רשומות

קובץ התקנות
כ״ג בכסלו התש״ן
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תקנות שירות התעסוקה)תחולת החוק על המדינה כמעביד()תיקון( ,התש״ן,1989-

עמוד
162 . . . . . . .

תקנות שירות התעסוקה )פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי עובדי רשויות מקומיות( )תיקון(,
. .
התש״ן־1989-

162

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :854מעלות-כרמיאל )קטע כרמיאל  -תפן((
)תיקון( ,התש״ן1989-

162

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :899עוקף נטועה :צומת דרכים 899
עם ) 8944מזרח( :צומת דרכים  899עם ) 8933מערב()תיקון( ,התש׳׳ן1989-

. .

163

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :90אילת-מטולה )קטע עוקף ראש פינה(:
דרך הגישה לראש פינה :דרך הגישה למחניים-כפר הנשיא()תיקון( ,התש׳׳ו־1989

163

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :90ראש פינה-קרית שמונה ,קטע שמורת
עין האווזים( ,התש״ן1989-

164

צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()מחלף)צומת( הכפר הירוק( ,התש״ן1989-

. . . . .

165

הודעת מם שבח מקרקעין)מס רכישה( ,התש׳׳ן1989-

165

הודעת הנוטריונים)אגרות נוטריון( ,התש״ן1989-

166

הודעת סימני המסחר ,התש״ן1989-

166

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)אגרת רשיון( ,התש״ן1989-

167

הוראות בנק ישראל)נכסים נזילים()תיקון( ,התש״ן1989-

.

168

תקנות שידות התעסוקה )תחולת החוק על המדמה כמעביד()תיקון(,
התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים )32ב( 87 ,ו־ 89לחוק שירות התעסוקה ,התשי״ט ,'1959-אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  (1)2לתקנות שירות התעסוקה )תחולת החוק על המדינה כמעביד( ,התשכ״א-
.1
 , 1960במקום ״י״ח או דרגה גבוהה ממנה בדירוג האחיד ,או דרגה 6״ יבוא ״י״ט או דרגה גבוהה
ממנה בדירוג האחיד ,או דרגה ד״.
2

ג׳ בחשון התש״ן ) 1בנובמבר (1989
יצחק שמיר
ראש הממשלה
ושר העבודה והרווחה

<חמ (3-948

1
2

סייח התשי״ט ,עמי .32
ק״ת התשכ״א ,עמי  ;482התשמ״ז ,עמ׳ .343

תקנות שירות התעסוקה )פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי עובדי דשויות
מקומיות( )תיקון( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )32ב( ו־ 89לחוק שירות התעסוקה ,התשי״ט , 1959-אני מתקין
תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 1

בתקנה )1א( לתקנות שירות התעסוקה )פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי עובדי רשויות
.1
מקומיות( ,התשכ״ו , 1966-במקום ״י״ז או דרגה גבוהה ממנה בדירוג האחיד ,או דרגה 5״ יבוא
״י״ט או דרגה גבוהה ממנה בדירוג האחיד ,או דרגה ד״.
2

ג׳ בחשון התש׳׳ן ) 1בנובמבר (1989
יצח ק שמי ר

)חמ (3-1002

ראש הממשלה
ושר העבודה והרווחה
1
2

ס״ח התשי״ט ,עמי .32
ק״ת התשכ׳׳ו ,עמי  ¡1480התשמ׳׳ד ,עמי .600

צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()דדך מס׳  :854מעלות  -כרמיאל)קטע
כרמיאל  -תפן(( )תיקון( ,התש״ן1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח( דרך מס׳  :854מעלות  -כרמיאל)קטע
.1
כרמיאל  -תפן( ,התשמ״ב- 1982-
2

) (1לפני גוש  18820והאמור לצידו ,יבוא ״58 ,54 ,52 ,51 ,31 - 18807״!
1
2

162

ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳  :40ס׳׳ח התשכ׳׳ו ,עמי .4
ק״ת התשמ״ב ,עמ׳ .1236
קובץ התקנות  ,5235כ״ג בכסלו התש׳׳ן21.12.1989 ,

) (2לצד גוש  ,18820אחרי '61״ יבוא ״67 ,63 ,62״;
) (3לצד גוש  ,18810אחרי '28״ יבוא ״38 ,29״;
) (4לצד גוש  ,18811אחרי ׳8״ יבוא ״11״;
) (5לצד גוש  ,19117אחרי ׳101״ יבוא ״103״;
) (6לצד גוש  ,19133אחרי ׳32״ יבוא ״33״;
) (7לצד גוש  ,19137אחרי ׳110״ יבוא ״111״!
) (8לצד גוש  ,19140אחרי ׳25״ יבוא ״68״.
כ״ט בחשון התש״ן ) 27בנובמבר (1989
דוד לוי
שר הבינוי והשיכון

)וומ (3-162

צו דרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מס׳  :899עוקף נטועה; צומת
דרכים  899עם ) 8944מזרח(; צומת דרכים  899עם ) 8933מערב( )תיקון(׳
התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
בתוספת לצו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :899עוקף נטועה :צומת
.1
_ 2
״ _
דרכים  899עם  8944מזרח(; צומת דרכים  899עם ) 8933מערב(,
ה

ת

ש

מ

ט

8

8

9

1

תיקון ושינוי
התוספת

) (1לצד גוש  ,19712אחרי ״3״ יבוא ״4״;
) (2לצד גוש  ;19713במקום ״ללא חלוקה )בהסדר(״ יבוא "3 ,2 ,1״!
לצד גוש  ,19727במקום ״ללא חלוקה )בהסדר(״ יבוא ״1״.

)(3

כ״ט בחשון התש״ן ) 27בנובמבר (1989
דוד

)חמ (3-162

לוי

שר הבינוי והשיכון
1
2

ע׳׳ר  ,1943תוס׳  ,1עמי  ¡40ס״ח התשכ״ו ,עמ׳ .4
ק״ת התשמ״ט ,עמ׳ .63

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דדך מס׳  :90אילת-מטולה )קטע
עוקף ראש פינה(; דדך הגישה לראש פינה; דרך הגישה למחניים-כפר הנשיא(
)תיקון( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
בתוספת לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :90אילת  -מטולה
.1
)קטע עוקף ראש־פינה(; דרך הגישה לראש־פינה; דרך הגישה למחניים  -כפר הנשיא(,
התשמ״ח- 1988-

תיקון התוספת

2

1
2

עייר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳  ¡40ס׳׳ח התשכ׳׳ו ,עמי .4
ק׳׳ת התשמ׳׳ח ,עמי .848

קובץ ה ו ק נ ו ת  ,5235כ״ג בכסלו התש״ן21.12.1989 ,

163

) (1לצד גוש  ,13,948החלקות  - 5 ,4 ,3 ,2יימחקו!
) (2לצד גוש - 13,949
)א( לפגי ״6״ יבוא ״5 ,4 ,3 ,2 ,1״!
)ב( אחרי ״26״ יבוא ״32״;
)ג( אחרי ״33״ יבוא ״36״.
כ״ט בחשון התש״ן ) 27בנובמבר (1989
דוד

)חמ (3-162

לוי

שר הבינוי והשיכון

צו הדדכימ ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()דדך מס׳  :90ראש פינה-קדית שמונה,
קטע שמורת עין האווזים( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
תחולת הפקודה
ע לד ר

י

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטרים בקטע המתחיל בנקודת ציון -285.498
.1
 203.550על דרך מם׳  90ראש פינה-קרית שמונה  ,והמסתיים בנקודת ציון 283.600 - 283.955
על הדרך האמורה.
2

הדרך העוברת בחלקות ובגושים המפורטים בתוספת וגבולותיה מסומנים לשם זיהוי בקו
אדום במפה מס׳ כ־ 7227הערוכה בקנה מידה  1:2,500והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום
ז׳ בכסלו התש״ן ) 5בדצמבר .(1989
רשות לעיין
ב מ פ ה

העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון ,נצרת
.2
עילית ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
)סעיף (1
חלקות

גושים

13506
13001
13505

13006
13508

13 ,1
4 ,3
,48 ,45 ,43
,53 ,52 ,51
,58 ,57 ,56
,63 ,62 ,61
72 ,71 ,70
ללא חלוקה
ללא חלוקה

,49
,54
,59
,64

,50
,55
,60
,65

ז׳ בכסלו התש״ן ) 5בדצמבר (1989
)חמ (3-162
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי  ;40ס״ת התשכ״ו ,עמי .4
ק״ת התשכ׳׳ד ,עמ׳ .816

164

דוד לוי
שר הבינוי והשיכון

קובץ התקנות  ,5235כ׳׳ג בכסלו התש׳ץ21.12.1989 ,

צו הדרכים ומסילות הכחל )המה ופיתוח( )מחלף )צומת( הכפר הידוק(,
התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
הפקודה תחול על הצומת)מחלף( שבו מתחברים דרך גלילות  -מורשה עם דרך רמת־גן -
.1
י ^
הרצליה  ,בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת :גבולות
2

3

ה צ ו מ ת

מ ס ו מ נ

ם

ס

ז י ך ; ו י

ב

צ

ב

ע

א

ו

ו

ם

תחולת הפקודה
על הדרך

במפה מס׳ כ/7186/ה־ 01הערוכה בקנה מידה  1:2,500והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום כ״ט
בחשון התש״ן ) 27בנובמבר .(1989
צו זה מתקן את צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()בביש 13א :גלילות  -מורשה -
.2
הצטלבות עם כביש  :141רמת־גן-הרצליה :צומת הכפר הירוק( ,התש״ל : 1970-השטחים
הצבועים בצבע צהוב במפה האמורה בסעיף  - 1בטלים.

תיקון לצו
התש״ל1970-

היןתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תליאביב והמרכז,
.3
רח׳ ה״צל  ,180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיין

4

ב מ פ ה

תוספת
חלקות

גושים

4
8 ,7 ,6 ,5
,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,2
,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
,279 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24
.413 ,281 ,280

6333
6613
6614

כ׳׳ט בחשון התש״ן ) 27בנובמבר (1989
דוד

)וומ (3-162

לוי

שר הבינוי והשיכון
1
2
3
4

ע״ר
ק״ת
ק״ת
ק׳׳ת

 ,1943תוס׳  ,1עמי  :40ס״ח החשכ״ו ,עמ׳ .4
התשכ׳׳ב ,עמ׳  !2558ק״ת התשכ׳׳ד ,עמי .1285
התשכ׳׳ד ,עמ׳ .790
התש״ל ,עמ׳ .1932

הודעת מס שבח מקרקעין )מס רכישה( ,התש״ן989-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות מם שבח מקרקעין)מם רכישה( )תיקון מס׳ ,(4
התשנ;׳׳ד ,'1984-אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד ,שווי הזכות במקרקעין בתקנות  2ו־ 16לתקנות מס שבח מקרקעין
.1
״ן
)מס רכישה( ,התשל׳׳ה) 1974-להלן  -התקנות העיקריות( ,הוא מיום י״ז ב ת י
) 16באוקטובר  (1989ואילך כך:
2

ש ר

1
2

ה ת ש

עדכון שווי

.

הזכות במקרק»

ק״ה התשמ׳׳ד ,עמי .1958
ק״ה התשל׳׳ה ,עמי  :140התשמ״ט ,עמי .1384

קובץ התקנות  ,5235כ״ג בכסלו התש״ן21.12.1989 ,

165

) (1בתקנה )(2)2א( לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״ 57,110שקלים
חדשים״ בא ״ 62,405שקלים חדשים״ ובמקום ״ 141,530שקלים חדשים״ בא
״ 154,655שקלים חדשים״:
) (2בתקנה )16ב( לתקנות העיקריות ,בפסקאות ) (2ו־) ,(3בכל מקום ,במקום
״ 43,690שקלים חדשים״ בא ״ 47,745שקלים חדשים״.
י״ז בתשרי התש״ן ) 16באוקטובר (1989
משה גביש

)חמ (3-232

מנהל מס שבח מקרקעין

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ד( לתקנות הנוטריונים )אגרת נוטריון( ,התשל״ז) '1977-להלן
 התקנות( ,אני מודיע לאמור:העלאת אגרות

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנות  1ו־ 2לתקנות מיום ד׳ בטבת התש״ן
.1
) 1בינואר  (1990כך:
״אגרת רשיון

האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף  5לחוק היא
.1
 279שקלים חדשים.

אגרה שנתית

האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם בחודש תשרי של כל שנה ,כאמור
.2
בסעיף  6לחוק ,היא  279שקלים חדשים.״

ה׳ בכסלו התש״ן ) 3בדצמבר (1989
חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

<חמ (3-662

ק״ת התשל״ז ,עמ׳  !1724התשמ״ט ,עמי .943

הודעת סימני המסחר ,התש״ן989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן)ה( של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר'1940 ,
)להלן  -התוספת הראשונה( ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן)א( של התוספת הראשונה החל
.1
ביום ד׳ בטבת התש״ן ) 1בינואר  (1990כך:
א

״)א( .1

עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי
סעיף  7לפקודה

279

) .2א( עם הגשת הודעת התנגדות ,בקשה לתיקון פנקס או
בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים )24א(,
 38או  41לפקודה

140

)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף )24ו( לפקודה
1

166

בשקלים חדשים

70

ע״ר  ,1940תוס׳  ,2עמ׳  :192ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  :1272התשמ״ט ,עמ׳ .989

קובץ התקנות  ,5235כ״ג בכסלו התש׳ץ21.12.1989 ,

נשקלים חדשים

) .3א( עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי
558

סעיף  32לפקודה ,אגרת חידוש

14

)ב( אגרת פיגור לפי תקנה (2)52
)ג( אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה (1)53
.4

210

עם הגשת בקשה לשינוי ברישום ,העברת בעלות ,רישום
רשות או ביטולה לפי סעיפים )36א()49 ,37 ,א( 51 ,או 52
לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא
נקבעה אגרה אחרת

28
140

.5

בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78

.6

בעד אישור כל רישום)תעודה או נסח( לפי סעיף )6ב( לפקודה

8

.7

בעד צילום כל מסמך ,לכל עמוד

1

.8

עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה )22ג(

.9

אגרת פרסום

140
דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מעת לעת״

ה׳ בכסלו התש׳׳ן ) 3בדצמבר (1989
מיכאל אופיר
רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

<חמ 0-1129

הודעונ רישום קבלנים לעבודות הנדסה מאיות )אגדת רשיון( ,התש״ן־989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת
רשיון( ,התשמ״א) '1980-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב עליית מדד אוקטובר  1989לעומת מדד אוקטובר  ,1988ישתנו הסכומים שבתקנה !
.1
לתקנות• ונוסחה יהיה דלקמן:
״אגרת רשיון

.1

שינוי סכומים

בעד מתן רשיון לפי סעיף )3ג( לחוק תשולם אגרה כלהלן:
א .ענף ראשי  140 -שקלים חדשים!
ב .ענף משנה  84 -שקלים חדשים!
ג .ענף ראשי נוסף  -מחצית הסכום הנקוב בפסקה א׳!
ד .ענף משנה נוסף  -מחצית הסכום הנקוב בפסקה ב׳.״

כ״א בחשון התש״ן ) 19בנובמבר (1989
)חמ (3-771

אריה בר־און
ירשם הקבלנים

ק״ת התשמ״א ,עמ׳  :289התשמ״ח ,עמ׳  :417התשמ״ט ,עמי  :205י״פ התשמ״ט ,עמי .453
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הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,התשי״ד ,'1954-לאחר התייעצות עם הועדה
ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:
תיקון סעיף 6

בסעיף  6להוראות בנק ישראל)נכסים נזילים( ,התשל׳׳א) 1971-להלן  -ההוראות( ,אחרי
.1
פסקה )6ב( יבוא:
2

״)6ג( פקדון צמוד לטווח ארוך 5.0%״.
בסעיף 9ב להוראות ,אחרי סעיף ק ט ן )ב( יבוא:

תיקון סעיף 9ב

.2

ביטול סעיף 9ג

.3

סעיף 9ג  -בטל.

תיקח סעיף 21ג

.4

בסעיף 21ג להוראות ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

תחילה

.5

הוראות מעבר

)א( חובת הנזילות האמורה בסעיף 6)6ג( להוראות תיכנס לתוקפה בהדרגה ,במועדים
.6
ובשיעורים שיקבע הנגיד ,ובלבד שתקופת המעבר לא תעלה על שנה.

״)ג( על אף האמור בסעיף קטן)ב( ,יהא תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים
בסכום השווה לסכום אשראי רגיל לציבור שהוא צמוד ,כולו או חלקו ,למדד
המחירים לצרכן ,למדד אחר או למחירו של כל דבר ,למעט הצמדה לשער החליפין
של המטבע הישראלי ,שניתן לתקופה ממוצעת של פחות משנה אחת.״

״)ד( הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך ,רשאי לאשר שעבוד פקדון צמוד לטווח ארוך
למי שהנפיק אגרות חוב והפקיד את תמורת ההנפקה בפקדון כאמור.״
)א(

תחילתן של הוראות אלה ביום ל׳ בכסלו התש״ן ) 28בדצמבר .(1989

)ב( הוראות סעיף  2יחולו לגבי אשראי שניתן לאחר יום תחילתן של הוראות אלה.

)ב( הנגיד רשאי להורות לתאגידים הבנקאיים כי עד תום שנה מיום תחילתן של הוראות
אלה ,יחזיק תאגיד בנקאי ,בנוסף לנכסים הנזילים שהוא חייב בהחזקתם כנגד הפקדונות הצמודים
לטווח ארוך על פי סעיף 6)6ג( להוראות ,נכסים נזילים נוספים )להלן  -נזילות נוספת( בשיעור
שיקבע :את הנזילות הנוספת ניתן להחזיק במילוות מדינה הצמודים ,במלואם או בחלקם ,למדד
המחירים לצרכן והנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל־אביב :שיעור חובת הנזילות בתקופה זו,
הכולל את שיעור הנזילות לפי סעיף 6)6ג( ואת הנזילות הנוספת כאמור בסעיף קטן זה ,לא יעלה,
בכל עת ,על חמישה עשר אחוזים ולא יפחת מחמישה אחוזים מסכום הפקדונות האמורים.
ט״ו בכסלו התש״ן ) 13בדצמבר (1989
מיכאל ברונו
נגיד בנק ישראל

)חמ (3-106

ם״ח התשי׳׳ד ,עמי .192
ק״ת התשל׳׳א ,עמ׳  !690התשמ״ט ,עמ׳  1188ועמי .1335
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