רקגוסות

קובץ התקנות
ז׳ באב התשמ״ו

4956

 12באוגוסט 1986

עמוד
תקנות המילווה)חברות ביטוח()מכירת איגרות חוב בתוספת מחיר( ,התשמ״ו1174 . . . . 1986-
1174
תקנות המים)תשלום מיוחד()תיקון מסי  ,(5התשמ״ו־1986
תקנות החשמל )הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד  1000וולט( )תיקון(,
1175
התשמ״ו1986-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השלישית לחוק(
1175
)מס׳  ,(23התשמ״ו1986-
כללי מס הכנסה )ניכויים מםויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת( )תיקון(,
1176
התשמ״ו1986-
1177
צו המועצות המקומיות)א()תיקון מס׳  ,(3התשמ״ו1986-
1177
אכרזת העיריות)עירית יבנה( ,התשמ״ו1986-
1178
צו המועצות המקומיות)ב()יבנה ,ביטול( ,התשמ״ו1986-
1178
צו המועצות המקומיות)מועצה אזורית תמר( ,התשמ״ו1986-
1179
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()תמר ,תיקון מס׳  ,(2התשמ״ו1986-
1179
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית)מס׳  ,(3התשמ״ו1986-

תקנות המילווה )חברות ביטוח( )מכירת איגרות חוב בתוספת מחיר(,
התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנות )12ב( ו־ 16לחוק המילווה )חברות ביטוח( ,התשכ״ג,'1962-
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
מכירת איגרת
חוב בתוספת
מחיר

איגרת חוב שהוצאה בשל כספים שלוותה הממשלה ושאותם קיבלה חברת ביטוח במשך
.1
שנים עשר חדשים שקדמו ליום  31בדצמבר של כל שנה )להלן  -המועד הקובע( ,ואשר הועברו
לרשות הממשלה לאחר המועד הקובע ,רשאית הממשלה למכור בתוספת מחיר כלהלן:
) (1אם הועברו הכספים לממשלה במהלך חודש ינואר שלאחר המועד הקובע  -בתוספת
 10אחוזים מערכה הנקוב של האיגרת!
) (2אם הועברו הכספים .לממשלה לאחר חודש ינואר של*!חר המועד הקובע  -בתוספת 10
אחוזים כאמור בפסקה) (1ובתוספת  1אחוז מערכה הנקוב של האיגרת בעד כל חודש החל
בחודש פברואר עד למועד העברת הכספים בפועל לידי הממשלה.

תחילה ותחולה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו) 1באפריל  (1986והם יחולו על
.2
כספים שלוותה הממשלה במהלך שנת  1985ואילך.
ט״ז בתמוז התשמ״ו ) 23ביולי (1986
משה נסים
ש ר האוצר

)חמ(3-1981
ס׳׳ח התשכ״ג ,עמ׳  !10התשל׳׳ו ,עמ׳  :28התשמ״ו ,עמ׳ .132

תקנות המים )תשלום מיוחד( )תיקון מס׳  ,(15התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 124ב ו־ 159לחוק המים ,התשי״ט /1959-לאחר התייעצות
במועצת המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
החלפת תקנה 2

בתקנות המים )תשלום מיוחד( ,התשל״ט , 1978-במקום תקנה  2יבוא:
.1
) .2א( שיעורי התשלום המיוחד ,אשר יחולו על מי שמפיק או מספק כמות
׳׳שיעורי תשלום
מיוחד בהתאם
מים נחרגת ,יהיו בהתאם למטרות המים כפי שצויינו ברשיון ההפקה ובהתאם
למטרות המים
להוראות תקנות אלה.
2

)ב( שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת המים של כמות המים הנהרגת
לחקלאות ,לייצור תעשייתי ולצרכי בית ,מלאכה ,מסחר ,שירותים ושירותים
ציבוריים ,יהיה:
) (1לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד  10%מכמות המים המוקצית
  0.30שקלים חדשים למ׳׳ק.) (2לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל  10%מכמות המים המוקצית
  0.70שקלים חדשים למ׳׳ק״.י״ד בתמוז התשמ״ו) 21ביולי (1986
)חמ (3-808
1
2

1174

א ריה נחמקין
שר החקלאות

ס״ח התשי׳׳ט ,עמ׳  ¡166התשכ״א ,עמ׳ .175
ק ״ ת התשל׳׳ט ,עמ׳  ¡305התשמ׳׳ה ,עמ׳ .1727

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4956ז׳ באב התשמ״ו12.8.1986 ,

תקנות החשמל )הארקות ושיטות הגנה בטני חישמול במתח עד  1000וולט(
)תיקון( ,התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק החשמל ,התשי״ד ,'1954-אני מתקין תקנות אלה:
במקום תקנה  50לתקנות החשמל )הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד 1000
.1
וולט( ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות העיקריות( ,יבוא:
2

״איסור ה מ ה על
ידי איפוס והארקה
באותו מבנה

כ״ו באייר התשמ״ו) 4ביוני (1986

תיקון התוספת

משה שח ל
שר האנרגיה והתשתית

)חמ 0-1699

2

ת ק נ ה

 .50לא ישתמש אדם באיפוס ובהארקת הגנה באותו מבנה.״

בתוספת לתקנות העיקריות ,בתרשים ,במקום המלים ״צינור מים ראשיי׳ יבוא ״חיבור
.2
מים לבית״.

1

החלפת
5 0

ס״ח התשי״ד ,עמי .190
ק ״ ת התשמ״ד ,עמ׳ .1693

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )שינוי התוספת
השלישית לחוק( )מס׳  ,(:3התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו /1985-אני מצווים לאמור:

.1

בתוספת השלישית לחוק ,אחרי פסקה )85׳ ( יבוא:
2

שינוי התוספת
השלישית

״) (86שירותים שנותנות עיריות בהתאם לחוקי עזר לפי פקודת העיריות ושירותים
שנותנות מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בהתאם לחוקי עזר לפי פקודת המועצות
המקומיות .״
3

4

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ה בתמוז התשמ״ו ) 1באוגוסט .(1986

י״ד בתמוז התשמ״ו ) 21ביולי (1986
<חמ (3-1977
1
2
3
4

ס״ח
ק׳׳ת
דיני
דיני

התשמ״ו ,עמי
התשמ״ו ,עמ׳
מדינת ישראל,
מדינת ישראל,

יצחק פ ר ץ
ש ר הפנים

תחילה

משה נסים
שר האוצר

.2
 218ועמי .1146
נוסח חדש  ,8עמי .197
נוסח חדש  ,9עמי .256

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4956ז׳ באב התשמ״ו12.8.1986 ,

1175

כללי מס הכנסה )ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מומת(
)תיקון( ,התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
קובע לאמור:
החלפת סעיפים
2-1 1

במקום סעיפים  1ו־ 2לכללי מם הכנסה )ניכויים מסר־ימים לבעלי בתים המושכרים
.1
בשכירות מוגנת( ,התשל״ח) 1977-להלן  -הכללים העיקריים( ,יבוא:
) .1א( דמי פינוי ששילם בעלו של מושכר )להלן  --הנישום( בשל פינוי
״ניכוי דמ
פינוי
דייר מוגן מהמושכר שרכשו כשהוא פנוי או רכשו תפוס והפינוי הוא לאחר תום
שלוש שנים מיום רכישתו ,יותרו בניכוי כך:
2

קיבל הנישום באותה שנת מס דמי מפתח בשל השכרת בנין כלשהו ינכה את
דמי הפינוי תחילה כנגד דמי המפתח ואם סכום דמי המפתח הוא פחות מ־50%
מדמי הפינוי ,יותר ניכוי של סכום נוסף עד לסכום המשלים את דמי המפתח
ל 50%-מדמי הפינוי ,כנגד דמי שכירות שקיבל מבנינים שהוא משכיר ,והיתרה
תנוכה בשנים הבאות :ובלבד שאם קיבל הנישום בשנים הבאות דמי מפתח,
תנוכה היתרה מדמי המפתח תחילה.
)ב( דמי פינוי ששילם נישום בשל פינוי דייר מוגן ממושכר שרכשו
כתפוס ופינה לפני שחלפו שלוש שנים מיום רכישתו ,יותרו בניכוי ,החל בשנת
המס שבה שולמו ,לפי שיעורי הפחת הקבוע לאותו נכס על פי הפקודה :ובלבד
שאם נתקבלו בשנה פלונית דמי מפתח מהמושכר ינוכו דמי הפינוי ,על פי
השיעור האמור ,מדמי המפתח תחילה.
סייג לניכוי
כשהבנין נמכר
או נ ה ר ס
לאחר פינויו

הוראת מעבר

תחולה

 .2על אף האמור בסעיף  ,1אם תוך שנתיים מפינויו של דייר מוגן נמכר או
נהרס המושכר או הוגשה בקשה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה, 1965-
לקבלת היתר להריסתו או שהמושכר נשאר פנוי ברוב שטחו ,יותר ניכוי דמי
הפינוי אך ורק כנגד דמי מפתח או דמי שכירות שנתקבלו מהשכרתו מחדש של
אותו מושכר ובכפוף לסדר הניכוי כאמור בסעיף  ,1ותקרה של  50%מדמי
הפינוי ששילם בשל המושכר האמור״.
3

יתרת דמי פינוי ששילם בעל בית שטרם נוכתה לפי הכללים העיקריים לפני שנת המם
.2
 ,1985תותר בניכוי בשנת המם  1985מדמי מפתח תחילה ומדמי שכירות לאחר מכן ,עד לסכום
שאינו עולה על  50%מדמי הפינוי ששילם ואם נותרה יתרה לאחר הניכוי האמור היא תותר בניכוי
בשנת המס .1986
.3

תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המם  1985ה&ילך.

י׳׳ד בתמוז התשמ״ו) 21ביולי (1986
)חמ (3-211

משה נסים
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
י ק ״ ת התשל״ח ,עמ׳ .87
י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
1

1176

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4956ז׳ באב התשמ״ו12.8.1986 ,

צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
בסעיף  182לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א , 1950-במקום ״מאתים שמונים
.1
וחמישה אלף שקלים״ יבוא ״שלוש מאות ועשרים שקלים חדשים״.
2

י״גבניסןהתשמ״ו)22באפריל(1986

תיקון סעיף
1 8 2

יצחק פרץ
שר הפנים

)חמ (3-269
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק ״ ת התשי״א ,עמי  ;178התשמ״ו ,עמי .413

1
2

אכרזת העיריות )עידית יבנה( ,התשמ׳׳ו986-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו־ 5לפקודת העיריות' ,אני מכריז לאמור:
מיום פרסום אכרזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור יבנה ,כפי שהוא מתואר בתוספת ,עיריה
.1
שתיקרא ״ י י  ,״
ע

.2

ר

ת

ב נ ה

ראש עירית יבנה וסגניו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועצה המקומית יבנה וסגניו.

עד שתיבחרנה ועדות של המועצה לפי הוראות פקודת העיריות ,ימשיכו ועדות המועצה
.3
הקיימות בתפקידן ,כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה.

אברזה על
ע י ר י ת יבנה

ר א ש העיריה
וסגניו
ועדות המועצה

תוספת
)סעיף (1
האזור שתושביו יהיו עירית יבנה הוא השטח המתוחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום יי׳ בתמוז התשמ״ו) 17ביולי  ,(1986שהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על המחוז רמלה ובמשרדי עירית יבנה.
י׳ בתמוז התשמ״ו) 17ביולי (1986
)חמ (3-1926

יצחק פרץ
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197

קובץ התקנות  ,4956ז׳ באב התשמ״ו12.8.1986 ,

177

צו המועצות המקומיות )ב( )יבגה ,ביטול( ,התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת המועצות המקומיות /אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג , 1953-פרט )ב(  -בטל.

ביטול פרט )ב(
בתוספת הראשונה

.1

הקניית מקרקעין

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית יבנה ערב תחילתו של צו זה,
.2
וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין ,יוקנו לעירית
יבנה.

הקניית מטלטלין
חובות והתחיבויות

כל המטלטלין של המועצה המקומית יבנה ,כל החובות שחבים לה וכל ההתחייבויות שהיא
.3
קיבלה על עצמה כדין יועברו לעירית יבנה.

2

י׳ בתמוז התשמ״ו) 17ביולי (1986

יצחק פרץ
שר הפנים

)חמ(3-701
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק ״ ת התשי״ג ,עמ׳  ;1174התשי״ח ,עמי  ;763התשכ׳׳א ,עמי .1708

1
2

צו המועצות המקומיות )מועצה אזורית תמר( ,התשמ״ו1986-
בתוק|ף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה

־

״המועצה״  -המועצה האזורית תמר:
״הצו העיקרי״  -צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח; 1958-
2

״השר״  -שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לענין צו זה:
״אזור סדום״  -כמשמעותו בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תמר ,תיקון מם׳ ,(2
התשמ״ו. 1986-
3

הוראה מיוחדת
צירים נוספים

.2

בנוסף להוראות הצו העיקרי יחולו במועצה הוראות מיוחדות כמפורט בצו זה.

המועצה תהיה מורכבת מצירי הישובים כאמור בסעיף  5לצו העיקרי ומצירים נוספים
.3
שימנה השר ושייצגו את אזור סדום )להלן  -הצירים הנוספים(.

תוקף המינוי

.4

סיום כהונה

.5

)א( תוקף המינויים של הצירים הנוספים יהיה עד לתום תקופת כהונתה של המועצה.
)ב( חדל ציר נוסף לכהן  -ימנה השר אחר במקומו כפי שנקבע בסעיף .3
ציר נוסף יחדל לכהן אם התקיים בו אחד מאלה:
) (1שר הפנים ביטל מינויו:
) (2התפטר במתן הודעה בכתב למועצה.
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ק ״ ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשמ״ו ,עמי .507
י ק ״ ת התשמ״ו ,עמ׳ .1179
1

2

1178

קובץ התקנות  ,4956ז׳ באב התשמ״ו12.8.1986 ,

.6

שמות הצירים הנוספים יפורסמו ברשומות.

הודעה על
המינוי

.7

הוראות סעיף )11א( לצו העיקרי לא יחולו על הצירים הנוספים.

סייג לתחולת
הצו העיקרי

יצחק פרץ
שר הפנים

י״ט בסיון התשמ״ו ) 26ביוני (1986
<חמ  - 1 3 6״

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תמו ,תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:

.1
^

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח , 1958-בפרט
2

_

י )(1

תיקון פרט )נ(
בתוספת הראשונה

בטור א /שם הישוב ״סדום״ ותיאור השטח שלצדו ,בטור ב׳  -יימחקו:

) (2בסופו יבוא:
״אזור סדום״  -גושים  39687,39685ו־ - 39688בשלמותם :חלקי גושים ,39682 ,39678
 39689 ,39686 ,39684עד  39691ו־ ,100146כמםומן במפה.״
יצחק פרץ
שר הפנים

י׳ בתמוז התשמ״ו) 17ביולי (1986
<חמ (3-136
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק ״ ת התשי״ח ,עמי  -,1256התשמ״ו ,עמי .507

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית )מס׳  ,(3התשמ״ו986-ו
בהתאם לסעיף )6ה( להחלטת משכורת.נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א ,'1981-ולסעיף 8א
לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה ,התשמ״ו , 1985-אני מודיע לאמור:
2

משכורת יסוד
י ת ו ס פ ת

י ת ק

החל ביום כ״ד בםיון התשמ״ו) 1ביולי  (1986יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת הותק
.1
השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

1
2

ק ״ ת התשמ״א ,עמי  :1448התשמ״ו ,עמי .878
ס״ח התשמ״ו ,עמי  15ועמי .145
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משכורת יסוד
)בשקלים חדשים(

א.

שופטים
נשיא בית
שופט בית
נשיא בית
שופט בית
נשיא בית
שופט בית

המשפט העליון
המשפט העליון
משפט מחוזי
משפט מחוזי
משפט שלום
משפט שלום

4192.52
3728.84
2940.76
2648.44
2569.63
2156.86

28,12
25.51
22.53
19.91
18.94
16.75

ב.

שופטי בית הדין לעבודה
נשיא בית הדין הארצי
שופט בית הדין הארצי
שופט ראשי של בית דין אזורי
שופט בית דין אזורי

3654.51
2873.75
2569.63
2156.86

24.66
21.51
18.94
16.75

ג.

שופטי תעבורה

2156.86

16.75

ד.

דיינים
רב ראשי לישראל
חבר בית הדין הרבני הגדול
ראש אבות בתי דין הממונה על
שמונה בתי דין לפחות
ראש אבות בתי דין הממונה על
לא יותר משבעה בתי דין
אב בית דין אזורי
חבר בית דין אזורי

3728.84
3248.65

25.51
22.53

2940.76

19.91

2648,44
2569.63
2156.86

19.91
18.94
16.75

ה.

קאדים
ראש בית הדין לערעורים
קאדי ראשי
קאדי

2648.44
2569.63
2156.86

19.91
18.94
16.75

ו.

קאדים מד׳הב
ראש בית הדין לערעורים
חבר בית הדין לערעורים
חבר בית הדין

2648.44
2569.63
2156.86
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)בשקלים חדשים(

19.91
18.94
16.75
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