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צו נכי המלחמה בנאצים)שינוי שיעורים( ,התש״ן1990-
הודעת מם ערך מוסף)תיאום ועדכון סכומים( ,התש״ן1990-
צו פיקוח על מצרכים ושירותים )תשלומים בעד גז המסופק לצרכנים במערכת
340
מרכזית()תיקון( ,התש׳ץ199&-
340
צו שעת חירום)שיעור היטל חובה על מוצרי נפט()מס׳  ,(9התש״ן1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחיר מרבי לשירותי התקנת גז(
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)תיקון( ,התש״ן1990-
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת
346 . . . .
סתיו תורף  ,(1989/90התש״ן1990-
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת,
347
אביב קיץ  ,(1990התש״ן1990-
כללי מועצת הסירות)ייצור ושיווק()הסדר לשיווק ולהובלה של פירות()תיקון( ,התש״ו349 . 1990-
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )חלוקת דמי המכר של אגוזי
349
אדמה( ,התש״ן־1990
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)גידול ושיווק בצל בשנת  ,(1990התש׳׳ן1990-
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית)מס׳  ,(2התש׳ץ1990-

.

350 . .
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תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )תיקון( ,התש׳'ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  24ו־ 27לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי״ד , 1954-ובאישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 14א

בתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( ,התשט׳׳ו , 1955-בתקנה 14א)א( ,בפסקה
.1
) ,(1במקום ״לי103%״ יבוא ״ל־104%״ ובמקום ״לי93%״ יבוא ״לי94%״.

תחילה

תחילתן של תקנות אלו ביום א׳ בתשרי התש׳׳ן) 1באוקטובר  (1989והן יחולו על תגמולים
.2
המשתלמים בעד חודש אוקטובר  1989ואילך.

2

י״ח בטבת התש״ן ) 15בינואר (1990
שמעון פרס
שר האוצר

<חמ (3-319

1
2

סייח התשי״ד ,עמ׳  ;76התשמ״ג ,עמ׳ .56
ק״ת התשט״ו ,עמי  !785התשמ״ז ,עמ׳  747ועמי  :1185התשמ״ח ,עמ׳  ;343התשמ״ט ,עמי  604ועמי .1259

צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעורים( ,התש״ן990-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי״ד) '1954-להלן  -החוק(
ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
קביעת השכר
הקובע

תגמול לנכה
נצרך

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.
התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4ג)א( לחוק יהיה  101.7%מסך המשכורת הנהוגה אותה
.2
שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ׳׳ד של הדירוג האחיד.

תגמול לנכה
מחוסר פרנסה

.3

תגמול לנכה
נזקק

.4

תגמול למחוסר פרנסה כאמור בסעיף 4ב)ג( ו־)ד( לחוק יהיה:
) (1לנכה שדרגת נכותו מ־ 10%עד  31% - 18%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  46% -מהדרגה הקובעת!
) (2לנכה שדרגת נכותו מי 19%עד  46% - 39%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  64.2% -מהדרגה הקובעת:
) (3לנכה שדרגת נכותו מ־ 40%עד  64.2% - 100%מהדרגה הקובעת ,ואם יש
לנכה ילד  89.9% -מהדרגה הקובעת.
התגמול לנכה נזקק כאמור בסעיף 4ד)א( לחוק יהיה:
) (1לנכה שדרגת נכותו מ־ 10%עד  66.7% - 18%מן המשכורת המשתלמת אותה
שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו כ״ב של הדירוג האחיד:
) (2לנכה שדרגת נכותו מ־ 19%עד  68.7% - 39%מן המשכורת כאמור:
) (3לנכה שדרגת נכותו מ־ 40%עד  75.8% - 49%מן המשכורת כאמור.

ם״ח התשי״ד ,עמי  ;76התשמ״ג ,עמי .56
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התגמול לבן זוג של נכה שנפטר ,אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13א)ב( לחוק לפני
.5
כניסתו לתוקף של חוק נכי המלחמה בנאצים )תיקון מם׳  ,(11התשמ״ג , 1983-יהיה בשיעורים
כמפורט להלן:
2

תגמול לבן זוג
של נכה
נזקק שנפטר

) (1היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־ 10%עד  66.7% - 18%מן המשכורת
המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו כ׳׳ב של הדירוג האחיד:
) (2היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־ 19%עד  68.7% - 39%מן המשכורת
כאמור:
) (3היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־ 40%עד  75.8% - 49%מן המשכורת
כאמור.
הכל בנכוי הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקור אחר.
התגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר ,כאמור בסעיף 13א)ב( לחוק.,יהיה  75.8%מסך כל
.6
המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד מדינה שדרגת משכורתו כ״ב של הדירוג האחיד ,בניכוי
הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקור אחר.

תגמול לבן זוג
של נכה
נצרך שנפטר

תחילתו של צו זה ביום א׳ בתשרי התש׳׳ן ) 1באוקטובר  (1989והוא יחול על תגמול
.7
המשתלם בעד חודש אוקטובר  1989ואילך.

תחילה

י״ח בטבת התש׳׳ן ) 15בינואר (1990
שמעון פרס
שר האוצר

)חמ (3-818

2

ס״ח התשמ״ג ,עמ׳ .56

הודעת מס עדך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( ,התש״ן990-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנות 13א ו־ 25לתקנות מס ערך מוסף ,התשל״ו) '1976-להלן -
תקנות מע״מ( ,ותקנה  2לתקנות מס ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ד , 1984-אני מודיע
לאמור:
2

נוסח תקנה 13א)א( וי)ב() (1ו־) (2לתקנות מע״מ הוא מיום ד׳ בטבת התש׳ץ ) 1בינואר
.1
 (1990כדלקמן:

תיאום סכומים

׳׳)א( היה מס התשומות בתקופת דו׳׳ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס
שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה ,והעודף הוא בסכום נמוך מ־ 2,570שקלים
חדשים ,לא יוחזר העודף ,והעוסק המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף שיגיע ממנו
לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.
)ב( היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה ,לרבות עודף מס התשומות
מתקופת הדיווח הקודמת ,עודף על המם שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה,
יחולו כללים אלה:

1
2

ק״ת התשל״ו ,עמ׳ .1590
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .1408
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) (1היה העודף נמוך מ־9ד 4שקלים חדשים  -לא יוחזר העודף ,והעוסק
המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח
הרצופה השלישית.
) (2היה העודף בסכום  479שקלים חדשים ומעלה  -יוחזר העודף.״
עדכון סכומים

.2

נוסח תקנה )25א( לתקנות מע״מ הוא מיום ד׳ בטבת התש״ן) 1בינואר  (1990כדלקמן:
״)א( הופעלו הליכי גבייה על פי פקודת המסים )גביה( בשל חוב מם ,יווספו עליו
ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום בגבייתו ובעיקול טובין ,בשיעורים אלה:
) (1לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס ,כתב הרשאה ,או מתן צו למכירת
נכסים  8 -שקלים חדשים:
) (2ביצוע עיקול  11 •-שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.״

כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר (1990
שמעון פרס
שר האוצר

<חמ (3-518

צו פיקוח על מצרכים ושירותים )תשלומים בעד גז המסופק לצרכנים כמערכת
מדמית( )תיקון( ,התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח , 1958-אני מצווה
לאמור:
1

תיקון סעיף 1
לצו

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית(,
.1
התשמ״ט) 1989-להלן  -הצו( ,בהגדרת ״מחיר״ ,בסופה ,יבוא ״ובהעדר מחיר כאמור ־ המחיר
כפי שיקבע מזמן לזמן על ידי ספק;״.
2

תיקון סעיף 2
לצו

.2

בסעיף  (2)0)2לצו ,במקום ״ 30ימים״ יבוא ״ 20ימים״.

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר .(1990

כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר (1990
)חמ (3-565

משה

שחל

שר האנרגיה והתשתית
1
2

סייח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ח ,עמ׳ .92
ק״ת התשמ״ט ,עמי .1279

צו שעת חירום )שיעור היטל חובה על מוצרי נפט( )מסי ,(9
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ו־ 6לתקנות שעת חירום)תשלומי חובה( ,התשי״ח ,'1958-אני
מצווה לאמור:
1
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סייח התשכ״ד ,עמי  ;175התשמ״ט ,עמי .24
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.1

בצו זה

הגדרות

-

״המינהל״  -מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!
״חיינ :בהיטל״  -כל אחת מהחברות האלה :פז חברת נפט בע״מ ,דלק חברת הדלק הישראלית
בע״מ ,סונול ישראל בע״מ ,בתי זיקוק לנפט בע״מ ,וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה
מנהל המינהל! י
״היטל״  -היטל כאמור בסעיף .2
חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן ,למען הסדרת הביקוש והתצרוכת
.2
ולמען קיום מחיר אחיד ,היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
טור ד׳
טור ג׳
סכום ההיטל בשקלים חדשים -

טור א׳

טור ב׳

מוצרי הנפט

יחידת מידה

למעט אילת

א.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
ואינו עולה על 91

ק״ל

41.19

35.39

ב.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

ק״ל

56.66

50.44

ג.

סולר
בהזרמה )לייצור חשמל(
בהזרמה
במכליות

ק״ל
ק״ל
ק״ל
ק״ל

129.00
79.15
129.52
129.00

131.94
—
—
—

ד.

קרוסין )נפט(

ק״ל

70.84

.74.93

ה.

דס״ל -
בהזרמה
במכליות

ק״ל•
ק״ל

52.79
52.99

—
—

ו.

נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא

ט.מ.

3.21

—

ז.

גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
ולייצוא

ט.מ.

3.32

—

ח.

גז נפט מעובה:
בהזרמה
במילוי

ט.מ.
ט.מ.

28.22
29.20

—
—

ט.

מזוט ״:(2.7%) 1,500
לצרכן מעל  25,000ט.מ .לשנה -
בחיפה
באשדוד
לצרכן אחר:
בחיפה
באשדוד

י

מזוט ״:(2.7%) 4,000
לחברת החשמל
לצרכן מעל  25,000טון לשנה -
בחיפה בהזרמה

קובץ ד תקנות  ,5246ו׳ בשבט התש״ן1.2.1990 ,

היטל

באילת

ט .מ.
ט .מ.

4.45
4.45

—
—

ט.מ.
ט .מ.

4.45
4.45

—
—

ט.מ.

4.26

—

ט.מ.

4.26

—
341

טור א׳
מוצרי הנפט

טור ב׳
יחידת מידה

בחיפה במכליות/רכבת
באשדוד .
לצרכן אחר -
בחיפה
באשדוד

ט.מ.
ט.מ.

4.26
4.26

ט.מ.
ט.מ.

4.26
4.26

יא .זפת )אספלט( ט.מ:.
80/100 ,60/70 ,40/50
ה.ב־ ,3ה.ב־5
בלתי מנושף

18.88
18.88
18.88

יב .מזוט קל:
חיפה ואשדוד
בהזרמה
חורפי מיוחד
מועד ואופן
תשלום ההיטל

טור ד
טור ג׳
סכום ההיטל בשקלים חדשים -
באילת
למעט אילת

ק״ל
ט.מ.
ק״ל

21.18
21.91
21.18

)א( ההיטל ישולם למינהל במועד ,בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
.3
הבלו על דלק ,התשי״ח. 1958-
2

)ב( חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו ,ישלם את ההיטל למינהל במועד
שחרור המוצר מרשות המכס.
תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר .(1990

י״ט בטבת התש׳ץ ) 16בינואר (1990
)חמ 0-2152

משה

שחל

שר האנרגיה והתשתית

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחיר מרבי לשירותי
התקנת גז( )תיקון( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ׳׳ו ,'1985-סעיף  5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח , 1957-ובהתאם
לסעיף )15א() (1לחוק סחר חפשי באילת)פטורים והנחות ממסים( ,התשמ״ה , 1985-אנו מצווים
לאמור:
2

3

1
2
3
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ס׳׳ח התשמ״ו ,עמי  :2התשמ״ט ,עמי .100
ס׳׳ח התשי״ח ,עמ׳  :24התשמ״ט ,עמ׳ .40
סייח התשמ״ה ,עמי .204
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בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחיר מרבי לשירותי התקנת
.1
גז( ,התשמ״ו , 1986-במקום התוספת יבוא:

החלפת התוספת

4

״תוספת
)סעיפים  1עד (4
טור א׳
שירות ההתקנה

טור נ ׳
המחיר לצרכן
בשקלים חדשים
כולל מע״מ

טור
המחיר
בשקלים
באזור

ג׳
לצרכן
חדשים
אילת

.1

פירוק והרכבה של מיתקן גז ,המבוצעים באותה עיר -
) (1מיתקן גז של מכלים קטנים ) 12ק״ג(
) (2מיתקן גז של מכלים גדולים ) 48ק״ג(

56.30
57.95

48.95
50.35

.2

פירוק מיתקן גז של  2מכלים ווסת או מונה גז והחזרתם
לחברה

14.45

12.60

.3

פירוק והרכבה מחדש של מיתקן גז שלם ,מכלים ומכשיר
צורך גז באותה דירה -
) (1מיתקן גז של מכלים קטנים
) (2מיתקן גז של מכלים גדולים

51.85
53.50

45.15
46.55

.4

התקנת נקודת גז נוספת שלמה עם ברז בטחון אחד -
) (1מיתקן גז בעל צנרת  5/16אינצ׳
) (2מיתקן גז בעל צנרת  3/8אינצ׳

42.40
48.30

36.90
42.05

.5

התקנת נקודת גז נוספת שלמה עם  2ברזי בטחון -
) (1מיתקן גז בעל צנרת  5/16אינצ׳
) (2מיתקן גז בעל צנרת  3/8אינצ׳

56.00
61.50

48.70
, 53.50

.6

התקנת ברז בטחון נוסף על נקודת הגז כאשר התקנת ברז
הבטחון נעשית תוך כדי התקנה אחרת -
) (1מיתקן גז בעל צנרת  5/16אינצ׳
) (2מתקן גז בעל צנרת  3/8אינצ׳

14.10
17.60

.7

התקנת ברז בטחון נוסף על נקודת הגז כשירות נפרד)ללא
מתן שירות אחר בבית הצרכן( -
) (1מיתקן גז בעל צנרת  5/16אינצ׳
) (2מיתקן גז בעל צנרת  3/8אינצ׳

25.60
29.20

22.25
25.40

.8

העתקת מכשיר צורך גז שבבעלות הצרכן ממקום למקום
בדירתו או בביתו

 32.00י

27.90

.9

העתקת מתקן מכלים למקום חדש באותו בנין -
) (1מיתקן מכלים קטנים
) (2מיתקן מכלים גדולים

28.55
31.80

24.85
27.65

25.15

21.90

 .10העתקת נקודת גז וברז בטחון )פירוק והרכבה(

4

12.25
15.30
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טור ב׳
המחיר לצרכן
בשקלים חדשים
כולל מע״מ

טור א׳
שירות ההתקנה

 .11שינוי תואי צנרת ,פירוק והרכבה כשירות נפרד)ללא מתן
שירות אחר בבית הצרכן(

16.95
בתוספת 1.30
לכל מטר
צינור
9.00
בתוספת 1.30
לכל מטר
צינור

14.75
בתוספת 1.15
לכל מטר
צינור
7.80
בתוספת 1.15
לכל מטר
צינור

 .13פירוק והרכבה של מיתקן גז הכולל מכשיר צורך גז

12.60

10.95

 .14בדיקת חיבור למערכת שביצע הצרכן

18.10

15.75

 .15התקנת מכסה למיתקן מכלים שבבעלות הצרכן

10.75

9.35

 .16התקנת מיתקן גז בודד שלם -
) (1מיתקן גז בעל צנרת  1/4אינצ׳
) (2מיתקן גו בעל צנרת  3/8אינצ׳

84.50
85.80

73.45
74.65

 .17התקנת מיתקן גז דירתי בבנין עם מערכת גז מרכזית
וחיבור הצרכן -
) (1מיתקן גז בעל צנרת  1/4אינצ׳
) (2מיתקן גז בעל צנרת  3/8אינצ׳

63.25
64.35

 .12שינוי תואי צנרת ,פירוק והרכבה תוך כדי התקנה אחרת
בבית הצרכן
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טור ג׳
המחיר לצרכן
בשקלים חדשים
באזור אילת

55.00
56.00

 .18התקנת צינורות פרטיים )שאינם צינורות משותפים(,
המחיר לפי יחידת מטר צינור נחושת -
) (1צינור  1/4אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־ 6.3מ״מ עד 6.6
מ״מ
) (2צינור  5/16אינצ׳ שקוטרו החיצון מי 7.9מ״מ עד
 8.3מ״מ

2.45

2.10

2.75

2.40

) (3צינור  3/8אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־ 9.3מ״מ עד 9.6
מ״מ

3.15

2.70

) (4צינור  3/8אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־ 9.6מ״מ עד
 10.2מ״מ

3.25

2.80

) (5צינור  1/2אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־ 12מ״מ עד 12.9
מ״מ ואשר -
א .משקלו לפחות  358גרם ועובי הדופן  1.1מ״מ
לפחות
ב .משקלו לפחות  274גרם
ג .משקלו לפחות 265 ,גרם ועובי הדופן  1מ״מ

4.45
3.70
3.65

3.85
3.20
3.15

) (6צינור  3/4אינצ׳ שקוטרו החיצון  19מ״מ ומשקלו
לפחות  540גרם
) (7צינור פלדה  3/8אינצ׳ שקוטרו החיצון  9.5מ״מ

6.25
7.60

5.40
6.60
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טור ב׳
המחיר לצרכן
בשקלים חדשים
כולל מע״מ

'
שירות ההתקנה
ט ו ר

א

טור ג׳
המחיר לצרכן
בשקלים חדשים
באזור אילת

 .19בדיקת מיתקן גז -
ן
) (1בדיקת מונה גז לפי דרישת
) (2בדיקת כיריים לרבות כיריים המשולבות בתנור גז
) (3בדיקת

15.00
•
20.05

) (4בדיקה משולבת של מונה גז ותנור גז או מונה גז
וכיריים

20.05

17.45

4.90

4.25

ה צ ר כ

ת נ ו ר

ג ז

 .20העברת חוזה מצרכן לצרכן
 .21התקנות במערכת גז מרכזית ,המחיר הכולל לכלל
הדיירים במערכת )מחולק באופן יחסי( -
) (1התקנת צינור מרכזי או דירתי ,המחיר לכל מטר
צינור -
א .צינור נחושת  1 /4אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־6.3
מ״
מ״
ב .צינור נחושת  5/16אינצ׳ שקוטרו החיצון
״
מ־ 7.9מ״מ עד
ג .צינור נחושת  3/8אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־9.3
מ״מ עד  9.6״
ד .צינור נחושת שקוטרו החיצון מ־ 9.6מ״מ עד
 .2מ״מ
ה .צינור  1/2אינצ׳ שקוטרו החיצון מ־ 12מ״מ עד
 12.9מ״מ ואשר -
 ,א .משקלו לפחות  358גרם ועובי הדופן 1.1
מ״מ לפחות
ב .משקלו לפחות  274גרם
ג .משקלו לפחות  265גרם ועובי הדופן 1
מ״מ
ו .צינור נחושת  3/4אינצ׳ שקוטרו החיצון 19
מ״מ ומשקלו לא פחות מ־ 540גרם.
ז .צינור פלדה  3/8אינצ׳ שקוטרו החיצון  9.5מ״מ
מ

ע ד

מ

6 - 6

3

מ

 8מ

מ

מ

10

1 5

0 0

0 0

1 3

2.45

2.10

2.75

2-40

3.15

2.70

3.25

2.80

4.45
3.70

3.85
3.20

3.65

3.15

6.25
7.60

5.40
6.60

) (2הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק  60ס״מ לפחות,
כולל חפירה ,חיצוב ,כיסוי ,סגירה וריצוף  -תוספת
למ־ויר שפורט ,לפי הענין ,בפסקה ) ,(1לכל מטר צינור

8.15

) (3הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק  60ס״מ לפחות,
לל;* חפירה ,חיצוב ,כיסוי ,סגירה וריצוף  -תוספת
למחיר שפורט ,לפי הענין ,בפסקה ) ,(1לכל מטר צינור

1.70

) (4הטמנת צינור מרכזי או דירתי מתחת לרצפה
בשרוול הגנה  -תוספת למחיר שפורט ,לפי הענין ,בפסקה
) ,(1לכל מטר צינור

2.55
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'3-00
•
17.45

7.05

1.45

2.20

345

טור ב׳
המחיר לצרכן
בשקלים חדשים
כולל מע״מ

'
שירות ההתקנה
ט

תחילה

ו

י א

טור
המחיר
בשקלים
באזור

ג׳
לצרכן
חדשים
אילת

) (5הטמנת צינור מרכזי או דירתי בקיר בשרוול הגנה -
תוספת למחיר שפורט ,לפי הענין ,בפסקה ) ,(1לכל מטר
צינור

2.10

1.85

) (6חיצוב מעבר לצנרת לשם התקנת צנרת  -המחיר
לכל נקודת מעבר

6.35

5.55

) (7התקנת מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה של 6
ק״ג גז לשעה

69.90

61.00

) (8התקנת מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה של 20
ק״ג גז לשעה

190.90

166.00

 .22התקנת ציוד במרכז אספקה ובריכוז המונים של מערכת גז
מרכזית  -המחיר לכל יחידת דיור

52.30

39.40״

.2

תחילתו של צו זה ביום י״א בשבט התש״ן ) 6בפברואר .(1990

כ׳ בטבת התש״ן ) 17בינואר (1990
)חמ (3-1978

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

ש מ ע ו ן פרם
שר האוצר

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת סתיו
חורף  ,(1989/90התש״ן990-ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט,'1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
הגדרות

.1

בכללים אלה -

״עונה״  -תקופה לגידול או לשיווק של תפוחי אדמה:
״סתיו חורף 1989/90״  -התקופה שבין א׳ באב התשמ״ט) 2באוגוסט  (1989לבין כ׳ בניסן התש״ן
) 15באפריל ;(1990
״לגדל״  -לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול תפוחי אדמה:
״לשווק״  -להעביר תפוחי אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה:
״תקופת הגידול״  -התקופה שבין א׳ באב התשמ״ט ) 2באוגוסט  (1989לבין ב׳ בכסלו התש׳ץ
) 30בנובמבר :(1989
״תקופת השיווק״  -התקופה שבין י״ז בטבת התש״ן) 15בדצמבר  (1989לבין כ׳ בניסן התש״ן
) 15באפריל .(1990
מיכסה כללית

המיכםה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעונת סתיו חורף  1989/90היא לזריעת 14,500
.2
דונם של שטחי גידול ו־ 45,000טון תפוחי אדמה לשיווק.
1

346
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) .3א( במסגרת מיכםה אישית ,תקבע ועדת המיכסות את,שטח הגידול המרבי ואת הכמות
הכוללת המותרת לשיווק מיבולי הגידול שעל פי המיכסה.

מיכםה אישית

)ב( הגידול לפי המיכםה האישית יעשה בתקופת הגידול בלבד והשיווק לפיה יעשה
בתקופת השיווק בלבד.
אלה העקרונות שלפיהם תקבענה מיכסות גידול ושיווק אישיות:

.4

)א( למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעונת סתיו חורף  ,1989/90תקבע מיכסה
אישית ,ככל האפשר ,בשיעור המיכסה שנקבעה לו ואשר על פיה גידל ושיווק תפוחי
אדמה כדין בעונת סתיו חורף  !1987/88אם לא גידל תפוחי אדמה בעונת סתיו חורף
 1987/88מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות והמבקש
דיווח על כך כדין ,תיקבע מיכםה אישית ,ככל האפשר ,בשיעור המיכסה שנקבעה לו
בעונת סתיו חורף  1986/87ואשר לפיה גידל ושיווק תפוחי אדמה כדין.

עקרונות לקביעת
מיכסות אישיות

)ב( כמות התוצרת המרבית לשיווק במיכסה האישית ,תהא שווה למכפלת שטח
הגידול שבמיכםה האישית במקדם מתאים לשיווק מבין אלה שתקבע לצורך זה ועדת
המיכסות ,בחלוקה לפי האזורים! בסעיף זה ,״מקדם״  -מספר טונות לשיווק לכל
דונם.
ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה אישית על
.5
פי סעיף  4וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם האישיות וזאת מתוך יתרת המיכסה הכללית,
לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור ,וכן מתוך המיכםות האישיות שנקבעו ולא בוצעו.

עודף מיכסות

ועדת המיכסות רשאית שלא.לקבוע מיכםה אישית למגדל ,אם לא הוכח להנחת דעתה כי
.6
הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

זכות בקרקע

נתאשר.
כ״ט בכסלו התש״ן ) 27בדצמבר (1989
)חמ (3-881

אברהם .כ ץ ־ ע ו ז
שר החקלאות

ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות
אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת
אביב קיץ 990ו( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט,'1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
בכללים אלה -

.1

הגדרות

״עונה ׳  -תקופה לגידול או לשיווק של תפוחי אדמה!
,

״עונת אביב קיץ 1990״  -התקופה שבין ג׳ בכסלו התשי׳ן) 1בדצמבר  (1989ובין כ״ז בכסלו
הרשנ״א ) 14בדצמבר !(1990
סייח התשי״ט ,עמ׳  !222התשב״ב ,עמ׳  ;31התשל״ו ,עמי  ;129התש״ם ,עמי  ;229התשמ״א ,עמ׳ .178
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״לגדל״  -לרבות לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת בגידול תפוחי אדמה:
״לשווק״  -להעביר תפוחי אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה:
״תקופת הגידול״  -התקופה שבין ג׳ בכסלו התש״ן) 1בדצמבר  (1989ובין ט׳ באב התש״ן)31
ביולי :(1990
״תקופת השיווק״  -התקופה שבין כ״א בניסן התש״ן) 16באפריל  (1990ובין כ״ז בכסלו התשנ״א
) 14בדצמבר .(1990
מיכסה כללית

עקרונות לקביעת
מיכסות אישיות

המיכםה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ  1990היא  6600טון זרעים ,לזריעה
.2
ב־ 25,850דונם של שטחי גידול ,ו־ 92,700טון תפוחי אדמה לשיווק.
 .3אלה העקרונות שלפיהם תקבענה מיכסות גידול ושיווק אישיות ,במסגרת המיכסה
הכללית:
)א( במסגרת מיכםה אישית ,תקבע ועדת המיכםות את כמות הזרעים ,את שטח
הגידול ואת הכמות הכוללת המותרת לשיווק מיבולי הגידול שעל פי המיכםה.
)ב( הגידול לפי המיכסה האישית יעשה בתקופת הגידול בלבד והשיווק לפיה יעשה
בתקופת השיווק בלבד ,ליעדי שיווק ובדרכי שיווק כדין וכפי שהמועצה תקבע.
)ג( למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ  ,1990תיקבע ככל
האפשר ,מיכםה אישית הכוללת כמות זרעים ,שטח גידול וכמות שיווק על פי
השיעורים שנקבעו לו במיכסה שלפיה גידל ושיווק המבקש כדין ,בעונה המקבילה
בשנת  ,1989או על פי ההיקף שלפיו גידל ושיווק כדין בעונה המקבילה בשנת ,1988
אם לא גידל המבקש תפוחי אדמה בעונה המקבילה בשנת  1989מחמת מחזור זרעים
או מסיבה אחרת ,שהכירה בה ועדת המיכסות ,והמבקש דיווח על כך כדין.
)ד( לא תיקבע מיכםה אישית הנמוכה מ־ 5דונם.
)ה( כמות התוצרת המרבית לשיווק במיכםה האישית ,תהא שווה למכפלת שטח
הגידול שבמיכםה האישית ,במקדם מתאים מבין אלה שקבעה לצורך זה ועדת
המיכםות בחלוקה לפי אזורים :בסעיף זה ,״מקדם״  -מספר טונות לשיווק לכל דונם.

עודף מיכסות

ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה אישית
.4
לפי סעיף  3וכן למבקשים להגדיל את מיכםותיהם האישיות ,וזאת מתוך יתרת המיכסה הכללית,
לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור ,וכן מתוך המיכסות האישיות שנקבעו ולא בוצעו.

זכות בקרקע
הגידול

ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל ,אם לא הוכח להנחת דעתה כי
.5
הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.
נתאשר.
כ״ט בכסלו התש״ן ) 27בדצמבר (1989
)תמ (3-881

אברהם כץ־עוז
שר החקלאות
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כללי מועצת המידות)ייצור ושיווק()הסדר לשיווק ולהובלה של פירות()תיקון(,
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  11ו־ 29לחוק מועצת הפירות)ייצור ושיווק( ,התשל״ג,'1973-
ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,קובעת מועצת הפירות כללים אלה:
בסעיף )17א( לכללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק()הסדר לשיווק ולהובלה של פירות(,
.1
ה ת ש ל ׳ ׳ ר  -צ ^  ,במקום ״מאה וחמישים שקלים חדשים״ יבוא ״מאתיים שקלים חדשים״.

תיקון סעיף 17

2

נתאשר.
כ״ט בכנ!לו התשמ״ט ) 27בדצמבר (1989
יונתןשאולםקי
יושב ראש מועצת הפירות

)חמ 0-1134

אברהםכץ־עוז
שר החקלאות
1
2

אריאלשרון
שר התעשיה והמסחר

ס״ח ההשל״ג ,עמ׳ .310
ק״ת התשל׳׳ה ,עמ׳  :842התשמ״ז ,עמי .1191

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )חלוקת דמי המכר של אגוזי
אדמה( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  20 ,19וי 22לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
התשי״ט , 1959--קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדכ׳ה)להלן  -המועצה( כללים אלה:
1

בכללים אלה:

.1

הגדרות

״סוג״-ממשמעותו בחלק ג׳ בתוספת לתקנות הפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו ,התשל״ט: 1979-
2

״שנת שיווק״  -פרק הזמן שמ־ 1בספטמבר של כל שנה עד ה־ 31באוגוסט של השנה שלאחריה!
״תקופת התחשבנות״  -כל אחת מאלה:
) (1התקופה שמ־ 1בספטמבר של כל שנה עד ה־ 31בדצמבר של אותה שנה)להלן -
התקופה הראשונה(!
) (2התקופה שמ־ 1בינואר שאחרי תום התקופה הראשונה עד ה־  31באוגוסט של
אותה שנה.
חלוקת דמי המכר למגדל בעד אגוזי אדמה ששיווק לקבלן מורשה ,עמו התקשר בהתאם
.2
לכללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )כללים בדבר התקשרות לענין שיווק(,
התשל״ב , 1972-לשם מסירתם לשיווק למועצה ,תיעשה באמצעות אותו קבלן מורשה ,לפי
חשבונות סיבולת לגבי כל סוג.

חלוקת דמי
ה מ כ י

3

חשבונות הסיבולת ,כאמור בסעיף  ,2יערכו בנפרד לכל תקופת התחשבנות על ידי חלוקת
.3
ההכנסה גטו מן השיווק של כל סוג של אגוזי אדמה באותה שנת שיווק ,בכמות אגוזי האדמה
מאותו סוג ששיווקה המועצה בתקופת ההתחשבנות הנדונה! לענין זה ,״הכנסה נטוי׳  -הפדיון של
1
2
3

עריכת חשבונות

ץ

ס׳׳ח התשי״ט ,עמ׳  :76התשכ״ג ,עמי .143
ק״ת .הת£זל״ט ,עמי .577
ק״ת הת»ל״ב ,עמ׳ .1512
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שיווק אגוזי אדמה בשנת השיווק ,לפי סוג ,בניכוי הוצאות המועצה השוטפות לשיווק ,לשירותים
ולכל פעולה מפעולותיה השוטפות ,בשיעור יחסי לכמות אגוזי האדמה מאותו סוג ששיווקה.
ביטול

.4
בטלים.

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )חלוקת דמי המכר( ,התש״ל־^- 1969
4

נתאשר.
כ״ט בכסלו התש׳׳ן ) 27בדצמבר (1989
׳>
) ח מ

112

3

אברהם כץ־עוז
שר החקלאות

אריה זייף
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של
אגוזי אדמה
אריאלשרון
שר התעשייה והמסחר

ק״ת התש״ל ,עמ׳ .549

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק בצל בשנת 990ו(,
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי׳׳ט, 1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
1

הגדרות

.1

בכללים אלה -

״לגדל״  -לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול בצל!
״בצל״  -בצל יבש ,לרבות בצל ראש.
מיכםת גידול

.2

המיכסה הכללית לגידול בצל בשנת  1990בכל שטחי הארץ היא  6,750דונם.

עקרונות לקביעת
מיכסות אישיות

.3

אלה העקרונות שלפיהם תקבענה המיכםות האישיות במסגרת המיכסה הכללית:
)א( ועדת המיכסות תקבע למבקש מיכםה אישית ,מועדי זריעה או שתילה ,מועדי
שיווק ,וכן את הזן או הזנים לגידול ולשיווק על פי המיכסה.
)ב( למבקש לגדל ולשווק בצל בשנת  1990תיקבע מיכסה אישית ,ככל האפשר
בשיעור המיכםה האישית ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו לגידול ולשיווק
בצל בשנת  ,1989או בשנה שקדמה לה  -אם לא גידל ולא שיווק בצל בשנת 1989
מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות ,והמבקש דיווח על
כך כדין.
)ג( תוספות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכםות בשנת  1989לא תבואנה
בחשבון לקביעת המיכםות האישיות בשנת  1990לפי סעיף קטן )א(.

זבות בקרקע
הגידול

ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכםה אישית למבקש ,אם לא הוכח להנחת דעתה ,כי
.4
הגידול יעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

סייח התשי״ט ,עמ׳  ¡222התשכ״ב ,עמ׳  ¡31התשל״ו ,עמי  ¡129התש״ם ,עמי  ¡229התשמ״א ,עמי .178
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כללים אלה לא יחולו על גידול זני בצל הנזרעים בחדשים נובמבר ודצמבר  1990ואשר
.5
״
מבשילים בתקופה שבין י״ז באייר התשנ״א ) 1במאי 1
.(1991
( 1 9 9
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גידולים מסוימים

נתאשר.
כ״ט בכסלו התש׳׳ן ) 27בדצמבר (1989
ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

)חמ (3-881

אברהם כץ־עוז
שר החקלאות

אריאל שרון
שר התעשייה והמסחר

הודעת משבורת נושאי משרה שיפוטית )מס׳  ,(2התש״ן1990-
בהת;*ם לסעיף )6ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א , 1981-לסעיף 8א
לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה ,התשמ׳׳ו , 1985-ולסעיף  10לחוק שכר מינימום,
התשמ״ז-ל , 198אני מודיע לאמור:
1

2

3

החל ביום ד׳ בטבת התשי׳ן) 1בינואר  (1990יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת הותק
.1
השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

א .שופנוים
נשיא בית המשפט העליון
משנ :לנשיא בית המשפט העליון
שופט בית המשפט העליון
נשיא בית משפט מחוזי
סגן נשיא בית משפט מחוזי
שופנז בית משפט מחוזי
נשי>! בית משפט שלום
סגן נשיא בית משפט שלום
שופט בית משפט שלום
ב .שופטי בית הדיו לעבודה
נשי*! בית הדין הארצי
שופט בית הדין הארצי
שופט ראשי של בית דין אזורי
שופני בית דין אזורי
ג .שופטי תעבורה

משכורת יסוד
)בשקליס חדשים(

תוספת ותק שיפוטי
)בעד כל שנת ותק(
)בשקלים חדשים(

9162.70
8874.79
8203.03
6572.04
6390.54
5967.06
5803.93
5547.66
4949.69

58.19
56.58
52.81
46.63
45.00
41.20
39.20
37.84
34.68

8049.21
6433.36
5803.93
4949.69

51.04
44.50
39.20
34.68

4949.69

34.68

משכורת יסוד

י

ת ו ס פ ת

י

תק

ק״ת התעמ״א ,עמי  :1448התש״ן ,עמ׳  22ועמי .144
ס״ח התשמ״ו ,עמי  15ועמי .145
סייח התשמ״ז ,עמ׳ .68
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משכורת יסוד
)בשקלים חדשים(

תוספת ותק שיפוטי
)בעד כל שנת ותק(
)בשקלים חדשים(

ד .דיינים
רב ראשי לישראל
חבר בית הדין הרבני הגדול
ראש אבות בתי דין הממונה על
שמונה בתי דין לפחות
ראש אבות בתי דין הממונה על
לא יותר משבעה בתי דין
אב בית דין אזורי
חבר בית דין אזורי

8203.03
7209.27

52.81
46.63

6572.04

41.20

5967.06
5803.93
4949.69

41.20
39.20
34.68

ה .האדים
ראש בית הדין לערעורים
קאדי ראשי
קאדי

5967.06
5803.93
4949.69

ו .קאדים מד׳הב
ראש בית הדין לערעורים
חבר בית הדין לערעורים
חבר בית הדין

5967.06
5803.93
4949.69

41.20
39.20
34.68
41.20
39.20
34.68

י״ח בטבת התש״ן ) 15בינואר (1990
)חמ (3-628

אברהם שוחט
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
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