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(1) 

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957׳
ט פ ש מ ת בתי ה ת בדבר אגרו ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 !, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 11 לתקנות בית המשפט (אגרות), תשכ״ח—1967 2 (להלן — התקנות
 העיקריות) —

 במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) הדרישה לתשלום המחצית השניה של האגרה האמורה בתקנת משנה
 (א) תישלח לבעל הדין החייב בתשלום האגרה לאחר שייקבע לראשונה
 תאריך הדיון בהליך, או תימסר לידו, אם נקבע הדיון על ידי בית המשפט
 בנוכחותו או בנוכחות בא־כוחו, ועל בעל הדין לשלם אותה עד שבעה ימים
 לפני התאריך שנקבע לראשונה לדיון באחד המקומות שצויינו בדרישה
 ולהמציא עד אותו מועד את הדרישה, כשביצוע התשלום מצויין בה, לבית
 המשפט שלפניו הובא ההליך; לא עשה בעל הדין שהדרישה נמסרה לו כדין
 ככל האמור, ולא ניתן צו לדחיית התשלום לפי תקנה 19 — יימחק ההליך

 מחוסר מעש ביום שנקבע לדיון.
 (ג) קבע בית המשפט את המועד הראשון לדיון בהליך, בנוכחות בעל הדין
 החייב בתשלום האגרה או בא-כוחו, יהא הוא חייב לדרוש במזכירות בית
 המשפט את טופס דרישת התשלום האמור בתקנת משנה (ב) סמוך ככל

 האפשר לאחר שנקבע המועד כאמור.
 (ד) קבע בית המשפט את המועד הראשון לדיון למועד החל תוך שבעה ימים
 מיום הקביעה, תשולם האגרה סמוך ככל האפשר לאחר שנמסרה הדרישה

 כאמור בתקנת משנה (ב) לבעל הדין החייב בתשלומה.״
 תקנות משנה (ג) עד (ז) יסומנו(ה) עד (ט).

 במקום תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:
 14. בחישוב אותו חלק מסכום האגרה שיש לשלמו כאחוז משווי הנושא
 ייחשב כל חלק של מאה לירות מן השווי העולה על חמישים לירות כמאה

 לירות, וחלק שהוא חמישים לידות או פחות — לא יבוא בחשבון.״

 בתקנה 17 (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״או״ יבוא ״אל״.

 בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום ״ישולמו עליו״ יבוא ״יחולו עליו״ והמלים
 ״אגרות לפי״ יימחקו.

 5. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות —
 (1) בחלק ג׳, במקום ״100 לירות״ יבוא ״25 לירות״;

 (2) בפריט (ה) שבחלק (ה), אחרי ״שופט״ יבוא ״או רשם״.

(2) 

 ״חישוכ
 האנרה

.2 

3 

.4 

 תיקו! תקנה 11

 החלפת
 חסנה 14

ח תק0ח 17 ק י  ת

 תיקו! תקנה 25¡

 תיקוז
 התוספת

 הראשונה

 השם 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט (אגדות) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ט בכסלו תשכ״ח (31 בדצמבר 1967)
 >חמ 70056)

 1 ס״ח 233, תשי״ו, עמ׳ 148 ; ס״ח 400, תשכ״ג, עמ׳ 122.

 2 ק״ת 2145, תשכ״ח, עמ׳ 366.

 560 קובץ התקנות 2162, ל׳ בכסלו תעכ״ח, 1.1.1968



 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957(

ת בדבר אגרות הוצאה לפועל ו נ  תק

, ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג
 הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בפריט 1(1) שבתוספת לתקנות הוצאה לפועל (אגרות), תשכ״ח—21967, בסופו, תיסו!
 , . התוספת

 יווסף ״אד לא פחות מלירה אחת״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הוצאה לפועל(אגרות), תשכ״ח-1968״.

 כ״ט בכסלו תשכ״ח (31 בדצמבר 1967)
פ י ד א  >חמ 70901) י ע ק ב ש׳ ש

 שר המשפטים.

 השם

 1 ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 148.

 2 ק״ת 2145, תשכ״ח, עט׳ 379.

 פקודת מם הכנסה

ת בדבר כללים לאישור ולניהול קופות גמל ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה / אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ״ד—21964, אחדי חופפת
 תסטה 3א

 תקנה 3 יבוא:
ג 3א. על אף האמור בתקנה 3 לא ידאו כהשקעה מוכרת השקעה בניידות י י ס . 

 ערך מאושרים שתקופת פדיונם מסתיימת לפני תום עשר שנים מיום
 הוצאתם, אם לא תשקיע קופת גמל, החל מיום ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר
 1968), לפחות 90% מכלל ההשקעות שתשקיע לפי תקנה 3 בניירות ערך
 מאושרים שתקופת פדיונם מסתיימת.לאחד תום עשר שנים מיום הוצאתם.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), השם
 תשב״ח—1968״.

 כ״ג בכסלו תשכ״ח (25 בדצמבר 1967)
ר י פ ס ס ח נ  >חט 4723118 פ

 שר האוצר

ת ישרא?, נוסח חדש 6, תשכ״א, עט׳ 120. נ י ו ני ט  1 די

 2 ק״ת 1583, תשכ״ר, עט׳ 1302.

 סובץ התיןנות 2162, ?׳ בכסלו תשכ״ח, 1.1.1968



 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958!

ת בדבר רישוי וייחוד פעולות ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 12 ו־32 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—
 1958 אני מתקין תקנות אלה:

. קח תקנה 6 1. בתקנה 5 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ״ז—1967 2  תי

 במקום ״ביום ל׳ בכסלו תשכ״וז (1 בינואר 1968)״ יבוא ״ביום ה׳ בתמוז תשכ״ח (1 ביולי
 1968)״.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) (תיקון ש  ח

 מם׳ 2), תשכ״ח—1968״.

 כ״ג בכסלו תשכ״ח (25 בדצמבר 1967)
ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 1 ם״ח 250, תשי״ח, עט׳ 108 : ם״וו 455, תשכ״ה, עמ׳ 126.

 2 ק״ת 2042, תשב״ז, עט׳ 2399 ; ק״ת 2126, תשכ׳׳ח, עמי 108.

 פקודת הטלגרף האלחוטי

ת קשר ו נ ח ת בדבר ת ו  תקנ

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הטלגרף האלחוטי ג

ת 1. במקום תקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר), תשכ״ד—1964 2 (להלן — פ 5 ח  ה

 תקנה 2
 התקנות העיקריות), יבוא:

חי י 2. (א) האגרה בעד רשיון לתחנה כאמור בפריטים 5, 7,6, 9 ד10  ״אגרת ושי

 בתוספת, תהיה בשיעור שנקבע בצד אותה תחנה.

 (ב) האגדה בעד רשיון לתחנה כאמור בפריטים 2,1, 11,8,4,3,
 14,13,12 ו־15 בתוספת, תהיה כמפורט להלן:

 (1) ניתן הרשיון בין הראשון בינואר
 עד ה־31 במרס 90% מהשיעור

 שנקבע בתוספת
 בצד אותה תחנה

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קנ״ב, עט׳ 1519 ; פ״ח 443, תשכ״ה, עט׳ 45.

 2 ק״ת 1579, תשכ״ד, עפ׳ 1247.

 562 קוב׳ו התקנות 2162, ?׳ בכסלו תשכ״ח, 1.1.1968



 65% מהשיעור
 שנקבע בתוספת

 בצד אותה תחנה

 (2) ניתן הרשיון בין הראשון באפריל
 עד ה־30 ביוני

 מהשיעור 40%
 שנקבע בתוספת

n2hn בצד אותה 

 (3) ניתן הרשיון בין הראשון ביולי
 עד ה־30 בספטמבר

 115% מהשיעור
 שנקבע בתוספת

 בצד אותה תחנה׳

 (4) ניתן הרשיון בין הראשון באוק
 טובר עד ה־31 בדצמבר

 החלפוו
 תקנה 4

 2, במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוקוירשיו! 4. (א) רשיון לתחנה מהתחנות המפורטות בפריטים 7,5 ו־9 בתוספת

 יפקע בתום שנה מיום נתינתו.

 (ב) רשיון לתחנה, כאמור בפריטים 6 או 10 בתוספת יפקע בתום
 שנתיים מיום נתינתו.

 (ג) רשיון לתחנה מהתחנות המפורטות בפריטים 11,8,4,3,2,1,
 14,13,12 ו־15 בתוספת שניתנה —

 (1) בין הראשון בינואר ובין ה־30 בספטמבר, יפקע ביום
 ה־31 בדצמבר של השנה בה ניתן הרשיון.

 (2) בין הראשון באוקטובר ובין ד.י31 בדצמבר•-- יפקע
 ביום ה־31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה בה ניתן

 הרשיון.״

 3 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר) (תיקון), תשכ״ח- השם
 1968״.

י ב ע ד ש ־ ו ה י ע ש ל י א ר ש  כ״טבכסלותשכ״ח (31בדצמבר1967) י
 >חמ 76027) שד הדואר

 הוגץ התקנות 2162, ל׳ בכסלו תשכ״ח, 1.1.1908 563



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעודחירום (תשלומי חובה), תשי״ח—11958,
 אני מצווה לאמור:

, בטור ט 1. בפרט 1010 לתוספת לצדשעה־חירום.(שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2 ו  תייוח פ

/ במקום ״למעט בטח קרוטוץ וריבופלאביך׳ יבוא ״למעט בטה קרוטון וריבופלאבין ששוחררו 1 ג 0 1 0 

 על ידי רשות המכס אחרי י״ט באדר א׳ תשכ״ד,(21 בפברואר 1965)״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו-שעת-חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 7), תשכ״ח—
 1968״.

 כ״ח בחשון תשכ״ח (1 בדצמבר 1967)
) ז א ב ש ר ף 7 4 0 4 מ 9 ח ) 

 שר המסחר והתעשיה

 1 סייח 434, תשכ״ד, עט׳ 175 : ם״ח 492, תשב״ז, עט׳ 21.

 2 ק׳׳ת 1627, תשכ״ה, עט׳ 154 ־, ק׳׳ת 1988, תשב׳׳ז, עמי 1277 ; ק״ת 2004, תשכ״ז, עט׳ 1552.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

 צו בדבר שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 1־
 אני מצווה לאמור:

 תיסיז פרט 1. בפרט 0103 לתוספת לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2 —

0 (1) בסעיף קטן 11 לסעיף 10, יימחק ״ולפני ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1 0 3 

 1968)״.

 (2) סעיף קטן 19 לסעיף 10— בטל.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 8), תשכ״ח—1968״.

 כ״ז בכסלו תשכ״ח (29 בדצמבר 1967)
ף ר ב ש א ) ז 7 4 0 4 9 מ ח ) 

 שד המסחר זהתעשיה

 ס׳׳ח 434, תשכ״ר, עט׳ 175 ; ס״ה 492, תשכ״ז, עט׳ 21.
, תשכ״ז, עט׳ 1969 ; י!״ת 2147, n " p 2023 ; 1277 ק״ת 1627, תשכ״ה, עט׳ 54 ; ק״ת 1988, תשכ״ז, עט׳ : 

 תשכ״ח, עט׳ 401.

 564 קוביז התקנות 2162, ל׳ בכם?1 תשכ׳׳ח, 1.1.1968



 תקנות־שעת־חירוזם (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר שיעור ההיטל ואופן חישובו

,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 ג
 אני מצווח לאמור:

 1. בתוספת לצרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2 (להלן—התוספת), י תיסוז פרט
0 3 9 1 • ׳ ׳ • • : א ו ב  במקום פרש 0391 י

 טור א׳ טור ב׳ טור נ׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳
 הפרק או ה ר ו ט ל

 המטרה
 בלירות ?פי ערר

ר היחידה ו א י ת  הפרט הפרט סל ה
 תער י ו? הטכס בלירות ?פי ערר

 ״0391 פרק 39 . מעיים מלאכותיים חישוב הסדרת
 מיוחד הביקוש״

/ במקום ״ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר , בטור ג  2. בתוספת, בפרטים 0502,0501 ר0513 3
 1968)״ יבוא ״י״א בטבת תשכ״ט (1 בינואר 1969)״.

 3. לצו זד. ייקרא ״צדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 9), תשכ״ח—
 1968״.

ף ר ב ש א  כ״זבכסלותשכ״ח (29בדצמבר1967) ז
 ¿ w« שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 434, תשכ׳׳ד, עט׳ 175 ; ס״ח 492, תשכ״ז, עט׳ 21.

 2 ק״ת 1627, תשכ״ה, עט׳ 54.

 3 ק״ת 2017, תשכ״ז, עט׳ 1817.

 תיקו! פרטים
0502 ,0501 

 ו־0513

 השם

 קובץ התקנות 2162, ל׳ בכסלו תשכ״ח, 1.1.1968 565



, ירושלים  המחיר 24 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי


