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 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
 (תיקון מס׳ 9), התשמ״ח-987ו

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה'

 1. במקום תקנה 23א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-
 21964 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 23א. אישור לפי תקנה 6 לקופת גמל המקבלת תשלומים מאת עמית קיבוץ או
 עמית מושב שיתופי לא יחול אלא על סכומים שהופקדו באותה שנת מם,

 בחשבון נפרד עבור כל שנת מם, ולתקופה כאמור בתקנה 38א.״

 החלפת תקנה 23א

 ״תשלומי עמית
 קיבוץ ועמית

 מושב שיתופי

 במקום תקנה 38א לתקנות העיקריות יבוא:

 38א. (א) עמית קיבוץ או עמית מושב שיתופי רשאי למשוך סכומים מקופת
 הגמל, החל בשנת המס הששית שלאחר השנה שבה הופקדו הכספים בקופה
 (להלן - שנת ההפקדה), ובלבד שהיתרה שתעמוד לזכותו בקופה בכל עת לא

 תפחת מהסכום המתקבל מן הנוסחה הבאה:

 ״תשלומים לעמית
 קיבוץ ולעמית
 מושב שיתופי

A x !.04 א י x *0.85 
 מדד חדש

 מדד יסודי

 כאשר:
 A - סך כל הסכומים שהופקדו בחשבון בשנת ההפקדה, בתוספת

 הרווחים שנצברו עליהם עד תום אותה שנה!

- מספר החדשים השלמים שבין תום שנת ההפקדה לבין מועד 1 ^ 
 המשיכה!

 א - מספר שנות המס שעברו מתום שנת ההפקדה, פחות 4:

 מדד חדש - המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד המשיכה:

 מדד יסודי - המדד שפורסם לחודש ינואר שלאחר שנת ההפקדה.

 (ב) החל בשנת המס השש־עשרה שלאחר שנת ההפקדה, רשאי עמית
 קיבוץ או עמית מושב שיתופי למשוך את יתרת הסכומים שנותרו לזכותו

 בקופה.

 (ג) כספים שהעביר עמית קיבוץ או עמית מושב שיתופי מקופת גמל
 אחת לאחרת, יראום לענין חישוב התקופות כאילו לא הועברו.״

 3. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בפסקה (א), המלים ״או במקרה של עמית-קיבוץ
 או עמית-מושב-שיתופי לכל יחידת משק - כמשמעותה בסעיף 59 לפקודה״ - יימחקו.

 4. (א) עמית קיבוץ או עמית מושב שיתופי לא יהיה רשאי להפקיד סכומים נוספים בחשבונו
 בקופת גמל אשר נפתח לפני מועד תחילתן של תקנות אלה (להלן - חשבון ישן).

 החלפת תקנה 38א

 תיקון התוספת

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: סייח התשמ״ז, עמ׳ 2.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302: התשמ״ז, עמ׳ 755.

 34 קובץ התקנות 5059, כ״ט בתשרי התשמ״ח, 987



 (ב) עמית קיבוץ או עמית מושב שיתופי רשאי למשוך את הסכומים שנצברו לזכותו
 בחשבון ישן, ובלבד שעברו חמש עשרה שנים ממועד ההפקדה הראשונה בחשבון.

״א בטבת התשמ׳׳ח (1 בינואר 1988). תחילה  5. תחילתן של תקנות אלה ביום י

ת ן פ ו ע ד  כ׳ באלול התשמ״ז (14 בספטמבר 1987) ג
 (חמ 3-129) שר המדע והפיתוח

 ממלא מקום שר האוצר

 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
 (תיקון מס׳ 00, התשמ״ח-987ו

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה'

 1. בתקנה 7(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-21964 תיקון תקנה 7
 (להלן - התקנות העיקריות), המלים ״זולת אם פסקה חברותו״ - יימחקו.

 2. בתקנה 36(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״לעניו זה, ״עמית״ - למעט עמית בקופת תיקון תקנה 36
 גמל לפיצויים.״

 3. במקום תקנה 41ב(ב) לתקנות העיקריות יבוא: תיקון תקנה 41ב

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(4) רשאי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
 (להלן - הממונה), לבקשה בכתב של קופה, לאשר כי תשקיע בכל השקעה לפי שיקול
 דעתה בשיעור של עד 12% - ובמקרים מיוחדים אף בשיעור העולה על 12% - לצורך
 מימון תשלומים החורגים מהיקף התשלומים הרגיל של הקופה, וזאת לתקופה של עד ששה

 חדשים לפני מועד התשלומים כאמור.

 4. בתקנה 41יד לתקנות העיקריות, אחרי ״בחודש פלוני״ יבוא "או עד מועד מאוחר יותר תיקון תקנה 41יד
 שקבעה הקופה, באותו חודש״.

 5. בתקנה 52 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 52

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) קופת גמל תגיש לממונה, מדי חודש, דין וחשבון בטופס שקבע לכך.״

 (2) בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא ״ואולם רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לכך,
 להאריך את התקופה״.

 6. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בסופה, במקום ״30,000״ יבוא ״40,000״ ובמקום תיקון התוספת
ה נ י ש א י  ״90,000״ יבוא ״120,000״. ה

ת ן פ ו ע ד  כ״ד באלול התשמ״ז (18 בספטמבר 1987) ג
 (חמ 3-129) שר המדע והפיתוח

 ממלא מקום שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ז, עמ׳ 2.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302! התשמ״ז, עמ׳ 755.
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 תקנות מס הכנסה (ניכוי ממס לתרומה לעמותה ״תנופה לצמיחה״)
 (תיקון והארכת תוקף), התשמ״ח-987ו ן

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה'
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממם לתרומה לעמותה ״תנופה לצמיחה״),
 התשמ״ז-21986 (להלן - התקנות), במקום ״יחיד שבתקופה מיום 1 בינואר 1987 עד 31 במרס

 1987״ יבוא ״יחיד שבשנת המס 1987״.

 תיקון

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 2. התקנות יחולו עד תום שנת המם 1987.

 י״ד באב התשמ״ז (9 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-1969)

 הארכת תוקף

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 254.

 צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח),
 התשמ״ח-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975' (להלן
- החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, לאחר שמיעת הארגון היציג של חברות

 הביטוח ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

(להלן 2  1 . (א) שיעורי דמי הביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-1970
- הפקודה), יהיו כמפורט בתוספת, כשהם מעודכנים כאמור בסעיף 2.

 (ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), יגבה מבטח ממבוטח תוספת למימון פעולות
 למניעת תאונות דרכים בשיעור של 5 אחוזים מדמי הביטוח, ויעבירה לקרן שהוקמה לפי סעיף 17

 לחוק.

 (ג) בנוסף על האמור בסעיף זה רשאי מבטח לגבות ממבוטח סכום, שלא יעלה על 11
 אחוזים מדמי הביטוח לכיסוי הוצאות המינהל שלו.

 2. ב־1 בכל חודש, החל בחודש נובמבר 1987, ייקבעו שיעורי דמי הביטוח לעומת השיעורים
 המפורטים בתוספת לפי שיעור העליה שחלה במדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש יולי

 1987 ועד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד ההעלאה.

 3. דמי הביטוח ישולמו במלואם עד מועד תחילת הביטוח! בביטוח שנתי שבו הוציא מבטח
 כתב כיסוי זמני כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה, ישולם עד מועד תחילת הביטוח סכום נוסף

 בשיעור של 4% מדמי הביטוח.

 4. היה מבטח חייב להחזיר למבוטח את דמי הביטוח עקב ביטול חוזה הביטוח, יצורפו לסכום
 ההחזר, הפרשי הצמדה לפי השינויים שחלו במדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש
 השלישי שלפני מועד תחילת הביטוח עד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד ביטול חוזה

 הביטוח.

 קביעת שיעורי
 דמי הביטוח

 מועדי התשלום

 החזר דמי ביטוח

.̂  1 ס״ח התשל״ה, עמי 34

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320.
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 5. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשמ״ז-31987 - בטל. ביטול

 6. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתשרי התשמ׳׳ח (1 באוקטובר 1987) והוא יחול על ביטוח תחילה
 שהחל ביום האמור או לאחריו.

 תוספת
 (סעיפים 1 ו־2)

 1. רכב פרטי

 םמ״ק (לפי הנקוב דמי ביטוח שנתיים
ת ו ר ע  ברשיון הרכב) בשקלים חדשים ה

 ,עד 1,000 245 1. תוספת 25% עיל רכב המשמש ללימוד נהיגה (כולל
 1,001 - 1,500 281 פרמיות נוסעים).

 1,501 - 2,000 305 2. תוספת של 20% על רכב המושכר לתקופה של שנה
 389 ומעלה. התעריפים לרכב פרטי המושכר לתקופה קצרה

2,000 - 1,501 
 מעל 2,000 משנה מפורטים בסעיף 2. מעל 2,000 389 ומעלה. התעריפים לרכב פרטי המושכר לתקופה קצרה

 2. רכב פרטי להשכרה
 סמ״ק (לפי הנקוב דמי ביטוח שנתיים

ת ו ר ע  ברשיון הרכב) בשקלים חדשים ה

 עד 1,000 496 1. התעריפים בסעיף זה חלים על רכב המושכר לתקופה
 1,001 - 1,500 662 קצרה משנה.

 1,501 - 2,000 830 2. כולל פרמיות נוסעים.
 מעל 2,000 997 3. בפוליסות על מספר כלי רכב בבעלות אחת העולה על
 400 - יהיו דמי הביטוח 571 שקלים חדשים לכל כלי

 מעל 2,000

 רכב.
 3. רכב מסחרי

 משקל כולל בטונות (לפי הנקוב דמי ביטוח שנתיים
ת ו ר ע  ברשיון הרכב) בשקלים חדשים ה

 עד 1 298 1. רכב מסחרי כולל גם חנויות וקנטינות נדות, מרפאות
 1.5-1.1 מרכב סגור 456 נדות וכלי רכב עם מכונת רנטגן ויחידות בתי מלאכה

 1.5-1.1 מרכב פתוח 515 נדות, הכשירות לנוע בכבישים. 1.5-1.1 מרכב פתוח 515 נדות, הכשירות לנוע בכבישים.
 4-1.6 723 2. כולל פרמיית נוסעים במכוניות עד 4 טון משקל כולל,

 ואולם -
723 4-1.6 

 3. במכוניות מ־1.6 טון משקל - תוספת 45 שקלים חדשים מעל 4 626 במכוניות מ־1.6 טון משקל - תוספת 45 שקלים חדשים
 מעל 4

 בעד כל נוסע מורשה בשכר או בתמורה,,למן הנוסע
 השביעי במכוניות מ־4 טון משקל - תוספת 40 שקלים
 חדשים בעד כל נוסע מורשה ללא שכר או תמורה, למן

 הנוסע השביעי.
 4. תוספת 25% על רכב המשמש ללימוד נהיגה.

 5. תוספת 10% במשאית רכינה.
 6. תוספת 10% במשאית עם מנוף.

 7. תוספת 25% בעד הובלת דלק, גז, תמרים מתלקחים או
 מתפוצצים.

 8. תוספת של 66% על השכרה לתקופה קצרה מתשעים
 ימים. תוספת של 20% על השכרה לתקופה מ־90 יום

 ג י ומעלה
 ו המשקל יחושב בפירוט של עד עשירית הטונה ופחות

 מי100 ק״ג יעוגלו כלפי מטה.
 נ ק״ת התשמ״ז, עמי 718.

 קובץ התקנות 5059, כ״ט בתשרי התשמ״ח,״22.10.1987 37



 4. אופנועים
 דמי ביטוח שנתיים (כאשר

 הפוליסה מוצאת לשימוש נהג
 סמ״ק (לפי הנקוב אחד נקוב בשם)

ת ו ד ע  ברשיון הרכב) בשקלים חדשים ה

 עד 50 156 1. אופנוע, כולל גם קטנוע. תלת־אופניים ותלת אופן עם
 250-51 296 מנוע.

 מעל 250 333 2. תוספת 20% כאשר הפוליסה מוצאת לשימוש יותר
 מאשר לנהג אחד נקוב בשם.

 מעל 250

 3. תוספת 10% בעד אופנוע עם רכב צידי.

 4. תוספת 60% על אופנוע המשמש ללימוד נהיגה.

 5. תלת אופנוע המשמש להובלת סחורות לפי מכוניות
 מסחריות עד טונה אחת משקל כולל.

 5. מוניות

 מספר מקומות ישיבה
 הנקוב ברשיון הרכב דמי ביטוח שנתיים

ת ו ר ע  (לא כולל נהג) בשקלים חדשים ה

 עד 4 894 1. סוג זה כולל גם מוניות נוסעים המורשות לשמש לתיור
 6-5 1,067 וסיור ולגביהן תהיה הנחה של 25%.

 7 ומעלה 1,355 2. כולל פרמיית נוסעים.
 3. הנחה של 0/20° כאשר הפוליסה לשימוש נהג אחד נקוב

 בשם.

 6. אוטובוסים וטיוליות
 א. תיור ופרטיים

 עד 20 861 1. כולל פרמיית נוסעים.
 30-21 1,118 2. תיור - לרבות אוטובוסים ציבוריים לס־ור.

1,441 40-31 

 מעל 40 1,895

 ב. ציבוריים

 לכל מספר מקומות ישיבה - 2740

 7. סחר כלי רכב

 דמי ביטוח שנתיים(כאשר הפולי
 סה מוצאת לשימוש נהג אחד נקוב

 בשם או שלט מסחרי אחד)
ת ו ר ע  סוג בשקלים חדשים ה

 א. מכוניות 509 1. בפוליסה המוצאת לשימוש יותר מנהג אחד נקוב בשם
 ב. אופנועים 349 או יותר משלט מסחרי אחד - תוספת 50% בעד כל נהג

 או שלט.
 ב. אופנועים

 2. כולל פרמיית נוסעים.

 3. כולל פרמיה בעד רכב צדי בסחר אופנועים.

 4. תוספת 20% בעד שימוש למטרות פרטיות.

 5. תוספת 20% בעד נהיגת אדם נוסף לצרכי תצוגה בליווי
 אדם המורשה לנהוג.
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 8. רכב מיוחד

ת ו ר ע  ה

 1. לרבות טרקטורים לעבודות עפר וטרקטורים המשמשים
 כדחפורים, כיעים, כמפלסים, כמגרדות, כמחפרים
 וכמובילי עפר - ולמעט ציוד המיועד לעבודות חקלאיות
 ולייעור - הכל׳ בתנאי שהם כשירים לנוע בדרכים.

 2. רכב לחקלאות ולייעור כולל טרקטורים לחקלאות
 ולייעור.

 3. רכב אחר, כולל טרולים, מלגזות, רכב לכבישה, ניקוי
 או שילוף של כבישים ושבילים, הכשיר לנוע בכבישים.

 4. כולל שימוש בהשכרה או בתמורה.

 דמי ביטוח שנתיים
 סוג בשקלים חדשים

 א. ציוד הנדסי - אופני 194
 זחל 159

 ב. רכב לחקלאות ולייעור -
 עד6.כ״ס 44

 מעל6כ״ס 116
 ג. אמבולנסים ומכוניות

 כבוי אש 508

 ד. מכוניות להלוויות מתים 505

 ה. מכוניות טאטוא כבושים 363

 ו. קולנוע, רבנוע 62
 ז. רכב אחר -

 עד 6 כייס 44
 מעל6כ״ס 116

 9. נגררים

 כולל נגררים נתמכים.

 תוספת 10% על מרים.

 תוספת 25% על הובלת דלק, גז,
 חמרים מתלקחים או מתפוצצים.

 בצירוף נגררים מסוגים אי, ד׳ ו־ה׳
 86• שקלים חדשים בעד כל 5

 נגררים או פחות.

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

 44 בעד כל 5 נגררים או
 פחות

145 

178 

 86 בעד כל 5 נגררים או
 פחות

 86 בעד כל• 5 נגררים או
 פחות

 משקל כללי
 בטונות

 עד 1

16-1.1 

 מעל 16

 מעל 1

 מעל 1

 א. כל הסוגים

 ב. להובלה

 ג. להובלה

ם ם המשמשי י ר ר ג  נ
 בסים למכשירי עבודה
 המותקנים על גביהם

 התקנה של קבע
 נגררים להובלה בעלי

 גלגלים נוקשים, המיועדים
 חנוע במקומות סגורים

 כגון נמלים ומפעלים

 ד.

 ה.

 10. רכבות
 דמי ביטוח שנתיים

 בשקלים חדשים

3,313 
738 
638 
638 

 קרון נוסעים
 קרונות

 רכבות משא
 רכב אחר הנע על המסילה

 א.

 ב.
 ג.
 ד.
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 11. ביטוח לתקופה הצרה משנה

 א. בעד תקופה של עד שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים.

 ב. בעד תקופה העולה על שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים
 עבור כל יום ביטוח החל מהיום השמיני.

 ג. בכל מקרה לא יפחתו דמי הביטוח מ־14 שקלים חדשים.

 12. רכב מושבת

 א. כאשר הפוליסה מוצאת לתקופה העולה על 45 ימים והשימוש ברכב אינו כולל נהיגה כלשהי ותעודת
 הביטוח הוחזרה למבטח - דמי הביטוח הם 7 שקלים חדשים לחודש לרכב אחד, אך לא פחות מ־15 שקלים

 חדשים.

 ב. כאשר הפוליסה מוצאת על שימוש ברכב הנמצא במפעלי ייצור או הרכבת רכב או במחסני ערובה
 והשימוש בו אינו כולל נהיגה כלשהי - דמי הביטוח השנתיים הם 29 שקלים חדשים לרכב אחד.

 13. הוצאות מינהל בשל הוצאת תעודת ביטוח חליפית, לרבות הוצאת תעודה בשל רכב מוחלף - 8 שקלים חדשים.

 14. ביטוח כידי המאגר

 כאשר הפוליסה מוצאת בידי המאגר הישראלי לביטוח רכב ליד איגוד חברות ביטוח בישראל תהיה תוספת של
 25% על הקבוע בפסקאות 1 עד 12; תוספת זו לא תחול כאשר בעל הרכב הוא נכה כמשמעותו בתקנות

, או כאשר הרכב מיועד לשימושו של נכה כאמור.  התעבורה, התשכ״א-41961

ם י ס ה נ ש  כ״ח באלול התשמ״ז (22 בספטמבר 1987) מ
 ־ שר האוצר

 י ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425.

 תקנות הנכים (תגמולים.ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע),
 התשמ׳׳ח-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 ןנוםח
 משולב]' (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה - י

 ״נכה״ - נכה שדרגת נכותו היא 10% או יותר שהינו חסר מקצוע, או שעקב נכותו המוכרת אינו
 מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודתו:

 ״נכה משוקם״ - נכה שנתקיים בו אחד מאלה:

 (1) מיום היותו נכה קיבל מהמדינה עזרה ממשית לכינון עסק, להכשרה מקצועית, או
 להשתלמות מקצועית במוסד להשכלה גבוהה:

 (2) יש לו מקור קבוע של הכנסה המספיקה למחייתו:

 (3) הוא בעל השכלה או מקצוע המאפשרים לו לעסוק בעבודתו:

 ״הכנסה״ - הכנסתו של הנכה, של בן זוגו הגר עמו ושל יתר בני משפחתו התלויים בו:

 י ם״ת התשי״ט, עמי 276: התשמ״ד, עמ׳ 140.
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 ועדה להכשרה
 מקצועית ולהשכלה

 גבוהה

 ״מחיה״ - מחייתו של הנכה, של בן זוגו הגר עמו יחד ושל יתר בני משפחתו התלוים בו!

 ״שיקום נכה״ - השתלמותו או הכשרתו של נכה במוסד להשכלה גבוהה או במוסד לשם רכישת
 מקצוע שהתעסקות בו דורשת הכשרה או השתלמות ותשמש לנכה מקור תעסוקה והכנסה כדי

 מחייתו:

 ״מימון שיקום״ - אמצעים כספים לשיקומו של •נכה לרבות מענקים:

 ״האגף״ - אגף השיקום שבמשרד הבטחון,-

 ״מנהל הלשכה״ - מנהל לשכת שיקום מחוזית שהקים האגף!

 ״ממונה״ - הממונה על הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה באגף השיקום:

 ״רופא מוסמך״ - רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מקומי שנתמנה לפי תקנות הנכים (טיפול
:  רפואי), התשי״ד-21954

 ״מוסד״ - כל אחד מאלה:

 (1) מוסד להשכלה גבוהה אשר הלימודים בו מקנים תואר אקדמי, או מתקיימים בו
 לימודי הכנה לקראת לימודים במוסד המקנה תואר אקדמי:

 (2) מוסד שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית כתלמיד, כחניך, כשוליה או כעובד:

 (3) מפעל של תעשיה, סחר או מלאכה, מורה פרטי שהאגף הכיר בהם כמוסד שבו יכול
 הנכה לקבל הכשרה מקצועית או השכלה:

 ״שכר לימוד״ - לרבות אגרת לימוד, דמי הרשמה למוסד ותשלומי חובה אחרים שגובה מוסד:

 ״ועדה״ - הועדה להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה, לפי תקנה 2.

 2. (א) ועדה תפעל בכל לשכה מחוזית בהרכב זה:

 (1) מנהל הלשכה והוא ישמש יושב ראש:

 (2) עובד שיקום - חבר:

 (3) פקיד השמה - חבר:

 (4) רופא מוסמך בלשכה - חבר.

 (ב) חברי הועדה יזומנו לישיבותיה בידי היושב ראש.

 (ג) רוב חברי הועדה יהווה מנין חוקי בישיבותיה.

 (ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש בה
 מנין חוקי; היו הקולות שקולים יכריע היושב ראש.

 (ה) הועדה תהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשות למימון לימודים של נכה לתקופה של
 עד שנים עשר חדשים.
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 הממונה יהיה מוסמך לדון ולהחליט בענינים הבאים:

 1. בקשות למימון לימודים לתקופה העולה על שנים עשר חדשים בתכנית הלימודים
 במלואה:

 2. בקשה למימון לימודים של נכה משוקם:

 3. בכל ענין אחר שתקנות אלה הקנו לו סמכות לדון בו.

.3 

-י ק״ת התשי״ד, עמי 500.- התשמ״ד, עמי 329.
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 4. (א) ליד האגף תוקם ועדת ערר שתפקידה יהיה לדון בערעורים על החלטות הועדה
 והממונה (להלן - ועדת הערר) שזה הרכבה:

 (1) מנהל היחידה הארצית לשיקום והוא ישמש יושב ראש!

 (2) . רופא מוסמך ראשי - חבר!

 (3) יושב ראש ארגון נכי צה״ל או מי שימונה על ידו - חבר.

 (ב) חברי ועדת הערר יזומנו לישיבותיה בידי היושב ראש.

 (ג) רוב חברי ועדת הערר יהווה מנין חוקי בישיבותיה.

 (ד) החלטות ועדת הערר יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש
 בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע היושב ראש.

 5. (א) נכה המבקש מימון שיקומו יגיש בקשה בכתב, למנהל לשכת השיקום שבאיזור
 מגוריו, לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום שבו נמסרה לו החלטה של הועדה הרפואית או של

 הועדה הרפואית העליונה, לפי הענין, שקבעה בראשונה את דרגת נכותו.

 (ב) על אף האמור בתקנה 5, רשאי הממונה להאריך את המועד להגשת בקשה אם הוא
 סבור כי מן הצדק לעשות זאת ונתקיימו תנאים אלה:

 (1) ההשהיה בהגשת הבקשה נבעה ממצבו הרפואי של הנכה או מהיזקקותו לטיפול
 רפואי עקב נכותו או מטעמים מיוחדים שלנכה אין שליטה עליהם:

 (2) ההשהיה בהגשת הבקשה לא הביאה להגדלה ניכרת של הנטל שעל אוצר
 המדינה.

 מועד להגשת
 בקשה למימון

 לימודים

 6. (א) הוראות תקנה 5(א) לא יחולו על נכה שהחל בהשתלמות, שלא בדרך בקשת מימון
 השיקום: נכה כאמור רשאי להגיש למימון המשך שיקומו בכל עת ובלבד שתקופת הלימוד כאמור
 בתקנה 18(2) לא תמה, הוכיח לועדה או לממונה כי מתחילת שיקומו עד הגשת בקשתו למימון

 המשך השיקום למד ברציפות או בהפסקות קצרות המוצדקות בנסיבות הענין.

 (ב) מימון המשך שיקומו של הנכה יהיה לתקופה הדרושה להשלמת לימודיו מיום הגשת
 בקשתו כאמור בתקנה 18.

 איחור בהגשת
 בקשה למימון

 לימודים

 7. בבקשה למימון לימודים כאמור בתקנה 5 או 6 יציין הנכה את המקצוע שברצונו לרכוש
 ואת שם המוסד שבו הוא רוצה להשתלם.

 בקשה למימון
 לימודים

 8. (א) על אף האמור בתקנה 5(א< יהיה הממונה רשאי בהתאם לשיקול דעתו, לאשר מימון
 שיקום לנכה משוקם בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנה 17, אם שוכנע כי התמלא אחד התנאים

 האלה:

 (1) חלה החמרה בנכותו המוכרת אשר מונעת ממנו להמשיך ולעסוק בעבודתו!

 (2) הסיבות להפסקת עבודתו אינן נובעות מסיבות התלויות בו:

 (3) הלימודים המבוקשים מהווים תנאי לשילובו ההתחלתי או להמשך העסקתו
 במקום עבודתו.

 (ב) לענין תקנה זו יהיו לממונה הסמכויות המסורות למנהל ה״לשכה לפי תקנות 9 ו־10.

 (ג) נכה משוקם יגיש בקשה בכתב למנהל לשכת השיקום שבאיזור מגוריו.

 9. (א) מנהל הלשכה רשאי לחקור נכה המבקש מימון שיקומו, בכל הענינים, שלדעתו יש
 להם נגיעה לבקשתו של אותו נכה.

 מימון לימודים
 לנכה משוקם

 סמכויות מנהל
 הלשכה
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 (ב) מנהל הלשכה רשאי לדרוש מהנכה להמציא לו ראיות לאימות הפרטים שמסר
 בבקשתו, בדבר מצבו האישי, נכותו, מצב בריאותו, השכלתו, משלח ידו, הכשרתו המקצועית,

 מקום עבודתו לפני התגייסותו או ערב הגשת בקשתו וכן בדבר מצבו הכלכלי.

 (ג) מנהל הלשכה רשאי לבקש ממומחים, ממוסדות להשכלה, מדע או כלכלה ומאיגודים
 מקצועיים חוות דעת, בנוגע לבקשה של הנכה או הנכה המשוקם למימון שיקום.

 10. לא נתן נכה תשובה או שנתן תשובה בלתי מלאה או בלתי נכונה לאחת השאלות שמנהל דחיית בקשה
 הלשכה הציג לפניו לפי תקנה 9(א), או לא המציא ראיות לאימות תשובותיו כאמור בתקנה 9(ב),
 אף על פי שיש באפשרותו לתת תשובה, או להמציא ראיה כאמור, רשאי מנהל הלשכה לדחות
 בקשתו ולא להביא את הענין לדיון לפני הועדה או לפני הממונה (להלן - דחיית בקשה).

 11. הנכה רשאי לערער לפני הממונה על דחיית בקשה בידי מנהל הלשכה תוך שלושים ימים ערעוו• על החלטת
 מיום שנמסרו לו, והחלטת הממונה תהיה סופית. מנהל הלשכה

 טיפול בבקשה

 סמכויות הועדה

 סמכויות הממונה

 סיג למימון
 לימודים

 12. (א) מנהל הלשכה ירשום על כל בקשה של נכה למימון לימודים -

 (1) את דעתו ודעת המוסדות והמומחים בדבר הבקשה, ורשאי הוא להמליץ על
 המוסד שבו רצוי, לדעתו, לאפשר לנכה לקבל את הכשרתו המקצועית או להשתלם,

 בין שהוא המוסד הנזכר בבקשה ובין שהוא במוסד אחר:

 (2) את סכום המימון הכרוך, לדעתו, במילוי הבקשה, תוך ציון התקופה הדרושה
 להשתלמות או להכשרה מקצועית שמבקש הנכה.

 (ב) מנהל הלשכה יעביר לועדה בקשה למימון לימודים כשהתקופה הדרושה ללימודים,
 להשתלמות או לקבלת הכשרתו המקצועית של הנכה היא עד שנים עשר חדשים, בצירוף כל

 החומר וכן חוות דעתו והמלצותיו, שרשם לפי תקנת משנה (א)(1).

 (ג) מנהל הלשכה יעביר לממונה בקשה למימון לימודים כשהתקופה הדרושה עולה על
 שנים עשר חדשים, בצירוף כל החומר וכן חוות דעתו והמלצותיו, שרשם לפי תקנת משנה (א)(1).

 13. (א) הועדה רשאית לדחות את הבקשה, או לאשר, כולו או חלקו, את מימון הכשרתו
 המקצועית או את מימון ההשתלמות במוסד המוצע בידי הנכה בבקשתו, או המומלץ בידי מנהל
 הלשכה, בתנאים ובסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט באותו אופן על מוסד אחר, שבו
 אפשר, לדעתה, לקבל את ההכשרה המקצועית או את ההשתלמות שהנכה מבקש הכל לתקופת

 מימון שלא תעלה על שנים עשר חדשים.

 (ב) לועדה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל. הלשכה לפי תקנה 9.

 14. (א) הממונה רשאי לדחות את הבקשה או לאשר, כולו או חלקו, את מימון ההכשרה
 המקצועית או את מימון ההשתלמות במוסד המוצעת בידי הנכה בבקשתו או המומלצת בידי מנהל
 הלשכה, בתנאים ובסייגים שימצא לנכון, וכן רשאי הוא להחליט באותו אופן על מוסד אחר שבו

 אפשר, לדעתו, לקבל את ההכשרה המקצועית שהנכה מבקש.

 (ב) לממונה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 9.

 15. (א) לא יאושר לנכה מימון שיקומו במוסד, אלא אם כן יש בידו תעודת בגרות או תעודה
 אחרת הנדרשת כדי להתקבל למוסד שבו עומדים לאשר לו את ההשתלמות.

 (ב) על אף האמור בתקנה 15(א) רשאים הועדה או הממונה לאשר לנכה מימון לשעורי
 הכנה להשגה תעודת בגרות או תעודה אחרת, אם שוכנעו כי השגת תעודת הבגרות אוי תעודה
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 אחרת היא המסגרת השיקומית המתאימה לנכה, בתנאי שמימון זה לא יאושר, אלא לתקופת
 למודים של שנים עשר חדשים.

 16. (א) על אף האמור בתקנה 15 רשאים הועדה או הממונה לאשר מימון שנת לימודים
 ראשונה לנכה, שהוכיח כי מוסד מוכן לקבלו כתלמיד שלא מן המנין, אם שוכנעו כי קיים סיכוי

 סביר שבתום שנת למודים זו ימלא הנכה את תנאי המוסד לקבלתו כתלמיד מן המנין.

 (ב) תנאי למימון המשך השיקום הוא שהנכה יוכיח שעמד בכל דרישות המוסד.

 (ג) לא עמד הנכה בדרישות המוסד יחולו עליו הוראות תקנה 26.

 17. (א). מימון השיקום יינתן כמענק ויכלול את אלה:

 (1) . שכר הלימוד בשיעור שיוסכם בין הועדה או הממונה לבין המוסד שבו ניתנת
 לנכה השתלמות שאושרה לו:

 (2) הוצאות רכישת מכשירי לימוד, ציוד, ספרי לימוד בשיעור שיאושר בידי
 הועדה או הממונה בהתאם להנחיותיו של ראש האגף בענין:

 (3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה
 שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

 (א) מ־10% עד 18% - ל־34% מהדרגה הקובעת, ואם נכה הוא אב לילד
 ל־50% מהדרגה הקובעת;

 (ב) מ־19% עד 39% - ל־50% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד -
 ל־69% מהדרגה הקובעת!

 (ג) מ־40% עד 100% - ל־69% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד-
 לי97% מהדרגה הקובעת.

 (ב) כל סכום אשר יקבל הנכה כמילגה מכל מקור שהוא, תוך תקופת המימון, ינוכה מסך
 כל התשלומים המגיעים לו לפי תקנת משנה (א).

 (ג) נשתנתה דרגת נכותו של נכה שאושר לו מימון השיקום, ינתן המימון בהתאם לדרגת
 נכותו מזמן לזמן, ואם ירדה דרגת נכותו מ־10% יראוהו כנכה משוקם שדרגת נכותו היא 10%
 ומימון השיקום יינתן עד תום שנת הלימודים במוסד או תום התקופה הדרושה להכשרתו

 המקצועית, לפי המוקדם.

 (ד) בתקנה זו, ״הדרגה הקובעת״ - סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד
 המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר בעד בן

 משפחה.

 18. (א) תקופת המימון של שיקום לתלמיד במוסד היא התקופה המקובלת להכשרה
 המקצועית או להשכלה גבוהה, כדי לאפשר לו לגשת לבחינות הסיום או לקבלת תואר מקצועי או

 אקדמי שיזכהו בהתחלת התעסקות במקצוע ששימש מטרת שיקומו.

 (ב) תקופת המימוך להכשרה מקצועית האמורה בתקנת משנה (א) לגבי נכה שדרגת
 נכותו מ־10% עד 18% היא מחצית תקופת הלימודים המקובלת אולם לא פחות משנתיים.

 (ג) תקופת המימון להשכלה גבוהה האמורה בתקנת משנה (א) לגבי נכה שדרגת נכותו
 מ־10% עד 18% לא תפחת משנתיים.

 מימון לימודים
 לתלמיד שלא

 מן המנין

 תשלומים למימון
 השיקום

 תקופת המימון

 הודעה על החלטה 19. הודעה על החלטת הועדה או הממונה ימסור מנהל הלשכה לנכה בכתב.
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 20. נכה רשאי לערער על החלטת הועדה או הממונה לפני ועדת הערר, על יסוד הנימוקים ערעור על החלטת
 שיביא לפניה תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה. ועדה או ממתה

 21. ועדת הערר רשאית לאשר, לבטל או לשנות את החלטת הועדה, או הממונה. סמכויות
 ועדת ערר

 22. החלטה שהודעה עליה נמסרה לנכה לפי תקנה 19 והנכה לא ערער לפי תקנה 20, וכן סופיות ההחלטות
 החלטת ועדת הערר שניתנה לאחר דיון בערעור לפי תקנה 21, היא סופית.

 23. מועד מתן המימון יהיה - מועד ביציע
 המימון

 (1) לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(1), כפי שהוסכם בין הועדה או הממונה ובין המוסד
 שבו ניתנה לנכה ההשתלמות שאושרה לו!

 (2) לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(2), כפי שיקבעו הועדה או הממונה!

 (3) לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(3), בסופו של כל חודש.

 24. מימון שיקום יסתיים בהתקיים אחד מאלה: סיום המימון

 (1) הועדה או הממונה החליטו להפסיק את המימון מחמת שהנכה לא ממלא אחר הוראות
 תקנה 25!

 (2) בתום התקופה הנזכרת בתקנה 18.

 25. נכה שאושר לו שיקום חייב - חובו״ הנכה

 (1) למלא אחר ההוראות המחייבות במוסד שבו אושרו לו הלימודים, ובכלל זה להשתתף
 בשיעורים, בעבודה המעשית וכן לעמוד. בבחינות!

 (2) להוכיח למנהל הלשכה, בתום זמן הלימודים הנהוג במוסד האמור, כי עמד בהצלחה
 בבחינות הדרושות.

 26. הוראות תקנה 25 מחייבות את הנכה בכל תקופת מימון שיקומו כאמור בתקנה 18, ואם הפסקת מימון
ם י ק י ש  הפר אחת מההוראות האמורות, רשאים הועדה או הממונה להפסיק את מימון שיקומו! במקרה זה ה

 יראו כל סכומים שהנכה קיבל על חשבון שיקומו לפי תקנות אלה עד יום הפסקת המימון כמילווה
 מהמדינה, שהנכה חייב להחזירו במועדים, בשיעורים ובתנאים על פי כללים שיקבעו הועדה או

 הממונה.

 27. הודעה על החלטה לפי תקנות אלה שנשלחה לנכה לפי המען הידוע לאחרונה למנהל מסירת הודעת
 הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה לנכה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנשלחה. החלטה

 28. בטלות - ביטול

 (1) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה),
;  התשל״ג-31973

.  (2) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הכשרה מקצועית), התשל״ד-41974

 29. תקנות אלה יחולו לגבי שנת הלימודים התשמ״ח־1987 ואילך. תחולה

 כ׳׳ג באב התשמ״ז (18 באוגוסט 1987)
י ן ק ר ב ח צ  : י

 ק׳׳ת התשל״ג, עמ׳ 492; התשמ״ז, עמי 1070.
1 שר הבטחון 0 7 1 , מ ׳ ע ן ״ מ ש ת . ה 3 4 5 , מ < ע ג ״ ל ש ת ת ה ״  ק
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 תקנות בתי דין דתיים (דמי בטלה) (תיקון מס׳ 4), התשמ"ח-987ו

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־8 לחוק בתי דין דתיים(כפיית ציות), התשט״ז-1956'
 מתקין תקנות אלה:

, יבוא:  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לתקנות בתי דין דתיים (דמי בטלה), התשי״ז-21957

 ״תוספת
 (תקנות 1 ו־2)

 שקלים חדשים

 (1) דמי בטלה ליום התייצבות עד 12

 (2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -
 (א) אם המציא קבלה עד 70
 (ב) ללא קבלה עד 5

 (3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה -
 (א) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך

 המשפט עד 22

 אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר
 משלושים קילומטרים מבית הדין והיה עליו לבוא לבית

 הדין לצורך מתן עדות בלבד, יווספו לשכר האמור עד 7

 (ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט עד 50

 (4) (א) שכרו של רופא:
 (1) בעד בדיקת גופו של אדם עד 42

 (2) בעד תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה עד 15
 (3) בעד חוות דעת רפואית בכתב עד 50

 (ב) בית הדין רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפריט משנה
 (א)(3) סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים ממנו,
 בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים

 במתן השירות.

 (ג) רופא שהעיד בבית הדין על חוות דעת רפואית שנתן בכתב
 יהא זכאי גם לשכר כמומחה לפי פריט (3)(א) ובית הדין
 רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות לפי הםיפה של

 אותו פריט, וכן דמי לינה לפי פריט (2)

 (5) שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב כולל מתן עדות על
 חוות הדעת בישיבה אחרת של בית הדין 80 עד 140״

ר מ ן ה ו ל ו ב  י״ט באלול התשמ״ז (13 בספטמבר 1987) ז
 >חמ 3-1198) השר לעניני דתות

 ם״ח התשט״ז, עמ׳ 40; התשמ׳׳א, עמי 284.
 ק״ת התשי״ז, עמי 1400; התשמ״ה, עמי 1844: התשמ״ו, עמ׳ 920.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ודכיה
 של עופות וגידול פרגיות), (תיקון מס׳ 3), התשמ״ח-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, י
, וסעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-21985 (להלן -  התשי״ח-1957'

 הפקודה), אני מצווה לאמור:

 1 . בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ורביה תיקו! סעיף 1
 של עופות וגידול פרגיות), התשמ״א-31981 -

 (1) במקום הגדרת ״גיל אחד״ יבוא:

׳גיל אחד״ - עופות שבקעו תוך פרק זמן רצוף שלא עלה על עשרה ימים״!  ״׳

 (2) בהגדרת ״מבנה עזר״, בסופה יבוא: ״וכן מיתקן לסילוק פסדים״;

 (3) במקום הגדרת ״משק גידול״ יבוא:

 ״״משק גידול״ - משק עופות שבו מגדלים עופות לשם העברתם למשק עופות אחר״;

 (4) בהגדרת ״משק עופות״, בסופה, במקום ״מבני עזר״ יבוא ״מבני עזר וגדר״;

 (5) במקום הגדרת ״סוג״ של עופות יבוא:

ג״ - העופות המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה.״  ״סו

ן ק י מ ה נ ח י ר  ה׳ באלול התשמ״ז (30 באוגוסט 1987) א
 (חמ 3-1375) שר החקלאות

 י ס״ח התשי׳׳ח, עמי 24.
 2 ם״ת התשמ״ה, עמי 83.

 י ק״ת התשמ״א, עמ׳ 874; התשמ״ז, עמ׳ 172.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 8) (תיקון מסי 2), התשמ״ח-1987

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

1 
 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מויוירים מרביים למספוא)(מס׳ תיקון סעיף 2

, בסעיף 2, במקום ״כוספת סויה 44% חלבון 373״ יבוא ״כוספת סויה 44%  8), התשמ״ז-21987
 חלבון 406״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באב התשמ״ז (23 באוגוסט 1987). תחילה

 כ״ו באב התשמ״ז (21 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-1979)

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר שר החקלאות

 1 סייח התשמ׳׳ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1206.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה בקווי
 השידות באוטובוסים, במוניות ובכדמלית), החשמ״ח-987ו

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

 1. בצו זה -

 ״איזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
:  התשמ״ה-21985

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים:

.  לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשכ״א-21961

 2. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של כל בעל רשיון קו יהיו כנקוב בתוספת הראשונה.

 3. שכר ההסעה המרבי במונית לא יעלה על השכר הנקוב בתוספת השניה.

 4. שכר ההסעה המרבי בכרמלית לא יעלה על 0.70 ש״ח.

 5. התעריפים והמחירים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,
.  התשל״ו-41976

 6. תחילתו של צו זה ביום י״ד באב התשמ״ז (9 באוגוסט 1987).

 7. בטלים -

 (1) צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירי נסיעה בקווי השירות
!  באוטובוסים ובכרמלית), התשמ״ז-51987

 (2) צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר הסעה במוניות),
.  התשמ״ז-61987

 מחיר נסיעה
 בקו שירות

 מחיר מרבי
 לנסיעה במונית

 מחיר מרבי
 לנסיעה בכרמלית

 מס ערך
 מוסף

 תחילה

 ביטול

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2)

 תעריפי נסיעה בקווי שירות של בעל רשיון קו

 1 . השינויים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן לעומת התעריף
 שהיה בתוקף ביום י״ג באב התשמ״ז (8 באוגוסט 1987) (להלן - התעריף הקודם).

 2. מחירי כרטיסיות הנחה רגילות או חדשיות יהיו בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא
 עד 3.10 ש״ח.

 1 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 סייח התשמ״ה, עמי 204.

 3 ק״ת התשכ״א, עמי 1425

 יי ס״ת התשל״ו, עמי 52.
 5 ק״ת התשמ״ז, עמי 666.

 6 ק״ת התשמ״ז, עמי 681.
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 3. מחירי כרטיסיות הנחה לתלמידים, לבני נוער, לגברים בני 65 שנים ומעלה ולנשים בנות 60
 שנים ומעלה, יהיו כמפורט להלן:

 (1) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם עד 18 שנים ולבני נוער שגילם מעל 18 שנים,
 שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כיתה י״ב, בכל הקווים עד לתעריף של 3.10 ש״ח

 לנסיעה בודדת, יהיו כמפורט להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו:

 (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בפסקה(1) יהיו זכאים להנחה של 50% במחיר כרטיס
 העולה על 3.10 ש״ח בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום בתי הספר שבהם הם לומדים

 ובחזרה, על פי תעודה שנתן להם בעל רשיון הקו:

 (3) גברים בני 65 שנים ומעלה ונשים בנות 60 שנים ומעלה זכאים לרכוש כרטיסיות הנחה
 בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 3.10 ש׳׳ח לנסיעה בודדת, כמפורט להלן, אלא

 אם כן נקבע אחרת בתוספת זו:

 (4) נכים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים, בכל קווי השירות, להנחה של 10% ממחיר
 כרטיס נסיעה רגיל:

 (5) סטודנטים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטיס נסיעה
 רגיל בכל קווי השירות שתעריף הנסיעה בהם עולה על 3.10 ש״ח:

 (6) עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא
 עד 2 ש״ח! בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה על 2 ש״ח זכאים עיוור ומלווהו

 להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

 (7) כרטיסיות הנחה, למעט כרטיסיות הנחה חדשיות, יהיו בכל הקווים עד לתעריף של
 3.10 ש״ח: האמור אינו בא לגרוע מהוראות הצו להלן.

 4. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסיות שלא נזכרו בתוספת זו ושניתנו לנוסעים לפי התעריף
 הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורן, אלא באישור. בכתב מהמפקח הארצי על התעבורה
 (להלן - המפקח): ההנחות לפי תקנות אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל בעל רשיון הקו

 שירות הסעה בקו.

 5. (א) בכרטיסיות הנחה חדשיות שנקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש, ללא תוספת
 מחיר, עד לסוף החודש הנקוב בהן: האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין

 או מחיוביו של בעל רשיון הקו לפי חוזה כדין.

 (ב) כרטיסיות הנחה שנרכשו לפי התעריף שהיה בתוקף מיום י״ג באב התשמ״ז (8
 באוגוסט 1987), שאין נקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש בהם ללא הגבלת זמן

 וללא תוספת מחיר.

 (ג) הזכות לגבי שלוש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה לקשישים, הזכות לגבי
 ארבע הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיםית הנחה לבני נוער, הזכות לגבי חמש
 הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה רגילה והזכות לגבי נסיעה אחת בכל
 כרטיסית הנחה של 6 נסיעות תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונה תעריף ההסעה הנקוב

 בכרטיסיה ולאחר מועד זה הזכות כאמור תבוטל.

 (ד) (1) נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף הקודם שנעשה בו שימוש נסיעה
 בכיוון אחד (להלן - כרטיס הלוך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי להמשיך
 ולהשתמש בו, ללא תוספת מחיר, עד יום כ״ז באב התשמ״ז(22 באוגוסט 1987):

 (2) אחרי המועד האמור בפסקה (1), חייב מפעיל השירות, על פי דרישתו של נוסע,
 להחזיר לנוסע את מחצית ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב כאמור שבידי

 הנוסע.
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 (ה) כרטיס הלוך ושוב או כרטיס מעבר שלא נעשה בו שימוש לנסיעה, רשאי יהיה נוסע,
 לפי בחירתו, להמשיך ולהשתמש בו בתוספת תשלום ההפרש שבין התעריף הנקוב
 בכרטיס כאמור לבין התעריף לפי תוספת זו, או להחזיר את הכרטיס שבידו לבעל

 רשיון הקו ולקבל את המחיר הנקוב בו.

 6. (א) שכר ההסעה כאמור בתוספת זו כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או עגלת ילדים
 מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען אחר יחולו התעריפים הבאים:

 (1) בקו או בקטע קו שבו תעריף נסיעה בודדת הוא עד 2 ש״ח - מחיר הנסיעה באותו
 קו או קטע קו:

 (2) בקו או בקטע קו שתעריף נסיעה בודדת בו עולה על 2 ש״ח - 50% ממחיר
 הכרטיס ללא הנחה, ובלבד ששכר ההסעה בעד הובלתו לא יהיה נמוך מ־2 ש״ח.

 7. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות.

 8. התעריפים בקווי השירות של ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע׳׳מ (להלן -
 ״אגד״) -

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״, למעט באיזור אילת, יהיו כמפורט בטור
 ג׳ לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 סימול , מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

0.70 0.60 1 
1.20 1.00 3-2 
1.30 1.20 4 
1.50 1.30 5 
1.80 1.60 6 
2.00 1.70 7 
2.20 1.90 8 
2.50 2.20 9 
2.70 2.30 10 
2.90 2.50 11 
3.10 2.70 12 
3.40 2.90 13 
3.80 3.30 14 
4.00 3.50 15 
4.30 3.70 16 
4.50 3.90 17 
4.80 4.10 18 
5.20 4.50 19 
5.50 4.80 20 
5.80 5.00 21 
6.20 5.30 22 
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 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

6.70 5.80 23 
7.30 6.50 24 
7.90 7.00 25 
8.50 7.50 26 
9.00 7.70 27 
9.50 8.00 28 

10.00 8.50 29 
10.50 9.00 30 
11.00 9.50 31 
12.00 10.50 32 
13.00 11.00 33 
14.00 12.00 34 
14.50 12.50 35 
15.00 13.00 36 
15.50 13.50 37 
16.00 14.00 38 
17.00 14.50 39 
17.50 15.00 40 
18.00 15.50 41 
 42 ־ 16.50 19.00
20.00 17.00 43 
21.00 18.00 .44 
21.50 18.50 45 
22.00 19.00 46 
22.50 19.50 48 
 50 ״ 20.00 23.00

 (2) באיזור אילת יהיו תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ׳׳אגד״ כמפורט בטור ג׳
 לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א׳:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 ;םימול בש״ח בש״ח

 1א 0.50 0.60
 3א 0.80 1.00

 (3) על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2) יהיו תעריפי כרטיסי מעבר המפורטים בטור ד׳
 לנסיעות ממקומות המוצא המפורטים בטור א׳ דרך מקומות המעבר המפורטים בטור ב׳

 למקומות היעד המפורטים בטור ג׳ ובכיוון ההפוך כדלקמן:
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 טור א׳ טור ב־ טור ג׳ טור ד׳
 מקום המוצא מקום המעבר מקום היעד תעריף נסיעה בש״ח

 אשקלון צומת אשדוד אשדוד ׳ 3.50
 תל־אביב ירושלים העירה 5.20
 באר־שבע צומת אשדוד אשדוד 6.00
 תל־אביב משמר הנגב אופקים, אורים 7.20
 תל־אביב צומת להב דביר להב דביר 6.30
 תל־אביב י באר־שבע • דימונה 7.50
 תל־אביב באר־שבע ירוחם 8.00
 ירושלים באר־שבע דימונה 9.00

 ירושלים באר־שבע אילת 16.00
 חיפה תל־אביב באר־שבע 10.60

 (4) על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), תעריפי הנסיעות בנסיעות הלוך ושוב ממקומות
 המוצא למקומות היעד המפורטים בטור א׳ יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן לכל כיוון:

 טור א׳ טור ב׳
 מקומות המוצא והיעד מחיר כרטיס הלוך ושוב בש״ח

 ערד - עין בוקק 6.00
 ערד - באר־שבע 6.10
 ירושלים - קרית־ארבע 6.20
 תל־אביב - צומת־אחים - קרית מלאכי 7.20
 באר־שבע - קרית־גת 7.70
 תל־אביב - אשקלון 7.80
 תל־אביב - קרית־גת 7.90
 חיפה - טבריה י 8.40
 ירושלים - עיךפשחה 8.80
 ערד - עין־גדי 9.40
 ירושלים - תל־אביב 8.50
 ירושלים - בני־ברק 8.70

 ירושלים - אשקלון, אשדוד 10.00
 ירושלים - באר־שבע 10.40
 תל־אביב - חיפה 9.30
 תל־אביב - באר־שבע 9.90

 חיפה - קרית־שמונה 13.20
 תל־אביב - טבריה 13.10
 ירושלים - חיפה 15.30
 תל־אביב - קרית־שמונה 18.90
 ירושלים - אילת 28.00
 תל־אביב - אילת 28.50

 (5) מחירי כרטיסיות הנחה ב״אגד״ יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:
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 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

14.00 0.70 25 

24.00 1.20 25 

26.00 1.30 25 

30.00 1.50 25 

36.00 1.80 25 

40.00 2.00 25 

11.00 2.20 6 

12.50 2.50 6 

13.50 2.70 6 

14.50 2.90 6 

 6 3.10 ־ 15.50

 (ב) כרטיסיות חדשיות בנות 50 נסיעות:

 תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ת

26.00 0.70 

45.00 1.20 

 (ג) כרטיסיות הנחה לקשישים:
 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מתיר הכרטיסיה בשי״ח

7.00 0.70 15 

12.00 1.20 15 

13.00 1.30 15 
15.00 1.50 15 
18.00 1.80 15 
20.00 2.00 15 
8.80 2.20 6 

10.00 2.50 6 
10.80 2.70 6 
11.60 2.90 6 
12.40 3.10 6 

 כרטיסיות הנחה לבני נוער:
 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

7.00 0.70 20 

12.00 1.20 20 

13.00 1.30 20 

15.00 1.50 20 

18.00 1.80 20 

20.00 2.00 20 

6.60 2.20 6 

7.50 2.50 6 

8.10 2.70 6 

8.70 2.90 6 

9.30 3.10 6 
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ירות״ בירושלים יהיו כמפורט להלן:  (6) תעריפי הנסיעה בקו 99 - קו ״תי

 נסיעה בקו סיבובי ״תיירות״ תעריף נסיעה בש״ח

 נסיעה בודדת 2.10
 נסיעה ליום אחד ללא הגבלה 8,00

 נסיעות ללא הגבלה ליומיים 10.50
 (7) שכר הנסיעה בעד הסעת חייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת חיילים),

, באחד הקווים המפורטים בתוספת לאותו צו הוא 1.25 ש״ח.  התש״ם-51980

 תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ
 (להלן - ״דן״) -

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף
 הקודם המפורט בטור א׳:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

0.70 0.60 
1.20 1.00 
1.30 1.20 
1.50 1.30 
1.80 1.60 
2.00 1.70 
2.20 1.90 

 (2) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 400 יהיו כלהלן:
 סוג הכרטיס תעריף הנסיעה בש׳׳ח

 רגיל 4.80

 הלוך ושוב 8.70
 לנכה או סטודנט 4.30
 לילד מגיל 5 עד גיל 10 3.80
 לעיוור או לתלמיד 2.50

 (3) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 81 יהיו כלהלן:

 סימול ממקום המוצא למקום היעד תעריף הנסיעה בש״ח

 17 תל־אביב -- קדומים 4.50

 תל־אביב - קדומים (הלוך וחזור) 8.10
 תל־אביב - אלון מורה 5.80

 21 תל־־אביב - אלון מורה (הלוך וחזור) 10.40

 (4) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 83 יהיו כלהלן:

 סימול ממקום המוצא למקום היעד תעריף הנסיעה בש־־ח

 8 פתח־תקוה - כביש 444 2.20

 12 תל־אביב - כביש 444 3.10

 10 פתח־תקוה - אלפי מנשה 2.70

 פתח־תקוה - אלפי מנשה (הלוך וחזור) 4.90
 13 תל־אביב - אלפי מנשה 3.40

 תל־אביב - אלפי מנשה (הלוך וחזור) 6.10
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 (5) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 86 יהיו כלהלן:

 סימול ממקום המוצא למקום היעד תעריף הנסיעה בש״ח

 23 תל־אביב - מפגש הבקעה 6.70
 תל־אביב - מפגש הבקעה (הלוך וחזור) 12.00
 14 תל־אביב - אריאל 3.80
 תל־אביב - אריאל (הלוך וחזור) 6.80
 12 פתח־תקוה - אריאל 3.10
 פתח־תקוה - אריאל (הלוך וחזור) 5.60
 13 תל־אביב - ברקן 3.40
 תל־אביב - ברקן (הלוך וחזור) 6.10
 17 בני־ברק - עמנואל 4.50
 בני־ברק - עמנואל (הלוך וחזור) 8.10

 (6) מחירי כרטיסיות יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 תעריף נסיעה
 מספר הנסיעות בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

14.00 0.70 25 
24.00 1.20 25 
26.00 1.30 25 
30.00 1.50 25 
36.00 1.80 25 
40.00 2.00 25 
11.00 2.20 6 
12.50 2.50 6 
13.50 2.70 6 
14.50 2.90 6 
15.50 3.10 6 

 (ב) כרטיסיות חדשיות:

 תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

26.00 0.70 
45.00 1.20 
49.00 1.30 
56.30 1.50 

 (ג) כרטיסיות הנחה לקשישים:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בש״ח

7.00 0.70 15 
12.00 1.20 15 
13.00 1.30 15 
15.00 1.50 15 
18.00 1.80 15 
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 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

20.00 2.00 15 
8.80 2.20 6 

10.00 2.50 6 
10.80 2.70 6 
11.60 2.90 6 
12.40 3.10 6 

 (ד) כרטיסיות הנחה לנוער:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

7.00 0.70 20 
12.00 1.20 20 
13.00 1.30 20 
15.00 1.50 20 
18.00 1.80 20 
20.00 2.00 20 
6.60 2.20 6 
7.50 2.50 6 
8.10 2.70 6 
8.70 2.90 6 
9.30 3.10 6 

 10. תעריפי הנסיעה בכל קוי השירות של החברה המאוחדת לתיירות בע״מ יהיו כמפורט בטור
 ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

0.70 0.60 
0.80 0.70 
1.20 1.00 
2.00 1.70 
2.30 2.00 
3.10 2.70 

 11. תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות בכל קווי השירות של בעלי
 רשיון קו המפורטים להלן: חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״מ נצרת, חברת הנסיעות
 והתיירות נצרת בע״מ הגליל חברת ג׳י.בי. טורס בע״מ יהיו כמפורט,בטור בי, לעומת

 התעריף הקודם המפורט בטור א׳:

 (1) תעריפי נסיעה בודדת:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

0.70 0.60 
1.20 1.00 
1.30 1.20 
1.50 1.30 
1.80 1.60 
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 סוד ב׳
 מחיר חדש בש״ח

 סור א׳
 מחיר קודם בש״ח

2.00 1.70 
2.20 1.90 
2.50 2.20 
2.70 2.30 

2.90 2.50 

3.10 2.70 

3.40 2.90 

3.80 3.30 
4.00 3.50 

4.30 3.70 

4.50 3.90 

 (2) כרטיסיות רגילות:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בשקלים מחיר חדש בשקלים

14.00 0.70 25 
24.00 1.20 25 
26.00 1.30 25 
30.00 1.50 25 
36.00 1.80 25 
 25 2.00 ׳ 40.00
11.00 2.20 6 
12.50 2.50 6 
13.50 2.70 6 
14.50 2.90 6 
15.50 3.10 6 

 (3) כרטיסיות נוער:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״

7.00 0.70 20 
12.00 1.20 20 
 20 1.30 י 13.00
15.00 1.50 20 
18.00 1.80 20 
20.00 2.00 20 
22.00 2.20 20 
25.00 2.50 20 
27.00 2.70 20 
29.00 2.90 20 
31.00 3.10 20 
34.00 3.40 20 
38.00 3.80 20 
40.00 4.00 20 
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 בכרטיסיות נוער לנסיעות בקוי שירות שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא מעל 3.10 ש״ח
 רשאים להשתמש רק בני נוער הלומדים בבתי ספר מוכרים ע״י משרד החינוך והתרבות

 לצורך נסיעות ממקומות מגוריהם לבתי הספר וחזרה.

 (4) כרםםיות קשישים:
 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

7.00 0.70 20 

12.00 1.20 20 

13.00 1.30 20 

15.00 1.50 20 

18.00 1.80 20 

20.00 2.00 20 

8.80 2.20 6 

10.00 2.50 6 

10.80 2.70 6 

11.60 2.90 6 

12.40 3.10 6 

של התחבורה הציבורית בבאר־שבע בע״מ ומחירי  12. (א) התעריפים בקווי השירות '
 הכרטיסיות יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״יח

0.70 0.60 

 (ב) מחירי הכרטיסיות יהיו:

 סוג הכרטיםיה מס׳ הנסיעות המחיר בש״ח

 רגילה 25 14.00
 נוער 20 7.00
 קשיש 15 7.00

 13. תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 20 של המועצה האיזורית אילות יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת
 התעריף הקודם המפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א׳:

 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ת

 טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

0.70 0.60 1 

1.20 1.00 3-2 

1.30 1.20 4 

1.50 1.30 5 

1.80 1.60 6 

2.00 1.70 7 

2.20 1.90 8 

2.50 2.20 9 

2.70 2.30 10 

2.90 2.50 11 

3.10 2.70 12 

3.40 2.90 13 
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 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

3.80 3.30 14 

4.00 3.50 15 

4.30 3.70 16 

4.50 3.90 17 

4.80 4.10 18 

5.20 4.50 19 

5.50 4.80 20 

5.80 5.00 21 

6.20 5.30 22 

6.70 5:80 23 

1 

 14. תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות בכל קוי השירות של חברות
 האוטובוסים בעלי רשיון קו המפורטים להלן:
 1. שרבת בםאת אל זיתון סילוון אל טורי;

 2. שדה התעופה עטרות קלנדיה אל מטר ירושלים;

 3. אל ראם דיים אל בדיר, ירושלים:

 4. אל ראם ירושלים!

 5. בית חנינה ירושלים!

 6. שייך ג׳ראח ירושלים!

 7. ירושלים יריחו עמאן:

 8. ירושלים אל בירה רמאללה!

 9. בית צפאפה!

 יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:

 טור ב׳
 . מחיר חדש בש״ח

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

 בודדת 0.60 0.70
1.00 0.85 

1.20 1.00 

1.25 1.10 

1.30 1.20 

1.70 1.50 

2.50 2.20 

 כרטיס הנחה לנוער
 עד גיל 18 0.30 0.35
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 תוספת שניה
 (סעיף 3)

ית נ ר השעה כמו כ  ש

ת לפי מונה ד ח ו י עה מ ק א׳: נסי ל  ח

 1. שכר ההסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

 (1) בכל הארץ, למעט איזור אילת:

 תעריף תעריף
 מסי 1 מס׳ 2

 (במטרים) (במטרים) תעריף
 בסיס הזמן משעה 05.30 משעה 21.01 קריאה שכר הסעה

 (בשניות) עד שעה 21.00 עד שעה 05.29 (במטרים) בש״ח

 מצב התחלתי של
 המונה 1,044.49 464.22 2,088.90 2.50

 כל פעימה 22 153.63 122.90 307.26 0.10

 (2) באיזור אילת:

 מצב התחלתי של
 המונה 1,072.12 476.50 2,144.25 2.10

 כל פעימה 26 184.21 147.37 368.41 0.10

 2. בעד הסעה מרציף נמל חיפה ישולם השכר שנקבע בחלק זה בתוספת 2 ש״ח.

 3. שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת 2 מזוודות ומטעני יד של הנוסע.

 4. עבור כל מזוודה נוספת ישלם הנוסע סך של 0.60 ש׳׳ח לכל מזוודה.

 5. לא יגבה נהג המונית שכר הסעה בעד הובלת עגלת נכה של נוסע במונית, אולם רשאי נהג
 המונית שלא להוביל יותר מעגלת נכה אחת.

 6. בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכולל בעד הנסיעה
 על השכר המפורט בסעיף זה לפי הענין.

א לפי מונה ל ת ש ד ח ו י ק בי: נסיעה מ ל  ח

 1. בנסיעה במונית ממקום למקום כמפורט להלן ובמחירון שאישר המפקח על התעבורה(להלן
- המחירון), שעל פי דרישת הנוסע לא הופעל בה מונה, ישלם הנוסע לאותה הסעה את

 השכר שנקבע לאותה נסיעה להלן:

 שכר הסעה בש׳׳ח, בנסיעה מיוחדת שלא לפי מונה
 משעה 05.30 עד 21.00

 מוצא/יעוד ירושלים י חיפה תל־אביב נתב׳׳ג רחובות הרצליה באר־שבע

71.0 15.0 16.0 - -  מלון אוויה 40.0 66.0
 אילת (ללא מע״מ) 174.0 251.0 200.0 188.0 180.0 205.0 136.0
 אשדוד 49.0 93.0 31.0 31.0 21.0 36.0 60.0
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 מוצא/יעוד ירושלים חיפה תל־אביב נתב״ג רחובות הרצליה באר־שבע

ן 53.0 107.0 43.0 43.0 34.0 46.0 49.0  אשקלו
תישמש 27.0 92.0 40.0 30.0 24.0 43.0 62.0  בי

 ביתישאן 83.0 50.0 85.0 83.0 92.0 83.0 135.0

- ע 60.0 135.0 90.0 68.0 60.0 83.0 ב ש י ר א  ב
 דימונה 83.0 159.0 106.0 92.0 82.0 111.0 28.0
83.0 -  הרצליה 54.0 60.0 15.0 22.0 24.0

ן־יעקב 79.0 50.0 52.0 49.0 57.0 32.0 116.0  זכרו
 חדרה 70.0 40.0. 38.0 38.0 47.0 28.0 111.0

135.0 64.0 81.0 73.0 67.0 -  חיפה % 114.0

 טבריה 109.0 46.0 92.0 93.0 101.0 83.0 159.0
- 114.0 49.0 37.0 ־ 42.0 54.0 60.0  ירושלים

א 49.0 60.0 19.0 21.0 29.0 10.0 85.0 ב ס ־ ר פ  כ
אל 128.0 33.0 97.0 107.0 107.0 89.0 179.0  כרמי
 מצפה־רמון 114.0 188.0 138.0 118.0 112.0 141.0 58.0

 מטולה 150.0 84.0 135.0 133.0 142.0 125.0 200.0
 נהריה 131.0 27.0 88.0 92.0 101.0 77.0 155.0
ת 96.0 34.0 75.0 73.0 82.0 63.0 150.0 ר צ  נ
יה 68.0 47.0 28.0 32.0 40.0 19.0 99.0 תנ  נ
68.0 22.0 18.0 - ג , 37.0 73.0 18.0 ״ ב ת  נ
ת 73.0 124.0 60.0 65.0 52.0 64.0 21.0 ו ב י ת  נ
 סדום 86.0 167.0 131.0 118.0 112.0 133.0 57.0

 עין־גדי 56.0 135.0 99.0 85.0 89.0 105.0 74.0
 עכו 120.0 21.0 83.0 86.0 94.0 76.0 148.0
 עפולה 88.0 34.0 67.0 66.0 75.0 56.0 122.0
 ערד 75.0 162.0 98.0 89.0 79.0 103.0 35.0
ה 44.0 66.0 15.0 12.0 25.0 15.0 75.0  פתח־תקו

 צפת 132.0 56.0 111.0 116.0 125.0 109.0 183.0
ה 73.0 34.0 42.0 45.0 51.0 34.0 114.0 סרי  קי
ת 50.0 119.0 44.0 40.0 30.0 53.0 34.0 ג י ת י ר  ק

נה 144.0 78.0 129.0 129.0 137.0 121.0 194.0  קרית־שמו
נה 125.0 60.0 103.0 110.0 118.0 102.0 178.0 פי  ראשי
ן 43.0 77.0 17.0 15.0 10.0 22.0 66.0 ו י צ ל ך ו ש א  ר
60.0 24.0 - ת 42.0 81.0 22.0 18.0 ו ב ו ח  ר

 רמלה 34.0 78.0 20.0 11.0 13.0 28.0 63.0

קר 88.0 161.0 123.0 101.0 92.0 116.0 34.0 בו  שדה־

90.0 15.0 22.0 18.0 - ב 49.0 67.0 י ב א ־ ל  ת

 2. המחירון יופקד במשרדי המפקח על התעבורה וימצא במונית בכל עת וכל נוסע רשאי לעיין
 בו.

 3. בעד הסעה לפי חלק זה בשעות שבין שעה 21.01 לבין שעה 05.29 במועדים שבהם אין
 פועלים תחבורה ציבורית ואוטובוסים, תיווסף לשכר ההסעה שנקבע בחלק זה תוספת של

 25 אחוזים.

 4. בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם סכום של 16 ש״ח לשעת המתנה.

 5. בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים, בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכולל בעד הנסיעה
 על השכר המפורט בחלק זה, הכל לפי הענין.
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 6. הוראות סעיפים 3 עד 5 בחלק א׳ יחולו גם על נסיעה לפי חלק זה.

 7. נקבע בחלק זה תשלום בעד זמן נסיעה או המתנה, ישולם תשלום יחסי בעד כל רבע שעה
 הקרובה.

 חלק ג׳: נסיעת שירות

 1. (א) בנסיעת שירות יהיה שכר ההסעה לכל נוסע משעה 05.00 עד שעה 23.30 כלהלן: עד 6
 ק״מ - 0.70 ש״ח, על כל ק״מ נוסף - 0.07 ש״ח:

 (ב) בעד הסעה לפי פסקה (1) שבוצעה אחרי השעה 23.30 ועד השעה 04.59 תיווסף
 לסכומים שנקבעו כאמור תוספת בשיעור של 25 אחוזים. ?

 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 2. (א) בקו 4 בתל־אביב יהיה שכר ההסעה בש׳׳ח 0.70 0.90

 (ב) בקו 5 בתל־אביב יהיה שכר ההסעה בש״ח 0.80 1.00

 3. על אף האמור בסעיף 1 יהיה שכר ההסעה בנסיעה ממקום למקום המצויינים להלן, שבה
 משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד, כאמור בטבלה שלהלן:

 משעה 05.00 משעה 23.31
 (1) מירושלים ל־ עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 חיפה 9.50 11.90
 תל־אביב־יפו 5.00 6.30
 רמלה 4.70 5.90

 אשקלון 5.80 7.30
 באר־שבע 6.70 8.40
 בית שמש - 3.30 4.10

 (2) מתל־אביב ל
 רמלה 1.80
י 1.80 י  ל
ון ־ 1.50  ראשוךלצי

2.20 
2.20 
1.90 
 רחובות 2.00 2.50
 אשדוד 2.80 3.50
 אשקלון - אפרידר 4.50 5.60
 קרית גת 4.60 5.80
 באר־שבע 6.30 7.90

25.00 
1.90 
 כפר־םבא 2.00 2.50
 נתניה ־- מסעף 2.30 2.90
 נתניה - מרכז 2.30 2.90
 חדרה 3.20 4.00
 גבעת־אולגה 3.20 4.00
 חיפה 5.80 7.30
 עפולה - מרכז 6.20 7.80
 עפולה־עילית (בית חולים) 6.30 י 7.90

 אילת 20.00
 הרצליה 1.50
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 משעה 23.31
 עד שעה 04.59

 משעה 05.00
 עד שעה 23.30

1 

 טבריה 8.40 10.00
 צפת 11.00 13.80
 פתח־תקוה 1.50 1.90
 רמת־גן (משטרה) 1.20 1.50

 (3) מרחובות ל־

 ראשון־לציון 1.20 1.50 -

 מפתח־תקוה ל־
 רמתיגן (רמה) 1.20 1.50

 (5) מבני־ברק צומת רח׳ רבי עקיבא
 לבנין בורסת היהלומים 1.20 1.50

 (6) מבאר־שבע ל
 מצפה רמון 6.20 7.80

 אילת (ללא מע׳׳מ) 15.20 19.00

 (7) מחיפה ל
 גבעת אולגה 3.20 4.00
 חדרה 3.20 4.00
 צומת נתניה 4.80 6.00
 עכו 2.00 2.50
 נהריה 3.00 3.80
 עפולה 3.10 3.90
 צפת 5.80 7.30
 טבריה 5.00 6.30
 נצרת 3.10 3.90
תעופה בן־גוריון 6.50 8.10  נמל'

 משעה 05.00׳ משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 (8) מנמל התעופה בן־גוריון לירושלים -
 (א) שירות צמוד:

 כיוון אחד 8.70 8.70
 הלוך ושוב 13.00 13.00

 (ב) שירות מיוחד:
 13.50 13.50 כיוון אחד

ו - ז  בפסקה.

 ״שירות צמודי׳ — נסיעת שירות הצמודה למועדי ההמראה והנחיתה של מטוסים בנמל התעופה
 בן־גוריון והכוללת הובלת מטענו של הנוסע:

וחד׳ — ישירות צמוד מנמל התעופה בן־גוריון אל המקום בירושלים שייעד כל נוסע  ״שירות מי
 באותה נסיעה, או לפי הזמנת כל נוסע מכל מקום בירושלים, לנמל התעופה בן־גוריון.
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 4. שכר ההסעה לילדים יהיה כמפורט להלן:

 (1) בעד ילד שמלאו לו חמש שנים ישולם שכר הסעה של נוסע כאמור בצו זה:

 (2) בעד ילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים ומבוגר המלווה את הילד, ישולם שכר ההסעה
 של נוסע אחד וינתן להם מקום ישיבה אחד:

 (3) היו עם נוסע מבוגר יותר מילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים, ישולם בעד כל ילד
 נוסף לילד הראשון שכר הסעה בעד נוסע מבוגר ויינתן לו מקום ישיבה:

 (4) על אף האמור בפיסקאות (2) ו־(3) לא יסיע נהג המונית יותר משני ילדים שלא יינתן
 לכל אחד מהם מקום ישיבה אחד:

 (5) בעד ילד שטרם מלאו לו חמש שנים ואשר ניתן לו מקום ישיבה, ישולם שכר הסעה של
 נוסע כאמור בחלק זה.

 5. על אף האמור בסעיף 1 לחלק זה, שכר ההסעה בימים שאינם ימי חול ובמועדים ובמקומות
 שאין פועלת בהם תחבורה ציבורית באוטובוסים, יהיה גבוה בשיעור של עד 50 אחוזים

 משכר ההסעה שבין השעה 05.00 לבין השעה 23.30 הקבוע בסעיף האמור.

 6. הוראות סעיפים 3 עד 5 בחלק א׳ יחולו גם בנסיעות שירות, בשינויים המחוייבים.

 ט״ז באב התשמ״ז (11 באוגוסט 1987)
 (חמ 1978—3)

ו פ ר ו ם ק י י ם ח י ס ה נ ש  מ
ר שר התחבורה צ ו א ר ה  ש

 צו מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] (שינוי התוספת השניה), התשמ״ח-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדשן, התשמ״ה-1985' (להלן
-- הפקודה), אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לפקודה, אחרי פרט 46 יבוא:
 השניה

".Scrapie 46א. סקרייפי" 

 כ״ה באב התשמ״ז (20 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-767)

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס׳ 2), התשמ״ח-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו -1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקו! התוספת 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (445)'• יבוא:
 השניה

 ״(446) ירקות מוקפאים, המסווגים בפרט מכס 07.02:

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 1 ק״ת התשמ״ח, עם׳ 28.

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות
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 (447) אורז, המסווג בפרט מכס 10.06;

 (448) פקטין, המסווג בפרט מכם 13.03;

 (449) שימורי דגים, המסווגים בפרט מכס 16.04;

 (450) סוכריות וממתקים שאינם מכילים קקאו, למעט גומי לעיסה, המסווגים בפרט מכס
;17.04 

 (451) ביסקויטים, עוגיות, קרייקרים, בייגל ודברי מאפה דומים, המסווגים בפרט מכם
 19.07, למעט וופלים:

 (452) סירופים, המסווגים בפרט מכם 20.07.9900;

 (453) קטשופ, המסווג בפרטי מכס 20.02, 20.07, 21.04;

 (454) חומץ, המסווג בפרט מכס 21.03:

 (455) חרדל, המסווג בפרט מכף 21.03;

 (456) אבקות פודינג ואבקות מקפא, המסווגים בפרט מכס 21.05.9900:

 (457) נתרן תלת־זרחתי, המסווג בפרט מכס 28.40.3000.

זה ביום ד׳ בכסלו התשמ״ח (25 בנובמבר 1987). תחילה .  2. תחילתו של צו

 כ״ ו באלול התשמ״ז (20 בספטמבר 1987)

ת ן פ ו ע ד ן ג ו ר ל ש א י ר ) י א 3 ־ 1 9 7 מ 6 ח ) 

 שר התעשיה והמסחר שר המדע והפיתוח
 ממלא מקום שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחיר נסיעה ברכבת), התשמ״ח-1987

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

ה ע י ס ר נ י ח  1. תעריפי הנסיעה ברכבת יהיו כמפורט בתוספת. מ
 ברכבת.

׳ מס ערך מוסף  2. התעריפים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוםף
. י  התשל״ו-21976

ל ו ט י  3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר נסיעה ברכבת), ב
 התשמ״ז-31987 - בטל.

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 ק״ת התשמ׳׳ז, עמי 671.
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 §5 תוספת
 (סעיף 1)

ם י ש ד ם ח י ף בשקל  התערי

 תחנת
 היציאה חיפה מרכז

 עתלית 1.60 עתלית
 זכרון יעקב 1.60 1.60 זכרון יעקב

 'בנימינה 3.00 1.60 0.90 בנימינה
 חדרה מערב 3.00 3.00 1.60 0.90 חדרה מערב

 נתניה 4.30 3.00 3.00 2.10 1.60 נתניה
 בית יהושע 4.30 4.30 3.00 3.00 2.10 0.90 בית יהושע

 הרצליה 5.10 4.30 3.00 3.00 2.10 1.60 1.60 הרצליה
 ת״א מרכז 5.10 4.30 4.30 4.30 3.00 2.10 1.60 0.90 ת״א מרכז

 בני ברק 5.10 4.30 — 4.30 3.00 2.10 — — — בני ברק
 ת״א דרום
 כפר חב״ד
 ראש העין
 לוד-רמלה

 נעו

 בית שמש 6.50 6.50 — 6.50 5.10 4.30 — — — 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.10 בית שמש
3̂ ירושלים  ירושלים 7.80 7.80 — 6.50 6.50 5.10 — — — 4.30 ,4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 00

 ת״א דרום
 0.90 כפר חב׳ יד

 5.10 4.30 — 4.30 3.00 2.10 — — — 0.90 — — ראש העין
 5.10 4.30 — 4.30 3.00 3.00 — — — 1.60 1.60 0.90 0.90 לוד-רמלה

 5.10 5.10 — 5.10 4.30 3.00 — — — 2.10 2.10 1.60 1.60 0.90 נען
2.10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 — — — 4.30 5.10 6.50 — 6.50 6.50 
4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 , 4.30 — — — 5.10 6.50 6.50 — 7.80 7.80 

 תחנת
 היציאה חיפה מרכז

 קישון 0.90 קישון
 קרית חיים 0.90 0.90 קרית ח ים

 קרית מוצקין 0.90 0.90 0.90 קרית מוצקין
 עכו 60.! 60.! 0.90 0.90 עכו

 בוסתן הגליל 1.60 1.60 1.60 1.60 0.90
 שבי ציון 1.60 1,60 1.60 1.60 0.90
 נהריה 2.10 1.60 1.60 1.60 0.90

 & בוסתן הגליל 1.60 1.60 1.60 1.60 0.90 בוסתן הגליל
 0.90 שבי ציון

 | נהריה 2.10 1.60 1.60 1.60 0.90 0.90 0.90 נהריה



 מתחנת תל־אב־כ מרכז למקומות שלהלן וחזור:

 בשקלים חדשים
 לנתניה 3.40
 לחדרה 4.90
 לבנימינה 7.50

 מתחנת חיפה למקומות שלהלן וחזור:

 בשקלים חדשים
 לתל־אביב מרכז 9.50

 לירושלים 13.90
 לנתניה 7.40
 לבנימינה/חדרה 4.90

 בשקלים חדשים
0.90 
 בת גלים 0.90

 לוד-רמלה
 חיפה מרכז

ו פ ר ו ם ק י י ם ח י ס ה נ ש  כ׳ באלול התשמ״ז (14 בספטמבר 1987) מ
 (3-1979) שר האוצר שר התחבורה

 הודעת מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשמ"ח-1987

ן מס׳ 4), (מס רכישה)(תיקו ן  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות מס שבח מקרקעי
 התשמ׳׳ד-1984', אני מודיע לאמור:

ס עדכון שויי מ ) ן י ע ק ר ק  1. עקב עליית המדד, שווי הזכות במקרקעין בתקנות 2 ו״16 לתקנות מס שבח מ
י זכות במקרקעין 1 ? ו י [ ב 6 ) ז ״ מ ש ת ז ה ו מ ת  רכישה), התשל״ה-21974 (להלן - התקנות העיקריות), הוא מיום י׳׳ט ב

 1987) ואילך כך:

 (1) בתקנה 2(2)(א) לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום ״36,930 שקלים חדשים״ בא
 ״38,125 שקלים חדשים״ ובמקום ״91,520 שקלים חדשים״ בא ״94,485 שקלים חדשים״.

 (2) בתקנה 16 (ב) לתקנות העיקריות, בפסקאות (2) ו־(3), בכל מקום, במקום ״28,255
 שקלים חדשים״ בא ״29,170 שקלים חדשים״.

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  כ׳ באלול התשמ״ז (14 בספטמבר 1987) י
 >חמ 3-232< מנהל מם שבח מקרקעין

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1958.
 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 140.

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים), התשמ״ח-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים
 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום י״ט בתמוז התשמ״ז עדכון םמם
. פרטים חפצים ך ״ כ 9 8 י 7 ל ן  י

 (1) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״143,913 שקלים חדשים״ בא ״149,487 שקלים
 חדשים״.

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 1757; התשמ״ו, עמי 186, 522, 975, 1339! התשמ״ז, עמ׳ 175.
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 (2) במקום התוספת הראשונה לתקנות בא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנות 2 ד3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר
 עם זוג נשוי
 הפריט ליחיד לזוג נשוי לכל ילד או עם יחיד

 חדר שינה

 מיטה ומזרון 472 868 472 472

 אביזרי מיטה 157 378 157 157

 ארון בגדים 354 865 148 354

 ביגוד לגבר 1,800 1,494 541 1,494

3,172 -  ביגוד לאשר. 3,172 3172

 חדר םלץ

- -  ספה כפולה 472 472

- -  שתי כורסאות 687 687

 כסאות 176 176 27 53

 שולחן 307 307 180 307

- -  מזנון 230 1,263

34 -  רדיו 80 80

- -  כלי נגינה או מערכת םטראופונית 531 693

 נברשת 122 245 36 122

 וילונות 368 605 122 239

- -  טלוויזיה 2,586 2,586

 תנור חימום 217 217 54 83

 מטבח

-  מקרר 1,336 1,336 54

- -  תנור בישול/אפיה 675 770

 שולחנות וכסאות 629 774 29 29

 כלי אוכל 138 325 17 110

- -  מיקסר 780 780

- -  מכונת כביסה 1,005 1,509

 שונות 1,764 4,771 213' 213"

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  ח׳ באלול התשמ׳יז (2 בספטמבר 1987) י
 (חמ 3-206) נציב מם הכנסה
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 צו שירות בטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשרות בטחון), התשמ״ח-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 8, 12, 13, 27 לחוק שירות בטחון, התשמ״ו-1986
 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״בר־רישום״ - אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה - למעט אשה נשואה, אשה הרה ואם
 לילד, שנולד בין א׳ בתשרי התשל׳׳א(1 באוקטובר 1970) לבין כ׳׳ט באדר התשל״א(26 במרס

 1971), שני התאריכים בכלל;

 ״הודעה אישית״ - הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום או אל חייב שירות
 סדיר או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודה ההתייצבות שלו או

 נשלחת אליו בדואר:

 ״חייב בשירות סדיר״ - עולה שהוא אחד מאלה:

6  (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן התשי״ח (22 במרס 1958) לבין כ״ט באדר ב׳ התש״ל(
 באפריל 1970), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!

 (2) אשה שנולדה בין א׳ בניסן התשכ״א(18. במרס 1961) לבין כ״ט באדר ב׳ התש״ל(6
 באפריל 1970), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח
, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח  חדש], התשל״ז-21976
 חדש], התשל״ט-1979/ שנולד בין א׳ בניסן התשי״ג(17 במרס 1953) לבין כ״ט באדר

 התשי״ח (21 במרס 1958), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר:

 (4) אשה המורשית, או הזכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
 [נוסח חדש], התשל״ז-1976, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח
 חדש], התשל״ט-1979, שנולדה בין א׳ בניסן התשי״ג(17 במרס 1953) לבין כ״ט באדר

 התשכ״א (17 במרס 1961), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 ״חייב בשירות מילואים״ -

 (1) עולה שהוא אחד מאלה:

 א. גבר שנולד בין ח׳ בשבט התרצ״ו(1 בינואר 1936) לבין כ״ט באדר התשי״ח
 (21 במרס 1958), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות םדיר:

 ב. גבר שמורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
 [נוסח חדש], התשל״ז-1976, או לעסוק ברפואת שיניים, לפי פקודת רופאי השיניים 1

 [נוסח חדש], התשל״ט-1979, שנולד בין א׳ בניסן התרצ״ג(28 במרס 1933) לבין ה׳
 בטבת התרצ״ו (31 בדצמבר 1935), שני התאריכים בכלל.

 (2) אשה נשואה, למעט אשה הרה ואם לילד, המורשית או זכאית להיות מורשית לעסוק
 ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], החשל״ז-1976, או לעסוק ברפואת שיניים לפי
 פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-1979, שהיתה לאזרח ישראלי או לתושב
 קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י(1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות שנולדה
 בין א׳ בניסן התשי״ג(17 במרס 1953) לבין כ״ט באדר ב׳ התש״ל(6 באפריל 1970) ואין

 בידיה תעודה המעידה שהיא פוטרה משירות בטחון.

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 107.

 2 דיני מדינת ־שראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.
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 ״מועמד לשירות״ - אדם שהוא בר־רישום, או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים;

 ״עולה״ - אזרה ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה - למעט אשה נשואה, אשה הרה ואם לילד
(1 באוקטובר 1949) לבין יום  שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י

 פרסום צו זה ברשומות, ואין בידו תעודה המעידה שהוא פוטר משירות בטחון.

 2. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

 3. ׳כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד כ״ד בתשרי התשמ״ח (17 באוקטובר 1987) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת הגיוס האזורית, כמפורט בתוספת,

 בשעה 08.00 בתאריך הקבוע 'בטבלה שלהלן:

 תאריך לידה מועד התי יצבות לרישום

 נין לבין גבריס נשים
 מסי חד

 א ב ג ד
 מסי

ח ״ מ ש ת ת ה ב  כ״ז ט
נואר 1988  17 י

 כ״ה תשרי התשמ״וו
בר 1987 קטו  18 או

׳א  ט״ו תשרי התשל׳
ר 1970 ב ו ט ק ו  15 א

י התשל״א ר ש  א׳ ת
ר 1970 ב ו ט ק ו  1 א

.1 

ת התשמי׳ח ב  כ״ח ט
 18 ינואר 1988

 כ״ו תשרי התשמ״ח
בר 1987 קטו  19 או

׳א  א־ חשון התשל׳
בר 1970  31 אוקטו

י התשל״א ר ש  ט״ז ת
בר 1970 קטו  16 או

.2 

ת התשמ״ח ב  כ״ט ט
 19 ינואר 1988

 כ״ז תשרי התשמ״ח
בר 1987 קטו  20 או

 ט״ז חשון התשל״א
ר 1970 ב מ ב ו  15 נ

א ״ ל ש ת  ב־ חשון ה
ר 1970 ב מ ב ו  1 נ

.3 

ט התשמ״ח ב  א׳ ש
נואר 1988  20 י

ח ״ מ ש ת ח תשרי ה ״  כ
בר 1987 קטו  21 או

א ״ ל ש ת  א׳ כסלו ה
במבר 1970 ו  29 נ

׳א ״ז חשון התשל׳  י
ר 1970 ב מ ב ו  16 נ

.4 

ח ״ מ ש ת ט ה ב ש  ב׳ ב
 21 ינואר 1988

 כ״ט תשרי התשמ״ח
בר 1987 קטו  22 או

ו התשל״א  ט״ ו כסל
 13 דצבמר 1970

ו התשל״א  ב׳ כסל
ר 1970 ב מ ב ו  30 נ

.5 

ח ״ מ ש ת  וזי שבט ה
 24 ינואר 1988

 ב׳ חשון התשמ״ח
בר 1987 קטו  25 או

א ״ ל ש ת ו ה  ל׳ כסל
 28 דצמבר 1970

׳א ו התשל׳ ל ס  ט״ז כ
 14 דצמבר 1970

.6 

 ו׳ שבט התשמ״ח
נואר 1988  25 י

 ג׳ חשון התשמ״ח
בר 1987 קטו  26 או

ת התשל״א ב  ט״ו ט
נואר 1971  12 י

ת התשל״א ב  א׳ ט
 29 דצמבר 1970

.7 

 י״ב שבט התשמ״ח
נואר 1988  31 י

 ד׳ חשון התשמ״ח
בר 1987 קטו  27 או

ת התשל״א ב  כ׳׳ט ט
 26 ינואר 1971

א ״ ל ש ת ת ה ב  ט״ז ס
 13 ינואר 1971

.8 

 כ״ו שבט התשמ״ח
ר 1988 א ו ר ב  14 פ

יח ן התשמ׳ ו ש  ה׳ ח
בר 1987 קטו  28 או

 ט״ ו שבט התשל״א
ר 1971 א ו ר ב  10 פ

א ׳ ׳ ל ש ת  א׳ שבט ה
נואר 1971  27 י

.9 

׳ אדר התשמ״ח  י
ר 19.88 א ו ר ב  28 פ

 ו׳ וזשון התשמ״ח
בר 1987 קטו  29 או

 ל׳ שבט התשל״א
ר 1971 א ו ר ב  25 פ

 ט״ז שבט התשל״א
ר 1971 א ו ר ב  11 פ

.10 

ח ״ מ ש ת  כ״ה אדר ה
ס 1988 ר  14 מ

׳ח  ס׳ חשון התשמ׳
ר 1987 ב מ ב ו  1 נ

א ״ ל ש ת  ט״ז אדר ה
ס 1971 ר  13 מ

 א׳ אדר התשל״א
ר 1971 א ו ר ב  26 פ

.11 

ן התשמ״ח ס י  ב׳ נ
 20 מרס 1988

 י׳ חשון התשמ״ח
ר 1987 ב מ ב ו  2 נ

 כ״ט אדר התשל״א
 26 מרס 971!

א ״ ל ש ת ר ה ד  י׳׳ז א
ס 1971 ר  14 מ

.12 

ו התשמ״ח, 7 דצמבר 1987 ל ס ם - ט״ז כ אי ו ל ת מי ו ר י ר או ש י ת מד ו  13. חייבי שר

 התייצבות לרישום
 על״פי הודעה

 אישית

 התייצבות לרישום
 שלא על־פי

 הודעה אישית

 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון,
 במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

 התייצבות לבדיקות
 על־פי

 הודעה אישית
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 התייצבות לבדיקות
 שלא על־פ׳

 הודעה אישית
 גברים - בר־רישום

 התייצבות לבדיקות
 שלא על־פי

 הודעה אישית
 נשים - גר־רישום

 5. כל בר רישום גבר שלא קיבל עד י׳ בסיון התשמ״ח(26 במאי 1988) הודעה אישית כאמור
 בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית

 כמפורט בתוספת, ביום י״א בסיון התשמ״ח (27 במאי 1988) בשעה 08.00.

 6. כל בר רישום אשה שלא קיבלה עד ח׳ בתמוז התשמ׳׳ח (23 ביוני 1988) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרה לשירות בטחון בלשכת גיוס

 אזורית כמפורט בתוספת, ביום ט׳ בתמוז התשמ״ח (24 ביוני 1988) בשעה 08.00.

 התייצבות לבדיקות
 שלא על-פי

 הודעה אישית
 חייבי שירות

 סדיר ומילואים

 התייצבות להשלמת
 בדיקות על־פי
 הודעה אישית

 7. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד ט״ז בשבט התשמ״ח (4
 בפברואר 1988) הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו
 לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״ז בשבט התשמ״ח (5 בפברואר

 1988) בשעה 08.00.

 8. כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון וכושרו לא
 נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו, במקום ובמועד שהודיעו לו

 בהודעה חתומה בידי יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא
 על־פי הודעה

 אישית - בר־רישוט

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא
 על־פי הודעה

 אישית - חייב
 שירות סדיר

 ומילואים

 התייצבות לשירות
 סדיר על־פי

 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא

 על־פי הודעה
 אישית - גכרים

 בר־רישוס

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא

 על־פי הודעח
 אישית - נשים

 בר־רישום

 התייצבות לשירות
 בטחון על־פי

 הודעה אישית

 9. כל בר רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד ז׳ באב התשמ״ח (21 ביולי 1988) הודעה
 כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ח׳ באב התשמ״ח (22 ביולי 1988) בשעה 08.00.

 10. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד ח׳ באדר
 התשמ״ח (26 בפברואר 1988) הודעה אישית כאמור באותו סעיף נקרא בזה להתייצב להשלמת
 הבדיקות לקביעת כושרו לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״א באדר

 התשמ״ח •(28 בפברואר 1988) בשעה 08.00.

 11. כל בר רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקוראו לשירות בטחון לפי
 סעיף 12 לחוק, נקרא להתיצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית, אם בזמן
 שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה בסעיף 2 לחוק.

 12. כל בר רישום גבר שלא קיבל עד י״ז בתשרי התשמ״ט(28 בספטמבר 1988) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 11, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום

 י״ח בתשרי התשמ׳׳ט (29 בספטמבר 1988) בשעה 08.00.

 13. כל בר רישום, אשה שלא קיבלה עד ז׳ בתשרי התשמ״ט (18 בספטמבר 1988) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 11, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת ביום ח׳ בתשרי התשמ״ט (19 בספטמבר 1988).

 14. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד
 רשאי לקוראו לשירות בטחון לפי סעיף 12 לחוק, נקרא להתייצב לשירות בטחון במקום ובזמן

 שהודיעו לו בהודעה אישית.

 התייצבות לשירות
 בטחון שלא על־פי

 הודעה אישית -
 חייב שירות
 סדיר וחייב

 שירות מילואים

׳ט (29  15. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד ז׳ בכסלו התשמ׳
 בנובמבר 1988) הודעה אישית, הכל כאמור'בסעיף 14, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ׳׳א בכסלו התשמ״ט (30 בנובמבר 1988) בשעה

.08.00 
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 תוספת

 לשכות גיוס האזוריות:

 תל־השומר - מחנה תל השומר (על ידי קראון)

 חיפה - רח׳ עומר אלכיאם 12-14 (מול העיריה)

 ירושלים - רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך)

 באר־שבע - רח׳ יד ושם 22

 טבריה - רח׳ נצרת.

, אל״מ ן ר ו ק ו א ׳ י  ג׳ באלול התשמ׳׳ז (28 באוגוסט 1987) צ
 1חמ 3-241) ראש מינהל גיוס

 פוקד
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