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 תקנות הדיינים (עניינים שניחן לדון בהם בדיין אחד), החש״ן-990ן

י , בהסכמת נשיא בית הדין הרבנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955'
ת אלה: ו  הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנ

י אזורי בדיין אחד: ו 1. בענינים דלהלן ידון בית דין רבנ • שיידונ י נ י נ  ע
 בדיין אחד

ב -  (1) ענינים שלא על רי

 (א) קבלת הצהרת אבהות מפי האיש והאשה: הצדדים יחתמו על הבקשה
 במעמד הדיין או יאשרו את דבר חתימתם בפניו:

 (ב) בקשה משותפת לאישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג,
: 2  התשל״ג-1973

רה;  (ג) בקשה לאישור צוואה מחיים, שניתן לאשרה לפי דיךתו

 (ד) בקשה לאישור חלוקת עזבון בהסכמה, שניתן לאשרה לפי דיךתורה;

ית ים(כפי  (ה) הזמנת בעלי דין ועדים וכפיית התייצבות לפי חוק בתי דין דתי
: 3  ציות), התשט״ז-1956

 (ו) הטלת מאסר לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות),
-1956/ ולפי סעיף 2 לחוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה),  התשט״ז

, בענינים שבית הדין דן בהם בדיין אחד: 4  התשכ׳יה-1965

 (ז) עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בדיין אחד.

 (2) צווים לעיקול נכסים או לעיכוב יציאה מהארץ -

 (א) מקרים בהם הוכח, להנחת דעתו של הדיין, כי קיים צורך דחוף לדון
 בענין:

 (ב) ביטול צו לעיקול נכסים או צו לעיכוב יציאה מהארץ בתנאים שהוסכם
 עליהם בין הצדדים:

 (ג) ביטול צו לעיקול נכסים, שניתן על ידי אותו דיין בשבתו כדיין אחד.

 (3) ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שיידון בדיין אחד -

 (א) ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין
 ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד.

 כי׳ד בניסן התש״ן (19 באפריל 1990)
ר מ ן ה ו ל ו ב  >חמ 13-643 ז

 : , השר לעניני דתות
, עמי 68: התשמ״ט, עמי 69.  1 ם״ח התשט״ו

, עמי 267. ג ״ ל ש ת  2 סייח ה

, עמי 40! התשמ״א, עמי 284.  3 ם״ח התשט״ז

׳ה, עמי 115¡ התשל״ט, עמי 46.  4 ם׳׳ח התשכ׳

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(קביעת מחירי אשפוז)
 (תיקון מס׳ 4), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ׳׳ו-1985', אני מצווה לאמור:

, עמי 2.  ם״ח התשמ״ו

ת 5267, כ״ב באייר התש״ן, 17.5.1990 ו נ ק ת  614 קובץ ה



ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח ת מחירי ה ע י ב ק ) ( ה ע  1. במקום התוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש
, יבוא: 2  אשפוז), התשמ״ז-1987

 ״תוספת

 (סעיף 1)

 מחיר ליום אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים פרטיים:

ז ר ליום אשפו  מחי
ם חדשים י ל ק ש  ב

55.10 

60.54 

46.63 

50.09 

43.14 

46.63 

43.41 

46.63 

41.64 

64.20 

"111.52 

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

 שר הבריאות ושר האוצר

ת החולים  שם בי

 אילנית

 בלומנטל

 גן מגד

 החלמה ונופש׳

 כפר גנים

 נאות מרגלית

 נווה יעקב

 נווה שלווה

 נס ציונה

 עזרת נשים

 מכון סאמט

 ב׳ באייר התש״ן (27 באפריל 1990)
 (חמ 3-1978)

׳ז, עמי ׳725 ו־1081: התש״ן, עמ׳ 119, 279 ו־472. ת התשמ׳ ״  ק

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 7) (תיקון מסי 8), התש״ן-990ו

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

ן סעיף 1  1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא) תיקו
2 (להלן - הצו העיקרי), בהגדרת ״שער הדולר הבסיסי״, במקום  (מם׳ 7), התשמ״ט-1989

 ״1.942״ יבוא ״2.024״.

ף 2  2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן |א) יבוא: תיקון סעי

 ״(א) המחיר המרבי לטון מספוא מן המינים המפורטים להלן בטור א׳ יהיה כמפורט לצדם
 בטור ב׳:

, עמי 2.  ם״ח התשמ״ו
, עמי 512. ת התשמ״ט, עמי 1348; התש״ן ״  ק

615 17.5.1990 , ת 5267, כ״ב באייר התש״ן ו נ ק ת  קובץ ה



ר ב־  טו
ם חדשים י א' המחירים בשקלי י  ט

ל מע״מ) ל ו  מין מס°יא (לא כ

 סובין חיטה 287

 םורגום 304

 שעורה 336

 תירס 319

לה 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בניסן התש״ן (11 באפריל 1990).  תחי

 י״ג בניסן התש״ן (8 באפריל 1990)

 (חמ 3-1978)

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר האוצר ראש הממשלה ושר החקלאות

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 854: מעלוח־כרמיאל(קטע
 כרמיאל - תפן) (שינוי תוואי), התש״ן-990ו

ל (הגנה ופיתוח), 1943 י, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברז
 מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 260.640-176.257
ב על ב, על דרך מם׳ 854: מעלות־כרמיאל והמסתיימת בנקודת ציון 260.554-177.007 בקרו  בקרו
 הדרך האמורה, והעוברת את החלקות והגושים המפורטים בתוספת אי: הדרך מסומנת לשם זיהוי
 בקו אדום במפה מם׳ כ/11/6333 הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון

 ביום י׳ בניסן התש׳׳ן (5 באפריל 1990).

ת - ל (הגנה ופיתוח) (דרך מס׳ 854: מעלו  2. צו זה מתקן את צו הדרכים ומסילות הברז
ברת בשטחים : החלת הפקודה על הדרך העו 2  כרמיאל (קטעי כרמיאל - תפן», התשמ״ב-1982
ספת  הצבועים בצבע צהוב במפה האמורה בסעיף 1, והעוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתו

 ב׳ - בטלה.

ת הפקודה ל ו ח  ת
 על הדרך

ן לצו  תיקו
 התשמ״ב-1982

 3. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שד׳
 בן־גוריון 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

ת לעיין ו ש  ר
 במפה

 תוספת א׳

 חלקות

38 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 

8 ,7 ,6 ,5 ,1 

 גושים

18810 

18811 

, עמי 4.  1 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 40¡ ס״ח התשכ״ו

ת התשמ״ב, עמי 1236¡ התש״ן, עמי 162. ״  2 ק

יר התש״ן, 17.5.1990 ת 5267, כ״ב באי ו  616 קובץ התקנ



 תוספת ב׳

 גושים חלקות

28 18810 

8 ,1 18811 

 י׳ בניסן התש״ן (5 באפריל 1990)
י ו ד ל ו  (חמ 3-162) ד

 שר הבינוי והשיכון

 צו המועצות המקומיות (המועצה האזורית הגליל העליון) (חלוקה לחבלים)
 (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

ן סעיף 1 , תיקו קה לחבלים) (חלו ( ן ו י  1. בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (המועצה האזורית הגליל העל
2 (להלן - הצו העיקרי), במקום ״והחתומה ביד שר הפנים ביום ד באדר התשמ׳יח  התשל״ז-1977
ל 1990)״. 1 באפרי )  (25 בפברואר 1988)״ יבוא ״והחתומה ביד שר הפנים ביום ו׳ בניסן התש״ן

ת פ ס ו ת ן ה ספת השניה לצו העיקרי, בטור בי, לצד הישוב ״בית הלל״, במקום ״באות מ״ד״ יבוא תיקו  2. בתו
״ השניה ב ״ ת מ ו א ב ׳ • • 

 ו״ בניסן התש׳׳ן (1 באפריל 1990)
ע י ה ד ר י ר  >חמ 3-136) . א

 שר הפנים

סח חדש 9, עמ׳ 256. ו  דיני מדינת ישראל, נ
׳ח, עמי 667. , עמ׳ 1288; התשמ״א, עמי 1185; התשמ׳ ת התשל״ז ״  ק

 )גו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(באר־טוביה, תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

ט >ד) ר , בפרט תיקון פ 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958  1 . בתו
ש א ר ת ה פ ס ו ת ״ ב ( 1 9 7 י 1 א מ , בהגדרת ״מפה״, אחרי ״והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ בסיון התשל״א (31 ב ( ד ) 

 י.:וא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום י״א בניסן
 התש״ן (6 באפריל 1990)״.

 י״א בניסן התש״ן (6 באפריל 1990)
ר ע י ה ד י ר  0!מ 3-136) א

 שר הפנים

וסח חדש 9, עמ׳ 256. , נ נת ישראל  י דיני מדי
ת התשי״ח, עמי 1256; התשל״א, עמי 1327. ״  2 ק

617 17.5.1990 , יר התש״ן ב באי ״ ת 5267, כ ו נ ק ת  קובץ ה



 צו המועצות המקומיות (א) (דאלית אליכדמל, תיקון), התש״ן-990ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, בפרט (סה), במקום 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950 ט >סה1 1. בתו ר ן פ  תיקו

״ ומסתיים במלים ״הכפר דאלית אל־כרמל״ יבוא: ה צ ע ו מ ה תיאור השטח המתחיל במלים ״תחום ה נ ו ש א ר ת ה ו 5 ס ו ת  ב

 ״תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -

 הגושים: 11506 עד 11509, 11519 עד 11524, 11526 ו־11527 - בשלמותם.

 החלקות: 10 עד 13, 15 עד 50,17, וחלקי חלקות 9, 51,14 ו־52 בגוש 11505 כמסומן במפת תחום
 המועצה המקומית דאלית אל־כרמל הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרד הממונה על המחוז, חיפה, ובמשרד המועצה המקומית דאלית אל־כרמל

 (להלן - המפה); 2, 5 עד 29, 52, וחלק מחלקה 1 בגוש 11510, כמסומן במפה:

 1 עד 4, 9 עד 28, 37, 43 עד 45, 66 עד 70, 73 עד 92, וחלקי חלקות 36, 94, 95 בגוש 11511,
 כמסומן במפה:

 15 עד 18, 21 עד 23, 26 עד 43, 50 עד 53, 55, וחלקי חלקות 2, 14, 19, 20, 48, 49 בגוש
 11514, כמסומן במפה:

 השטח הבנוי המותחם על ידי הגושים 11520 עד 11524״.

 ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990)
ה ד ר ע י י ר  (חמ 3-269< א

 שר הפנים

, נוסח חדש 9, עמי 256.  דיני מדינת ישראל
, עמ׳ 395. ת התשי״א, עמ׳ 178! התשל״ב ״  ק

ד המעלה, תיקון)׳ התש״ן-990ו ו ס י ) ( א  צו המועצות המקומיות (

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

״א-1950/ בפרט נ״ב, במקום ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי ) 1. בהו ב ן פרט מ  תיקו

ה תיאור השטח המתחיל במלים ״תחום המועצה״ ומסתיים במלים ״בגוש 13643״ יבוא: נ ו ש א ר ת ה מ ס ו ת  ב

 ״תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

ת 3 ו־7  הגושים: 13032, 13983, 13984, 13988 עד 13996 - בשלמותם. גוש 13643 פרט לחלקו
 וחלק מחלקות 2, 4, 8,6, כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:20,000 החתומה ביד שר הפנים
 ביום ו׳ בניסן התש״ן(1 באפריל 1990) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,
ן - להל  במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרד המועצה המקומית יסוד המעלה(

 המפה).

 13987 פרט לחלקה 41.

וסח חדש 9, עמי 256. , נ  1 דיני מדינת ישראל

ת התשי״א, עמי 178: התשי׳׳ז, עמ׳ 137. ״  2 ק
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 החלקות: חלק מחלקה 4 בגוש 13030, במםומן במפה!

 חלק מחלקה 4 בגוש 13033. כמסומן במפה!

 חלק מחלקה 2 בגוש 13646, כמםומן במפה!

 12 בגוש 13773.

 שטח בנוי המוקף על ידי גוש 13643, כמסומן במפה״.

 ו׳ בניסן התש׳ץ (1 באפריל 1990)
י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-269) א

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (ב) (בני עי״ש, תיקון), התש״ן-990ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות'

ט (פ< ר ן פ קו ם י תי , בפרט (פ), במקו 2 ׳ג-1953 ׳ ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי  1. בתו
ה נ ת הראשו פ ס ו ת ״ ב ה פ מ ן ב מ ו ם מ  תיאור השטח המתחיל במלים ״תחום המועצה״ ומסתיים במלים ׳׳בגוש 2249׳ כ

 יבוא:

 ״תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -

 הגושים: 2250 ו־2251 - בשלמותם!

 חלקות: 5 ו־25 בגוש 486!
 17 עד 22, 24 עד 45, 85, 87 עד 89, 91, 97 ו־100 בגוש 2218!

 19 בגוש 2242:
 17 ו־18 בגוש 2244!

 חלקי חלקות: 93 ו־95 בגוש 2218, כמםומן במפת תחום המועצה המקומית בני עי״ש הערוכה
ל 1990) 6 באפרי ) ן ׳ ל 1:1250 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״א בניסן התש׳  בקנה מידה ש
 ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,
 ובמשרד המועצה המקומית בני עי״ש (להלן - המפה)! 5 ו־10 בגוש 2249, כמסומן במפה.״

 י״* בניסן התש״ן (6 באפריל 1990)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-701) א

ר הפנים  ש

וסח חדש 9, עמ׳ 256. , נ נת ישראל  דיני מדי
, עמ׳ 1174! התשמ״א, עמי 1280. ״ג ת התשי ״  ק

 צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, ביר אל־מכסור),
 התש״ן-990ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות'

ט (צח) ר ספת פ , אחרי פרט (צז) יבוא: הו 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-1953  1. בתו
ה נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת  ב

 ״(צח) המועצה המקומית ביר אל־מכסור.

וסח חדש 9, עמי 256.  ׳־יני מדינת ישראל, נ
, עמ׳ 608. , עמ׳ 1174: התש״ן ״ג ת התשי ״  ק
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 תאריך הקמתה: ו׳ בניסן התש׳׳ן (1 באפריל 1990).

 תחום המועצה: גושים וחלק גוש רישום קרקע (ועד בכלל):

 גושים: 10334, 10361, 10502, 12218, 12219 - בשלמותם.

 חלק גוש: 12217 כמסומן בקו מקויקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה 1:10/000 והחתימה
 ביד שר הפנים ביים ר בניסן התש׳ין(1 באפריל 1990), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד
 הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, יבמשרד המיעצה

 המקומית ביר אל־מכסור״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ו׳ באייר התש׳ץ (1 במאי 1990).

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990)
 (חמ 3-701)

לה  תחי

 צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון)
 (תיקון), התש״ן-990ו

, אני מצווה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-1964
 לאמור:

ת רחצה מיכרזים יאםורים בחופי הים מו  1 . בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה(מקו
2 (להלן - הצו העיקרי), תחת הכותרת מועצה אזורית חוף אשקלון, ׳ב-1982  התיכון), התשמ׳

 אחרי ניצנים יבוא:

 ״2. זיקים 113625 75״.

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 י״א בניסן התש״ן (6 באפריל 1990)
 (חמ 3-122)

 1 ם״ח וזתשכ״ד, עמי 172.- התשל״ח, עמי 206.

ת וזתשמ״ב, עמי 1008¡ התשמ״ט, עמי 1161. ״  י ק

 צו הסדרת מקומות רחצה(מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנדת ובנהר
 הירדן) (תיקון), התש״ן-990ז

, אני מצווה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-1964
 לאמור:

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
ה נ  הראשו

 1 . בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים
2 (להלן - הצו), בחלק אי, אחרי ״מועצה אזורית גולן״ יבוא: בנהר הירדן), התשל״ח-1978 רת ו  כנ

רת  ״מועצה מקומית כנ

 צינברי 237900 203360 70״.

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 י״א בניסן התש״ן (6 באפריל 1990)
 (חמ 3-122)

 סייח התשכ״ד, עמי 172¡ התשל״ח, עמי 206.
ת התשל״ח, עמ׳ 2487¡ התשמ״ח, עמי 970. ״  ק

ת פ ס ו ת ן ה  תיקו
ה נ  הראשו
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 הודעת הלויס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש״ן-1990

- ט ״ מ ש ת ת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), ה ו קף סמכותי לפי תקנה 34(ג) לתקנ  בתו
ת העיקריות), ועקב השינוי במדד שפורסם לחודש מרס 1990 לעומת המדד ו  1988' (להלן - התקנ
ות ות 2 עד 8,6 עד 21,20(א), 23 עד 30 ו־32 לתקנ  שפורסם לחודש ספטמבר 1989, יהיה נוסח תקנ

 העיקריות, החל ביום ח׳ בסיון התש״ן (1 ביוני 1990), כמפורט להלן:

ות הרישום ת דפי תקנ ק שני: אגרו ר  פ

 ״2. בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ורישום כלי טיס אגרה לפי סוג או
 משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

ת תעודת ר ג  א
ם  רישו

ם חדשים  האגרה בשקלי

215 
590 

1,180 

ל בלי הטיס בק״ג ק ש  מ

 עד 5,700
 מ־5701 עד 45,000

 למעלה מ־45,001

ת תעודות ו ר ג  3. סחרן או יצרן של כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת רישום לסחרן אגרה של א
ז י ח ס  11,800 שקלים חדשים. רישום ל

ת רישום ר ג , או א  4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או תסיבתו
ס ק נ פ ד ב ם שעבו י ש ך ם ח י ל ק  המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 25 ש

ת הקצאת ר ג  5. בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודות רישום לסחרן, המבקש א
ם י ש י ו י מ י ת לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 35,שקלים חדשים. ם  להקצו

ה אגרה בעד  6. (א) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו בתקנ
" י ת כ י ך ת התיעוד או בעד חידושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס, כמפורט להלן: ה ו נ  68(1) לתק

ם חדשים ס בק״ג האגרה בשקלי י ט ה ' ־ ל ל כ ק ש  מ

 עד 1,500 420
 מ־1501 עד 3,600 580
 מ־3,601 עד 5,700 950

 מ־ 5,701 עד 20,000 1,780

 מ־ 20,001 עד 45,000 3,540

 מ־45,001 עד 100,000 5,910

 מ־ 100,001 עד 300,000 14,810

 למעלה מ־300,000 20,700

 (ב) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם אחת לשנה עד
 31 בדצמבר, אגרה כאמור בסעיף קטן(א), אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל,

 אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

, עמי 2(51 ועמי 596. ת התשמ״ט, עמי 234; התש״ן ״  ק
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 (ג) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעודת כושר טיםה לכלי טיסה אגרה
 של 35 שקלים חדשים.״

 8. (א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג, תוספת או תעודת אישור
 פריט אוירונאוטי של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות המינהל ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 230 שקלים חדשים!

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה או אישור השינויים בה - את מלוא ההוצאות
 הממשיות שהוציא המינהל! דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת לששה

 חודשים: התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

 (ב) היתה הבקשה למתן תעודה לאוירון זעיר או לשינוי בה, תהיה האגרה בשיעור
 מחצית האגרה הקבועה בסעיף קטן (א).

 9. (א) המבקש מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים או תעודת אישור ייצור פריט
 אוירונאוטי, ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 230 שקלים חדשים.

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה - את מלוא ההוצאות הממשיות שהוציא המינהל:
 דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת לשלושה חודשים: התשלום יבוצע תוך

ת הדרישה. ל ב  30 ימים מיום ק

 (ב) המחזיק בתעודה כמפורט בסעיף קטן(א) ישלם אחת לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה של
 230 שקלים חדשים.

 10. (א) המבקש מתן תעודת כושר טיסה מיוחדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 170
 שקלים חדשים.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ישלם בעל כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית
ת והמבצע הפעלה כאמור, בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה או לחידושה,  בחקלאו

 אגרה של 130 שקלים חדשים.

 (ג) ניתנה התעודה או חודשה לתקופה העולה על שנה, ישלם אגרה כאמור בסעיף 6(ב).

 11. (א) המבקש מתן אישור כושר אוירי ליצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה לפי
 משקל כלי הטיס כמפורט להלך:

 ״אגרה ותשלום
 הוצאות למתן

ג  תעודת סו
 ואישור פריט

 אוירונאוטי

ם  אגרה ותשלו
 הוצאות בעד מתן

 תעודת ייצור,
דת יצרן  תעו

 ותעודת אישור
 ייצור פריט
 אוירונאוטי

ת ד ו ע ת ת ר ג  א
 בושר טיסה

 מיוחדת

ר ת אישו ר ג  א
 בושר אוירי

 ליצוא

ם חדשים  האגרה בשקלי

300 
580 

1,190 

ל כלי הטיס בק״ג ק ש  מ

 עד 5,700
 מ־5,701 עד 45,000

 מעל 45,000

 (ב) המבקש מתן אישור כושר אוירי ליצוא פרופלר או מנוע כלי טיס, ישלם בעד מתן
 האישור אגרה של 90 שקלים חדשים.

ר 12. (א) המבקש מתן תג כושר אוירי ליצוא או מספר תגים ביום אחד, ישלם בעת הגשת ש ו ת תג כ ר ג  א

א הבקשה למתן התג או התגים אגרה של 250 שקלים חדשים. ו צ י י ל ר י ו  א

ה 106  (ב) המבקש מתן אישור אוירי ליצוא של מוצר מקבוצה א׳, כמשמעותו בתקנ
ת התיעוד, למעט כלי טיס שלם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 250 שקלים חדשים. ו  לתקנ
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ת המכונים ו  פרה רביעי: אגרות לפי תקנ

ן ו ת רשי ר ג  א
 למכון בדק

ן ו ת רשי ר ג  א
 מכון הסמכה

ן ו  אגרת רשי
ת  אחזקה עצמי

ת י ת נ  אגרה ש

ר ת אישו ר ג  א
 חותם מוסמך

 13. המבקש מתן רשיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
 של 360 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה של 300 שקלים

 חדשים.

 14. המבקש מתן רשיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 250
 שקלים חי־שים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה של 270 שקלים חדשים.

 .15 0¡) המבקש מתן רשיון אחזקה עצמית ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
 הרשיון אגרה של 250 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה

 של 300 שקלים חדשים.

 (נ:) היתה בקשה למתן רשיון אחזקה עצמית לאוירון זעיר, ישלם המבקש בעת הגשת
 הבקשה למתן הרשיון אגרה של 110 שקלים חדשים.

 16. המחזיק ברשיון מכון בדק או ברשיון אחזקה עצמית ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר,
 אגרה של 250 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברשיונו! המחזיק ברשיון אחזקה עצמית לאוירון
 זעיר ישלם אחת לשנה כאמור אגרה של 75 שקלים חדשים, והמחזיק ברשיון מכון הסמכה ישלם
 אחת לשנה כאמור אגרה של 250 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברשיונו, אלא אם כן שילם

ות 13, 14 ו־15.  באותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בתקנ

 17. מחזיק ברשיון מכון בדק, המבקש מתן אישור לעובד מכון הבדק כחותם מוסמך כאמור
ת המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 35 שקלים ו ה ><1 לתקנ  בתקנ

 חדשים.

ן ו ת רשי ר ג  א
 עובד טיס

ת אי  ותעודה רפו

ות הרשיונות ת לפי תקנ רו ק חמישי: אג ר  פ

 18. (א) המבקש רשיון עובד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו, למעט מתן רשיון טייס
 מתלמד, רשיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 150

 שקלים קדשים.

 (ב) המבקש מתן תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 20 שקלים חדשים.

 (ג) המחזיק ברשיון עובד טיס למעט רשיון הדרכה, החייב בבדיקה רפואית תקופתית
ת התעודה הרפואית התקופתית אגרה של 70 שקלים חדשים: עובד טיס אשר לפי ל ב  ישלם בעת ק
נות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לששה חדשים, ישלם בעת מתן התעודה אגרה ו ת ד רשי ו  תקנ
 של 45 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף

 קטן (א).

, המחזיק ברשיון טיס פרטי והוא מעל גיל 40, ישלם ( ג )  (ד) על אף האמור בסעיף קטן
ת אגרה של 55 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה, פתי ת תעודה רפואית תקו ל ב  בעת ק

 שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

 ו ה) המבקש רשיון טיס מתלמד, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 50 שקלים חדשים.
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אי לבדק כלי טיס, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת ן רשיון טכנ ת  (ו) (1) המבקש מ
ם חדשים. י ל 70 שקל ה אגרה ש ש ק ב  ה

, ישלם רו דושו או אישו , חי גבל אי לבדק כלי טיס, מו ן טכנ ו ש מתן רשי ק ב מ  (2) ה
ם חדשים. ל 35 שקלי רה ש ה אג ש ק ב ת ה ש ג  בעת ה

, ן תדרייכן טיס או קצין מבצעי אויר ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר ו ק ברשי י  (ז) המחז
ם חדשים. י  אגרה של 30 שקל

ל 50 , אגרה ש ת לשנה, עד 31 בדצמבר ח  (ח) המחזיק ברשיון מקפל מצנחים ישלם א
ם.  שקלים חדשי

ל 65 ת הבקשה אגרה ש ש ג שלם בעת ה ס י ך טי ן מדרי ן ל רשי ש חידושו ש ק ב מ  (ט) ה
 שקלים חדשים.

ו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 65 נ ו וסף ברשי ר סוג נ ד ש מתן הג ק ב מ בד טיס ה  19. ען
 שקלים חדשים.

 אגרת הגזר
 נוסף

ה ש ק ב ת ה ש ג ר למתן רשיון או אישורו ישלם בעת ה ש ק  20. (א) עובד טיס המבקש להיבחן ב
 אגרת בחינה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 אגרת בחינות
 למתן רשיון

 עובד טיס

 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 סוג הרשיון מעשית

 (1) טייס פרטי או טייס אוירון זעיר 130 75 65 35

 (2) טייס מסחרי 250 180 120 45

 (3) טייס לתובלה בנתיבי אויר 570 400 120 45

יס דאון 60 — 45 —  (4) טי

 (5) נווט טיס 250 180 120 45

 (6) טכנאי טיס 250 180 120 45

 (7) אלחוטן סיס לרדיו טלפון 75 — 65 —

 (8) קצין מבצעי אויר — — 120 65

 (9) מפקח תנועה אוירית — — 120 —

 (10) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 או 1 45 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו.

גבל או  (11) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מו
 סוג 1 מוגבל 45 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו.

 (12) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם
 הגדר אחד — — 65

ן טיס — — 120 —  (13) תדריכן מודיעי

 (14) מדריך טיס עם הגדר מאמן טיס אחד 90 65 —

 (ב) בנוסף לאגרות המשתלמות לפי סעיף קטן (א) ישא הנבחן בהוצאות הכרוכות
 בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.״

 21. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן הגדר מההגדרים המפורטים להלן או חידוש
ת הגשת הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשים כמפורט להלן: ע  הזכויות על פיהם, ישלם ב

 ״אגרת בחינה
 למתן הגדר
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 בחינה עיונית
 סוג ההגדר בחינה מעשית בחינה עיונית חלקית

 (1) הגדר אוירון (קבוצות א׳ בי, ג׳ ךד׳),
 רוטורקרפט ואוירוין ועיר 90 65 35

 (2) הגדר מכשירים 120 120 45

 (3) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ 120 65 — -

 (4) הגדר חקלאי 180 65 —

 (5) הגדר מאמן טיס נוסף 90 65 —

 (6) הגדר פיקוח על תנועה אוירית נוסף 120 120 —

 (7) הגדר מקפל מצנחים נוסף — 65 —

 (8) הגדר מאמן מפקח על תנועה אויר־ת 65 120 —

 (9) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס, 65 65 —

 (10) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 45 בעד כל שלב או חלק ממנו.

 (11) ערר על מבחן עיוני 65״

 ״23. המבקש מתן תעודת צוות אויר, חידושה או שינויה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 35 אגרת תעודת
 שקלים חדשים. צוות אויר

ר הבדיקה אגרת בדיקת  24. הנבדק בדיקת עוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולות בזמן טיסה, ישלם עבו
 אגרה של 70 שקלים חדשים. עוורון צבעים

 או כשירות
 אגרה של 70 שקלים חדשים.

 בזמן טיסה
ת לפי חול הרישוי רו ק שישי: אג ר  פ

 21. (א) המבקש מתן רשיון הפעלה מםחרי והמבקש מתן רשיון הפעלה מבצעי ישלם בעת אגרת רשיון
ת הבקשה אגרה בשיעורים המפורטים להלן: הפעלה ש ג : 

 האגרה בשקלים חדשים
 סוג מפעיל כל־ הטיס רשיון הפעלה מסחרי | רשיון הפעלה מבצעי

 :1) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה 2,140 —

 2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 320 320

 3) מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אויר בישראל 215 215

 4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 215 215

 5) מפעיל כלי טיס לצרכי עסק 110 110

 6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה 2,140 —

 7) מפעיל אוירונים זעירים 55 55

 8) מפעיל :לי טיס שפסקאות 1 עד 7 אינן חלות עליו 320 320

 היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה עבןר כל אחד
 ןהסוגים המבוקשים.

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשיעורים אלה
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ם חדשים ג מפעיל כלי הטיס האגרה בשקלי  סו

 (1) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מהמדינה ואליה 2,140

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 640

 (3) מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אויר בישראל 420

 (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 420

 (5) מפעיל כלי טיס לצרכי עסק 215

 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מהמדינה ואליה 2,140

 (7) מפעיל אוירונים זעירים 110

 (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות 1 עד 7 אינן חלות עליו 420

) תשולם בכל שנה עד ה־31 בדצמבר אלא אם כן שולמה ב ) ן ט  (ג) אגרה כאמור בסעיף ק
 באותה שנה אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

ן 26. (א) המבקש רשיון להשכרת כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 35 שקלים ו ת רשי ר ג  א

ה חדשים. י כ ש  ה

 (ב) המחזיק ברשיון להשכרת כלי טיס ישלם אחת לשנה עד ה־31 בדצמבר, אגרה של 35
 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם אותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן

 (א).

ר 27. (א) המבקש אישור טיסות שכר בינלאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי  אגרה לאישו

ת טיסות השכר, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות, כמפורט ו י תקנ כ ת ש י ם י  ט

 להלן:

ם חדשים ת האגרה בשקלי סו ר הטי פ ס  מ

 1 עד 5 430
 מ־6 עד 10 860

 מ־ 11 עד 30 1,750
 למעלה מ־30 3,070

 (ב) המבקש אישור טיסות שכר פנים ארציות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי
ת טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות כמפורט להלן: ו  תקנ

ם חדשים סות האגרה בשקלי  מספר הטי

 1 עד 5 65
 מ־6 עד 10 130
 מ־11 עד 30 260
 מעל 30 450

 (ג) האגרה לפי סעיף זה תשולם במועדים אלה:

 (1) עם הגשת הבקשה - 10% מסכום האגרה:

נות - לת ביצוע הטיסה הראשונה או במהלך חמש הטיסות הראשו  (2) לפני תחי
 90% מסכום האגרה.
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מ י ש ת ר ר ג  28. (א) המבקש רשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 910 א
ו ג י א  שקל •ם חדשים. מ

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט
א) עד ה־31 בדצמבר אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה בי1 באפריל, אגרה ) ן ט  בסעייף ק

ר בסעיף קטן (א).  כאמו
ת שונות רו  פרק שביעי: אג

ת כפל ר ג  א
ת אי  תעודה רפו

ת או י ל ג נ א  ב
ת עיון ר ג  א

ת אלה או תעודה רפואית בשפה ו  29. (א) המבקש כפל תעודה או רשיון מאלו המפורטים בתקנ
 האנגלית ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 35 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס פלוני בפנקס והמבקש העתק מאושר מרישום כלי
 טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 10 שקלים חדשים.

ן ו ת רשי ר ג  א
חת  מנ

ת הטיס (מנחתים), התשל״ה-1975, ישלם המבקש ו נות מנחתים כאמור בתקנ ו  30. בעד רשי
 אגר־ת כמפורט להלן:

 (1) המבקש מתן רשיון מנחת רגיל ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה
 של 180 שקלים חדשים!

 (2) המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי קבוע ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון
 אגרה של 100 שקלים חדשים!

 (3) המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי עונתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
 הרשיון אגרה של 55 שקלים חדשים:

 (4) המבקש רשיון מנחת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה של
 55 שקלים חדשים:

 (5) המחזיק רשיון מנחת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנתית בשיעורים
 המפורטים בפסקאות (1) ו־(2):

 (6) המחזיק רשיון מנחת זעיר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט בפסקה (4):
 האגרה כאמור תשולם בכל שנה עד ה־31 בדצמבר, אלא אם כן שולמה האגרה באותה

 שנה שתחילתה ב־1 באפריל.״

ת תעודת ר ג  א
ש ע  ר

ת הטיס (רעש כלי טיס), ו  ״32. (א) המבקש מתן תעודת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנ
 התשל״ז-1977, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 300 שקלים חדשים.

ת ו  (ב) המבקש הכרה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ כאמור בתקנה 5 לתקנ
 האמורות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 60 שקלים חדשים.״

ן ב ב א ק ע  י
רה  המנהל הכללי של משרד התחבו

 ז׳ באייר התש״ן (2 במאי 1990)
 (חמ 3-520)

 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס׳ 3), החש״ן-990ו

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ׳יא-1981', לסעיף 8א
, ולסעיף 10 לחוק שכר מינימום, 2  לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-1985

, אני מודיע לאמור: נ  הו.שמ״ז-1987

, עמי 22, 144 ו־351, ת התשמ״א, עמ׳ 1448: התש״ן ״  ק
, עמי 15 ועמי 145.  ם״ח התשמ״ו

, עמי 68.  סייח התשמ״ז
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1 באפריל 1990) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת הותק )  1. החל ביום ו׳ בניסן התש״ן
 השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

ת יסוד ר ו כ ש  מ
ק ת ת ו פ ס ו ת  ו

תק שיפוטי ת ו פ ס ו  ת
ת ותק)  (בעד כל שנ

ם חדשים י ל ק ש  ב

60.34 
58.67 
54.76 
48.35 
46.66 
42.72 
40.65 
39.24 
35.96 

52.92 
46.14 
40.65 
35.96 

35.96 

54.76 
48.35 

42.72 

42.72 
40.65 
35.96 

42.72 
40.65 
35.96 

42.72 
40.65 
35.96 

רת יסוד ו  משכ
ם חדשים  בשקלי

9469.02 
9170.48 
8473.92 
6782.73 
6594.53 
6155.42 
5986.26 
5720.53 
5100.49 

8314.43 
6638.93 
5986.26 
5100.49 

5100.49 

8473.92 
7443.48 

6782.73 

6155.42 
5986.26 
5100.49 

6155.42 
5986.26 
5100.49 

6155.42 
5986.26 
5100.49 

 א. שופטים
 נשיא בית המשפט העליון

 משנה לנשיא בית המשפט העליון
 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי
 סגן נשיא בית משפט מחוזי

 שופט בית משפט מחוזי
 נשיא בית משפט שלום

 סגן נשיא בית משפט שלום
 שופט בית משפט שלום

 ב. שופטי בית הדין לעבודה
 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שןפט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה

 ד. דיינים
ב ראשי לישראל  ר

י הגדול  חבר בית הדין הרבנ
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין
 אב בית דין אזורי

 חבר בית דין אזורי

 ה. האדים
 ראש בית הדין לערעןרים

 קאדי ראשי
 קאדי

 ו. קאדים מד׳הב
 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

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

 ט׳ בניסן התש׳׳ן (4 באפריל 1990)
 (חמ 3-628)

!7.5.1990 , ת 5267, כ״ב באייר התש״ן ו נ ק ת  628 קובץ ה
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