקו ו נ  38ב1. על אף האמור בתק
פת ביטוח ר לקופת גמל המבטיחה תשואה מזערית לעמיתיה ואשר היא קו  לעבו

 או אחת מקופות אלה:

 ״איסור העברת
 כספים לקופות

 עם תשואה
 מזערית

ת גמולים בע״מ! ו נ ר  (1) יתר - ק

 (2) בטחון - קרן פנסיה לבעלי מלאכה, תעשיינים ועצמאיים בע״מ:

 (3) פלס - קרן גמולים בע״ימ:

 (4) גמולה - קרן פנסיה!

 (5) אמיר - קרן גמולים בע״מ!

ר - קרן גמולים בע״מ״.  (6) ב

ות יבוא: ת העיקרי ו ה 40 לתקנ  9. במקום תקנ

ת 34 ו־38, ו נ ק  ״חישוב הסכים 40. בחישוב הסכום המגיע לעמית בקופת גמל לקיצבה לפי ת
 המגיע לעמית

 בקופת גמל
ת הגוף המפקח״. ם ייעשו בהתאם להוראו  לקיצבה העמית ותנאי התשלו

ל ב חלקו ש ספת ערך הנכסים של קופת הגמל: דרך חישו תו  ייכללו גם הרווחים ו

ת ות יבוא: ״פרק ששי 1: הוראו ת העיקרי ו נ ק ת תרת של פרק ששי 1 ל  10. (א) במקום הכו
ך נכסיהן, חישוב רווחיהן וחלוקתם״, ואחריה, במקום  בדבר השקעת כספים של קופות גמל, שערו

 ״סימן א׳: הגדרות״ יבוא ״חלק ראשון: הגדרות״.

לים ופיצויים פות תגמו ות יבוא ״חלק שני: קו ת העיקרי ו ה 41א לתקנ  (ב) אחרי תקנ
ד יסומנו כסדרם א׳, ב׳ ו־ג׳. ־ ות השתלמות״, וסימנים בי, ג׳ ו קרנ  ו

גרת חוב מיועדת״, בסופה יבוא ״ולענין ת העיקריות, בהגדרת ״אי ו בתקנה 41א לתקנ . .11 
ר פדיון הקרן שלה חל בשנה גרת חוב אשר התשלום האחרון עבו פת גמל לקיצבה - גם אי  קו

 העשרים לאחר יום הוצאתה!״

ות - ת העיקרי ו ה 41ב(א) לתקנ נ ק ת  12. ב

ת קרן ו ב ר ת, ל לים ופיצויים וקרן השתלמו  (1) במקום הרישה יבוא: ״קופת תגמו
ל הרגיל, ישקיעו את כספיהן כך שנכסיהן המשוערכים לפי ת למורים במסלו  השתלמו

ת ובשיעורים הבאים:״. ה 41ו יהיו מושקעים בהשקעו  הוראות תקנ

גוסט 1957״.  (2) בפסקת משנה (1), במקום ״עד שנת 1957״ יבוא ״עד 29 באו
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ת״ יבוא ״ומניה ל קופה להשקעו ת העיקריות, אחרי ״לגבי מניה ש ו ה 41ו(9) לתקנ  13. בתקנ
ים והמסמכים ששימשו נ  בלתי סחירה אחרת״, אחרי ״שוויה״ יבוא ״הכלכלי״ ובסופה יבוא: ״הנתו

ן יוצגו לממונה לפי דרישתו:״ ת רואה החשבו כ ר ע ה ס ל  בסי

ה 53״ נ ק ת , ובה, המלים ״על אף האמור ב ת העיקריות יסומן(א) ו ה 41יט לתקנ  14. האמור בתקנ
- יימחקו, ואחריה יבוא:

רך כת מאזן לצורך פירוק קופה או לצו  ״(ב) הוראות סימן זה יחולו גם על ערי
״  הצטרפותה לקופה אחרת.

ת העיקריות יבוא: ו  15. אחרי תקנה 41יט לתקנ

 תיקון תקנה 141

 תיקון תקנה 41יט

 הוספת חלק
 שלישי

פות גמל לקיצבה  ״חלק שלישי: סו

 סימן אי: השסעות ומאזן של סופת גמל לסיצכה וסופות גמל אחרות

 41כ. (א) קופת גמל לקיצבה תשקיע את כספיה כך שנכסיה המשוערכים לפי הוראות תקנה
 41ו, יהיו מושקעים בהשקעות ובשיעורים הבאים:

 (1) לפחות 93% באיגרות חוב מיועדות, איגרות חוב מוכרות, איגרות חוב של
 מדינת ישראל, מניות של קופה להשקעות וזכויות במקרקעין שנרכשו עד 29

 באוגוסט 1957:

 (2) עד 2% באיגרות חוב סחירות שאינן של מדינת ישראל:

 (3) עד 2% במניות סחירות או בתעודות השתתפות, לרבות ניירות ערך שבהסדר:

 (4) עד 4.5% בכל השקעה לפי שיקול דעת הקופה, לרבות פקדונות קצרי מועד
 בשקלים חדשים ומקרקעין שנרכשו אחרי 29 באוגוסט 1957, ובלבד שסך כל שיעור

 ההשקעה במקרקעין לא יעלה על 1.5%.

 (ב) לענין תקנת משנה (א)(2) עד(4), לא יותר מ־1.5% מנכסיה המשוערכים של הקופה
 יהיו בניירות ערך של מנפיק אחד או של מנפיק בנקאי אחד: מגבלה זו לא תחול על ניירות ערך

 שבהסדר.

 (ג) קופת גמל לקיצ בה לא תפקיד ולא תתן לאדם אחד פקדונות או הלוואות בסכומים
 העולים על 3% מנכסיה המשוערכים.

 41כא. (א) קופת גמל שאיננה קופת גמל לקיצבה או קופה כהגדרתה בתקנה 41א, תשקיע את
 כספיה לפי הוראת תקנה 41ב.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), קופת גמל לביטוח הדדי תהיה רשאית להשקיע את
 כספיה כך שלפחות 50% מנכסיה המשוערכים יהיו מושקעים בהשקעות מהסוגים הקבועים בתקנה

 41ב(א)(1) ולא יחולו עליה הוראות תקנות משנה 41ב(ג) ו־(ד).

 41כב. (א) שערוך נכסים לשם עריכת מאזן בקופת גמל לקיצבה ובקופות גמל אחרות שאינן
 קופה כהגדרתה בתקנה 41א, ייעשה על פי הוראות תקנה 41ו, ואולם ערכה של איגרת חוב

 מיועדת יחושב לפי ערך נקוב מתואם.

 (ב) הוראות תקנת משנה(א) יחולו גם על עריכת מאזן לצורך פירוק קופת גמל כאמור או
 לצורך הצטרפותה של קופת גמל אחרת.

 השקעות של
 קופת גמל

 לקיצבה

 השקעות של
 קופות גמל

 אחרות

 מאזן
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 סימן ב׳: חובות קופת גמל לכןיצבה

 חובת נאמנות

 קבלת עמיתים
 חדשיס

 זכויות למפרע

 זכויות העמיתים
 ותקנון

 41כג. קופת גמל לקיצבה תפעל לטובת עמיתיה בלבד, לא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני
 טובת העמיתים ותנהג באמונה, בשקידה ובזהירות, כפי שנאמן זהיר היה נוהג באותן נסיבות

 ובהתאם להוראות סימן זה.

 41כד. (א) קופת גמל לקיצבה לא תקבל עמיתים חדשים, י בין כבודדים ובין בקבוצה, אלא
 לאחר שקיבלה חוות דעת אקטוארית ערוכה וחתומה בידי אקטואר בדבר יכולתה של הקופה לקיים
 את ההתחייבויות שהיא נוטלת על עצמה בצירוף העמיתים החדשים ובדבר השפעת צרופם

 והתנאים בהם יצורפו על מצבה האקטוארי של הקופה.

 (ב) חוות דעת אקטוארית כאמור בתקנת משנה(א) תישמר בקופה ותוצג ל ?מונה, על פי
 דרישתו.

 (ג) בתקנה זו, ״עמיתים חדשים״ למעט אלה:

 (1) עמיתים המצטרפים לקופה לפי הסדר או הסכם קיבוצי או לפי הסכם בין מעסיק
 לקופה, אשר נכרת לפני יום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988):

 (2) עמיתים בודדים המצטרפים לקופה מכוח הסכם שנחתם לאחר יום י״א בטבת
 התשמ״ה (1 בינואר 1988) ובהתקיים הוראת תקנת משנה (א).

 41כה. (א) קופת גמל לקיצבה לא תקנה לעמיתיה זכויות שתחולתן למפרע, אלא אם כן בדקה
 מראש ומצאה כי תשלומי העמיתים לקופה מאזנים את התחייבויותיה שכנגד זכויות אלה, על פי
 חישוב אקטוארי שנערך ונחתם על ידי אקטואר; חישוב אקטוארי כאמור יישמר בקופה ויוצג

 לממונה, על פי דרישתו.

 (ב) בתקנה זו, ״זכויות שתחולתן למפרע״ - לרבות אלה:

 (1) זכויות עבור תקופה שבה העמית לא היה חבר בקופה, אך למעט זכויות
 שנרכשו לפי הסדר להבטחת רציפות זכויות לקיצבה:

 (2) זכויות עבור רכיבי שכר שקיבל העמית בתקופה שבה היה חבר בקופת הגמל
 לקיצבה, אם רכיבי שכר אלו לא נלקחו בחשבון בקביעת שיעור התשלום לקופה!
 לענין זה, ״רכיבי שכר״ - לרבות חלק כלשהוא בשכרו של העמית אף אם לא ניתן

 לזהותו כרכיב נפרד.

 (ג) הקנתה קופת גמל לקיצבה לעמיתיה זכויות שתחולתן למפרע בניגוד לחישוב
 האקטוארי שהוגש לה, רשאי הממונה להורות על ביטולו של ההסכם למפרע! בוטל הסכם כאמור
 יוחזרו הכספים לעמיתים, בניכוי הסכומים הדרושים לכיסוי ביטוח נכים ושאירים על פי חישוב

 אקטוארי.

 41כו. (א) זכויות וחובות העמיתים בקופת גמל לקיצבה לא ייקבעו אלא בתקנונה! לענין זה,
 ״זכויות העמיתים״ - לרבות הגדרת הזכאים והזכאויות, שיטת חישוב השכר הקובע, שיטת

 הצמדת הקיצבה, רכיבי שכר הנכללים בבסיס הקיצבה ומועד תשלום הקיצבה.

 (ב) קופת גמל לקיצבה לא תקנה לעמיתיה זכויות מעבר לקבוע בתקנונה, אף אם שולם
 עבורם.

 (ג) קופת גמל לקיצבה לא תקבל על עצמה התחייבויות חדשות לענין זכויות העמיתים
 בקופה, אלא בהתאם ליכולתה לעמוד בהן, לפי חישוב אקטוארי, אשר יישמר בקופה ויוצג

 לממונה, על פי דרישתו.
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 השקעות 41כז. (א) קופת גמל לקיצבה תחליט על השקעותיה רק לאחר שתשקול, בין השאר, את

 הענינים הבאים:

 (1) אפשרויות השקעה חליפיות מאותו סוג, בשים לב לתשואות ולסיכונים
 הצפויים וליחס ביניהם:

 (2) בהשקעה בניירות ערך - כדאיות ההשקעה בהתאם לאיכות נייר הערך, על פי
 אמות מידה כלכליות מקובלות: ־־

 (3) בהשקעה באיגרות חוב שאינן איגרות חוב מיועדות או איגרות חוב אחרות של
 מדינת ישראל - איכות הבטוחה ואם היא בטוחה מספקת להתחייבות על פי איגרת

 החוב.

 שמירת דינים 41כח. אין באמור בסימן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.״

 הוספת תקנה 50א 16. אחרי תקנה 50 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הפרדת חשבונות 50א. תאגיד המנהל מספר קופות גמל, ינהל חשבונות נפרדים לכל קופה

ס ויחזיק את נכסיה• של כל קופה בנפרד מנכסים של קופות אחרות, ואולם רשאי י ס כ נ  ו

 התאגיד לנהל חשבונות משותפים ולהחזיק נכסים משותפים לקופות שאינן
 קופות גמל לקיצבה, לתגמולים או לפיצויים: בביצוע הפרדה כאמור יעשה

 התאגיד, בין השאר, את אלה:

 (1) חשבונות הבנק של כל קופה ינוהלו ויוחזקו בנפרד, ובקופות שאינן
 קופות גמל לקיצבה יירשמו החשבונות כנאמנות עבור העמיתים:

 (2) זכויות במקרקעין המוחזקים במשותף בידי מספר קופות גמל
 יירשמו בלשכת רישום המקרקעין, במינהל מקרקעי ישראל או בכל מקום

 אחר על שם כל קופה וקופה לפי חלקה היחסי בזכות:

 (3) כל השקעה אחרת תירשם על שם הקופה שלה היא שייכת והשקעות
 שהבעלות בהן משותפת למספר קופות יירשמו על שם כל קופה לפי חלקה

 היחסי בבעלות.״

 תיקון תקנה 51 17. בתקנה 51 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), המלים ״ושל קרן העזר כמשמעותה בתקנה 28״ - יימחקו,
 ואחרי ״בהתאם לטופס שעליו יורה הנציב״ יבוא ״ועל פי הוראותיו״:

 (2) תקנת משנה (ג) תסומן (ב) ולפניה יבוא:

 ״(ג) קופת גמל לקיצבה תגיש את מאזנה ואת חשבון ההכנסות וההוצאות שלה
 ביחד עם המאזן האקטוארי כאמור בתקנה 51א, עד סוף חודש ספטמבר של כל שנה.״

 18. אחרי תקנה 51 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מאזן אקטוארי 51א. (א) קופת גמל לקיצבה תגיש לממונה, עד סוף חודש ספטמבר של כל

 שנה, מאזן אקטוארי ליום 31 בדצמבר של השנה הקודמת: המאזן ייערך וייחתם
 בידי אקטואר.

 (ב) אחת לחמש שנים תגיש הקופה את המאזן האקטוארי, כאמור
 בתקנת משנה (א), כשהוא ערוך וחתום בידי אקטואר חיצוני: לענין זה,
 ״אקטואר חיצוני״ - אקטואר שאינו עובד של הקופה, של ארגון או קופת גמל
 אחרת אשר להם זיקה ארגונית לקופה: נערך המאזן האקטוארי לשנה הקודמת

 הוספת תקנות
 51א עד 51ג
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ת משנה זו בידי נ ק  בידי אקטואר חיצוני, ייערך וייחתם המאזן האקטוארי לפי ת
 אקטואר 'חיצוני אחר.

ס על כל ס ב ת ה א) ו־(ב) יוכן ב ה( ת משנ ו נ  (ג) מאזן אקטוארי כאמור בתק
ספת יות הקופה, ויכלול את כל הפרטים המפורטים בחלק א׳ לתו  התחייבו
 הרביעית, בכפוף להוראות הממונה! נכסים שנצברו בקופה יירשמו לפי המאזן

 החשבונאי המאושר בידי רואה החשבון של הקופה לאותו מועד.

רף הצהרת ת משנה (א) ו־(ב) תצו ו נ  (ד) למאזן אקטוארי כאמור בתק
ספת הרביעית.  האקטואר, על־פי הנוסח הקבוע בחלק ב׳ לתו

ה ר בתקנ  52ב. לא יאוחר מ־15 ימים לאחר הגשת המאזן האקטוארי כאמו
ת י ר ב ע ים יומיים לפחות היוצאים ב נ פת גמל לקיצבה בשני עתו  51א, תפרסם קו
ל מאזנה השנתי ותדאג לכך כי ניתן  בישראל, את מאזנה האקטוארי ותמצית ש

ל אחד מסניפי הקופה. כ  יהיה להשיג עותק של אותם מאזנים ב

ות זרמי כספים י פת גמל לקיצבה תגיש לממונה, מדי שנה, תחז  51ג. (א) קו
 של הקופה כלהלן:

גש עד סוף  (1) תחזית חודשית לטווח של שלוש שנים, אשר תו
ל שנה! ס של כ ר  חודש מ

גש עד ל שלושים וחמש שנים, אשר תו ת לטווח ש  (2) תחזית שנתי
 סוף חודש ספטמבר של כל שנה.

ל ת משנה (א) יוכנו וייחתמו בידי אקטואר, ע נ ק ת  (ב) תחזיות כאמור ב
ת המאזן  פי לוחות חיים וגורמים ביומטריים ואחרים, אשר שימשו להכנ

, ״ . י אר  האקטו

ת יבוא: הוספת תוספת ו  19. אחרי התוספת השלישית לתקנ
 רביעית

ת רביעית פ ס ו ת  ״

 (תקנה 51א)

ק א׳ ל  ח

י אר  פרטי המאזן האקטו

 א. נכסים

, לפי המאזן החשבונאי של הקופה.  1. נכסים שנצברו
 2. עתודה אקטוארית מיוחדת.

ת עתידיות מדמי קיצבה. סו  3. ערך נוכחי של הכנ
יות מקופות גמל לקיצבה אחרות. יבו  4. התחי

 5. נכסים אחרים.

יות יבו  ב. התחי

 1. לפנסיונרים: א. עובדים לשעבר.
 ב. נכים.

 ג. שארים.

: ר נצברו ב כ  2. לעמיתים פעילים - זכויות ש
צבת זיקנה.  א. לקי

 ב. לקיצבת נכות

 חובת פרסום

 תחזית זרמי
 כספים
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 ג. לקיצבת שארים
 ד. זכויות אחרות.

 3. לעמיתים פעילים - זכויות עתידיות עד למועד הפרישה:
צבת זיקנה.  א. לקי
צבת נכות.  ב. לקי

 ג. לקיצבת שארים.
 ד. זכויות אחרות.

 4. לעמיתים לא פעילים - זכויות מוקפאות.

יות לקופות גמל לקיצבה אחרות. יבו  5. התחי

יות אחרות. יבו  6. התחי

ק ב׳ ל  ח

ר א ו ט ק א  הצהרת ה

 א. אני מאשר בזה כי -

 1. המאזן האקטוארי הרצוף בזה הוכן ונחתם בידי.
ת גמל), פו ר ולניהול קו ת מס הכנסה (כללים לאישו ו  2. המאזן הוכן על פי הוראות תקנ

 התשכ״ד-1964.
יות הממשיות של הקופה.  3. המאזן מבוסס על ההתחייבו

 4. היתה לי גישה חפשית לכל מסמכי הקופה.

געות ל: ו , הנ ות י ו ג י  ב. אני מצרף בזה את הסתי

נים הסטטיסטי של המאזן האקטוארי.  1. מסד הנתו
 2. שיטות החישוב.

ו מהמאזן החשבונאי. נים שהתקבל  3. נתו
 4. הגישה והטיפול במסמכי הקופה.

 5. זכויות והסדרים החורגים מתקנון הקופה.
 6. נושאים אחרים (נא לפרט).

 חתימה:
 אקטואר

 שם:
....  מען: .

 טלפון:

נואר 1988), ואולם - ת התשמ׳יח (1 בי ב ט ת אלה ביום י׳׳א ב ו  תחילה והוראת 20. (א) תחילתן של תקנ
 מעבר

פת גמל ת 41כ, או קו נ ק  (1) קופת גמל לקיצבה אשר לא עמדה במועד זה בהוראת ת
 אחרת אשר לא עמדה במועד זה בהוראת תקנה 41 כא, ישקיעו את כספיהן כך שעד
ת התשמ״ט (31 בדצמבר 1988) יהיו נכסיהן המשוערכים מושקעים ב ט  יום כ״ג ב

ת בשיעורים הקבועים שם!  בהשקעו

ה 50א, ראת תקנ  (2) תאגיד המנהל מספר קופות גמל אשר לא עמד במועד זה בהו
3 ביוני 1988). 0 ) ט ״ מ ש ת ת והנכסים עד יום ט״ו בתמוז ה ו נ  יבצע את הפרדת החשבו
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ת אלה לא הגישה לנציב מסמך המהווה חלק מן ו ל תקנ  (ב) קופת גמל שלפני תחילתן ש
ת אלה, רשאי הנציב ו נ ה בתק קנ ות, כפי שתו ת העיקרי ו נ ה 5(א)(1) לתק נ ק ת ת כמשמעותו ב ו נ  התק
 לדרוש ממנה שתגישו לבדיקתו: הנציב רשאי לדרוש מן הקופה לתקן הוראה מהוראותיו של מסמך
 כאמור, לאחר שנתן לקופה הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיה: לא ביצעה הקופה תיקון שדרש

 הנציב כאמור, רשאי הנציב לא לאשר את בקשתה לחידוש אישורה.

ה 51א(ב), לאחת פת גמל לקיצבה תגיש מאזן אקסוארי ראשון, כאמור בתקנ  (ג) קו
 מהשנים 1987, 1988, 1989, 1990 או 1991, על פי קביעת הממונה.

ם י ס ה נ ש  כ׳ בכסלו התשמ״ח (11 בדצמבר 1987) מ
ר האוצר  (חמ 3-129) ש

ל רשיונות, תידושם ואגדות), ם ש פ ק ת ת פ ו ק ת ם ( י ק ס ת רישוי ע ו נ ק  ת
 התשמ״ת-1987

ת ו נ ק ן ת ,• אני מתקי קף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־39 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-11968  בתו
 אלה:

, תיקון תקנה 8 ות, חידושם ואגרות) נ ו ת רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשי ו נ ה 8 לתק  1. בתקנ
ת העיקריות), במקום ״שבעת אלפים שקלים״ יבוא ״ששים ו 2 (להלן - התקנ ׳ה-1974  התשל׳

 שקלים חדשים״.

ת העיקריות, במקום ״שלושת אלפים שקלים״ יבוא ״עשרים וחמישה תיקון תקנו, 8א ו נ ה 8א לתק  2. בתקנ
 שקלים חדשים״.

 כ״ז בכסלו התשמ״ח(18 בדצמבר 1987) י צ ח ק ש מ י ר
 (חמ 3-561) ראש הממשלה ושר הפנים

 ם״ח התשכ״ח, עמי 204¡ התשל״ה, עמ׳ 40.
 ק״ת החשמ״ה, עמ׳ 1256.

ת-987ו ׳ ,התשמ' ( ן קו ת (רשיון ואגדות) (תי ו ק י ת ע ות ה  תקנ

ן - החוק), ל ה ל ) 1 1 9 7 8 - ח ״ ל ש ת קף סמכותי לפי סעיפים 15 ו־46(א) לחוק העתיקות, ה  בתו
ת ו נ ק ן ת , אני מתקי 2 ר ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה  ובאישו

 אלה:

ת משנה (ג) תיקון תקנה 4 ו נ ק , במקום ת 3 ת (רשיון ואגרות), התשמ״ד-1984 קו ת העתי ו ה 4 לתקנ  1. בתקנ
 ו־(ד) יבוא:

רסם במבר של כל שנה לפי שיעור השינוי במדד שפו ו נ  ״(ג) סכום האגרה ישתנה ב־1 ב
ל השנה שקדמה לה.  לחודש אוגוסט שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש אוגוסט ש

ית ת משנה זו, ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכז נ ק ת  ב

 לסטטיסטיקה.

 ס״ח התשל״ח, עמי 76.
 ם״ח התשל״ה, עמי 207.

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1503.
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ל עשרה שקלים ת משנה (ג) יעוגל לסכום שהוא מכפלה ש נ ק ת  (ד) סכום ששונה כאמור ב
 חדשים, וסכום של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה״.

ן ו ב ק נ ח צ (4 בדצמבר1986) י  ב׳ בכסלו התשמ״ז

ת ו ב ר ת ה וך ו נ  (חמ 3-1559) שר החי

 הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשמ״ח-1987

ירות (מורי דרך), התשכ״ז-1967 י (להלן ~ ת שירותי תי ו  בהתאם לתקנה 12 (ד) לתקנ
, ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור: ות)  התקנ

ת היא 24 שקלים ו ה 12(א) לתקנ  העלאת אגרה 1. האגרה שתשולם בעד מתן רשיון או חידושו לפי תקנ
 חדשים.

ר י ר ם ש ה ר ב במבר 1987) א ו  י״א בחשון התשמ״ח (3 בנ
רות י ר התי  >חמ 3-325) ש

 ק״ת התשמ״ז, עמי 1156: התשמ״ו, עמ׳ 155.

ן 9 8 7 - ת ״ מ ש ת  הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), ה

, ( ן ו ק תי ) קס) ת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנ ו קף סמכותי לפי סעיף 2(ד) לתקנ  בתו
, אני מודיע לאמור:  התשמ״א־1980'

ת המהנדסים והאדריכלים ו ה 3 לתקנ  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן תיקרא תקנ
נואר 1988), כאילו נאמר בה: ת התשמ״ח (1 בי ב ט , מיום י״א ב 2  (רישום בפנקס), התשכ״א-1960

 ״אגרה 3. אגרת רישום היא 18 שקלים חדשים״.

 ה׳ בחשון התשמ״ח (28 באוקטובר 1987)
 (וומ 3-1305)

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 171.

 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 592! התשמ״ה, עמי 1178; התשמ״ז, עמי 1160.

ו 9 8 7 - ח ״ מ ש ת ס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), ה  הודעת מ

קף סמכותי לפי סעיף 46(ב) לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), אני מודיע לאמור:  בתו

גוסט ב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1987 לעומת המדד שפורסם בחודש או ק  1. ע
ת המם 1987 כך:  1986 יהיו הסכומים של התרומות שבסעיף 46(א) לפקודה לגבי שנ

 (1) במקום ״68 שקלים חדשים״ יבוא ״80 שקלים חדשים״.

 (2) במקום ״68,000 שקלים חדשים״ יבוא ״80,000 שקלים חדשים״.

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א במבר 1987) י ו  כ״ ז בחשון התשמ״ח (19 בנ
 >חמ 3-152) נציב מס הכנסה

 עדכון אגרת
 רישום

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 עדכון סכומי
 תרומות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: סייח התשמ״ז, עמי 2.

 286 קובץ התקנות 5072, ד׳ בטבת התשמ״ח, 25.12.1987



ו 9 8 7 - ח ״ מ ש ת  הודעת הסיוע המשפטי, ה

ת הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973' ו ספת השניה לתקנ קף סמכותי לפי סעיף 4(6) בתו  בתו
, אני מודיע לאמור: ות)  (להלן - התקנ

רסם שיעור עליית במבר 1987 לעומת המדד שפו ו  1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נ
י ד מ  בחודש אוגוסט 1987 הוא 3.77%. ה

א) ו־(ב) בםימן.א׳ סכומים מוגדלים ם( י נה וסעיפים קטנ ספת הראשו  2. בהתאם לאמור בסעיף 1 יהיה נוסח התו
נואר 1988) כך: ת התשמי׳ח (1 בי ב ט ת, החל ביום י״א ב ו ספת השניה לתקנ  של התו

ת ראשונה פ ס ו ת  ״
 (תקנה 6(3))

ם לא ל רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכו ל עדים, של עדים מומחים, ש  (א) שכרם ש
. 2 ת סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984 ו ספת השניה לתקנ ב בתו  יעלה על הסכום הנקו

ל פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.  (ב) שכרו ש

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 76.90 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

ם מסמכים בסכום שלא יעלה על 115.50 שקלים חדשים למבקש אחד. ו  (ד) תרג

ת שניה פ ס ו  ת

 (תקנה 11)

ס הטיפול המשפטי ר הטרחה על בפי ב  םימן א׳ - ש

ף קטן (ב).  (א) בסעיף זה, ״בית־משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעי

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל• שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט

 להלן:

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריד, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דין,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
 בית משפט השלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה

 תביעת פינוי,
 סילוק יד 61.20 37.80 87.50 48.40 19.00
 קביעת שכר דירה 37.70 19.00 30.00 41.30 י 11.30
 קביעת גיל 27.40 23.30 30.20 19.00 19.00
 המרצה בתיק עיקרי 27.40 16.70 30.20 16.70 11.90
 ענין אחר 53.50 34.50 64.00 47.50 19.00

 1 ק״ת התשל׳׳ג, עמ׳ 2048; התשמ׳׳ד, עמ׳ 2112.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220.
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 ישיבה תזכורת, ישיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן
 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דין,

 של מבקש י או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה׳
 בית משפט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות

 צו ירושה
 (ללא התנגדות) 152.90

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 98.70

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

ת ת המשפטי  הכשרו
 והאפוטרופסות,

75.10 3  התשכ״ב-1962

ל 84.30 55.20 טת רג  פשי

תר נישואין 55.20 75.10 45.50 23.30  הי

ן אחר 106.40 66.10 133.20 78.90 53.50 34.00  עני

 המרצה בתיק
 עיקרי 45.50 30.20 23.20

 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת ישיבה לאחר מתן ישיבה נוספת

 כית־המשפט העליון צו על תנאי צו על תנאי למעט מתן פסק דין כית־המשפט העליון

׳צ 608.50 228.20  בג׳

ג הביאם קורפוס 300.60 224.00 צ מסו ״  בג

 הכנה י ישיבה בבית המשפט

רחי 136.40 191.90  ענין• אז

ן 106.40 45.50 אי שו י ת נ ר ת ה ה ל ש ק  ב

ר 91.50 75.10 ו ע ר ע ת ל ו ש ת ר ש ק  ב

 רשפ בית המשפט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון

30.20 23.30 45.50 

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים ישיבה נדחית

 בית הדין הרבני של מבקש דיון או או ישיבה
 האזורי (חד פעמי) מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות

עה 55.20 45.50 16.70  תבי

עה נוספת למבקש 55.20 45.50  תבי

ן - ן לצור יך הכללתו בפסק דין לגירושי  הסכם גירושי

 שווי הנכסים אינו עולה על 2,706.11 שקלים חדשים 45.50

 שווי הנכסים עולה על 2,706.11 שקלים חדשים 91.50

 3 ס״ח התשכ׳׳ב, עמי 120.
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 לימוד ענינו ־ ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

י הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת נ ת הדין הרב  בי

 ערעור 55.20 99.70 37.80 23.30

 ערעור, כאשר הענין טופל בידי
 אותו עורך־דין בדרגה ראשונה 55.20 99.70 37.80 23.30

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריד, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק־דין
ת הדין האזורי של מבקש דיון או וישיבה שלא  בי

 לעבודה (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 תביעה 48.40 34.50 64.10 47.50 19.00

 רשמ 30.20 16.70 30.60 16.70 12.60

 בית הדין הארצי לעבודה

 ערעור על ועדת
 נכות וועדות רפואיות 37.80 48.40 68.60 19.00

 ערעורים אחרים 68.60 48.40 122.50 68.60 19.00

 רשם 48.40 68.60 19.00

 ישיבה לקביעת
 שיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,

 ועדות נכות שכהן של מבקש דיון או ישיבה שלא
 שופט ונציג ציבור (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 ערר 106.40 48.40 75.10 48.40 19.00

 הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 30.20

 בקשות שונות בהעדר הופעה 22.00 11.00

 הופעה בפני רשם בענין אחר 30.20

 איחוד תיקים 99.80 16.70״

במבר 1987) ו  ט׳ בכסלו התשמ״ח (30 בנ
ן מ ג ו ל ם ק י י  ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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-987ן ז ת סניגור), התשמ"ו ח ר ת שכד ט מ א ת ה  הודעת סדר הדין הפלילי (

ת סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974' (להלן - ו ה 4(ו) לתקנ קף סמכותי לפי תקנ  בתו
, אני מודיע לאמור:  התקנות)

ת יהיו החל ביום ח׳ ו נ ה 4(א) לתק ר בשקלים חדשים לפי תקנ ו ג י  העלאת שיעורי 1. שיעורי שכר טרחת סנ
 בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1987) כדלקמן:

 תיאור הפעולה בבית משפט שלום בבית משפט מחוזי בבית משפט העליון

 (1) תשלום חד־פעמי בעד ישיבה
ת עד 31 ו ב ר ע ר ב  נפרדת שנועדה לשחרו

 (2) תשלום חד־פעמי בעד לימוד
נה  התיק, עבודות הכנה וישיבה ראשו

 בבית המשפט 35 עד 73 73 עד 144

וספת אחרי הישיבה  (3) ישיבה נ
 הראשונה 19 עד 31 31 עד 43

 (4) תשלום חד פעמי בבית המשפט
נה ר כולל ישיבה ראשו  בשל ערעו
 בבית המשפט, אם ראה בית המשפט
ר קושי מיוחד או הצריך  שהיה בערעו

 פעולות הכנה מיוחדות ־ עד 144 עד 181

ר שבו לא קבע בית  (5) בערעו
ר ם חד־פעמי כאמו ו  המשפט תשל

 בפסקה (4), בעד כל ישיבה 19 עד 31 31 עד 43 60 עד 84

ר ג ה ה י ר  כי׳ג באלול התשמ׳׳ז (17 בספטמבר 1987) א
 (חמ 3-245) סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 שכר טרחת
 סניגורים

 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200; התשמ״ג, עמי 1060,- התשמ״ה, עמי 998; התשמ״ו, עמ׳ 55, 1004, 1084, 1513: התשמ״ז,
 עמ׳ 260, 975, 1128.

ו 9 8 7 - ח ״ מ ש ת  הודעת ההוצאה לפועל (אגדות, שכר והוצאות), ה

, ר והוצאות) כ ת ההוצאה לפועל (אגרות, ש ו ספת לתקנ קף סמכותי לפי פריט 8(ד) בתו  בתו
, אני מודיע לאמור:  התשכ׳׳ח-1968' (להלן - התקנות)

בר 1987 ספת היוקר המשתלמת לשכירים בחודש אוקטו  תיקון פריט «א< 1. בהתאם לשינויים שחלו בתו
במבר 1987 כלהלן: ו נ ת מיום 1 ב ו נ ספת לתק ת בשיעור של 5.5% יהיה נוסח פריט 8(א) בתו פ ם ו ת  ב

 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132; התשמ״ה, עמ׳ 979; התשמ״ז, עמ׳ 1030.
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 האגרה בשקלים חדשים

ה 8(ג):  ׳8. (א) השכר למוציא לפועל או לפקיד בית המשפט לפי תקנ

 (1) בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטלטליו המצריך כניסה
רת הודעת פינוי 11  לחצרים, חיפוש, מסירת נכס או קטין או מסי

 (2) בוצעה כהלכה הפעולה של הוצאת מעוקלים או פינוי
ן 15  בפועל של מקרקעי

נית סת מכו  (3) בעד הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול, תפי
 או ניהול מכירה פומבית 19

 (4) אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם תלויים במבצע 4

 (5) היה המוציא לפועל או פקיד בית המשפט מלווה פקיד עזר לפי הוראות המוציא
ל  לפועל, יהיה פקיד העזר זכאי לשכר של 75% משכרו של המוציא לפועל או ש

 פקיד בית המשפט.״

ר ג ה ה י ר  כ״ז בתשרי התשמ״ח (20 באוקטובר 1987) א
, י ז ו ח  (חמ 0-88 סגן נשיא של בית משפט מ

 מנהל בתי המשפט

ו 9 8 7 - ח ״ מ ש ת ו והוצאות) (תיקון), ה ב  הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, ש

ר והוצאות), כ ש , ת ו ר ג א ת ההוצאה לפועל ( ו ה 10א(ד) לתקנ  בתוקף סמכותי לפי תקנ
ת העיקריות), אני מודיע לאמור: ו  התשכ״ח-1986' (להלן - התקנ

, לצד האמור תיקון פריט 8 2 ספת להודעת ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות), התשמ״ז־1987  1. בתו
ת ההוצאה לפועל (אגרות שכר. ו נ  בפריט 8, בטור ״האגרה בשקלים חדשים״ יבוא ״כאמור בתק

. 3  והוצאות) (תיקון מם׳ 3), התשמ״ז-1987

ר ג ה ה י ר במבר 1987) א ו  כ״ג בחשון התשמ״ח (15 בנ
ל בית משפט מחוזי  (חמ 3-88) סגן נשיא ש

 מנהל בתי המשפט
 י ק״ת התשכ״ח, עמי 2132; התשמ״ה, עמ׳ 979.

 2 ק׳׳ת התשמ״ז, עמ׳ 1130.

 3 ק״ת החשמ״ז, עמי 1030.

ו 9 8 7 - ח ״ מ ש ת  תבגית לשיווק פרי הדר (תיקון), ה

ת פרי הדר (פיקוח ו  בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת שיווק פרי הדר, 1947', ותקנ
ת זו: י , עורכת המועצה לשיווק פרי הדר תכנ 2  ושיווק) (מועצות), התשמ״ד-1984

, בסעיף 19, במקום תיקון סעיף 19 ת העיקרית) י נ כ ת ה - ן ל ה ל ) 3 1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת ת לשיווק פרי הדר, ה י  1. בתכנ
ים, לכל זן וזן של פרי הדר לחוד, ייקבע בהתאם לכמויות  ״חלקו של כל קבלן במפתח הקבלנ
ות ברוטו של פרי ההדר מכל זן וזן שסיפק למועצה או לפי הוראותיה בעונה הקודמת, בכפוף  הכללי

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמ׳ 204; ס״ח התשי״א, עמי 8.

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 1484.

 3 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1214.

 קובץ התקנות 5072, ד׳ בטבת התשמ״ח, 25.12.1987 291



ם וכל זן וזן של פרי ההדר לחוד, י  להוראות סעיף 20״ יבוא ״חלקו של כל קבלן במפתח הקבלנ
ת, ות בכירו לי  ייקבע בהתאם לכמויות של פרי ההדר לייצוא ושוק מקומי מכל זן, למעט אשכו
ת ל־87.5% ח ת  שסיפק למועצה בעונה הקודמת בלבד בשום מקרה לא ירד המפתח לזן של הקבלן מ

 של המפתח בעונה הקודמת לאחר קיזוז תוספות או גריעות״.

נת 1987/88 נת 1986/87 בלבד״ יבוא ״עו ת העיקרית, במקום ״עו י  תיקו! סעיף 79 2. בסעיף 79 לתכנ
 בלבד״.

ק י ן ח מ ה נ י ר  ו׳ בחשון התשמ״ח (29 באוקטובר 1987) א
ת ר החקלאו  >חמ 3-158) ש

 יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר

ל דמי שכירות לבתי ת שיעוד מדבי ש א ל ע ה ) [ ב ל ו ש  הודעת הגנת הדייר [נוסח מ
ו 9 8 7 - ח ״ מ ש ת , ה  עסק)

נת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972' י קף סמכותי לפי סעיף 52(א)(ג) לחוק הג  בתו
 (להלן - החוק), ועקב עליית המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

נואר ת התשמ״ח (1 בי ב ט  העלאת השיעור 1. י השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י״א ב
י 1988) הוא 4.1%. ב י מ  ה

ר ג ס א ו נ ו מ  כ״ה בכסלו התשמ״ח (16 בדצמבר 1987) ע
 >חמ 3-707) המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 י ם״ח התשל״ב, עמי 176: התשמ״ג, עמ׳ 21.
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