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י750 . . . .
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים לקרפיונים חיים
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752
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הודעת הרוקחים)יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( ,התשמ׳׳ח752 . . . . . . . . . . 1988-
״ 753
הודעת רישום עסקים)הדברת מזיקים( ,התשמ״ח1988-
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)נשיא המדינה ושאיריו()תיקון( ,התשמ׳יח754 1988-
754 . . .
הודעת משכורת נשיא המדינה)מס׳  ,(2התשמ״ח1988-
754..
החלטת משכורת נשיא המדינה)תיקון( ,התשמ״ח1988-
755 . . . .
הודעת שכר שרים וסגני שרים)מס׳  ,(2התשמ״ח1988-
755
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ׳׳ח1988-
תיקון טעות

תקנות לביצוע אמנת האג) 1970 ,גביית ואיות( )תיקון( ,התשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק עזרה משפטית למדינות חוץ ן נוסח משולב ן,
התשל׳׳ז ,'1977-סעיף  108לחוק בתי המשפט ן נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-סעיף  59לפקודת
הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל״א , 1971-ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי ,לפי כל דין ,אני
מתקין תקנות אלה:
2

3

תיקיו התוספת

בתקנות לביצוע אמנת האג) 1970 ,גביית ראיות( ,התשל״ז , 1977-בתוספת ,אחרי
.1
״איטליה״ יבוא ״ארגנטינה״ ,אחרי ״לוכסמבורג״ יבוא ״מונקו״ ואחרי ״סינגפור״ יבוא ״ספרד״.
4

ה׳ בניסן התשמ״ח ) 23במרס (1988

אברהם שריר

)חמ (3-1038

שר המשפטים

סייח
ס״ח
דיני
״ ק״ת
1

2

1

התשל״ז ,עמי .90
התשמ״ד ,עמ׳ .198
מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמי .421
התשל״ז ,עמי  ;1516התש״ם ,עמי  :1140התשמ״ג ,עמי  ;26התשמ״ד ,עמי .525

תקנות המילווה )חברות ביטוח( )קביעת שיעוד ריבית( ,התשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5א( ו־ 16לחוק המילווה )חברות ביטוח( ,התשכ״ג 1962-י,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
איגרות חוב שיוצאו תמורת כספים שמקורם בפרמיות ששולמו על פי חוזים לביטוח חיים
.1
המבטיחים הצמדה ותשואה קבועה הנקבעת על סמך השקעה הנושאת ריבית של  4%לשנה ,ואשר
נקשרו ביום י״ב באדר התשמ״ח ) 1במרס  (1988או לאחריו ,ישאו ריבית של  4%לשנה.
משה נסים
ש ר האוצר

כ״ט באדר התשמ״ח ) 18במרס (1988
<חמ (3-1981
סייח התשכ״ג ,עמי .10

תקנות מס ערך מוסף ,התשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  34ו־ 145לחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו ,'1975-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 9א

.1

תחילה

.2

בתקנה 9א לתקנות מם ערך מוסף ,התשל׳׳ו- 1976-
2

) (1בתקנת משנה )א( ,במקום ״84.53.2000״ יבוא ״,84.71.9120 ,84.71.2200
84.71.9920 ,84.71.9320 ,84.71.9220״.
) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום ״לפי פרט 99.04״ יבוא ״לפי פרט 97.04״.
תחילתן של תקנות אלה ביום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר .(1988

כ״ז באדר התשמ״ח ) 16במרס (1988
)חמ (3-236

משה נסים
ש ר האוצר

י ס״ח התשל״ו ,עמי .52
ק״ת התשל״ו ,עמי .1590
2
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(
)מחירים מרביים לקדפיונים חיים( ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו. ,'1986-אנו מצווים לאמור:
.1

בצו זה ,״מע״מ״  -מס ע ר ך מוסף כמשמעותו בחוק מס ע ר ך מוסף ,התשל״ו~. 1975

הגדרות

.2

המחיר המרבי בשקלים חדשים כולל מע׳׳מ ,לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה:

מחיר מרבי

2

)(1

במכירה לקמעונאי במחסנו ש ל סיטונאי

:3.91

)(2

במכירה לצרכן בחנותו ש ל קמעונאי

.5.20

צו יציבות מחירים במצרכים ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת ש ע ה ( ) מ ח י ר י ם מרביים לקרפיונים חיים(
.3
)מסי  ,(3התשמ״ו1986-י  -בטל.

.4

תחילתו ש ל צו זה ביום כ״ו באדר התשמ׳׳ח ) 15במרס .(1988

י״ט באדר התשמ״ח 8).במרס (1988
)חמ (3-1978

משה נסים
ש ר האוצר

ביטול

תחילה

אריהנחמקין
ש ר החקלאות

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
סייח התשל״ו ,עמי .52
ק״ת התשמ״ו ,עמ׳ .943

1
2
3

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(
)מחירים מרביים לקרפיוגים חיים באילת( ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו~ , 1986וסעיף )15א( לחוק אזור ס ח ר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים(,
התשמ״ה , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

2

המחיר המרבי בשקלים חדשים לקילוגרם קרפיונים חיים באיזור אילת והנמכרים ביד
.1
עוסק תושב איזור אילת יהיה ,על אף האמור בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( )מחירים מרביים לקרפיונים חיים( ,התשמ״ח ,'1988-כלהלן:
)(1

במכירה לקמעונאי במחסנו ש ל סיטונאי

;3.46

)(2

במכירה לצרכן בחנותו ש ל קמעונאי

.4.60

מחיר מרבי

)

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת ש ע ה ( ) מ ח י ר י ם מרביים לקרפיונים חיים
.2
באילת( )מס׳  ,(4התשמ״ו - 1986-בטל.

ביטול

4

.3

תחילתו ש ל צו זה ביום כ״ו באדר התשמ׳׳ח ) 15במרס .(1988

תחילה

י״ט באדר התשמ׳׳ח ) 8במרס (1988
<חמ (3-1978
1
2
3
4

משה נסים
ש ר האוצר

אריה נחמקין
ש ר החקלאות

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
סייח התשמ״ה ,עמי .204
ק״ת התשמ״ח ,עמי .751
ק״ת התשמ״ו ,עמי . .943
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751

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה(
)תשלום לחברת ״בזק" בעד ביקור סרק( ,התשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו~ ,'1985אנו מצווים לאמור:
עדכון תשלום
מ  5י ב י ק ו י ס י ק

ביטול

התשלום בעד ביקור סרק הקבוע בתקנה  21לתקנות הבזק )התקנה ,תפעול ותחזוקה(,
.1
התשמ״ה , 1985-יהיה במקום  33.20שקלים חדשים סכום של  35.50שקלים זדשים.
2

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()תשלום לחברת ״בזק״ בעד ביקור
.2
סרק( ,התשמ״ז - 1987-בטל.
3

תחילה

תחילתו של צו זה ביום י״ב באדר התשמ״ח ) 1במרס .(1988

.3

י״א באדר התשמ״ח ) 29בפברואר (1988
משה נסים
)חמ (3-1744
שר האוצר
1
2
3

גדיעקבי
ש ר התקשורת

סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ה ,עמי  ;1006התשמ״ז ,עמי .122
ק״ת התשמ״ז ,עמי .1336

הודעת רופאי השיניים )אגרת רשיון והיתר זמני( ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3ד( לצו רופאי השיניים )אגרות רשיון והיתר זמני(,
התשמ״ד) 1983-להלן  -הצו( ,ועקב העליה במדד ,אני מודיע לאמור:
1

העלאת אגרות

.1

נוסח סעיפים  1ו־ 2לצו הוא כך:

״אגרת רשיון

 .1בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך 32
שקלים חדשים.

אגרת היתר ומני

 .2בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם ,עם מתן
ההיתר או עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך  20שקלים חדשים.״

כ״ה באדר התשמ״ח ) 14במרס (1988
)חמ (3-1034

י ו ר ם לס
המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;51התשמ״ח ,עמ׳ .168

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(,
התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א)ה( לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(,
התש״ם) 1980-להלן  -התקנות( ועקב העליה במדד ,אני מודיע לאמור:
1

העלאה אגרות

.1

נוסח התוספת השלישית לתקנות הוא כך:
ק״ת התש״ם ,עמי  ;992התשמ״ח ,עמי .169
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׳תוספת שלישית
)תקנה 10א(
שקלים חדשים

.1

היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי

58

.2

היתר לעסוק במכשיר קרינה

58

.3

היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

95

.4

היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

95

.5

היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע ,במים או
באוויר ,או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

95

.6

היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

דוזימטריה אישית
כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת ,לרבות מקורות כיול
בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית
תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם
העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי
שירותי רדיוגרפיה

38
58
58
95
95
95

ז.
ח.

אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בתמרים רדיואקטיביים
סילוק פסולת רדיואטיבית

58
67

ט.

הפעלה או ניהול מעבדה בכל ימה שקשור להכנה ולמינון
חמרים רדיואקטיביים לצרכי ריפוי או אבחון רפואי
הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי

95
95״

י.

כ״ה באדר התשמ׳׳ח') 14במרס (1988
)חמ (3-1078

י ו ר ם לס
המנהל הכללי של משרד הבריאות

הודעת רישום עסקים )הדברת מזיקים( ,התשמ״ח988-ז
בתוקף סמכותי לפי תקנה )31ג( לתקנות רישוי עסקים)הדברת מזיקים( ,התשל״ה'1975-
)להלן  -התקנות( ועקב העליה במדד ,אני מודיע לאמור:

.1

נוסח תקנה  (<29ל ק
ב

ת

נ ו ת

העלאת אגרות

ה ו א כ ך :

״ )א( בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך  14שקלים חדשים.״
)ב( נוסח תקנה  31לתקנות הוא כך:
״ .31בעד כל היתר תשולם אגרה בסך  14שקלים חדשים לכל שנת תוקפו.״
כ״ה באדר התשמ״ח ) 14במרס (1988
)חמ (3-1550

י ו ר ם לס
המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ק״ת התשל״ה ,עמי  !184התשמ״ח ,עמ׳ .167

קובץ התקנות  ,5103ח׳ באייר התשמ״ח25.4.1988 ,

753

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נשיא המדינה ושאיריו(
)תיקון( ,התשמ״ח~988ו
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
התשכ״ט , 1969-מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
1

תיקון סעיף 2

בסעיף  2להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נשיא המדינה ושאיריו(,
.1
התשמ״א) 1981-להלן  -ההחלטה העיקרית( ,במקום ״משכורת״ יבוא ״ 70%ממשכורת״.

תיקון סעיף 3

.2

בסעיף  3להחלטה העיקרית ,במקום ״משכורת״ יבוא ״ 70%ממשכורת״.

תחילה

.3

תחילתה של החלטה זו ביום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר ,(1988

2

כ״ ב בשבט התשמ״ח ) 10בפברואר (1987
)חמ (3-193
1
2

א ב ר ה ם י׳ ש פ י ר א
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

ס״ח התשכ״ט ,עמי  :98התשל״ח ,עמי  73ועמי .209
ק״ת התשמ״א .עמי  :1433התשמ״ב ,עמ׳ .1344

הודעת משכורת נשיא המדינה )מס׳  ,(2התשמ״ח988-ו
בהתאם לסעיף )3ד( להחלטת משבורת נשיא המדינה ,התשמ״ב  ,'1982אני מודיע לאמור:
החל ביום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר  (1988תשולם לנשיא המדינה משכורת של 1494
שקלים חדשים.
כ־׳ח בטבת התשמ״ח ) 18בינואר (1988
<חמ (3-362

א ב ר ה ם י׳ ש פ י ר א
יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת

ק״ת התשמ״ב ,עמי  :1248התשמ״ד ,עמי  :866התשמ״ו ,עמי  :1514התשמ״ז ,עמי  ,369עמי  :699האשמ״ח ,עמ׳ י .21

החלטת משכורת נשיא המדינה )תיקון( ,התשמ״ח988-ן
בתוקף הסמכות לפי סעיף  16לחוק־יסוד :נשיא המדינה' ,מחליטה ועדת הכספים של
הכנסת לאמור:
החלפת סעיפים
 1ו־2

ביטול

.1

בהחלטת משכורת נשיא המדינה ,התשמ״ב , 1982-במקום סעיפים  1ו־ 2יבוא:
!;

״משכורת

.1

תוספת יוקר

 .2לנשיא המדינה תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים
לגבי עובדי המדינה.״

.2

לנשיא המדינה תשולם משכורת של  7,344שקלים חדשים לחודש.

הודעת משכורת נשיא המדינה )מס׳  ,(2התשמ׳׳ח - 1988-בטלה.
3

סייח התשכ״ד ,עמי  :118התשכ״מ ,עמי  ,98עמי .226
ק״ת התשמ״ב ,עמי  :1428התשמ״ז ,עמי .699
ק״ת התשמ״ח ,עמי .754
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.3

תחילתה של החלטה זו ביום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר .(1988

כ״ב בשבט התשמ״ח ) 9בפברואר (1988
(
m

3-362

תחילה

א ב ר ה ם י׳ ש פ י ר א
יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת

הודעת שכד שרים וסגני שרימ )מט׳  ,(2התשמ״ח1988-
בהתאם לסעיף  5להחלטת שכר שרים וסגני שרים ,התשמ״ב 1982-י ,אני מודיע לאמור:

.1

החל ביום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר  (1988ישולם שכר יסוד לחודש -

שכר יסוד

) (1לראש הממשלה  3762 -שקלים חדשים:
) (2לשר  3226 -שקלים חדשים:
) (3לסגן שר  2957 -שקלים חדשים.
כ״ח בטבת התשמ״ח ) 18בינואר (1988
<חמ (3-646

א ב ר ה ם י׳ ש פ י ר א
יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת

ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;508התשמ״ג ,עמי  ;724התשמ״ז ,עמי  ,369עמי  ;699התשמ״ח ,עמ׳ .236

1

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״ח1988-
בהתאם לסעיף )6ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א ,'1981-ולסעיף
8א לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה ,התשמ״ו  /1985אני מודיע לאמור:
החל ביום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר  (1988יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת
.1
הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

א.

שופטים
נשיא בית
שופט בית
נשיא בית
שופט בית
נשיא בית
שופט בית

המשפט העליון
המשפט העליון
משפט מחוזי
משפט מחוזי
משפט שלום
משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה
נשיא בית הדין הארצי
שופט בית הדין הארצי .
שופט ראשי של בית דין אזורי
שופט בית דין אזורי
1
2

משכורת יסוד
בשקלים חדשים

תוספת ותק שיפוטי
)בעד כל שנת ותק(
בשקלים חדשים

6,320.29
5,645.87
4,499.66
4,074.49
3,959.86
3,359.51

40.89
37.11
32.77
28.95
27.54
24.37

5,537.76
4,402.20
3,959.86
3,359.51

35.87
31.28
27.54
24.37

משכורת יסוד
ותוספת ותק׳

ק״ת התשמ״א ,עמי  :1448התשמ״ג ,עמי  :1291התשמ״ד ,עמי .2392
ס״ח התשמ״ו ,עמי  :15עמי  ;145התשמ״ח ,עמי .211
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ג.

משכורת יסוד
בשקלים חדשים

תוספת ותק שיפוטי
)בעד כל שנת ותק(
בשקלים חדשים

3,359.51

24.37

דיינים
רב ראשי לישראל
חבר בית הדין הרבני הגדול
ראש אבות בתי דין הממונה על
'שמונה בתי דין לפחות
ראש אבות בתי דין הממונה על
לא יותר משבעה בתי דין
אב בית דין אזורי
חבר בית דין אזורי

5,645.87
4,947.48

37.11
32.77

4,499.66

28.95

4,074.49
3,959.86
3,359.51

28.95
27.54
24.37

האדים
ראש בית הדין לערעורים
קאדי ראשי
קאדי

4,074.49
3,959.86
3,359.51

28.95
27.54
24.37

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

4,074.49
3,959.86
3,359.51

28.95
27.54
24.37

שופטי תעבורה

כי׳ח בטבת התשמ״ח ) 18בינואר (1988
)חמ (3-628

א ב ר ה ם י׳ ש פ י ר א
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

תיקון טעות
בתקנות הרופאים )בחינת רישוי( ,התשמ״ח 1988-שפורסמו בקובץ התקנות  ,5088התשמ״ח ,עמ׳
 ,526בסעיף  ,1במקום ״6״ צ״ל ״7״.
;

)חמ (3-2079
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סודר בסדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

