רש־וטות

קובץ התקנות
ב׳באבהתשמ״ט

5207

 3באוגוסט 1989
עמוד

צו סדר הדיו הפלילי )עבירות קנס  -גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום(,
התשמ״ט. 1989-
צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט  -גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום(,
1179
. .
התשמי׳ט1989-
1179 .
תקנות מם הבולים על מסמכים)תיקון( ,התשמ״ט1989-
צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שעורי תגמולים(
1180
)תיקון מס׳  ,(2התשמ״ט1989-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות
1181 . .
להשכלה על־תיכונית()תיקון מס׳  ,(7התשמ״ט1989-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם רכישת
מקצוע או השכלה כללית או מקצועית()תיקון מס׳  ,(6התשמ״ט1181 . . . . . . . ,. . 1989-
1182. . . . . .
הודעת התעבורה)אגרות( ,התשמ״ט1989-
תקנות רשות שדות התעופה)אגרות במסופי המעבר היבשתיים()תיקון מס׳  ,(3התשמ׳׳ט1187 . . 1989-
1188
הוראות בנק ישראל)נכסים נזילים()תיקון מס׳  ,(18התשמ״ט1989-
1191 .
היתר הפיקוח על המטבע)תיקון מס׳  ,(18התשמ״ט. 1989-
הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף( )מס׳  ,(2התשמ״ט1192 . . . 1989-
1178 .

צו סדר הדין הפלילי)עבירות קנס  -מיס לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום(,
התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  221לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ב) 1982-להלן -
החוק( ,בהסכמת ראש הממשלה ושר החקלאות ,לפי הענין ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

עבירות קנס
שיעור הקנס

עבירה על הוראות החיקוקים המפורטות בתוספת נקבעת בזה כעבירת קנס.

.1

) .2א( שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף  1הוא כפי דרגת הקנס שנקבעה לצידה בתוספת
לעבירה ראשונה ,וכפל הקנס כאמור לעבירה חוזרת או נוספת.
)ב( בצו זה -
דרגת הקנס

״א״  -סכום הקנס בשקלים חדשים הקבוע לגבי עבירה ראשונה בסעיף )221ב(
לחוק ,בשיעורו המעודכן מזמן לזמן!
״ב״  -מחצית הסכום הקבוע לדרגת קנס ״א״.
)ג( בחישוב דרגת הקנס כאמור בסעיף קטן)ב( יעוגלו הסכומים כלפי מטה לשקל החדש
השלם הקרוב.

תוספת
)סעיף (1
טור ב׳
סעיפים

טור א׳
חוקי עזר או תקנות

 .1חוק עזר לגנים לאומיים
ושמורות טבע ,התשכ״ז1967-

2

)2ב()9 ,8 ,6 ,3 ,ב(,
18 ,16 ,15 ,14 ,11
)2א()9 ,7 ,5 ,4 ,א(,
19 ,17 ,13 ,12 ,10

טור ג׳
דרגת הקנס

א׳
ב׳

 .2תקנות שמורות טבע )סדרים
והתנהגות( ,התשל׳׳ט1979-

)4 ,2ב(,9 ,8 ,7 ,6 ,
17 ,15 ,14 •.,13 ,11 ,10
)4 ,3א( ו־)ג(10 ,5 ,א,
12

ב׳

 .3חוק עזר לשמורות טבע,
התשל״ב1972-

2א

ב׳

3

א׳

4

 .4תקנות גנים לאומיים ושמורות
טבע )איסור פגיעה בערכי טבע
מוגנים וההגנה עליהם(,
התשכ״ח1968-

 2עד 74,עד 9
 5׳ 1 0

א׳
׳
ב

5

1
ג
3
4
5

1178

ס״וו
ק״ת
ק׳׳ת
ק״ת
ק״ת

התשמ״ב ,עמי .43
התשכ״ז ,עמ׳  !2863התשמ״ד ,עמ׳ .142
התשל״ט ,עמ׳ .1309
התשל״ב ,עמ׳ .1253
התשב׳׳ח ,עמ׳ .2290
קובץ התקנות  ,5207ב׳ באב התשמ׳׳ט3.8.1989 ,

טור א׳
חוקי עזר או תקנות

.5

טור ב׳
סעיפים

תקנות גנים לאומיים,
שמורות טבע ואתרי לאום

סור ג׳
דרגת הקנס

)3 ,2א(

א׳
ו

)איסור פגיעה בערבי טבע מוגנים(,
התשמ״ד1983-
כ״ז בתמוז התשמ׳יט ) 30ביולי (1989
6

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

אני מסכים.
אברהם כ ץ י ע ו ז
שד החקלאות

אני מסכים.
יצחק שמיר
ראש הממשלה
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .130

6

צו סדר הדין הפלילי)ברירת משפט  -גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום(,
התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )228ג( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב,'1982-
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס  -גנים לאומיים
.1
_
ושמורות טבע( ,התשמ״ט ,1989-נקבעת בזה כעבירה ^

קביעת עבירות
של ברירת משפט

מי שהשר לאיכות הסביבה ושר החקלאות הסמיכו לכך רשאי למסור הודעת תשלום קנס
.2
לגבי עבירה כאמור בסעיף .1

מסירת הודעת

ב ר י ר ת

מ ש פ ט

י

ח ש י ו ם ק נ ס

כ״ח בתמוז התשמ״ט ) 31ביולי (1989
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

<חמ (3-1585
1

ס״ח התשמ״ב ,עמי .43

תקנות מס הבולים על מסמכים )תיקון( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ״א ,'1961-אני מתקין
תקנות אלה:
בתקנות מס הבולים על מסמכים ,התשכ״ה) 1965-להלן  -התקנות העיקריות( ,בתקנה ,4
.1
במקום תקנת משנה )א( יבוא:
׳׳)א( על אף האמור בתוספת הראשונה לגבי שטר חוב שסכום המס החל עליו אינו
עולה על  80שקלים חדשים ,מותר לבייל שטר חוב זה בבול דבק לשם ציון הפרש
2

1
2

ם״ח התשכ׳׳א ,עמ׳ .64
ק״ת התשכ״ה ,עמי  ¡1380התשמ״ה ,עמ׳

קובץ התקנות  ,5207ב׳ באב התשמ״ט3.8.1989 ,

תיקו! תקנה 4

.1711

1179

המם ,אם סכום המם החל על השטר עולה על הסכום הנקוב בסימן המיוחד ,ובלבד
שסכום הפרש זה אינו עולה על סכום המס הנקוב בסימן המיוחד או על  40שקלים
חדשים ,הכל לפי הסכום הנמוך יותר״.
תיקון תקנה 15

.2

תיקוי התוספת
הראשונה

.3

תחילה

.4

בתקנה  15לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
״)ג( הסכומים שבתקנה  4ובתוספת הראשונה ,לאחר תיאומם כאמור בתקנת משנה
)א( ,יפורסמו בהודעה ברשומות״.
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
) (1הטורים יסומנו כסדרם א׳ עד ה׳ החל מהטור שכותרתו ׳׳המסמך״ וכלה בטור
שכותרתו ״הוראות מיוחדות״!
) (2בכותרת של טור גי ,כפי שסומן בפסקה ) ,(1במקום סכום השקלים החדשים
הנקוב בה יבוא ״ 80שקלים חדשים״!
) (3בכותרת של טור ד׳ ,כפי שסומן בפסקה ) ,(1במקום סכום השקלים החדשים
הנקוב בה יבוא ״ 80שקלים חדשים״!
) (4בצד המלים ״שטר חוב״ שבטור א׳ ,כפי שסומן בפסקה ) ,(1במקום האמור
בטורים ב׳ עד ה׳ ,כפי שסומנו בפסקה ) ,(1יבוא:
״3

סימן מיוחד

סימן מיוחד

אם סכום המס עולה
על  80שקלים
חדשים יבוייל שטר
החוב בבול מוטבע״.

) (5בצד המלים ״שטר מניה למוכ׳׳ז״ שבטור א׳ ,כפי שסומן בפסקה ) ,(1במקום
סכום השקלים הקבוע בטור ה׳ כפי שסומן בפסקה ) (1יבוא ״ 80שקלים חדשים״.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח בסיון התשמ״ט ) 1באוגוסט .(1989

כ״א בתמוז התשמ״ט ) 24ביולי (1989
שמעון פרם
שר האוצר

<חמ (3-550

צו משפחות חיילים שנספו במעיכה)תגמולים ושיקום()העלאת שעודי תגמולים(
)תיקון מס׳  ,(2התשמ"ט989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש״י ,'1950-בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי
.1
תגמולים( ,התשמ״ח) 1987-להלן  -הצו העיקרי( ,במקום ״98.4%״ יבוא ״106%״.
2

1
2

1180

ס׳׳ח התש״י ,עמ׳ .162
ק׳׳ת התשמ״ח ,עמ׳  !203התשמ״ט ,עמ׳ .606
קובץ התקנות  ,5207ב׳ באב התשמ״ט< 3.8.1989

.2

בסעיף  3לצו העיקרי ,במקום 124.4%״ יבוא 134.9%״.

ת.יקון סעיף 3

.3

בסעיף  4לצו העיקרי ,במקום ״44.4%״ יבוא ״47.7%״.

תיקון סעיף 4

.4

בסעיף  5לצו העיקרי ,במקום ״65.2%״ יבוא ״70.7%״.

תיקון סעיף 5

.5

תחילתו של צו זה ביום כ״ו .באדר ב׳ התשמ״ט ) 2באפריל .(1989

תחילה

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
יצחק ר ב י ן
שר הבטחון

<חמ (3-1502

תקנות משפחות חיילים שנספו במעוכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים
להשתלמות במוסדות להשכלה על״תיכונית()תיקון מס׳  ,(7התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )33א( וי 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י , 1950-אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה  10לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים
.1
להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית( ,התשי״ט , 1959-בתקנת משנה )א() ,(3במקום
״51.4%״ יבוא ״55.3%״.

תיקו! תקנה 10

2

.2

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

תחילה

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
<חמ 13-1403

1
2

יצחק ר ב י ן
שר הבטחון

ס׳׳ח התש׳׳י ,עמ׳  :162התשמ׳׳ז ,עמ׳ .42
ק״ת התשי״ט ,עמ׳  :848התשמ״ו ,עמי  ¡608התשמ״וו ,עמ׳  !203התשמ׳׳ט ,עמ׳ .605

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום()חינוך יתומים לשם
רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית()תיקון מס׳  ,(6התשמ״ס989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )33א( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,'1950-אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  11לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,חינוך יתומים
.1
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( ,התשי״ט , 1959-בתקנת משנה')א(),(4
במקום ״51.4%״ יבוא ״55.3%״.

תיקון תקנה n

2

.2

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

תחילה

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
)חמ (3-1403

יצחק ר בין
שר הבטחון

י ס״ח התש״י ,עמ׳  !162התשמ״ז ,עמ׳ .42
ק״ת התשי׳׳ט ,עמ׳  ¡844התשמ״ו ,עמ׳  !608התשמ״ח ,עמ׳  ¡202התשמ״ט ,עמ׳ .590
2

קובץ התקנות  ,5207ב׳ באב התשמ׳׳ט3.8.1989 ,

1181

הודעת התעבודה )אגדות( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א)ב( לתקנות התעבורה' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
התאמת שיעור
ה א ג י י ת

עקב עליית המדד שפורסם לחודש יוני  1989לעומת המדד שפורסם לחודש דצמבר ,1988
.1
יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום א׳ באלול התשמ״ט) 1בספטמבר  (1989כמפורט
להלן:

״תוספת דאשמה
חלק א׳
אגדות בעד רשיונות נהיגה ,בחינות נהיגה
ובעד בדיקה רפואית לנהג
טור ב׳
בשקלים חדשים

טור א׳

.1

בעד בחינה ראשונה לפי תקנה  ,204בעת הגשת הבקשה לבחינה ובעת
קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210

36

.2

בעד כל בחינה נוספת על הבחינה

36

.3

בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

36

.4

בעד רשיון נהיגה לתקופה של שנה

18

.5

בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים  3ו־4

9

.6

בדיקה רפואית לנהג ,למבקש רשיון נהיגה או תעודה:
) (1בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה
לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳

120

) (2בעד בדיקה חוזרת

60

) (3בעד ערר לועדת ערר

180

) (4בעד בדיקה לבקשה לרשיון נהיגה לרכב ציבורי

180

 .7בעד מתן רשיון נהיגה בינלאומי ותעודה לפי תקנה :566
) (1בעד רשיון נהיגה בינלאומי לסוג רכב אחד או יותר
) (2בעד תעודה או אישור

9
9

חלק ב׳
אגרות .בעד רשיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד
רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה
) .1א( בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה
וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה רכב אחד בלבד

109

)ב( בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה
וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה יותר מרכב אחד

216

י ק״ת התשכ״א ,עמ׳  ¡1425התש״ל ,עמי  ¡699הוזשמ״ט ,עמ׳  609ועמי .660

1182

קובץ התקנות  ,5207ב׳ באב התשמ״ט3.8.1989 ,

טור ב׳
בשקלים חדשים

טור א׳

.2

.3

)א( בעד רשיון להוראת נהיגה או בעד היתר להוראה עיונית או בעד
היתר לניהול מקצועי או בעד חידושם כשתקפם עד שנה

36

)ב( בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה

36

)ג( בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

36

)ד( בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

18

בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה

9

חלק ג׳
אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב
ובעד בדיקתם
.1

.2

אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
)א( אופניים עם מנוע עזר; קטנוע ,אופנוע ,לרבות תלת־אופנוע ואופנוע
עם רכב צדי

17

)ב( רכב מכל סוג המופעל במנוע בנזין ,לרבות טרקטור המופעל במנוע
דיזל ולמעט רכב המפורט בסעיף קטן )א(

50

)ג( רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטור

84

אגרה בעד רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל ,למעט
אופנוע ואוטובוס פרטי ,או בעד חידוש הרשיון היא:
האגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה
כשתפוםת גלילי
המנוע בסמ״ק

ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4עד  8שנים

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

עד 1,000
מ׳  1,001עד 1,750
מ־  1,751עד 3,000
מ־ 3,001ומעלה

234
336
643
781

211
300
589
715

186
295
516
601

.3

אגרה בעד רשיון לרכב פרטי ,למעט אופנוע ואוטובוס ,המופעל על ידי מנוע דיזל ,או אגרה
בעד חידוש הרשיון ,לתקופה של שנה אחת ,תהיה בשיעור של  721שקלים חדשים.

.4

אגרה בעד רשיון לאופנוע ,לאופניים עם מנוע עזר ,לתלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי היא:
כשתפוסת גלילי המנוע בסמ״ק

עד \ 50
מ־ 51עד 150
מ׳  151ומעלה
.5

:

בשקלים חדשים
כשהרשיון ניתן לתקופה של שניז

12
43
78

)א( אגרה בעד רשיון לרכב מסחרי ,רכב עבודה ,אמבולנס ,רכב לכיבוי שריפות ורכב
חילוץ המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרשיון היא:
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כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 4,000
מ־  4,001ומעלה,

ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4שנים עד  8שנים

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

114
102

109
84

102
78

)ב( אגרה בעד רשיון לרכב כאמור בפסקה )א( המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש
הרשיון היא:
אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה
כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 16,000
מ־ 16,001עד 20,000
מ־ 20,001ומעלה

ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4שנים עד  8שנים

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

516
643
865

505
619
865

480
619
865

אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של ששה חודשים
כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 16,000
מ־ 16,001עד 20,000
מ־ 20,001ומעלה
.6

ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4שנים עד  8שנים

ששנת ייצורו
מי 9שנים ומעלה

259
312
432

246
312
432

234
300
432

אגרה בעד רשיון לאוטובוס או בעד חידוש רשיון כאשר הרשיון ניתן לתקופה של שנה היא:
טוראי

טור ב׳
בשקלים חדשים

כשהאוטובוס מופעל -
על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל

144

על ידי מנוע דיזל

264

אגרה בעד רשיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רשיון לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב( ,התשמ״ה , 1985-או בעד
חידושם היא:
2

)א( כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
;

טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

עד 4
 5ומעלה

2
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טור ב׳
בשקלים חדשים כאשר
הרשיון ניתן לתקופה של שנה

36
48

ק״ת התשמ״ה ,עמ׳ .1164
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)ב( כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

.8

טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

טור ב׳
נשקלים חדשים כאשר
הרשיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4
 5ומעלה

162
270

אגרה בעד רשיון לטרקטור או בעד חידוש הרשיון היא:
טור ב׳
בשקלים חדשים
כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

כשהטרקטור מופעל -
על ידי מנוע בנזין
על ידי מנוע דיזל או אחר
.9

60
174

אגרה בעד רשיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רשיון היא:
טור ב׳
בשקלים חדשים כשהרשיון
ניתן לתקופה של שנה

טור א׳
כשמשקלו הכולל
המותר בק׳׳ג

18
43
96

עד 4,000
מ־  4,001עד 8,000
מ־ 8,001ומעלה

 .10אגרה שנתית בעד רשיון נתמך או בעד חידוש רשיון היא  96שקלים חדשים.
 .11אגרה שנתית בעד רשיון לרכב נוסעים פרטי ,לרכב פרטי דו־שימושי ,לאופנוע ולאופניים
עם מנוע עזר ,הרשומים על שם נכה בלבד או בעד חידושם היא  6שקלים חדשים.
 .12אגרה בעד היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי ,בין מנועי ובין שאינו מנועי -
)א( ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי וצויין כי מותר שההסעה תהיה בשכר ,תיווסף
לאגרת הרשיון תוספת בסכומים אלה:
שקלים חדשים

כשההיתר ניתן -
ל־ 3חודשים
ל־ 6חודשים
לשנה

36
60
109

)ב( ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי ולא צויין כי ההסעה תהיה בשכר או צויין שלא
תהיה בשכר ,תיווסף לאגרת הרשיון תוספת בסכומים אלה:
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כשההיתר ניתן -
ל־ 3חודשים .
ל־ 6חודשים
לשנה

שקלים חדשים

18 .
30
60

 .13אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף  9לפקודה או בעד חידושו היא  372שקלים
חדשים.
 .14אגרה בעד רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה  278היא  9שקלים
חדשים.
 .15על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון הרשום על שם מוסד לסיוע טכני
או אגודה לעזרה וצדקה -
)(1
)(2
)(3
)(4

מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי רבב המפורטים
בתוספת זו  6 -שקלים חדשים.
אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו
משמש אלא להובלת מתים  6 -שקלים חדשים.
״אילך׳ איגוד ישראלי לילדים נפגעים  6 -שקלים חדשים.
״אקים״ אגודה לקימום מפגרים  6 -שקלים חדשים.

 .16אגרה בעד כפל רשיון רכב ,כפל אישור על תוקף רשיון רכב ,כפל אישור רישום שינוי
בעלות על רכב - ,או כפל רשיון סחר היא:
מקלים חדשים

כפל רשיון רכב או כפל אישור
כפל רשיון סחר

9
36

 .17אגרה בעד בדיקה נוספת ,בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית של
רכב שאינו פטור מאגרת רשיון לפי פסקאות ) (2ו־) (3של סעיף )17א( לפקודה היא 18
שקלים חדשים.
 .18אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רבב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה  380היא 60
שקלים חדשים.
 .19האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ׳׳נ או חידושו היא  6שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב
כל אלה:
) (1הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור:
) (£הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש:
) (3הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.
 .20אגרה בעד הרכבת מנוע דיזל במונית היא  1,081שקלים חדשים.
 .21אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה  282היא:
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טור ג׳
בשקלים חדשים

טור א׳

60
72
127

רכב פרטי
רכב מסחרי או רכב עבודה
אוטובוס

 .22אגרה בעד רשיון לאופניים או לתילתיאופן לרבות האגרה בעד לוחית מספר ,שתיקבע בחוק
עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית ,תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט
להלן:
לאופניים  9 -שקלים חדשים.
לתלת-אופן  7 -שקלים חדשים.
 .23אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה  ,577תהיה
לגבי רכב כנקוב להלן בטור א׳ בשיעור הנקוב לצידו בטור ב׳ בדולרים של ארצות הברית
של אמריקה ,או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק
ישראל ביום התשלום:
טור א׳
ארץ מוצא

מצרים
מצרים
מצרים
מצרים

טור ב׳
משקל כולל מותר בק״ג

סוג הרכב

אוטובוס ציבורי
רכב מסחרי
רכב מסחרי
רכב מסחרי

מ־ 10,000עד 20,000
מ־ 20,001עד 40,000
מ־ 40,001עד 55,000

האגרה
בדולרים של ארה׳ע

פטור
15
30
35

חלק ד׳
אגרות לרשיונות להפעלת מונית
)תקנה (536
.1

אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית  30,000 -שקלים חדשים.

.2

אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית  500 -שקלים חדשים״.

כ״ז בתמוז התשמ״ט ) 30ביולי (1989
)תמ (3-83

ב ר ו ך לוי
המנהל הכללי של משרד התחבורה

תקנות רשות שדות התעופה )אגדות במסופי המעבר היבשתיים(
)תיקון מס׳  ,(3התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז ,'1977-וסעיף )2ד()(1
לחוק רשות שדות התעופה)הוראת שעה( ,התש״ם , 1980-ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

1
2

ס״ח התשל״ז ,עמ׳  ¡182התשל״ח ,עמ׳  ¡45התשמ״ד ,עמי .88
ס״ח התש״ם ,עמ׳  ,104עמ׳  ¡125התשמ״ב ,עמי .1335
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תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר היבשתיים( ,התשמ״ג-
.1
) 1983להלן  -התקנות העיקריות( ,בהגדרת ״השער הקודם״ ,במקום ״ 1,000שקלים לדולר״
יבוא ״שקל חדש אחד לדולר״.
3

בתקנה  2לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 2

.2

תיקון תקנה 2א

ת

תחילה ותוקף

תחילתה של תקנה  (2)2ביום י״ג בתמוז התשמ״ט) 16ביולי  (1989ותקפה לששה חודשים
.4
מיום התחילה.

) (1.בתקנת משנה )א( -
)א( בפסקה ) ,(1במקום ״ 12,000שקלים״ יבוא ״ 15.60שקלים חדשים״•
)ב( בפסקה ) ,(2במקום ״ 3,000שקלים״ יבוא ״ 3.90שקלים חדשים״!
)ג( בפסקה ) ,(3במקום ״בטאבה  8,000 -שקלים״ יבוא ״טאבה 10.40 -
שקלים חדשים״.
) (2אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ג( הוראת תקנת משנה )א() (3לא תחול על נוסע היוצא אל אזור טאבה
למטרת.שהייה באזור טאבה בלבדי
בתקנה 2א לתקנות העיקריות ,במקום ״ 2,000שקלים״ יבוא ״ 2.60שקלים חדשים״.

ט״ז בתמוז התשמ״ט ) 19ביולי (1989
משה קצב

)חמ (3-128

שר התחבורה
 3ק״ת התשמ׳׳ג ,עמ׳  ¡1167התשמ״ה ,עמי  ¡1500התשמ׳׳ט ,עמי  551ועמ׳ .1116

הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון מס׳  ,(18התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,התשי״ד , 1954-לאחר התייעצות בוועדה
ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:
ו

תיקון סעיף 6

הוספת סעיף 7א

בסעיף  6להוראות בנק ישראל)נכסים נזילים( ,התשל״א) 1971-להלן  -ההוראות( ,אחרי
.1
פסקה )6א( יבוא:
״)6ב( פקדון צמוד לשער החליפין ,לזמן קצוב של שנה ,מסוג החייב׳ במס מוגבל
67.5%״.
2

אחרי סעיף  7להוראות יבוא:
״הפחתה מחובת
הנזילות לפקדון
צמוד למט״ח

7א) .א( תאגיד בנקאי החייב להחזיק נכסים נזילים על פי הוראות סעיף 6
)6ב( ,רשאי להפחית מחובת הנזילות האמורה אגרות חוב הנסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל־אביב שהוא מחזיק ,ובלבד שההפחתה בשל אגרות החוב לא
תעלה על עשרה אחוזים מהפקדון החייב בנזילות.
)ב( החזיק תאגיד בנקאי כנכס נזיל פקדון צמוד למטבע חוץ בשיעור
העולה על חמישים אחוזים מהפקדון החייב בנזילות על פי הוראות סעיף 6

ס״ח התשי׳׳ד ,עמ׳ .192
ק׳׳ת התשל׳׳א ,עמ׳  ¡690התשמ׳׳ט ,עמ׳ .740
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)6ב( ,יהא התאגיד הבנקאי רשאי להפחית אגרות חוב כאמור בסעיף קטן)א(,
רק בשיעור שבין הפקדון הצמוד בבנק ישראל לבין ששים אחוזים מסכום
הפקדון החייב בנזילות״.
.3

במקום סעיף  10להוראות יבוא:
) .10א( הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיקם לפי פרק זה יהיו -

״סוגי נכסים
נזילים

) (1פקדון במטבע ישראלי בבנק ישראל!
) (2שטרי כסף ומעות במטבע ישראלי בידי תאגיד בנקאי
במשרדיו בישראל!
) (3ניירות ערך ממילווה המדינה ,מסוגים שאישר הנגיד או מי
שהוא הסמיך לכך ,בשיעורים ובתנאים שקבע.
 .־) .ב( על אף האמור בסעיףקטן)א( ,פקדון במטבע ישראלי בבנק ישראל,
הצמוד לשער החליפין יחשב כנכס נזיל רק לענין פקדון כאמור בסעיף 6)6ב(.
)ג( פקדון צמוד לשער החליפין המוחזק כנכס נזיל ,כאמור בסעיף )ב(,
ייחשב כנכס נזיל רק עד שיעור שאינו עולה על ששים אחוזים מהפקדון החייב
בנזילות לפי סעיף 6)6ב( להוראות״.

.4

בסעיף  11להוראות ,במקום ״65%״ יבוא ״30%״.

תיקון סעיף 11

.5

בסעיף  16להוראות ,במקום פסקה ) (1יבוא:
)) (1א( פקדון לא תושב רגיל שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה

תיקון סעיף 16

15%

)ב( פקדון לא תושב לזמן קצוב לתקופה
)  (1שלא תפחת משבוע אך תפחת משנה
) (2שלא תפחת משנה אך תפחת משנתיים וחצי
) (3שלא תפחת משנתיים וחצי אך תפחת מחמש שנים
) (4של חמש שנים או יותר
,g

ב ס ע

יף ! ל
8

ה ו ר א ו ת

10%
7.5%
5%
2.5%

_

תיקון סעיף 18

) (1במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( סך כל הפקדונות ,ההשקעות בכתבי התחייבות ,וההלוואות האמורים
להלן ,לא יפחת מ־ 10%מסך הפקדונות עליהם חלות הוראות סעיפים (1)16
ו־)(4)16א(:
) (1פקדון בתאגיד בנקאי מחוץ לישראל שאינו שלוחה ,שאושר לענין
זה בידי המפקח על מטבע חוץ ,בין באישור לסוגי תאגידים בנקאיים ובין
באישור לתאגידים מםויימים!
) (2כתבי התחייבות הנקובים במטבע חוץ ,שהוצאו בידי מדינות או
בערבותן ,או בידי גופים כספיים בינלאומיים אם אושרו לענין זה על ידי
המפקח על מטבע חוץ ,באישור כללי או באישור לסוגים או באישור
לכתבי התחייבות מםויימים:
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) (3פקדון בבנק ישראל ,בחשבון מטבע חוץ מסוג חשבון מיוחד
)פמ׳׳ב(:
) (4סכום ההלוואות במטבע חוץ לתושבי ישראל ,שאושרו בידי הנגיד
ונתמלאו לגביהם התנאים שקבע:
) (5לענין פסקה )- (1
״פקדון״ -
) (1פקדון במטבע חוץ לתקופה שאינה עולה על שנה אחת! או
) (2תעודת פקדון סחירה שהוצאה בידי תאגיד בנקאי שחלות עליו
הוראות פסקה ):(1
אך בניכוי -
)א( פקדונות מקבילים בתאגיד הבנקאי מחוץ לישראל
הפטורים מחובת נזילות על פי הוראות סעיף )17א(:
)ב( פקדון בתאגיד הבנקאי מחוץ לישראל שהוא משוע
בד ,או פקדון כאמור העלול שלא להיפרע במועד בשל
התחייבות התאגיד הבנקאי או בשל מניעה חוקית או מניעה
אחרת.
״שלוחה״  -כמשמעות המונח בסעיף 18א להוראות׳׳.
) (2בסעיף קטן )ה( ,במקום ״10%״ יבוא ״15%״.
החלפת סעיף 19א

.7

במקום סעיף 19א להוראות יבוא:

״שכירת פקייו
י א

ת י ש ב

 19א) .א( פרע תאגיד בנקאי פקדון לא תושב לזמן קצוב לפני מועד פרעונו
המקורי ,יהיה התאגיד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הסכום שנפרע,
בשיעור ההפרש שבין שיעור הנזילות על הפקדון לא תושב רגיל לבין שיעור
הנזילות על הפקדון לפני פרעונו המוקדם ,למשך תקופה השווה לתקופה
שעברה מיום הפקדת הפקדון ועד לפרעונו המוקדם ,אלא אם כן עמד בתנאים
שקבע הנגיד או מי שהוא הסמיכו לכך.
)ב( -הוראות סעיף )19ב( ו־)ג( יחולו גם על שבירת פקדון לא תושב״.

תיקון סעיף 21ג

.8

בסעיף 21ג להוראות ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג( הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך ,רשאי לאשר המחאת פקדון לזמן קצוב או
פקדון צמוד לטווח ארוך ,כולם או חלקם ,מתאגיד שמכר את עיקר עסקיו לתאגיד
שרכש אותם״.

תחילה

.9

תחילתן של הוראות אלה ביום ב׳ באב התשמ״ט ) 3באוגוסט .(1989

כ׳׳ג בתמוז התשמ״ט ) 26ביולי (1989
1חמ >3-106
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מיכאל ב ר ו נ ו
נגיד בנק ישראל
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היתד הפיקוח על המטבע )תיקון מס׳  ,(18התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח , 1978-אני קובע לאמור:
1

בסעיף  1להיתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח) 1978-להלן  -ההיתר הכללי( ,בפסקה)(4
.1
להגדרת ״בעל פטור״ ,אחרי ״והרשום בדרכונו״ יבוא ״הישראלי״.
2

.2

בסעיף  2להיתר הכללי ,פסקה ) - (1תימחק.

תיקון סעיף 1

תיקיו סעיף 2

בסעיף )4ב( להיתר הכללי ,אחרי ״במכירת שירותי הובלה״ יבוא ״שקיבלוהו בתוך
.3
שלושים ימים לפני קניית מטבע החוץ כאמור״.

תיקון סעיף 4

בסעיף )5א())(6ד( להיתר הכללי ,במקום ״לא.ניתנה״ יבוא ״לעניו הלוואה שהתקופה
.4
הממוצעת לפרעון קרן ההלוואה אינה עולה על ארבעים ושמונה חודשים,ולענין הלוואה ממוסד
בנקאי בחוץ לארץ י  -גם לא ניתנה״.

תיקון סעיף 5

.5

בסעיף 15א להיתר הכללי ,אחרי פסקה ) (2יבוא:

תיקון סעיף 15א

״) (3איגרת חוב שהוציאה חברה תושבת ישראל ,הנסחרת בבורסה לניירות ערך
בתל־אביב ,ובלבד שאיגרת החוב לא הוצאה בידי תאגיד בנקאי או בערבותו״.
.6

בסעיף 18א להיתר הכללי ,המלה ״בינלאומי״  -תימחק.

תיקון סעיף 18א

.7

בסעיף  0)24להיתר הכללי ,בפסקה ) ,(2במקום ״ 100דולר״ יבוא ״ 500דולר״.

תיקון סעיף 24

בסעיף )37א( להיתר הכללי ,במקום ״שנקנה תמורת שקלים כאמור בסעיף  (1)2או
.8
שנתקבל בדרך אחרת״ יבוא ״שקיבל כדין״.
.9

בסעיף  43להיתר הכללי ,בסעיף קטן )ב( -

תיקון סעיף 37

תיקון סעיף 43

) (1אחרי פסקה ) (6יבוא:
)) (7א( לעשות עסקה עתידית בין שערי מטבעות חוץ או בין שערי ריבית
במטבע חוץ וכן עיסקאות אופציה וסוופ בין אלה ,ובלבד שמימון העסקה יעשה
רק מתוך סכום מטבע החוץ הניתן להשקעה.
)ב( לקנות ולמכור איגרות חוב וכתבי התחייבות הנקובים במטבע חוץ
שהוציא תושב חוץ ואשר נקבע להם מועד פרעון קבוע ,ובלבד שקניה כאמור
תיעשה רק מתוך סכום מטבע החוץ הניתן להשקעה! לענין זה ,״איגרות חוב״
ו״כתבי התחייבות״  -למעט אלה הניתנים להמרה למניות או הכוללים זכות
לרכישת מניות״.
) (2בפסקת משנה))(8א( ,במקום ״ולא תינתן אלא כנגד בטחונות הניתנים למימוש
במטבע חוץ״ יבוא ״ואם שועבדו נכסים או נתקבלו ערבויות להבטחתה ,יהיו הם
כאלה הניתנים למימוש במטבע חוץ״.
) (3בפסקה ) ,(9במקום ״ובלבד שערבות כאמור לא תינתן אלא כנגד בטחונות
הניתנים למימוש במטבע חוץ״ יבוא ״ובלבד שאם שועבדו נכסים או נתקבלו

י ס״ת התשל״ח ,עמ׳  ,108עמי  !206התשמ״ח ,עמי .23
ק״ת התשל״ח ,עמ׳  -,1006התשמ״ט ,עמ׳ .859
1
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ערבויות להבטחת התחייבותו של תושב החוץ לסוחר המוסמך בקשר למתן הערבות,
יהיו הם כאלה הניתנים למימוש במטבע חוץ״.
תחילה

.10

תחילתו של היתר זה ביום ב׳ באב התשמ״ט ) 3באוגוסט .(1989

כ״ז בתמוז התשמ״ט ) 30ביולי (1989
עודד ח צ ר ו נ י
המפקח על מטבע חוץ

<חמ (3-419

הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתד לפרסום תשקיף( )מס׳ ,(2
התשמ״ט989-ו
בהתאם לתקנה )1ד( לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התש״ל) '1970-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
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.1
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