רשומות

קובץ התקנות
ל׳ בםיון התשג״א

5362

 12ביוני 1991

עמוד
תקנות העבירות המינהליות)קנם מינהלי  -הוראות שירות התעסוקה()תיקון מם׳  ,(2התשנ׳׳א926 .. 1991-
926
תקנות מם הכנסה)עיתונאי חוץ( ,התשנ״א1991-
927
צו מילווה המדינה)הגדלת סכום המילווה( ,התשנ״א1991-
927
תקנות הביטוח הלאומי)מענק אשפוז בביטוח אימהות()מס׳  ,(3התשנ״א1991-
תקנות הביטוח הלאומי )ניכוי מענק לפי פרק ג׳ לחוק מקצבת נכות לפי פרק ו׳) (2תיקון(,
927
התשנ׳׳א1991-
928
תקנות הביטוח הלאומי)תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון()תיקון( ,התשנ״א1991-
928
תקנות הנכים)טיפול רפואי()תיקון מם׳  ,(2התשנ׳׳א1991-
תקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה(
929
)תיקון מם׳  ,(2התשנ״א1991-
צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעור השכר הקובע ,הדרגה הקובעת והתגמול לנכה
929
מחוסר פרנסה ונצרך()תיקון מס׳  ,(2התשנ׳׳א1991-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים(
930
)תיקון מס׳  ,(2התשנ״א1991-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות
930
להשכלה על תיכונית()תיקון מס׳  ,(3התשנ״א1991-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם רכישת
931
מקצוע או השכלה כללית או מקצועית()תיקון מס׳  ,(2התשנ״א1991-
צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים( )תיקון מס׳ ,(2
התשנ״א1991-
צו המועצות המקומיות)ב()תיקון התוספת הראשונה ,עילוט( ,התשנ״א1991-

931
932

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -הודאות שידות התעסוקה(
)תיקון מס׳  ,(2התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ד  2לחוק העבירות המינהליות ,התשמ״ו ,'1985-בהסכמת שר
העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה )2ג( לתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -הוראות שירות התעסוקה(,
.1
התשמ״ח , 1988-במקום ״כפל הקנס״ יבוא ״כפל הקנס המינהלי״.
2

ט״ז באייר התשנ״א ) 30באפריל (1991
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

)חמ (3-1922

ס״ח התשמ׳׳ו ,עמ׳ .31
ק״ת התשמ׳׳ח ,עמי  ¡718התשנ׳׳א ,עמ׳ .412

תקנות מס הכנסה )עיתונאי חוץ( ,התשנ״א-ז199
בתוקף סמכותי לפי סעיף  245לפקודת מס הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״עיתונאי חוץ״  -תושב חוץ שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתונאית והוא רשום בהתאגדות
עיתונאי החוץ בישראל;
״עבודה עיתונאית״  -עבודה הנעשית כדי להכין כתבה עיתונאית בעיתון יומי ,בשבועון או
בירחון או כדי להכין כתבה משודרת לאמצעי תקשורת המוני אלקטרוני ,או כדי לסייע בהכנת
כתבה כאמור.
עיתונאי חוץ זכאי לנכות מהכנסתו מעבודה עיתונאית את ההוצאות הבאות:

ניכוי הוצאות
שהייה

.2

הגו:לת ההוצאה
לגרי תקופת
שהייה בווו״ל

על אף האמור בכל דין ,עיתונאי חוץ ששהה מחוץ לישראל בשנת המס תקופה מצטברת
.3
העולה על  30ימים ,יהא רשאי לנכות רק חלק מההוצאות המפורטות בתקנה  ,2כיחס התקופה
שבה שהה בישראל בשנת המס ,לכלל שנת המס.

) (1סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל,
ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד
השומה:
) (2סכום שלא יעלה על  100שקלים חדשים שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום
שהייה בישראל! הסכום האמור יותאם לעליית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה
כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרת השקלים החדשים הקרובים.

על הכנסתו החייבת של עיתונאי חוץ מעבודה עיתונאית יחול מס בשיעור  25%במקום
.4
השיעורים הקבועים בסעיף  121לפקודה ,והכנסה זו תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו
החייבת.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .20
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.5

תחילה

תחילתן של תקנות אלה החל ביום ט״ו בטבת התשנ״א ) 1בינואר .(1991

י ״ ג בםיון התשנ׳׳א ) 26במאי (1991
יצחק מודעי
שר האוצר

)חנ 13-2307

צו מילווה המדינה )הגדלת סכום המילווה( ,התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט) '1979-להלן  -החוק( ,ובאישור
וע-ת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
הסכום אשר הממשלה מורשית ללוות בשם המדינה על פי החוק מוגדל בזה לסכום כולל של
.1
 50,000מיליון שקלים חדשים.

הגדלת הסכים

י״ג בסיון התשנ׳׳א ) 26במאי (1991
יצחק מודעי
שר האוצר

<חכ (3-1332

ס״ח התשל״ט ,עמ׳  !112התשמ״ח ,עמי .211

תקנות הביטוח הלאומי)מענק אשפת בביטוח אימהות()מס׳  ,(3התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94א ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב( ,התשכ״ח-
 ,'1958ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

סכום מענק האשפוז לענין סעיף 94א לחוק יהיה  2,405שקלים חדשים.

סכום מענק
אשפוז

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

תחילה

י׳ בםיון התשנ״א ) 23במאי (1991
יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

)ח! ז >3-185

י סייח התשכ״ח ,עמי  ¡108התשמ׳׳ו ,עמי  :64ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .785

תקנות הביטוח הלאומי)ניכוי מענק לפי פרק ג׳ לחוק מקצבת נכות לפי פרק ו׳(2
)תיקון( ,התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 143ו( ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
החשכ״ח ,'1968-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  6לתקנות הביטוח הלאומי)ניכוי מענק לפי פרק ג׳ לחוק מקצבת נכות ל י
.1
ו׳ ,(;2התשמ״ד , 1984-במקום ״עד יום י״א בתשרי התשנ״א) 30בספטמבר (1990״ יבוא ״עד יום
כ* ג בתשרי התשנ״ב ) 31באוקטובר (1991״.
פ

פ

ר

ק

תיקון תקנה 6

2

1
2

ס׳׳ח התשנ״ח ,עמ׳  ¡108התשנ״א ,עמ׳ .108
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ¡1960התשמ״ט ,עמי .1354
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.2

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י״א בתשרי התשנ״א ) 30בספטמבר .(1990

ט״ז בסיון התשנ״א ) 29במאי (1991
)חמ (3-1777

יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי )תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון( )תיקון(,
התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  123וי 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ׳׳ח-
 ,4968אני מתקין תקנות אלה:
החלפת שם
ה ת ק נ ו ת

תיקיו

תקנה 5

תקנות הביטוח הלאומי )תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון( ,התשמ״ו, 1985-
.1
ייקראו :״תקנות הביטוח הלאומי )תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני(,
התשמ״ו1985-״ )להלן  -התקנות העיקריות(.
2

.2

בתקנה )5א( לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
״) (6תושב ישראל שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות,
התש״י , 1950-כל עוד לא חלפו עשרים וארבעה חודשים מיום עלייתו ארצה״.
3

תחולה

.3

תקנות אלה יחולו על מי שעלה לארץ ביום תחילתן של התקנות או אחרי יום זה .

כ״ו באייר התשנ״א ) 10במאי (1991
יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

)חמ (3-791

1
2
3

סייח התשכ״ח .,עמ׳  ¡108התשמ״ו ,עמ׳  ¡21התש״ן ,עמי .188
ס׳׳ח התשמ׳׳ו ,עמי .211
סייח התש״י ,עמי  ¡159התש״ל ,עמי .34

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון מס׳  ,(2התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט~] 1959נוסח
משולבן' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 14א

בתקנה 14א)א() (1לתקנות הנכים)טיפול רפואי( ,התשי״ד , 1954-במקום ״64.2%״ יבוא
.1
״65.8%״ ,ובמקום ״89.9%״ יבוא ״92.2%״.

תחילה

.2

2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
)חמ (3-772

משה א ר נ ס
שר הבטחון

ס״ח התשי״ט ,עמי  ¡276התש׳ץ ,עמי .20
ק״ת התשי״ד ,עמי  ¡500התשנ״א ,עמ׳ .745
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תקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
וההליכה( )תיקון מס׳  ,(2התשנ׳׳א-ו199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ד ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי׳׳ט] 1959-נוסח
משולב[  ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה  3לתקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
.1
וההליכה( ,התשמ״ד , 1984-בפסקה ) ,(1בטור בי ,במקום ״58%״ יבוא ׳׳59.5%״.

תיקון תקנח 3

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

תחילה

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
משה א ר נ ס
שר הבטחון

<חכ (3-1144
1

ם׳׳ח התשי״ט ,עמ׳  ¡276התש״ן ,עמ׳ .20
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ¡2068התשנ״א ,עמי .745

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעור השכר הקובע ,הדרגה הקובעת
והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( )תיקון מס׳  ,(2התשנ״א-ז99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח משולבן',
בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מצווה לאמור
בסעיף  1לצו הנכים )תגמולים ושיקום()העלאת שיעור השכר הקובע ,הדרגה הקובעת
!.
והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( ,התשמ״ח) 1987-להלן  -הצו העיקרי( ,במקום ״85.9%״
יביא ״88.1%״.

תיקון סעיף 1

2

.2

תיקון סעיף 2

בסעיף  2לצו העיקרי -

) (1בפסקה א ,במקום ״31%״ יבוא ״31.8%״ ובמקום ״46%״ יבוא ״47.2״:
) (2בפסקה ב ,במקום ״46%״ יבוא ״47.2%״ ובמקום ״64.2%״ יבוא ׳׳65.8%״!
) (3בפסקה ג ,במקום ״64.2%״ יבוא ״65.8%״ ובמקום ״89.9%״ יבוא ״92.2%״.
בסעיף  4לצו העיקרי ,במקום 101.7%״ יבוא ״ ,104.3%ובמקום ״112.9%״ יבוא
.3
״115.8%״.
.4

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

תיקון סעיף 4

תחילה

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
)חמ (3-1755

משה א ר נ ס
שר הבטחון

ס״ח התשמ״ט ,עמי  ¡276התש״ן ,עמ׳ .20
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳  ¡208התשנ״א ,עמי .763
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון
צרכים מיוחדים( )תיקון מס׳  ,(2התשנ״א-ז199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,'1950-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון
.1
צרכים מיוחדים( ,התשמ׳׳ד , 1984-במקום הטבלה יבוא:
2

׳׳)א( הסעיף -

תוספת נשקלים וודשים

) (1סעיף )7ב(
) (2סעיף )7ג(
)7ד(
)7ה(
)8ב(
)8ג(

)(3
)(4
)(5
)(6

סעיף
סעיף
סעיף
סעיף

)(7
)(8
)(9
)(10
)(11

סעיף )8ד(
סעיף )8ה(
סעיף )9א(
סעיף (1)13
סעיף (2)13

) (12סעיף 13ב)(1
) (13סעיף 13ב)(2

105.69
105.69
105.69
105.69
211.66
 211.66בתוספת  132.96בעד כל יתום
שלאחר הראשון
105.69
105.69
132.96
132.96
 132.96בתוספת  132.96בעד כל יתום
שלאחר הראשון
132.96
 132.96בתוספת  132.96בעד כל יתום
שלאחר הראשון

)ב( לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף )8ב(
או )8ג( והיא אם ליתום של הנספה שמלאו לו  18שנים
132.96״
וטרם מלאו לו  21שנים
תודלה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
)חמ (3-1501
ס״ח התש״י ,עמ׳  !162התשמ״ט ,עמ׳ .10
ק״ת התשמ׳׳ד ,עמ׳  ¡1394התשנ״א ,עמ׳ .761

משה א ר נ ס
שר הבטחון

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים
להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית( )תיקון מס׳  ,(3התשנ״א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )33א( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,'1950-אני מתקין תקנות אלה:
טייח התש״י ,עמי  ¡162התשמ״ט ,עמי .10
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בתקנה' 10לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים
.1
להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית( ,התשי״ט , 1959-בתקנת משנה )א() ,(3במקום
״55.9%״ יבוא ״57.2%״.

תיקון וזקנה 10

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

תחילה

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
משה א ר נ ס

<חמ 0-1403

שר הבטחון
ק״ת התשי״ט ,עמ׳  !848התשנ׳׳א ,עמ׳  761ו־.762

2

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום()חינוך יתומים לשם
רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית()תיקון מס׳  ,(2התשנ״א-ז99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )33א( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,'1950-אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  11לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()חינוך יתומים
.1
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( ,התשי״ט , 1959-בתקנת משנה )א(),(4
במקום ״55.9%״ יבוא ״57.2%״.

תיקון תקנה 11

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

תחילה

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
משה א ר נ ס

<חמ (3-1403

שר הבטחון
ס״ח התש״י ,עמ׳  !162התשמ׳׳ט ,עמ׳ .10
ק״ת התשי״ט ,עמ׳  !844התשנ״א ,עמ׳ .762

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי
תגמולים( )תיקון מסי  ,(2התשנ״א-ז199
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש״י ,'1950-בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי
.1
תגמולים( ,התשמ״ח) 1987-להלן  -הצו העיקרי( ,במקום ״107.2%״ יבוא ״109.7%״.

תיקון סעיף 1

2

.2

בסעיף  3לצו העיקרי ,במקום ״136.4%״ יבוא ״139.6%״.

.3

בסעיף  4לצו העיקרי ,במקום ״48.2%״ יבוא ״49.4%״.

י

תיקון סעיף 3
תיקון סעיף 4

י ס״ח התש״י ,עמ׳  !162התשמ״ט ,עמי .10
ק״ת התשמ׳׳ח ,עמי  !203התשנ״א ,עמ׳ .763
2
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תיקון סעיף 5

.4

בסעיף  5לצו העיקרי ,במקום ״71.5%״ יבוא ״73.2%״.

תחילה

.5

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
)חמ (3-1502

משה א ר נ ס
שר הבטחון

צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון התוספת הראשונה ,עילוט(,
התשנ״א-ו 199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
הוספת פרט <קא>
ל ת י ס פ ת

ה ר א ש י נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג) 1953-להלן  -הצו העיקרי(,
.1
אחרי פרט )ק( יבוא:
2

״)קא( המועצה המקומית עילוט,
תאריך הקמתה :כ״ד בסיון התשנ״א ) 6ביוני .(1991
תחום המועצה :גושים וחלקי גושים רישום קרקע )ועד בכלל(.
גושים 17483 :עד  - 17501 ,17485בשלמותם.
חלקי גושים 17486 :עד  ,17488כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ג בםיון התשנ״א) 26במאי  ,(1991שהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עלית
ובמשרד המועצה המקומית עילוט )להלן  -המפה(:
שטח בנוי של הכפר עילוט כמסומן במפה.״
אישור התקציב

תחילה

על אף האמור בסעיף 186ג)א( לצו העיקרי ,רשאי ראש המועצה להכין את הצעת התקציב
.2
לשנת הכספים  1991לא יאוחר מתום  60ימים מיום תחילתו של צו זה! המועצה תאשר את הצעת
התקציב ,בשינויים או בלי שינויים ,עד תום  90ימים מיום תחילתו של צו זה.
.3

תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיון התשנ״א ) 6ביוני .(1991

י״ג בםיון התשנ״א ) 26במאי (1991
1חמ (3-701

א ר י ה ד רע י
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ג ,עמ׳  !1174התש״ן ,עמ׳ .959
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קובץ התקנות  ,5362ל׳ בסיון התשנ״א12.6.1991 ,

 0334-2883א158

סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

