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 תקנות סדר הדין הפאלי (תיקון), התש"ן-1989

, אני 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982
ת אלה: ו  מתקין תקנ

- 2 ׳ד-1974 ת סדר הדין הפלילי, התשל׳ ו ה 4(א) לתקנ נ ק ת  תיקון תקנה 4 1. ב

״ יבוא ת ו ב ר ע ר ב  (1) בפסקה 1, בפסקת משנה (1), במקום הםיפה ״או לשחרו
בה או להטלת ערובה״. ר בערו  ״לשחרו

ת משנה (2) יבוא: ק ס  (2) בפסקה 2, אחרי פ

 שקלים חדשים

 ׳׳(2א) תשלום חד־פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר,

בה או להטלת ערובה 257״ ר בערו  לשחרו

 (3) בפסקה 3, אחרי פסקת משנה (1) יבוא:

 ״(1א) תשלום חד־פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר,
בה או להטלת ערובה 441״ ר בערו  לשחרו

 ז׳ בכסלו התש״ן (5 בדצמבר 1989)

ד ו ד י ר ן מ  (חמ 3-245) ד

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ׳׳ב, עמי 43.

 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200¡ התשמ״ט, עמ׳ 1710 התש״ן, עמי 7.

 תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שבד והוצאות) (תיקון), התש״ן-1989

ת אלה: ו נ ק , אני מתקין ת 1 קף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967  בתו

2 (להלן - ת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח-1968 ו ספת לתקנ  תיקון התוספת 1. בתו
ת העיקריות), במקום חלק (ב) יבוא: ו  התקנ

 ״(ב) השכר לביצוע עיקול בעד -

 ^ נשקלים חדשים

, למשרד ן ק, לרשם המקרקעי  (א) המצאת צו עיקול לבנ
ר  הרישוי או למוסד אחר פטו

ל -  (ב) פעולה שבוצעה כהלכה ש

 עיקול מטלטליו המצריך כניסה לחצרים 30

 חיפוש 30

 מסירת נכס או קטין 30

 מסירת הודעת פינוי 30

 1 ם״ח התשכ׳׳ז, עמי 16.

 2 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 2132¡ התשמ״ח, עמי 1011! התשמ״ט, עמ׳ 519, עמ׳ 1051.
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 בשקלים חדשים

30 

30 

45 

36 

36 

13 

 75% מהשכר
 כאמור בפרטים

 (ב) עד (ד),
 לפי הענין

 1% מהמחיר
 שהושג באותה

 מכירה״

 (ג) פעולה שבוצעה כהלכה של -

 הוצאת מיטלטליו מעוקלים

ץ ע ק ר ק  פינוי בפועל של מ

 הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול

 תפיסת מכונית

 ניהול מכירה פומבית

 (ד) פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה

וה לפקיד ל פקיד עזר המתלו  (ה) תשלום שכרו ש

 המוציא לפועל

 (ו) תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית (שאינו פקיד
 של בית המשפט)

ה 1 הוראת נ ק ת בים ב ו הסכומים הנקו ת העיקריות, לא ישתנ ו נ ה 10(ב) לתק  2. על אף האמור בתקנ
נואר 1990). ת אלה, ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בי ו נ  לתק

ת אלה ביום י״ח בכסלו התש״ן (16 בדצמבר 1989). תחילה ו  3. תחילתן של תקנ

במבר 1989) ו  ב׳ ,:כסלו התש״ן (30 בנ
ד ו ד י ר ן מ  (חמ 3-88) ד
 שר המשפטים

 תקנות הבזק והחשמל (התקדבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל)

 (תיקון), התש״ן-989ו

1 קף הסמכות של שר האנרגיה והתשתית לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי״ד-1954  בתו
רת לפי סעיף 12(ב)(3) לחוק הבזק, קף הסמכות של שר התקשו בתו  (להלן - חוק החשמל), ו
ף ת לפי סעי ס נ כ ל ועדת הכלכלה של ה ן - חוק הבזק), ובידיעתה המוקדמת ש להל ) 2  התשמ״ב-1982

ת אלה ו  012:) לחוק הבזק, אנו מתקינים תקנ

יות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), תיקו! תקנה 1 ת והצטלבו ו י ו ב ר ק ת ה ) ל מ ש ח ה ת הבזק ו ו נ ה 1 לתק . בתקנ ! 
- 3 1986-  התשמ״ו

ף ת כבלים כמשמעותה בסעי ש  (1) בהגדרת ״מתח נמוך״, בסופה יבוא: ״ולמעט ר
 6א לחוק הבזק שמתחה אינו עולה על 65 וולט״!

 1 סייח התשי׳׳ד, עמי 190: התשי״ז, עמ׳ 140.

 2 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 218¡ התשמ״ג, עמ׳ 4¡ התשמ״ד, עמ׳ 167¡ התשמ״ו, עמ׳ 100 ועמי 224¡ התשמ״ח, עמ׳ 174¡

 התשמ״ט, עמ׳ 104.
 3 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 595.
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ת כבלים כמשמעותה בסעיף 6א ש ת ר לרבו  (2) בהגדרת ״קו בזק״, בסופה יבוא: ״ו
 לחוק הבזק״.

במבר 1989) ו  כ״ט בחשון התש״ן (27 בנ
 (חמ 3-1955)

י ב ק ע ד י ל ג ח ה ש ש  מ
ת ר ו ש ק ת ר ה ת ש  שר האנרגיה והתשתי

 צו יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מוזיר מדבי בעד
 בחיגות בגדות), התש״ן-989ו

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

נוך  מחירים מרביים 1. המחיר המרבי בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן, והניתנים בידי משרד החי
ת, הוא - ת בגרו נ ת בבחי ר בהשתתפו ת הקשו רו ת כשי ו ב ר ת ה ת ו מ ג ת ב י נ י ח ב  ל

 בשקלים חדשים

ת בית־ספר על יסודי (נבחן פנימי) - ר ג ס מ  (א) לנבחן ב

 1) בחינה בכתב - 1 יחידה 15

 (2) בחינה בעל־פה - 1 יחידה 15

נת מעקב - 1 יחידה 15  (3) בחי

ר על בחינה - 1 יחידה 15 ר  (4) ע

ת) - 1 יחידה 57 תי  (5) עבודת גמר(שנ

) - 1 יחידה 57 ת י ת נ ש ) ר מ ר על עבודת ג ר  (6) ע

ס) 43 י ות(תז  (7) עבודת גמר באמנ

ס) 43 י ת(תז ו ר על עבודת גמר באמנ ר  (8) ע

) - 2 יחידות 28 ת י ת נ ש ) ר מ  (9) עבודת ג

ת) - 2 יחידות 28 תי ר על עבודת גמר(שנ ר  (10) ע

ת) - 3 יחידות 43 תי  (11) עבודת גמר(שנ

3 יחידות 41 - ( ת י ת נ ש ) ר מ ר על עבודת ג ר  (12) ע

 (13) פרוייקט 43

נה  (14) העתק מאומת של אישור או של תעודה על תוצאות בחי
נה 17 ר בידי הפו  (עד שלושה העתקים) כשהמקו

ת כשאין בידי הפונה תעודה מקורית 44 רו  (15) כפל של תעודת בג

 (ב) לנבחן חיצוני (אקסטרני) -

 (1) פתיחת תיק נבחן 57
נת גמר 36 ת או בחי רו נת בג  (2) בחי

 ס״ח התש״ן, עמי 2.
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 בשקלים חדשים

ל בחינה 36 ר ע ר  (3) ע

 (4) בחינה בעליפה 36

 (5) בחינה מיוחדת בעל־פה 71

 (6) בחינה בחוץילארץ 176

 (7) עבודת גמר שנתית 57

ס) 43 י ת(תז ו  (8) עבודת גמר באמנ

 (9) הזמנת שוברים 36

 (10) בקשה להחלפת מקצוע 36

נה ל תוצאות בחי ל אישור או של תעודה ע  (11) העתק מאומת ש

ר נמצא בידי הפונה 17  (עד שלושה העתקים) כשהמקו

ת 44 רי ת כשאין בידי הפונה תעודה מקו רו  (12) כפל של תעודת בג

, ביטול ת) ות בגרו נ ר מרבי בעד בחי (מחי ראת שעה) הו ם( תי רו בשי  2. צו יציבות מחירים במצרכים ו
2 - בטל. ז-1987 ׳  התשמ׳

במבר 1989) ו נ  כ״א בחשון התש״ן (19 ב
 (חמ 1*3-197)

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ב ק נ ח צ  י
ר האוצר ת ש התרבו  שר החינוך ו

 2 ק״ •ת התשמ״ז, עמ׳ 758! התשמ״ט, עמ׳ 1424.

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

 מזון חקלאיים) (תיקון מס׳ 2), התש״ן-989ו

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת תנ קף סמכו  בתו
ר חפשי באילת (פטורים והנחות ח , ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור ס  שעה), התשמ״ו-1985'

, אנו מצווים לאמור: 2 ׳ה-1985  ממם), התשמ׳

ם תיקון סעיף 4 י ף 4 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בסעי
3 (להלן - הצו), בסעיף 4, בסופו יבוא:  למצרכי מזון חקלאיים), התשמ״ט-1989

ם מרביים לביצים) רי (מחי  "(7) צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
; 4 ׳ט-1989  (מם׳ 2), התשמ׳

ים לביצים ם מרבי י ר י ח מ ) ( ה ע  (8) צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש
.״ 5  באילת) (מס׳ 2), התשמ׳׳ט-1989

ספת לצו יבוא: תיקון התוספת  2. (1) אחרי החלק השני בתו

 ס״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 סייח התשמ״ה, עמי 204.

 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 1327.
 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 485.
 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 485.
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 ״חלל, שלישי: ביצים

 טור ב׳
 המחיר בש״ח לביצה

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בשקלים חדשים לביצה

 במכירה לקמעונאי במכירה לצרכן
 בחנותו ללא מע״מ כולל מע׳׳מ

 משקל
 הביצה בגרמים

 מעל ל־70 0.214 0.27 0.24

 מ־65 עד 70 0.193 0.24 0.21

 מי60 עד 65 0.179 0.22 0.19

 מ־55 עד 60 0.169 0.21 0.19

 מ־50 עד 55 0.161 0.20 0.18

 מ־45 עד 50 0.153 0.19 0.17

 עד 45 0.129 0.16 0.14

 במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה, המכילה שתים עשרה ביצים לפחות, רשאי המוכר
ת, בנוסף למחירים לעיל, 0.20 ש״ח, כולל מע״מ, לאריזה של ביצים מס׳ 2 ו־3 ו־!0.3 ש׳׳ח,  לגבו

לל מע״מ, לאריזה של ביצים מס׳ 1.״  כו

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ו באלול התשמ׳׳ט (15 בספטמבר 1989).

 י׳׳ב באלול התשמ׳׳ט (12 בספטמבר 1989)

 (תמ 3-1978)

ז ו ע ־ ץ ם כ ה ר ב ס א ר ן פ ו ע מ  ש
ת  שר האוצר שר החקלאו

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותיבו (הודאת שעה)

 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 56), התש״ן-989ז

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

ים ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו

, בחלק חמישה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן 2 ׳ט-1989  למצרכים), התשמ׳
 יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

 תיקון התוספת

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך האריזה המשקל כולל מע״מ באזור אילת

3.22 

1.55 

5.89 

3.70 

1.78 

6.77 

 ״קפה נמס ספלנדיד

 מתוצרת ״עלית״ צנצנת 100 גרם

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 421 ועמי 1425.
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 טור א׳ טור ב׳
 המחיר כש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם ר מצרך האריזה המשקל כולל מע״מ באזור אילת

ל קופאין  קפה נמס נטו

ג ״האג״ פחית 50 גרם 2.80 2.43  מסו

ל קופאין  קפה נמס נטו
ג ״האג״ פחית 200 גרם 9.61 8.36׳  מסו

במבר 1989). תחילה ו  2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב בחשון התש״ן (20 בנ

במבר 1989) ו  ט״ז בחשון התש״ן (14 בנ
 (חמ 1*3-197)

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

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

 למצרכים) (תיקון מס׳ 57), התש״ן-989ו

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

ם תיקון התוספת י ת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי פ ס ו ת  1. ב

, בחלק עשירי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו 2 ׳ט-1989  למצרכים), התשמ׳
 המהירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר ?ש״ח במכירה

 באזור אילת -
 לקמעונאי לצרכן

 במכירה -
 לצרכן

 כולל מע״מ

 המחיר בש״ח
 לקמעונאי

 המצרך המשקל בגרמים כולל מע״מ

ל ז או מאפה שמרים 500 0.89 1.00 0.77 0.87 ח  ״

 לחמניה 75 0.24 0.30 0.21 0.26

 לחם כהה (אחיד)
ס וארוז 750 1.05 1.15 0.91 1.00 ו ־  פ

ס וארוז 500 0.89 1.00 0.77 0.87״ ו ר  לחם לבן פ

במבר 1989). תחילה ו  2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב בחשון התש״ן (20 בנ

במבר 1989) ו  י׳׳ז בחשון התש״ן (15 בנ

 (חמ 3-1978)

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 נו״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421: התש״ן, עמי 5.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכים) (תיקון מס׳ 58), התש״ן-989ו

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

ים ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  תיקון התוספת 1. בתו
, בחלק אחדיעשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן 2  למצרכים), התשמ״ט-1989

 יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 המחיר בש״ח בחבילות במכירה -

 לצרכן
 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסיטונאי
 מחיר המכירה ללא מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור ב׳ טור א׳
 באזור
 אילת

 טור א׳

 המשקל

 מהמחסן בש״ח
 לטונה נטו
 שם המצרך ללא מע״מ

 596 1 ק״ג 0.78 0.78 0.81 0.81 1.00 0.87
 ״קמח חיטה
 כהה (אחיד)

 662 1 ק״ג 0.85 0.85 0.93 0.93 1.13 0.98

 קמח חיטה
 לבן או קמח

ך  חיטה ר

 668 1 ק״ג 0.86 0.86 0.94 0.94 1.13 0.98

 קמח חיטה
 לבן מיוחד או

לת  קמח סו

2.00 2.30 - - - - - 1 ק״ג
 קמח תופח

ת ״אוסם״ ר צ ו ת  מ

0.80 0.90 - - - -  350 גרם
 קמח תופח ״אפיכל״

ת ״מטע״ ר צ ו ת  מ

 _ 350 גרם 0.95 0.83"
 קמח תופח

ת ״אוסם״ ר צ ו ת  מ

במבר 1989). ו נ  תהילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ב בחשון התש״ן (20 ב

ובמבר 1989)  י׳׳ז בחשון התש״ן (15 בנ
 (תמ 3-1978)

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י סייח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 59), התש״ן-989ו

ו לפי סעיף 7(א<(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת קף סמכותנ  בתו

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
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 תיקון התוספת

 תחילה

ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת .שעה) (מחירים מרביים  1. בתו

, בחלק ששי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו 2  למצרכים), התשמ״ט-1989
:  המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ דבי

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

3.75 

"7.00 

ס ר ן פ ו ע מ  ש
ד האוצר  ש

 טור א׳
 המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן
 המצי־ך המשקל כולל מע״מ

 ״מיונית 500 גרם מכל 4.30

 מיונית 1 ק״ג מכל 8.10

במבר 1989). ו  2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בכסלו התש״ן (29 בנ

ובמבר 1989)  כ״ח בחשון התש״ן (26 בנ
 (חמ 3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 ק״ת דתשמ״ט, עמ׳ 421.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)

 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 60), התש׳׳ן-989ו

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

ם תיקי! התוספת י  1. 1:תוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי

, בחלק רביעי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו 2 ׳ט-1989  למצרכים), התשמ׳
 המחירינ! הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ת

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 ״אבקת מרק בשר או
 עוף או פטריות מתוצרת מכל פלסטי

# או זכוכית 8.34 7.26 ם ר  ״אסם״, ״ויטה״ או ״תלמה״ 400 ג

 אבקת פרק ירקות מתוצרת

 ״אסם״, ״ויטה״ או ״תלמה״ 400 גרם מכל פלסטי 6.57 5.72

 אבקת כ רק פטריות
 מתוצרת ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 17.21 14.94

 אבקת ברק בשר או
 עוף מת •צרת ״אסם״,

 ״ויטה״ או ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 17.21 14.94

 אבקת נ;רק ירקות מתוצרת
 ״אסם״, ״ויטה״ או ״תלמה״ 1 ק״ג שקית 12.64 10.99״

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת וזתשמ״ט, עמי 421.
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במבר 1989). ו נ  תחילי, 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בכסלו התש״ן (29 ב

ובמבר 1989)  כ׳׳ח בחשון התש״ן (26 בנ
 (תמ 3-1978)

ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  א
ר האוצר  שר התעשיה והמסחר ש

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התש"ן-1989

, ( ן ו ק י ת ) ( ס ק נ פ ת המהנדסים והאדריכלים (רישום ב ו ה 2(ד) לתקנ קף סמכותי לפי תקנ  בתו
, אני מודיע לאמור: 1  התשמ״א-1980

ת המהנדסים והאדריכלים ו ה 3 לתקנ נ ק ב העליה במדד המחירים לצדכן יהיה נוסח ת ק  שינוי אגרת 1. ע
נואר 1990), כך: ת התשמ׳׳ט (1 בי ב ט , מיום ד׳ ב 2 ם (רישום בפנקס), התשכ״א-1960 ו ש י  י

 ״אגרה 3. אגרת רישום היא 25 שקלים חדשים״.

במבר 1989) ו  כ״ד בחשון התש״ן (22 בנ
א ו ל י י מ נ ו  (חמ 3-1305) ר

בה  השר לאיכות הסבי
 ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 171.

 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 482-. התשמ״ט, עמי 213.

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגדה שנתית), התש״ן-1989

- א ״ מ ש ת , ה ם(אגרה שנתית) כלי ת המהנדסים והאדרי ו ה 2(ד) לתקנ קף סמכותי לפי תקנ  בתו
ת העיקריות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור: ו  1980' (להלן - התקנ

ות כך: ת העיקרי ו נ ת התש״ן (1 בינואר 1990) יהא נוסח תקנה 1 לתק ב ט  העלאת אגיד. 1. מיום ד׳ ב

 ״גובה האגרה 1. האגרה השנתית לפי סעיף 13 לחוק היא 52 שקלים חדשים״.
 השנתית

במבר 1989) ו נ  כ״ד בחשון התש״ן (22 ב
א ו ל י י מ נ ו  (תמ 3-1304) ר

בה  ׳השר לאיכות הסבי
 ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 י ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 172¡ התשמ׳׳ט, עמ׳ 212.
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 הודאות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2) (תיקון), התש"ן-989ד

, אני מורה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה'

2 תיקון סעיף 5 ג-3ד19 ׳ ׳ 2), התשל׳ ס מ ) ( ת ו נ ו ב ש  1. . 1:סעיף 5(א)(4) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי ח
 (להלן - ההוראות העיקריות), במקום המלים ״במזומן בסכום שאינו עולה על 700 שקלים חדשים״

יות במזומן״. נ  יבוא ״קמעו

 .2 1:סעיף 9 להוראות העיקריות, בסעיף קטן(א)(4), במקום ״במזומן בסכום שאינו עולה על תיקון סעיף 9
יות במזומן״. נ  700 שקלים חדשים״ יבוא ״קמעו

בלבד ששינוי תיקון סעיף 23  3. בסעיף 23(א) להוראות העיקריות, המלה ״בדיו״ תימחק, ובסופו יבוא: ״ו
ת ו נ ו ות בספר הראשי וסימן הפעולה לחובה או לזכות, במערכת חשב נ  סכום הפעולה, ציון החשבו
ות המנוהלת במחשב, יעשה על־ידי פעולה נ נאות הכפולה או במערכת חשבו  על פי שיטת החשבו

וספת בלבד.״ נאית נ  חשבו

ות - תיקון תוספת א׳ :תוספת א׳ להוראות העיקרי , .4 

 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״2,100,000 שקלים חדשים״ יבוא
 ״2,500,000 שקלים חדשים״!

ל כ , בדישה, במקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא, ב ( ב ) ן ט  (ב) בסעיף ק
 מקום, ״900,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״2,100,000 שקלים חדשים״ יבוא

 ״2,500,000 שקלים חדשים״;

, ברישה, במקום ״420,000 שקלים חדשים״ יבוא, בכל ( ג ) ן ט  (ג) בסעיף ק
 מקום, ״500,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא

 ״900,000 שקלים חדשים״;

 (ד) בסעיף קטן (ד), בדישה, במקום ״420,000 שקלים חדשים״ יבוא
 ״500,000 שקלים חדשים״;

 (2) בסעיף 3, במקום ״140 שקלים חדשים״ יבוא ״170 שקלים חדשים״;

 (3) בסעיף 5(ב<, במקום ״700 שקלים חדשים״ יבוא ״850 שקלים חדשים״.

ות -- תיקון תוספת ב׳ ספת ב׳ להוראות העיקרי  5. בתו

 (1) בסעיף •2 -

 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) ברישה, במקום ״2,100,000 שקלים חדשים״ יבוא ״2,500,000
 שקלים חדשים״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״70 שקלים חדשים״ יבוא, בכל מקום, ״85
 שקלים חדשים״:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת זתשל״ג, עמי 626¡ התשם״ס, עמי 74.
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 (ב) בסעיף קטן (ב) -

ל מקום, כ  (1) ברישה, במקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא, ב
 ״900,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״2,100,000 שקלים חדשים״ יבוא

 ״2,500,000 שקלים חדשים״!

 (2) בפסקה (6), במקום ״140 שקלים חדשים״ יבוא ״170 שקלים
 חדשים״!

 (ג) בסעיף קטן (ג) -

 (1) בדישה, במקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא ״900,000 שקלים
 חדשים״!

 (2) בפסקה (5), במקום ״140 שקלים חדשים״ יבוא ״170 שקלים
 חדשים״;

 (2) בסעיף 3(ב), במקום ״700 שקלים חדשים״ יבוא ״850 שקלים חדשים״.

ספת ג׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 -  בתו

 (1) בסעיף קטן (א) -

 (א) בדישה, במקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא ״900,000 שקלים
 חדשים״!

 (ב) בפסקה (2), במקום ״1,000 שקלים חדשים״ יבוא ״1,200 שקלים
 חדשים״!

 (ג) בפסקה (5), במקום ״700 שקלים חדשים״ יבוא ״850 שקלים חדשים״!

 (2) בסעיף קטן (ב) -

 (א) בדישה, במקום ״420,000 שקלים חדשים״ יבוא, בכל מקום, ״500,000
 שקלים חדשים״ ובמקום ״750,000 שקלים, חדשים״ יבוא, בכל מקום,

 ״900,000 שקלים חדשים״;

 (ב) בפסקה (4), במקום ״700 שקלים חדשים״ יבוא ״850 שקלים חדשים״!

 (3) בסעיף קטן (ג) -

ל מקום, ״85,000 כ  (א) בדישה, במקום ״70,000 שקלים חדשים״ יבוא, ב
 שקלים חדשים״ ובמקום ״420,000 שקלים חדשים״ יבוא ״500,000 שקלים

 חדשים״;

 (ב) בפסקה (3), במקום ״700 שקלים חדשים״ יבוא ״850 שקלים חדשים״;

 (4) בסעיף קטן (ד), בדישה, במקום ״70,000 שקלים חדשים״ יבוא ״85,000
 שקלים חדשים״.

ספת ד׳ להוראות העיקריות -  בתו

 (1) בסעיף 1, בהגדרת ״עבודות בניה״ בסופה יבוא: ״ולמעט עבודות שיפוצים.
 ותיקונים בבנינים״;

 (2) בסעיף 2 -

 תיקון תוספת ג׳ 6.

 תיקון תוספת ד׳ 7.
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 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) ברישה, במקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא ״900,000 שקלים
 חדשים״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״700 שקלים חדשים״ יבוא ״850 שקלים
 חדשים״;

ל כ , בדישה, במקום ״210,000 שקלים חדשים״ יבוא, ב ( ב ) ן ט  (ר) בסעיף ק
 מקום, ״250,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״750,000 שקלים חדשים״ יבוא,

 בכל מקום, ״900,000 שקלים חדשים״;

 (ג) בסעיף קטן (ג) -

 (1) בדישה, במקום ״210,000 שקלים חדשים״ יבוא ״250,000 שקלים
 . חדשים״:

 (2) בפסקה (7), במקום ״2,000 שקלים חדשים״ יבוא ״2,400 שקלים
 חדשים״:

ל כ , בדישה, במקום ״125,000 שקלים חדשים״ יבוא, ב ( ד )  (ד) בסעיף קטן
 מקום, ״150,000 שקלים חדשים״.

ספת ט׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 ־ תיקון תוספת ט׳  8. בתו

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״2,300,000 שקלים חדשים״ יבוא
 ״2,800,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״120,000 שקלים חדשים״ יבוא ״150,000

 שקלים חדשים״:

 (2) בסעיף קטן (ב), כרישה, במקום ״2,300,000 שקלים חדשים״ יבוא
 ״2,800,000, שקלים חדשים״ ובמקום ״120,000 שקלים חדשים״ יבוא ״150,000

 שקלים חדשים״.

ספת י׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 ־ תיקון תוספת י׳  9. בתו

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״2,300,000 שקלים חדשים״ יבוא
 ״2,800,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״90,000 שקלים חדשים״ יבוא ״110,000

 שקלים חדשים״!

 (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום ״2,300,000 שקלים חדשים״ יבוא
 ״2,800,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״90,000 שקלים חדשים״ יבוא ״110,000

 שקלים חדשים״;

ות ־ תיקון תוספת י״א ת י״א להוראות העיקרי פ ס ו ת  10. ב

 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) בדישה, במקום ״410,000 שקלים חדשים״ יבוא ״500,000 שקלים
 חדשים״;

 (2) במקום פסקה (3) יבוא:

ת רו  (3) ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשי
רתו וכחות המזמין ושתמו  בסכום עד 50 שקלים חדשים, המבוצע בנ
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ך, ת ההזמנה התארי ל ב ת במזומן בגמר השירות: נרשמו עם ק ל ב ק ת  מ
ת, אין חובה י נ  שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבו
ית נ  לרשום הזמנה זו בספר הזמנות. עם גמר השירות תושלם החשבו

 ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9״!

 (3) בפסקה (6), במקום ״40 שקלים חדשים״ יבוא ״50 שקלים חדשים״
 ובמקום ״350 שקלים חדשים״ יבוא ״450 שקלים חדשים״:

 (ב) בסעיף קטן (ב) -

ל מקום, כ  (1) ברישה, במקום ״175,000 שקלים חדשים״ יבוא, ב
 ״210,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״410,000 שקלים חדשים״ יבוא

 ״500,000 שקלים חדשים״;

 (2) במקום פסקה (3) יבוא:

ת רו  ״(3) ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשי
רתו וכחות המזמין ושתמו  בסכום עד 50 שקלים חדשים, המבוצע בנ
ת ההזמנה התאריך, ל ב ת במזומן בגמר השירות: נרשמו עם ק ל ב ק ת  מ
ת, אין חובה י נ  שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבו
ית נ  לרשום הזמנה זו בספר הזמנות. עם גמר השירות תושלם החשבו

 ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9״:

 (3) בפסקה (6), במקום ״40 שקלים חדשים״ יבוא 50 שקלים חדשים״
 ובמקום ״350 שקלים חדשים״ יבוא ״450 שקלים חדשים״;

 (4) בפסקה (8), במקום ״2,000 שקלים חדשים״ יבוא ״2,400 שקלים
 חדשים״:

 (ג) בסעיף קטן (ג) -

 (1) בדישה, במקום ״175,000 שקלים חדשים״ יבוא ״210,000 שקלים
 חדשים״:

 (2) במקום פסקה (4) יבוא:

ת רו  ״(4) ספר הזמנות שבו •ירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשי
רתו וכחות המזמין ושתמו  בסכום עד 50 שקלים חדשים, המבוצע בנ
ת ההזמנה התאריך, ל ב ת במזומן בגמר השירות: נרשמו עם ק ל ב ק ת  מ
ת, אין חובה י נ  שם המזמין ומענו ותאור השירות המוזמן בחשבו
ית נ  לרשום הזמנה זו בספר הזמנות. עם גמר השירות תושלם החשבו

 ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9״:

 (3) בפסקה (5), במקום ״40 שקלים חדשים״ יבוא ״50 שקלים חדשים״
 ובמקום ״350 שקלים חדשים״ יבוא ״450 שקלים חדשים״;

 (4) בפסקה (8), במקום ״2,000 שקלים חדשים״ יבוא ״2,400 שקלים
 חדשים״:

 (2) בסעיף 3 -

ת ל ב ק  (א) בפסקה (1), בסופה יבוא: ״הרישום בספר הזמנות ייעשה סמוך ל
 ההזמנה; כל שינוי, תיקון או ביטול ההזמנה ייעשה בהתאם לאמור בסעיף

 23(א)״;
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ר פ ס ת משנה (ד) יבוא: ״הרישום ב ק ס  (ב) בפסקה (2), בסופה, אחרי פ
 האורחים ייעשה סמוך למסירת החדר לאורח!״

ת בלו ) יבוא: ״הרישום בספר הו ו ה( ת משנ ק ס , בסופה, אחרי פ (3  (ג) בפסקה(
לת יום העבודה ומכל מקום לא יאוחר מתחילת ההובלה!״  והסעות ייעשה בתחי

 (ד) בפסקה (4), בסוף הסיפה יבוא: ״הרישום ביומן עבודה ייעשה סמוך
ת הרכב לטיפול!״ ל ב ק  ל

) יבוא: ״הרישום ביומן עבודה ז ה( ת משנ ק ס , בסופה, אחרי פ (6  (ה) בפסקה(
 ייעשה לא יאוחר מלמחרת יום העבודה.״

 (ו) אחרי פסקה (7) יבוא:

ך ובו יירשמו כל  ״(8) (א) בעל מסעדה - יומן שירות, שינוהל בספר כרו
 יום, לפני תחילת עבודתם, המלצרים המועסקים באותו יום בציון:
 שם המלצר, מענו ומספר תעודת זהותו, ובסיום יום העבודה - סכום
ע את הפדיון היומי של  הפדיון היומי של אותו מלצר! לא ניתן לקבו
ת עבודתם! נרשמו המען ומספר  כל מלצר בנפרד - יצויין מספר שעו
ור עליהם בימים שלאחר  תעודת הזהות של מלצר, אין חובה לחז

 מכן, כל עוד לא הופסקה עבודתו!

ת משנה (א) לא יחול אם הודיע בעל המסעדה ק ס פ  (ב) האמור ב
נים ת, במחירו ו י נ  לקהל לקוחותיו, באמצעות מודעות, בחשבו

 וכיוצא באלה, כי דמי השירות כלולים במחירים.

ל בעל עסק המעסיק מלצרים. ״ ת כ  בפסקה זו, ״בעל מסעדה״ - לרבו

 (3) בסעיף 5 -

 (א) בפסקה (1), במקום ״600,000 שקלים חדשים" יבוא ״720,000 שקלים
 חדשים״!

 (ב) בפסקה (2), במקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא ״360,000 שקלים
 חדשים״ ובמקום ״600,000 שקלים חדשים״ יבוא ״720,000 שקלים חדשים״!

 (ג) בפסקה (3), במקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא ״360,000 שקלים
 חדשים״.

ף 2 - תיקון תוספת ספת י״ב להוראות העיקריות, בסעי  11. בהו
 י״ב

ף קטן (א), ברישה, במקום ״1,100,000 שקלים חדשים״ יבוא  (1) בסעי
 ״1,300,000 שקלים חדשים״!

, ברישה, במקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא ״360,000 ( ב ) ן ט  (2) בסעיף ק
 שקלים חדשים״ ובמקום ״1,100,000 שקלים חדשים״ יבוא ״1,300,000 שקלים

 חדשים״:

, ברישה, במקום ״300,000 שקלים חדשים״ יבוא ״360,000 ( ג ) ן ט  (3) בסעיף ק
 שקלים חדשים״;

 (4) בסעיף קטן(ח)(2), במקום ״300 שקלים חדשים״ יבוא ״360 שקלים חדשים״.
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ת התש״ן ב ט  תחילה 12. תחילתם של סעיפים 1, 2, 4, 5, 6, 7(2), 8, 9, 10(1), 10(3) ו־11 ביום ד׳ ב
נואר 1990).  (1 בי

במבר 1989) ו  כ״ד בחשון התש״ן (22 בנ
 >חמ 3-308) . מ ש ה ג ב י ש

 נציב מם הכנסה

 החלטת משכורת נושאי משדה שיפוטית (תיקון), התש״ן-989ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 10 לחוק־יםוד: השפיטה', מחליטה ועדת הכספים של הכנסת
 לאמור:

, בחלק א - 2 רת נושאי משרה שיפוטית, התשמ׳יא-1981 ספת להחלטת משכו  1. בתו

 (1) אחרי שורת המשכורת של נשיא בית המשפט העליון יבוא:

 תוספת ותק שיפוטי
 משכורת יסוד (בעד כל שנת ותק)

 בשקלים חדשים בשקלים חדשים

 ״משנה לנשיא בית המשפט העליון 8904.20 56.74״:

 (2) אחרי שורת המשכורת של נשיא
 בית משפט מחוזי יבוא:

 ״סגן נשיא בית משפט מחוזי 6412.90 45.13״:

 (3) אחרי שורת המשכורת של נשיא
 בית משפט שלום יבוא:

 ״סגן נשיא בית משפט שלום 5567.62 37.95״.

 2. לא תופחת משכורתו של שופט מחמת האמור בהחלטה זו.

ט ח ו ם ש ה ר ב  א
 יושב ראש ועדת הכספים

במבר 1989) ו  ט׳ בחשון התש״ן (7 בנ
 (חמ 3-628)

 סייח התשמ״ד, עמי 78.
 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1448; התשמ״ט, עמי 480; התש״ו, עמי 22.

 תיקון התוספת

 הוראת מעבר
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