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ס הכנסה(תיאומים בשל אינפלציה)(הון, נכסים קבועים וניכה מסף בשל ת מ ו  תקנ
ת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ״ט-989ן ח  פ

ל אינפלציה), ש י לפי סעיף 33(א) ו־33(ב)(2) לחוק מם הכנסה (תיאומים ב ת ו קף סמכ  בתו
ת אלה: ו נ ק ן ת י ק ת , אני מ סת נ ל הכ ם ש עדת הכספי ר ו ו ש י א ב , ו ' (להלן - החוק) 1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי ואגודה שיתופית

ת אלה ו נ ק ת  1. כ

 ״אגודה שיתופית״ -
 חקלאית:

 ״ישוב ספר״ - אחד מאלה:

ת המדינה עם מצרים, לו מ מאחד מגבו ״  (1) אגודה שיתופית המרוחקת לא יותר מי!) ו ק
ל המכס עם ירדן:  לבנון וסוריה או מגבו

ת והגדה ר נ  (2) אגודה שיתופית הנמצאת בתחום שבין נהר הירדן, דרומית לים כ
בר 10 ק״מ מערבה או מזרחה מהם:  המערבית של ים המלח, לבין קו העו

ר י ן יהב, ע י  (3) הישובים אילות, באר צופר, גרופית, חצבה, יהל, יטבתה, סמר, ע
ר (מרכז אזורי). ז ספי  אובות, פארן, קטורה ומרכ

 2. הון של אגודה שיתופית הוא סך כל הפריטים שלהלן:

ת ספת א׳ לחוק לאחר שתואמו לפי הוראו  (1) הסכום הכולל של פריטי ההון כאמור בתו
ל רכישתם, הקמתם או ש ו מהמדינה ב תקבל ספת האמורה, למעט מענקים שנ  סעיף 3 לתו

ה 3 כנכסים שאינם נכסים קבועים.  בנייתם של הנכסים המפורטים בתקנ

נות  (2) בקיבוץ ובמושב שיתופי, בנוסף להון כאמור בפסקה (1) גם סכום יתרת הפקדו
 לזכות חבר או הורי חבר בקיבוץ או במושב השיתופי.

ספת ב׳ לחוק למעט  3. נכסים קבועים של אגודה שיתופית הם נכסים קבועים כהגדרתם בתו
 נכסים כמפורט להלן:

 (1) מבנה ציבורי המשמש לאחד מאלה: מוסדות חינוך, בתי ספר, גני חובה, מוסדות
, ת ו  עליית הנוער, אולפני עולים, בתי כנסת, מקווה טהרה, ספריה, בית עם, בית תרב

 מפעל הנצחה, מרפאה וחדר חולים:

 (2) מבנה ומיתקן בטחון המשמשים לאחד מאלה: מקלט וחדר בטחון באגודה שיתופית
ת ו ב ר ק וציוד בטחוני אחר ל ש י נ  שהיא ישוב ספר, גדרות בטחון, תאורה בטחונית, מחסנ

ת מוסמכת לענין זה: ת על פי הוראות רשו י נ ו  תוספות בניה שהן בניה בטח

ב אחר, של אגודה שיתופית שהיא ישוב ספר, המשמשים לטיפול כ לנס או כלי ר  (3) אמבו
 בנפגעים לפי הנחיות הרשות המוסמכת לכך.

 4. סכום הנכסים הקבועים לגבי אגודה שיתופית יהא סכום הנכסים הקבועים, בניכוי מחצית
סקת בו, והכל לפי ם הנכסים המפורטים להלן שאינם משמשים לעסק שהאגודה השיתופית עו  סכו

 ערכם הרשום במאזן, כהגדרתו בתוספת ב׳ לחוק:

ת כ ר ע ע לכל אחד מאלה: כבישים, דרכים, גדרות, מ ק ר ת להכשרה ולפיתוח ק  (1) תשתי
ת תקשורת: ש ר  ניקוז וביוב, רשת חשמל ו

 הון של אגודה
 שיתופית

 נכסים קבועים
 של אגודה

 שיתופית

 סכום הנכסים
 הקבועים של

 אגודה שיתופית

 ס״ח התשמ״ה, עמי 172.
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ת שחיה, ומיתקן ספורט: כ י ר ב נת נוי ציבורית, מבנה המשמש ל  (2) קרקע המשמשת לגי

 (3) לגבי אגודה שיתופית שאינה ישוב ספר - מבנה המשמש למקלט וחדר בטחון:

ת או ו ב ר  (4) לגבי אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי שאין לו בית עם, בית ת
ת וסף לנכסים המפורטים בפסקאו ת - בנ ו ב ר  מפעל הנצחה העשוי לשמש בית עם או בית ת

 (1) ו־(3) - גם חדר האוכל של האגודה השיתופית.

ת המס, לגבי אגודה שיתופית, יהיו בהתאם שינויים בהון  5. השינויים בהון ובנכסים הקבועים במהלך שנ
ד ל ה מ ב

ס ° ה 0 ת נ ה ש יתנ ת א׳, שנ פ ס ו ת ף 1א(א)(10), ל ספת ג׳ לחוק: הלוואה שהיא פריט הכלול בסעי  להוראות תו
 בשנת המם, תהווה שינוי חיובי.

וסף בשל ניכוי בשל פחת ותר ניכוי נ ה 3, לא י  6. (א) לגבי נכסים המפורטים בסעיפים קטנים 1 עד 3 בתקנ
 פחת.

ותר ניכוי נוסף בשל ה 4 - י  (ב) לגבי נכסים קבועים של אגודה שיתופית כמפורט בתקנ
 פחת בגובה מחצית מהניכוי בשל פחת הקבוע בסעיף 3(ב)(1) לחוק.

ל פחת לפי ש וסף ב ותר ניכוי נ  (ג) לגבי נכסים קבועים אחרים של אגודה שיתופית, י
 סעיף 3 לחוק.

ת אלה החל משנת המס 1985. תחולה ו  7. תחולתן של תקנ

 י״ב בחשון התשמ״ט (23 באוקטובר 1988)
ם י ס ה נ ש  (חמ 3-1494) מ
ר האוצר  ש

 צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ״ט-1989

1 (להלן - החוק), קף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד-1954  בתו
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ל לפי סעיף 13א(ב) לחוק לפני ל לבן זוג של נכה שנפטר, אשר היה זכאי לתגמו  1. התגמו
, יהיה בשיעורים 2 ׳ג-1983 יסתו לתוקף של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מם׳ 11), התשמי  כנ

 כמפורט להלן:

 (1) היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־10% עד 18% - 63% מן המשכורת המשתלמת
 אותה שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו כ״ב של הדירוג האחיד:

רת כאמור: ת נכות מ־19% עד 39% - 65% מן המשכו  (2) היה הנכה שנפטר בעל דרג

רת כאמור! ת נכות מי40% עד 49% - 72% מן המשכו  (3) היה הנכה שנפטר יבעל דרג

 הכל בניכוי הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקור אחר.

ל תחילה ותחולה בר 1988) והוא יחול על תגמו  2. תחילתן של צו זה ביום כ׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטו

 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1988 ואילך.

 י״ד באדר א׳ התשמ׳׳ט (19 בפברואר 1989)
ם ר ן פ ו ע מ  >חמ 3-818) ש

ר האוצר  ש
 י 0׳׳ח התשי״ד, עמ׳ 76! התשמ׳׳ג, עמ׳ 56.

 1 ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 56.

 העלאת שיעור
 התגמול לבן זוג

 של נכה נזקק
 שנפטר
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 צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ״ט-989ץ

קף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק),  בתו
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ל לבן זוג של נכה נצרך שנפטר, כאמור בסעיף 13א(ב) לחוק, יהיה 72% מסף כל  1. התגמו
רתו היא כ״ב של הדירוג האחיד, רת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד מדינה שדרגת משכו  המשכו

 בניכוי הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקור אחר.

ל  2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בתשרי התשמ׳׳ט (1 באוקטובר 1988) והוא יחול על תגמו

 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1988 ואילך.

 העלאת שיעור
 התגמול לבן זוג

 של נכה נצרך
 שנפטר

 תחילה ותחולה

ס ר ן פ ו ע מ  ש
ר האוצר  ש

אר 1989)  י״ד באדר א׳ התשמ״ט (19 בפברו
 (חמ 3-818)

 סייח התשי״ד, עמ׳ 76; התשמ״ג, עמי 56.

 תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון מס׳ 4), התשמ׳׳ט-989ו

1 (להלן - קף סמכותי לפי סעיפים 24 ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954  בתו
ת אלה: ו  החוק), אני מתקין תקנ

ה 14א(א), בפסקה נ ק ת , ב 2 1955- ת נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט״ו ו נ  1. בתק
 (1), במקום ״ל־95%״ יבוא ״ל־98%״ ובמקום ״85%״ יבוא ״88%״.

 תיקון תקנה 14א

ת אלה ביום כ׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 1988) והן יחולו על ו  2. תחילתן של תקנ

 תגמולים המשתלמים בעד חודש אוקטובר 1988 ואילך.
 תחילה ותחולה

ם ר ן פ ו ע מ  ש
ר האוצר  ש

 י״ד באדר א׳ התשמ״ט (19 בפברואר 1989)
 (חמ 3-319)

 1 סייח התשי״ד, עמי 76: התשמ״ג, עמי 56.

 2 ק״ת התשט״ו, עמי 785: התשמ״ז, עמי 747 ועמי 1185-, התשמ״ח, עמי 343.

 צו נכי רדיפות הנאצים (העלאת שיעור התגמולים), התשמ"ט-1989

קף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957' (להלן - החוק),  בתו
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 קביעת השכר 1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 81% מסך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי
ע עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י״ט/2 של הדירוג האחיד. ב י ק ,  ד

רת הנהוגה אותה ל לנכה נצרך כאמור בסעיף 4א(א) לחוק יהיה 96% מסך כל המשכו  תגמול לנכה 2. התגמו
י שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד. י צ  נ

 סייח התשי״ז, עמי 103: התשמ״א, עמי 2: התשס״ג, עמי 118.
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ל תחילה ותחולה  3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 1988) והוא יחול על תגמו

 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1988 ואילך.

 י״ד באדר ב׳ התשמ״ט (19 בפברואר 1989)
 >חמ 3-1494) ש מ ע ו ן פ ר ס

 שר האוצר

 צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ״ט-989ו

קף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק. נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק),  בתו
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ל לנכה נזקק כאמור בסעיף 4ד(א) לחוק יהיה: תגמול לנכה  1. התגמו
 נזקק

רת המשתלמת אותה שעה  (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 63% מן המשכו
 לעובד המדינה שדרגת משכורתו כ״ב של הדירוג האחיד!

 (2) לנכה •שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 65% מן המשכורת כאמור!

ת נכותו מ־40% עד 49% - 72% מן המשכורת כאמור.  (3) לנכה שדרג

ל תחילה ותחולה ו מ ג  3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 1988) והוא יחול על ת

 המשולם בעד חודש אוקטובר 1988 ואילך.

 י׳יד באדר א׳ התשמ״ט (19 בפברואר 1989)
ס ר ן פ ו ע מ  >חמ 13-818 ש

ר האוצר  ש

 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 76! התשמ״ג, עמ׳ 56.

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים
 להשתלמות במוסדות להשכלה עליתיכונית) (תיקון מס׳ 6), התשמ׳׳ט-1989

קף סמכותי לפי סעיפים 33(א) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים  בתו
ת אלה: ו  ושיקום), התש׳יי-1950 י, אני מתקין תקנ

ת ליתומים תיקון תקנה 10 ו (הקל ם) קו ת משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושי ו ה 10 לתקנ  1. בתקנ
ת משנה (א)(3), במקום נ ק ת , ב 2 ת במוסדות להשכלה על־תיכונית), התשי״ט-1959  להשתלמו

 ״48%״ יבוא ׳׳51.4%״.

ת אלה ביום כ״א בחשון התשמ״ט (1 באוקטובר 1988). תחילה ו  2. תחילתן של תקנ

 י״ז באדר א׳ התשמ״ט (22 בפברואר 1989)
ן י ב ק ר ח צ  1חמ 3-1403) י י
ר הבטחון  ש

 1 0״ח התש״י, עמ׳ 162! התשמ״ז, עמ׳ 42.

 2 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 848! התשמ״ו, עמי 608; התשמ״ח, עמי 203.
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 צו משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום)(העלאת שעורי תגמולים)
 (תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני 1 ^ צ ס - י ״ ש ת  ה

 מצווה לאמור:

ת חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי  תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו משפחו
2 (להלן - הצו העיקרי), במקום ״92%״ יבוא ״98.4%״.  תגמולים), התשמ״ח-1987

 תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״122%״ יבוא ״124.4%״.

, במקום ׳׳43.5%״ יבוא ״44.4%״.  תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לצו העיקרי

 תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום ״64%״ יבוא ״65.2%״.

 תחילה 5. תחילתו של צו זה ביום כ״א בחשון התשמ״ט (1 באוקטובר 1988).

 י״ז באדר א׳ התשמ״ט (22 בפברואר 1989)
ן י ב ק ר ח צ  (חמ 3-1502) י

 שר הבטחון

 1 סייח התש״י, עמי 162.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 203.

 תקנות הנכים(תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס׳ 5),
 התשמ״ט-989ו

ם ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח לי כים(תגמו קף סמכותי לפי הסעיפים 7ב ו־48 לחוק הנ  בתו
ת אלה: ו נ ק , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין ת 1 לב]  משו

ת הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), ו ה 1 לתקנ  1. בתקנ
, במקום הטבלה יבוא: 2  התשל״ז-1977

 דרגת הנכות והמצב המשפחתי התוספת בשקלים חדשים

 1. מ־40% עד 49% 59.40

 2. מ־50% עד 59% 89.10

 3. מ־60% עד 69% 118.80

 4. מ־70% עד 79% 148.50

 5. מ־80% עד 100% 178.20

- 100% 6. 

ת (פרפלגיה): ו נ  (א) בשל שיתוק גפיים תחתו

 רווק, גרוש או אלמן 475.20

 נשוי 326.70

 ס׳׳ח התשי״ט, עמי 276.- התשמ״ד, עמ׳ 140.
 ק״ת התשל״ז, עמי 861; התשמ״ח, עמי 207.
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 התוספת בשקלים חדשים
 (ב) בשל שיתוק חצי גוף (המיפלגיה):

 רווק, גרוש או אלמן 356.40

 נשוי 178.20

 (ג) בשל עיוורון מלא:

 רווק, גרוש או אלמן 1336.50

 נשוי .1039.50

 7. 100% + נכות מיוחדת -

 (א) בשל קטיעת. 2 רגליים מתחת לברך:

 רווק, גרוש או אלמן 608.85

 נשוי 490.05

 (ב) פרפלגיה, פגוע ראש שאינו שולט על הסוגרים,
 קטוע שתי רגליים, אחת לפחות מעל הברך,

ודרופלג שאינו מעסיק מלווים:  קו

 רווק, גרוש או אלמן 1039.50

 נשוי 920.70

 (ג) המיפלגיה, פגוע ראש השולט על הסוגרים,

 קטוע 2 ידיים:

 רווק, גרוש או אלמן י 920.70

 נשוי 742.50

 (ד) קוודרופלג שמעסיק מלווים:

 רווק, גרוש או אלמן 727.65

 נשוי 608.85

ת אלה ביום כ״א בחשון התשמ׳יט (1 באוקטובר 1988). תחילה ו  2. תחילתן של תקנ

אר 1989)  י״ז באדר א׳ התשמ״ט (22 בפברו
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 13-700 י
 שר הבטחון

 תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
 וההליכה) (תיקון מס׳ 6), התשמ״ט-989ו

קף סמכותי לפי סעיפים 7ד ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-11959 נוסח  בתו
ת אלה: ו , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנ 1 לב]  משו

ב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה תיקון תקנה 3 ק ת הנכים (תוספת מיוחדת ע ו נ ה 3 לתק  1. בתקנ
. / , בפסקה (1), בטור ב׳, במקום ״52%״ יבוא ״55%׳ 2  וההליכה), התשמ״ד-1984

 י ס״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 276¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 140.
 2 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 2068: התשמ״ח, עמ׳ 205.
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ת אלה ביום כ״א בחשון התשמ״ט (1 באוקטובר 1988). ו  תחילה תחילתן של תקנ

ן י ב ק ר ח צ  י
ן  שר הבטחו

 י״ז באדר א׳ התשמ״ט (22 בפברואר 1989)
 (וזמ 3-1144)

 צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעוד השכר הקובע, הדרגה הקובעת
 והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (תיקון), התשמ״ס-989ן

1 לב] וסח משו נ ם ושיקום), התשי״ט~1959 [ לי תגמו ם( כי קף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הנ  בתו
ל הכנסת, אני ר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה ש  (להלן - החוק), בהתייעצות עם ש

 מצווה לאמור:

ל (העלאת שיעור השכר הקובע, הדרגה הקובעת, והתגמו ם) קו  1. בצו הנכים (תגמולים ושי
סה ונצרך), ר;תשמ״ח-21987 -  לנכה מחוסר פרנ

 (1) בסעיף 1, במקום ״77%״ יבוא ׳׳81%׳׳!

 (2) בסעיף 4, במקום ״95%״ יבוא ״%%״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א בחשון התשמ״ט (1 באוקטובר 1988).

ן י ב ק ר ח צ  י
ן ר הבטחו  ש

 י״ז באדר א׳ התשמ״ט (22 בפברואר 1989)
 (חמ 3-1755)

 סייח התשי״ט, עמי 270¡ התשמ״ד, עמי 140.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 208.

 תיקון סעיפים
 1 ו־4

 תחילה

 תקנות פיקוח על בתי־ספר (בדיקות רפואיות של עובדים) (תיקון),
 התשמ"ט-989ז

ן , אני מתקי 1 קף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק פיקוח על בתי־םפר, התשכ״ט-1969  בתו
ת אלה: ו  תקנ

2 ־ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), התש״ל-1970 ת פיקוח על בתי ו ה 2 לתקנ  1. בתקנ
, במקום ״בדיקת שיקוף רנטגן או צילום רנטגן של ת משנה(א) נ ק ת ת העיקריות), ב ו  (להלן - התקנ
ללת אנמנזה מלאה ובדיקה פיזית  בית החזה (להלן - בדיקת רנטגן)״ יבוא ״בדיקה רפואית הכו

 (להלן - בדיקה רפואית)״.

ות - ת העיקרי ו  2. בתקנה 5 לתקנ

 (1) במקום ״בבדיקת רנטגן״ יבוא ״בבדיקה רפואית״;

 (2) המלים ״בבדיקת רנטגן חוזרת או״ - יימחקו!

 (3) אחרי ״בכל בדיקה״ יבוא ״רפואית״.

ות - בטלות. ת העיקרי ו נ ת 6 ו־7 לתק ו  3. תקנ

ר ו ב צ ק ע  ה׳ באדר ב׳ התשמ״ט (12 במרס 1989) י

ת או  >חמ 2110־» שר הברי

 1 מ״ח התשכ׳׳ט, עמי 180.

 2 ק״ת התש״ל, עמי 2183.

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 5

 ביטול תקנות
 6 ו־7
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 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 20), התשמ"ס-989ו

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני רה'  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבו
ת אלה: ו  מתקין תקנ

, יבוא: החלפת התוספת 2 רה, התשכ״א-1961 ת התעבו ו  1. במקום התוספת הראשונה לתקנ
 הראשונה

 ״תוספת ראשונה
 חלק א׳

נות נהיגה, בחינות נהיגה ו ת בעד רשי רו  אג
ת לנהג אי  ובעד בדיהה רפו

 טור כ׳
 טור א׳ בשקלים חדשים

נה ובעת ה 204, בעת הגשת הבקשה לבחי נה לפי תקנ  1. בעד בחינה ראשו

ה 210 32 עת מועד נוסף כאמור בתקנ  קבי

וספת על הבחינה 32  2. בעד כל בחינה נ

 3. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים 32

 4. בעד רשיון נהיגה לתקופה של שנה 16

 5. בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים 3 ו־4 8

 6. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רשיון נהיגה או תעודה:

 (1) בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה

 לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳ 107

 (2) בעד בדיקה חוזרת 54

ר 161 ר  ן (3) בעד ערר לועדת ע

 (4) בעד בדיקה לבקשה לרשיון נהיגה לרכב ציבורי 161

 7. בעד מתן רשיון נהיגה בינלאומי ותעודה לפי תקנה 566:
ב אחד או יותר 8 כ ג ר  (1) בעד רשיון נהיגה בינלאומי לסו

 (2) בעד תעודה או אישור 8

 חלק ב׳

ר לנהיגה או בעד פ נות לבתי ס ו ת בעד רשי ו ר ג  א
נות להוראה והדרכה של נהיגה ו  רשי

ר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה פ  1. (א) בעד רשיון לבית ס
תו של בית הספר עומד לצרכי הוראה רכב אחד בלבד 97  וכשלרשו

 (ב) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה
תו של בית הספר עומד לצרכי הוראה יותר מרכב אחד 193  וכשלרשו

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; ס״ח התשמ״ו, עמי 56.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425: התש״ל, עמי 699: התשמ״ט, עמי 250.
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 טור ב
 טור א' בשקלים חדשים

 2. (א) בעד רשיון להוראת נהיגה או בעד היתר להוראה עיונית או בעד

 היתר לניהול מקצועי או בעד חידושם כשתקפם עד שנה 32

 (ב) בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה 32

ת היתר לניהול מקצועי 32 ל ב ק  (ג) בעד בחינה ל

ה 253 16 וספת כאמור בתקנ  (ד) בעד כל בחינה נ

 3. בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה 8

 חלק ג׳

ב כ ת לכלי ר ת ושינוי רישום הבעלו מו ת בעד רשי רו  אג
 ובעד בדיקתם

ב היא: כ ר ת ב  1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלו

וע ואופנוע ת תלת־אופנ ו ב ר  (א) אופניים עם מנוע עזר, קטנוע, אופנוע, ל

1 ב צדי 5 כ  עם ר

ר המופעל במנוע ת טרקטו ב מכל סוג המופעל במנוע בנזין, לרבו כ  (ב) ר
 דיזל ולמעט רכב המפורט בסעיף קטן (א) 45

ר 75  (ג) רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטו

ת ו ב ר  2. אגרה בעד רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דוישימושי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל, ל
ב פרטי דו־שימושי ולמעט אופנוע ואוטובוס פרטי, או בעד חידוש הרשיון היא: כ  ר

 האגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

 כשתפוםת גלילי
 המנוע בםמ״ק

 עד 1,000 209 188 166

 מ־ 1,001 עד 1,750 300 268 263

 מ־ 1,751 עד 3,000 574 526 461

 מ־ 3,001 ומעלה 697 638 537

ב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס, המופעל על ידי מנוע דיזל, או אגרה כ ר  3. אגרה בעד רשיון ל
 בעד חידוש הרשיון, לתקומה של שנה אחת, תהיה בשיעור של 644 שקלים חדשים.

ב צדי היא: כ ת אופנוע ואופנוע עם ר ל ת  4. אגרה בעד רשיון לאופנוע, לאופניים עם מנוע עזר, ל

 בשקלים חדשים
 גשתפוסת גלילי המנוע בממ״ק כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 עד 50 11

 מ־ 51 עד 150 38

 מ־ 151 ומעלה 70

רכב ת ו פו  5. (א) אגדה בעד רשיון לרכב מסחרי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרי
 חילוץ המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרשיון היא:
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 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

 כשמשקלו הכולל
 המותר בק״ג

91 

70 

97 

75 

102 

91 

 עד 4,000

 מ־4,001 ומעלה

ב כאמור בפסקה (א) המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש כ ר  (ב) אגרה בעד רשיון ל
 הרשיון היא:

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

 כשמשקלו הכולל
 המותר בק״ג

429 

553 

772 

451 

553 

772 

 עד 16,000 461

 מי16,001 עד 20,000 574

 מ־ 20,001 ומעלה 772

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של ששה חודשים

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

 כשמשקלו הכולל
 המותר בק״ג

209 

268 

386 

220 

279 

386 

 עד 16,000 231

 מ־16,001 עד 20,000 279

 מ־20,001 ומעלה 386

ל שנה היא:  6. אגרה בעד רשיון לאוטובוס או בעד חידוש רשיון כאשר הרשיון ניתן לתקופה ש

 טור ב׳
 בשקלים חדשים

129 

236 

 כשהאוטובוס מופעל -

ל ידי מנוע שאינו מנוע דיזל  ע

ל ידי מנוע דיזל  ע

ר שניתן לגביו רשיון לפי צו הפיקוח על ו לרכב פרטי להסעת סי  7. אגרה בעד רשיון למונית ו
, או בעד 3 , התשמ״ה-1985  מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב)

 חידושם היא:

 (א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

 טור ב׳
 בשקלים חדשים כאשר

 הרשיון ניתן לתקופה של שנה

32 

43 

 טור א׳
 כשמספר מקומות הישיבה

 לנוסעים מלבד הנהג

 עד 4

 5 ומעלה

 3 ק״ת התשמ״ה, עמי 1164.
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 (ב) כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

 טור א׳ טור ב׳
 כשמספר מקומות הישיבה בשקלים חדשים כאשר

 לנוסעים מלבד הנהג הרשיון ניתן לתקופה של שנה

 עד 4 145

 5 ומעלה 241

ר או בעד חידוש הרשיון היא:  8. אגרה בעד רשיון לטרקטו

 טור ב׳
 בשקלים חדשים

 טור א' כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

ר מופעל -  כשהטרקטו

 על ידי מנוע בנזין 54

 על ידי מנוע דיזל או אחר 156

ר המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רשיון היא: ו ר ג  9. אגרה בעד רשיון ל

 טור א׳ טור ב׳
 כשמשקלו הכולל בשקלים חדשים כשהרשיון

 המותר בק״ג ניתן לתקופה של שנה

 עד 4,000 16

 מ־ 4,001 עד 8,000 38

 מ־ 8,001 ומעלה 86

ת בעד רשיון נתמך או בעד חידוש רשיון היא 86 שקלים חדשים. תי  10. אגרה שנ

ת בעד רשיון לרכב נוסעים פרטי, לרכב פרטי דו־שימושי, לאופנוע ולאופניים תי  11. אגרה שנ
 עם מנוע עזר, הרשומים על שם נכה בלבד או בעד חידושם היא 5 שקלים חדשים.

, בין מנועי ובין שאינו מנועי -  12. אגרה בעד היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי

ווסף  (א) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי וצויין כי מותר שההסעה תהיה בשכר, תי
ספת בסכומים אלה: ת הרשיון תו ר ג א  ל

י שקלים חדשים י י י ״ י ״ , ״ _ , ״ . , 

32 

54 

97 

ב מסחרי ולא צויין כי ההסעה תהיה בשכר או צויין שלא כ ר  (ב) ניתן היתר להסיע נוסעים ב
ספת בסכומים אלה: ווסף לאגרת הרשיון תו  תהיה בשכר, תי

 ל־3 חודשים

 ל־6 חודשים

 לשנה
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 שקלים חדשים
תר ניתן -  כשההי

 ל־3 חודשים 16

 ל־6 חודשים 27

 לשנה 54

ת בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף 9 לפקודה או בעד חידושו היא 332 שקלים תי  13. אגרה שנ
 חדשים.

ב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה 278 היא 8 שקלים כ  14. אגרה בעד רשיון ר

 חדשים.

ספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון הרשום על שם מוסד לסיוע טכני  15. .על אף האמור בתו
 או אגודה לעזרה וצדקה -

רה והניתן לאחד מכלי רכב המפורטים  (1) מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שר התחבו
ספת וו - 5 שקלים חדשים.  בתו

ב שאינו כ ר רה והניתן ל  (2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבו
בלת מתים - 5 שקלים חדשים.  משמש אלא להו

 (3) ״אילן״ איגוד ישראלי לילדים נפגעים - 5 שקלים חדשים.

 (4) ״אקים״ אגודה לקימום מפגרים - 5 שקלים חדשים.

 16. אגרה בעד כפל רשיון רכב, כפל אישור על תוקף רשיון רכב, כפל אישור רישום שינוי
ת על רכב, או כפל רשיון סחר היא:  בעלו

 שקלים חדשים

ב או כפל אישור 8 כ  כפל רשיון ר

ר 32 ח ל רשיון ס פ  כ

 17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית של
ת (2) ו-(3),של סעיף 17(א) לפקודה היא 16 ב שאינו פטור מאגרת רשיון לפי פסקאו כ  ר

 שקלים חדשים.

ת בעל הרשיון לפי תקנה 380 היא 54 ש ק ב הניתן לפי ב כ  18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה ר
 שקלים חדשים.

ב כ ר ב מסוג נ״נ או חידושו היא 5 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ב כ  19. האגרה בעד רשיון ר
 כל אלה:

 (1) הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור!

ינות כנגד מיקוש! ת משורי ו ו בו מנוע דיזל ומערכת ספג  (2) הותקנ

ר בלבד. פ ת שדות משק ס לו עתו לנסיעה בדרכי עפר בגבו ו גבלה תנ  (3) הו

ת מנוע דיזל במונית היא 965 שקלים חדשים. ב כ ר  20. אגרה בעד ה

 21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא:
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 טור ב׳
 בשקלים חדשים

54 

64 

113 

 טור א׳

ב פרטי כ  ר

ב עבודה כ  רכב מסחרי או ר

 אוטובוס

ת האגרה בעד לוחית מספר, שתיקבע בחוק  22. אגרה בעד רשיון לאופניים או לתלת־אופן לרבו
נה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט  עזר שהתקי

 להלן:

 לאופניים - 8 שקלים חדשים.

 לתלת־אופן - 8 שקלים חדשים.

ה 577, תהיה יסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו׳ בה לפי תקנ  23. אגרה בעד כנ
ת הברית ב לצידו בטור ב׳ בדולרים של ארצו ב להלן בטור א׳ בשיעור הנקו קו  לגבי רכב כנ
ל הדולר כפי שפרסם בנק  של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג ש

 ישראל ביום התשלום:

 טור א׳ טוו- ב׳

 האגרה
 ארץ מוצא סוג הרכב משקל כולל מותר בק״ג בדולרים של ארה״ב

 פטור

15 

30 

"35 

 מ־10,000 עד 20,000

 מ־ 20,001 עד 40,000

 מ־40,001 עד 55,000

 אוטובוס ציבורי

ב מסחרי כ  ר

ב מסחרי כ  ר

 רכב מסחרי

 מצרים

 מצרים

 מצרים

 מצרים

ב צ ה ק ש  מ
רה  שר התחבו

 ה׳ באדר ב׳ התשמ״ט (12 במרס 1989)
 (חמ 3-83)

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגדות לפי תקנות
 התעבורה) (מס׳ 2), התשמ״ט-989ו

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

ר בהן. , יהיו כאמו רה (תיקון מם׳ 20), התשמ״ט--21989 ת התעבו ו נ ת בתק בו קו ת הנ  1. האגרו

 ל׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט (7 במרס 1989)
 (חמ 3-83)

ב צ ה ק ש  מ
רה ר התחבו  ש

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשמ״ט, עמי 609.

 קביעת מחיר .
 שירותי רישוי

 שלפי תקנות
 התעבורה
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ף סווארות אחיד),  צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הודאת שעה)(תעדי
 התשמ״ט-989ו

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

 1. מחיר שירותי הסווארות יהיה כקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי קביעת מחיר
. 2 ׳מ-1989  לשירותי סווארות) (תיקון מס׳ 5), התשמ׳

 כ״ה באדר א׳ התשמ״ט (2 במרס 1989)

ס ר ן פ ו ע מ ב ש צ ה ק ש  מ
ר האוצר ר התחבורה ש  ש

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשל׳׳ח, עמי 610: התשמ״ט, עמי 593.

 הודעת העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים) (מס׳ 2),
 התשמ״ט-1989

ת העיריות (חתימה על מסמכים מםויימים), ו נ  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתק
, ועקב התנודות במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:  התש׳׳ך-1959' (להלן - התקנות)

ל 1989) העלאת הסכום ת, יהיה מיום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ם (1 באפרי ו ה 2 לתקנ ב בתקנ  1. הסכום הנקו
נת אלפים שקלים חדשים. הנקוב בתקנה  שמו

 כ׳׳ט באדר א׳ התשמ׳׳ט (6 במרס 1989)
ת ה  >חמ 13-654 ד ב ק

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ק״ת התש״ך, עמי 400: התשמ״ב, עמי 347: התשמ״ט, עמי 215.

 הודעת שמורות הטבע (הצמדת אגרות) (מס׳ 2), התשמ״ט-989ו

1 , התשמ״א-1981 רות טבע (הצמדת אגרות)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ג) לחוק עזר לשמו
 (להלן - חוק העזר להצמדה), אני מודיע לאמור

ב האמור עדכון התוספת ק , כפי שתוקן ע 2 ב-1972 ׳ ספת השניה לחוק עזר לשמורות טבע, התשל׳  ! . נוסח התו
ה י נ ש ל 1989) כלהלן: ה  בסעיף 1(ב) לחוק העזר להצמדה, הוא מיום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ט (1 באפרי

ם י ש ד ם ח י ל ק ש  ב

 לשמורת החולה, לשמורת גמלא,
 תל־דן, בניאס, לשמורת התנור, עין אפק,

 מערת הנטיפים, נחל מערות, דור הבונים,
 סוג המבקרים האלמוגים אילת עין גדי כרמל, יטבתה

 א. מבוגרים מעל גיל 18 י-
 1. לבודד 5.70 4.50 3.00

 2. ליחיד בקבוצה בת
 25 מבקרים ומעלה 4.30 3.40 2.30

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1532.

 1 ק״ת התשל״ב, עמי 1253: התשמ״ט, עמי 567.

 קובץ התקנות 5174, כ״א באדר ב׳ התשמ״ט, 28.3.1989 615



 בשקלים חדשים

 לשמורת גמלא,
 עין.אפק,

 דור הבונים,
 כרמל, יטבתה

 לשמורת התנור,
 נחל מערות,

 עין גדי

 לשמורת החולה,
 תל־דן, בניאס,
 מעדת הנטיפים,
 סוג המבקרים האלמוגים אילת

 ב. ילדים ונוער (גילאי 5 עד
- (18 

 1. בודד 2.90 2.30 1.50
 2. ליחיד בקבוצה בת

 25 מבקרים ומעלה 2.20 1.70 1.20

 ג. ילדים עד גיל 5 — — —

 ד. חיילים ושוטרים במדים 2.90 — י —

 ה. מדריכי תיירות הנושאים
 תעודת מדריך מוסמך בתוקף,
 בעת מילוי תפקידם ותלמידי
 בית ספר לתיירות במגמת מורי
 דרך, במסגרת לימודים ובתי

 אום מראש — — _

 ו. לחברי החברה להגנת
 הטבע (עם תעודה) 4.80 3.80 2.60

 ז. בעלי 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
ת הטבע רו  יושב ראש רשות שמו

 ט׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ט (16 במרס 1989)
 (חמ 3-1491)

 תיקון טעות

 בתקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), ד,תשמ״ט-1988, שפורסמו בקובץ
."and Maxillofacial" צריך להיות "Maxillofacial" התקנות 5134, התשמ׳׳ט, עמ׳ 2, בתקנה 1, במקום 

 (חמ 3-879)
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