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 תקנות הביטוח הלאומי(סוגי מבוטחים שאיגם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון

 והשני) (תיקון), התשנ׳׳א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 117(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968', בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקון 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד

ה 1 הראשון והשני), התשנ״א-21990, במקום הסיפה המתחילה במלים ״ל־200% מהשכר הממוצע״ נ ק  ת

 יבוא ״ל־126% מהשכר הממוצע״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991).

 ז׳ בתמוז התשנ״א (16 ביוני 1991)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-1956) י

 ראש הממשלה
 ושר העבודה והרווחה

 1 סייח התשכ״ח, עמי 106: התשנ״א, עמי 108.

 2 ק״ת התשנ׳׳א, עמי 175.

 תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה),

 התשנ״א-ז199

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127טז ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968' (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אני מתקין תקנות

 אלה:

 תשלומים בהכשרה 1. בתשלומים שינתנו לזכאי בהכשרה מקצועית כמפורט בתוספת לא יהא כדי להשפיע על

ת זכאותו למלוא דמי אבטלה. י ע ו צ ק  מ

 תחילה ותוקף 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991), ותוקפן עד ליום י׳

 בניסן התשנ״ג (1 באפריל 1993).

 ז׳ בתמוז התשנ״א (6 ביוני 1991)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-1141) י

 ראש הממשלה
 ושר העבודה והרווחה

 סייח התשכ״ח, עמי 108: התשנ״א עמ׳ 106.

 תקנות הביטוח הלאומי(הודאות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון),
 התשנ״א-ו99ו

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

 סייח התשכ״ח, עמי 108¡ התשנ״א, עמ׳ 106.

 1010 קובץ התקנות 5367, כ׳׳ב בתמוז התשנ״א, 4.7.1991



 1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)׳ תיקון התוספת
 הו,של׳׳א-1971', בסופה יבוא:

 ״116. סדנא לעיצוב ואדריכלות - ״הסביבה״.

 117. מכללת רמת גן:
 118. מעלה - מרכז לציונות דתית - בית ספר לתקשורת ואמנויות טלויזיה

 וקולנוע:

 119. מכללת אורט חיפה!

 120. בית ספר רמות משפט:

 121. מכללת יהודה ושומרון;

 122. מכללה להנדסאים אמי״ת - כפר בתיה!

 123. סטודיו למשחק - בית ספר לדרמה בהנהלת ניסן נתיב:

 124. בית ספר תיכון טכנולוגי דתי - בת ים״.

 תחולה

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

 ושר העבודה והרווחה

 2. תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״א.

 ז׳ בתמוז התשנ״א (16 ביוני 1991)
 (וומ 3-912)

 2 ק״ת התשל״א, עמי 456! התשמ״ט, עמ׳ 1100; התש״ן, עמ׳ 879 ועמי 1012.

 מקנות הביטוח הלאומי(ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלח ישראל

 לבין ממשלח הרפובליקה האיטלקית), החשנ״א-ו99ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 190 (א) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 ד;תשכ״ח-11968 (להלן - החוק), ובהתאם להסכם בדבר ביטוח סוציאלי שנחתם בין איטליה
 וישראל ביום ו׳ בטבת התשמ״ז(7 בינואר 1987) ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ׳׳איטליה״ - שטח הרפובליקה האיטלקית;

 ׳׳ישראל״ - שטח מדינת ישראל:

 ״המוסד״ - המוסד לביטוח לאומי!

 ״המבטח״ - משרד העבודה והביטחון הסוציאלי באיטליה;

 2. (א) החוק לא יחול לגבי עובד שמעבידו המעסיק אותו דרך כלל באיטליה, מעסיקו עובד שנשלח
 בישראל בביצוע עבודה מטעמו. לעבוד בישראל

 (ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול עד תום ארבעים ושמונה חדשים מיום כניסת העובד
 לישראל.

 ס״ח התשכ״ח, עמי 108¡ התשל״ג, עמ׳ 126.
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 (ג) המוסד רשאי לבקשת העובד ובהסכמת המבטח, להאריך את התקופה האמורה
 בתקנת משנה (ב) לתקופה נוספת.

 ז׳ בתמוז התשנ׳׳א (16 ביוני 1991)
ר י מ צחק ש  (חמ 3-2114) י

 ראש הממשלה
 ושר העבודה והרווחה

 צו הביטוח הלאומי (קביעת חוקי תגמולים הפטורים מתשלום דמי ביטוח),
 התשנ"א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 168 (ב) לחוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולב], התשכ׳יח-11968,
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 קביעת חוקי 1 . לענין תשלום דמי ביטוח, לא ייראו כהכנסה תשלומים לפי חוק המזונות(הבטחת תשלום),

מ התשל״ב-21972. י ל י מ ג  ת

 ז׳ בתמוז התשנ״א (16 ביוני 1991)
) י צ ח ק ש מ י ר m 3-2219 

 ראש הממשלה
 ושר העבודה והרווחה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108; התשמ׳׳ח, עמ׳ 72.

 2 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 87.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(מחירי נסיעה במוניות)

 (מס׳ 2), התשנ״א-ו199

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

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
 התשמ״ה-21985;

 ״ש׳׳ח״ - שקלים חדשים:

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

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

 מס ערך מוסף 3. התעריפים והמחירים המפורטים נ:צו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,

 התשל״ו-1976".

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

 3 ק״ת התשכ׳׳א, עמ׳ 1425.

 י ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
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 4. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה במוניות), ביטול
 התשנ׳׳א-51990 - בטל.

 תוספת

 (סעיף 2)
 שכר ההסעה כמונית

 חלה א׳: נסיעה מיוחדת לפי מונה

 1. שכר ההסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

 (1) בכל הארץ, למעט באזור אילת:

 תעריף תעריף
 מם׳ 1 מס׳ 2

 (במטרים) (במטרים) תעריף
 בסים הזמן משעה 05.30 משעה 21.01 קריאה שכר הסעה

 (בשניות) עד שעה 21.00 עד שעה 05.29 (במטרים) בש״ח

4.20 2,133.57 506.83 1,066.78 -  מצב התחלתי של המונה

 כל פעימה עד 15 ק״מ 27 183.96 147.17 367.92 0.20

0.20 -  כל פעימה מעל 15 ק״מ 27 153.30 122.64

 (2) באזור אילת:

3.60 2,347.97 600.20 1,173.98 -  מצב התחלתי של המונה

 כל פעימה עד 15 ק״מ 31 220.58 176.46 441.16 0.20

0.20 -  כל פעימה מעל 15 ק׳׳מ 31 183.82 147.05

 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 בן־גוריון 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, ב׳: נסיעה מיוחדת שלא לפי מונה

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

_ 

 4 י ק״ת התשנ׳׳א, עמ׳ 151.
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 שכר הסעה בש״ח, כנסיעה שלא לפי מונה משעה 05,30 עד 21.00:

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

138.00 27.00 28.00 - -  מלון אוויה 75.00 129.00
 אילת (ללא מע״מ) 348.00 502.00 399.00 376.00 359.00 409.00 271.00
 אשדוד 94.00 182.00 58.00 58.00 39.00 68.00 107.00

 אשקלון 103.00 210.00 82.00 83.00 64.00 88.00 95.00

 בית־שמש 51.00 181.00 77.00 56.00 44.00 83.00 120.00
 ביתישאן 162.00 96.00 167.00 163.00 180.00 162.00 266.00

-  באר־שבע 116.00 267.00 177.00 133.00 116.00 163.00
 דימונה 162.00 314.00 209.00 180.00 160.00 219.00 52.00

163.00 -  הרצליה 104.00 125.00 27.00 40.00 44.00

 זכרון־יעקב 155.00 56.00 100.00 94.00 111.00 61.00 229.00
 חדרה 135.00 77.00 72.00 73.00 90.00 52.00 218.00

267.00 125.00 159.00 142.00 130.00 -  חיפה 224.00

 חברון 52.00 252.00 125.00 118.00 122.00 149.00 70.00

 טבריה 215.00 88.00 181.00 182.00 199.00 162.00 315.00
116.00 104.00 79.00 70.00 94.00 224.00 -  ירושלים

 יריחו 57.00 203.00 141.00 118.00 128.00 150.00 160.00
 כפר־סבא 94.00 117.00 35.00 38.00 55.00 15.00 167.00

 כרמיאל 253.00 62.00 190.00 210.00 211.00 175.00 355.00
 מצפה־רמון 225.00 373.00 272.00 232.00 222.00 279.00 113.00

 מטולה 296.00 164.00 267.00 263.00 280.00 248.00 396.00
 נהריה 258.00 49.00 173.00 181.00 198.00 151.00 306.00

צרת 189.00 64.00 147.00 143.00 160.00 122.00 296.00  נ

יה 132.00 91.00 52.00 60.00 77.00 34.00 195.00  נתנ

133.00 40.00 32.00 - ׳ג 70.00 142.00 32.00  נתב׳
בות 143.00 245.00 116.00 126.00 100.00 124.00 39.00 תי  נ

 סדום 169.00 331.00 258.00 233.00 220.00 263.00 111.00
 עזה 130.00 235.00 113.00 108.00 83.00 128.00 66.00

די 109.00 267.00 195.00 167.00 175.00 207.00 145.00 ךג  עי

 עכו 236.00 39.00 162.00 168.00 185.00 149.00 293.00

 עפולה 173.00 64.00 130.00 129.00 146.00 108.00 240.00

 ערד 146.00 321.00 192.00 175.00 155.00 202.00 66.00

ה 85.00 129.00 27.00 21.00 45.00 26.00 146.00  פתח־תקו
 צפת 261.00 108.00 218.00 229.00 246.00 214.00 362.00

 קיסריה 143.00 64.00 79.00 87.00 98.00 65.00 224.00

ת 96.00 235.00 85.00 75.00 56.00 103.00 64.00 ג י ת י ר  ק
נה 284.00 152.00 255.00 254.00 271.00 239.00 386.00  קרית־שמו

 ראש־פינה 248.00 116.00 202.00 216.00 233.00 201.00 353.00

ן 83.00 150.00 31.00 27.00 17.00 40.00 128.00 ו ךלצי  ראשו

116.00 44.00 - בות 79.00 159.00 40.00 32.00  רחו

 רמאללה 30.00 192.00 104.00 81.00 85.00 87.00 138.00

 רמלה 65.00 152.00 36.00 18.00 22.00 48.00 122.00

 רפיח 184.00 288.00 167.00 162.00 137.00 181.00 96.00
 שדה־בוקר 173.00 319.00 242.00 198.00 181.00 228.00 65.00

 שכם 92.00 132.00 88.00 88.00 105.00 68.00 194.00
177.00 27.00 40.00 32.00 - ב 94.00 130.00  תל־אבי
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 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 27.00 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.

 חלה ג׳: נסיעת שירות

 1. (א) בנסיעת שירות יהיה שכר ההסעה לכל נוסע משעה 05.00 עד שעה 23.30 כלהלן:
 עד 6 ק״מ - 2.00 ש״ח: על כל ק׳׳מ נוסף - 0.15 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 2.00 2.50
 (ב) בקו 5 בתל־אביב יהיה שכר ההסעה בש״ח 2.00 2.50

 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 18.00 22.50
 תל־אביב־יפו 10.20 12.80
 רמלה 9.00 11.30
 אשקלון 12.10 15.10
 באר־שבע 14.30 17.90
 בית־שמש 7.10 8.90

 (2) מתל־אביב ל
 רמלה 3.90 4.90
 לוד 3.90 4.90
 ראשון־לציון 3.10 3.90
 רחובות 4.30 5.40
 אשדוד 5.80 7.30

 אשקלון - אפרידר 9.30 11.60
 קרית־גת 9.30 11.60
 באר־שבע 12.00 15.00
 אילת 35.00 43.80
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 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 הרצליה 3.00 3.80
 כפר־סבא 4.30 5.40
 נתניה - מסעף 5.00 6.30
 נתניה - מרכז 5.00 6.30
 חדרה 6.40 8.00
 גבעת־אולגה 6.40 8.00

 חיפה 10.80 13.50
 עפולה - מרכז 12.90 16.10
 עפולה־עילית (בית חולים) 12.90 16.10
 טבריה 15.60 19.50
 צפת 22.20 27.80
 פתח־תקוה 3.10 3.90
 רמת־גן (משטרה) 2.00 2.50

 מרחובות ל־
 ראשון־לציון 2.60 3.30

 מפתחיתקוה ל־
 רמת־גן (רמה) 2.50 3.20

 מבני־ברק צומת רח׳ רבי עקיבא
 לבנין בורסת היהלומים 2.20 2.70

 מבאר־שבע ל
 מצפה רמון 12.90 16.10
 אילת (ללא מע׳׳מ) 29.00 36.30

 מחיפה ל
 גבעת אולגה 6.40 8.00
 חדרה 6.40 8.00

 צומת נתניה 9.60 12.00
 עכו 4.30 5.40
 נהריה 5.80 7.30
 עפולה 6.30 7.90

 צפת 12.10 15.10
 טבריה 10.10 12.60
 נצרת 6.30 7.90
 צומת עין אפק 3.60 4.50

 נמל תעופה בן־גוריון 12.90 16.10

 מחיפה הדר - צומת הקריות (צ׳ק פוסט) < 2.60 3.30
 מחיפה צומת הקריות -

 צומת עין אפק/מכון דוד 2.60 3.30
 צומת עין אפק/מכון דוד -־ עכו 3.60 4.50
 עכו - נהריה 3.10 3.90

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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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 14.70 14.70
 הלוך ושוב 22.10 22.10

 (ב) שירות מיוחד:
ד 23.30 23.30 ״ ן א ן ן י  כ

 בפסקה זו -
 ״שירות צמוד׳ - נסיעת שירות הצמודה למועדי ההמראה והנחיתה של מטוסים מנמל התעופה

 !:ךגוריון והכוללת הובלת מטענו של הנוסע:

 ״שירות מיוחד׳ — שירות צמוד מנמל התעופה בן־גוריון 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) וי(3) לא יסיע נהג מונית 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.

 ל׳ בסיון התשנ׳׳א (12 ביוני 1991)
 (חמ !1971—3)

י משה קצב ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר התחבורה

 ו

 צו יציבות מחירים במצרכים וגשידותים (הודאת שעה) (מחיתם מדביים

 למצרכים) (תיקון מס׳ 25), התשנ״א-ז99ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו־1985', אנו מצווים לאמור:
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 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק ארבעה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים

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

 תיקון התוספת

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה -
 לקמעונאי לצרכן

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 כולל
 מע״מ

 ללא
 המצרך האריזה הכמות מע״מ

 חבילה 200 גרם 0.68 0.90 0.75

נה עם או בלי מלח, רי  ״מרג
ה בטעם חמאה נ רי  מרג

 או לאפיה

 גביע 250 גרם 0.93 1.25 1.05
ה עם או בלי מלח נ רי  מרג
ה בטעם חמאה נ רי  או מרג

ת גביע 250 גרם 0.68 0.90 0.75 ו רי נה דלת קלו  מרגרי

נה עם חלב חבילה 200 גרם 0.72 0.95 0.80  מרגרי

ם 1.06 1.40 1.20״ ר נה עם חלב גביע 250 ג  מרגרי

 תחילה תחילתו של צו זה ביום ז׳ בתמוז התשנ״א (19 ביוני 1991).

י ע ד ק מו ח צ  י
 שר האוצר

 ה׳ בתמוז התשנ״א (17 ביוני 1991)
ם סי  >חמ 3-1978) משה נ

 שר התעשיה והמסחר

 ק״ת התשמ״ט, עמי 1421 התשנ״א, עמי 737.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרכיים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 26), התשנ״א-ו199

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק ששי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ דבי:
 טור ב׳

 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר נ:ש״ח

 במכירה לצרכן
 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 ״מיונית 500 גרם מכל 4.90 4.25

 מיונית 1 ק״ג מכל 9.20 7.95״

 2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ בתמוז התשנ״א (19 ביוני 1991).

 תיקון התוספת

 תחילה

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ה׳ בתמוז התשנ״א (17 ביוני 1991)
ם סי  >חמ 3-1978) משה נ

 שר התעשיה והמסחר
 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421: התשנ״א, עמ׳ 483.
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 הודעת בתי־הדין הדרוזיים (אגדות) (מס׳ 2), התשג״א-ו99ו

 ב:תוקף סמכותי לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתייהדין הדרוזיים (אגרות), התשל׳׳ג-1973'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת לתקנות הוא החל ביום י״ט בתמוז שינוי סכומים

 התשנ״א (1 ביולי 1991) כדלקמן:

 ״תוספת

 (תקנה 2)

 האגרה בשקלים חדשים

 1. :עד תובענה בעניני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, אפוטרופסות,
 :חזקת ילדים, אימוץ, ירושות, עזבונות וצוואות 81.49

 2. :עד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף 1, שהדיון בה הופסק 57.20

 3. :עד ערעור, ערעור שכנגד והתנגדות לפסק־דין שניתן במעמד צד אחד 65.38

 4. :עד הליך ביניים וסעדי עזר, שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית 40.86

 5. כעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין 81.49

 6. כעד אישור מסמכים, לכל עמוד 1.62

 7. בעד כל ענין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי תוספת זו 57.20

 8. כעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב 16.33

 ח׳ בתמוז התשנ״א (20 ביוני 1991)
י ק א ר חי ש נ ב  יחמ 1>י3-16< א

 השר לעניני דתות

 י ק״ת התשל״ג, עמי 1280¡ התשמ״ח, עמי 542: התשנ״א, עמ׳ 919.

 הודעת גתי־הדין השדעיים (אגרות) (מס׳ 2), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי־הדין השרעיים (אגרות), התשכ״ח-1968'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת לתקנות הוא החל ביום י״ט בתמוז שינוי סכומים

 התשנ״א (1 ביולי 1991) כדלקמן:

 ״תוספת

 (תקנה 3)

 האגרה בשקלים חדשים

 1. בעד תובענה בעניני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, אפוטרופסות,
 החזקת ילדים, אימוץ, ירושות, עזבונות, צוואות והקדשות 81.49

 2. בעד חידוש.דיון בתובענה האמורה בסעיף 1, שהדיון בה הופסק 57.20

 י ק״ת התשכ״ח, עמי 1955¡ התשמ״ח, עמי 541¡ התשנ״א, עמי 919.
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 האגרה נשקלים חדשים

 3. בעד ערעור, ערעור שכנגד והתנגדות לפסק־דין שניתן במעמד צד אחד 65.38

 4. בעד הליך ביניים וסעדי עזר, שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית 40.86

 5. בעד רשיון שנתי של טוען שרעי 163.45

 6. בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין 81.49

 7. בעד אישור מסמכים, לכל עמוד 1.62

 8. בעד כל ענין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי תוספת זו 57.20

 9. בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב 16.33״

 ח׳ בתמוז התשנ״א (20 ביוני 1991)
ר חי ש א ק י נ ב  1חמ 3-1690) א

 השר לעניני דתות

 הודעת הנוטריונים (שבד שירותים) (מס׳ 3), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים(שכר שירותים), התשל״ט-1978' (להלן
- התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום ד׳ באב
 התשנ״א (15 ביולי 1991) כך:

 ״שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך
 המוסך שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור 3׳
ר א' שיעור השכר ו  ט

 השירות בשקלים חדשים

 אימות חתימה -

 (א) חתימה ראשונה 58

 (ב) לכל חתימה נוספת 22

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
 לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב) 22

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של
 אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו,

 לכל העתק כאמור 22

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך -
 לעמוד הראשון 22
 לכל עמוד נוסף 4

 י ק״ת התשל״ט, עמי 196¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 478¡ התשנ״א, עמי 50 ועמי 382.
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים

4 
2 

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

74 
58 

22 

 טור א׳
 השירות

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף
 לאישור הראשון -

 לעמוד הראשוין
 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

 אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס בד.בבד עם
 המקור באמצעות נייר פחם

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 90

 5. (א) אישור נכונות של תרגום -
 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור
 נוסף לאישור הראשון

 6. (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו כאמור
 בסעיף 7(9) לחוק, לרבות פעולה בדבר צוואה

 הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה,
 התשכ״ה-1965

 ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א) אגב
 אימות חתימה של צד למסמך

 (ב)
 הסכום שנקבע לביצוע הפעולה

 לפי פסקה (א) בתוספת השכר
 שנקבע לענין פריט 1

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות (א) או(ב) במסמך
 פלוני ובעותק נוסף ממנו, לכל עותק נוסף שנעשתה בו הפעולה 22

 אישור שפלוני נמצא בחיים 58

 קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -
 (א) למצהיר הראשון ׳ 58
 (ב) לכל מצהיר נוסף 23

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור
 נוסף 22

.7 

.8 
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים
 טור א׳
 השירות

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -
 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה

 על 27,000 שקלים חדשים 371
 (ב) עלה הסכום האמור על 27,000 שקלים חדשים 797

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
 ההעדה וחזרה.

.9 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 94

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

# 189 
58 

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא
 במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
 השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה
 במשרדו - בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 10, לפי הענץ,
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות

 וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנו מיציאת הנוטריון
 ממשרדו ועד שובו

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת,
 על ידי מספר בגי אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
 מעמד נהוצאות הנסיעה באמור בפסקה(א) נחלקו בסך כל מבקשי

 שירות נאותו מעמד״.

ן מ ג ו ל ם ק י  חי
 המנהל הנללי של משרד המשפטים

 ו׳ בתמוז התשנ״א (18 ביוני 1991)
 (תמ 3-1216)

 רשיון יבוא כללי (תיקון), החשנ״א-ז99ו

 נתוקף סמנותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939', אני קובע לאמור:

 1. במקום סעיף 4 לרשיון יבוא נללי, התשל״וז-21978, יבוא:

 4. (א) רכב מנועי פרטי במשמעותו בפקודת התעבורה3, שייבא תייר על פי
 פרט 7.1050 לתעריף המכס מותר ביבוא אם הוא מיועד לשימושו העצמי של

 ״יבוא רכב
 בידי תייר

 החלפת סעיף 4

 י עייר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201.
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 680¡ התש״ן, עמ׳ 744.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
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 התייר ויוצא מישראל בתום תוקפו של רשיון הביקור או הישיבה שלו בישראל
 או בתום תוקפו של המסמך הבינלאומי שעל פיו יובא או תוך ששה חדשים מיום
 ייבואו או עם צאת התייר מישראל, הכל לפי התאריך המוקדם יותר (להלן -

 המועד הקובע).

 (ב) גובה המכס רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בתנאים שיורה
 ובאישור המנהל, לאשר את השארתו בישראל של הרכב שיובא כאמור בסעיף

 קטן (א) לתקופה שמעבר למועד הקובע.

 (ג) לא ייבא תייר רכב כאמור בסעיף קטן(א) אלא אם כן חלפו שלושה
 חדשים לפחות מיום ייצואו של הרכב והוא עצמו שהה בחוץ לארץ לפחות

 שלושה חדשים כאמור.

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ג), רשאי תייר לחזור ולייבא רכב אם
 התקיים אחד התנאים המפורטים להלן:

 (1) התייר ייבא רכב לפני תום המועד הקובע החל על הרכב
 הקודם שיובא ויוצא על ידו; במקרה זה יחושב המועד הקובע לגבי

 הרכב מיום יבוא הרכב הקודם שייצא!

 (2) התייר שילם, באישור גובה המכס, את מלוא המכס והמע״מ
 החלים על הרכב הקודם שייצא!

 (3) התייר שילם, באישור גובה המכס, את מלוא המסים החלים על
 הרכב הקודם!

 (4) הרכב הקודם נעזב בידי התייר לרשות המכס, באישור גובה
 המכס!

 &י (5) התייר ביטח את הרכב הקודם במלוא סכום המסים החלים
 עליו, הרכב נגנב ושולמו מלוא המסים החלים עליו מכספי הביטוח.

 י (ה) לענין סעיף זה יראו שחרור רכב בידי תייר ממחסן רשוי בישראל
 כיבוא בידי התייר כאמור בסעיף קטן(א) ויחולו עליו כל הוראות סעיף זה״.

 ו׳ בתמוז התשנ״א (18 ביוני 1991)
ת ק ר י ב כ ד ר  (חמ 3-116) מ

 מנהל המכס ומע״מ
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