
 רעתמות

 קובץ התקנות
 כ״ז בכסלו התשמ״ט 5150 6 בדצמבר 1988

 עמוד
 תקנות מס הכנסה(פטור מהגשת דיךוחשבון)(תיקון), התשמ״ט-1988 202
202 . . .  צו מס הכנסה(קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התשמ׳׳ט-1988 .
 תקנות הנמלים(אגרות אחסנה במסוף רכוב)(הוראת שעה), התשמ״ט-1988 203
 תקנותהנמלים(תיקון מס׳ 4), התשמ״ט-1988 204
 תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי(רישום)(תיקון), התשמ״ט-1988 205
 תקנות הטיס(רשיונות לעובדי טיס)(תיקון מס׳ 7), התשמ׳׳ט-1988 205
205 . .  תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(אגרת רשיון)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ט-1988 .
 תקנות בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר)(תיקון מס׳ 12), התשמ״ט-1988 206
 צו הגנת הצרכן(סימון טובין)(תיקון מס׳ 12), התשמ״ט-1988 207
 צו הגנת הצרכן(סימון טובין)(תיקון מס׳ 10) (תיקון), התשמ׳׳ט-1988 207

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מס׳ 2) (אגרות טלגרף אלחוטי),
 התשמ״ט-1988 207
 הודעת הטלגרף האלחוטי(אגרות), התשמ״ט-1988 208
 הודעת מם ערך מוסף(הגדלת סכומי קנסות), התשמ״ט-1988 212
 הודעת הגנת השכר(מקסימום דמי טיפול מקצועייארגוני), התשמ״ט-1988 212
 הודעת המהנדסים והאדריכלים(אגרה שנתית), התשמ״ט־1988 212
 הודעת המהנדסים והאדריכלים(רישום בפנקס), התשמ״ט-1988 . . . 213

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור),
 התשמ״ט-1988 213
 הודעת שירותי תיירות(מורי דרך), התשמ׳׳ט-1988 . . . 213
 הודעת הרוקחים(יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התשמ״ט-1988 214
 הודעת העיריות(חתימה על מסמכים מסויימים), התשמ״ט-1988 215
 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור), התשמ״ט-1988 215
 תכנית לשיווק פרי הדר(תיקון), התשמ׳׳ט-1988 . 216

 תיקון טעות



 תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשמ״ט-988ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! תקנה 2 1. בתקנה 2(א) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין־וחשבון), התשמ״ח-21988 (להלן -

 התקנות העיקריות) -

 (1) בפסקה (1), במקום ״120,000 שקלים חדשים״ יבוא ״הסכום הקבוע בתוספת
 א׳ לגבי שנת המם״.

 (2) בפסקה(2), במקום ״30,000 שקלים חדשים״ יבוא ״הסכום הקבוע בתוספת ב׳
 לגבי שנת המס״.

 תיקיו התוספות 2. אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

 "תוספת א׳

 שנת המס הסכום בשקלים חדשים

120,000 1987 
140,000 1988 

 תוספת ב׳

 הסכום בשקלים חדשים

30,000 
 35,000״

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 שנת המם

1987 
1988 

 י״ב בחשון התשמ״ט (23 באוקטובר 1988)
 (חמ 3-720)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 580.

 צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון),
 התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני
 מצווה לאמור:

 תיקון תוספת א׳ 1. בתוספת א׳ לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),

 התשל״ז-21977 (להלן - הצו העיקרי), בסופה יבוא:

 המחזור כשקלים חדשים

"1,400,000 
 השנה

 ׳1987

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ס״ח התשמ״ז, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשל׳׳ז, עמי 1384; התשמ״ז, עמי 214.
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: תיקי! תוספת ב׳ א ו ב ה י פ ו ס  בתוספת ב׳ לצו העיקרי, ב

 ,השנה המחזור נשקלים חדשים

 "1987 260,000״

 3. תחולתו של צו זה החל ביום כ׳׳ד בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1989). תחולה

 י״ב בחשון התשמ״ט (23 באוקטובר 1988)
ם סי  (חמ 3-468) משה נ

 שר האוצר

 ת7ןג1ת הנמלימ (אגדות אחסנה במסוף דכוכ)(הודאת שעה), התשמ״ט-988ז

 בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים, התשכ״א-11961, וסעיפים
 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-21971, באישור הממשלה ובאישור ועדת

 הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות הנמלים, התשל״א-1971ג (להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 240: תיקון תקנה 1

 (1) בהגדרת ימי אחסנה, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) לגבי ״מכולה רכובה״ -

 (א) הכוללת טובין מיובאים - כל הימים מיום גמר פריקת כלי השיט עד
 יום העברתה למסוף רכוב.

 (ב) הכוללת טובין המיועדים לייצוא - כל הימים מיום העברת המכולה
 מן המסוף הרכוב למקום אחסנתה עד יום תחילת ניטול המכולות באותה

 אנית מכולות״.

 (2) אחרי הגדרת ״ימי פטור״ יבוא:

 ״״מסוף רכוב״ - מקום מוגדר בנמל, שקבע מנהל הנמל לשהייתן של מכולות
 רכובות.

 ״מכולה רכובה״ - מכולה כוללת טובין אשר הועברה על ידי מפעיל מסוף רכוב אל
 המסוף הרכוב וא^ר נתקיימו בה כל אלה:

 (1) המכולה הועברה למסוף הרכוב על גבי גרור או גרור נתמך ולא נפרקה
 מטנו כל עת שהייתה במסוף הרכוב.

 (2) המכולה הוצהרה כמיועדת לשטר מטען ישיר.

 (3) מכולה הכוללת טובין מיובאים - לפני העברתה למסוף הרכוב, הותרו
 רשימוני הטובין שבה על־ידי רשות המכס ושולמו למנהל הנמל כל האגרות

 המגיעות, לרבות אגרות אחסנה עד מועד ההעברה כאמור.

 (4) מכולה הכוללת טובין מיוצאים - לפני העברתה למסוף הרכוב הוצהר על
 מועד הכנסתה לשטח הנמל, ושולמו למנהל הנמל כל האגרות המגיעות לרבות

 אגרות אחסנה ממועד הוצאת המכולה הרכובה מן המסוף הרכוב.

 י ס״ח התשכ׳׳א, עמי,145.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443.

 3 ק״ת התשל׳׳א, עמ׳ 306.
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 ״מפעיל מסוף רכוב״ - מי שמנהל הנמל הסמיכו להעביר מכולות רכובות
 למסוף רכוב ולהוציאן ממנו״.

 הוספת תקנה 2. בתקנות העיקריות, אחרי תקנה 242 יבוא:
 242א

 ״המלה רלונה 242א. מפעיל מסוף רכוב ישלם למנהל הנמל בעד כל יוס שבו שהתה מכולה

 רכובה במסוף הרכוב אגרה בשיעור אגרת האחסנה למכולה הכוללת טובין
 כקבוע בתקנה 242ב׳ אולם ששת הימים הראשונים לשהיית המכולה הרכובה

 במסוף הרכוב יהיו פטורים מתשלום האגרה כאמור״.

ה 3. תקפן של תקנות אלה שנה אחת מיום פרסומן. ל י ח  ת

 כ״ח בחשון התשמ״ט (8 בנובמבר 1988)
ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 תקנות הנמלים (תיקון מס׳ 4), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים, התשכ״א-1961'׳ וסעיפים
 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-21971, באישור הממשלה ובאישור ועדת

 הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 בתוספת החמישית לתקנות הנמלים, התשל״א-31971, בחלק ב׳ -

 (1) בסעיף 10 -

 (א) בפריט 4, בטור ״קבוצת המטען״, המלה ״כבדים״ - תימחק.

 (ב) בפריט משנה 4.1ב, בסופו יבוא: ״(כבדים)״.

 (ג) אחרי פריט משנה 4.1ב יבוא:

 ״ג. גלילי נייר שמשקלם קטן מ־1,000 ק״ג כל אחד (קלים).׳

 (2) בסעיף 11 -

 (א) בפריט 4, בטור ״קבוצת המטען״, המלה ״כבדים״ ־ תימחק.

 (ב) פריט 4.3 יסומן ״4.4״, ולפניו יבוא:

 ״4.3 גלילי נייר קלים

 שאינם אחודים טון 70 85 15 55״

 (ג) אחרי פריט 4.4 יבוא:

 ״4.5 גלילי נייר קלים

 אחודים טון 25 61.80 12

.1 

."31 

רפ ו ם ק ו י י  ח
 שר התחבורה

 כ״ג בחשון התשמ״ט (3 בנובמבר 1988)
 (חמ 3-137)

 1 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 145.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 י ק״ת התשל״א, עמי 306; התשכ״ב, עמי 1159.

 תיקון התוספת
 החמישית

* 
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 תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) (תיקון), התשמ׳׳ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק לימוד חובה, התש״ט-1949', ולפי סעיף 34 לחוק חינוך
 ממלכתי, התשי׳׳ג-21953, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 39 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי(רישום), התשי״ט-31959, במקום ״תפתח תיקון תקנה 39
 רשות החינוך המקומית״ יבוא ״רשאית רשות החינוך המקומית באישור מנהל המחוז לפתוח״.

 כ׳׳ג בחשון התשמ׳׳ט (3 בנובמבר 1988)
ן ו ב ק נ ח צ  י

 שר החינוך והתרבות

 1 ס׳׳ח התש״ט, עמי 287.

 2 ם״ח התשי״ג, עמי 137.

 3 ק״ת התשי׳׳ט, עמ׳ 1160: התשמ׳׳א, עמ׳ 423.

 תקנות הטיס (רשיונות לעובדי סיס) (תיקון מסי 7), התשמ״ט-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקה 2 לתוספת ה׳ לחוק הטיס, 1927', אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנות 192 עד 195 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ״א-21981, בכל מקום, תיקון תקנות
1 9 י 5 1 ע 9  במקום ״קטגוריה 11״ יבוא ״קטגוריות 11 ו־ש״. 2

 א׳ בכסלו התשמ״ט (10 בנובמבר 1988)
 >חמ 3-669) ח י י ם ק ו ר פ ו

 שר התחבורה ׳

 1 חוקי א״י, כרד גי, עמ׳ 2551! ס״ח התש׳׳י, עמ׳ 73; התשל׳׳ב, עמ׳ 148! החשל׳׳ז, עמ׳ 182.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 510; התשמ״ח, עמ׳ 829.

 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (אגדת רשיון)(תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ט-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ג) ו־17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
 התשכ״ט-11969, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשמ״א- תיקון תקנה 1
 21980, בסופה יבוא:

 ״ג. ענף ראשי נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה אי!

 ד. ענף משנה נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה ב״׳.

 כ״ח בחשון התשמ״ט (8 בנובמבר 1988)
י ו ד ל  (חמ 3-771) דו

 י׳ שר הבינוי והשיכון
 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 219.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 289; התשמ״ח, עמ׳ 417.
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 תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מס׳ 12), החשמ״ט-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א-11951, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל׳׳ה-31974, בתוספת, חלק א/ אחרי

 פרט 4 יבוא:

 ״5. תשלום בגין פדיון מילוות חובה ומילווה
 מלחמה מרצון מכוח התקנות כלהלן:

 התשלום בשקלים חדשים המשלם

 1% מהסכום המשתלם מבקש הפדיון
 בגין פדיון התעודה

 (1) תקנות מילווה בטחון(תעודות מילווה), התשל״ב-1972 (תיקון), התשמ״ח-41988;

 (2) תקנות מילווה בטחון(תעודות מילווה), התשל״ג-1973 (תיקון), התשמ״ח-51988:

 (3) תקנות מילווה בטחון(תעודות מילווה), התשל׳׳ה-1975 (תיקון), התשמ״ח-61988!

 (4) תקנות מילווה בטחון(תעודות מילווה)(מס׳ 2), התשל׳׳ה-1975 (תיקון), התשמ׳׳ח-
;71988 

 (5) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילווה) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-
;81988 

 (6) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילויה) (מס׳ 2) (תיקון מם׳ 2),
 התשמ״ח-91988:

 (7) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה א׳) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ׳׳ח-°1988';

 (8) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה ב׳) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ח-1988";

 (9) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה ג׳) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ח-121988;

 (10) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילויה מרצון, סדרה ד׳) (תיקון מסי 2),
 התשמ״ח-131988;

 (11) תקנות מילווה מלחמה על שבח מקרקעין (תעודות מילווה) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ח-141988׳׳.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳׳ח באב התשמ״ח (1 באיגוםט 1988).

י ב ק ע  גד י
 שר התקשורת

 י״ג באב התשמ״ח (27 ביולי 1988)
 (חמ (2)3-47)

 ס׳׳ח התשי״א, עמ׳ 1321! התשל״ו, עמ׳ 21. 8 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1031.

 ס״ח התשל׳׳ה, עמי .206 9 ק׳׳ת התשמ״ח, עמ׳ 1032.
1 ק״ת התשמ״ח, עמי 1029.  ק״ת התשל״ה, עמ׳ 157¡ התשמ״ד, עמי 2358. 0
1 ק״ת התשמ״ח, עמי 1030.  ק׳׳ת התשמ״ח, עמי .1026 1
1 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 1031.  ק״ת התשמ״ח, עמי .1026 3
1 ק״ת התשמ״ח, עמי 1028  ק׳׳ת התשמ״ח, עמ׳ .1027 4

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1027.
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 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

 צו הגנת הצרכן(סימון טובין) (תיקון מסי 12), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ׳׳א-1981'/ אני מצווה לאמור:

/ בסעיף 12 -

 1. בתוספת השניה לצי הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ׳׳ג-21983

 (1) בסעיף קטן (א), בהגדרת ״מנעל״, אחרי ״מעור״ יבוא ״עור מפוצל״!

 (2) בסעיף קטן (ב) -

 (א) בסוף פסקה (2) יבוא ״כמפורט בהגדרת ׳׳מנעל״:

 (ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) החומר ממנו עשויה הבטנה״.

 2. תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ו בחשון התשמ״ט (6 בנובמבר 1988)
 (חמ 3-1556)

 ס״ח התשמ״א, עמי 250.
 ק״ת התשמ״ג, עמי 862; התשמ׳׳ח, עמ׳ 924.

 צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס׳ 0ז) (תיקון), התשמ״ט-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981י, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הגנת הצרכן(סימון טובין)(תיקון מם׳ 10), התשמ׳׳ח-21988, במקום ״סעיף תיקון סעיף 1
 3(א)(3)״ יבוא ״סעיף 3(7)(א)(3)״.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ו בחשון התשמ״ט (6 בנובמבר 1988)
 (חמ 3-1556)

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 250.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 924.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מס׳ 2)
 (אגדות טלגרף אלחוטי), התשמ״ט-988ו

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

 1. האגרות לטלגרף אלחוטי יהיו כמפורט בהודעת הטלגרף האלחוטי(אגרות), התשמ״ט- אגרות טלגרף
י ט י ח ל  21988. א

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 224.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 208.
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 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים. (הוראת שעה) (אגרות טלגרף אלחוטי),

 התשמ״ח-31988 - בטל.
 ביטול

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באלול התשמ״ח (15 באוגוסט 1988).

י ב ק ע  גד י
 שר התקשורת

 ט׳יז באלול התשמ״ח (29 באוגוסט 1988)
ם י ס  >ח« 3-422) משה נ

 , שר האוצר
 3 ק׳׳ת התשמ״ח, עמ׳ 724.

 הודעת הטלגדף האלחוטי(אגדות), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 21 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות),
 התשמ״ז-11987, אני מודיע לאמור:

 1 . עקב עליית המדד בשיעור של 9.6% מיום תחילתה של הודעת הטלגרף האלחוטי(אגרות),
 התשמ״ח-21988, עד ליום ל׳ בסיון התשמ״ח (15 ביוני 1988), יהיה שיעור האגרות שבתוספת
 הראשונה לתקנות בחלקים ב׳, ג׳, ד׳ ו־ה׳ החל מיום ב׳ באלול התשמ״ח (15 באוגוסט 1988)

 כלהלו: חלק כ׳

 שינוי שיעורי
 אגרות בתוספת

 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

 תחנה לקיום קשר אלחוטי ממקום קבוע אל
 תחנה ניידת או נישאת או מיטלטלת 20.00

 תחנה הניתנת להעברה ממקום קבוע אחד
 למקום קבוע אחר בתחומי אזור מסויים 20.00

 תחנה המותקנת בתוך רכב לשם קיום קשר
 אלחוטי בעת תנועה 20.00

 תחנה הנישאת בידי אדם לשם קיום קשר
 אלחוטי בעת תנועה 20.00

 תחנה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם כלי
 שיט 20.00

 תחנה לקיום קשר אלחוטי עם תחנה בכלי
 טיס 20.00

 תחנה בכלי דיג לקיום קשר אלחוטי 20.00

 כמוגדר בתקנה 10 20.00

 רשיון לתקופה מוגבלת עד 3 חדשים מיום
 אישורו 20.00

 רשיון לאחזקת ציוד אלחוטי בלתי פעיל
 כאמור בתקנה 19 20.00

 1. תחנה קבועה׳

 2. תחנה מיטלטלת״

 3. תחנה ניידת״

 4. תחנה נישאת״

 5. תחנה חוף״

 6. תחנה אוירית״

 7. תחנה כלי דיג״
 8. תחנת חובבים•

 9. זמני לסוגי הרשיונות
 1 עד 8״

 10. רשיון אחזקה

 ק״ת התשמיייז, עמי 915.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 729.
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 חלה ג׳

 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחה

 כמוגדר בתקנה 1 200
 מתקן עזר לחיבור תחנת קשר לרשת הטלפון

 הציבורית באמצעות יד אדם 200

 תחנה להדגמת פעולתו הטכנית של ציוד קשר
 אלחוטי 200

 רשיון לקיום ניסוי קשר אלחוטי ופעולות
 ציוד קשר אלחוטי 200

 תחנה בכלי שיט, למעט בספינות דיג 200

 תחנה לקליטת שידורים מלוינים שלא למט
 רות עסק - לכל משושה 200

 תחנה לקליטת ידיעות המשודרות מתחנות
 של סוכנויות ידיעות או בשמן 200

 תחנה קבועה, שלא למטרות עסק, שייעודה
 הרחבת טווחי הקשר של תחנות בעל רשיון 200

 תחנת קשר, שלא למטרה עסקית, המשמשת
 לשידור אותות פיקוד ובקרה מוגדרים בידי

 המנהל 200

 מערכת פיקוד הכוללת יחידת מקלט ומשדרים
 בהספק זעיר עד 100 מיליווט 200

 1. סחר

 2. מגשר ידני

 3. תחנת הדגמה״

 4. ניסוי״

 5. תחנת כלי שיט*

 6. תחנה פרטית לקליטה
 מלוינים

 7. תחנה לקליטת ידיעות

 8. תחנת ממסר״

 9. תחנת מוקד לפיקוח
 ובקרה מוגדרים״

 10. מערכת לפיקוד ובקרה״

 חלק ד׳

 שיעור ןזאגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

 תחנה למתן שירות קשר אלחוטי באמצעות
 קבוצה של ממסרים שפעולתם מתואמת על
 ידי מערכת בקרה - לכל זוג תדרים כאשר כל

 תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה״ץ 2,000

 תחנה למתן שירות קשר אלחוטי להרחבת
 טווחי הקשר של תחנות מנוי המוחזקות בידי
 לקוחותיו של בעל הרשיון - לכל זוג תדרים

 כאשר כל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה׳יץ 2,000

 תחנת שירות לניהול עסק של מתן שירות
 קשר אלחוטי חד־כווני לזימון לתחנות מנוי
 המוחזקות בידי לקוחות בעל הרשיון - לכל

 תדר 2,000

 1. תחנת עסק בלישה

 2. תחנת עסק ממסרים

 3. תחנת עסק שירותי
 זימון*
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 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

 תחנה למתן שירות קשר אלחוטי דו־כווני
 לתחנות המוחזקות על ידי לקוחו של בעל
 הרשיון - לכל זוג תדרים כאשר כל תדר

 ברוחב פס מרבי של 25 קה׳׳ץ 2,000

 תחנה עסקית להשכרת ציוד אלחוטי - לכל
 תדר 2,000

 תחנה למתן שירות מוקד מוגדר של אותות
 פיקוד ובקרה לתחנות מנוי המוחזקות בידי

 לקוחותיו של בעל הרשיון - לכל תדר 2,000

 תחנה למתן הדרכה בשטח מוגבל מוגדר
 לרבות המקלטים המיועדים לקליטת תחנה זו 2,000

 תחנה לקליטת שידורים מלוינים למטרות
 עסק 2,000

 תחנת קשר המפיצה מוסיקה על ידי ריבוב גל
 נושא של תחנת שידור לציבור 2,000

 חלק ה׳

 4. תחנת עסק שירות

 5. תחנת עסק השכרה״

 6. תחנת עסק מוקד*

 7. מערכת תדרוך*

 8. תחנה עסק לקליטה
 מלוינים

 9. תחנה מולטיפלקס
 לשידור

 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

 1. קו נל״ן (נקודה לנקודה) קו אלחוטי פעיל בין שתי תחנות קבועות
 א. לכל תחנה בקו 2,000

 וכן ב. לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה׳׳ץ -
 (1) עד לאורך קו של 10 קי׳מ 6,000

 (2) אורך קו העולה על 10 ק״מ עד
 לאורך קו של 60 ק״מ 12,000
 (3) אורך קו העולה על 60 ק״מ 24,100

 קו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות המשמש
 כעתודה למקרה של תקלה בקו נל״ן של
 ״בזק״, החברה הישראלית לתקשורת בע׳׳מ
 הנמצא בשימושו של בעל הרשיון והמופעל

 רק בעת תקלה -
 א. לכל תחנה בקו 1,000

 וכן ב. לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה״ץ —
 (1) עד לאורך קו של 10 ק״מ 3,000

 (2) אורך קו העולה על 10 ק״מ עד
 לאורך קו של 60 ק״מ 6,000

 (3) אורך קו העולה על 60 ק״מ 11,000

 אלחוטי פעיל

 2. קו נל״ן (נקודה לנקודה)
 אלחוטי - גיבוי*
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 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

 רשת פעילה של קוים אלחוטיים בין 3 תחנות
 קבועות או יותר! לענין הגדרה זו יראו את
 הרשת כפעילה אם יש בה לפחות קו נל״ן

 אלחוטי פעיל אחד -
 א. לכל תחנה ברשת 2,000

 ב. לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25
 קה׳יץ -

 (1) עד לאורך רשת של 10 ק״מ 6,000
 (2) אורך רשת העולה על 10 ק״מ עד

 לאורך רשת של 60 ק׳׳מ 12,000
 (3) אורך רשת העולה על 60 ק״מ 24,100

 רשת קוים אלחוטיים בין 3 תחנות קבועות או
 יותר המשמשת כעתודה למקרה של תקלה
 בקוי נל״ן של ״בזק״, החברה הישראלית
 לתקשורת בע״מ הנמצאים בשימושו של בעל

 הרשיון והמופעלת רק בעת תקלה -
 א. לכל תחנה ברשת 1,000

 ב. לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה״ץ -
 (1) עד לאורך רשת של 10 ק״מ 3,000

 (2) אורך רשת העולה על 10 ק״מ עד
 לאורך רשת של 60 ק״מ 6,000

 (3) אורך רשת העולה על 60 ק״מ 12,000

 נל״ן המופעל בתחום תדרים מעל 1,000
 מה״ץ וברוחב פס ושיטת אפנון מוגדרים -

 א. לכל תחנה 2,000
 ב. לכל אפיק ברוחב פס עד 8 מה״ץ -

 (1) עד לאורך קו של 10 ק״מ 12,000
 (2) אורך קו העולה על 10 ק״מ עד

 לאורך קו של 60 ק״מ 24,100
 (3) אורך קו העולה על 60 ק״מ 48,200

 תחנה למתן שרותי תמסורת של מידע ברוחב
 פס ושיטת אפנון מוגדרים מתחנת טלויזיה
 קבועה באמצעות לוין לתחנות קליטה רבות

- קבועות או מיטלטלות 2,000
 וכן לכל תחנת קליטה 20.00

 רשת נל״נים אלחוטיים
 פעילה־,

 וכן

.3 

 רשת נל״נים אלחוטיים
- גיבוי•

.4 

 וכן

 5. עורק מיקרוגל

 וכן

 תחנת עסק תמסורת
 באמצעות לוין

.6 

ץ י ב ר ו ה ־ ש י ק א ח צ  י
 המנהל הכללי של משרד התקשורת

 ב׳ באלול התשמ״ח (15 באוגוסט 1988)
 (חמ 3-422)
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 הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ״ט~988ו

 בתוקף הוראת תקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף(הגדלת סכומי קנסות), התשמ״ד-11984, אני
 מודיע לאמור:

 העלאת אגרה 1. נוסח תקנה 1 לתקנות האמורות הוא החל ביום ט״ז בתמוז התשמ״ח (1 ביולי 1988)
 כדלקמן:

 ״הגדלת סכומים 1. הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצידם:

 (1) בסעיף 94 - 46 שקלים חדשים:
 (2) בסעיף 95 - 67 שקלים חדשים.״

 כ״ט בתשרי התשמ״ח (9 באוקטובר 1988)
ם סי ה נ ש  >חמ 0-1407 מ

 שר האוצר
 1 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1409.

 הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי־אדגוני), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני),
 התשמ״ח-1988' (להלן - התקנות), אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי שיעור התנודה
 בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ׳׳ח-21968, הוא כדלקמן:

 מקסימום דמי 1. (א) בסעיף 1(א) לתקנות, במקום ״1070״ בא ״1240״¡
 טיפול מקצועי־

 ארגוני (ב) בסעיף 1(ב) לתקנות, במקום ״3000״ בא ״3470״.

 תחילה 2. תחילתה של הודעה זו ביום ב׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 1988).

 ה׳ בכסלו התשמ״ט (14 בנובמבר 1988)
 >חמ 3-562) מ ש ה ק צ ב

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 723.

 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגדה שנתית), התשמ"ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ד) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשמ״א-
 1980' (להלן - התקנות העיקריות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

 העלאת אגרה 1. מיום כ״ד בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1989) יהא נוסח תקנה 1 לתקנות העיקריות כך:

 ״מבר, האגרה 1. האגרה השנתית לפי סעיף 13 לחוק היא 43 שקלים חדשים״.
 השנתית

 כ״ה בחשון התשמ״ט (6 בנובמבר 1988)
 (חמ 3-1304)

 י ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 513¡ התשמ׳׳ח, עמ׳ 194.

ב צ  משה ק
 שר העבודה והרווחה

 212 קובץ התקנות 5150, כ״ז בכסלו התשמ״ט, 6.12.1988



 הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשמ״ט~988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ד) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)(תיקון),
 התשמ״א-1980', אני מודיע לאמור:

ם שינוי אגרת י ל כ י ר ד א ה ם ן י ס ד נ ה מ ת ה ו נ ק ת  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 3 ל
 י רישום

 (רישום בפנקס), התשכ׳׳א-21960, מיום כ׳׳ד בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1989) כך:

 ״אגרה 3. ,אגרת רישום היא 21 שקלים חדשים״.

 כ״ה בחשון התשמ״ט (6 בנובמבר 1988)
ב צ  >חמ 0-357 משה ק

 שר העבודה והרווחה

 י ק״ת התשמ״א, עמי 171.
 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 483¡ התשמ״ז, עמ׳ 1210.

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים(סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פגים
 ומשרדים לתיור), התשמ״ט-1988

 בהתאם לסעיף 30א(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש
 ותיירות פנים ומשרדים לתיור), התשכ״ז-1967י (להלן - הצו), ועקב העליה במדד המחירים

 לצרכן, אני מודיע לאמור:

 1. מיום כ״ד בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1988) יהיו האגרות שלפי סעיף 30 לצו כמפורט הגדלת אגרות
 להלן:

 א. אגרת רשיון מומחה לנסיעות, רשיון.מומחה להסעת תיירים, או מומחה
 בתיירות פנים - 197 שקלים חדשים.

 ב. אגרת חידוש הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) - 66 שקלים חדשים.

 ג. אגרת רשיון סוכנות או חידושו - 263 שקלים חדשים.

 כ׳ בחשון התשמ״ט (31 באוקטובר 1988)
ר י ר ם ש ה ר ב  >חמ 3-332) א

 שר התיירות

 ק״ת התשכ׳׳ז, עמ׳ 2636¡ התשמ״ח, עמ׳ 742.

 הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשמ״ט-988ו

 בהתאם לתקנה 12(ד) לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ״ז-1967' (להלן -
 התקנות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

 1 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 1156¡ התשמ״וז, עמ׳ 1018.

213 
• 

 קובץ התקנות 5150, כ״ז בכסלו התשמ״ט, 6.12.1988



 העלאת אגרה 1. האגרה שתשולם בעד מתן רשיון או חידושו לפי תקנה 12(א) לתקנות היא 28 שקלים

 חדשים.

 כ׳ בחשון התשמ״ט (31 באוקטובר 1988)
ד י ר ם ש ה ר ב  >חמ 3-332) א

 שר התיירות

 הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א(ה) לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
 התש״ם-1980' (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 העלאת אגרות 1. נוסח התוספת השלישית לתקנות הוא כך:

 ״תוספת שלישית
 (תקנה 10א)

 שקלים חדשים
 1. היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 62
 2. היתר לעסוק במכשיר קרינה 62

 3. היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו 102
 4. היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו 102

 5. היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או באויר,
 או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר 102

 6. היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:
 א. דוזימטריה אישית 41
 ב. כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול 62
 ג. בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית 62

 תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם 102
 ה. העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 102
 ו. שירותי רדיוגרפיה 102
 ז. אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחמרים רדיואקטיביים 62
 ח. סילוק פסולת רדיואקטיבית 72

 ט. הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון חמרים
 רדיואקטיביים לצרכי ריפוי או אבחון רפואי 102
 י. הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי 102״

 ט׳ בתשרי התשמ״ט (20 בספטמבר 1988)
ם לס ר ו  (חמ 3-1078) י

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ק״ת התש״ם, עמ׳ 992! התשמ״ח, עמי 752.
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 הודעת העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), התשמ״ט־1988

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות העיקריות (חתימה על מסמכים מסויימים),
 התש״ך-1959' (להלן - התקנות), ועקב התנודות במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

) העלאת הסכום 1 9 8  1. הסכום הנקוב בתקנה 2 לתקנות2 יהיה מיום כ׳ בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 8
 הנקוב בתקנה 2 שבעת אלפים ומאה שקלים חדשים.

י ע ר ה ד י ר  א
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י״א בתשרי התשמ״ט (22 בספטמבר 1988)
 (וזמ 3-654)

 1 ק״ת התעי״ר, עמ׳ 400.

 2 י״פ התשמ׳׳ח, עמ׳ 370, עמ׳ 948.

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור), התשמ״ט-9.88ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל׳׳ד-1974'(להלן - התקנות),
 אני מודיע לאמור:

׳ העלאת שיעורי ם כ ו י ל ב ח  1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים חדשים לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו ה
 בתשרי התשמ״ט (1 באוקטובר 1988) כדלקמן: סנעורים""

 תיאור הפעולה בבית משפט שלום בבית משפט מחוזי בבית המשפט העליון

 (1) תשלום חד פעמי בעד ישיבה נפרדת
 שנועדה לשחרור בערבות עד 35 —

 (2) תשלום חד פעמי בעד לימוד התיק,
 עבודות הכנה וישיבה ראשונה בבית

 המשפט 39 עד 84 84 עד 167

 (3) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הרא
 שונה 25 עד 35 35 עד 60

 (4) תשלום חד פעמי בבית המשפט בשל
 ערעור, כולל ישיבה ראשונה בבית
 המשפט, אם ראה בית המשפט שהיה
 בערעור קושי מיוחד או הצריך פעולות

 הכנה מיוחדות — עד 167

 (5) בערעור שבו לא קבע בית המשפט
 תשלום חד פעמי כאמור בפסקה(4), בעד

 כל ישיבה 22 עד 35 35 עד 51

 עד 208

 69 עד 96

ר ג ה ה י ר  א
 סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 ה׳ בתשרי התשמ״ט (16 בספטמבר 1988)
 (חמ 3-1485)

 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200! התשמ׳׳ה, עמ׳ 998! התשמ״ח, עמ׳ 290, עמ׳ 315, עמי 716 עמי 956.
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 תבנית לשיווק פדי הדו (תיקון), התשמ״ט-988ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת שיווק פרי הדר, 1947 י, ותקנות פרי הדר (פיקוח
 ושיווק) (מועצות), התשמ״ד-21984, עורכת המועצה לשיווק פרי הדר תכנית זו:

 1. בסעיף 79 לתכנית לשיווק פרי הדר, התשמ״ה-31985, במקום ״1987/88״ יבוא
 ״1988/89".

 תיקון סעיף 79

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר

 כ׳ בחשון התשמ״ט (31 באוקטובר 1988)
 (חמ 3-158)

 1 ע׳׳ר 1947, תום׳ 1, עמי 204! ס״ח התשי״א, עמ׳ 8.

 2 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 1484.

 1 ק״ת התשמ״ה, עמי 1214! התשמ׳׳ח, עמ׳ 291.

 תיקון טעות

 בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון מס׳ 14), התשמ״ט-1988, שפורסמו
 בקובץ התקנות 5141, התשמ׳׳ה, עמ׳ 90, בתקנות 6, 7 ו־8 במקום ״תשכ״ל״ צ׳׳ל: ״חשכ״ל״.

 (חמ 3-129)
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