רמץומות

קובץ התקנות
5245

ד׳בשבטהתש׳ץ

 30בינואר 1990

עמוד
צו הגנת הפרמיות)קביעת גופים ציבוריים()תיקון( ,התש׳׳ן1990-

322

צו מס הכנסה)הגדלת שיעורי המקדמות()תיקון( ,התש״ן1990-

322

צו נכי רדיפות הנאצים)העלאת שיעורי התגמולים( ,התש״ן1990-

322

תקנות שירותי תיירות)מורי דרך()תיקון( ,התש׳ץ1990-

323

תקנות בתי הסוהר)דרגות סוהרים()תיקון( ,התש״ן1990-

323

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר היבשתיים( )תיקון מס׳ (3
324

)תיקון( ,התש׳׳ן1990-

324
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צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון( ,התש״ו1990-
בתוקף סמכותי לפי.סעיף  (2)23לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ׳׳א1981-י ,ובאישור ועדת
החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקח

סעיף 1

בסעיף  1לצו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( ,התשמ׳׳ו , 1986-בפסקה ),(2
.1
האמור בטור ב׳ יסומן )א( ואחריו יבוא:
2

״)ב( רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי הכוללות שם ומספר תעודת זהות של כל מי
שנמנה עם חברי אותה קופת חולים ,ולגבי מי שרשום כחבר אותה קופת חולים ואינו מופיע
ברשימות האמורות  -גם פרטים אלה:
)(1

מי שהצהירו כי אינם חברי קופת חולים כלשהי!

)(2

מי שלא התפקדו כלל במפקד השכירים של מס מקביל בשנת .1989״

י״ט בטבת התש״ן ) 16בינואר (1990
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

<חמ 0-1480

סייח התשמ״א ,עמי  :128התשמ״ה ,עמי .52
ק״ת התשמ״ו ,עמי  :466התשמ״ט ,עמ׳ .398

צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות( )תיקון( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  179ו־)180ב( לפקודת מס הכנסה' אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

תחילה

בסעיף  1לצו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות( ,התש״ן) , 1989-להלן  -הצו
.1
העיקרי( ,בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ב־15%״ יבוא ״ב־20%״.
2

.2

תחילתו של סעיף  1החל ממועד תחילתו של הצו העיקרי.

כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר (1990
)חמ (3-350

שמעון

פרם

שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 120
ק״ת התש״ן ,עמ׳ .110

צו נכי רדיפות הנאצים )העלאת שיעור התגמולים( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי״ז) '1957-להלן  -החוק(
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
קביעת השכר
ה ק ו ב ע

השכר הקובע כאמור בסעיף  1לחוק יהיה  85.9%מסך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי
.1
עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י׳׳ט 2/של הדירוג האחיד.
י ס״ח התשי״ז ,עמ׳  ,103התשמ״א עמ׳  :2התשמ״ג ,עמ׳ .118
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התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4א)א( לחוק יהיה  101.7%מסך המשכורת הנהוגה אותה
.2
שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ׳׳ד של הדירוג האחיד.
תחילתו של צו זה ביום א׳ בתשרי התש׳ץ ) 1באוקטובר  (1989והוא יחול על תגמול
.3
המשתלם בעד חודש אוקטובר  1989ואילך.
י׳׳ח בטבת התש״ן ) 15בינואר (1990
<חמ 0-104

תגמול לנכה
נ צ

יי

תחילה ותחולה

שמעון פרם
ש ר האוצר

תקנות שירותי תיירות )מורי דדך( )תיקון( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק שירותי תיירות ,התשל״ו , 1976-ובאישור ועדת הכלכלה
של ה מ ס ת אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

במקום תקנה  13לתקנות שירותי תיירות )מורי דרך( ,התשכ״ז , 1967-יבוא:
2

״נשיאת רשיון

החלפת תקנה 13

) .13א( מורה דרך ישא את רשיונו •במקום בולט לעין ,על מעילו או
חולצתו ,בשעה שהוא משמש מורה דרך או כשהוא מציע את שירותו.
)ב( בוטל או הותלה רשיון או פג תוקפו יחזיר מורה הדרך את הרשיון
לממונה תוך  7ימים מיום שנשלחה לו הודעה על כך בדואר רשום.״

י״ז בטבח התש״ן ) 14בינואר (1990
<חמ (3-325

גירעון פת•
שר התיירות

סייח התשל״ו ,עמ׳  ¡228התשמ״ז ,עמ׳ .151
ק׳׳ת התשכ״ז ,עמ׳  :1156התשמ״ח ,עמ׳ .1018

1
2

תקנות בתי הסוהר )דרגות סוהרים( )תיקון( ,התש״ן990-ו
במוקף סמכותי לפי סעיפים  77ו־ (17)132לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב-
 ,'1971אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה )1א( לתקנות בתי הסוהר)דרגות סוהרים( ,התשל״ב , 1971-במקום פסקאות  1עד
.1
 5יבוז!•:
״ .1רב גונדר )דרגת נציב בתי־הסוהר(:
 .2גונדר )דרגת סגן נציב בתי־הםוהר(;
2

תיקון תקנה 1

 .3תת גונדר!
 .4גונדר משנה!
 .5סגן גונדר!
 .6רב־כלאי!
 .7כלאי.״

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח בטבת התש״ן ) 15בינואר .(1990

י״א בטבת התש״ן ) 8בינואר (1990
<חמ (3-1592

תחילה

ח י י ם ׳•בר ל ב
ש ר המשטרה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמי  !459ם״ח התשמ״ט ,עמי .69
ק׳׳ת תתשל״כ ,עמי  :290התשל׳׳ז ,עמ׳  :1356התשמ״ג ,עמ׳  ¡820התשמ״ז ,עמ׳ .267
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תקנות רשות שדות התעופה )אגדות במסופי המעבר היבשתיים()תיקון מס׳ (3
)תיקון( ,התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק רשות שדות התעופה ,ה ת ש ל ״ ז  -ד ד ^  ,וסעיף )2ד()(1
לחוק רשות שדות התעופה)הוראת שעה( ,התש״ם , 1980-ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

תיקו! תקנה 4

בתקנה  4לתקנות רשות שדות התעופה)אגרות במסופי המעבר היבשתיים)תיקון מס׳ ,(3
.1
התשמ״ט1989-י ,במקום ״לששה חדשים״ יבוא ״לתשעה חדשים״.
כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר (1990
משה

<חמ (3-128

קצב

שר התחבורה
ס״ח התשל״ז ,עמ׳  :182התשל״ח ,עמי  :45התשמ״ד ,עמי :88
סייח התש״ם ,עמי  104ועמי  ;125התשמ״כ ,עמי !1335
ק״ת התשמ״ט ,עמי .1187

1
2
נ

תקנות שירותי תיירות )מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ( ,התש״ן990-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4 ,3א() 11 ,(1ו־ 24לחוק שירותי תיירות ,התשל׳׳ו1976-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

1

פרק א׳ :פרשנות
.1

בתקנות אלה -״הממונה״  -מי שהשר מינהו להיות הממונה לענין תקנות אלה ,כולן או
חלקו:

״הארגון״  -הארגון של מלווי קבוצות ,בישראל ,שיש בו המספר הגדול ביותר של מלווי קבוצות
ושהכיר בו הממונה!
״בית ספר לתיירות״  -בית הספר לתיירות במגמה להכשרת מלווי קבוצות לחוץ לארץ ,שמנהלת
חברת בית הספר לתיירות בע״מ ,או מוסד לימודי אחר שהכיר בו הממונה!
״מלווה קבוצה״  -מי שמלווה קבוצה בסיור לחוץ לארץ לצורך ניהול הסיור וטיפול בבעיות
ארגוניות שלו:
״מלווה קבוצה מתמחה״  -מי שמתלווה למלווה קבוצה כמתמחה!
״סיור לחוץ לארץ״ או ״סיור״  -סיור קבוצתי מישראל לחוץ לארץ שמארגנת סוכנות נסיעות או
הנערך ביזמתה!
״סוכנות נסיעות״  -כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות לנסיעות ,לנופש
ותיירות פנים ,ומשרדים לתיור( ,התשכ״ז) 1967-להלן  -צו הסוכנויות(.
2

פרק ב׳ :ליווי קבוצה בסיור לחוץ לארץ
מלווה קבוצה
רשוי

)א( לא תעמיד סוכנות נסיעות ולא תציע מלווה קבוצה בסיור לחוץ לארץ אלא אם כן הוא
.2
בעל רשיון תקף לשמש מלווה קבוצה לפי תקנות אלה )להלן  -רשיון(.
סייח התשל״ו ,עמ׳  :228התשמ׳׳ז ,עמ׳ .151
ק״ת התשכ״ז ,עמי  ;270התשמ״ח ,עמי .334
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)ב( בכל פרסום על סיור לחוץ לארץ שמארגנת סוכנות נסיעות וכן בתכנית הסיור יצויין
אם יהיה בו ׳מלווה קבוצה.
)א( בסיור שיש בו מלווה קבוצה ,אחראית סוכנות הנסיעות לנוכחותו מתחילת תכנית
.3
הסיור בארצות שמחוץ לישראל עד לסיומה.

ליווי הסיור
ע ד

ס י י מ י

)ב( מלווה קבוצה יתלווה לסיור ,בארצות מחוץ לישראל ,מתחילתה ועד סופה של תכנית
הסיור ואם נבצר ממנו להמשיך בתפקידו יודיע על כך מיד לסוכנות הנסיעות שאירגנה את הסיור.
)ג( הפסיק או הופסק מלווה קבוצה מלשמש בתפקידו בסיור מכל סיבה שהיא תעמיד
סוכנות הנסיעות במקומו מלווה קבוצה אחר במהירות המרבית האפשרית.
.4

מלווה קבוצה -

)(1

חובות מלווה

יפעל בתפקידו במהימנות ותוך מילוי אחר תכנית הסיור!

) (2יקפיד על שמירת החוקים והנוהגים במדינות שבהן מתקיים הסיור ויעמיד את
משתתפי הסיור על הצורך לעשות כן!
) (3ישא את רשיונו עמו ,בשעה שהוא מלווה קבוצה ,וכן ישא על חולצתו או מעילו
סמל או תג זיהוי)להלן  -הסמל( שקבע הממונה ולא ירשה לאחר לשאת את הסמל!
) (4יחזיק ברשותו את תכנית הסיור והתנאים הכלליים שלה בכל עת שהוא משמש
בתפקידו.
פרק ג׳ :רישוי
)א( לא יעסוק אדס כמלווה קבוצה בסיור לחוץ לארץ בתמורה או דרך קבע אף שלא
.5
בתמורה ,ולא יציע ולא יסכים אדם לתת את שירותיו כמלווה קבוצה כאמור ,אלא אם כן יש בידו
רשיד מאת הממונה.

חובת רשיון

)ב( לא ישמש מלווה קבוצה בתפקידו ולא יציע את שירותיו ,אלא בהתאם לסוג הרשיון
שבידו ובהתאם לתנאיו ולהגבלות שבו.
.6

)א( לא ינתן רשיון למלווה קבוצה אלא אם כן נתקיימו במבקש הרשיון כל אלה:

רשימ

) (1הוא בן  23שנים לפחות ותושב ישראל כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין,
התשכ״ה) 1965-להלן  -תושב(!
3

)(2

לא הורשע בעבירה שיש בה ,לדעת הממונה ,כדי למנוע עיסוק כמלווה קבוצה!

) (3הוא בוגר בית ספר לתיירות ועמד בבחינות שהממונה קבע או אישר.
) (4לאחר שסיים לימודיו ועמד בבחינות ,שימש בהצלחה כמלווה קבוצה מתמחה
בסיור לחוץ לארץ ,שמשכו לא פחות מ־ 10ימים ,בהשגחת מלווה קבוצה בעל נםיון
של  5סיורים לפחות.
)ב( הרוצה לשמש מלווה קבוצה יגיש לממונה בקשה בטופס שקבע לכך הממונה ,ויצרף
לבקשתו:
)(1

תעודה שמלאו לו  23שנים לפחות והוא תושב!

) (2שני תצלומי דרכון!
* סייח התשכ״ה ,עמי .270
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)(3

הסכמה בכתב שהממונה יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי;

) (4תעודה על סיום בית ספר לתיירות ואישור על עמידה בבחינות ,כאמור בתקנת
משנה )א();(3
)(5

אישור על מילוי הוראות תקנת משנה )א() ,(4להנחת דעתו של הממונה;

)(6

מסמכים נוספים שדרש הממונה.

סוגי רשיונות

הממונה רשאי לקבוע סוגי רשיון ולקבוע ברשיון תנאים והגבלות ,לרבות לענין הארצות
.7
או השפות שהרשיון ניתן לגביהם.

הודעה על
שינוי פרטים

בעל רשיון יודיע לממונה על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בטופס הבקשה לרשיון ,תוך
.8
ארבעה עשר ימים מתאריך השינוי.

תוקף רשיון

)א( תקפו של רשיון ,אם לא נקבע בו מועד אחר ,הוא עד יום  31בדצמבר של השנה
.9
שלאחר שנת נתינתו ,והוא ניתן לחידוש.
)ב( הממונה רשאי להתנות חידושו של רשיון בעמידה בתנאים ודרישות נוספים
הנחוצים ,לדעתו ,למילוי תפקידו של בעל הרשיון ,לרבות השתלמות כאמור בתקנה .15
רשיון שאבד או נתבלה ,חייב בעלו להודיע על כך לממונה והוא זכאי לקבל העתק ממנו.

אובדן רשיון

.10

מינוי מועצה

.11

ביטול רשיון

)א( הממונה ,אחר שנועץ במועצה ,רשאי לבטל רשיון ,לבטלו על תנאי ,להתלותו או לא
.12
לחדשו וכן להתרות בבעל הרשיון ,אם נתקיים בבעל הרשיון אחד מאלה:

פרק ד׳ :המועצה
)א(

תוקם מועצה מייעצת לעניו תקנות אלה ובה שמונה חברים שימנה השר והם:
)(1

שלושה עובדי המדינה שאחד מהם יהיה היושב ראש;

)(2

נציג התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל:

)(3

נציג שהמליץ עליו הארגון!

) (4שני נציגים מתוך רשימת מומלצים שהגישו ארגוני צרכנים כמשמעותם בסעיף
)31ג( לחוק הגנת הצרכן ,התשמ״א! 1981-
4

)(5

)ב(

נציג ציבור אחד.

)(1

מסר פרטים כוזבים לצורך קבלת הרשיון או חידושו!

)(2

הורשע בעבירה כאמור בתקנה )6א();(2

)(3

הורשע בעבירה על הוראות דין הקשור בעבודתו כבעל רשיון!

)(4

הפר הוראה מהוראות תקנות אלה!

)(5

עשה מעשה או מחדל אשר אינו הולם את עיסוקו!

)(6

אינו ממלא אחר תנאי מן התנאים שנקבעו ברשיון!

לפני שישתמש הממונה בסמכויותיו לפי סעיף זה ,יתן לבעל הרשיון הזדמנות לטעון

לפניו.
4
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)ג(

השתמש הממונה בסמכויותיו לפי סעיף זה ,יודיע על כך ,בכתב ,לבעל הרשיון.

)ד( הגיש בעל רשיון ערר לפני השר לפי סעיף )12ג( לחוק ,יתן השר החלטתו בערר
בוזתחשב בהמלצות המועצה.
)א( יושב ראש המועצה יכנסה לישיבות לפי הצורך או לפי בקשת הממונה או שניים
.13
מחבריה ,והוא יקבע את מועדן ,מקומן וסדר יומן.

דרכי הדיון
ב מ י ע צ ה

)ב( החלטה של המועצה תתקבל ברוב דעות חבריה הנוכד1ים בישיבה! היו דעות שקולות
 יכריע היושב ראש.)ג(

המועצה רשאית להקים ועדות ולהטיל עליהן תפקיד מתפקידיה לפי תקנות אלה.

)ד( את יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.
פרק ה׳ :שונות
 . 14בוטל רשיון או פג תקפו ,יחזיר בעלו את הרשיון והסמל לממונה תוך שבעה ימים מהתאריך
שבו נשלחה לו הודעה על כך.

החזרת רשיון
ש פ ק ע

.15
רשיונו.

הממונה רשאי להורות למלווה קבוצה להשתתף בקורסים להשתלמות כתנאי לחידוש

השתלמות

. 16

הממונה רשאי לפקח על פעולותיהם של מלווי קבוצות ולתת להם הנחיות.

פיקוח

 7נ .הממונה רשאי ,מטעמים מיוחדים ובהתייעצות במועצה ,לתת פטור בכתב מהוראות תקנות
אלה ,כולן או מקצתן ־
)(1

לאדם המבקש באורח חד־פעמי לשמש מלווה קבוצה!

)(2

למלווה קבוצה בסיור הנמנה עם סוג מיוחד.

פטור

.18

תחילתן של תקנות  2עד  10ארבעה חדשים מיום פרסומן.

תחילה

.1.9

מי שבשבע השנים שקדמו ליום פרסומן של תקנות אלה נתקיים בו אחד מאלה:
) (1שימש כמלווה קבוצה בשלושה סיורים לחוץ לארץ לפחות< במסלולים שונים!

הוראות מעבר

) (2שימש כפקיד מורשה ,כמשמעותו בצו הסוכנויות ,והוא בעל ותק של שנתיים
בטיפול בארגון סיורים לחוץ לארץ ושימש מלווה קבוצה מתמחה בשני סיורים לחוץ
לארץ לפחות,
לא יחולו עליו הוראות תקנה ) 6א() (3ו־) ,(4ובלבד שהגיש לממונה תוך  6חדשים
מיום פרסומן של תקנות אלה ,בקשה לרשיון כאמור בתקנה )6ב( ועמד במבדקים
שקבע הממונה ,בהתייעצות עם המועצה.
 . 2 0תוקף תקנות אלה יפקע בתום  18חדשים מיום פרסומן ,זולת אם הוארך תקפן לפני המועד
האמור.

תוקף

י״ז בטבת התש׳׳ן ) 14בינואר (1990
<חמ (3-1344

קוו:ץ התקנות  ,5245ד׳ בשבט התש״ן30.1.1990 ,
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תקנות הגנת הצרכן)מכירות באשראי ,מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות()תיקון(,
התש״ן990-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,9 ,5ו־ 14לחוק הגנת הצרכן ,התשמ״א ,'1981-אני מצווה
לאמור:
תיקון תקנה 2א

בתקנה 2א לתקנות הגנת הצרכן )מכירות באשראי ,מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות(,

.1

התשמ״ג- 1983-
2

)(1

האמור בתקנה יסומן )א( ,ובסופו יבוא ״וכן את המחיר במזומן״.

) (2אחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)ב( גודל האותיות והספרות בפרסום שיעור הריבית כאמור בסעיף קטן)א(
לא יקטן מ־ 14נקודות לפי מידות הדפום.״
תחילה

תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו.

.2

י׳ בטבת התש״ן ) 7בינואר (1990
)חמ 0-1492

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

ס״ח התשמ״א ,עמ׳  ;248התשמ״ח ,עמ׳ .82
ק״ת התשמ׳׳ג ,עמ׳  ;670התשמ״ד ,עמי  ;2092התשמ״ו ,עמ׳  ;189התשמ׳׳ט ,עמ׳ .538

1
2

צו שעת חירום)שיעור היטל חובה על מוצרי נפט()מס׳ ) (7תיקון( ,התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ו־ 6לתקנות שעת חירום)תשלומי חובה( ,התשי״ח ,'1958-אני
מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

תחילה

בסעיף )2ח( לצו שעת חירום )שיעור היטל חובה על מוצרי נפט()מס׳  ,(7התש״ן, 1990-
.1
ליד ״גז נפט מעובה״ -
2

.2

)(1

במקום ״בהזרמה ט.מ98.17 .״ יבוא ״בהזרמה ט.מ56.50 .״-,

)(2

במקום ״במילוי ט.מ99.16 .״ יבוא ״במילוי ט.מ57.49 .״.

תחילתו של צו זה ביום כ׳ בכסלו התש״ן ) 18בדצמבר (1989

כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר (1990
)חמ 0-2152

משה

שחל

ש ר האנרגיה והתשתית
י ס״ח התשכ״ד ,עמ׳  ;175התשמ״ט ,עמ׳ .24
ק״ת התש״ן ,עמ׳ .244
2

צו שעת חירום)שיעור היטל חובה על מוצרי נפט()מס׳ ) (8תיקון( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ו־ 6לתקנות שעת חירום)תשלומי חובה( ,התשי״ח ,'1958-אני
מצווה לאמור:
ט״ח התשכ׳׳ד ,עמ׳  !175התשמ״ט ,עמ׳ .24
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בסעיף )2ח( לצו שעת חירום)שיעור היטל חובה על מוצרי נפט()מס׳  ,(8התש״ן, 1990-
.1
ליד ״גז נפט מעובה״ -
2

תיקון סעיף 2

) (1במקום ״בהזרמה ט.מ96.41 .״ יבוא ״גז נפט ״בהזרמה ט.מ54.74 .״!
) (2במקום ״במילוי ט.מ97.40 .״ יבוא ״במילוי ט.מ55.73 .״.
ו

.2

ת־1ילתו של צו זה ביום ד׳ בטבת התש״ן ) 1בינואר .(1990

תחילה

כ׳ בטבת התש׳׳ן ) 17בינואר (1990
<חמ (•-2152

משה

...
2

שחל

ש ר האנרגיה והתשתית
ק״ת התש״ן ,עמ׳ .264

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעוז( )חובת הודעה(,
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א)א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
.1

הגדרות

בצו זה -

״המחיר הקובע״  -המחיר ביום תחילתו של צו זה:
״יבואן״ ו״רכב״  -כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים
לרכב( ,התשל״ט. 1978-
2

•י

לא ימכור יבואן במהלך עסקו רכב במחיר העולה על המחיר הקובע ,אלא אם כן מסר
.2
| למפקח הודעה על העלאת מחירו כאמור בסעיף 7א לחוק.

חובת הודעה

י״ח בטבת התש״ן ) 15בינואר (1990
)חמ (3-1978

שמעון פ ר ס
שר האוצר
1
2

משה קצב
שר התחבורה

ס״ח הוושמ״ו ,עמי  ;2התשמ״ט ,עמ׳ .28
ק׳׳ת התשל״ט ,עמי  :124התשמ׳׳ט ,עמי .195

הודעת התעבורה )אגדות( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א)ב( לתקנות התעבורה' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
עקב עליית המדד שפורסם לחודש דצמבר  1989לעומת המדד שפורסם לחודש יוני ,1988
.1
יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ד׳ באדר התש״ן)!
ב מ ר ס

1

0

9

9

1

(

כ

מ

פ

ו

ר

ט

ל ה ל ן :

התאמת שיעור
האגרות

ק״ת התשנ״א ,עמ׳  ;1425התש׳׳ל ,עמ׳  !699התשמ״ט ,עמ׳  (1336) 1182ועמי .1326

קובץ התקנית  ,5245ד׳ בשבט התש״ן30.1.1990 ,

329

״חזספת ואשמה
חלק א׳
אגרות בעד רשיונות נהיגה ,בחינות נהיגה
ובעד בדיקה רפואית לנהג
טור כ׳
כשקלים חדשים

.1

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

39

.2

בעד כל בחינה נוספת על הבחינה

39

.3

בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

39

.4

בעד רשיון נהיגה לתקופה של שנה

19

.5

בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים  3ו־4

10

.6

בדיקה רפואית לנהג ,למבקש רשיון נהיגה או תעודה:
)(1

בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה

לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳

.7

129

)(2

בעד בדיקה חוזרת

65

)(3

בעד ערר לועדת ערר

194

)(4

בעד בדיקה לבקשה לרשיון נהיגה לרכב ציבורי

194

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

10
10

חלק ב׳
אגרות בעד רשיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד
רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה
.1

.2

)א( בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה
וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה רכב אחד בלבד

117

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

233

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

.3

330

39

)ב(

בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה

39

)ג(

בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

39

)ד(

בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

19

בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה

10
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חלק ג׳
אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב
ובעד בדיקתם
טור כ׳
בשקלים חדשים

.1

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

18

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

54

רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטור

91

ו ג(
.2

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
כשתפוסת גלילי
המנוע בסמ״ק
;יד

ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4עד  8שנים

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

252

227
323

200

1,000

מ־  1,001עד 1,750
מ־  1,751עד 3,000

693

635

318
556

362

מ׳  3,001ומעלה

842

770

648

.3

;אגרה בעד רשיון לרכב פרטי ,למעט אופנוע ואוטובוס ,המופעל על ידי מנוע דיזל ,או אגרה
:,עד חידוש הרשיון ,לתקופה של שנה אחת ,תהיה בשיעור של  777שקלים חדשים.

.4

:אגרה בעד רשיון לאופנוע ,לאופניים עם מנוע עזר ,לתלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי היא:
בשקלים חדשים
כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

כשתפוסת גלילי המנוע בסמ׳׳ק

עד 50

13

מי 51עד 150

46

מ־ 151ומעלה

84

) .5א( אגרה בעד רשיון לרכב מסחרי ,רכב עבודה ,אמבולנס ,רכב לכיבוי שריפות ורכב
חילוץ המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרשיון היא:
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

123

117

110

110

91

84

)ב( אגרה בעד רשיון לרכב כאמור בפסקה )א( המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש
הרשיון היא:
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אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה
ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4שנים עד  8שנים

ששנת ייצורו
מי 9שנים ומעלה

כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

על 16,000

556

544

517

מ־ 16,001עד 20,000
מ־  20,001ומעלה

693
932

667
932

667
932

אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של ששה חודשים
ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4שנים עד  8שנים

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 16,000

279

265

252

מ׳  16,001עד 20,000
מ־  20,001ומעלה

336
466

336
466

323
466

)ג( אגרה בעד רשיון לרכב חשמלי היא:
אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה
כשמשקלו הכולל
המותר בק׳׳ג

עד 4,000
מ־ 4,001ומעלה
.6

ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4שנים עד  8שנים

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

110

105
81

98

98

75

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

כשהאוטובוס מופעל -
על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל

155

על ידי מנוע דיזל

284

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

)א( כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

2

332

טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

טור ב׳
בשקלים חדשים כאשר
הרשיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4
 5ומעלה

39
52

ק״ת התשמ״ה ,עמ׳ .1164
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)ב(

כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א׳
כשמנפר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

.8

טור ב׳
בשקלים חדשים כאשר
הרשיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4

175

 5ומעלה

291

אגרה בעד רשיון לטרקטור או בעד חידוש הרשיון היא:

טור א׳

טור ב׳
בשקלים חדשים
כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

כשהטרקטור מ ו פ ע ל -
על ידי מנוע בנזין
על ידי מנוע דיזל או אחר
.9

65
188

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

טור א׳
!:שמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 4,000

19

מ־  4,001עד 8,000

46

מ־ 8,001ומעלה

103

.10

אגרה שנתית בעד רשיון נתמך או בעד חידוש רשיון היא  103שקלים חדשים.

.11

אגרה שנתית בעד רשיון לרכב נוסעים פרטי ,לרכב פרטי דוישימושי ,לאופנוע ולאופניים
עם מנוע עזר ,הרשומים על שם נכה בלבד או בעד חידושם היא  6.50שקלים חדשים.

.12

אגרה 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

39

ל־ 6חודשים

65

לשנה

117

)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 -

שקלים חדשים

לי 3חודשים

19

ל־ 6חודשים

32

לשנה

65

.13

אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף  9לפקודה או בעד חידושו היא  401שקלים
חדשים.

.14

אגרה בעד רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה  278היא  10שקלים
חדשים.

 .15על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון הרשום על שם מוסד לסיוע טכני
או אגודה לעזרה וצדקה . -
) (1מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי רכב המפורטים
בתוספת זו  6.50 -שקלים חדשים.
) (2אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה ׳בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו
משמש אלא להובלת מתים  6.50 -שקלים חדשים.
)(3
)(4
.16

״אילן״  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים  6.50 -שקלים חדשים.
״אקים״  -אגודה לקימום מפגרים  6.50 -שקלים חדשים.

אגרה בעד כפל רשיון רכב ,כפל אישור על תוקף רשיון רכב ,כפל אישור רישום שינוי
בעלות על רכב ,או כפל רשיון סחר היא:
שקלים חדשים

334

כפל רשיון רכב או כפל אישור

10

כפל רשיון סחר

39

.17

אגרה 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 19
שקלים חדשים.

.18

אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה  380היא 65
שקלים חדשים.

.19

האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ״נ או חידושו היא  6.50שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו
ברכב.כל אלה:
) (1הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור!
) (2הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת םפגות משוריינות כנגד מיקוש!
) (3הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

.20

אגרה בעד הרכבת מנוע דיזל במונית היא  1,165שקלים חדשים.

.21

אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה  282היא:
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טור ב׳
בשקלים חדשים

נווד א׳

רכב פרטי
רכב מסחרי או רכב

65
78

עבודה
אוטובוס

137

 .2אגרה נ:עד רשיון לאופניים או לתלת־אופן לרבות האגרה בעד לוחית מספר ,שתיקבע בחוק
עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית ,תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט
להלן:
לאופניים  10 -שקלים חדשים.
לתלת־אופן  10 -שקלים חדשים.
 .2אגרה :1עד 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 ב׳

טור א׳
רץ מוצא

סוג הרכב

משקל כולל מותר בק״ג

צרים ׳
צרים
צרים
צרים

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׳׳ב

פטור
15
30
35

חלק ד
אגרות לרשיונות להפעלת מונית
)תקנה (536
 .אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית מהמכסה שנקבעה לשנת  32,328 - 1988שקלים
דשים.
.

אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית  539 -שקלים חדשים.

״ה בטבת ־תש״ן ) 22בינואר (1990
ומ 0-83

יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

הודעת שכד שדים וסגני שדימ )מס׳  ,(2התש״ן990-ו
בהתאם לסעיף  5להחלטת שכר שרים וסגני שרים ,התשמ״ב ,'1982-ולסעיף  10לחוק שכר
ינימום ,הוזשמ״ז , 1987-אני מודיע לאמור:
2

ק״ת התשמ״ב ,עמי  !508התשמ״ז ,עמי  369ועמי  !699התש׳׳ן ,עמי .22
ס״ת התשמ׳ז ,עמ׳  !68י״פ התשמ׳׳ט ,עמי .130
ובץ התקנות  ,5245ד בשבט התש״ן30.1.1990 ,

.1

החל ביום ד׳ בטבת התש״ן ) 1בינואר  (1990ישולם שכר יסוד לחודש:
) (1לראש הממשלה  5,521 -שקלים חדשים!
) (2לשר  4,759 -שקלים חדשים!
) (3לסגן שר  4,377 -שקלים חדשים.

י״ח בטבת התש׳׳ן ) 15בינואר (1990
א ב ר ה ם שוחט
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

)וזמ (3-646

הודעת משכורת נשיא המדינה )מסי  ,(2החש״ו990-ו
בהתאם לסעיף )3ד( להחלטת משכורת נשיא המדינה ,התשמ״ב ,'1982-ולסעיף  10לחוק
שכר מינימום ,התשמ״ז , 1987-אני מודיע לאמור:
2

החל ביום ד׳ בטבת התש״ן) 1בינואר  (1990תשולם לנשיא המדינה משכורת של 10,618
שקלים חדשים.
י״ח בטבת התש״ן ) 15בינואר (1990
א ב ר ה ם שוחט
יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת

)דומ (3-362

ק״ת התשמ״ב ,עמי  :1248התשמ״ז ,עמי  :699התשמ״ח ,עמי  :754התש״ן ,עמי .21
0״ח התשמ״ז ,עמי .68

הודעת המת הדייר ]נוסח משולב[)העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי
עסק( )תיקון( ,התש״ן1990-
בתוקף •סמכותי לפי סעיף 52א )ג( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב ,'1972-אני
מודיע לאמור:
תיקון סעיף 1

בסעיף  1להודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות
.1
לבתי־עסק( ,התש״ן , 1989-במקום ״ביום ו׳ בשבט״ יבוא ״ביום ד׳ בטבת״.
2

י״ז בטבת התש״ן ) 14בינואר (1990
עמום א ו נ ג ר
המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

)חמ (3-707

י ס״ח התשל״ב ,עמי  :176התשמ״ג ,עמי .21
ק״ת התש״ן ,עמי .184
2

קובץ התקנות  ,5245ד׳ בשבט התש״ן30.1.1990 ,
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המחיר  2.24שקלים חדשים
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