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קובץ התקנות
5203

כ׳ בתמוז התשמ׳׳ט

 23ביולי 1989

עמוד
תקנות סמכויות שעת חירום)מעצרים()תנאי החזקה במעצר מינהלי()תיקון( ,התשמ״ט1126 . . . 1989-
1127 . .

תקנות המילוות)הוראות שונות()פיצוי()תיקון מס׳  ,(2התשמ״ט1989-
תקנות היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הוראת שעה( )החזר היטל( )תיקון מס׳ ,(4

1128 . . . . . .

התשמ״ט1989-

1128

תקנות המכס)תיקון מס׳  ,(14התשמ׳׳ט1989-
תקנות בנק הדואר)שירותים בבנק הדואר()תיקון מס׳  ,(13התשמ״ט1989-

1129

תקנות רשות השידור)אגרות ,פטורים ,קנסות והצמדה()תיקון( ,התשמ״ט1989-

1132

תקנות בתי דין דתיים)דמי בטלה()תיקון מס׳  ,(5התשמ״ט1989-

1133

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(31התשמ״ט1989-

• ••.־•.

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()שירותים בבנק הדואר( ,התשמ״ט1989-

1134
1134 . .

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שכר עדים בבתי דין דתיים(,
1134 . . . . . . .
.
התשמ״ט1989-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
1135
)תיקון מס׳  ,(32התשמ׳׳ט1989-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(33התשמ״ט1989-

1135

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()משגב ,תיקון מס׳  ,(3התשמ״ט1989-

1136

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()תמר ,תיקון( ,התשמ״ט1989-

1138

צו המועצות המקומיות)א()תמרה ,תיקון( ,התשמ״ט1989-

1139

הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף )סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים( )שיעור אגרה(,
התשמ״ט1989-
רשיון יבוא כללי)תיקון מס׳  ,(13התשמ״ט1989-

1140
1140

תקנות סמכויות שעת חירום )מעצרים()תנאי החזקה במעצר מינהלי()תיקון(,
התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק סמכויות שעת חירום)מעצרים( ,התשל״ו) '1979-להלן -
החוק( ,לאחר התייעצות עם שר המשטרה ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה ,חוק ומשפט
ושל ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7

בתקנה )7ב( לתקנות סמכויות שעת חירום )מעצרים( )תנאי החזקה במעצר מינהלי(,
.1
התשמ״א) 1981-להלן  -התקנות העיקריות( ,המלים ״להגנה על המשמעת במקום המעצר״ -
יימחקו.
2

תיקון תקנה 10

.2

בתקנה  10לתקנות העיקריות ,תקנת־משנה )ג(  -בטלה.

תיקון תקנה 12

.3

בתקנה  12לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )א( יבוא:
״)א( ביקש עציר להיפגש עם עורך דין לשם טיפול בענין משפטי של העציר עצמו,
יתיר המפקד פגישה עמו ,בהקדם האפשרי ,במקום שיקבע המפקד :אולם אם הוגבלה
זכות הייצוג מכוח צו סמכויות שעת חירום )מעצרים( )הגבלת זכות הייצוג(,
התשמ״ח , 1988-או מכוח צו אחר לפי החוק ,לא יתיר המפקד פגישה כאמור ,אלא
אם כן הציג לפניו עורר הדין את האישור הבלתי מסוייג שניתן לו ,כנדרש בצו
כאמור.״

החלפת תקנה 16

.4

במקום תקנה  16לתקנות העיקריות יבוא:

3

״ ע ב י ר ת מקים
מ ע צ

הוספת תקנות
16א ו־16ב

י

.5

אחרי תקנה  16לתקנות העיקריות יבוא:

״ענישה ב ע ב י ר ו ת
מ ק י ם

1

2

נ

1126

 .16עציר שעשה ,שניסה לעשות או שסייע לעציר אחר לעשות אחד מאלה,
עבר עבירת מקום מעצר:
) (1מעשה הפוגע במשמעת ובסדר הטוב שבמקום המעצר:
) (2הפרת הוראה חוקית של סוהר או של אדם אוזר הפועל מטעם
המפקד:
) (3קיום תקשורת בכתב ,בעל־פה או בדרך אחרת עם אדם מבחוץ תוך
הפרת תקנות אלה:
) (4הסתת אחר לפגוע בסדר הטוב של בית־הסוהר.״

מ ע צ

י

16א) .א( המפקד רשאי להטיל על עציר שעבר עבירת מקום מעצר עונשים
אלה ,כולם או מקצתם:
) (1שלילת הזכות לקנות מצרכים בקנטינה. :
) (2שלילת הזכות לצאת לטיול או הגבלתה בדיד אחרת:
) (3שלילת הזכות לקבל עתונים וספרים:
) (4שלילת הזכות לקבל סיגריות:
) (5שלילת הזכות לקבל מכתבים או לשולחם:
) (6שלילת הזכות לקבל כספים:
) (7בידוד:

ס״ח התשל״ט ,עמ׳ .76
ק ״ ח התשמ״א ,עמ׳ .948
ק ״ ת התשמ״ח ,ן5מ׳ .814

קובץ התקנות  ,5203כ׳ בתמוז התשמ״ט23.7.1989 ,

) (8שלילת הזכות לקבל עד ארבעה ביקורים ,למעט ביקורים של
סניגור!
שלילת זכות כאמור בפסקאות ) (1עד ) (7תהא לתקופה שלא תעלה על
ארבעה עשר ימים.
)ב( קצין או סוהר אשר הוסמכו לכך בכתב בידי המפקד ,רשאים להטיל
על עציר שעבר עבירת מקום מעצר ,עונשים כאמור בתקנת משנה )א() (1עד
) (7לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ועונש כאמור בתקנת משנה )א()- (8
עד שני ביקורים.
)ג( בתקופת מעצר אחת לא ירצה עציר עונשי בידוד מצטברים לתקופה
העולה על  14ימים ,אלא באישור בכתב מאת המפקד! לענין זה ,״תקופת
מעצר״  -תקופה לפי צו מעצר שניתן לפי סעיפים )2א( או )ב( ו־ 4לחוק.
נ ל ל י ם להטלת
ע י נ ש

 16ב) .א( לא יוטל עונש על עציר שעבר עבירת מקום מעצר ,אלא אם כן
הוקרא לפניו האישום נגדו וניתנה לו הזדמנות להשמיע את דבריו.
)ב( ניתן להטיל על עציר עונש בשל כל אחת מהעבירות שנמצא אשם
בהן ,ובלבד שלא יענישו אותו יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה.
)ג( אין בעונש שהוטל לפי תקנות אלה כדי לפטור עציר מעונש לפי כל
חוק.
)ד( עונש שהוטל על עציר לפי תקנות אלה יירשם בתיקו האישי״.

ו׳ בתמוז התשמ״ט ) 9ביולי (1989
)חמ (3-971

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

תקנות המילוות )הוראות שונות( )פיצוי( )תיקון מסי  ,(2התשמ״ט989-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק המילוות )הוראות שונות( ,התשל״ח , ^?-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה  1לתקנות המילוות )הוראות שונות( )פיצוי( ,התשמ״ב , 1982-במקום הגדרת
.1
״מילווה״ יבוא:
״״מילויה״  -מילווה לפי כל אחד מן החוקים המצויינים בתוספת הראשונה לחוק
)להלן  -התיספת(,למעט החיקים המצייינים בפרטים  17עד  21לתיספת ,יכן הפרשי
ההצמדה והריבית עליו״.
2

.2

תחילתן של תקנית אלה ביים כ״י בניסן התשמ״ט ) 1במאי .(1989

ל׳ בסיין התשמ״ט ) 3ביולי (1989
<חמ -289

(3

ש מ ע ו ן פרס
שר האיצר

ס׳׳ח התשל״ח ,עמ׳  !18התשל״ט ,עמ׳  !38התש״ם ,עמ׳  !38התשמ״ב ,עמ׳  :199התשמ״ט ,עמי .52
י ק ״ ת התשמ״ב ,עמ׳  ¡1475התשמ״ג ,ע מ ׳ .(226) 215
1

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,5203כ׳ בתמוז התשמ״ט23.7.1989 ,

תקנות היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הודאת שעה( )החזר היטל(
)תיקון מסי  ,(4התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )10ג( לחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הוראת שעה(,
התשמ׳יה , 1984-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 2

בתקנות היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הוראת שעה()החזר היטל( ,התשמ״ו-
.1
) 1985להלן  -התקנות העיקריות( ,בתקנה )2א( ,לאחר פסקה ) (10יבוא:
2

״) (11הוצאות חקר שווקים בסכום השווה לסכום שאושר לענין זה על ידי הקרן לקידום
השיווק בחוץ לארץ שבמשרד התעשיה והמסחר ,אם נתמלאו כל התנאים שנקבעו על
ידה״.
ה׳ בשבט התשמ״ט ) 11בינואר (1989
שמעון פ ר ס

<חמ (3-1846

ש ר האוצר
ס ״ ח התש.מ״ה ,עמ׳  :2התשמ״ז ,עמ׳ .128
ק ״ ת התשמ״ו ,עמ׳  :231התשמ״ח ,עמ׳ .902

תקנות המכס )תיקון מס׳ 4ו( ,התשמ'׳ט989-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  232לפקודת המכס' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 12

.1

תיקץ תקנה 41

.2

בתקנה  12לתקנות המכס ,התשכ״ו) 1965-להלן  -התקנות העיקריות( -
) (1במקום הגדרת ״מחסן לצידת אניות וכלי טיס״ יבוא:
2

״מחסן לצידת אניות וכלי טיס״  -מחסן סגור בנמל או בנמל תעופה להחסנת
טובין המיועדים לאספקה לאניות כמפורט בפרט  89.01לתעריף המכס ,לאניות
זרות ולכלי טיס ,שבו ניתן גם למכור טובין לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ
כמשמעותם בפרט  3לתעריף המכס ולנציגים של חברי ארגון האומות
המאוחדות ופקידי הארגון שהם אזרחי חוץ!
״תעריף המכס״  -צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין,
התשמ״ט 1989-״.
3

) (2בהגדרת ״מחסן לתצוגת רכב״ ,במקום המלה ״שלבעליו״ יבוא ״שלבעל רשיון
המחסן״.
בתקנה )41ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״בדצמבר״ יבוא ״בנובמבר״.

כ״ו בסיון התשמ״ט ) 29ביוני (1989
<חמ 13-25

שמעון פרס
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמי .39
ק ״ ת התשכ״ו ,עמ׳ .274
ק ״ ת  -ש י ע ו ר י מק׳׳ת ,התשמ״ט ,עמ׳ .1921

1128

ק ו נ ץ ה ת ק נ ו ת  ,5203כ׳ גתמוז התשמ״ט23.7.1989 ,

תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואד( )תיקון מס׳ 3ו( ,התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,התשי״א ,'1951-ולענין התוספת  -באישורה
של ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנה  1לתקנות בנק הדואר)שירותים בבנק הדואר( ,התשל״ה) 1974-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( -
3

תיקון תקנה 1

) (1לפני הגדרת ״בעל חשבון״ יבוא:
״המנהל״  -מנהל בנק הדואר או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה מבין עובדי רשות
הדואר כמשמעותה בחוק רשות הדואר ,התשמ״ו 1986-״;
4

) (2בהגדרת ״תאגיד״ ,אחרי ״מיום 3.8.1909״ יבוא ״עמותה לפי חוק העמותות,
התש״ם 1980-״.
5

.2

בתקנה  16לתקנות העיקריות ,במקום ״ 10לירות״ יבוא ״ 10שקלים חדשים״.

תיקון תקנה 16

בתקנה )20א() (2לתקנות העיקריות ,בפסקאות משנה )א( ו־)ב( ,במקום ״ 1000לירות״
.3
יבוא ״ 1000שקלים חדשים״.

תיקון תקנה 20

בתקנה  21לתקנות העיקריות ,במקום ״ 100אגורות״ יבוא ״ 10שקלים חדשים״ ובמקום
.4
״ 10אגורות״ יבוא ״ 10שקלים חדשים״.

תיקון תקנה 21

.5

)א( בתקנה  23לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 23

) (1בתקנת משנה )א( ,במקום ״מלירה אחת״ יבוא ״משקל חדש אחד״ ובמקום
״שבר מלירה״ יבוא ״שבר של שקל חדש אחד״.
) (2בתקנה משנה )ב( ,בפסקאות ) (1ו־) ,(2במקום ״שתי לירות״ יבוא ״עשרה
שקלים חדשים״.
.6

במקום תקנה  29לתקנות העיקריות יבוא:

׳׳עסקה באמצעות
ה מ ו ז א ו ת כ ס ף

החלפת תקנה 29

) 29א( בנק הדואר יקיים שירות המחאות כסף שבאמצעותו יוכל אדם)להלן
 השולח( לשלוח לזולתו)להלן  -המוטב( סכום כסף הנקוב בהמחאה ,ובלבדשהסכום לא יפחת משלושים שקלים חדשים.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,שירות המחאת כסף ארצית -
גוביינא אגב מסירה ינתן ללא הגבלת סכום.

.7

בתקנה  32לתקנות העיקריות ,במקום ״בחלק ד׳ לתוספת״ יבוא ״בחלק ב׳ לתוספת״.

תיקון תקנה 32

.8

בתקנה  44לתקנות העיקריות ,במקום ״בחלק ה׳ לתוספת״ יבוא ״בחלק ג׳ לתוספת״.

תיקון תקנה 44

.9

במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת התוספת

י ס׳׳ח
סייח
י ק׳׳ת
ס״ח
ם״ח

התשי״א ,עמ׳  !219התשמ״ו ,עמ׳ .79
התשל״ה ,עמי .266
התשל״ה ,עמ׳  ¡157התשמ״ה ,עמ׳  ¡1680התשמ״ט ,עמ׳ .206
התשמ״ו ,עמי .79
ה ת ש ״ ס  ,עמ׳ .210

2

4

5
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״תוספת
חלק א׳
)תקנות )9ד( )12ב( 0)34 ,ו־(39
׳

עסקאות בחשבונות סילוק־ם

.1

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל
חשבון

התשלום
בשקלים חדשים

המשלם

ללא תשלום

 .2הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם
אחר -
 2.1כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שאי
שר אותו המנהל
 2.2כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שלא
אישר אותו המנהל

1.50

בעל החשבון

3.00

בעל החשבון

.3

הוצאת סכום מחשבון התשלומים השמורים

2.50

מבקש הסכום

.4

חיוב חשבון םילוקים לפי המחאה המשוכה
על בנק הדואר ,הניתנת לפרעון במזומן

1.50

בעל החשבון

.5

חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום
במזומן לפי רשימות מוטבים או הוראות
תשלום ממוגנטות

1.50

בעל החשבון

.6

חיוב חשבון סילוקים לפי הוראת תשלום
מאושרת מראש

1.00

בעל החשבון

.7

תשלום בגין פדיון מילוות חובה ומילווה
מלחמה מרצון מכוח התקנות כלהלן:

 1%מהסכום
המשתלם בגין
פדיון התעודה

מבקש הפדיון

) (1תקנות מילווה בטחון )תעודות מילויה( ,התשל״ב; 1972-
6

) (2תקנית מיליוה בטחון )תעודות מילויה( ,התשל׳׳ג; 1973-
7

) (3תקנות מילווה בטחון )תעידית מילייה( ,התשל״ה: 1975-
8

) (4תקנות מילווה בטחון )תעודות מילווה( )מס׳  ,(2התשל״ה! 1975-
9

) (5תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש )תעודות מילווה( ,התשל״ה; 1975-
10

) (6תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש )תעודות מילויה( )מס׳  ,(2התשל״ה-
;"1975
) (7תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה א׳( ,התשל׳׳ד; 1974-
12

ק ״ ת התשל״ב ,עמי  -,1446התשמ״ח ,עמי .1026
ק ״ ת התשל״ג ,עמ׳  ;1493התשמ״ח ,עמי .1026
ק ״ ת התשל״ה ,עמ׳  :593התשמ״ח ,עמ׳ .1027
יי ק ״ ת התשל״ה ,עמי  :2556התשמ״ח ,עמי .1027
"י ק ״ ת התשל׳׳ה ,עמי  !2558התשמ״ח ,עמי .1031
״ ק ״ ת התשל״ה ,עמי  !2561התשמ״ח ,עמי .1032
ק ״ ת התשל״ד ,עמי  !1641התשמ״ח ,עמי .1029
6

7

8

1 2
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) (8תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ב׳( ,התשל״ד; 1974-
13

) (9תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ג׳( ,התשל׳יו1975-

,4
;

) (10תקנות )*ילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ד( ,התשל״ז: 1976-
15

) (11תקנות מילווה מלחמה על שבח מקרקעין)תעודות מילווה( ,התשל״ז. 1977-
16

חלק ב׳
)תקנה (32
התשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בהמחאות כסף

.1

העברת סכום בהמחאת כסף ,החזרתו של
הסכום או הארכת תוקף המחאה שפקע
תקפה

המשלם

ללא תשלום

 .2ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח

0.70

השולח

 .3שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף

0.70

השולח

 .4מתן העתק של המחאת כסף שנטען עליה
שאבדה

0.70

השולח

חלל ,ג׳
)תקנה (44
שונות

 .1פרסום ברשימת בעלי החשבונות
.2

.3

i

14

ג־1
>(1

ללא תשלום

טיפול בהמחאה שלא כובדה -
 2.1כאשר ההמחאה הופקדה לזכות חש
בון והבנק שעליו נמשכה לא כיבדה,
למעט בשל פגם טכני שקבע המנהל
 2.2כאשר ההמחאה משוכה על בנק הדו
אר ובנק הדואר לא כיבדה

2.00

בעל החשבון

3.00

בעל החשבון

חקירה על אודות תשלום שנטען עליו
ששולם בין תאריכים מסויימים לכל אחד מן
הימים הכלולים בין שני התאריכים

2.50

מבקש החקי
רה

2.80

מבקש החקי
רה

 .4חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

1

התשלום
בשקלים חדשים

•המשלם

ק ״ ת התשל״ד ,עמי  !1907התשמ״ח ,עמי .1030
ק ״ ת התשל״ו ,עמי  ;737התשמ״ח ,עמי .1030
ק ״ ת התשל״ז ,עמי  !554התשמ״ח ,עמי .1031
ק ״ ת התשל״ז ,עמי  ;2478התשמ״ח ,עמי .1028
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התשלום
בשקלים חדשים

 .5חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר
.6
.7

מבקש החקי
רה

צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן
למבקש ,לכל צילום

2.50

מבקש המסמך

התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון
סילוקים ,לכל פעולה

0.20

בעל החשבון

 .8העברת נתונים מהמחאות למאגר מידע ממו
כן ,לפי בקשת בעל החשבון ,לכל המחאה

0.20

 .9פנקס המחאות

ללא תשלום׳

.10

תחילה

2.80

המשלם

בעל החשבון
,

תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בתמוז התשמ״ט ) 9ביולי .(1989

ל׳ בסיון התשמ״ט ) 3ביולי (1989
גד י ע ק ב י
שר התקשורת

)חמ (3-47

תקנות רשות השידור )אגרות ,פטורים ,קנסות והצמדה( )תיקון(,
התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  29ו־ 52לחוק רשות השידור ,התשכ׳׳ה ,'1965-ובהמלצת הועד
המנהל ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות רשות השידור )אגרות ,פטורים ,קנסות והצמדה( ,התשל״ד) 1974-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,האמור בתקנה  3יסומן )א( ,ואחריו יבוא:
2

תיקון תקנה 3

״)ב( בעד החזקת מקלט טלויזיה בידי מי שמקבל גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה,
התשמ״א /1980-בנוסף על הקיצבה לפי פרק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב ן ,התשכ״ח , 1968-הכל לפי רשימות שהמציא המוסד לביטוח לאומי לרשות
השידור ,תיגבה אגרה מוקטנת ששיעורה  50%מהאגרה המלאה״.
4

תיקון תקנה 5

תחילה

.

י

.2

בתקנה )5א( לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
״) (8הוא מוחזק בידי מי שמקבל גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א,1980-
ואינו מקבל כל קיצבה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח ,1968-הכל
לפי רשימות שהמציא המוסד לביטוח לאומי לרשות השידור.

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ט ) 1באפריל .(1989

ג׳ בתמוז התשמ״ט ) 6ביולי (1989
יצחק נבון
שר החינוך והתרבות

1חמ (3-313

י סייח
ק״ת
ם״ח
״ ס״ח
2

1

1132

התשכ״ה ,עמ׳
התשל״ד ,עמ׳
התשמ״א ,עמ׳
התשכ״ח ,עמ׳

.106
 :661התשמ״ו ,עמ׳ .700
.30
.108
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תקנות בתי דין דתיים )דמי בטלה( )תיקון מס׳  ,(5התשמ״ט989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6ו־ 8לחוק בתי דין דתיים)כפיית ציות( ,התשט׳׳ז '1956-אני
מתקין תקנות אלה:
/

.1

במקום התוספת לתקנות בתי דין דתיים )דמי בטלה( ,התשי״ז , 1957-יבוא:
2

החלפת התוספת

״תוספת
)תקנות  1ד(2
ש ק ל י ם חדשים

) (1דמי 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 -
)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט
אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר משלושים
קילומטרים מבית הדין והיה עליו לבוא לבית הדין לצורך
מתן עדות בלבד ,יווספו לשכר האמור
)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

עד 33

עד 10
עד 75

)) (4א( שכרו של רופא:
) (1בעד בדיקת גופו של אדם
) (2בעד תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה
) (3בעד חוות דעת רפואית בכתב

עד 63
עד 23
עד 75

)ב( ,בית הדין רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפריט משנה )א()(3
סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים ממנו ,בשים לב
למידת הטורח ,להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות.
)ג( רופא שהעיד בבית הדין על חוות דעת רפואית שנתן בכתב יהא
זכאי גם לשכר כמומחה לפי פריט))(3א( וביי/הדין רשאי לפסוק
לו שכר נוסף בשל נסיעות לפי הסיפה של אותו פריט ,וכן דמי
לינה לפי פריט ).(2
) (5שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב כולל מתן עדות על
חוות הדעת בישיבה אחרת של בית הדין
3-1198

י״ב באדר ב׳ התשמ״ט ) 19במרס (1989
m
(

 120עד 210״

ז ב ו ל ו ן המר
השר לעניני דתות

ס ״ ח התשט״ז ,עמ׳  !40התשמ״א ,עמ׳ .284
ק ״ ת התשי״ז ,עמ׳  !1400התשמ״ח ,עמ׳ .46
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳ ו  ,(3התשמ״ט989-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-חלק שבעהיעשר  -יימחק.
2

תחילה

תחילתו של צו זה ביום כ״ט בתמוז התשמ׳׳ט ) 1באוגוסט .(1989

.2

ח׳ בתמוז התשמ״ט ) 11ביולי (1989
אריאל שרון
1חמ (3-1978
שר התעשיה והמסחר

שמעון פרס
שר האוצר

סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק ״ ת התשמ״ט ,עמי  421ועמי .1104

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הודאת שעה()שירותים בבנק הדואר(,
התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
התשלום בעד
שירוח־ם בבנק
הדואר
תחילה

שיעורי התשלומים בעד שירותים בבנק הדואר יהיו כמפורט בתוספת לתקנות בנק הדואר
.1
)שירותים בבנק הדואר( )תיקון מס׳  ,(13התשמ׳׳ט. 1989-
2

.2

תחילתו של צו זה ביום ו׳ בתמוז התשמ״ט ) 9ביולי .(1989

ג׳ בתמוז התשמ׳׳ט ) 6ביולי (1989
<חמ >3-47

1

-

שמעון פרס
שר האוצר

גד י ע ק ב י
שר התקשורת

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק ״ ת התשמ״ט ,עמי .1129

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )שכר עדים
בבתי דין דתיים( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
שיעורי התשלומים
לעדים

שיעורי התשלומים לעדים בבתי הדין דתיים יהיו כמפורט בתקנות בתי דין דתיים )דמי
.1
בטלה( )תיקון מס׳  ,(5התשמ״ט. 1989-
2

ט״ו בםיון התשמ״ט ) 18ביוני (1989
<חמ (3-1198

שמעון פרס
שר האוצר

ז ב ו ל ו ן המר
השר לעניני דתות

י סייח התשמ״ו ,עמי .2
י־ ק״ת התשמ״ט ,עמי .1133

1134
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מסי  ,(32התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

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

תיקון התום,

2

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

המצרך

טור
המחיר
במכירה
^באזור

ב׳
בש״ח
לצרכן
אילת

״מיובאות
שייק ,סודאן

1.05

0.95

קאנסס ,גולדקוסט ,לאקי םטרייק

1.80

1.55

2.15 ,

1.90

פיטר סטיווסון
מהיל ,רוטמנס ,אינט ,רויאלס ,סנט מוריץ,
קרטיה ,מור

2.35

2.05

3.10

2.65

קנט ,מרלבורו ,צסטרפילד ,פרלמנט ,איב ,ל.מ,.
לארק ,קמל ,ווינסטון ,סלם ,רוטמנס )(80

2.80

2.40

3.00
3.60

2.60
3.10״.

קרוון איי

איב 120
איב סן לורן

.2

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בתמוז התשמ׳׳ט ) 5ביולי .(1989

כ׳׳ט בסיון התשמ״ט ) 2ביולי (1989
אריאל שרון
)חמ (3-1978
שר התעשיה והמסחר
1

2

תחיליל

שמעון פרס
שר האוצר

ס״ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק ״ ת התשמ״ט ,עמ׳  421ועמי .1134

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מתירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(33התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ׳׳ט , 1989-בחלק שנים־עשר ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן
יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

תיקון התוספת

2

1

2

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק ״ ת התשמ׳׳ט ,עמי  421ועמי .1135
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המשקל

המצרך

האריזה

״מלח שולחן מעולה

 1ק״ג י

שקית או חבילה

0.55

0.45

מלח מטבח מעולה ״גביש״

 1ק״ג

שקית או חבילה

0.57

0.48

מלח מטבח רגיל

 1ק״ג

שקית או חבילה

0.55

0.45״

.2

תחילה

טור
המחיר
במכירה
כולל

א׳
נ:ש״ח
לצרכן
מע״מ

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
כש״ח
לצרכן
אילת

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בתמוז התשמ״ט ) 5ביולי .(1989

.כ״ט בםיון התשמ׳יט ) 2ביולי (1989
אריאל שרון
<חמ  - 1 9 7 8״
שר התעשיה והמסחר

שמעון פ ר ס
שר האוצר

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()משגב ,תיקון מס׳  ,(3התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
החלפת פרט <״>
ל ת י ם פ ח

י א ש ו נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח , 1958-במקום
.1
פרט )נז( יבוא:
2

״)נז( משגב
בפרט זה ,״מפה״  -המפה של אזור משגב הערוכה בקנה מידה של  1:20,000והחתומה ביד
שר הפנים ביום ב׳ בםיון התשמ״ט ) 5ביוני  (1989שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרד הממונה על המחוז הצפון ,נצרת עילית ,ובמשרדי המועצה האזורית משגב,
מרכז אזורי משגב.
טור אי

אבטליון

הגושים 19349 ,19348 ,19344 ,19342 :ו־ 19393בשלמותם.
חלקי הגושים 19347 ,19346 ,19343 ,19341 :ו־ 19355כמסומן במפה באות אי.

אשחר

הגושים 19273 ,19247 ,19246 ,19244 ,19243 :ו־ 19761בשלמותם.
חלקי הגושים 19274 ,19272 ,19271 :ו־ - 19320כמסומן במפה באות א׳.

גילון

חלקי הגושים 19770 ,19034 :ו־ - 19771כמסומן במפה באות א׳.

הררית

הגושים 19350 ,15410 :עד  19421 ,19358 ,19357 ,19352וי- 19422
בשלמותם.
חלקי הגושים 19354 :ו־ - 19423כמסומן במפה באות א׳ ו־ - 19355כמסומן
במפה באות ב׳.

חלוץ
טל אל

1
2
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חלקי הגושים 19222 ,19121 ,19120 ,19116 :ו־ 19223כמסומן במפה באות א׳.
הגושים 18500 ,18460 ,18457 ,18456 :ו־ 18503עד  - 18506בשלמותם.
חלקי הגושים 18459 ,18458 ,18455 :וי - 19027כמםומן במפה באות א׳.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק ״ ת התשי׳׳ח ,עמ׳  !1256התשמ׳׳ג ,עמ׳  !96התשמ״ד ,עמ׳  !1212התשמ׳׳ו ,עמ׳  !1053התשמ״ט ,עמ׳ .595
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טוראי

יובלים
יודפת

סוד ב׳ .
גושים וחלקי גושי ר י ש ו ם ק ר ק ע

הגושים 19275 ,19242 ,19241 :ו־ - 19762בשלמותם.
חלקי הגושים 19276 :ו־ - 19278כמסומן במפה באות א׳.
הגושים 17683 ,17681 :עד  19300,17686עד  19311 ,19308 ,19303ו־- 19312
בשלמותם.
חלקי הגושים 17682 :וי - 17687כמסומן במפה באות א 17680 /כמסומן במפה
באות ב׳ ו־ 17688כמסומן במפה באות גי.

יעד

הגושים 19803 :ו־ - 19805בשלמותם.
חלקי הגושים ,19810 ,19780 ,19769 ,19768 :ו־- 19811כמסומין במפה באות
א׳.

כישור

הגוש - 18910 :בשלמותו.
חלקי הגושים 18913 ,18909 :וי - 18938כמסומן במפה באות א׳.
 18908כמסומן במפה באות ב׳ 18906 .כמסומן במפה באות ג׳.

כמון

הגושים 18848 :עד  - 18854 ,18851בשלמותם.
חלקי הגושים 19259 :וי - 19260כמסומן במפה באות א/

לבון

לוטם

הגושים 18808 :ו־ - 18809בשלמותם.
חלקי הגושים 19220 ,19115 ,18814 ,18811 ,18810 :ו־- 19221כמסומן במפה
באות אי.
הגושים 19262,19257 :עד  - 19407 ,19406 ,19403,19401,19264בשלמותם.
חלקי הגושים 19400 ,19374 :ו־ - 19408כמסומן במפה באות א/

מורשת

הגושים ,17556 :ו־ 17689עד  - 17692בשלמותם.
חלקי הגושים 17688 :ו־ - 17693כמסומן במפה באות א׳.

מורן

הגושים 18856 ,18853 ,18852 :וי - 18859בשלמותם.
חלקי הגושים 18857 ,18855 :ו־ - 18861כמםומן במפה באות א׳.

מכמנים

הגושים 19154 ,19153 ,19150 ,19149 ,18995 ,18989 :ו־ - 19157בשלמותם.

הגושים 17676 :ו־ - 19808בשלמותם.
מנוף
חלקי הגושים 17675 :ו־ - 19605כמסומן במפה באות א- 19809 /כמסומן במפה
באות בי ,ו־ - 19815כמסומן במפה באות גי.
מצפה אבי״ב חלקי הגושים - 18582 ,18559 ,18558 :כמסומן במפה באות אי.
הגושים.19457 ,19456 ,19429 ,19405 ,19404 ,19261 :
סלמה
חלקי הגושים 19259 :ו־ - 19260כמסומן במפה באות ב׳.
פלך

הגושים 18903 ,18902 :ו־ - 18937בשלמותם.
חלקי הגושים 18904 :עד  - 18907כמסומן במפה באות א׳.

צביה

הגושים 19248 ,19245 :עד  19258 ,19256ו־ - 19265בשלמותם.
חלקי הגושים 19268 :ו־ - 19269כמסומן במפה באות א׳.

צורית

חלקי הגושים 19766 ,19043 ,19042 :ו־ - 19767כמסומן במפה באות א׳.

קורנית

הגוש - 17679 :י בשלמותן.
חלקי הגושים - 17680 :כמסומן במפה באות א׳ 17678 ,17677 ,ו־- 17693
כמסומן במפה באות ב׳ ,ו־ - 17682כמסומן במפה באות ג׳.
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טור ב׳
גושים וחלקי גושי ר י ש ו ם ק ר ק ע

יי '
א

רקפת

שגב

שכניה

הגוש - 19299 :בשלמותו.
חלקי הגושים - 19285 :כמסומן במפה באות בי ,ו־ - 19816כמסומן במפה באות
גי•
הגושים 19813 :ו־ - 19814בשלמותם.
חלקי הגושים 19815 ,19809 :ו־ - 19816כמסומן במפה באות אי- 19810 ,
כמסומן במפה באות ב׳ ו־ 19811כמסומן במפה באות גי.
חלקי הגושים 17677 :ו־ - 17678כמםומן במפה באות א׳ ו־- 19815 ,17675
כמסומן במפה באות בי.

שורשים

הגושים 19763 :ו־ 19764בשלמותם.
חלקי הגושים - 19765 :כמםומן במפה באות א /ו־ - 19766כמסומן במפה באות
בי.

תובל

הגוש - 19030 :בשלמותו.
חלקי הגושים 19037,19031,18908 :ו־- 19058כמםומן במפה באות אי,18904 ,
 18906ו־ - 18907כמסומן במפה באות בי.

הגושים 12213 :עד  18462 ,18454 ,18446 ,17560 ,17558 ,17555 ,12216עד  18466 ,18464עד
 19295 ,19277 ,19029 ,19025 ,18507 ,18469עד  19304 ,19298עד ,19310 ,19309 ,19307
 19800 ,19340עד  19812 ,19807 ,19806 ,19802ו־ - 19817בשלמותם.
חלקי הגושים 19285 ,19033 ,19032 ,19028 ,19026 ,18453 ,18452 :עד ,19294 ,19293 ,19289
 19772 ,19606 ,19336עד  19776 ,19774עד  - 19779כמסומן במפה באות אי,19027 ,18455 ,
 19278 ,19276וי - 19811כמסומן במפה באות בי.
מרכז אזורי משגב  -חלקי הגושים - 19816 :כמסומן במפה באות בי ,ו־ - 19285כמםומן במפה
באות גי.״
ב׳ בסיון התשמ״ט ) 5ביוני (1989
אריה דרעי
שר הפנים

)חמ (3-136

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תמה תיקון( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

החלפת פרט )נ(
בתוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח , 1958-במקום
.1
פרט )נ( יבוא:
״)נ( תמר
2

בפרט זה ,״מפה״  -המפה של אזור תמר הערוכה בקנה מידה של  1:100,000והחתומה ביד
שר הפנים ביום ב׳ בסיון התשמ״ט ) 5ביוני  ,(1989שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרדי המועצה האזורית תמר ,נוה
זוהר.
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק ״ ת התשי״ח ,עמ׳  ¡1256התשמ״ו ,עמ׳  507ועמי 1179
2
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טור נ ׳

טור א'

נאות הכבר
מהזוהר
עין גדי
עין חצבה
עין תמר
עמשא
גושים:

חלק מגוש  ,39691כמסומן במפה.
חלק מגוש  ,100146כמסומן במפה.
חלקי גושים ,100052 ,100051 :כמסומן במפה.
חלקי גושים ,39062 ,39052 :כמםומן במפה.
חלק מגוש  ,39063כמסומן במפה.
חלק מגוש  ,100023כמםומן במפה.

 39679 ,39074 ,39065 ,39064עד  100035 ,100032 ,39683 ,39681עד ,100050
 100053עד  100099,100055עד  100112,100109,100104,100101עד 100145
 -בשלמותם.

חלקי גושים 39061 ,39052 :עד  39689 ,39686 ,39684 ,39682 ,39678 ,39066 ,39063עד
 100029 ,39691עד ,100098 ,100052 ,100051 ,100034 ,100033 ,100031
,100146 ,100111 ,100110 ,100108 ,100106 ,100105 ,100103 ,100102
כמסומן במפה.
אזור סדום

גושים 39687 ,39685 :ו־ - 39688בשלמותם.
חלקי גושים 39689 ,39686 ,39684 ,39682 ,39678 :עד  39691ו־,100146
כמסומן במפה.

השטח מים המלח המסומן במפה באות א׳״.
ב׳ בסיון התשמ״ט ) 5ביוני (1989
אריה ד ר ע י
שר הפנים

)חמ (3-136

צו המועצות המקומיות )א( )תמוה ,תיקון( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות)א( ,התשי״א , 1950-במקום פרט)עו( יבוא:
2

החלפת פ ר ט ) » 0
בתוספת ראשונה

״)עו( המועצה המקומית תמרה
תאריך הקמתה :ט׳ בניסן התשט״ו ) 1באפריל .(1955
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(.
הגושים?  18555עד  18560 ,18557עד  18583 ,18581עד  - 18592בשלמותם.
 18558פרט לחלקות  1עד  39 ,35 ,34 ,19וחלקי חלקה  37כמםומן במפת תחום
המועצה המקומית תמרה)באות ב׳( הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר
הפנים ביום ב׳ בסיון התשמ״ט ) 5ביוני  (1989שהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עילית ,ובמשרד המועצה
המקומית תמרה )להלן  -המפה(.
1
2

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק ״ ת התשי״א ,עמ׳  ¡178התשכ״ה ,עמי .1204
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 18559פרט לחלקות  20 ,16עד  46 ,26וחלקי חלקה  - 47כמסומן במפה.
 18582פרט לחלקות  44 ,35 ,23 ,22 ,17עד  54וחלקי חלקות  55ו־ - 57כמסומן
במפה.
השטח המותחם על ידי הגושים  18586 ,18584עד 18589״.
ב׳ בםיון התשמ״ט ) 5ביוני (1989
אריה דרעי
שר הפנים

<חמ (3-269

הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף )סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים(
)שיעוד אגרה( ,התשמ״ט989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )6ג( לתקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף )סדרי הדין בפני הועדה
לקבילות פנקסים( ,התשל״ח) '1978-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עדכון אגרה

.1

נוסח תקנה )6א( לתקנות הוא מיום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ט ) 1באפריל  (1989כך:
״)א( עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך  70שקלים חדשים״.

כ״ו בסיון התשמ״ט ) 29ביוני (1989
יאיר רבינוביץ
נציב מס הכנסה

<חמ (3-509

ק ״ ת התשל״ח ,עמי  ¡1998התשמ״ז ,עמ׳ .1183

רשיון יבוא כללי )תיקון מס׳ 3ז( ,התשמ״ט989--ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו מתן רשיונות יבוא ,'1939 ,אני מתקין רשיון זה:
חיקון סעיף 2

.1

בסעיף  (2)2לרשיון יבוא כללי ,התשל״ח) 1978-להלן  -הרשיון( ,אחרי ״04.04״ יבוא
2

״17״.
תיקון התוספת

בתוספת לרשיון ,בטור ״פרט המכס״ ,אחרי ״14״ יבוא ״17״ ,ולצדו ,בטור ״תיאור
.2
הטובין״ ,יבוא :״טובין המיועדים לארגון בין לאומי לסיוע ,שהכירו בו־ המנהלים הכלליים של
משרדי האוצר ,הבטחון ,והעבודה והרווחה ,ובלבד שרשימת הטובין וכמויותיהם אושרו ,לפני
היבוא או המכירה ,בידי המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהוא הסמיכו״.
ו׳ בתמוז התשמ״ט ) 9ביולי (1989
דוד ש מ ע ו נ י
ממלא מקום מנהל המכס ומע״מ

<חמ 13-116

1
2

ע ״ ר  ,1939תוס׳  ,2עמ׳ .1201
ק ״ ת התשל״ח ,עמ׳  ¡680התשמ״ח ,עמי .1108
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