רשומות

קובץ התקנות
דד בתשרי התשנ״ה

5624

תקנות הבטחת הכנסה)תיקון( ,התשנ״ה994-ו

 13בספטמבר 1994
עמוד
2

תקנות הביטוח הלאומי)מענק למובטל שעובד בשכר נמוך( ,התשנ״ה1994-

ג

תקנות הביטוח הלאומי)תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה,
שומרון וחבל עזה()תיקון( ,התשנ״ה1994-

ג

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה)מתן גימלאות לתושב חוץ()תיקון( ,התשנ״ה4 ...1994-
תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח()הוראת שעה(,
התשג״ה1994-

4

תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח()תיקון( ,התשנ״ה4 . . 1994-
צו הביטוח הלאומי)סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים()תיקון( ,התשנ״ה1994-

5

הודעת הביטוח הלאומי)מענק אשפוז ליולדת ולילוד()עדכון סכומים( ,התשנ״ה994-ו

6

צו רשויות נחלים ומעיינות)רשות נחל קישון( ,התשנ״ה1994-

6

הנתיות המפלגות)מורשה חתימה( ,התשנ״ה1994-

9

הודעת ההגבלים העסקיים)אגרות( ,התשנ״ה1994-

10

הודעת בית משפט)אגרות( ,התשנ״ה1994-

10

הודעת הסיוע המשפטי ,התשג״ה1994-

13

הוראות בנק ישראל)נכסים נזילים()תיקון( ,התשנ״ה 994-ו

16

תיקון טעות דמום

תקנות הבטחת הכנםה )תיקיץ( ,התשנ״ה 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2ג()7 ,א( ו ־  31לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א) 1980-להלן -
החוק( ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות
אלה:
י

בתקנה  1לתקנות הבטחת הכנסה ,ה ת ש מ ״ ב  9 8 2 -ו ) ל ה ל ן  -התקנות העיקריות( -

תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 9

.2

תחילה ותחולה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד באב התשנ״ד ) 1באוגוסט ) (1994להלן  -יום התחילה(
.3
והן יחולו לגבי גימלה המשתלמת בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

2

)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״זכאות למי שטרם מלאו לו  20שנה״;

)(2

ברישה ,במקום ״שמונה עשרה שנ-ים״ יבוא ״עשרים שנה״;

)(3

בפסקה )ו( ,במקום ״נשוי;״ יבוא ״נשוי ,אלמן או גרוש;״

)(4

אחרי פסקה ) (4יבוא:
״)(5

מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא אחר מאלה:
)א( מתקיימים בו תנאי פסקה ) (1שבסעיף )2א( לחוק ,למעט אם הוכר כבלתי
ניתן להשמה לפי תקנה )8ב( לתקנות הבטחת הכנסה )כללי זכאות והוראות
ביצוע( ,התשמ״ב982-ו ;
נ

)ב( הוא נקלע למצב מצוקה חמור עקב אסון או מאורע פתאומי בלתי צפוי;
זכאות לגימלה לפי פסקת משנה זו תהא לתקופה האמורה בתקנה ;(6)4
)ג( שולמה לו גימלה לפי תקנה  2לפני הגיעו לגיל שמונה עשרה ומתמלאים
בו תנאי סעיף )2א( לחוק והוא נטוש כמשמעו בתקנה  ) 2א ^  ,או יתום,
כמשמעו בתקנה )2א^( ,אף אם אין עיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו במוסד
חינוכי על יסודי;
)ד( הוא ריצה ששה חודשי מאסר רצופים לפחות  -כל עוד לא חלפה תקופה
של חודשיים למן יום שחרורו :זכאות לגימלה לפי פסקת משנה זו תהא
לתקופה האמורה בתקנה .(5)4״
בתקנה )9ב( לתקנות העיקריות -
)(1

בפסקה ) ,(3במקום ״52%״ יבוא ״53%״;

)(2

בפסקה ) ,(4במקום ״57%״ יבוא ״59%״;

)(3

בפסקה ) ,(6במקום ״52%״ יבוא ״53%״.

כ״ו באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
)חמ {3-1543

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

סייח התשמ״א ,עמי  ;30התשנ״ד ,עמי .256
ק״ת התשמ״ב ,עמי .590
ק״ת התשמ״ב ,עמי .516

2

קובץ התקנות  ,5624ח׳ בתשרי התשנ״ה13,9.1994 ,

תקנות הביטוח הלאומי)מענק למובטל שעובד בשבר נמוך(,
התשנ״ה 9 94-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק הביטוח הלאומי )הוראת שעה( ,התשנ״א 991 -ו,
בם׳ניף 127טז 4לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח) 1968-להלן  -החוק( ,ולפי סעיף
 242לחוק אני מתקינה תקנות אלה:
זכאי למענק למובטל שעובד בשכר נמוך)להלן  -מענק( יגיש תביעתו לראשונה בתום 75
.1
ימי עבודה ולאחר מכן רשאי הוא להגיש תביעה בתום כל חודש ,לגבי ימי העבודה באותו
חודש.
.2

.3

זכאי למענק יגיש תביעה על גבי טופס שקבע המוסד ויצרף לתביעה:
)(1

מסמכים הדרושים לבדיקת זכאותו לדמי אבטלה;

)(2

אישור מאת לשכת שירות התעסוקה על הפנייתו לעבודה;

)(3

אישור המעביד על תקופת העבודה וגובה השכר.

מועדים להגשת
ת ב מ נ ה

הגשת תביעה

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד באב התשנ״ד ) 1באוגוסט .(1994

כ״ 1באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

)חמ  « 0ו ( 3 -

סייח התשנ״א ,עמי  ;106התשנ״ג ,עמי  ;10התשנ״ד ,עמי .258
ס״ת התשב״דו ,עמי .108

תקנות הביטוח הלאומי )תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקומ
מגוריהם ליהודה ,שומרון וחבל עזה()תיקון( ,התשנ״ה994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 92וא ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשב״ח~ ,'1968ובתוקף סמכותי לפי סעיפים  23ו ־  31לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א, 1980-
לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות
אלה:
2

בתקנה )5ב( לתקנות הביטוח הלאומי)תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום
.1
מגוריהם ליהודה ,שומרון וחבל עזה( ,התשנ״ג , 1993-במקום הסיפה המתחילה במלים ״ולפני
תום״ יבוא ״ולפני יום כ״ה בתשרי התשג״ה ) 30בספטמבר (1994״.

תיקון תקנה 5

נ

כ״ו באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
נחמ (3-2422

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

סיידו התשכ״דו ,עמי  ;108התשנ״ד ,עמי .91
ם״ח התשמ״א ,עמי.50,
ק״ת התשנ״ג ,עמי .767

קובץ התקנות  ,5624ח׳ בתשרי התשנ״ה13.9.1994 ,

3

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה )מתן גימלאות לתושב חוץ()תיקון(,
התשנ״ה994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9ו)ג( ו ־ ו  2לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
התש״ל ,'1970-בהתייעצות עם שר החוץ ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני
מתקינה תקנות אלה:
תיקון תקנה 2א

בתקנה 2א לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה )מתן גימלאות לתושבי חוץ(,
.1
התשל״ד , 1974-בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא :״ ,וכן יחולו הוראות תקנות התגמולים לנפגעי
פעולות איבה )הוצאות קבורה( ,התשל׳׳ח 978-ו .״
2

ג

תחילה

.2

חחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר א׳ התשנ״ב ) 1במרס .(1992

כ״ו באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
אורה נמיר
שרת ה ע ב ו ד ה והרווחה

<חמ ג>3~55

ס״ח התש״ל ,עמי .126
ק״ת התשל״ד ,עמי .566

תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(
)הוראת שעה( ,התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 86 ,34ו ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח , 1968-אני מתקינה תקנות אלה:
י

הוראת שעה

לגבי התקופה שמיום י״ז בטבת התשג״ג) 31בדצמבר  (1993ועד יום ח׳ בטבת התשנ״ו
ו.
) 31בדצמבר  ,(1995תיקרא תקנה )24א( לתקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום
דמי ביטוח( ,התשל״א 971-ו  ,כאילו אחרי פסקה )3א( נאמר:
2

״) (4שההכנסה שתובא בחשבון לעגין תשלום דמי ביטוח לא תפחת ,לגבי כל אחר מבני
הזוג ,לחודש ,לרבעון ולשנה  -מהכנסת המינימום האמורה ,לפי הענין ,בפרט  1שבלוח
י״א לחוק ,כשהיא מחושבח כסכום השווה ל־ 15%מהשכר הממוצע.״
כ״ו באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

1חמ  2ו « - 9

ס״ת התשכ״ח ,עמי  ;108התשנ״א ,עמי  ;168התשנ״ב ,עמי .44
י ק״ת התשל״א ,עמי  ;1458התשנ״א ,עמי  ;608התשנ״ג ,עמי .542

תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח()תיקון(,
התשנ״ה 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186
התשכ״ח , 1968-אני מתקינה תקנות אלה:

ו־ 242לחוק

הביטוח

הלאומי

]נוסח

משולב[

י

ס״ח התשכ״ת ,עמי  ;108התשנ״ג ,עמי .10

4

קובץ התקנות  ,5624ח׳ בתשרי התשנ״ה13.9.1994 ,

בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות ברבר תשלום דמי ביטוח(,
,1
התשל״א , 1972-בסופה יבוא:

תיקון התוספת

2

״,144

>%

.2

מכללת מעלה אדומים

.145

הישיבה הטכנולוגית ״תורה ומלאכה״  -כפר אברהם

,146

תיכון מקצועי אורט  -עמל

.147

מכללת בית רבקה

.148

מכללה טכנולוגית אורט ע״ש םפניאן ירושלים

.149

מכללה טכנולוגית אורט ע״ש גוטמן נתניה

.150

מכללה טכנולוגית אורט קרית מוצקין

.151

מכללה טכנולוגית אורט חיל אוויר תל נוף

.152

מכללת נצרת עילית יזרעאל

.153

המכללה למינהל קמפוס תל־אביב

.154

מרכז בינתחומי לעסקי משפט וטכנולוגיה

.155

מכללה אקדמית של תל־אביב־-יפו״.
תחילה

תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ה.

כ״• באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
5-912

( a r o
2

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

ק״ת התשל״א ,עמי  ;1458התשנ״ד ,עמי .503

עו הביטוח הלאומי)סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים()תיקון(,
התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשב״ח968-ו ,
ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
י

.1

בצו הביטוח הלאומי)סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( ,התשל״ב- 1972-
2

)ו(

בתוספת הראשונה ,אחרי פרט  13יבוא:

טור א'
סוגי העבודה
״ .14שחקן כדורגל המשחק
בקבוצה המשתתפת בליגה
הלאומית או הארצית

טור ב׳
תנאי העבודה
הסכם העסקה בכתב
שנערך מראש

תיקון התוספות
הראשונה והשלישית

טור ג׳
המעביד
החייב בתשלום גמול
ההעסקה לפי ההסכם״

) (2בתוספת השלישית ,בסופה יבוא ״ושחקן כדורגל כאמור בפרט  14לתוספת
הראשונה״.

lf

י סייח התשכ״ת ,עמי .108
י ק״ת התשל׳יב ,עמי  :1573התשמ״ט ,עמי .1173
קו:1ץ התקנות  ,5624ח׳ בתשרי התשנ״ה13.9.1994 ,

5

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום א׳ בשבט התשמ״ז)ו בינואר .(1987

כ״ו באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
)חמ (3-1537

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

הודעת הביטוח הלאומי )מענק אשפוז ליולדת ולילוד( )עדכון סכומים(,
התשנ״ה 9 94-ד
בתוקף סמכותי לפי תקנה  4לתקנות הביטוח הלאומי )מענק אשפוז ליולדת ולילוד(,
התשנ״ר) 1993-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
י

עדכון סכום
מענק אשפוז

ביום ד׳ באדר התשנ״ד ) 15בפברואר  (1994עודכן סכום מענק האשפוז שבתקנה )2א(
.1
לתקנות ולפיכך -
)ו( במקום ״ 3,168שקלים חדשים״ בא ״ 3,406שקלים חדשים״;
)(2

במקום ״ 32,928שקלים חרשים״ בא ״ 35,401שקלים חדשים.״

כ״ו באב התשנ״ד ) 3באוגוסט (1994
אורה נמיר
שרת ה ע ב ו ד ה והרווחה

)חמ (3-185

ק״ת התשנ״ד ,עמי  (620) 206ועמי .846

עו רשויות נחלים ומעיינות )רשות נחל הקישון( ,התשנ״.ה994-ו
בתוקף םמכויותי לפי סעיפים  12 ,9 ,6 ,3 ,2ו־ 27לחוק רשויות נחלים ומעיינות,
התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק( ,לאחר התייעצות ע ם הרשויות המקומיות ורשות הניקוז
הנוגעות בדבר ,ובהסכמת שרי הפנים והחקלאות לענין סעיף  3ובהתייעצות עמם לענין סעיף ,5
אני מצווה לאמור:
י

.1

בצו זה -

״נחל הקישון״ או ״הנחל״  -כמםומן במפה בקנה מידה  1:50,000המופקדת לעיון הציבור במשרד
איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה ובמשרד לאיכות הסביבה ,מחוז חיפה )להלן -
המפה(;
״השר״  -השר לאיכות הסביבה.
הקמת רשות
נחל
תחום רשות
הנחל

תפקידי רשות
הנחל

.2

מוקמת בזה רשות נחל הקישון)להלן  -רשות הנחל(.

תחום רשות הנחל הוא אפיק נחל הקישון ויוכלו נחל גדורה כמםומן בקו כחול במפה,
.3
לרבות גרות הנחלים האמורים בתחום של עשרים וחמישה מטרים מכל צד ,מקצה דופן האפיק
של אחד הנחלים.
תפקידי רשות הנחל הם לתכנן ולבצע את הפעולות המפורטות בסעיף )3א( לחוק ,למעט
.4
האמור בפסקה ) (6בו :הפעולות האמורות בפסקה ) (2בו יבוצעו בתיאום ע ם רשויות הניקוז
הקיימות ובכפוף לאמור בסעיפים  (1)5ו־ (2)7לצו זה.
סייח התשכ״ה ,עמי .150

6
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.5

לרשות הנחל מוענקות הסמכויות הדרושות לה לשם ביצוע תפקידיה ,ובכלל זה:

סמכויות רשות
הנחל

)ו( סמכויות של רשות ניקוז כאמור בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי׳׳ח-
 957ו  ,אך ורק לגבי שטחים של רשות הנחל שהם מחוץ לתחום רשויות הניקוז
הקיימות:
) (2סמכויות למניעת זיהום מים לפי סימן או לחוק המים ,התשי״ט; 1959-
2

״

3

) (3סמכויות של רשות מקומית ,בענייני תברואה וסילוק מפגעים ,כמפורט בפקודת
העיריות" ובפקודת המועצות המקומיות ;
5

) (4סמכות של רשות רישוי להתנות רשיון בתנאים מיוחדים ,כאמור בסעיף  7לחוק
רישוי עסקים ,התשב״ח , 1968-בכל הנוגע לעסקים שיש ל ה ם או עשויה להיות להם
השפעה ניכרת על זיהום הנחל או שיקומו;
6

) (5סמכות להכין ולהציע למוסדות התכנון תכניות מפורטות ,כאמור בסעיף  67לחוק
התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ככל הדרוש לביצוע תפקידיה;
7

) (6סמכות למנות מפקחים במסגרת הסמכויות המפורטות בסעיף זה בכל הנוגע לביצוע
תפקידיה;
) (7סמכות כאמור בסעיף )18א( לחוק ,להטיל ,באישור השר ובכפוף להוראות סעיף 30
לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,תשלומי כסף על הרשויות המקומיות שבתחומה
ועל התאגידים שנציגיהם הם חבריה או כשירים להיות חבריה ,לפי מיכסות שתקבע,
למימון תקציבה ,למעט הוצאות ניקוז; ובלבד שלא יוטלו על רשות מקומית תשלומי כסף
לצורך פיתוח ואחזקה של אתרי קיט ונופש שאינם בתחומה ,אלא בהסכמת אותה רשות
מקומית.
9

41

.6

חברים ברשות הנחל הם:

הרכב רשות
הנחל

) (1מן הממשלה  -המשרד לאיכות הסביבה ,נציבות המים במשרד החקלאות ,משרד
הבריאות ,משרד הפנים ומשרד התיירות:
) (2מן הרשויות המקומיות שתחומן או חלק מתחומן נמצא בתחום רשות הנחל:
)א( איגודי ערים  -איגוד ערים כוללני )אזור חיפה( ואיגוד ערים )אזור חיפה(
)ביוב(;
)ב(

עיריות  -חיפה ,קרית אתא וקרית ביאליק:

)ג(

מועצה אזורית  -זבולון;

)ד(

מועצות מקומיות  -נשר וקרית טבעון;

) (3מקרב תאגידים שהנחל משמש גורם במילוי תפקידיהם :הקרן הקיימת לישראל,
החברה הממשלתית לתיירות ,מקורות חברת מים בע״מ ,רשות הגנים הלאומיים ,רשות
ניקוז זבולון ,רשות שמורות הטבע ורשות הנמלים והרכבות ,החברה להגנת הטבע;
|

)(4

בעלי מקרקעין גובלים בנחל :מינהל מקרקעי ישראל ,בתי הזיקוק לנפט בע״מ.

סייח התשי״ח ,עמי .4
סייח התשי״ט ,עמי  ;169סייח התשל״ב ,עמי .8
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ס״ח התשכ״ח ,עמי .204
סייח התשכ״ה ,עמי .307
סייח התשמ״ה ,עמי .60
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7

סייג לפעילות

)ו( הגופים החברים ברשות הנחל לא יעשו מעשה ולא ינקטו פעולה העשויה להשפיע
.7
על הנחל או על נושאים שבתחום תפקידיה וסמכויותיה של רשות הנחל ,אלא בתיאום מראש עם
רשות הנחל ועל דעתה.
) (2רשויות הניקוז הקיימות ימשיכו לפעול בתחומיהן על פי חוק הניקוז וההגנה מפני
שטפונות ,התשי״ח ;1957-רשות הנחל לא תעשה כל מעשה ולא תנקוט כל פעולה לענין פעילותן
של רשויות הניקוז באמור ,אלא בתיאום מראש עמן.

פעולות רשות
הנחל
מועצת רשות
הנחל
הנהלת רשות
הנחל

.8

רשות הנחל תפעל באמצעות מועצה ,הנהלה ועובדים.

מועצת רשות הנחל )להלן  -המועצה( תהיה מורכבת מנציג אחד של כל חבר מחברי
.9
רשות הנחל המפורטים בסעיף .6
.10

)א(

הנהלת רשות הנחל )להלן  -ההנהלה( תהיה בת תשעה חברים.

)ב( חברי ההנהלה ימונו בידי השר מבין חברי המועצה ,ובלבד שבכל הרכב שימונה
יהיו חברים המשרד לאיכות הסביבה ,נציבות המים ועיריית חיפה.
)ג(

תוקף מינוי חברי ההנהלה יהיה לשלוש שנים.

השר ,בהתייעצות עם ראש עיריית חיפה ,ימנה את יושב ראש המועצה ויושב ראש
.11
יושבי ראש
המועצה וההנהלה ה ה נ ה ל ה מקרב חבריהן ,לפי הענין.
.12

)א(

המועצה תפעל לביצוע תפקידי רשות הנחל.

)ב(

ה ה נ ה ל ה תפעיל ותבצע את התפקידים שהמועצה תטיל עליה ,למעט:

)ג(

)(1

קביעת מדיניות רשות הנחל;

)(2

אישור תכנית עבודה שנתית של רשות הנחל;

)(3

אישור התקציב השנתי של רשות הנחל;

)(4

הטלת מכסות לפי סעיף )18א( לחוק:

)(5

כל תפקיד או סמכות שהמועצה החליטה במפורש כי יישארו בידיה.

החלטות המועצה בעניינים המפורטים בסעיף קטן)ב( טעונות אישור השר.

ההנהלה תמנה את מנהל הרשות וחשב הרשות ותעםיק עובדים בתפקידים נוספים
.13
שתקבע.
ניהול כספים
ומכרזים

ה ה נ ה ל ה תקבע את מורשי החתימה שלה ,את אופן ניהול כספי רשות הנחל וביצוע
.14
ההתקשרויות החוזיות ,ואת דרכי עריכת המכרזים ,הכל בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק
)התכ״ם( של החשב הכללי במשרד האוצר החלות בשירות המדינה ,בשינויים המחויבים.
)א( המועצה רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה ועדות קבועות או ארעיות
.15
לטיפול בעניינים שתטיל עליהן ,דרך קבע או במקרים מסוימים ,ובלבד שמחצית לפחות מחברי
ועדה כאמור יהיו חברי מועצה.
)ב(
מכרזים.

התכנסות וסדרי
עבודה

.16

)א(

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן)א( תמנה המועצה ועדת ביקורת וועדת

המועצה תתכנס פעמיים בשנה לפחות.
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)ב(

המועצה תקבע את סדרי עבודתה ועבודת ההנהלה ככל שלא נקבעו בחוק ובצו

זה.
ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף  27לחוק ,ככל שאינן מפורטות בצו זה ,תהיינה
.17
כמפורט בחוק איגוד ערים ,התשט״ו ,'1955-ובצו איגודי ערים )הוראות אחידות( ,התשל״ז-
 1977יי ,בשינויים המחויבים לפי הענין.

הוראות נוספות

)א( הנהלת הרשות תערוך ותגיש למועצה לא יאוחר משלושה חודשים מתום כל שנה
.18
דין וחשבון מפורט על פעולות רשות הנחל בשנה שחלפה.

דו״ח פעולות

)ב( הסקירה התקציבית והמאזנים שייכללו בדין וחשבון כאמור ייבדקו לפני הגשת הדין
וחשבון למועצה ,בידי רואה חשבון ,כמשמעותו בחוק רואי חשבון ,ה ת ש ט ״ ו  9 5 5 -ו .
יי

)ג(

המועצה תדון בדין וחשבון שהוגש לה כאמור ,ותעבירנו לשר תוך ששים ימים

ממועד הגשתו.
.19

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

ט״ו בםיון התשנ״ד ) 23במאי  994ו(
)חמ (3-2016

תחילה

יוסי שריר
השר לאיכות הסביבה

נריח התשט״ו ,עמי .48
ק״ת התשל״ז ,עמי .2342
סייח התשט״ו ,עמי .26

הנחיות המפלגות )מורשה חתימה( ,התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק המפלגות ,התשנ׳׳ב , 1992-ולפי סעיף 6א לחוק מימון
מפלגות ,התשל״ג973-ו )להלן  -חוק המימון( ,ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק ,אני קובעת
הנחיות אלה:
י

2

.1

הגדרות

לענין הנחיות אלה -

״סיעה״ ו״רשימת מועמדים״  -כמשמעותן בחוק המימון;
״עייתון נפוץ״  -עיתון שנכלל ברשימת העיתונים הנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית ,אשר
פרסם שר הפנים ברשומות בהתאם להוראות סעיף 1א)ב( לחוק התכנון והבניה,
התשב״ה; 1965-
נ

״היום הקובע״  -כמשמעותו בחוק המימון.
״רשם המפלגות״  -כמשמעותו בסעיף  3לחוק המפלגות ,התשנ״ב.1992-
הודעה על קביעתה של סיעה או רשימת מועמדים בדבר מי שמורשה ליתן התחייבות
.2
ממונית בשמה ,תפורסם על ידיה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית ,ק 1
עיתון נפוץ ,ובעיתון יומי' בשפה הערבית.
ש

פ ח ו ת

א

ח

ך

מ

ה

ם

ה ו א

פרסום מורשה
חתימה

י ס״ח התשנ״ב ,עמי .190
ם״ח התשל״ג ,עמי  ;52התשנ״ד ,עמי .114
סייח התשכ״ה ,עמי  ;307התשנ״ד ,עמי .144
2

3
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9

.3

המעאת הודעה

פרסום כאמור ייעשה בכל אחד מהמועדים המפורטים להלן:
)ו(

לא יאוחר משבועיים לאחר קביעה כאמור בסעיף  2וכן מכל שינוי שיחול בה!

)(2

בשבוע הראשון של כל שנה קלנדרית;

)(3

בשבוע שבו חל היום הקובע.

סיעה או רשימת מועמדים תמעיא למבקר המדינה ולרשם המפלגות ,במועדים הקבועים
.4
בסעיף  ,3העתק מכל הודעה כאמור בסעיף .2
ט״ז באלול התשג׳׳ד ) 23באוגוסט  994ו(
1חמ (3-2424

מרים בן־פורת
מבקרת המדינה

הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות( ,התשנ״ה*994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות ההגבלים העסקים )אגרות( ,התשמ״ט989-ו'
)להלן  -התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 994ו לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר
.1
 1994ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום כ״ו בתשרי התשנ״ה ) 1באוקטובר (1994
כדקלמן:
)(1

בתקנה )2א( יהיה הסכום  1181 -שקלים חדשים:

)(2

בתקנה )2ב( יהיה הסכום  470 -שקלים חדשים.

י״ח באלול התשנ״ר ) 25באוגוסט (1994
)חמ ג2ו(3-2

ק״ת התשמ״ט ,עמי  s47ועמי 699;598התשנ״ד,עמי

י׳ ר ב י ב י  ,ש ו פ ט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט
.

הודעת בית משניט )אגרות( ,התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ד( לתקנות בית משפט )אגרות( ,התשמ״ח987-ו )להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

שינוי האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט  994ו ,לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר •
.1
 ,1994יהיה נוסח התוספת הראשונה והשניה לתקנות ,החל ביום כ״ו בתשרי התשנ״ה
) 1באוקטובר  (1994כדלקמן:

ק״ת התשמ״וז ,עמי 6) 221וג( ועמי  ;1010התשנ״ד ,עמי .722

0ו
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״תוספת ראשונה
)תקנה 2א(
בשקלים חדשים
.1
.2

ו 1,51

הגשת ערעור בבית המשפט העליון
)א(

הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור
על החלטת הרשם)למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק(

507

)ב(

הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

253

)ג(

הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר

253

הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:
)א(

תביעה לסכום כסף קצוב ,למעט תביעה כאמור
בפרט משנה)אא(

 2.5%מהסכום
הנתבע כערכו בעת
הגשת התובענה

)אא( תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים

13,699

)אב( הגשת תביעה למזונות  -תשלום ראשון

83

)ב(

בכל תביעה אחרת ,למעט הליך שפריט  8חל עליו

1,511

)א(

הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום

632

)ב(

הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות

253

הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על פסק דין
של בית משפט שלום

379

.6

הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי

253

.7

הגשת הליך בבית משפט שלום:
)א(

.8

תביעה לסכום כסף קצוב

 2.5%מהסכום הנתבע
כערכו בעת הגשת
התובענה ,ולא פחות
מ־ 125שקלים חדשים

)אא( תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים

1,279

)ב(

בכל תביעה אחרת ,למעט הליך שפריט  8חל עליו

757

)ג(

הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום

253

הגשת הליך ששווי הסער המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף
ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:
)א(

בבית משפט מחוזי

507

)ב(

בבית משפט שלום

253

)ג(

בבית דין לשכירות

125

.9

עתירת אסיר או עציר

. 10

ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת רשות ערעור
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39
^טור מאגרה

בשקלים חדשים
.11

ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור

.12

דיון נוסף בבית המשפט העליון

.13

הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:

יש להשלים לסכום
האגרה המשתלמת
עבור הגשת ערעור
כבערעור לבית
המשפט העליון

)א(

בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות

125

)ב(

בבית משפט מחוזי

253

.14

עשיית צוואה

79

.15

הפקדת צוואה ,והחזרת צוואה

25

«.1

עשיית תצהיר בפני שופט או רשם ,או מזכיר ראשי של בית משפט

25

.17

העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט

 2.74לכל עמוד

.18

אישור העתק כמתאים למקור

 2.74לכל עמוד

.19

עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה שנה לפחות מיום
שניתן פסק הדין ,לתקופה קצובה של שבועיים רצופים

״תוספת שניה
)תקנה  2ואי(
בשקלים חדשים
.1

הליך לפי פרטים )7,5,4,1ג( 12,11,10,לתוספת הראשונה

39

.2

הליך לפי פרטים  8,6,2ו־ 13לתוספת הראשונה

39

.3

הליך לפי פרטים  3ו־)7א( ו־)ב( לתוספת הראשונה

53

.4

תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

20

.5

הליך לפי פסקאות) (22) ,(21 ),(19) ,(17ו־) (24שבתקנה)(20

39

.6

הליך לפי פרטים 6,15,14,9ו 17 ,ו־ 18לתוספת הראשונה

פטור״

י״ח באלול התשנ״ד ) 25באוגוסט (1994
)חמ (3-87

י׳ ר ב י ב י  ,ש ו פ ט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

קובץ התקנות  ,5624ח׳ בתשרי התשג״ה13.9.1994 ,

הודעת הסיוע המשפטי ,הונשנ״ה 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4ר( בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי ,התשל׳׳ג1973-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:

ו

שיעור עליית מרד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט  1994לעומת המדד שפורסם
.1
בחודש מאי  1994הוא .3.66%

שיעור עליית

בהתאם לאמור בסעיף ו ,יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף )1א( ו־)ב( לתוספת השניה
,2
לתקנות ,החל ביום כ״ו בתשרי התשנ״ה )ו באוקטובר  (1994כך:

סכומים מוגדלים

״תוספת ראשונה
)תקנה «3)6
)א( שכרם של עדים ,של עדים מומחים ,של רופאים ושל מומחים רפואיים ,ובלבד שהסכום לא
יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד. 1984-
2

)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.
)ג:

צילום מסמכים ,בסכום שלא יעלה על  202.60שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על  304.00שקלים חדשים למבקש אחד,

תוספת שניה
)תקנה (11
סימן א׳  -שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי
)א( בסעיף זה ,״בית־משפט״  -אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן)ב(.
)ב( מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה  ) 4א ^ יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט
להלן:

בית משפט של1ם
תביעת פינוי,
סילוק יד
קביעת שכר דירה
קביעת גיל
הנזרצה בתיק עיקרי
ענין אחר

י
2

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(
161.60
100.30
72.40
72.40
143.80

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים
תזכורת ,דיון
דיון או
מוקדם• ,פסק דין
בהעדר הגנה מוגשות ראיות
100.40
49.70
61.40
44.20
90.80

230.60
79.30
79.80
79.80
168.30

ישיבה נוספת

ישיבה לקביעת
תאריך ,ישיבה
למתן פסק דין,
ישיבה שלא
התקיימה

127.60
109.30
49.70
44.20
124.90

49.70
29.80
49.70
31.00
49.70

ק״ת התשל״ג ,עמי  ;2048התשמ״ד ,עמי  ;2112התשנ״ד ,עמי .256
ק״ת התשמ״ד ,עמי .2220

קובץ התקנות  ,5624ח׳ בתשרי התשר׳ה13.9.1994 ,

13

בית משפט מחוזי

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

ישיבה
ראשונה
שבה מתקיים
דיון
א 1מוגשות ישיבה
נוספת
ראיות
קדם משפט

תזכורת,
דיון
מוקדם,
פסק דין
בהעדר
הגנה

ישיבה
לקביעת תאריך,
ישיבה למתן
פסק דין,
ישיבה שאינה
מתקיימת

צו ירושה
)ללא התנגדות(

403.20

מינוי אפוטרופוס
)ללא התנגדות(
בקשה למתן
הוראות לפי חוק
הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות,
התשכ״ב1962-
נ

פשיטת רגל

222.10

היתר נישואין

145.70

ענין אחר
המרצה בתיק
עיקרי

280.10

173.80

198.10

119.80

ס.4ו6

351.30

207.90

 40,60ו

79.30

119.80

61.10

הכנה ,כולל הופעות
לצורך קבלת
צו על תנאי

בית־המשפט העליון
בג״צ
בג״צ מסוג הביאם קורפוס

ישיבה לאחר מתן
צו על תנאי

1 603.93

601.70

792.40

590.60

הבנה

ישיבה בבית המשפט

ענין אזרחי

359.60

505.80

בקשה להתרת נישואין

280.10

119.80

בקשת רשות לערעור

241.20

198.10

הכנה )חד פעמי(

תזכורת ,דיון מוקדם

119.80

61.40

דשנו בית המשפט העליון

בית דין רבני
אזורי
תביעה
תביעה נוספת למבקש

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

ישיבה נוספת
למעט מתן פסק דין

ישיבה ראש1נה
שבה מתקיים
דיון או
מוגשות ראיות

145.70
145.70

שיבה לדיון
79.80

ישיבה נוספת

ישיבה נדחית
או ישיבה
שלא מתקיימת

119.80

44.20

שונות

125.20

הסבם גירושין לעורך
הכללתו בפסק דין
לגירושין:
שווי הנכסים אינו עולה על  7,133.60שקלים חרשים
שווי הנכסים עולה על  7,133.60שקלים חדשים

 19.80ו
241.20

סייח התשכ׳יב ,עמי .120
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לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

ישיבה שבה
מתקיים דיון

ישיבה נוספת

ערע1־

145.70

263.50

100.40

61.40

ערעו־ כאשר הענין טופל בידי
אותו עורך־דין בדרגה ראשונה

145.70

263.50

100.40

61.40

בית הדין הרבני הגדול

בית זיין

י
אזורי לעבודה
תביעה

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים דיון
או מוגשות ראיות ישיבה נוספת

ישיבה נדחית
או ישיבה
שלא מתקיימת

ישיבה לקביעת
תאריך ,ישיבה
למתן פסק דין
וישיבה שלא
מתקיימת

לימוד ענינו
,
של מבקש
)חד פעמי(
127.60

דיון מוקדם
90.80

168.80

124.90

49.70

79.80

44.20

77.30

44.20

33.40

רשם

בית הדין
הארעי לעבודה
ערעור על
ועדח נכות
וועדות
רפואיות

100.40

127.60

ערעורים
אחרים

181.50

127.60

רשם

ועוןו

322.80

127.60

ן

נ ב ו ת

שבהן שופט
ונעיג עיבור
1

לימוד ענינו
ש ל מ ב

?

ש

)חד פעמי(

דיון מוקדם

280.10

127.60

ערר

הועאה לפועל

181.50

49.70

181.50

49.70

181.50

49.70

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים דיון
או מוגשות ראיות ישיבה נוספת
127.60

198.10

חד־פעמי

ישיבה ראשונה

פתיחת תיק

80.10

בקשות שונות בהעדר הופעה

57.80

29.40

הופעה בפני רשם בענין אחר
איחור תיקים
בייט באלול התשנ״ד ) 5בספטמבר (1994
<חמ ׳•(3-23

וביו התקנות  ,5624ת׳ בתשרי התשנ״ה13.9.1994 ,

ישיבה לקביעת
תאריך ,ישיבה
למתן פסק דין
וישיבה שלא
מתקיימת
49.70
ישיבה נוספת

80.10
263.50

"44.20

חיים קלוג מ ן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים()תיקון( ,התשנ״ה 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו' ,לאחר התייעצות עם
הוועדה ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:
תיקון סעיף 16

בסעיף  16להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,ה ת ש ל ״ א  -ו ד  9ו )להלן  -ההוראות
.1
העיקריות( ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
2

״) (5פקדון של המדינה שמקורו במטבע חוץ שהתקבל בערבותה של ממשלת ארצות
הברית של אמריקה -

)(6

)א(

לזמן קצוב של שלוש שנים או יותר

4«/0

)ב(

מהסוג המנוי בפסקת משנה)א( ,שהוא פקדון לטווח ארוך

00/0
1000/0״.

פקחן שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה

תיקון סעיף 19

.2

בסעיף  19להוראות העיקריות ,אחרי ״בסעיף 6ו)3ר(״ יבוא ״ו־))(5ב(״.

תיקון סעיף 20

.3

בסעיף  (1)20להוראות העיקריות ,בטבלה -
)ו(

^

אחרי פרט ״פקדון תושב״ והאמור לצדו יבוא:
״פקדון תושב)זמני(

)(2

6ו)2א(

אחרי הפרט ״פקדון לא תושב של בעל פטור״ והאמור לצדו יבוא:
״פקרון תושב )פמ״ח()מעבר(

תחילה

.4

תושב)פמ״ח( עובר ושב״;

3)16ה(

תושב )פמ״ח( עובר ושב:

פקדון של המדינה

(5)16

תושב)פמ״ח( עובר ושב:

פקדון אחר

(6)16

תושב)פמ״ח( עובר ושב״.

תחילתן של הוראות אלה ביום ב״ה באלול התשנ״ד ) 1בספטמבר .(1994

ט׳ באלול התשנ״ד ) 16באוגוסט (1994
נחמ (3-106
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