רשיוטות

קובץ התקנות
ה׳ בחשון התשמ׳׳ט

 16באוקטובר 1988

5140

עמוד
תקנות מס הכנסה

)תיאומים ב ש ל

אינפלציה( )תיקון

ה ת ו ס פ ו ת ( ) ת י ק ו ן מ ם ׳ ,(2
82

התשמ״ט1988-

82

צו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים)ייצור חלב()תיקון( ,התשמ״ט1988-
צו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים)ייצור חלב()הוראת שעה( ,התשמ״ט1988-

83

ת ק נ ו ת רישוי עסקים)תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל()תיקון( ,התשמ״ט1988-

83

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

)הוראת שעה(

)שינוי ה ת ו ס פ ת ה ש ל י ש י ת

לחוק(
83

) מ ס ׳  ,(2ה ת ש מ ״ ט • 1 9 8 8 -
צ ו י צ י ב ו ת מ ח י ר י ם ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת ש ע ה ( ) ה פ ח ת ת מחיר( ,התשמ׳׳ט1988-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(132ה ת ש מ ״ ט 1 9 8 8 -

)הוראת שעה(

)מחירים מרביים

למצרכים(

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

)הוראת שעה(

)מחירים מרביים

למצרכים(

.

. . .

85

) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(133ה ת ש מ ״ ט 1 9 8 8 - -
כללי מועצת הפירות)ייצור ושיווק()היטלים()תיקון( ,התשמ״ט1988-
הודעת

ה מ ש כ ו ן ) ס ד ר י ר י ש ו ם ועיון( ,התשמ׳׳ט1988-

הודעת

המדידות)אגרות( ,התשמ״ט1988-

תיקון

טעות

84

85
.

. . .

86
87

.

88

תקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה()תיקון התוספות()תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ט988-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב() (1לחוק מם הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,
התשמ׳׳ה) '1985-להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תוספת א׳

.1

תיקון תוספת כ׳

.2

תיקון תוספת ג׳

.3

תחולה

.4

בתוספת א׳ לחוק ,בסעיף 1א)א( ,במקום פסקאות ) (7ו־) (8יבוא:
״) (7שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק ,שלא נפרעו עד תום שנת המס ,והריבית
השנתית עליהם אינה עולה על  30%משיעור עליית המדד בשנת המס.
) (8שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק ,הרשומים בבורסה והניתנים להמרה למניות,
והריבית השנתית עליהם אינה עולה על  30%משיעור עליית המדד בשנת המם ,וכן
אופציות שהנפיק״.
בתוספת ב׳ לחוק ,בסעיף  ,1במקום פסקה ) (5יבוא:
״) (5שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר־בני־אדם אחר שהינם לתקופה של שנה
אחת לפחות ,והריבית השנתית עליהם אינה עולה על  30%משיעור עליית המדד
בשנת המס״.
בתוספת ג׳ לחוק ,בסעיף  ,1במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2סכומים שנתקבלו על חשבון שטרי הון ואיגרות חוב ,שהנפיק הנישום
לתקופה של שנה אחת לפחות ,ושהריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30%
משיעור עליית המדד בשנת המס ,וכן סכומים שנתקבלו על חשבון אופציות שהנפיק
הנישום בניכוי ההוצאות שהוצאו בהנפקתן״.
)א( תחולתן של תקנות אלה החל בשנת המס .1988

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,האמור בתקנה  3לגבי אופציות שהנפיק הנישום-
תחילתו משנת המס .1987
י״ח באלול התשמ״ח ) 31באוגוסט (1988
)חמ (3-1998

משה נסים
שר האוצר

0״ח התשמ״ה ,עמי .172

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב( )תיקון( ,התשמ״ט988-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח,'1957-
אני מצווה לאמור:
ביטול סעיף 9

.1

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב( ,התשכ״ז ,'1967-סעיף  - 9בטל.

כ״ד באלול התשמ״ח ) 6בספטמבר (1988
חמ >3-1879

אריה נחמקין
שר החקלאות

ס״ח התשי״ח ,עמי  :24התשמ״ו ,עמי !.24
ק״ת התשכ׳׳ז ,עמ׳  :2987התשמ״ח ,עמ׳ .802

82

קובץ התקנות  ,5140ה׳ נחשון התשמ׳׳ט16.10.1988 ,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב()הוראת שעה( ,התשמ״ט988-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5וי 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי׳יח, 1958-
«
אני מצווה לאמור! :
1

על אף האמור בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)ייצור חלב( ,התשכ״ז־, 1967
.1
מכסת חלב עיזים שיקבע המנהל לכל יצרן חלב עז לשנה המתחילה ב־ 1בינואר  1989תהא הגבוהה
מבין אלה:
2

הוראת שעה

 .1שליש מהכמות הכוללת של חלב עיזים שייצר היצרן ושיווק למחלבה או לתחנת
איסוף בשנות הכספים  1986/87 ,1985/86ו־.1987/88
 .2כמות חלב עיזים שייצר היצרן ושיווק למחלבה או לתחנת איסוף בשנת .1987/88
.2

תחילתו של צו זה ביום י״ט באלול התשמ״ח ) 1בספטמבר .(1988

תחילה

כ״ד באלול התשמ״ח ) 6בספטמבר (1988
א ריה נ ח מקי ן

)חמ (3-1879

שר החקלאות
ם״ח התשי״ח ,עמי  :24התשמ״ו ,עמי .241
ק״ת התשכ״ז ,עמי  :2987התשמ״ח ,עמ׳ .802

תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לכתי אובל()תיקון(,
התשמ״ט1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח ,'1968-וסעיף 62ב לפקודת
בריאות העם , 1940 ,אני מתקינה תקנות אלה:

£

2

בתקנה  27לתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל( ,התשמ״ג־, 1983
.1
בתקנת משנה )ג( ,אחרי ״לטיגון״ יבוא ״גריל״.
3

י״ז באלול התשמ״ח ) 30באוגוסט (1988
)חמ (3-78

1
2
2

תיקון תקנה 27

שושנה ארבלי־אלמוזלינו
שרת הבריאות

סייח התשכ׳׳ח ,עמי .204
ע״ר  ,1940תוס׳  ,1עמ׳ .191
&״ת התשמ״ג ,עמ׳  :1949התשמ״ו ,עמי .400

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראות שעה( )שינוי התוספת
השלישית לחוק( )מס׳  ,(2התשמ״ט988-ן
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:

קובץ התקנות  ,5140ה׳ בחשון התשמ״ט16.10.1988 ,

83

תיקון התוספת
השלישית

.1

תחילה

.2

בתוספת השלישית לחוק ,בפסקה )- (168
2

) (1בדישה ,המלים ״וכן למעט כל עמלה או חיוב עבור רישום שירות מהשירותים
כאמור  -יימחקו.
) (2במקום האמור בפסקת משנה )א())(1ד( יבוא :״עמלה עבור רישום שירות
משירותי התאגידים הבנקאיים )דמי ניהול חשבון(״;
) (3פסקת משנה )א())(2א(  -תימחק!
) (4במקום האמור בפסקת משנה )א())(2ג( יבוא:
״)ג( תשלומי ריבית ופדיונות של מילווה מהסוג הנקוב בתוספת הראשונה
של חוק המילוות )הוראות שונות( ,התשל״ח , 1977-ושל מילווה לפי חוק
מילווה קצר מועד ,התשמ״ד1984-״.
3

תחילתו של צו זה ביום י״ז באלול התשמ״ח ) 30באוגוסט .(1988

כ״ה באב התשמ״ח ) 8ביוני (1988
)דומ (3-1977

משה נסים
שר האוצר

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ 1035
י סייח התשל״ח ,עמ׳ .18
ם״ח התשמ״ד ,עמי .69
2

4

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )הפחתת מחיו(,
התשמ״ט988-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (3לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-ובהתאם לסעיף )15א() (1לחוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות
ממסים( ,התשמ״ה , 1985-אנו מצווים לאמור:
2

הוהדת מחיר

מחירו של סוכר המסווג בפרטים  17.01ו־ 17.02בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס
.1
והפטורים ומס קניה על טובין ,התשמ״ח , 1987-יופחת בשיעור  10אחוזים ממחירו הקובע.

סייג לתחולה

.2

תחילה

.3

2

י

הוראות צו זה לא יחולו על סוכר שנקבע• לו מחיר מרבי במכירתו לצרכן.
תחילתו של צו זה ביום ח׳ באלול התשמ״ח ) 21באוגוסט .(1988

ג׳ באלול התשמ״ח ) 16באוגוסט (1988
<חמ 13-1978

י

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

משה נסים
שר האוצר

ס ״ ח ה ת ש מ ״ ו  ,ע מ ׳ .2

ס״ח התשמ״ה ,עמי .204
י ק״ת  -שיעורי מק׳׳ח  ,655התשמ״ח ,עמ׳ .27
2
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(132התשמ׳׳ט1988-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( התשמ״ט ,'1985-אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ו , 1986--בחלק ראשון ,במקום מחיריו של סוכר לבן יבואו המחירים
המפורטים לצדו בטורים א׳ ו־ב׳:

תיקון התוספת

2

המצרך

המשקל

טור א׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
כולל מע״מ

״סוכר לבן

! ק״ג

0.90

.2

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
בש״ח
לצרכן
אילת

0.77״

תחילתו של צו זה ביום ח׳ באלול התשמ״ח ) 21באוגוסט .(1988

ג׳ באלול התשמ״ח ) 16באוגוסט (1988
אריאל שרון
<חמ (3-1978
שר התעשיה והמסחר

ת ח י ל ה

משה נסים
שר האוצר

ס״ח החשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ו ,עמ׳  -,380התשמ״ט ,עמ׳ .79

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(133התשמ״ט988-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ו , 1986-בחלק שני ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן ,יבואו
המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

תיקון התוספת

2

המצרך

התכולה

האריזה

״בירה נשר
בירה ״גולדסטאר״
בירה ״גולדסטאר״
בירה ״מכבי״
משקה לתת )מאלט(

 48ס״ל
 35ס״ל
 48ס״ל
 33ס״ל
 48ס״ל

בקבוק
בקבוק חוזר
בקבוק חוזר
בקבוק או פחית
בקבוק

.2

טור א׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
כולל מע׳׳מ
0.52

טור ב׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
באזור אילת
0.45

0.47

0.40

0.60

; 0.52

0.97

0.83

0.46

0.40״

תחילתו של צו זה ביום ח׳ באלול התשמ״ח ) 21באוגוסט .(1988

ג׳ באלול התשמ״ח 16).באוגוסט (1988
אריאל שרון
)חמ (3-1978
שר התעשיה והמסחר

משה נסים
שר האוצר

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
•י ק״ת התשמ״ו ,עמי  !380התשמ״ט ,עמ׳ .85
1

קובץ התקנות  ,5140ה׳ נחשון התשמ״ט16.10.1988 ,

85

כללי מועצת המירות )ייצור ושיווק( )היטלים( )תיקון( ,התשמ״ט988-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  36לחוק מועצת הפירות)ייצור ושיווק( ,התשל״ג) '1973-להלן -
החוק( ,קובעת מועצת הפירות כללים אלה:
החלפת סעיף 3

.1

במקום סעיף  3לכללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק()היטלים( ,התשל״ה 1975-יבוא:

״שיעור ההיטל

2

׳

.3

ההיטל יהיה לפי מיני הפירות בשיעורים המפורטים להלן:
הפרי

אבוקדו עד 30.9.88
אבוקדו מ־1.10.88
אגס
אנונה
אננס
אפרסמון
אפרסק
אקטינידיה)קיווי(
בננה
גויאבה
דובדבן)כולל גודגדן(
זית מזנים אירופיים
חבוש
ליצ׳י

מנגו
משמש
נקטרינה
ענבי מאכל
פקאן
פפייה
פיג׳ויה
צבר
רימון
שזיף יפני
שזיף אירופי)כולל זן ״שגיב״(
שסק
שקד ירוק
שקד מקולף
שקד בקליפה
תאנה
תמר לח
תמר יבש
תמרמזן״ברהי״

ההיטל בשקלים חדשים
לכל טונה של פירות,
או סכום יחסי לחלק של טונה

150
70
65
52
60
120
50
220
40
55
140
30
55
280
145
60
55
68
180
180
200
70
60
60
60
54
60
120
72
70
40
40
40

י ס״ח התשל״ג ,עמי .310
ק״ת התשל״ה ,עמי  :845התשמ״ה ,עמי  391ועמי  :1411התשמ״ו ,עמי  :878התשמ״ז ,עמי .847
2

86
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ההיטל בשקלים חדשים
לכל טונה של סירות,
או סכום יחסי לחלק של טונה

הפרי

90
100״

תפוח
פרי ממינים אחרים המפורטים בתוספת לחוק
נתאשר.
י״ד באב התשמ׳יח ) 28ביולי (1988
יונתן
י •

)חמ (3-487

אריה נחמקין
שר החקלאות

שאולםקי

יושב ראש מועצת הפירות
אני מסכים.
משה נסים
שר האוצר

הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון( ,התשמ״ט988-ז
בתוקף סמכותי לפי תקנה 16א)ב( לתקנות המשכון)סדרי רישום ועיון( ,התשכ ׳ז,'1967-
אני מודיע לאמור:
/

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט  1988לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר
.1
 ,1988יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות המשכון)סדרי רישום ועיון( ,התשכי׳ז ,1967-החל ביום
כ׳ בתשרי התשמ״ט ) 1באוקטובר  (1988כדלקמן:

שינוי סכומי
ה א ג ר י ת

״תוספת שניה
)תקנה 16א(
האגרה בשקלים חדשים

27

 . 1בעד רישום הודעת מישכון או מישכון נוסף או הגדלת היקף החיוב
 .2בעד רישום הודעת העברת מישכון ,רישום תםיבת מישכון ,רישום הודעה
על תיקון תנאי מישכון ,רישום תםיבת הנכס הממושכן ורישום הודעה
על פדיון מישכון או פדיונו החלקי

21

 .3בעד כל פעולה אחרת של הרשם ,על פי התקנות

11

 .4בעד עיון בכרטסת

3

 .5בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו או במסמכים בלבד -
לגבי כל הודעת מישכון

5

 .6בעד קבלת העתק של מסמך או נסח ,מרישומים השמורים בלשכה

 1עבור כל עמוד
או חלק ממנו

 .7בעד אימות העתק של מסמך או של נסח ,מרישומים השמורים בלשכה

 1עבור כל עמוד
או חלק ממנו

.8

פטור מאגרה״.

ביטול רישום

ח׳ בתשרי התשמ״ט ) 19בספטמבר (1988
אריה

)חמ (3-812

^
י ק״ת התשכ׳׳ז ,עמי  !2345התשמ״ח עמי  ,399עמ׳ .1013
קובץ התקנות  ,5140ה׳ בחשו! התשמ״ט16.10.1988 ,

הגר

סגן נשיא של בית משפט מחוזי׳
מנהל בתי המשפט
87

הודעת המדידות )אגרות( ,התשמי׳ט988-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )6ג( לתקנות המדידות )אגרות( ,ה ת ש ל ״ ז  -ד ד ^ )להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומי
ה א ג י ו ת

עקב העליה במדד יחול מיום כ׳ בתשרי התשמ״ט ) 1באוקטובר  (1988שינוי בסכומי
.1
האגרות שלפי תקנות  2ו־ 3כלהלן:
) (1נוסח הרישה של תקנה  2לתקנות יהיה:
״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן ישלם מבקש השירות אגרה בסך של
 22שקלים חדשים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק משעת
עבודה כאמור ,ואלה העבודות:״.
) (2נוסח תקנה  3לתקנות יהיה:
״בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש השירות או
בידי עובד המרכז למיפוי ישראל ישלם המבקש ,בנוסף לכל תשלום המגיע ממנו לפי
תקנה  ,2אגרה בשיעור הנקוב להלן:
שקלים חדשים

~

.1

קואורדינטות ,גבהים ,מרחקים ,אזימוטים
ופרטים כיוצא באלה ,לכל קו או נקודה

0.40

.2

תיאור נקודות ,לכל יחידה

0.60

.3

מידות גבולות ,לכל חלקה בגוש רישום

0.60

.4

פרטי משיחה ,לכל חלקה בגוש רישום

0.60

כ״ו באלול התשמ״ח ) 8בספטמבר (1988
ר׳ אדל ר

)חמ 13-334

מנהל המרכז למיפוי ישראל
ק״ת התשל״ז ,עמ׳  :1163התשמ״א ,עמי  :727התשמ״ד ,עמי  :533התשמ״ה ,עמי  :868התשמ״ח ,עמי .948

תיקון טעות
ב צ ו ה ג נ ת ה צ ר כ ן ) ס י מ ו ן ט ו ב י ן ( ) ת י ק ו ן מ ס ׳ ,(11

ה ת ש מ ״ ח  , 1 9 8 8 -ש פ ו ר ס ם ב ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת ,5128

ה ת ש מ ״ ח  ,ע מ ׳  ,1068ב ס ע י ף  ,1ב מ ק ו ם ״ ד ב ר ״ צ ״ ל ״ ד ב ק ״ .

קובץ התקנות  ,5140ה׳ בחשון התשמ״ט16.10.1988 ,
ה מ ח י ר  88א ג ו ר ו ת
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