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עמוד
צו העונשין)שינוי שיעורי קנסות( ,התשמ״ט1989-

1234

צו העונשין)שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות( ,התשמ״ט1989-

1235

תקנות מס הכנסה)כללים לאישור ולניהול קופות גמל()תיקון מס׳  ,(17התשמ׳׳ט1989-
צו המכס)הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא()תיקון מס׳  ,(3התשמ״ט1989-

1236
1238 . . . .

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים(
)תיקון מס׳  ,(6התשמ״ט1989-

1239

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעור השכר הקובע ,הדרגה הקובעת והתגמול לנכה
״
מחוסר פרנסה ונצרך()תיקון מס׳  ,(2התשמ״ט1989-

1240

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים( )תיקון מס׳ ,(6
1241

התשמ״ט1989-

1242 .

תקנות הנכים)טיפול רפואי()תיקון מם׳  ,(5התשמ״ט1989-
תקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה(
)תיקון מם׳  ,(7התשמ׳׳ט1989-
תקנות הנכים)תגמולים ושיקום()לימודים לרכישת מקצוע()תיקון מס׳  ,(4התשמ׳׳ט1989-

1242
1243 . . . .

צו הביטוח הלאומי )שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות מטעמי צדק( )הוראת שעה(,
התשמ״ט1989-

1243

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)תיקון( ,התשמ״ט1989-

1244

תקנות להגנת חיית הבר)תיקון( ,התשמ״ט1989-

1245

צו הגנת הצרכן)סימון טובין()תיקון מס׳  ,(15התשמ״ט1989-

1246

הודעת מס ערך מוסף)הגדלת סכומי קנסות()מס׳  ,(2התשמ״ט1989-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השלישית לחוק(
)מם׳  ,(8התשמ״ט1989-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()מחירים מרביים לדבש( ,התשמ׳׳ט1989-

1246
1246
1248 . .

צו העונשין )שינוי שיעורי קנסות( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  64לחוק העונשין ,התשל״ז) '1977-להלן  -החוק העיקרי( ,אני
מצווה לאמור:
בחוק העיקרי -

עדכון קנסות
ופיצויים בחוק
העונשין

.1

עדכון קנסות כחוק
סדר הדין הפלילי

בחוק סדר הדין הפלילי ןנוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1982-בסעיף )221ב( ,במקום ״150״
.2
יבוא "225״ ובמקום ״300״ יבוא ״450״.

)(1

בסעיף  ,(1)40במקום ״15,000״ יבוא ״22,500״¡

)(2

בסעיף  ,(2)40במקום ״600״ יבוא ״900״:

) (3בסעיף )61א( ,במקום ״3,000״ יבוא ״4,500״ ,במקום ״6,000״ יבוא ״9,000״,
במקום ״15,000״ יבוא ״22,500״ ובמקום ״45,000״ יבוא ״67,500״;
)(4

בסעיף )61ג( ,במקום ״300״ יבוא ״450״!

)(5

בסעיף  ,77במקום ״30,000״ יבוא ״37,500״.
2

עדכון קנסות
בפקודת העיריות

.3

עדכון קנסות
בפקודת המועצות
המקומיות

.4

בפקודת העיריות -
3

)(1

בסעיף  ,254במקום ״1000״ יבוא ״1,200״ ובמקום ״50״ יבוא ״60״:

)(2

בסעיף )265ב( ,במקום ״150״ יבוא ״225״;

בפקודת המועצות המקומיות -
4

) (1בסעיף  ,23במקום ״600״ יבוא ״900״ ,במקום ״24״ יבוא ״36״ ,במקום ״60״
יבוא ״90״ ובמקום ״6״ יבוא ״9״:
)(2

עדכון קנסות בחוק
הרשויות המקומיות
)הסדרת השמירה(

בסעיף 26א ,במקום ״150״ יבוא ״225״.

בחוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,התשכ״א , 1961-בסעיף  ,16במקום ״84״
.5
יבוא ״127״ ובמקום ״168״ יבוא ״254״.
5

.6

עדכון קנסות
בפקודת התעבורה

.7

עדכון קנסות
בפקודת מניעת
זיהום מי־הים
בשמן

בפקודת התעבורה -
6

)(1

בסעיף  ,30במקום ״210״ יבוא ״317״ ובמקום ״312״ יבוא ״472״:

)(2

בסעיף  ,62במקום ״630״ יבוא ״953״.

בפקודת מניעת זיהום מי־הים בשמו ונוסח חדש[ ,התש״ם- 1980-
ד

)(1

בסעיף )5ד( ,במקום ״17,250״ יבוא ״26,100״!

)(2

בסעיף )18א( ,במקום ״64,500״ יבוא ״97,600״:

)(3

בסעיף  ,20במקום ״43,200״ יבוא ״65,300״!

)(4

בסעיף )25ב( ,במקום ״10,800״ יבוא ״16,300״ ובמקום ״21,600״ יבוא

״32,600״.
י ס״ח התשל׳׳ז ,עמ׳  ¡226התשמ״ב ,עמי  ;172ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ .358
סייח התשמ״ב ,עמי  :43ק׳׳ת התשמ״ז ,עמי .358
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי  ;197ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ .358
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳  !256ק״ת התשמ״ז ,עמי .358
סייח התשכ״א ,עמי  ;169התשל׳׳ו ,עמי  !88ק״ת התשמ״ז ,עמי .358
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי  !173סייח התשל״ו ,עמי  ;193התש״ם ,עמי  :18ק״ת התשמ״ז ,עמי .358
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,33עמי  ;630ק״ת החשמ״ז ,עמי .358
2

3

4

5

6

7
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.8

.9

.10

בחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמ״ג- 1983-
8

)(1

בסעיף )4א( ,במקום ״70״ יבוא ״105״:

)(2

בסעיף )4ב( ,במקום ״140״ יבוא ״210״.

׳

בפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל״ב- 1972-
9

עדכון קנסות
בפקודת הטלגרף
האלחוטי

)(1

בסעיף 5ב)ו( ,במקום ״13,800״ ,יבוא ״20,800״!

)(2

בסעיף )7א( ו־)ב( ,במקום ״27,600״ יבוא ״41,700״.

בחוק הבזק ,התשמ״ב°1982-י -
)(1

בסעיף )28א( ,במקום ״42,000״ יבוא ״63,500״!

)(2

בסעיף )31א( ,במקום ״4,200״ יבוא ״6,350״;

)(3

בסעיף  ,35במקום ״8,400״ יבוא ״12,700״.

עדכון קנסות
בחוק הבזק

 .13בחוק מניעת זיהום הים)הטלת פסולת( ,התשמ״ג ,"1983-בסעיף )6א( ,במקום ״36,500׳
יבוא ״55,200״.
.14

עדכון קנסות
בחוק הגבלת
העישון במקומות
ציבוריים

תחילתו של צו זה ביום א׳ באלול התשמ״ט ) 1בספטמבר .(1989

חוק מניעת
זיהום הים
)הטלת פסולת(
תחילה

כ״ד בתמוז התשמ״ט ) 27ביולי (1989
)חמ (3-1661

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

סייח התשמ״ג ,עמי  ;148ק׳׳ת התשמ״ז ,עמי .358
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמי  !506ס״ח התשמ״ב ,עמ׳  :2ק״ת התשמ״ז ,עמי .358
"י ם׳׳ח התשמ״ב ,עמ׳  ;218ק״ת התשמ״ז ,עמי .358
״ ס״ח התשמ״ג ,עמ׳  ;110ק״ת התשמ״ז ,עמי .358
8

צו העונשין )שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות(,
התשמ"ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  64לחוק העונשין ,התשל״ז ,'1977-אני מצווה לאמור:
בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט , 1959-בסעיף 43א ,במקום ״1030׳
.1
יבוא ״1300״ ובמקום ״3800״ יבוא ״4800״.
2

.2

בחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ״ד- 1963-
3

)(1

בסעיף )34ג( ,במקום ״3800״ יבוא ״4800״.

) (2בסעיף  ,60בפסקה) ,(1במקום ״950״ יבוא ״1200״ ובפסקאות) (3) ,(2ו־),(4
במקום ״3800״ יבוא ,בכל מקום ,״4800״.

עדכון קנסות
בחוק המועצה
לייצור ולשיווק
של ירקות
עדכון קנסות
בחוק המועצה
לענף הלול
)ייצור ושיווק(

ם״ח התשל״ז ,עמי  :226התשמ״ב ,עמי .172
סייח התשי׳׳ט ,עמי  !222התש״ם ,עמי  ;228ק״ת התשמ״ח ,עמי .504
י ס״ח התשכ״ד ,עמ׳  !12התש״ם ,עמ׳  ;228ק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .504
1

2
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1235

בחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל״ג- 1973-

עדכון קנסות
בחוק מועצת
תפירות )ייצור
ושיווק(

.3

עדכון קנסות
בחוק המועצה
לצמחי נוי
)ייצור ושיווק(

בחוק המועצה לצמחי נוי)ייצור ושיווק( ,התשל״ו , 1976-בסעיף  ,6במקום ״ר״ יבוא ״9״
.4
ובמקום ״54״ יבוא ״68״.

4

)(1

בסעיף )46א( ,במקום ״950״ יבוא ״1200״ ובמקום ״93״ יבוא ״120״.

)(2

בסעיף )47ה( ,במקום ״195״ יבוא ״245״.
5

ט״ו בתמוז התשמ״ט ) 18ביולי (1989
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

)חמ (3-1661

ס״ח התשל״ג ,עמ׳  ;310התש׳׳ם ,עמ׳  ;228ק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .504
ם״ח התשל״ו ,עמ׳  :277התש״ס ,עמי  ;228ק״ת הוזשמ״ח ,עמ׳ .504

4
5

תקנות מס הכנסה )כללימ לאישור ולניהול קומות גמל( )תיקון מס׳ ,(17
התשמ״ס989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  47ו־ 243לפקודת מס הכנסה' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 51א

בתקנה 51א לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ״ד1964-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( -

2

)  ( 1בתקנת משנה)א( ,לפני ״מאזן אקטוארי״ יבוא ״דין וחשבון אקטוארי שיכלול״
ובמקום ״המאזן ייערך״ יבוא ״הדו״ח ייערך״;
) (2בתקנת משנה )ג( ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״ויכלול את כל הפרטים״
יבוא ״וייערך לפי המתכונת הקבועה בחלק א׳ לתוספת הרביעית; נכסים שנצברו
בקופה יירשמו לפי המאזן החשבונאי המאושר בידי רואה החשבון של הקופה לאותו
מועד״;
)(3

תקנת משנה )ד( תסומן )ה( ולפניה יבוא:
״)ד( במאזן אקטוארי כאמור בתקנות משנה )א( ו־)ב( יצויינו ההנחות
ששימשו בבסיס החישוב לפי הוראות הממונה ,ויתייחסו בין השאר לענינים
אלה:

תיקון תקנה 51ב

תיקון התוספת

)(1

הגידול השנתי בשכר הריאלי:

)(2

שיעור הריבית להיוון!

)(3

הוצאות הניהול״.

בתקנה 51ב לתקנות העיקריות ,אחרי ״את מאזנה האקטוארי״ יבוא ״כפי שהוגש לממונה
.2
לפי תקנה 51א ,ללא כל הערות או תוספות אחרות״.
.3

בתוספת הרביעית לתקנות העיקריות ,במקום חלק א׳ יבוא:

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳  ;120ס״ח התשמ״ז ,עמ׳ .2
ק״ת התשכ״ד ,עמ׳  !1302התשמ׳׳ט ,עמ׳  ,90עמ׳  474ועמי .1097
2
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המאזן האקטוארי
״חלל ,א׳

ליום  31בדצמבר
של שנת המאזן

)מתואם למדד״(

נכסים
.1

ליום  31בדצמבר
של השנה הקודמת

נכסים שנצברו ,לפי המאזן החשבונאי
של הקופה

 .2עתידה אקסוארית מיוחדת

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 .3ערך נוכחי של הכנסות עתידיות
מתשלומים לקופה
.4

ליוס  31בדצמבר
של שנת המאזן

)מתואם למדד*(

התחייבויות
 .1לפנסיונרים:
א .זיקנה ושארי זיקנה
ב .נכות
ג .שארי פעילים

xxx
xxx
xxx
סה״נ

.2

התחייבויות מקופות גמל לקיצבה
אחרות

xxxx

xxxx

.5

נכסים אחרים

xxxx

xxxx

.6

גרעון )עודף(

לעמיתים פעילים  -זכויות שכבר נצברו:
א .לקיצבת זיקנה ושארי זיקנה
ב .זכויות אחרות

xxx
xxx

סה״כ
.3

לעמיתים פעילים  -זכויות עתידיות עד
למועד הפרישה:
א .לקיצבת זיקנה ושארי זיקנה
ב .לקיצבתנכות
ג .לקיצבת שארי פעיל
ד .זכויות אחרות
סה״כ

xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

.5

התחייבויות לקופות גמל לקיצבה אחרות

xxxx

xxxx

.6

התחייבויות אחרות

xxxx

xxxx

 .4לעמיתים לא פעילים  -זכויות מוקפאות

סה״כ נכסים

ליום  31בדצמבר
של השנה הקודמת

סה״כ התחייבויות

• התאמה למדד תיעשה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן הידוע ב־ 31בדצמבר של שנת המאזן לעומת מדד המחירים לצרכן הידוע ב־ 31בדצמבר של השנה הקודמת.

ההנחות ששמשו כבסים החישוב )לפי הוראות הממונה(:
)(1
)(2
)(3
)(4

כ׳ בתמוז התשמ״ט ) 23ביולי (1989
שמעון פרס

)חמ (3-129

שר האוצר

צו המכס )הישבון על סובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא( )תיקון מס׳ ,(3
התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  160לפקודת המכס' ,אני מצווה לאמור:
תיקה הנספח

בנספח שאחרי התוספת לצו המכס )הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא(,
.1
התשכ״ט- 1968-
2

)(1

במקום ״פרט 13.02-2000״ יבוא:
״פרט  - 13.02הפרשות ותמציות צמחיות :תמרים פקטיניים פקטינטים
ופקטטים :אגאר־אגאד וריר צמחים ) (Mucilagesטבעי אחר ומעבים טבעיים
אחרים ,אם שונו או לא ,המופקים ממוצרים צמחיים״:

)(2

אחרי פרט  15.04יבוא:
״פרט  -15.06שומנים ושמנים אחרים ופיצוליהם ,של בעלי חיים ,אם מזוקקים
או לא ,אך שלא עברו שינוי כימי״;

)(3

אחרי פרט  15.14יבוא:
״פרט  - 15.15שומנים צמחיים ושמנים צמחיים אחרים קבועים )) (Fixedכולל
שמן חוחובה( ופיצוליהם ,אם מזוקקים או לא ,אך שלא עברו שינוי כימי״;

)(4

אחרי פרט  15.17יבוא:
״פרט  -15.18שומנים ושמנים צמחיים או של בעלי חיים ופיצוליהם ,רתוחים,
מחומצנים ,נטולי מים ,מגפרתים ,מנושפים ) (Blownאו שפולמרו (Poiyme-
) risedעל ידי חום ,בריק או בגז אינרטי ,או ששונו כימית בדרך אחרת ,למעט
אלה שבפרט  ;15.16תערובות או תכשירים שאינם ראויים למאכל ,של שומנים
או של שמנים צמחיים או מבעלי חיים או מפיצולים של שומנים או של שמנים
שונים שבפרק זה ,של״פ -
פרט  - 15.22סחיט עור) (Degrasשאריות שנותרו מעיבוד חמרים שומניים או
משעוות של בעלי חיים או של צמחים.
פרק  - 16תכשירי מזון מעובדים :משקאות כהלים ,חומץ ,טבק ,ותחליפי טבק
מעובדים״:

1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ׳ .39
ק״ת התשכ״ט ,עמי  :514התשמ״ט עמי .690
קובץ התקנות  ,5209ז׳ באב התשמ׳׳ט8.8.1989 ,

)(5

במקום פרט  17.02ופרט  17.04יבוא:
״פרס  - 17סוכר לסוגיו וממתהים של פוכר״;

)(6

אחרי פרט  18.02יבוא:
״פרט  - 19.02 - 2000פסטה ממולאת אם מבושלת או מעובדת בצורה אחרת״:

) (7אחרי פרט  19.04יבוא:
״פרט  - 19.05-1000לחם פריך״.
) (8אחרי פרט  24.01יבוא:
״פרט  - 27.07-5000תערובות פחמימניות אחרות שי 65%מהן או יותר ,לפי
נפח )לרבות הפסדים( ,מזוקקים ב־ 250מעלות צלזיוס לפי שיטת .Astmd 86
פרטים  27.09 -עד  - 27.15שמנים מינרלים ומוצרים שמתקבלים מזיקוקם של
שמנים אלה :חומרים ביטומיניים; שעוות מינרליות.
פרט  - 29,01פחמימנים אציקליים
פרט  - 29.02פחמימנים
פרט  - 34.03תכשירי סיכה )לרבות תכשירי שמן לחיתוך ,תכשירים להתרת
ברגים או אומים ,תכשירים למניעת חלודה או שיתוך ) (Corrosionותכשירים
להתרת תבנות ,המבוססים על חמרי סיכה( ותכשירים מהסוג המשמש לעיבוד
בשמן או במשחת סיכה בעבור חמרי טקסטיל ,עור פרוות או חמרים אחרים ,אך
למעט תכשירים המכילים ,כמרכיבים בסיסיים 70% ,או יותר ,לפי משקל,
שמני נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים .-
פרט  - 34.04שעווה מלאכותית או שעוות מעובדות״.
כ״ד בתמוז התשמ״ט ) 27ביולי (1989
3-2112

m

(

שמעון פרס
שר האוצר

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()חשלום למימון
צרכים מיוחדים( )תיקון מס׳  ,(6התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,'1950-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון
.1
צרכים מיוחדים( ,התשמ״ד־ , 1984במקום הטבלה יבוא:

תיקון תקנה

2

תוספת בשקלים חדשים

)א( הסעיף -

1
2

36.93

)(1

סעיף)7ב(

)(2

םעיף)7ג(

36.93

)(3

סעיף)7ד(

36.93

ס׳׳ח התש״י ,עמי  :162התשמ״ז ,עמי .42
ק׳׳ת התשמ״ד ,עמי  :1394התשמ״ט ,עמ׳ .590

קובץ התקנות  ,5209ז׳ באב התשמ״ט8.8.1989 ,
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תוספת בשקלים חדשים

)(4

סעיף )7ה(

36.93

)(5

סעיף )8ב(

120.28

)(6

סעיף )8ג(

 120.28בתוספת  49.12בעד כל יתום שלאחר הראשון

)(7

סעיף )8ד(

36.93

)(8

סעיף )8ה(

36.93

)(9

סעיף )9א(

46.46

)(10

סעיף (1)13

46.46

)(11

סעיף (2)13

 37.69בתוספת  34.04בעד כל יתום שלאחר הראשון

)(12

םעיף13ב)(1

46.46

)(13

סעיף13ב)(2

 46.46בתוספת  34.04בעד כל יתום שלאחר הראשון

)ב( לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף )8ב( או ) 8ג( והיא
אם ליתום של הנספה שמלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו  21שנים
תחילה

.2

77.40

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

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
יצחק רבין

<חמ 13-1501

שר הבטחון

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעוד השכר הקובע ,הדרגה הקובעת
והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ס989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח משולב[/
)להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
תיקו! סעיפים
1

י"

4

תחילה

בצו הנכים )תגמולים ושיקום()העלאת שיעור השכר הקובע ,הדרגה הקובעת ,והתגמול
.1
לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( ,התשמ״ח- 1987-
2

.2

)(1

בסעיף  ,1במקום ״81%״ יבוא ״85%״!

)(2

בסעיף  ,4במקום ״96%״ יבוא ״100.6%״.

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

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
<חמ 13-1755

יצחק רבין
שר הגטחון

סייח התשי״ט ,עמי  :270התשמ״ד ,עמ׳ .140
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳  :208התשמ״ט ,עמ׳ .606
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קובץ התקנות  ,5209ז׳ באב התשמ׳׳ט8.8.1989 ,

תקנות הנכים)תגמולים ושיקום()תשלום למימון צרכים מיוחדים()תיקון מס׳ ,(6
התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו־ 48לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[' ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים(,
.1
התשל״ז , 1977-במקום הטבלה יבוא:

תיקיו ת ק נ ה !

2

דרגת הנבות והמצב המשפחתי

 .1מ־ 40%עד 49%

התוספת בשקלים חדשים

63.84

.2

מ־ 50%עד 59%

95.76

.3

מ־ 60%עד 69%

127.68

.4

מ־ 70%עד 79%

159.60

 .5מ־ 80%עד 100%

191.52

- 100% 6.
)א( בשל שיתוק גפיים תחתונות )פרפלגיה(:
רווק ,גרוש או אלמן

510.72

נשוי

351.12

)ב( בשל שיתוק חצי גוף )המיפלגיה(:
רווק ,גרוש או אלמן

383.04

נשוי

191.52

)ג( בשל עיווקן מלא:
רווק ,גרוש או אלמן

1436.40

נשוי

1117.20

 + 100% 7.נכות מיוחדת
)א( בשל קטיעת  2רגליים מתחת לברך:
רווק ,גרוש או אלמן.

654.36

נשוי

526.68

)ב( פרפלגיה ,פגוע ראש שאינו שולט על הסוגרים ,קטוע שתי רגליים
אחת לפחות מעל לברך ,קוודרופלג שאינו מעסיק מלווים:
רווק ,גרוש או אלמן

1117.20

נשוי

989.52

)ג( המיפלגיה ,פגוע ראש השולט על הסוגרים ,קטוע  2ידיים:
רווק ,גרוש או אלמן

989.52

נשוי

798.00

י ס״ח התשי״ט ,עמי  :276התשמ״ז ,עמי .140
ק״ת התשל״ז ,עמ׳  :861התשמ״ט ,עמי .606
2

קובץ התקנות  ,5209ז׳ באב התשמ׳׳ט8.8.1989 ,
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התוספת בשקלים חדשים

דרגת הנכות והמצב המשפחתי

)ד( קוודרופלג שמעסיק מלווים:

תחילה

.2

רווק ,גו־נש או אלמן

782.04

נשוי

654.36

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

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

)חמ (3-700

שר הבטחון

תקנות הנכים )סיפול רפואי( )תיקון מס׳  ,(5התשמ״ס989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה !4א

תחילה

בתקנה 14א)א() (1לתקנות הנכים)טיפול רפואי( ,התשי׳׳ד , 1954-במקום ״ל־60%״ יבוא
.1
״ל־63.5%״ ובמקום ׳׳לי84%״ יבוא ״ל־88.9%״.
2

.2

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

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
יצחק רבין
שר הבטחון

<חמ 2ד7־>3

1
2

ס״ח התשי״ט ,עמי  ;276התשמ״ד ,עמי .140
ק״ת התשי״ד ,עמי  :500התשמ״ח ,עמי .206

תקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
וההליכה( )תיקון מס׳  ,(7התשמ״ט989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  7ד ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[  ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 3

בתקנה  3לתקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
.1
וההליכה( ,התשמ״ד , 1984-בפסקה ) ,(1בטור ב׳ ,במקום ״55%״ יבוא ״57.4%״.
2

תחילה

.2

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

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
<תמ 44״>3-

יצחק רביו
שר הבטחון

ס״ח התשי״ט ,עמי  :276התשמ״ד ,עמי .140
ק״ת התשמ״ד ,עמי  :2068התשמ״ט ,עמי .607
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קובץ התקנות  ,5209ז׳ באב התשמ״ט8.8.1989 ,

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום()לימודים לרכישת מקצוע()תיקון מס׳ ,(4
התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  45ו־ 48לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[  ,אני מתקין תקנות אלה:
,

בתקנה  17לתקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( ,התשמ״ח-
.1
 , 1987בתקנת משנה )א()- (3

תיקיו תקנה 17

2

) (1בפסקת משנה)א( ,במקום ״ל־29%״ יבוא ״ל־30.7%״ ובמקום ״ל־43%״ יבוא
״ל'45.5%״;
) (2בפסקת משנה)ב( ,במקום ״ל־43%״ יבוא ״ל־45.5%״ ובמקום ״לי60%״ יבוא
״ל־63.5%״;
) (3בפסקת משנה)ג( ,במקום ״ל־60%״ יבוא ״ל־63.5%״ ובמקום ״לי84%״ יבוא
״ל־88.9%״.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״ט ) 2באפריל .(1989

.2

תחילה

י׳ בתמוז התשמ״ט ) 13ביולי (1989
יצח ק ר בין

<חמ (3-1752

שר הבטחון
י סייח התשי״ט ,עמי  :276התשמ״ד ,עמי .140
ק״ת התשמ״ח ,עמי  ,40עמי  496ועמי  :878התשמ׳׳ט ,עמי .591
2

צו הביטוח הלאומי )שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות מטעמי צדק(
)הוראת שעה( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ג ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח-
 ,'1968בהתייעצות עם שד האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מצווה
לאמור:
.1
המוסד.

שיעור ההפרשה השנתית הנקוב בסעיף 198ב לחוק ישונה מ־ 0.1%ל־ 0.01%מתקבולי

הפחתת שיעור

.2

תחולתה של תקנה  1לגבי שנות הכספים  1988עד .1993

תחולה

ח׳ בתמוז התשמ״ט ) 11ביולי (1989
)חמ (3-392

1

יצחק שמיר
ראש הממשלה •
ושר העבודה והרווחה

0״ח התשכ״ח ,עמ׳  :108התשמ״ח ,עמי  :72ק״ת התשמ״ז ,עמי .1347

קובץ התקנות  ,5209ז׳ באב התשמ״ט8.8.1989 ,
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תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)תיקון( ,התשמ״ס989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי״ד ,'1954-ולאחר
התייעצות בועדה מייעצת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשל״ט) 1979-להלן  --התקנות העיקריות(,
.1
בתקנה  ,1בהגדרת ״תוצרת״ ,המלים ״כמפורט בתוספת״  -יימחקו.
2

תיקון תקנה 10

.2

הוספת תקנה 11א

.3

בתקנה ) 10ב( לתקנות העיקריות -
) (1בפסקה ) ,(1אחרי ״שם היצרן״ יבוא ״או מספרו או שם תחנת האריזה או קוד
מוכר״:
אחרי פסקה ) (1יבוא:

)(2

״)1א(

אחרי תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:
 11א .לא תאושר תוצרת אלא אם כן נתקיימו בה ההוראות המפורטות בתקנות
אלה ובתוספת הראשונה ,ובתוצרת הנזכרת בתוספת השניה  -גם ההוראות
המפורטות בה״.

״קיום הוראות

הוספת תוספת

שם היצואן ומען או קוד מוכר״:

התוספת לתקנות העיקריות תיקרא ״תוספת שניה״ ולפניה יבוא:

.4

״תוספת ראשונה
בתוספת זו ,״תוצרת״  -תוצרת המסופקת בצורה טריה לצרכן ,למעט תוצרת לתעשיה.
.1

דרישות איכות יסודיות
בכפוף להוראות המיוחדות לגבי כל סוג והסבילות המותרת ,על התוצרת להיות:
שלמה ,בריאה ,אופיינית למין ואן ,חופשית מפגיעות מזיקים ומחלות ,נקיה ,חופשית
מסימנים נראים של חומר זר ,חופשית מטעם וריח זרים ,מפותחת ובמצב הבשלה שיאפשר
לה לעמוד בטיפול ובמשלוח ויבטיח הגעה ליעד במצב ובאיכות משביעי רצון.

.2

סיווג
התוצרת תסווג לשניים או שלושה סוגי איכות כמוגדר להלן:
א.

סוג ״מעולה״ : E X T R A
תוצרת בסוג זה חייבת להיות באיכות מעולה ,איפיינית למין ולזן ,ללא פגמים וללא
סטיות.

ב.

סוג :1
תוצרת בסוג זה חייבת להיות באיכות טובה ואופיינית למין ולזן! יותרו סטיות קלות
בצורה ובצבע וכן פגמים מכניים קלים ושטחיים שהגלידו ,בתנאי שאינם משפיעים על
ההופעה הכללית וכושר ההשתמרות של התוצרת.

ג.

סוג :2
בסוג זה תותר תוצרת שאיכותה אינה תואמת את דרישות סוג ״מעולה״ וסוג  1אולם
תואמת את דרישות האיכות היסודיות;

ס״ה התשי״ד ,עמי  :137התשכ״ח ,עמ׳ .56
ק״ת התשל״ט ,עמ׳  :577התשמ״ח ,עמ׳ .675
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יותרו סטיות בצורה ובצבע וכן פגמים מכניים ,בתנאי שאינם משפיעים על התכונות
ההכרחיות הקשורות להופעה הכללית ולכושר ההשתמרות של התוצרת.
מיון לגודל

.3

המיון לגודל של התוצרת יבוצע על פי אחד או יותר מהמדדים הבאים :קוטר ,היקף ,אורך,
משקל או מדד אחר שנקבע .לא תאושר תוצרת החורגת מתחומי הגדלים שנקבעו.
״נקבעו״ ,לענין סעיף זה  -נקבע בידי מנהל שירות הבקורת במשרד החקלאות.
סבילות

.4

הסבילות באיכות ובמיון לגודל תיקבע על פי מספר או משקל של יחידות התוצרת בכל מכל
שאינם עונים ..על דרישות סוג האיכות המסומן על המכל.
א.

באיכות -
.1

בסוג ״מעולה״
בכל מכל לא יהיו יותר מ־ 5%ממספר או משקל של יחידות התוצרת שאיכותם
אינה תואמת דרישות הסוג ,אך תואמת דרישות סוג .1

.2

בסוג :1

:EXTRA

בכל מכל לא יהיו יותר מ־ 10%ממספר או משקל של יחידות התוצרת שאיכותם
אינה תואמת דרישות הסוג ,אך תואמת דרישות סוג .2
.3

בסוג :2
בכל מכל לא יהיו יותר מ־ 10%ממספר או משקל של יחידות התוצרת שאיכותם
אינה תואמת דרישות הסוג ,אך ניתנת לצריכה.

ב.

במיון לגודל -
בכל הסוגים תותר חריגה עד  10%ממספר או משקל של יחידות התוצרת במכל אשר
אינם תואמים את הגודל המסומן על המכל״.

י״ט בסיון התשמ״ט ) 22ביוני (1989
א ב ר ה ם כץ־ עוז
שר החקלאות

<חמ (3-651

תקנות להגנת חיית הגו )תיקון( ,התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק להגנת חיית הבר ,התשט״ו ,'1955-אני מתקין תקנות
אלה:
בתקנה  4לתקנות להגנת חיית הבר ,התשל״ו , 1976-בסופה ,במקום ״חמש עשרה״ י א
.1
״עשר״.
2

ב ו

תיקון תקנה 4

י״ג בתמוז התשמ״ט ) 16ביולי (1989
<חמ (3-524

א ב ר ה ם כץ עוז
שר החקלאות

ס״ח התשט״ו ,עמ׳  !10התשל״ד ,עמי .143
ק״ת התשל״ו ,עמ׳  ¡2631התשל״ח ,עמ׳ .1723
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צו הגנת הצדבן )סימון טובין( )תיקון מס׳  ,(15התשמ״ט989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17להוק הגנת הצרכן ,התשמ׳׳א '1981-אני מצווה לאמור:
/

תיקון התוספת
השלישית

בתוספת השלישית לצו הגנת הצרכן )סימון טובין( ,התשמ״ג , 1983-במקום ״.26
.1
מחשבים אישיים״ יבוא:
2

״ .26מחשבים אישיים כולל מדפסת״.
תחילה

תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו.

.2

כ״ד בתמוז התשמ׳׳ט ) 27ביולי (1989
אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

)חמ (3-1556
י סייח התשמ״א ,עמי .248
ק״ת התשמ״ג ,עמי  !862התשמ״ז ,עמי  ¡210התשמ״ט ,עמ׳ .941
2

הודעת מס עדך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( )מס׳  ,(2התשמ״ט~1989
בתוקף הוראת תקנה  3לתקנות מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( ,התשמ״ד ,'1984-אני
מודיע לאמור:
העלאת אגרה

נוסח תקנה  1לתקנות האמורות הוא החל ביום כ״ח בסיון התשמ״ט ) 1ביולי (1989
.1
כדלקמן:
.1

׳׳הגדלת סכומים

הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצידם:
)(1

בסעיף  55 - 94שקלים חדשים:

)(2

בסעיף  80 - 95שקלים חדשים״.

י״ז בתמוז התשמ״ט ) 20ביולי (1989
שמעון פרס
שר האוצר

)חמ (3-1407
י ק״ת התשמ״ד ,עמי  ¡1409התשמ״ט ,עמי .212

צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותים)הוראת שעה()שינוי התוספת השלישית
לחוק( )מס׳  ,(8התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
השלישית

.1

בתוספת השלישית לחוק ,במקום פסקה ) (168יבוא:
2

״) (168עמלות עבור שירותי תאגידים בנקאיים ,למעט עמלות או כל חיוב אחר עבור
השירותים המפורטים להלן:
)א( שירותי בנקים -
)(1

פעולות במטבע ישראלי:
)א( מחיר פנקס שיקים רגיל:

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ז ,עמי  ¡1035התשמ״ח ,עמ׳ ) 1034התשמ׳׳ט ,עמ׳ .(780
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)ב( משיכה מהחשבון באמצעות המסלקה!
)ג( משיכת מזומנים באמצעות פקיד דלפק:
)ד( עמלה עבור רישום שירות משירותי התאגידים הבנקאיים )דמי ניהול
חשבון(;
)ה( הפקדת שיק לחשבון באמצעות פקיד דלפק:
)ו( רישום פעולות יזומות על ידי הבנק )תיקוני טעויות ,חיובים וזיכויים של
ריבית ,חיובי עמלות וכדומה(:
)ז( חיובים על פי הרשאה;
)ח( הנפקה ,שימוש ,וחידוש של כרטיס המיועד אך ורק למשיכת כסף או
לקבלת מידע באמצעות מכשירי בנק ממוכנים.
) (2פעולות בניירות ערך ישראליים:
)א( העברת ניירות ערך לפקדון אחר:
)ב( תשלומי ריבית ופדיונות של מילווה מהסוג הנקוב בתוספת הראשונה של
חוק המילוות )הוראות שונות( ,התשל״ח; 1977-
3

)ג( משיכה בעין של ניירות ערך מהפקדון.
) (3פעולות במטבע חוץ:
)א( פעולות קופה:
)(1

קניה/מכירה של מזומנים במט׳׳ח נגד תשלום או זיכוי בשקלים!

)(2

קניה/מכירה של המחאות נוסעים נגד תשלום או זיכוי בשקלים!

)(3

משיכת מט׳׳ח במזומן מהחשבון;

)ב( פעולות בחשבונות פת׳׳מ פיצויים -
) (1פקודות תשלום מחו״ל  -העברה חד־פעמית!
) (2פקודות תשלום מחו׳׳ל  -רנטה חודשית )הוראה קבועה(!
) (3דמי ניהול חשבון!
)(4

המרה מהחשבון לשקלים.

)ג( העברות -
העברות מט״ח לבנק אחר בארץ.
)ב( שירותי בנכים למשכנתאות -
) (1חיוב חד פעמי )דמי פתיחת תיק(;
) (2דמי גוביינא על תשלומים חודשיים״.
כ׳ בתמה התשמ״ט ) 23ביולי (1989
<חמ (3-1977

נ

שמעון פרס
שר האוצר

0׳׳ח התשל״ח ,עמ׳  !18התשמ״ח ,עמ׳ .199
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הודאת שעה()מחירים מרביים לדבש(,
התשמ"ט989-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו '1985-אנו מצווים לאמור:
/

.1

בצו זה -

״מע׳׳מ״  -מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו! 1975-
2

״דבש״  -כמשמעותו בתקן הישראלי ת״י  373־־ סיון התש״ל )יוני  - (1970דבשי־!
״מכל״  -מכל עשוי חומר פלסטי או זכוכית והמכיל כמות דבש שמשקלה נקוב בסעיף !3
״קופסת פח״  -קופסה העשויה פח או חומר מתכתי אחר והמכילה כמות דבש שמשקלה נקוב
בסעיף !3
״אריזת שי״  -אריזת שי לדבש שאישר מנהל המועצה לייצור ולשיווק של דבש.
שיווק דבש
באריזות שי

מסיר מרבי
לדבש במכלים
או בקופסאות פוו

לא ישווק משווק דבש באריזת שי ,אלא אם כן קיבל לכך את אישור המועצה לייצור
.2
ולשיווק של דבש.
.3

המחיר המרבי בשקלים חדשים למכלים או לקופסאות פח המכילים דבש יהיה כלהלן:
במכירה לקמעונאי
ללא מע״מ

הפריט

במכירה לצרכן
כולל מע״מ

מכל  170גרם

1.93

2.53

מכל  200גרם

2.34

3.10

מכל  350גרם

3.86

5.10

מכל  500גרם

5.48

7.25

10.51

13.90

14.74

19.50

מכל  3ק״ג

29.72

39.30

קופסת פח  3ק״ג

30.09

39.80

מכל  1ק״ג
מכל  1.5ק״ג

.4

מחירו של דבש גלמי לחקלאי יהיה  5.80שקלים חדשים לק״ג ללא מע״מ.

סייג לתחולה

.5

הוראות צו זה לא יחולו על מחירו של דבש המשווק באריזות שי.

ביטול

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים לדבש(,
.6
התשמ״ח - 1988-בטל.

מחיר מרבי
לדבש גולמי

4

תחילה

.7

תחילתו של צו זה ביום כ״ו בסיון התשמ״ט ) 29ביוני .(1989

כ״ג בסיון התשמ״ט ) 26ביוני (1989
שמעון פרס
שר האוצר

<חמ (3-1978

1
2
נ
4

ס״ח
ס״ח
ק״ת
ק״ת

התשמ״ו ,עמ׳ .2
התשל׳׳ו ,עמ׳ .52
התשל׳׳א ,עמ׳ .255
התשמ׳׳ח ,עמ׳ .652
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