רשומות

קובץ־ התקנות
ב׳ בתמוז התש׳׳ן

5275

 25ביוני 1990

עמוד
אכרזת גביית מסים)היטלים וקנסות  -המועצות החקלאיות( ,התש׳׳ן1990-
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. . . .

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים)קביעת שלטים()תיקון( ,התש׳ץ1990-

746

צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים)שינוי התוספת לחוק( ,התש״ן1990-

747

תקנות פרי ההדר)פיקוח ושיווק()מועצות()הוראת שעה( ,התש״ן1990-

747

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למספוא( )מם׳ (7
747 . . .
)תיקון מס׳  ,(9התש״ן1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים( )תיקון מס׳
748
 , (77התש׳׳ן1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים() .תיקון מס׳
749 . .

 , (78התש׳׳ן1990-

749 . . .

צו המועצות המקומיות)א()הוד השרון ,ביטול( ,התש״ן1990-
.

הודעת בית הדין לעבודה)אגרות()מס׳  ,(2התש״ן1990-
הודעת שמאי מקרקעין)מס׳  ,(2התש״ן1990-
הודעת הבנקאות)עמלות פרעון מוקדם()מס׳  ,(4התש״ן1990-

750 . .
750

 .״

מדעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק(
;״ס׳  ,(3התש׳׳ן1990-
תיקון טעות

751 . . .
751 . .

אכרזת גביית מסים )היטלים וקנסות  --המועצות החקלאיות( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המסים )גביה( )להלן  -הפקודה( ,אני מכריז לאמור:
,

תחולת הפקודה

על גביית ההיטלים והקנסות המפורטים להלן יחולו הוראות הפקודה :ההיטלים והקנסות
.1
האמורים יהיו מם כמשמעותו בפקודה:
) (1היטלים המוטלים לפי סעיף  39לחוק המועצה לייצור ולשיווק ש ל ירקות,
התשי״ט , 1959-וצווים לפיו:
2

) (2קנסות המוטלים לפי סעיף 43א לחוק המועצה לייצור ולשיווק ש ל ירקות,
התשי״ט;1959-
) (3היטלים המוטלים לפי סעיף ,36לחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק(,
התשל״ג , 1973-כפי שהוחל ע ל המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי בסעיף  4לחוק
המועצה לצמחי נוי )ייצוא ושיווק( ,התשל״ו: 1976-
3

4

) (4קנסות המוטלים לפי סעיף  6לחוק המועצה לצמחי נוי )ייצוא ושיווק(,
התשל׳׳ו.1976-
כ״א באייר התש״ן ) 16במאי (1990
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

<חמ (3-1147

י^7־

פ ר ק

ב /ע מ

,

 ; ] 3 7 4ס ״ ח

ה ן ן ש ל ״ ג ׳ ע מ

,

4 6

ס״ח התשי״ט ,עמ׳  ¡222התש״ם ,עמ׳ .229
סייח התשל״ג ,עמי .310
ס״ח התשל״ו ,עמ׳  :277התש׳׳ם ,עמי .230

2
3
4

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים )קביעת שלטים( )תיקון(,
התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ג( לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמ׳׳ג,'1983-
אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת
השלישית

בתוספת השלישית לתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים )קביעת שלטים(,
.1
התשמ״ד , 1984-בסופה יבוא:
2

טור א׳

״14

תחילה

.2

טור בי

בנק או בית דואר

טור ג׳

על הקיר מאחורי כל
דלפק לשירות הקהל

טור ד׳

בבנק או בבית דואר ששטחו
של אולם קבלת הקהל בו עד
 80מ״ר !2 -
בבנק או בבית דואר ששטחו
של אולם קבלת הקהל בו
עולה על  80מ״ר 1 ,בכל קיר״.

תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.

כ׳׳ו בםיון התש׳ין ) 19ביוני (1990
<חמ (3-1689

1
2

746

אהוד אולמרט
שר הבריאות

סייח התשמ״ג ,עמי  ;148ק״ת התש״ן ,עמי .747
.ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ¡907התשמ׳׳ט ,עמ׳ .1044
קובץ התקנות  ,5275ב׳ בתמוז התש״ן25.6.1990 ,

צ ו הגבלת העישון במקומות ציבוריים )שינוי התוספת לחוק( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )1ג( לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמי׳ג'1983-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה ש ל הכנסת ,אני מצווה לאמור:

.1

בתוספת לחוק ,אחרי פרט ) (13יבוא:

שינוי התוספת

״ .14חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק או בבית דואר.״
תחילתו ש ל צו זה ששים ימים מיום פרסומו.

.2

תחילה

כ ״ ו בםיון התש׳׳ן ) 19ביוני (1990
אהוד אולמרט

)חמ =(3-208

שר הבריאות
ס״ת התשמ״ג ,עמ׳  :148ק״ת התשמ׳׳ח ,עמ׳ .659

1

חקנות פדי ההדר )פיקוח ושיווק( )מועצות( )הודאת שעה( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת פרי ההדר)פיקוח ושיווק( ,התש״ח 1948-י ,אני מתקין
תקנות אלה:

.1

על אף האמור בתקנה )5א( לתקנות פרי ההדר)פיקוח ושיווק()מועצות( ,התשמ״ד, 1984-
ימנה שר החקלאות את נציגי המגדלים במועצה לתקופה שעד יום •י״ד בטבת התשנ״א )31
בדצמבר  ,(1990שלא מתוך רשימות כאמור.
2

הוראת שעה

י״א בסיון התש״ן ) 4ביוני (1990
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר החקלאות

<חמ •(3-115

1
2

עייר התש׳׳ח ,תוס׳ אי ,עמ׳  ¡15ם״ח התש״י ,עמ׳ .143
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ¡1484החשמ״ט ,עמי .592

צ ו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()מחירים מרביים למספוא(
)מס׳ ) (7תיקון מס׳  ,(9התש״ן990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעד( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:

.1

בסעיף  1לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למספוא( )מס׳  ,(7התשמ״ט) 1989-להלן  -הצו העיקרי( ,בהגדרת ״שער הדולר הבסיסי״,
במקום ״2.024״ יבוא ״2.008״.

תיקון סעיף 1

2

.2

בסעיף  2לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סעיף 2

״)א( המחיר המרבי לטון מספוא מן המינים המפורטים להלן בטור א׳ יהיה כמפורט לצדם
בטור בי:
י ס׳ ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק׳ ת התשמ״ט ,עמ׳  :1348התש״ן ,עמי .615

2

קובץ;•:תקנות  ,5275ב׳ בתמוז התש״ן25.6.1990 ,

747

טור בי
המחיר בשקלים חדשים
)לא כולל מע״מ(

טור א׳
מין המספוא

תחילה

.3

סובין חיטה

260

סורגום

309

שעורה

325

תירם

325״

תחילתו של צו זה ביום כ״ב באייר ה,תש״ן ) 17במאי .(1990

כ׳ באייר התש״ן ) 15במאי (1990
)חמ (3-1978

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר החקלאות

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים()תיקון מס׳  ,(77התש״ן990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק חמישי ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:
2

תחילה

שם המצרך

המשקל

האריזה

״אטריות ופתיחים
״מובחר״

 250גרם

חבילה

טור א׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
כולל מע״מ

1.04

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
בש״ח
לצרכן
אילת

0.90

מקרונים ,ספגטים
או פתיתים אפויים
״מובחר״

 250גרם

חבילה

1.16

1.02

אטריות או פתיתים

 500גרם

חבילה

1.85

1.61

אטריות ״מובחר״

 400גרם

חבילה

1.58

1.37

מקרונים ,ספגטים
או פתיתים אפויים
״מובחר״

 500גרם

.2

חבילה

2.08

1.80״

תחילתו ש ל צו זה ביום כ״ח באייר התש״ן ) 23במאי .(1990

כ״ו באייר התש״ן ) 21במאי (1990
משהנסים
)חמ (3-1978
שר התעשיה והמסחר

יצחקשמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ט ,עמי  :421התש״ן ,עמי .470

748

קובץ התקנות  ,5275בי בתמוז התש״ן25.6.1990 ,

צ ו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה(
)מחירים מרביים למצרכים( )תיקון מס׳  ,(78התש״ן990-ז
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו1985-י ,אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט־ , 1989בחלק שביעי ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו
המחירי £1הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

תיקון התוספת

2

המשקל

המצרך

האריזה

טור א׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן

טור ב׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן

כולל מע״מ

באזור אילת

״יין שולחני כ ר מ ל הוק
 75ס ״ ל

מ ת ו צ ר ת ״ כ ר מ ל מזרחי״

בקבוק

4.40

5.20

יין ש ו ל ח נ י אדום ע ת י ק
מעולה מ ת ו צ ר ת ״ כ ר מ ל מזרחי״

 75ס ״ ל

בקבוק

5.20

4.40

יין מ ת ו ק ה י ו ב ל ישן נושן
מ ת ו צ ר ת ״ כ ר מ ל מזרחי״

 75ס ״ ל

בקבוק

4.75

4.10״

.2

תחילתו ש ל צו זה ביום כ״ח באייר התש״ן ) 23במאי .(1990

תחילה

כ ״ ו באייר התש״ן ) 21במאי (1990
)חמ (3-1978

מ ש ה נסים
שר התעשיה והמסחר

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת !;תשמ״ט ,עמי  ;421התש״ן ,עמ׳ .237

צ ו המועצות המקומיות )א( )הוד השרון ,ביטול( ,התש״ן990-ו
בוז,וקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א , 1950-פרט )פג(  -בטל.
2

:מקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית הוד השרון ערב תחילתו של
.2
צו זה ,וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין ,יוקנו
לעירית הוד השרון .

ביטול פרט <פג(
הקניית מקרקעין

3

כל המטלטלין של המועצה המקומית הוד השרון ,כל החובות שחבים לה וכל ההתחייבויות
.3
שהיא קיבלה ע ל עצמה כדין ,יועברו לעירית הוד השרון.

הקניית מטלטליו

ל׳ בניהן התש״ן ) 25באפריל (1990
)חמ 13-269
1
2
ג

אריה דרעי
שר הפנים

דיני !ןדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״א ,עמ׳  :178התשמ״ו ,עמי .1390
ק״ת התש״ן ,עמי .659

קובץ התיןנות  ,5275ב׳ בחמת התש״ן25.6.1990 ,

749

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות()מסי  ,(2החש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א)ד( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות( ,התשכ׳׳ט1969-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי האגרות

1

ע ק ב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  1990לעומת המדד שפורסם בחודש אפריל
.1
 ,1990יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,החל ביום ח׳ בתמוז התש״ן ) 1ביולי ,(1990
כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (2
האגרה בשקלים חדשים

 1%מהסכום הנתבע כערכו
בעת הגשת ההליך ולא
פחות מי20.50

.1

הגשת תביעה לסכום כסף קצוב

.2

הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי
בכסף והליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה

20.50

.3

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

20.50

.4

הגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי

.5

הגשת ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים

 .6בעד העתק מכל מסמך הנמצא בתיק בית הדין
.7

בעד אישור העתק כמתאים למקור

ה׳ בסיון התש׳׳ן ) 29במאי (1990
)חמ (3-813

1

מחצית האגרה שהיתה
משתלמת אילו היה הערעור
תובענה ,ולא פחות מ־20.50
20.50
 0.50לכל עמוד או
חלק ממנו
 0.50לכל עמוד או
חלק ממנו.״
י׳ קדמי
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט בפועל

ק״ת התשכ״ט ,עמ׳  ¡2114התשמ״ד ,עמ׳  ¡1934התשמ״ט ,עמ׳  ,293עמי  ¡1007התש״ן ,עמ׳ .550

הודעת שמאי מקרקעין )מסי  ,(2התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )46ג( לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ״ג) 1963-להלן  -התקנות(,
1

אני מודיע לאמור:
 .העלאת אגרות

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )46א( לתקנות מיום ח׳ בתמוז התש״ן
.1
) 1ביולי  (1990כדלקמן:
ק״ת התשכ״ג ,עמ׳  ¡1443התשמ״ז ,עמי  ¡1278התש״ן ,עמי .152

750

קובץ התקנות  ,5275ב׳ בתמוז התש״ן25.6.1990 ,

״)א( אלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים

)(1

רישום בפנקס)תקנה (2
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)א( בחינות מוקדמות ,לכל נושא
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)ב( בחינות סופיות ,לכל נושא
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)!;( בחינות )תקנה - (7

)!;( בקשה לפטור מבחינות)תקנה  ,(15לכל נושא
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)\י( רישום כמתמחה)תקנה (17
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)<!( אישור גמר התמחות)תקנה (25
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) (7אגרה שנתית לשמאי מקרקעין
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י׳ בסיון התש״ן ) 3ביוני (1990
חיים קלוגמן
המנהל הכללי ש ל משרד המשפטים

)חמ (3-320

הודעת הבנקאות )עמלות פדעון מוקדמ( )מס׳  ,(4התש״ן990-ן
בתיקף סמכותי לפי סעיף )4ה( לצו הבנקאות)עמלות פרעון מוקדם( ,התשמ״ב) 1981-להלן
 הצו העיקרי( ,ועקב עליית המדד ,אני מודיע לאמור:1

.1

בצו העיקרי ,בסעיף )4א( ,במקום ״ 22.20שקלים חדשים״ יבוא ״ 23.40שקלים חדשים״.

הגדלת סכום

.2

תחילתה ש ל הודעה זו ביום י״ז בתמוז התש״ן ) 10ביולי .(1990

תחילה

כ״ד בסיון התש״ן ) 17ביוני (1990
אמנון גולדשמידט
המפקח ע ל הבנקים

)חמ (3-1512

י ק״ת הוושמ׳׳ב ,עמ׳  :270התשמ׳׳ט ,עמ׳  :1048התש״ן ,ענד".588

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[)העלאת שיעור מרבי של דמי שכידות לבתי
עסק( )מס׳  ,(3התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א)ג( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב) 1972-להלן -
החוק( ,ועקב עליית מדד המחירים לצרכן ,כאמור בסעיף 52א)ב( לחוק ,אני מודיע לאמור:
1

השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום ח׳ בתמוז התש״ן) 1ביולי (1990
.1
הוא .5,4%

העלאת השיעור
ה מ ר ב י

כ׳׳ד בסיון התש׳ץ ) 17ביוני (1990
<חמ 13-707

. .

עמוס אונגר
המנהל הכללי ש ל משרד הבינוי והשיכון

י ס׳׳ח הוושל״ב ,עמ׳  !176התשמ״ג ,עמי .21
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תיקון טעות
בתקנות סדר הדין הפלילי )חיקוקים לענין סעיפים  239וי 240לחוק( )תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ט ,1989-שפורסמו בקובץ התקנות  ,5206התשמ״ט ,עמ׳  ,1170בתקנה  ,3בפסקה ) (27של
תקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום ״מוערכות״ צריך להיות ״מוארכות״.
)וזמ (3-2178
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