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עמוד
522
תקנות סדר הדין האזרחי)תיקון מס׳  ,(9התשמ׳׳ם1989-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()שכר עדים במשפטים אזרחיים( ,התשמ״ס523 1989-
523
תקנות סדר הדין הפלילי)תיקון מס׳  ,(10התשמ״ס1989-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()שכר עדים במשפטים פליליים( ,התשמ״ט524 1989-
524
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה)ביטוח מפני מחלה()מס׳  ,(7התשמ״ט1989-
צו הפיקוח החקלאי)קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי( ,התשמ״ט525 . . . . . . 1989-
527
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מחירים מרביים לסיור()תיקון מס׳  ,(2התשמ״ט1989-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)הסעת חיילים()תיקון( ,התשמ״ס528 . . . . . . . . . 1989-

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מסי  ,(9התשמ׳׳יט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8.3לחוק בתי המשפט ן נוסח משולב[ ,התשמ״ד ־ 1984י ,ושאר
הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת התיסנית

.1

במקום התוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד , 1984-יבוא:
2

השו:יה

״תוספת שניה
)תקנה ) 187ב((
שיעור התשלומים לעדימ
)(1

הסכום בשקלים חדשים

עד 20

שכר בטלה ליום התייצבות

) (2דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -
עד 100

)א( אם המציא קבלה

עד 7

)ב( ללא קבלה
) (3שכרו של מומחה מאוצר המדינה -
)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט
אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר משלושים
קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט לצורך מתן
העדות בלבד ,יווספו לשכר האמור

עד 33

עד 10

)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט
)(4

עד 75

)א( שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה -־
עד 60

) (1בדיקה או ניתוח של גוויה

עד 100
עד 23
עד 75

) (2בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה
) (3תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה
) (4חוות דעת רפואית בכתב
)ב( בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה)א() (3או
) ,(4סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו ,בשים לב
למידת הטורח ,להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות.
)ג( רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב ,יהא
זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה )) (3א( ובית המשפט רשאי
לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות ,לפי הסיפה של אותה פסקה וכן דמי לינה
לפי פסקה ).(2
) (5שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב ,כולל מתן עדות לענין
חוות הדעת בישיבה אחרת של בית המשפט
תחילה

.2

 120עד 210

תחילתן של תקנות אלה ביום י״א באדר א׳ החשמ״ט ) 16בפברואר .(1989

א׳ באדר א׳ התשמ״ט ) 6בפברואר (1989
דן מרידוד
שר המשפטים
ם״ח התשמ״ד ,עמי .198
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ,2220עמי  :2388החשמ׳׳ו ,עמי  ¡403התשמ״ח ,עמי  ;238התשמ״ס ,עמי .34

!)22
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שכד עדים במשפטים
אזרחיים( ,התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

שיעורי התשלומים לעדים במשפטים אזרחיים יועלו והם יהיו כמפורט בתקנות סדר הדין
.1
האזרחי )תיקון מם׳  ,(9התשמ״ט~. 1989
2

תחילתו של צו זה ביום י״א באדר א׳ התשמ׳׳ט ) 16בפברואר .(1989

.2

העלאת שיעורי
התשלומים לעדים
תחילה

א׳ באדר א׳ התשמ״ט ) 6בפברואר (1989
)חמ (3-1978

שמעון פרס
שר האוצר

׳ •
״י•
י ׳׳י׳
ק״ת התשמ״ט ,עמ׳ .522
0

ה ת ש מ

ע

מ

2

2

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

תקנות סדר הדין הפלילי )תיקון מס׳  ,(10התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  244לחוק סדר הדין הפלילי ן נוסח משולב( ,התשמ״ב• 1982-י,
וסעיף  83לחוק בתי המשפט ן נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-אני מתקין תקנות אלה:
2

.1

במקום תקנה  10לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל״ד , 1974-יבוא:
1

״שיעור התשלומים
לעדים

.10

החלפת תקנה 10

אלה התשלומים לענין תקנות  6ו־:7
הסכום בשקלים חדשים

) (1שכר בטלה ליום התייצבות

עד 20

) (2דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -
)א( אם המציא קבלה
)ב( ללא קבלה

עד 100
עד 7

) (3שכרו של מומחה מאוצר המדינה -
עד 33

)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט
אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר משלושים
קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט לצורך מתן
העדות בלבד ,יווספו לשכר האמור

עד 10

)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

עד 75

)) (4א( שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה -
) (1בדיקה או ניתוח של גוויה
) (2בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה
) (3תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה
) (4חוות דעת רפואית בכתב
י
2
1

עד 60
עד 100
עד 23
עד 75

סייח התשמ״ב ,עמי .43
ס״ח החשמ״ד ,עמ׳ .198
ק״ת התשל׳׳ד ,עמ׳  ¡1200התשמ״ח ,עמי .334
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)ב( בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה)א() (3או) ,(4סכום שלא
יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו ,בשים לב למידת הטורח ,להיקף או להעמקה
שהיו כרוכים במתן השירות.
)ג( רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב ,יהא זכאי גם לשכר
כמומחה לפי הרישה של פסקה )) (3א( ובית משפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות,
לפי הסיפה של אותה פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה )(2״.
תחילי.

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״א באדר א׳ התשמ׳׳ט ) 16בפברואר (1989

א׳ באדר א׳ התשמ״ט ) 6בפברואר (1989
דן מרידוד
שר המשפטים

)חמ (3-245

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שכד עדים במשפטים
פליליים( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ׳יו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

התשלומים לעדים

תחילה

שיעורי התשלומים לעדים במשפטים פליליים יועלו והם יהיו כמפורט בתקנות סדר הדין
.1
הפלילי )תיקון מס׳  ,(10התשמ״ט1989-׳.
.2

תחילתו של צו זה ביום י״ א באדר א׳ התשמ׳׳ט ) 16בפברואר .(1989

א׳ באדר א׳ התשמ״ט ) 6בפברואר (1989
)חמ (3-1978

שמעון פרס
שר האוצר
1
2

דן מרידוד
שר המשפטים

סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ ת התשמ״ט ,עמ׳ .523

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )ביטוח מפני מחלה( )מס׳ ,(7
התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )15ב( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש׳׳י־) 1950להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
1

שיעור השתתפות
ה  0ד י י ה

השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה ,כאמור בסעיף )15ב( לחוק ,של מקבל
.1
תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור אי ,תהיה בשיעור הנקוב לצדו של אותו סעיף
בטור בי ,שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

ס״ח התש״י ,עמ׳ .126

524
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טור א׳
הסעיף

טור ב׳
בשקלים חדשים

7

20.88

8

25.26

9

20.88

)10א(

25.26

)10ב(

20.88

)10ג(

25.26

)10ד(

25.26

)10ה(

20.88

10א

25.26

 12בין אם יש לו בן
זוג ובין אם אין לו

20.88

(1)13

20.88

(2)13

25.26

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )ביטוח מפני מחלה()מם׳  ,(6התשמ״ט_ 2 88-
.2
בטלות.
19

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בתשרי התשמ׳׳ט ) 2באוקטובר .(1988

ביטול

ת ח י ל ה

ה׳ בכסלו התשמ׳׳ט ) 14בנובמבר (1988
\י

יצחק ר ב י ן
שר הבטחון

)חמ 176י0-
2

ק״ת התשמ״ט ,עמ׳ .145

צו הפיקוח החקלאי )קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי(,
החשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הרשות לפיקוח חקלאי ,התשמ״ח ,'1988-ולאחר
שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,ועם שר התעשיה והמסחר לענין עבירות על חיקוק י המועצות
החקלאיות ,למעט אלה הנוגעים למועצה לשיווק פרי הדר ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

הפיקוח החקלאי יופעל לענין עבירות על חיקוקי המועצות החקלאיות המפורטים להלן:

קביעת עבירות

) (1חיקוקיפ הנוגעים למועצה לשיווק פרי הדר -
)א( פקודת הפיקוח על פרי־הדר; 1940 ,
2

)ב( פקודת שיווק פרי ההדר: 1947 ,
3

)ג( צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדר סחר ,החסנה והובלה של פרי הדר(,
התשי״ט; 1959-
4

י סייח
ע״ר
ע״ר
ק״ת
2

3

4

0

התשמ״ח ,עמי .106
 ,1940תום׳  ,1עמ׳  :179ס׳׳ת התש״ם ,עמ׳ .228
 ,1947תוס׳  ,1עמ׳  :204ס״ח התש״ם ,עמ׳ .228
התשי״ט ,עמי  :704התשל״ז ,עמי .2026
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)ד( תכנית לשיווק פרי הדר ,התשמ׳׳ה. 1985-
5

) (2היקוקיפ הנוגעים למועצה לייצור ולשיווק של ירקות -
)א( כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)רישום ירקות והובלתם( ,התשכ״ז-
; 1967
6

)ב( כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )שיווק ירקות ,אריזתם וסימונם(,
התש׳יל; 1969-
7

)ג( סעיף  6לכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )פירוט הסדר היצוא(,
התשכ״ה: 1965-
8

)ד( צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ירקות( ,התשכ״א. 1961-
9

) (3חיסוקים הנוגעים למועצה לענף הלול -
)א( כללי המועצה לענף הלול)הסדרת ייצור ושיווק()מס׳  ,(2התשמ׳׳ח; 1988-
10

)ב( סעיף  4לכללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( הטלת היטלים על תוצרת
הלול( ,התשמ׳׳ח! 1988-
11

)ג( סעיף  13לכללי ענף הלול )מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת הכספים
 ,(1988/89התשמ״ח; 1988-
12

)ד( סעיף  12לכללי המועצה לענף הלול )מכסות לייצור תרנגולי הודו בשנת
הכספים  ,(1988/89התשמ״ח. 1988-
13

) (4חיקורןיפ הנוגעים למועצת הפירות -
)א( כללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק( )הסדר לשיווק ולהובלה של פירות(,
התשל״ה; 1975-
14

)ב( כללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק( )מיון פירות ,אריזתם וסימונם(,
התשל״ז,- 1977-
15

)ג( כללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק( )דרכי שיווק ומשווקים מורשים(,
התשמ׳׳ג. 1983-
16

הרשות תפעיל את הפיקוח לענין העבירות שפורטו בסעיף ו :החל ביום כ׳׳ד בטבת
.2
התשמ׳׳ט ) 1בינואר .(1989
י״ח בכסלו התשמ״ט ) 27בנובמבר (1988
<חמ 13-2130

א ר י ה נ ח מק י ן
שר החקלאות

ק״ת התשמ״ה ,עמי  ;1214התשמ״ח ,עמי .291
ק״ת התשכ״ז ,עמי  !1574התשמ״ב ,עמי .1683
ק״ת התש״ל ,עמי  ;14התשמ״א ,עמי .1318
ק״ת התשכ״ה ,עמי .1446
ק״ת התשכ״א ,עמי  !1871התשמ״ז ,עמי .773
י" ק״ת התשכ״ח ,עמי  ;1862התשמ״ח ,עמי .1021
״ ק״ת התשמ״ח ,עמי .938
ק״ת התשמ״ח ,עמי .818
י ק״ת התשמ״ח ,עמי .1122
ק״ת התשל״ה ,עמי  :842התשמ״ח ,עמי .680
ק״ת התשל״ז ,עמי  !816התשמ״ד ,עמי .613
י ק״ת התשמ״ג ,עמ׳ .612
5

6

7

8

9

1 2

3

1 4

1 5

6
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צו המיקוח על מצדכימ ועוידותים )מחידים מדבייט לסיוד( )תיקון מס׳ ,(2
התשמ״לו989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח~ 1957י ,אגי מצווה
לאמור:
האמור בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לסיור(,
.1
התשל״ח) • 1978-להלן  -הצו העיקרי( ,יסומן )א( ,ואחריו יבוא:

תיקון םעיף 2

!

״)ב( הסכומים הנקובים בטור ב׳ בתוספת ישתנו לפי השינויים שיחולו בשער היצע של
דולר של ארצות הברית של אמריקה )להלן  -דולר( ,שמפרסם בנק ישראל)להלן  - -השער
היציג( ,מן השער היציג הבסיסי עד השער היציג שפורסם לאחרונה לפני שעת התשלום.
)ג( בסעיף קטן)ב( ,״השער היציג הבסיסי״  -השער היציג של הדולר ביום י״ב בשבט
התשמ״ט ) 18בינואר .(1989
,2

במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

החלפת התוס»ת

״תוספת
)סעיף (2
סור ב׳

טור א׳
השירות

השכר המרבי
לא כולל מע״מ

.1

בעד יום סיור באוטובוס לתיירים עם מיזוג
אויר ,עד  200ק״מ ועד  11שעות משעת
היציאה -
)א( לקבוצה המונה מעל  30איש
)ב( לקבוצה המונה עד  30איש
)ג( לכל ק״מ נוסף שמעל  200ק״מ
)ד( לכל שעה שמעל  11שעות סיור

574
492
1.64
42

.2

בעד יום סיור באוטובוס לתיירים ללא מיזוג
אויר ,עד  200ק״מ ועד  11שעות משעת
היציאה -
)א( לקבוצה המונה מעל  30איש
)ב( לקבוצה המונה עד  30איש
)ג( לכל ק״מ נוסף שמעל  200ק״מ
)ד( לכל שעה שמעל  11שעות סיור

510
434
1.42
33

.3

בעד יום סיור באוטובוס קטן לתיירים שקיבולו
 15־ 20מקומות ישיבה ,עם מיזוג אויר ,עד 200
ק״מ ועד  11שעות משעת היציאה -
)א( לקבוצה
)ב( לכל ק״מ נוסף שמעל  200ק״מ

1

)ג( לכל שעה שמעל  11שעות סיור

19

ל׳ בשבט התשמ״ט ) 5בפברואר (1989
)חמ (3-255

310

בשקלים חדשים
כולל מע״מ

660
566
1.88
48

587
499
1.63

38

356
1.17
22״
ג ד ע ו ן פת
שר התיירות

ס״ח התשי׳׳ח ,עמי  ¡24התשמ״ו ,עמ׳ .241
ק״ת התשל״ח ,עמי  ¡781התשמ״ז ,עמי .242
£
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צו הפיקוח על מאוכיט ועיוותים )הסעת חיילים( )תיקון(,
התשמ״ש״1989
בתוקף סמכותי למי סעיפים  15 ,12 ,8 ,6 ,5ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי״ח ,'1957-ולפי סעיפים  70ו־ 71לפקודת התעבורה ,התשכ״א /1961-אני מנווה לאמור:
תיקון סעיף 2

בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת חיילים( ,התש״ם־<() 198להלן •הצו
.1
העיקרי( ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
!

״)א( מפעיל שירות חייב להסיע כל חייל אם הוא במדים והציג פנקס חוגר או תעודת נגד
או תעודת קצין ,בכל קו של מפעיל השירות שמספרו לפי רשיון הקו מורכב משלוש ספרות
לפחות ,בכל שעות ההפעלה של השירות באותו קו ,למעט הקווים הנקובים בתוספת ולפי
התנאים המפורטים לצידם.״
החלפת התוספת

.2

במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

navtn
)סעיף (2
מספר הקו

390
393
394
444
900
901

971
981
991

מוצאו ויעדו

י תל־אביב  -אילת ,ישיר
תל־אביב  -אילת ,דרך גדרה
תל־אכיב  -אילת ,דרך גדרה
ירושלים  -אילת
תל־אביב  -חיפה ,ישיר,
בשעות בהן פועלת רכבת ישראל
תל־אביב  -חיפה ,אקספרס :מהתחנות שבין חיפה
!׳עתלית לכיוון תל־אביב ובין תל־אביב וגלילות לכיוון
חיפה ,בשעות בהן פועלת רכבת ישראל.
תל־אביג ״ בהריה
תל־אביב -י צפת
אילת  -חיפה.

י״ז בשבט התשמ״ט ) 23בינואר (1989
משה

<חמ (3-1199

קצב

שר התחבורה
ס״ח התשי׳׳וו ,עמ׳ .24
חוקי א״י ,כ ר ך גי ,עמ׳  ;1271ס״ח התשמ״ו ,עמ׳ .198
• . V 0
922
ק ״ ת התשל׳׳ו ,עמ׳  ;1722התשמ״ב,
1

2

3
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