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 תקנות שעת חירום (הסדרת שימוש במים באזורי קיצוב - קיצור הליכים),
 התשנ״א-ו99ו

ן , אני מתקי קף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948'  בתו
ת שעת חירום אלה: ו  תקנ

ת שעת חירום אלה ינהגו, על אף האמור בחוק המים, ו פת תחולתן של תקנ  הוראת שעה 1. בתקו
2 (להלן - החוק), כמפורט להלך. ׳ט־1959 ׳ ם התשי י כ י ל ר ה י צ י ק  ל

 (1) על אף האמור בסעיף 38 לחוק, לא תופקד הצעת הסדר להספקת מים וצריכתם
ות המקומיות שתחומן נמצא באזורי הקיצוב, אלא י ב, במשרדי הרשו  באזורי קיצו
ת הודעה על רסם ברשומו  במשרדי מרכז השלטון המקומי בתל־־אביב, וכן לא תפו

 הנחת הצעת ההסדר:

ך 10 ימים יות תו  (2) על אף האמור בסעיף 39 לחוק, ניתן יהיה להגיש התנגדו
 בלבד:

 (3) מועצת המים או ועדה מועדותיה, באמור בסעיף 40 לחוק, תגיש מסקנותיה
יות האמור בפסקה ת לא יאוחר מ־10 ימים מתום המועד להגשת התנגדו  לשר החקלאו

.(2) 

 כ״ז באדר התשנ״א (13 במרס 1991)
) ר פ א ל א י ת ן a m 3-1965 

ר החקלאות  ש

 י ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עד׳ 1.
 ג סייח התשי״ט, עמ׳ 166.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 15), התשנ'׳א-ו99ו

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

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

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

 טור ב׳
 המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 ״אטריות ״מובחר״ 400 גרם חבילה 1.70 1.50

 פתיתים אפויים ״מובחר״ 500 גרם חבילה 2.25 1.95

 ספגטי ומקרוני ״פרומנטי״ 500 גרם חבילה 2.55 2.20

 פתיתים ״פרומנטי״ 500 גרם חבילה 2.35 2.00״

 י ם״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421¡ התשנ״א, עמי 295.
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 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד באדר הוזשנ״א (28 בפברואר 1991). תחילה

 י״ג באדר התשנ״א (27 בפברואר 1991)
י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  >חמ 8ל3-19< מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותימ (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 16), התשנ״א-ו99ו

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

ם תיקון התוספת י ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו
, בחלק ארבעה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים 2  למצרכים), התשמ׳׳ט-1989

 להלן, יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ויב׳:

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה -
 לצרכן
 באזור
 אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה -
 לקמעונאי לצרכן
 ללא כולל
 המצר־ האריזה הכמות מע״מ מע״מ

 חבילה 200 גרם 0.63 0.83 0.70

 ״מרגרינה עם או בלי מלח,
 מרגרינה בטעם חמאה

 או לאפיה

 גביע 250 גרם 0.87 1.16 0.98
 מרגרינה עם או בלי מלח
 או מרגרינה בטעם חמאה

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 0.63 0.83 0.70

 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 0.67 0.88 0.75

 מרגרינה עם חלב גביע 250 גרם 0.99 1.32 1.12״

 2. תחילתו של צו זה ביום י׳׳ד באדר התשנ״א (28 בפברואר 1991).

ג באדר התשנ״א (27 בפברואר 1991) ״  י

י ע ד ו  מ
 האוצר

ק ח צ  י
 שר

ם י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר

 (חמ «3-197)

 תחילה

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 421¡ התשנ״א, עמ׳ 254.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 17), התשנ״א-ו99ו

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

 ם׳ ח התשמ״ו, עמי 2.

 קובץ התקנות 5341, כ״ט באדר החשנ״א, 15.3.1991 737



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

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

 תיקון התוספת

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

4.95 

4.95 

"4.55 

 טור א׳
 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן
 כולל מע״מ .

5.90 

5.90 

5.30 

 בקבוק

 בקבוק

 בקבוק

 המצרך המשקל

 ״יין שולחני כרמל
 הוק מתוצרת

 ״כרמל מזרחי״ 75 ס״ל

 יין שולחני אדום
 עתיק מעולה מתוצרת

 ״כרמל מזרחי״ 75 ס״ל

 יין מתוק היובל
 ישן נושן מתוצרת

 ״כרמל מזרחי״ 75 ס״ל

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד באדר התשנ״א (28 בפברואר 1991).

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 י״ג באדר התשנ״א (27 בפברואר 1991)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר

 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התש״ן, עמי 237 ועמי 749; התשנ׳׳א, עמ׳ 202.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 18), התשנ״א-991ו

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

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
, בחלק שנים־עשר, במקום מחיריהם של הגפרורים כמפורט להלן, 2  למצרכים), התשמ״ט-1989

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

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ת המחיר כש״ח

 במכירה לקמעונאי במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 המצרך האריזה ללא מע׳׳מ כולל מע״מ באזור אילת

 ״גפרורים חבילה של 12 קופסאות 1.06 1.40 1.20׳׳

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד באדר התשנ״א (28 בפברואר 1991).

 י״ג באדר התשנ״א (27 בפברואר 1991)
י ע ד ו מ ק ח צ ם י י ס נ ה ש  >חמ 3-1978» מ

 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421 ועמי 1352; התש״ן, עמי 539.

 738 קובץ התקנות 5341, כ״ט באדר התשנ״א, 15.3.1991



 הודעת הסיוע המשפטי (מס׳ 3), התשנ״א-ו99ז

1 ג-1973 ׳ ת הסיוע המשפטי, התשל׳ ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השניה לתקנ
, אני מודיע לאמור:  (להלן - התקנות)

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש פברואר 1991 לעומת המדד שפורסם שיעור עליית
ד י מ ובמבר 1990 הוא 2.99%. ה  בחודש נ

ספת השניה סכומים מוגדלים  2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף 1(א) ו־(ב) לתו
ת, החל ביום י׳׳ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991), בך: ו  לתקנ

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3))

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא
. 2 ת סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984 ו  יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנ

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 132.30 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 198.60 שקלים חדשים למבקש אחד.

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דין,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
 בית •:ושפט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה בית •:ושפט שלום

 תביעת פינוי,
 סילוק יד 105.50 65.40 150.60 83.30 32.40

 קביעת שכר דירה 65.30 32.40 51.70 71.20 19.50

 קביעת גיל 47.10 40.20 52.00 32.40 32.40

 המר1:ה בתיק עיקרי 47.10 28.70 52.00 28.70 20.40

 ענין אחר 94.00 59.50 110.10 81.60 32.40

 1 ק׳ ת התשל״ג, עמי 2048¡ התשמ״ד, עמי 2112¡ התשנ״א, עמי 24 ועמי 264.

 2 ק׳ ת התשמ׳׳ד, עמי 2220¡ התשמ״ט, עמי 522.
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 ישיבה תזכורת, •שיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן
 לימוד ענינו דייו פסק דין פסק דין,

 של מבקש או מוגשות •שיבה בהעדר ישיבה שאינה
 בית משפט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות

 צו ירושה
 (ללא התנגדות) 263.30

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 169.90

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

129.40 
:  התשכ״ב-1962'

 פשיטת רגל 145.00 95.20

 היתר נישואין 95.20 129.40 78.30 40.20

 ענין אחר 182.80 113.50 229.20 135.70 91.80 58.70

 המרצה בתיק
 עיקרי 78.30 51.70 40.00

 ישיבה לאחר מתן ישיבה נוספת
 צו על תנאי למעט מתן פסק דין

 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת
 כית־המשפט העליון צו על תנאי

 בג״צ 1,047.10 392.70

 בג״צ מסוג הביאם קורפוס 517.20 385.60

 הכנה ישיבה בבית המשפט

 ענין אזרחי 234.80 330.00

 בקשה להתרת נישואין 182.80 78.30

 בקשת רשות לערעור 157.40 129.40

 רשם בית המשפט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון

52.00 40.20 78.30 

 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים

 של מבקש דיון או
 (חד פעמי) מוגשות ראיות

 בית הדין הרבני
 האזורי

 תביעה 95.20 78.30 28.70

 תביעה נוספת למבקש 95.20 78.30

 הסכם גירושין לצורך
 הכללתו בפסק דין

 לגירושין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 4,657.10 שקלים חדשים 78.30

 שווי הנכסים עולה על 4,657.10 שקלים חדשים 157.40

 י ם״ח התשכ״ב, עמי 120.
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 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

 בית דדין הרבני הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ערעור 95.20 171.90 65.40 40.20

 ערעור כאשר הענין טופל בידי
 אותו ׳גורך־דץ בדרגה ראשונה 95.20 171.90 65.40 40.20

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין
 וישיבה שלא

 ישיבה נוספת מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 דיון מוקדם מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית ד דין האזורי
 לעבודה

32.40 

21.80 

81.60 

28.70 

110.30 

50.40 

59.50 

28.70 

83.30 

52.00 

 תביעו:
 רשם

32.40 118.40 

32.40 118.40 

32.40 118.40 

210.70 

 בית דדין הארצי לעבודה

 ערעור על ועדת

 נכות ׳ועדות רפואיות 65.40 83.30

 ערעורים אחרים 118.40 83.30

 רשם 83.30

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,

 ישיבה שלא
 ישיבה נוספת מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 דיון מוקדם מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 ועדות נכות שבהן
 שופט ונציג ציבור

 ערר 182.80 83.30 129.40 83.30 32.40

 הוצאו: לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

19.10 

52.20 

"28.70 

52.20 

37.90 

172.10 

 פתיחה תיק

 בקשות שונות בהעדר הופעה

 הופעו בפני רשם בענין אחר

 איחוד תיקים

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 כ׳ באדר התשנ״א (6 במרס 1991)
 (חמ 3-237)

 קובץ התקנות 5341, כ״ט באדר התשנ״א, 15.3.1991



 הודעת המדידות (אגדות), התשנ״א-ו99ו

ת המדידות (אגרות), התשל״ז-1977' (להלן - ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג), לתקנ
 התקנות), אני מודיע לאמור:

ת  שינוי סכומים 1. עקב העליה במדד יחול מיום י׳יז בניסן התשנ׳יא(1 באפריל 1991), שינוי בסכומי האגרו
ות 2 ו־3 כלהלן:  שלפי תקנ

ת יהיה: ו  (1) נוסח הרישה של תקנה 2 לתקנ

 ״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך
 של 34.47 שקלים חדשים, לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או

 חלק משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות״:

ת יהיה: ו  (2) נוסחה של תקנה 3 לתקנ

 ״בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש השירות
 או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש, בנוסף לכל תשלום המגיע ממנו

 לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:
 שקלים חדשים

 (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים, ופרסים כיוצא
 באלה, לכל קו או נקודה 0.68

 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 02.!

 (3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום 1.02

 (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 1.02׳

 ז׳ באדר התשנ״א (21 בפברואר 1991)
ר ל ד ן א ו  >חמ 3-334) ר

 מנהל אגף המדידות
 ק״ת התשל״ז, עמי 1163! התש״ן, עמי 532.

 הודעת הארכיונים (אגרות), התשג״א-991ו

, אני מודיע ת הארכיונים (אגרות), התשמ״ב-1982' (להלן - התקנות) ו  לפי תקנה 7 לתקנ

 לאמור:

 שינוי אגרות 1. כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1991 לעומת חודש יולי 1990, כפי
ת יהיו כדלקמן: ו נ ספת לתק  שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיייה שיעורי האגרות שבתו

 האגרה הסכום בשקלים חדשים

ה 2) 10 נ ק ת ) ק ת ע  1. אגרת עיון או אגרת ה

ה 3) 21 תקנ ס( פו  2. אגרת עיון בספרי נ

 3. אגרת העתק צילומי(תקנה 4) עד 15 צילומים 10

 י״ח באדר התשנ״א (4 במרס 1991)

ן ו ר ן י ב ו א  >חמ 3-82) ר
ז נ  הג

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1071; התשמ״ד, עמי 190: התש״ן, עמי 128.
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 המחיר 1.24 שקל חדש ו.88י-4ו.י.1SSN 0 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




