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ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ות ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 3), ה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967' (להלן - החוק), אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-21979 (להלן - התקנות העיקריות), במקום
 הגדרת ״תקנות סדר הדין״ יבוא:

.״  ׳׳״תקנות סדר הדין״ •- תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-1984!

 2. בתקנה 5 (ד) לתקנות העיקריות, אחרי ״כאמור בתקנת משנה (ג)״ יבוא ״(להלן - לשכה
 ממוכנת)״.

 בתקנה 11 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) תסומן (ג) ולפניה יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאי מנהל בתי המשפט להורות כי
 לבקשות ביצוע המוגשות ללשכה ממוכנת, או לסוגים מהן, לא יצורף העתק מפסק

 הדין או מהפסיקתה וכי נוסח הפסיקתה יכלל בבקשה עצמה׳׳.

 האמור בתקנה 12 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין צורך בלשכה ממוכנת לצרף לאזהרה
 העתק מפסק הדין או מהפסיקתה אלא ניתן לכלול את נוסח הפסיקתה או הצו באזהרה

 עצמה״.
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 במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא: 5.

 ״בקשה להפחתת 13. בקשה לפי סעיף 10 אוב) לחוק תוגש לראש ההוצאה לפועל תוך עשרים

ם ימים מיום שהומצאה האזהרה לחייב.״ י י י ג י ת פ י ב י  י

 6. בתקנה 24 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״לפי פרק כ״ז״ יבוא ״לפי פרק ל״ב״:

 (2) בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא: ״נשלחה האזהרה בדואר רשום, יראוה כאילו
 הומצאה כדין ביום הששי שלאחר משלוחה, אף אם הנמען נמנע או סירב לקבלה,

 והערת פקיד הדואר בדבר ההימנעות או הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה.״:

 (3) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

 ״(ה) בנוסף לכל דרך שנקבעה בתקנות אלה או בתקנות סדר הדין, ניתן לבצע
 את ההמצאה בידי שליחו של עורך דין שימונה בידי המוציא לפועל; שכרם של
 שליחים כאמור • ייקבע בידי מנהל בתי המשפט בטבלת שכר שתפורסם

 ברשומות״.

 7. בתקנה 43(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״והעתק הימנה יישלח לחייב.״

 8. בתקנה 44 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״או המורה על רישום העברת הנכס לקונה״.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה 11

 תיקון תקנה 12

 החלפת תקנה 13

 תיקון תקנה 24

 תיקון תקנה 43

 תיקון תקנה 44

 1 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 116: התשמ״ט, עמי 50.

 2 ק״ת התש״ם, עמי 386 (1078): התשמ״ב, עמ׳ 378: התשמ״ד, עמ׳ 563 ועמי 1676: התשמ״ו, עמ׳ 90 ועמי 534.

 י ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220.
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 9. אחרי תקנה 44 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 44א

 ״ביטול עיקול 44א. (א) הגיש החייב בקשה לביטול העיקול, כולו או חלקו, יומצא העתק

 ממנה לזוכה או לבא כוחו, אלא אם כן דחה ראש ההוצאה לפועל את הבקשה
 לאחר שעיין בה.

 (ב) הזוכה יגיש בכתב את תגובתו לבקשה תוך שבעה ימים מיום
 שהומצאה לו, ורשאי ראש ההוצאה לפועל לזמן את הצדדים לדיון בעל פה
 בבקשה: לא הגיש הזוכה תגובה כאמור, רשאי ראש ההוצאה'לפועל לצוות על

 ביטול העיקול כמבוקש.״

 10. בתקנה 55 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקו! תקנה 55

 ״(ו) עובד מערכת בתי המשפט ובן משפחתו אינם רשאים להשתתף במכירה לפי.
 תקנה זו! לענין זה, ״בן־משפחה״ - בן־זוג, ילד, הורה או אח״.

 11. האמור בתקנה 58 יסומן (א) ואחריו יבוא: תיקון תקנה 58

 ״(ב) נמכרו מטלטלין שערכם פחות מ־5,000 שקלים חדשים, יערוך מנהל המכירות
 דין וחשבון כפי שיורה לו מנהל בתי המשפט! נערך דין וחשבון כאמור, פטור מנהל

 המכירות מעריכת דין וחשבון לפי תקנת משנה (א)״.

 12. בתקנה 61(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״ששה חדשים״ יבוא ״שלושה חדשים״. תיקון תקנה 61

 13. אחרי תקנה 63 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 63א

 ״ביטול עיקול 63א. הוראות תקנה 44א יחולו גם לענין עיקול מקרקעין.״

 14. בתקנה 67 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 67

 ״(ג) הוראות תקנה 55(0 יחולו גם לענין מכירת מקרקעין״.

 15. בתקנה 77 לתקנות העיקריות, במקום ״או היחידה שבידיהם״ יבוא ״שבידיו״. תיקון תקנה 77

 16. בתקנה 97(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״לא בוצע הפינוי במועד הראשון שנקבע תיקון תקנה 97

 לכך, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע מועד אחר לפינוי, שיהיה קצר יותר מעשרים ואחד הימים
 האמורים״.

ת- תיקון תקנה 103 ו קרי  17. בתקנה 103 לתקנות העי

 (1) בפסקה (1), אחרי ״שמו״ יבוא ״מספר זהותו״!

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) שמו של החייב, וכן מספר זהותו ומקום מגוריו, במידה שניתן לבררם״.

 18. בתקנה 104 לתקנות העיקריות - תיקיו תקנה 104

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) במקום פסקאות (1) וי(2) יבוא:

 ״(1) השטר המקורי עם עותק צילומי הימנו, על שני צדדיו״!

 (ב) פסקאות (3) עד (5) יסומנו, כסדרן, (2) עד (4):
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 (ג) בפסקו; (2), במקום ״לפי פסקאות (1) ו־(2)״ יבוא ״לפי פסקה (1)״
 ובפסקה (4), במקום ״לפי פסקה (4)״ יבוא ״לפי פסקה (3)״;

 (2) תקנות משנה (ב) עד (ד) יסומנו כסדרן (ג) עד (ה) ולפניהן יבוא:

 ״(ב) בלשכה ממוכנת יצורף לבקשה רק השטר המקורי ועותק צילומי הימנו,
 על שני צדדיו״.

 החל״ת תקנה 05! 19. במקום תקנה 105 לתקנות העיקריות יבוא:

 ׳׳אזהרה 105. (א) בתכוף לאחר הגשת הבקשה לביצועו של השטר, ימציא המוציא

 לפועל לחייב אזהרה לפי סעיף 7 לחוק, ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת: לאזהרה
 יצורפו העתק צילומי מהשטר ומבקשת הביצוע.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין צורך בלשכה ממוכנת לצרף
 לאזהרה העתק מהשטר ומבקשת הביצוע, אך יש לכלול באזהרה עצמה פרטים

 מלאים של השטר״.

 ביטול תקני. 05! א 20. תקנה 105 א לתקנות העיקריות - בטלה.

 תיקון תקנה 106 21. בתקנה 106(ב) לתקנות העיקריות, בפסקה(4), בסופה יבוא: ״אם הוגשו כאלה בידי מגיש

 הבקשה״.

 תיקון תקנה 107 22. בתקנה 107(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״בתקנה 3א לתקנות בית משפט (אגרות),

 התשל״ו-1976״ יבוא ״בתקנה 5 לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח- 41987״.

 תיקון תקנה 108 23. בתקנה 108 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (ב), במקום ״דינם של בקשת ביצוע השטר והתצהיר״ יבוא
 ״דינה של בקשת ביצוע השטר״;

 (2) בתקנת משגה (ג), המלים ״לפי תקנה 105 א״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 109 24. בתקנה 109 (ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״ואף בטרם החליט בבקשה להארכת

 המועד״.

 בתקנה 119 לתקנות העיקריות, בסופה •בוא:

 ״(ז) החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה לפי תקנות משנה (ד) ו־(ה), שאין
 היא מצריכה תשובה, ידחנה מיד״.

 בתקנה 125 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״שנים עשר חדשים״ יבוא ״שנתיים״:

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״14 יום מיום שיקבל את ההודעה״ יבוא ״30 ימים
 מיום משלוח ההודעה״:

 (3) בתקנת משנה (ג), בסופה יבוא: ״המוציא לפועל ישלח לזוכה הודעה בה ייאמר
 כי התיק עומד להיות מבוער וכי הצווים שניתנו בו יבוטלו, אלא אם כן יבקש הזוכה,
 בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה, להימנע מביעור התיק ומביטול הצווים: באין

 בקשה כזו - יבוער התיק ויבוטלו הצווים ללא הודעה נוספת״.

.25 
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 תיקון תקנה 119

 תיקון תקנה 125

 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 221.

 996 קובץ התקנות 5194, י״ס במיון התשמ״ט, 22.6.1989



 27. בתקנה 126 לתקנות העיקריות - תיקו! תקנה 126

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״שנים עשר חדשים״ יבוא ״שנתיים״!

 (2) תקנות משנה (ב) עד (ה) יסומנו (ג) עד (ו) כסדרן, ולפניהן יבוא:

 ״(ב) המוציא לפועל ישלח לזוכה שתקנת משנה (א) חלה עליו הודעה בה
 ייאמר כי פרטיו של התיק יועברו למאגר הגניזה, אלא אם כן יבקש הזוכה,
 בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה, להימנע מהעברת הפרטים כאמור: באין

 בקשה כזו - יועברו הפרטים למאגר הגניזה״:

 (3) בתקנת משנה (ג), במקום ״עשרים וארבעה חדשים״ יבוא ״שנתיים״ ובסופה
 יבוא: ״המוציא לפועל ישלח לזוכה הודעה בה ייאמר כי פרטיו של התיק יסולקו
 ממערכת המיכון, אלא אם כן יבקש הזוכה, בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה,
 להימנע מסילוק הפרטים כאמור: באין בקשה כזו - יסולקו הפרטים ממערכת

 המיכון״;

 28. בתוספת לתקנות העיקריות - תיקון התוספת

 (1) בטופס 5, בחלק בו מפורטים המסמכים המצורפים, המלים ״עותק התצהיר״ -
 יימחקו:

 (2) בטופס 11, אחרי ״המבטל את העיקול״ יבוא ״או המורה על רישום העברת
 הנכס לקונה״.

 29. (א) בקשה לפי סעיף 10(ב) לחוק ההוצאה לפועל(תיקון מם׳ 8), התשמ״ט-1989, תוגש הוראות מעבר

 עד יום ל׳ באב התשמ״ט (31 באוגוסט 1989).

 (ב) האמור בתקנות 26 ו־27 לתקנות אלה יחול גם על תיקים תלויים ועומדים בלשכה
 ביום תחילתן.

 י״א בסיון התשמ״ט (14 ביוני 1989)
ד ו ד י ר  >חמ 3-2084) דן מ

 שר המשפטים

1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ם - הוראת שעה), ה י ק י ת ההוצאה לפועל (סגירת ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף,9 לחוק ההוצאה לפועל(תיקון מס׳ 8), התשמ״ט^1989', ובאישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) תיק שהיה תלוי ועומד בלשכת הוצאה לפועל ביום ח׳ בניסן התשמ״ט (13 באפריל סגירת תיקים
 1989), ושסכום החוב או יתרת החוב שעמד בו לתשלום במועד האמור, לרבות הפרשי הצמדה
 וריבית, לא עלה על עשרים וחמישה שקלים חדשים, רואים את התיק כאילו נסתיימו בו כל

 ההליכים והוא ייסגר בתום שלושה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

 (ב) היה תיק כאמור בתקנת משנה(א) תלוי ועומד בלשכה שהופעלה בה מערכת מיכון,
 יסגר התיק על ידי סילוק פרטיו ממערכת המיכון והעברתם למאגר הגניזה.

 ם״ח התשמ״ט, עמי 50.
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 (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על -

 (1) תיק מזונות!
 (2) תיק שבמועד האמור בתקנת משנה (א) היתה תלויה ועומדת בו גם בקשה

 לביצוע פסק דין שאיננו לתשלום חוב כספי.

 י״ח בסיון התשמ״ט (21 ביוני 1989)
ד ו ד י ר  >חמ 0-2167 דן מ
 שר המשפטים

ז 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ן דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון) (תיקון), ה ת לתיקו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק לתיקון דיני הראיות(הגנת ילדים), התשט״ו-1955', אני
 מתקין תקנות אלה:

/

 החלפת תקנה 2 1. במקום תקנה 2 לתקנות לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)(תיקון), התשמ״ט-21989

 יבוא:

 ״תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בטבת התש׳׳ן (1 בינואר 1990)׳׳.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בניסן התשמ״ט (9 באפריל 1989).

 ח׳ בםיון התשמ׳׳ט (6 ביוני 1989)
ד ו ד י ר  >חמ 0-2168 דן מ

 שר המשפטים

 י ס״ח התשט׳׳ו, עמי 96.
 •י ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 658.

ות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות) (תיקון),  תקנ
ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972' (להלן
- החוק), אני מתקין תקנות אלה:

,  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(ב) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), התשל״ב-21972

 במקום ״לבקשה יצורף״ יבוא ״לבקשה, למעט בקשה לפי סעיף 18 (ב) לחוק, יצורף״.

 י׳ בםיון התשמ׳׳ט (13 ביוני 1989)
ד ו ד י ר  >חמ 3-333) דן מ
 שר המשפטים

 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 90.
 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 1236: התשמ״ב, עמ׳ 486.
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ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ס הכנסה (מחת) (תיקון מס׳ 4), ה ות מ  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת ב׳ לתקנות מס הכנסה(פחת), 21941, בפרק (111) מכונות וציוד, במקום סעיף ה׳ תיקון תוספת ב׳

 שכותרתו ״אוניות״, יבוא:

 ״ה. אניות, סירות, ומכולות -

 (I) אניות וסירות - 7.5
 (II) מכולות מאלומיניום - 7

 (III) מכולות מברזל - 15״

 2. (א) תחולתה של תקנה 1 לענין סירות, משנת המס 1989. תחולה

 (ב) תחולתה של תקנה 1 לעניו אניות, משנת המם 1987.

 כ״ו באייר התשמ״ט (31 במאי 1989)
ס ר ן פ ו ע מ  >חמ 3-597) ש

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 עייר 1941, מס׳ 2, עמי 1261¡ ק׳׳ת התשמ״ח, עמ׳ 923.

ה (ביטוח מפני מחלה) (מס׳ 8), כ ו ע מ ות משפחות חיילים שנספו נ  תקנ
ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב) וי37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום), התש״י-1950' (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1, השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של מקבל שיעור השתתפות
ף המדינה י ע ן ס ת ו ל א ן ע ך צ ב ל ן ק נ ר ה ן ע ש ה ב י ה , ת ר א ן ט ן ב ל ה ם ל י ט י ן פ מ ק ה ן ח , ה פ י ע ם ך מ ח י א פ ל ל ן מ ג ]  ך

 בטור ב׳, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

24.83 7 
30.04 8 
24.83 9 
 10(א) 30.04
 10(ב) 24.83
30.04 0010 
 10(ד) 30.04
 10(ה) 24.83
 10א 30.04

 1 סייח התש״י, עמ׳ 126.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 524.
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 סור א' טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

 12 בין אם יש לו בן
 זוג ובין אם אין לו 24.83
24.83 (1)13 
 ׳ 13(2) 30.04

 ביטול . 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפגי מחלה)(מסי 6), התשמ״ט-21988 -

 בטלות.

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ׳׳ט (2 באפריל 1989).

 כ״ח באייר התשמ״ט (2 ביוני 1989)
ן י ב ק ר ח צ  >חמ 3-176) י

 שר הבטחון

1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ת) (תיקון), ה י ה ניכרת מתכנ ת התכנון והבניה (סטי ו נ ק  ת

-  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 151(ב) ו־265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965' (להלן
 החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקמ תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (םטיה ניכרת מתכנית), התשכ״ז-21967 (להלן -

 התקנות העיקריות), פסקה (11) - תימחק.

 תיקון תקנה 3 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (א) - בטלה.

ג מוסד תכנון״. י ח  תיקון תקנה 5 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום ״חייבת הועדה המחוזית״ יבוא ״

 הוראות מעבר 4. (א) על אף האמור בתקנות 1 ו־2 יראו - לגבי תכנית שהופקדה עד יום כ״ט בתמוז

 התשמ״ט (1 באוגוסט 1989) - כסטיה ניכרת, הגדלת שטח הרצפה הכולל המותר לפי התכנית,
 באחוזים משטח המגרש, העולה על 6%, בתוספת -

 5% - אם נבנית קומה מפולשת בנוסף למספר הקומות המותר לפי התכנית:

 2.5% - לכל קומה בנוסף למספר הקומות המותר לפי התכנית:

 5% - אם מספר הקומות כבנין או גובה הבנין מחייב התקנת מעלית.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) -

 (1) לא יראו כסטיה ניכרת מתכנית כאמור הגדלת שטח הרצפה שנתמלאו בה
 התנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות העיקריות:

 (2) בהקלה המתירה בניה על מגרש ששטחו קטן מהשטח המזערי המותר לפי
 תכנית, לא יראו כסטיה ניכרת גם סטיה העולה על האמור בתקנת משנה(א), בשעור
 היחס שבו קטן שטחו של המגרש מהשטח המזערי האמור, ובלבד שהסטיה אינה

 עולה על מכפלת הסטיה המפורטת בתקנת משנה (א) ב־1.2.

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307: התשמ״ח, עמי 144.
 ק״ת התשכ״ז, עמי 2289; התשל״ז, עמ׳ 444.
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 (ג) שום דבר בתקנה זו לא יתפרש ־

 (1) כאילו הוא בא לחייב מוסד תכנון להעניק הקלה בדרך הגדלת שטח הרצפה אם
 הגדלה זו מותרת לפי תקנות משנה (א) ו־(ב).

 (2) כאילו הוא בא לגרוע מהאיסור של תוספת אחוזי בניה שבסעיף 151(ב) לחף?)
 בדרך הקלה מכל תכנית שהופקדה אחרי יום כ״ט בתמוז התשמ״ס (1 באוגוסט

.(1989 

 ב׳ בסיון התשמ״ט (5 ביוני 1989)
י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-2061) א

 שר הפנים

ות חוקר י ות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכו  תקנ
ו 9 8 9 - ס ״ מ ש ת  וסדדי עבודתו), ה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 107א(ה) ו־265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 י(להלן -
 החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרית

 ״התנגדות״ - התנגדות לפי סעיפים 100 ו־101 לחוק, למעט התנגדות שעניינה השפעה על טיסה
 צבאית!

 ״המוסד המכריע״ - המוסד המוסמך לדון ולהכריע בהתנגדויות על פי סעיפים 105 ו־109א (ב)
 לחוק.

 2. התנגדות תוגש במועד שנקבע לפי סעיף 102 לחוק, מועד להגשת
 התנגדות

 3. כתב ההתנגדות כאמור בסעיף 103א לחוק ייערך בארבעה עותקים, ובנוסף לנימוקי פרטים נוספים
 בכתב ההתנגדות

 ההתנגדות יפרט -

 (1) את ענינו של המתנגד בקרקע, בבנין או בפרט תכנוני אחר שהתכנית נוגעת
 בהם, והאופן בו פוגעת התכנית בענין זה! ובהתנגדות לפי סעיף 101 לחוק - את

 השפעת התכנית על הטיסה!

 (2) את מענו של המתנגד, ואם היה מענו מחוץ לישראל - המען למסירת מסמכים
 בישראל.

 4. (א) ועדה מחוזית תעביר עותק של כתב התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית למועצה העברת כתב
. • , . ההתנגדות למוסד  י

ר תכנו! אתר  הארצית, לא יאוחר מ־30 ימים מתום המועד להגשת ההתנגדויות כאמור בסעיף 102 לחיק! ש
 הפנים רשאי, על־פי בקשת יושב ראש הועדה המחוזית, להאריך את המועד האמור.

 (ב) המתנגד ימציא עותק של כתב ההתנגדות לכל תכנית אחרת לוועדה המקומית וכן
 ימציא ראיה על המצאת עותק זה ומועד ההמצאה - לוועדה המחוזית.

 5. (א) לא תישמע הטענה שהעתק חוות הדעת של הוועדה המקומית לא נשלח למתנגד, אלא חוות דעת של
 הועדה המקומית

 בידי אותו מתנגד ובהזדמנות הראשונה.

 סייח התשכ״ה, עמי 307: התשמ״ח, עמי 144.
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 (ב) לא יוחל בדיון בהתנגדויות לפני הגשת חוות הדעת של הוועדה המקומית כאמור
 בסעיף 106(א) לחוק או לפגי תום המועד להגשתה, לפי המוקדם.

 6. (א) ארבעה עשר ימים לפחות לפני המועד לפתיחת הדיון בהתנגדות יפרסם המוסד
 המכריע מודעה על קיום הדיון במקומות שבהם מתפרסמות ההודעות על הפקדת תכניות באותו

 מקום, לפי סעיף 89(ב) לחוק.

 (ב) המודעה תפרט, בנוסף למקום הדיון ולמועדו, את אלה:

 (1) שם התכנית שעליה הוגשו ההתנגדות או ההתנגדויות;

 (2) עיקר הוראות התכנית:

 (3) תחום התכנית כמתואר בה:

 (4) שמות המתנגדים שהוזמנו, זולת אם בל המתנגדים לתכנית הוזמנו לאותו מועד!
 אולם אם נחתמה התנגדות בידי מספר בני אדם או הוגשו מספר התנגדויות בנוסח או
 בתוכן זהה או דומה, די באזכור שמו של אחד מהם ובציון מספר המתנגדים הנוספים

 כאמור.

 (ג) לא ייפסל דיון בהתנגדות מחמת זה בלבד שחלו פגמים במודעה לפי הקנה זו, למעט
 טעויות בשם התכנית או במקום הדיון או במועדו.

 7. (א) לא נתקיים בהתנגדות תנאי שנקבע לענין הגשתה בחוק או בתקנות אלה, רשאי
 המוסד המכריע, לאחר שניתנה למתנגד הזדמנות להביא בפניו את טענותיו, למחוק את ההתנגדות

 על הסף.

 (ב) לא נתקיים בהתנגדות תנאי שנקבע לענין הגשתה בתקנות אלה, רשאי המוסד
 המכריע, במקום למחוק את ההתנגדות לפי תקנת משנה (א), להרשות את תיקון ההתנגדות כדי

 להתאימה לדרישות התקנות, הנל בדרך ובתנאים שימצא לנכון, או ללא תנאים.

 8. (א) מי שהוזמן לדיון בהתנגדות לפי סעיף 107 לחוק ולא התייצב, רשאי המוסד המכריע
 לדון בהתנגדותו שלא בפניו.

 (ב) לא קויים או לא הושלם הדיון בהתנגדות פלונית במועד שנקבע לשמיעתה, רשאי
 היושב ראש של המוסד המכריע להודיע באותו מועד על מועד חדש לדיון, והודעתו תבוא, לענין

 סעיף 107 לחוק, במקום זימונם של אלה שהיו נוכחים בשעת מתן ההודעה.

 (ג) לא תישמע טענה שמי שחובה להזמינו לא הוזמן, אלא בידי מי שטוען שלא הוזמן כדין
 ובהזדמנות הראשונה.

 9. (א) המוסד המכריע רשאי, בכל עת, אחרי תחילת הדיון בהתנגדות, לדרוש ממתנגד
 שמסר תצהיר לתמיכה בהתנגדותו, שהמצהיר יתייצב בדיון בפני המוסד המכריע ומשהתייצב,
 רשאי המוסד המכריע לשאול אותו שאלות הנובעות מהאמור בתצהירו והנראות למוסד המכריע

 דרושות לבירורה היעיל של ההתנגדות.

 (ב) עוד לפני תחילת הדיון רשאי יושב ראש המוסד המכריע לדרוש מהמתנגד את
 התייצבותו כאמור של מצהיר בתחילת הדיון, אם הדבר נראה לו יעיל למניעת השהייתו של הדיון.

 (ג) לא התייצב המצהיר ללא הסבר סביר, או התייצב, אך סירב להשיב על שאלה שלא
 היה פטור מלהשיב עליה לפי כל דין - י רשאי המוסד המכריע למחוק את ההתנגדות על הסף.

 מ1ד1ה על
 פתיחת הדיון

 מחיקה על הטף
 ותיקון התנגדות

 הזמנת הצדדים

 תשאול המצהיר
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 איחוד הדיון

 פתיחת הדיון

 סדרי הטיעון

 זכות העמידה של
 היוזם בפועל

 הגבלת הטיעון

 המצאת מסמכים
 וידיעות נוספים

 פרוטוקול

 10. המוסד המכריע רשאי לאחד את הדיון בהתנגדויות שונות לאותה תכנית ולדון בהן
 במשותף, אם כרוכות בהן בעיות זהות או דומות מבחינה עובדתית, תכנונית או משפטית: אין

 בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות הועדה המחוזית לפי סעיף 106(ג) לחוק.

 11 . יושב ראש המוסד המכריע יפתח את הדיון במסירת תוכן ההתנגדות - או ההתנגדויות, אם
 הוחלט על איחוד הדיון בהן - וחוות הדעת של הועדה המקומית, אם הוגשה, זולת אם חברי המוסד

 המכריע הנוכחים והצדדים לדיון שהתייצבו ויתרו על כך, ובמידה שויתרו.

 12. המתנגד יטען תחילה, אחריו מגיש התכנית ויתר הזכאים להשמיע דבריהם לפי סעיף 107
 לחוק: למתנגד תהא זכות תשובה.

 13. ראה המוסד המכריע שהיזמה להגשת התכנית היתה בפועל בידי אדם זולת מוסד התו-נון
 שהגיש את התכנית, וששמיעתו של אותו אדם דרושה לשם בירורן המלא והיעיל של השאלות
 המתעוררות או העשויות להתעורר בדיון, רשאי הוא להרשות לאותו אדם, בתנאים ולפי סדר

 שיקבע המוסד המכריע בהחלטתו, לטעון את טענותיו לענין ההתנגדות, כולה או מקצתה.

 14. לא תישמע בדיון כל טענה אלא לענין הנימוקים שפורטו בהתנגדות או בחוות הדעת של
 הוועדה המקומית,אם הוגשה,זולת אם החליט המוסד המכריע לנהוג אחרת, מטעמים מיוחדים

 שיירשמו, ובמידה שהחליט, הכל בתנאים שהמוסד המכריע ימצא לנכון, או ללא תנאים.

 15. (א) לא יהא המתנגד, מגיש התכנית או היוזם כאמור בתקנה 13 רשאי להביא ראיות
 לתמיכה בטענותיו שבעובדה או לסתירת טענות שבעובדה של הצד שכנגד אלא ברשות המוסד

 המכריע.

 (ב) הבקשה למתן רשות להביא ראיות תוגש בהזדמנות הראשונה שבה נודע למבקש
 הצורך להביא את הראיות, ורשאי המוסד המכריע לדרוש שתלווה בתצהיר לגבי עובדות

 מסוימות.

 (ג) המוסד המכריע רשאי לקבל כראיה את עדותם, בכתב או בעל פה,, של יועצים
 מקצועיים ושל, מומחים.

 (ד) יושב ראש המוסד המכריע יקבע את סדרי הבאת הראיות.

 (ה) תקנה זו אינה גורעת מסמכותו של המוסד המכריע לגבות ראיות, מיזמתו הוא,
 לרבות הסמכות לבקר במקום.

 16. (א) המוסד המכריע רשאי לדרוש מהמתנגד, ממגיש התכנית ומהיוזם כאמור בתקנה 13,
 להמציא לו, תוך המועד שיקבע, מסמכים או ידיעות נוספים שברשותם והדרושים, לדעתו, לבירור

 ההתנגדות: המוסד המכריע רשאי לדרוש כי ידיעות כאמור יוגשו לו בתצהיר.

 (ב) לא קיים מתנגד דרישה לפי תקנה זו, רשאי המוסד המכריע, לאחר שניתנה למתנגד
 הזדמנות לטעון את טענותיו, למחוק את ההתנגדות, כולה או מקצתה.

 (ג) לא קיים מגיש תכנית או היוזם כאמור בתקנה 13 דרישה לפי תקנה זו, רשאי המוסד
 המכריע, לאחר שניתנה לאלה הזדמנות לטעון את טענותיהם בענין זה, לראות את הטענות

 שבעובדה שבהתנגדות, כולן או מקצתן, כאילו הוכחו.

 17. (א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני המוסד המכריע ינוהל בידי יושב ראש המוסד או בידי
 מי שמינה לכך, וייחתם ביד יושב ראש המוסד המכריע.

 (ב) הפרוטוקול יכלול את -
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 (1) שמותיהם של חברי המוסד המכריע שנכחו במשך כל הישיבה או במשך חלק
 ממנה:

 (2) שמותיהם של חברי המוסד המכריע שנעדרו מהישיבה, ושמותיהם של אנשים
 אחרים שנכחו בישיבה, שלא כמאזינים בלבד, ותיאור מעמדם, לרבות המתנגדים

 והמשיבים על נציגיהם ומלוויהם;

 (3) תמצית הטיעון של כל מי שהיה רשאי לטעון לפי החוק או תקנות אלה!

 (4) החלטותיו של המוסד המכריע ושל היושב ראש שלו.

 (ג) הפרוטוקול יישמר בידי המוסד המכריע, אם לא נאמר אחרת בתקנות לפי החוק, עד
 שיוכרע מה ייעשה בו לפי חוק הארכיונים, התשט״ו-21955.

 (ד) כתב ההתנגדות, חוות דעתה של הוועדה המקומית לפי סעיף 106 לחוק וכן המסמכים
 והראיות האחרות שנתקבלו על ידי המוסד המכריע והנוגעים לדיון, יישמרו בידי המוסד המכריע

 ביחד עם הפרוטוקול.

 (ה) יושב ראש המוסד המכריע רשאי לדרוש ממי שמסר במהלך הדיון מסמכים או ראיות
 אחרות, לערוך מהם תמצית.

 18. נתמנה חוקר לפי סעיף 107א לחוק, יחולו תקנות 6, 8, 12 עד 17, ו־22, בשינויים
 המחוייבים, גם על שמיעת ההתנגדויות על ידי החוקר, ולעניו זה יהיו לחוקר הסמכויות של המוסד
 המכריע ושל היושב ראש שלו, למעט הסמכויות לפי תקנה 16(ב) ו־(ג) והחובות לפי תקנה 17 (ג)

 ו־(ד).

 . 19. (א) הממנה חוקר לפי סעיף 107א לחוק רשאי לקבוע לו, בשעת המינוי, מועד לסיום
 החקירה ולהגשת המלצותיו בעקבותיה.

 (ב) היתה קבלת התנגדות, לדעתו של החוקר, עלולה לפגוע באדם שאף הוא רשאי
 להגיש התנגדות לתכנית, רשאי הוא לתת לאותו אדם הזדמנות לטעון בפניו את טענותיו, בעל פה

 או בכתב, כפי שיחליט החוקר.

 (ג) החוקר יתן למתכנן המחוז הזדמנות להשמיע דבריו.

 (ד) חוקר יעביר למוסד המכריע את פרוטוקול הדיונים שהתנהלו בפניו על מסמכיו
 הנלווים וכן את המלצותיו המנומקות לגבי ההתנגדויות.

 (ה) הוועדה המקומית רשאית למנות מזכיר לחוקר מבין עובדיה וכן לתת את שירותי
 המזכירות האחרים הכרוכים במילוי תפקידו של חוקר: לא עשתה כן, תישא הוועדה המקומית
 בהוצאות שירותי המזכיר ושירותי המזכירות האחרים כאמור, שיינתנו בידי מי שהוועדה

 המחוזית או שר הפנים, לפי הענין, מינו לכך ובדרך שאלה קבעו.

 (ו) במילוי תפקידם יהיו המזכיר לחוקר ונותני השירותים האחרים כאמור כפופים
 להוראות החוקר בלבד.

 20. (א) העברת הדיון בתכנית לוועדה להשלמת תכניות לפי סעיף 109 א(ב) לחוק לא תגרע
 מסמכותו של החוקר לסיים את הדיון בהתנגדויות ולהגיש את המלצותיו.

 (ב) נשמעו התנגדויות בידי חוקר, יראו אותן כאילו נשמעו בידי המוסד המכריע: אולם
 המוסד המכריע רשאי להזמין לדיון את המתנגדים, כולם או מקצתם, את מגיש התכנית ואת מי

 תחולה על דיון
 בפני חוקר

 דיון לפני חוקר
- הוראות נוספות

 שמידת סמכויות

 2 ס״ח התשט״ו, עמי 14.
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 שטען טענות בפני החוקר לפי תקנות 13,12, ו־19(ב), לשם שמיעת טענותיהם לנושא ההתנגדות
 או ההתנגדויות או לחלק מהן.

 החלטת המוסד
 המכריע

 סטיה מהוראות
 התקנות

 קיום תוקף

 סמכות שיורית

 המצאת מסמכים

 ביטול

 הוראות מעבר

 21. הכרעת המוסד המכריע בהתנגדות תיערך בכתב, תיחתם ביד יושב ראש המוסד המכריע
 ותצורף לפרוטוקול הדיונים! העתק ממנה יומצא למתנגד, לועדה המקומית ולמגיש התכנית! אולם
 בהתנגדויות לתכנית מתאר מחוזית לא יהיה צורך להמציא העתק ההכרעה לועדה המקומית.

 22. המוסד המכריע, בהסכמת הנוגעים בדבר ומנימוקים שירשמו, רשאי לסטות מהוראה
 מהוראות תקנות אלה, אם הדבר נראה לו לשם ניהול יעיל ומעשי של הדיונים.

 23. אין לפסול הליך לפי תקנות אלה בשל אי־קיום הוראה מהוראותיהן, אם נתברר שאי־הקיום
 לא גרם לעיוות דין.

 24. יושב ראש המוסד המכריע רשאי להורות כיצד ינהגו בענין פלוני שבסדרי הנוהל
 בהתנגדויות שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בתקנות אלה או בחוק.

 25. (א) הזמנה, דרישה ומסמך אחר שיש להמציא לאדם לפי תקנות אלה(בתקנה זו - מסמך),
 המצאתו תהא באחת מאלה:

 (1) במסירה לידו, ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו - לידי בן משפחתו
 הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר בני־אדם - במסירה

 במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו:

 (2) במשלוח, במכתב רשום, לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני האדם! ויראו
 את התאריך שבאישור המסירה של המכתב הרשום כתאריך ההמצאה.

 (ב) הודיע מי שיש להמציא לו מסמך (להלן - הנמען) למוסד המכריע או לחוקר, לפי
 הענין, על שמו ומענו של נציג לענין הדיון בהתנגדויות, יכול שההמצאה תהא במסירה לאותו

 נציג או במסירה במשרד הנציג לידי פקידו.

 (ג) ראה יושב ראש המוסד המכריע או החוקר, לפי העניו, שאי־אפשר לבצע את
 ההמצאה כאמור בתקנות משנה(א) או(ב), רשאי הוא להורות על המצאה באחת הדרכים האלה:

 (1) בהדבקת עותק המסמך במקום הנראה לעין במשרדי המוסד המכריע, וכן בבית
 שבו, כידוע, גר או עסק הנמען לאחרונה, או שנמסר עליו כמען למסירת מסמכים לפי

 תקנה 3(2)!

 (2) בפרסום מודעה ברשומות או בעתון!

 (3) בכל דרך אחרת שתיראה לו.

 26. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין לדיון בהתנגדויות לתכנית), התשכ׳׳ו-31966 - בטלות.

 27. תקנות אלה יחולו גם על התנגדויות שהוגשו לפני יום תחילתן, החל מן השלב שאליו
 הגיעו הדיונים וההליכים האחרים לגביהן.

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ב׳ בסיון התשמ׳׳ט (5 ביוני 1989)
 (חמ 3-2166)

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 2403: התשלי׳ח, עמ׳ 437.
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ה ק פ ס א ם מרביים ל רי (מחי רותים(הוראת שעה)  צו יציבות מחירים במצרכים ושי
 ושירותים במוסדות חינוך), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985'/ ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לפי סעיף 6(ד) לחוק

 לימוד חובה, התש״ט~21949, אנו מצווים לאמור:

 מחירים מרביים 1. בשנת הלימודים התש׳׳נ רשאית רשות חינוך מקומית - לגבי מוסד חינוך רשמי שבתחום

 שיפוטה, ורשות חינוך מקומית או מוסד - לגבי מוסד חינוך שאינו רשמי, לגבות תשלומים והחזר
 הוצאות בעד אספקה ובעד שירותים במוסד חינוך, בשיעור שלא יעלה על המפורט בתוספת.

 תוספת

 (סעיף 1)

 בתוספת זו, ״שירותי בריאות״ - כל השירותים שלהלן:

 (1) בדיקות מוקדמות, שגרתיות ומיוחדות: בדיקות למניעת מחלות מידבקות:
 (2) טיפול במחלות מידבקות של העיניים והעור:

 (3) זריקות מונעות והרכבות.

 בשקלים חדשים

 1. גני ילדים:

 חומרי מלאכה ומשחקים 35

 שתתי בריאות 16

 ביטוח תאונות אישיות 4.5

 2. כיתות א׳ עד ו׳:

 חומרי מלאכה 23
 או חומרים לחינוך תזונתי 34

 שירותי בריאות 28
 שירותי בריאות השן -

 שירות מקיף 30
 שירות בסיסי 15

 3. כיתות ז׳ עד טי:

 חומרים לאומנויות טכניות וכלליות(כולל טקסטיל וכלכלת בית) 36

 שירותי בריאות 28
 שירותי בריאות השן -

 שירות מקיף 30
 שירות בסיסי 15

 4. כיתות ט׳ עד י״ב (בבתי ספר על־יסודיים ארבע שנתיים
 ובחטיבה העליונה):

 י ס״ח החשמ״ו, עמי 2.
 ג ס״ח התש״ט, עמי 287.
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 בשקלים חדשים

 חומרי לימוד, מלאכה או מעבדה 26

 שירותי בריאות 28

 5. כיתות א׳ עד י״ב:

 ספרי לימוד במוסד חינוך המספק בהשאלה לשנה את מלוא ספרי הלימוד -
 כיתות א׳-ו׳ 55
 כיתות ז׳-ט׳ 70
-י״ב 95  כיתות ט׳

 ספרי עיון במוסד חינוך המספק בהשאלה ספרי עיון לעבודה בכיתה או בבית -
 כיתות א׳-ו׳ 14
 כיתות זי-י״ב 27
 ביטוח תאונות אישיות י 4.5
 חומר משוכפל 12

 2. תחולתו של צו זה ביום א׳ באלול התשמ׳יט (1 בספטמבר 1989).

 כ׳ באייר התשמ״ט (25 במאי 1989)
ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ב ק נ ח צ  >חמ 3-1978) י

 שר החינוך והתרבות שר האוצר

ו 9 8 9 - ט " מ ש ת  הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ״ט--1969'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1989 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 988!, שינוי אגרות

 יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום כי׳ד בטבת התשמ״ט (1 ביולי 1989) כדלקמן:

ת ראשונה פ ס ו ת  ״
 (תקנה 2)

 חלק א׳: הבאת תובענה כששווי נושא התובענה, בעת הגשתה,
 ניתן לביטוי בכסף

 האגרה בשקלים חדשים

 אם שווי הסעד -

 1. אינו עולה על 734 שקלים חדשים 3.90

 2. עולה על 734 שקלים חדשים ואינו עולה על 3,920 שקלים חדשים 8.80

 3. עולה על 3,920 שקלים חדשים 11.80

 י ק׳׳ת התשכ״ט, עמ׳ 2114: התשמ׳׳ד, עמ׳ 1934: התשמ׳׳ט, עמי 293.
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ן להערכה בכסף ת א אינו מ ש ו  חלה כ׳: הכאת הליכים כששווי מ
 או שאינם תובענות

 האגרה בשקלים חדשים

 בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף, ובהליך שאינו הליך ביניים ולא
 נקבעה לו אגרה ואינו פטור מאגרה לפי תקנה 4, או שהאגרה בעדו נדחית

 לפי תקנה 6, ובעד דרישת הליך כזה 3.90

 חלה ג׳: כקשות לכית הדין הארצי

 כל בקשה לבית הדין הארצי לרבות בקשה להארכת מועד ובקשה לעיכוב

3.00 

 מחצית האגרה שהיתה
 משתלמת אילו היה
 הערעור תובענה

3.00 

 0.13 לכל עמוד
 או חלק ממנו

 0.08 לכל עמוד
 או חלק ממנו

 0.03 לכל 2 עמודים
 או חלק מהם

 ביצוע פסק דין

 חלה ד׳: ערעורים

 (א) ערעור על פסק דין של בית דין אזורי

 (ב) ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשה לצו ביניים

 חלק ה׳: עניניש שונים

 (א) העתק מכל מסמך שנעשה בידי בית הדין ושאיגו העתק פוטוסטטי

 (ב) העתק פוטוםטטי שנעשה בידי בית דין

 (ג) העתק שאינו פוטוסטטי ושניתן למו׳׳ל שהוכר לענין זה

י ק ס ד ו י ב נ ו  ר
 שופט של בית משפט השלום

 ממלא מקום מנהל בתי המשפט

 ד׳ בסיון התשמ״ט (7 ביוני 1989)
 (חמ 3-813)

ת שיעוד מדבי של דמי שכירות לבתי א ל ע ה ) [ ב ל ו ש  הודעת הגנת הדייד [נוסח מ
׳ט-1989  עסק) (מס׳ 4), התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר ן נוסח משולב ן, התשל״ב-1972' (להלן -
 החוק), ועקב עליית המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום כ״ח בסיון התשמ״ט (1 ביולי

 1989) הוא 3.9%.

ר ג נ ו ס א ו מ  ע
 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 ט״ו בםיון התשמ׳׳ט (18 ביוני 1989)
 (חמ 3-707)

 ם״ח התשל״ב, עמי 176: התשמ־־ג, עמי 21.
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