
 רשומות

 קובץ התקנות
 ה׳ ב<;ב התשנ׳׳ה 5695 1 באוגוסט 1995

 עמוד
 תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״תשורה״ ופטור ממס הכנסה)(תיקון מם׳ 3),

 התשנ״ה-1995 1698
 תקנות מס ערך מוסף(תיקון מס׳ 5), התשנ״ה-1995 1698
 תקנות המים(תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ה-995 ו 698 ו
 תקנות התעבורה(תיקון מם׳ 5), התשנ״ה-1995 702 ו
 הודעת התעבורה(אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ה-995ו 702ו
 הודעת שירות התעסוקה(אגרת בחינות מקצוע)(מס׳ 2), התשנ״ה-995 ו 1708
 הודעת החברות(שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים)(מס׳ 2), התשנ׳׳ה-995 ו 709 ו
 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית(מם׳ 4), התשנ״ה-995 ו 1710

 תיקון טעות



 תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״תשורה״ ופטור ממם הכנסה)
 (תיקון מם׳ 3), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(אץ2) ו־(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז-1956י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין ומצווה

 לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לתקנות עידוד החסכון (תבנית חסכון ״תשורה״ ופטור ממם
 הראשונה הכנסה), התשנ״ג-21993, בסופה יבוא:

 ״(29) בנק ירושלים לפיתוח ומשכנתאות בע״מ.

 (30) בנק לאומי למשכנתאות בע״מ.״

 י״ד בתמוז התשנ״ה (12 ביולי 995 ו)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ3-456) א

 שר האוצר

 סייח התשט״ז, עמי 52; התשמ״ד, עמי 76.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 1127; התשנ״ד, עמי 202 ועמי 244; התשנ״ה, עמי 33 ועמי 1502.

 תקנות מס ערך מוסף (תיקון מם׳ 5), התשנ״ה-995 ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44 ו־45ו לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1975' (להלן -

 החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 23 1. בתקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-976ו2 (להלן - התקנות העיקריות),
 במקום ״4,630 שקלים חדשים ומעלה״ יבוא ״העולה על 10,000 שקלים חדשים״ ובסופה יבוא
 ״ואולם מייצג כמשמעותו בסעיפים 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים
 ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוח״ות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו

 בהם התשומות שהם כוללים.״

 תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 ב״ו בתמוז התשנ״ה (24 ביולי 1995)
ט ח ו ם ( ב י י ג ה.) ש ה ר ב  נחמ 3-236) א

 שר האוצר

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 2 ק״ת חתשל״ו, עמי 1590; התשנ״ה, עמי 1547.

 תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 112 לחוק המים, התשי״ט-1959י, לאחר התייעצות עם
 מועצת המים, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

 ס״ח התשי״ט, עמי 169; התשג״ג, עמי 16.
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 1. בתקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-21987, תיקון תקנה 7
 במקום פסקאות (1) ו־(2) יבוא:

 ״(וי) מים לחקלאות

 בפסקה זו -

 ״ענת הרישוי 1989״ - שנת 1989 לפי הלוח הגרגוריאני;

 ״ענת הרישוי - השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני;

 ״כמות 1989״ - כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן בדין, לחקלאות, בשנת הרישוי
 1989, לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרסומן של תקנות המים (תעריפי
 מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון), התשנ״ג-1993ג, ובמקרים מיוחדים שיקבע נציב
 המים אף לאחר פרסומן, אך למעט מים שהוגדרו ברשיון ההפקה במים זמניים או חד

 פעמיים;

 ״כמות א״ - 50% מכמות 1989;

 ״כמות ב״ - 30% מכמות 1989;

 ״במות ג״ - ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות,
 בשנת הרישוי לבין במות א׳ ובמות ב׳ יחדיו.

 תעריף בעד במות המים
 המוקצית בכל חודשי השנה

 בשקלים חרשים למ״ק

0.385 

0.455 

0.115 

0.201 

0.155 

0.475 

0.574 

 שם מפעל מקורות

0.484 

0.584 

0.783 

0.783 

 1.1 עמק הירדן(תחום המועצה האזורית בית שאן)

 1.2 בית שאן קידוחים

 1.3 בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים

 1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה

 1.5 שפעה

 1.6 עמק הירדן

 1.7 רמת הגולן - מים המסופקים לאגודת המים ״מי גולן״
 1.8 רמת הגולן(למעט מים המסופקים ל״מי גולן״), עמק מזרחי

 (למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון) וכל שאר
 מפעלי מקורות -

 ו. תעריף לכמות א׳

 2. תעריף לכמות ב׳

 3. תעריף לכמות ג׳

 1.9 לכל במות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים
 שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי

 10 ו מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת
 מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים

 ק״ת התשמ׳יז, עמי 1109; התשנ׳׳ג, עמי 1162; התשנ״ה, עמ׳ 1582.
 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 1162.



 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בכל חודשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה ״כמות 1989״
 לענין תעריפים אלה.

 1.11 שפד״ן -

 ו. תעריף לבל במות המים הנצרכת בחודשים
 נובמבר-אפריל 0.450

 2. תעריף לכל במות המים הנצרכת בחודשים
 מאי-אוקטובר 0.475

 1.12 קולחין -

 ו. תעריף ל־50% מבמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 0.415

 2. תעריף לבל יתר כמות המים הנצרכת 0.336

 1.13 מים לשמירת ערכי טבע -
 מקום שכרוכה עלות כלשהי בהזרמתם של מים שהגדיר נציב המים כמיועדים
 לשמירת ערבי טבע, יהיה התעריף בגובה העלות האמורה, כפי שאושרה מראש בידי

 נציב המים.

 1.14 תעריפים מיוחדים -

 א. לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

 חולתא - למדגה 0.095

 מי שקמה 0.152

 מעלה גמלא 0.230

 גבעת יואב - לבננות 0.315

 ב. התעריפים האמורים בפסקת משנה א׳ יועלו בהדרגה, אחת לשנה ובשיעור שווה
 מדי שנה ויגיעו תוך שמונה שנים לתעריף של מפעל מקורות הנוגע לענין.

 1.15 (1) מים שמליחותם -

 א׳ בין 600 מיליגרם כלור לליטר ובין 800 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד
 כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה זו,

 בהפחתה של 10 אחוזים;

 ב׳ בין 800 מיליגרם כלור לליטר ובין 1000 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד
 כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה זו,

 בהפחתה של 16 אחוזים;

 ג׳ בין 1000 מיליגרם כלור לליטר ובין 1200 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד
 כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה זו,

 בהפחתה של 24 אחוזים;

 ד׳ בין 1200 מיליגרם בלור לליטר ובין 1400 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד
 במות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה זו,

 בהפחתה של 30 אחוזים;
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 ה׳ בין 1400 מיליגרם כלור לליטר ובין 1500 מיליגרם בלור לליטר - התעריף בעד
 במות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין, במפורט בפסקה זו,

 בהפחתה של 34 אחוזים;

 ו׳ מעל 1500 מיליגרם כלור לליטר - התעריף בעד כמות המים המוקצית
 במפעל מקורות הנוגע לענין, כמפורט בפסקה זו, בהפחתה של 40 אחוזים.

 (2) במפעל ערבה של מקורות -

 (ו) מליחות המים לענין קביעת התעריף לפי תקנה זו, תיקבע לפי ריכוז
 הבלורידים או לפי ריכוז אקוויוולנטי של םולפאטים או צירוף של שניהם:

 (2) מים שרמת הברזל המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר ורמת המימן הגופרי
 בהם מעל 0.5 מיליגרם לליטר - התעריף בעד במות המים המוקצית במפעל,
 בהפחתה של 25 אחוזים, ובלבד שלא תיפגע על ידי כך זכותו של צרבן
 הזכאי, עקב מליחות המים, להפחתה העולה על 25 אחוזים, על פי הוראות

 תקנה זו.

 (3) קביעת ריכוז הכלורידים ושאר היונים המומסים לענין תקנה זו תיעשה על ידי
 המעבדה האנליטית-כימית של השירות ההידרולוגי בנציבות המים.

 (4) פסקת משנה (1)א׳ עד ר תחול באזורים הבאים בלבד או בחלקים מהם, על פי
 קביעת נציב המים:

 עמק הירדן׳, בקעת הירדן; עמק בית שאן; עמק חרוד-, עמק יזרעאל; עמק זבולון; חוף
 הכרמל; הנגב הצפון מערבי; הר הנגב; מדבר יהודה; ערבה.

 (2) מים לתעשיה

 (א) שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 בית שאן - מעיינות 0.293

 בית שאן - קידוחים 0.609

 (ב) בל יתר מפעלי מקורות 0.773

 (ג) התעריפים למים לתעשיה מהשפד״ן, מקולחין או ממים שהגדיר נציב המים כמים
 מלוחים או מים מאיכות נחותה, יהיו נמוכים ב־5.7 אגורות למ״ק מהתעריף הנקוב

 בתקנת משנה (ב).״

 ט״1 בתמוז התשנ״ה (13 ביולי 1995)
ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-807) י
 שר החקלאות

 אני מסכים.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר
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 תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 5), התשנ״ה-995ד
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב
 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף (וב)

 לחוק יסוד: משק המדינה', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ״א-ו4196, בחלק אי, בפרט 10, אחרי
 הראשונה

 פסקה (4) יבוא:
 ״(5) בעד בדיקה למבקש רשיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו

 הכולל המותר עולה על 14,999 ק״ג 374״

 י״ט בתמוז התשנ״ה (17 ביולי 1995)
ר ס י ל ק א ר ש  >חמ 3-83) י

 שר התחבורה
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; .תשנ״א, עמ׳ 124.

 ג ס״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 4 ק״ת התשב״א, עמי 1425; התשנ״ה, עמ׳ 662.

 הודעת התעבורה (אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א(ב) לתקנות התעבורה' (להלן - התקנות), אני מודיע
 לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יוני 1995 לעומת המדד שפורסם לחודש דצמבר
 1994׳, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ו׳ באלול התשנ״ה(1 בספטמבר 1995)

 כמפורט להלן:

 ״תום&ת ראשונה
 חלק א׳

 אגרות בעד רשיונות נהיגה, כתב הסמבה לקזגין בטיחות, בחינות נהיגה
 ובעד בדיקה רפואית לנהג

 טור ב׳
 טור א׳ בשקלים חדשים

 1. בעד בחינה ראשונה לפי תקנה 204, בעת הגשת הבקשה לבחינה ובעת
 קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210 77

 2. בעד כל בחינה נוספת על הבחינה הראשונה 77

 2א. בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217 38

 3. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים 177

 4. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים 145

 התאמת שיעור
 האגרות

 ק״ת התשכ״א, עמי 1425: חתש״ל, עמי 699; התשנ״ב, עמי 1413; התשנ״ג, עמי 1026; התשנ״ד, עמי 656,615,
 893, 1178 ו־ 1241; התשנ״ה, עמי 361, 589 ו־662.
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 טור ב׳

 טור א' בשקלים חדשים

 5. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים 113

 6. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים 77

 7. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה 38
 8. האגרה בעד רשיון נהיגה לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של

 1/12 מן האגרה בעד רשיון לתקופה של שנה, בעד בל חודש מלא

 או חלק ממנו.

 9. בעד כפל רשיון 21

 9א. בעד הנפקה ראשונה של רשיון כאמור בפרטים 3 עד 9 תוספת של 8 ו

 9ב. בעד הנפקה חוזרת של רשיון כאמור בפרטים 3 עד 9 תוספת של 3 ו

 10. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רשיון נהיגה או תעודה:

 (ו) בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה

 לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳ 252

 (2) בעד בדיקה חוזרת 128

 (3) בעד ערר לועדת ערר 383

 (4) בעד בדיקה לבקשה לרשיון נהיגה לרכב ציבורי 383

 (5) בעד בדיקה למבקש רשיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל
 המותר עולה על 14,999 ק״ג 383

 11. בעד מתן רשיון נהיגה בינלאומי ותעודה לפי תקנה 566:
 (1) בעד רשיון נהיגה בינלאומי לסוג רבב אחר או יותר 21
 (2) בעד תעודה או אישור 21

 12. (1) בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל־5 שנים 251
 (2) בעד כפל כתב הסמכה 21

 חלק ב׳
 אגרות בעד רשיונות לבתי ספר לנהיגה א1 בעד

 רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה

 1. (א) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה,
 כשלרשותו של בית הספר עומד לצרבי הוראה רכב אחד בלבד 233

 (ב) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה,
 כשלרשותו של בית הספר עומד לצרבי הוראה יותר מרכב אחד 462

 2. (א) בעד רשיון להוראת נהיגה או בעד היתר לניהול מקצועי או בעד חידושם -

 (1) לתקופה של חמש שנים 352

 (2) לתקופה של ארבע שנים 288

 (3) לתקופה של שלוש שנים 223
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 טור כ׳
 בשקלים חדשים

 (4) לתקופה של שנתיים 153

 (5) לתקופה של שנה דד

 (6) לתקופה של פחות משנה - 1/12 מן האגרה בעד תקופה של
 שנה אחת לבל חודש או חלק ממנו.

 (ב) בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה דד

 (ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי 7ד

 (ד) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253 38

 3. בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה 21

 חלק ג׳
 אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב

 ובעד בדיקתם

 1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

 (א) קטנוע, אופנוע לרבות תלת־אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 35

 (ב) רכב מכל סוג המופעל במנוע בנזין, לרבות טרקטור המופעל במנוע

 דיזל ולמעט רכב המפורט בסעיף קטן(א) 106

 (ג) רבב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטור 9ד1

 (ד) רבב לא מנועי מכל סוג 35
 2. אגרה בעד רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל, למעט

 אופנוע ואוטובוס פרטי, או בעד חידוש הרשיון היא:

 האגרה בשקלים חדשים בשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 בשתפוסת גלילי ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המנוע בסנרק עד 5 שנים מ־4 עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 1,000 498 451 396
 מ־ 1,001 עד 50ד,1 20ד 640 630

 מ־1,751 עד 3,000 3ד1,3 1,257 1,103
 מ־3,001 ומעלה 1,668 1,524 1,286

 3. אגרה בעד רשיון לרכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס, המופעל על ידי מנוע דיזל, או
 אגרה בעד חידוש הרשיון, לתקופה של שנה אחת, תהיה בשיעור של 3,020 שקלים

 חדשים.

 3א. אגרה בעד רשיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרשיון, לתקופה של שנה אחת
 תהיה בשיעור של 123 שקלים חדשים.

 4. (א) אגרה בעד רשיון לאופנוע, לתלת אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא:
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 בשקלים חדשים
 בשתפוסת גלילי המנוע בסמ״ק כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 עד 50 25
 מ־ 51 עד 150 91

 מ־ 151 ומעלה 166

 (ב) אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי 25

 5. (א) אגרה בעד רשיון לרכב מסחרי, טיולית, רבב מדברי, רבב עבודה, אמבולנס, רבב
 לכיבוי שריפות ורכב חילוץ המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרשיון

 היא:

 האגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שגה
 כשמשקלו הבולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו

 המותר בק״ג עד ג שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 4,000 245 233 218
 מ־ו4,00 ומעלה 218 179 166

 (ב) אגרה בעד רשיון לרכב באמור בפסקה (א) המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד
 חידוש הרשיון היא:

 האגרה בשקלים חרשים בשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד 3 שנים

1,024 
1,323 
1,845 

1,078 
1,323 
1,845 

 עד 16,000 1,103
 מ־ 16,001 עד 20,000 1,373
 מ־ 20,001 ומעלה 1,845

 (ג) אגרה בעד רשיון לרכב חשמלי היא:

 אגרה בשקלים חדשים בשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד 3 שנים

195 
147 

207 
161 

218 
195 

 עד 4,000
 מ־ 4,001 ומעלה

 6. אגרה בעד רשיון לאוטובוס או בעד חידוש רשיון באשר הרשיון ניתן לתקופה של שנה
 היא:

 טור ב׳
 בשקלים חדשים

305 

565 

 כשהאוטובוס מופעל -

 על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל

 על ידי מנוע דיזל
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 אגרה בעד רשיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רשיון לפי צו הפיקוח
 על מצרכים ושירותים(הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רבב), התשמ׳יה-21985, או

 בעד חידושם היא:

 (א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

 טור ב׳
 בשקלים חדשים כאשר

 הרשיון ניתן לתקופה של שנה
 כשמספר מקומות הישיבה

 לנוסעים מלבד הנהג

77 
104 

 עד 4
 5 ומעלה

 טור ב׳
 בשקלים חדשים כאשר

 הרשיון ניתן לתקופה של שנה

 (ב) כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
 טור א׳

 כשמספר מקומות הישיבה
 לנוסעים מלבד הנהג

358 
585 

 עד 4
 5 ומעלה

 8. אגרה בעד רשיון לטרקטור או בעד חידוש הרשיון היא:

 טור ב׳
 טור א׳ בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של

 שנתיים

255 
745 

 שנה

128 
373 

 כשהטרקטור מופעל -
 על ידי מנוע בנזין

 על ידי מנוע דיזל או אחר

 9. אגרה בעד רשיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רשיון היא:

 טור א׳
 כשמשקלו הכולל טור ב׳

ג בשקלים חדשים בשהרשיון ניתן לתקופה של - « ק ר ב ת ו  המ

 שנה

 עד 4,000 38 78
 מ־ 4,001 עד 8,000 91 183
 מ־ 8,001 ומעלה 204 408

 10. אגרה שנתית בעד רשיון לנתמך או בעד חידוש רשיון היא 204 שקלים חדשים.

 10א. האגרה בעד רשיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 מן האגרה
 השנתית הקבועה בפרטים 2 עד 10, לפי הענין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.

 11. אגרה שנתית בעד רשיון לרכב נוסעים פרטי, לרכב פרטי דו־שימושי, לרכב מסחרי
 ולאופנוע, הרשומים על שם נכה ובן זוגו או בעד חידושו היא 15 שקלים חדשים.

 12. בטל.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1164.
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 גו. אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף 9 לפקודה או בעד חידושו היא 795
 שקלים חדשים.

 14. אגרה בעד רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה 278 היא ו2
 שקלים חדשים.

 15. על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון רבב הרשום על שם מוסד
 לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה -

 (1) מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מבלי הרבב
 המפורטים בתוספת זו - 15 שקלים חדשים.

 (2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב
 שאינו משמש אלא להובלת מתים - 15 שקלים חדשים.

 (3) ״אילן״ - איגוד ישראלי לילדים נפגעים - 15 שקלים חדשים.
 (4) ״אקים״ - אגודה לקימום מפגרים - 15 שקלים חדשים.

 16. אגרה בעד כפל רשיון רבב, כפל אישור על תוקף רשיון רבב, כפל אישור רישום שינוי
 בעלות על רכב, או כפל רשיון סחר היא:

 בשקלים חדשים

 כפל רשיון רבב או כפל אישור 21
 כפל רשיון סחר 77
 כפל רשיון רכב בו רשום שיעבוד 83

 17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית, ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית,
 של רבב שאינו פטור מאגרת רשיון לפי פסקאות(2) ו־(3) של סעיף 17(א) לפקודה, היא

 38 שקלים חדשים.

 18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה 380 היא
 128 שקלים חדשים.

 19. האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ״נ או חידושו היא 15 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו
 ברכב כל אלה:

 (1) הוא גרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור:
 (2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערבת םפגות משוריינות בנגד מיקוש;

 (3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

 20. בטל.

 21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רבב באמור בתקנה 282 היא:

 טור ב׳
 טור א׳ בשקלים חדשים

 רבב פרטי 128
 רבב מסחרי או רבב עבודה 155
 אוטובוס 271
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 22. אגרה בעד רשיון לאופניים או לתלת־אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר, שתיקבע
 בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על

 המפורט להלן:
 לאופניים - 21 שקלים חדשים.

 לתלת־אופן - 21 שקלים חדשים.

 23. אגרה בעד בניסתו של רבב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577
 תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א׳ בשיעור הנקוב לצדו בטור ב׳ בדולרים של ארצות
 הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי

 שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

 האגרה
 בדולרים של ארה״ב

 פטור
15 
30 
35 

 מ־10,000 עד 20,000
 מ־ 20,001 עד 40,000
 מ־ 40,001 עד 55,000

 סוג הרבב

 אוטובוס ציבורי
 רכב מסחרי
 רכב מסחרי
 רבב מסחרי

 ארץ מוצא

 מצרים
 מצרים
 מצרים
 מצרים

 בשקלים חדשים

66,092 

67,400 

67,400 

1,069 

 43״

 חלק ד׳
 אגרות לרשיונות להפעלת מונית

 (תקנות 490(א), 526 ו־555 וסעיף 4וו לפקודה)

 1. בעד מתן רשיון להפעלת מונית -

 (א) מהמכסה שנקבעה לשנת 1989

 (ב) מהמכםות שהוקצו לשנים 990 ו ו־1992

 (ג) לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת מונית
- הוראת שעה), התשנ״ב-1992ג

 2. אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית

 3. אגרה בעד רשיון הסעה

 ב״א בתמוז התשנ״ה (19 ביולי 1995)
ר (חמ 3-83) ר ו ן ש ו ר ו  ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
 ס״ח, התשג״ב, עמ׳ 138.

 הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע)(מם׳ 2), התשנ״ה-995ר

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה (אגרות בחינות מקצוע),
(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:  התש״ם-1980י

 ק״ת התש״ם, עמי 2029-, התשמ״ה, עמי 1160; התשנ״ה, עמי 680.

 1708 קובץ התקנות 5695, ה׳ באב התשנ״ה, 1.8.1995



 1. (א) עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יוני 1995 לעומת המדד העלאת שיעורי
ת ו ר ג  שפורסם בחודש דצמבר 1994, יהיו אגרות בחינות מקצוע מיום ה׳ באב התשנ״ה (1 באוגוסט א

 1:1995 כדלקמן:

 (1) בתקנה 1 לתקנות, במקום ״46 שקלים חדשים״ יבוא ״48 שקלים
 חדשים:״

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום ״24 שקלים חדשים״ יבוא ״25 שקלים
 חדשים״.

 י״ט ג:תמוז התשנ״ה (17 ביולי 1995)
ר י מ ה נ ר ו  >חמ 3-12:0) א

 שרת העבודה והרווחה

 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים)(מם׳ 2),
 התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5ו(ד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים
 ומפרקים ושכרם), התשמ״א-981 ו י(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א), ו־9(א) לתקנות, החל העלאת סכומי
 ביום ה׳ באב התשנ״ה (1 באוגוסט 1995), כדלקמן: בסיס לחישוב

 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים,
 שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה

 שבעדה הוא נקבע, במפורט להלן:

 (ו) לגבי 209,180 השקלים החדשים הראשונים - 5%

 (2) לגבי 522,950 שקלים חדשים נוספים -40/0

 (3) לגבי 627,540 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (4) לגבי 2,091,800 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (5) לגבי 2,091,800 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (6) לגבי 2,091,800 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

 ״שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שבר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש,
 כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום
 תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל

 התפקיד מכונם נכסים או מפרק אחר:

 (1) לגבי 10,459 השקלים החדשים הראשונים - 1,046
 שקלים חדשים או חלק מהם.

 (2) לגבי 10,459 שקלים חדשים נוספים - 10%

 ק״ת התשמ״א, עמי 646; חתשמ״ב, עמי 327; התשמ״ד, עמי 852 ועמי 2375; התשמ״ז, עמי 1147; התשנ״ה,
 עמי 885.
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 (3) לגבי 20,918 שקלים חדשים נוספים - 8%

 (4) לגבי 672, 83 שקלים חדשים נוספים - 5%

 (5) לגבי 209,180 שקלים חדשים נוספים - • 4%

 (6) לגבי 627,540 שקלים חדשים נוספים - • 3%

2% -  (7) לגבי 1,255,080 שקלים חדשים נוספים

1% -  (8) לגבי 2,091,800 שקלים חדשים נוספים

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.5%״

 ׳׳שכר חלוקה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שבר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד
 לנושי החברה כמפורט להלן:

 (ו) לגבי 83,672 השקלים החדשים הראשונים - 4%

 (2) לגבי 104,590 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (3) לגבי 104,590 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (4) לגבי 2,091,800 שקלים חדשים נוספים - 10/0

 (5) לגבי 2,091,800 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (6) לגבי בל שקל חדש נוסף - 0.25%״ *

 ב״א בתמוז התשנ׳׳ה (19 ביולי 1995)
ר ו ל ע א ו מ  (חמ 3-1496) ש
 הכונס הרשמי

# 
 הודעת משבורת נושאי משרה שיפוטית (מם׳ •4), התשנ״ה-995 ו

,  בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א-981 ו י
 ולסעיף 10 לחוק שכר מינימום, התשמ״ו-21987, אני מודיע לאמור:

 עדכון ותק 1. החל ביום א׳ בניסן התשנ׳׳ה(1 באפריל 1995) יהיו שיעורי תוספת הותק השיפוטי של
 שיפוטי נושאי משרה שיפוטית במפורט להלן:

 תוספת ותק שיפוטי בשקלים חדשים
 לנושא המשרה לנושא המשרה

 השיפוטית העוסק השיפוטית העוסק
 בפועל בשפיטה בפועל בשפיטה
 לנושא המשרה (ב־5 השנים (מהשנה ה״6

 השיפוטית הראשונות) ואילך)
 המשרה השיפוטית טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳

 א. שופטים
 נשיא בית המשפט העליון 117
 משנה לנשיא בית המשפט העליון 114

 ק״ת התשנ׳׳א, עמ׳ 1448; התשנ״ה, עמי 1419.
 2 ם״ח התשמ״ז, עמי 68.

97 

95 

740 
720 
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 תוספת ותק שיפוטי בשקלים חדשים
 לנושא המשרה לנושא המשרה

 השיפוטית העוסק השיפוטית העוסק
 בפועל בשפיטה בפועל בשפיטה
 לנושא המשרה (ב־5 השנים (מהשנה ה־6

 השיפוטית הראשונות) ואילך)

68 
69 
67 
68 
65 
59 

89 
83 
70 
68 

65 
59 
59 

88 
81 

79 

67 
68 
59 

67 
68 
59 

 המשרה השיפוטית

 שופט בית המשפט העליון 106 673
 נשיא בית משפט מחוזי 94 555
 כגן נשיא בית משפט מחוזי 90 543
 שופט בית משפט מחוזי 83 517
 נשיא בית משפט השלום 79 508
 סגן נשיא בית משפט שלום 76 490

 שופט בית משפט שלום 70 448

 ב. שופטי בית הדין לעבודה
 נשיא בית הדין הארעי 103 : 665
 הגן נשיא בית הדין הארצי 99 629
 שופט בית הדין הארצי 90 574
 שופט ראשי של בית דין אזורי 79 508

 סגן שופט ראשי של בית דין

 אזורי 76 490
 שופט בית דין אזורי 70 448

 ג. שופטי תעבורה 70 448
 ד. דיינים

 רב ראשי לישראל 106 673
 חבר בית הדין הרבני הגדול י 94 606

 ראש אבות בתי הדין הממונה על

 !1 בתי דין לפחות 83 566
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר מ־7 בתי דין 83 517
 ;צב בית דין אזורי 79 508
 חבר בית דין אזורי 70 448

 ה. קאדים

 ראש בית הדין לערעורים 83 517
 קאדי ראשי 79 508

 קאדי 70 448
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 תוספת ותק שיפוטי בשקלים חדשים
 לנושא המשרה

 השיפוטית העוסק
 בפועל בשפיטה
 (מהשנה ה־6

 ואילך)

 טור ד־

 לנושא המשרה
 השיפוטית העוסק
 בפועל בשפיטה

 (ב־5 השנים
 הראשונות)

 לנושא המשרה
 השיפוטית

 המשרה השיפוטית טור ג׳

67 
68 
58 

517 
508 
448 

83 
79 
70 

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

 חבר בית הדין

ל ה ג י ל ד  ג
 יושב ראש ועדת הכספים

 י״ב בתמוז התשנ״ה (10 ביולי 1995)
 (חמ 3-628)

 תיקון טעות
 בהודעת התעבורה (אגרות) (מם׳ 2), התשנ״ה-1995, שפורסמה בקובץ התקנות 5657,

 התשנ״ה, עמ׳ 662, בשם ההודעה, המלים ״(מס׳ 2)״ - יימחקו.

 1712 קובץ התקנות 5695, ה׳ באב התשנ״ה, 1.8.1995
 המחיר 3.84 שקלים חדשים ISSN 0334-2883 סודר בםדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




