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 תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מסי 2), התשנ״א-ו99ן

 1. אחרי תקנה 15 לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-1979' (להלן - התקנות העיקריות),
 יבוא:

 ״המצאה לזוכה 15א. (א) הגישו החייב או צד שלישי בקשה ללשכה, יצרפו אליה, בנוסף

 למספר העותקים הנדרש, עותק לשם המצאה לזוכה: ראש ההוצאה לפועל יקבע
 את המועד שבו ימסור הזוכה את תגובתו לבקשה, זולת אם החליט לדחותה: לא
 הגיב הזוכה במועד שנקבע לו, יחליט ראש ההוצאה לפועל בלא תגובת הזוכה.

 (ב) ראה ראש ההוצאה לפועל כי השהיית הדיון עלולה לגרום נזק שאין
 לו תקנה או נזק חמור, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט בבקשה
 אף לפני קבלת תגובת הזוכה: העתק מההחלטה יישלח לזוכה: הזוכה או אדם
 אחר הרואה עצמו נפגע על ידי ההחלטה, רשאי לבקש את ביטולה או את

 שינויה תוך שבעה ימים מהיום שבו הומצא לו העתק מההחלטה.״

 2. בתקנה 128 לתקנות העיקריות -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״הארכת מועדים ופגרה״:

 (2) האמור בתקנה יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) תקופת פגרה של לשכת הוצאה לפועל לא תבוא במנין הימים שנקבעו
 בתקנות אלה או שקבע בית משפט, רשם או ראש ההוצאה לפועל לענין הגשת
 התנגדות לביצוע שטר, אלא אם כן הורה בית משפט, רשם או ראש ההוצאה

 לפועל, הוראה אחרת.״

ה 15א נ ק  הוספת ת

ד ו ד י ר  דן מ
 שר המשפטים

 ט״ז בשבט התשנ״א (31 בינואר 1991)
 (חמ 3-63)

״א, עמ׳ 341. ת התש״ם, עמ׳ 386¡ התשנ ״  ק

 תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב) (תיקון), התשנ״א-ו99ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ״ד-1984', ובאישור ועדת הפנים
 ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 'לתקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ״ז -21987 -

 (1) הגדרת ״מונית״ - תימחק:

 ל2) במקום הגדרת ״רכב״, ״רכב מסחרי״ ו״רכב ציבורי״ יבוא:

 ״״מונית״, ״רכב״ ו״^כב מסחרי״ - כמשמעותם בפקודת התעבורה:״.

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה

 י״ג בשבט התשנ״א (28 בינואר 1991)
 (חמ 3-1823)

 סייח התשמ״ד, עמ׳ 142.
, עמ׳ 970. ת התשמ״ז ״  ק

ה 128 נ ק  תיקון ת

ה 1 נ ק  תיקון ת

 תחילה
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 תקנות המים (איסור רחיצה וניקוי של כלי רכב במים), התשנ״א-ו99ו

 ,:תוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, התשי״ט--1959', ולאחר התייעצות עם מועצת
 המים, אני מתקין תקנות אלה:

ת ו ר ד ג  1. בתקנות אלה, ״כלי רכב״ - רכב, רכב מנועי, רכב מסחרי, רכב עבודה, רכב ציבורי, ה
.  מוניות ורכב פרסי, כמשמעותם בפקודת התעבורה2

ת צ י ח ר ר סו  2. בתקופת תחולתן של תקנות אלה, לא ישתמש אדם במים לשם רחיצה וניקוי של כלי רכב, אי
ב במים כ  אלא באמצעות דלי וסמרסוס. כלי ר

י מי שטיפה ו ז ח י  3. במוסכים ובתחנות שירות לא יופעל כל מכשיר או אבזר לרחיצה וניקוי של כלי רכב במים, מ
0!  ולא ישתמשו בכל מכשיר או אבזר כאמור, אלא אם כן הותקנה בהם מערכת למיחזור מי השטיפה ^!',-״."״״?8

ת ו נ ח ת ב ם ו י סכ  במו
ת ו ר י  של כלי הרכב ולשימוש חוזר בהם לאותה מטרה. ש

ו  4. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס שלא יעלה על האמור בסעיף 40(2) עונשי
 לחוק העונשין, התשל״ז-31977.

ה ל ו ת תח פ ו ק  5. תחולתן של תקנות אלה עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991). ת

 כ״ח בטבת התשנ״א (15 בינואר 1991)
 (חמ 3-2237)

ן ת י ל א א פ  ר
 שר החקלאות

 1 ם״ •ו התשי״ט, עמי 166.

וסח חדש 7, עמ׳ 173.  2 דיני מדינת ישראל, נ

, עמ׳ 226.  3 ס״ ז התשל״ז

 תקנות המים (איסור הספקת מים לבריכות שחיה פרסיות), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, התשי״ט-11959, ולאחר התייעצות עם מועצת
 המיכ אני מתקין תקנות אלה:

ת ו ר ד ג  1 . בתקנות אלה, ״בריכת שחיה פרטית״ - בריכת שחיה שאינה בבעלותה או בהחזקתה של ה
 רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבורית.

ת ק פ ס ר ה סו  2. בתקופת תחולתן של תקנות אלה, לא יספק אדם מים לבריכת שחיה פרטית ולא יצרוך אדם אי
ת ו כ י ר ב  מים ל

ות ה פרטי  מים בבריכת שחיה פרסית. שחי

ו  3. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס שלא יעלה על האמור בסעיף 40(2) עונשי
 לחוק! העונשין, התשל״ז-21977.

ה ל ו ת תח פ ו ק  4. תחולתן של תקנות אלה עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991). ת

 כ״ח בטבת התשנ״א (14 בינואר 1991)
ן ת י ל א א פ  (חמ 3-2237) ר

 שר החקלאות

 1 סייח התשי״ט, עמ׳ 166.

, עמי 226. ח התשל״ז ׳  2 ס
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ה צ ע ו מ קף בינון ה ת למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא)(הארכת תו עצו  צו המו
א~991ו  למוצרי פדי הדד), התשנ״

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22, 37 ד55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור
 ויצוא), התשל״ג-1973', ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ף 1 . תקפו של צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא)(כינון המועצה למוצרי פרי ק י ת ת כ ר א  ה

 הדר), התשל״ו-21975, מוארך לתקופה של שלוש שנים מיום י״ב בתשרי התשג׳׳א(1 באוקטובר
.(1990 

 ב׳ בשבט התשנ״א (17 בינואר 1991)
ם י ס  (חמ 3-1666) משה נ

 שר התעשיה והמסחר

, עמי 292.  ס״ח התשל״ג
, עפ׳ 696. , עמי 6! התשמ״ז ו ת התשל״ ״  ק

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא)(הארכת תוקף כינון המועצה
 למוצרי עגבניות), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22 ו״55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור ויצוא),
 התשל״ג-1973', ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ף 1. תקפו של צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (כינון המועצה למוצרי ק ו ת ת כ ר א  ה

 עגבניות), התשמ׳׳ד-21984, מוארך לתקופה של שלוש שנים מיום י׳ בתמוז התש״ן(3 ביולי
.(1990 

 ב׳ בשבט התשנ״א (17 בינואר 1991)
ם י ס  (חמ 3-1666) משה נ

 שר התעשיה והמסחר

, עמי 292.  1 סייח התשל״ג

׳ז, עמי 1032. ׳ד, עמ׳ 1918: התשמ׳ ת התשמ׳ ״  2 ק

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא)(הארכת תוקף כינון המועצה
 למוצרי תירס), התשנ״א-ז99ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22 ו־55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור ויצוא),
 התשל״ג-1973', ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ף 1 . תקפו של צו המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור ויצוא)(כינון המועצה למוצרי תירס), ק ו ת ת כ ר א  ה

 התשמ״ד-21984, מוארך לתקופה של שלוש שנים מיום י׳ בתמוז התש״ן (3 ביולי 1990).

 ב׳ בשבט התשנ״א (17 בינואר 1991)
ם י ס  >חמ 3-1666) משה נ

 שר התעשיה והמסחר

, עמ׳ 292. ג ״ ל ש ת * ה י  1 ס

׳ז, עמ׳ 1032. ת התשמ״ד, עמ׳ 1918; התשמ׳ ״  2 ק
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) (תיקון), החשנ״א-ו99ך ת ו ח כ ו ה מ י ת רחצה (בריבות שח ו מ ו ק  צו רסדרת מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-1%4', אני מצווה
 לאמור:

ת פ ס ו ת ן ה  לצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש״ל-21970, תיקו
ה 1 נ  הראשו

 1. בתוספת הראשונה
 בסופה יבוא:

תחם על־ידי  השטח המו
ת הציון • דו קו  נ

ת ו ק ל  ח
ע ק ר ם ק ת המקומית הגוש רישו ו ש ר כה ה  שם הברי

 ״מלון רוזנבלט נהריה 18170 11

 מלון נ!רנק נהריה 181169 31

 מרכז ספורט חוף ארגמן עכו 18036 3

 מועדון כפרי משגב 19816 4
 כפר בלום הגליל העליון 13492 2

 מלון צמרת טבריה 15060 23, 20, 16
42 ,62 ,65 

1 15061 

 מלון וולידיי טבריה 15009 38, 29, 28

 קיבוץ משמרות מנשה 10068 16, 15
 גן שומרון מנשה 10114 41
 שדות ים (חופשונית) חוף הכרמל 10637 1
 גן שמיאל מנשה 10023 8

 חופית עמק חפר 8339
 יכון עמק חפר 7979

 עשרת גדרות 4985 282, 281, 280
 מתנ״ס רמת אליהו ראשון לציון 7281 83, 31, 30
84 ,85 ,86 

 גבעת השלושה דרום השרון 4257 57, 56, 55, 3
 מימדיון׳ תל־אביב 6644 43, 21, 19
 עמידר בת־ים 7058 62, 36, 29

64 ,119 ,120 
 נווה יעקב ירושלים 30565 900

 מתנ״ם גילה ירושלים 28048 902

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 י״ז בטבת התשנ״א (3 בינואר 1991)
 (חמ 3-328)

 1 סייח התשכ״ד, עמ׳ 172; התשל״ח, עמי 206.

, עמ׳ 612. ׳ת התש״ל, עמי 1725; התש״ן  2 ק׳
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 צו הגנת הצרכן(שינוי סכומים), התשנ"א-991ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28(ד) ד31(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״אי־1981י (להלן -

 החוק), אני מצווה לאמור:

ם 1. (א) בסעיף 28(א)(1) לחוק, במקום ״5,000 שקלים חדשים״ יבוא ״7,500 שקלים  שינוי סכומי

 חדשים״:

 (ב) בסעיף 31(ב) לחוק, במקום ״6,000 שקלים חדשים״ יבוא ״9,000 שקלים חדשים״.

ה 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. ל י ח  ת

 י״ד בשבט התשנ״א (29 בינואר 1991)
ד ו ד י ר  (חפ 3-1739) דן מ

 שר המשפטים

ת התשמ״ח, עמי 254. ״  1 ס״ח התשמ״א, עמי 248¡ ק

רה (עבירות קנס) (תיקון), התשנ״א-ו99ז  צו התעבו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־30 לפקודת התעבורה', ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט
 של הכנסת אני מצווה לאמור:

 תיקון חלק ב• 1. בסעיף 2 בחלק ב׳ של התוספת לצו התעבורה (עבירות קנס), התשל״ז-21976 -
ת פ ס ו ת  ל

 (1) אחרי תקנה 9(ג) יבוא:

 "9א ב״;

 (2) בפסקה (2) לתקנה 22(א), המלים ״ב־36 לגבי אי האטה״ - יימחקו:

 (3) בתקנה 27(ג) יוספו המלים ״לגבי ליקוי שאינו חמור״:

 (4) אחרי תקנה 39א יבוא:

 ״39ב ז״:
 (5) אחרי תקנה 54(א) יבוא:

 ״54(ב) יא
 54(ג) יא״:

 (6) אחרי תקנה 85(ד)(3) יבוא:

 ״85(ה)(3) ט״:

 (7) במקום תקנה ״137 (א)״ יבוא ״137״:

 (8) במקום תקנה 335(א) יבוא:

 ״335 לגבי עוצמת אור בלתי שווה ט״:

 (9) אחרי תקנה 435 יבוא:

 ״436 ט״;
ת התשמ״ט, עמ׳ 1234. ״ ש 7, עמ׳ 173¡ ק ו וסח ח , נ נת ישראל  דיני מדי

׳ן, עמ׳ 274. , עמ׳ 374 ועמי 1508¡ התש׳ , עמ׳ 610: התשמ״ו ׳ת התשל״ז  ק׳
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 (10) אחרי תקנה 437(2) יבוא:

 ״438 ט״.

 י״ג בשבט התשנ״א (28 בינואר 1991)
ב צ  (חפ 3-250) משה ק

 שר התחבורה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 במעונות יום ומשפחתונים), התשנ״א-ו99ן

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

 המחיר המרבי במעונות יום ומשפחתונים יהיה כמפורט להלן:
ם חדשים  בשקלי

ת קו ו נ  דרגה ילדים תי

.1 

453 
526 
602 

378 
397 
421 

1-10 
11 

12-14 

 תחילה

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 2. תחילתו של צו זה ביים י״ד בכסלו התשנ״א (1 בדצמבר 1990)

 י״ב בכסלו התשנ״א (29 בנובמבר 1990)
 (חמ 3-1978)

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה

, עמ׳ 2. ו ״ מ ש ת  ס״ח ו

 צו יציו:ות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים לאספקה
 ושירותים במוסדות חינוך), החשג״א- ו 199

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

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

ים  1. 1:שנת הלימודים התשנ״א רשאית רשות חינוך מקומית לגבי מוסד חינוך רשמי שבתחום מחירים מרבי
 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.

, עפ׳ 2. ו ״ מ ש ז  י ם׳׳ח ה
 2 סייח ה •!שייט, עמי 287.
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 (2) טיפול במחלות מידבקות של העיניים והעור.

 (3) זריקות מונעות והרכבות.

ם חדשים  בשקלי
 1. גני ילדים -

 חומרי מלאכה ומשחקים 41
 שירותי בריאות 18
 ביטוח תאונות אישיות 6

 2. כיתות א׳ עד ו׳ -
 חומרי מלאכה 27
 שירותי בריאות 32

 שירותי בריאות השן -
 שירות מקיף 30
 שירות בסיסי 15

 3. כיתות ז׳ עד ט׳ -
 חומרים לאומנויות טכניות וכלליות(כולל טקסטיל וכלכלת בית) 42
 שירותי בריאות * 32

 שירותי בריאות השן י-
 שירות מקיף 30
 שיי־ות בסיסי 15

 4. כיתות ט׳ עד י״ ב -
 (בבתי ספר על יסודיים ארבע שנתיים ובחטיבה עליונה) -

 חומרי לימוד מלאכה או מעבדה 31
 שירותי בריאות 32

 5. כיתות א׳ עד י״ב -~
 ספרי לימוד -

 במוסדות חינוך המספקים בהשאלה לשנה מלוא ספרי הלימוד -

 כיתות א׳ -ו׳ 64
 כיתות ז׳ - ט׳ 81

 כיתות טי-י״ב(חינוך על יסודי) 110

 ספרי עיון -
 במוסדות חינוך המספקים בהשאלה ספרי עיון לעבודה בכיתה

 או בבית -

 כיתות א׳־ ר 14
״ב 27 י  כיתות ד־
 ביטוח תאונות אישיות 6

 חומר משוכפל ו/או מצולם 15

 ט״ז בטבת התשנ״א (2 בינואר 1991)
 (חמ 3-1978)

י ע ד ו ק מ ח צ ר י מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות שר האוצר

״א, 7.2.1991 ט התשנ ב ש ת 5331, כ״ג ב ו נ ק ת  510 קובץ ה



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מדכי
 בעד בחינות), התשנ״א-991ו

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

ת ו נ ש ר  1. בצו זה ״ פ

 ״בחינה״ - בחינת בגרות, לרבות בחינה פנימית, בחינת גמר, בחינת מעקב, בחינה בעל־פה
 ועבודת גמר במוסדות חינוך על־יםודיים, וכן בחינות הנערכות על־ידי משרד החינוך והתרבות

 לתלמידי בתי־הםפר לטכנאים ולהנדםאים:

 ״הרשמה מאוחרת״ - הרשמה לבחינה המתקיימת במועד פלוני, אחרי המועד האחרון שנקבע
 לענין זה בפרסום מטעם משרד החינוך והתרבות.

ים  2. מחיר מרבי בעד כל אחד מן השירותים המצורפים להלן, והניתנים על־ידי משרד החינוך מחירים מרבי
ת ו ע ח ב  והתרבות כשירות הקשור בהשתתפות בבחינות בגרות, יהיה: ל

ם חדשים  שקלי
—  (א) לנבחן במסגרת בית־םפר על יסודי (נבחן פנימי) - .

 (1) בחינה בכתב - 1 יחידה 19
 (2) בחינה בעל־פה - 1 יחידה 19

 (3) בחינת מעקב - 1 יחידה 19

 (4) בחינה פנימית 19

 (5) בחינת גמר 38

 (6) ערר על בחינה - 1 יחידה 19

 (7) עבודת גמר(שנתית) - 4 יחידות 76

 (8) ערר על עבודת גמר(שנתית) - 4 יחידות 76

 (9) עבודת גמר באמנות(תזיס) - 3 יחידות 57
 (10) עדר על עבודת גמר באמנות(תזיס) - 3 יחידות 57

 (11) עבודת גמר(שנתית) - 2 יחידות 38
 (12) ערר על עבודת גמר(שנתית) - 2 יחידות 38

 (13) עבודת גמר(שנתית) - 3 יחידות 57

 (14) ערר על עבודת גמר(שנתית) - 3 יחידות 57
 (15) העתק מאומת של תעודת בגרות או של אישור על תוצאות בחינות

 כשהמקור נמצא בידי הפונה -
 (א) 1 עד 4 עותקים 22.5

 (ב) 5 עד 8 עותקים 45

 (16) כפל של תעודת בגרות כשאין בידי הפונה תעודה מקורית 57

 (17) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב - שלב א(1 יחידה) 38

 (18) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב - שלב ב(1 יחידה) 57

, עמי 2.  ם״וו התשמ״ו
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 שקלים חדשים
 (ב) לנבחן חיצוני (אקסטרני) -

 (1) פתיחת תיק נבחן 75

 (2) בחינת בגרות או בחינת גמר 49

 (3) ערר על בחינה 49

 (4) בחינה בעל־פה 49

 (5) בחינה מיוחדת בעל־פה 94

 (6) בחינה בחיץ־לארץ 231

 (7) עבודת גמר שנתית -- 4 יחידות 76

 (8) עבודת גמר באמנות(תזים) - 3 יחידות 57

 (9) הזמנת שוברים 50

 (10) בקשה להחלפת מקצוע 50

 (11) העתק מאומת של תעודת בגרות או של אישור על תוצאות בחינות
 כשהמקור נמצא בידי הפונה:

 (א) 4-1 עותקים 22.5

 (ב) 8-5 עותקים 45

 (12) בקשה לקבלת ריכוז ציונים למי שכבר קיבל ריכוז ציונים אחד 22.5

 (13) כפל של תעודת בגרות כשאין בידי הפונה תעודה מקורית 54

 (14) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב - שלב א׳ 98

- שלב ב׳ 147 י  (15) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב •

 לנבחן במסגרת בית ספר לטכנאים ולהנדסאים -

 (1) בחינה בכתב - לכל שעת בחינה 19

 (2) פרוייקט 57

ל 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מרבי בעד בחינות בגרות),  ביטו

 התשיץ-21990 - בטל.

לה 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991).  תחי

 כ׳׳ט בטבת התשנ״א (15 בינואר 1991)
 (חמ 3-1978)

י ע ד ו ק מ ח צ ר י מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות שר האוצר

, עמי 301. ת התש״ן ״  2 ק

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(קביעת מחירי אשפוז)
 (תיקון מס׳ 3), התשנ״א-991ו

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

׳ו, עמי 2.  ם״ ח התשמ׳
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ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(קביעת מחירי ה
 אשפוז), התשמ״ז-1987/ יבוא:

 "תוספת

 (מעיף 1)

 מחיר למס אשפוז בבתי חודים פסיכיאטרים פרטיים וציבוריים:

ז ר ליום אשפו  מחי
ם חדשים לים בשקלי  שם בית החו

 אילנית 62.74
 בלומנטל 66.87
 גן מגד 59.22
 החלמה ונופש 66.25
 כפר גנים 57.54
 נאות מרגלית 51.50
 נווה יעקב 47.94
 נווה שלווה 51.50
 נס ציונה 49.59

 מכון סאמט 123.00
 עזרת נשים 64.20"

 א׳ בשבט התשנ״א (16 בינואר 1991)
 (וזמ 3-1578)

ט ר מ ל ו ד א ו ה י א ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר הבריאות

, עמי 725 ועמי 1081; התשנ״א, עמ׳ 141 ועמי 253. ת התשמ״ז ״  2 ק

 כללי לשכת עורכי הדין (כחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשנ״א-ו99ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 י, מתקינה המועצה
 הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

ף 18 ן סעי קו תי
 1. בסעיף 18 (א) לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ״ב~21982 

 (להלן - הכללים העיקריים), במקום ״הקבועה בסעיפים 41 ו־43״ יבוא ״הקבועה בסעיפים 39
 וי40״

ן סעיף 24  2. בסעיף 24(ב) לכללים העיקריים, במקום פסקאות (2) ו־(3) יבוא: תיקו

 ״(2) במחוז חיפה: בחדרה, בטבריה, בנהריה, בנצרת, בעכו ובעפולה:

 (3) במחוז הדרום: באילת ובאשקלון.״

, עפ׳ 119. ׳א, עפ׳ 178; התש״ן  1 סייח התשכ׳

׳ז, עמי 95. , עמי 146; התשמ׳  2 ק״ח התשמ״ב
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ם 3. במקום סעיף 39 לכללים העיקריים יבוא: פי ת סעי פ ל ח  ה
 39 ו־40

 ״חלוקת מנדטים 39. (א) חלוקת המנדטים בבחירות לוועידה הארצית, למועצה הארצית
 ולוועדים המחוזיים (להלן - לפי הענין - הגוף העומד לבחירה), תהיה כמפורט

 להלן:
 (1) המסמר הבולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות לגוף העומד
 לבחירה יחולק למספר החברים בגוף האמור העומדים לבחירה, והמנה

 המתקבלת (במספרים שלמים) תהיה המיכסה:

 (2) בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל
 אחת, קולות כשרים בשיעור שאינו פחות מ־75% מהמיכםה (להלן -

 הרשימות המשתתפות);

 (3) סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות יחולק במספר
 החברים העומדים לבחירה בגוף העומד לבחירה, והמנה המתקבלת

 (במספרים שלמימ) תהיה המודד!

 (4) כל רשימה משתתפת תזכה במספר מנדטים כמנה המתקבלת
 (במספרים שלמים), מחילוק קולותיה הכשרים כמודד:

 (5) לכל רשימה משתתפת ייקבע עודף קולות: לענין סעיף זה, ״עודף
 קולות״ - ההפרש שבין מספר הקולות הכשרים שניתן לרשימה בבחירות
 לבין• מכפלת המודד במספר המנדטים שניתנו לרשימה לפי פסקה (4):

 (6) הרשימות המשתתפות שנותרו להן עודפי קולות יהיו זכא־ות לקבל
 מנדט אחד נוסף מן המנדטים שנשארו אחרי חלוקתם לפי פסקה (4) ולפי
 סדר גודלם של עודפי קולותיהן/• היו לשתי רשימות או יותר עודפי קולות
 שוויט ולא נשארו מנדטים לכולן, תכריע ביניהן ועדת הבחירות על פי

 גורל.

 (ב) מרשימת מועמדים שזכתה במנדסיס, יהיו האנשים ששמותיהם
 נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, צירי הוועידה הארצית, חברי המועצה

 הארצית וחברי הוועדים המחוזיים, לפי הענין.

ת 40. (א) רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן בהסכם בדבר חלוקת המנדטים ו ר ו ש ק  רשימות ה
ם ייחשבו, לענין סעיף 39(א)(4) עד (6), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות כ ס ה  ב

 הכשדימ שקיבלו יחד, ובעלת המנדטים שזכו בהם יחד, ובלבד שכל אחת מהן
 כשלעצמה קיבלה את שיעור הקולות האמור בסעיף 39(א)(2).

 (ב) המנדטים שזכו בהם הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת
 החלוקה הקבועה בסעיף 39(א) לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.״

י בטלים. ם 4. סעיפים 41, 42 ו־43 לכללים העיקריים - פי  •ביטול סעי
 41, 42 ו־43

ן סעיף 44 5. האמור בסעיף 44 לכללים העיקריים יסומן (א) ואחריו יבוא: קו  תי

 ״(ב) פרסום ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) ייעשה על ידי הדבקתה על לוח
 המודעות של משרדי הוועד המרכזי ומשרדי כל ועד מחוזי.

 (ג) תוך 14 הימים הנזכרים בסעיף קטן (א) תשלח ועדת הבהירות את ההודעה
 לנ׳רסום גם ברשומות.״
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ף 55 ת סעי פ ל ח  6. במקום סעיף 55 לכללים העיקריים יבוא: ה

ח ראש 55. (א) התפטר ראש הלשכה או נפטר או קבעה המועצה הארצית כי נבצר ר י ח ב  ״

ש ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו, תקבע המועצה הארצית ראש לשכה אחר. ד ה " כ ש  י

 (ב) מועד הבחירות יחול ביום חול שלא יקדם מ־30 ימים לאחר תאריך
 קביעתה האמורה של המועצה הארצית ולא יהיה מאוחר נד45 ימים מאותה
 קביעה: למועד כאמור תזומן ישיבת המועצה הארצית והסעיף הראשון בסדר

 יומה יהיה בחירת ראש לשכה.

 (ג) בישיבה שבה נקבע מועד הבחירות, תבחר המועצה הארצית, מבין
 חבריה, ועדת בחירות בת שלושה חברים אשר הצהירו, קודם בחירתם, כי אינם
 מועמדים לתפקיד ראש הלשכה: בעל הוותק המקצועי הרב ביותר, בישראל,

 מבין חברי ועדת הבחירות יכהן כיושב ראש ועדת הבחירות.

 (ד) ועדת הבחירות תתכנס, מיד בתום ישיבת המועצה הארצית
 האמורה, תקבע את המועד שבו יוגשו שמות המועמדים ותפרסם הודעה עליו

 במשרדי הלשכה, לא יאוחר מחמישה ימים מיום החלטתה.

 (ה) כל חמישה חברי המועצה הארצית רשאים, בחתימת ידם, להציע את
 שמו של חבר הלשכה כמועמד לתפקיד ראש הלשכה בציון שמו, מענו ומספר
 החבר שלו בפנקס החברים של הלשכה: ההצעה תיחתם בידי המציעים ותצורף

 לה הסכמת המועמד בכתב ובחתימת ידו.

 (ו) הצעות יוגשו לא יאוחר מ־15 ימים לפני מועד הבחירות, בירושלים
 או במקום אחר שתקבע ועדת הבחירות.

 (ז) מיד בתום המועד להגשת שמות המועמדים לראש הלשכה, תבדוק
 ועדת הבחירות את שמות המועמדים ואת שמות המציעים, תאשר או תפסול את
 המועמדות של כל אחד מהמועמדים ותמסור הודעה על כך למציעים או למי
 שמינו כבא־כוחם: ועדת הבחירות תפרסם לא יאוחר מ־10 ימים לפני מועד
 הבחירות הודעה על שמות המועמדים בכל אחד ממשרדי הוועדים המחוזיים של

 הלשכה.

 (ח) לוועדת הבחירות תהיה סמכות לקבוע את נוהלי הבחירות ככל שלא
 נקבעו במפורש בסעיף זה.

 (ט) הבחירות לראש הלשכה יתקיימו בקלפי: בתום הבחירות תימנה
 ועדת הבחירות את הקולות: יושב ראש הוועדה או חבר אחר שלה יכריז בפני

 המועצה הארצית על התוצאות.

 (י) הוראות סעיף 37 יחולו על הבחירות לפי סעיף זה.

ת סעיפים פ ס ו  7. סעיף 55א לכללים העיקריים יסומן 55ג ולפניו יבוא: ה
 55א ו־55ב

ת מועצה 55א. (א) המועצה הארצית תדון, על פי הצעה בכתב של רבע מחבריה, ע י ב ק  ״

 שתוגש ליישב ראש המועצה הארצית, בקביעה אם נבצר מראש הלשכה למלא,
 זמנית או דרך קבע, את תפקידו.

 (ב) יושב ראש המועצה הארצית יזמן ישיבה של המועצה הארצית, לא
 יאוחר משלושים ימים מקבלת ההצעה ויכלול את ההצעה בסדר היום של אותה

 ישיבה.
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 (ג) בישיבתה האמורה תקבע המועצה הארצית ברוב של שני שלישים
 ממספר חבריה ובהצבעה חשאית, אם נבצר מראש הלשכה, זמנית או דרך קבע,

 למלא את תפקידו.

ת יושב ראש 55ב. התפטר יושב ראש ועד מחוזי, נפטר, או שנבצר ממנו דרך קבע, למלא ר י ח  ב

ש את תפקידו ינהגו על פי האמור בסעיף 55, ולעניו זה יבוא הוועד המחוזי במקום ד י ח ח ח ד מ ע  י

 המועצה הארצית לכל דבר, בשינויים המחוייבים לפי העניו.׳׳

ף 55ג 8. בסעיף 55ג לכללים העיקריים, אחרי ״לראש הלשכה״ יבוא ״או ליושב ראש ועד מחוזי״,  תיקון סעי

 ובמקום ״שלו נבחר״ יבוא ״שנבחר אליו״.

 נתאשר.
ן ו ד ר ו ן ג ו ע ד  ח׳ בשבט התשנ׳׳א (23 בינואר 1991) ג

 (חמ 3-1591) יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי הדין
ד ו ד י ר  דן מ
 שר המשפטים

 צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
 בקרקע חקלאית למחוז חיפה) (תיקון), החשנ״א-ז199

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 י, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

ף 8 1. בסעיף 8 לצו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש ן סעי  תיקו

 בקרקע חקלאית למחוז חיפה), התשמ״ד-21983, במקום ״עד יום י״ד בטבת התשנ״א(31 בדצמבר
 1990)״ יבוא ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)״.

לה 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991).  תחי

 ז׳ בשבט התשנ״א (22 בינואר 1991)
י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-1684) א

 שר הפנים

 סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.
, עמ׳ 490. ת התשמ״ד, עמי 327 ועמי 2368; התשמ״ה, עמי 1909; היתשמ״ח,־ עמי 547; התש״ן ״  ק

 צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
 בקרקע חקלאית למחוז המרכז) (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 והוועדות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

, עמ׳ 307. ה ״ כ ש ת  ס״ח ה
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ף ן סעי קו  1. בסעיף 8 לצו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה במחדש תי
 בקרקע חקלאית למחוז המרכז), התשמ״ו-21986, במקום ״עד יום י׳׳ד בטבת התשנ״א (31

 בדצמבר 1990)״ יבוא ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)״.

לה  2. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991). תחי

 ז׳ בשבט התשנ׳׳א (22 בינואר 1991)
י ע ר ה ד י ר ״ א  (חמ 1684-

 שר הפנים
, עמי 490. , עמ׳ 463! התש״ן ו ת התשמ״ ״  2 ק

 צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
 בקרקע חקלאית למתת הצפון) (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

ן סעיף  1. בסעיף 8 לצו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש תיקו
 בקרקע חקלאית למחוז הצפון), התשמ״ז-21987, במקום ״עד יום י״ד בטבת התשנ״א(31 בדצמבר

 1990)״ יבוא ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)״.

לה  2. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991). תחי

 ז׳ בשבט התשנ״א (22 בינואר 1991)
 (חמ 13-1684 א ר י ה ד ר ע י

 שר הפנים
 י טייח התשכ״ה, עמ׳ 307.

, עמי 521; התש׳ץ, עמ׳ 490. ת התשמ״ז ״  2 ק

 צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע
 חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון) (תיקון), התשג׳׳א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38, ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 מחוז המרכז, מחוז חיפה ומחוז הצפון, והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני

 מצווה לאמור:

ן סעיף 8  1. בסעיף 8 לצו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע תיקו
 חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון), התשמ״ז-21987, במקום ״עד יום י״ד בטבת

 התשנ״א (31 בדצמבר 1990)״ יבוא ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)״.

ה ל י ח  2. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991). ת

 ז׳ בשבט התשנ״א (22 בינואר 1991)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-1684) א

 שר הפנים
 1 נ ״ח התשכ״ה, עמי 307.

, עמי 489. , עמי 520; התש״ו ת התשמ״ז  2 ק ״
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 הודעת משכורת נשיא המדינה (מס׳ 2), התשנ״א-991ו

 בהתאם לסעיף 3(ד) להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב-1982 י, ולסעיף 10 לחוק
 שכר מינימום, התשמ״ז-21987, אני מודיע לאמור:

ת 1. החל ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991) תשולם לנשיא המדינה משכורת של ר ו כ ש  שינוי מ

א 11,631 שקלים חדשים. י ש : '  ה

 כ״ח בטבת התשנ״א (14 בינואר 1991)
ט ח ו ם ש ה ר ב  (חמ 3-362) א

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

״א, עמי 360. ׳ז, עמי 699: התשמ״ח, עמי 754; התשנ , עמי 1248: התשמ׳ ת התשמ״ב ״  י ק
, עמי 68.  2 ם״ח התשמ״ז

 הודעת שכר שרים וסגני שרים (מס׳ נ), התשנ״א-ו199

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ב-982 ז י, ולסעיף 10 לחוק שכר
 מינימום, התשמ״ז-1987/ אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום ט׳׳ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991), ישולם שכר יסוד:

 (1) לראש הממשלה 6,011 שקלים חדשים:

 (2) לשר 5,171 שקלים חדשים:

 (3) לטגן שר 4,750 שקלים חדשים.

 כ״ח בטבת התשנ״א (14 בינואר 1991)
ט ח ו ם ש ה ר ב  >חמ 3-646) א

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

, עמ׳ 369 ועמי 699: התשנ״א, עמי 360. ת התשמ״ב, עמי 508: התשמ״ז ״  ק
 ם״ח התשמ״ז, עמי 68; י״פ התשמ״ט, עמי 130.

ן טעויות דפוס קו  תי

 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו׳׳ח) (תיקון), התשנ״א-1990, שפורסם
 בקובץ התקנות 5317, התשנ״א, עמ׳ 349, במקום ״1900״ צריך להיות ׳׳1990׳׳.

 (חמ 3-1511)

 2. בתקנה 4 לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשנ״א-1991, שפורסמו
 בקובץ התקנות 5321, התשנ׳יא, עמי 404, בתקנה 9א החדשה, בתקנת משנה (ג)(2), במקום

 ״הסכם שנקבע״ צריך להיות ״הסכום שנקבע״.

 (חמ 3-26)
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