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תקנות הביטוח הלאומי)גמלה לשמירת הריון( ,התשנ״א1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השניה לחוק(
488
)מס׳  ,(6התשנ״א1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השניה לחוק(
488
) ,מס׳  ,(7התשנ״א1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()חובת הודעה()תיקון( ,התשנ״א489 ...1991-
486
486

צו הכניסה לישראל)תחנות גבול()תיקון( ,התשנ״א1991-
הודעת מס ערך מוסף)תיאום ועדכון סכומים( ,התשנ״א1991-
הודעת מחלות בעלי חיים)תשלום פיצויים( ,התשנ״א1991-
הודעת התעבורה)אגרות( ,התשנ״א1991-
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית)מס׳  ,(2התשנ״א1991-

489
489
490
494
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תקנות הקצבאות )מיצוי בעד איחור בתשלום()גמלאות המוסד לביטוח לאומי(
)תיקון( ,התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9ב( לחוק הקצבאות )פיצוי בעד איחור בתשלום( ,התשמ׳׳ד-
 ,'1984בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 5

במקום תקנה  5לתקנות הקצבאות )פיצוי בעד איחור בתשלום()גמלאות המוסד לביטוח
.1
לאומי( ,התשמ״ד , 1984-יבוא:
2

״מענק לנכה
עבודה

 .5משולם לנכה עבודה מענק לפי סעיף  66לחוק הביטוח הלאומי לאחר
שחלפו שלושה חדשים מהאחד בחודש שבו נוצרה הנכות המזכה במענק ,יחולו
הוראות אלה:
 (1).המענק ישולם בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד הקובע
לעומת המדד הבסיסי בחודש שבו נוצרה הנכות המזכה במענק:
) (2התוספת האמורה בפסקה) (1לא תשולם בשל תקופה העולה על 10
שנים שבתכוף לפני החודש שבו חל יום התשלום!
) (3הוגדלו דמי הפגיעה המשמשים בסיס לחישוב המענק כאמור בסעיף
)66ג( לחוק הביטוח הלאומי ,לא יחול האמור בפסקאות ) (1ו־).(2״

תחילה ותחולה

תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן התש״ן) 1באפריל ) (1990להלן  -יום התחילה( ,והן
.2
יחולו גם לגבי תביעות שהוגשו לפני יום התחילה ,שהמענק לפיהן שולם ביום זה או אחריו או
שטרם שולם לפני יום התחילה.
כ׳׳ח בטבת התשנ׳יא ) 14בינואר (1991
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה

)חמ (3-1767

1
2

ס״ח התשמ״ד ,עמ׳  ;66התש״ן ,עמ׳ .108
ק׳׳ת התשמ״ד ,עמ׳  !2566התשמ״ז ,עמ׳

.1007

תקנות הביטוח הלאומי )גמלה לשמירת הריון( ,התשנ״א-ז99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103ד ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח-
) '1968להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
תביעה לגמלה

תביעה לגמלה לשמירת הריון תוגש לסניף המוסד ,לפי מקום מגורי התובעת ,בטופס
.1
שיקבע המוסד.

האישור הרפואי

רופא מומחה למחלות נשים ולידה)להלן  -המומחה( יאשר בטופס שקבע המוסד ,כי על פי
.2
ממצאי בדיקה רפואית עדכנית של התובעת עליה להיות בשמירת הריון ואת תקופת שמירת
ההריון ,תוך ציון הפרטים האחרים שבטופס )להלן  -האישור הרפואי(; ניתן האישור הרפואי
לתקופה שקדמה ליום הוצאתו ,יאשר בו המומחה גם את המועדים שבהם נבדקה התובעת.

י ס״ח התשכ׳׳ח ,עמ׳  !108התש׳ץ ,עמ׳ .174
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.3
שש־לם

)א( היתה התובעת עובדת ,יאשר המעסיק בטופס התביעה את ,תקופת עבודתה והשכר

אישור תקופת
העבודה

)ב( היתה התובעת עובדת עצמאית ,תיקבע תקופת עבודתה על פי פרק הזמן שבעדו
שילמה דמי ביטוח.
.4

התובעת תודיע למוסד בכתב -

ח ו ב ח

)(1

על המועד שבו הפסיקה בפועל לעבוד בשל שמירת ההריון!

)(2

על המועד שבו חידשה עבודתה כתקופה שלגביה ניתן האישור הרפואי!

ה ו ד ע ה

ל מ י ס ד

) (3על כל תשלום בשל שמירת הריון ,שהיז* זכאית לו על פי כל חיקוק והסדר אחר
האמור בסעיף 103ו לחוק! ,
)(4

על מועד סיום ההריון.

)א( המוסד רשאי לדרוש בכל עת ,פרטים נוספים הדרושים לבדיקת זכאות התובעת
.5
לגמלה לשמירת הריון.

פרטים נוספים

)ב( רופא שהסמיך לכך המוסד)להלן  -הרופא המוסמך( רשאי לדרוש ,בכל עת ,הבהרות
ופרטים נוספים ,לרבות רישומים רפואיים ,בכל ענין הקשור באישור הרפואי ולחוות דעתו בדבר
הצורך בשמירת הריון ותקופתה.
)ג( בהחלטתו בתביעה רשאי פקיד התביעות להביא בחשבון את חוות דעהו של הרופא
המוסמך.
התביעה לגמלה ,בצירוף האישור הרפואי הראשון המזכה בגמלה ,תוגש לא יאוחר מששה
.6
חודשים מתום התקופה הרצופה הראשונה של שמירת ההריון.

מועד הגשת
תביעה

אישור רפואי לתקופת שמירת הריון נוספת יוגש למוסד לא יאוחר מששה חודשים מתום
.7
התקופה הרצופה הנוספת של שמירת ההריון.

אישור רפואי

להמשך תשלום

גמלה לשמירת הריון ,בעד כל תקופה שאישר המוסד ,תשולם לתובעת לחשבון הבנק
.8
שציינה בטופס התביעה.

תשלום גמלה

לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים שקדמו ליום שבו נערכה לתובעת הבדיקה
.9
הרפואית הראשונה שבה נקבע כי היא זקוקה לשמירת הריון.

סייג לתשלום
גמלה

.10

תחילתן של תקנות אלה בתום  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ״ח בטבת התשנ״א ) 14בינואר (1991
«מ (3-22><7

יצחק שמי ר

ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת
השניה לחוק( )מס׳  ,(6התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותנו לפי םעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הודאת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת
השניה

.1

בתוספת השניה לחוק ,אחרי פסקה ) (546יבוא:
2

״) (547גופרית המסווגת בפרט מכס  28.02בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס
והפטורים ומס קניה על טובין ,התשנ״א. 1990-
3

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום כ׳׳א בשבט התשנ״א ) 5בפברואר .(1991

כ״ח בטבת התשנ״א ) 14בינואר (1991
)חמ (3-1976

משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר

יצחק מודעי
שר האוצר

י ס״ח התשמ׳׳ו ,עמ׳  :2התשמ״ט ,עמ׳ .28
ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .256
ק׳׳ת־שיעורי מק״ח ,התשנ״א ,עמ׳ .41
2

3

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה()שינוי התוספת השניה
לחוק( )מס׳  ,(7החשנ״א991-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת
השניה

.1

תחילה

.2

בתוספת השניה לחוק -
) (1בפסקה ) ,(532פסקת משנה )א(  -בטלה:
) (2אחרי פסקה ) (547יבוא:
2

״) (548קפה קלוי המסווג בפרט מבס  09.01.2000בתוספת הראשונה לצו תעריף
המכס והפטורים ומס קניה על טובין ,התשנ״א. 1990-
3

תחילתו של צו זה ביום כ׳׳א בשבט התשנ״א ) 5בפברואר .(1991

כ״ח בטבת התשנ׳׳א ) 14בינואר (1991
)חמ (3-1976

משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר
1
2
3

488

יצחק מודעי
שר האוצר

ס״ח התשמ״ו ,עמי  ¡2התשמ״ט ,עמי .28
ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .488
ק״ת־שיעורי מק״ח ,התשנ״א ,עמ׳ .41

קובץ התקנות  ,5329י״ט בשבט התשנ״א3.2.1991 ,

צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותיס )הודאת שעה()חובת הודעה()תיקון(,
התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א)א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )חובת הודעה(,
.1
התשמ׳׳ט , 1989-פרט מכם  09.10.2000וכל האמור לצידו  -בטל.

תיקון התוספת

2

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״א בשבט התשנ״א ) 5בפברואר .(1991

תתילה

כ״ח בטבת התשנ״א ) 14בינואר (1991
)חמ (3-1978

יצחק מודעי
שר האוצר

משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר
נ״ח התשמ״ו ,עמ׳  ;2התשמ״ט ,עמ׳ .100
?,״ת התשמ״ט ,עמי .1430

1
2

צו הכניסה לישראל )תחנות גבול( )תיקון( ,התשג״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק הכניסה לישראל ,התשי״ב ,'1952-אני מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו הכניסה לישראל)תחנות גבול( ,התשמ״ז , 1987-אחרי ״מעבר רפיח״ יבוא
.1
״מעבר תורמוס״.
2

ט״ר בטבת התשנ״א ) 1בינואר (1991
) ח מ  1 1״

1
2

ג (

תיקון סעיף 1

אריה דרעי
שר הפנים

^׳ח התשי״ב ,עמי  ;354התשמ״ה ,עמי .213
ק״ת התשמ״ז ,עמי .1219

הודעת מס עדך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( ,התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי תקנות 13א ו־ 25לתקנות מם ערך מוסף ,התשל״ו) 1976-להלן  -תקנות
מע״מ( ,ותקנה  2לתקנות מס ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ד , 1984-אני מודיע לאמור:
1

2

נוסח תקנה 13א)א( ו־)ב() (1ו־) (2לתקנות מע״מ הוא מיום ט״ו בטבת התשנ״א) 1בינואר
.1
 (1991כדלקמן:

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־ 3,043שקלים
חדשים ,לא יוחזר העודף ,והעוסק המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף שיגיע ממנו
לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.
1
2

ק״ח החשל׳׳ו ,עמ׳  ;1590התש״ן ,עמ׳ .976
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .1408
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)ב( היה מם התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה ,לרבות עודף מס התשומות
מתקופת הדיווח הקודמת ,עודף על המם שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה,
יחולו כללים אלה:
) (1היה העודף נמוך מ־ 567שקלים חדשים  -לא יוחזר העודף ,והעוסק
המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח
הרצופה השלישית:
) (2היה העודף בסכום  567שקלים חדשים ומעלה  -יוחזר העודף״.
נוסח תקנה )25א( לתקנות מע״מ הוא מיום ט״ו בטבת התשג״א) 1בינואר  (1991כדלקמן:

עדכון סכומים

׳׳)א( הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים )גביה( בשל חוב מם ,יווםפו עליו
ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ,בגבייתו ובעיקול טובין ,בשיעורים אלה:
) (1לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מם ,כתב הרשאה ,או מתן צו למכירת
נכסים  11 -שקלים חדשים:
) (2ביצוע עיקול  14 -שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.״
כ״ז בטבת התשנ״א ) 13בינואר (1991
יצחק מ ו ד ע י
שר האוצר

)חמ (3-518

הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( ,התשנ״א-ד99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה) '1985-להלן
 הפקודה( ,אני קובע לאמור:פיצוי בעד המתת

סכום הפיצויים המרבי שישלם אוצר המדינה לבעלו של בעל חיים שהומת לפי הוראות
.1
הפקודה יהיה כמפורט בתוספת.

ביטול

.2

ב ע ל י

ח י י ם

הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( ,התשמ״ח - 1988-בטלה.
2

תוספת
)סעיף (1
בתוספת זו ״ש״ח״  -שקלים חדשים.
סוג בעל החיים

סכום הפיצוי המרבי בש״ת

בקר
כל,ר לחלב -
פרת חלב מעדר בביקורת חלב
עגלה בהריון מעדר בביקורת חלב
פרת חלב מעדר שאינו בביקורת חלב
עגלה בהריון מעדר שאינו בביקורת חלב

2,600
2,600
2,300
2,300

ם״ח התשמ״ה ,עמ׳ .84
ק״ת התשמ״ח ,עמי .448
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סוג בעל ההיים

עגלה מעדר בביקורת חלב  -בגיל שבוע
עגלה מעדר שאינו בביקורת חלב  -בגיל שבוע

עגל מעדר החלב  -בגיל שבוע

עגל מעדר החלב בגיל שיווק לבשר ,לק׳׳ג חי

סכום הפיצוי המרבי כש״ח

,400
350
ועוד  4.48ש״ח בעד כל יום
גידול נוסף מעל שבוע ועד
חודשיים ועוד  3.56ש״ח בעד
כל יום גידול נוסף מעל חודש
יים ובתנאי שהסכום המרבי
לעגלה לא יעלה על 2,000
560
ועוד  4.48ש״ח בעד כל יום
גידול נוסף מעל שבוע ועד
חודשיים ועוד  3.70ש״ח בעד
כל יום גידול נוסף מעל חודש
יים ועד שיווק ובתנאי שהסכום
המרבי לא יעלה על 1,800
5.29

בקר לבשר -
פרות מעדר בקר לבשר
מבכירות מעדר בקר לבשר
עגלות בהריון לתחלופה בעדר הבשר
עגלות גמולות לתחלופה
עגלות ועגלים בגיל שבוע

עגל מעדר בקר לבשר בגיל שיווק ,לק׳׳ג חי
עגלות מעדר בקר לבשר בגיל שיווק ,לק״ג חי

1,600
1,600
1,500
1,400
610
ועוד  4.48ש״ח בעד כל יום
גידול נוסף עד.גמילה
5.77
5.24

בקר  -שונות -
פר רבייה מייצור מקומי
פר רבייה מיבוא
פוי רבייה מעדר מקומי)בלאדי(
פרות מבכירות מעדר מקומי)בלאדי(
עגלות בהריון מעדר מקומי)בלאדי(
עג לה ועגל גמולים בעדר מקומי)בלאדי(
בנ י בקר יונקים בעדר מקומי)בלאדי(

3,500
5,000
1,800
860
860
400
200

צאן
כבשים -
כבשה רשומה בביקורת חלב
כבשה שאינה רשומה בביקורת חלב
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400
300
491

סוג בעל החיים

סכום הפיצוי המרבי בש״ח

טלה בגיל חודש ימים

100
ועוד  40ש׳׳ח בעד כל חודש
גידול נוסף ובלבד שהסכום
המרבי לא יעלה על  350ש״ח
100
ועוד  30ש׳׳ח בעד כל חודש
גידול נוסף ובלבד שהסכום
המרבי לא יעלה על  250ש״ח
250
ועוד  30ש״ח בעד כל חודש
גידול נוסף ,עד תחילת ההריון
ובלבד שהסכום המרבי לא יעלה
על  600ש׳׳ח
700
1,200
250
400
250
350
ועוד  50ש״ח בעד כל חודש
גידול נוסף ובלבד שהסכום
המרבי לא יעלה על  950ש״ח

טליה בגיל חודש ימים

שיה בגיל  5חודשים

אייל רבייה מייצור מקומי
אייל רבייה מיבוא
כבשה מגזע אווסי בגידול אקסטנסיבי
אייל מגזע אווםי בגידול אקסטנסיבי
כבשת בשר בוגרת
שה בגיל  5חודשים

עזים
גדי שחור בגיל חודש ימים

גדיה שחורה בגיל חודש ימים

עז שחורה
תיש שחור
גדי לבן או מעורב בגיל חודש ימים

גדיה לבנה או מעורבת בגיל חודש ימים

עז לבנה
עז מעורבת
תיש לבן או מעורב
49

30
ועוד  12ש״ח עבור כל חודש
גידול נוסף ובלבד שהסכום
המרבי לא יעלה על  95ש״ח
50
ועוד  15ש׳׳ח עבור כל חודש
גידול נוסף ובלבד שהסכום
המרבי לא יעלה על  150ש׳יח
200
300
50
עבור
ועוד  15ש״ח
כל חודש
גידול נוסף ובלבד שהסכום
המרבי לא יעלה על  130ש״ח
80
ועוד  25ש״ח עבור כל חודש
גידול נוסף ובלבד שהסכום
המרבי לא יעלה על  250ש׳׳ח
400
200
500
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סוג בעל הה״ם

סכום הפיצוי המרבי בש״ח

דבורי:
נחיל דבורים 5-מסגרות
דבורית

100
150
סכום הפיצוי בשקלים חדשים
ביצת דגירה

אפרוח בן יום

עופות
גזע קי' -
תרנגולת מטילה
תרנגולת רבייה )כולל זכרים(
ת־נגולת טיפוח

0.60
2.50
—

2.42
9.40
27.50

גזע כבד -
ת־נגולת לבשר )פטם(
ת־נגולת רבייה )כולל זכרים(
תו־נגולת טיפוח

0.58
3.25
—

1.16
7.40
27.50

פרגית
 105יום

8.11
15.09
36.00

מבוגר

10.97
17.95
41.20

 119יום
15.90
36.00

5.15
21.10
41.20

הודו -
ביצר -
זכר עד  15ק״ג
נקבה  -עד  7ק״ג
רבייה זכר
ר!:ייה נקבה

1.80
1.80
8.50
8.50

5.79
3.19
16.00
16.00

10.12
7.13
20.33
19.94

46.72
21.31
120.00
81.00

אווזים -
אווזים לפיטום
אווזים לרבייה )כולל זכרים(

2.82
—

5.24
13.10

ירוק
19.60
27.46

52.30
68.27

ברווזים
בדברינו
מולרדים

1.15
1.10
3.30

1.70
2.50
5.50

30.00
32.00
32.20

יען
יען לרבייה

50.00
—

200.00

1500.00
5000.00

 6שבועות

יונים לבשר )זוג(
יונים לרבייה ) 4חודשים(
יום גידול נוסף
פסיון

—
—
—
0.13

7.00
80.00
0.15
1.32

10.70

י׳ בטבת התשנ״א ) 27בדצמבר (1990
)חמ (3-234
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רפאל איתן
שר החקלאות

הודעת התעבורה )אגרות( ,התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א)ב( לתקנות התעבורה' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
התאמת שיעור
ה א ג י ו ת

עקב עליית המדד שפורסם לחודש דצמבר  1990לעומת המדד שפורסם לחודש יוני ,1990
.1
יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ט׳יז באדר התשנ״א ) 1במרס  (1991כמפורט
להלן:

״תוספת ראשונה
חלק א׳
אגרות בעד רשיונות נהיגה ,כתב הסמכה לקצין בטיחות ,בחינות נהיגה
ובעד בדיקה רפואית לנהג
טור ב׳
בשקלים חדשים

טוראי

.1

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

46

.2

בעד כל בחינה נוספת על הבחינה

46

.3

בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

46

.4

בעד רשיון נהיגה לתקופה של שנה

23

.5

בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים  3ו־4

12

.6

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

בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה
151

לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳
)(2

בעד בדיקה חוזרת

76

)(3

בעד ערר לועדת ערר

228

)(4

בעד בדיקה לבקשה לרשיון נהיגה לרכב ציבורי

228

.7

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

12
12

.8

בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות אוי בעד חידושו ל־ 5שנים

150

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

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

י ק״ת התשכ״א ,עמי

494

137

 ;1425התש״ל ,עמי  ;699התש״ן ,עמי  ¡916התשנ״א ,עמי .102
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טור ב׳
בשקלים חדשים

 °י '
ו

א

)ב( בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה
וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה יותר מרכב אחד
.2

.3

275

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

46

)ב( בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה

46

)ג( בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

46

)ד( בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

23

בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה

12

חלק ג׳
אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב
ובעד בדיקתם
.1

אגרו; בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
)א( קטנוע ,אופנוע ,לרבות תלת־אופנוע ואופנוע עם רכב צדי

21

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

63

)ג(
.2

107

רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטור

אגרו בעד רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל ,למעט
אופמע ואוטובוס פרטי ,או בעד חידוש הרשיון היא:
האגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה
כש תפוסת גלילי
הנ;נוע בסמ״ק

ששנת ייצורו
עד  3שנים

ששנת ייצורו
מ־ 4עד  8שנים

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

296
426
815
990

267
380
746
905

235
374
654
762

עד 1,000
מ־ 1,001עד 1,750
מ־  1,751עד 3,000
מ־01נ 3,ומעלה

אגרה בעד רשיון לרכב פרטי ,למעט אופנוע ואוטובוס ,המופעל על ידי מנוע דיזל ,או אגרה
בעד חידוש הרשיון ,לתקופה של שנה אחת ,תהיה בשיעור של  914שקלים חדשים.
.4

אגרה בעד רשיון לאופנוע ,לתלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי היא:
כשתפוסת גלילי המנוע בסמ״ק

בשקלים חדשים
כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

דד 50

15

נ;י 51עד 150
כ;־ 151ומעלה

54
99
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495

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

145
130

137

130

107

99

)ב( אגרה׳ בעד רשיון לרכב כאמור בפסקה )א( המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש
הרשיון היא:
אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה
כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

ששנת ייצורו
עד  3שנים

עד 16,000
מ־ 16,001עד 20,000
מ־ 20,001ומעלה

ששנת ייצורו
מ־ 4שנים עד  8שנים

654

640

815
1,096

785
1,096

ששנת ייצורו
מ־ 9שנים ומעלה

608
785
1,096

)ג( אגרה בעד רשיון לרכב חשמלי היא:
אגרה בשקלים תדשים 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

130

123

115

95

115
88

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

.7

טור ב׳
בשקלים חדשים

כשהאוטובוס מופעל -
על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל

182

על ידי מנוע דיזל

335

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

)א( כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

עד 4
 5ומעלה

טור ב׳
בשקלים חדשים כאשר
הרשיון ניתן לתקופה של שנה

46
61

ק״ת התשמ׳׳ה ,עמי .1164

496
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)ב( כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

.8

טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

טור ב׳
בשקלים חדשים כאשר
הרשיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4
 5ומעלה

206
342

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

משהטרקטור מופעל -
על ידי מנוע בנזין
על ידי מנוע דיזל •או אחר
.9

76
221

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

טור א׳
כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

23
54
121

עד 4,000
מי4,001עד 8,000
מ־ 8,001ומעלה
.10

אגרה שנתית בעד רשיון לנתמך או בעד חידוש רשיון היא  121שקלים חדשים.

10א .האגרה בעד רשיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של  1/12מן האגרה
השנתית הקבועה בפרטים  2עד  ,10לפי הענין ,בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.
.11

אגרה שנתית בעד רשיון לרכב נוסעים פרטי ,לרכב פרטי דו־שימושי ,לרכב מסחרי
ולאופנוע ,הרשומים על שם הנכה בלבד או בעד חידושם היא  8שקלים 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
ל־ 6חודשים
לשנה

46
76
137

)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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שקלים חדשים

כשההיתר ניתן -
ל־ 3חודשים
ל־ 6חודשים
לשנה

23
38
76

.13

אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף  9לפקודה או בעד חידושו היא  472שקלים
חדשים.

.14

אגרה בעד רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה  278היא  12שקלים
חדשים.

 .15על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון רכב הרשום על שם מוסד לסיוע
טכני או אגודה לעזרה וצדקה -
) (1מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי רכב המפורטים
בתוספת זו  8 -שקלים חדשים.
) (2אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו
משמש אלא להובלת מתים  8 -שקלים חדשים.
)(3
)(4
.16

״אילן״  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים  8 -שקלים חדשים.
״אקים״  -אגודה לקימום מפגרים  8 -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

כפל רשיון רכב או כפל אישור

12

כפל רשיון סחר

46

 .17אגרה 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 23
שקלים חדשים.
 .18אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה  380היא 76
שקלים חדשים.
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.19

האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ״נ או חידושו היא  8שקלים 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 ספגות משוריינות כנגד מיקוש:
) (3הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות ;עדות משק ספר בלבד.

.20

אגרה בעד הרכבת מנוע דיזל במונית היא  1,371שקלים חדשים.

.21

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

טור א׳

76
92
161

רכב פרטי
רכב מסחרי או רכב
עבודה
אוטובוס

 .22אגרה בעד רשיון לאופניים או לתלית־אופן לרבות האגרה בעד לוחית מספר ,שתיקבע בחוק
עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית ,תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט
להלן:
לאופניים  12 -שקלים חדשים.
לתלת־אופן  12 -שקלים חדשים.
 .23אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי אויאוטובוס 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׳
ארץ מוצא

סוג הרכב

משקל כולל מותר בק״ג

מצויים
מצרים
מצויים
מצרים

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
 .1אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית מהמכסה שנקבעה לשנת  39,226 - 1989שקלים
חדשים.
.2

אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית  634 -שקלים חדשים.

י״ב בשבט התשנ״א ) 27בינואר (1991
<חמ >3-83

יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית )מס׳  ,(2התשנ״א-ו99ז
בהתאם 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 , 1987-אני מודיע לאמור:
2

3

ק״ת התשמ״א ,עמי  :1448התשנ״א ,עמ׳ !(.36
<ז״ח התשמ״ו ,עמי  15ועמי .145
סייח התשמ״ז ,עמי .68
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משכורת יסוד
ותוספת ותק

החל ביום ט״ו בטבת התשנ׳׳א) 1בינואר  (1991יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת הותק
.1
השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

א .שופטים
נשיא בית המשפט העליון
משנה לנשיא בית המשפט העליון
שופט בית המשפט העליון
נשיא בית משפט מחוזי
סגן נשיא בית משפט מחוזי
שופט בית משפט מחוזי
נשיא בית משפט שלום
סגן נשיא בית משפט שלום
שופט בית משפט שלום

משכורת יסוד
בשקלים חדשים

תוספת ותק שיפוטי
)בעד כל שנת ותק(
בשקלים חדשים

10,026.69
9,709.21
8,968.46
7,169.98
6,969.84
6,502.88
6,322.98
6,040.39
5,381.02

64.17
62.39
58.23
51.42
49.62
45.43
43.32
41.73
38.24

ב .שופטי בית הדין לעבודה
נשיא בית הדין הארצי
סגן נשיא בית הדין הארצי
שופט בית הדין הארצי
שופט ראשי של בית דין אזורי
סגן שופט ראשי של בית דין אזורי
שופט בית דין אזורי

8,798.86
8,264.32
7,017.06
6,322.98
6,040.39
5,381.02

56.28
54.12
49.06
43.23
41.73
38.24

ג .שופטי תעבורה

5,381.02

38.24

ד .דיינים
רב ראשי לישראל
חבר בית הדין הרבני הגדול
ראש אבית 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

8,968.46
7,872.65

58.23
51.42

7,169.98

45.43

6,502.88
6,322.98
5,381.02

45.43
43.23
38.24

ה .קאדים
ראש בית הדין לערעורים
קאדי ראשי
קאדי

6,502.88
6,322.98
5,381.02

45.43
43.23
38.24

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

6,502.88
6,322.98
5,381.02

45.43
43.23
38.24

כ״ח בטבת התשנ״א ) 14בינואר (1991
)חמ (3-628

אברהם שוחט
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
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המחיר  2.48שקלים חדשים
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