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 תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופיס), התשמ"ט-1989

ות דרכים, התשל״ה-1975' (להלן - נ קף סמכותי לפי סעיף 5ו לחוק פיצויים לנפגעי תאו  בתו
ת אלה: ו נ ק , אני מתקין ת 2 נוסח משולב], התשמ״ד-1984  החוק) ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [

ת אלה ־ ו  1. בתקנ

ם תכוף לפי סעיף 5א לחוק:  ״בקשה״ - בקשה לתשלו

! 3 ב-1962 ׳ י״ - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ׳  ״חסו

! 4 ת סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984 ו ת סדר הדין״ - תקנ ו נ ק  ״ת

יים״ ו״תביעה עיקרית״ - כמשמעותם בסעיפים 5 ו־5א לחוק. ם תכוף״, ״תלו  ״תשלו

ם תכוף ממי שחייב בפיצויים לפי החוק, תהא ערוכה לפי טופס 1  2. (א) דרישה לתשלו
רו של הפונה. ת ותהא נתמכת בתצהי פ ס ו ת ב  ש

ב, לפי הענין.  (ב) היה הפונה חסוי - יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרו

 3. (א) צרכי מחיה, לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק, הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

פגע ל הנ עת שיעור התשלום החדשי שיהא בו כדי לספק את צרכי מחייתו ש  (ב) בקבי
יים בנפגע, לפי הענין, יש סתם עליו, או את צרכי מחייתם של התלו  ומחיית בני משפחתו שפרנ
פה ר אחר בתקו ר עבודה, משלח יד, עסק או מכל מקו כ ל הנפגע ממשכורת, ש סתו ש ב בהכנ ש ח ת ה  ל
נה, וכן בהוצאותיו מתוך הכנסה זו לצרכי מחיה בתקופה האמורה: כמו כן יש  שקדמה לתאו
ל הנפגע, של הפונה או של המבקש, לפי הענין, ממשכורת, סתו לאחר התאונה ש ב בהכנ ש ח ת ה  ל

נה או מכל מקור אחר. ב התאו ק ר עבודה, משלח יד, עסק, קיצבה ע כ  ש

ת משנה (ב), לא תובא נ ק ת ר ב נה כאמו סתו של הנפגע קודם לתאו ת בהכנ ו ב ש ח ת ה  (ג) ב
ף 4(א)(1) לחוק. ת כמשמעותה בסעי ן הכנסה שעלתה על ההכנסה המרבי  בחשבו

פגע  4. צרכי סיעוד לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק הם הזדקקות לשירותים המיועדים לסייע לנ
לות יום־יום או בהשגחה או בניהול משק הבית!  בפעו

 לענין זה -

ת, רחצה וניידות עצמית בבית! ת יום־יום״ - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשו לו  ״פעו

 ״השגחה״ - פיקוח על הנפגע למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.

הל לפיהן. תנ ת אלה והדיון בה י ו ת המשפט תוגש לפי הוראות תקנ  5. (א) בקשה לבי

ת אלה ו נ ק ת הוראות ת ו ר ת ו ת סדר הדין יחולו על הדיון בבקשה במידה שאינן ס ו נ  (ב) תק
 ובשינויים המחוייבים.

רו של המבקש. תמכת בתצהי ספת ותהא נ  6. (א) בקשה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתו

ב, לפי הענין.  (ב) היה המבקש חסוי - יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרו

ת ובה יוזמן להגיש פ ס ו ת ב  7. (א) הוגשה בקשה, תומצא למשיב הזמנה ערוכה לפי טופס 3 ש
ע בית ב ק ותר ש ך זמן אורך י ת ההזמנה או תו ל ב בה לבקשה, תוך שלושים ימים לאחר ק ב תשו ת  כ

 המשפט או הרשם.

 סדר דין
 בבקשה

 בקשה ותצהיר

 הזמנה וכתב
 תשובה

 י ס״ח התשל״ה, עמי 234.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 295.

 3 ס״ח התשכ׳׳ב, עמ׳ 120.

 4 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 2220.
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ב התשובה. ת כ ר ל  (ב) המשיב יהיה רשאי לצרף תצהי

קת אי-קיים ת על מחי ו ת אלה, רשאי בית המשפט לצו ו  8. מבקש שלא ימלא אחר הוראה מהוראות תקנ
ת ו נ ק ת ך זמן שיקבע. ה  בקשתו או לצוות עליו לקיים את ההוראה בתו

ת המשפט כדי שניתן יהיה הדיון בבקשה  9. (א) במועד שנקבע לדיון בבקשה יתייצב המצהיר עצמו בבי
ת ו נ ק ת ה 157 ל נ ק ת לדיון לפי ת יצבו ה זו כדין אי התי נ ק יצבות לפי ת  לחקרו על תצהירו! דין אי התי

 סדר הדין.

ר את המצהיר או שהחקירה נסתיימה, יחליט בית המשפט אם  (ב) לא ביקש המשיב לחקו
נית שקבע. וגע לשאלה פלו וספות בנ ת או נ ות אחרו  יש מקום להבאת ראי

נה יתן בית המשפט את החלטתו בבקשה, זולת אם ראה ם הדיון בישיבה הראשו  (ג) בתו
ת משנה (ב). נ ק ת ות כאמור ב  לנכון לדחות את המשך הדיון לשם הבאת ראי

 (ד) החליט בית המשפט שישולם למבקש תשלום תכוף, יקבע בהחלטתו את המועד
 האחרון להגשת התביעה העיקרית.

ו איחוד התביעה ד ח ו א ת המשפט, י ר הוגשה לבי ב  10 . הוגשה הבקשה יחד עם התביעה העיקרית או לאחר שזו כ
י ש ק ב ה  שתיהן באותו תיק בית משפט. י

5 ביטול ־1976 ם תכוף), התשל״ו י דין מקוצר לתשלו סדר ם( י ות דרכ נ ת פיצויים לנפגעי תאו ו נ  11 . תק
- בטלות.

יים תחולה והודאות ף התלו ם תכו ת ותביעות לתשלו ל בקשו ל תיקים ש ת אלה יחולו גם ע ו  12. (א) הוראות תקנ
י י ע . מ  ועומדים לפני בית משפט ביום תחילתן

ת אלה, יראו ו נ ק ל ת לתן ש י תחי ) לפנ א ) ה נ ש ת מ נ ק ת נקטו הליכים בתיקים כאמור ב  (ב) נ
ל השלמת מסמכים ופרטים חסרים רות ע  אותם כאילו ננקטו לפיהן, אולם בית המשפט רשאי להו

ת אלה. ו  שיש להמציאם לפי תקנ

 וזוספח

ס 1 פ ו  ט
 (תקנה 2)

ף ם תכו  דרישה לתשלו

 לכבוד
 (החייב בפיצויים לפי החוק)

 אני החי׳מ, , פונה בזה אליך בדרישה לשלם לי תוך 60 ימים מקבלת דרישתי זו,

 כחלק מהפיצויים המגיעים לי ממך לפי •חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975 -

 א) הוצאות שהוצאתי/שהוציא הנפגע* לצרכי ריפוי, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים!

 ב) תשלומים חדשיים שיהא בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בענין הפיצויים -

 את צרכי ריפויי וסיעודי ואת צרכי מחייתי ומחיית בני משפחתי שפרנסתם עלי*(אם הדרישה
 מוגשת בידי הנפגע).

 את צרכי מחייתי ומחיית יתר התלויים בנפגע* (אם הדרישה מוגשת בידי מי שתלוי בנפגע).

 ואלה הפרטים הנוגעים לדרישתי האמורה:

 • מחק את המיותר.
 5 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2030.
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 (א) פרמי הפונה:

 (1) שם הפונה ומספר זהותו

 (2) תאריך הלידה

 (3) המען והמיקוד

 (ב) פרטי בני משפחתו של הנפגע שפרנסתם עליו או פרטי התלויים בו, לפי העניו:

 שם משפחה ושם פרטי, מס׳ הזהות, תאריך הלידה, המען, הקרבה לנפגע: •י*

(1) 
 (2) ״..

(3) 

 (ג) פרטי התאונה:

 (1) תאריך

 (2) מקום

 (3) תאור התאונה וכיצד נגרמה

 (4) פרטי הרכב המעורב

 (ד) פרטי הנפגע:

 (1) האם הנפגע הוא הפונה (כן/לא*)
 אם לא -

 (1) הפרטים שבסעיף(א) לעיל

 (2) יחס הקרבה בין הפונה לנפגע

 (2) האם נפגע בתוך רכב (כן/לא*)
 אם כן -

 (1) האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה

 (2) האם היה המחזיק ברכב בשעת התאונה

 (3) האם היה בעל הרכב בשעת התאונה

 (ה) פרטי נזר, הגוף:

 (1) מהות הפגיעה (יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).

 (2) אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה - יש לצרף תעודה רפואית על כך.

ם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז ש - ז פ ש ו  (3) אם הנפגע א

 (יש לצרף סיכום מחלה).

״ • ת:  (ו) פרטי העיסוק, ההכנסות וההוצאו

 (א) לפני התאונה:

 (1) עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו

 •• בן משפחתו של הנפגע או תלוי בו הוא רק אחד מאלה: בן־זוג, הורה, ילד.
 ••* (א) שכיר יצרף תלושי משכורת של ששת החדשים שקדמו לתאונה, ואס אצל מעבידו לא נהוגים תלושים כאלה -

 יצרף אישור מפורט של המעביד לגבי המשכורות האמורות, לבל חודש בנפרד.
 (ב) עובד עצמאי יצרף העתק מהצהרתו למס הכנסה לשנה האחרונה שלגביה הגיש הצהרה ושקדמה לתאונה,

 ואם הגיש הצהרות למס הכנסה לתקופה שבין התאונה ועד להגשת הדרישה - יצרף גס העתק מהן.
 (ג) צרכי מחיה לענין זה הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

 (ד) שירותי סיעוד לעניו זה הם שירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום־יוס או בהשגחה עליו או בניהול
 י משק הבית
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 (2) הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי
ל חודש בנפרד כ - ן ה י ת ו ר ו ק  מ

 (3) הוצאותיו של הנפגע לצרכי מחיה, מתוך ההכנסות האמורות בפריט (2), בששת
 החדשים האחרונים שקדמו לתאונה

 (4) אם הפונה אינו הנפגע - סכום התמיכה החדשית שקיבל הפונה מהנפגע בששת
 החודשים האחרונים שקדמו לתאונה

 (ב) ההכנסות לאחר התאונה:

 (1) ממעסיק/עסק/משלח יד*

 (2) מהמוסד לביטוח לאומי

 (3) מתגמול/גימלה/קיצבה/קרן פנסיה*

 (4) מכל מקור אחר (ציין את המקור)

 (ז) פרסי ההוצאות הנדרשות (יש לצרף קבלה/חשבונית מס):

 (1) פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן

 (2) פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז)

 (3) פרטי ההוצאות לסיעוד וסכומן

 (4) פרטי ההוצאות למחייה וסכומן

 (ח) לדרישה זו מצורפים מסמכים אלה:

(1) 

(2) 

(3) 

 אני מצהיר כי שמי הוא מספר זהותי והעובדות שציינתי
 בדרישתי דלעיל הן אמת.

 חתימת המצהיר/הפונה

 אני הח״מ, מאשר בזה כי ביום
גב׳ שזיהה(תה) עצממה) על ידי תעודת זהות  הופיע(ה) בפני... מד/
 מס׳ /המוכר(ת) לי אישית, ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת
 האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר(ה) את

 נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.

 תאריך

 חתימת מקבל התצהיר
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ס 2 פ ו  ט

 (תקנה 6)

ף ם תכו  כקשה לתשלו

 בבית המשפט

 ב׳

 תיק

 נגד

 (א) פרטי המבקש:

 (1) שם המבקש ומספר זהותו

 (2) תאריך הלידה

 (3) המען והמיקוד

 (ב) פרטי בני משפחתו של הנפגע שפרנסתם עליו או פרטי התלויים בו, לפי הענץ:

 שם משפחה ושם פרטי, מס׳ הזהות, תאריך הלידה, המען, הקרבה לנפגע:*•

(1) 

(2) 

(3) 

 (ג) פרטי התאונה:

 (1) תאריך

 (2) מקום .'

 (3) תיאור התאונה וכיצד נגרמה

 (4) פרטי הרכב המעורב

 (ד) פרטי הנפגע:

 (1) האם הנפגע הוא המבקש (כן/לא*)
 אם לא -

 (1) הפרטים שבסעיף(א) לעיל

 (2) יחס הקרבה בין המבקש לנפגע

 (2) האם נפגע בתוך רכב (כן/לא•)
 אם כן -

 (1) האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה..

 (2) האם היה המחזיק ברכב בשעה התאונה

 (3) האם היה בעל הרכב בשעת התאונה....

 • מחק. את המיותר.
 •* בן משפחתו של הנפגע או תלוי בו הוא רק אחד מאלה: בן־זוג, הורה, ילד.
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 (ה) פרטי נזק הגוף:

 (1) מהות הפגיעה (יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).

 (2) אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה - יש לצרף תעודה רפואית על כך

ם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז ש - ז פ ש ו  (3) אם הנפגע א
 (יש לצרף סיכום מחלה).

 (ו) פרטי בקשות קודמות:

 (1) אם הוגשו כבר לבית משפט בקשות לתשלום תכוף בגין התאונה נשוא בקשה זו -
 שם בית המשפט, תאריכי הגשת הבקשות ומה היתה ההחלטה בהן

 (2) אם שולמו כבד למבקש תשלומים תכופים בגין התאונה נשוא בקשה זו - פרטיהם ובאילו
 תאריכים שולמו

 (ז) פרטי הדרישה שקדמה להגשת בקשה זו:

 (1) תאריך משלוח הדרישה למשיב

 (2) תאריך קבלת התשובה מהמשיב ומהותה

 (ח) פרטי העיסוק, ההכנסות וההוצאות:*״*

 (א) לפני התאונה

 (1) עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו....

 (2) הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי
 מקורותיהן - כל חודש בנפרד

 (3) הוצאותיו של הנפגע לצדכי מחיה מתוך ההכנסות האמורות בפריט (2), בששת
 החדשים האחרונים שקדמו לתאונה

 (4) אם המבקש אינו הנפגע - סכום התמיכה החדשית שקיבל המבקש מהנפגע בששת
 החודשים האחרונים שקדמו לתאונה

 (ב) ההכנסות לאחר התאונה *

 (1) ממעסיק/עסק/משלח יד*

 (2) מהמוסד לביטוח לאומי..

 (3) מתגמול/גימלה/קיצבה/קרן פנסיה*

 (4) מכל מקור אחר (ציין את המקור)

 (ט) פרטי ההוצאות הנדרשות (יש לצרף קבלה/חשבונית מס):

 (1) פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן

 (2) פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז)..

 (3) פרטי ההוצאות לשירותי סיעוד וסכומן

 (4) פרטי ההוצאות לצרכי מחיה וסכומן

 •** (א) שכיר יצרף תלושי משכורת של ששת החדשים שקדמו לתאונה, ואם אצל מעבידו לא נהוגים תלושים כאלה -
 יצרף אישור מפורט של המעביד לגבי המשכורות האמורות, לכל חודש בנפרד.

 (ב) עובד עצמאי יצרף העתק מהצהרתו למס הכנסה לשנה האחרונה שלגביה הגיש הצהרה ושקדמה לתאונה, ואם
 , הגיש הצהרות למס הכנסה לתקופה שבין התאונה ועד להגשת הבקשה - יצרף גם העתק מהן.

 (ג) צרכי מחיה לעניו זה הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.
 (ד) שירותי סיעוד לעניו זה הם שירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום־יום או בהשגחה עליו או בניהול

 משק הבית.
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 (י) לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה:

(1) 

(2) 

(3) 

 (יא) לבית משפט זה הסמכות לדון בבקשה הואיל ו:

 (יב) בקשת המבקש ותצהירו

 אני פונה בזה לבית המשפט בבקשה למתן החלטה לתשלום תכוף של הוצאות או תשלומים
 חדשיים• לפי סעיף 5 לחוק ומצהימה) כדלקמן:

 שמי הוא , מספר זהותי:

 והעובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת.

 חתימת המצהיר/המבקש

 אני הח׳׳מ, מאשר בזה כי ביום (הופיע(ה)
׳ שזיהה(תה) עצממה) על ידי תעודת זהות ב ג /  בפני מר
 מס׳ המוכר(ת) לי אישית, ואחרי שהזהרתימה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת
 האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר(ה) את

 נכונות הצהרתמה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.

 תאריך
 חתימת מקבל התצהיר

ס 3 פ ו  ט

 (תקנה 7)

ף ם תכו  הזמנה בבקשה לתשלו

 בבית המשפט תיק.

 ב

 נגד

 אל:

 דע כי המבקש/ת הגיש(ה) נגדך בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות
 דרכים, התשל״ה-1975, כמפורט בבקשה המצורפת להזמנה זו, על נספחיה.

 אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש לבית משפט זה כתב תשובה לבקשה תוך 30 ימים מיום
 שהומצאה לך הזמנה זו, הכל כאמור בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(סדר דין בבקשה לתשלום

 תכוף), התשמ״ט-1989.

 תאריך
 חתימת פקיד בית משפט

 כ׳׳ב בסיון התשמ״ט (25 ביוני 1989)
ד ו ד י ר ן מ  ד
ר המשפטים ) ש 3 ־ 2 1 7 מ 0 ח ) 

 1096 קובץ התקנות 5200, י׳ בתמוז התשמ״ט, 13.7.1989



ן מס׳ 3), ו ק י ת ) ( ת ח ל אינפלציה)(שיעורי פ ש  תקנות מס הכנסה (תיאומים ג

 התשמ״ט-989ו

, ל אינפלציה), התשמ״ה-1985' ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מס הכנסה(תיאומים ב
ת אלה: ו  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

2 - תיקון תקנה 2 1986- , התשמ״ו ם בשל אינפלציה)(שיעורי פחת) מי ת מס הכנסה(תיאו ו נ ה 2 לתק  1 . בתקנ

ת משנה (א) - נ ק ת  (1) ב

 (א) בפסקה (6), במקום ״15״ יבוא ״20״!

 (ב) בפסקה (7), במקום ״15״ יבוא ״20״, במקום ״18״ יבוא ״30״ ובמקום
 ״22״ יבוא ״40״.

ת משנה (א), (ב) וי(ג) יבוא: ת משנה (ב), בפסקה (2), במקום פסקאו נ ק ת  (2) ב

ל אחת מ־4 השנים כ  ״(א) אם הציוד מופעל במשמרת אחת - 30% לשנה ב
ות וכל היתרה בשנה החמישית; נ  הראשו

ל אחת מ־3 השנים כ ת - 40% לשנה ב  (ב) אם הציוד מופעל בשתי משמרו
ות וכל היתרה בשנה הרביעית; נ  הראשו

ל אחת מ־2 השנים כ ה ב  (ג) אם הציוד מופעל בשלוש משמרות - 50% לשנ
ות וכל היתרה בשנה השלישית. נ  הראשו

פה תחולה נה בתקו ת אלה לגבי נכסים שהשימוש בהם בישראל החל לראשו ו  2. תחולתן של תקנ
״ב (31 בדצמבר 1991). ת התשנ ב ט  שמכ״ז באייר התשמ״ט (1 ביוני 1989) עד כ״ד ב

 כ״ד בסיון התשמ״ט (27 ביוני 1989)
ס ר פ ן • ו ע מ  •(חמ 3-1446) ש

ר האוצר  ש

 סייח התשמ״ה, עמ׳ 172.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 1423! התשמ״ז, עמי 486! התשמ״ח, עמ׳ 1042.

ן מס׳ 16), (תיקו  תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)

 התשמ״ט-1989

ת אלה: ו נ ק , אני מתקין ת קף סמכותי לפי סעיפים 47 וי243 לפקודת מס הכנסה'  בתו

2 תיקון תקנה 24 ת מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-1964 ו ה 24(ב) לתקנ  1. בתקנ
ת החמישית״. פ ס ו ת ע ב ספת ד׳״ יבוא ״הקבו ת העיקריות), במקום ״המפורט בתו ו  (להלן - התקנ

ות - תיקון תקנה 41א ת העיקרי ו נ ה 41א לתק  2. בתקנ

 (1) אחרי הגדרת ״מנפיק בנקאי״ יבוא:

;״ 3 ר מועד שהוצא לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984 צ  ״מק״מ״ - מילווה ק

 (2) במקום הגדרת ״פקדון חשכ״ל״ יבוא:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; 0״ח התשמ״ז, עמי 2.
 2 ק״ת התשב״ד, עמ׳ 1302: התשמ״ט, עמ׳ 90 ועמי 474.

 3 ס״ח החשמ״ד, עמ׳ 69! התשמ״ז, עמי 138.
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ב הכללי במשרד ש ח  ״״פקדון חשכ״ל״ - פקדון מיוחד של כספים שהופקדו אצל ה
 האוצר ולפי הוראותיו!״

בית הממוצעת על תעודות פקדון ת קופה״, במקום ״הרי בי  (3) בהגדרת ״רי
ת מועד״.  סחירות״ יבוא ״הריבית הממוצעת על הפקדות קצרו

ת העיקריות - ו ה 41ב לתקנ  תיקון תקנה 41ב 3. בתקנ

ת משנה (א) - נ ק ת  (1) ב

 (א) בפסקה (1), במקום ״לפחות 77%״ יבוא ״לפחות 75%״, אחרי ״פקדון
בלבד ששיעור ההשקעה במק״מ לפי  חשכ״ל״ יבוא ״מק״מ״, ובסופה יבוא: ״ו

 פסקה זו לא יעלה על 5% מכלל נכסיה המשוערכים של הקופה״!

 (ב) בפסקה (4), במקום ״עד 9.5%״ יבוא ״עד 11%״!

ותר מ־4%״. ת משנה (ג), במקום ״לא יותר מ־2%״ יבוא ״לא י נ ק ת  (2) ב

ת העיקריות - ו נ ה 41יז לתק נ ק ת  תיקון תקנה 41יז 4. ב

ה 38ב״ - יימחקו! ת משנה (א), המלים ״על אף האמור בתקנ נ ק ת  (1) ב

ל ת זכויות ש ר ב ע ה ת זכויות של עמית מעביד ו ר ב ע ה , במקום ״ ( ב ה( ת משנ נ ק ת  (2) ב
צת עמיתים עצמאיים תיעשה״ יבוא ״עלה הסכום העומד לזכות עמית־מעביד או  קבו
צת עמיתים עצמאיים על 0.5% מן הערך המשוערך של נכסי הקופה, תיעשה  קבו
ת הזכויות״, והסיפה המתחילה במלים ״והסכום העומד לזכותם״ - תימחק. ר ב ע  ה

ת העיקריות, ברישה, פסקה (ב) תסומן (ג) ולפניה יבוא: ו ת הראשונה לתקנ פ ס ו ת  5. ב

 ״(ב) לגבי כספים שהופקדו אחרי יום כ״ז בסלון התשמ״ט (30 ביוני 1989) יחול
 האמור בפסקה (א) רק על כספים שהופקדו כאמור שם במשך חמש השנים שקדמו
ן שבו ת אלה או שהופקדו בחשבו ו  למועד שבו הכספים היו ניתנים למשיכה לפי תקנ

 הכספים ניתנים למשיכה בכל עת.״

ת חמישית״. פ ס ו ת ות יבוא ״ ת העיקרי ו נ ספת האחרונה לתק תרת התו  תיקון נותרת 6. במקום כו

ת אלה ביום כ״ז בםיון התשמ״ט (30 ביוני 1989). ו  תחילה 7. תחילתן של תקנ

 תיקון התוספת
 הראשונה

ס ר ן פ ו ע מ  ש
ר האוצר  ש

 כ״ז בסיון התשמ״ט (30 ביוני 1989)
 (חמ 3-129)

 תקנות מס הכנסה (הגתות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות גח״ל)

 (תיקון מס׳ 2ו), התשמ״ט-989ו

ל ר ועדת הכספים ש , ובאישו קף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה'  בתו

ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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, החלפת תקנה 8 2 ׳ח-1978 ת ממס בישובים מסויימים ובהיאוזזויות נח״ל), התשל׳ ו ח נ ה ) ה ס נ כ ת מס ה ו נ  1 . בתק
ה 8 יבוא:  במקום תקנ

ז התשמ״ט (31 ביולי 1989)״. ת אלה עד ליום כ״ח בתמו ו  ״תחולה 8. תחולתן של תקנ

 כ׳׳ד בסיון התשמ״ט (27 ביוני 1989)

ס ר ן פ ו ע מ  m 0-198 : , ש
ר האוצר  ש

 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1454! התשמ׳׳ט, עמ׳ 767.

 תקנות מס הכנסה (הגתות ממס בישובי גבול הצפון) (תיקון מסי 6),

 התשמ״ט-989ו

ר ועדת הכספים של , ובאישו 1 קף סמכותי לפי סעיפים 11 וי243 לפקודת מס הכנסה  בתו
ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

ה 4 החלפת תקנה 4 , במקום תקנ 2 ל הצפון), התשמ״ו-1985 ת מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבו ו נ  1. בתק
 יבוא:

ת אלה עד יום ג׳ בטבת התש׳ין (31 בדצמבר 1989)״. ו  ״תחולה 4. תחולתן של תקנ

 כ״ד בסיון התשמ׳׳ט (27 ביוני 1989)
ס ר ן פ ו ע מ  >חמ 3-198) ש

ר האוצר  ש

 י ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 159¡ התשמ״ט, עמי 767.

 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת יישובי הערבה)

 (תיקון מסי 8), התשמ״ט-989ו

ל , ובאישור ועדת הכספים ש קף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה'  בתו
ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

, החלפת תקנה 6א ת מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה) ו נ  1. בתק
, במקום תקנה 6א יבוא: 2 1975-  התשל״ו

ת אלה עד יום כ״ח בתמוז התשמ״ט (31 ביולי 1989).׳׳ ו  ״תחולה 6א. תחולתן של תקנ

 כ״ד בסיון התשכדט (27 ביוני 1989)
ס ר ן פ ו ע מ  (חמ 3-198) ש

ר האוצר  ש

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 49¡ התשמ״ט, עמ׳ 768.
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 תקנות הביטוח הלאומי (הודאות מיוחדות בדבד חשלומ דמי ביטוח)
 (תיקון מס׳ 5ו), התשמ״ט-989ו

נוסח משולב];  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [
ת אלה: ו , אני מתקין תקנ  התשכ״ח-1968'

ת הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), ו נ ה 20(א) לתק נ ק ת  1. ב
, במקום ״שווה למחצית השכר הממוצע״ יבוא ״שווה ל־30% השכר הממוצע״. 2  התשל״א-1971

ת אלה ביום כ״ז באייר התשמ״ט (1 ביוני 1989) ותוקפן עד יום כ״ו ו נ ק ת . ל  2. תחילתן ש
 באייר התש״ן (31 במאי 1990).

ר י מ ק ש ח צ  י
ר העבודה והרווחה  ש

 י׳ בסיון התשמ״ט (13 ביוני 1989)
 (חמ 3-912)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.

 2 ק״ת התשל׳׳א, עמ׳ 1458: הוזשמ״ז, עמי 107: התשמ״ט, עמ׳ 696.

 תיקון תקנה 20

 תחילה ותחולה

 תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית) (הוראת שעה),

 התשמ״ט-989ו

ת אלה: ו נ ק , אני מתקין ת רה'  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו־71 לפקודת התעבו

כת הגרלה ק אי: ערי ר  פ

ת 21988 (להלן - המכסה), ייעשה עלי פי  1. מתן רשיון להפעלת מונית על פי המכסה לשנ
ת אלה. ו  הגרלה שתיערך לפי תקנ

עתק  2. (א) יושב ראש ועדת המוניות יערוך הגרלה בין מבקש הרשיון מן המכסה, לפי ה
רה ושבה רשום כל אחד ת משנה (ב) שהגיש לו המפקח על התעבו נ ק ת  הרשימה כאמור ב
 מהמבקשים כשבקשתו מסומנת באמצעות מחשב במספר סידורי עוקב, החל במספר 1 (להלן -

 הרשימה).

ניות רה וביד יושב ראש ועדת המו  (ב) הרשימה תיחתם ביד המפקח על התעבו
ת פ ס כ  ומשנחתמה כאמור, היא תהיה סופית ולא ייעשה בה כל שינוי שהוא והיא תישמר ב

נות על פי המכסה. ו רה עד לגמר חלוקת הרשי  שבמשרדו של המפקח על התעבו

 (ג) יושב ראש ועדת המוניות יחליט על מועד ההגרלה ומקום עריכתה.

ניות ועדת  (ד) לעריכת ההגרלה ימנה יושב ראש ועדת המוניות מבין חברי ועדת המו
 הגרלה שהוא יעמוד בראשה ובה יהיו לפחות עוד שלושה חברים (להלן - הועדה); יושב ראש

כת ההגרלה.  הועדה רשאי להזמין כל אדם להיות נוכח כמשקיף בעת ערי

כת ההגרלה ק ב׳: אופן ערי ר  פ

 3. ההגרלה תיערך בין כל המבקשים שברשימה כאמור בפרק זה.

 חובת הגרלה

 ההגרלה, הרשימה
 והועדה

 עריכת ההגרלה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173: ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 198.

 2 י״פ התשמ״ט, עמ׳ 2629.
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 4. ההגרלה תיערך לפי הסדר הבא: סדר ההגילה

ק יסומן במספר ת ל פ כ  (1) יוכנו פתקים כמספר המבקשים שברשימה באופן ש
 סידורי עוקב החל במספר 1¡

ל כל פתק!  (2) יושב ראש הועדה יחתום ע

ב בהם!  (3) הפתקים יקופלו באופן שלא ייראה הכתו

ך מכל:  (4) הפתקים המקופלים יעורבלו בתו

ק ת  (5) יושב ראש הועדה, או מי שהוא יקבע מבין חברי הועדה, יוציא מהמכל פ
ל ר ו ג  ראשון, יסמנו ״ג1״ וירשום את הפרטים המופיעים בפתק ברשימת העולים ב
ק שני, יסמנו..״ג2״ וירשום את הפרטים ת  (להלן - רשימה ג׳); לאחר מכן יוציא פ
ל קב ש / וכך ימשיך, יוציא, יסמן וירשום, על פי סדר עו  המופיעים בו ברשימה ג
ם נוספים, למקרה שבין נים וכן 425 פתקי  העלאת הפתקים בגורל, 475 פתקים ראשו
נים יהיו פתקים המתייחסים למבקשים, שלאחר בדיקה, לא ייחשבו  הפתקים הראשו

ה 6!  זוכים, כאמור בתקנ

ל  (6) בסיום הוצאת הפתקים, סימונם ורישומם כאמור, יחתמו חברי הועדה ע
 רשימה ג׳!

רת רל יסגר, ייחתם ויופקד למשמו ו  (7) המכל ובו הפתקים הנותרים שלא עלו בג
רה, ולא ייפתח אלא לצרכים שיקבע יושב ראש הועדה  במשרד המפקח על התעבו

 וכפי שיקבע!

ל ל המפקח ע ל ורשימה ג׳ יישמרו בכספת שבמשרדו ש ר ו ג  (8) הפתקים שעלו ב
ות ההפעלה לפי המכסה. נ ו רה עד לגמר מתן רשי  התעבו

כת ההגרלה ותוצאותיה אשר ייחתם רישום פרוטוקול  5. יושב ראש הועדה ידאג לרישום פרוטוקול ממהלך ערי
 בידי חברי הועדה מיד עם סיום ההגרלה.

ית העולים בגורל נ ן להפעלת מו ו ל רשי ב ק ו ל ת ש ק ב ל מבקש ש תו ש רו  6. (א) ועדת המוניות תבדוק כשי
רל ברשימה ג׳. ו  עלתה בגורל, לפי סדר עלייתה בג

 (ב) לא ייחשב זוכה -

 (1) מבקש שנמצא בלתי כשיר!

וספת עליה שעלו בגורל. ר - לגבי בקשתו השניה או הנ  (2) מבקש שנמצא כשי

ת משנה (ב) בסדר העולים נ ק ת ב זוכה כאמור ב ש ח  (ג) את מקום בקשתו של מי שלא נ
קן בהתאם (להלן - ס הבקשה הבאה אחריה ברשימה, ורשומה ג׳ תתו ל ברשימה ג׳, תתפו ר ו ג  ב

.  רשימה ג׳ המתוקנת)

ת, על הזוכים קנ ל פי סדר הופעתס ברשימה ג׳ המתו ת רשיון להפעלת מונית ייקבעו ע ל ב ק  7. הזוכים ב
 למילוי המכסה.

כת ההגרלה. סמכות־ יושג ל סדרים משלימים לערי  8. יושב ראש הועדה רשאי להחליט ע
 ראש הועדה

ת 988! תחולה נ ש נית מן המכסה ל ות להפעלת מו נ ו ת אלה יחולו לגבי מתן רשי ו  9. הוראות תקנ
 בלבד.

ב צ ה ק ש  ל׳ בסיון התשמ״ט (3 ביולי 989!) מ
רה ו ר התחב ) ש 3 _ 8 מ 3 ח ) 
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 תקנות הרוקחים (ניפוקנז של תכשירים וטרינריים) (תיקון), התשמ״ט-1989

, וסעיף 10 קף סמכותי לפי סעיף 62(6) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״אי1981'  בתו
ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 2  לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968

, במקום 3 ת הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ״ט-1988 ו נ ה 1 לתק נ ק ת  1. ב
 הגדרת ״המנהל״ יבוא:

ל משרד  ״״המנהל״ - כל אחד מעובדי המדינה כמפורט להלן, שהמנהל הכללי ש
ת אלה: ו  הבריאות והמנהל הכללי של משרד החקלאות, ביחד, הסמיכוהו לענין תקנ

 (1) רופא וטרינר!

 (2) רוקח מורשה.״

 ט״ו בסיון התשמ״ט (18 ביוני 1989)
ר ו ב צ ק ע  >חמ 0-1850 י
ת או ר הברי  : . . ש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.

 2 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 204.

 נ ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 91.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(שינוי התוספת השלישית

 לחוק)(מס׳ 2), התשמ״ט-988ו (ביטול), התשמ״ט-989ו

ת שעה), א ר ו ה ) ם י ת ו ר י ש ב קף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ו  בתו
, אני מצווה לאמור: 1 1985-  התשמ״ו

ספת השלישית לחוק) י התו ו נ (שי  1. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
2 - בטל.  (מס׳ 2), התשמ״ט-1988

גוסט 1988). לתו של צו זה ביום י״ז באלול התשמ״ח (30 באו  2. תחי

 כ״ב בסיון התשמ״ט (25 ביוני 1989)

ם ר ן פ ו ע מ  >חמ 0-1977 ש
 — שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 83.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים) (תיקון מס׳ 28), התשמ״ט-989ן

ם (הוראת רותי ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי תנ קף סמכו  בתו
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים  1. בתו
- 2  למצרכים), התשמ״ט-1989

 (1) בחלק שמיני, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים
 הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421 ועמי 1047.
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 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 המצרך המשקל כולל מע״מ

3.10 

 3.10״

3.60 

3.60 

 ״ממרח שוקולד ״קרם מוב

 חר״ מתוצרת השחר העולה 500 גרם מכל

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל

 (2) בחלק ששה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ויב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 המצרך היצרן תיאור המצרך כולל מע״מ באזור אילת

0.20 

 0.51״

0.23 

0.60 

 16 דף

 40 דף

 דפרון חמן או דפתר

 דפרון חמן

 ״מחברות

 מחברות

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ו בסיון התשמ״ט (29 ביוני 1989). תחילה

 כ״ד בסיון התשמ״ט (27 ביוני 1989)
 (חמ 3-1978)

ס ר ן פ ו ע מ  ש
ר האוצר  ש

ן ו ר ל ש א י ר  א
ר התעשיה והמסחר  ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרמים
ן מס׳ 29), התשמ״ט-989ו  למצרכים)(תיקו

ם (הוראת רותי ק יציבות מחירים במצרכים ובשי ו לפי סעיף 7(א)(1) לחו תנ קף סמכו  בתו
ו מצווים לאמור: , אנ  שעה), התשמ״ו-1985'

ים תיקון התוספת ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו
, יבואו המחירים כר לבן ל סו , בחלק ראשון, במקום מחיריו ש 2  למצרכים), התשמ״ט-1989

 הנקובים לצידו בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:
 טור א׳ טור ב׳

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך המשקל כולל מע״מ באזור אילת

 ״סוכר לבן 1 ק״ג 1.50 1.30״.

ל צו זה ביום ב׳ בתמוז התשמ״ט (5 ביולי 1989). תחילה  2. תחילתו ש

 כ״ט בסיון התשמ״ט (2 ביולי 1989)
ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א

ר האוצר  שר התעשיה והמסחר ש

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421 ועמי 1102.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים

ן מס׳ 30), התשמ״ט-989ז  למצרכים)(תיקו

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

ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים  תיקון התוספת 1. בתו
, בחלק שמונה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים 2  למצרכים), התשמ״ט-1989

 להלן, יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 המצרך היצרן הסוג כולל מע״מ באזור אי?

 ״נורות ליבון רגיל תדיראן 40 ווט 1.39 1.20

 נורות ליבון רגיל תדיראן 60 ווט 1.78 1.49

 נורות ליבון רגיל תדיראן 75 ווט 1.86 1.58

 נורות ליבון רגיל תדיראן 100 ווט 1.86 1.58

 נורות ליבון לונג לייף תדיראן 40 ווט 1.55 1.30

 נורות ליבון לונג לייף תדיראן 60 ווט 1.95 1.69

 נורות ליבון לונג לייף תדיראן 75 ווט 2.08 1.74

 נורות ליבון לונג לייף תדיראן 100 ווט 2.08 1.74

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 40 ווט 1.79 1.56

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 60 ווט 2.26 1.92

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 75 ווט 2.38 2.05

 נורות ליבון היי לייט תדיראן 100 ווט 2.38 2.05״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בתמוז התשמ״ט (5 ביולי 1989).

 כ״ט בסיון התשמ״ט (2 ביולי 1989)

ם ן פ ד ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א
ר התעשיה והמסחר שר האוצר  ש

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ס״ח התשמ׳׳ט, עמ׳ 421 ועמי 1103.
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