
 רשומות

 קובץ התקנות
 י׳׳*! בחשון התשנ׳יא 5303 30 באוקטובר 1990

 עמוד

, התשנ״א-1990 . 150 ( ן קו (תי ת ובריאות העובדים ברעש) קתי ת תעסו הו י ג דה( ת הבטיחות בעבו ו נ ק  ת

ל טיפולי הפריה ופריון), התשנ׳׳א-1990 150 ש ת ב עדרו הי ם( ת עבודת נשי ו נ ק  ת

, התשנ״א-1990 150 ( ן קו ת מס ערך מוסף(תי ו נ ק  ת

ני), התשנ״א-1990 151 ם דמי טיפול מקצועי־ארגו מו ת השכר(מקסי נ  הודעת הג

רי נסיעה במוניות), התשנ״א-1990 151 (מחי ראת שעה) הו ם( תי רו בשי ם ו  צו יציבות מחירים במצרכי



 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)(תיקון),

 התשנ״א-990ו

׳ל-  בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש׳
 1970', אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), נ ק ן ת  תיקו

, בהגדרת ״עובד ברעש מזיק״, אחרי ״העובד״ יבוא ״עבודה מלאה או חלקית  התשמ״ד-21984
 לפחות חודש בשנה״.

 כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990)
ר י מ ק ש ח צ ) י 3 - 1 7 0  >חמ 4

 שר העבודה והרווחה

וסח חדש 16, עמ׳ 337. , נ  י דיני מדינת ישראל
, עמי 641. ׳ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 1752: התשמ״ה, עמי 1686: התשמ״ז  2 ק׳

 תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ״א-990ו

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג)(4), (ג1), ו־20 לחוק עבודת נשים, התשי״ד-11954
 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה ״סדרה טיפולית״ - סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין
 בטיפול אמבולטורי לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור.

 2. תקופת היעדרות של עובדת לעניין פסקאות (1) ו־(2) לסעיף 7(ג) לחוק, לא תעלה בכל
 סדרה טיפולית על המפורט להלן, ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה:

 (1) במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים - שישה עשר ימים;

 (2) במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים - עשרים ימים.

 3. תקופת היעדרות של עובד לענין סעיף 7(ג1) לחוק, לא תעלה על שנים עשר ימים בשנה.

ק ש מי ו ח צ  י
 שר העבודה והרווחה

 כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990)
 (חמ 3-2093)

ה ר ד ג  ה

ת ת היעדרו פ ו ק  ת
בדת ל העו  ש

עדרות ת הי פ ו ק  ת
ל עובד  ש

, עמי 178.  ם״ח התשי׳׳ד, עמי 154: התש״ן

 תקנות מס עדך מוסף (תיקון), התשנ"א-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 34 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975', ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות), אחרי פסקה (י)  1. בתקנה 3(א)(1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-21976
 יבוא:

ה 3 נ ק ן ת  תיקו

, עמ׳ 52.  סייח התשל״ו
׳ן, עמי 968. , עמ׳ 1590; התש׳ ת התשל״ו ״  ק
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ה 9א נ ק ן ת  תיקו

 ״(יא) מענק לקליטת מדענים בפרוייקטים של מחקר ופיתוח שאישר המרכז לקליטה
 ומדע שליד המשרד לקליטת עליה״.

 2. בתקנה 9א(א) לתקנות, אחרי ״12״ יבוא ״30.01.9010״.

 ב׳ בחשון התשנ״א (21 באוקטובר 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר
 (וזמ 3-236)

ם דמי מו  מקסי
ל מקצועי׳  טיפו

י נ ו  ארג

לה  תחי

 הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי־אדגוני), התשנ״א-1990

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני),
 התשמ״ח-1988' (להלן - התקנות), אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי שיעור התנודה
, הוא כדלקמן:  בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-21968

 1. (א) בתקנה 1 (א) לתקנות, במקום ״1500״ בא ״1680״;

 (ב) בתקנה 1 (ב) לתקנות, במקום ״4180״ בא ״4690״.

 2. תחילתה של הודעה זו ביום י״א באלול התשי׳ן (1 בספטמבר 1990).

ר י מ ק ש ח צ  י
 שר העבודה והרווחה

 כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990)
 (חמ 3-562)

ת התשמ״ח, עמי 723: התש״ן, עמי 555. ״  י ק
 2 סייח התשכ״ח, עמי 108.

י ר מרב  מחי
ת י נ ה במו ע י ס נ  ל

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירי נסיעה במוניות),

 התשנ״א-1990

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

 1. בצו זה -
 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),

 ::תשמ״יה-21985:

 ״ש׳יח״ - שקלים חדשים!

.  לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשכ״א-31961

 2. שכר ההסעה המרבי במונית לא יעלה על השכר הנקוב בתוספת.

 3. י התעריפים והמחירים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, מס ערד מוסף
.  התשל״ו-41976

, עמי 2.  1 סייח התשמ״ו

 2 סייח התשמ״ה, עמי 204.

 ¡ ק •׳ת התשכ״א, עמ׳ 1425.

, עמי 52.  4 סייח התשל״ו

! התשנ״א, 30.10.1990 151 ת 5303, י״א בחשו ו נ ק ת בץ ה  קו



 4. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה במוניות),
 התש״ן-51990 - בטל.

 ביטול

 תוספת

 (סעיף 2)

ה במונית ע ס ה  שכר ה

 חלר, א׳: נפיעה מיוחדת לפי מונה

 1. שכר ההסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

 (1) בכל הארץ, למעט באזור אילת:

ף י ר ע ף ת  תערי
 מס׳ 1 מם׳ 2

ף י ר ע  (במטרים) (במטרים) ת
ה ע ס ר ה כ אה ש ס הזמן משעה 05.30 משעה 21.01 קרי  בסי

ות) עד שעה 21.00 עד שעה 05.29 (במטרים) בש״ח י  (בשנ

 מצב התחלתי של המונה - 1,085.18 516.80 2,170.36 4.00

 כל פעימה עד 15 ק״מ 28 194.08 155.27 388.16 0.20

 כל פעימה מעל 15 ק׳׳מ 28 161.74 129.39 - 0.20

 (2) באזור אילת:

 מצב התחלתי של המונה - 1,159.64 556.77 2,319.30 3.40

 כל פעימה עד 15 ק״מ 33 232.71 186.17 465.42 0.20

 כל פעימה מעל 15 ק״מ 33 193.93 155.14 - 0.20

 2. שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מטען יד של הנוסע.

 בעד כל מזוודה ישלם הנוסע סך של 1.00 ש״ח לכל מזוודה.

 3. לא יגבה נהג המונית שכר הסעה בעד הובלת עגלת נכה של נוסע במונית, אולם רשאי נהג
 המונית שלא להוביל יותר מעגלת נכה אחת.

 4. בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכולל בעד הנסיעה
 על השכר המפורט בסעיף זה, לפי הענין.

 5. בעד הסעה מנמל התעופה בןיגוריון ישולם השכר שנקבע בחלק זה בתוספת 4.00 ש״ח.

 6. בעד הסעה מנמל התעופה שדה דב ישולם השכר שנקבע בחלק זה בתוספת 2.00 ש״ח.

 חלל, כ׳: נסיעה מיוחדת שלא לפי מונה

 1. בנסיעה במונית ממקום למקום המפורטים להלן, שעל פי דריישת הנוסע לא הופעל בה מונה,
 ישלם הנוסע לאותה הסעה את השכר שנקבע לה להלן:

, עמי 296. ת התש״ן ״  5 ק

ן התשנ״א, 30.10.1990 ת 5303, י״א בחשו ו נ ק ת  152 קובץ ה



 שכר הסעה בש״ח, בנסיעה שלא לפי מונה משעה 05.30 עד 21.00:

 מוצא/יעד ירושלים חיפה תל־אביב נתב״ג רחובות הרצליה באר־שבע

131.00 26.00 27.00 - -  מלון אוויה 72.00 122.00
 אילת (ללא מע״מ) 330.00 476.00 379.00 356.00 340.00 388.00 257.00
 אשדוד 89.00 173.00 55.00 55.00 37.00 64.00 101.00

 אשקלון 97.00 199.00 78.00 79.00 60.00 84.00 90.00
 בית־שמש 48.00 172.00 73.00 53.00 42.00 79.00 114.00

 בית־שאן 153.00 91.00 158.00 154.00 170.00 153.00 252.00

-  באר ־שבע 110.00 253.00 168.00 126.00 110.00 154.00

 דימתה 153.00 298.00 198.00 170.00 152.00 208.00 49.00

154.00 -  הרצליה 99.00 119.00 26.00 38.00 42.00

ב 147.00 53.00 95.00 89.00 105.00 58.00 217.00 ק ע י ך ח כ  ז

 חדרה 128.00 73.00 68.00 69.00 85.00 49.00 206.00

253.00 119.00 151.00 135.00 123.00 -  חיפו; 212.00

ן 49.00 238.00 119.00 112.00 116.00 141.00 67.00  חברו

 טבריה 204.00 84.00 172.00 173.00 189.00 153.00 299.00

110.00 99.00 75.00 67.00 89.00 212.00 -  ירושלים

 יריחו 54.00 193.00 133.00 112.00 121.00 142.00 152.00

 כפר״סבא 89.00 111.00 33.00 36.00 52.00 15.00 158.00

 כרמיאל 240.00 59.00 180.00 199.00 200.00 165.00 336.00

 מצפ:ז־רמון 214.00 353.00 258.00 220.00 210.00 264.00 107.00

 מטולה 280.00 156.00 253.00 250.00 266.00 235.00 376.00

 נהריה 245.00 47.00 164.00 172.00 188.00 143.00 290.00

ת 179.00 60.00 140.00 136.00 152.00 116.00 280.00 ר צ  נ

ז 125.00 86.00 49.00 57.00 73.00 32.00 185.00 י נ ת  נ

126.00 38.00 31.00 - ג 67.00 135.00 31.00 ״ ב ת  נ

בות 136.00 232.00 110.00 120.00 95.00 117.00 37.00 תי  נ

 סדוכ 00."161 314.00 245.00 221.00 209.00 250.00 105.00

 עזה 123.00 222.00 107.00 102.00 79.00 121.00 63.00

 עין־גדי 104.00 253.00 185.00 158.00 165.00 196.00 137.00

 עכו 224.00 37.00 153.00 159.00 175.00 141.00 278.00

 עפולה 164.00 60.00 123.00 122.00 138.00 102.06 227.00

 ערד 138.00 304.00 182.00 165.00 147.00 191.00 63.00

ה 80.00 122.00 26.00 20.00 43.00 25.00 138.00  פתח־תקו

 צפת 247.00 102.00 206.00 217.00 234.00 203.00 344.00

 קיסריה 136.00 60.00 75.00 83.00 93.00 62.00 212.00

גת 91.00 222.00 80.00 72.00 53.00 97.00 60.00 ח־  קרי

נה 269.00 144.00 242.00 241.00 257.00 226.00 366.00  קרית־שמו

 ראש״פינה 235.00 110.00 191.00 205.00 221.00 190.00 335.00

 ראשוין־לציון 79.00 142.00 29.00 . 26.00 16.00 38.00 121.00

110.00 42.00 - ת 75.00 151.00 38.00 31.00 בו  רחו

 רמאללה 28.00 182.00 99.00 76.00 80.00 83.00 131.00

ו 62.00 144.00 34.00 17.00 21.00 46.00 116.00 ל מ  ר

 רפיח 174.00 273.00 158.00 153.00 130.00 172.00 91.00

 שדה־בוקר 164.00 303.00 230.00 188.00 172.00 216.00 62.00

 שכם 88.00 125.00 84.00 84.00 100.00 64.00 184.00

168.00 26.00 38.00 31.00 - ב 89.00 123.00  תל־אכי

 קובץ התקנות 5303, י״א בחשון התשנ׳׳א, 10.1990 .30



 2. שכר ההסעה שנקבע לפי חלק זה יפורט במחירון שאישר המפקח על התעבורה ושימצא
 במונית בכל עת וכל נוסע רשאי לעיין בו.

 3. בעד הסעה לפי חלק זה בשעות שבין 21.01 לבין 05.29 במועדים שבהם אין פועלת תחבורה
 ציבורית באוטובוסים, תיווסף לשכר ההסעה שנקבע בחלק זה תוספת של 25 אחוזים.

 4. בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם סכום של 26.00 ש״ח לשעת המתנה.

 5. בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים, בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכולל בעד הנסיעה
 על השכר המפורט בחלק זה, הכל לפי הענין.

 6. הוראות סעיפים 2 עד 5 בחלק א׳ יחולו גם על נסיעה לפי חלק זה.

 7. נקבע בחלק זה תשלום בעד זמן נסיעה או המתנה, ישולם תשלום יחסי בעד כל רבע שעה
 הקרובה.

 חלק ג׳: נסיעת שירות

 1. (א) בנסיעת שירות יהיה שכר ההסעה לכל נוסע משעה 05.00 עד שעה 23.30 כלהלן:
 עד 6 ק״מ - 1.60 ש״ח: על כל ק״מ נוסף - 0.12 ש״ח:

 (ב) בעד הסעה בנסיעת שירות שבוצעה בין השעה 23.30 לבין השעה 04.59 תיווסף
 לסכומים שנקבעו בפסקה (א) תוספת בשיעור של 25 אחוזים.

 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 2. (א) בקו 4 בתל־אביב יהיה שכר ההסעה בש׳׳ח 1.60 2.00

 (ב) בקו 5 בתל־אביב יהיה שכר ההסעה בש״ח 1.60 2.00

 3. על אף האמור בסעיף 1 יהיה שכר ההסעה בנסיעה ממקום למקום המצויינים להלן, שבה
 משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד, כאמור בטבלה שלהלן:

 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 (1) מירושלים ל־
 חיפה 16.00 20.00
 תל־אביב־יפו 8.60 10.80
 רמלה 8.00 10.00
 אשקלון 9.70 12.10
 באר־שבע 11.40 14.30
 בית־שמש 5.70 7.10

 (2) מתל־אביב ל
 רמלה 3.10 3.90
 לוד 3.10 3.90
 ראשוךלציון 2.50 3.10
 רחובות 3.40 4.30
 אשדוד 4.60 5.80
 אשקלון - אפרידר 7.40 9.30
 קרית־גת 7.40 9.30

 באר־שבע 10.30 12.90

א, 30.10.1990 ׳ ׳ ן התשנ ת 5303, י״א בחשו ו נ ק ת  154 קובץ ה



 משעה 23.31
 עד שעה 04.59

 משעה 05.00
 עד שעה 23.30

 אילת 32.00 40.00
 הרצליה 2.40 3.00
 כפר־םבא 3.40 4.30
 נתניה - מסעף 4.00 5.00
 נתניה - מרכז 4.00 5.00
 חדרה 5.10 6.40
 גבעת־אולגה 5.10 6.40

 חיפה 9.10
 עפולה - מרכז 10.30 12.90
 עפולה־עילית (בית חולים) 10.30 12.90
 טבריה 13.70 17.10
 צפת 18.80 23.50
 פתח־תקוה 2.90 3.60
 רמת־גן (משטרה) 1.90 2.40

 מרחובות ל־
 ראשון־לציון 2.10 2.60

 מפתח־תקוה ל־
 רמת־גן (רמה) 2.10 2.60

 מבני־ברק צומת רח׳ רבי עקיבא
 לבנין בורסת היהלומים 2.10 2.60

 מבארישבע ל
 מצפה רמון 10.30 12.90
 אילת (ללא מע״מ) 26.30 32.90

 מחיפה ל
 גבעת אולגה 5.10 6.40
 חדרה 5.10 6.40

 צומת נתניה 8.00 10.00
 עכו 3.40 4.30
 נהריה 4.90 6.10
 עפולה 5.00 6.30

 צפת 9.70 12.10
 טבריה 8.60 10.80
 נצרת ־ 5.00 6.30
 צומת עין אפק 2.90 3.60

 נמל תעופה בן־גוריון 10.30 12.90

 מחיפה הדר - צומת בתי הזיקוק 2.30 2.90
 מחיפה בתי הזיקוק - צומת עין אפק 2.30 2.90
 מעכו - עין אפק 2.90 3.60
 עכו - נהריה 2.50 3.10
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 משעה 23.31
 עד שעה 04.59

 משעה 05.00
 עד שעה 23.30

 (9) מנמל התעופה בן־גוריון לירושלים -
 (א) שירות צמוד:

 כיוון אחד 13.70 13.70
 הלוך ושוב 20.60 20.60

 (ב) שירות מיוחד:
ך 21.70 21.70 ח ן א ן ו י  כ

 בפםקה זו -

 ״שירות צמוד״ — נסיעת שירות הצמודה למועדי ההמראה והנחיתה של מטוסים בנמל התעופה
 בן־גוריון והכוללת הובלת מטענו של הנוסע:

 ״שירות מיוחד״ — שירות צמוד מנמל התעופה בךגוריון אל המקום בירושלים שייעד כל נוסע
 באותה נסיעה, או לפי הזמנת כל נוסע מכל מקום בירושלים, לנמל התעופה בן־גוריון.

 4. שכר ההסעה לילדים יהיה כמפורט להלן:

 (1) בעד ילד שמלאו לו חמש שנים ישולם שכר הסעה של נוסע כאמור בחלק זה!

 (2) בעד ילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים ומבוגר המלווה את הילד, ישולם שכר ההסעה
 של נוסע אחד ויינתן להם מקום ישיבה אחד:

 (3) היו עם נוסע מבוגר יותר מילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים, ישולם בעד כל ילד
 נוסף לילד הראשון שכר הסעה בעד נוסע מבוגר ויינתן לו מקום ישיבה!

 (4) על אף האמור בפסקאות (2) ו־(3) לא יסיע נהג המונית יותר משני ילדים שלא יינתן
 לכל אחד מהם מקום ישיבה אחד!

 (5) בעד ילד שטרם מלאו לו חמש שנים ואשר ניתן לו מקום ישיבה, ישולם שכר הסעה של
 נוסע כאמור בחלק זה.

 5. על אף האמור בסעיף 1 לחלק זה, שכר ההסעה בימים שאינם ימי חול ובמועדים ובמקומות
 שאין פועלת בהם תחבורה ציבורית באוטובוסים, יהיה גבוה בשיעור של עד 50 אחוזים

 משכר ההסעה שבין השעה 05.00 לבין השעה 23.30 הקבוע בסעיף האמור.

 ב׳ בחשון התשנ״א (21 באוקטובר 1990)
 (חמ 1978—3)

ב צ ה ק ש י מ ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר התחבורה
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