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 תקנות אינרות מדינת ישראל(הנפק שעד נייד)(הנפקה תשיעית), התשנ״992-3ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־10 לחוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד),

 התשמ״ג-1982', אני מתקין תקנות אלה:

 1. האיגרות שיוצאו למכירה בארצות הברית של אמריקה יהיו איגרות חוב דולריות, ללא

 תלוש (שער נייד - הנפקה תשיעית), שזמן פרעונן ביום י״א בתמוז התשס״ד (30 ביוני 2004),

 והנושאות ריבית בשיעור שנתי של שבעה וחצי אחוזים (7.5%) לפחות, בתוספת שער נייד של

PRIME) חמישים אחוזים (50%) מההפרש שבין 7.5% לבין ממוצע שיעורי הריבית המועדפת 

 RATE) הנהוגים בבנקים הקובעים כהגדרתם בהסכם הסוכנות הפיסקאלית האמור בתקנה 3,

 בעת סגירת העסקים ב־1 ביוני וב־1 בדצמבר כל שנה.

 2. צורת איגרות החוב, הערכים הנקובים בהן, נוסחאותיהן, סימניהן, תנאי העברתן, לרבות

 הגבלות ההעברה, צורתה ומועדיה, ולרבות כללים ותנאים ביחס לקרן שמורה, דרכי הפדיון

 ותנאיו, וכן תנאים אחרים ביחס לאיגרות, יהיו כמפורט בתוספת או בדומה לה במידת האפשר.

 3. הסכם הסוכנות הפיסקאלית הנזכר בטפסי איגרות החוב, פירושו ההסכם שנחתם בין

 מדינת ישראל לבין צ׳ייס מנהטן בנק (נשיונל אסוסיאיישן)(להלן - הסוכן הפיסקאלי) ביום כ׳׳ט

 באייר התשנ״ב(1 ביוני 1992), ששר האוצר הרשה לעשותו בשם מדינת ישראל, לרבות הסכמים

 לתיקונו או להחלפתו של הסכם זה שייעשו מזמן לזמן בשם מדינת ישראל; העתק של הסכם

 הסוכנות הפיסקאלית יופקד במשרד הנאמנים הראשי של הסוכן הפיסקאלי בניו־יורק וכן במשרד

 החשב הכללי במשרד האוצר, ואפשר לראותו במשרדים אלה בשעות העבודה המקובלות בהם.

 4. טפסי איגרות החוב יוחקו, יודפסו, יודפסו בליטוגרפיה או יוכנו בכל דרך אחרת: עד

 לחקיקתם, הדפסתם, הדפסתם בליטוגרפיה או הכנתם בכל דרך אחרת, מותר להוציא איגרות חוב

 זמניות ולאחר שאיגרות החוב הסופיות יהיו מוכנות, יוחלפו איגרות החוב הזמניות במספר כולל

 שווה של איגרות חוב סופיות בעלות ערכים מורשים.

 5. איגרות המוצאות על פי תקנות אלה אפשר לערוך אותן בעברית או באנגלית או בצרפתית

 או בשתיים מן השפות האלה כאחת.

 תוספת
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 איגרת חוב דולרית - הנפקה תשיעית של שער נייד

 לפרעון כיום 30 ביוני לשנת 2004

 (ריבית שנתית מינימלית בשיעור של 7.5%)

 כנגד תמורה שנתקבלה, מדינת ישראל(להלן - המדינה) מתחייבת לשלם ל

 (להלן - הבעל), ביום 30 ביוני לשנת 2004 את הסכום של דולר במטבע שלארצות

 הברית של אמריקה אשר יהווה במועד התשלום הילך חוקי לתשלום חובות ציבוריים ופרטיים. המונחים

 המופיעים בתוספת זו, פרט למקרים שבהם ניתנה להם הגדרה אחרת, יפורשו בהתאם למשמעותם

 כמפורט בהסכם הסוכנות הפיסקאלית מיום 1 ביוני 1992 בין המדינה לבין צ׳יים מנהטן בנק (נשיונל

 אסוםיאיישן) כולל הסכמים לתיקונו או להחלפתו שייעשו מזמן לזמן (להלן - הסכם הסוכנות

 הפיסקאלית).

 ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 16! התשנ״ב, עמי 111.

 1426 קובץ התקנות 5464, י״ג באב התשנ״ב, 12.8.1992



 כמו כן המדינה מבטיחה לשלם ריבית על סכום הקרן, ולגבי תשלום הריבית הראשון, הריבית

 תחושב:(1) מיום הוצאת איגרת זו אם התשלום עבורה נתקבל על ידי הסוכן הפיסקאלי תוך התקופה

 המתחילה ביום הי15 בחודש שקדם למועד הוצאוז איגרת זו ומסתיימת ביום האחרון בחודש שלאחר

 אותו מועד הוצאה, או(2) מהיום ה־15 בחודש שקדם לחודש הוצאת איגרת זו, אם התשלום עבורה

 התקבל על ידי הסוכן הפיסקאלי תוך התקופה המתחילה ביום הראשון בחודש ומסתיימת ביום ה־14

 בחודש שקדם למועד הוצאת איגרת זו.

 כל זמן שאיגרת זו בתוקף, הריבית תשולם בתשלומים חצי־שנתיים ב־1 ביוני וב־1 בדצמבר בכל

 שנה ובמועד הפרעון של איגרת זו.

 הריבית המגיעה כאמור ואשר תשולם או תסולק במלואה כאמור לעיל בכל תאריך תשלום ריבית,

 תשולם לאדם אשר איגרת החוב רשומה על שמו עם סיום העסקים בתאריך הקובע הסדיר עבור הריבית

 האמורה, אשר יהיה בימים 15 במאי או 15 בנובמבר לפי המקרה, הקודם לתאריך תשלום הריבית

 האמור. כל ריבית אשר לא שולמה או לא סולקה במועדה לא תעמוד עוד לרשותו של הבעל הרשום

 לתאריך הקובע הסדיר האמור והיא תשולם לאדם אשר איגרת חוב זו רשומה על שמו בעת סיום העסקים

 בתאריך קובע מיוחד לתשלום הריבית האמורה, אשר ייקבע על ידי הסוכן הפיסקאלי, והודעה על כך

 תימסר לבעלי איגרות חוב לא פחות מי10 ימים לפני התאריך הקובע המיוחד האמור, הכל כמפורט

 בהסכם הסוכנות הפיסקאלית. הריבית על איגרת חוב זו תשולם בשיעור שנתי של שבעה וחצי אחוזים

 (7.5%) לפחות, בתוספת חמישים אחוזים(50%) מההפרש שבין 7.5% לבין הערך הממוצע של שיעורי

 הריבית המועדפת(Prime Rates) הנהוגים בבנק אוף אמריקה נשיונל טרסט אנד סייבינגס אסוםיאיישן,

 סן פדנסיסקו, קליפורניה! קונטיננטל בנק נ.א. שיקגו, אילינוי, וםיטיבנק נ.א., ניו־יורק, ניו־יורק

 (להלן - הבנקים הקובעים), בסיום העסקים ב־1 ביוני וב־1 בדצמבר של כל שנה(להלן - השער הנייד).

 אנו 1 ביוני או 1 בדצמבר הם ימי שבתון אשר עבורם בנק קובע לא פירסם ריבית מועדפת, שער הריבית

 הנוועדפת הנהוג בבנק קובע זה אשר יילקח לצורך חישוב השער הנייד יהיה שער הריבית המועדפת

 אשר יתפרסם בסיום העסקים ביום העסקים הבא אשר בו הבנק הקובע האמור מפרסם שער ריבית

 מועדפת.

 השער הנייד המחושב בסמוך לפני ה־1 ביוני ו־1 בדצמבר יהיה השער האפקטיבי בששה החודשים

 שלאחר מכן. אולם לגבי איגרות שבהן הריבית מחושבת מהיום הי15 בחודש שקדם למועד תשלום

 ריבית כלשהו, השער הנייד יחושב בתאריך ההוצאה וישולמ במועד תשלום הריבית הראשון שלאחר

 ת*!ריך ההוצאה. המדינה תשלח או תדאג לכך שתישלח לסוכן הפיסקלי הודעה בכתב לגבי השער הנייד

 המחושב ב־1 ביוני או 1 בדצמבר שקדם, לפי הענין, מוקדם ככל האפשר.

 יש להתייחם לתנאים הנוספים של איגרת זו הקבועים בגב האיגרת ואשר להם תוקף זהה, כמו אלו

 הקבועים כאן.

 איגרת חוב זו לא תהא תקפה או מחייבת מכל בחינה שהיא אלא אם כן היא נושאת חתימה נגדית של

 הכוכן הפיסקאלי לצורך אישור אמינותה. לחתימה נגדית זו לא תהא משמעות של הצהרה כלשהי פרט

 להצהרה כי הסוכן הפיסקאלי לא חתם בחתימה נגדית על איגרות חוב בסכום כולל העולה על

 $250,000,000 ועל איגרות חוב אשר נמסרו במקומן או כתחליף להן, כמפורט בהסכם הסוכנות

 הפיסקלית.

 על איגרת חוב זו יחולו החוקים של מדינת ניו־יורק והיא תפורש על פי אותם חוקים ללא התייחסות

 אל העקרונות של בךירת הדין.

 ולראיה הורתה מדינת ישראל לקיים איגרת חוב זו בדמות חתימותיהם של ראש הממשלה ושל שר

 האוצר, תוך אימות כחוק של החתימות האמורות, ולהטביע בה את דמות חותמתה של מדינת ישראל, כל

 זאת בעיר ניו־יורק במדינת ניו־יודק, בארצות הברית של אמריקה, ביום ההוצאה של איגרת חוב זו.
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 מדינת ישראל

 ע״ו; ע׳׳י:

 ראש הממשלה שר האוצר

 (חותם המדינה)

 יום ההוצאה:

 חתימה נגדית לאימות

 צ׳ייס מנהטן בנק (נשיונל אסוסיאיישן)

 כסוכן הפיםקאלי

 ע״י:
 (פקיד מוסמר)

 [גב האיגרת]

 איגרת זו היא אחת מהאיגרות שהוצאו כדין על ידי המדינה, והידועות כ׳׳איגרות חוב דולריות -

 הנפקה תשיעית של שער נייד בריבית שנתית מינימאלית של 7.5%, שמועד פרעונה ביום 30 ביוני

 2004״. איגרות מהנפקה זו הוצאו לפי התנאים המפורטים להלן. הסכום הכולל של הנפקה זו הוא

.$250,000,000 

 תשלום הקרן והריבית של איגרת חוב זו ייעשה במשרד הנאמן הראשי המואגד של הסוכן

 הפיסקאלי בניו־יורק, ניו-יורק: זאת בתנאי כי לפי בחידת המדינה ניתן יהיה לשלם ריבית בהמחאה

 הנשלחת בדואר אל מענו של האדם הזכאי לכך לפי המען הרשום בפנקס איגרות החוב.

 אם יהיו סכומים, קרן או ריבית, אשר זמן תשלומם הגיע, במועד הפרעון או במועד הפדיון לפי

 בחירת המדינה, שלא ייתבעו תוך שישה חודשים מהיום שבו הגיע זמן תשלומם לפי התנאים והמועדים

 של איגרת חוב זו, אזי המדינה תהא רשאית להעמיד סכומים אלה לתשלום במשרד הראשי של הפקיד

 הפיסקאלי הראשי של משרד האוצר של מדינת ישראל עבור חצי הכדור המערבי בניו־יורק, ניוייורק,

 כתחליף לסוכנות האמורה של המדינה.

 הקרן, הריבית ומחיר הפדיון של איגרת חוב זו, וכן כל הכנסה או רווח הנובעים מעסקות עמם, יהיו

 פטורים מכל מס, כולל מם לפי ערך או מם אחר, מס בעל תחולה מיוחדת או כללית, המוטל כעת או אשר

 יוטל בזמן כלשהו בעתיד על ידי המדינה או על ידי כל רשות המטילה מסים במדינה או מטעמה, פרט

 למקרים בהם איגרת חוב זו נמצאת בבעלות לטובת אדם שהוא תושב המדינה או בדרך כלל תושב

 המדינה.

 המדינה חתמה על הסכם סוכנות פיסקאלית ביום 1 ביוני 1992 בין המדינה לבין צ׳ייס מנהטן בנק

 (נשיונל אסוסיאיישן)(בנק זה או חלופו בתור סוכן פיסקאלי כאמור יכונה להלן - הסוכן הפיסקאלי).

 העתק של הסכם הסוכנות הפיסקאלית מצוי לצורך עיון במשרד הנאמן הראשי של הסוכן הפיםקאלי

 בנידיורק, ניו־יורק. יש להתייחס אל הסכם הסוכנות הפיסקאלית בנוגע לתאור זכויותיהם ומיגבלות

 זכויותיהם של בעלי איגרות החוב ושל התחייבויותיו ומיגבלות התחייבויותיו של הסוכן הפיסקאלי.
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 איגרות החוב יוצאו לכל אדם או תאגיד.

 * איגרת חוב זו מהווה התחייבות ישירה, כללית ובלתי מותנית של המדינה והמדינה ערבה במלוא

 אמונה והאשראי שלה לתשלום מלא ובמועד של הקרן, הריבית ומחיר הפדיון כמפורט בזה, וכן לקיומן

 המלא של כל התחייבויות המדינה לפיי מסמך זה במועדן ולפי הסכם הסוכנות הפיסקאלית.

 ב:פוף לתנאים של הסכם הסוכנות הפיסקאלית ובכל דרך המותרת לפי ההסכם האמור ניתן יהיה

 לפדות איגרת חוב זו לפי בחירת המדינה במלואה או בחלקים מפעם לפעם, ובתנאי שפדיון זה ייעשה לפי

 סדר הוצאתן של הסדרות, תמורת מחיר פדיון השווה לסכום הקרן של איגרת חוב זו והריבית הצבורה

 על איגרת חוב זו עד ליום הפדיון. הודעה על פדיון תישלח בדואר על ידי הסוכן הפיסקאלי בשם המדינה

 בתור דבר דואר ממחלקה ראשונה, מבוייל, אל הבעל של איגרת חוב זו לא פחות מי30 יום ולא יותר

 מ־60 יום לפני תאריך הפדיון, לפי שמו וכתובתו של הבעל הרשום בפנקס איגרות החוב. תשלום מחיר

 פדיון זו: ייעשה במטבע של ארצות הברית של אמריקה אשר בעת התשלום יהווה הילך חוקי לתשלום

 של חובות ציבוריים ופרטיים שם. במקרה של פדיון חלקי, הפדיון ייעשה רק במועד תשלום ריבית

 והאיגרות שייפדו לא ייבחרו לפי הגרלה אלא לפי קבוצה אחת או יותר, כל קבוצה תכלול את כל

 האיגרות מאותו מועד שבתוך סדרה אחת.

 איגרת חוב זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה, פרט למקרים המפורטים בסעיף C.2.4 של הסכם

 הסוכנות הפיסקאלית,

 בהתאם לתנאים ולמועדים של הסכם הסוכנות הפיסקאלית:

 א. המדינה מסכימה כי לא יאוחר מ־120 יום לאחר משלוח בקשה בכתב, לידי משרד הנאמן

 הראשי המואגד של הסוכן הפיסקאלי בניו־יורק, ניו־יורק, המדינה תרכוש איגרת זו, בכפוף לכך

 שהתקיים אחד התנאים הבאים:(1) ברכישה מתכנית גמל לעובדים שהיא הבעל הרשום המקורי של

 האיגרח - הבקשה נשלחה לא לפני תום שלוש שנים מתאריך הוצאת האיגרת!(2) ברכישה מתכנית גמל

 %' לעובדי!: שהיא הנעבר של האיגרת - הבקשה נשלחה לא לפני תום שלוש שנים מתאריך העברת

 האיגרת! (3) ברכישה מהבעל הרשום המקורי של האיגרת שאיננו תכנית גמל לעובדים - הבקשה

 נשלחה לא לפני תום חמש שנים מתאריך הוצאת האיגרת! או(4) ברכישה מנעבר שאיננו תכנית גמל

 לעובדינ! - הבקשה נשלחה לא לפני תום חמש שנים מתאריך העברת האיגרת! הרכישה תיעשה במחיר

 השווה לסכום הקרן של איגרת החוב.

 ב. המדינה מסכימה עוד כי, לא יאוחד מ־120 יום לאחר משלוח בקשה בכתב מאת הבעלים של

 איגרת וווב זו לידי משרד הנאמן הראשי המואגד של הסוכן הפיםקאלי בניו־יורק, ניו־יורק, היא תרכוש

 איגרת וווב זו באותו מחיר ובאותו אופן כאמור בפסקה (א) לעיל,(1) תוך שנתיים ממותו של כל אדם

 אשר היה הבעל הרשום המקורי של האיגרת או במקרה שהיה יותר מאדם אחד הבעל הרשום של

 האיגרת, תוך שנתיים ממותו של הבעל הרשום המקורי שהיה האחרון בחיים! זאת בתנאי כי התחייבות

 המדינה לרכוש עקב מוות תיפסק ולא תחול כאשר האיגרת מוחזקת בידי נעבר או נמחה: (2) תוך

K או H.R.10! בתנאי כי E O G H , IRA שנתיים ממותו של כל אדם אשר רכש איגרת חוב זו דרך תכנית 

 המדינה תהיה רשאית לדחות או להפסיק התחייבויות אלו לרכישה עם מוות, אם לדעת המדינה מספר

 משמעותי של אנשים כאלה מתו כתוצאה ממלחמה, מגיפה, אסון טבע או אסון אחר! ו־(3) עם פירוק של

H.R.10, IRA תכנית גמל לעובדים אשר היא הבעלים של איגרת כזו, זאת בתנאי כי במקרה של תכנית 

 או KEOGH, איגרת חוב זו או סכום שוויה הנקוב לא יועבו/תוך 60 יום ממועד הפירוק של התכנית או

 של החשבון האמורים, לידי תכנית או חשבון אחרים במסגרת עסקת ״גלגולי׳ הפטורה ממס, כהגדרתה

 של עסקה זו בסעיף 402 לחוק הכנסות המדינה של ארצות הברית משנת 1986, כפי שתוקן.

 ג. רכישה של איגרת חוב זו על ידי המדינה מהבעלים של איגרת חוב זו בהתאם להוראות של

 פסקאות(א) ו־(ב) תיעשה כנגד החזרתה של איגרת חוב זו, וזאת בסכום אשר ישולם במטבע שלארצות

 הברית של אמריקה אשר בעת התשלום יהווה הילך חוקי לתשלום חובות פרטיים וציבוריים שם.
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 תשלום סכום הקרן לפי פסקאות(א) ו־(ב) ייעשה כנגד החזרתה של איגרת חוב זו במשרד הנאמן הראשי

 המואגד של הסוכן הפיסקאלי או בכל מקום או מקומות אחרים בגבולות המדינה או מחוצה לה, כפי

 שייקבע מזמן לזמן על ידי המדינה באמצעות הנחיה או הנחיות של המדינה המוגשות לידי הסוכן

 הפיםקאלי, יחד עם מסמר העברה בכתב(בנוסח המאושר על־ידי המדינה) ומסמכים אחרים שיידרשו על

 ידי המדינה או הסוכן הפיסקאלי, החתום על ידי הבעלים של איגרת חוב זו.

 ד. המונח ״סכום הקרן״ המופיע בפסקה(ג) לעיל פירושו הערך של איגרת חוב זו וריבית ביניים

 החל בתאריך תשלום הריבית האחרון ועד ליום האחרון של החודש הקודם לתאריך בו נרכשה איגרת

 חוב זו בהתאם לפסקאות (א) ו־(ב).

 הנחיות מתאימות או הוראות ליישומם של התנאים האמורים בפסקאות (א) ד(ב) עשויות להיות

 מוצאות מפעם לפעם בידי שר האוצר.

 המדינה והסוכן הפיסקאלי רשאים להתייחס אל הבעל הרשום כאל הבעל המוחלט של איגרת חוב זו

 לצורך קבלת תשלום בגין איגרת חוב זו, ריבית על איגרת חוב זו, או תשלום על חשבון האמור, ולכל

 מטרה שהיא, אם חלף המועד של איגרת חוב זו אם לאו, ולכל מטרה אחרת, והמדינה או הסוכן הפיםקאלי

 לא יושפעו על ידי כל הודעה שבה נאמר ההיפך מכך.

 המדינה מאשרת ומצהירה בזה בי כל הפעולות, התנאים והדברים אשר קיומם וביצועם נדרש לפני

 יצירתן והוצאתו של איגרות החוב על מנת שאיגרות החוב יהוו התחייבויות תקפות, חוקיות ומחייבות

 של המדינה בהתאם לתנאיהן, אכן קרו, קויימו ונעשו בהתאם לחוקים של מדינת ישראל.

 איגרת חוב זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה פרט למקרים המיוחדים המאוזכרים באיגרת חוב זו

 וזאת בהתאם לתנאים והמועדים של איגרת חוב זו ושל הסכם הסוכנות הפיסקאלית.

 ו׳ באב התשנ״ב (5 באוגוסט 1992)

ט (חמ 3-1938) ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 תקנות התכנון והבניה (תישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתדים)
 (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון הרישה 1. בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ״ב-

(להלן - התקנות העיקריות), ברישה, אחרי ״התשכ״ה-1965י׳ יבוא ״(להלן - החוק)״. 2 1992 

 החלפת תקנה 13 2. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תחולה והוראות 13. (א) תקנות אלה לא יחולו על בניה לפי היתר שניתן או שהוחלט לתיתו

י לפני תחילתן של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ב ע  מ

 ובהיתרים)(תיקון), התשנ״ב-1992 (להלן - התקנות המתקנות), כל עוד לא פג

 תוקפם של ההיתר או של ההחלטה.

 (ב) לגבי תכניות שהופקדו או אושרו לפני תחילתן של התקנות

 המתקנות יחולו ההוראות דלקמן:

 (1) נקבעו שטחים המותרים לבניה או אחוזי בניה ללא פירוט אופן

 חישובם, יראו את השטחים כשטחים למטרות עיקריות, וניתן יהיה
 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 798.
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 להוסיף עליהם שטחי שירות! והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת

 בתכנית!

 (2) נקבעו שטחים המותרים לבניה או אחוזי בניה, בפירוט חלקי

 של אופן. חישובם, ינהגו בנושאים אשר פורטו בתכנית לפי הוראות

 התכנית, ובכל יתר הנושאים שתקנות אלה דנות בהם ינהגו לפי

 התקנות, וניתן יהיה להוסיף עליהם את שטחי השירות שלא פורטו

 בתכנית, לרבות קומה מפולשת!

 (3) הוספת שטחי שירות כאמור בפסקאות (1) ו־(2) תיקבע בידי

 הועדה המקומית במליאתה לגבי כל תכנית בנפרד, והודעה על כך

 תיכלל במידע שיימסר לפי סעיפים 119א, 145(א1) ו־158טז לחוק.

 (ג) הוקם בנין לפני תחילתן של תקנות אלה, אין באמור בתקנת

 משנה (ב) כדי להוסיף על השטחים המותרים לבניה לפי תקנות אלה.״

 ז׳ באב: התשנ״ב (6 באוגוסט 1992)

ה דר ע י י ר  >חמ 42!:3-2) א

 שר הפנים

 תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בהיתר על ידי מורשה להיתר)

 (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158 יד(3) ו־265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, ולאחר

 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 * 1. בתקנה 2(א) לתקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה תיקון תקנה 2

 להיתר), התשנ״ב-21992, במקום ״ומספר״ יבוא ״או מספר״.

 כ״ט בתמוז התשנ״ב (30 ביולי 1992)

י ע ר ה ד י ר  (חמ 1»!3-2) א

 שר הפנים

 1 ס״וז התשכ״ה, עמי 307: התשנ״א, עמ׳ 220.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 788.

ל יתידות הכבאות)  תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן ש

 (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(1) ו־35 לחוק שירותי הכבאות, התשי״ט-1959', אני מתקין

 תקנות אלה:

תיקון תקנה 2
 1 . בתקנה 2 לתקנות שירותי הכבאות(הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), התשל״ו-21976 

 (להלן - התקנות העיקריות), במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) רב טפסר!

 (1א) טפסר בכיר!״

 י ס״ח התשי״ט, עמי 199.

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1576! התשל״ז, עמ׳ 17.
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 תיקון תקנה 3 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״המפקח״ יבוא ״השר״.

 ז׳ באב התשנ״ב (6 באוגוסט 1992)

י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-1718) א

 שר הפנים

 תקנות מחלות כעלי חיים (חיסון בפני מתלות שונות) (תיקון),

 התשני׳ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-11985,

 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-21985, ובאישור ועדת

 הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי״ט-41959, ליד

 ברוצלוזיס לצאן, במקום ״7.10״ יבוא ״3.00״.

 ו׳ באב התשנ״ב (5 באוגוסט 1992)

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 (חמ 3-779)

 סייח התשמ״ה, עמי 84.
 2 ם״ח התשמ״ת, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 3 ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 4 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 638; התשמ״ה, עמי 1418¡ התשנ״ב, עמ׳ 1392.
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