רשיומות

קובץ התקנות
כ״ג בכסלו התשמ״ז

 25בדצמבר 1986
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עמוד

תקנות סדר הדין האזרחי)תיקון מס׳  ,(5התשמ״ז1986-
תקנות מס הכנסה)ניכוי ממס לתרומה לעמותה ״תנופה לצמיחה״()תיקון( ,התשמ״ז1986-
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תקנות מס הכנסה)כללים לאישור ולניהול קופת גמל()תיקון מס׳  ,(7התשמ״ז1986-

231

תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות( )תיקון(,
התשמ״ז1986-

240

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למספוא( )מס׳ ,(4
התשמ״ז1986-

241

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מחירים מקסימליים לסיור()תיקון( ,התשמ״ז1986-

242

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחיר מקסימלי לסיור(,
התשמ״ז1986-

243

כללי המועצה לייצור ולשיווק .של ירקות )גידול ושיווק תפוחי־אדמה בעונת
אביב-קיץ  ,(1986התשמ״ז1986-

243

תקנות ס ד ר הדין האזרחי )תיקון מס׳  ,(5התשמ״ז986-ו
בתוקף סמכותי לפ :סעיף  108לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ושאר
הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד)•'1984-להלן  -התקנות העיקריות( ,אחרי
.1
הגדרת ״כתב בית דין״ יבוא:
״ ״ מ ע ך  ,לענין המצאת כתב בי־דין  -שם הישוב ,שם הרחוב ,מספר הבית ומספר המיקוד ,ולרבות
מספר הטלפון באותו מען ,אם ישנו :בהעדר שם לרחוב או מספר לבית  -סימן זיהוי אחו־:״.

תיקון תקנה 376

בתקנה )376ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״עשרים וחמישה אלף שקלים״ יבוא ״עשרת
.2
אלפים שקלים חדשים״.

תיקון תקנה 380

בתקנה )380א( לתקנות העיקריות ,במקום ״שלא יפחת מעשרת אלפים שקלים ולא יעלה
.3
על מאתיים וחמישים אלף שקלים״ יבוא ״שלא יפחת מאלף שקלים חדשים ולא יעלה על מאה אלף
שקלים חדשים״.

תחילה ותחולה

.4

)א(

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

)ב( תקנות אלה יחולו גם על תיקים התלויים ועומדים ביום תחילתן לפני בית המשפט או
הרשם ,ואולם הוראות תקנה  1יחולו רק לגבי כתבי בי־דין שיוגשו בתיקים כאמור מיום תחילתן.
אברהם שריר
שר המשפטים

ט״ובכסלוהתשמ״ז) 17בדצמבר(1986
<חמ (3-1778

ס״דו התשמ׳׳ד ,עמ׳ .198
ק ״ ת ה ת ש מ ״ ד  ,עמ׳  2220ועמי  :2388ה ת ש מ ״ ה  ,ע מ ׳ ! ;118ה ת ש מ ״ ו  ,עמי  403ועמי .994

תקנות מ ס הכנסה )ניכוי מ מ ס לתרומה לעמותה ״תנופה לצמיחה״( )תיקון(,
התשמ״ז1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  245לפקודת מם הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
הארכה

•תקנות מם הכנסה)ניכוי ממס לתרומה לעמותה תנופה לצמיחה( ,התשמ״ו ,1986-יחולו־ עד
.1
תום שנת המס .1986
משה נסים
שר האוצר

א׳ בכסלו התשמ״ז) 3בדצמבר (1986
)חמ 13-1969

1
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דיני מדינת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,6עמי  ;120ס ״ ח ה ת ש מ ״ ז  ,עמ׳ .2

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4991כ ״ ג ב כ ס ל ו ה ת ש מ ״ ז 25.12.1986 ,

תקנות מ ס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון מס׳ ,(7
התשמ״ז986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  47ו־ 243לפקודת מס הכנסה' ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות מס הכנסה)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ״ד) 1964-להלן
.1
 התקנות העיקריות( ,אחרי הגדרת ״מדד״ יבוא:2

תיקי! תקנה 1

״״תעודות הולים״  -תעודות השתתפות על־שם מכל סדרה שמנפיקה הולים החל בשנת 1986
המהוות השתתפות בהלוואה שנותנת הוליס ,חברה פיננסית ומסחרית ניו אמסטרדם לסוכנות
היהודית לארץ ישראל.״
בתקנה  (2)2לתקנות העיקריות ,אחרי ״או תעודות השתתפות כמשמעותן בחוק להשקעות
.2
משותפות בנאמנות ,התשכ״א~1961״ יבוא או ״תעודות הולים״.
.3
יבוא:

בתקנה 25א)ב( לתקנות העיקריות ,פסקאות ) (1ו־) (2יסומנו) (2ו־) (3כסדרן ולפניהן
״)(1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 25א

קופה ,כמשמעותה בפרק ששי  ,1רשאית להעביר איגרות חוב לקופה אחרת״.

בתקנה )35ב( לתקנות העיקריות ,אחרי ״את המגיע לו במזומנים״ יבוא ״אלא אם כן
.4
הסכימו ביניהן קופות הגמל למעט קופת גמל לקיצבה ,כי ההעברה תיעשה בניירות ערך״.
.5

תקנה  36לתקנות העיקריות  -בטלה.

.6

במקום פרק שישי  1לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 35

ביטול תקנה 36
החלפת פרק
ששי 1

״פרק ששי  :1הוראות בדבר השקעת כספים של קרנות השתלמות וקופות גמל לתגמולים
ופיצויים ,שערוך נכסיהן ,חישוב רווחיהן וחלוקתם
סימן א׳ :הגדרות
41א.

בפרק זה ־

הגדרות

״איגרת חוב מיועדת״  -איגרת חוב בלתי סחירה בבורסה שהוצאה לקופת גמל בלבד כאשר הקרן
והריבית עליה צמודות למדד המחירים לצרכן ואשר התשלום האחרון עבור פדיון קרן איגרת
החוב חל בשנה השבע עשרה לאחר יום הוצאתה:
״איגרת חוב מיועדת ומפוצה״  -איגרת חוב מיועדת אשר הקרן שלה והריבית עליה צמודות למדד
המחירים לצרכן החל במדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש הוצאתה עד מדד המחירים לצרכן
הידוע במועד פדיונן של הקרן או של הריבית ,והמוחזקת בידי קופת תגמולים ופיצויים ובשלה
נחתם הסכם למתן מענק בין ממשלת ישראל לבין קופה המחזיקה בה:
״איגרת חוב מוכרת״  -איגרת חוב הנסחרת בבורסה ,שהוצאה עד יום ב׳ בניסן התשל״ח )9
באפריל  ,(1978נרכשה על ידי קופת גמל עד יום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו) 1באפריל (1986
והשקעה בה הוכרה כהשקעה מוכרת ביום רכישתה על ידי הקופה:
״איגרת חוב סחירה״  -איגרת חוב כלשהי הנסחרת בבורסה ,לרבות איגרת חוב של מדינת
ישראל ,ולרבות תעודות הוליס:

1

י

דמ״י ה ת ש כ ״ א  ,עמי  ;120ם״ח ה ת ש מ ״ ד  ,עמי .186
ק ״ ת ה ת ש כ ״ ד  ,עמי  ;1302התשמ״ו ,עמי  954ו־.1348
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״איגרת חוב של מדינת ישראל״  -איגרת חוב שהוצאה לפי חוק מילווה המדינה ,התשל״ט1979-
או לפי חוק מילווה פיתוח ,התע(״ך , 1960-ואשר נסחרת בבורסה:

3

4

״בורסה״  -הבורסה לניירות ערך בתל־אביב בע״מ:
״החזקה״  -י כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ״ח1968-י:
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם בידי כל
מוסד ממשלתי אחר .לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם
נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו :אס יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף:
״מדד החישוב״  -המדד הידוע במועד החישוב ובלבד שלא יקדם למדד חודש ההנפקה:
״מטבע חוץ״ ו״פקדון תושב במטבע חוץ״  -כמשמעותם בחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח
978ך /ובהיתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח; 1978-
7

״מניות סחירות״  -ניירות ערך הנסחרים בבורסה ,למעט איגרות חוב שאינן איגרות חוב להמרה:
״מנפיק״  -תאגיד מנפיק ביחד עם כל תאגיד ,למעט תאגיד בנקאי ,שמתקיים בו אחד מאלה:
)(1

התאגיד המנפיק שולט בו:

)(2

הוא שולט בתאגיד המנפיק:

) (3לתאגיד אחר ,למעט ממשלת ישראל ,אוצר התיישבות היהודים בע״מ וחברת העובדים,
יש שליטה בו ובתאגיד המנפיק:
״מנפיק בנקאי״  -תאגיד בנקאי מנפיק ביחד עם כל תאגיד בנקאי שמתקיים בו אחד מאלה:
)(1

התאגיד הבנקאי המנפיק שולט בו:

)(2

הוא שולט בתאגיד הבנקאי המנפיק:

) (3לתאגיד בנקאי אחר ,למעט אי.די.בי .חברה להשקעות בנקאיות בע״מ  -יש שליטה בו
ובתאגיד הבנקאי המנפיק:
״ניירות ערך שבהסדר״  -ניירות הערך המפורטים בהודעות בדבר הסדרים לרכישת ניירות ערך
בנקאיים שפורסמו בילקוט הפרסומים  ,2971התשמ״ד )להלן  -ההודעות(:
״נכסים משוערכים״  -למעט חובות מעבידים:
״ערך נקוב מתואם׳׳"״ ערך נקוב בתוספת הפרשי הצמדה לפי מדד החישוב או בתוספת הפרשי
שער ,ובתוספת הריבית המתואמת:
״קופה להשקעות״  -כמשמעותה בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית
להשקעות( ,התשל״ו: 1975-
א

״קופת תגמולים ופיצויים״  -קופת גמל שהיא קופת גמל לתגמולים ,קופת גמל לפיצויים או קופת
גמל מרכזית לפיצויים ,למעט קופת ביטוח:
״קופה״  -קופת תגמולים ופיצויים וקרן השתלמות:

י
4

5

6

7

״
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ם״ח
ס״ח
ם״ח
ס״ח
ק״ת
ק׳׳ת

ה ת ש ל ״ ט  ,עמי  :112ה ת ש מ ״ ה  ,ע מ ׳ .166
ה ת ש ״ ך  ,עמי  ;47ה ת ש ל ״ ט  ,עמ׳ .112
ה ת ש כ ״ ח  ,עמי  ;234התשמ׳׳ד ,עמי .164
ה ת ש ל ׳ ׳ ח  ,עמי .108
ה ת ש ל ׳ ׳ ח  ,עמ׳  ;1000ה ת ש מ ״ ה  ,עמי 1816
התשל׳׳ו ,עמ׳  :255ה ת ש ל ״ ט  ,עמ׳ .482
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״קרן השתלמות״  -קופת גמל שהיא קרן השתלמות לעובדים ,למעט המסלול הרגיל בקרנות
ההשתלמות למורים:
״ריבית מתואמת״  -הריבית שהצטברה מיום תשלום הריבית האחרון ועד למועד החישוב ,ע ל פ י
תנאי איגרת החוב ,הפקדון או ההלוואה:
״ריבית קופה״ לתקופה כלשהי  -הריבית הממוצעת על תעודות פקדון סחירות שקיבלה הקופה
בעד תקופה כלשהי :ואם לא קיבלה ריבית כאמור  -הריבית הממוצעת כאמור ,שיכולה היתה
הקופה לקבל בעד אותה תקופה-,
״שליטה״  -החזקה ,במישרין או בעקיפין ,ביותר מ־ 50אחוזים של אחת מזכויות אלה:
)(1

זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר:

)(2

הזכות למנות דירקטוריון של תאגיד:

)(3

הזכות למנות את המנהל הכללי של התאגיד:

)(4

הזכות להשתתף ברווחי התאגיד:

״שער יציג״ ליום מסויים  -השער היציג של מטבע חוץ כלשהו שקבע בנק ישראל ביום מםויים,
ואם לא קבע באותו יום ,השער היציג האחרון שקבע :בתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג
לקבוע שערים יציגים יקבע נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין תקנות אלה:
״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א) 1981-להלן  -חוק הבנקאות
)רישוי(( ,לרבות תאגיד החזקה בנקאית ותאגיד עזר כמשמעותם שם:
9

״תאגיד בנקאי מנפיק״  -תאגיד בנקאי שהנפיק ניירות ערך לציבור:
״תאגיד מנפיק״  -תאגיד שהנפיק ניירות ערך לציבור:
״תעודת השתתפות״  -תעודת השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק
להשקעות משותפות בנאמנות ,התשכ״א. 1961-
,״

סימן ב׳  -השקעת כספי קופה
41ב) .א( קופה תשקיע את כספיה כך שנכסיה המשוערכים לפי הוראות תקנה 41ו ,יהיו
מושקעים בהשקעות ובשיעורים הבאים:

השקעות של
ק ו פ ד

) (1לפחות  78%באיגרות חוב מיועדות ,איגרות חוב מוכרות ,איגרות חוב של
מדינת ישראל ,מניות של קופה להשקעות וזכויות במקרקעין שנרכשו עד שנת
;1957
)(2

עד  8%באיגרות חוב סחירות שאינן של מדינת ישראל:

) (3עד  8%במניות סחירות בבורסה או בתעודות השתתפות ,לרבות ניירות ערך
שבהסדר:
) (4עד  8.5%בכל השקעה לפי שיקול דעת הקופה ,לרבות בפקדוגות קצרי מועד
בשקלים חדשים.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א() (4רשאי הממונה על שוק ההון ,לבקשה בכתב של
קרן השתלמות ,לאשר כי תשקיע בכל השקעה לפי שיקול דעתה בשיעור העולה על  8.5%אך לא

סייח ה ת ש מ ״ א  ,עמי .321) ,232
סייח ה ת ש כ ״ א  ,עמי 84ל ה ת ש ״ ם  ,עמי

.156
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יותר מ־ ,12%לצורך מימון תשלומים החורגים מהיקף התשלומים הרגיל של הקרן ,וזאת לתקופה
של עד ששה חדשים לפני מועד התשלומים כאמור.
)ג( לענין תקנת משנה )א() (2עד ) ,(4לא יותר מ־ 2%מנכסיה המשוערכים של הקופה
יהיו בניירות ערך של מנפיק אחד או של מנפיק בנקאי אחד :מגבלה זו לא תחול על ניירות ערך
שבהסדר.
)ד( לא תפקיד קופה ולא תתן לאדם אחד פקדונות או הלוואות בסכומים העולים על 4%
מנכסיה המשוערכים.
הוראות תקנות  3עד 3ב 29 ,27 ,26 ,25 ,ו־ 40לא יחולו על קופה.

סייג לתחילת
תקנות

41ג.

הלוואות

41ד) .א( קופה רשאית ,במסגרת ההשקעות כאמור בתקנה 31ב)א() (4לתת הלוואות
לעמיתיה ,למעט לעמית־מעביד ,לפי התנאים המפורטים בתקנה  30ובלבד שסכום ההלוואות
הבלתי צמודות הניתנות כאמור בתקנה )(3)30א( ,לא יעלה על  1%מנכסיה המשוערכים ומך כל
ההלוואות כמפורט בתקנה  30לא יעלה על  2%מנכסיה המשוערכים :לענין פסקה זו ,דין הלוואה
הניתנת לעמית בעקיפין ודין פקדון או הלוואה או השקעה אחרת אצל כל אדם שמטרתם י־ ביחוד,
או בין השאר  -מתן הלוואה לעמית או שהם עשויים להשפיע על תנאים ,כדין הלוואה מאת קופה
לעמיתה.
)ב( על אף האמור בתקנה  ,(1)30הלוואות כאמור בתקנת משנה)א( לעמית אחד לא יעלו
על מחצית הסכום העומד לזכותו בקופה בעת מתן ההלוואה.
סימן ג׳ :חובת נאמנות

חובות קופה
ל ע מ י ת י ה

41ה) .א( קופה תפעל לטובת עמיתיה בלבד ,לא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובת
העמיתים ותנהג באמונה ,בשקידה ובזהירות כפי שנאמן זהיר היה נוהג באותן נסיבות :בבואה
להחליט על השקעותיה ,תשקול בין השאר את אלה:
) (1אפשרויות השקעה חלופיות מאותו סוג ,בשים לב לתשואות ולםיכוניה
הצפויים וליחס ביניהם:
) (2כאשר ההשקעה היא בניירות ערך  -גם את כדאיות ההשקעה בהתאם לאיכות
נייר הערך כשהיא נמדדת באמות מידה כלכליות מקובלות:
) (3כאשר ההשקעה באיגרת חוב איננה באיגרת חוב מיועדת שהוציאה מדינת
ישראל ואיננה באיגרת חוב של מדינת ישראל  -גם את איכות הבטוחה והאם היא
בטוחה מספקת להתחייבות לפי איגרת החוב.
)ב(

האמור בתקנת משנה )א( אינו בא לגרוע מהוראות כל דין.
סימן ד׳ :שערוך ;בפי קופה וחישוב רווחים

שערוך נכסי
קופה

41ו.

ערכם של נכסי קופה יחושב ליום האחרון של כל חודש לפי ההוראות הבאות:
)(1

לגבי איגרת חוב מיועדת -
)א( עלות מתואמת המחושבת לפי הנוסחה שבחלק אי בתוספת השניה )להלן -
עלות מתואמת של איגרת חוב( ,ואולם אם זקפה הקופה את הנכיון לפני יום א׳ בניסן
התשמ״ז) 31במרס  ,(1987יחושב ערכה של איגרת החוב לפי הערך הנקוב המתואם:
)ב( רכשה קופה איגרות מסדרה פלונית )להלן  -האיגרות החדשות( כשברשותה
מצויות כבר איגרות מאותה סדרה )להלן  -האיגרות הישנות( •~ יצורפו האיגרות
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החדשות לאיגרות הישנות ויראו אותן לצורך החישוב כקבוצה אחת )להלן -
הקבוצה(; חישוב העלות המתואמת של הקבוצה ייעשה על פי הנוסחה שבחלק ב׳
בתוספת השניה!
)(2

לגבי איגרת חוב מיועדת ומפוצה  -עלות מתואמת של איגרת חוב ,ואולם -
)א( אם זקפה קופת התגמולים והפיצוים את הניכיון לפני יום א׳ בניסן התשמ״ז)31
במרס  (1987יחושב ערכה של איגרת החוב לפי הערך הנקוב המתואם:
)ב( אם יתברר בחודש שלאחר החודש בו חושב ערכה של איגרת החוב ,כי המדד
של חודש החישוב עלה על מדד החישוב בשיעור העולה על  ,5%תתוקן למפרע
העלות המתואמת של איגרת החוב לפי מדד חודש החישוב ,כאשר משיעור העליה
כאמור יופחת :5

) (3לגבי איגרת חוב סחירה או כל נייר ערך אחר הנסחר בבורסה  -שווי השוק של
איגרת החוב או נייר הערך ,לפי השער שנקבע להם ביום המסחר האחרון שנתקיים
בבורסה באותו חודש:
)(4

לגבי נייר ערך בהסדר -
) (1אם היה ברשות הקופה ב־ 6באוקטובר  1983והקופה התחייבה להחזיקו עד 31
באוקטובר  - 1988עלות מתואמת המחושבת לפי הנוסחה שבחלק א׳ בתוספת
השלישית!
) (2אם רכשה הקופה את נייר הערך מיום  7באוקטובר  1983ואילך והתחייבה
להחזיקו עד  31באוקטובר  - 1988עלות מתואמת המחושבת לפי הנוסחה שבחלק ב׳
בתוספת השלישית;
) (3אם לא התחייבה הקופה להחזיקו עד  31באוקטובר  - 1988שווי השוק של נייר
הערך לפי השער שנקבע לו ביום המסחר האחרון שהתקיים בבורסה באותו חודש!

) (5לגבי תעודת השתתפות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות  -שווי השוק לפי מחיר
הפדיון שמפרסמת קרן להשקעות משותפות בנאמנות ליום המסחר האחרון בבורסה באותו
חודש:
) (6לגבי מטבע חוץ ופקדון תושב במטבע חוץ  -ערכם המתואם על פי השער היציג של
מטבע החוץ בתוספת הריבית המתואמת;
) (7לגבי הלוואה ולגבי פקדון שאינו פקדון תושב במטבע חוץ  -עלות מתואמת שתחושב
לפי הנוסחה שבחלק א׳ בתוספת השניה ,בשינויים המחריבים;
) (8לגבי זכות במקרקעין  -שוויה לפי הערכת שמאי בתוספת הפרשי הצמדה למדד
כלשהו ,שהוא קבע כמדד המתאים לזכות האמורה ,לתקופה מיום הערכת השמאי ועד ליום
השערוך! הערכת שמאי כאמור תעשה כל ארבע שנים:
) (9לגבי מניה של קופה להשקעות  -שוויה לפי הערכת רואה חשבון ,שתיעשה אחת
לשלושה חדשים ,כאשר מועד ההערכה הראשון הוא ה־ 1בינואר של כל שנה ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד שהוא קבע כמדד המתאים לה בכל מועד הערכה ובתוספת ריבית
מתואמת שהוא קבע את שיעורה!
)(10

לגבי מילווה בטחון  -ערך נקוב מתואם.
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235

חישוב ערכו
של נייר ערך
במקרים מיוחדים

ניכוי דמי
ניהול

דמי ביטוח
עמיתים

41ז .הופסק המסחר בבורסה לגבי נייר עךך מסויים או שמחירו השתנה בגלל תשלום ריבית,
דיבידנד או הטבה אחרת כלשהי ,או שטרם התחיל המסחר בו בבורסה או שנקבע לגביו בעת
המסחר בבורסה שער קונים בלבד או שער מוכרים בלבד כמשמעותם בתקנון הבורסה ,יחושב
ערכו של נייר הערך ,לענין תקנה 41ו ,לפי כללים סבירים ומקובלים באישורו של הגוף המפקח
של אותה קופה ואולם הנציב רשאי לקבוע כללים שונים ,בין דרך כלל ובין לנייר ערך מםויים.
41ח.
הנציב.

לא תנכה קופה דמי ניהול מעבר לשיעור הקבוע בתקנות ההתאגדות שלה שאושרו בידי

41ט .קופה ,למעט קופת גמל מרכזית לפיצויים ,רשאית לבטח את עמיתיה בביטוח חיים
כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א ,"1981-לפי התנאים המפורטים בתקנה 31
ובלבד שהסכום המבוטח לא יהיה גבוה מסכום שהוא פי ארבעה מהיתרה העומדת לזכות העמית
בקופה.

חלקו של עמית
ברווחי קופה

41י .הרווחים הנצברים בקופה מדי חודש כפי •שיתקבלו מחישוב ערכם של נכסי הקופה כאמור
בתקנה 41ו ולאחר ניכוי דמי הניהול ,יזקפו לזכות העמיתים לאותו מועד.

שני תשלומים
לעמית המושך
כספים

41יא .עמית הזכאי לכספים על פי הוראות תקנות אלה ואשר בקשתו לקבלת הכספים המגיעים לו
הגיעה לקופה עד ה־ 13בחודש פלוני)להלן  -עמית־מושך( ,יקבל את הכספים המגיעים לו בשני
תשלומים כלהלן:
) (1לא יאוחר מיום העסקים השלישי בחודש שלאחר החודש בו הגיעה בקשתו
לקופה)להלן  -חודש התשלום הראשון( ,תשלם הקופה לעמית־מושך תשלום ראשון,
בשיעור של  97%מהיתרה שעמדה לזכותו ביום האחרון בחודש שלפני החודש בו
הגיעה בקשתו לקופה:
) (2לא יאוחר מיום העסקים השלישי בחודש שלאחר חודש.התשלום הראשון,
תשלם קופה לעמית־מושך תשלום שני בסכום היתרה שעמדה לזכותו ביום האחרון
בחודש בו הגיעה בקשתו לקופה ,כולל תוספת הרווחים המגיעים לו לפי תקנה 41ו
))(2ב( ובניכוי התשלום הראשון שקיבל :על תשלום זה תווםף ריבית קופה עבור
התקופה שמתום החודש בו הגיעה בקשתו לקופה ועד ליום התשלום בפועל.

תשלום אחד
לעמית־מושך

41יב) .א( על אף האמור בתקנה 41יא ,רשאית קופה לשלם לעמית״מושך את הכספים המגיעים
לו בתשלום אחד עד ליום העסקים השביעי בחודש שלאחר החודש בו הגיעה בקשתו לקופה )להלן
 חודש התשלום( :התשלום יהיה בגובה היתרה שעמדה לזכותו ביום האחרון בחודש בו הגיעהבקשתו לקופה ,בתוספת ריבית קופה בעד התקופה שמתום החודש בו הגיעה בקשתו לקופה עד
מיעד התשלום בפועל.
)ב( עמית־מושך אשר קיבל את הכספים המגיעים לו כאמור בתקנת משנה)א( והתברר כי
לפי תקנה 41ו))(2ב( יש לתקן למפרע את העלות המתואמת ,יקבל את תוספת הרווחים המגיעים לו
לפי תקנה 41ו))(2ב( ,ביום העסקים הראשון בחודש שלאחר חודש התשלום ,בתוספת ריבית קופה
בעד חודש ימים.

משיכה חלקית

41יג .עמית המבקש למשוך חלק מן הכספים העומדים לזכותו ואשר בקשתו הגיעה לקופה עד
ה־ 13בחודש פלוני ,יקבל את הכספים המגיעים לו לא יאוחר מיום העסקים השביעי בחודש
שלאחר החודש בו הגיעה בקשתו לקופה ובתוספת ריבית קופה בעד התקופה שמתום החודש בו

״
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הגיעה בקשתו לקופה עד למועד התשלום בפועל! חשבון העמית בקופה יחוייב ביום בו נמשך כספו
מן הקופה ,בגובה הסכום שמשך.
41יד .עמית שבקשתו לקבלת כספים הגיעה לקופה לאחר ה־ 13בחודש פלוני ,יראו כאילו הגיעה
בקשתו לקופה עד ה־ 13בחודש שלאחר חודש הגשת הבקשה בפועל.

מועד הבקשה

41טו .על אף האמור בתקנות 41יא41 ,יב)א( ו־41יד ,עמית־מעביד אשר הגיש בקשה לקבלת
כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לצורך תשלום פיצויים לעובדים יקבל את הכספים בתוך 15
ימים מיום שהתקבלה בקשתו בקופה כנדרש ,וחשבונו יזוכה ביום התשלום בריבית קופה בעד
התקופה שמתום החודש הקודם ועד ליום התשלום בפועל.

תשלום
לעמית־מעביד

41טז .עמית שהצטרף לקופה או הפקיד בה כספים בחודש פלוני )להלן  -חודש ההפקדה( -

דין כספי
עמית בחודש
ההפקדה

) (1רווחי הקופה יזקפו לזכותו לראשונה ביום האחרון בחודש שאחרי חודש
ההפקדה!
) (2יזוכה בריבית קופה בעד התקופה שמן היום הראשון שלאחר יום ההפקדה ועד
ליום האחרון בחודש ההפקדה.
41יז) .א( העברת זכויות של עמית־עצמאי מקופת גמל לתגמולים אחת לאחרת או העברת
זכויות של עמית מקרן השתלמות לקופה אחרת ,תיעשה במזומנים על אף האמור בתקנה 38ב ,אלא
אם כן הסכימו ביניהן הקופות כי ההעברה תיעשה בניירות ערך! ההעברה תתבצע ישירות בין
הקופות ולא באמצעות העמית.

ה ע ב ר ת זכויות

)ב( העברת זכויות של עמית מעביד והעברת זכויות של קבוצת עמיתים עצמאיים
תיעשה במזומן ובאיגרות חוב מיועדות על פי ערכן הנקוב המתואם )להלן  -התיק המועבר(,
כאשר חלקן היחסי של איגרות החוב המיועדות בתיק המועבר כחלקן היחסי בסך כל נכסי הקופה
שממנה עבר העמית־מעביד או עברה קבוצת העמיתים )להלן  -הקופה המעבירה( והיתרה
במזומנים! בתקנה זו ,״קבוצת עמיתים עצמאיים״  -עמיתים העובדים אצל אותו מעביד והינם
עמיתים עצמאיים בקופה והסכום העומד לזכותם בקופה עולה על  0.5%מן הערך המשוערך של
נכסי הקופה.
)ג( איגרות החוב המיועדות בתיק המועבר תהיינה דומות לאיגרות החוב שבנכסי הקופה
המעבירה וזאת על פי זהות המנפיק ואורך התקופה שחלפה ממועד הנפקת האיגרות! הגוף המפקח
של הקופה המעבירה יאשר בכתב את הנדרש בתקנת משנה זו.
)ד( לעניו מועד קבלת הבקשה ,מועדי ההעברה והריבית ,תיעשה העברת זכויות כאמור
בתקנות משנה )א( ו־)ב( על פי הוראות סימן זה הנוגעות לעמית־מושך.
41יח .עלה בחודש פלוני הסכום אותו נדרשת קופה להעביר עבור עמיתים עצמאיים שאינם
קבוצת עמיתים ,בתוספת סכומים שהעברתם נדחתה כמפורט להלן ,על  1%מערכם המשוערך של
נכסי הקופה באותו חודש ,רשאית הקופה לדחות את העברת הזכויות לגבי הסכום שמעל 1%
האמור ,למועד העברת הזכויות הבא ,ובלבד שסדר העברת הזכויות ייקבע לפי סדר הגשת
הבקשות להעברה! הגוף המפקח יפקח על קיום הוראות תקנה זו.

סייג ל ה ע ב ר ת
זכויות עמיתים

41יט .על אף האמור בתקנה  ,53שערוך נכסי קופה לשם עריכת מאזן ייעשה על פי הוראות סימן
זה.״

מאזן קופה

התוספת לתקנות העיקריות תיקרא ״תוספת ראשונה״ ואחריה יבוא:

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4991כ ״ ג ב כ ס ל ו ה ת ש מ ״ ז 25.12.1986 ,
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שניה ושלישית
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״ ת ו ס פ ת שניה
)תקנה 41ו(
חלק א׳

נוסחה לחישוב עלות מתואמת של איגרת חוב:
עלות מתואמת

=
^
החישוב:
כאשר :ערך נקוב מתואם של האיגרת ביום
!1׳\ -
!* - 1הריבית המתואמת שנצברה על האיגרת עד יום החישוב:

 - 1 .המספר הממוצע של החדשים השלמים מיום החישוב ועד יום הפדיון הסופי שיחושב בדרך בה
מחושב ק להלן ,ואולם בכל מקום בו נאמר שם יום הרכישה ,יראו כאילו נאמר יום החישוב:
.א  -מקדם ניכוי חדשי של איגרת חוב המחושב לפי הנוסחה הבאה:

ק

 &0״־ \ 0
כאשר:
0

 - \ 1ערך נקוב מתואם של האיגרת ביום רכישתה:

 - €עלות הרכישה של האיגרת:
* - 1הריבית המתואמת שנצברה על האיגרת עד יום הרכישה:

0

ק  -המספר הממוצע של החדשים השלמים מיום הרכישה עד יום הפדיון הסופי שיחושב כלהלן:
)א(

אם ביום הרכישה טרם עברו חמש שנים מיום שהוצאה האיגרת:
ק

138 -

= ק

כאשר:
ק  -מספר החדשים השלמים שעברו מיום הוצאת האיגרת ועד יום הרכישה:
)ב(

אם ביום הרכישה כבר עברו חמש שנים מיום שהוצאה האיגרת:
13 + 2

12

X

= ק

כאשר:
 - 8מחצית מספר השנים השלמות שבין יום הרכישה ליום הפדיון הסופי:
 - 7.מספר החדשים השלמים שבין יום הרכישה עד יום הפדיון השנתי הראשון
שלאחר הרכישה.
חלק ב׳
נוסחה לחישוב עלות מתואמת של קבוצת איגרות:

— ח
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= עלות מתואמת
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כאשר:
 - MMערך נקוב מתואם של קבוצת האיגרות ליום החישוב!
* - 1*1הריבית המתואמת שנצברה על קבוצת האיגרות עד יום החישוב!
>! - !>.ממוצע משוקלל של מקדמי הניכוי החדשיים של האיגרות החדשות והישנות כאשר שני
גורמי השקלול בהתאמה הם:
)(1

עלות הרכישה של האיגרות החדשות־,

)(2

העלות המתואמת של האיגרות הישנות ליום הרכישה!

^ - 1המספר הממוצע של החדשים השלמים מיום החישוב ועד למועד הפדיון הסופי של קבוצת
האיגרות אשר יחושב בדרך בה מחושב ק בחלק א  /ואולם בכל מקום בו נאמר שם יום הרכישה
יראו כאילו נאמר יום החישוב.

תוספת שלישית
)תקנה 41ו(
חלק א׳
נוסחה לחישוב עלות מתואמת של נייר ערך בהסדר שהוחזק ב־ 6באוקטובר :1983

שער יציג ליום החישוב

_£
ץ £) * ¿,0^ 60

= עלות מתואמת

שער הדולר הבסיסי

כאשר:

ם  -המחיר הבסיסי של נייר הערך בהסדר כהגדרתו בהודעות!
שער הדולר הבסיסי  -כהגדרתו בהודעות!
 - 8מספר החודשים השלמים שבין יום  6באוקטובר  1983ועד ליום החישוב.
חלק ב׳
נוסחה לחישוב עלות מתואמת של נייר ערך בהסדר שנרכש מ־ 7באוקטובר  1983ואילך.
א ^
שער יציג ליום החישוב
־מ־!( * ך = עלות מתואמת
>ל
,
שער יציג ליום הרכישה
כאשר:
־1׳  -עלות הרכישה של נייר הערך בהסדר!
״

 - 0מקדם הניפוח ,כאשר  0מחושב כלהלן
שער יציג ביום הרכישה * ^  1 0־* 0
 ־־ ;(־

—

שער הדולר הבסיסי ^ T
כאשר:
נ 1־־ המחיר הבסיסי של נייר הערך בהסדר כהגדרתו בהודעות!
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4991כ״ ג ב כ ס ל ו ה ת ש מ ״ ז 25.12.1986 ,
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א  -מספר החדשים השלמים שבין יום הרכישה של נייר הערך לבין  31באוקטובר ;1988
 - 11מספר החדשים השלמים שבין יום הרכישה ליום החישוב.״
תחילה והוראת
מ ע נ

י

)א( תחילתה של תקנה  - 6לענין תקנות 41ו עד 41טי׳ז ותקנה 41י״ט ביום א׳ בניסן
.8
התשמ״ז) 31במרס  ,(1987ואולם רשאית קופה לפעול לפי האמור בתקנות אלה החל ביום פרסומן
)להלן  -יום הפרסום(.
)ב( לא עמדה קופה ביום הפרסום בהוראות תקנה 41ב)ד( כנוסחה בתקנות אלה ,תשקיע
הקופה את כספיה עד יום א׳ בטבת התשמ״ח ) 31בדצמבר  ,(1987באופן שעד מועד זה לא יעלו
פקדונותיה או הלוואותיה על השיעור הקבוע בתקנה האמורה.
משה נסים
שר האוצר

ז׳ בכסלו התשמ׳יז) 9בדצמבר (1986

תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של ב ת י מ ר ק ח ת וחדרי תרופות()תיקון(,
התשמ״ז1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ״א) '1981-להלן -
הפקודה( ,וסעיף  10לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח) 1968-להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנה  1לתקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות(,
.1
התשמ״ב , 1982-בסופה יבוא:
3

״צמחי מרפא״  -צמחים שעברו תהליך עיבוד תעשייתי וששמם מצוי ברשימת צמחי מרפא שהכין
מנהל הרוקחות במשרד הבריאות )להלן  -מנהל הרוקחות( והמופקדת בכל משרד של רוקח
מחוזי.
״חמרים פרמקופיאליים״  -התמרים הרפואיים על תקניהם הנקובים בפרמקופיאה שאישר מנהל
הרוקחות.
בתקנה  32לתקנות ,בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא:

.2

״)(8
)(9
)(10

צמחי מרפא;
חמרים פרמקופיאליים:
חמרים לשימוש דנטלי;

) (11חמרי המתקה ללא ערך קלורי כמשמעותם בתקנות בריאות הציבור )השימוש
בחומר המתקה ללא ערך קלורי( ,התשמ״ג: 1983-
4

) (12אספרטיים ,כמשמעותו בתקנות בריאות הציבור )מזון( )השימוש באספרטיים
במזון( ,התשמ״ד; 1984-
5

) (13תחליפי מלח דל נתרן ,מזון דל גלוטן ומזון ללא גלוטן כמשמעותם בצו הפיקוח על
מצרכים ושירותים )מזון דיאטתי( ,התשמ״ד 1983׳׳ ,בתנאי שהם נתונים באריזתם
המקורית כשהיא חתומה ומסומנת כדין:
1

2

s

4

5

6
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דיני
סייח
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת

מדינת ישראל,
ה ת ש כ ״ ת  ,עמ׳
ה ת ש מ ״ ב  ,עמ׳
ה ת ש מ ״ ג  ,עמי
התשמ׳׳ד ,עמ׳
ה ת ש מ ״ א  ,עמי

נ ו ס ת תדש  ,35עמי .694
.204
 !710ה ת ש מ ״ ג  ,עמ׳  !333ה ת ש מ ״ ד  ,עמי .409
 :1170ה ת ש מ ׳ ׳ ה  ,עמ׳ .1893
 1386ועמי 1968
.609
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) (14טבליות ,מהפיות וכמוםות)להלן  -תצורה רוקחית( המכילות ויטמינים ,מינרלים או
יסודות קוורט :ובתנאים אלה:
א .הויטמין ,המינרל או יסוד הקוורט בתצורה הרוקחית הוא המרכיב הפעיל ובעל
הערך בו!
ב.
)(15

המוצר אינו ממתק והוא רשוי ומסומן כדין!

תכשירים לניקוי ולחיטוי עדשות מגע!

) (16תכשירים לחיטוי תברואי לפי רשימה שערך מנהל הרוקחות המופקדת בכל משרד
של רוקח מחוזי.
) (17מים מינרליים ומי מעין כמשמעותם בתקנות בריאות העם)מים מינרליים ומי מעין(,
התשמ׳׳ז; 1986-
7

) (18צבעי מאכל כמשמעותם בתקנות בריאות העם )צבעים במזון( ,התשכ׳׳ג; 1963-
באריזות מקוריות חתומות ומסומנות כדין״.
8

ה׳ בכסלוהתשמ׳׳ז) 7בדצמבר(1986
7

״

שושנה ארבלי־אלמוזלינו
שרת הבריאות

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ז  ,עמי .88
ק ״ ת ה ת ש כ ״ ג  ,עמי .1737

צו יציבות מחירים במצרצים ובשירותים)הודאת שעה()מחירים מרביים למספוא(
)מס׳  ,(4התשמ"ז!986-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמי׳ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

.1

בצו זה ,״מע״מ״  -מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מיםף ,התשל׳יו. 1975-
2

המחיר המרבי בשקלים חדשים לטון מספוא בתפזורת ,המפורט להלן בטור א׳ יהיה
.2
כמפורט לצדו בטור בי:
ט ו ר א׳

ט ו ר ב׳

סוג המספוא

המחיר לא כולל מע״מ

םורגום
שעורה.
תירס
כוספת סויה  44% -חלבון
סובין חיטה
קמח דגים  72% -חלבון
שמן סובסטוק
גרגירי חיטה מיובאים למספוא
תירס נטול נבטים

י
י

הגדמת
מחיר מרבי

157
130
165
373
115
900
600
130
150

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
סייח ה ת ש ל ״ ו  ,עמ׳ .52

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4991כ ״ ג ב כ ס ל ו ה ת ש מ ״ ז 25.12.1986 ,
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ביטול

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים למספוא()מם׳
.2
 ,(3התשמ׳׳ז - 1986-בטל.
3

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום ל׳ בחשון התשמ״ז ) 2בדצמבר .(1986

כ״ט בחשון התשמ״ז) 1בדצמבר (1986
)וומ (3-1978

משה נסים
שר האוצר
3

אריה נחמקין
שר החקלאות

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ז  ,עמי .53

צו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לסיור( )תיקון(,
התשמ"ז986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח ,'1957-אני
מצווה לאמור:
תיקון השם

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לסיור( ,התשל״ח) 1978-להלן -
.1
הצו העיקרי( ,בשמו ,במקום ״מקסימליים״ יבוא ״מרביים״.
2

תיקון סעיף 2

.2

בסעיף  2לצו העיקרי ,סעיפים קטנים )ב( ו־)ג(  -בטלים.

תיקון התוספת

.3

במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

״תוספת
)סעיף (2
ט ו ר ב׳
ט ו ר א׳

השכר המרבי בשקלים חדשים

השירות

לא כולל מע״מ

כולל מע״מ

 .1בעד יום סיור באוטובוס לתיירים עם מיזוג אויר ,עד  200ק״מ
ועד  11שעות משעת היציאה -
)א( לקבוצה המונה מעל  30איש

470

540

)ב( לקבוצה המונה עד  30איש

402

462

)ג( לכל ק״מ נוסף שמעל  200ק״מ

1.34

1.54

34.30

39.45

)ד( לכל שעה שמעל  11שעות סיור
 .2בעד יום סיור באוטובוס לתיירים ללא מיזוג אויר ,עד  200ק״מ
ועד  11שעות משעת היציאה -
)א( לקבוצה המונה מעל  30איש

417

480

)ב( לקבוצה המונה עד  30איש

355

308

)ג( לכל ק״מ נוסף שמעל  200ק״מ

1.16

1.33

26.80

30.80

)ד( לכל שעה שמעל  11שעות סיור
סייח ה ת ש י ״ ח  ,עמי  : 2 4ה ת ש מ ״ ה  ,עמי .23
ק ״ ת ה ת ש ל ״ ת  ,עמ׳  :781ה ת ש מ ״ ב  ,עמי .806
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ט ו ר ב׳
ה ש כ ר ה מ ר ב י ב ש ק ל י ם חדשים
כולל מע״מ
לא כולל מע״מ

ט ו ר א׳
השירות

י  .3בעד יום סיור באוטובוס קטן לתיירים שקיבולו  20-15מקומות
ישיבה ,עם מיזוג אויר ,עד  200ק״מ ועד  11שעות משעת
 .היציאה -
)א( לקבוצה

253

291

)ב( לכל קי׳מ נוסף שמעל  200ק״מ

0.83

0.95

)ג( לכל שעה שמעל  11שעות סיור

15.80

18.17

אברהם שריר
שר התיירות

ב׳ בכסלוהתשמ׳׳ז) 4בדצמבר (1986
)חמ (3-255

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת ש ע ה ( ) מ ח י ר מ ק ס י מ ל י לסיוד(,
התשמ״ז1986-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
השכר המרבי בשקלים חדשים בעד יום סיור באוטובוס לתיירים יהיה כקבוע בצו הפיקוח
.1
על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לסיור( )תיקון( ,התשמ׳׳ז. 1986-
2

ב׳ בכסלו התשמ׳יז) 4בדצמבר (1986
י

<חמ (3-255

י ו ם

ם י י

י

באוטובוסים

1

אברהם שריר
שר התיירות

קביעת מחיר

משה נסים
שר האוצר

ם ״ ח ה ת ש מ ״ ו  ,עמי .2
ק ״ ת ה ת ש ל ״ ח  ,עמי  ,•781ה ת ש מ ״ ז  ,עמי .242

כללי המועצה לייצור ולשיווק ש ל ירקות )גידול ושיווק תפוחי־אדמה בעונת
אביב-קיץ 986ו( ,ה ת ש מ ״ ז  9 8 6 -ז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט, 1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
1

.1

הגדרות

בכללים אלה -

״עונה״  -תקופה לגידול או לשיווק תפוחי־אדמה!
״עונת אביב-קיץ 1986״  -התקופה שבין י״ט בכסלו התשמ״ו) 2בדצמבר  (1985לבין י״ג בכסלו
התשמ״ז ) 15בדצמבר .(1986
״לגדל״  -לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול תפוחי־אדמה!
״לשווק״  -להעביר תפוחי־אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה!
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״תקופת הגידול״  -התקופה שבין י״ט בכסלו התשמ״ו ) 2בדצמבר  (1985לבין כ״א באייר
התשמ״ו ) 30במאי ;(1986
״תקופת השיווק״  -התקופה שבין ו׳ בניסן התשמ״ו) 15באפריל  (1986לבין י״ג בכסלו התשמ״ז
) 15בדצמבר .(1986
מינסה כללית

מיכסה אישית

עקרונות ל ק ב י ע ת
מיכסות אישיות

המיכםה הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעונת אביב־קיץ  1986היא  6,500טונות זרעים,
.2
לזריעה ב־ 27,000דונם של שטחי גידול ו־ 98,000טון תפוחי־אדמה לשיווק.
למבקש שאושרה לו מיכסה אישית ,תקבע ועדת המיכסות את כמות הזרעים ,את שטח
.3
הגידול ואת הכמות המותרת לשיווק מיבולי הגידול שלפי המיכסה.
.4

אלה העקרונות שלפיהם יקבעו מיכסות גידול ושיווק אישיות:
)א( למבקש לגדל ולשווק תפוחי־אדמה בעונת אביב-קיץ  ,1986תיקבע מיכסה אישית
הכוללת כמות זרעים ושטח בדונמים בשיעורים דומים  -ככל האפשר  -לאלה שנקבעו לו
במיכםה שעל פיה גידל המבקש כדין בעונת אביב  ,1985או בהיקף שלפיו גידל כדין בעונת
אביב  ,1984אם לא גידל המבקש תפוחי־אדמה בעונת אביב ;1985
)ב( כמות התוצרת המרבית לשיווק במיכסה האישית ,תהא שווה למכפלת השטח
שבמיכסה ,במקדם מתאים מבין אלה שייקבעו לצורך זה על ידי המועצה ,בין לפי מגדלים
ובין לפי איזורים.

עודף מיכםות

ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה אישית
.5
לפי סעיף  4וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם האישיות ,וזאת מתוך יתרת המיכםה הכללית,
לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור וכן מתוך המיכסות האישיות שנקבעו ולא בוצעו.

זכות בקרקע

ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל אם לא הוכח להנחת דעתה כי
.6
הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.
נתאשר.
כ״א באב התשמ״ו ) 26באוגוסט (1986
)חמ(3-881

אריה נחמקין
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ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור
ולשיווק ש ל ירקות
אריאל שרון
שר ה תעשיה והמסחר

קובץ התקנות  ,4991כ׳׳ג בכסלו התשמ״ז25.12.1986 ,
 0334-2883א158
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