רמווסות
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עמוד
ת ק נ ו ת ל ת י ק ו ן דיני ה ר א י ו ת ) ה ג נ ת י ל ד י ם ( ) ת י ק ו ן ( ) ת י ק ו ן (  ,התש״ן1989-

.

ת ק נ ו ת ב י ת מ ש פ ט ) א ג ר ו ת ( ) ת י ק ו ן (  ,התש״ן1989-

186
186

ת ק נ ו ת ש י ר ו ת ב ט ח ו ן ) פ ט ו ר לאם לילד ולאשה הרה( ,התש״ן1989-

.

188

ת ק נ ו ת מ ס ה כ נ ס ה ) ק ב י ע ת מ ק ד מ ו ת ד ו ־ ח ד ש י ו ת ( ) ה ו ר א ת שעה( ,התש׳׳ן1989-

189

ת ק נ ו ת ה ב ט ח ת ה כ נ ס ה ) כ ל ל י זכאות ו ה ו ר א ו ת ב י צ ו ע ( ) ת י ק ו ן (  ,החש״ן־1989

190

ת ק נ ו ת ה ש מ י ר ה ע ל מ ק ו מ ו ת קדושים ליהודים)תיקון( ,התש״ן1989-

190

ת ק נ ו ת ה ט ל ג ר ף ה א ל ח ו ט י ) ר ש י ו נ ו ת  ,ת ע ו ד ו ת ו א ג ר ו ת ( ) ת י ק ו ן (  ,התש״ן1989-

191

ת ק נ ו ת ב ר י א ו ת ה ע ם ) א י כ ו ת ם ה ת ב ר ו א י ת ש ל מי ש ת י ה ( ) ת י ק ו ן (  ,התש׳ץ1989-

191

צו ש ע ת ח י ר ו ם )היטל מ ח ק ר בענפי הדפום ,הנייר ,ה כ ר י כ י ו ת והמוציאים לאור(
) ה ו ר א ת שעה( ,התש״ן1989-

•

192

ה ו ד ע ת ב י ת הדין ל ע ב ו ד ה ) א ג ר ו ת (  ,התש״ן1989-

193

ה ו ד ע ת ה ד י י נ י ם ) א ג ר ו ת (  ,התש״ן1989-

194

ה ו ד ע ת ס ד ר הדין ה פ ל י ל י ) ה ת א מ ת ש כ ר ט ר ח ת ס נ י ג ו ר ( ) מ ס ׳  ,(2התש״ן1989-

199

תיקוני טעויות

תקנות לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( )תיקון( )תיקון( ,התש״ן1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק לתיקון דיני הראיות)הגנת ילדים( ,התשט״ו1955-י ,אני
מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 2

.1
יבוא:
"

במקום תקנה  2לתקנות לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים()תיקון( ,התשמ״ט, 1989-
2

.2

ת ח י ל ה

תחילתן של תקנות אלה -

) (1לגבי ילד שמלאו לו שלוש עשרה שנים  -ביום ו׳ בניסן התש״ן) 1באפריל
¡(1990
) (2לגבי ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים  -ביום י״ז בניסן התשנ״א
) 1באפריל .(1991
תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בטבת התש׳׳ן ) 1בינואר .(1990

.2

כ״ח בכסלו התש״ן ) 26בדצמבר (1989
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

)חמ >3-2138

ם״ח התשט״ו ,עמי .96
ק״ת התשמ׳׳ט ,עמי  658ועמי .998

1
2

תקנות בית משפט )אגרות()תיקון( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  83ו־ 109לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-י,
ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקו! תקנה 1

.1

תיקון תקנה 6

.2

בתקנה  1לתקנות בית משפט )אגרות( ,התשמ״ח) 1987-להלן  --התקנות העיקריות( -
2

)(1

בהגדרת ״אגרה״ ,המלים ״מחציתה של האגרה לפי תקנה 8״  -יימחקו!

) (2אחרי הגדרת ״תובענה״ או ״הליך״ יבוא:
״״תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף״  -לרבות תביעה לשיפוי או לפיצוי על
תשלום פנסיה ,תגמולים וכל הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי
גוף״.
בתקנה  6לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא :״והיא תחול על הנתבע״!

)(2

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב( לא ייזקק בית משפט להגנתו של נתבע כאמור בתקנת משנה)א( אלא אם
כן שילם את האגרה החלה עליו.״

1
2

186

סייח התשמ״ד ,עמי  !198התשמ׳׳ט ,עמי .48
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳  ,(316) 221עמ׳  !1010התשמ״ט ,עמ׳  1322ועמי .1418
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) (3בתקנת משנה)ג( ,במקום ״תשולם האגרה פעם אחת בלבד על ידי״ יבוא ״תחול
האגרה רק על״.
) (4אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ד( אגרה המשתלמת לפי פריט )3אא( לתוספת הראשונה תשולם בשני
שיעורים:
) (1שליש  -בעת הגשת כתב ההגנה:
) (2שני שלישים  -עד שבעה ימים לפני התאריך שנקבע לראשונה
לדיון בהליך.
)ה( הנתבע יהיה פטור מתשלום השיעור האמור בתקנת משנה )ד() (2אם
ההליך בוטל ,נמחק ,נדחה או נסתיים בפשרה או באופן אחר ,לפני שהוחל הדיון
בו.
)ו( דחה בית משפט מחוזי תביעה כאמור בתקנה זו ,חייב התובע לשלם
לנתבע את סכום האגרה ששילם הנתבע לפי תקנת משנה)ב(; פסק בית משפט
מחוזי פיצויים לתובע בעד נזק כללי בסכום שבית משפט שלום היה מוסמך
אותה שעה לפסקו ,חייב התובע לשלם לנתבע סכום השווה למחצית האגרה
ששילם הנתבע כאמור :על סכום שיש לשלמו לפי תקנת משנה זו ,יווםפו
הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א-
 ;1961הפרשי ההצמדה יחושבו לפי שיעור עליית המדד ,מן המדד שפורסם
לאחרונה לפני תשלום האגרה בידי הנתבע עד המדד שפורסם לאחרונה לפני
תשלום הסכום בפועל לנתבע :הנתבע רשאי לקזז מסכום הפיצויים המגיעים
ממנו לתובע את הסכום המגיע לו ממנו לפי תקנת משנה זו:
ג

ניתן לנתבע פטור מתשלום אגרה לפי תקנה  ,13חייב התובע לשלם לבית
המשפט את הסכום שלפי תקנת משנה זו היה עליו לשלמו לנתבע אילו שילם
הנתבע את האגרה במועד הקבוע בתקנת משנה )ג(.

.

)ז( אגרה המשתלמת לפי פריט )7אא( לתוספת הראשונה תשולם בשיעור
אחד״.
.3

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ־
)(1

תיקון התוספת
הראשונה

בפריט - 3
)א( בפריט משנה)א( ,אחרי ״קצוב״ יבוא ״למעט תביעה כאמור בפרט משנה
)אא(";
)ב( אחרי פריט משנה )א( יבוא:
״)אא( תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף 7,500 -״!

)(2

בפריט  ,7אחרי פריט משנה )א( יבוא:
״)אא( תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף 700 -״.

תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בטבת התש״ן) 1בינואר  ,(1990והן יחולו על תביעות
.4
שהוגשו לבית המשפט החל ביום האמור.
כ״ח !:כסלו התש״ן ) 26בדצמבר (1989
)חמ (3-87
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תחילה
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תקנות שירות בטחון )פטוד לאם לילד ולאשה הדה( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )39א( לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו~ , 1986אני
מתקין תקנות אלה:
1

מתל הודעה

אם לילד או אשה הרה ,המבקשת לצורך פטור מחובת שירות בטחון ,להודיע על האמהות
.1
או ההריון ,לפי הענין )להלן  -המבקשת( ,תודיע על כך -
) (1אם היא מיועדת לשירות בטחון  -למפקד לשכת הגיוס האזורית של צבא־הגנה
לישראל ,הסמוכה למקום מגוריה!
) (2אם היא משרתת בשירות סדיר או נמנית עם כוחות המילואים של צבא הגנה
לישראל  -לקצין השלישות הראשי בצבא־הגנה לישראל ,ואם היא קצינה  -לראש
מינהל הסגל בצבא־הגנה לישראל.

מסירת ההודעה

)א( הודעה לפי תקנה ) 1להלן  -ההודעה( תהא בכתב ,ותימסר במסירה אישית או תישלח
.2
במכתב רשום.
)ב(

ראיות לאמהות

מענן של הרשויות הצבאיות הנזכרות בתקנה  1יפורסם בהודעה ברשומות.

להודעה על היות המבקשת אם לילד יצורף אחד מאלה ,שניתן לפי חוק מרשם האוכלוסין,
.3
התשכ׳׳ה: 1965-
2

) (1העתק מאושר של הרישום לגבי המבקשת במרשם האוכלוסין ,בו צרינו פרטי
זהותה ופרטי זהות הילד!
)(2
ראיות להריון

העתק מאושר של תעודת לידה של הילד.

)א( להודעה על היות המבקשת הרה יצורף אישור של רופא מומחה למילדות
.4
וגיניקולוגיה ממרפאה מוסמכת ,כי בוצעה במבקשת בדיקת על־קול) (Ultra-Soundוכי בבדיקה זו
נצפה דופק עוברי.
)ב( לענין תקנה זו ,״מרפאה מוסמכת״  -מרפאה צבאית ,מרפאה של בית חולים
ממשלתי ,מרפאה של בית חולים רשום לפי תקנות בריאות העם )רישום בתי חולים(,
התשכ״ו 1966-או מרפאה של קופת חולים כמשמעותה בחוק מס מקביל ,התשל״ג. 1973-
4

3

/

)ג(

אישור רופא לפי תקנת משנה )א( יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת.

תוספת
)תקנה (4
אישור רופא
אני הח״מ,
מס׳ תעודת זהות

ממרפאת

מאשר/ת בזאת כלהלן:
שם

)(1

מס׳ רשיון רופא

ביום

מען

בוצעה לגב׳
מען

י
2
3

י

188

ס״ח
ם״ח
ק״ת
ס״ח

התשמ״ו,
התשכ״ה,
התשכ״ו,
התשל״ג,

עמי
עמי
עמי
עמ׳

 ¡107התשמ״ט ,עמ׳ .24
.270
.1021
.88
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שזיהתה עצמה בפני על ידי תעודת זהות מס׳
ו:ה נצפה דופק עוברי.

בדיקת על־קול),(ultra sound

) (2ידוע לי כי אישור זה יוגש לרשויות המוסמכות לצורך קבלת פטור משירות בטחון לפי חוק שירות
נ:טחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו~.1986

חתי

תאריו

כ״א בחשון התש׳׳ן ) 19בנובמבר (1989
י צח ק

)חמ (3-1:58

;

רבין

שר הבטחון

תקנות מס הכנסה )קביעת מקדמות דו־חדשיות()הוראה שעה( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  245לפקודת מס הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

הגדרות

״נישו![״  -אדם שאושר לו לשלם מקדמות בהתאם לתקנות אלה בדרישה ששלח לו הנציב!
״עסקה״ ,״מחזור״ ,״מס״ ו״שיעור״  -כהגדרתם בתקנות מס הכנסה )קביעת מקדמות על פי
מחזור( ,התשמ״ב) 1982-להלן  -תקנות המקדמות(.
2

על אף האמור בכל דין ,נישום ישלם מקדמות דויחדשיות רצופות החל ב־ 15במרס ובכל 15
.2
בחודש שני שלאחריו! המקדמות יחושבו על בסיס הכפלת השיעור ,כפי שנקבע בדרישת הנציב,
במחזור עסקאותיו של הנישום בחדשיים שקדמו לחודש שנקבע לתשלום המקדמה! הנישום יצרף
לתשלום דו״ח שבו תפורט קביעת המקדמה בהתאם להודעת הנציב :לא חייב הנישום בתשלום
מקדמה ,אין בכך כדי לפטור אותו מהגשת הדו״ח.

קביעת המקדמה
ותשלומיה

לא שילם הנישום את המקדמה ,או חלק ממנה ,יהיה סכום המקדמה לענין הוראות הפקודה,
.3
החלק הששי ממחזור עסקאותיו ,כפי שנקבע בשומה לאותה שנת מס ,מוכפל בשיעור.

דין קביעה או
אי תשלום מקדמה

הודיע הנציב לנישום כי אינו זכאי לשלם מקדמותיו על פי תקנות אלה )להלן  -הודעת
.4
הביטול( ,ישלם הנישום את מקדמותיו בהתאם לתקנות המקדמות החל בחודש שלאחר הודעת,
הביטול.

ביטול חחולו!
התקנות לגבי
נישום

הוראות הפקודה לענין מקדמות כמשמעותן בחלק י׳ לפקודה יחולו ,בשינויים המחוייבים,
.5
על קביעת סכום המקדמה לפי תקנות אלה.

תחולת הפקודה
על מקדמות

.6

תחולת תקנות אלה החל מיום ד׳ בטבת התש״ן ) 1בינואר .(1990

תחולה

י״ד בכסלו התש״ן ) 12בדצמבר (1989
)חמ (3-1 597

שמעון פרס
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשמ״ב ,עמ׳ .970
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תקנות הבטחת הכנסה )כללי זכאות והודאות ביצוע( )תיקון( ,התש״ן1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2א()6 ,(1)3 ,ג()13 ,ב()14 ,א( 27 ,ו־)31א( לחוק הבטחת
הכנסה ,התשמ׳׳א) 1980-להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 1

בתקנה  (3)1לתקנות הבטחת הכנסה )כללי הזכאות והוראות ביצוע( ,התשמ׳׳ב1982-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( ,במקום ״קבעה״ יבוא ״או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים שאישר
השר )להלן  -מרכז לאבחון מתמכרים לסמים( קבעו״.
2

בתקנה )3ב( לתקנות העיקריות ,האמור בפסקה ) (2יסומן ) (3ולפניו יבוא:

תיקון תקנה 3

.2

תיקון תקנה 6

.3

תיקון תקנה 8

בתקנה  8לתקנות העיקריות ,האמור בתקנת משנה )ב( יסומן)ג( ,ובה ,אחרי ״שירות
.4
התעסוקה״ יבוא ״או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים ,לפי הענין״ ,ולפניה יבוא:

״) (2ילד המאושפז בבית־חולים ,והורהו משגיח עליו לפי הוראת הרופא המטפל
בו ,ובלבד שהומצא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי על כ ך  .״
בתקנה  6לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:
״)ה( פקעה זכות לגימלה לפי תנאי הזכאות ובחודש שבו הופסק התשלום נוצרה
עילה חדשה בשל מחלה או השגחה על בן משפחה)להלן  -העילה החדשה( ,תשולם
הגימלה לפי העילה החדשה החל ב־ 1בחודש האמור ,ובלבד שהתקיימו שני אלה:
) (1מתקיימים התנאים המזכים בתשלום גימלה לפי העילה החדשה ,במשך כל
החודש האמור:
) (2ההוכחות על העילה החדשה הוגשו למוסד לביטוח לאומי תוך  60ימים
מהיום הראשון לחודש האמור.״

״)ב( מרכז לאבחון מתמכרים לסמים מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים התנאים
שבסעיף )2א() (1לחוק ,בנסיבות האמורות בתקנה .(3)1״
תחיל־

.5

תחילתן של תקנות אלה ב־ 1בחודש שלאחר פרסומן.

י״ט בחשון התש״ן ) 17בנובמבר (1989
רוני מילוא
השר לאיכות הסביבה
ממלא מקום שר העבודה והרווחה

)חמ (3-1543

סייח התשמ״א ,עמי  ;30התשמ״ז ,עמי .(165) 136
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ¡516התשמ״ג ,עמי  :914התשמ״ו ,עמי .544

תקנות השמידה ע ל מקומות קדושים ליהודים )תיקון( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק השמירה על המקומות הקדושים ,התשכ״ז 1967-י ,ולאחר
התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה )2א( לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים ,התשמ״א1981-׳־ ,אחרי פסקה
.1
) (1יבוא:
1
2

190

סייח התשכ״ז ,ענ? .75
ק״ת התשמ״א ,עמי .1212

קובץ התקנות  ,5237ג׳ בטבת התש׳׳ן31.12.1989 ,

״)1א( עריכת טכס דתי שלא על פי מנהג המקום ,הפוגע ברגשות ציבור המתפללים
כלפי המקום.״
כ״ט בכסלו התש״ן ) 27בדצמבר (1989
זבולון המר

<חמ (3-997

השר לעניני דתות
אני מסכים.
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

תקנות הטלגדף האלחוטי )רשיונות ,תעודות ואגדות( )תיקון( ,התש״ן1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 13לפקודת הטלגרף האלחוטי ן נוסח חדש[ ,התשל״ב,'1972-
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות
אלוז:
2

בתקנה  17לתקנות הטלגרף האלחוטי)רשיונות ,תעודות ואגרות( ,התשמ״ז-־- 1987

.1

3

)(1

בתקנת משנה )ג( ,בסופה יבוא :״)להלן  -התוספת לאגרה(״!

)(2

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:

תיקון תקנה 17

״)ד( על כל אגרה שלא שולמה במועד שקבע המנהל לתשלומה ,לרבות התוספת
לאגרה ,יווספו הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הקבוע בהגדרת הפרשי הצמדה
וריבית בסעיף  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א ! 1961-הפרשי הצמדה
יחושבו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שקבע המנהל לתשלום האגרה עד
המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום האגרה ,או האגרה עם התוספת לאגרה,
בפועל״.
4

)(3

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:
״)ה( על אף האמור בתקנות משנה )ג( ו־)ד( ישלם בעל רשיון שסילק את חוב
האגרה שלו עד יום ה׳ בשבט התש״ן) 31בינואר  ,(1990הפרשי הצמדה בלבד.״

כ״ו בכסלו התש״ן ) 24בדצמבר (1989
1חמ >3-411

1
2
3
4

זייני
1ו״ח
<ן״ת
גו׳׳ח

גד יעקבי
שר התקשורת

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמ׳ .506
התשל״ה ,עמ׳  !206י״פ התשל״ו ,עמ׳ .574
התשמ״ז ,עמי .915
התשכ׳׳א ,עמ׳  :192התשמ״ט ,עמ׳ .52

תקנות בריאות ה ע ם ) א י כ ו ת ם התבדואית ש ל מי שתיה()תיקון( ,התש״ן990-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם ,'1940 ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות בריאות העם)איכותם התברואית של מי שתיה( ,התשל״ד) 1974-להלן
.1
 והתקנות העיקריות( -2

תיקון תקנה 1

.׳ג״ר  ,1940תוס׳  ,1עמי .191
ק״ת התשל״ד ,עמי  :556התשמ״ט» ,מ׳ .697

קובץ התקנות  ,5237ג׳ בטבת התש״ן31.12.1989 ,

191

)(1

במקום הגדרת ״אזור א׳׳׳ יבוא:
״״אזור א׳״  -תחומי המועצות האזוריות עמק הירדן ,בקעת בית שאן ,תמר,
רמת־נגב ,חבל אילות והערבה התיכונה  -כמפורט בתוספת הראשונה לצו
המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( ,התשי״ח , 1958-תחומי המועצות
המקומיות בית שאן וירוחם  -כמפורט בתוספת הראשונה לצו המועצות
המקומיות )א( ,התשי״א , 1950-והמועצה המקומית מצפה רמון  -כמפורט
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג , 1953-וכן
תחומי עיריות טבריה  ,אילת  ,ודימונה :״
3

4

5

6

)(2

8

7

בהגדרת ״סקר תברואי״ ,במקום ״בדיקות״ יבוא ״חקירה״.

תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,בדישה ,במקום ״פסולים״ יבוא ״שאינם ראויים״.

תיקון תקנה 6

.3

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,תקנת משנה )ד(  -תימחק.

הוספת תקנה 6א

.4

אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:
6א .ספק יחטא באופן קבוע ורצוף את מי השתיה שהוא מספק ,באופן שהמים
יכילו כלור פעיל בריכוז שלא יעלה על  0.5מיליגרם לליטר ולא יפחת מ־0.1
מיליגרם לליטר ,או ריכוז שווהיערך של חומר חיטוי אחר שאישר המנהל.״

״חיטוי מים

הוראות מעבר

המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי לפטור ספק ממילוי הוראת תקנה 6א לתקופה
.5
שלא תעלה על  16חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה ,ובלבד שהספק -
)(1

הגיש תכנית ולוח זמנים להתקנתם של מלוא מיתקני החיטוי שעליו להתקין!

) (2התקין  6מיתקני חיטוי לפחות בתקופה בין יום פרסום תקנות אלה ויום
תחילתן.
תחילה

תחילתן של תקנות אלה שמונה חדשים מיום פרסומן.

.6

כ׳ בכסלו התש״ן ) 18בדצמבר (1989
)חמ (3-1022

ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק׳׳ת
י ק״ת
ק״ת
3

4

5

6

8

יעקב צור
שר הבריאות

התשי״ח ,עמי .1259
התשיי׳א ,עמ׳ .178
התשי׳׳ג ,עמי .1174
התשי״ט ,עמי .1108
התשכ״ב ,עמי .2248
התש״ל ,עמי .19

צו ש ע ת וזידום )היטל מחקד בענפי הדפוס ,הנייד ,הבריכיות והמוציאים לאור(,
)הודאת שעה( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  21לתקנות שעת חירום )תשלומי חובה( ,התשי״ח ,'1958-אני
מצווה לאמור:

ס״ח התשכ״ד ,עמ׳  :175התשמ״ט ,עמ׳ .24
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על אף האמור בסעיף  3לצו שעת חירום )היטל מחקר בענפי הדפוס ,הנייר ,הכריכיות
.1
והמוציאים לאור( ,התשמ׳׳א , 1980-יראו בתקופה שמיום ד׳ בטבת התש״ן) 1בינואר  (1990עד
יום י״ד בטבת התשנ״א ) 31בדצמבר  ,(1990כאילו בסעיף קטן )א( לסעיף האמור -

הפחתת היטל

2

)(1

בפסקה ) ,(1במקום ״ 0.05%מן המחחזור״ נאמר ״ 0.025%מן המחזור!״

)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״ 0.1%מן המחזור״ נאמר  0.05%מן המחזור!״

) (3בפסקה ) ,(3במקום ״ 0.1%מהשכר החדשי המשולם לעובדים המדורגים
בדירוג עובדי הדפוס״ נאמר ״ 0.05%מהשכר החדשי המשולם לעובדים המדורגים
בדירוג עובדי הדפוס.״
תחילתו של צו זה ביום ד׳ בטבת התש״ן ) 1בינואר .(1990

.2

תחילה

כ׳ בכסלו התשיץ ) 18בדצמבר (1989
אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

)חמ (3-1313

ק ״ ת  -ש י ע ו ר י מ ק ״ ח  ,התשמ״א ,עמ׳:89התשמ״ב,עמ׳ ; 14התשמ״געמ׳ 102נ:ק״תהחשמ׳׳ה ,עמ׳: 1502התשמ״ו,עמ׳
 ¡332רתשמ׳׳ז ,עמ׳  ¡311התשמ״ח ,עמי  272ועמי .924

2

הודעת בית הדין לעבודה )אגדות( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א)ד( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות( ,התשכ״ט<1969-
),להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
;:קב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  1989לעומת המדד שפורסם בחודש מאי ,1989
.1
יהיה נונוח התוספת הראשונה לתקנות ,החל ביום ד׳ בטבת התש״ן) 1בינואר  ,(1990כדלקמן:

שינוי האגרות

״תוספת ראשונה
)תקנה (2
חלה א׳:

הבאת תובענה כששווי נושא התובענה ,בעת הגשתה ,ניתן לביטוי בכסף

אם שוו״ הסעד -
האגרה בשקלים חדשים

.1

איו:ו עולה על  789שקלים חדשים

4.20

.2

עולה על  789שקלים חדשים ואינו עולה על  4,213שקלים
חדשים

9.50

.3

עולה על  4,213שקלים חדשים

12.70

חלק

הבאת הליכים כששווי הנושא אינו ניתן להערכה בכסף או שאינם תובענות

בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף ,ובהליך שאינו
הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה ואינו פטור מאגרה לפי
תקנה  ,4או שהאגרה בעדו נדחית לפי תקנה  ,6ובעד
דרישת הליך כזה

1

4.20

ק״ת התשכ׳׳ט ,עמ׳  ¡2114התשמ״ד ,עמ׳  ¡1934התשמ״ט ,עמ׳ .1007

קובץ התקנות  ,5237ג׳ בטבת התש״ן31.12.1989 ,

193

חלה ג׳ :בקשות לכית הדין הארצי
האגרה בשקלים חדשים

כל בקשה לבית הדין הארצי לרבות בקשה להארכת מועד
ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

3.20

חלק ד׳ :ערעורים
)א(

ערעור על פסק דין של בית דין אזורי

)ב(

ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשה לצו
ביניים

מחצית האגרה שהיתה משת
למת אילו היה הערעור תובענה
3.20

חלק ה׳ :עניניפ שונים
)א(

העתק מכל מסמך שנעשה בידי בית הדין ושאינו העתק
פוטוסטטי

 0.13לכל עמוד או חלק ממנו

)ב(

העתק פוטוםטטי שנעשה בידי בית הדין

 0.08לכל עמוד או חלק ממנו

)ג(

העתק שאינו פוטוםטטי ושניתן למו׳׳ל שהוכר לענין זה

 0.03לכל  2עמודים או חלק
מהם״

כ״א בכסלו התש״ן ) 19בדצמבר (1989

מרדכי בןידרור
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

)חמ (3-813

הודעת הדיינים )אגוות( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות הדיינים)אגרות( ,התשי״ז) '1957-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
עדכון אגרות

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת החל ביום ד׳ בטבת התש״ן
.1
) 1בינואר  (1990כדלקמן:

״תוספת
)תקנה (3
האגרה בשקלים חדשים

.1

נישואין
)א( בקשה להיתר נישואין

71

)ב( אישור פסק־דין סופי להיתר נשואין על ידי נשיא בית הדין
הרבני הגדול)כולל חתימת מאה רבנים(

99

)ג( בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאשה בתוך  90ימים מיום
מתן הגט או מיום מיתת הבעל

71

)ד( כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין

71

)ה( בקשה לעיכוב נישואין

71

)ו( אישור הסכם ממון לפי סעיף  2לחוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל״ג1973-

-

2

71

י יזית התשי״ז ,עמי  !1586התשמ״ו ,עכר  !468התשמ־׳ט ,עמ׳ .543
סייח התשל״ג ,עמי .267
2
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האגרה בשקלים חדעז־נ;

.2

.3

)ז( תביעת כתובה מעזבון

99

)ח( בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין

71

שלום בית
)א( תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים לתביעה

71

)ב( הליך ביניים בנפרד מהתביעה

71

)ג( כוללת התביעה תביעות כספיות ,תוספת של  '/2%מערך התביעה
אך לא פחות מ־

71

מזונות
)א( תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע ,לרבות
פטור מהאגרה
מזונות ילדים
)ב( תביעה או בקשה לביטול פסק־דין בענין מזונות או להפחתת שיעור המזונות

.4

71

גירושין
)) (1א(

תביעה לגירושין  -כולל כריכת מזונות ,החזקת ילדים וכל צווי
העזר הנלווים

99

)ב( תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין

99

)ג( כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף

99

)ד( כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף  1% -מערך
התביעה אך לא פחות מ־

71

)ה( תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרית

99

)ו( תביעה להכרזה כמורד)ת(

99

)ז( הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה

71

) (2מתן תוקף פסק־דין להסכם גירושין  -גם לפי חוק יחסי
ממון בין בני זוג ,התשל׳׳ג) 197 3-לרבות הסכם בענין מזונות(
)) (3א(

בקשה לסידור גט ,כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ

)ב( בקשה לסידור גט ,כאשר אחד הצדדים נמצא בחוץ לארץ

71
71
99

)ג( סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ

פטור מאגרה

)ד( סידור גט על ידי שליח)בארץ( תוספת ל־)א(

99

)ה( סידור גט מחוץ לבית הדין  -תוספת ל־)א(

99

)ו( בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר

71
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האגרה בשקלים חדינזיב

)ז( בקשה למסירה מחוץ לבית הדין ,של גט שנשלח ממקום אחר -
תוספת ל־) (1

99

)ח( נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו ,בנוסף
לאגרות האמורות ,כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה.
)) (4א(

תעודת גירושין  -לכל צד

71

)ב( העתק מאושר של תעודת גירושין
)) (5א(

.5

71

בקשה לאישור גירושין

99

)ב( אישור גירושין שסודרו בארץ ,תוספת ל־)א(.

99

)ג( אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ ,תוספת ל־)א(

99

)ד( בקשה וסידור גט של עיגון

פטור מאגרה

)ה( סידור גט שנעשה ביזמת בית הדין

פטור מאגרה

חליצה
בקשה לחליצה וסידורה

.6

פטור מאגרה

אפוטרופסות
)א( בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין

71

)ב( בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך משפט
)ג( בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר

פטור מאגרה
99

)ד( בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות
)ה( בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה
למינוי אפוטרופוס נוסף
.7

פטור מאגרה

החזקת ילדים
בקשה להחזקת ילדים

.8

71

אימוץ
בקשה לאימוץ ,ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

.9

71

ירושות וצוואות
.1

196

פטור מאגרה

)א( בקשה למתן צו ירושה ,צו קיום צוואה ,או צו לשינוי צו ירושה
או צו לשינוי צו לקיום צוואה

71

)ב( מתן צו ירושה ,צו קיום צוואה ,צו לשינוי צו ירושה או צו
לקיום צוואה ,תוספת ל־)א(

71

)ג( התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

71

קובץ התקנות  ,5237ג׳ בטבח התש״ן31.12.1989 ,

האגרה בשקלים חדש

בקשה לאישור צוואה מחיים:

.2

)א( כשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין

99

)ב( כשהצוואה נעשתה מחוץ לבית הדין

71
71

 . .3בקשה למינוי מנהל עזבון או לבטל או לשנות צו למינוי מנהל עזבון
.4

מתן צו למינוי מנהל עזבון

71

.5

בקשה למתן צו תלויים ,ללא צו ירושה

71

.6

בקשת מנהל עזבון למתן הוראות

.7

חלוקת עזבון בעין על ידי בית הדין שלא בהסכמה

99

.8

בקשה לאישור חלוקת עזבון .

71

פטור מאגרה

 .10ד^דשות
);ע( בקשה לכינון הקדש)כולל אישור שטר ההקדש(

71

)ב( בקשה למנות מנהל הקדש

71

),נ( בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש

71

)׳־( בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי מנהל הקדש

71

)ה( בקשה לביטול הקדש

99

״

)ו( בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש

99

)״( בקשת מנהל הקדש למתן הוראות

פטור מאגרה

 .11גירות
)(*:

בקשה לגירות

99

)ב( סידור גירות ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה
תוספת ל־)א(
)ג( )(1
)(2

99

תעודת גירות

71

העתק תעודת גירות

14

)ז״( סידור גיור לחומרה

פטור מאגרה

 .12תביעות ממון
)0:

בקשה לדון בתביעה )לרבות תביעות לבוררות מוסכמת של דיינים
בגימלאות(

14

)ו (:עם חתימת שטר הבוררות  -נוסף על)א(  -התובע בלבד

71

)ג( פסק דין בתביעה ,לרבות תביעה שכנגד  -התובע בלבד

14

 .13.הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דיו והוצאות מיוחדות -
)א( משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים ,ולענין פרט זה  -דין משלוח
מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה
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פטור מאגרה

האגרה בשקדים חדש-ם

)ב( משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ לישראל או שלא על ידי
הדואר  -בהסדר מיוחד  -ישולמו כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי
המבקש.
 .14גביית עדות והשבעות
)א( גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין

99

)ב( גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ

99

)ג( השבעה מחוץ לבית הדין הדן בענין

99

)ד( השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ

99

 .15ערעורים
)א( הודעת ערעור או ערעור שכנגד

71

)ב( בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת זמן הגשת ערעור

14

)ג( הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו ,תוספת ל־)ב(

71

 .16העתקים
)א( העתק מפסק דין או מהחלטה ,מפרוטוקול ומכל מסמך אחר ,או
חלק מהם שנדפס או צולם על ידי בית הדין ,בעד כל עמוד או חלק
ממנו ועד שבעה עמודים

1

)ב( אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב־)א(

1

 .17פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין -
בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על ידי
71

בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין
הוגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע פסק דין למבקש

פטור מאגרה

 .18צווי עיקול ,צווי עיכוב וצווי מניעה
)א( בקשה למתן צו עיקול ,צו עיכוב נסיעה או צו מניעה)כולל מתן הצו(

71

)ב( בקשה לביטול צי עיקול ,צו עיכוב נסיעה או צו מניעה)כולל מתן הצו(

71

)ג( בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין אחד)כולל מתן הצו(

71

 .19שונות
)א( בקשה לרשיון לטוען רבני לפעול כמורשה

353

)ב( בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מהרכב
להרכב באותו בית דין

99

)ג( בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים

71

)ד( בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו ,או לדחות תאריך
הקראת פסק דין או להקדימו

198

פטור מאגרה

)ה( בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט

14

)ו( בקשה לתיקון המצב האישי

99
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)ז( בקשה לתעודת רווקות

71

)ח( בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות

71

)ט( בקשה לאישור אלמנות

71

)י( בקשה לאישור יהדות

71

)יא( בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן

71
פטור מאגרה

)יב( השלשת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין
)יג( בקשה שלא נקבעה לה אגרה

71

)יד( אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון

71

)טו( תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו1986-

3

14״

ז׳ בכסלו התש״ן ) 5בדצמבר (1989
ה ר ב אליהו בן דהן
מנהל בתי הדין הרבניים

)חמ (3-259

3

ס״ח התשמ״ו ,עמי .107

הודעת סדר הדין הפלילי)התאמת שכד סדוזת סניגור()מס׳  ,(2התש״ן989-ז
בתוקף סמכותי לפי תקנה )4ו() (4לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל״ד) '1974-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה )4א( לתקנות יהיו החל ביום ד׳ בטבת התש״ן
.1
) 1בינואר  (1990כדלקמן:

העלאת שיעורי
שכר טרחת
סניגורים

בשקלים חדשים

.1

בבית משפט שלום -
) (1תשלום חד פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר ,לשחרור בערבות
או להטלת ערובה
)(2

אישום בחטא

309

)(3

אישום בעבירה אחרת

411

) (4אישום בעבירה של גרימת מוות
טיעון לעונש בלבד
)(5
.2

219

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו ,לכל ישיבה

938
693
104

בבית משפט מחוזי -
)(1

משפט פלילי

938

י ק״ת התשל״ד ,עמי  ¡1200התשמ״ה ,עמ׳  !998התש׳ץ ,עמ׳  7ועמי .130
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199

בשקלים חדשים

)(2

)ב( ערעור על גזר הדין בלבד

269

)2א( תשלום חד־פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר ,לשחרור בערובה
או להטלת ערובה

257

ישיבה נוספת ,בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו ,לכל ישיבה

219

)(3
.3

ערעור פלילי -
)א( ערעור על פסק הדין

462

בבית המשפט העליון -
)(1

ערעור פלילי -
)א( ערעור על פסק הדיו

838

)ב( ערעור על גזר הדין בלבד

462

)1א( תשלום חד־פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר ,לשחרור בערובה
או להטלת ערובה

441

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו ,לכל ישיבה

373

)(2

כ״א בכסלו התש׳ץ ) 19בדצמבר (1989
מרדכי בן־דרור
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

)חמ (3-245

תיקון טעות
בצו הגנת הצרכן)סימון טובין()תיקון מס׳  ,(8התשמ״ח ,1987-שפורסם בקובץ התקנות 5063
התשמ׳׳ח ,עמ׳  ,106בסעיף  ,1במקום ״ .28תנורי בישול ואפיה!״ צ׳׳ל ״28א .תנורי בישול ואפיה״.
)חמ (3-1556

תיקון טעות דפוס
בתקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות()תיקון מס׳  ,(8התשמ׳׳ט ,1989-שפורסמו
בקובץ התקנות  ,5208התשמ׳׳ט ,עמ׳  ,1193בתקנה  ,5בפסקה) (1החדשה ,במקום ״חמרי בניה לביצוע
העבודה ,כן״ צ״ל ״חמרי בניה לביצוע העבודה וכן״.
)חמ (3-347
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