רשומות

קובץ התקנות
י״ד באלול התשנ״ג

5541

 31באוגוסט 1993

עמוד
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן()תיקון( ,התשנ״ג1993-

1090

תקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים()תיקון( ,התשנ״ג1993-

1090

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השניה לחוק()מס׳ ,(8
התשנ״ג1993-

1090

צו המועצות המקומיות <ב>)תיקון התוספת הראשונה ,שהם( ,התשנ״ג1993-

1091

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()מודיעים ,תיקון( ,התשנ״ג1993-

1092

צו איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה ,״דרום יהודה״ ,התשנ׳׳ג־1993

1094

הודעת מם שבח מקרקעין)מס רכישה()מסי  ,(5התשנ׳׳ג־ 1993
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תיקון טעות

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן( )תיקון( ,התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,ה ת ש ל ״ ה  , ! ^ -ולאחר
התייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה ,אני מצווה לאמור:
1

החלפת סעיף 1

במקום סעיף  1לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן( ,התשל׳׳זי , 1977יבוא:

.1

2

 .1חברת ביטוח ,באמצעות ״אבנר״ איגוד נפגעי רכב בע״מ ,תעביר לקרן ,עד
ל־ 5בכל חודש 5.15 ,אחוזים מדמי הביטוח ששולמו לה בחודש הקודם בעד
הפוליסות שהוציאה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש״ל1970-
)להלן ־ פקודת הביטוח(״.

״השתתפות חברת
ב י ט ו ח

3

תחילה ותחולה

תחילתו של צו זה ביום ט״ו באלול התשנ״ג) 1בספטמבר  ,(1993והוא יחול על דמי ביטוח
,2
ששולמו החל במועד האמור.
כ״א באב התשנ״ג) 8באוגוסט (1993
<חמ 0-545

א ב ר ה ם <בייגה> ש ו ח ט
שר האוצר

התשל״ה ,עמי .234
התשל״ז ,עמי  ;937התשנ״ב ,עמי .998
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,15עמי .320

תקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים( )תיקון( ,התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62ב<ב> לפקודת בריאות העמ ,1940 ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים( ,התשנ״ב) 1992-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,אחרי הגדרת ״המנהל״ יבוא:
2

״״מעבדה מוכרת״  -מעבדה שהמנהל הכיר בה לענין תקנות אלה;״.
תיקון תקנה 3

.2

בתקנה <3ב> לתקנות העיקריות ,אחרי ״יבוצעו״ יבוא ״במעבדה מוכרת״.

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלד .שלושים ימים מיום פרסומן.

כ״ב באב התשנ״ג) 9באוגוסט (1993
<חמ >3-2295

חיים רמ ו ן
שר הבריאות

עייר  ,1940תוס׳  ,1עמי  ;191ם״ח התשנ״א ,עמי  ;98סייח התשנ״ג ,עמי .131
ק״ת התשנ״ב ,עמי .1033

צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת
השניה לחוק( )מס׳  ,(8התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף <17ב> לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו) 1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
1

ם״ח התשמ״ו ,עמי  ;2התשמ״ט ,עמי .28
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קובץ התקנות  ,5541י״ד באלול התשנ״ג31.8.1993 ,

.1

תיקון התוספת

בתוספת השניה לחוק -
) (1בפרט ) ,(417הסיפה המתחילה ב״למעט אבקות מרק״  -תימחק;
) (2בפרט ) ,(532פרט משנה <כה>  -הםיפה המתחילה ב״למעט הנמכרות״ -
תימחק.

השניה

כ״ה :,אב התשנ״ג) 12באוגוסט (1993
<חמ (3-19:6

מיכה חריש
שר התעשי־ז והמסחר

אברהם י ב י י ג ה ( שוחט
שר האוצר

צו המועצות המקומיות )ב()תיקון התוספת הראשונה ,שהם( ,התשנ״ג993 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
.1
א

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות <ב> ,ד,תשי׳׳ג) 1953-להלן  -הצו העיקרי(,
2

ח

ר

,

3

ך

ט )

״)קח>

ק

״

י ב ן א :

הוספת פרט <קה(

לתוספת הראשונה

המועצה המקומית שהם.

תאריך הקמתה :ג׳ באלול התשג״ג) 20באוגוסט .(1993
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע:
הגושים 4124 :עד  - 4811 ,4805 ,4802 ,4797 ,4787 ,4615 ,4489 ,4126בשלמותם.
 4112פרט לחלקות  1עד  12 ,10עד ;34 ,29
 4129פרט לחלקי חלקות  62עד  69 ,67כמםומן במפת שטח שיפוט המועצה המקומית שהם
הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ באלול התשנ״ג),(22.8.1993
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה
ובמשרד המועצה המקומית שהם )להלן  -המפה(;
 4614פרט לחלקות  24עד  31וחלק מחלקות  9עד  26 ,23כמסומן במפה;
 4618פרט לחלקה  44וחלקי חלקות  31עד  52 ,51 ,47 ,45 ,43 ,40 ,34כמסומן במפה;
 4784פרט לחלקות  100 ,30עד  116 ,112עד ;126
 4785פרט לחלקות  12 ,8 ,2וחלקי חלקות  3 ,1עד  9 ,7עד  11כמסומן במפה;
 4790פרט לחלקות  1עד  7וחלקי חלקות  8עד  23,10עד  27 ,25עד  33 ,31 ,29עד 142 ,35
כמסומן במפה;
 4803פרט לחלקי חלקות  133 ,132כמםומן במפה;
 4812פרט לחלקות  17עד  25 ,23עד  29וחלקי חלקות  24 ,16כמסומן במפה;
חלקי הגושים 4488 ,4127 ,4121 :כמסומן במפה;
החלקות 20 ,15,14 ,11 :עד  30 ,25עד  34וחלק מחלקות  16 ,13,12 ,9 ,8עד  26 ,19עד
 35 ,29עד  62 ,45עד  175 ,173 ,158 ,157 ,72בגוש  4123כמסומן במפה;
 86עד  120 ,119 ,102וחלק מחלקות  68 ,43עד  105 ,103 ,85עד  118בגוש  4490כמסומן
במפה;
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ג ,עמי  ;1174התשנ״ג ,עמי .878
קובץ התקנות  ,5541י״ד באלול התשנ״ג31.8.1993 ,
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חלקי חלקות  71עד  ,55 ,74בגוש  4613כמםומן במפה;
 44 ,42 ,41עד  58 ,55עד  69 ,61עד  81וחלק מחלקות  ,62 ,57 ,56 ,43,40 ,39עד  68בגוש
 4616כמסומן במפה;
 78 ,67עד  90וחלק מחלקות  29עד  52 ,44 ,31עד  77 ,70 ,68 ,66בגוש  4617כמסומן
במפה;
חלק מחלקות  44עד  74 ,47בגוש  4619כמסומן במפה;
חלק מחלקות  1עד  74 ,69 ,37 ,35עד  98 ,76וחלק מחלקות  70 ,68 ,57 ,38 ,36עד 77 ,73
עד  97 ,80בגוש  4798כמסומן במפה;
 9עד  38 ,16עד  57 ,44וחלק מחלקות  1עד  17 ,8עד  53 ,51 ,45 ,37 ,36 ,27עד ,58 ,56
 68 ,64 ,61 ,60עד  74בגוש  4801כמסומן במפה;
חלק מחלקות  66 ,3עד  73 ,70בגוש  4804כמסומן במפה;
 1עד  12,8 ,7,3עד  18 ,15עד  36וחלק מחלקות  4עד  9 ,6עד  39 ,37 ,17 ,16 ,11עד 41
בגוש  4806כמםומן במפה;
חלק מחלקות  36 ,2 ,1בגוש  4810כמסומן במפה;
השטח המותחם על ידי הגושים  4127 ,4123עד  4129כמסומן במפה.״
אישור התקציב

על אף האמור בסעיף 186ג<א> לצו העיקרי ,רשאי ראש המועצה להכין את הצעת התקציב
,2
לשנת הכספים  1993לא 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.
ה׳ באלול התשנ״ג) 22באוגוסט (1993
<חמ (3-701

אריה ד ר ע י
שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מודיעים ,תיקון( ,התשנ״ג1993-־
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור;
1

תיקון פרט <לב>
ב ת ו ס פ ת

ה י א ש ו נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
.1
בפרט )לב( -

התשי״ח, 1958-
2

) (1בהגדרת ״מפה״ ,אחרי ״) 16בדצמבר (1987״ יבוא :״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך
בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום ה׳ באלול התשג״ג );(22.8.1993״
) (2במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״בית נחמיה״ יבוא:
״הגושים,4800 ,4799 ,4794 ,4793 ,4786 ,4498 ,4493 ,4492 ,4489 ,4145 ,4137 :
 4816 ,4813בשלמותם;  4791פרט לחלקות  1עד  4792 ;5פרט לחלקות  1עד ,36
 38עד  82 ,81 ,73 ,55 ,50ו־.154
חלקי הגושים 4812 ,4798 ,4790 ,4784 ,4490 ,4488 :כמסומן במפה.
החלקות 23 :בגוש  1 ;4136עד  14בגוש  39 ;4138עד  54ו־ 56עד  76בגוש 119 ;4144
וחלק מחלקות  113עד  118ו־ 120בגוש  4486כמסומן במפה;  98 ,96 ,92 ,23עד
 110 ,108עד  ,115וחלק מחלקות  109 ,97ו־ 132בגוש  4496כמסומן במפה;  45עד
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי ,256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשמ״ח ,עמי .488
קובץ התקנות  ,5541י״ד באלול התשנ״ג31.8.1993 ,

 47בגוש  1 ;4814עד  23,21עד  99 ,30 ,25עד  120וחלק מחלקה  24בגוש 4815
כמסומן במפה;  42עד  60 ,50עד  91 ,88 ,87 ,81 ,68עד  ,114וחלק מחלקות 117
ו־ 118בגוש  4819כמסומן במפה.״
):3

במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״בית־עריף״ יבוא:
״הגושים 4119 :עד  - 4121בשלמותם;  4118פרט לחלקות  1עד  6וחלק מחלקות  7עד
 12ו־ 153כמסומן במפה;
חלקי הגושים 4614 ,4128 ,4123 ,4122 :כמסומן במפה.
החלקות 1 :עד  8 ,6עד  15בגוש .4127״

):4

במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״ברקת״ יבוא:
״הגושים 4611 ,4610 :בשלמותם;  4605פרט לחלקות  1עד  28וחלק מחלקה  29כמםומן
במפה;  4612פרט לחלקות  1עד  44 ,6עד  ,68 ,67 ,62 ,50וחלק מחלקות ,22 ,7
 57 ,40 ,39עד  61ו־ 66כמסומן במפה;  4613פרט לחלק מחלקות  35 ,32עד 42 ,38
ו־ 75כמסומן במפה;
חלקי הגושים 4616 ,4614 :עד  4619כמםומן במפה;
החלקות 1 :עד  ,6וחלק מחלקות  7עד  12ו־ 153בגוש  4118כמסומן במפה;  1עד 34
ו־ 176בגוש  126 ;4123ו־ 127בגוש  86 ,75 ;4603עד  90 ,88עד  ,94וחלק מחלקות
 67עד  82 ,76 ,74עד  89 ,85ו־ 127בגוש  4604כמסומן במפה;  1עד  5,3עד ,23
 55 ,54 ,46וחלק מחלקות  43עד  45ו־ 47עד  ,53בגוש  4606כמסומן במפה;  1עד
 ,108 ,16וחלק מחלקה  42בגוש  4608כמסומן במפה;  1עד  21בגוש  ;4609השטח
הבנוי של הכפר טירה.״

):5׳ מתחת לקו המפריד  -במקום פירוט השטח המתחיל במלים :״הגושים 4030 :עד 4032״
ומסתיים במלים :״)עד קו קואורדינטות  (145.50בדרום.״ יבוא:
״הגושים 4030 :עד  4036 ,4034 ,4032עד  4058 ,4039עד  4114 ,4064 ,4060עד ,4116
 4139עד  4146 ,4143עד ,4783 ,4607 ,4495 ,4491 ,4485 ,4152 ,4151 ,4149
 4807 ,4796 ,4795 ,4789 ,4788עד  4818 ,4817 ,4809ו־ - 4820בשלמותם! 4062
פרט לחלקה  1וחלק מחלקה  41כמסומן במפה;  4065פרט לחלקות  29ו־4110 ;30
פרט לחלקה  1וחלק מחלקות  3,2ו־ 37עד  41כמסומן במפה;  4113פרט לחלקות
 29עד  145 ,60וחלק מחלקה  144כמסומן במפה;  4496פרט לחלקות  98 ,92 ,23עד
 110,108עד  115וחלק מחלקות  132 ,109 ,97כמסומן במפה;  4608פרט לחלקות 1
עד  108 ,16וחלק מחלקה  42כמסומן במפה;  4814פרט לחלקות  45עד 6703 ;47
עד  - 6705אותם הקטעים הנמצאים מזרחית לכביש מספר .40
חלקי הגושים!  4126 ,4125 ,4122עד ,4804 ,4803 ,4801 ,4797 ,4785 ,4490 ,4129
 6710 ,6709 ,4810 ,4806כמסומן במפה;
החלקות 10 ,8 :ו־ 11בגוש  27 ;3992עד  40בגוש  25 ;3993עד  41בגוש  1 ;3994עד
 ,16וחלקי חלקות  17עד  38 ,35 ,32 ,31 ,29 ,21 ,19עד  70 ,47ו־ 71בגוש 4002
כמםומן במפה;  7וחלק מחלקה  2בגוש  4004כמסומן במפה;  1עד  16וחלק מחלקה
 17בגוש  4020כמסומן במפה;  14וחלק מחלקות  10עד  15,13עד  .19ו־ 21בגוש
 4023כמסומן במפה;  37עד  50 ,48עד  71בגוש  1 ;4063עד  25 ,4עד  31 ,28עד
 73,71,34וחלק מחלקות  35,15,11עד  72 ,42ו־ 74בגוש  4067כמסומן במפה; 1
עד  83 ,82 ,29וחלק מחלקה  84בגוש  4068כמסומן במפה;  1עד  20בגוש 1 ;4106
עד  15,13עד  48 ,19עד  107 ,106 ,74 ,73 ,71וחלק מחלקות ) 14נחל(,75 ,72 ,
קובץ התקנות  ,5541י״ד באלול התשנ״ג31.8.1993 ,
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 104ו־ 109בגוש  4107כמסומן במפה;  1עד  8וחלק מחלקה  58בגוש  4108כמסומן
במפה; חלק מחלקות  45עד  50ו־ 53בגוש  4109כמסומן במפה; חלק מחלקות  73עד
 ,90 ,88 ,87 ,84עד  103 ,100 ,99 ,96עד  105ו־ 111עד  116בגוש  4111כמסומן
במפה; חלק מחלקות  2עד  31 ,23עד  55 ,36ו־ 58בגוש  4134כמסומן במפה; 77
עד  131בגוש  19 ;4135עד  22וחלק מחלקות  5עד  18ו־ 25בגוש  4136כמסומן
במפה;  15עד  36בגוש  1 ;4138עד  55 ,38ו־ 77עד  86בגוש  1 ;4144עד  55,4עד
 191,59 ,57וחלק מחלקות  5עד  26ו־ 58בגוש  4150כמםומן במפה; חלק מחלקה 1
בגוש  4342כמסומן במפה;  51עד  58 ,56עד  68 ,66וחלק מחלקה  67בגוש 4462
כמםומן במפה;  1עד  47וחלק מחלקה  66בגוש  4463כמסומן במפה;  1עד ,98 ,90
 149 ,99וחלק מחלקה < 148דרך> בגוש  4464כמסומן במפה;  36עד  56בגוש ;4465
 1עד  15,11עד  22 ,18עד  37 ,35 ,26עד  48 ,40עד  59 ,53עד ,117,116 ,78 ,61
 122עד  141 ,139 ,138 ,136 ,134 ,133 ,131 ,130 ,128 ,127 ,125עד  146 ,144עד
 152 ,150עד  163 ,161 ,159 ,157 ,155וחלק מחלקות  112 ,106 ,105 ,102עד
 162 ,160 ,158 ,156 ,114ו־ 164בגוש  4484כמסומן במפה;  113 ,99 ,62עד ,115
 120 ,117עד  135 ,132 ,130עד  142 ,137עד  152 ,148 ,147 ,144עד ,162 ,158
 164עד  ,166וחלק מחלקות  91 ,89 ,88עד  100 ,98 ,94עד  106 ,103עד ,111,109
 150 ,149 ,146 ,145 ,141 ,139 ,138 ,134 ,133 ,119 ,118 ,112ו־ 163בגוש 4488
כמםומן במפה;  24 ,4עד  42וחלק מחלקות  43עד  45ו־ 47עד  53בגוש 4606
כמםומן במפה;  22עד  65בגוש  1 ;4609עד  5בגוש  1 ;4791עד  38 ,36עד ,55 ,50
 82 ,81,73ו־ 154בגוש  26 ,22 ;4792עד  31,29עד  121,98וחלק מחלקה  24בגוש
 4815כמסומן במפה;  1עד  51,41עד  69 ,59עד  82 ,80עד ,116 ,115 ,90 ,89 ,86
 120 ,119וחלק מחלקות  117ו־ 118בגוש  4819כמסומן במפה;  31 ,29 ,28עד 33
וחלק מחלקות  27ו־ 34בגוש  6706כמםומן במפה;  51 ,49עד  74וחלק מחלקות 41
עד  95 ,50 ,46ו־ 99עד  101בגוש  6707כמסומן במפה; השטח הבנוי של דיר טריף;
השטח הבנוי של קולה; השטחים המתוחמים בצפון)קו קואורדינטות  (162,00על ידי
גושים  5541 ,5681 ,5679 ,5676 ,5673 ,5669עד 5582 ,5533 ,5532 ,5530 ,5543
עד  5634 ,5599 ,5597 ,5604 ,5603 ,5585עד ) 5647 ,5637עד קו קואורדינטות
 (145.50בדרום.״
ה׳ באלול התשנ״ג ) 22באוגוסט (1993
<חמ>3-!36

א ר י ה דר עי
שר הפנים

צו איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה ,״דרום יהודה״ ,התשנ״ג1993-
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים  15 ,2ו־ 16לחוק איגודי ערים ,התשט״ו ,'1955-אני מצווה
לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה -

״רשות מקומית״  -רשות מקומית ששמה גקוב בתוספת;
״איגוד״ ,״מועצה״ ו׳׳השר״  -כמשמעותם בסעיף  1לצו איגודי ערים )הוראות אחידות(,
התשל״ז) 1977-להלן  -צו הוראות אחידות(,
2

1
2
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סייח התשט״ו ,עמ׳  ;48התשכ״ו ,עמי  ;36התשל״ז ,עמי .57
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;2342התשמ״ה ,עמי  ;1281ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;198ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ .123
קובץ התקנות  ,5541י״ד באלול התשנ״ג31.8.1993 ,

1א .נוקם בזה איגוד ערים שייקרא :״איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה  -״דרום יהודה״״
שתחומו יהיה שטח שיפוטן של הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד ,כמפורט בתוספת.

הקמת האיגוד

1ב .ה.פקיד האיגוד הוא לפעול ,ככל הדרוש ,לשמירה על איכות הסביבה ולשיפורה ולעשות
למניעת מפגעים סביבתיים בתחום האיגוד ,ובכלל זה:

תפקידי האיגוד

< >1לנקוט אמצעים למניעת זיהום האוויר והמים ,לרבות איכות מי תהום ,מים
עיליים ,מי הים ,החוף והקרקע :לפעול למניעת רעש ומפגעים לאדם ,לצומח ,לבעלי
חיים ותוצרתם ,לערכי טבע ,לנוף ,למשאבים טבעיים ,לרכוש ולכלכלה לטפל בהדברת
יתושים ופיקוח על הפעלת אתרים וסילוק פסולת; הטיפול בסילוק פסולת ושפכים
לסוגיהם ייעשה על פי הנחיות ומדיניות משרד הפנים;
) (2לערוך פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים ממפעלים מזהמים ומכל מקור שהוא בין
היתר להקים לצורך כך תחנת ניטור ,להפעילה ולהחזיקה ,וכן לבדוק ולאסוף נתונים
בנושא השפעת פליטת מזהמים על החי והצומח בתחום האיגוד;
< >3ליתן ייעוץ סביבתי לוועדות התכנון ולוועדות רישוי העסקים הפועלות בתחום
האיגוד ,ולפקח על ביצוע תכניות פיתוח ובנין תוך שמירה על איכות הסביבה.
) (4ליתן ייעוץ חינוך סביבתי וליזום פעולות להגברת התודעה הסביבתית בקרב
הציבור; לתאם פעולות עם גורמי חוץ כגון איגודי ערים אחרים וכן ארגונים ומוסדות
כגון קרן קיימת לישראל ,רשות שמורות הטבע ומע״צ.
1ג .לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל חיקוק;
לצורך זוז ,בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב״עיריה״ ,״מועצה מקומית״ או ״ראש רשות מקומית״,
יראו כאיילו מדובר באיגוד או ביושב ראש האיגוד ,הכל לפי הענין ,והוא כשאין הוראה אחרת לענין
זה.
1ד.

סעיפים  2עד  49לצו הוראות אחידות יהיו סעיפים  2עד  49לצו זה,

סמכויות האיגוד

החלת צו
הוראות אחידות

 .50צו איגוד ערים דרום יהודה )ביוב ותברואת מים ,סילוק אשפה והדברת מזיקים(,
התשל״ה ־ - '1975בטל.

ביטול

תוספת
)סעיף (1
הרשות המקומית

מספר חברים

עירית ראשון לציון

2

עירית רחובות

2

עירית יבנה

2

עירית נס ציונה

1

המועצה המקומית מזכרת בתיה

1

המועצה המקומית קרית עקרון

1

המועצה האזורית גן רווה

1

יה׳ באב התשנ״ג) 23ביולי (1993
<חמ (3•• 1915
נ _

ק״ת הו^ליה ,עמ׳ .2033
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הודעת מס שבח מקרקעין)מס רכישה()מס׳  ,(5התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי תקנה <3ב> לתקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה( )תיקון מם׳ ,(4
התשמ״ד 1984-י ,אני מודיע לאמור:
עדכון שווי
הזכות במקיקעיז

עקב שינוי המדד שווי הזכות במקרקעין בתקנות  2ו־ 16לתקנות מס שבח מקרקעין )מס
.1
רכישה( ,התשל״ה) 1974-להלן  -התקנות העיקריות( ,הוא מיום כ״ז בתמוז התשנ״ג ) 16ביולי
״
~
 (1993ואילך כך:
2

:

) (1בתקנה <(2)2א> לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״ 131,875שקלים חדשים״
בא ״ 136,560שקלים חדשים״ ,ובמקום ״ 326,810שקלים חדשים״ בא ״ 338,410שקלים
חדשים״.
) (2בתקנה <16ב( לתקנות העיקריות ,בפסקאות ) (2ו־) ,(3בכל מקום ,במקום
״ 100,890שקלים חדשים״ בא ״ 104,470שקלים חדשים״.
ז׳ באב התשנ״ג ) 25ביולי (1993
<חמ «-232

משה ג ב י ש
מנהל מס שבח מקרקעין

ק״ת התשמ״ד ,עמי .1958
ק״ת התשל״ה ,עמי  ;40התשנ״ג ,עמי .824

תיקון טעות
בתקנות ההוצאה לפועל )תיקון( ,התשנ״ג ,1993-שפורסמו בקובץ התקנות  ,5539התשג״ג ,עמי
 ,1049בתקנה  ,1ברישה ,במקום ״בתוספת לתקנות העיקריות״ צריך להיות ״בתוספת לתקנות ההוצאה
לפועל ,התש״ם 1979-״.

1096
המחיר  1.60שקל חדש

קובץ התקנות  ,5541י״ד באלול התשנ״ג31.8.1993 ,
 0334-2883א158

סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס ממשלתי ,ירושלים

