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 תקנות שעת חירום (אי־פדיית טובין מפיקוח רשות המכס),

 התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948י, אני מתקין

ת חירום אלה: ע  תקנות ש

ת טובי 1 . (א) ביום כ״ד בטבת התשמ׳יט(1 בינואר 1989) לא ייפדו טובי יבוא מפיקוח רשות המכס י ד  פ

 ולא יותר רשימונם.

ל נכנסים לישראל. ל מטען אישי נלווה ש ל פדייתו וסילוקו ש  (ב) תקנה זו לא תחול ע

 כ״א בטבת התשמ״ט (29 בדצמבר 1988)

ם ר ן פ ו ע מ  (חמ 3-243) ש

ר האוצר  ש

 יבוא והתרת

 דשימונם

 1 ע׳׳ר התש״ח, תוס׳ 1, עמי 1.

 תקנות מילווה בטחון (טדעון מילווה חדש), התשמ״ט-988ו

ן(הארכה מרצון), התשמ״ד-1984' (להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק מילווה בטחו

 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

, שלא נפדה לפני מועד 2  ׳׳תעודה״ - תעודה לגבי מילווה לפי חוק מילווה בטחון, התשל״א-1971

ל המילווה! ן ש  הפרעו

ל שמו ערוכים תעודה או תלוש ריבית. ע  ״זכאי״ - אדם ש

 הנהלת המילייי. 2. הנהלת המילווה (להלן - המינהלה) תהיה בידי בנק ישראל.

׳4 לחוק ישולמו  אופן התשלופ 3. סכום המילווה החדש בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כאמור בסעיפים 3 ו

 לזכאי באחת מן הדרכים הבאות:

ל התעודה, לפי הענין (להלן -  (1) כנגד מסירה למינהלה של תלוש הריבית או ש

ל המסמך! ל אותו זכאי ע ל הזכאי וחתימתו ש  המסמך), זיהויו המתאים ש

 (2) כנגד הצגת המסמך לתשלום באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות

ל גבי המסמך או בדרך , ובלבד שאותו תאגיד בנקאי אישר, ע 3  (רישוי), התשמ׳׳א-1981

 אחרת שהמינהלה הורתה, כי בתמורה המשתלמת כנגד הצגת המסמך למינהלה, יזוכה

ל הזכאי אצל אותו תאגיד בנקאי! ו ש נ  חשבו

ל בנק ל שם יחיד, לתשלום באמצעות הסניפים ש  (3) כנגד הצגת התעודה, הרשומה ע

ל גבי המסמך או בדרך  הדואר שאישר מנהל בנק הדואר, ובלבד שבנק הדואר אישר, ע

 אחרת שהמינהלה הורתה, כי התמורה המשתלמת כנגד הצגת המסמך למינהלה שולמה

ר האוצר רשאי לבטל בצו את דרך התשלום לפי פסקה זו.  במזומן לזכאי! ש

 כ״ז בכסלו התשמ״ט (6 בדצמבר 1988)

ם י ס ה נ ש  >חמ 3-738) מ

ר האוצר  ש
, עמי 164.  1 ם״דו התשמ״ז

 2 סייח התשל״א, עמ׳ 73! התשל״ב, עמ׳ 62! התשל״ח, עמ׳ 19! התשל״ט, עמ׳ 38.

 3 ס״ת התשמ״א, עמי 232.

ץ התקנות 5155, כ״ב בטבת התשמ״ט, 30.12.1988 ב ו  290 ק



ל יחידות  תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה ש

 השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ״ט~988ו

9 לפקודת מם הכנסה [נוסח חדש], התשכ״א-1961' 8 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31 ו
2 ל אינפלציה), התשמ״ה-1985 ש  (להלן - הפקודה), ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה (תיאומים ב

ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים ש

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״שותפות״ - שותפות רשומה שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש ופיתוח כמוגדר להלן ושאושרה

ל ידי הנציב לענין תקנות אלה בתנאים שקבע, לרבות תנאי חוזה השותפות. שינויים בו,  ע

 ההשקעה של השותפות בחיפושי נפט וקביעת דו״חות שונים.

ך בישראל, המקנה זכות בשותפות, בין אם הזכות ר  ״יחידה״ - יחידה הנסחרת בבורסה לניירות ע

 האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות כנהנה בנאמנות.

ל שנת המס או שהחזיק ־ 31 בדצמבר ש  ״מחזיק זכאי״ - מחזיק יחידה שהחזיק ביחידה בתום יום ה

 ביחידה בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר בבורסה.

 ״הוצאות חיפוש ופיתוח״ - כמשמעותן בתקנות מם הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט),

ל ת הוצאות שהוצאו לניהול פעילותה השוטפת ש ו ב ר ל / ט פ נ 3 (להלן - תקנות ה  התשט״ז-1956

 השותפות בחיפושי נפט, ובלבד שיראו הוצאות לרכישת מידע גיאולוגי, גיאופיסי, גיאוכימי

 או סיסמי שהיה קיים בידי מוכר המידע כהוצאות חיפוש ופיתוח שתקופת ההפחתה שלהן תהיה

ד יום ל המידע האמור ע  בהתאם לאישור הנציב, ובלבד שלא תפחת מהתקופה שמיום רכישתו ש

 סיום התכנית שלגביה נרכש.

 ״מכירה״ - כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, לרבות מחיקת יחידה מרשימת ניירות הערך הרשומים

 למסחר בבורסה בישראל.

ש את כ ל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט, בין אם הוא ר ע ב  2. (א) מחזיק זכאי ייחשב כ

 היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה.

ל מחזיק זכאי יחולו הוראות סעיף 63 לפקודה וסעיף 13 לחוק כיחס חלקו  (ב) ע

ל השותפות.  בשותפות, לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש ופיתוח ש

ל היחידות:  (ג) (1) סעיף 6 לחוק לא יחול ע

 (2) לא יראו ביחידות נכס קבוע לענין החוק.

ל ידי מחזיק יחולו הוראות חלק ב׳ או חלק ה׳ לפקודה, לפי הענין,  (ד) במכירת יחידה ע

ל פי ל מכירת היחידה, יראו כמחיר מקורי לענין חישוב רווח הון ע  ובלבד שבחישוב המס שחל ע

ל פי חלק ב׳ לפקודה, לפי הענין, את הסכום  סעיף 88 לפקודה, או כעלות לענין חישוב המס ע

ו ל ל כ נ  ששילם המחזיק לרכישת היחידה, בהפחתת סכומים שהותרו לו בניכוי, ובתוספת סכומים ש

ל השותפות, וכן בהפחתת סכומים ששולמו  בהכנסתו בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות ש

ל המחזיק, בין במישרין ובין בדרך ניכוי במקור ן חובותיו ש ל ידי השותפות לו או לאחר לפרעו  ע

ל לו כרווח הון ריאלי; תקנת משנה זו לא תחול ע  או תשלום מקדמה שיוחסו לו, ורווח הון ייחשב כו

 מי שחלה לגביו תקנת משנה (ו).

 תחילת דינים

 אחרים

 נוסח חדש 6, עמי 120.

.172 

.1057 

 1 דיני מדינת ישראל,

 2 ס״ח התשמ׳׳ה, עמ׳

 3 ק״ת התשט״ז, עמי

ץ התקנות 5155, כ״ב בטבת התשמ״ט, 30.12.1988 291 ב ו  ק



ל אותה ש  (ה) מחזיק שפרק ב׳ לחוק אינו חל בקביעת הכנסתו, שלא היה מחזיק זכאי ב

 יחידה בשנת המס הקודמת, יחולו לגביו בעת מכירת היחידה הוראות חלק ב׳ או חלק ה׳ לפקודה,

 לפי הענין.

ו הוראות תקנה  3. (א) מחזיק זכאי שפרק ב׳ לחוק אינו חל בקביעת הכנסתו, יחולו לגבי

ל פי סעיף 13(2) לחוק, יותר לו לניכוי  2(ב), ובלבד שמסכום הניכוי בשל אינפלציה שייוחס לו ע

ל ו עולה ההכנסה מהשקעות ש ב ל הסכום ש ל אף האמור בסעיף חב) לחוק, סכום אשר לא יעלה ע  ע

ל השותפות המיוחסות לו ל הוצאות החיפוש והפיתוח ש  השותפות המיוחסת לו באותה שנה, ע

 באותה שנה.

ל ידי מחזיק שהיה מחזיק זכאי בשנה הקודמת, שפרק ב׳ לחוק אינו  (ב) במכירת יחידה ע

 חל בקביעת הכנסתו, יחולו הוראות תקנה 2(ד), ובלבד שסכום רווח ההון או ההכנסה החייבת

ל פי הוראות סעיף ל ע צ ו  במכירת היחידה יוקטן בסכום הניכוי בשל אינפלציה שיוחס למחזיק ולא נ

ו נמכרה ב ל החודש שקדם לחודש ש ל פי תקנה 3(א), כשסכום זה מוכפל במדד ש  7 לחוק או ע

ל שנת המס שלגביה הוא יוחס למחזיק. עלה סכום הניכוי  היחידה ומחולק במדד החודש האחרון ש

ל סכום רווח ההון או ההכנסה החייבת ממכירת היחידה, יראו את היתרה  כשהוא מתואם כאמור ע

 כהפסד מעסק.

ל מחזיק שפרק ב׳  (ג) לא יותרו הוצאות מימון בשל רכישת יחידות, בחישוב הכנסתו ש

 לחוק אינו חלק בקביעת הכנסתו.

ל סכום רכישת היחידה, ל היחידה בשנת מס כלשהי, לא יעלה ע ש ל מחזיק זכאי ב  4. הניכוי ש

ל בהכנסתו, בניכוי המם שנוכה במקור ל כ נ  בהפחתת הסכום שהותר בניכוי ובתוספת הסכום ש

ל  בשותפות ושיוחס למחזיק בשל אותה יחידה, בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות ש

 השותפות.

 מכירת יחידה

 על ידי

 מחזיק ועל ידי

 מחזיק זכאי

 הגבלת הניכוי

 למחזיק זכאי

ל המחזיק מתוך  5. בחישוב הסכומים שהותרו בניכוי או הסכומים שנכללו בהכנסתו ש

ן 4, לא יובאו בחשבו ־ ל השותפות, בשל החזקת יחידה, לצורך תקנות 2(ד) ו  ההוצאות וההכנסות ש

ו או יוחסו למחזיק בשל החזקת ע ב נ ל פי החוק, ש  תוספות בשל אינפלציה או ניכוי בשל אינפלציה ע

 היחידה.

ל ל פי סעיף 190 (א)(2) לפקודה כתוצאה מרכישת יחידה במחצית השניה ש  6. פחת ההפרש ע

ל סכום ההפרש כאמור המחושב ללא רכישת היחידה בתקופה  שנת המם, יחול סעיף 190(א)(2) ע

ובעת מרכישת  שממחצית שנת המם עד מועד רכישת היחידה, ועל סכום ההפרש לאחר ההפחתה הנ

 היחידה ממועד רכישתה עד תום שנת המס.

 7. סכום המם שהמחזיק הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב הוראות תקנות אלה, ייווסף לסכום

ל פי סעיף 175 לפקודה.  המס המהווה בסים לקביעת מקדמות ע

 הפחתת סכומים

 מסויימים לעניו

 הניכוי

 כללים לרישום
 סעיף 190(א)(2)

 לפקודה

 כללים לענין

 מקדמות

 מט הכנסה

 תחולה 8. תוקף התקנות עד יום ג׳ בטבת התש׳׳נ (31 בדצמבר 1989).

ס ר ן פ ו ע מ  ש

ר האוצר  ש

 כ״ז בכסלו התשמ״ט (6 בדצמבר 1988)

 (חמ 3-2134)

ב בטבת התשמ״ט, 30.12.1988 ״ ץ התקנות 5155, כ ב ו  292 ק



 הודעת בית הדין לעבודה (אגדות), התשמ"ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ״ט-1969'

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ת ת ג א  1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1988 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 1988, שינוי ה
 יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום כ״ד בטבת התשמ״ט(1 בינואר 1989) כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 2)

י נושא התובענה, בעת הגשתה, ניתן לביטוי בכסף ו  חלק א׳: הבאת תובענה כששו

־ י האגרה בשקלים חדשים י ע ס ה י ו ו ש ם  א

ל 655 שקלים חדשים 3.50  1. אינו עולה ע

ל 3,500 שקלים חדשים 7.90 ל 655 שקלים חדשים ואינו עולה ע  2. עולה ע

ל 3,500 שקלים חדשים 10.50  3. עולה ע

י הנושא אינו ניתן להערכה בכסף או שאינם תובענות ו  חלק בי: הבאת הליכים כששו

ובהליך שאינו הליך ביניים .  בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף,

 ולא נקבעה לו אגרה ואינו פטור מאגרה לפי תקנה 4, או שהאגרה

 בעדו נדחית לפי תקנה 6, ובעד דרישת הליך כזה 3.50

 חלק ג׳: בקשות לבית הדין הארצי

 כל בקשה לבית הדין הארצי לרבות בקשה להארכת מועד ובקשה

 לעיכוב ביצוע פסק דין 2.65

 חלק ד׳: ערעורים

ל בית דין אזורי מחצית האגרה שהיתה ל פסק דין ש ר ע ו ע ר  (א) ע

 משתלמת אילו היה

ר תובענה ו ע ר ע  ה

ל צו בהליך ביניים או בקשה לצו ביניים 2.65 ל החלטה או ע ר ע ו ע ר  (ב) ע

 חלל, ה׳: ענינים שונים

 (א) העתק מכל מסמך שנעשה בידי בית הדין ושאינו העתק פוטוסטטי 0.12 לכל עמוד

 או חלק ממנו

 (ב) העתק פוטוסטטי שנעשה בידי בית דין 0.07 לכל עמוד

 או חלק ממנו

 (ג) העתק שאינו פוטוסטטי ושניתן למו״ל שהוכר לעניין זה 0.03 לכל 2 עמודים

 או חלק מהם״

ר ג ה ה י ר  ד׳ בטבת התשמ״ט (12 בדצמבר 1988) א

ל בית משפט מחוזי ) סגן נשיא ש m 3-813 

 מנהל בתי המשפט
 י ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 2114.

ץ התקנות 5155, כ׳׳ב בטבת התשמ״ט, 30.12.1988 293 ב ו  ק



 הודעת הסיוע המשפטי, התשמ״ט-־988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפט/ התשל״ג-3ד19'

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ובמבר 1988 לעומת המדד שפורסם ר עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נ ו ע י  שיעור עליית 1. ש

 ^ בחודש אוגוסט 1988 הוא 4.9%.

ל ) בסימן א׳ ש ב ) ־  סכומים מוגדלים 2. בהתאם לאמור בסעיף 1 יהיה נוסח התוספת הראשונה ופסקאות (א) ו

 התוספת השניה לתקנות, החל ביום כ״ד בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1989), כך:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 6(3))

ל רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא ל עדים מומחים, ש ל עדים, ש  (א) שכרם ש

. 2 ל הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984  יעלה ע

ל פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.  (ב) שכרו ש

ל 90.10 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.  (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה ע

ל 135.30 שקלים חדשים למבקש אחד.  (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה ע

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

ר הטרחה על בפיס הטיפול המשפטי כ  סימן א׳ - ש

 (א) בסעיף זה, ״בית־משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

ר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן: כ ת לפי תקנה 4(א)(3), יקבל ש  (ב) מי שנתמנה ליתן שרו

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דין,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
 בית משפט שלוט (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקימה בית משפט שלוט

 תביעת פינוי,

 סילוק יד 71.80 44.40 102.50 56.80 22.20

 קביעת שכר דירה 44.30 22.20 35.20 48.50 13.20

 קביעת גיל 32.10 27.40 35.50 22.20 22.20

 המרצה בתיק עיקרי 32.10 19.60 35.50 19.60 13.90

 ענין אחר 62.60 40.50 75.00 55.60 22.20

 ישיבה תזכורת, ישיבה

 ראשונה דיון לקביעת תאריך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן

 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דין,

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה

 כית משפט מחוזי (חד פעמי). קדם משפט ראיות נו0פת הגנה מתקיימת שונית

 צו ירושה

 (ללא התנגדות) 179.30

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 2048! התשמ״ד, עמי 2112! התשמ״ח, עמי 945.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220.
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 ישיבה תזכורת, ישיבה

 ראשונה דיון לקביעה חאדיך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן

 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דין,

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה

 בית משפט מחוזי (חד פעמי) קדט משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות

 מינוי אפוטרופוס

 (ללא התנגדות) 115.70

 בקשה למתן

 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית

 והאפוטרופסות,

 התשכ״ב-31962 88.00

 פשיטת רגל 98.80 64.70

 היתר נישואין 64.70 88.00 53.40 27.40

 ענין אחר 124.60 77.40 156.10 92.50 62.60 39.90

 המרצה בתיק

 עיקרי 53.40 35.20 27.20

 הבנה, כולל הופעות

 לצורך קבלת ישיבה לאחר מתן ישיבה נוספת
 בית־המשפט העליון צו על תנאי צו על תנאי למעט מתן פסק דין

 בג״צ 713.20 267.50

 בג״צ מסוג הביאם קורפוס 352.40 262.60

 הכנה ישיבה בבית המשפט

 ענין אזרחי 160.00 224.90

 בקשה להתרת נישואין , 124.60 53.40

 בקשת רשות לערעור 107.20 88.00

 דשם בית המשפט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון"

35.50 27.40 53.40 

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים ישיבה נדחית

 בית הדין הרבני של מבקש דיון או או ישיבה
 האזורים (חד פעמי) מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות

 תביעה 64.70 53.40 19.60

 תביעה נוספת למבקש 64.70 53.40

 הסכם גירושין לצורך

 הכללתו בפסק דין

 לגירושין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 3,023.70 שקלים חדשים 53.40

 שווי הנכסים עולה על 3,023.70 שקלים חדשים 107.20

 3 ס״ח התשכ״ב, עמ׳ 120.
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 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

 בית הדין הרבני הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת בית הדין הרבני הגדול

 ערעור 64.70 116.90 44.40 27.40

 ערעור כאשר הענין טופל בידי

 אותו עוו־ד־דין בדרגה ראשונה 64.20 116.90 44.40 27.40

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק־דין
 בית הדין האזורי של מבקש דיון או וישיבה שלא

 לעבודה (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 תביעה 56.80 40.50 75.10 55.60 22.20

 רשם 35.50 19.60 35.90 19.60 14.80

 בית הדין הארצי לעבודה

 ערעור על ועדת

 נכות וועדות רפואיות 44.40 56.80 80.50 22.20

 ערעורים אחרים 80.50 56.80 143.50 80.50 22.20

 רשם 56.80 80.50 22.20

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריה ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,

 ועדות נכות שבהן של מבקש דיון או ישיבה שלא
 שופט ונציג ציבור (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 ערר 124.60 56.80 88.00 56.80 22.20

 הוצאה לפועל תד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 35.60

 בקשות שונות בהעדר הופעה 25.80 12.90

 הופעה בפני רשם בענין אחר 35.60

 איחוד תיקים 117.00 19.60"

ן מ ג ו ל  ם ק

ל משרד המשפטים  ש

י י  ח

 המנהל הכללי

 כ״ו בכסלו התשמ׳׳ט (5 בדצמבר 1988)
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