רשומות

קובץ התקנות
י״ד בטבת התשנ״א
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עמוד
364
364
364

תקנות מילווה המדינה ׳)מכרזים()תיקון( ,התשנ״א1990-
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״גליל״()תיקון( ,התשנ׳׳א1990-
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״שגיא״()תיקון( ,התשנ״א1990-
צו היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הוראת שעה( )שינוי שיעור ההיטל(,
365
התשנ״א1990-
365
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים)שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ״א1990-
370
תקנות רופאי שיניים)אישור תואר מומחה ובחינות()תיקון( ,התשנ״א1990-
370
תקנות מרשם האוכלוסין)רישומים בתעודת זהות()תיקון( ,התשנ״א1990-
370
צו מס בולים על מסמכים)תוספת בי()תיקון( ,התשנ״א1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()חובת הודעה()מס׳  ,(2התשנ״א.1990-׳'371 . .
372
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()תיקון( ,התשנ״א1990-
377
צו המועצות המקומיות)א()עיםפייא ,תיקון( ,התשנ״א1990-
378
הודעת הדיינים)אגרות( ,התשנ״א1990-
382
הודעת הנוטריונים)שכר שירותים()מס׳  ,(2התשנ״א1990-
385
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח)אגרות( ,התשנ״א1990-
385
הודעת הנמלים)אגרות שירותי ספנות()אגרות( ,התשנ״א1990-
תיקוני טעויות

תקנות מילווה המדינה )מכרזים( )תיקון( ,התשנ״א990-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט1979-י ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה )1ב( לתקנות מילווה המדינה )מכרזים( ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,פסקאות ) (3ו־) (4יסומנו ) (4ו־) (5כסדרן ולפניהן יבוא:
2

״) (3אם המכרז הוא על המחיר או על שיעור הריבית(״.
תיקון תקנה 2

בתקנה )2ב( -לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״והמחיר המוצע לכל
.2
סכום״ יבוא ״והמחיר המוצע או שיעור הריבית המוצע ,לפי הענין ,לכל סכום של שווי נקוב.״

תיקון תקנה 8

.3

בתקנה )8א( לתקנות העיקריות ,אחרי ״באיזה מחיר״ יבוא ״או באיזה שיעור ריבית״.

תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בטבת התשנ״א ) 1בינואר .(1991

ז׳ בטבת התשנ״א ) 24בדצמבר (1990
יצחק מודעי
שר האוצר

) ח מ (3-950

1

ם ״ ח ה ת ש ל ״ ט  ,ע מ י  :112ה ת ש מ ״ ו ו  ,ע מ ׳ .211

2

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ד  ,ע מ י .1216

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( )תיקון( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12,4 ,3ו־ 15לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט , 1979-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 5

תחילה

בתקנה  5לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג.״גליל״( ,התש״ם , 1980-במקום ״לא
.1
יפחת מ־ 2%לשנה״ יבוא ״לא יפחת מ־ 0%לשנה״.
2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בטבת התשנ״א ) 1בינואר .(1991

.2

ז׳ בטבת התשנ״א ) 24בדצמבר (1990
)(3-950

1

2

ם ״ ח ה ת ש ל ״ ט  ,ע מ ׳  ;112ה ת ש מ ״ ח  ,ע מ ׳ .211
ק ״ ת ה ת ש ״ ם  ,ע מ י  ;2281ה ת ש מ ״ ז  ,ע מ ׳

יצחק מודעי
שר האוצר

.1005

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שגיא״( )תיקון( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,4 ,3ו־ 15לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט ,'1979-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 6

בתקנה  6לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שגיא״( ,התשמ״ד , 1984-במקום ״לא
.1
יפחת מ־ 2%לשנה״ יבוא ״לא יפחת מ־ 0%לשנה״.
2

ס ״ ח ה ת ש ל ׳ ׳ ט  ,ע מ ׳  ;112ה ת ש מ ׳ ׳ ח  ,ע מ ׳ .211
ק ״ ת ה ת ש מ ״ ד  ,ע מ ׳  !454ה ת ש מ ״ ז  ,ע מ .1005
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.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בטבת התשנ״א ) 1בינואר .(1991

תחילה

ז׳ בטבת התשנ׳׳א ) 24בדצמבר (1990
) ח מ (3-950

יצחק מודעי
שר האוצר

צו היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הודאת שעה()שינוי שיעוד ההיטל(,
התשנ״א990-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4א() (1לחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הוראת
שעה( ,התשמ״ה ,'1984-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני קובע לאמור:
.1

שיעור ההיטל יהיה  4%ממחיר השירות או נכס החוץ.

שיעור ההיטל

.2

תחילתו של צו זה ביום כ׳ בכסלו התשנ׳׳א ) 7בדצמבר .(1990

תחילה

ב׳ בטבת התשנ״א ) 19בדצמבר (1990
) ח מ (3-1846

1

ס׳׳וז ה ת ש מ ״ ה  ,ע מ ׳ .2

יצחק מודעי
שר האוצר

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה) '1975-להלן -
החוק( ,בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה ,לאחר שמיעת הארגון היציג של חברות
הביטוח ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
) . 1א( שיעורי דמי הביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש״ל) 1970-להלן
 הפקודה( ,יהיו כמפורט בתוספת ,כשהם מעודכנים כאמור בסעיף .22

קביעת שיעורי
י מ י

ה ב י ט ו ח

)ב( בנוסף על האמור בסעיף קטן )א( ,יגבה מבטח ממבוטח תוספת למימון פעולות
למניעת תאונות דרכים בשיעור של  4.6אחוזים מדמי הביטוח ,ויעבירה לקרן שהוקמה לפי סעיף
 17לחוק.
)ג( בנוסף על האמור בסעיף זה רשאי מבטח לגבות ממבוטח סכום שלא יעלה על 8.7
אחוזים מדמי הביטוח לכיסוי הוצאות המינהל שלו.
ב־ 1בכל חודש ,החל בחודש פברואר  ,1991ייקבעו שיעורי דמי הביטוח לעומת השיעורים
.2
המפורטים בתוספת לפי שיעור העליה שחלה במדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש
אוקטובר  1990ועד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד ההעלאה.
דמי הביטוח ישולמו במלואם עד מועד תחילת הביטוח! ואולם בביטוח שנתי שבו הוציא
.3
מבטח כתב כיסוי זמני כמשמעותו בסעיף  10לפקודה ,ישולם עד מועד תחילת הביטוח סכום
בשיעור של  4%מדמי הביטוח .סכום .זה יהיה בנוסף לדמי הביטוח השנתיים שישולמו עד מועד
הנפקת הפוליסה.
1

2

הצמדה

מועדי ה ת ש ל ו ם

ס ״ ו ו ה ת ש ל ״ ה  ,ע מ ׳ .234
ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,15ע מ ׳ .320

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5318י ״ ד ב ט ב ת ה ת ש נ ׳ ׳ א 31.12.1990 ,
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ה ח ז ר דמי
ביטוח

מטול

תחילה

היה מבטח חייב להחזיר למבוטח את דמי הביטוח עקב ביטול חוזה הביטוח ,יצורפו לסכום
.4
ההחזר הפרשי הצמדה לפי השינויים שחלו במדד המחירים לצרכן החל ממדד החודש השלישי
שלפני מועד תחילת הביטוח ועד מדד החודש השלישי שלפני מועד ביטול חוזה הביטוח.
.5

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ״ט - 1989-בטל.
3

תחילתו של צו זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א) 1בינואר  (1991והוא יחול על ביטוח שהחל
.6
ביום האמור או לאחריו.

תוספת
)סעיף )1א((
 .1רכב פרטי
סמ״ק )לפי הנקוב
ברשיון הרכב(
עד 1,000
1,500 - 1,001
2,000 - 1,501
SUM

\ ( \  f \ rר־

מ ע ד Z/Uuu

 .2רכב פרטי להשכרה
סמ״ק )לפי הנקוב
ברשיון הרכב(
עד 1,000
1,500 - 1,001
2,000 - 1,501
מעל 2,000

 .3רכב מסחרי
משקל כולל בטונות
)לפי הנקוב ברשיון
הרכב(
עד 1
 1.5 - 1.1מרכב סגור
 1.5-1.1מרכב פתוח
4 - 1.6
מעל 4

דמי ביטוח שנתיים
הערות
בשקלים חדשים
 .1תוספת  25%על רכב המשמש ללימוד נהיגה
601
)כולל פרמיות נוספים(.
688
 .2תוספת של  20%על רכב המושכר לתקופה של
747
שנה ומעלה .התעריפים לרכב פרטי המושכר
לתקופה קצרה משנה מפורטים בסעיף .2
דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים
.1
1,499
1,723
.2
1,870
.3
2,382

הערות
התעריפים בסעיף זה חלים על רכב המושכר
לתקופה קצרה משנה.
כולל פרמיות נוסעים.
בפוליסות על מספר כלי רכב העולה על 400
שבבעלות אחת  -יהיו דמי הביטוח  1,573שקלים
חדשים לכל כלי רכב.

דמי ביטוח שנתיים
הערות
בשקלים חדשים
.1
רכב מסחרי כולל גם חנויות וקנטינות נדות,
729
מרפאות נדות וכלי רכב עם מכונת רנטגן
1,119
ויחידות בתי מלאכה נדות ,הכשירות לנוע
1,263
בכבישים.
1,772
 .2כולל פרמיית נוסעים במכוניות עד  4טון משקל
כולל ,ואולם
1,533
 .3במכוניות מי 1.6טון  -תוספת  109שקלים
חדשים בעד כל נוסע מורשה בשכר או בתמורה,
למן הנוסע השביעי.
במכוניות מ־ 4טון  -תוספת  97שקלים חדשים
בעד כל נוסע מורשה ללא שכר או תמורה ,למן
הנוסע השביעי.

ק ״ ת ה ת ש מ ׳ ׳ ט  ,ע מ ׳ .1274
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משקל כולל בטונות
)לפי הנקוב ברשיון
הרכב(

דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים
.4
.5
.6
.7
.8

.9

הערות
תוספת  25%על רכב המשמש ללימוד נהיגה.
תוספת  10%במשאית רכינה.
תוספת  10%במשאית עם מנוף.
תוספת  25%בעד הובלת דלק ,גז ,חמרים
מתלקחים או מתפוצצים.
תוספת של  66%על השכרה לתקופה קצרה
מתשעים ימים .תוספת של  20%על השכרה
לתקופה מ־ 90יום ומעלה.
המשקל יחושב בפירוט של עד עשירית הטונה
ופחות מ־ 100קי׳ג יעוגלו כלפי מטה.

 .4אופנועים

םמ״ק )לפי הנקוב
ברשיון הרכב(
עד 50
250 -• 51
מעל 250

דמי ביטוח שנתיים
)כאשר הפוליסה מוצאת
לשימוש נהג אחד
נקוב בשם(
בשקלים חדשים
.1
383
725
.2
816
.3
.4
.5

הערות
אופנוע ,כולל גם קטנוע ,תלתיאופניים ותלת
אופן עם מנוע.
תוספת  20%כאשר הפוליסה מוצאת לשימוש
יותר מאשר לנהג אחד נקוב בשם.
תוספת  10%בעד אופנוע עם רכב צידי.
תוספת  60%על אופנוע המשמש ללימוד נהיגה.
תלת אופנוע המשמש להובלת סחורות  -לפי
מכוניות מסחריות עד טונה אחת משקל כולל.

 .5מוניות
מספר מקומות ישיבה
הנקוב ברשיון הרכב
)לא כולל נהג( .
עד •4
6-5
 7ומעלה

דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים
.1
1,856
2,215
.2
2,813
.3

הערות
סוג זה כולל גם מוניות נוסעים המורשות לשמש
לתיור וסיור ולגביהן תהיה הנחה של .25%
כולל פרמיית נוסעים.
הנחה של  20%כאשר הפוליסה לשימוש נהג
אחד נקוב בשם.

 .6אוטובוסים וטיוליות
מספו־ מקומות ישיבה
הנקוב ברשיון הרכב
)לא כולל נהג(
א .תיור ופרטיים
עד 20
30 - 21
40 - 31
מעל 40

דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים
2,110
2,740
3,531
4,644

קוב׳ן התקנות  ,5318י״ד בטבת התשנ״א31.12.1990 ,

הערות
 .1כולל פרמיית נוסעים.
 .2תיור  -לרבות אוטובוסים ציבוריים לסיור.

'367

מספר מקומות ישיבה
הנקוב ברשיון הרבב
)לא כ ו ל ל נהג(

דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים

ב .ציבוריים
לכל מספר מקומות ישיבה
.7

הערות

6,714

סחר כלי רכב
דמי ביטוח שנתיים
)כאשר הפוליסה מוצאת
לשימוש נהג אחד
נקוב בשם או שלט
מ ס ח ר י אחד(
בשקלים חדשים

סוג

א .מכוניות
כ .אופנועים

1,246
856

הערות

.1
.2
.3
.4
.5

.8

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

.9

רכב מיוחד

ציוד.הנדסי:
אופני
זחל
רכב לחקלאות ולייעור:
עד  6כ״ס
מעל  6כ״ס
אמבולנסים ומכוניות
כבוי אש
מכוניות להלוויות מתים
מכוניות טאטוא כבישים
קלנוע ,רבנוע
רכב אחר עד:
 6כ״ם
מעל  6כ״ם

הערות

.1
474
390
108
.2

2 8 6

1,246
1,240
890
151
108
286

3

•

.4

לרבות טרקטורים לעבודות עפר וטרקטורים
המשמשים כדחפורים ,כיעים ,כמפלסים ,כמגר
דות ,כמחפרים וכמובילי עפר  -ולמעט ציוד
המיועד לעבודות חקלאיות ולייעור  -הכל בתנאי
שהם כשירים לנוע בדרכים.
רכב לחקלאות ולייעור כולל טרקטורים לחקל
אות ולייעור.
רכב אחר כולל טרולים ,מלגזות ,רכב לכבישה,
ניקוי או שילוף של כבישים ושבילים ,הכשיר
לנוע בכבישים.
כולל שימוש בהשכרה או בתמורה.

נגררים

סוג
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תוספת  20%בעד שימוש למטרות פרטיות.
תוספת  20%בעד נהיגת אדם נוסף לצרכי תצוגה
בליווי אדם המורשה לנהוג.

דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים

סוג

א.

בפוליסה המוצאת לשימוש יותר מנהג אחד נקוב
בשם או יותר משלט מסחרי אחד  -תוספת 50%
בעד כל נהג או שלט.
כולל פרמיית נוסעים.
כולל פרמייה בעד רכב צידי בסחר אופנועים.

משקל כללי

דמי ביטוח שנתיי ם

בטונות

בשקלים חדשים

א .כל הסוגים

עד 1

ב .להובלה
ג .להובלה

16-1.1
מעל 16

הערות

 .1כולל נגררים נתמכים.

 108בעד כל 5
נגררים או פחות
354
 .2תוספת  10%על מרים.
438
 .3תוספת  25%על הובלת דלק ,גז ,חמרים
מתלקחים או מתפוצצים.
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משקל כללי
בטונות

סוג

מעל 1

ד .נגררים המשמשים
בשיס למכשירי
עבודה המותקנים
על גביהם התקנה
עול קבע
מעל 1
ה .נגררים להובלה
בעלי גלגלים נוק
שים ,המיועדים
ל:וע במקומות סגו
רים ,כגון נמלים
ומפעלים
.10

דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים

 210בעד כל
 5נגררים
או פחות

הערות

.4

בצירוף נגררים מסוגים אי ,ד׳ ו־ה׳ 210
שקלים חדשים בעד כל  5נגררים או
פחות. .

 210בעד כל
 5נגררים
או פחות

רבבות

דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים

סוג

א.
ב.
ג.
ד.

קרון נוסעים
קרונות
רכבות משא
רכב אחר הנע על המסילה

8,119
1,809
1,562
1,562

.11

ביטוח לתקופה קצרה משנה

א.

בעד תקופה של עד שבעה ימים  5% -מדמי הביטוח השנתיים.

ב.

בעד תקופה העולה על שבעה ימים  5% -מדמי הביטוח השנתיים בצירוף  0.3%מדמי הביטוח
השנתיים עבור כל יום ביטוח החל מהיום השמיני.
נ:בל מקרה לא יפחתו דמי הביטוח מ־ 34שקלים חדשים.

ג.
.12

רכב מושכת

א.

כאשר הפוליסה מוצאת לתקופה העולה על  45ימים והשימוש ברכב אינו כולל נהיגה כלשהי
ותעודת הביטוח הוחזרה למבטח  -דמי הביטוח הם  18שקלים חדשים לחודש לרכב אחד ,אך
לא פחות מ־ 35שקלים חדשים.

ב.

כאשר הפוליסה מוצאת על שימוש ברכב הנמצא במפעלי ייצור או הרכבת רכב או במחסני
ערובה והשימוש בו אינו כולל נהיגה כלשהי  -דמי הביטוח השנתיים הם  72שקלים חדשים
לרכב אחד.

 .13הוצאות מינהל בשל הוצאת תעודת ביטוח חליפית ,לרבות הוצאת תעודה בשל רכב מוחלף -
 19שקלים חדשים.
.14

ביטוח בידי המאגר

׳:אשר הפוליסה מוצאת בידי המאגר הישראלי לביטוח רכב ליד איגוד חברות ביטוח בישראל
תהיה תוספת של  25%על הקבוע בפסקאות  1עד  :12תוספת זו לא תחול כאשר בעל הרכב הוא
נכה כמשמעותו בתקנות התעבורה ,התשכ״א , 1961-או כאשר הרכב מיועד לשימושו של נכה
כאמו״.
4

י׳ בטבת התשנ״א ) 27בדצמבר (1990
)חמ (no.-3
—:
:
י

ק ״ ת התשכ״א ,עמ׳

יצחק מודעי
שר האוצר

.1425
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תיקה

תקנות רומאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון(,
התשגי׳א990-ו

ת ק נ ה 32

בתוקף סמכותי לפי סעיף )35א( לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[ ,התשל״ט/1979-
ולאחר התייעצות בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון ה ת ו ס פ ת

בתקנה )32א( לתקנות רופאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל״ז1977-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( -

2

) (1פסקה ) - (1תימחק!
תחילה

) (2פסקה ) (4־ תימחק.
בפרט  9בתוספת לתקנות העיקריות ,בפסקה ד  /במקום ״שלושה חדשים״ יבוא ״ששה
.2
חודשים״.
תחילתה של תקנה  (2)1שלושים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה ,ושל תקנה  (1)1ביום
.3
י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל .(1991
כ״ט בכסלו התשנ׳׳א ) 16בדצמבר (1990
אהוד אולמרט
שר הבריאות

) ח מ (3-879

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,32ע מ ׳ .614
ק ״ ת ה ת ש ל ״ ז  ,ע מ ׳  :2550ה ת ש מ ״ ט  ,ע מ ׳ .(616) 2

1
2

תקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת זהות()תיקון( ,התשנ״א990-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  27ו־ 47לחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ״ה , 1965-ובאישור
ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 3

בתקנה  3לתקנות מרשם האוכלוסין)רישומים בתעודת זהות( ,התש״ן , 1990-אחרי פרט
.1
) (7יבוא:
2

״) (8ציון קבלת ערכת מגן מאת הרשות הממונה כמשמעותה בתקנות ההתגוננות
האזרחית )ערכות מגן( ,התשנ״א. 1990-״
3

י״א בכסלו התשנ״א ) 28בנובמבר (1990
) ח מ 0-482

1

2

3

אריה דרעי
שר הפנים

 0״ ח ה ת ש כ ׳ ׳ ה  ,ע מ ׳ .270
ק ״ ת ה ת ש ׳ ׳ ן  ,ע מ ׳ .282
ק ״ ת ה ת ש נ ״ א  ,ע מ ׳ .183

צו מס בולים על מסמכים )תוספת בי()תיקון( ,התשנ״א990-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק מס בולים על מסמכים ,התשכ״א) 1961-להלן  -החוק(,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,לפי סעיף )1ב( לחוק־יםוד :משק המדינה  ,אני מצווה לאמור:
1

2

ם ״ ח ה ת ש כ ׳ ׳ א  ,ע מ י  :64ק ״ ת ה ת ש מ ״ ו  ,ע מ י .755
ס ״ ח ה ת ש ל ״ ה  ,ע מ ׳  :206ס ״ ח ה ת ש מ ״ ג  ,ע מ ׳ .58
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.1

בסעיף  11לתוספת ב׳ לחוק ,אחרי סעיף קטן ז׳ יבוא:
1

״)ח( דו׳׳ח על הקצאת מניות הטבה אם נתקיימו כל אלה:

ת י ק ו ן ס ע י ף 11
ל ת ו ס פ ת ב׳

) (1החברה המקצה הינה מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות
הון ,התשי״ט , 1959-אשר חלות עליו תקנות איזור סחר חופשי באילת
)קביעת מקום באיזור אילת( ,התשמ״ח) 1987-להלן  -החברה(;
3

4

) (2הקצאת מניות ההטבה נעשתה רק מתוך פרמיה ששולמה בעד מניות
החברה שבגינה הוציאה החברה לפני ההקצאה האמורה דו״ח על הקצאת מניות
בפרמיה אשר בויל כדין )להלן  -הדו״ח בפרמיה(.
) (3הקצאת מניות ההטבה בידי החברה הינה לאותם בעלי מניות שהיו בעלי
מניותיה בעת הוצאת הדו״ח בפרמיה.
) (4סכום המס שהיה חל על דו״ח הקצאת מניותהטבה אלמלא הוראות סעיף
זה אינו עולה על סכום מס הבולים ששולם על הדו״ח בפרמיה שממנה הוקצו
מניות ההטבה הכלולות בדו״ח נשוא הפטור שבסעיף זה:
) (5רואה חשבון מוסמך של החברה אישר את קיום פסקאות ) (1עד )(4״.
ב׳ בטבת התשנ״א ) 19בדצמבר (1990
יצחק מודעי
שר האוצר

) ח מ (3-1107

ס י י ח ה ת ש י ״ ט  ,ע מ ׳ .234
י ק ״ ת ה ת ש מ ״ ח  ,ע מ י .2
3

צו יעיבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה()תוכח הודעה()מס׳ ,(2
התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א)א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשו.ז״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
.1

בצו

זה

הגדרות

-

״המדיר הקובע״  -י המחיר ביום תחילתו של צו זה!
״הודגה״  -הודעה למפקח על העלאת מחירו של מצרך או של שירות ,כאמור בסעיף 7א לחוק.
) .2א( לא ימכור יצרן או יבואן במהלך עסקו קמח נטול גלוטן במחיר העולה על מחירו
הקובע ,אלא אם כן מסר הודעה.

חובות הודעה

)ב( לא יתן חבר באיגוד הרדיולוגים שירות למוסד ציבורי במחיר העולה על מחירו
הקובע ,אלא אם כן מסר הודעה.
כ״ה בכסלו התשנ״א ) 12בדצמבר (1990
יצחק מודעי
»חמ (3-1978
שר האוצר

אהוד אולמרט
שר הבריאות

סייח ה ת ש מ ״ ו  ,ע מ ׳  ¡2ה ת ש מ ״ ט  ,ע מ י .100
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון( ,התשנ״א990-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות' )להלן  -הפקודה( ,אני מצווה
לאמור:
תיקון סעיף 9

בסעיף  9לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח) 1958-להלן  -הצו
.1
העיקרי( ,אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
2

׳׳)ה (1ראה השר כי לא ניתן למנות חבר או חברי מועצה כאמור בסעיף קטן)ה(,
רשאי הוא למנות אדם הנראה לו מתאים ,או יותר מאדם אחד כאמור ,לכהן כחבר או
חברי מועצה מטעם אותו אזור.״
בסעיף  21לצו העיקרי -

ת י ק ו ן ס ע י ף 21

) (1בסעיף קטן)א() (1במקום ״הקמת ועדת הבחירות״ יבוא ״הקובע כמשמעותו
בסעיף )23א(.״
) (2אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג( כדי להסיר ספק נאמר בזה כי לצורך צו זה -
) (1אין לאדם בשום יום מן הימים אלא מקום מגורים קבוע אחד!
) (2מקום מגוריו של חייל בצבא־הגנה־לישראל הוא המקום שהיה מקום
מגוריו הקבוע ביום התגייסותו.״
ת י ק ו ן ס ע י ף 22

.3

ה ח ל פ ת ס ע י ף 23

.4

בסעיף  22לצו העיקרי -
) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי ״במרשם האוכלוסין :״ יבוא ״בישוב שיתופי שאינו
קיבוץ ,קבוצה או מושב שיתופי יצויין ליד שמו של כל בוחר אם הוא חבר או אינו
חבר באגודה השיתופית להתיישבות של אותו ישוב:״.
,

) (2סעיף קטן )ג(  -בטל.
במקום סעיף  23לצו העיקרי יבוא:

״הצגת פנקס
הבוחרים

) .23א( ביום שיקבע לכך השר )להלן  -היום הקובע( ,תתחיל ועדת
הבחירות בהכנת פנקס בוחרים נפרד לכל אזור ותסיים הכנתו תוך שלושה ימים
מהיום הקובע :מיד עם סיום הכנת הפנקסים תניח ועדת הבחירות העתקים מהם
במשרד המועצה ובמקומות אחרים בתחום של כל אזור כפי שתקבע ועדת
הבחירות.
)ב( יושב ראש ועדת הבחירות יפרסם בתחום כל אזור ,תוך שלושה
ימים מהיום הקובע ,הודעה בדבר הצגת הפנקס כאמור בסעיף קטן)א( ,ויציין
בה את מקומות הצגתו ,את זכותו של כל אדם לעיין בפנקס תוך ארבעה עשר
ימים מיום פרסום ההודעה ,את שעות העיון וכן יציין בה את הוראות סעיף 21
ואת זכות הערר לפי סעיף .24
)ג( ועדת הבחירות רשאית לדרוש מהמועצה ,מוועד מקומי ,מוועד
הנהלה של אגודה שיתופית בישוב שיתופי ומכל תושב ,שימסור לה או למנהל
הבחירות ,במקום ובזמן שתקבע ,כל ידיעה או מסמך שבידו הדרוש לה,
לדעתה ,להכנת הפנקס.״

ז י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ע מ י .256
ק ״ ת ה ת ש י ״ ח  ,ע מ ׳  !1256ה ת ש מ ״ ז  ,ע מ י .1220

372

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5318י ״ ד ב ט ב ת ה ת ש נ ״ א 31.12.1990 ,

בסעיף )24א( לצו העיקרי ,במקום ״או נרשם באופן לא נכון״ יבוא ״או שפרט מפרטי
.5
הרישום לגביו בפנקס הבוחרים אינו נכון״.
בסעיף )30ג( לצו העיקרי ,במקום ״שלא יעלה על מספר הנציגים העומדים לבחירה״ יבוא
.6
״שלא יעלה על כפל מספר הנציגים העומדים לבחירה״.

ת י ק ו ן ס ע י ף 24

ת י ק ו ן ס ע י ף 30

.7

בסעיף 30ד)ב() (4לצו העיקרי ,במקום ״מאתיים״ יבוא ״שלוש מאות וחמישים״.

ת י ק ו ן ס ע י ף 30ד

.8

אחרי סעיף 30כ לצו העיקרי יבוא:

ה ו ס פ ת ס ע י ף 30כא

30כא) .א( עובד המועצה האזורית או ועד מקומי שבהם מתקיימות בחירות,
אשר יש לו סמכות מנהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל לא יקח חלק
בתעמולת הבחירות בתחום המועצה או הישוב.

״איסור תעמולה
ע ל • ידי ע ו ב ד י ם
ושימוש ברכוש

)ב( לא ייעשה שימוש בקשר עם תעמולת בחירות בכספים של מועצה
אזורית ,ועד מקומי או של תאגיד שמועצה אזורית משתתפת בהנהלתו או בהונו
ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במיטלטלין המוחזקים למעשה על ידי
מועצה אזורית או ועד מקומי או תאגיד כאמור ,למעט שימוש באולמות
ומקומות פומביים העומדים כרגיל לשימוש הציבור.
)ג( העובר על הוראה מהוראות סעיף זה דינו  -מאסר שלושה חודשים.״
בסעיף  31לצו העיקרי -
)(1

ת י ק ו ן ס ע י ף 31

בסעיף קטן )ב( ,המלה ״היוצאת״  -י תימחק ובסופו יבוא:
״לא נבחר ראש מועצה או נעדר ראש המועצה מהישיבה תתקיים הישיבה על
פי הזמנת זקן חברי המועצה והוא יהיה היושב ראש עד לבואו של ראש המועצה
או עד שייבחר ראש המועצה.״

) (2סעיף קטן )ג( בטל וסעיף קטן )ד( יסומן )ג(.
.10

בסעיף  37לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

ת י ק ו ן ס ע י ף 37

״)ב( במקום חבר מועצה נבחרת שחדל לכהן יבוא המועמד ששמו בא ברשימת
המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות האחרונות
למועצה! נכנס כבר מועמד זה למועצה ,בדרך זו ,קודם לכן או שהוא פסול או שאינו
יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת ,או שהודיע בכתב לראש המועצה שאינו
רוצה להיות חבר המועצה ,יבוא במקומו המועמד ששמו בא אחריו ברשימת
המועמדים האמורה ,וכן הלאה.
)ג( אין ברשימת המועמדים מי שימלא את המקום הפנוי כאמור בסעיף קטן)ב(,
ימנה השר ,ללא דיחוי ,חבר חדש מבין האנשים הזכאים להיבחר לחברי המועצה ,על
פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו נבחר החבר שמקומו נתפנה ,ואם אין ,לדעת השר,
ארגון כזה  -בהתחשב ברצונם של אותם האנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של
אותו ציבור.״
.11

במקום סעיף  91לצו העיקרי יבוא:

״ ה ו ע ו המקומי
בישוב שיתופי

החלפת

ס ע י ף 91

) .91א( בכפוף לאמור בסעיפים 91א ד91ב ,חברי הועד בישוב שיתופי יהיו
האנשים שהם אותה שעה ,על פי תקנותיו ,חברי ועד ההנהלה של האגודה
השיתופית להתיישבות של אותו ישוב.
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)ב( חדל ישוב להיות שיתופי ,תמנה המועצה ועד מקומי בדרך האמורה
בסעיף  92ורואים ועד זה כועד ראשון שמונה על פי הסעיף האמור.״
הוספת סעיפים
91א

אחרי סעיף  91לצו העיקרי יבוא:

.12

ו־91ב
״צירוף נציגות
ייי

ע ד

מ ק ו מ י

91א) .א( מי שהתקיימו בו הוראות סעיף  98יהיה רשאי לבקש מהשר ,לא
יאוחר מעשרה ימים מיום פרסום ההודעה האמורה בסעיף קטן)ג( ,כי יורה
שלועד המקומי של ישוב שיתופי שאינו קיבוץ ,קבוצה או מושב שיתופי
ייבחרו בנוסף לחברי ועד הנהלת האגודה ,גם.נציגים של בעלי זכות בחירה
בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית; העתק מהבקשה האמורה יימסר
לועדת הבחירות.
)ב( נחתם פנקס הבוחרים כאמור בסעיף  29תעביר ועדת הבחירות
העתק ממנו לשר ותציין כמה בוחרים רשומים בו ,כמה מהם חברים באגודה
השיתופית וכמה אינם חברים באגודה השיתופית.
)ג( לא יאוחר משלושה ימים לאחר חתימת פנקס הבוחרים כאמור
בסעיף  ,28תפרסם ועדת הבחירות בכל אחד מהישובים האמורים בסעיף קטן
)א( הודעה שתציין את המועד האחרון להגשת בקשה לפי סעיף קטן)א( ואת
נוסח סעיפים קטנים )ד( עד )ו(.
)ד( מצא השר כי בישוב שיתופי שלגביו הוגשה בקשה כאמור בסעיף
קטן)א( ,מספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא  10%לפחות
ממספר הבוחרים שהנם חברים באגודה השיתופית ,יורה כי בנוסף לחברי ועד
ההנהלה של האגודה השיתופית האמור בסעיף  ,91ייבחרו גם נציגים של
הבוחרים באותו ישוב שאינם חברי האגודה השיתופית )להלן בפרק זה -
הנציגות(.
)ה( מספר הנציגים שיעמדו לבחירה בישוב שיתופי כאמור ,יהיה
המספר השלם המתקבל מהכפלת מספר חברי ועד ההנהלה של האגודה
השיתופית באותה שעה במנה המתקבלת מחלוקת מספר הבוחרים שאינם
חברים באגודה השיתופית במספר הבוחרים החברים באגודה השיתופית,
ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות.
)ו( תקופת כהונתה של נציגות שנבחרה לפי סעיף זה תהא ארבע שנים.

ב ח י ר ת ועד
מ ק ו מ י

שיתופי

ב י ש ו ב

91ב) .א( על פי בקשת  20%מבין תושבי ישוב שיתופי שאינו קיבוץ,
קבוצה או מושב שיתופי ואשר התקיימו בהם הוראות סעיף  ,98יורה שר הפנים
1

י

׳

כי הבחירות לועד המקומי של אותו ישוב שיתופי ייעשו בדרך האמורה בפרק
זה לגבי ישוב שאינו שיתופי.
)ב( בקשה כאמור בסעיף קטן)א( תוגש לשר הפנים ,בכתב ,לא יאוחר
מ־ 10ימים מיום פרסום ההודעה האמורה בסעיף קטן)ג( ויפורטו בה שמו ,שם
משפחתו ומספר זהותו של כל מבקש ,וכל מבקש יחתום אישית מול שמו .העתק
מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות בתוך המועד האמור.
)ג( לא יאוחר משלושה ימים לאחר חתימת פנקס הבוחרים כאמור
בסעיף  ,28תפרסם ועדת הבחירות בכל אחד מהישובים כאמור בסעיף קטן)א(
הודעה שתציין את המועד האחרון להגשת בקשה לפי סעיף קטן)ב( ,את מספר
המבקשים הנדרש לפי סעיף קטן)א( ואת נוסח סעיפים קטנים )א( ו־)ב(.״
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בסעיף 96א לצו העיקרי ,במקום סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( יבוא:

תיקון סעיף

96א

׳׳)ב( השר ימנה מנהל בחירות לכל ישוב שאיננו שיתופי שבו עומדים לבחור ועד
מקומי וכן לכל ישוב שיתופי שבו עומדת להיבחר נציגות או ועד לפי סעיפים 91א או
91ב ,אם הבחירות לא מתקיימות במועד עריכת הבחירות למועצה.
)ג( נערכות הבחירות לועד המקומי או לנציגות ביחד עם הבחירות למועצה יכהנו
פקיד הבחירות שמונה לפי סעיף 20א)ב( ומנהל הבחירות שמונה לאזור לפי סעיף 20
גם כפקיד בחירות ומנהל בחירות לענין פרק זה.״
.14

בסעיף 96ב לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

תיקון סעיף

96ב

״)ב( הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות יקויימו במועד עריכתן של
הבחירות למועצה ובלבד שהשר רשאי בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ,לדעתו,
לקבוע מועד בחירות מוקדם או מאוחר ממנו.״
.15
״פנקס

במקום סעיף  97לצו העיקרי יבוא:
הבוחרים

החלפת

ס ע י ף 97

) .97א( פנקס בוחרים שהוכן לאזור ,לפי הפרק השלישי ישמש פנקס
בוחרים לצורך בחירות לועד המקומי באותו אזור.
)ב( היו הבחירות לועד המקומי שלא במועד עריכתן של הבחירות
למועצה ,יוכן פנקס בוחרים לישוב כאמור בפרק השלישי.״

.16

בסעיף  98לצו העיקרי ,סעיף קטן )ג(  -בטל.

.17

סעיפים  100עד  106לצו העיקרי  -בטלים.

.18

בסעיף  107לצו העיקרי -

ת י ק ו ן ס ע י ף 98

ביטול סעיפים
 100ע ד 106
ת י ק ו ן ס ע י ף 107

) (1בסעיף קטן)יא( ,במקום ״לפחות  16יום לפני יום הבחירות״ יבוא ״שלושה
עשר ימים לפחות מתום התקופה להגשת הרשימות ,והם רשאים לערער על הפסילה,
לא יאוחר מהיום הששה עשר מתום התקופה להגשת הרשימות ,בדרך האמורה
בסעיף )30טו(״.
) (2אחרי סעיף קטן )יא( יבוא:
״)יב( חבר ועדת הבחירות רשאי לערער בדרך האמורה בסעיף )30טז( ,על
אישור רשימת מועמדים בידי ועדת הבחירות לא יאוחר מהיום הששה עשר
מתום התקופה להגשת הרשימות.
)יג( פסק הדין בערעור יימסר לוועדת הבחירות לא יאוחר מהיום העשרים
ואחד מתום התקופה להגשת הרשימות.״
.19

בסעיף )110ב() (4לצו העיקרי ,במקום ״מאתיים״ יבוא ״שלוש מאות וחמישים״!

.20

במקום סעיף  111יבוא:

״מספר תחנות

.111

ת י ק ו ן ס ע י ף 110

החלפת

סעיף

111

מספר תחנות הקלפי ייקבע כאמור בסעיף 30ה\

הקלפי

.21

במקום סעיף  112יבוא:

״ועדות קלפי

החלפת סעיף

112

) .112א( נערכו הבחירות לועד המקומי או לנציגות ביום הבחירות
למועצה ,יצורפו לועדת הקלפי שהוקמה לפי סעיף 30ו נציג אחד מכל רשימת
מועמדים לועד המקומי.
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)ב( נערכו הבחירות לועד המקומי שלא ביחד עם הבחירות למועצה,
תמונה ועדת קלפי לפי האמור בסעיף  130בשינויים המחוייבים.״
113

החלפת סעיף

במקום סעיף  113לצו העיקרי יבוא:

.22

 .113פתק הצבעה יהיה מנייר בצבע תכלת או כחול.״

״פתקי הצבעה

החלפת

ס ע י ף 114

במקום סעיף  114לצו העיקרי יבוא:

.23
״מעטפות

ביטול סעיף

115

116

החלפת סעיף

הצבעה

.24

סעיף  115לצו העיקרי  -בטל.

.25

במקום סעיף  116לצו העיקרי יבוא:

״ניהול פרוטוקול

ביטול סעיף

החלפת

117

118

סעיף

.26
.27

במקום סעיף  118לצו העיקרי יבוא:

ועדת

120

 .116יושב ראש ועדת הקלפי ינהל פרוטוקול נפרד לבחירות לועד המקומי
לפי הוראת סעיף 30י)א( ו־)ב(.״

סעיף  117לצו העיקרי  -בטל.

״פרוטוקול שתנהל

ביטול סעיפים

 .114מעטפות הצבעה המשמשות לצורך הבחירות למועצה ,ישמשו גם
לצורך הבחירות לועד המקומי.״

.28

הבחירות

 .118ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול נפרד לבחירת ועדים מקומיים לפי
הוראות סעיף 30יב בשינויים המחוייבים.״

סעיפים  120ו־ 121לצו העיקרי  -בטלים.

ו־121
122

.29

ב י ט ו ל ס ע י ף 123

.30

תיקון סעיף

בסעיף )122א( לצו העיקרי -
) (1במקום ״מנהל בחירות יפרסם״ יבוא ״ועדת בחירות תפרסם״.
) (2במקום ״לפי סעיף 118״ יבוא ״לפי סעיף'30יב״.
) (3במקום ״בפסקאות) (1עד) (11לסעיף )118א(״ יבוא ״בסעיף 30יב) (1עד)(6״.

תיקון סעיף

124

ביטול סעיפים
125

סעיף  123לצו העיקרי  -בטל.

 .31בסעיף )124ג( לצו העיקרי ,במקום ״לא יאוחר מחמישה עשר יום״ יבוא ״לא יאוחר
משלושים ימים״.
.32

סעיפים  125ו־ 126לצו העיקרי  -בטלים.

ו־126

תיקון סעיף

128

.33

תיקון סעיף

129

.34

האמור בסעיף  128לצו העיקרי יסומן )א( ואחריו יבוא:
״)ב( סעיפים 30ז30 ,ח30 ,ט30 ,י)ג( ו־)ד(30 ,יא30 ,יד30 ,טו30 ,יז30 ,יט עד 30כא
יחולו ,בשינויים המחוייבים ,על הבחירות לפי פרק זה.״
במקום סעיף  129לצו העיקרי יבוא:

״יושב ראש
בישוב^תופי
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 .129ראש הועד המקומי בישוב שיתופי יהיה האדם המשמש על פי תקנות
הישוב ראש הועד או המזכירות או ההנהלה של הישוב! הוראה זו לא תחול על.
ישוב שיתופי שנערכו בו בחירות לועד המקומי לפי סעיף 91ב.״
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 .35עד לבחירת ועד מקומי בישוב שיתופי לפי הוראות צו זה ימשיכו לחול על הועד המקומי
הוראות הצו העיקרי כתוקפו ביום ג׳ בתמוז התשמ״ט ) 6ביולי .(1989

הוראת מעבר

כ׳׳ז בכסלו התשנ״א ) 14בדצמבר (1990
אריה דרעי
שר הפנים

) ח מ (3-136

צו המועצות המקומיות )א()עיספייא ,תיקון( ,התשג״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ד 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
.1

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

,

,

החלפת פרט
)סד( ב ת ו ס פ ת
ה

״)סד( המועצה המקומית עיספייא.

ר

א

ש

ו

נ

ה

תאריך הקמתה :ג׳ בשבט התשי״א ) 10בינואר .(1951
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
הגושיו! 17153 ,17151 ,17131 ,17130 :עד  - 17158בשלמותם!
 17:132פרט לחלקות  32 ,28 ,17 ,14 ,6 ,5וחלק מחלקה  4כמסומן במפת תחום המועצה
המקומית עיספייא הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב
באלול התש״ן) 12בספטמבר  (1990ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים,
במשרד הממונה על המחוז ,חיפה ובמשרד המועצה המקומית עיםפייא )להלן  -המפה(!
 17:133פרט לחלקות  41 ,35 ,,32 ,16 ,10עד  43וחלק מחלקות  ,39 ,38 ,9כמסומן במפה!
 17:142פרט לחלקה !54
 17:143פרט לחלקות  27 ,25 ,19עד  34 ,33 ,31וחלקי חלקות  ,36 ,1כמסומן במפה!
 17:146פרט לחלקות  1עד  134 ,133 ,129 ,128 ,94 ,87 ,86 ,75 ,74 ,56 ,43 ,27וחלקי חלקות
 ,124 ,:122כמסומן במפה!
 17:150פרט לחלקות  1עד  6 ,3עד  70 ,14 ,9עד  127 ,85עד  132וחלקי חלקות ,22 ,18 ,10
כמהומן במפה.
החלקות 55 ,45 ,4 :עד  60וחלק מחלקה )42דדך( בגוש  ,17134כמסומן במפה!
 1עד  28 ,25 ,24 ,8 ,5עד  35 ,33וחלק מחלקה  54בגוש  ,17166כמסומן במפה.
השטח המותחם על ידי הגושים  17130עד  17153 ,17142 ,17132עד  17155שהוא השטח הבנוי
של מכפר עיספייא״.
א׳ בטבת התשנ״א ) 18בדצמבר (1990
) ח מ (3-269

1

2

אריה דרעי
שר הפנים

ד י נ י :ןדינת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ע מ י .256
ק ״ ת ה ת ש י ״ א  ,ע מ ׳  !178ה ת ש ל ׳ ׳ ו  ,ע מ ׳  284ו ע מ י .1674

Í
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הודעת הדיינים )אגדות( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות הדיינים)אגרות( ,התשי״ז) '1957-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
עדכון אגרות

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת החל ביום ט׳׳ו בטבת התשנ״א )1
.1
בינואר  (1990כדלקמן:

"תוספת
)תקנה (3
האגרה

.1

נישואין

בשקלים חדשים

\

)א( בקשה להיתר נישואין

84

)ב( אישור פסק־דין סופי להיתר נשואין על ידי נשיא בית הדין
הרבני הגדול)כולל חתימת מאה רבנים(

117

)ג( בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאשה בתוך  90ימים מיום
84

מתן הגט או מיום מיתת הבעל

84

)ד( כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין

84

)ה( בקשה לעיכוב נישואין
)ו( אישור הסכם ממון לפי סעיף  2לחוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל׳׳ג1973-

.2

.3

2

84

)ז( תביעת כתובה מעזבון

117

)ח( בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין

84

שלום בית
)א( תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים לתביעה

84

)ב( הליך ביניים בנפרד מהתביעה

84

)ג( כוללת התביעה תביעות כספיות ,תוספת של  </2%מסכום התביעה
אך לא פחות מ־

84

מזונות
)א( תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע ,לרבות
פטור מהאגרה

מזונות ילדים

)ב( תביעה או בקשה לביטול פסקידין בענין מזונות או להפחתת שיעור המזונות
.4

84

גירושין
)) (1א( תביעה לגירושין ־ כולל כריכת מזונות ,החזקת ילדים וכל צווי
העזר הנלווים

378

117

)ב( תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין

117

)ג( כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף

117

1

ק ״ ת התשי׳׳ז ,עמ׳

 :1586ה ת ש ׳ ׳ ן  ,ע מ י

2

ס׳׳ח ה ת ש ל ״ ג  ,עמ׳

.267

.872
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האגרה

)!;(

בשקלים חדשים

)ד( כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף  1% -מערך
התביעה אך לא פחות מ־

84

)ה( תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרית

117

)ו( תביעה להכרזה כמורד)ת(

117

)ז( הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה

84

מתן תוקף פסקידין להסכם גירושין  -גם לפי חוק יחסי
84

ממון בין בני זוג ,התשל״ג) 1973-לרבות הסכם בענין מזונות(

84

)) (3א( בקשה לסידור גט ,כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ

117

)ב( בקשה לסידור גט ,כאשר אחד הצדדים נמצא בחוץ לארץ
)ג( סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ

פטור מאגרה

)ד( סידור גט על ידי שליח)בארץ( תוספת ל־)א(

117

)ה( סידור גט מחוץ לבית הדין  -תוספת ל־)א(

117

)ו( בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר
)ז( בקשה למסירה מחוץ לבית הדין ,של גט שנשלח ממקום אחר -
תוספת ל״)(1

84
117

)ח( נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו ,בנוסף
לאגרות האמורות ,כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה.
)) (4א( תעודת גירושין  -לכל צד
);(

.5

)ב( העתק מאושר של תעודת גירושין

84

)א( בקשה לאישור גירושין

117

)ב( אישור גירושין שסודרו בארץ ,תוספת ל־)א(

117

)ג( אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ ,תוספת ל־)א(

117

)ד( בקשה וסידור גט של עיגון

פטור מאגרה

)ה( סידור גט שנעשה ביזמת בית הדין

פטור מאגרה

חליצה
בקשה לחליצה וסידורה

.6

84

פטור מאגרה

אפוטרופסות
)א( בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין
)ב( בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך משפט
)ג( בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר

84
פטור מאגרה
117

)ד( בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות

פטור מאגרה

)ה( בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה
למינוי אפוטרופוס נוסף

פטור מאגרה
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האגרה

.7

החזקת ילדים
בקשה להחזקת ילדים

.8

84

אימוץ
בקשה לאימוץ ,ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

.9

בשקלים חדשים

84

ירושות וצוואות
.1

)א( בקשה למתן צו ירושה ,צו קיום צוואה ,או צו לשינוי צו ירושה
או צו לשינוי צו לקיום צוואה

84

)ב( מתן צו ירושה ,צו קיום צוואה ,צו לשינוי צו ירושה או צו

.2

.3

לקיום צוואה ,תוספת ל")א(

84

)ג( התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

84

בקשה לאישור צוואה מחיים:
)א( כשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין

117

)ב( כשהצוואה נעשתה מחוץ לבית הדין

84

בקשה למינוי מנהל עזבון או לבטל או לשנות צו למינוי מנהל עזבון

84
84

 .4מתן צו למינוי מנהל עזבון

84

.5

בקשה למתן צו תלויים ,ללא צו ירושה

.6

בקשת מנהל עזבון למתן הוראות

.7

חלוקת עזבון בעין על ידי בית הדין שלא בהסכמה

117

.8

בקשה לאישור חלוקת עזבון

84

פט1ר מאגרה

 .10הקדשות
)א( בקשה לכינון הקדש)כולל אישור שטר ההקדש(

84

)ב( בקשה למנות מנהל הקדש

84

)ג( בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש

84

)ד( בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי מנהל הקדש

84

)ה( בקשה לביטול הקדש

117

)ו( בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש

117

)ז( בקשת מנהל הקדש למתן הוראות

פטור מאגרה

 .11גירות

380

)א( בקשה לגירות

117

)ב( סידור גירות ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה
תוספת ל־)א(

117

)ג( ) (1תעודת גירות

84
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האגרה

בשקלים חדשים

) (2העתק תעודת גירות
)ז( סידור גיור לחומרה

16
י

פטור מאגרה

 .12תביעות ממון
)>!(

בקשה לדון בתביעה )לרבות תביעות לבוררות מוסכמת של דיינים
16

בגימלאות(
) (:1עם חתימת שטר הבוררות  -נוסף על)א(  -התובע בלבד

84

)ג( פסק דין בתביעה ,לרבות תביעה שכנגד  -התובע בלבד

16

 .13היימנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות' -
)>ו( משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים ,ולענין פרט זה  -דין משלוח
פטור מאגרה
מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה
)ג (:משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ לישראל או שלא על ידי
הי־ואר  -בהסדר מיוחד  -י ישולמו כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי
המבקש.
• .14גוניית עדות והשבעות
גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין

117

)>!(

) (:1גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ

117

)ג( השבעה מחוץ לבית הדין הדן בענין

117

)ז( השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ

117

 .15ע־עורים
(!0

84

הודעת ערעור או ערעור שכנגד

)נ (:בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת זמן הגשת ערעור

16

)ג( הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו ,תוספת ל־)ב(

84

 .16הי&תקים
 (¡0העתק מפסק דין או מהחלטה ,מפרוטוקול ומכל מסמך אחר ,או
חלק מהם שנדפס או צולים על ידי בית הדין ,בעד כל עמוד או חלק
ממנו ועד שבעה עמודים

1

)ב( אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב־)א(

1

 .17פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין -
בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על ידי
בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין
הרגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שבוצע פסק דין למבקש

84
פטור מאגרה

 .18צרוי עיקול ,צווי עיכוב וצווי מניעה
 (¡0בקשה למתן צו עיקול ,צו עיכוב נסיעה או צו מניעה)כולל מתן הצו(

84

)ב( בקשה לביטול צו עיקול ,צו עיכוב נסיעה או צו מניעה)כולל מתן הצו(

84
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בשקלים חדשים

האגרה

84

)ג( בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין אחד)כולל מתן הצו(
 ,19שונות

418

)א( בקשה לרשיון לטוען רבני למעול כמורשה
)ב( בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מהרכב

117

להרכב באותו בית דין

84

)ג( בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים
)ד( בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו ,אוי לדחות תאריך

פטור מאגרה

הקראת פסק דין או להקדימו
)ה( בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט

16

)ו( בקשה לתיקון המצב האישי

117

)ז( בקשה לתעודת רווקות

84

)ח( בקשה לקביעת כשרות יוחסין

84

)ט( בקשה לאישור אלמנות

84

)י( בקשה לאישור יהדות

84

)יא( בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן

84
פטור מאגרה

)יב( השלשת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין

84

)יג( בקשה שלא נקבעה לה אגרה

84

)יד( אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון

)טו( תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו1986-
ב׳ בטבת התשנ״א ) 19בדצמבר (1990
ה ר ב אליהו  pדהן
<חמ 0-259
מנהל בתי הדין הרבניים
3

ס ״ ח התשמ״ו ,עמ׳

3

16״

.107

*

*

הודעת הנוטריונים )שבד שירותים( )מס׳  ,(2החשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )4ד( לתקנות הנוטריונים)שכר שירותים( ,התשל״ט) '1978-להלן
 התקנות( ,אני מודיע לאמור:שינוי סכומים

—

—

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום כ״ט בטבת
.1
התשנ״א ) 15בינואר  (1990כך:
״שכר שירותים

1

382

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

ק ״ ת ה ת ש ל ״ ט  ,ע מ ׳  :196ה ת ש מ ״ ז  ,ע מ י  :478ה ת ש נ ״ א  ,ע מ י .50
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טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

ט ו ר א׳
השירות

.1

.2

אימות חתימה -
)א( חתימה ראשונה

54

י)ו (:לכל חתימה נוספת

20

)ג( אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה~בנוםף לשכר לפי פסקאות )א( או)ב(

20

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של
אותו מסמך ,בנוסף לאישור כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו,
לכל העתק כאמור

20

)א( אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון
לכל עמוד נוסף

20
4

)ו (:אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד ,לכל אישור נוסף
י לאישור הראשון -
לעמוד הראשון
לכל עמוד נוסף
.3

אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

.4

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

.5

)> >1אישור נכונות של תרגום-,
) (1עד מאה המלים הראשונות בתרגום
) (2לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן

69
54

)נ (:ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום ,לכל אישור
נוסף לאישור הראשון

20

.6

השיעורים שנקבעו
לאישור העתק
צילומי
כפל השיעורים
שנקבעו לאישור
העתק צילומי

)*!( 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,
ובאין קביעה כאמור  -הסכום
שנקבע בו לפעולה הדומה לה
ביותר ,ובאין קביעה 83 -
)ב( ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה )א( אגב
אימות חתימה של צד למסמך
הסכום שנקבע לביצוע הפעולה
לפי פסקה )א( בתוספת השכר
שנקבע לענין פריט 1
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ט ו ר ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

ט ו ר א׳
השירות

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

20

.7

אישור שפלוני נמצא בחיים

54

.8

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -
)א( למצהיר הראשון
)ב( לכל מצהיר נוסף
)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר ,לכל אישור
נוסף

54
21
20

.9

העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -
)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה
על  25,000שקלים חדשים
)ב( עלה הסכום האמור על  25,000שקלים חדשים

344
739

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 87 -

) .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
) (2לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

175
54

)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״.
ד׳ בטבת התשנ״א ) 21בדצמבר (1990
) ח מ (3-1216

384

חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים
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הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגדות( ,התשנ״א990-ו
בהתאם לתקנה  10לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות( ,התשמ׳׳ד) 1984-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

סכומי האגרות שבתוקף ליום ט״ו בטבת התשנ״א ) 1בינואר :(1991
הסכום
בשקלים חדשים

האגרה

.1

א נרות רשיון של מבטח ,לרבות מורשה לוייד׳ס ,לכל ענף ביטוח
שהורשה לעסוק בו:
)זו( בביטוח חיים)תקנה  (1)2לתקנות(

6,401

)נ (:בכל ענף אחר)תקנה  (2)2לתקנות(

2,521
•291
582

) .2זו( אגרת רשיון לסוכן יחיד)תקנה )3א( לתקנות(
)נ (:אגרת רשיון לסוכן תאגיד)תקנה )3ב( לתקנות(
.3

אגרה שנתית של מבטח ,למעט מורשה לוייד׳ם ,לכל ענף ביטוח
שהורשה לעסוק בו:
)*;( בביטוח חיים)תקנה )4א() (1לתקנות(
)ב( בכל ענף אחר)תקנה )4א() (2לתקנות(

4,093
1,532

.4

אגרה שנתית של מורשה לוייד׳ס ,לכל ענף ביטוח שבו הוא
עוסק באותה שנה)תקנה )4ב( לתקנות(

1,338

) .5זו( אגרה שנתית של סוכן יחיד)תקנה )5א( לתקנות(
.6

291

)ב( אגרה שנתית של סוכן תאגיד)תקנה )5ב( לתקנות(

582

אגרה לבחינות לסוכן יחיד ,לכל מקצוע:
)א( בחינה ביסודות)תקנה )7א() (1לתקנות(
)ב( בחינות גמר)תקנה )7א() (2לתקנות(

48
68

י״ג בטבת התשנ״א ) 30בדצמבר (1990
גד ארבל
המפקח על הביטוח

) ח מ (3-838

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ד  ,ע מ י  !1029ה ת ש מ ״ ז  ,ע מ ׳ .998

הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגדות( ,התשנ״א990-ז
התש״ן990-ו
בהתאם לתקנה 1א לתקנות הנמלים )אגרות שירותי ספנות( ,התש״ך) 1960-להלן -
התקנות! ,נמסרת בזה הודעה לאמור:
1

;יקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  1990לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1990
,1
השתנו הסכומים הנקובים בתקנה  1לתקנות ונוסחה מיום ט״ו בטבת התשנ״א ) 1בינואר (1991
הוא כמויורט להלן:
1

ק״ת

התש״ר,

עדכון אגרות

ע מ ׳  ;1955ה ת ש מ ״ ב  ,ע מ ׳  ¡1351ה ת ש ׳ ׳ ן  ,ע מ ׳ .888
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״אגרות

בעד

שירותים

.1
ח

בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם :אגרה בסך  38שקלים
ד

ש

,

ם

••

:

) (1מתן יומן רדיו־טלפון!
) (2מתן יומן רדיויטלגרף.״
ז׳ בטבת התשנ׳׳א ) 24בדצמבר (1990
יעקב אבן
המגהל הכללי של משרד התחבורה

) ח מ (3-137

תיקון טעות
בתקנה  21לתקנות סדר הדין האזרחי)תיקון( ,התש׳׳ן ,1990-שפורסמו בקובץ התקנות ,5266
התש״ן ,עמ׳  ,598בכותרת טופס  ,1במקום ״הזמנה לדיון״ צייד להיות ״הזמנה לדין״.
) ת מ (3-1778

תיקון טעויות דפוס
בתקנות המים)תעריפי מים ברשויות המקומיות()תיקון מס׳  ,(2התשנ״א ,1990-שפורסמו בקובץ
התקנות  ,5314התשנ״א ,עמ׳  ,289בתקנה - 1
) (1בכותרת השוליים ,במקום ״החלפת תקנה 4״ צריך להיות ״תיקון תקנה 4״!
) (2בפסקת משנה  ,1.1.2במקום ״בעד  8מ״ק גוספים״ צריך להיות ״בעד  7מ״ק
נוספים״.
) ת מ (3-29

386

המחיר  3.72שקלים חדשים
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