רעממות
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עמוד

ת ק נ ו ת הפיקוח על פרי הדר )היטל על פרי הדר המשווק במישרין ליצרן(,
10

התש״ן1989-
ת ק נ ו ת פרי הדר)היטל על פרי הדר המשווק בידי קבלן( ,התש״ן1989-

10

ת ק נ ו ת א ג ר ו ת בריאות)תיקון( ,התש׳ץ1989-

11

צו הספקת חשמל )הוראות מיוחדות( )חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ( )הארכת תוקף(,
התש״ן1989-

12

י

12

צו שעת חיירום)שיעור היטל חובה על מוצרי נפט( ,התש״ן1989-
צו שעת חירום)שיעור תשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט( ,התש׳׳ן1989-
ת ק נ ו ת הבטיחות בעבודה)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן()תיקון( ,התש״ן1989-

י .•.

14

. . .

16

הודעת הגנת השכר)מקסימום דמי טיפול מקצועייארגוני( ,התש״ן1989-

16

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()מטה יהודה ,תיקון( ,התש״ן1989-

17

הודעת ה ב נ ק א ו ת ) ע מ ל ו ת פרעון מוקדם( ,התש״ן1989-

19

הודעת הנוטריונים)שכר שירותים( ,התש״ן1989-

19

הודעת משכורת נשיא המדינה ,התש׳ץ1989-

21

,

הודעת שכר שרים וסגני שרים ,התש׳׳ן1989-
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התש׳׳ן1989-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)היקף כספי ומהות מקצועית( ,התש״ן1989-
החלטת חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם)שווי השימוש ברכב( ,התש״ן1989-
תיקון טעויות

22
. . . .

22
23

. . . .

24

תקנות הפיקוח על פדי הדר )היטל על פרי הדר המשווק במישרין ליצרן(,
התש״ן989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לפקודת הפיקוח על פרי ההדר 1940 ,י ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״המועצה״  -המועצה לשיווק פרי הדר ,כמשמעותה בפקודת שיווק פרי ההדר) 1947 ,להלן י
פקודת השיווק(:
2

״יצרן״  -כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת השיווק:
״פרי״  -פרי הדר מכל סוג ,מין או זן הגדל בארץ:
״פרדס״  -קרקע נטועה עצי פרי הדר:
״פרדסן״  -בעל פרדס ,לרבות חוכר הפרדס ,ואדם אחר שיש לו זכות כדין ביבולי הפרדס;
״רשיון המעבר״  -רשיון ,כמשמעותו בסעיף  11לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדר סחר,
החסנה והובלה של פרי הדר( ,התשי״ט; 1959-
3

״השער החדש״  -השער היציג ביום התשלום;
״שער יציג״  -שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שמפרסם בנל
ישראל;
״שער הבסיס״  -שער החליפין של  1.99שקלים חדשים לכל דולר של ארצות הברית של אמריקה.
מוטל בזה היטל על פרי המשווק בידי פרדסן במישרין ליצרן ,על פי האמור בסעיף 3
.2
לפקודת השיווק )להלן  -ההיטל(.
.3

ההיטל יהיה בשיעור של  8.57שקלים חדשים לכל טונה של פרי.

ההיטל ישולם כשהוא מוגדל או מוקטן ,לפי הענין ,באופן יחסי לשיעור השינוי של השע
.4
החדש לעומת שער הבסיס ביום התשלום.
.5

ההיטל ישולם בידי פרדסן לפני קבלת רשיון המעבר.

כ״ט באלול התשמ״ט ) 29בספטמבר (1989
<חמ (3-115
1
2

3

ע׳׳ר  ,1940תום׳  ,1עמי  :179ם״ח התשמ״ט ,עמ׳ .20
עייר  ,1947תום׳  ,1עמ׳  :208ס״ח התש״ם ,עמ׳ .228
ק״ת התשי״ט ,עמי .704

אברהם כץיעוז
שר החקלאות

תקנות פרי הדד )היטל על פדי הדד המשווק בידי קבלן( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת פרי הדר )פיקוח ושיווק( ,התש״ח־ ,'1948וסעיף 26
לפקודת הפיקוח על פרי ההדר , 1940 ,אני מתקין תקנות אלה:
2

.1

בתקנות אלה -

״המועצה״  -המועצה לשיווק פרי הדר ,כמשמעותה בפקודת שיווק פרי ההדר;*1947 ,
1

2

3

עייר התש״ח ,תום׳ א  /עמ׳  :15ס״ח התש״י ,עמ׳ .183
ע״ר  ,1940תום׳  ,1עמ׳  :179ם״ח התשמ״ט ,עמ׳ .30
ע״ר  ,1947תוס׳  ,1עמ׳  :234ם״ח התש״ס ,עמ׳ .228
קובץ התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש״ן12.10.1989 ,

״פרי״  -פרי הדר מכל סוג ,מין או זן הגדל בארץ:
״פרדס״  -קרקע נטועה עצי פרי הדר:
״פרדסן״  -בעל פרדס ,לרבות חוכר הפרדס ,ואדם אחר שיש לו זכות כדין ביבולי הפרדס:
״זני נפח״' -פרי ליצוא מסוג שמוטי ,אפילים ואשכולית לבנה ,למעט אשכולית לבנה שנקטפה
בתקופה הראשונה כמשמעותה בסעיף  3לתקנות לפיקוח על יצוא הצמח-ומוצריו)יצוא פרי
הדר( ,התשל״ה: 1975-
4

״קבלן״  -קבלן שאישרה המועצה לצורך התכנית לשיווק פרי הדר ,התשמ״ה~ , 1985או כפי
שיאושר מזמן לזמן לענין אחר:
5

״השער החדש״  -השער היציג ביום התשלום:
״שער יציג״  -שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שמפרסם בנק
ישראל;
״שער הבסיס״  -שער החליפין של  1.99שקלים חדשים לכל דולר של ארצות הברית של אמריקה.
.2

המועצה תקים קרן שמורה מיוחדת שמטרתה תמיכה בזני הנפח לייצוא )להלן  -הקרן(.

לצורך מימון הקרן מוטל בזה היטל על פרי המשווק בידיי קבלן ,למעט פרי מזנים המשווקים
.3
לשוק המקומי בלבד )להלן  -ההיטל(.
*ההיטל יהיה בשיעור של  15.90שקלים חדשים לכל טונה של פרי.

.4

היטל

שיעור ההיטל

ההיטל ישולם כשהוא מוגדל או מוקטן ,לפי הענין ,באופן יחסי לשיעור השינוי של השער
.5
החדש לעומת שער הבסיס ביום התשלום.
.6

הקמת הל,ה

ההיטל ישולם בידי קבלן ב־ 1בחודש בשל כל הפרי ששיווק בחודש שקדם לו.

הצמדה לשער
ה

ד

ו

ל

ר

י

גביית ההיטל

קבלן יהיה רשאי לגבות מכל פרדסן הצמוד אליו את התשלום ששילם לפי תקנה  ,4לגבי כל
.7
טונה של פרי שאותו פרדסן שיווק לקבלן.

גביה מהפרדס!
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ד־־־־——-
5

שר החקלאות

ק ת התשל׳יה ,עמ׳  :977התש״ם ,עמ׳ .151
ק״ת התשמ״ה ,עמ׳ .1214

תקנות אגרות בריאות )תיקון( ,התש״ן־989ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג, 1983-
שנטלתי לעצמי לפי סעיף  32לחוק יסוד :הממשלה  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

בתוספת השניה' לתקנות אגרות בריאות ,התשמ״ט /1989-בסעיף  ,16במקום ״25
•1
אגורות״ יבוא ״ 27אגורות״.
כ״ט באלול התשמ״ט ) 29בספטמבר (1989
)חמ 13-2149
'~~י^^7ד

^

^ י נ מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ׳ .749
^ ס ח התשכ״ח ,עמ׳ .226
ק׳׳ת התשמ״ט ,עמ׳  913 ,714ו־.1377
התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש״ן12.10.1989 ,

יעקב צור
שר הבריאות

.

תיקמ התוספת
השניה

צו הספקת חשמל )הוראות מיוחדות( )חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ(
)הארכת תוקף( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( ו־)ג( לחוק הספקת חשמל )הוראות מיוחדות( התשמ״ח-
 ,'1987באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תוקפו של צו הספקת חשמל )הוראות מיוחדות()חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ(,
.1
התשמ״ח , 1988-מוארך בזה מיום א׳ בתשרי התש״ן) 30בספטמבר  (1989עד יום ה׳ בניסן
התש׳׳ן ) 31במרס .(1990
2

כ״ד באלול התשמ״ט ) 24בספטמבר (1989
משה

)חמ 0-2078

שחל

שר האנרגיה והתשתית
1
2

ס״ח התשמ״וו ,עמ׳ .2
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳  ¡770התשמ׳׳ט ,עמ׳ .1262

צו שעת חירום )שיעוד היטל חובה על מוצרי נפט( ,התש״ן989-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ו־ 6לתקנות שעת חירום)תשלומי חובה( ,התשי״ח , 1958-אני
מצווה לאמור:
,

.1

בצו זה -

״המינהל״  -מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!
״חייב 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
בידי מנהל המינהל;
״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 ב8כומ שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
טור ג׳
טור א׳
מוצרי הנפט

א.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
ואינו עולה על 91

טור ב׳
יחידת מידה .

טור ד׳

סכום ההיטל בשקלים חדשים -
למעט אילת

באילת

ק״ל

34.58

35.45

ב.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

ק״ל

63.50

66.27

ג.

סולר
בהזרמה )לייצור חשמל(
בהזרמה
במכליות

ק״ל
ק״ל
ק״ל
ק״ל

81.98
81.04
82.45
81.98

87.31

—
—
—

ד.

קרוסין )נפט(

ק״ל

41.96

39.82

ה.

דס״ל -
בהזרמה
במכליות

ק״ל
ק״ל

63.55
63.59

1

—
—

ס״ח התשכ״ד ,עמ׳  :175התשמ״ט ,עמ׳ .24
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סור ג׳
סור א׳

טור ב׳

מוצרי הנסט

יחידת מידה

ן.

נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא

ט.מ.

ז.

גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי•
ולייצוא

ט.מ.

ח .גז נפט מעובה:
בהזרמה
במילוי

ט.מ.
ט.מ.

ט .מזוט ״:(2.7%) 1,500
לצרכן מעל  25,000ט.מ .לשנה -
בחיפה
באשדוד
לצרכן אחר:
בחיפה
באשדוד •
מזוט ״:(2.7%) 4,000
לחברת החשמל
לצרכן מעל  25,000טון לשנה -
בחיפה בהזרמה
בחיפה במכליות/רכבת
באשדוד
לצרכן אחר -
בחיפה
באשדוד

טור ד׳

סכום ההיטל כשקלים חדשים -
למעט אילת

3.19
2.95
145.59
146.57

באילת

—
—
—
—

ט.מ.
ט.מ.

5.39
5.39

—
—

ט.מ.
ט.מ.

5.39
5.39

—
—

ט.מ.

5.24

—

ט.מ.
ט.מ.
ט.מ.

5.24
5.24
5.24

—
—
—

ט.מ.
ט.מ.

5.24
5.24

—
—

יא •.זפת )אספלט( ט.מ:.
80/100 ,60/70 ,40/50
ה.ב־ ,3ה.בי5
בלתי מנושף

18.15
18.15
18.15

יב .מזוט קל:
חיפה ואשדוד
בהזרמה

20.08
20.67

ק״ל
ט.מ.

—
—
—
—
—

• )א( ההיטל ישולם למינהל במועד ,בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
הבלו על דלק ,התשי״ח.2!958-
3

מועד ואופן
תשלום ההיטל

)ב( חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו ,ישלם את ההיטל למינהל במועד
שחרור המוצר מרשות המכס.
4

•

תחילתו של צו זה ביום י״ח באלול התשמ״ט ) 18בספטמבר .(1989

'״ז באלול התשמ״ט ) 17בספטמבר (1989

ח י י ם ב ר״ לב

)חמ 2152־**
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קיבץ התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש״ן12.10.1989 ,

שר המשטרה
ממלא מקום שר האנרגיה והתשתית

תחילה

צו שעת חירום )שיעור חשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט( ,התש״ן989-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנות  6 ,2ו־ 14לתקנות שעת חירום)תשלום חובה( ,התשי״ח1958-י
אני מצווה לאמור:
הגדרות

/

.1
בצו זה
״צו המחירים״  -צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט(,
התשמ״ח: 1988-
2

״מוצרי נפט״  -כמשמעותם בצו המחירים;
״גז״  -גז.נפט מעובה:
״תחנת דלק״  -מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות :בנזין,
סולר או קרוסין:
״מחסן דלק״  -מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת;
״מחסן טובין״  -מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנת דלק ,ולגבי גז  -מי שמחזיק ג
לצורך שיווקו ,למעט גז הנמצא במערכות להספקה מרכזית של גז דרך מונים:
״מלאי דומם״  -בנזין ,סולר וקרוסין בכמות של  2%מנפח המכל שבו הם מוחסנים בתחנת דלק

;

״היום הקובע״  -יום פרסום הודעה)מס׳  18לשנת התשמ״ט( בדבר עדכון מחירים מרביים למוצר
נפט ,היוצאת מכוח סעיף  4לצו המחירים ,בשעה ;01.00
״חברה לשיווק דלק״  -חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל!
״אזור אילת״  -כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(
התשמ״ה! 1985-
3

״ש״ח״  -שקלים חדשים.
היטל על מחזיק
מוצרי נפט

מחזיק טובין ,למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ,ישל
.2
לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע ,למעט מלאי דומם  -למען קיום מחיר אחי
של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף ־ היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו ש
מוצר הנפט המסדים:
בישראל למעט
אזור אילת

היטל על מחזיק
במוצרי נפט
במחסן דלק

א.

סולר

 0.043לליטר

 0.05לליטר

ב.

קרוסין )נפט(

 0.026לליטר

 0.02לליטר

מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשות
.3
למעט מלאי דומם  -למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רוו
עודף  -היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט:

1

2

ג

14

באזור אילת

ם״ח התשכ״ד ,עמי  :175התשמ״ס ,עמ׳ .24
ק ״ ת התשמ׳׳ח ,עמ׳ .1002
ם״ח התשמ״ה ,עמ׳ .204

קובץ התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש׳׳ן.10.1989 ,

בשקלים חדשים

א.

סולר

 42.44ל־ 1000ליטר;

ב.

קרוסין )נפט(

 25.02ל־ 1000ליטר:

) .4א( בלי לגרוע מהאמור בסעיפים  2ו* 3מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה ,ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי
לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה)מס׳  18לשנת התשמ״ט( בדבר עדכון מחירים
מרביים למוצרי נפט שפורסמה בילקוט הפרסומים.
׳

היטל על מוצרי
נפט שנמכרו
וטרם נמשכו

)ב( ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -
) (1כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל;
) (2כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על5,000
ליטר או קרוסין בכמות שאינה עולה על  5,000ליטר ,ובלבד שהתקופה בין מועד
התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על ד ימים:
) (3כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על  48ק״ג,
ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה.
האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)שירותי אספקת גז( ,התשל״ו. 1976-
4

.5

היטל לפי צו זה ישולם עד יום ג׳ בתשרי התש״ן ) 2באוקטובר .(1989

מועד לתשלום

היטל לפי צו זה ישולם למנהל המכס ומע״מ ,אולם היטל על גז והיטל לפי סעיף  4ישולם
.6
למנהל מינהל הדלק.

דרכי סילוק
ההיטל

החייב בהיטל על גז או היטל לפי סעיף  4ימציא לפי דרישת מנהל מינהל הדלק ,ערובה
.7
לסילוק ההיטל.

ערובה לסילוק
ההיטל על גז
והיטל לפי סעיף 4

המחזיק בטובין ,למעט חברה לשיווק דלק ,ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או בהיטל לפי
.8
סעיף  ,4ירשום בטופס הצהרה מב  ,186בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה
כלשהי של מוצרי נפט ,את מלאי מוצרי הנפט שהוא מחזיק באותה עת  -אם המלאי אפם ,ירשום
אפס  -ואת קריאת מונה המשאבות ,וימסור למנהל המכס ומע״מ או למי שהוא הסמיך ,עם
דרישתו ,אך לא יאוחר מהיום הארבעה־עשר שלאחר היום הקובע ,הכל לפי התאריך המוקדם
יותר ,הצהרה על המלאי האמור.

רישום מלאי
והצהרה

החייב בהיטל על גז ימסור למנהל מינהל הדלק ,לא יאוחר מהיום הי 14שלאחר היום
•9
הקובע ,הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע.

הצהרת מלאי
על גז

 •10החייב בהיטל לפי סעיף  4ימסור למנהל מינהל הדלק ,לא יאוחר מהיום ה־ 14שלאחר היום
הקובע ,הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

הצהרת מלאי
על מוצרי נפט
שנמכרו וטרם
נמשכו

 .1.1הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר.

שמירת דינים

2

 • 1תחילתו של צו זה ביום י״ח באלול התשמ״ט ) 18בספטמבר .(1989

תחילה

ק״ת התשל״ו ,עמ׳ .1577

?יכץ התקנות  ,5223י׳׳ג בתשרי התש׳׳ן12.10.1989 ,

15

תוספת
)סעיף (1
רשימת מחסני דלק -
 .1סוכנות פז ,נתניה ,רח׳ הרצל .48
 .2סוכנות פז ,פתח תקוה ,רח׳ פינסקר .9
 .3סוכנות פז ,כפר סבא ,רח׳ רוטשילד .54
 .4סוכנות פז ,חולון ,רח׳ םוקולוב .79
 .5סוכנות פז ,רמלה ,רח׳ הרצל .87
 .6סוכנות פז ,ירושלים ,ליד תחנת פז בא״טור ,חסן אלםיד.
 .7סוכנות סונול ,פתח תקוה ,רח׳ פינסקר  ,13ברניצקי ושות׳.
י״ז באלול התשמ״ט ) 17בספטמבר (1989
) ח מ 0-2152

חיים בר־לב
שר המשטרה
ממלא מקום שר האנרגיה והתשתית

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן()תיקון(/
התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו־ 216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
התש׳׳ל , 1970-אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה )3א( לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(
.1
התשמ״ד , 1983-במקום ״תהיה  5חלקים ׳למיליון״ יבוא ״תהיה  1חלק למיליון או  3.2מיליגרם
בנזן למטר מעוקב של אויר״ ובמקום ״תהיה  10חלקים למיליון״ יבוא ״תהיה  5חלקים למיליון או
 16מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר״.
2

י״ט באלול התשמ״ט ) 19בספטמבר (1989
) ח מ 0-1667
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמ׳ .337
ק׳׳ת התשמ״ד ,עמ׳  !572התשמ׳׳ד ,עמי  :2646התשמ״ו ,עמ׳ .1383

יצחק שמיר
ראש הממשלה
ושר העבודה והרווחה

הודעת הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקצועייאדגוני( ,התש״ן1989-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני(,
התשמ״ח) '1988-להלן  -התקנות( ,אני מודיע כי השכר המרבי ששונה לפי שיעור התנודה בשכר
הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח , 1968-הוא כדלקמן:
2

)א( בתקנה )1א( לתקנות ,במקום ״1320״ בא ״1450״!

.1

)ב( בתקנה )1ב( לתקנות ,במקום ״3690״ בא ״4040״.
תחילה של הודעה זו ביום א׳ באלול התשמ״ט ) 1בספטמבר .(1989

.2

ד׳ בתשרי התש״ן ) 3באוקטובר (1989
<חמ (3-562
—
2

16
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יצחק שמיר
ראש הממשלה
ושר העבודה והרווחה

סייח התשכ״ח ,עמ׳ .108
קובץ התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש״ן2.10.1989 ,

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()מטה יהודה ,תיקון( ,התש"ן־־989ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו״ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:

.1
פ

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח־ , 1958במקום
2

ך

ט

נ

)

ב

(

י

מ

א

החלפת פרט)נב>
לתוספת הראשונה

:

״)נכ( •
מטה יהודה
בפרט זה ,״מפה״  -המפה של אזור מטה יהודה הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד
שר הפנים ביום א׳ בתמוז התשמ״ט ) 4ביולי  (1989ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז ירושלים ,ובמשרדי המועצה האזורית מטה יהודה בירושלים
)להלן  -המפה(.
טור א׳

1

נ
^ ת
עמ
531

טור ב׳

אבו־גוש

השטח המסומן במפה במס׳ 1

אביעזר

השטח המסומן במפה במם׳ 2

אבןיםפיר

השטח המסומן במפה במס׳ 3

אדרת

השטח המסומן במפה במס׳ 4

אורה

השטח המסומן במפה במם׳ 5

אשתאול

השטח המסומן במפה במם׳ 6

בית־זית

השטח המסומן במפה במס׳ 7

ביתימאיר

השטח המסומן במפה במס׳ 8

ביתינקופה

השטח המסומן במפה במס׳ 9

בקוע

השטח המסומן במפה במם׳ 10

בר״גיורא

השטח המסומן במפה במם׳ 11

גבעת־יערים

השטח המסומן במפה במם׳ 12

גבעתיישעיהו

השטח המסומן במפה במס׳ 13

גפן

השטח המסומן במפה במס׳ 15

הראל

השטח המסומן במפה במס׳ 16

זכריה

השטח המסומן במפה במס׳ 17

זנוח

השטח המסומן במפה במם׳ 18

טלישחר

השטח המסומן במפה במם׳ 19

ישעי

השטח המסומן במפה במם׳ 21

כפריאוריה

השטח המסומן במפה במס׳ 22

הסלון

השטח המסומן במפה במם׳ 23

לחית

השטח המסומן במפה במם׳ 24

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
התשי״ח ,עמ׳  ¡1256התשכי׳ד ,עמי  :1444התשכ״ה ,עמ׳  ¡1525התשכ״ז ,עמ׳  ;1313התשכ״ח ,עמ׳  :199התשל״ג,
 ; 1 °התשל״ד ,עמ׳  :382התשל״ו ,עמ׳  :1641התש״ם ,עמ׳  ¡2121התשמ״ה ,עמ׳  809ועמ׳  ¡1720התשמ׳׳ח ,עמ׳
יעמ׳ .937

5 1

?יכץד,
י־יזקנות ,5223י״ג בתשרי התש״ן12.10.1989 ,

17

טור א׳

לי-און

השטח המסומן במפה במם׳ 25

מבוא־ביתר

השטח המסומן במפה במס׳ 26

מוצאיעילית

השטח המסומן במפה במם׳ 27

מחסיה

השטח המסומן במפה במם׳ 29

מטע

השטח המסומן במפה במס׳ 30

מסילת ציון

השטח המסומן במפה במם׳ 31

מעלה״החמישה

השטח המסומן במפה במס׳ 32

נוה אילן

השטח המסומן ;במפה במם׳ 33

נוה מיכאל

השטח המסומן במפה במם׳ 34

נוה שלום

השטח המסומן במפה במס׳ 35

נחושה

השטח המסומן במפה במס׳ 36

נחם

השטח המסומן במפה במס׳ 37

נחשון

השטח המסומן במפה במם׳ 38

נטף

השטח המסומן במפה במס׳ 39

נםיהרים

השטח המסומן במפה במס׳ 40

נתיב הל״ה

השטח המסומן במפה במם׳ 41

עג׳ור

השטח המסומן במפה במם׳ 42

עין־נקובא

השטח המסומן במפה במס׳ 43

עיןירפה

השטח המסומן במפה במם׳ 44

עמינדב

השטח המסומן במפה במס׳ 45

צובא

השטח המסומן במפה במס׳ 46

צור הדסה

השטח המסומן במפה במם׳ 47

צלפון

השטח המסומן במפה במס׳ 48

צפרירים

השטח המסומן במפה במם׳ 49

צרעה

18

טור ב׳

 .השטח המסומן במפה במם׳ 50

קריתייערים

השטח המסומן במפה במם׳ 51

קריתיענבים

השטח המסומן במפה במם׳ 52

רמתירזיאל

השטח המסומן במפה במם׳ 53

רמת־רחל

השטח המסומן במפה במס׳ 54

שדותימיכה

השטח המסומן במפה במס׳ 55

שואבה

השטח המסומן במפה במם׳ 56

שורש

השטח המסומן במפה במם׳ 57

תירוש

השטח המסומן במפה במס׳ 58

תעוז

השטח המסומן במפה במם׳ 59

תרום

השטח המסומן במפה במם׳ 60
קובץ התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש״ן1989 ,׳

השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם השטחים המסומנים במספרים  1עד  15 ,13עד
 21 ,19עד  29 ,27עד 60״.
ג

׳ באלול התשמ״ט ) 3בספטמבר (1989
-

)ןזמ136

(3

אריה דרעי
שר הפנים

הודעת הבנקאות )עמלות פרעה מוקדם( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4ה( לצו הבנקאות)עמלות פרעון מוקדם( ,התשמ״ב) '1981-להלן
 הצו העיקרי( ועקב עליית המדד ,אני מודיע לאמור:.1

בצו העיקרי ,בסעיף )4א( ,במקום ״עשרים שקלים חדשים״ יבוא ״ 20.50שקלים חדשים״.

הגדלת סכום

.2

תחילתה של הודעה זו ביום י״א בתשרי התש״ן ) 10באוקטובר .(1989

תחילה

ג׳ בתשרי התש״ן ) 2באוקטובר (1989
אמנון גולדשמידט
המפקח על הבנקים

<חמ (3-1512

1

ק״ת התשמ״ב ,עמי  :270התשמ״ט ,עמ׳ .1048

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים( ,התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )4ד( לתקנות הנוטריונים)שכר שירותים( ,התשל״ט1978-י)להלן
 התקנות( ,אני מודיע לאמור:עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום ט״ז בתשרי
.1
התש״ן ) 15באוקטובר  (1989כך:
״שכר שירותים

 .1בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות ,בצירוף סכום השווה למס הערך
המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:
ט
ה

ו
ש

ר
י

ר

א

,

ו

ת

טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

 •1אימות חתימה -
)א( חתימה ראשונה

4 2

)כ( לכל חתימה נוספת

1 5

)ג( אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות )א( או )ב>
)ז( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של
אותו מסמך ,בנוסף לאישור כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו,
לכל העתק כאמור
ק״ת התשל״ט ,עמ׳  :196התשמ׳יז ,ענן;  :478התשמ״ט ,עמ׳ .1053
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1 5

1 5

שינוי סכומים

ט

יי

ה

י

ש

ר

א

'

ו

ת

טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

|
.2

.3

)א( אישור העתק צילומי של מסמך -
15
לעמוד הראשון
4
לכל עמוד נוסף
)ב( אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד ,לכל אישור נוסף
לאישור הראשון -
4
לעמוד הראשון
2
לכל עמוד נוסף
אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם השיעורים שנקבעו
לאישור העתק
צילומי

.4

אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס בד בבד עם
המקור באמצעות נייר פחם

.5

)א( אישור נכונות של תרגום -
) (1עד מאה המלים הראשונות בתרגום
) (2לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן
)ב( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום ,לכל אישור
נוסף לאישור הראשון

.6

!

כפל השיעורים
שנקבעו לאישור
העתק צילומי
55
42
15

)א( עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו כאמור
בסעיף  (9)7לחוק ,לרבות פעולה בדבר צוואה
הנערכת לפי סעיף  22לחוק הירושה,
התשכ״ה1965-

הסכום שנקבע לפעולה
בתעריף המינימלי של
לשכת עורכי הדין ,ובאי
קביעה כאמור  -הסמן
שנקבע בו לפעולה הדומו
לה ביותר ,ובאין קביעה
66

)ב( ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה )א( אגב
אימות חתימה של צד למסמך

הסכום שנקבע לביצו
הפעולה לפי פסקה )
בתוספת השכר שנקב
לענין פריט 1

)ג( נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות )א( או)ב( במסמך
פלוני ובעותק נוסף ממנו ,לכל עותק נוסף שנעשתה בו הפעולה

15

.7

אישור שפלוני נמצא בחיים

42

.8

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

ש
.1

)א( למצהיר הראשון

42

)ב( לכל מצהיר נוסף

16

)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר ,לכל אישור
,
נוסף

15
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53
כ״
)חמ

קוכ

טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א׳
השירות

 .9העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -
)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה
על  21,000שקלים חדשים

273

)ב( עלה הסכום האמור על  21,000שקלים חדשים

588

הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
ההעדה וחזרה.
 .10כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי
כל דין ,ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

הסכום שנקבע לפעולה
בתעריף המינימלי של
לשכת עורכי הדין ,ובאין
קביעה כאמור  -הסכום
שנקבע בו לפעולה הדומה
לה ביותר ,ובאין קביעה -
70

) .11א( עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין ,שלא
במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
השירות לתתו במקום אחר  -למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה
במשרדו  -בנוסף לשכר הנקוב בפריטים  1עד  ,10לפי הענין,
ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות
וחזרה  -יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
) (1לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון
ממשרדו ועד שובו

139

) (2לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

42

)ב( נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום ,בעת ובעונה אחת,
על ידי מספר בני אדם ,יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה)א( כחלקו בסך כל מבקשי
שירות באותו מעמד״.
כ״ד באלול התשמ״ט ) 24בספטמבר (1989
)חמ (3-1216

חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת משכודת נשיא המדינה ,התש״ן989-ו
בהתאם לסעיף )3ד( להחלטת משכורת נשיא המדינה ,התשמ״ב , 1982-ולסעיף  10לחוק
שכר מינימום ,התשמ׳׳ז , 1987-אני מודיע לאמור:
1

2

• החל ביום א׳ בתשרי התש״ן) 1באוקטובר  (1989תשולם לנשיא המדינה משכורת של
 10,653שקלים חדשים.

1

כ

" באלול התשמ״ט ) 26בספטמבר (1989
ו

)חמ (3-362

הגדלת משמרת
הנשיא

אברהם שוחט
יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת

ק׳׳ת התשמ״ב ,עמ׳  :1248התשמ״ד ,עמ׳  :866התשמ׳׳ו ,עמ׳  !1514התשמ״ז ,עמ׳  369ועמ׳  :699התשמ״ח ,עמ׳ .754
ס ח התשמ״ז ,עמ׳ .68
קיכץ התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש״ן12.10.1989 ,
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הודעת שכד שרים וסגני שרים ,התש״ן989-ן
בהתאם לסעיף  5להחלטת שכר שרים וסגני שרים ,התשמ״ב־ ,'1982-ולסעיף  10לחוק שכ
מינימום ,התשמ״ז /1987-אני מודיע לאמור:
.1

ף

החל ביום א׳ בתשרי התש״ן ) 1באוקטובר - (1989
) (1לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של  5,541שקלים חדשים:
) (2לשר ישולם שכר יסוד של  4,777שקלים חדשים;
) (3לסגן שר ישולם שכר יסוד של  4,394שקלים חדשים.

כ״ו באלול התשמ״ט ) 26בספטמבר (1989
אברהם שוחט
יושב־־ראש ועדת הכספים של הכנסת,י

)חמ (3-646

ק״ת התשמ״ב ,עמ׳  :508התשמ״ג ,עמ׳  ;724התשמ״ז ,עמ׳  369ועמ׳ .699
ס״ח התשמ״ז ,עמ׳  :68י׳׳פ התשמ״ט ,עמ׳ .130

הודעת משכורת נושאי משדה שיפוטית ,התש"ן1989-
בהתאם לסעיף )6ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א 1981-י ,לסעיף8א־
לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה ,התשמ״ו , 1985-ולסעיף  10לחוק שכר מינימום,
התשמ״ז , 1987-אני מודיע לאמור:
2

3

 .1החל ביום א׳ בתשרי התש״ן) 1באוקטובר  (1989יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוםפון
הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

משכורת יסוד
בשקלים חדשים

א.

שופטים
נשיא בית
שופט בית
נשיא בית
שופט בית
נשיא בית
שופט בית

המשפט העליון .
המשפט העליון
המשפט המחוזי
המשפט המחוזי
משפט שלום
משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה
נשיא בית הדין הארצי
שופט בית הדין הארצי
שופט ראשי של בית דין אזורי
שופט בית דין אזורי

9192.93
8230.53
6594.91
5988.21
5824.62
4967.95

8076.28
6455.84
5824.62
4967.95

תוספת ו ת ק שיפוטי
)כעד כ ל שנת ותק(
בשקלים חדשים

58.36
52.9*6
46.76
41.32
39.31
34.78

51.18
44.63
39.31
34.78

י ק״ת התשמ״א ,עמ׳  :1448התשמ״ג ,עמ׳  :1291התשמ״ד ,עמ׳ .2392
י ם׳׳ח התשמ״ו ,עמ׳  ,15עמ׳ .145
י ס״ח התשמ״ז ,עמ׳ .68

22
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ג־ ,שופטי תעבורה

משכורת יסוד
בשקלים חדשים

תוספת ו ת ק שיפוטי
)כעד כל שנת ותק(
בשקלים חדשים

4967.95

34.78

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

8230.53
7233.95

52.96
46.76

6594.91

41.32

5988.21
5824.62
4967.95

41.32
39.31
34.78

ה .קאדים
ראש בית הדין לערעורים
קאדי ראשי
קאדי

5988.21
5824.62
4967.95

41.32
39.31
34.78

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

5988.21
5824.62
4967.95

41.32
39.31
34.78

כ״ו באלול התשמ״ט ) 26בספטמבר (1989
)חמ (3-628

אברהם שוחט
יושב ראש ועדת הכספים

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )היקף כספי ומהות מקצועית(,
התש״ן989-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)היקף כספי
ומהות מקצועית( ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות( ,ועקב העליה במדד תשומות הבניה
למגורים ,אני מודיע לאמור:
1

 •1החל ביום ב׳ בתשרי התש״ן ) 1באוקטובר  (1989ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה !
לתקנות כך:

העלאת םממים

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״ 20.600שקלים חדשים״ יבוא ״ 23,000שקלים חדשים:
) (2בפסקה ) (2במקום ״ 10.300שקלים חדשים״ יבוא ״ 11,500שקלים חדשים״.
י

" באלול התשמ״ט ) 18בספטמבר (1989
ח

)חמ 0-1048

אריה בר-און
רשם הקבלנים

ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ :1477התשמ״ט ,עמ׳ .732

התקנות  ,5223י״ג בתשרי התש״ן12.10.1989 ,
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החלטת חסינות חבדי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם )שווי השימוש כד
התש״ן989-ז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  13א לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחיכווו
התשי׳׳א) 1951-להלן  -החוק( ,מחליטה ועדת הכנסת של הכנסת לאמור:
1

שווי השימוש
ב ר כ ב

שוויו של השימוש ברכב שהועמד לרשותו של חבר־הכנסת ,כאמור בסעיף 13א)ג
.1
לחוק ,יהיה כאמור בתקנות מם הכנסה )שווי השימוש ברכב( ,התשמ״ז-ד. 198
2

כ״ח בתמוז התשמ״ט ) 31ביולי (1989
חיים קורפו

)חמ 0-1867

1׳

יושב־ראש ועדת הכנסת
1
2

ם״ח התשי׳׳א ,עמ׳  !228התשמ״ח ,עמ׳ .140
ק ״ ת התשמ״ז ,עמ׳ .336

תיקון טעויות
בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( )תיקון מס׳  ,(10התשמ״ט9-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,5217התשמ״ט -
) (1בעמודים  ,1408-1394בכותרות העמודים ,במקום ״תוכן מבנה״ יבוא ״תכן מ
) (2בעמוד  ,1394בשם הנספח ,במקום ״תוכן מבנה״ יבוא ״תכן מבנה״:
) (3בעמוד  ,1396בסעיף  ,[8] 1.1.6.3במקום ״מדריך לתוכן״ יבוא ״מדריד לח
) (4בעמוד  ,1398בסעיף .2.1ג ,.במקום ״תוכן הצלעות״ יבוא ״תכן הצלעות׳,

בתקנה  1לתקנות התכנון והבניה )מסירת מידע( ,התשמ״ט ,1989-שפורסמו בקובץ הת
 ,5211התשמ״ט ,עמ׳  ,1263במקום ״סעיף 19אי׳ צריך להיות ״סעיף 119א״.
)חמ (3-2164

24

המחיר  2.24שקלים חדשים

קובץ התקנות  ,5223י״ג בתשרי הותש״ן.1989 ,

 0334-2883א158

סודר בםדר-צילום ,דפוס הממשלה ,יי.

