
 רשומות

 קובץ התקנות
 כ׳׳ד בטבת התשמ״ט 5156 1 בינואר 1989

 עמוד

ך ר ר ע י י ם מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה) (פטור מהיטל נ תי רו  צו היטל על שי

298 . . . , התשמ״מ-1989 . ( ן קו (תי  אחר)

, התשמ״ט-1989 298 ( ן קו (תי ק הזרע) נ ב ) ם ע ות בריאות ה  תקנ

, התשמ״ט-1989 . . 298 ( ן ג קבלנים רשומים)(תיקו ו ו סי ת( ו אי ות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנ  תקנ

ם (הוראת שעה) (קביעת מחירי אשפוז) (תיקון מס׳ 2), רותי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי

 התשמ״ט-1989 299

, התשמ״ט-1989 300 ( ן )(תיקו ז יקו י נ ר ו אז ות( נ  אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפו

, התשמ״ט-1989 300 ( ן רות טבע ואתרי הלאום(תיקו ר לגנים לאומיים, שמו  חוק עז
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304 . , התשמ״ט-1989 . גור) י ר טרחת סנ כ (התאמת ש לי  הודעת סדר הדין הפלי



 צו היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה) (פטור מהיטל
 נייר ערך אחר) (תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(15) לחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת

 שעה), התשמ״ה-1984 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1 . בסעיף 1 לצו היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ(הוראת שעה)(פטור מהיטל נייר ערך

, האמור בהגדרת ״נייר ערך אחר״ יסומן (1) ואחריו יבוא:  אחר), התשמ״ז-21987

 ״(2) נייר ערך חוץ שנרכש עבור תושב חוץ על ידי קרן להשקעות משותפות בנאמנות
 ובלבד שהקמת הקרן והרכישה נעשו לפי היתר המפקח על מטבע חוץ בבנק ישראל

 ובהתאם לתנאים שקבע.״

 כ״ט בחשון התשמ״ט (9 בנובמבר 1988)

 >חמ 3-1846) מ ש ה נ ם י ם

 שר האוצר

 סייח התשמ״ה, עמי 2! התשמ״ז, עמי 128.
 ק״ח התשמ׳׳ז, עמ׳ 1006.

 תקנות בריאות העם (בנק הזרע) (תיקון), התשמ״ט-989ז

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940', שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32

 לחיק־יסוד: הממשלה2, ובתוקף הסמכות לפי כל דין, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות בריאות העם (בנק הזרע), התשל״ט~31979 (להלן - התקנות
 העיקריות), אחרי המלים ״ובהתאם לתנאי ההכרה״ יבוא ״להלן - בנק הזרע)׳/

 2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הזרעה מלאכותית 3. הזרעה מלאכותית מתורם לא תבוצע אלא בבית חולים שיע; בו בנק זרע
 ומזרע שהתקבל מבנק הזרע. •

 כ״ד בתשרי התשמ״ט (5 באוקטובר 1988)

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  >חמ 3-970) ש

 שרת הבריאות
 י ע״ר 1940, תום׳ 1, עמי 191.

 2 סייח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 י ק״ת התשל״ט, עמי 1448.

 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(סיווג קבלנים רשומים)(תיקון)׳
 התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(3) ו־17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות,

 התשכ״ט-1969' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),

 התשמ״ח-21988 (להלן - התקנות), אחרי הגדרת ״סוג״ יבוא:

 י 0״ח התשכ״ט, עמי 219.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 1082.
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 ״עבודות באתר אחד״ - עבודו־׳. הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות

 בסמוך, מבחינת המקום והזמן.״

. בתקנה 6 לתקנות, במקום ״בספטמבר״ יבוא ״באוקטובר״. 2 

 כ״ו בכסלו התשמ״ט (5 בדצמבר 1988)

י ו ד ל  (חמ 3-638) דו

 שר הבינוי והשיכון .

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(קביעת מחירי אשפוז)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ"ט-989ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-11985

 1. במקום התוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(קביעת מחירי החלפת התוספת

, יבוא:  אשפוז), התשמ״ז״21987

 "תוספת
 (סעיף 1)

 מחיר ליום אשפוז בבת.י חולים פסיכיאטריים פרטיים:

 מתיר ליום אשפוז בשקלים
 שם בית החולים חדשים מיום 1.10.1988

 אלנית 35.42

 בליומנטל 49.71

 גן מגד 38.29

 החלמה ונופש 41.13

 חולון 29.96

 כפר גנים 35.43

 נאות מרגלית 38.29

 נוה יעקב 35.65

 נוה שלוה 38.29

 נס ציונה 29.69

 רוזנבלט 31.39

ת נשים 53.46" ר ז  ע

 ו׳ בכסלו התשמ״ט (15 בנובמבר 1988)

 (חמ 3-612)

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו ם ש י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר שרת הבריאות

 1 ס״ת התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 723, עמי 1081.
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 אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז) (תיקון), החשמ״ט-989ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח-1957 י, ולאחר
 התייעצות במועצת הניקוז, אני מכריז לאמור:

, אחרי אזור  תיקון התוספת 1. בתוספת להכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות(אזורי ניקוז), התש״ך-21960

 מם׳ 25 יבוא:

 ״אזור 26 מספר האזור: 26.

 שמו: ערבה תיכונה.

 האזור כולל את השטח הנמצא כמפורט להלן ומקיף גושי רישום קרקע שצויינו
 תחת כל אחד מהם:

 המועצה האזורית ערבה תיכונה. הגושים:

39046 39066 

39119 39067 

39040 39059 

39041 39060 

39042 39051 

39081 39052 

39082 39053 

39084 39054 

39083 39055 

39092 39044 

39045 

39043 

 כ׳ בכסלו התשמ״ט (29 בנובמבר 1988)

 (חמ 3-1090) א ר י ה נ ח מ ק י ן

 שר החקלאות

 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 4.
 ק״ת התש״ך, עמ׳ 288; התשמ״ג, עמ׳ 238.

 חוק עזר לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (תיקון), התשמ׳׳ט-1989

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו־ 21 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ג-1963',

 אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות שהגנים הלאומיים נמצאים בתחומן ובאישור מועצת גנים

 לאומיים ושמורות טבע, מתקינה רשות הגנים הלאומיים חוק עזר זה:

 החלפת תוספות 1. במקום התוספות השניה והשלישית לחוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי

, יבוא:  שניה ושלישית הלאום, התשכ״ז-21967

 י ס״ח התשכ״ג, עמי 1149 התשכ׳׳ד, עמ׳ 168! התשכ״ח, עמי 60.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 2863! התשמ״א, עמי 106.
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 ״תוספת שניה
 (סעיף 21)

 א. אגרות כניסה רגילות בשקלים חדשים:

 קבוצה של 30 קבוצה של 30
 עד 40 בני נוער עד 40 מבוגרים
 בגיל 5 עד 18 מגיל 18 מחיר

 מחיר כולל מע״ימ כולל מע״מ

 מבקרים מגיל
 5 עד 18 מבקרים מבוגרים
 המחיר כולל מגיל 18 המחיר

 בגן הלאומי מע״מ כולל מע״מ

240 120 8.00 

150 75 5.00 

120 60 4.00 

240 120 8.00 

78 39 2.60 

150 75 5.00 

150 75 5.00 

78 39 2.60 

240 120 8.00 

150 75 5.00 

240 120 8.00 

78 39 2.60 

120 60 4.00 

78 39 2.60 

120 60 4.00 

78 39 2.60 

120 60 4.00 

150 75 5.00 

78 39 2.60 

240 120 8.00 

120 60 4.00 

150 75 5-00 

150 75 5.00 

78 39 2.60 

150 75 5.00 

150 75 5.00 

120 60 4.00 

78 39 2.60 

 2.60 39 י 78

78 39 2.60 

120 60 4.00 

78 39 2.60 

 אכזיב 4.00

 אפק 2.50

 ארמון הישאם (יריחו) 2.00

 אשקלון 4.00

 בית הכנסת בית־אלפא

 (בקיבוץ חפציבה) 1.30

2.50 ,  בית שאן י

ם 2.50  בית שערי

 ברעם 1.30

 גן השלושה (סחנה) 4.00

 הרודיון 2.50

 חורשת טל 4.00

 חמת טבריה 1.30

ר ומוזיאון 2.00 חצו  תל־

 יחיעם 1.30

 כוכב הירדן 2.00

 כורסי 1.30

 כורזין 2.00

 מגידו 2.50

 ממשית (כורנוב) 1.30

 מעיין חרוד 4.00

 סבסטיה 2.00

 עבדת 2.50

 עין חמד (אקוה בלה» 2.50

 עין עבדת 1.30

 קומראן 2.50

ה (כולל סרי  קי

 התאטרון הרומי) 2.50

 קלעת נמרוד 00; 2

 קסטל 1.30

 שבטה 1.30

ד 1-30 ר ע ־ ל  ת

 תל-יריחו 2.00

ק יריחו 1.30  בית הכנסת העתי
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 קבוצה של 30
 עד 40 מבוגרים
 מגיל 8( מחיר

 כולל מע״מ

 קבוצה של 30
 עד 40 בני נוער

 בגיל 5 עד 18
 מחיר כולל מע״מ

 מבקרים מבוגרים
 מגיל 18 המחיר

 כולל מע״מ

 מבקרים מגיל
 5 עד 18

 המחיר כולל
 בגן הלאומי מע״מ

 מצדה - דרך הרכבל 4.00 8.00 120 240

ל הנחש והסוללה 2.50 5.00 75 150 י ב  מצדה - ש

 פארק אשכול - בעונת הרחצה 4.00 8.00 120 240

ן ־ כניסה ללא תשלום. ו גורי י ר בן ב  אחוזת ק

 מצדה - נסיעה ברכבל

 הלוך ושוב (מבוגר) 10

 כיוון אחד (מבוגר) 6

6 

4 

 הלוך ושוב (נוער, חיילים, סטודנטים)

 (כיוון אחד (נוער, חיילים, סטודנטים)

 בפארקים אשכול, אפק וכרמל

ב נוסעים פרטי 5 כ  דמי חניה ר

ניבוס 20  דמי חניה מי

 דמי חניה אוטובוס 40

 ב. אגרות כניסה מיוחדות

 1. האנשים והקבוצות המפורטים להלן ישלמו בגנים הלאומיים (למעט בפארקים) 75% מדמי

 הכניסה למבוגר:

 (א) קשישים - נשים מעל 60 וגברים מעל 65.

 (ב) סטודנטים.

 (ג) חברי החברה להגנת הטבע וחברי ארגון אכסניות הנוער.

 2. בגנים לאומיים, שניהולם משותף עם הרשויות המקומיות שבתחומן, אכזיב, אפק, אשכול,

 אשקלון, גךהשלושה (סחנה) ומעיין חרוד, ייהנו תושבי הישוב הסמוך להם מהנחות

 מיוחדות בכניסה אליהם, על סמך סידורים מיוחדים שייעשו בין רשות הגנים הלאומיים ובין

 הרשויות המקומיות והישובים, כאמור.

 ג. כרטיס אישי

 כרטיס אישי ששם המבקר רשום עליו אינו ניתן להעברה ולשימוש אדם אחר! מחיר הכרטיס - 22

 שקלים חדשים. הכרטיס ניתן לרכישה במשרדנו בתל־אביב. הכרטיס מקנה זכות לבקר בכל הגנים

 הלאומיים תוך 14 יום מהביקור הראשון, או תוך 21 יום מהביקור בגן הראשון לקבוצות תיירים

 מחיץ־לארץ והמגיעים לתקופה ארוכה יותר מ־14 יום, וזאת לפי אישור מיוחד של רשות הגנים

 הלאומיים.

 ד. שיעור תשלום יחסי

 קבוצות שמספר אנשיהן עולה על 40 מבקרים, אגרת הכניסה לכל מבקר שמעל ל־40 תהיה

 בשיעור המתאים באופן יחסי לדמי הכניסה של מבקר בודד בקבוצה בת 40 מבקרים.

 302 קובץ התקנות 5156, כ״ד בטבת התשמ״ט, 1.1.1989



 תוספת שלישית
 (סעיף 25)

 ה. פשורים מאגרות כניסה

 1. בעלי אישור כניסה מטעם רשות הגנים הלאומיים.

 2. עובדי המדינה ועובדי רשויות מקומיות, לשם מילוי תפקידם (פרט לשבתות וחגים).

 3. עתונאים וצלמים של העתונות והטלויזיה, לשם מילוי תפקידם - בתיאום מראש.

 4. מדריכי תיירים הנושאים תעודת מדריך מוסמך בת תוקף בעת מילוי תפקידם.

 5. חיילים בשירות חובה.

 6. נכים או נכים ממתנדבי היישוב שחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

, חלים עליהם. , או חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-41954  משולב]3

, חל עליהם.  7. שוטרים נכים שחוק המשטרה (נכים ונספים), התשט׳׳ו-51955

 8. סטודנטים לארכיאולוגיה המציגים תעודת סטודנט לארכיאולוגיה, פרט לגנים

 הלאומיים אכזיב, אפק, אשכול, אשקלון, גן־השלושה (םחנה), חורשת טל, מעיין

 חרוד, ועין־חמד.

 9. ילדים מתחת לגיל 5.״

. תחילתו של חוק עזר זה ביים כ״ד בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1989). תחילה 2 

 נתאשר.

 י״ח בטבת התשמ״ט .(26 בדצמבר 1988)

י א נ ב י ק ע  >חמ 8-117) י

 יושב ראש רשות הגנים הלאומיים

י ע ר . ד ה י ר  א

 שר הפנים
 3 ם״ח התשי״ט, עצן׳ 276¡ התשכ״ח, עמי 168.

 4 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 76; התשכ׳׳ט, עמ׳ 152.

 5 סייח התשט״ו, עמי 74.

 הודעת משכורת נשיא המדינה, התשמי׳ט-1989

 בהתאם לסעיף 3(ד) להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב-1982', ולסעיף 10 לחוק

, אני מודיע לאמור:  שכר מינימום, התשמ״ז-21987

 1. החל ביום כ׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 1988) תשולם לנשיא המדינה משכורת של הגדלת משכורת

 9,089 שקלים חדשים.

 י״ב בחשון התשמ״ט (23 באוקטובר 1988)

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  >חמ 3-362) א
 יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ק׳׳ת התשמ״ב, עמ׳ 1248; התשמ׳׳ד, עמ׳ 866; התשמ״ו, עמ׳ 1514; התשמ׳׳ז, עמ׳ 339, עמי 699! התשמ׳׳ח, עמ׳ 754.
 ס״ת התשמ״ז, עמי 68.
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 הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שבד טרחת סניגור), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו) לתקנות םדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974' (להלן - התקנות),

 אני.מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים חדשים לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום כ״ד

 בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1989) כדלקמן:

 תיאור הפעולה בבית משפט שלום בבית משפט מחוזי בבית המשפט העלי!

 עד 220

 73 עד 102

 89 עד 177

 37 עד 64

 עד 177

 37 עד 54

ר ג ה ה י ר  א

 סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 עד 37

 41 עד 89

 26 עד 37

 23 עד 37

 (1) תשלום תדיפעמי בעד ישיבה נפרדת

ר בערבות  שנועדה לשתרו

 (2) תשלום חד־פעמי בעד לימוד התיק,

נה בבית  עבודות הכנה וישיבה ראשו

 המשפט

 (3) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה

 (4) תשלום חד־פעמי בבית המשפט בשל

נה בבית ר, כולל ישיבה ראשו  ערעו

 המשפט, אם ראה בית המשפט שהיה

ר קושי מיוחד או הצריך פעולות ו ע ר ע  ב

 הכנה מיוחדות

ר שבו לא קבע בית המשפט ו ע ר ע  (5) - ב

 תשלום חד־פעמי כאמור בפסקה (4),

 בעד כל ישיבה

 י׳ בטבת התשמ״ט (18 בדצמבר 1988)

 (חמ 3-1485)

 העלאת שיעורי

 שכר טרחת

 סניגורים

 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200; התשמ״ה, עמ׳ 998; התשמ״ח, עמ׳ 290, עמ׳ 315, עמי 716, עמ׳ 956: התשמ״ט, עמ׳ 215.
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