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 תקגות מס הכנסה(שיעור המס על הכגסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה', לאחר התייעצות עם שר התעשיה
 והמסחר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ולענין משמרת שניה ושלישית - לאחר התייעצות

 עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (שיעור המס על ההכנסה בעד עבודה במשמרות),

 התשמ׳׳ז-21986, במקום ״יום כ״ג בטבת התשמ״ט (31 בדצמבר 1988)״ יבוא ״יום ג׳ בטבת
 התש״ן (31 בדצמבר 1989)״.

 ח׳ באדר א׳ התשמ״ט (13 בפברואר 1989)
ם ר ן פ ו ע מ  >חמ 0-1408 ש

- שר האוצר ־ ^ 
 1 דיני למדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ סייח התשמ״ז, עמי 158.

 2 ק״ת ו!תשמ״ז, עמי 98! התשמ״ת, עמ׳ 536.

 תקנות הביטוח הלאומי (מעגק אישפוז בביטוח אמהות) (תיקון מס׳ 6),
 התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ׳׳ח-
 1968' (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 סכום מענק 1. סכום מענק האישפוז לענין סעיף 94א לחוק יהיה 1,517 שקלים חדשים.
 אישפוז

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בכסלו התשמ״ט (15 בנובמבר 1988).

 כ׳ באדר ב׳ התשמ״ט (27 במרס 1989)
 (חמ 3-185) י צ ח ק ש מ י ר

 ראש הממשלה
 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108! התשמ״ו, עמ׳ 64¡ התשמ״ז, עמי 406. ושר העבודה והרווחה

 2 ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 175.

 תקנות מס בולים על מסמכים (סימנים שונים שישמשו בבולים) (תיקון),
 התשמ״ט-989!

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־8 לחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א-1961י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 תיקון תקנה 6 1. האמור בתקנה 6 לתקנות מס הבולים על מסמכים (סימונים שונים שישמשו כבולים),

 התשכ״ז-21967 (להלן - התקנות העיקריות), יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על מסמכים המונפקים באמצעות מחשב אלקטרוני שנתמלאו לגביהם הוראות תקנת
 משנה (א) יופיע הסימן המשמש כבול לציון המם, בראש המסמך, בשורה אחת, לפי

 הדוגמה הבאה:

 י ס״ח התשכ״א, עמ׳ 64.
 2 ק״ת התשב״ז, עמ׳ 2282¡ התשכ״ח, עמ׳ 752¡ התשכ״ט, עמ׳ 1214¡ התשמ״א, עמ׳ 126.
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 ״ביול מסמך - מס בולים שולם: אישור האוצר מם׳ סכום ש״ח״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בתמוז התשמ״ח (1 ביולי 1988). תחילה

 ח׳ באדר א׳ התשמ״ט (13 בפברואר 1989)
ם ר ן פ ו ע מ  (חמ 0-1107 ש

 שר האוצר

 צו גבי המלתמה בנאצים(העלאת שיעוד הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי
 התגמולים), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 81% מסך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי קביעת ״שכר
ע ב ו ק  עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י״ט/2 של הדירוג האחיד. ה

 2. התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4ג(א) לחוק יהיה בשיעור 96% מסך המשכורת הנהוגה תגמול לנכה
י י צ  אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד. נ

 3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 1988) והוא יחול על תגמול תחילה ותחולה
 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1988 ואילך.

 ז׳ באדר ב׳ התשמ״ט (1.4 במרס 1989)
ס ר ן פ ו ע מ  >חמ 0-542 ש

 שר האוצר

 1 סייח התשי״ד, עמ׳ 76¡ התשמ׳׳א, עמ׳ 161¡ ק״ת התשמ״ז, עמי 763 ועמי 1186! התשמ״ח, עמ׳ 342.

 צו שעת חדום (שיעוד תשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט)(מס׳ 4),
 התשמ״ט-989ו

,  בתוקף סמכותי לפי תקנות 6,2 ו־14 לתקנות שעת חרום(תשלום חובה), התשי״ח-11958
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״צו המחירים״ - צו יציבות במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשמ״ח-

;21988 

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים!

 ״גז״ - גז נפט מעובה!
 ״תחנת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין,

 סולר או קדוסין!

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175! התשמ״ח, «מ׳ 104.

 2 ק״ח התשמ׳׳ח, עמ׳ 1002.
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 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת;

 ״מחסן טובין״ - מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנת דלק, ולגבי גז - מי שמחזיק גז
 לצורך שיווקו, למעט גז הנמצא במערכות להספקה מרכזית של גז דרך מונים!

 ״מלאי דומם״ - בנזין, סולר וקרדסין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחסגים בתחנת דלק!

 ״היום הקובע״ - יום הפרסום של צו זה ברשומות, בשעה 01.00!

 ״חברה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל!

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
 התשמ״ה-31985!

 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם
 לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע, למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד
 של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של

 מוצר הנפט המםויים.

 כאזור אילת
 בישראל למעט

 אזור אילת

 0.0348 שקל לליטר 0.03 שקל לליטר

 0.0174 שקל לליטר 0.01 שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 _ שקל למכל
 _ שקל למכל
 _ שקל לק״ג

 שקל לליטר

 שקל לליטר

 שקל למכל
 שקל למכל
 שקל לק״ג

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן 0.83 שקל לליטר

 בישראל, ו־0.72 שקל באזור אילת

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91
 ומחירו לצרכן 0.96 שקל לליטר ביש

 ראל, ו־0.83 שקל באיזור אילת

 ג. סולר

 ד. קרוםין (נפט)

 ה. גז:
 1. במכלים של 12 ק״ג

 2. במכלים של 12.5 ק׳׳ג
 3. במכלים אחרים

 3. מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו,

 למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח
 עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט המסויים.

 היטל על מחזיק
 מוצרי נפט

 היטל על מחזיק
 במוצרי נפט
 במחסן דלק

 34.78 שקל ל־1000 ליטר!

 17.39 שקל לי1000 ליטר:

 _ שקל ל־1000 ליטר!

 _ שקל ל־1000 ליטר!

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה על 91

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

 ג. סולר

 ד. קרוסין (נפט)

 4. (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3 מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי

 נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי

 סייח התשמ״ה, עמ׳ 204.

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו
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 מועד לתשלום

 דרכי סילוק
 ההיטל

 ערובה לסילוק
 ההיטל על גז

 והיטל לפי
 סעיף 4

 רישונו מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על גו

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דינים

 לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה (מס׳ 6 לשנת התשמ״ט) בדבר עדכון מחירים
 מרביים למוצרי נפט.

 (ב) ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 (1) כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל!

 (2) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוסין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים;

 (3) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על 48 ק״ג,
 ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה
 האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(שירותי אספקת גז), התשל״ו-41976.

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס 1989).

 6. היטל לפי צו זה ישולם למנהל המכס והגלו, אולם היטל על גז והיטל לפי סעיף 4 ישולם

 למנהל מינהל הדלק.

 7. החייב בהיטל על גז או היטל לפי סעיף 4 ימציא לפי דרישת מנהל מינהל הדלק, ערובה
 לסילוק ההיטל.

 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או בהיטל לפי
 סעיף 4, ירשום בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה
 כלשהי של מוצרי נפט, את מלאי מוצרי הנפט שהוא מחזיק באותה עת - אם המלאי אפם, ירשום
 אפס - ואת קריאת מונה המשאבות, וימסור למנהל המכס והבלו או למי שהוא הסמיך, עם דרישתו,
 אך לא יאוחר מהיום הארבעה־עשר שלאחר היום הקובע, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, הצהרה

 על המלאי האמור.

יב בהיטל על גז ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום החי  9. א
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע.

 10. החייב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

 11. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר.

 תוספת
 (סעיף 1)

 רשימת מחסני דלק -
 1. סוכנות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48.

 2. סוכנות פז, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 9.

 3. סוכנות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54.

 י ק״ת התשל״ו, עמי 1577.
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 4. סוכנות פז, חולון, רח׳ םוקולור. 79.

 5. סוכנות פז, רמלה, דח׳ הרצל 87.

 6. סוכנות פז, ירושלים, ליד תחנת 9? בא״מור, חסן אלסיד.

ת/  7. סוכנות סומל, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 13, ברניצקי ושו

 ס׳ באדר ב׳ התשמ״ט (16 במרס 1989)
ל ח ה ש ש  >חמ 3-2152) מ

 שד האנרגיה והתשתית

 צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט) (מס׳ 13),
 התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־6 לתקנות שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958', אני
 מצווה לאמור:

 הגדרות 1. כצו זה י־

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

יב בהיטל״ - כל אחת מחברות אלה: 3ז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית מג״מ,  ״חי
 סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לעניו זה בידי

 מנהל המינהל:

 ״היטלי׳ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת
ו במור ג׳ או ד׳ להלן לפי המין: ד צ ם מזומרזו ל י ש ד ח ח ם רשמלי ו ר מ ל ב ט י  ולמעו קיום מחיר אחיד. ה

 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור 8' יחידת סכום ההיטל סכו0 ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 »1. בנזין שמספר האוקטן שלו עולו; על 85
 ואינו עולה על 91 ק׳׳ל 55.02 56.40

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 80,30 79.64

 ג. סולר ק״ל 107.40 113.49
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 63.25

 בהזרמה ק״ל 77 107
 במכליות ק״ל 107.40

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 88.78 90.62

 ה. דס״ל בהזרמה ק״ל 65.04 —
 במכליות ק״ל 65.08 —
 1. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.21 —

 י סייח התשכ״ד, עמי 175: התשמ״ת, עמי 104.
 2 ס״ח התשי״ח, עמי 160.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.25 —

 ח. גז נפט מעובה, בהזרמה ט. מ. 50.52 —
 במילוי ט.מ. 52.02

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 3.73 —
 באשדוד ט.מ. 3.73 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.73 —
 באשדוד ט.מ. 3.73 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 3.58 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.58 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. . 3.58 —
 באשדוד ט.מ. 3.58 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.58 —
 באשדוד ט. מ. 3.58 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 13.73 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 13.73 —
 בלתי מנושף 13.73 —

 יב. מזוט קל - חיפה ואשדוד ק״ל 13.84 —
 בהזרמה ט.מ. 14.25 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופו
ל ט י ה ; ם י י ל ש  הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 4. תחילתו של צו זה ביום י׳ באדר ב׳ התשמ״ט (17 במרס 1989). תחילי

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״ט (17 במרס 1989)
ל ח ה ש ש  >חמ 0-2152 . מ

 שר האנרגיה והתשתית
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 צו הרופאים (אגדות רשיון והיתד זמני) (תיקון) (תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ט-1979', ובאישור
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הוספת סעיף 3 1. בצו הרופאים(אגרות רשיון והיתר זמני)(תיקון), התשמ״ח-21988, אחרי סעיף 2 יבוא:

 ״תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988).׳׳

 י׳׳ז באדר ב׳ התשמ״ט (24 במרס 1989)
ר ו ב צ ק ע  0זמ 3-166) י

 שר הבריאות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1068.

 תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות) (תיקון), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7, 8, 9 ו־11 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],
 התשל״ט-1979', לאחר התייעצות עם המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל,

 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 8 1 . בתקנה 8(ג) לתקנות רופאי שיניים(קורסים ובחינות מקצועיות), התשל״ז-21977, במקום

 ״עד לשתי תקופות״ יבוא ״לתקופות״.

 י״ג באדר ב׳ התשמ״ט (20 במרס 1989)
ס ם ל ר ו מ 3-879) י « 

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614¡ ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 76.
 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1782.

 צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתד זמני) (תיקון) (תיקון),
 התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ט-1979י, ובאישור
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הוספת סעיף 3 1. בצו רופאי השיניים(אגרות רשיון והיתר זמני)(תיקון), התשמ״ט-21988, אחדי סעיף 2

 יבוא:

 ״תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום י׳׳א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1989)״.

 י״ז באדר ב׳ התשמ״ט (24 במרס 1989)
ד ו ב צ ק ע  (חמ 3-1034) י

 שר הבריאות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 63.
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 צו הרוקחים(אגדות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח)(תיקון)(תיקון), התשמ״ס-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-11981, ובאישור
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1 . בצו הרוקחים(אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח(תיקון), התשמ״ט-1988 י, אחרי סעיף 2 הוספת סעיף 3
 יבוא:

 ״תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988)״.

 י״ז באדר ב׳ התשמ״ט (24 במרס 1989)
ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-994) י

 שר הבריאות
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 7.

 צו המילדות (אגדות רשיון ותעודות היתד)(תיקון)(תיקון), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לפקודת המילדות', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו המילדות (אגרות רשיון ותעודות היתר)(תיקון), התשמ״ט-21988, אחרי סעיף 2 הוספת סעיף 3
 יבוא:

 ״תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988)״.

 י״ז באדר ב׳ התשמ״ט (24 במרס 1989)
ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-585) י
 שר הבריאות

 1 חא״י, כרך בי, עמ׳ 903.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 63.

 צו הסדרת מקומות רחצה(מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון)
 (תיקון מס׳ 8), התשמ״ט-1989

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

 1 . בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה(מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים תיקון התוספת
ה נ י ש א ד  התיכון), התשמ״ב-21982, לפני עירית אשקלון יבוא: ה

 ״מועצה אזורית באר טוביה
 באר טוביה 130250 100״

 כ״ח באדר א׳ התשמ״ט (5 במרס 1989)
י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-122) א

 שר הפנים
 י ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 172¡ התשל״ח, עמ׳ 206.

 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1008! התשמ״ז, עמ׳ 1256¡ התשמ״ט, עמ׳ 148.
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ת וממזריזגימ (שבד שיתתימ) (?מסי 2), התשמ״ז989-1ן מ ו  ה
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(1) לתקנות הנוטריונים(שכר שירותים), התשל״ס-11978(להלן

- התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום י׳ בניסן
 התשמ״ט (15 באפריל 1989) /:ך:

 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצז־ אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

נ בו בעד מתן השירות: י  המוסף שהנוטריון חי
 טור א' סור ב

 שיעור השכר
 משקלים חדשים

39 

14 

14 

14 

14 

4 

 אימות חתימה -

 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

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

 (ג)

 (ד)

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

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

 לכל העתק כאמור

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

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

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

 אישור המתק שאיננו העתק צילומי ולא חוד9ס בד בבד עם
 המקור באמצעות גייר פחם

 (א) אישור נכונות של תרגום -

 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום 51

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהם 39

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור
 נוסף לאישור הראשון 14

.2 

.3 

.5 

 שיווי סכומים

 ק״ת התשל׳׳ט, עמ׳ 196; התשמ״ז, עמ׳ 478; התשמ״ט, עמי 477.
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 סור ב׳
' שיעור השכר י א י  ט

ת בשקלים חדשים י י י ש  ה

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

 הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 התשכ״ה-1965 המינימלי - של לשכת עורכי הדין

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 62

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א) אגב
 אימות חתימה של צד למסמך 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 14

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים 39

 8. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

 (א) למצהיר הראשון 39

 (ב) לכל מצהיר נוסף 15

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 14

 9. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה
 על 19,600 שקלים חדשים 255 ,

 (ב) עלה הסכום האמור על 19,600 שקלים חדשים 550

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
 ההעדה וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין,
 ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של, לשכת עורכי הדין

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 65

 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 הענין, ובנוסף להוצאות
 הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר

 הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים
 טוראי

 השירות

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו
 ועד שובו 130

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 39

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת,
 על ידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו

 מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל
 מבקשי שירות באותו מעמד״.

 י״ט באדר ב׳ התשמ״ט (26 במרס 1989)
ן מ ג ו ל ם ק י י  (חמ 3-1216) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת המת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקדב סמיק), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)(4) לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב
 טמיק), התשל״ח-1978' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת אגרה 1. בשל העליה במדד הועלה החל ביום 1 בינואר 1989 סכום האגרה הקבוע בתקנה 5א(א)

 לתקנות העיקריות לסך 8.40 שקלים חדשים.

 ו׳ באדר ב׳ התשמ״ט (13 במרס 1989)
י א כ ל ז א ק ז ח  (חמ 3-139) י

 המנהל הכללי של משדד החקלאות

 1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 674! התשמ׳׳ח, עמי 696.

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים)(מס׳ 2), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים
 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום ה׳ בחשון התשמ״ט
 (16 באוקטובר 1989) כך:

 (1) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״175,494 שקלים חדשים״ בא ״180,040 שקלים
 חדשים״.

 (2) במקום התוספת הראשונה לתקנות בא:

 י ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1757¡ התשמ״ו, עמי 186! התשמ״ט, עמ׳ 148.
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 ״תוספת ואשמה
 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר
 עם זוג נשוי

 הפריט ליחיד לזוג נשוי לכל ילד או עם

 חדר שינה
 מיטה ומזרון 515 948 515 515
 אבזרי מיטה 170 410 170 170
 ארון בגדים 381 930 159 381

 ביגוד לגבר 1859 1543 559 1543
 ביגוד לאשה 2875 2874 — 2874

 חדר סלון
 ספה כפולה 515 515 — —
 שתי כורסאות 750 . !750 — —
 כסאות 193 192 29 58

 שולחן 326 326 191 326
 מזנון 247 1358 — —
 רדיו 87 87 — 37

 כלי נגינה או מערכת
 סטראופונית 576 752 — —

 נברשת 133 268 39 133
 וילונות 402 661 133 261
 טלויזיה 2805 2805 — י —

 תנור חימום 266 266 66 102

 מטבח
 מקרר 1601 1601 65 —
 תנור בישול/אפיה 771 880 — —
 שולחנות וכסאות 667 821 31 31

 כלי אוכל 157 370 19 125
 מיקסר 956 956 — —
 מכונת כביסה 1192 1790 — —

 שונות 2006 5427 242 242״

 א׳ באדר ב׳ התשמ״ט (8 במרס 1989)
ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  (חמ 3-206) י

 נציב מס הכנסה
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 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים) (מסי 3), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים
 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום י׳ בשבט התשמ״ט
 (16 בינואר 1989) כך:

 (1) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״180,040 שקלים חדשים״ בא ״187,240 שקלים
 חדשים״.

 (2) במקום התוספת הראשונה לתקנות בא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנות 2 ו־3)
 חפצים ביתייפ

 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר
 עם זוג נשוי

 הפריט ליחיד לזוג נשוי לכל ילד או עם

 חדר שינה
 מיטה ומזרון 528 972 528 528
 אבזרי מיטה 164 394 164 164
 ארון בגדים 386 941 161 385

 ביגוד לגבר 2104 1747 632 1747
 ביגוד לאשה 3456 3456 — 3456

 חדר סלון

 ספה כפולה 528 528 — —

 שתי כורסאות 769 769 — —
 כסאות 198 197 30 59

 שולחן 330 330 194 330

 מזנון 250 1374 — —
 רדיו 88 88 — 37

 כלי נגינה או מערכת

 סטראופונית 586 764 — —
 נברשת 136 274 40 136
 וילונות 412 677 136 ^ 267

 טלויזיה 2852 2852 — —
 תנור חימום 273 274 68 105

 מטבח

 מקרר 1649 1650 67 —

 תנור בישול/אפיה 808 921 ־

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1757: התשמ״ו , עמ׳ 186: התשמ״ט, עמי 676.

 עדכון סכום
 פריטי חפצים

 ביתיים
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 למבוגר הגר
 עם זוג !;שזי
 הפריט ליחיד לזוג נשוי לכל ילד או עם יחיד

 שולחנות וכסאות 677 833 31 31
 כלי אוכל 160 377 20 128
 מיקסר 984 984 — _
 מכונת כביסה 1198 800! _ _

 שונות 2048 5542 247 247

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  י
 נציב מס הכנסה

 א׳ באדר ב׳ התשמ״ט (8 במרס 1989)
 (חמ 3-206)

 הודעת המדידות (אגדות)(מסי 2), התשמ״ט-1989

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

 1. עקב העליה במדד יחול מיום כ׳׳ה באדר ב׳ התשמ״ט (1 באפריל 1989), שינוי בסכומי שינוי סכומים
 האגרות שלפי תקנות 2 ו־3 כלהלן:

 (1) נוסח הרישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

 ״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסל של
 25 שקלים חדשים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק משעת

 עבודה כאמור, ואלה העבודות:״

 (2) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

 ״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:
 (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים ופרטים שקלים חדשים

 כיוצא באלה, לכל קו או נקודה 0.50
 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 0.70

 (3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום 0.70
 (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 0.70

 י״ב באדר א׳ התשמ״ט (17 בפברואר 1989)
ר ל ד ן א ו  (חמ 3-334) ר

 מנהל אגף המדידות

 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1163: התשמ״ד, עמ׳ 533! התשמ׳׳ט, עמי 88.
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 הודעות המודדימ (מקצוע המדידה), הונשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 26(ה) לתקנות המודדים(מקצוע המדידה), התשמ״ב-1982> (להלן
- התקנות), אני מודיע לאמור:

 שימי סכומים 1. מיום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ט (1 באפריל 1989), ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 26
 לתקנות ונוסחן של תקנות משנה (א), (ב), ד(ג) בה, יהיה כך:

 ״(א) בעד רשיון מודד תשולם אגרה של - 55 שקלים חדשים

 (ב) בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות
 המדינה או בשירות מלא בצבא־הגנה לישראל,

 תשולם אגרה כדלהלן:

 (1) אם חודש עד חודש שפקע תוקפו - 55 שקלים חדשים

 (2) אם חודש עד ששה חדשים מיום שפקע תוקפו - 82 שקלים חדשים

 (3) אם חודש במועד מאוחר יותר - 102 שקלים חדשים

 (ג) בעד בחינות מודד תשולם אגרה לכל בחינה בסך - 27 שקלים חדשים״

 י״ב באדר א׳ התשמ״ט (17 בפברואר 1989)
ר ל ד ן א ו  (חמ 3-640) ר

 מנהל אגף המדידות

 ק׳׳ת התשמ״ב, עמ׳ 1606: התשמ״ח, עמי 594.
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