רשומות

קיבץ התקנות
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תקנות משרד הרישום)תיקון( ,התשמ״ו1986-

518

תקנות ההתגוננות האזרחית)התנהגות במקומות ציבוריים()תיקון( ,התשמ״ו1986-

518

תקנות מס ערך מוסף)תיקון מס׳  ,(2התשמ״ו1986-

518

תקנות רישוי שירותי התעופה )הצעה ומכירה של מסמך תובלה בטיסות סדירות(,
התשמ״ו1986-

519

צו מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון חפשי במטבע חוץ( )תיקון(,
התשמ״ו1986-
צו מס הכנסה)קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה( ,התשמ״ו1986-

520
520

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקלט טלוויזיה ,שלט רחוק ומכשיר להקלטה והקרנה
של סרטי וידיאו()תיקון מס׳  ,(2התשמ׳׳ו1986-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מקררים חשמליים ביתיים()תיקון מס׳  ,(3התשמ״ו. 1986-

521
521

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השלישית לחוק(
)מם׳  ,(4התשמ׳יו1986-

522

היתר הפיקוח על המטבע)תיקון מם׳ ) (7תיקון מס׳  ,(5התשמ״ו1986-

522

הודעת מס רכוש)חפצים ביתיים()מס׳  ,(3התשמ״ו1986-

522

תקנות משדד הרישום )תיקון( ,התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  82ו־ 108לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד, 1984-
ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין אני מתקין תקנות אלה:
1

ביטול תקנה 12

תקנה  12לתקנות משרד הרישום - 1936 ,בטלה.

.1

2

י׳׳ד בשבט התשמ״ו) 24בינואר (1986

משה נסים
שר המשפטים

)חמ (3-1951
ס״וז התשמ״ד ,עמי .198
ע״ר  ,1936תוס׳  ,2עמי  !586ק״ת התש״ט ,עמ׳  !321התשי״ח ,עמ׳ .1204

תקנות ההתגוננות האזרחית )התנהגות במקומות ציבוריים(
)תיקון( ,התשמ״ו986-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף )27ג( לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי״א /1951-אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות ההתגוננות האזרחית)התנהגות במקומות ציבוריים( ,התשי״ז, 1956-
.1
אחרי ״בשעת ההתקפה״ יבוא ״או אם ניתנה הוראה מטעם חבר הג״א בתפקיד״.
2

יצחק רבין
שרהבטחון

י״ח בשבט התשמ״ו) 28בינואר (1986
)״מ (3-1347
1

2

ס״ח התשי״א ,עמ׳ .78
ק״ת התשי״ז ,עמ׳ .346

תקנות מס עדך מוסף )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  36 ,12ו־ 145לחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו /1975-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

בתקנה )3א() (1לתקנות מס ערך מוסף ,התשל״ו) 1976-להלן  -התקנות העיקריות(,
.1
בפסקת משנה )ז( ,בסופה יבוא :״על פי חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית
וישראל ,התש״ם , 1979-או על פי חוק קרן המדע הדו־לאומית ,התשל״ז. 1977-״

תיקון תקנה 12

בתקנה )12א( לתקנות העיקריות ,ברישה ,אחרי ״)30א()(1״ יבוא ״)(4״ ,ובפסקה ),(1
.2
אחרי ״)בתקנה זו  -בנק(״ יבוא ״או שהופקד כאמור בחשבון בנק בחוץ לארץ על פי היתר מכוח
אותו חוק.״

2

3

1

2

3

4

518

ס״ח
ק״ת
סייח
ס״ח

4

התשל״ו ,עמי .52
התשל״ו ,עמי  ¡1590התשמ״ה ,עמ׳ .1484
התש״ם ,עמ׳ .35
התשל׳׳ז ,עמי .68
קובץ התקנות  ,4903ז׳ באדר א׳ התשמ״ו16.2.1986 ,

בתקנה 12א)ב( לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(2במקום ״והטובין אכן יוצאו״ יבוא
.3
״והשירות ניתן בפועל בידי האדם שרכש את הטובין בשביל תושב חוץ  -והכל אם הטובין אכן
יוצאו״.
כ״ג בשבט התשמ״ו) 2בינואר (1986
)חמ (3-236

תיקון תקנה 12א

יצחק מודע י
שר האוצר

תקנות רישוי שירותי התעופה)הצעה ומכירה של מסמך תובלה בטיסות סדירות(,
התשמ״ו־־1986
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6 ,4ו־)23א( לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ״ג'1963-
)להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה -

.1

״יאט״א״  -איגוד התובלה האוירית הבינלאומית;
״מוביל אוירי״  -מוביל אוירי המפעיל טיסות סדירות והמחזיק ברשיון הפעלה שניתן לו לפי סעיף
)2א( לחוק:
״המנהל״  -ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות
אלה;
״מסמך תובלה״  -כרטיס טיסה או שובר החלפה );0\4(:0
״תעריפים״  -מחירי הולכת נוסעים ,כנקוב במסמך התובלה ,והתנאים הנלווים להם.
לא יציע מוביל אוירי ,לא ימכור ולא יעניק מסמך תובלה בטיסות סדירות ,בין במישרין
.2
ובין בעקיפין ,אלא לפי תעריפים שאישר המנהל.

איסור הצעה או
מכירה שלא לפי
תעריפים מאושרים

מוביל אוירי יגיש את תעריפיו לאישור המנהל במועדים שבהם עליו להגישם בהתאם
.3
להסכם האוירי החל לגביו ולרשיון ההפעלה שבו הוא מחזיק.

הגשת תעריפים
לאישור

תעריפים שאישר המנהל יהיו פתוחים לעיון הציבור במינהל התעופה האזרחית במשרד
.4
התחבורה.

תעריפים
פתוחים לעיון

.5
יאט״א.

במסמך תובלה של מוביל אוירי יצויינו מחירו וסוגו ,הכל בכפוף להוראות הכירטוס של

)א( יראו מוביל אוירי כמפר הוראות תקנות  2ו־ 5גם אם הופרו בידי אדם מטעמו ,הפועל
.6
בתחום תפקידיו ,זולת אם הוכיח כי ההפרה היתה שלא בידיעתו ושהוא נקט אמצעים סבירים
לקיום ההוראות האמורות.

ציון מחיר וסוג
במסמך תובלה

אחריות
מוביל אוירי

)ב( הופרו הוראות תקנות  2ו־ 5בידי אדם כאמור ,יבטל כל מוביל אוירי שאותו אדם
שימש סוכנו ,מיד עם קבלת הודעת המנהל על כך ,את הרשאתו של אותו אדם לפעול מטעמו ,יחזיר
לשליטתו את כל מסמכי התובלה של המוביל האוירי שברשות האדם האמור וידווח על כך למנהל.

י

ס״ח התשכ״ג ,עמ׳ .104
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עונשיו

העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  -מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף
.7
 (2)40לחוק העונשין ,התשל״ז. 1977-
2

ט״ז בשבט התשמ״ו) 26בפברואר (1986

חיים קורפו
שר התחבורה

)וזמ (3-1695

2

סייח התשל״ז ,עמי .226

צו מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מדיביח על פקדון חפשי במטבע חוץ(
)תיקון( ,התשמ״ו986-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
חוק יסוד :משק המדינה  ,אני מצווה לאמור:
2

תיקון סעיף 2

בסעיף  2לצו מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון חפשי במטבע חוץ(,
.1
התש״ל , 1970-במקום ״עשר שנים״ יבוא ״עשרים שנה״.
3

תחילה

.2

תחילתו של צו זה לגבי ריבית המשתלמת מיום כ׳ באדר א׳ התשמ״ו) 1במרס .(1986
יצחק מודעי
שר האוצר

כ״ה בשבט התשמ״ו) 4בפברואר (1986
<חמ (3-431
1
2
3

זייני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳  :120ס״ח התשמ״ה ,עמ׳ .43
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  :206י״פ התשל׳׳ו ,עמ׳ .574
ק״ת התש״ל ,עמי  :959ק״ת התשל״ח ,עמי 280א.

צו מס הכנסה )קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה(,
התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה )להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

קביעת תשלומים
לבעל שליטה
כהכנסה

תשלומים שמשלמת חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה
.1
בסעיף  76לפקודה ,לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה בה ,בין בכסף ובין בשווה כסף ,יהיו הכנסה
לענין סעיף  164לפקודה :לענין זה ,״בעל שליטה״  -כמשמעותו בסעיף  (9)32לפקודה.
כ״ה בשבט התשמ״ו) 4בפברואר (1986

יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ (3-1953
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳  :120ס״ח התשמ״ה ,עמ׳ .43

520
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקלט טלוויזיה ,שלט דחוק
ומכשיר להקלטה והקרנה של סרטי וידיאו()תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח-דצ^ ,
וסעיף  2לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט , 1979-ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

2

האמור בסעיף  18לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מקלט טלוויזיה שלט רחוק ומכשיר
.1
להקלטה והקרנה של סרטי וידיאו( ,התשל״ב , 1972-יסומן )א( ואחריו יבוא:
3

״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( יחולו הוראות צו זה על מקלט שנרכש בישראל בידי
מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה״.
תקפו של צו זה לשנתיים מיום פרסומו.

.2

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

כ״ז בשבט התשמ״ו) 6בפברואר (1986
)חמ (3-1614

ס״ח התשי״ח ,עמ׳  ;24התשמ״ה ,עמ׳ .29
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ׳ .625
ק״ת התשל׳׳ב ,עמ׳  :662התשל׳׳ה ,עמ׳  ¡756התשל׳׳ו ,עמ׳  :164התשל״ז ,עמ׳  :1332התשמ״ג ,עמ׳  ,106עמי  934ועמי
 :1967התשמ״ד ,עמ׳  ,1082התשמ״ה ,עמ׳ .515

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקררים חשמליים ביתיים(
)תיקון מס׳  ,(3התשמ״ו986-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח ,'1957-וסעיף 2
לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט , 1979-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
2

האמור בסעיף  15לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקררים חשמליים ביתיים(,
.1
התשל״ה , 1975-יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 15

3

״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( יחולו הוראות צו זה על מקרר חשמלי ביתי שנרכש
בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה״.
תקפו של צו זה לשנתיים מיום פרסומו.

.2

כ״ז בשבט התשמ״ו) 6בפברואר (1986
־
<
חמ 4 7 7

( 3

תוקף

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

סייח התשי״ח ,עמי  :24התשמ״ה ,עמי .29
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ׳ .625
ק״ת התשל״ח ,עמי  :1866התשל״ו ,עמי  :165זזתשל״ז ,עמי  :1334החשמ״ג ,עמי  105ועמי  :935התשמ״ה ,עמי :516
התשמ״ו ,עמי .189
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()שינוי התוספת השלישית
לחוק()מסי  ,(4התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) 1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
1

שינוי התוספת
השלישית

.1

בתוספת השלישית לחוק ,אחרי פסקה ) (23יבוא:
״) (24שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה״.

כ״ג בשבט התשמ״ו ) 2בפברואר (1986
<חמ (3-1914
1
2

יצחק נבון
שר החינוך והתרבות

יצחק מודעי
שר האוצר

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ו ,עמ׳ .504

היתר הפיקוח על המטבע )תיקון מס׳ ) (7תיקון מס׳ ,(5
התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח ,'1978-אני נותן היתר זה:
תיקון סעיף 7

בהיתר הפיקוח על המטבע)תיקון מס׳  ,(7התשמ״ה , 1985-בסעיף  ,7במקום ״ה׳ באדר א׳
.1
התשמ״ו ) 14בפברואר (1986״ יבוא ״כ״ב בניסן התשמ״ו ) 1במאי (1986״.
2

ב׳ באדר א׳ התשמ״ו) 11בפברואר (1986
)חמ 0-419

פרדי ויד ר
המפקח על מטבע חוץ

סייח התשל״ח ,עמי  ,108עמי .206
ק״ת התשמ״ה ,עמ׳  !1572התשמ״ו ,עמי .360

1
2

הודעת מס רכוש )חפצים ביתיים()מס׳  ,(3התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )7ד( לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים()חפצים
ביתיים( ,התשל״ג) '1973-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכו•
פ ר י ט

'

ח פ צ י ם

עקב עליית המדד סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום ו׳ בשבט התשמ״ו)16
.1
בינואר  (1986כך:

ביתיים

) (1בתקנה )3א( לתקנות ,במקום ״ 111,484שקלים חדשים״ בא ״ 118,723שקלים
חדשים״!
1

522

ק״ת התשל׳׳ג ,עמ׳  ;1757התשמ״ו ,עמי .186
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) (2במקום התוספת הראשונה לתקנות בא:

״תוספת ראשונה
)תקנות  2ו־(3
חפצים ביתיים
)הערך בשקלים חדשים(

חדר שינה
מיטה ומזרון
אבזרי מיטה
ארון בגדים
ביגוד לגבר
ביגוד לאשה

ליחיד

לזוג נשוי

לכל ילד

למבוגר הגר
עם זוג נשוי
או עם יחיד

375
134
293
1,550
2,601

690
323
716
1,550
2,601

375
134
127
562
—

375
134
293
1,550
2,601

חדר םלון
ספה כפולה
שתי כורסאות
כסאות
שולחן
מזנון
רדיו
כלי נגינה או
מערכת סטראופונית
נברשת
וילונות
טלוויזיה
תנור חימום

375
546
140
257
190
62

375
546
140
257
1,049
62

—
—
21
150
—
—

—
—
42
257
—
27

401
91
273
1,988
154

564
182
451
1,988
154

—
27
91
—
37

—
91
178
—
59

מטבח
מקרר
תנור בישול/אפיה
שולחנות וכסאות
כלי אוכל
מיקסר
מכונת כביסה
שונות

987
600
525
107
550
728
1,333

987
685
648
250
550
1,094
3,767

39
—
23
14
—
—
162

—
—
23
84
—
—
162״
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