רשומות

קובץ־ התקנות
כ׳׳הבאבהתש״ן
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עמוד
966
תקנות בית הדין לעבודה)קביעת סכום התביעה בדיון מהיר( ,התש״ן~1990
תקנות פיצויי פיטורים)חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים()תיקון( ,התש״ן966 . 1990-
966
תקנות הנכים)מבחנים לקביעת דרגת נכות()תיקון מס׳  ,(2התש״ן1990-
968 . . . . . . . . .
.
תקנות מס ערך מוסף)תיקון( ,התש״ן1990-
968
תקנות המים)היטל איזון()תיקון מס׳  ,(3התש״ן1990-
969 . .
תקנות המים)הענקות()תיקון מס׳  ,(2התש׳ץ1990-
970
תקנות המים)תעריפי מים המסופקים מאת מקורות()תיקון מס׳  ,(3התש״ן1990-
972
תקנות המים)תעריפי מים ברשויות מקומיות()תיקון מס׳  ,(2התש׳׳ו־1990
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
972
)תיקון מם׳  ,(81התש״ן1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
973
)תיקון מס׳  ,(82התש״ן1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
974
)תיקון מס׳  ,(83התש״ן1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השנייה לחוק(
974
)מס׳  ,(7התש״ן1990-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם()תיקון( ,התש״ן975 . . . . 1990-
975
צו מילווה המדינה)הגדלת סכום המילווה( ,התש׳ץ1990-
975
הודעת מס ערך מוסף)הגדלת סכומי קנסות( ,התש״ן1990-
976
הודעת מס ערך מוסף)תיאום ועדכון סכומים()מס׳  ,(2התש״ן1990-
976
צו חינוך מיוחד)הכרה בארגונים ציבוריים( ,התש״ן1990-
977
י
הודעת בתי הדין השרעיים)אגרות()מס׳  ,(2התש״ן. . 1990-
978
הודעת בתי הדין הדרוזיים)אגרות()מס׳  ,(2התש״ן1990-
978
הודעת מם שבח מקרקעין)מס רכישה()מס׳  ,(3התש״ן1990-
979
הוראות מס הכנסה)ניהול פנקסי חשבונות()מס׳ ) (2תיקון מס׳  ,(2התש״ן1990-
979
.׳
הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים)אגרה( ,התש״ן. 1990-
980
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית) :תיקון( ,התש״ן1990-
980
.
תכנית לשיווק פרי הדר)תיקון מס׳  ,(2התש״ן1990-
תיקון טעות דפוס

תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון מהיר( ,התש״ן1990-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )31א( לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט) '1969-להלן  -החוק(,
ובהתייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,עם ארגון העובדים המייצג א ת המספר הגדול
ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעתנו הם יציגים ונוגעים בדבר,
ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על  6,000שקלים
.1
חדשים ליום הגשת התביעה •,לענין זה ,״סכום התביעה או שווי הנושא״ -
) (1לגבי דיון לפני שופט  -לרבות פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום
הגשת התביעה:
) (2לגבי דיון לפני רשם  -הסכום שהוא מוסמך לדון בו לפי םעיף  27לחוק ,בצירוף
פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה.
.2

תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון מהיר( ,התשמ״ז - 1986-בטלות.
2

ד׳ באב התש״ן ) 26ביולי (1990
<חמ -730

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

(3

י סייח התשכ״ט ,עמי  :70התש״ן ,עמי .150
ק״ת התשמ״ז ,עמי .138
2

תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(
)תיקון( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8ו־ 33לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג ,'1963-ובאישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה )12ב( לתקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה
.1
כפיטורים( ,התשכ״ד , 1964-בהגדרת ״ישוב באזור פיתוח״ ,אחרי ״יסוד המעלה״ יבוא ״מסד,
מצפה נטופה ,חיספין ,אשחר ,הר חלוץ ,יובלים ,מעלה צביה ,רקפת ,חורפיש ,מצפה הושעיה,
גבעת אלה ,גבעת אבני ,אלון הגליל ,אבטליון ,שרשים.״
2

ד׳ באב התש״ן ) 26ביולי (1990
יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

1חמ 13-327
י סייח התשכ״ג ,עמי  :136התשל״ג ,עמי .258
ק״ת התשכ״ד ,עמי  :632התשמ״ב ,עמי  :362התשמ״ז ,עמי .742
2

תקנות הנכים )מבחנים לקביעת דרגת נכות( )תיקון מס׳  ,(2התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )10ב( ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט1959-
ןנוסח משולב[  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

ם״ח התשי״ט ,עמי  :370התשמ״ד ,עמי  :140התש״ו ,עמי .20
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בפרק השלישי בתוספת לתקנות הנכים )מבחנים לקביעת דרגת נכות( ,התש״ל, 1969-
.1
בסעיף  ,29במקום פסקאות ) (1עד ) (4יבוא:
2

צד דומיננטי

״)1 (1

המיפלגיה

צד לא דומיננטי

המיפרזיס - Hcmiparesis
א.

בצורה מזערית

10%

5%

ב.

בצורה קלה

30%

20%

ג.

בצורה בינונית

50%

40%

ד.

בצורה קשה

70%

60%

100%

100%

10%

5%

11

Hemiplegia

 111הפרעות בתחושה ללא שיתוק)המיאנסטזיה(
) ו

תיקון התוספת

פראפרזים)- Paraparesis2
א.

בצורה מזערית

10%

ב.

בצורה קלה

20%

ג.

בצורה בינונית

50%

ד.

בצורה קשה ,כושר הליכה מוגבל

85%

ה.

בצורה קשה ,איבוד כושר הליכה

100%

 IIפראפלגיה Paraplegia

100%

 111תסמונת זנב הסוס  - Cauda Equina Syndr.אחוזי הנכות
יקבעו לפי חומרת השיתוק המוגדרת בפסקה ).(1
)1 (3

קוודריפארזיס - Quadríparesis
א.

בצורה קלה מאד

30%

ב.

בצורה קלה

60%

ג.

בצורה בינונית

90%

ד.

בצורה קשה

100%

Quadripiegia 100%

קוודריפלגיה

) 1 (4אי שליטה נוירוגנית על הסוגרים -
א .בצורה חלקית
ב.

איבוד שליטה מלא

30%
70%

הערה :לא ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי סעיף זה בפראפרזים בדרגת נכות של  85%ויותר
ובקוודריפתיס דרגת נכות של  90%ויותר ,כי אחוזי הנכות כבר כלולים בקביעה לפי הסעיפים
המתאימים של פרפרזיס וקוודריפרזיס.
 11איבוד נוירוגני של כח גברא  -הנכות תיקבע לפי סעיף .(9)24״
ח׳ באב התש״ן ) 30ביולי (1990
1חמ 13-1144

מ ש ה א ר נס

שר הבטחון
2

ק״ת התש״ל ,עמי  ;217התשמ״ח ,עמי  ;923התש״ן ,עמ׳ .550
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תקנות מס ערך מוסף )תיקון( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12ו־ 145לחוק מם ערך מוסף ,התשל״ו-־ ,'1975ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

בתקנה )3א() (1לתקנות מס ערך מוסף ,התשל״ו , 1976-אחרי פסקה )ט( יביא:
2

״)י( תקבול שניתן לעוסק על ידי הקרן לסיוע לחברות יצוא מוכרות ומוסכמות
המתנהלת במשרד התעשיה והמסחר״.
י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ (3-236

סייח התשל״ו ,עמי .52
ק״ת התשל״ו ,עמי  !1590התשמ״ט ,עמי  530ועמי .1110

תקנות המים )היטל איזון( )תיקון מס׳  ,(3התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  118לחוק המים ,התשי״ט ,'1959-לאחר התייעצות במועצת
המים ,ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
החלפת תקנות
 4עד 6

.1

בתקנות המים )היטל איזון( ,התשמ״ז , 1987-במקום תקנות  4עד  6יבוא:

״שיעור היטל
האיזון על מים
לחקלאות

2

 .4מפיק או ספק מים לחקלאות ישלם היטל איזון בשקלים חדשים למ״ק על
כל כמות המים המופקת או המסופקת כדלהלן:
מקורות  -על מים שעלותם אינה עולה על  0.28שקלים חדשים למ״ק שיעור
ההיטל יהיה  0.042שקלים חדשים למ״ק:
כל ספק אחר  -על מים שעלותם אינה עולה על  0.28שקלים חדשים למ״ק
שיעור ההיטל יהיה  0.054שקלים חדשים למ״ק:
אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על  0.28שקלים חדשים למ״ק ישולם
היטל חלקי בלבד ,בשיעור כזה שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.28
שקלים חדשים למ״ק.

שיעור היטל
האיזון על מים
לחקלאות במקרים
מיוחדים

) .5א( מפיק או ספק של מים לחקלאות ,בתחום המועצה האזורית בית שאן,
החייב בהיטל כאמור בתקנה  ,4ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים רק
 0.009שקלים חדשים למ״ק.
)ב( מפיק או ספק של מים לחקלאות החייב בהיטל כאמור בתקנה 4
והוכיח לשביעות רצונו של נציב המים כי אין כל אפשרות להשתמש במים
שהוא מפיק או מספק לשימוש חליפי ,ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים
בתקנה  4רק  0.009שקלים חדשים למ״ק.
)ג( ) (1על מים המייעדים לשימוש בבריכות דגים יוטל היטל איזון
בשיעור של  0.009שקלים חדשים למ״ק ע ל כמויות המים שלהלן
בלבד ,לפי האזורים:

סייח התשי״ט ,עמי .166
ק״ת התשמ״ז ,עמי  ;1109התש״ן ,עמי  604ועמי .714

968
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האזור

כמות המים במ״ק לדונם
שעליה יוטל היטל

2000
1800
1500

עמק בית שאן ,עמק הירדן ,עמק חרוד
עמק החולה
שפלת החוף ,עמק זבולון ,עמק יזרעאל

) (2הוכח כי כמות המים שבה משתמשים בפועל לבריכות דגים
באזורים האמורים בפםקה ) (1היתה קטנה מן הנקוב לצידם ,יוטל
ההיטל על הכמות שבה משתמשים בפועל:
) (3בכל אזור מן האזורים האמורים בפסקה ) ,(1שבו מליחות
המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על  500מיליגרם
כלורידים לליטר ,יוטל ההיטל על  1,000מ׳׳ק לדונם בלבד.
)ד( מפיק או ספק של מים לחקלאות מאפיק הירקון ,החייב בהיטל כאמור
בתקנה  ,4ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים רק  0.024שקלים חדשים
למ׳יק.
)ה( מפיק או ספק של מים לחקלאות בישובי גבול הצפון ,המוגדרים
כישובי עימות לענין מתן הנחות ממס הכנסה ,על פי הוראות הקיימות לענין זה,
למעט ישובים עירוניים ,החייב בהיטל כאמור בתקנה  ,4ישלם במקום שיעורי
ההיטל האמורים רק  0.026שקלים חדשים למ״ק.
)ו( מפיק או ספק של מים לחקלאות החייב בהיטל איזון והוא חבר בקרן
חידוש ,ישלם היטל בשיעור כזה שעלות המים יחד עם ההיטל ועם התשלום
לקרן חידוש לא יעלה על  0.28שקלים חדשים למ״ק ,ולגבי מים המופקים
ממעינות בבית שאן  -לא יעלה על  0.25שקלים חדשים למ״ק.
שיעור היטל

!! ,

י ייו

על

.״״°

 .6מפיק או ספק של מים לייצור תעשייתי ישלם היטל איזון בשקלים חדשים
על כל כמות המים המופקת או מסופקת לתעשיה כלהלן:
י

לייצור תעשייתי

מקורות  -על מים שעלותם אינה עולה על  0.28שקלים חדשים למ״ק,
שיעור ההיטל יהיה  0.045שקלים חדשים למ״ק:
כל ספק אחר  -על מים שעלותם אינה עולה על  0.28שקלים חדשים למ״ק
שיעור ההיטל יהיה  0.066שקלים חדשים למ״ק:
אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על  0.28שקלים חדשים למ״ק,
ישולם היטל חלקי בלבד ,בשיעור כזה שעלות המים יחד עם ההיטל לא
יעלו על  0.28שקלים חדשים למ״ק.״
י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
<חמ (3-27

רפאל איתן
שר החקלאות

תקנות המים )הענקות( )תיקון מס׳  ,(2התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  121לחוק המים ,התשי״ט ,'1959-ולאחר התייעצות במועצת
המים ,אני מתקין תקנות אלה:
1

ם״ח התשי״ט ,עמי  ;166התשכ״א ,עמ׳ .175

קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ן16.».¡990 ,
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החלפת תקנות
 4ו־5

בתקנות המים )הענקות( ,התש״ם , 1980-במקום תקנות  4ו־ 5יבוא:

.1

2

 .4מפיק או ספק של מים לחקלאות או לייצור תעשייתי אשר עלות המים שלו
עולה על  0.28שקלים חדשים למ״ק יהיה זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבין
עלות המים לבין  0.28שקלים חדשים למ״ק )להלן ,לפי הענין  -גבול ההענקה
לחקלאות או גבול הענקה לייצור תעשייתי(.

״הענקות על מים
לחקלאות ועל מים
לייצור תעשייתי

 .5מפיק או ספק של מים לצרכי בית ,מסחר ,מלאכה ,שירותים ושירותים
ציבוריים ,אשר עלות המים שלו ,בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה ,לפי

שיעור ההענקה

'״״"!1°

יכי

י

!

בית ,מסחר,

מלאכה ,שירותים
צ

ושירותים

'

ב ו ר י

'

ם

י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
)חמ (3-28
2

!

יי

ו

הענין ,היא  0.50שקלים חדשים למ״ק או יותר ,יהיה זכאי להענקה בשיעור
ההפרש שבין עלות המים לבין  0.50שקלים חדשים למ״ק )להלן  -גבול
ההענקה לצרכי בית(.״
רפאל איתן
שר החקלאות

ק״ת התש״ם ,עמי  :1698התש״ן ,עמ׳ .716

תקנות המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס׳ ,(3
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  112ו־ 159לחוק המים ,התשי״ט ,'1959-לאחר התייעצות
במועצת המים ועם שר הפנים ,ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7

בתקנה  7לתקנות המים)תעריפי המים המסופקים מאת מקורות( ,התשמ״ז , 1987-במקום
.1
פסקאות  1ו־ (2.1) 2יבוא:
2

״ .1מים לחקלאות
.1

u u

tun.iim

שם מפעל מקורות

ת ע י י ף

ב י ל

חדשי השנה,
שקלים חדשים
למ״ק

 1.1עמק הירדן )בייש(״ -
)א(

בעד  80%מכמות המים המוקצית

)ב(

בעד  20%הנותרים מכמות המים המוקצית

)ג(

בעד  30%מעל כמות המים המוקצית

0.195
0.32
0.355

בית שאן קידוחים -
)א(

בעד  80%מכמות המים המוקצית

0.175

)ב(

בעד  20%הנותרים מכמות המים המוקצית

0.275

)ג(

בעד  30%מעל כמות המים המוקצית

0.315

בית שאן מעינות -
)א(

בעד  80%מכמות המים המוקצית

0.04

)ב(

בעד  20%הנותרים מכמות המים המוקצית

0.06

)ג(

בעד  30%מעל כמות המים המוקצית

0.07

ס״ח התשי״ט ,עמ׳  :166התשל׳׳ו ,עמי .140
ק״ת התשמ״ז ,עמי  :1109התש״ן ,עמי  603ועמי .760

970

קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ן16.8.1990 ,

תעריף בכל
וחדשי השנה,
שקלים חדשים
למ״ק

שם מפעל מקורות

 1.4שפעה ,מילוי מאגרי שפעה -
)א( בעד  80%מכמות המים המוקצית

0.08

)ב( בעד  20%הנותרים מכמות המים המוקצית

0.10
0.135

)ג( בעד  30%מעל כמות המים המוקצית
 1.5גבול צפוני ,רחלים ,ראש פינה ,כפר הנשיא ,יסוד המעלה ,עמק
הירדן ,גולני׳ קרן בנא ,ה מ א ג ר י ם ״  . ,כ פ ר גלעדי ,שימרון  -הרי
אפרים ,מגדל  -נצרת ,עמק מזרחי ,רום כרמל ,שומרון ,אורן ,נחל
עירון ,עכו  -שפרעם ,גוש דן ,חולון ,שרון דרומי ,השפלה ,אשתאול,
שואבה ,אשקלון ,רמת הגולן ,נגב ,ערבה ,שפד״ן -
)א( בעד  80%מכמות המים המוקצית

0.25

)ב( בעד  20%הנותרים מכמות המים המוקצית

0.40

)ג( בעד  30%מעל כמות המים המוקצית

0.45

לצרכנים בתחום המועצה האזורית בית שאן.
כולל רמתניה ,אגם חיתל ,אגס יוסיפון.

 1.6מים לבריכות דגים

תעריף בעד
 2,000מ״ק
ראשונים לדונם
בשקלים חדשים
למ״ק

תעריף בעד
 2,000מ״ק
נוספים לדונם
בשקלים חדשים
למ״ק

בית שאן מעינות
שפעה

0.06
0.075

0.05
0.06

ה ע ר ה  :במפעל מקורות שבו מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה.על  500מיליגרם
כלורידים לליטר יחול התעריף שבטור הימני על  1,000המ״ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על
 3.000מ״ק הנוספים לדונם.
 .2מים לתעשיה
2.1

תעריף
בשקלים חדשים
למ״ק

שם מפעל מקורות

בית שאן  -מעינות
בית שאן קידוחים
רמת הגולן ,גבול צפוני ,ראש פינה ,גולני ,עמק הירדן ,כפר גלעדי ,קרךבנא,
שימרון  -הרי אפרים ,מגדל  -נצרת ,עכו  -שפרעם ,עמק מזרחי ,רום כרמל,
אורן  -חדרה ,שומרון ,חולון ,גוש דן ,השפלה ,אשתאול ,שואבה ,אשקלון,
נגב ,יוטבתה ,ערבה
י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
<חמ (3-807

קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ן16.8.1990 ,

0.09
0.24

0.28״

רפאל איתן
שר החקלאות
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תקנות המים )תעריפי מים ברשויות מקומיות( )תיקון מסי ,(2
התש׳׳ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  112וי 159לחוק המים ,התשי״ט  ,'1959לאחר התייעצות עם
מועצת המים ,באישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת ובהסכמת שר
הפנים ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

.1

בתקנה  4לתקנות המים )תעריפי מים ברשויות מקומיות( ,התשמ״ז- 1987-
2

)(1

במקום פסקה  2.1יבוא:
״ 2.1לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית  -כאשר כל או מרבית
כמות המים לתעשיה מופקת בידי הרשות המקומית -־
בשקלים חדשים

0.30

בגבולות הכמות המוקצבת
מעל לכמות המוקצבת -
בעד כמות מים נהרגת שהיא עד  10%מהכמות המוקצבת

0.60

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל  10%מהכמות המוקצבת 1.10״
)(2

במקום פסקה  3.1יבוא:
״ 3.1לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית ~ כאשר כל או מרבית
כמות המים מופקת בידי הרשות המקומית  -כמפורט בטבלה שלהלן:
מעל לכמות המוקצבת

בגבולות
 .הכמות
המוקצבת

שם הרשות המקומית

בעד כמות בעד כמות
נחרגת
נחרגת שהיא
שהיא מעל
עד 10%
מהכמות  10%מהכמות
המוקצבת
המוקצבת

בשקלים חדשים למ״ק

מועצה אזורית עמק הירדן

0.185

0.485

0.985

עירית חדרה; מועצות מקומיות :אליכין ,בני־
מינה ,זכרון יעקב ,יסוד המעלה ,מנחמיה ,פרדס
חנה-כרכור

0.245

0.545

1.045

כל יתר הרשויות שלא פורטו לעיל

0.280

0.580

1.080׳

י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
)וומ (3-29

רפאל איתן
שר החקלאות

ם״ח התש״׳ט ,עמי  :166התשכ״א ,עמי .175
ק׳׳ת התשמ״ז ,עמ׳  :1104התש״ן ,עמי .756

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מסי  ,(81התש״ו־990ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
סייח התשמ״ו ,עמ׳ .2
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בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט /1989-בחלק עשירי ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳ :י

המצרך
״ ל ח ם כ ה ה )אחיד(
לחם לבן

.2

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

המשקל בגרמים

תיקון התוספת

טור ב׳
המחיר בש״ח במכירה
באזור אילת -
לצרכן
לקמעונאי

750

1.00

1.10

0.86

0.95

750

1.07

1.20

0.92

1.03״.

תחילתו של צו זה ביום ב׳ באב התש״ן ) 24ביולי .(1990

תחילה

א׳ באב התש״ן ) 23ביולי (1990
משה נסים
שר התעשיה והמסחר

<חמ (3-1978

יצחק מודעי
ש ר האוצר

ק״ת התשמ״ט ,עמי  :421התש״ן ,עמי  5ועמי .472

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מסי  ,(82התש״ן1990-
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״ט , 1989-בחלק שני ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:

תיקון התוספת

2

שם המצרך

התכולה

האריזה

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

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
בש״ח
לצרכן
אילת

׳בירה ״ ג ש ר ״ או
״נשר פלוס״

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

0.75

0.65

בירה ״ ג ו ל ד ס ט א ר ״

 35ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

0.70

0.60

בירה ״ ג ו ל ד ס ט א ר ״

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

0.85

0.75

בירה ״ ג ו ל ד ס ט א ר ״

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חד־פעמי

1.25

1.05

מ ש ק ה ל ת ת )מאלט(

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

0.70

0.60

.2

תחילתו של צו זה ביום ד׳ באב התש״ן ) 26ביולי .(1990

ב׳ באב התש״ן ) 24ביולי (1990
משה

)חמ (3-1978

נסים

שר התעשיה והמסחר
1
2

יצחק מודעי
שר האוצר

סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ט ,עמי  421ועמי  :1350התש״ן ,עמי  415ועמי .689

קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ן16.8.1990 ,
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(83התש״ן990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט-־ , 1989בחלק שנים־עשר ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן
יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:
ג

המשקל

שם המצרך

״מלח שולחן מעולה

תחילה

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

האריזה

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
בש״ח
לצרכן.
אילת

 1ק״ג

שקית או חבילה

0.66

0.53

מלח מטבח מעולה ״גביש״

 1ק״ג

שקית או חבילה

0.68

0.56

מלח מטבח רגיל

 1ק״ג

שקית או חבילה

0.66

0.53״

תחילתו ש ל צו זה ביום ד׳ באב התש״ן ) 26ביולי .(1990

.2

ב׳ באב התש״ן ) 24ביולי (1990
מ ש ה נסים
שר התעשיה והמסחר

)חמ 13-1978

1

2

יצחק מודעי
שר האוצר

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ט ,עמי  :421התש״ן ,עמי  35ועמי .487

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה()שינוי התוספת השניה
לחוק( )מס׳  ,(7התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו) <1985-להלן  -החוק( ,אני מצווה לאמור:
בתוספת השניה לחוק ,אחרי פסקה 537־ יבוא:

תיקון התוספת
השניה

.1

תחילה

תחילתו של צו זה מיום כ׳ בטבת התש״ן) 17בינואר  (1990ועד ליום ז׳ בסיון התש״ן
.2
) 31במאי .(1990

״) (538מחיר הנגבה על־ידי ספק גז מצרכן גז עבור גז כמשמעותו בפרק ד׳ ש ל חוק
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( ,התשמ״ט.'1989-״

ח׳ בסיון התש״ן ) 1ביוני (1990
)חמ (3-1974

יצחק שמיר
ראש הממשלה ,שר האוצר
ושר האנרגיה והתשתית

י סייח התשמ״ו ,עמי  ;2התשמ״ט ,עמי .2
ק״ת התש״ן ,עמי .718
סייח התשמ״ט ,עמי .28
2

3
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם()תיקון(,
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״דו,'1957-
אני מצווה לאמור:
בסעיף ) 17ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(,
.1
התשמ״ג , 1983-במקום פסקה ) (3יבוא:

תיקון סעיף 17

2

״) (3היצרן או היבואן יציג ,וכן ימכור על פי דרישה ,את המחירון של כל מוצרי
התעבורה אותם הוא מייצר או מייבא.״
י׳ באב התש״ן ) 1באוגוסט (1990
<חמ -202

משה

(3

קצב

שר התחבורה
י סייח התשי״וז ,עמ׳ .24
ק״ת התשמ״ג ,עמ׳  :1090החש״ן ,עמי .42
2

צו מילווה המדינה )הגדלת סכום המילווה( ,התש״ו_990ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט) '1979-להלן-החוק( ,ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
הסכום אשר הממשלה מורשית ללוות בשם המדינה על פי החוק מוגדל בזה לסכום כולל של
.1
 40,000מיליון שקלים חדשים.

הגדלת סכום

י׳ באב התש״ן ) 1באוגוסט (1990
יצחק מודעי
שר האוצר

<חמ (3-1332

י סייח התשל״ט ,עמי  :112התשמ״ח ,עמי .211

הודעת מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( ,התש״ן990-ו
בתוקף הוראת תקנה  3לתקנות מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( ,התשמ״ד ,'1984-אני
מודיע לאמור:
.1

נוסח תקנה  1לתקנות האמורות הוא החל ביום ח׳ בתמוז התש״ן) 1ביולי  (1990כדלקמן:

״הגדלת סכומים

.1

העלאת אגרה

הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצדם:
) (1בסעיף  64 - 94שקלים חדשים:
) (2בסעיף  94 - 95שקלים חדשים.״

ח׳ באב התש״ן ) 30ביולי (1990
1חמ (3-1407

יצחק מודעי
שר האוצר

ק״ת התשמ״ד ,עמי  :1409התשמ״ט ,עמי .1246

קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ן16.8.1990 ,
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הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( )מס׳  ,(2התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנות 13א ו־ 25לתקנות מס ערך מוסף ,התשל״ו) '1976-להלן ־ -תקנות
מע׳׳מ( ,ותקנה  2לתקנות מס ערך מוסף )תיקון מם׳  ,(3התשמ״ד , 1984-אני מודיע לאמור:
2

תיאום סכומים

נוסח תקנה 13א)א( ו־)ב() (1ו־) (2לתקנות מע״מ הוא מיום ח׳ בתמוז התש״ן ) 1ביולי
.1
 (1990כדלקמן:
׳׳)א( היה מס התשומות בתקופת דו״ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס
שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה ,והעודף הוא בסכום נמוך מ־ 2,783שקלים
חדשים ,לא יוחזר העודף ,והעוסק המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף שיגיע ממנו
לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.
)ב( היד ,מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה ,לרבות עודף מס התשומות
מתקופת הדיווח הקודמת ,עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה,
יחולו כללים אלה:
) (1היה העודף נמוך מ־ 519שקלים חדשים  -לא יוחזר העודף ,והעוסק
המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח
הרצופה השלישית:
)(2

עדכון סכומים

.2

היה העודף בסכום  519שקלים חדשים ומעלה  -יוחזר העודף״.

נוסח תקנה )25א( לתקנות מע״מ הוא מיום ח׳ בתמוז התש״ן ) 1ביולי  (1990כדלקמן:
״)א( הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים )גביה( בשל חוב מס ,יווספו עליו
ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ,בגבייתו ובעיקול טובין ,בשיעורים אלה:
) (1לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס ,כתב הרשאה ,או מתן צו למכירת
נכסים  9 -שקלים חדשים!
)(2

ביצוע עיקול  12 -שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.״

ח׳ באב התש״ן ) 30ביולי (1990
יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ (3-518

י

1
2

ק״ת התשל״ו ,עמ׳  :1590התש״ן ,עמי .339
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .1408

צו חינוך מיוחד )הכרה בארגונים ציבוריים( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק החינוך המיוחד ,התשמ״ח־ 1988י ,אני מצווה לאמור:
הכרה בארגונים

.1

הארגונים המפורטים להלן מוכרים בארגונים ציבוריים לענין החוק האמור:

ציבוריים

)(1

אהדה .אגודת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בתנועה הקיבוצית:

)(2

איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל:

)(3

איל״ן ,ארגון ישראלי לילדים נפגעים:

)(4

אלו״ט ,אגודה לאומית לילדים אוטיסטים:

)(5

אלע״ם ,ארגון לקידום עוירים:

ס״ח התשמ׳׳ח ,עמי .114
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) (6אנו״ש:
) (7אקי״ם .אגודה לקימום מפגרים:
) (8ארגון הורים של החינוך המיוחד:
) (9המועצה הלאומית לשלום הילד:
) (10ויצ״ו:
) (11ית״ד ,אגודה לשיקום ילדי תסמונת דאון:
) (12מיח״א ,מחנכי ילדים חרשים אלמים:
) (13ניצן ,אגודה לקידום ילדים לקויי למידה:
) (14קדימה ,ארגון.לטיפול בילדים פגועי מוחין:
) (15שמע ,לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי שמיעה.
ב׳ באב התש״ן ) 24ביולי (1990
זבולון המר
שר החינוך.והתרבות

<חמ (3-2240

הודעת בתי־הדין השרע״ם )אגרות( )מס׳  ,(2התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי־הדין השרעיים )אגרות( ,התשכ״ח,'1968-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת לתקנות הוא החל ביום ח׳ בתמוז התש״ן
.1
) 1ביולי  (1990כדלקמן:

שינוי סכומים

״תוספת
)תקנה (3
האגרה בשקלים חדשים

 .1בעד תובענה בעניני נישואין ,גירושין ,שלום בית ,מזונות ,אפוטרופסות,
החזקת ילדים ,אימוץ ,ירושות ,עזבונות ,צוואות והקדשות

69.30

.2

בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק

48.64

.3

בעד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפסק־דין שניתן במעמד צד אחד

55.60

.4

בעד הליך ביניים וסעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית

34.75

.5

בעד רשיון שנתי של טוען שרעי

139.01

.6

בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

69.30

.7

בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

1.38

.8

בעד כל ענין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי תוספת זאת

48.64

.9

בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

13.89״

י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
<חמ >3-1690
י ק״ת התשכ״ח ,עמי  :1955התשמ״ח ,עמי  :541התש״ן ,עמי .491
קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ן16.8.1990 ,

אבנר חי שא ק י
׳השר לעניני דתות

977

הודעת בתי־הדין הדרוזייט )אגרות( )מס׳  ,(2התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי־הדין הדרוזיים )אגרות( ,התשל״ג'1973-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת לתקנות הוא החל ביום ח׳ בתמוז התשי׳ן
.1
) 1ביולי  (1990כדלקמן:

״תוספת
)תקנה (2
האגרה בשקלים חדשים

.1

בעד תובענה בעניני נישואין וגירושין ,שלום בית ,מזונות ,אפוטרופסות,
החזקת ילדים ,אימוץ ,ירושות עזבונות וצוואות

69.30

.2

בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק

48.64

.3

בעד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפםק־דין שניתן במעמד צד אחד

55.60

.4

בעד הליך ביניים וסעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית

34.75

.5

בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

69.30

.6

בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

1.38

.7

בעד כל ענין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי תוספת זאת

48.64

.8

בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

"13.89

י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
א ב נ ר חי ש א ק י
השר לענינ דתות

)חמ (3-1691
ק׳׳ת התשל״ג ,עמי  :1280התשמ״ח ,עמי  !542התש״ן ,עמ׳ .492

הודעת מס שבח מקרקעין )מס רכישה( )מס׳  ,(3התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה( )תיקון מסי ,(4
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע לאמור:
שינוי שווי הזכות
במקרקעי!

עקב עליית המדד ,שווי הזכות במקרקעין בתקנות  2ו־ 16לתקנות מם שבח מקרקעין
.1
)מס רכישה( ,התשל״ה־) 1974להלן  -התקנות העיקריות( ,הוא מיום כ״ג בתמוז התש״ן)16
ביולי  (1990ואילך כך:
2

) (1בתקנה )(2)2א( לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״ 69,930שקלים
חדשים״ בא ״ 76,880שקלים חדשים״ ובמקום ״ 173,295שקלים חדשים״ בא
״ 190,510שקלים חדשים״.
) (2בתקנה )16ב( לתקנות העיקריות ,בפסקאות ) (2ו־) ,(3בכל מקום ,במקום
״ 53,500שקלים חדשים״ בא ״ 58,815שקלים חדשים״.
כ ״ ג בתמוז התש״ן ) 16ביולי (1990
1חמ (3-232

1
2

978

משה גביש
מנהל מס שבח מקרקעין

ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .1958
ק״ת התשל״ה ,עמי  :140התש׳ץ ,עמי .796

קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ן16.8.1990 ,

הוראות מס הכנסה)ניהול פנקסי חשבונות()מס׳ ) (2תיקון מס׳  ,(2התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  130לפקודת מס הכנסה' ,אני מורה לאמור:
בסעיף )2א( להוראות מם הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות()מס׳  ,(2התשל׳׳ג) 1973-להלן
.1
 ההוראות העיקריות( ,ברישה ,במקום ״לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״לפקודה! לענין זה ,״הכנסהלפי סעיף  (1)2לפקודה  -״ .
2

.2

בתוספת ט׳ להוראות העיקריות ,בסעיף

- 4

תיקון סעיף 2

תיקון תוספת ט׳

) (1אחרי הרישה יבוא:
״)א( לגבי עסקאות שהוצעו בידי המוכר  -״ !
) (2בפסקה ) ,(5המלים ״קניה״ ,״שכירות״ ,״חכירה״  -יימחקו!
) (3בסופו יבוא:
)ב( לגבי עסקאות שהוצעו בידי הקונה -
) (1שם הקונה ומענו!
) (2תאריך הצעת העסקה:
) (3תיאור העסקה שהוצעה )קניה ,שכירות ,חכירה ,משכנתה וכד׳(!
) (4דמי תיווך שנתקבלו:
) (5שם המוכר ומספר העמוד או הכרטיס בספר העסקאות שבו נרשמו
פרטי העסקה שהוצעה בידי המוכר.׳״
בתוספת י״א להוראות העיקריות ,בסעיף  ,2בפסקאות )א()) ,(3ב() (3ו־)ג() ,(4המלים
.3
״בסכום עד  50שקלים חדשים״ יימחקו ובמקום המלה ״במזומן״ יבוא ״מיד״.

תיקון תוספת י״א

ח׳ באב התש״ן ) 30ביולי (1990
משה גביש
נציב מם הכנסה

<חמ >3-308

י דיני נ?דינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
י ק״ת התשל״ג ,עמ׳  :626התש״ן ,עמי .139

הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים )אגרה( ,התש״ן990-ז
בתוקף סמכותי לפי תקנה )5ה() (3לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ״ו'1986-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב שינויים במדד ,נוסח תקנה )5ד( לתקנות הוא כמפורט להלן:
״)ד( המבקש לעיין במידע לפי תקנות אלה ישלם אגרה של  6.91שקלים חדשים:
התשלום ייעשה על ידי הדבקת בולי הכנסה על גבי טופס הבקשה.״

י״ד באב התש״ן ) 5באוגוסט (1990
1חמ (3-1664

י ע ק ב ט ר נ ר  ,רב־ניצב
המפקח הכללי ש ל המשטרה

ק״ת התשמ״ו ,עמ׳  :498התשמ״ח ,עמי .954

קובץ התקנות  ,5286כ״ה באב התש״ו16.8.1990 ,
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המלטת

מ ש כ ו ר ת 3וש*$י מ ש ר ה ש י פ מ ו י ת )תיקו!(־

התש״ן1990-

ב ת ו ק ף ה ס מ כ ו ת לפי ס ע י ף  (»)10לחוק־יסוד :השפיטה  ,ס ע י ף  8ל ח ו ק ב י ת הדין ל ע ב ו ד ה ,
1

התשכ״3ז , 1969-ס ע י ף  (3)26ל פ ק ו ד ת התעבורה* ,ס ע י ף  17לחוק ה ד י י נ י ם ,
2

התשפ״ו/'1955-

ס ע י ף  14לחוק ה ק א ד י ם  ,התשכ״א 1961׳' ,ו ס ע י ף  20לחוק ב ת י הדין ה ד ת י י ם הדרוזיים,

התשכ״ג 1962-׳ /מחליטה ועדת הכספים של ה כ נ ס ת לאמור:
תיקון סעיף 4

תחילה

בהחלטת מ ש כ ו ר ת נ ו ש א י מ ש ר ה ש י פ ו ט י ת  ,התשמ״א , 1981-בסעיף  ,4ב מ ק ו ם ״ מ ע ש ר י ם

.1
וחמש״ יבוא ״משלושיט ושתיים״.

7

תחילתה ש ל החלטה זו ביומ ח ׳ ב ת מ ו ז ה ת ש ״ ן ) 1ביולי .(1990

.2

ז׳ באב ה ת ש ״ ן ) 29ביולי (1990
1חמ 13-628

אברהם שוחט

י

יושג ראש ועדת הכספים
סייח
סייח
י דיני
י סייח
סייח
* ס״ ח
ק״ח
1

1

5

7

התשמ״ד ,עמי
התשכ״ט ,עמי
מדינת ישראל,
התשט״ו ,עמי
התשכ״א ,עמי
התשכ״ג ,עמי
התשמ״א ,עמי

.78
.70
נוסח חדש  ,7עמי .173
.68
.118
.20
.1448

ת33ית

ל ש י ו ו ק 9רי ה ד ר ) ת י ק ו ן מ ס י  ,12ה ת ש ״ ן ״ 1 9 9 0

ב ת ו ק ף ס מ כ ו ת ה לפי סעיף  3ל פ ק ו ד ת ש י ו ו ק פ ר י ה ה ד ר  ,'1947 ,ו ת ק נ ו ת פ ר י ה ד ר ) ס מ כ ו י ו ת
מ ו ע צ ת השיווק( ,התש״3ז , 1949-ע ו ר כ ת ה מ ו ע צ ה ל ש י ו ו ק פ ר י ה ד ר ת כ נ י ת זו:
2

תיקון סעיף

1

ב ס ע י ף  1ל ת כ נ י ת לשיווק פרי הדר ,ה ת ש מ ״ ה  / 1 9 8 5 -ב ה ג ד ר ת ״ פ ר י ה ד ר ״  ,א ח ר י
.1
״ א ת ר ו ג י ם ״ יבוא ״וקומקואט״.

וו׳ ב א ב התש״ן ) 30ביולי (!990
יצחק

<חמ (3-158

עזרא

י ו ש ב ר א ש ה מ ו ע צ ה ל ש י ו ו ק פ ר י חדר
1
2

י

עייר  ,1947תוס׳  ,1עמי  :204מ״ח התשמ״ט ,עמי .30
ק״ת התש״ט ,עמי .204
ק״ת התשמ״ה ,עמי  :1214התש״ן ,עמי .8

תיקון

ש ש ת דפוס

בסעיף  3לכללי הסדרית במשק המדינה )תיקוני חקיקה()תיאום ההכנסה ורישום ההטבות י ש נ ת
המס  ,(1990התש״ן- 1990-
)(1

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ריביות״ צריך להיות ״ריבית״:

)(2

בסעיף קטן )ב() (2) ,(1ו־) ,(3בתקום ״פסקת״ צריך להיות ״פסקת משנה״.
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