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 תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון מס׳ 3),
1987-  התשמ״ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 (ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 1
 ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה, 1 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשכ״ט—1969 2 (להלן — ה נ ק  תיקון ת

 התקנות העיקריות), בסופה יבוא:
 ״ ״תקנות סדר הדין האזרחי״ — תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד—1984 3 ״.

 תיקון תקנה 8 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, ברישה, במקום ״11(2)״ יבוא ״7(2)״.

 תיקון תקנה 26 3. בתקנה 26 לתקנות העיקריות, במקום ״ובית המשפטי׳ י יבוא ״ובית הדין״.

 תיקון תקנה 37 4. בתקנה 37(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 37 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—

 1957״ יבוא ״סעיף 79 לחוק בתי ׳המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—i 1984 ״,

» 5. בתקנה 44 לתקנות, העיקריות — , י נ  תיקו! תק

 (1) בתקנת משנה, (א), המלים ״וכן לדרוש מכל עד שיקיים עדותו בשבועה, או
 בהן צדק״ — יימחקו;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג)' הוראות התקנות 178 עד 189 לתקנות סדר הדין האזרחי יחולו,

 בשינויים המחויבים, על הזמנת עדים לפי תקניה זו.״

 ביטול תקנה 46 6. תקנה, 46 לתקנות העיקריות — בטלה.

5 7. בתקנה, 58 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) — תימחק.  תיקו! תקנה 8

 תיקון תקנה 61 8. בתקנה 61 (א) לתקנות העיקריות, אחרי ״לתשלום שכר מולן״ יבוא ״או לתשלום

 קיצבה מולנת״.

א 9. בתקנה׳ 61א לתקנות העיקריות — 6 ) ה נ ק  תיקון ת

 (1) בהגדרת ״הממונה״, במקום ״תשט״ו—1955״ יבוא ״[נוסח משולב], התש״ל
 — 1970״ ;

 (2) בהגדרת ״ערעור גימלאות״, במקום ״36 או 65״ יבוא ״43 או 101״.

ה 66 10. בתקנה 66 לתקנות ׳העיקריות, במקום ״סעיף 8 (ב) לפקודת הרשמים, 1936״ יבוא נ ק  תיקון ת

 ״סעיף 96 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984״.

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 70; התשמ״ה, עמי 208.
 2 ק״ת התשכ״ט, עמי 2088¡ התשמ״ו,.01' 625 ועמי 1422.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמ״ 2220.
 4 ט״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
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 11, אחרי תקנה 89 לתקנות העיקריות יבוא: מוספת תקני, 89א

 ״תובןפסל, 89א. (א) פסק דינו של בית הדין הארצי יכיל את אלה:

ז (1) השאלות הטעונות הכרעה; י י ,  ד

 (2) ההכרעה;
 (3) נימוקי ההכרעה;

 (4) הסעד שהמערער זכאי לו; אם ההחלטה שעליה ערער
 בוטלה או שונתה.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (3), אם החליט
 בית הדין הארצי לדחות ערעור, רשאי הוא לכלול בפסק דינו רק את
 קביעתו בדבר דחיית הערעור; ובלבד שלדעתו מתקיימים כל אלה לגבי

 ההחלטה שעליה מערערים:
 (1) אין מקום לדחות את !הממצאים העובדתיים שנקבעו

 בה;
 (2) הממצאים שנקבעו בה, תומכים במסקנה המשפטית;

 (3) אין לגלות בה טעות שבחוק.׳׳

 הוספת
 תקנה 105א

 12. אחרי תקנה, 105 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תקופת פגיה לא 105 א. תקופת פגרה של בית הדין לא תבוא במנין הימים שנקבעו

ז בתקנות אלה או שנקבעו בידי ביית הדין אוי ׳הרשם, אלא אם כן הורה י נ מ א ב י ב !  י
 בית הדין או ׳הרשים, לפי העניו, אחרת.״

 13. במקום תקנה, 109 לתקנות העיקריות יבוא,: החלפת
 תקנוה 109

ת 109. על הליכים לפי תקנות אלה, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי ו נ ק ת

ן י ^ י " ^ 
 האזרחי העינין, תקנות סדר הדיין האזרחי המפורטות להלן:

 (1) תקנות 360 עד 387 בדברי סעד זמני;
 (2) תקנות, 466 עד 471 בדבר עיכוב ביצוע וסעד זמני בשל

 ערעורי;
 (3) תקנות 475 עד 503 בדבר המצאת כתבי בי־דין.״

 14. בתוספת, לתקנות, העיקריות — תיקיי י״תיספי1
 (1) בטופס 6 —

 (א) בכל מקום בו, במקום ״ל״י״ יבוא ״שקלים חדשים״;

 (ב) בפסקה 3, בנ?קום פרט ז׳ יבוא:
 ״ז. חשבון פיצויי הלנת, השכר על פי סעיף 17 לחוק הגנת השכר,

 התשי״ח—1958״ ;

 (2) בטופס 7 —

 (א) בדישה, אחרי ״לפסוק פיצויי פיטורים״ יבוא ״כולל פיצויי הלנת
 פיצויי פיטורים״;
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 (ב) פסקה 5 תסומן 6, ולפניה יבוא:
 ״5. חשבון פיצויי הלנת פיצויי פיטורים על פי סעיף 20 לחוק הגנת

 השכר, התשי״ח—1958״.

 (3) טופס 8 — בטל;

 (4) בטופס 9, בכותרת הטופס, במקום ״תשט״ו—1955״ יבוא ״[נוסח משולב],
 ה תש ״ל—1970״ ;

 (5) בטופס 10, בכל מקוש בו, במקום ״לשכת העבודה״ יבוא ״לשכת שירות
 התעסוקה״.

 ה׳ בטבת התשמ״ז(6 בינואר 1987)
 (חני 730—ג<

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

,  צו שימת הציבור (מתנות) (החלת החוק על עובדים ציבוריים אחדים)
ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 (ב) לחוק שירות הציבורי(מתנות), התש״ם—1979 י
 (להלן —החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 התלת החוק 1. החוק יחול גם על בעלי משרות ותפקידים מטעם גופים'שהוקמו כחוק ומטעט

ם חברות ממשלתיות כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה—1975 2, י ר ח ° י

ם

י

י ^ 3

י

י * 

 תחילה 2. תחילתו של צו זה בתום שלושים ימים מיום פרסומו.

ר י ר ם ש ה ר ב  ה׳ בטבת התשמ״ז (6 בינואר 1987) א
 שר המשפטים

 1 פ״ח התש״ם, עמי 2.
 2 סייח התשל״ה, עמי 132.

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  תקנזת בתי הסוהר (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 132 לפקודת בתי -הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב—1971 י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 52 1. בתקנה 52 (א) לתקנות בתי הסוהר, התשל״ח—1978 -; במקום ״העולה על שנה

 וחצי״ יבוא ״שנה או יותר״.

־ לב ר ם ב י י  י״ד בכסלו התשמ״ז (16 בדצמבר 1986) ח
) שר המשטרה 3 ~ 6 2 מ 2 ח ) 

 ו

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, ז5מי 459¡ סייח התשנן״ו, עצי׳ 90.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1958; התשמ״ב, עמי 210; התשני״ו, ענ״ 452.
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׳  הודעת המועצה לצמחי נוי(ייצוא ושיווק) (שינוי התוספת לחוק)
1987-  התשמ״ז

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיף 4 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התדלי"ו־-
, לאחר התייעצות  1976 י, וסעיף 62 לחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשל׳׳ג—1973 צ
 במועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מודיעים

 לאמור:

 ההלפח התוספת
 1. במקום התוספת לחוק יבוא: לחוק

 ״תוסטת
 (סעיף 1)

Artishoke 
Erigeron 
Eryngium 
Babiana 
Buovardia 
Gypsopbila ] 
Brodiaea 
Bark an 
Godetia 
Papyrus 
Gomphrena 
Jacaranda 
Gypsophilia 
Geerbera 
Grevillea 
Centaurea 
Dukan 
Dura 
Cucumis 
Heiichrysum 
Palmaceae 
Delphinium 
Dracena 
Myrtus 
Hibiscus 
Halipterum 
Heliconia 
Oleander 

 אבוטילון Abutilon ארטישוק
 אגפנטוס •Agapanthus אריגרון

 אגרטום Ageratum ארינגיום
 אוונימוס (פלחון יפני) Evonymus בביאנה
 אופורביה (אזני חזיר) Euphorbia בוורדיה

1 3 1  איקםיה Ixia בר־גביע 3
 אירים Iris ברודיאה

 אכילאה Achillea ברקן
 אכינופם Echinops גודציה

 אל־תשכחני (מיסוטום) Forget Me Not גומא פפירוס
 אלםטרומרית Alstromeria . גומפרנה
 אמימיוס (אמיתה) Ammi Majus) ג׳קרנדה
 אמריליס Amaryllis גיפסנית

 אמרנטוס Amaranthus גרברה
 אנטוריום Anthurium גדוילאה.

 אניגוזנטוס Anigozanthos דגנית
 אננס Ananas דוקן
 אםטילבה Astilbe דורה

 אסטר Aster דלועי נוי
 אסטרנטיה Astrantia דם המכבים (הליכריזיום)

 אספרגוס Asparagus דקל
 אסקלפיאס Asclepias דרבן הפרש (דלפיגיום)

 אקוניטום Aconitum דרצנה
 אקליפטוס Eucalyptus הדס

 אקציה Acacia היביםקוס
 אקרוקלינופ Acroclinum הליפטרום
 ארמורום Eremurus הליקוניה

 ארוקריה Araucaria הרדוף

-  1 ס״ח התשל״ו, עמי 277.
 2 ס״ת התשל״ג, עמי 310.
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Silvi סילבי Rose ורד 
Dalbergia סיסם Veronica ורוניקת 
Gladiolus סיפן Pancratium חבצלת 
Gladiolus Nanus סיפן ננסי Tabor Wheat חיטת תבוה 
Schizanthus ,סכיזנטוס Helianthus חמניות 
Sparaxis ספדקסיס Carthamus חריע 
Scabiosa סקביוזה Chrysanthemum חרצית 
Nazareth Fruit עגבניות נוי Tagetes טגטט 
Limonium Sinuatum עד עד Tuberose טובורוזה 
Limonium Perrtzy עד עד סטרי Lathyrus טופח ריחני 
Limonium Suworowi עד עד סובורובי Thalictrum טליקטרום 
Ruscus (רוסקוס) עצבונית Thryptomene טריפטומן 
Ruscus Racemasus (החורש) עצבונית Trachelium טרכליומ 
Salix ערבה Yucca יוקה 
Cortaderia עשב פמפם Cotton (נוי) כותנה 
Phormium פורמיום׳! Ixiolirion כחלית 
Pittosporum פיטוספורום Anemone כלנית 
Fjhittelis Francetti פיטליס פרנצטי C e l o s i a (צלוזיה) כרבולת התרנגול 
Physostegia פיסוסטליה Leucolum לאוקוליום 
Ficus פיקוס Lebbek .לבל 
Phlox פלוקס Lagurus לגורוס 
Capiscum Annum פלפל נוי Snaporagon לוע הארי 
Fox Face פני שועל Liatris Spicata ליאטרים 
Proteaceae פרוטאצה Lyisianthus ליזיאנטוס 
Freesia פרזיה Lysimachia ליזמכיה 
Chamaelaucium Uncinatum פרח שעווה Limon Caspia לימוניום 
Probascidea פרי הציפור Leptospermum לפטוספרמום 
Delonix Regia צאלון Aspidistra מגנית 
streiitzia (סטרליציה)ציפור גן עדן Monteretia מונטרטיה 
Standard Carnation ציפורן Pallenis מוצית 
Spray Carnation ציפורן ננסי Matricaria מטריקריה 
Diantus Barbatus ציפורן סיני Myrica מיריקה 
Cirsium צירזיוס Melaleuca מללויקת 
Cyrtamtus צירמנטום Mattiola Incana מנטור 
Chelone צ׳לון Daisy (Margareta) מרגנית 
Pot Plants צמחי בית Ranunculus נורית 
Calendula צפורני חתול Callistephus Chinensis נזרית סינית 
Calla קאלה Ornitagalum Arabicum נץ החלב 
Codiaeum (Croton) קודן Nerinei נרינה 
Maireana Sedifolia קוכיה Narcissus נרקיס 
Cultrum קולטרום Oryzopsis נשרן 
Cocculos קוקולוס Solidago סולידגו 
Cordyline קורדילינה Typha סוף 
Ctaranitmus קטרניטמוס Orchids (אורכידאה) סחלב 
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Allium ( ם ו י ל א ם ( י  ש

Lillium ן ש ן  ש

Acacia Cultriformis (Blue Leaf) שיטהו 
Erioborya ק ס  ש

Dill ד י מ  ש

Fern ך ר  ש

Scabiosa (סקביוזה) ,תגית 
"Lupinus תורמול 

Kniphofia 
Casuarina 
Cacti 
Crindonna 
Rosmarin 
Ginster (Genista) 
Cyclamen 
Scholtzia 

 קניפופיאה
 קסוארינה
 קקטוסים
 קרינדונה

 רוזמרין
 רותם
 רקפת

 שולציה

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 ג׳ בטבת התשמ׳׳ז(4 בינואר 1987)
 (חמ 196—3)

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

ז 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  הודעת הדואר (שינוי התוספת השלישית לפקודה), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 (ב) לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976 !,
 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כייר בטבת התשמ״ז (25 בינואר 1986) יהיה נוסח התוספת השלישיח שי״י התוספת
 השלישית

 לפקודה 2 (להלן — התוספת), כלהלן:
 בשקלים חדשים

30 
20 
30 
45 
60 

 פיצויים —
 בעד דבר דואר רשום, למעט חבילה, עד

 בעד חבילה שמשקלה עד 3 ק״ג, עד
 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג, עד

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־ 5 ק״ג עד 10 ק״ג, עד
 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג, עד

 2. (א) הסכומים הנקובים בסעיף 1 ישתנו כל אימת שיחול שינוי במדד בשיעור הצמדה, למדד
 מצטבר העולה על המשה, אחוזים (להלן — יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד שפורסם
 לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ההעלאה, הקודמת;
 בסעיף זה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ב) המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח
 התוספת כפי שהיא עקב האמור בסעיף זה.

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר התקשורת

 ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987)
 (חמ 130—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח, חדש 29, עימ׳ 567-
 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 368.
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, ( ס ׳ (תיקוגיט שונים לעגין שנת מ ס ערך מימן מ ה ו ש מ ס ה ת מ ו  תקנ
 התשמ׳׳ז—987 ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 (ב) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 71),
 התשמ״ז—11986, אני מתקין תקגות אלה:

 1. בתקנות מס הכגםה (קביעת סכום הגיבוי בעד תשלום מזוגות לתושב חוץ),
 התשמ״ב—1982 בכל מקום בתקנה 2, במקוס ״מאוקטובר״ יבוא ״ביולי״.

 תקנות מס
 הכנסה (קביעת

 סכום הניכוי
 בעד תשלום

 מזונות לתושב
 חוץ)

 2. בתקנה 1 (א) לתקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים), התשנז״א—1981 י־, במקום
 הםיפה המתחילה במליש ״ביום 1 ביולי״ יבוא ״ביום 1 באפריל — המדד הממוצע לתקופה
 שמדצמכר עד פברואר, ולגבי ההתאמה החל ביום 1 באוקטובר — המדד הממוצע לתקופה

 שמיוני עד אוגוסט״.

 כללי מס
 הכנסה (התאמת

 סכומים)

 בתקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ״ד—1964 1 —

 (1) בתקנה 5 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 6, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 תקנות מס 3.
 הכנסה (ניכוי

 משכר סופרים)

 בתקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), התשכ״ד•—1964 5

 (1) בתקנה 5 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 6, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 תקנות מס
 הכנסה (ניכוי

 מעמלת ביטוח)

 5. בתקנות מס הכנסה (ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי
 שירותי משרד ושיר ספורטאים), התשכ״ז—1967 6 —

 (1) בתקנה 6 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 7, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 תקנות מס
 הכנסה (ניכוי
 משכר אמנים,

 בוחנים, מעניק
 שירותי משרד,

 מרצים
 וספורטאים)

 6. בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), התשל״ד-
 1973 י, •—

 (1) בתקנה 6 (א), במקומ ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 7, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 תקנות מס
 הכנסה (ניכוי

 מתשלומים בעד
 עבודות יגיה

 והובלה

 7. בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות
 השמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), התשל״ד—1973 » —

 1 ס״ת התשמ״ז, •עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ב, עט׳ 514; התשמ״ו, עמי 503.

 3 ק״ת הת״מ״א, עמ׳ 710; התשמ״ד, עמ׳ 1975.
 4 ק״ת התשכ״ד, עמי 927; התשמ״ה, עיי׳ 377.
 5 ק״ת התשכ״ד, עמי 926; התשמ׳׳ה, ע״׳־ 377.

 6 ק״ת התשכ״ז, עמי 2040; התשמי׳ה, עמ׳ 377.
 7 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 422; התשמ״ה, ע«׳ 378.
 8 ק״ת החשל״ד, עימ׳ 425; התשמ״ה, עמי 373.

 תקנות מס
 הכנסה (ניכוי

 מתשלומים בעד
 עבודות הלבשה,

 מתכת, השמל
 ואלקטרוניקה

 והובלה)
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 תקנות מם
 הכנסה (ניכוי

 מריבית והפרשי
 הצמדה)

. ״ ס ר ם  (1) בתקנה 5 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״!3 ב

 (2) בתקנה 6, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית והפרשי הצמדה), התשל״ז—1977 9 —

 (1) בתקנה 5 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 6 (ב), במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

.8 

 תקנות מס
 הכנסה (ניכוי

 מתשלומים בעד
 שירותים או

 נכסים)

 תקנות מס
 הכנסה (ניכוי

 מתשלומים בעד
 דמי פג״עה

 בעבודה ותגמול
 בעד שירות
 מילואים) י

 תקנות מס
 הכנסה(ניכוי

 מתשלומים בעד
 עיבוד יהלומים)

 תקנות מס
 הכנסה (ניכוי

 מתשלומים בעד
 עבודה חקלאית

 או תוצרת
 חקלאית)

 תקנות מס
 הכנסה ומס

 מעיםיקים (ניכוי
 ממשכורת

 ותשלום מס
 מעסיקים)

 9. בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל״ז—
 1977 ״ —

 (1) בתקנה 5 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 6, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״,

 10. בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות
 מילואים), התשל״ט—1979 ״ —

 (1) בתקנה 5 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 6, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

— 1  11. בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים), התשל״ט—1979 2

 (1) בתקנה 6 (א), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 7, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 12. :בתקנות מס הכנסת (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית),
 התשל״ט—1979 3! —

 (1) בתקנה 6 (א), במקום ״30 ביוני״ יובוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 7, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 13. בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מם מעסיקים"),
 התש״ם>—1980 ״ —

 (1) בתקנה 2 (א)(2), במקום ״באפריל״ יבוא ״בינואר״;

 (2) בתקנה 5 (ו), במקום ״באפריל״ יבוא ״בינואר״;

 (3) בתקנה 12 (ב), במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (4) בתקנה 13, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 9 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2369¡ התשמ״ו, עמ׳ 516.
 10 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1385¡ התשמ״ו, עמי 443.

 11 ק״ת התשל״ט, עמי 1001¡ התשמ״ה, עמי 378.

 12 ק״ת התשל״ט, עמי 1433¡ התשמ״ה, עמ׳ 378.

 13 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1759¡ התשמ״ה, •עמי 378.
 14 ק״ת התש״ם, עמי 1650¡ התשמ״ו, עמי 534.
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 14. בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מם מעסיקים),
— 1  התש״ם—1980 5

 (1) בתקנה 6, במקום ״30 ביוני״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) בתקנה 7, במקום ״ביוני״ יבוא ״במרס״.

 תקנות מס
 הכנסה ומם

 מעסיקים (ניכוי
 משכר עבודה

 ותשלום מס
 מעסיקים)

 15. בכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשנן״ב—982! 6!
 בסעיף 8, במקום ״31 במרס״ יבוא ״31 בדצמבר״.

, בתקנה 2,  16. בתקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), •התשמ״ב—1982 ״
 במקום ״•ב־15 במאי״ יבוא ״ב־15 בפברואר״.

 17. .בתקנות מס ערד מוסף, התשל״ו—1976 » —

 (1) בתקנה 13א (ו), במקום ״ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר״ יבוא ״ב־1 בינואר
 וב־1 ביולי״;

בת באוקטובר״ יבוא ״ב־1 בינואר  (2) בתקנה 25 (ב), במקום ״ב־1 באפריל ו
 וב־1 ביולי״.

 18. בתקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל״ו—1976 ״ במקום ״עד ה־30
 באפריל״ יבוא ״עד 31 בינואר״.

 19. בתקנה 2 (א) לתקנות מס ערך מוסף י(הגדלת סכומי קנסות), התשמ״ד—1984 20׳
 במקום ״ב־1 באוקטובר״ יבוא ״ב־1 ביולי״.

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  י
 נציב מס הכנסה

 כ״ט בכסלו התשמ״ז (31 בדצמבר 1986)
 (חמ 1309—3)

 15 ק״ת ,התש״ם, «מי׳ 1648; התשמ״ו, עמי 443.
 16 ק״ת התשמ״ב, עמי 1322; התשמ״ו, עמי 1322.
 17 ק״ר, התשמ״ב, עמ׳ 970; -התשמ״ה, עימ' 1746.

 18 ק״ת התשל״ו, עמי 1590.
 19 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 964.

 20 ק״ת התשמ״ד, עמי 1409.

ז 9 8 7 - ז ״ מ ש ת ם (הדברת מזיקים), ה  הודעת רישוי עסקי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 31 (ג) לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים),
 התשל״ה—1975 1 (להלן — התקנות) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 כללי מס הכנסה
 (בעלי הכנסה

 מעבודה בחו״ל)

 תקנות מס
 הכנסה (קביעת
 מקדמות על פי

 מחזור)

 תקנות מס
 ערך מוסף

 תקנות מס
 ערד מוסף

 (רישום)

 תקנות מס
 ערד מוסף

 (הגדלת סכומי
 קנסות)

 תחולה ותחילה 20. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 ביגואר 1987).

 מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) —

 (1) נוסח תקנה 29(ב) לתקנות יהיה כך:
 ״(ב) בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך 10.71 שקלים חדשים.״

 העלאת אגרות 1.

 1 ק״ת התשל״ה, עמי 184; התשמ״ו, עמי 225.
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 (2) נוסה תקנה, 31 לתקנות יהיה; כך:
 ״31. בעד כל היתר תשולם אגרה בסך 10.71 שקלים חדשים לכל שנת

 תקפו.״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 ביגואר 1987) ד ב ג
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ־־ 1 5 5 מ 0 ח ) 

,  הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם)
ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ב)(3) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים
 להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב—1962 1 (להלן — הצו) ועקב העל יה במדד, אני מודיע

 לאמור:

 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח סעיף 8 (א) לצו כד: העלאת אגרות

 ״(א) בעד מותן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגדה בשיעור
 הנקוב בצידו בטור ב׳:

 טור ב׳
 טור א׳ *גרה בשקלים חדשים

 (1) תכשיר המצריך בדיקה, של חומר פעיל אחד 88.74
 (2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר

 פעיל אחד, לכל חומר פעיל נוסף 28.46״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987) ד ב ג
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 _ 5 2 ד י מ ח ) 

 1 ק״ת התשכ״ב, עמי 1097; התשמ״ב, עמ׳ 696; התשמ״ו, עימ׳ 221.

1987-  הודעת ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות)׳ התשמ״ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (ד)(3) לתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות),
 התשל ״ז—2.1977 (להלן — התקנות) ועקב העלית במדד, אני מודיע לאמור:

: ד״עלאתאגרות י  1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח תקנה 2(א)• לתקנות כ

 ״(א) בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית, תשולם אגרה כלהלן:
 בשקלים חדשים

 (1) בעד הרכבת חיסון 11.32
 (2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית 10.20״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987) ד ב ג
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ~ 1 0 2 מ 9 ה ) 

 1 ק״ת !התשל״ז, עמ? 706; התשמ״ו, עמי:224.
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דעת הרוקחים (יסודות דדי ואקטיביים ומוצריהם),  הו
 התשמ״ז-־ 1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 א(ה) לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים
 ומוצריהם), התש״ם—•11980 (להלן — התקנות) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 ביגואר 1987) יהיה נוסח התוספת השלישית
 לתקנות כן׳:

 העלאת אגרות

 בשקלים חדשים

44.14 

44.14 

73.50 

73.50 

73.50 

29.42 

44.14 
44.14 
73.50 

73.50 
73.50 

44.14 
52.05 

73.50 
 73.50״

 ״תוספת שלישית
 (תקנה 10א)

 1. היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר
 רדיואקטיבי

 2. היתר לעסוק במכשיר קרעה

 3. היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

 4. ׳היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

 5. היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים
 או באויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

 6. היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים
 להלן:

 (א) דוזימטריה אישית
 (ב) כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות

 מקורות כיול
 (ג) בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית

 (ד) תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם
 (ה) העברת הומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל

 חומר רדיואקטיבי
 שירותי רדיוגרפיה

 אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחמרים
 רדיואקטיביים

 (ח) סילוק פסולת רדיואקטיבית
 (ט) הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור
ני  להכנה ולמינון חמרים רדיואקטיביים לצי

 ריפוי או אבחון רפואי
 (י) הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי

 (ו)
 (ז)

ן ל ו  ד ב ג
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987)
 (חמ 1078—3)

׳1  ק״ת התש״ם, עכ׳ 992¡ התשמ״ו, עמ׳;226. :• 4,
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1987-  הודעת הרוקחים (אגדות רשיון לרוקח ולעוזר להקה), התשמ״ז

 ״אגרת רשיון
 רוקח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (ד) לצו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח).
 התשמ״ד—1983 י (להלן — הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. מיום י״ד בטבת, התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה, נוסח סעיפים 1 ו־2 לצו כך: העיאתאגרות

 1. (א) בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, ללא הגבלת תקפו, תשולם,
 עם מתן הרשיון, אגרה בסך 24.54 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני
 לעסוק ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו; לפי

 הענין, אגרה בסך 15.34 שקלים חדשים.

 2. (א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הגבלת תקפו, תשולם,
 עם מתן הרשיון, אגרה בסך 9.21 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו
 של רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן !הרשיון הזמני,
 עם חידושו או עם הארכתו, לפי העגין, אגרה בסך 3,06 שקלים חדשים.״

 אגרת רשיון של
 עוזר רוקח

ן ל ו  ד ב ג
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987)
 (זז« 994—3)

 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 51; התשמ״ו, עמי 220.

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  הודעת הפסיכולוגים (אגדת רישום), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 (ד) לתקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ״ד—
 11983 (להלן — התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח תקנות 1 עד 3 לתקנות כך: העלאת אגדות

 בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת, רישום,
 אגרה, בסך 24.54 שקלים חדשים.

 בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי
 סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה, בסך

 15.34 שקלים חדשים.

 בעד רישום כמומחה י בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות
 הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל״ט—1979 2, תשולם בעת

 מתן אישור תואר מומחה, אגרה, בסך 15.34 שקלים חדשים.״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987) ד ב ג
 !חמ 3-1682) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 52; התשכ״ו, עמי 223.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 764.

 ׳׳אגרת רישוש 1.
 לפנקס

 אגרת היתר 2.
 זמני

 אגרת תואר 3,
 מומחה
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 י ז

1987-  הודעת בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ״ז

א (ד) לתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים),  בתוקף סמכותי לפי סעיף ש
 התשמ״א-~11981:(להלן —׳ התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

. 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהא נוסח תקנה 10 (א) לתקנות כך: י ר ג א ת א ל ע  ה

 ״(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי
 תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 9 אגורות לכל 10

 קילוגרם.״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987) ד ב ג
 >חמ 3-902) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1-234; התשמ״ו, עמי 224 (ענן׳ 324).

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושידותיס (מכשירי קרינה לטיפול רפואי),
1987-  התשמ״ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א (4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי
 קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח—1968 1 (להלן — הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע

 לאמור:

 העלאת אגרת 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהא נוסחו של סעיף 8 (א) לצו כך:

 ״(א) בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 56.02 שקלים חדשים.״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987) ד ב ג
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ־־ 1 8 מ 6 ח < 

 1 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230; התשמ״ו, עמי 220.

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת , ה  הודעת בריאות העם (קבורה מחדש)
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 (ד) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941•1

 (להלן — התקנות), ועקב -עליה במדד, אני מודיע לאמור:

 העלאת אגרות 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח תקנה 10 (א) לתקנות כך:

 ״(א) שיעורי האגרה לפי תקנות אלה יהיו:
 בשקלים הדשים

 (1) בעד תעודה לפי תקנה 6 (2) (ג) 22.30
 (2) בעד חתימת הארון לפי תקנר, 6 (2) (ג) 111.15
 (3) בעד תעודה מרופא. ממשלתי לפי תקנה 9 (1) (ג) 22.30״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987) ד ב ג
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ~ 7 ' מ 2 ח ) 

 1 •ע״ר 1941, תום׳ 2, עמי 610; התשמ״ו, עמי 225.
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ז 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  הודעת ההסגר, ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(1א)(ד) לתקנות ההסגר, 1933 1 (להלן — :התקנות)
 ועקב העלית במדד, אני מודיע לאמור:

 1, מיום י״ד בטבת תתשמ״ז (15 בינואר 1987), בטור ״שקלים חדשים״, בתוספת העלאת אגרלת
 השניה לתקנות, במקום ״47.88״ יבוא ״75.62״.

K.;:rs. 

ן ל ו ב ג  ו׳ בטבת תתשמ״ז (7 בינואר 1987) ד
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ~ 1 0 2 מ 8 ח ) 

 1 חא״י, כרך גי, עמי 2170; התשמ״ו, עימ׳ 225.

1987-  הודעת הרופאים (אגדות רשיון והיתד זמני), התשמ״ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (ד) לצו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני),
 התשמ״ד—11983 (להלן — הצו), ועקב העלית במדד אני מודיע לאמור:

 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח סעיפים 1 ו־2 לצו כך: העלאת אגרות

 ״אגרת רשיון 1. בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך

 24.54 שקלים חדשים.

 אגרת היתר 2. בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן

י ההיתר או עם חידושו, לפי העניין, אגרה בסך 15.34 שקלים חדשים.״ נ מ  י

ן ל ו ב ג  ד
 ממנהל הכללי של משרד הבריאות

 ו׳ בטבת התשמ״ז (7 ביגואר 1987)
 (חמ 1:66—31)

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 49; התשמ״ו, עמי 222.

ו 987- ז ׳  הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (הי)(4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים),
 תתשל״ג—1973 1 (להלן — הצו) ועקב העלית במדד, אני מודיע לאמורי:

. העלאת אגדית ך ו כ צ ד (ג) ד* ) ע א )  1. מיום י״ד בטבת ד׳תשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח סעיף 3

 ״(א) בעד רשיון׳ תמרוקים כללי, או חידושו, תשולם אגרה שיל 273.08
 שקלים חדשים,

 (ב) בעדי רשיון לתמרויק פלוני, או חידושיו, תשולם אגרה של 50.41
 שקלים חדשים

 ! ק״ת התשל״ג, עמי 882; התשמ״ו, עמי 221.
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 (ג) בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רשיון לתמרוק
 פלוני ובין לצורך חידושו, תשולם אגרה של 80.77 שקלים חדשים אם
 התמרוק הוא בעל גוון אחד, ואגרה של 12.60 שקלים חדשים לכל גוון נוסף.״

ן ל ו  ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987) ד ב ג
 וחס 3-1035) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 הודעת רופאי השיניים (אגרת רשיון והיתר זמני),
1987-  התשמ״ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (ד) לצו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני),
 התשמ״ד—1983 י (להלן — הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

ת 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח סעיפים 1. ו־2 לצו כך: ו ר ג א ת א ל ע  ה

 ״אגרתי•!׳!! 1. בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה

 בסך 24.54 שקלים חדשים.

 אגרת היתר 2. בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם

י מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 15.34 שקלים נ מ  ז

 חדשים.״

ן ל ו ב ג  ד
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987)
 (חמ 1034—3)

 1 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 51; התשמ״ו, עמ׳ 222.

ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת  הודעת המילדות (אגדות רשיון ותעודות היתר), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (ד) לצו המולדות (אגרות רשיון ותעודות היתר),
 התשמ״ד—11983 (להלן — הצו) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 העלאת אגרות 1. מיום י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987) יהיה נוסח סעיפים 1 ו־2 לצו כך.־

 ״אגרת רשיון 1. בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן

 הרשיון, אגרה בסך 9.21 שקלים חדשים.

 2. בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד
 חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם,

 לפי הענין, אגרה בסך 3.06 שקלים חדשים.״

ן ל ו ב ג  ד
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987)
 נחמ 585—3)

 1 ק״ת החשמ׳׳ד, עמי 53; התשמ״ו, עמי 223.
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