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 חקגות החברות (חובת דיווח), התשנ״א-1990

ת ן נוסח חדשן, התשמ״ג 1983' (להלן - ו לפי סעיף 96כג לפקודת החברו  בתוקף סמכותנ
ת אלה: ו  הפקודה), אנו מתקינים תקנ

ת אלה - ו  1. בתקנ

 ״חברה״, ״הועדה״, ״תאגיד קשור״, ״בעל ענ־ן״ ו־״בן משפחה״ - כמשמעותם בסעיף 96א
 לפקודה:

ב הציבור״ - כמשמעותו בסעיף 96ב(ג) לפקודה. ר ק  ״דירקטור מ

 2. חברה תגיש לועדה, במשרדה בירושלים, דו״ח, ובו פרטים מלאים על אירוע המפורט
 להלן, סמוך ככל האפשר לתאריך שבו התרחש האירוע או לתאריך שבו נודע לחברה על

, ולא יאוחר מאשר שבעה ימים מאותו תאריך: ואלה האירועים: תו  התרחשו

ב הציבור - ר ק  (1) העסקת דירקטור מ

 (א) דירקטור מקרב הציבור בחברה או בן משפחה שלו הפך לעובד החברה או
 לעובד תאגיד קשור שלה:

 (ב) דירקטור מקרב הציבור בחברה מקיים קשרים מהותיים עם החברה או עם
ל ענין בו: ע  תאגיד קשור לחברה. בין במישרין ובין באמצעות תאגיד שהוא ב

ר לחברה מעסיקים דירקטור מקרב הציבור בחברה  (ג) החברה או תאגיד קשו
 או את שותפו או את מעסיקו, במתן שירותים מקצועיים דרך קבע בתמורה, בין
 במישרין ובין באמצעות תאגיד השוכר את שירותיו דרך קבע או שהדירקטור

 מקרב הציבור בעל ענין בו:

 (2) דירקטור בחברה אחרת -

ב ר ק  (א) דירקטור מקרב הציבור בחברה מונה כדירקטור או כדירקטור מ
 הציבור בתאגיד קשור לחברה, והוא כשאין מדובר בחברה אם וחברה בת,
 אם כל עיסוקה של החברה האם הוא החזקת אמצעי שליטה בחברה הבת או אם

 החברה הבת היא בשליטתה המלאה של החברה האם:

ר שלה, מונה  (ב) לפי מיטב ידיעת החברה, דירקטור בחברה או בתאגיד קשו
ר  כדירקטור מקרב הציבור בחברה אחרת שדירקטור שלה או של תאגיד קשו

 שלה מכהן כדירקטור מקרב הציבור בחברה:

ת רו  (3) לפי מיטב ידיעת החברה, דיקרטור מקרב הציבור מונה לתפקיד בשי
ר ב הציבו ר ק  הציבור היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור מ
ל  באותה חברה או דירקטור מקרב הציבור בחברה עוסק בעיסוק היוצר או העלו

 ליצור ניגוד עניינים כאמור:

 (4) לפי מיטב ידיעת החברה, דירקטור מקרב הציבור בחברה מחזיק מניות שלה או
ר שלה בשיעור העולה על חמישה אחוזים מההון המונפק של החברה  של תאגיד קשו
ר או מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות למנות את הדירקטורים  או של התאגיד הקשו

 שלהם:

 (5) לפי מיטב ידיעת החברה, דירקטור מקרב הציבור בחברה חדל להיות תושב
 ישראל:

 דו״ח ומועד
 הגשתו

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761; סייח התשמ״ז, עמי 72.
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 תחילה

ב הציבור נעדר משש ישיבות רצופות או משמונה ישיבות בתוך ר ק  (6) דירקטור מ
 שנה של הדירקטוריון או של ועדת הביקורת שבה הוא חבר או של ועדה הרשאית

 להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון שבה הוא חבר.

ות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  3. תחילתן של תקנ

 ט׳ בתשרי התש״ן (28 בספטמבר 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר
ד ו ד י ר  דן מ
 שר המשפטים

 (חמ 3-2090)

 תיקון תקנה 1

 תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור) (תיקון), התשנ״א-990ו

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 175(ב) ו־243 לפקודת מס הכנסה'
ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

2 (להלן - ב-1982 ׳ ת מם הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ׳ ו  1. בתקנה 1 לתקנ
 התק.:ות העיקריות), בסופה יבוא:

 ״״מווזור מתואם״ - רבע ממחזור הנישום בשנה הקובעת, כשהוא מתואם לפי 50% משיעור עליית
 ד מדד בשנה הקובעת:

ת המס שלאחר נ נים של ש ס לתיאום השיעור״ - מחזור הנישום בשלושת החודשים הראשו  ״בסי
ת גדולה מ־1: ל ב ק ת מ  השנה הקובעת, כשהוא מחולק במחזור המתואם, ובלבד שהתוצאה ה

ל ב ק ת מ ס לתיאום השיעור: היה השיעור ה  ״שיעור מקדמות מתוקן״ ־־ השיעור כשהוא מוכפל בבסי
 גכוה מ־45%, יהיה שיעור המקדמות המתוקן - 45%.״

ת העיקריות יבוא: ו  2. אחרי תקנה 2 לתקנ

ה 2, רשאי הנציב לחייב נישום שבפרק ב׳ לחוק  ״קביעת המקדמה 2א. על אף האמור בתקנ
ם מקדמות ם התיאומים לא חל לגביו, ושהשיעור שלו נמוך מ־35%, בתשלו י ד ׳ ו ו י ם מ ' י ק מ  ב

 כלהלן:

 (1) בכל אחד משלושת החדשים הראשונים של שנת המס - לפי שיעור
 המקדמות המתוקן:

 (2) בכל אחד מתשעת החדשים הנותרים של שנת המס - בשיעור
 המתקבל מחלוקת יתרת שיעור המקדמות ב־9:

בהפחתת תרת שיעור המקדמות״ - השיעור כשהוא מוכפל ב־12, ו  לענין זה, ״י
 שיעור המקדמות המתוקן כשהוא מוכפל ב־3״.

ת העיקריות, בסופה יבוא ״או בשיעור המקדמות המתוקן, לפי הענין״. תיקון תקנה 3 ו  3. בתקנה 3 לתקנ

ת אלה לגבי מקדמות משנת המס 1991 ואילך. תחילה ו לת תקנ  4. תחו

 הוספת תקנה 2א

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ״ז !:אלול התש״ן (17 בספטמבר 1990)
 (חמ 3-1397)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 ק״ת התשמ״ב, עמי 970: התשמ״ה, עמי 1746; התשמ״ז, עמי 398; התשמ״ט, עמי 474.
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 תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון "לדירה״ ופטור ממס הכנסה) (תיקון),
 התשנ״א-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2), (ב) ו־(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה

ת אלה: ו נ ק , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין ת ת למילוות, התשט״ז-1956' ערבו  ו

, ת עידוד החסכון (תכנית חסכון ״לדירה״ ופטור ממס הכנסה) ו נ ה 1 לתק  תיקון תקנה 1 1. בתקנ
, בהגדרת ״הבנק״, בסופה יבוא ״או בנק ״יהב״ לעובדי מדינה בע״מ״. 2  התש״ן-1990

 כ״ב באלול התשנ״א (12 בספטמבר 1990)

י ע ד ו ק מ ח צ  m 0-456 י
ר האוצר  ש

 1 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשמ״ד, עמ׳ 76.

 2 ק״ת התש״ן עמ׳ 791.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים בעד שירותי
 רשות הדואר) (מס׳ 2) (תיקון), התשנ״א-990ו

ו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),  בתוקף סמכותנ

, אנו מצווים לאמור:  התשמ״ו-1985'

ם בעד מי ו (תשל  תיקון סעיף 1 1. האמור בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
, יסומן (א) ובסופו יבוא: 2 ת הדואר) (מס׳ 2), התש״ן-1990  שירותי רשו

 ״(ב) לענין תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק, לגבי דואר
ת הדואר (תשלומים בעד ת רשו ו נ ק ת ב קנת ש ל הגדרת ״פרסומי״ המתו  פרסומי, תחו

״. 3  שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק) (תיקון), התשנ״א-1990

 כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990)

י ס ח נ ל פ א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 3-2168) י

ת ר ו ש ק ת  ; שר האוצר שר ה
 1 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התש״ן, עמ׳ 686.

 3 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 128.

 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הדשות לפי סעיף 37(ג) לחוק)
 (תיקון), התשנ"א-990ו

יעצות , ובהתי 1 1986- ת הדואר, התשמ״ו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(ג) ו־126 לחוק רשו
ת אלה: ו  עם שר האוצר, אני מתקין תקנ

ת הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), ת רשו ו ה 1 לתקנ  תיקון תקנה 1 1. בתקנ
 התש״ן• 1990/ בהגדרת ״פרסומי״, במקום ״דבר דואר, למעט חבילות ומברקים״, יבוא ״דבר

 דואר, למעט חבילות, עלונים, כתבי עת, עתונים ומברקים״.

 כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990)

ל פ נ ח ם י א פ ) ר m 3-2168 

ת ר ו ש ק ת  שר ה

 י ס׳׳וז התשמ״ו, עמ׳ 79; התש״ן, עמ׳ 121.
 2 ק״ת התש׳׳ן, עמי 632 ועמי 681.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (תשלומים לחברה בעד שירותי מק) (מס׳ 3) (תיקון), התשנ״א-990ו

ו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנ

 שעה), התשמ׳׳ו-1985', אנו מצווים לאמור:

מסי 3) (תשלומים תיקון סעיף 1 ) ת שעה) א ר ו ה ) ם י ת ו ר י ש ב  .[. בסעיף 1(א) בצו יציבות מחירים במצרכים ו
ן קו תי ) ק) ת לחו פ ס ו ת , בפסקה (1), אחרי ״המפורטים ב 2  לחברה בעד שירותי בזק), התש״ן-1990
ת פ ס ו ת ת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים ב ו בתקנ  מס׳ 3), התש״ן~1990׳׳ יבוא ״ו

.״ 3  לחוק) (תיקון), התשנ״א^1990

 2. תחילתו של צו זר, ביום ב״ז בתשרי התשנ״א (16 באוקטובר 1990). תחילה

 ו:״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990)
 יחמ 3-1744)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
י ס ח נ ל פ א פ  ר

 שר האוצר

 הראשונה

ת ר ו ש ק ת ר ה . ש 2 , מ ׳ ע ן ״ מ ש ת ח ה ״  , ס
 * ס׳׳ח התש״ן, עמ׳ 833 ועמי 1224.

 י ק״ת התשנ״א, עמ׳ 129.

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(תיקון),
 התשנ״א-990ו

ר האוצר , בהסכמת ש קף סמכותי לפי סעיף 15 (א) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982'  בתו
ת אלה: ו  •באישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

ת תיקון התוספת פ ס ו ת ת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים ב ו ספת הראשונה של תקנ  1. בתו
ת העיקריות) - ו 2 (להלן - התקנ  לחוק), התשמ״ט-1989

״ - בטלה: ת י ת ר פ  (1) בסעיף 1, הגדרת ״מרכזת מוצא ס

בר למרכזת בה  (2) בסעיף 2, במקום הרישה יבוא: ״התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחו
לות ות הכלו  מופעלת מניה מקומית כמפורט בלוח ד׳1, אל מנוי המחובר לאחת המרכז
ל אות / הוא לפי החישוב ש  בתחום אותה מרכזת או בתחום אותו ישוב כמפורט בלוח ב

 ההיכר ״די״ שבלוח אי, זאת על אף האמור בלוח ב׳!״:

ת״ - בטל! ו ות המוצא הםפרתי  (3) בהקדמה ללוח בי, סעיף ב׳ ״רשימת מרכז

 (4) בלוח ג׳, פרטים 5 ו־6 - בטלים!

 (5) במקום לוח ד׳ יבוא:
 ״לוח ד׳

 לזבוצה א׳

 1. באזור חיוג ירושלים (02) -

רשי קרית־יובל״ ת שאול״ כו ע ב  ג
ל• ־ רמת אשכו  הורדום׳ מרחביה,

 הר־נוף נוה יעקב״ תלפיות*
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 1 ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התש״ן, עמי 142.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 334, עמ׳ 370, עמ׳ 850 ועמי 852; התש׳׳ן, עמי 2, עמי 203, עמ׳ 833 ועמי 1217.
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 נורדיה•
ך ו פ  צ

ך ו א ר י  ק
 רמה״

 רמת־אביב״
 רמת־גן

 רמת־יצחק•

צרת•  נ
 עכו•

 עפולה•
 פתחיתקוהיי כולל: בילינסון

 צומת איילון
ך ו ר ש  צומת ה

 צפת״
• ת ג י ת י ר  ק

נה•  קרית־שמו
 ראשון לציון•

בות 2 ת 1״ ורחו בו  רחו

 חולון•
 יד־אליהו*

 יהוד•

 ירקון־־
 מזרח

 מערב•
 מקוה ישראל•

ר  מעלה השחרו
 מערב•

 מפרץ
 קרית־אתא

 קרית־מוצקין

 2. באזור חיוג תל־אביב (03)

 אזור•
ברק• י י  בנ

 בת־ימ•
ים•  גבעתי

ך  ד
 דפנה•
 דרום•

 התחנה המרכזית•

 3. באזור חיוג חיפה (04) -

 אחוזה•
 טירת הכרמל

 כרמל
 כרמל צרפתי

 מזרח•

 קבוצה כ׳

 אילת•

 אשדוד•
 אשקלון• כולל: אפרידר ושמשון•

 באר־שבע כולל: נאות מדבר•
 הרצליה•

 חדרה•
 טבריה• •
 כרמיאל•

 לוד, נתבי׳ג
 נהריה

 נתניה• ואזורים•

 הפוצה ג׳

 כל מרכזת שאינה כלולה בקבוצה אי, בקבוצה ב׳ או בלוח ד׳1.׳

 • למעט האגף הספרתי של המרכזת.

 (6) במקום לוח ד׳1 יבוא:

ח ד׳1 ו ל  ״

פעלת מניה מקומית ת שבהן מו ו  רשימת המרכז
 קבוצה א׳

 1. באזור חיוג ירושלים (02) -

 בר־כוכבא מעוז ציון
 רוממה

 רמות
 גולומב

 גילה

ת יובל,  וכן האגף הספרתי במרכזות: גבעת שאול, הורדוס, כורש, מרחביה, נווה יעקב, קרי
 רמת אשכול ותלפיות.
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ב (03) -  2. באזור חיוג תל־אבי

 אור יהודה כורש ג׳
 בת־ים (תעשיה) רמת השרון

ת ל׳ י  גבעת שמואל תכנ

ים, דן, דפנה, דרום, התחנה  והאגף הספרתי במרכזות: אזור, בני־ברק, בת־ים, גבעתי
 המרכזית, חולון, יד־אליהו, יהוד, ירקון, מערב, מקוה ישראל, נורדיה, צפון, קיראון, רמה,

 רמת אביב ורמת יצחק.

 3. באזור חיוג חיפה (04) -

ת ים  דלית אל כרמל קרי
 מפרץ 2 רכס הכרמל

 עוםפייה

 והאגף הספרתי במרכזות: אחוזה, מזרח ומערב.

 קבוצה ב׳

 באילת - האגף הספרתי במרכזת אילת!

 באשדוד - מרכזת אשדוד ב׳ והאגף הספרתי במרכזת אשדוד:

ות אפרידר ושמשון: ן - מרכזת אשקלון והאגף הספרתי במרכז  באשקלו

ת נאות מדבר: ר שבע - מרכזות סנהדרין ועומר והאגף הספרתי במרכז א ב  ב

 בדימונה - מרכזת דימונה:

 בהרצליה - האגף הספרתי במרכזת צומת הרצליה:

 בחדרה - מרכזת שקד והאגף הספרתי במרכזת חדרה:

ה - האגף הספרתי במרכזת טבריה:  בטברי

 ביבנה - מרכזת יבנה:

 בכרמיאל - האגף הספרתי במרכזת כרמיאל:

 בנהריה - מרכז נהריה 2!

צרת - האגף הספרתי במרכזת נצרת:  בנ

ה - האגף הספרתי במרכזת נתניה ונתניה אזורים! י  בנתנ

 בעכו - האגף הספרתי במרכזת עכו:

 בעפולה - מרכזת עפולה:

 בפתח תקוה - מרכזת אורון והאגף הספרתי במרכזת פתח תקוה:

 בצפת - האגף הספרתי במרכזת צפת:

ת גת: ת גת - האגף הספרתי במרכזת קרי  בקרי

ת טבעון: ת טבעון - מרכזת קרי רי ק  ב

ת שמונה - האגף הספרתי במרכזת קרית שמונה;  בקרי

ן לציון: ן לציון - מרכזות פואבלו אםפניול ורמת אליהו והאגף הספרתי במרכזת ראשו  בראשו

ת 1: בו ת - מרכזת אושיות נם ציונה והאגף הספרתי במרכזת רחו בו  ברחו

ה - מרכזת כפר־סבא מזרח והאגף הספרתי במרכזת צומת השרון. נ  ברענ
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 קבוצה ג׳

 אבן יהודה כפר בנא
 אום אל פחם כפר קאסם

 אלקוש מירון
 באקה אל גרבייה מנדא

 בית גץ מסעדה
 בית דגן מעלות
 בני יהודה נהורה
 בעינה נהלל

 גדרה נווה דקלים
 גוש שגב םכנין
 גן יבנה ספיר

 ג׳ת עין •חרוז־
 טייבה עתלית

 טירה פרדסיה
 טמרה קדימה

 ימה קלנסואה
 יערה קצרין

ת מלאכי  יקנעם קרי
 ישע ראש העין

 כוכב יאיר שדרות
 כפר ויתקין שלומי

 כפר חב״ד שפרעם
 כפר יונה

 האגף הספרתי במרכזת -

 אור עקיבא
 בית שאן מיתר
 בית שמש עירון

 חיבת ציון עילבון
 כפר יאסיף פרדס חנה
ר ראש פינה  כפר תבו

 מגדל העמק שובל״

ת העיקריות, בחלק ב׳ פרט 2, אחרי ״אסימון״ יבוא "או באמצעות ו ספת השניה לתקנ  תיקון התוספת 2. בתו
ה כרטיס שיחות (טלכרט)״. י נ ש  ה

במבר 1990). ו  תוקף 3. תוקפה של תקנה 2 עד ליום י״ג בכסלו התשנ״א (30 בנ

ם י ל פ נ ח א פ  כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990) ר

ת ר ו ש ק ת  >חמ 3-1744) שר ה
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 , תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים
 באסבסט, טלק וצורן דו־חמצני גבישי) (תיקון), התשנ״א-1990

קף סמכויות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 173 ו־210 לפקודת הבטיחות בעבודה  בתו
ת , וסמכויות השר לאיכות הסביבה לפי סעיף 62ב לפקודת בריאו  ן נוסח חדשן, התש״ל-1970'

ת אלה: ו  הענ!, 21940, אני מתקין תקנ

ר והעובדים תיקון תקנה 1 בו ת ובריאות הצי קתי ת הבטיחות בעבודה (גיהות תעסו ו ה 1 לתקנ נ ק ת  1. ב
ת העיקריות) - ו ג (להלן - התקנ  באסבסט, טלק וצורן דו־חמצני גבישי), התשמ״ד-1984

 (1) בהגדרת ״בודק מעבדה״, במקום ״ושר הבריאות״ יבוא ״והשר לאיכות
 הסביבה״:

, במקום ״ושר הבריאות״ יבוא ״והשר (2  (2) בהגדרת ״מעבדה מוסמכת״, בפסקה(
 לאיכות הסביבה״!

 (3) בהגדרת ״ועדה רפואית״, במקום ״המנהל״ יבוא ״המנהל הכללי של משרד
 העבודה והרווחה בהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות״!

 (4) במקום הגדרת ״ועדה טכנית״ יבוא:

 ״״ועדה טכנית״ - ועדה טכנית לאבק מזיק שמינה המנהל ושמתפקידה לדון ולהמליץ
 לפני שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה, באמצעות הועדה הרפואית, לענין

 ההיבטים הטכניים של עבודה או שימוש בחומר.״!

 (5) בהגדרת ״שירות רפואי מוסמך״:

 (א) לפני פסקה (1) יבוא:

 ״(1) רופא מומחה לרפואה תעסוקתית:״

, (3), (4), 5), (6) וי(7) (2) ו  (ב) פסקאות (1), (2), (3), (4), (5) ו־(6) יסומנ
 כסדרן!

 (ג) בפסקה (6), במקום ״ששר הבריאות״ יבוא ״ששר העבודה והרווחה,
 בהסכמת שר הבריאות״!

 (ד) אחרי פסקה (7) יבוא:

 ״(8) המחלקה הרפואית לעובדי המדינה במשרד הבריאות״!

 (6) במקום הגדרת ״רופא מורשה״ יבוא:

ת, וכן רופא של שירות רפואי קתי  ״״רופא מורשה״ - רופא מומחה לרפואה תעסו

ת אלה:״ ו ו תקנ י  מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענ

 (7) בהגדרת ״קורא מוסמך״, במקום ״ששר הבריאות בהמלצת הועדה הרפואית״
 יבוא ״ששר העבודה והרווחה בהמלצת הועדה הרפואית ובהסכמת שר הבריאות״:

 (8) בהגדרת ״המנהל״, במקום ״משרד הבריאות״ יבוא ״המשרד לאיכות
 הסביבה״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.

 2 עייר 1940 תוס׳ 1, עמ׳ 191: י״פ התש״ן, עמי 2053.

 נ ק״ת התשמ״ד, עמי 722; התשמ״ח, עמי 961.
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ות - ת העיקרי ו ה 2א לתקנ  תיקון תקנה 2א 2. בתקנ

 (1) בפסקה (1), במקום ״ושר הבריאות״ יבוא ״והשר לאיכות הסביבה״:

 (2) בפסקה (3), במקום ״שר הבריאות״ יבוא ״שר העבודה והרווחה ושר
 הבריאות״;

 (3) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) להעביר את החלטות הועדה הטכנית, עם שינויים או בלעדיהם, לשר
 העבודה והרווחה ולשר לאיכות הסביבה!״

 (4) בפסקה (7), במקום ״שר הבריאות״ יבוא ״השר לאיכות הסביבה״.

ת העיקריות, במקום ״הועדה הרפואית״ יבוא ״הועדה הטכנית״. ו ה 24(ד) לתקנ  תיקון תקנה 24 3. בתקנ

ת העיקריות, במקום ״הרופא המחוזי של משרד הבריאות״ יבוא ו  תיקון תקנה 25 4. בתקנה 25(2) לתקנ
 ״המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה״.

ת העיקריות יבוא: ו  תיקון תקנה 27 5. במקום תקנה 27 לתקנ

ת י  ״תכנית הדרכה 27. המנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות, יכין תכנ
ר האוכלומיה החשופה , עבו ת שיקבעו ר ח  הדרכה בכתב, בעל־פה או בדרך א
ת ו ב ר  לאםבסט, לגבי סיכוני גיהות ובריאות כתוצאה מחשיפה לאםבםט, ל

 הצורך בגמילה מעישון.״

ת העיקריות, אחרי פסקה (3) יבוא: ו  6. בתקנה 28 לתקנ

 ״(4) ליטוש והשחזה, חידוש והתאמה, פירוק והרכבה של רפידות בלמים ומצמדים,
 למעט לגבי רכב מנועי ומכונות שאישרה לכך הועדה הטכנית״.

ת מוצרי נוי, ו ב ר ל ת העיקריות, אחרי ״במוצרי אסבסט״ יבוא ״ ו ה 29(א) לתקנ  7. בתקנ
 עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים״.

ת העיקריות, במקום הגורם ״אסבסט לכל סוגיו״ והאמור לצידו ו ספת הראשונה לתקנ  8. בתו
 יבוא:

 חשיפה מירבית מותרת
 מותרת לזמן קצר (15 דקות)

סמ״ק אויר ם/ בי  2 סי
״ ( 3 מ / 2 א 1 0 6 ) 

 חשיפה משוקללת
 מותרת ל־8 שעות

ב/םמ״ק אויר  0.4 םי
( 3 מ / 0 ^ 1 0 6 ) 

 ״אסבסט לכל סוגיו

ת העיקריות - ו ספת השלישית לתקנ  בתו

 (1) במקום פרט 1 יבוא:

 ״1. מוצרי אסבסט צמנט: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים,
 צינורות, ארובות, ואבזריהם של כל אלה: ביבוא - בתנאי שהמשקל הכולל של

 כל אלה לא יעלה על 300 טון בשנה״;

 (2) פרטים 2 ו־3 - יימחקו!

 (3) פרטים 4, 5 ו־6 יסומנו 2, 3 ו־4 כסדרם ואחריהם יבוא:

ת מ־90 טון  ״5. אסבסט גלמי, בכמות כוללת של עד 6000 טון לשנה ובהם פחו
 של אסבסט כחול (קרוסידוליס):

 תיקון תקנה 28

 תיקון תקנה 29

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השלישית
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, שאישרה הועדה הטכנית.  6. כל מוצר, המכיל אסבסט בהרכבו

ת אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה ו  1.0. תחילתן של תקנ

 כ׳ באלול התש׳׳ן (10 בספטמבר 1990)
ר י מ ק ש ח צ  (תג 3-310) י

 השר לאיכות הסביבה ושר העבודה והרווחה

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 2), התשנ"א-990ו

ת אלה: ו , אני־ מתקין תקנ רה' קף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבו  , בתו

ת תיקון תקנה 83א נ ק , ת ת העיקריות) ו נ 2 (לו לן - התק רה, התשכ״א-1962 ת התעבו ו ה 83א לתקנ  1. בתקנ
 משנה (ב) תסומן (ג) ולפניה יבוא:

רכב פרטי דו שימושי, ב נוטעים פרטי ו כ  ״(ב) לא יסיע אדם במושב האחורי של ר
ת ייצורו 1983 אי אחרי כן, ילד שטרם מלאו לו 4 שנים אלא אם כן הילד רתום  ששנ

 בהתקן ריסון המתאים לגילו ולמשקלו.״

א תיקון התוספת ו ב ת העיקריות, בסעיף 4, במקום ״(תקנה 83א(ב))״ י ו ספת השניה לתקנ  2. בחלק ג׳ בתו
ה י נ ש  ״(תקנה 83א(ג))״. ה

נואר 1991). תחילה ת אלה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בי ו ל תקנ  3. תחילתן ש

 ה׳ בתשרי התשנ״א (24 בספטמבר 1990)

 0ומ 3-83) מ ש ה ק צ ב
רה ו  שר התחב

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 2 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשמ״ד, עמי 691: התשנ׳׳א, עמ׳ 102.

 תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה) (תיקון), התשנ״א-990ז

קף סמכותי לפי סעיף 52ב(4) לפקודת בריאות העם, 1940', וסעיף 10 לחוק רישוי  בתו
ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 2  עסקים, התשכ״ח-1968

3 (להלן - תיקון תקנה 1 ת בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ״ג-1983 ו ה 1 לתקנ  1 . בתקנ
ת העיקריות) - ו  התקנ

נור פליטה״ - תימחק:  (1) הגדרת ״צי

 (2) בסופה יבוא:

ית מקיפה להספקת מי שתיה לישוב מםויים.״ ת אבי׳ - תכנ י  ״תכנ

ות - תיקון תקנה 2 ת העיקרי ו נ  2. בתקנה 2 לתק

ת באופן מהותי״: ו ות״ יבוא ״או לשנ ת משנה (א), אחרי ״לבנ נ ק ת  (1) ב

 ע׳׳ר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191.
י סייח התשכ״ח, עמ׳ 204. : 

: ק׳׳ת התשמ״ג, עמ׳ 728. | 
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לת הבניה״ יבוא ״לפני הגשת בקשה  (2) בתקנה משנה (ב), במקום ״לפני תחי
4 ו ואגרות), התש״ל־1970 ת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ו  להיתר לפי תקנ

ת הבניה); ו  (להלן - תקנ

ת משנה (ג) יבוא: נ ק  (3) אחרי ת

 ״(ד) התכנית שתוגש למהנדס תבלול:

ה 14:  (1) חתך אורך של צינור הניקוז האמור בתקנ

ית אב שהיבטיה התברואיים אושרו בידי המהנדס -  (2) אם קיימת תכנ
ית האב מתייחסים לבריכה:  הנתונים מתוך תכנ

ת האב י נ ית אב שאושרה כאמור או שהבריכה אינה מופיעה בתכ  באין תכנ
ית, ת האב - פרשה טכנ י נת שונה מהמתואר בתכנ כנ  או שהבריכה המתו

 המתארת את תפקיד הבריכה במערכת הספקת המים של הישוב.״
ת העיקריות יבוא: ו  3. במקום תקנה 3 לתקנ

 3. תכנון מערכת בריכה, התקנתה, הפעלתה ושילובה במערכת מי שתיה של
 הישוב ייעשו באופן המאפשר אספקת מים גם בעת ניקויה.״

 ״אספקת מים
 בעת ניקוי

 החלפת תקנה 3

ות - ת העיקרי ו ה 4 לתקנ  תיקון תקנה 4 4. בתקנ

ת משנה (א), במקום ״כל שינוי״ יבוא ״שינוי מהותי״: נ ק ת  (1) ב

ת משנה (ב), במקום ״כל שינוי״ יבוא ״שינוי מהותי״ ואחרי ״הביצוע״ נ ק ת  (2) ב
 יבוא ״בפועל״.

ת אישור המהנדס להפעלתה״ יבוא ״שיוגש ל ב ק ת העיקריות, במקום ״ ו ה 6 לתקנ  תיקון תקנה 6 5. בתקנ
ת ו נ ית המאושרת ובהתאם לתק בנתה לפי התכנ  למהנדס אישור בכתב של המתכנן שהבריכה נ

 אלה.״

ת העיקריות - ו ה 7 לתקנ  תיקון תקנה 7 6. בתקנ

כת מי שתיה״ יבוא ״בריכה חדשה״;  (1) האמור בה יסומן (א) ובמקום ״ברי

ת משנה (א) יבוא: נ ק  (2) אחרי ת

 ״(ב) המנהל רשאי לאסור את השימוש בבריכה פתוחה אם ראה שהשימוש
 בה מסכן או עלול לסכן את בריאות הציבור.״

ת העיקריות יבוא: ו ה 8 לתקנ  החלפת תקנה 8 7. במקום תקנ

ת הבניה.״ ו נ ספת השניה לתק  ״מיגון הבריכה 8. מיגון הבריכה יתאים לדרישות חלק י״ח בתו

ות - ת העיקרי ו ה 9 לתקנ  תיקון תקנה 9 8. בתקנ

ת משנה (א) יבוא:  (1) במקום תקנ

ו ברזי דיגום אשר יאפשרו, להנחת דעתו של רת הבריכה יותקנ  ״(א) בצנ
״  המהנדס, דגימת המים במערכת הכניסה והיציאה מהבריכה.

ת משנה (ב) יבוא:  (2) אחרי תקנ

ר בו ו מסעפי קמץ (T Branch) המאפשרים חי  ״(ג) ליד ברזי הדיגום יותקנ
 מיתקן חיטוי נייד.״

 4 ק״ת התש״ל, עמי 1841: התשמ״ט, עמ׳ 1193.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694.
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 החלפת תקנה 10

 החלפת תקנה 11

ות יבוא: ת העיקרי ו נ  9. במקום תקנה 10 לתק

חת דעתו של המהנדס, גישה ״שטח החצר  10. שטח חצר הבריכה יהיה כזה שתובטח, להנ
 נוחה לתחזוקה תקינה של מערכת הבריכה.״

ת העיקריות יבוא ו ה 11 לתקנ  10. במקום תקנ

 ״גדר

 הוספת תקנה 11א

 החלפת תקנה 12

ה 10 יהיה מגודר בהתאם ב הבריכה כאמור בתקנ  11. (א) השטח שסבי
ת הבניה. ו ספת השניה לתקנ  לחלק י״ח בתו

 (ב) מרחק הגדר מקיר הבריכה יהיה לא פחות משלושה מטרים! אם ראה
ותר או ל י ת מיוחדות, רשאי המהנדס לדרוש מרחק גדו בו  צורך בכך, בנסי

 להתיר מרחק קטן יותר.״

ת העיקריות יבוא: ו ה 11 לתקנ  11. אחרי תקנ

ב הבריכה, לא ישמשו לכל מטרה זולת ה 11א. הבריכה והשטח המגודר סבי כ י ר ב ן ה ו ע י  ״

י הספקת מים, אלא באישור מיוחד מאת המנהל.״׳ צ ח ה  ו

ות יבוא: ת העיקרי ו נ  12. במקום תקנה 12 לתק

קת ו  ״אחסון חמרים 12. (א) בחצר הבריכה יוחזקו רק הציוד והתמרים הדרושים לתחז
 מערכת הבריכה ולטיפול במימיה.

תר רעלים לפי  (ב) חמרים הדרושים לטיפול במים יוחזקו רק בהתאם להי
״ . 5  פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-1981

ש תיקון תקנה 13 ר פ ד (0/0!). ה ח ז א ו ח ל א ת העיקריות, בסופה יבוא ״בשיפוע מזערי ש ו  13. בתקנה 13 לתקנ
 הגבהים ברצפה בין הנקודה הגבוהה שבה ובין הנקודה הנמוכה לא יפחת מ־10 סנטימטרים.״

ות - תיקון תקנה 14 ת העיקרי ו נ  14. בתקנה 14 לתק

ת משנה (ב) יבוא: נ ק  (1) במקום ת

 ״(ב) בפתח הניקוז יותקן משפך״!

ת הקיר החיצוני של ב ר ק ב ו ת משנה (ג), אחרי ״הבריכה״ יבוא ״ נ ק ת  (2) ב
 הבריכה״!

ת משנה (ד) יבוא: נ ק  (3) במקום ת

ל 150 מילימטרים (6 אינצ׳) לפחות! הקוטר  ״(ד) צינור הניקוז יהיה בקוטר ש
 יהיה אחיד לכל אורכו!״

 (4) בסופה יבוא:

 ״(ה) צינור הניקוז יונח בשיפוע של 2% לפחות בכיוון הזרימה!

ם ומכרסמים  (ו) מערכת הניקוז תהיה בנויה כך שתמנע חדירת מים, חרקי
נור הניקוז! ך הבריכה דרך צי  לתו

ן ו אמצעים למניעת זרימה חוזרת, אם לדעת המתכנ  (ז) במערכת הניקוז יותקנ
יסת מים חוזרים!  קיימת אפשרות של כנ

תקן משאבה , תו ת לניקוז טבעי ת שאין לה אפשרו  (ח) בבריכה תת־קרקעי
ך 10 שעות.״  שביכולתה לרוקן בריכה מלאה בתו

 קובץ התקנות 5302, רבחשון התשנ״א, 25.10.1990 137



ות - ת העיקרי ו ה 15 לתקנ  תיקון תקנה 15 15. בתקנ

״; ת משנה (א), בסופה יבוא ״אל מחוץ לבריכה. נ ק ת  (1) ב

ת משנה (ב) יבוא:  (2) אחרי תקנ

״ ל הבריכה. ל ח סת אוויר ל י ורור המבטיח כנ  ״(ג) בגג הבריכה יהיה פתח או

ת העיקריות יבוא: ו ת 16 ו־17 לתקנ ו  החלפת תקנות 16. במקום תקנ
 16 ו־17

 ״שטח פנים הבריכה 16. פנים הבריכה יהיה חלק וללא פינות חדות באופן המאפשר את ניקויה.

ת התמרים לאטימה וצביעה, יהיו ו ב ר  חמרים 17. (א) כל התמרים של הבריכה, ל
 עמידים במים ולא יכילו חמרים רעילים.

 (ב) אסימה וצביעה יבוצעו בחמרים שאישר המנהל.״

ת העיקריות יבוא: ו  החלפת תקנה 9! 17. במקום תקנה 19 לתקנ

ה הבריכה, יסת המים לבריכה יותקן מגוף בחלקו שמחוץ למבנ נור כנ  ״צינור הכניסה 19. בצי
ו , יותקנ  שהגישה אליו נוחה: אם כניסת המים היא מתחת למפלס המים המרבי

 בו גם אמצעים למניעת זרימה חוזרת.״

ת העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא: ו נ ה 20 לתק  תיקון תקנה 20 18. בתקנ

תר ו ת מעל הדום הגבוה בי תו יהיה 5 סנטימטרים לפחו  ״(1) יותקן כך שרום תחתי
 ברצפת הבריכה:״.

ת העיקריות יבוא: ו  החלפת תקנה 21 19. במקום תקנה 21 לתקנ

ר מים ו  ״הפרדה בין 21. צינורות הכניסה והיציאה יהיו נפרדים, במרחק שיאפשר סחר
ה בבריכה.״ ם י נ י כ ו נ י  צ

 וצינור יציאה

ת העיקריות יבוא: ו  החלפת תקנה 22 20. במקום תקנה 22 לתקנ

ור גלישה שדרכו יגלשו עודפי המים נ  ״צינור גלישה 22. (א) הבריכה תצוייד בצי
 מהבריכה.

נור הגלישה יהיה בגובה של 20 סנטימטרים  (ב) ראש המשפך בצי
 לפחות מתחת לנקודה הנמוכה של התקרה.

 (ג) היתה התקרה אפקית, יהיה משפך צינור הגלישה נמוך ממנה ב־30
 סנטימטרים לפחות.

 (ד) צינור הגלישה יהיה בקוטר שימנע מגע בין מפלס המים המרבי לבין
 התקרה.

יסת גופים  (ה) בקצה החיצוני של צינור הגלישה יותקן מדף שימנע כנ
ל כ ן ב  זרים דרכו בעת שאין גלישה: מחזיק הבריכה ידאג לכך שהמדף יהיה תקי

 עת.״

ת העיקריות, בסופה יבוא: ו ה 23 לתקנ  תיקון תקנה 23 21. בתקנ

 ״(ג) מערכת הבריכה תוחזק במצב תקין וראוי לשימוש: מיתקן או אבזר שיצא
 מכלל שימוש מסיבה כלשהי יוחלף.״
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 ביטול תקנות
 24 עד 26

 תיקון תקנה 27

 תיקון תקנה 29

 הוספת תקנה 30א

 תחילה

 הוראות מעבר

ות - בטלות. ת העיקרי ו נ ת 24 עד 26 לתק ו נ  22. תק

ת העיקריות - ו ה 27 לתקנ  23, בתקנ

ת משנה (א), במקום ״כלור״ יבוא ״של חומר חיטוי״ ואחרי ״תקין״ יבוא נ ק ת  (1) ב
 ״תקני״:

 (2) הסימון (א) ותקנת משנה (ב) - יימחקו.

ת משנה (א) יבוא: ת העיקריות, במקום תקנ ו ה 29 לתקנ  24. בתקנ

 ״(א) מחזיק בריכה ימנה ממונה על תברואה, לבריכה אחת או למספר בריכות״.

ת העיקריות יבוא: ו  25, אחרי תקנה 30 לתקנ

ת אלה באות להוסיף על כל דין.״ ו  ״שמירת דינים 30א. תקנ

ת אלה ששים ימים מיום פרסומן. ו  26, תחילתן של תקנ

ת 9, 14 וי18 עד 20 לא יחולו על בריכה שהיתה בשימוש ערב תחילתן ו  27. (א) הוראות תקנ
ת אלה. ו  של תקנ

לתו של חלק י״ח ב תחי ר ל על בריכת מי שתיה שהיתה בשימוש ע  (ב) תקנה 7 לא תחו
ת הבניה. ו ספת השניה לתקנ  בתו

א) ו־(ב), רשאי המנהל לדרוש ביצוע שינויים חיוניים ה( ת משנ ו נ  (ג) על אף האמור בתק
ל ב  במערכת בריכה להבטחת איכותם של מי השתיה המסופקים מהבריכה! מחזיק בריכה שקי
ת ל ב ך 30 ימים מיום ק  דרישה כאמור יגיש לאישור המהנדס לוח זמנים לביצוע השינויים, בתו

 הדרישה.

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
ת ר הבריאו  ש

 י״ג בתשרי התשנ״א (2 באוקטובר 1990)
 (חמ 3-1022)

 תיקון התוספת
 השניה

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), החשנ״א-990ז

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965'
ת אלה: ו ן ולבניה, אני מתקין תקנ ו  המועצה הארצית לתכנ

- 2 ה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-1970 ש ק ב ) ה י נ ב ה ת התכנון ו ו ספת השניה לתקנ  1 . בתו

 (1) בסעיף 2.03 -

 (א) האמור בסעיף יסומן (א) ואחרי פרט (9) בו יבוא:

 ״(10) בית שימוש 2.05״

 (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן (א) לחלק של בנין,
קבע  חייבים לשמור באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנ
 לאותו חלק של בנין בסעיף 2.04, ואילו את החלק העודף על השטח

 פ״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התש״ל, עמי 1841; התשמ״ט, עמי 1391: התש״ן, עמי 24.
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ל בה נמוך יותר, אם קיומם או הקמתם ש ו ת בג ו תר לבנ  המינימלי, מו
ת אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת.״; בו  קורות, כוכים, ארו

 (2) בסעיף 2.04 -

 (א) האמור בסעיף יסומן (א) ובו -

 (1) במקום האמור בטור א׳ בפרט (4) יבוא ״(4) חדרון״!

 (2) בפרט (8), בטור אי, במקום ״אחד״ יבוא ״אחד: נכלל המטבח בחדר
 המגורים, יתוסף שטחו לשטח חדר המגורים״;

ת אוכל״ - יימחקו. ש ג ה  (3) בפרט (9), המלים ״וביניהם דלת או חלון ל

 (4) אחרי פרט (9) יבוא:

 ״(10) חדר רחצה המכיל מקלחת ואסלה 1.8 0.90״.

 (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) מדידת הרוחב תבוצע בגובה של 1.20 מטר מעל הרצפה ובין
 הציפויים.

(א) לחלק של בנין, חייבים קבע בסעיף קטן  (ג) על הרוחב המינימלי שנ
ע ב ק נ  לשמור באותו חלק בלבד שאינו עודף על השטח המינימלי כפי ש
, ואילו את החלק העודף על השטח א) )  לאותו חלק של בנין בסעיף קטן

חב קטן יותר.״! ת ברו ו  המינימלי, מותר לבנ

תרת שוליים ״תחולה״. א כו  (3) לצד סעיף 7.00.02 תבו

ת אלה שלושים ימים מיום פרסומן. ו  תחילה 2. תחילתן של תקנ

י ע ר ה ד י ר  כ״ד בתמוז התש״ן (17 ביולי 1990) א
ר הפנים  >חמ 347-״ ש

 תקנות התכנון והבניה (העתקים צילומיים צבעוניים של תשריטים),
 התשנ״א-1990

ן והבניה, התש'כ״ה-1965' (להלן - החוק), ולאחר ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנ
ת אלה: ו ן ולבניה, אני מתקין תקנ  התייעצות עם המועצה הארצית לתכנו

ת או לאשרה, לאחר י  אישור עותק 1. (א) החליט מוסד תכנון, מכוח סמכויותיו לפי החוק, להפקיד תכנ
ת וכן בתשריט שצורף לה את דבר י  להפלדה^ו שהופקדה, לפי הענין, יאשר יושב ראש המוסד בגוף התכנ

 אתרי' אישור הפקדתה או אישורה, ואת מועד ההפקדה או האישור, הכל לפי הענין.

ותר ממקום אחד, ישא ית שלפי פרק ג׳ לחוק תופקד או תימצא לאחר אישורה בי  (ב) תכנ
 כל אחד מעותקיה שיופקדו או יימצאו במקומות אלה והתשריטים המצורפים להם, את האישור של
תק ל כל עו ה זו, בחתימת ידו הוא, ומשנעשה כן, יהא דינו ש  יושב ראש מוסד התכנון לפי תקנ

 כאמור כדין מקור.

י נ ה זו, על העתק צילומי צבעו  (ג) ניתן לערוך את אישורו של תשריט, לענין תקנ
ותר ממקום  מהתשריט באותו גודל, ובלבד שכל העותקים הצילומיים כאמור שיופקדו או יימצאו בי

 אהד, יהיו מאושרים כאמור.

 סייח התשכ״וז, עמי 307.
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, שמירת דינים 2 ות [נוסח חדש], התשל״א-1971 ת אלה לא יגרעו מהוראות פרק ב׳ לפקודת הראי ו  2. תקנ
ה 1. נ ק ת ת מאלה המפורטות ב  בדבר השימוש בהעתקים צילומיים של תשריטים למטרות אחרו

. תחילה ות אלה בתום 30 ימים מיום פרסומן  3. תחילתן של תקנ

 כ״ד בתמוז התש״ן (17 ביולי 1990)
י ע ר ה ד י ר  >חמ נ3-210) א

 שר הפנים

 זייני מדינת ישראל, נוסח תדש 18, עמ׳ 421.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(קביעת מחירי אשפוז)
 (תיקון), התשג״א-990ו

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנ
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

ת מחירי התלפת התוספת ע י ב ק ) ( ה ע ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש  1. במקום התו
, יבוא: 2  אשפוז), התשמ״ז-1987

 ״תוספת

 (סעיף 1)

ים וציבוריים: ז כבתי חולים פפיביאשריים פרטי  מח־ר ליום אשפו

 מחיר ליום אשפוז
 שם בית החולים בשקלים חדשים

 אילנית 58.54 .
 בלומנטל 62.47
 גן מגד 48.11
 החלמה ונופש 51.68
 כפר גנים 44.52
 נאות מרגלית 48.11
 נווה יעקב 44.79
 נווה שלווה 48.11
 נס ציונה 43.80
 מכון םאמט 114.52
 עזרת נשים 64.20״

 כ׳׳,: בתשרי התשנ״א (12 באוקטובר 1990)
 (חמ 3-1978)

ט ר מ ל ו ד א ו ה י א ע ד ו ק מ ח צ  י
ת או  שר האוצר שר הברי

 £״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ׳׳ז, עמ׳ 725 ו־1081; התש״ן, עמ׳ 119, 279, 472 ו־614.
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 צו הגנת הצרכן (סימון טובין - עודפי יצוא) (הוראת שעה), התשנ״א-990ו

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 י, אני מצווה לאמור:

/ המיוצרים לשם יצוא, ים מסוג א  1. בצו זה, ״עודפי יצואי׳ - מוצר הלבשה או גרבי
וית לועזית הכוללת את שם הלקוח בחוץ לארץ, סימנו המסחרי  המשווקים בארץ, והמסומנים בתו

 או כל פרט אחר המעיד שהם יוצרו לשם יצוא.

 הגדרה

״ב (1 ובמבר 1990) ובין כ״ד בחשון התשנ  2. בתקופה שבין י״ג בחשון התשנ״א (1 בנ
ת הצרכן (סימון טובין), נ במבר 1991), לא יחולו על עודפי יצוא הוראות סעיף 5 לצו הג ו  בנ
ספת השניה שבו, ובמקומו יחולו הוראות צו זה. , והוראות סעיף 10(ג)(1)(2) לתו 2  התשמ״ג-1983

 3. הסימון של עודפי יצוא ייעשה -

ל על  (1) כשהם ארוזים באריזה - על גבי תווית נייר המודבקת בדבק טכסטי

 האריזה:

ברת אליהם בחוט. וית נייר המחו  (2) כשהם אינם ארוזים באריזה - על גבי תו

ם י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ח באלול התש״ן (18 בספטמבר 1990)
 (חמ 3-1556)

 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 298: התשמ״ח, עמי 82.
 ק״ת התשמ״ג, עמי 862: החש״ן, עמי 243.

 סימון עודפי
 יצוא

 צו התכנון והבניה (לודיפ), התשנ״א-990ו

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965'
ן ולבניה, מחוז המרכז והמועצה האזורית ו ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנ  המועצה הארצית לתכנו

 גזר, אני מכריז לאמור:

ן מקומי ו ו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנ  1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותי
 לודים (להלן - מרחב התכנון המקומי).

ט הערוך בקנה מידה ל בתשרי  2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחו
12 בספטמבר 1990) והם כוללים את תחומי )  1:20,000 והחתום בידי ביום כ״ב באלול התש״ן

. 4 3 ועמק לוד , מודיעים 2 זר  המועצות האזוריות ג

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה
ן ולבניה לודים, וכל ו ן ולבניה, מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ ו  המחוזית לתכנ

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן ו ב התכנ ח ר מ  4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני יום פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח ב
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת, התשכ״ב, עמי 2533¡ התשכ׳׳ג, עמי 140: התשכ״ו, עמי 1999: התשכ״ז, עמי 72: התשמ״ו, עמי 1401: התשמ״ח, עמ׳

 937: התש״ן, עמי 610.
 י־ ק״ת התשי״ח, עמי 1339! התשי״ט, עמי 1734: התשכ״ז, עמי 2353: התשכ׳׳ט, עמי 48! התשל׳׳ז, עמי 1124; התשמ״ב,

 עמי 1300: התשמ״ה, עמי 72.
 * ק״ת התשכ״ז, עמי 75: התשל״ח, עמי 687: התשמ״ב, עמי 1404: התשמ״ו, עמי 14.

 142 קובץ התקנות 5302, ו׳ בחשון התשנ״א, 25.10.1990



 בטלים ביטול

י ע ר ה ד י ר  א
ר הפנים  ש

; 5 ׳ד-1984  (1) צו התכנון והבניה (לודים), התשמ׳

; 6 ׳ח-1988  (2) צו התכנון והבניה (לודים), התשמ׳

. 7  (3) צו התכנון והבניה (לודים), התשמ״ח-1988

 כ״ב באלול התש׳ין (12 בספטמבר 1990)
 (חמ 3-1113)

 5 ק״ת התשמ״ד, עמי 1404.

 6 ק״ת התשמ״ח, עמי 546.

 1 ק״ת התשמ״ח, עמי 1072.

 צו התכנון והבניה (מכבים־ועות), התשנ״א-1990

, ולאחר התייעצות עם ן והבניה, התשכ״ה-1965' ו קף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק התכנ  בתו
ן ולבניה, מחוז המרכז והמועצה המקומית ו ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנ ו  המועצה הארצית לתכנ

 מכביב־רעות אני מכריז לאמור:

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרתב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

ו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי  1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותי
ן המקומי). ו ת (להלן - מרחב התכנ כ־רעו  מכבי

ט הערוך בקנה מידה ל בתשרי  2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחו
 1:5000 והחתום בידי ביום כ״ב באלול התש״ן(12 בספטמבר 1990) והם כוללים את תחום המועצה

. 2  המקומית מכבים־רעות

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה
ת וכל ן ולבניה מכבים־רעו ו ן ולבניה, מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ ו  המחוזית לתכנ

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן ו ב התכנ ח ר מ וגע לשטח ב ל צו זה בענין הנ  4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני יום פרסומו ש
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 כ׳׳ב באלול התש״ן (12 בספטמבר 1990)
 (חמ 3-1110)

 ס״ת התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת הו^ש״ן, עמי 608.

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק עגבניות בשנת 990ו),
 התשנ״א-990ו

, 1 ׳יט-1959  נ:תוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי
ה המוצעה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה: ע ק ת  מ

 1. בכללים אלה - הגדרות

ות. י ל ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול עגבנ ׳ - לזרוע, לשתו  ״לגדל׳

 י ס״ה התשי״ט, עמי 222¡ התשמ״א, עמי 178.
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ת 1990 ות לחודשים ינואר עד מרס ויוני עד דצמבר בשנ י  2. המיכסה הכללית לגידול עגבנ
פת התכנון) בכל שטחי הארץ, היא 13,650 דונם.  (להלן - תקו

 מיכסת גידול

ת המיכסה הכללית: ר ג ס מ ות שלפיהם תיקבענה המיכםות האישיות ב נ  3. אלה העקרו

לה וכן  (1) ועדת המיכסות תקבע למבקש מיכםה אישית, מועדי זריעה או שתי
ן והכלכלה במועצה! ו  מועדי שיווק בהתאם לתחזיות השיווק והצריכה של אגף התכנ

קבע מיכסה אישית, ככל האפשר פת התכנון תי ות בתקו י  (2) למבקש לגדל עגבנ
 בשיעור המיכסה האישית ולחודשי הגידול והשיווק שנקבעו לו לגידול ולשיווק
ת 1989 ת בשנ ו י ת 1988 - אם לא גידל ולא שיווק עגבנ ות בשנת 1989, או בשנ י  עגבנ
 מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות, והמבקש דיווח על

 כך כדין:

ת 1989 וכן מיכסות ת למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכםות בשנ  (3) תוספו
ן  אישיות שקבעה ועדת המיכםות לחודשים אפריל ומאי 1989 לא תבואנה בחשבו

עת המיכםות האישיות בשנת 1990.  לקבי

חת דעתה, כי  4. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכםה אישית למבקש, אם לא הוכח להנ
תו כדין. ת המבקש או שברשו  הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלו

 עקרונות לקביעת
 מינםות אישיות

 זכות בקרקע
 הגידול

ות מזני תעשיה, שהוכח כי יעודן לאספקה לתעשיה. י  עגבניות לתעשיה 5. לא תהא הגבלת היקף גידול עגבנ

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

 נתאשר.

 ט״ו באלול התשי׳ן (5 בספטמבר 1990)
 (חמ 3-881)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר

ן ת י ל א א פ  ר
ת  שר החקלאו

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעמח
 סתיו חורף ו990/9ו), התשנ״א-990ו

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשיי׳ט-1959'
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה -

 ״עונה״ - תקופה לגידול או לשיווק של תפוחי אדמה:

״א גוסט 1990) לבין א׳ באייר התשנ ו חורף 1990/91״ - התקופה שבין י׳ באב התש״ן(1 באו  ״סתי
 (15 באפריל 1991);

ת הכרוכה בגידול תפוחי אדמה: ר ח ל ולעשות כל פעולה א  ״לגדל״ - לזרוע, לשתו

ר תפוחי אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה! וק״ - להעבי  ״לשו

3 0 ) א ״ נ ש ת גוסט 1990) לבין י״ג בכסלו ה (1 באו פת הגידול״ - התקופה שבין י׳ באב התש״ן  ״תקו
במבר 1990): ו  בנ

 י סייח התשי״ט, עמי 222! התשמ״א, עמ׳ 178.

 144 קובץ התקנות 5302, ו׳ בחשון התשנ״א, 25.10.1990



 מיכםה כללית

 מיכסה אישית

 עקרונות לקביעת
 מיבמות אישיות

פת השיווק״ - התקופה שבין כ״וו בכסלו התשנ״א (15 בדצמבר 1990) לבין א׳ באייר  ״תקו
 זזתשנ״א (15 באפריל 1991).

ו חורף 1990/91 היא לזריעת 14,500 נת סתי  2. המיכסה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעו
 דונב של שטחי גידול ו־45,000 טון תפוחי אדמה לשיווק.

ע ועדת המיכםות את שטח הגידול המרבי ואת הכמות ב ק  3. (א) במסגרת מיכסה אישית, ת
 הכוללת המותרת לשיווק מיבולי הגידול שעל פי המיכסה.

 (ב) הגידול לפי המיכסה האישית ייעשה בתקופת הגידול בלבד והשיווק לפיה ייעשה
פת השיווק בלבד.  בתקו

ות שלפיהם תיקבענה מיכםות גידול ושיווק אישיות: נ  אלה העקרו

קבע מיכסה ו חורף 1990/91, תי נת סתי  (1) למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעו
 אישית, ככל האפשר בשיעור המיכםה שנקבעה לו ואשר על פיה גידל ושיווק תפוחי
ו חורף ת סתי נ ו חורף 1989/90. אם לא גידל תפוחי אדמה בעו נת סתי  אדמה כדין בעו
 1989/90 מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות והמבקש
 דיווח על כך כדין, תיקבע מיכסה אישית, ככל האפשר בשיעור המיכסה שנקבעה לו

ו חורף 1987/88 ואשר לפיה גידל ושיווק תפוחי אדמה כדין! נת סתי  בעו

 (2) כמות התוצרת המירבית לשיווק במיכסה האישית, תהא שווה למכפלת שטח
ע לצורך זה ועדת ב ק ת  הגידול שבמיכסה האישית במקדם מתאים לשיווק מבין אלה ש
ות לשיווק לכל נ  המיכסות, בחלוקה לפי האיזורים! בסעיף זה, ״מקדם״ - מספר טו

 דונם.

.4 

 5. ועדת המיכםות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה אישית על עודף מיכםות
 פי סעיף 4 וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם האישיות וזאת מתוך יתרת המיכםה הכללית,
 לאוור קביעת המיכםות האישיות כאמור, וכן מתוך המיכםות האישיות שנקבעו ולא בוצעו.

חת דעתה כי זכות בקרקע  6. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל, אם לא הוכח להנ
תו כדין. ת המבקש או שברשו  הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלו

ן י ד ל ל ג ו א י מ ח ר  י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

 נתאשר.

 ט״ו באלול התש״ן (5 בספטמבר 1990)
 (תמ 3-881)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר

ן ת י ל א א פ  ר
 שר החקלאות

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם)
 (תיקון), התשנ״א-1990

, 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959
יצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:  מתקינה המועצה לי

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 222; התשמ״א, עמ׳ 178.
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ת (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), ספת לכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקו  1. בתו
ף 8 יבוא: י  התש״ל •1969•'• - במקום סע

 ״8. בצל יבש -

י בשל, ללא שרידי עלים, ללא קני־פריחה ושורשים, נקי מעפר, בקוטר שבין ג א׳ -  סו
 4.5 ם״מ ל־9 ס״מ:

ג אי, אולם בקוטר שבין 3 ס״מ ל־4.5 ס״מ, או בקוטר שמעל 9 ג ב׳ - כמתואר בסו  סו
 ם״מ!

 סוג ג׳ - שאינו כלול בסוגים א׳ ו־ב׳, ובלבד שהוא בשל, ללא שרידי עלים וללא קני

 פריחה.״

 תיקון התוספת

ן י ד ל י ל ג א י מ ח ר  י

 ושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

רקות ל י  ש

 נתאשר.

 ט״ו באלול התש״ן (5 בספטמבר 1990)
 (חמ 3-928)

ם י ס ה נ ש ן מ ת י ל א א פ  ר
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 ק״ ת התש״ל, עמי 14 ועמי 1830; התשל״ט, עמ׳ 1192! התשמ׳׳א, עמי 1318; התשמ״ט עמי 728 ועמי 1120

 הוראות הבנקאות (שידות ללקוח) (דרכי הישוב מבית), התשנ״א-990ו

ת ללקוח), התשמ״א- 1981', לאחר רו ת (שי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הבנקאו
בע הוראות אלה:  התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, אני קו

 1 . בהוראות אלה, ״יום עסקים בנקאי״ - יום שבו פועלים עיקר עסקי התאגיד הבנקאי ואשר
ל הממסדים הבנקאיים. ו נוהגים התאגידים הבנקאיים לקיים סליקה ש  לגבי

ת השוטפות  2. ריבית לזכות או לחובה אשר על פי תנאי החשבון מחושבת על פי היתרו
ן או פת החישוב), תיקף לזכות החשבו פת הזיכוי או תקופת החיוב בה (להלן - תקו  במהלך תקו

פת החישוב שלאחריה. , לפי הענין, ביום העסקים הבנקאי הראשון של תקו  לחובתו

ת ביחס לפרקי זמן בי , תחושב הרי  3. (א) נקבעה ריבית לזכות או לחובה על בסיס תקופתי
 קצרים או ארוכים מאותה תקופה בשלמותה, לפי מספר הימים שבאותו פרק זמן ביחס למספר
ב זה יהיה ו ש י  הימים המדוייק באותה שנה (365 ימים בשנה רגילה), ושיעור הריבית לצורך ח
ל על י של הריבית שנקבעה, ללא חישוב של ריבית דר־בית: הוראה זו לא תחו ת נ ש  השיעור ה

נות או אשראים לתקופה קצובה הנפ רע ים לשיעורים, במועדים קבועים מראש.  פקדו

גה ממנה ח ולאשראי בחרי ת שהתאגיד הבנקאי אישר ללקו ר ג ס מ  (ב) נקבעו לאשראי ב
ת הכוללת בי ב הרי ש ו ח , ת י א ר ש א דל ה ו ם לפי ג י נ ת שו י ב י י ר ר ו ע ו שי ע ב ק ם, או נ י נ ת שו י ב י  שיעורי ר
ת שונה. בי ו נקבע שיעור רי  על האשראי, על פי חישוב נפרד של כל חלק מהאשראי' שלגבי

 מועדי זקיפת
 ריבית בחשבונות

 עובר ושב

 דרכי חישוב
 ריבית

בית על ן עובר ושב, יחשב את הרי ת זכות בחשבו ת על יתרו בי ם רי ל ש מ קאי ה  ריבית זכות בחשבון 4. תאגיד בנ
ן ו עמד החשבו ב ל יום ש כ ה הוםכמ כי תשא ריבית, כפי שהיא ב י ב ג ל ת זכות ש ר ת ב בסיס אותה י ש ר ו ב ו  ע

. תרה  באותה י

 ס״ח התשמ״א, עמי 258.
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 פעולות ביום
 עסקים

 פעולות שלא
 ביום עסקים

 תחולה

 תחילה והוראות
 מעבר

 5. בחישוב הריבית לזכות או לחובה, יראו הפקדת כספים או משיכתם כאילו נעשו ביום
 העסקים הבנקאי הראשון שלאחר יום ההפקדה או המשיכה, אם נעשו לאחר השעה 15:00 ביום
 ההפקדה או שעה אחרת שקבע התאגיד הבנקאי באישור המפקח על הבנקים, בין דרך כלל ובין

 לעני ן מסויים, או אם נעשו שלא ביום עסקים בנקאי.

 6. (א) פקדון שהופקד לתקופה קצובה או אשראי שניתן לתקופה קצובה ומועד הפרעון של
 הקרן או הריבית היה שלא ביום עסקים בנקאי, יידחה מועד הפרעון כאמור ליום העסקים הבנקאי
ת פ ו ק ת ת לזכות או לחובה גם ב בי  הראשון שלאחריו: נדחה מועד הפרעון כאמור, תחושב רי

 הדח־יה בשיעור שנקבע לפקדון או לאשראי האמורים.

י י ו נ ם לשי  (ב) למרות האמור לעיל, דחיית מועד הפרעון על פי הקבוע בסעיף זה, לא תגרו
 בחישובי הצמדה החלים על הפקדון או האשראי, אם חלים, למעט הצמדה לשערי מטבע חוץ.

ית ביום נ ת והיה יום גמר תקופה פלו בו ת קצו פו  (ג) נקבע פרעון הלוואה לשיעורין בתקו
וספות או ת נ בו ת קצו פו , או נתן לקוח הוראה לחדש את הפקדון לתקו  שאינו יום עסקים בנקאי
 נקבעה הוראה כאמור על פי דין, יהיה יום הפרעון או יום החידוש, לפי הענין, על אף האמור בכל

 הסכם, ביום העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו.

ים(א) ו־(ג), לגבי פקדון או אשראי צמוד למדד המחירים  (ד) על אף האמור בסעיפים קטנ
 לצרכן שמועד הפרעון של הקרן או הריבית הוא ביום האחרון של חודש כלשהו ויום זה איננו יום

 עסקים בנקאי, יוקדם מועד הפרעון ליום העסקים הבנקאי האחרון באותו חודש.

 (ה) אשראי שניתן מתוך פקדון והמפקיד קבע למי יינתן האשראי ואת תנאי מתן
רה לאמור בסעיף קטן (א).  האשראי, יתולו תנאי מתן האשראי גם אם הם עומדים בסתי

ות המתנהלים בשקלים חדשים בלבד. נ  7. תחולתן של הוראות אלה על חשבו

 8. (א) תחילתן של הוראות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991).

ו לפני תחילתן נות שהתקבל ו או פקדו  (ב) הוראות סעיף 6 לא יחולו על אשראים שניתנ
 של הוראות אלה: לענין זה יראו חידוש אשראי או פקדון באשראי חדש שניתן או כפקדון חדש

 שהתקבל, לפי הענין.

ו נ ו ר ל ב א כ י  מ
 נגיד בנק ישראל

 כ״ג בתשרי התשנ״א (12 באוקטובר 1990)
 (חמ !)3-190)

ן  הוז״עת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), החשנ׳יא-990

ת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב נ ת הג ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)(4) לתקנ
ת העיקריות), אני מודיע לאמור: ו  טמיק), התשל״ח-1978' (להלן - התקנ

ם הגדלת אגרה ו כ בר 990!), ס ״ב בתשרי התשנ״א (1 באוקטו  1. בשל העליה במדד יועלה החל ביום י
ת העיקריות לסך 11.50 שקלים חדשים. ו ה 5א(א) לתקנ  האג ״ה הקבוע בתקנ

 ח׳ בתשרי התשנ״א (27 בספטמבר 1990)

י ן י ט י ש ל ד  >חמ >!3-13) ג

 המנהל הכללי של משרד החקלאות

 1 ק ית התשל״ה, עמי 674: התש״ן, עמי 548.
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 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (היקף כספי ומהות מקצועית),
 התשנ״א-1990

קף כספי הי ת( ו אי ם לעבודות הגדסה בג י ת רישום קבלנ ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנ
ת הבניה מו , ועקב העליה במדד תשו  ומהות מקצועית), התשמ״ד-1984' (להלן - התקנות)

 למגורים, אני מודיע לאמור:

ה 1 ו הסכומים הנקובים בתקנ  העלאת סכומים 1. החל ביום י״ב בתשרי התשנ״א (1 באוקטובר 1990) ישתנ

ת כך: ו נ  לתק

 (1) בפסקה (1), במקום ״23,680 שקלים חדשים״ יבוא ״26,600 שקלים חדשים״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״11,840 שקלים חדשים״ יבוא ״13,300 שקלים חדשים״.

 י״ב בתשרי התשנ״א (1 באוקטובר 1990)
ן ו א ־ ר ה ב י ר  >חמ 1048-״ א

ים  רשם הקבלנ

 1 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1477: התש׳ץ, עמ׳ 578.
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