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עמוד

תקנות הביטוח הלאומי )ניכוי מענק לפי פרק ג׳ לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ו׳) (2תיקון(,
התשנ״ב1991-

448

תקנות מסילות הברזל)תעריפי הובלה ותשלומים שתים()תיקון( ,התשנ״ב1991-

448

תקנות הרשויות המקומיות)הנהלת חשבונות()תיקון( ,התשנ״ב-נ199

449

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()עמק הירדן ,תיקון( ,התשנ״ב1991-

449

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מסי  ,(34התשנ״ב1991-

450

תקנות הגיסות הלאומי)ניבוי מענק לפי מדק ג׳ לחוק מקיצבת נכות לטי פרק 1י(2

)תיקון( ,החשנ"ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (1)143ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח־ ,'1968-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 6

תחילה

בתקנה  6לתקנות הביטוח הלאומי)ניכוי מענק לפי פרק ג׳ לחוק מקיצבת נכות לפי פרק
.1
וי ,(2התשמ״ד /1984-במקום ״כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 31באוקטובר (1991״ יבוא ״ו׳ בטבת
התשנ״ג ) 1בינואר (1993״.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בחשון התשנ״ב ) 1בנובמבר .(1991

.2

כ״ח בחשון התשנ״ב ) 5בנובמבר (1991
יצחק שמיר
שר העבירה והרווחה

<חמ (3-1777

סייח התשכ״ח ,עמי  :108התשנ״א ,עמי .168
ק״ת התשמ״ד ,ענ?׳  :1960התשנ״א ,עמי .927

תקנות מסילות הברזל)תעדיפי הובלה ותשלומים שונים()תיקון( ,התשנ׳׳ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  56ו־ 57לפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[ ,התשל״-ב,'1972-
אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות מסילות הברזל )תעריפי הובלה ותשלומים שונים( ,התשנ״א- 1991-
2

) (1בחלק ג׳ -־
)א( במקום ״קרונות ארגזיים 35,000״ יבוא ״קרונות ארגזיים עד 35,000״;
)ב( במקום ״קרונות גלויים 25,000״ יבוא ״קרונות גלויים עד 25,000״.
) (2בחלק ד׳ -
)א( בסעיף קטן א ,במקום ״106״ יבוא ״133״:
)ב( בסעיף קטן ב ,במקום ״104״ יבוא ״131״:
)ג( בסעיף קטן ג ,במקום ״189״ יבוא ״265״;
)ד( בסעיף קטן ד ,במקום ״187״ יבוא ״263״:
)ה( בהערה מס׳ ) ,(3במקום ״והטענה״ יבוא ״והוטענה״.
כ׳יז בחשון התשנ״ב ) 4בנובמבר (1991
<חמ 0-546

משה קצב

שר התחבורה
1
2

448

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמי .485
ק״ת החשנ״א ,עמי .453

קובץ התקנות  ,5398י״ד בכ0לו התשנ״ב21.11.1991 ,

תקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( )תיקון( ,התשנ״ב~ז99ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  228לפקודת העיריות' ,וסעיף  35לפקודת המועצות המקומיות ־,
אני מתקין תקנות אלה:
,

בתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( ,התשמ״ח1988-י )להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ־-

סימון התקמת

) (1התקנה שכותרת השוליים שלה היא ״מערכת עיבוד נתונים אוטומטית
מרכזית״ ,תסומן ¡7
) (2התקנה שכותרת השוליים שלה היא ״שיטת מזומנים מתוקנת״ ,תסומן :8
) (3תקנות  11עד  17יסומנו  9עד  15כסדרן.
.2

בתקנה <8ב( לתקנות העיקריות ,בסימונו החדש ,במקום ״ 31ביולי״ יבוא ״ 30באפריל״.

תיקון תקנה 8

.3

בתקנה 2נ)א( לתקנות העיקריות ,כסימונן החדש ,במקום ״באוגוסט״ יבוא ״במאי״.

תיקון תקנה 12

י״נ׳ בחשון התשנ״ב ) 27באוקטובר (1991
אריה דרעי
שר הפנים

)חמ (3-2047

1
2
3

זיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
זיני מדינת ישראל ,נוסח חדש » ,9מ׳ .256
ק״ו 1התשמ״ח ,עמי .764

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()עמק הירדן ,תיקון( ,התשנ'׳ב991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התש־״ח-י1958־,
.1
בפרט )מב( -

תיקון פרט <מב(

) (1במקום הקטע המתחיל במלים ״בפרט זה ,״מפה״ ומסתיים במלים ״ובמשרד
הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עלית.״ יבוא :״בפרט זה ״מפה״  -המפה של תחום
המועצה האזורית עמק־הירדן ,הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר
הפנים ביום כ״ג בחשון התשכ״ו) 18בנובמבר  ,(1965וכפי שתוקנה בתשריטים
החתומים ביד שר הפנים בימים כ״ז בתשרי התשמ״ז) 30באוקטובר  ;(1986ר בטבת
התש״ן) 3בינואר  ;(1990י״ג בסיון התשנ״א) 26במאי  (1991וי״ט בחשון התשנ״ב
) 27באוקטובר  ,(1991שהעתקים מהם מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
המועצה האזורית עמק־הירדן ובמשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עלית.״;
) (2במקום השטח המתואר לצד הישוב ״מרת״ יבוא:
״הגושים 15161 :עד  15163בשלמותם;
חלק גוש ,15160 :כמסומן במפה:

י דני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ¡1256התשג׳׳ו ,ז5מ׳  !523התשנ׳׳א ,עמי .1062
2

קובץ :תקנות  ,5398י״ד בכסלו התשנ״ב21.11.1991 ,

449

החלקות ,44 :חלק מחלקות ) 105 ,103 ,43 ,24דרך( ,ו־)106דרך( בגוש ,15308
כמסומן במפה.״;
) (3במקום השטח המתואר לצד הישוב ״פוריה נוה עובד״ יבוא:
״גוש 15322 :בשלמותו;
חלקי הגושים ,15323 ,1.5321 ,15317 :כמסומן במפה.״;
) (4מתחת לשם הישוב ״עץ־־גב״ שבסוד א׳ והשטח המתואר לצידו בטור ב׳ יבוא:
״פוריה עלית גוש 15324 :בשלמותו.
חלקי הגושים ,15325 ,15323 ,15320 ,15160 :כמסומן במפה.״;
) (5מתחת לקו המפריד •-
ברשימת הגושים ,במקום ״ 15318עד 15320״ יבוא ״ 15318עד 35319״.
ברשימת חלקי הגושים ,במקום "15321 ,15317״ יבוא

'  i M T ' 1 ,15320,1 5 3 2 1״ .

י״ט בחשון התשנ״ר 27) .באוקטובר (1991
אריה דר ע י
שר הפנים

)חמ (3-136

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(34התשנ״ב991-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א>) (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו 1985-י ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק חמישי ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ דבי:
2

שם המצרך

המשקל

האריזה

טור א׳
המחיר גש״ח
במכירה לצרכן
כולל מזנ״מ

טור ב׳
המחיר גש״ח
כמכירה לצרכן
באזור אילת

״אטריות ״מובחר״

 400גרם

חבילה

1.80

1.60

פתיתים אפויים ״מובחר״

 500גרם

חבילה

2.40

2.05

ספגטי ומקרוני ״פרומנטי״

 500גרמ

הבילה

2.70

2.36

פתיתים ״פרימנטי׳׳־

 500גרם

חבילה

2.50

"2.10

,2

תחילתו של צו זה ביום כ״ז בחשון התשנ״ב ) 4בנובמבר .(1991

כ״ו בחשון התשנ״ר 3) .בנובמבר (1991
)המ (3-1078

משה נסים

שר התעשיה והמסחר

יצחק מודעי
שר האוצר

י ס״וו החשמ׳׳ו ,עמ׳ .2
* ק״ת ;1תשמ״ ,0עמ׳  ;421ההשנ״א ,עמי .1263
קובץ התקנות  ,5398י״ד בכסלו התשנ״ר21.11.1991 ,
¡SSN 0334-2883

סודר בםדריצילום והודפס כמדפים הממשלתי ,ירושלים

