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טבלה 6
)תקנה 10(

מקדם ההעדפה של הרשות המקומית לפי שיעור גביית הארנונה

מקדם העדפהשיעור גביית הארנונה

0פחות מ–75%

75%0.5 ומעלה ופחות מ–80%

80%0.625 ומעלה ופחות מ–85%

85%0.75 ומעלה ופחות מ–90%

90%0.875 ומעלה ופחות מ–95%

95%1 ומעלה

טבלה 7
)תקנה 11(

מקדם ההעדפה של הרשות המקומית לפי אי–צבירת הגירעון השוטף

מקדם העדפהאי–צבירת גירעון שוטף

הרשות המקומית לא צברה גירעון שוטף בשנת הכספים שלגביה 
נערך הדוח הכספי המבוקר האחרון ובשנה שקדמה לה 

2

הרשות המקומית לא צברה גירעון שוטף בשנת הכספים שלגביה 
נערך הדוח הכספי המבוקר האחרון

1

הרשות המקומית צברה גירעון שוטף בשנת הכספים שלגביה 
נערך הדוח הכספי המבוקר האחרון

0

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5591(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

 

אכרזת התקנים )הסרת רשמיות מתקן ישראלי(, התשע"ח-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, ולאחר התייעצות עם 
נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

רשמיותו של תקן ת"י 977 - יריעות דו–שכבתיות מפוליאתילן לייצור שקיות לחלב   .1
ולמוצרי חלב ניגרים,  מדצמבר 21977, לרבות ג"ת מס' 1 מדצמבר 31983 - בטלה.   

ביטול רשמיות התקן יחול מיום פרסום אכרזה זו.  .2
ז' בטבת התשע"ח )25 בדצמבר 2017(

)חמ 3-95-ת7(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34; התשע"ז, עמ' 162.  1

2  י"פ התשמ"ב, עמ' 2616.

3  י"פ התשמ"ד, עמ' 1471.

ביטול

תוקף
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אכרזת התקנים )הסרת רשמיות מתקן ישראלי( )מס' 2(, התשע"ח-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, ולאחר התייעצות עם 
נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

1.  רשמיותם של התקנים הישראלים האלה  - בטלה:
ת"י 54  - בסיסים להכנת משקאות, מיוני 22003;

ת"י 1248  - אבקות להכנת משקאות בטעם פירות ובטעמים אחרים, מפברואר 31985 
וכפי שתוקן בגיליון תיקון מס' 1 מאפריל 41987.

המוצרים  סימון  חובת  ואולם  זו,  אכרזה  פרסום  מיום  יחול  התקנים  רשמיות  ביטול    .2
מכוח סעיף 2 לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, 

התשע"ה-52014, תחול מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.

ז' בטבת התשע"ח )25 בדצמבר 2017(
)חמ 3-95-ת7(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

2  י"פ התשס"ג, עמ' 2832.

3  י"פ התשמ"ה, עמ' 3225.

4  י"פ התשמ"ז, עמ' 2038.

5  ס"ח התשע"ה, עמ' 120.

תיקון טעות

בתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון(, התשע"ח-2017, שפורסם בקובץ התקנות 
"התשע"ז-2017"   במקום  בה,  המובאת  329א  בתקנה   ,1 בתקנה   ,451 עמ'  התשע"ח,   ,7908

צריך להיות "התשע"ח-2017". 

)חמ 3-669-ת1(

ביטול

תחילה


