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 תקנות מס שגת מקרקעין (מס ומשה) (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ז-987ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־115 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963 1
ן תקנות אלה:  (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ;אני מתקי

ן (מס ;רכישה), התשל״ה—1974 2 (להלן — . בתקנה 11 לתקנות מס שבח מקרקעי n 1 תיקי! תקנה 

ה (ג) יבוא:  התקנות העיקריות), אחרי תקנת משנ

ה (א) עד (ג), במכירת זכות בקרקע  ׳׳(ד) על אף האמור בתקנות משנ
 פנויה שניתן לבנות עליה, על פי תקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה,
, שהיו בתוקף ביום הרכישה, יותר מדירה אחת, יחוייב  התשכ״ה—1965 3
 במס רכישה בשיעור של 0.5% רק לגבי אותו חלק משווי הקרקע המתייחם

 לאותה דירה שתשמש למגורי הרוכש.״

״ ^ 2. בתקנה 12 לתקנות העיקריות — ק  תיקיו ת

א: בו ה (א) י  (1) במקום תקנת משנ

 ״(א) (1) בתקנה זו, ״עולה״ — מי שנכנס לישראל אחרי יום ד׳ באדר
 התשכ״ג (28 בפברואר 1963) ובידו אחת מאלה:

 (א) אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש״י—1950 4
;  (להלן — חוק השבות)

ת;  (ב) תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבו

 (ג) אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח)
;  לפי תקנה 6 (א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד—1974 5

 (2) שר האוצר רשאי לקבוע סוגי בני־אדם שדינם כדין עולה.״

י שנכנס ה (ב), במקום ״לפני כניסתו לישראל״ יבוא ״לפנ  (2) בתקנת משנ
 לישראל, כאנזור בתקנת משנה (א), לראשונה״, ואחרי ״לאחר כניסתו״ יבוא

 ״כאמור״.

ה 3. תחולתן של תקנות אלה לגבי מכירות זכות במקרקעין החל ביום פרסומן. י  תחי

ם י ס ה ג ש ׳ו (4 באוגוסט 1986) מ  כ״ח בתמוז התשמ׳
 (חמ• 3-232) שר האוצר

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 156.
, .עמי 140; .התשמ״ו, עמ׳ 864.  2 ק״ת התשמה

 3 ס״ח! התשב״ה, עמ׳ 307.
 4 ס״וו התש״י, •עמי 159.

 5 ק״ת התשיז״ד, עמי 1317.
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 תקנות היטל על שירותים מיובאים ונכסי תוץ (הודאת שעה)

 (שינוי שיעוד ההיטל), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 (א), 10 (ג) ו־17 לחוק היטל על שירותים מיובאים
 ונכסי חוץ (הודאת שעה), התשמ״ה—1984 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים

: ן תקנות אלה  של הכנסת, אני מתקי

 1. ההיטל בשל מכירת שירות קרקע כאמור בסעיף 2 (ב)(2) לחוק יהא בשיעךף שיעיר אפס על
> שירות קרקע ס פ  א

 2. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ באדר התשמ״ז (8 במרס 1987) (להלן _ תחילי, והוראת
 , . מעבר

 יום התחילה).

 (ב) (1) סוכן נסיעות ששילם היטל על מכירת שירות קרקע למי שנוסע לחח
 לארץ (להלן — נוסע), לפני יום התחילה והנוסע יצא את הארץ ביום התחילה
 או לאחריו, •יוחזר ההיטל לסוכן הנסיעות, אם הוכיח, להנחת דעתו של

 המנהל, כי החזיר את סכום ההיטל לנוסע;

 (2) המנהל יחזיר את ההיטל תוך ששה חדשים מיום יציאתו של הנוסע
 את הארץ, ובלבד שסוכן הנסיעות הגיש למנהל, תוך התקופה האמורה,

;  רשומות שהורה עליהן

 (3) על החזר ההיטל יחול סעיף 13 (ה) לחוק.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 2 ועמי 48; התשמ״ו, עמי 49.

 ד׳ באדר התשמ״ז (5 במרס 1987)
 (חמ 1846—3)

 תקנות היטל על נסיעה לתוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל),

 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 (ב) לחוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ״ג—
: ן תקנות אלה  1983 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. סכום ההיטל יהא 250 שקלים חדשים.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ באדר התשמ״ז (8 במרס 1987) (להלן — יום
ו; מי ששילם את ההיטל  התחילה), ותחולתן לגבי מי שנוסע ביום האמור או לאחרי
 על פי שיעורו לפני יום התחילה ונסיעתו היא בתוס שלושה ימים מיום התחילה, חייב

 לשלם הפרש בסך 32 שקלים חדשים.

 העלאת סכום
 ההיטל

 תחילה והוראת
 מעבר

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 1 ס״ח התשמ׳׳ג, עמי 60; התשמ״ד, עמ׳ 92 ו־180.

 ז׳ באדר התשמ״ז (8 במרס 1987)
 (חמ 1824—3)
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 תקגות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון מס׳ 4),
׳ז-987ו  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63 (ג) ו־160 (א) •לחוק הגנת הדייר [נוסה משולב],
י מתקין תקנות אלה:  התשל״ב—1972 !, אנ

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג—973! 2

א: בו  י

 ״תוספת
 (תקנה 3)

ק:  שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחו
ןך.~ _ י ח ׳ ל ר ד ח ׳ ל  בדירות

 ניקוי מאור !הרקת בור שופכין

0.49 0.10 1.68 

 בבתי עסק, לחודש —

 שטח בית עסק במטרים מרובעים ניקוי . מאור הרקת בור שופכין

 עד 16 2.51 0.17 0.69

 מעל 16 עד 24 3.78 0.27 1.12

 מעל 24 עד 32 5.08 0.34 1.42

 מעל 32 עד 40 6.32 0.45 1.78

 מעל 40 עד 48 7.58 0.55 , 2.15 .

 מעל 48 עד 56 8.84 0.61 2.47

 מעל 56 עד 64 10.12 0.72 2.86

 מעל 64 עד 88 12.62 0.88 3.66

 מעל 88 עד 112 15.17 1.05 4.32

 מעל 112 עד 136 17.71 1.22 5.01

 מעל 136 עד 160 20.20 1.43 5.76

 מעל 160:

 בתוספת 2.51 0.17 0.69

 לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ״ר הראשונים.״

י ו ד ל ו  כ׳׳ג בשבט התשמ״ז (22 בפברואר 1987) ד
) שר הבינוי והשיכון 3 ־ 9 1 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 267.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1475¡ התשמ״ו, עמ׳ 1185.
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 תקנות הביטוח הלאומי (פטור מחשאם דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד
 ואינו עובד עצמאי), התשמ״ז-987ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 169 (י״ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — הגדרות

 ״הכנסת המינימום״ — סכום הכנסת המינימום לשנת מס האמורה בפרט 3 שבלוח י״א
ת מס — החלק •היחסי של ההכנסה: ׳האמורה  לחוק, ולגבי תקופה שהיא חלק של שנ

 לגבי אותה תקופה;

נו עובד ואינו עובד עצמאי והכנסתו באותה  ״מבוטח״ — מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק, שאי
נה עולה על הכנסת המינימום. ה מבוטח כאמור אי  תקופה בה הי

 2. מבוטח שטרם מלאו לו עשרים שנים ביום בוי החל שירות סדיר ליפי׳ חוק שירות פטור למתגייס
, פטור מתשלום דמי ,ביטוח מיום שמלאו לו . [נוסח משולב], התשמ״ו—1986 2 ן  בטחו

 שמונה ,עשרה שנים — לתקופה של עד שנים עשר חדשים.

 3. (א) נמצא מבוטח במעצר או במאסר תקופה שאינה עולה על שנה — יהיה פטור פטור לעציר
י י ס א  מתשלום דמיי ביטוח בעד התקופה בה שהה במעצר או במאסר. - ו

 (ב) נמצא מבוטח במעצר או במאסר מחוץ לישראלי — יהיה פטור מתשלום דמי
 ביטוח בעד כל התקופה בה היה במאסר או במעצר כאמור.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל׳ 1986). תחילה

ב צ ה ק ש  י״ב בשבט התשמ״ז (11 בפברואר 1987) מ
) שר העבודה והרווחה m 391_3 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשמ״ו, עמ׳ 208.
 2 ס״ח התשמ״ו, עמי 107.

 תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ז—987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז—1976 •י,
נה תקנות אלה:  ולאחר התייעצות בהסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקי

 1. בתוספת לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל״ג—1973 2 תיקי! התוספת
 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי פריט 34 יבוא:

 ״35 מומחה
;  במינהלרפואי — בעל תואר מומחה שאישר המנהל לפי תקנות אלה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 30, -עמי 59-1.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1924; התשמ״ז, «נמ׳ 289.
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 — 2 שנות עבודה מעשית במינהל רפואי בבית חולים רשום
; 3 ם ע  כמשמעותו בפקודת בריאות ה

 — בעל תואר מוסמך במיגהל רפואי או בבריאות הציבור שהוכר
 על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח—958! 4,

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  כ״ד בשבט התשמ״ז (23 בפברואר 1987) ש
 שרת הבריאות

 3 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמי 191.
 4 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 191.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר לימוד

 בגני ילדים ציבוריים) (מס׳ 2), התשמ״ז-1987

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

 שכר לימוד 1. שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים יהיה 82 שקלים חדשים.
 מרבי

׳ז (1 במרס 1987).  יי״ייי, 2. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בשבט התשמ׳

 כ״ה בשבט התשמ״ז (24 בפברואר 1987)

 (חמ 283—3)

ן ו ב ק ג ח צ ם י י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר שר החינוך והתרבות

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מדבי

 בעד שירותים בגן ילדים) (מס׳ 6), התשמ״ז-1987

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

 1. על אף האמור בסעיף 2 (א) לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי בעד
, יהא המחיר המרבי בעד שירותים בגן ילדים  שירותים בגן ילדים), התשמ״ד—1984 2

:  כמפורט בטבלה שלהלן

 1 ס״וז התשמ״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ׳׳ד, ע«>׳291¡ התשמ״ו, עפ׳ 1355.

 578 קובץ התקנות 5013, ז׳ באדר התשמ״ז, 8.3.1987 1



 בשקלים חדשים

 הציוד בגן
 הילדים הוא
 בשימור שבין
 55% ל־ 70%

 מהתקן

 רמה 3

105 

 דמיה 6

95 
 רמה 9

87 

 הציוד בגן
 הילדים הוא
 בשיעור שבין
 71% ל־ 85%

 מהתקן

 רמה 2

114 

 רמה 5

100 
 רמד, 8

92 

 הציוד בגן
 הילדים הוא

 בשיעור של 86%
 ופעלה מהתקן

 רמה 1

117 

 רמה 4

105 
 רמה 7

97 

 גננת מוסמכת בעלת ותק של
 13 שנים ומעלה

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד
 12 שנים, או גננת בלתי־•

 מוסמכת בעלת ותק של
 12 שנים ומעלה, או גננת
 הלומדת להסמכה במשך

 5 שנות לימודיה הראשונות

 גננת בלתי מוסמכת בעלת
 ותק עד 12 שנים

 בצו זה, ״רמה״ — כמצויין באישור שניתן לגננת על־ידי משרד החינוך, ובאין אישור
 כאמור — רמה 9.

 2. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בשבט התשמ״ז (1 במרס 1987). מחילה

 כ״ה בשבט התשמ״ז (24 בפברואר 1987)
 (חמ 283—3)

ן ו ב ק נ ח צ ם י י ס נ . ש ד  מ
 שר האוצר שר החינוך והתרבות

 תקנות הטיס (רשיונות לעובדי סיס) (תיקון מס׳ 4),
- 987 ו ז ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקה 2 לתוספת ה׳ לחוק הטיס, 1927 1 (להלן —
: ן תקנות אלה  החוק), אני מתקי

, יבוא: הוספת תקנה 12א  1. אחרי תקנה 12 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ״א—21981

 ״תעודה מאת 12א. (א) לא יינתן, לא יחודש ולא יאושר רשיון לאיש צוות אויר,

 קצי! בטחי! רשיון למפקח על תנועה אוירית, רשיון לקצין מבצעי אויר, רשיון

 לטייס מתלמד ולא תינתן, תחודש או תאושר תעודה לאיש צוות,
 אלא אם כן המציא מבקש הרשיון או התעודה לרשות הרישוי אישור

 חתום בידי קצין הבטחון של משרד התחבורה.

 1 חוקי א״י, כרד גי, עמי 2551; פ״ח התש׳׳י, עמי 73; התשל״ב, עמי 148; התשל״ז, עמי 182.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 516; התשמ״ב, עמי 196, 276 ו־1673; התשי״ג, עמי ׳1731; התשמ״ה, עימ׳ 70, 1500 ו־8ס18.
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 (ב) הודי?! קצין הבטחון לרשות הרישוי כי מחזיק הרשיון
 או־ התעודה׳ מסכן או עלול"לסכן m בטחון התעופה׳ האזרחית —

 • תבטל רשות הרישוי את הרשיון או התעודה.

ן הבטחון שלא  (ג) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת קצי
י הודעת קצין הבטחון ד  לתת אישור כאמור בתקנת משנה (א), או על י
י ועדת ערר ה (ב), רשאי לערור על כד לפנ  כאמור בתקנת משנ
ה זו (להלן .—  לבטחון התעופה האזרחית שמינה השר לעניו תקנ
י ועדת  ועדת ערר לבטחון •התעופה); נהלי הגשת הערר והדיון לפנ
 הערר לבטהון התעופה יהיו כאמור בפרק השביעי לחלק א׳ בשינויים
; החלטת ועדת הערר לבטחון התעופה תהיה ן י י  המחוייבים לפי הענ

 החלטת גמר כאילו הי ת ה החלטת השר לפי סעיף 29 (1) לחוק.״

 כ״א בשבט התשמ״ז (20 בפברואר 1987)
 (חמ €69—3)

 צו קביעת זמן, התשמ״ז-987ו

וה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת קביעת הזמן, 1940 !, אני מצו

 קביעת זמז 1. בתקופה שבין מוצאי־שבת אור לכ׳ בניסן התשמ״ז (18 באפריל 1987) שעה

 24.00, לבין מוצאי־שבת אור לכ״ח באב התשמ״ז (22 באוגוסט 1987) שעה 24.00,
 יוקדם השעון בשעה אחת, לצרכי חוק ולצרכים כלליים, כך שיקדם בשלוש שעות לשעון

 גריניץ׳.

ר י מ ק ש ח צ  ט״ז בשבט התשמ״ז (15 בפברואר 1987) י
) ראש הממשלה ושר הפנים 3 _ 1 2 4 פ 2 ח ) 

 1 ע״ר 1940, תום׳ •1, עמי 17¡• פ״ח התשמ״א, עמי 4ננ.

ו פ ר ו . ם ק י י  ח
 שר התחבורה
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