
 רשומות

 קובץ התקנות
 ז׳ בתשרי התשמ׳׳ט 5135 18 בספטמבר 1988

 ׳ עמוד
 צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(שיעורי דמי ביטוח), התשמ״ט-1988 18

 תקנות החשמל(רשיונות)(תיקון), התשמ״ט-1988 22

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא), התשמ״ט-1988 24

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא)

 (תיקון), התשמ״ט-1988 25

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים לירקות), התשמ״ט-1988 25

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים).

 (תיקון מס׳ 129), התשמ״ט-1988 , 25

 צו התכנון והבניה(אור יהודה - אזור), התשמ״ט-1988 26

 צו התכנון והבניה(המרכז), התשמ״ט-1988 27

 צו התכנון והבניה(קרית שמונה), התשמ״ט-1988 27

 הודעת החברות-(שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשמ״ט-1988 28

 הודעת שמורות הטבע(הצמדת אגרות), התשמ״ט-1988 29

 הודעת החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ״ט-1988 29

 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״ט-1988 30

 צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס ופרסום),
 התשמי׳ט-1988 31
32 . . . .  כללי לשכת עורכי הדין(דירקטורים בחברה ציבורית), התשמ״ט-1988 ,



! (שיעוד׳׳ דמי גישות), התשמ״?ו״988ו מ ד H לגהגעי mxmn ד » W § « 

(להלן - יים לגפגעי.197תאונות דרכים, התשל׳׳ה rr י נו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק פי
 החוק), בהתייעגות עט שר המשפטים וישר התחבורה, לאחר שמיעת הארגון היציג של חברות

 הכיסוח וכאישור ועדת הכספים של הכנסת, m>״ 23צווה לאמור:

(להלן  1 . (א) שיעורי דמיי הביטוח לפי פקודת בימויח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-21970
- הפקודה), יהיו כמ9ורס בתוספת, כשחה מעודכגימ כאמור גםעיף 2,

 (ב) בגוםף על האמור כסעיף קטן (8), יגבה 8בטח ממבוטח תוספת למימון 9עולות
 למניעת תאונות דרכים בשיעור של 5 אחוזים מדמי' הביטוח, ומזהירה לקרן שהוקמה לפי סעיף 17

 לחוק.

 (ג) בנוסף על האמור בסעיף זה רשאי מבטח לגבות ממבוטח סכום שלא יעלה על 11
ת ה23ק:הל שלו. ו מ ו  אחוזים מדמי הביטוח לכיסוי ה

 2. ב־1 בכל חודש, החל בחודש סמטמבר 1988, ייקבעו שיעורי דמי הביטוח לעומת השיעורים
 המ9ורטיט בתוספת ל9י שיעוף!מגליה שחלה גמדו המחירים ל*ד3ן מן המדד שמודםמ לחודש מאי

 1988 ועד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד ההעלאה.

 קביעת שיעורי
 דמי הביטוח

 3. דמי הביטוח ישולמו במלואם עד מועד תחילת הביטוח; בכיסוח שנתי שבו הוציא מבטח
 כתב כיסוי זמני כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה, ישולם עד מועד תחילת הביטוח סכוט נוסף

 בשיעור של 4% מדמי הביטוח.

 4־ היה מבטח חייב להחזיר למנוטח את דמי הביטוח עקב ביטול חוזה הביטוח, יצורפו לסכום
 ההחזר הפרשי הצמדה לפי השינויים שחלו המדד המחירים אורכן החל מן המדד שפורסם בחודש
 השלישי שלפני מועד תהילת הביטוח עז־ המדד שמורסס לחודש השלישי שלפני מועד ביטול חוזה

 הביטוח.

 מועזי התשלום

 החזוי דמי
 ביטל!!

 5. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכיפ (שיעורי דמי ביטוח), התשמ׳׳ח-31987 - בטל.

 6. תחילתו של צו זה ביום י״ח באג: התשמ״ח (1 באוגוסט 1988) והוא יחול על ביטוח שהחל
 ביום האמור או לאחריו.

 תחיל<ז

 1. תוספת 25% על רכב המשמש ללימוד
 נהיגה (כולל פרמיות נוספים)

 2. תוספת של 20% על רכב המושכר לתקו־
 פה של שנה ומעלה. התעריפים לרכב
 פרסי המושכר לתקופה קצרה משנה

 מפורטים בסעיף 2.

 דמי ביםוח שצתיימ
 בשקלים חדשימ

134 

383 
416 
530 

 1. ר33 8רטי

 סמ׳׳ין (לפי הנקוב
ון הרכב)  גרשי

1,500 - 1,001 
2,000 - 1,501 

 מעל 2,000

 1 סי׳וז התשל״ה, עמי 234.

. m s 320 ,15 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 

 3 ק״ת התשמ׳׳ז, עמי 718.
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 2. רכב פרטי להשכרה

 הערות

 התעריפים בסעיף זה חלים על רכב
 המושכר לתקופה קצרה משנה.

 כולל פרמיות נוסעים.
כב בבעלות  בפוליסות על מספר כלי י
 אחת העולה על 400 יהיו דמי הביטוח

 875 שקלים חדשים לכל כלי רכב.

 הערות

 1. רכב מסחרי כולל גם חנויות וקנטינות
 נדות, מרפאות נדות וכלי רכב עם מכונת
 רנטגן ויחידות בתי מלאכה נדות, הכשי

 רות לנוע בכבישים.
 2. כולל פרמיית נוסעים במכוניות עד 4 טון

 משקל כולל, ואולם
 3. במכוניות מ־1.6 טון משקל - תוספת 61
 שקלים חדשים בעד כל נוסע מורשה
 בשכר או בתמורה, למן הנוסע השביעי
 במכוניות מ־4 טון משקל - תוספת 54
 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, המרים
 מתלקחים או מתפוצצים.

 8. תוספת של 66% על השכרה לתקופה
 קצרה מתשעים ימים. תוספת של 20%
 על השכרה לתקופה מ־90 יום ומעלה.
 9. המשקל יחושב בפירוט של עד עשירית
 הטונה ופחות מ־100 ק״ג יעוגלו כלפי

 מטה.

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

814 
958 

1040 
1325 

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

406 
622 
702 
986 
853 

 סמ״ק (לפי הנקוב
 ברשיון הרכב)

 עד 1,000
1,500 - 1,001 
2,000 - 1,501 

 מעל 2,000

 3. רכב מסחרי

 משקל כולל בטונות י
 (לפי הנקוב ברשיון

 הרבב) ^

 עד 1
 1.1 - 1.5 מרכב סגור
 1.1 - 1.5 מרכב פתוח

4 - 1.6 
 מעל 4

 4. אופנועים

 אופנוע, כולל גם קטנוע, תלת־אופניים
 ותלת אופן עם מנוע.

 דפי ביטוח שנתיים (כאשר
 הפוליסה מוצאת לשימוש

 נהג אחד נקוב בשם)
 בשקלים חדשים

1 213 
403 

 סמ״ק (לפי הנקוב
 ברשיון הרבב)

 עד 50
250 - 51 
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 הערות

 תוספת 20% כאשר הפוליסה מוצאת
 לשימוש יותר מאשר לנהג אחד נקוב

 בשם.
 תוספת 10% בעד אופנוע עם רכב צידי.
 תוספת 60% על אופנוע המשמש ללימוד

 נהיגה.
 תלת אופנוע המשמש להובלת סחורות
 לפי מכוניות מסחריות עד טונה אחת

 משקל כולל.

 דמי ביטוח שנתיים (כאשר
 הפוליסה מוצאת לשימוש

 נהג אחד נקוב בשם)
 בשקלים חדשים

454 .2 

.3 

.4 

.5 

 סמ״ק (לפי הנקוב
 ברשיון הרכב)

 מעל 250

 1. סוג זה כולל גם מוניות נוסעים המורשות
 לשמש לתיור וסיור ולגביהן תהיה הנחה

 של 25%.
 2. כולל פרמיית נוסעים.

 3. הנחה של 20% כאשר הפוליסה לשימוש
 נהג אחד נקוב בשם.

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

1033 
1232 
1565 

 5. מוניות

 מספר מקומות ישיבה
 הנקוב ברשיון הרכב

 (לא כולל נהג)

 עד 4
6-5 

 7 ומעלה

 1. כולל פרמיית נוסעים
 2. תיור - לרבות אוטובוסים •ציבוריים

 לסיור.

 6. אוטובוסים וטיוליות

 א. תיור ופרטיים
 עד 20 1174
1524 30 - 21 
1964 40 - 31 
 מעל 40 2583

 ב. ציבוריים
 לכל מספר מקומות ישיבה 3735

 בפוליסה המוצאת לשימוש יותר מנהג
 אחד נקוב בשם או יותר משלט מסחרי
 אחד - תוספת 50% בעד כל נהג או שלט.

 כולל פרמיית נוסעים.

 דמי ביטוח שנתיים (כאשר
 הפוליסה מוצאת לשימוש
 נהג אחד נקוב בשם או

 שלט מסחרי אחד) בשקלים
 חדשים

1 693 
476 

.2 

 7. סחר בלי רכב

 סוג

 מכוניות
 אופנועים

 א.

 ב.
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 3. כולל פרמיה בעד רכב צידי בסחר אופנו
 עים.

 4. תוספת 20% בעד שימוש למטרות פרט
 יות.

 5. תוספת 20% בעד נהיגת אדם נוסף
 לצרכי תצוגה בליווי אדם המורשה

 לנהוג.

 הערות

 לרבות טרקטורים לעבודות עפר
 וטרקטורים המשמשים כדחפורים, כי
 עים, כמפלסים, כמגרדות, כמחפרים
 וכמובילי עפר ולמעט ציוד המיועד
 לעבודות חקלאיות ולייעור - הכל בתנאי

 שהם כשירים לנוע בדרכים.
 רכב לחקלאות ולייעור כולל טרקטורים

 לחקלאות ולייעור.
 רכב אחר כולל טרולים, מלגזות, רכב
 לכבישה, ניקוי או שילוף של כבישים

 ושבילים, הכשיר לנוע בכבישים.
 כולל שימוש בהשכרה או בתמורה.

.3 

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

264 
217 

60 
159 

693 
689 
495 
84 

60 
159 

 8. רכב מיוחד

 סוג

 א. ציוד הנדסי:
 אופני

 זחל
 ב. רכב לחקלאות ולייעור:

 עד 6 כ״ס
 מעל 6 כ״ס

 ג. אמבולנסים ומכוניות
 כיבוי אש

 ד. מכוניות להלוויות מתים
 ה. מכוניות טאטוא כבישים

 ו. קלנוע, רבנוע
 ז. רכב אחר -
 עד 6 כ״ס

 מעל 6 כ״ס

 הערות

 1. כולל נגררים נתמ
 כים.

 2. תוספת 10% על
 מרים.

 3. תוספת 25% על הוב
 לת דלק, גז, חמרים
 מתלקחים או מתפוצ

 צים.
 4. בצירוף נגררים מסו
/ ד׳ דה׳ 117  גים א
 שקלים חדשים בעד
ם או י ר ר ג  כל 5 נ

 פחות.

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

 60 בעד כל 5
 נגררים או פחות

197 
243 

 117 בעד כל 5
 נגררים או פחות

 117 בעד כל 5
 נגררים או פחות

 משקל כללי
 בטונות

 עד 1

16-1.1 
 מעל 16
 מעל 1

 מעל 1

 9. נגררים

 סוג

 א. כל הסוגים

 להובלה
 להובלה

 נגררים המשמשים
 בסיס למכשירי עבודה

 המתוקנים על גביהם
 התקנה של קבע

 נגררים להובלה בעלי
 גלגלים נוקשים, המיו־

 עדים לנוע במקומות סגורים
 כגון נמלים ומפעלים

 ב.
 ג.
 ד.

 ה.

 קובץ התקנות 5135, ז׳ בתשרי התשמ״ט, 18.9.1988



 10. רכבות
 דמי ביטוח שנתיים

 בשקלים חדשים

 א. קרון נוסעים 4516
 ב. קרונות 1006
 ג. רכבות משא 869
 ד. רכב אחר הנע על המסילה 689

 11. ביטוח לתקופה קצרה 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־19 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 10 שקלים חדשים לחודש

 לרכב אחד, אך לא פחות מי20 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 40

 שקלים חדשים לרכב אחד.

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

 14. ביטוח בידי 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 התעבורה, התשכ״א-41961, או כאשר הרכב מיועד לשימושו

 של נכה כאמור.

 י׳ באב התשמ׳׳ח (24 ביולי 1988)
ם י ס  (חמ 3-80) משה נ
 שר האוצר

 4 ק׳׳ת התשכ״א, עמי 1425.

 תקנות התשמל (רשיונות) (תיקון), התשמ״?ו״988ו

 בתוקף סמכות• לפי סעיף 37(ב) לתקנות החשמל(רשיונות), התשמ״ה-1985', ועקב העליה
 במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לתקנות החשמל (רשיונות) (תיקון), התשמי׳ז-21987, יבוא:

 1 ק״ת התשמ״ה, עמי 878! התשמ״ז, עמי 718.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 716.
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 "תוספת
 (תקנה 37)

 אגרות בשקלים חדשים

 בעד בחינה 18
 בעד מתן רשיון:

 חשמלאי עוזר 10
 חשמלאי מוסמך 18
 חשמלאי ראשי 23
 חשמלאי מהנדס 30
 חשמלאי בודק 35
 חשמלאי מסוייג 40
 חשמלאי מעשי 50
 חשמלאי טכנאי 50
 חשמלאי הנדסאי 18
 חשמלאי שירות 18

 ניתן רשיון כאמור לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה אנשים
 ונקבע בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא בביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל -

 אגרות בשק

 חשמלאי עוזר 18
 חשמלאי מוסמך 18
 חשמלאי ראשי 18
 חשמלאי בכיר 18
 חשמלאי מהנדס 18
 חשמלאי בודק 18
 חשמלאי מםוייג 18
 חשמלאי מעשי 18
 חשמלאי טכנאי 18
 חשמלאי הנדסאי 18
 חשמלאי שירות 8

 3. בעד חידוש הרשיון -

 (א) כשבעל הרשיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום 30 באפריל הבא אחרי מועד תום
 תוקפו של הרשיון שבאים לחדשו (להלן - המועד הקובע):

 בשקלים חדשים

 1. חשמלאי עוזר 10
 2. חשמלאי מסוג אחר 18

 (ב) כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:
 1. חשמלאי עוזר 18
 2. חשמלאי מסוג אחר 25

 בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות למעלה ממאה אנשים ונקבע
 בתנאי הרשיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל תהיה האגרה -
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 בשקלים חדשים

 (א) כשהיא משולמת לא מאוחר מהתאריך הקובע, לרשיון מכל הסוגים 10
 (ב) כשהיא משולמת אחרי התאריך הקובע, לרשיון מכל הסוגים 15

, ״ 1  4. העתק רשיון 0

 ד׳ באב התשמ״ח (18 ביולי 1988)
ב צ ה ק ש  מ

 שר העבודה והרווחה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למספוא), התשמי׳ט-988ו

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

 הגדרות 1. בצו זה,״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975.

 מחיר סרכי 2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לטון מספוא בתפזורת, המפורט להלן בטור א׳ יהיה

 כמפורט לצדו בטור ב׳:
 טוראי טור ב׳

 סוג המספוא המחיר לא כולל מע׳׳מ

 סורגום 230
 שעורה 220
 תירם 250
 כוספת סויה - 44% חלבון 610
 סובין חיטה 195
 שמן סופסטוק 700
 גרגירי חיטה מיובאים למספוא 225
 תירס נטול נבטים גרוס 215

 ביטול 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא)

 (מס׳ 13), התשמ״ח-31988 - בטל.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום י׳׳א באב התשמ׳׳ח (25 ביולי 1988).

 ח׳ באב התשמ״ח (22 ביולי 1988)
 (חמ 3-1978)

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

 1 ם״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.

 2 סייח התשל״ו, עמי 52.

 3 ק״ת התשמ״ח, עמי 925.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (תיקון), התשמ״ס-1988

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

 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא), תיקו! סעיף 2
 התשמ׳׳ח-21988, בסעיף 2 -

 (1) במקום ״כוספת סויה - 44% חלבון 610״ יבוא ״כוספת סויה - 44% חלבון 647״.

 (2) בסוף הסעיף יבוא: ״טפיוקה 152״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ח באב התשמ״ח (1 באוגוסט 1988). תחילה

 ט״ו באב התשמ״ח (29 ביולי 1988)
 (חמ 3-1978)

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס  משה נ
. שר האוצר שר החקלאות 2 , מ ׳ ע ו ד ^ ת ח ה ״  • ס

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 24.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים לירקות),
 התשמ״ט-1988

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

 1. המחיר המרבי בשקלים חדשים לק״ג ירקות יהיה כלהלן: מחיר מרבי
 במכירה לקמעונאי

 סוג הירק בפתח מחסן סיטונאי במכירה לצרכן

 תפוחי אדמה 1.07 1.40

 2. במכירת תפוחי־אדמה לצרכן באריזת רשת או פלסטיק רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכום תוספת בעד
ה ז י י  האמור בסעיף 1 0.08 שקלים חדשים (כולל מע׳׳מ) לק״ג. א
 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לירקות) ביטול

 (מס׳ 6), התשמ׳׳ח-21988 - בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ג באב התשמ״ח (27 ביולי 1988). תחילה

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

 י״ב באב התשמ״ח (26 ביולי 1988)
 (חמ 3-1978)

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 •י ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 475.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מסי 129), התשמ״ט-988ד

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

 1 ס׳׳ת התשמ״ו, עמי 2,
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 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים), התשמ׳׳ו-&2198, בחלק שמונה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן
 יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח במכירה- המחיר בש״ח במכירה

 לקמעונאי לצרכן באזור אילת
 המצרך המשקל בגרמים כולל מע״מ כולל מע״מ לקמעונאי לצרכן

 ״לחם כמון (קימל) 500 0.58 0.65 0.50 0.57
 חלה או מאפה שמרים 500 0.68 0.75 0.59 0.65
 לחמניה 75 0.20 0.25 0.17 0.22

 לחם כהה (אחיד)
 פרוס וארוז 750 0.83 0.90 0.72 0.78

 לחם לבן פרוס וארוז 500 0.68 0.75 0.59 0.65״.

 תחילי 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באב התשמ״ח (11 באוגוסט 1988).

 כ״ה באב התשמ״ח (8 באוגוסט 1988)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ד ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380; התשמ״ח, עמי 15.

 צו התכנון והבניה (אור יהודה - אזור), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, והרשויות

 המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 1 . מרחב תכנון מקומי אור יהודה - אזור(להלן - מרחב התכנון המקומי), שהודעה על הכרזתו
 פורסמה בצו התכנון והבניה (אור יהודה - אזור), התשכ׳׳ט-21968, ישונה, וגבולו בתחום
 המועצה המקומית אור יהודה3 יהיה כמסומן בקו חום מקוטע על רקע צהוב בתשריט הערוך בקנה

 מידה 1:2500 ושנחתם בידי ביום י״ב באייר התשמ׳׳ח (29 באפריל 1988).

 תיקון מרחב
 התכנון המקומי

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אור יהודה -

 אזור, וכל מעונין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב
 התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

 יי׳ב באייר התשמ״ח(29 באפריל 1988)
 (חמ3-1113)

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

 ס״ח התשכ״ה, עמי 308.
 ק״ת התשכ״ט, עמי 549, עמ׳ 1403.

 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 654.
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 צו התכנון והבניה (המרכז), התשמ״ט-988ו

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965'׳ ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז והרשויות

 המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 1 . מרחב תכנון מקומי המרכז(להלן - מרחב התכנון המקומי), שהודעה על הכרזתו פורסמה
 בצו התכנון והבניה (המרכז), התשמ״ה-21984, ישונה, וגבולו בתחום המועצה המקומית נוה
 אפרים מונוםוןי• יהיה כמסומן בקו חום על רקע צהוב בתשריט הערוך בקנה מידה 1:1250 שנחתם

 בידי ביום י״ב באייר התשמ״ח (29 באפריל 1988).

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 הוראת מעבר

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, וכל

 מעונין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב
 התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

 י״ב באייר התשמ׳׳ח(29 באפריל 1988)
 (חמ113׳-3)

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 308.
 ק״ת התשמ״ה, עמי 387.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 655.

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 י גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 ביטול

 צו התכנון והבניה (קדית שמונה), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 י, ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועירית קרית

 שמונה, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 קרית שמונה (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיה כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:10,000 והחתום בידי ביום י״ב באייר התשמ״ח(29 באפריל 1988) והם כוללים את תחום עירית

.  קרית שמונה2

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה,

 וכל מעונין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי קרית שמונה), התשל״ה-1975' - בטל.

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

 י״ב באייר התשמ״ח(29 באפריל 1988)
 (וומ 3-1113)

 ס״ח התשכ״ה, עמי 308.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 591.

 ק׳׳ת התשל״ה, עמ׳ 1340.
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 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפיקים), התשמ״לז-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15(0 לתקנות החברות(כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים
 ושכרם), התשמ׳׳א-11981 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שכר 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א), ו־9(א) לתקנות, החל

 מיום י״ח באב התשמ״ח (1 באוגוסט 1988), כדלקמן:

 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חדשים, שכר

 ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא
 נקבע, כמפורט להלן:

 (1) לגבי 81,548 שקלים חדשים הראשונים 5%
 (2) לגבי 203,850 שקלים חדשים נוספים 4%
 (3) לגבי 244,590 שקלים חדשים נוספים 3%
 (4) לגבי 815,360 שקלים חדשים נוספים 2%
 (5) לגבי 815,360 שקלים חדשים נוספים 1%
 (6) לגבי 815,360 שקלים חדשים נוספים 0.5%
 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף 0.25%

 שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכד מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט

 להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת
 עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד

 מכונם נכסים או מפרק אחר:

 (1) לגבי 4,075 שקלים חדשים הראשונים או
 חלק מהם 408 שקלים חדשים

 (2) לגבי 4,075 שקלים חדשים נוספים 10%
 (3) לגבי 8,150 שקלים חדשים נוספים 8%
 (4) לגבי 32,600 שקלים חדשים נוספים 5%
 (5) לגבי 81,540 שקלים חדשים נוספים 4%
 (6) לגבי 244,590 שקלים חדשים נוספים . 3%
 (7) לגבי 489,180 שקלים חדשים נוספים 2%
 (8) לגבי 815,360 שקלים חדשים נוספים 1%
 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף 0.5%

 שכר חלוקה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי

 החברה כמפורט להלן.

 (1) לגבי 32,635 שקלים חדשים הראשונים 4%
 (2) לגבי 40,770 שקלים חדשים נוספים 3%
 (3) לגבי 40,770 שקלים חדשים נוספים 2%
 (4) לגבי 815,360 שקלים חדשים נוספים 1%
 , (5) לגבי 815,360 שקלים חדשים נוספים 0.5%
 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף 0.25%״

ם ו ל ם ב ר מ  י״ט באלול התשמ״ח (1 בספטמבר 1988) ע
 הכונס הרשמי

 ק׳׳ת התשמ״א, עמי 646; התשמ״ב, עמ׳ 327; התשמ״ד, עמ׳ 852 ועמי 2375! התשמ״ז, עמ׳ 1190; התשמ״ח, עמ׳ 547.
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 הודעת שמורות השבע (הצמדת אגדות), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף !(ג) לחוק עזר לשמורות טבע (הצמדת אגרות), התשמ״א-1981'
 (להלן - חוק העזר להצמדה), אני מודיע לאמור:

, כפי שתוקן עקב האמור עדכון התוספת  1. נוסח התוספת השניה לחוק עזר לשמורות טבע, התשל״ב-21972
ה ' נ ש  בסעיף 1(ב) לחוק העזר להצמדה, הוא מיום ט״ז בתמוז התשמ״ח (1 ביולי 1988) כלהלן: ה

ם י ש ד ם ח י ל ק ש  ב
 לשמורת מערת לשמורת גמלא,
 הנטיפים, בניאס, לשמורת תל דן, עין אפק, דור

 החולה, האלמוגים התנור, נחל הבונים, יטבתה,
 סוג המבקרים ׳, אילת מערות, עין גדי כרמל

 א. מבוגרים מעל גיל 18 -
 1. לבודד 4.40 3.40 2.40

 2. ליחיד בקבוצה בת 25
 מבקרים ומעלה 3.30 2.60 1.80

 ב. ילדים ונוער (גילאי 5 עד 18) -
 1. בודד 2.20 1.70 1.20

 2. ליחיד בקבוצה בת 25
 מבקרים ומעלה 1.70 1.30 0.90

 ג. ילדים עד גיל 5 — — —

 ד. חיילים ושוטרים במדים 2.20 — —

 ה. מדריכי תיירות הנושאים
 תעודת מדריך מוסמך בתוקף, בעת
 מילוי תפקידם, לתלמידי בית הספר
 לתיירות במגמת מורי דרך במסגרת

 לימודים ובתיאום מראש — — —

 ו. לחברי החברה להגנת הטבע
 (עם תעודה) 3.70 2.90 2.00

 ז. לבעלי כרטיס משולב המאפשר מחצית תעריף כניסתו של בודד לכל שמורה כפול מספר
 מספר כניסות לשמורות טבע הכניסות האפשרי לפי הכרטיס

ל א ו ג ד ה ו  ד
 יושב ראש רשות שמורות הטבע

 א׳ בתמוז התשמ״ח (16 ביוני 1988)
 (חמ 3-1491)

 1 ק״ח התשמ״א, עמי 1532.

 2 ק׳׳ת התשל׳׳ב, עמ׳ 1253: התשמ״ח, עמ׳ 425.

 הודעת החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ״ט-988ו

 1. בהתאם לתקנה 28 לתקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ״ז-1987 י, אני העלאת אגרת
י ת י  מודיע שהחל ביום י׳׳ח באב התשמ״ח (1 באוגוסט 1988), הסכום בעד ההיתר הוא 30 שקלים ה

 חדשים.

ס י ר ז ו ט ק י  ו
 מנהל עניני החשמל

 כ״ה באב התשמ״ח(8 באוגוסט 1988)
 (חמ 3-1911)

 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 345.
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 הודעת משבורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״ט-1988

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א־1981', ולסעיף 8א
 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-1985/ אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת
 הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 משכורת יסוד
 ותוספת ותק

 תוספת ותק שיפוטי
 בעד כל שנת ותק

45.21 
41.03 
36.23 
32.01 
30.45 
26.94 

 משכורת יסוד

7024.57 
6278.96 
5011.76 
4541.71 
4414.98 
3751.26 

 שופטים
 נשיא בית המשפט העליון
 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי
 שופט בית משפט מחוזי
 נשיא בית משפט שלום
 שופט בית משפט שלום

39.66 
34.58 
30.45 
26.94 

6159.44 
4904.01 
4414.98 
3751.26 

 שופטי בית הדין לעבודה
 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שופט בית דין אזורי

 ב.

 ג. שופטי תעבורה 3751.26 26.94
 ד. דיינים

 רב ראשי לישראל 6278.96 41.03
 חבר בית הדין הרבני הגדיל 5506.85 36.23

 ראש אבות בתי דין הממונה על
 שמונה בתי דין לפחות 5011.76 32.01

 ראש אבות בתי דין הממונה על
 לא יותר משבעה בתי דין 4541.71 32.01
 אב בית דין אזורי 4414.98 -~ 30.45
 חבר בית דין אזורי . 3751.26 26.94

 ה. קאדים
 ראש בית הדין לערעורים 4541.71 32.01
 קאדי ראשי 4414.98 30.45
 קאדי 3751.26 26.94

 י ק״ת התשמ״א, עמי «144! התשמ״ח, עמי 755.
 2 סייח התשמ״ו, עמי 15, עמי 145.
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 תוספת ותק שיפוטי
 משכורת יסוד בעד כל שנת ותק

32.01 
30.45 
26.94 

4541.71 
4414.98 
3751.26 

 ו. קאדים מד׳הכ
 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

א ר י פ ם י׳ ש ה ר ב  ט״ז בניסן התשמ״ח(3 באפריל1988) א
 >חמ 3-628) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס
 ופרסום), התשמ״ס-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 87 ו־97 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 (להלן - התקנות),
 אני מצווה לאמור:

ת י י ד ג  1. בצו זה - ה

 ״דפוס״, ״פרסם״ ו״פרסום״ - כמשמעותם בתקנה 86 לתקנות:

 ״פרסום הנוגע לבטחון המדינה״ - כל פרסום או דפוס של חומר הנוגע לבטחון המדינה, שלום
 הציבור והסדר הציבורי בישראל או באזור יהודה, שומרון וחבל עזה, או ליחסי ישראל ערב,

 אף אם המידע שבפרסום כאמור כבר פורסם!

 ״אדם המדפיס״, ״אדם המפרסם״ - בעליו, עורכו, מדפיסו או מוציאו לאור של כל פרסום או בעליו
 או מנהלו של כל בית דפוס או עסק של דפוס או מחברו של כל חומר, או כל אדם העומד להדפיס

 או לפרסם כל חומר.

 2. כל אדם המדפיס או המפרסם דבר דפוס או פרסום הנוגע לבטחון המדינה, בין שהוא מיועד הגשה לבדיקה
ת מ י ק י  לפרסום בארץ ובין שהוא מיועד לפרסום בחוץ לארץ, חייב להגישו לצנזור לפני הדפסתו או מ

 פרסומו.

 3. הואיל ואני סבור כי פרסומו של פרסום או הדפסתו של דבר דפוס הנוגע לבסחון המדינה איסור פרסום

 בניגוד לאמוד בסעיף 2 עלול לפגוע כבטחון המדינה, אני אוסר להדפיס או לפרסם פרסום כאמור
 כל עוד לא הוגש לצנזור, או שהוגש לו ועדיין לא נתקבלו הוראותיו או שהתקבלו הוראותיו ולא

 קוימו.

 4. צו זה לא יחול על אדם המדפיס או מפרסם אשר נמסר לידיו צו אישי בדבר הגשת פרסומים סייג לתחולה
 ודברי דפוס לביקורת מוקדמת לפי תקנה 97 לתקנות.

 י״ט באב התשמ״ח (2 באוגוסט 1988)
י נ ק ש ח צ  >חמ 3-1395) י

 הצנזור הראשי לעתונות ותקשורת
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ת עורכי הדין (דידקטזרימ בחברה ציבורית), התשמ״לז-1988 כ ש  כללי ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109(4) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961!, מתקינה
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. בכללים אלה -

:  ״דירקטור״ ו״חברה ציבורית״ - כמשמעותם בפקודת החברות ן נוסח חדש], התשמ״ג-21983

 ״חברה אם״ ו״חברה בת״ - כמשמעותם בסעיף 96א לפקודת החברות ן נוסח חדש],
 התשמ״ג-1983.

 2. (א) עורך דין,שהוא דירקטור בחברה ציבורית, לא ייצג אותה חברה, את חברת האם
 שלה או חברה בת שלה, ולא יתן להן ייעוץ משפטי.

 (ב) עורך דין שהוא דירקטור בחברה ציבורית לא ייצג נושא משרה באותה חברה ולא
 יתן לו ייעוץ משפטי בענ״נים הנוגעים לפעולתה של החברה.

 (ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על עורך דין שהוא בן זוגו, בנו, שותפו, מעסיקו או עובדו
 של עורך דין שהוא דירקטור כאמור ועל חברת עורכי דין, שעורף הדין חבר בה.

 3. אין בכללים אלה כדי למנוע מעורך דין שהוא דירקטור להביע דעה בעניין משפטי במסגרת
 תפקידו בדירקטוריון.

 4. (א) הלשכה רשאית להתיר לעורך דין שחל עליו איסור לפי כללים אלה, לייצג חברה או
 נושא משרה בה, או לתת להם ייעוץ משפטי, אם הדירקטוריון של אותה חברה החליט במליאתו

 לבקש מעורך הדין לעשות כן בעניין מסרים שבתחום מומחיותו.

 (ב) בקשה להיתר יכול שתוגש לאחד משניים אלה:

 (1) הועד המרכזי:

 (2) הועד המחוזי של המחוז שבו המבקש חבר.

 5. תחילתם של כללים אלה בתום ששה חדשים מיום פרסומם.

 נתאשר.

 ס״ ז באלול התשמ״ח (29 באוגוסט 1988)
ג נ י ל ל ק א י ר ב  (חס 3-1241) ג

 יושב־ראש המועצה הארצית
 של לשכת עורכי הדין

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 איסור על
 דירקטורים של

 חברות ציבוריות

 תחילה

 י סייח התשכ״א, עמי 178; התשמ״ז, עמי 36.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 761.
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