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 30ביולי 1991

עמוד
תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( )הכרת תלות בנפטר( )תיקון(,
התשנ״א1991-

1074

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים)מימון הקרן()תיקון( ,ד,תשנ״א1991-

1074

תקנות אזור סחר חופשי באילת)פטורים והנחות ממסים()שינוי התוספת( ,התשנ״א1991-

1075
1075

תקנות מס הכנסה)שינוי דרך קביעת סכום הזיכוי החלופי( ,התשנ״א1991-
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז )תל־אביב(( )תיקון מס׳ ,(2
1075
התשנ״א1991-
צו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה עובדה()תיקון מם׳  ,(2התשנ״א...1991-

1076

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מכלי לחץ( ,התשנ״א1991-

1076

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)מחירים מרביים למוצרי נפט()מס׳  ,(2התשנ׳׳א1991-

1078

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(31התשנ״א1991-

1079

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותים בני פיקוח( ,התשי״א) 1951-תיקון(,
התשנ״א1991-

1079

אכרזה על אתר הנצחה)צומת גולני( ,התשנ׳׳א1991-

1079

החלטת מימון מפלגות)יחידת מימון ומועדי תשלום()תיקון מס׳  ,(2התשנ״א1991-

1080

ת ק נ ו ת שידות ה ק ב ע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( )הכרת ת ל ו ת בנפטר(
)תיקון( ,התשנ״א־• ו 199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  21ו־ 69לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות(
]נוסח משולב[ ,התשמ״ה) '1985-להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות()הכרת התלות בנפטר(,
.1
התשכ״ה , 1965-אחרי פסקה ) (3יבוא:
2

״) (4הוא בן משפחה של חייל שנפטר וסעיף  24לחוק חל עליו והוכיח לממונה כי
במות הנפטר היה עיקר פרנסתו על הנפטר.״
כ״ח בתמוז התשנ״א ) 10ביולי (1991
משה ארנס
שר הבטחון

<חמ 0-2025

ס״ח התשמ״ה ,עמי .142
ק״ת התשכ״ה ,עמי  :1620הוזש״ן ,עמי .603

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן()תיקון( ,ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה ,'1975-לאחר
התייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה ,אני מצווה לאמור:
תיקון 0עיף 2

בסעיף  2לצו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים)מימון הקרן( ,התשל׳׳ז) 1977-להלן  -הצו
.1
העיקרי( -
2

) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״עד ל־ 15באפריל של כל שנה״ יבוא ״עד ל־ 15לינואר
של כל שנה״ ,ובמקום ״לשנה המתחילה ב־ 1באפריל״ יבוא ״לשנה המתחילה ב־1
בינואר״!
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ב־ 15במרס שקדם ליום התשלום״ יבוא ״בי15
בדצמבר שקדם ליום התשלום״ ,ובמקום ״ב־ 15באפריל של כל שנה ,בעד השנה
המתחילה בי 1באפריל של השנה שקדמה לה״ יבוא ״ב־ 15בינואר של כל שנה ,בעד
השנה המתחילה ב־ 1בינואר של השנה שקדמה לה״.
תחולה והוראות
מ ע ב ר

) .2א( בסעיף  (1)1יחול על דמי ביטוח שהיו משולמים על ידי גוף כאמור בסעיף  2לצו
העיקרי)להלן  -הגוף( ,לשנת ביטוח החל ביום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר ) (1992להלן -
היום הקובע(.
)ב( בסעיף  (2) 1יחול על ההתאמות המתחייבות בסכום ההשתתפות של הגוף בקרן ,בשל
שינויים במספר כלי הרכב המופעלים בידו ,בעד שנת הביטוח המתחילה ביום י״ז בניסן התשנ״א
) 1באפריל  ,(1991ואולם ההתאמה הראשונה לפי תקנות אלה תתייחס לתקופה המתחילה ביום י״ז
בניסן התשנ״א ) 1באפריל  (1991והמסתיימת ביום כ״ד בטבת התשנ״ב ) 31בדצמבר .(1991
כ״ו בתמוז התשנ״א ) 8ביולי (1991
)חמ (3-545

יצחק מודעי
שר האוצר

ם״ח התשל״ה ,עמי  !234התשנ״א ,עמ׳ .2
ק״ת התשל״ז ,עמ׳  :937התשמ״ח ,עמי .163
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תקוווח אזור ס ח ר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים( )שימי התוספת(,
התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(,
התשמ״ה) '1985-להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתוספת לחוק ,אחרי המלים ״מייבש כביסה״ יבוא ״ביתי״.

.1

תיקון התוספת

כ״ט בתמוז התשנ״א ) 11ביולי (1991
יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ ((3-191

י סייח התשמ״ה ,עמ׳ .204

ת ק נ ו ת מ ס הכנסה )שינוי דרך קביעת ס כ ו ם הזיכוי החלופי( ,ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף 121א)ד( לפקודת מם הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,אני מתקין תקנות
אלה:
) .1א( על אף האמור בהגדרת ״סכום הזיכוי החלופי״ בסעיף  121א)ב( לפקודה ,סכום הזיכוי
ק
החלופי יהיה סכום הזיכוי החל על מי שהכנסתן י
להכנסתו החייבת של הנישום ,פחות מחצית סכום ההפרש בין הכנסתו החייבת לתקרה האמורה,
לאחר שנוכה המם החל על סכום ההפרש האמור.
ה

א

ב ג ו ב ה

ת ק ר ת

ה ה כ נ ם ה

ה נ מ ו כ ה

ה

ר ו ב ה

ב י ו ת י

קביעת סכום
הזיכוי החלופי

)ב( היה הסכום המתקבל לפי תקנת משנה)א( סכום שאינו נקוב באגורות שלמות ,יעוגל
לסו:ום הנמוך הקרוב הנקוב באגורות שלמות.
.2

הוראות תקנות אלה יחולו החל בשנת המם .1991

תחולה

י׳ באב התשני׳א ) 21ביולי (1991
יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ (3-2316

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  :120ס״ח התש׳׳ן ,עמ׳ .129

צו דשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז )תל־אביב((
)תיקון מסי  ,(2התשנ׳יא-ו199
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז1977-י ,לאחר
שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
בםעיף  1לצו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז)תל־אביב((,
.1
התש״ן) 1989-להלן  -הצו העיקרי( -

תיקון סעיף 1

2

) (1במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3כיבוי אש ,הצלה ועזרה ראשונה:״:
1
2

ם״ח התשל״ז ,עמ׳  ;182התשמ״ח ,עמי ,73
ק״ת התש׳׳ן ,עמ׳  :89התשנ׳׳א ,עמי .479

:
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) (2במקום פסקה ) (13יבוא:
״) (13הפעלת משרדים ומיתקני תעופה ,הפעלת מזנונים ,חנויות ובנקים,
והפעלת מוניות להסעת נוסעים!״.
תיקון סעיף 3

בסעיף  3לצו העיקרי ,במקום ״ 18חודשים״ יבוא ״שנתיים״.

.2

נתאשר.
כ״ז בתמוז התשנ״א ) 9ביולי (1991
משה ארנם
שר הבטחון

)חמ (3-1797

מ ש ה קצב:
שר התחבורה

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה()תיקון מסי ,(2
התשנ״א-ו 199
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז ,'1977-לאחר
שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

בסעיף  1לצו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( ,התש׳ץ1989-
.1
)להלן  -הצו העיקרי( -

2

) (1במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3כיבוי אש ,הצלה ועזרה ראשונה!״:
) (2במקום פסקה ) (13יבוא:
״) (13הפעלת משרדים ומיתקני תעופה ,הפעלת מזנונים ,חנויות ובנקים,
והפעלת מוניות להסעת נוסעים!״.
תיקון סעיף 3

.2

בסעיף  3לצו העיקרי ,במקום ״ 18חודשים״ יבוא ״שנתיים״.
נתאשר.

כ״ז בתמוז התשנ״א ) 9ביולי (1991
<חמ (3-1797

משה קצב
שר התחבורה

משה ארנס
שר הבטחון

ס״ח התשל״ז ,עמ׳  ¡182התשמ״ח ,עמי .73
ק״ת התש״ן',עמ׳  :88התשנ״א ,עמי .480

1
2

צו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מכלי לחץ( ,ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח/1957-
וסעיף  2לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט , 1979-אני מצווה לאמור:
2

הגדרות

.1

בצו זה *-

״מפרט״  -מפרט ,תקן ,חוקה או הוראות שפורטו ,לפי הענין ,בתוספת הראשונה או השניה!
1
2
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ס״ח התשי׳׳ח ,עמי  :24התשמ״ב ,עמ׳ .92
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ׳ .625

קובץ התקנות  ,5374י״ט באב התשנ״א30.7.1991 ,

״מכל לחץ״  -מכל מרותך המיועד להכיל ,או המכיל ,חומר בלחץ תכן גדול מי 1בר והכפל של לחץ
התכן)בר( בנפח המכל )ליטר( גדול מ־ ,200או שלחץ התכן קטן מהלחץ האטמוספרי ,בין
שהמכל נייח ובין שאינו נייח!
״סוחר״  -סיטונאי או קמעונאי!
״רשות בודקת״  -מכון התקנים הישראלי ,מכון המתכות הישראלי או מעבדה אחרת שאישר מכון
התקנים הישראלי ואשר תפעל בשמו לשם בדיקת מכלי לחץ!
״תקן רשמי״  -כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי״ג. 1953-
3

לא ייצר אדם מכלי לחץ ,לא ייבאם יבואן ,ולא יעביר בכל דרך של העברה ,את הבעלות או
.2
ההחזקה בהם ולא יקבל בעלות או החזקה בהם ,אלא אם כן -

הגבלות בייצור,
ביבוא ובשיווק

) (1אם המכלים נייחים  -הם יוצרו לפי דרישות מפרט מן המפורטים בתוספת
הראשונה!
) (2אם המכלים אינם נייחים  -הם יוצרו לפי דרישות התקנים הישראליים
הרשמיים החלים עליהם ובהעדרם ,לפי דרישות מפרט מן המפורטים בתוספת
השניה!
) (3התאמתם של המכלים לתקן הרשמי ,או למפרט לפי פסקאות ) (1או) ,(2לפי
הענין ,נבדקה ואומתה בידי הרשות הבודקת ,כנדרש בתקן הרשמי או במפרט.
המפרטים יופקדו במקומות שנקבעו להפקדת תקנים רשמיים  ,וכל אדם זכאי לעיין בהם
.3
במקומות האמורים ,ללא תשלום.
4

עיון במפרטים

.4

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכלי לחץ( ,התשמ״ב - 1981-בטל.

ביטול

.5

תחילתו של צו זה ששים ימים מיום פרסומו.

תחילה

5

ת1סמח דאשמה
)סעיפים  1ו־((1) 2
מפרטים למכלי לחץ נייחים
.1

מפרט מכון התקנים הישראלי  -מפמ״כ  ,19מספטמבר  ,1980כפי שתוקן בינואר .1983

.2

תקן  BS5500משנת  1991שפרסם מכון התקנים הבריטי.

.3

חוקת האגודה האמריקנית של מהנדסי המכונות ,חלק  (Asme Code, Sec 8) 8משנת .1981

.4

ההוראות הטכניות למכלי לחץ) (AD - Markbiatteroשפרסם איגוד העובדים הגרמני למכלי
לחץ ,בשנים .1990-1986

.5

החוקה השבדית למכלי לחץ) ,(Swedish Pressure Vessel Codeשפורסמה בשנת  1974וכפי
שעודכנה מאז.

.6

ההוראות למכלי לחץ פשוטים ,המיועדים לאוויר או חנקן ,שפרסמה הקהיליה האירופית
).(Directive 87/404 EEC

3

״
9

4
5

ס״ח התשי״ג ,עמ׳  ¡30התשל״ט ,עמ׳ .34
י״פ התשל״ו ,עמי .1871
ק״ת התשמ״ב ,עמ׳  !200התשמ״ג ,עמ׳ .1589

קובץ התקנות  ,5374י״ט באב התשנ״א30.7.1991 ,
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ת ו ס פ ת שניה
)סעיפים  1ו־((2)2
מפרטים למכלי לחץ שאינם נייחים
.1

ההודאות המתייחסות למכלי לחץ ,הכלולות באמנה האירופית להובלת חומרים מסוכנים
בכבישים (European Agreement Concerning Carriage of Goods, by Road (ADR)) -
משנת .1990

.2

ההוראות המתייחסות למכלי לחץ ,הכלולות באמנה הבין לאומית להובלה ימית
)) (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDGמשנת .1990

.3

ההוראות המתייחסות למכלי לחץ ,הכלולות באמנה הבין לאומית להובלה אווירית
) (Techinical Instructions for The Safe Transport of Dangerous Goods by Airמשנת
.1991
ז׳ בסיון התשנ״א ) 20במאי (1991
משה נסים
שר התעשיה והמסחר

< .חמ (3-1499

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )מחירים מרביים למוצרי נ מ ס ( ) מ ס ׳ (2
)תיקון( ,התשנ״א991-ן
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו , 1985-וסעיף  5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,התשי״ח , 1957-ובהתאם לסעיף
)15א() (1לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים( ,התשמ״ה , 1985-אנו מצווים
לאמור:
2

1

3

תיקון סעיף 2

בסעיף )2א( לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים
.1
למוצרי נפט().מס׳  ,(2התשנ׳׳א) 1991-להלן  -הצו העיקרי( -
4

) (1בפסקה ) ,(5במקום ״החל ביום ו׳ באב התשנ״א ) 17ביולי (1991׳׳ יבוא ״החל
ביום ח׳ באלול התשנ״א ) 18באוגוסט (1991״!
) (2אחר פסקה ) (5יבוא:
״) (6עדכון סל ההוצאות כמפורט בפסקה) (5יבוא לכלל ביטוי מעשי רק החל
במועד הקרוב בו עודכנו המחירים המרביים לצרכן על פי צו זה״.
תחילה

.2

תחילתו של צו זה במועדים הנקובים בסעיף  13לצו העיקרי.

ג׳ בסיון התשנ״א ) 16במאי (1991
)חמ (3-2152

יובל נאמן
שר האנרגיה והתשתית

יצחק מודעי
שר האוצר

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
ס׳ח התשי״ח ,עמ׳  :24התשמ׳׳ט ,עמ׳ .40
סייח התשמ״ה ,עמי .204
ק״ת התשנ״א ,עמי .854
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מ ס ׳  ,(31ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעו!( ,התשמ״ו— ,'1985אנו מצווים לאמור:
בחלק שני לתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים
.1
מרביים למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-יימחקו -

תיקו! התוספת

2

) (1המלים ״בירה ״גולדסטאר״  35ס׳׳ל בבקבוק חוזר״ וכל האמור בטורים
שלצידם•
) (2המלים ״בירה ״גולדסטאר״  48ס״ל בבקבוק חד פעמי״ וכל האמור בטורים
שלצידם.
תחילתו של צו זה ביום ה׳ באב התשנ״א ) 16ביולי .(1991

.2

תחילה

ג׳ כאב התשנ״א ) 14ביולי (1991
)תמ (3-1978

1
2

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

יצחק מודעי
שר האוצר

<ו׳׳ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ין׳׳ת התשמ׳׳ט ,עמ׳  ¡421התשנ״א ,עמי .816

אכדזח הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )שירותים בני פיקוח( ,התשי״א1951-
)תיקון( ,התשנ״א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח , 1957-אני מכריז
לאמור:
1

סעיף  1בתוספת של אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותים בני פיקוח(,
.1
תשי״א - 1951-בטל.

תיקון התוספת

2

ב״\ בתמוז התשנ״א ) 5ביולי (1991
משה נסים
שר התעשיה והמסחר

)חמ (3-534

—•
1
2

י

)!״ח התשי״ח ,עמי .24
ין״ת התשי׳׳א ,עמ׳ .1027

אכדזה ע ל א ת ר הנצחה )צומת גולני( ,התשנ״א-ו199
בתוקף סמכותי לפי סעיף 42ט)א( לחוק גנים לאומיים ,שמורות .טבע ואתרי הלאום,
התשכ״ג ,'1963-ולאחר התייעצות במועצת ההנצחה ועםיהמועצה האזורית הגליל התחתון ,אני
מכריז לאמור:
השטח המתואר בתוספת ,הנמצא בצומת גולני ,המותחם בקו שחור בתשריט מס׳ הנ,22/1 /
.1
העיור בקנה מידה  1:1000והחתום ביום כ״ה בתמוז התשנ״א) 7ביולי  (1991ביד שר הפנים הוא
אתר הנצחה.
1

אכרזה על אתר
ה נ צ ח ה

ם׳ח התשכ״ג ,עמ׳  ¡149התשמ״ב ,עמ׳ .34

קובץ התקנות  ,5374י״ט באב התשנ׳׳א30.7.1991 ,
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הפקדת העתקים
של התשריט

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ,בירושלים ,במשרדי הממונה
.2
על מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל התחתון במרכז
כדורי ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
תוספת
)סעיף (1
השטח נמצא בתחום המועצה האזורית הגליל התחתון שבה חלה תכנית בנין ערים מס׳ 5924
וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,3653התשמ״ט ,עמ׳ .2781
כ״ה בתמוז התשנ״א ) 7ביולי (1991
*דיה ד ר ע י
שר הפנים

)חמ (3-650

ה ח ל ט ת מימון מפלגות )יחידת מימון ומועדי תשלום( )תיקון מ ס ׳ ,(2
התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכויותיה לפי סעיפים  1ו־ 5לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג ,'1973-מחליטה ועדת
הכספים של הכנסת לאמור:
החלפת סעיף 1

בהחלטת מימון מפלגות )יחידת מימון ומועדי תשלום( ,התשמ׳׳א) 1981-להלן  -ההחלטה
.1
העיקרית( ,במקום סעיף  1יבוא:
2

״יחידת המימון

.1

יחידת המימון תהיה  646,000שקלים חדשים.״

תיקון סעיף 2

.2
."1991

בסעיף )2א( להחלטה העיקרית ,בהגדרת ״מדד יסודי״ ,במקום ״אוגוסט 1988״ יבוא ״מאי

תחולה

.3

החלטה זו תחול על תשלומים למימון הוצאות שוטפות שמיום  1במאי  1991ואילך.

ביטול

.4

החלטת מימון מפלגות )יחידת מימון ומועדי תשלום()תיקון( ,התשנ״א - 1991-בטלה.
3

כ״א בתמוז התשנ״א ) 3ביולי (1991
<חמ (3-66

1
2
3

.משה זאב פלדמן
יושב ראש ועדת הכספים

ס״ח התשל״ג ,עמי .52
ק״ת התשמ״א ,עמי  :798התשמ״ט ,עמי .288
ק״ת התשנ״א ,עמי .882

1080

המחיר  1.28שקלים חדשים

קובץ התקנות  ,5374י״ט באב התשנ״א30.7.1991 ,

 0334-2883א188

סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

