
 רקגומות

 קובץ התקנות
 י״ט בתמוז התשמ׳׳ז 5042 16 ביולי 1987

 עמוד
ן מס׳ 2) (תיקון והוראת שעה), התשמ׳׳ז-1987 . 1098 ו ק תי ) ן ו ת רואי חשב ו נ ק  ת

ם תשקיף) (תיקון), תר לפרסו אגרת בקשה למתן הי ך ( ר ירות ע י ת נ ו נ ק  ת
 התשמ״ז-1987 1098
טל איזון), התשמ״ז-1987 1099 הי ם( ת המי ו נ ק  ת
ן מס׳ 5), התשמ״ז-1987 ׳1102 ו ק י ת ) ( ת ו ק נ ע ה ) ם י מ ת ה ו נ ק  ת
ן מס׳ 6), התשמ״ז-1987 1103 וחד)(תיקו ם מי ו ל ש ת ) ם י מ ת ה ו נ ק  ת
1104 • ת מקומיות), התשמ״ז-1987 . . . . ו י י מים ברשו פ י תער ם( ת המי ו נ ק  ת
, התשמ״ז-ד198 1109 י מים המסופקים מאת מקורות) פ י תער ם( ת המי ו נ ק  ת
, התשמ״ז-1987 3(11 ( ן ת בדיקה)(תיקו ו ר ג א ) ה ד ו ב ע ת ב חו  צו הבטי

ם (הוראת שעה) (מחירים לשירותי אספקת חשמל רותי ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
׳ 2), התשמ״ז-1987 1115 מס ) ם) י נ  לצרכ

ספת השלישית לחוק) ם (הוראת שעה) (שינוי התו רותי  צו יציבות מחירים במצרכים ובשי
 (מס׳ 41), התשמ״ז-1987 1117

ספת השלישית לחוק) ם (הוראת שעה) (שינוי התו רותי ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (מס׳ 42), התשמ׳׳ז-1987 1118

ת שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בןיגוריון) (תיקון), ו ש  כללי ר
 התשמ״ז-1987 1118

ת הכספים 1987/88), וק בשנ ו ל (מכסות לייצור פטמים לשי ף הלו  כללי המועצה לענ
 התשמ״ז-1987 1119

ת הכספים 1987/88), נ ש ווק ב ת לייצור ביצי מאכל לשי ל (מכסו ף הלו  כללי המועצה לענ
 התשמ׳׳ז-1987 1121

ת 1987), ת (גידול ושיווק פלפל בשנ רקו  כללי המועצה לייצור ולשיווק שלי י
 התשמ״ז-1987 1123
, התשמ״ז-1987 1124 ת) רו אג  הודעת בית משפט(
, התשמ״ז-1987 1127 ת) רו אג דה( ת הדין לעבו  הודעת בי
, התשמ״ז-1987 1128 יגור) ת סנ ח ר ר ט כ ת ש מ א ת ה ) י ל י ל פ ר הדין ה ד  הודעת ס



ן מס׳ 2) (תיקון והוראת שעה), (תיקו ן  תקנות רואי חשבו
 התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, התשט״ו-11955, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . בתקנה 10 לתקנות רואי חשבון(תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-21987(להלן - התקנות), במקום
 ״למעט תקנה 3״ יבוא ״למעט תקנות 3 ו־12״.

 2. בתקנה 11 לתקנות, במקום פסקה (3) יבוא:
 ׳׳(3) נכשל פעם אחת או יותר בבחינה באחד מנושאי הבחינות, יראו לגביו לענין
 הספירה כמפורט בתקנה 12(2) לתקנות רואי חשבון, התשט״ז-31955, כנוסחן בתקנה 2

 לתקנות, כאילו נכשל בה פעם אחת בלבד״.

 תיקון תקנד 10

 תיקון תקנה 11

 אחרי תקנה 11 לתקנות יבוא:

 12. (א) נבחן שנכשל בבחינה באחד מן הנושאים ״חשבונאות״ פיננסית
 מתקדמת״ ו׳׳ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות״ או בשניהם במועד
 סתיו 1986 ולא ניגש לבחינה במועד אביב 1987, רשאי לערור על הציון

 שקיבל.

 (ב) נבחן שנכשל בבחינה באחד מן הנושאים האמורים בתקנת משנה(א)
 או בשניהם במועד סתיו 1986 ובמועד אביב 1987, רשאי לערור על הציון

 שקיבל באחד מן המועדים האמורים, לפי בחירתו.

 (ג) מי שערר לפי תקנה זו לא יהיה רשאי לערור עוד בבחינה נוספת
 שיגש אליה באותו נושא.

 (ד) הערר יוגש תוך שלושים ימים מיום פרסום הציונים לבחינות במועד
 אביב 1987 ויחולו עליו הכללים שנקבעו בתקנה 16(ב) לתקנות רואי חשבון,

 התשט״ז-1955, כניסוחה בתקנה 3 לתקנות.״

.3 

 ״הוראת שעה
 לענין ערר

 הוספת תקנה 12

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 כ״ה בםיון התשמ״ז (22 ביוני 1987)
 (וומ 3-665)

 י ס״ח התשס״ו, עמ׳ 26.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 750.

 3 ק״ת התשל״ז, עמי 34; התשמ״ז, עמ׳ 750.

 תקנות ניידות ערך (אגדת בקשה למתן היתד לפרסום תשקיף)
 (תיקון), התשמ״ז-987ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ד56 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968', בהתייעצות עם
 הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1(א) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),

 התש״ל-21970, במקום ״477 שקלים חדשים״ יבוא ״750 שקלים חדשים״ ובמקום ״2/100 אחוז״
 יבוא ״3/100 אחוז״.

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 234! התשמ׳׳ד, עמי 165.

 2 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1446¡ התשמ״ד, עמי 672: התשמ״ז, עמ׳ 271.
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 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ׳׳ז(1 באפריל 1987), ואולם מציע ששילם את תחילה ותחולה
 האגרה עד מועד פרסומן של תקנות אלה לא יחוייב בתשלום ההפרש.

ם סי  י״ד בסיון התשמ״ז (11 ביוני 1987) משה נ
 (חמ 3-926) שר האוצר

 תקנות המים (היטל איזון), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 118 לחוק המים, התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות במועצת
 המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

ת ו י ד  1. בתקנות אלה - מ

 ״מפיק״ - אדם המפיק מים ממקור מים על פי רשיון הפקה, בין לצריכה עצמית ובין להספקה
 לאחרים, לרבות תאגיד צרכן!

 ״ספק״ - אדם המספק מים לאחר על פי רשיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק
 אחר!

 ״מקורות״ - מקורות, חברת מים בע״מ, המפיקה או מספקת מים על פי רשיון הפקה, בין אם
 הפיקה אותם בעצמה ובין אם קיבלה אותם מספק אחר!

 ״צרכן״ - אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים על פי רשיון הפקה, שבו פורטו שמו וכמויות
 המים המוקצות לו לצריכתו העצמית, למעט מי שמפיק מים לצריכתו העצמית!

 ״תאגיד צרכן״ - תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לענין כמויות המים המיועדות
 לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הנמנים עמו, לרבות חבר־בני־־אדם, בין

 שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצה!
 ״משתמש במים״ - מי שנמנה עם תאגיד צרכן ואינו רשום בנפרד ברשיון הפקה!

 ״מערכת הפקת מים״ - כל המיתקנים הדרושים להפקתם של מים עד לנקודת המעבר אצל מפיק;

 ״מערכת הספקת מים״ - מערכת הפקת נןים וכן כל המיתקנים הדרושים להספקתם ולהובלתם של
 מים עד לנקודת המעבר אצל ספק;

 ״מערכת חלוקת מים״ - מערכת המיתקנים והמובילים הדרושים לחלוקת מים לשימושיו השונים
 של הצרכן אשר תחילתה לאחר נקודת המעבר, ובמערכת משולבת - אף לפני נקודת המעבר:

 ״מערכת משולבת״ - מערכת אשר מיתקניה, לרבות המובילים, משמשים הן כמערכת הספקת מים
 והן כמערכת חלוקת מים:

 ״נקודת מעבר״ -
 (1) אצל מפיק, לגבי כמויות המים לצריכתו העצמית - בפי הבאר או מקור השאיבה,
 ובלבד שאם קיימים מיתקני אגירה לוויסות הספקת מים - לאחר מיתקני האגירה הדרושים
 לוויסות הספקת מים ליממה אחת! היו מיתקני אגירה כאמור ליותר מיממה אחת, יובא

 בחשבון החלק היחסי של מיתקנים אלה, המתייחס ליממה אחת בלבד:

 (2) אצל ספק - הנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן, ובלבד
 שכאשר הצרכן הוא עיריה או מועצה מקומית, יראו את נקודת המעבר בגבול תחום

 שיפוטה של אותה עיריה או מועצה מקומית!

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 166; התשל״ו, עמ׳ 140.
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 (3) המקום שעליו הורה נציב המים, אם שוכנע ששיטת ההפקה או ההספקה במקרה
 מסויים מצדיקה שינוי מיקומה של נקודת המעבר!

 ״נקודת מדידה״ -
 (1) אצל מפיק, לגבי כמויות המים לצריכתו העצמית - בנקודת המעבר!

 (2) אצל ספק - הנקודה שבה נמדדת כמות המים המסופקת לצרכן, ובלבד שלא תהיה
 לאחר נקודת המעבר!

 ״כמות מים מוקצה״ - כמות מים המוקצה כדין, בין להפקה, בין להספקה ובין לצריכה על פי רשיון
 הפקה, למעט תוספת גמישה לחקלאות, כמשמעותה בתקנות המים (השימוש במים באזור

 קיצוב), התשל״ו-21976!

 ״כמות מים נחרגת״ - כמות מים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים המוקצה!

 ״כמות המים המסופקת״, לגבי ספק - כמות המים המסופקת בפועל, כפי שנמדדה בנקודת המדידה!

 ״הוצאות הפקה״ - ההוצאות להפעלה ולהנהלה, להחזקה ולשירותי הון של מערכת הפקת המים!

 ״עלות מים״ - כלל הוצאות ההפקה או הוצאות ההפקה או ההספקה השנתיות, כשהן מחולקות
 בכמות המים המופקת או המסופקת באותה שנה, הכל בהתאם לענין!

 ״יחידת מים״ - מטר מעוקב של מים!

 ״מחיר מים״ - המחיר המשולם לספק מאת צרכן, בעד כל יחידת מים של כמות המים המסופקת לו!
 נקבע מחיר מים בתעריף - המחיר הקבוע בתעריף;

 ״קרן חידוש״ - קרן לחידוש מערכות הפקת מים ומערכות הספקת מים אשר את הקמתה,
 ההשתתפות בה ודרך פעולתה אישר נציב המים.

 2. (א) חישוב עלות מים, בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה, ייעשה אך ורק בהתאם
 לתקנות בדבר חישוב עלות מים, המתפרסמות כדין מפעם לפעם, ובכפוף להוראות תקנות אלה.

 (ב) עלויות מים שהתקנות בדבר חישוב עלות מים חלות עליהן, יחושבו כפי שיורה נציב
 המים.

 (ג) בעת חישוב הוצאות הפקה או הוצאות הספקה, לענין חישוב עלות המים, לא יובאו
 בחשבון הוצאות מערכת חלוקת המים.

 3. (א) מפיק או ספק חייב בתשלום שיעורי היטל האיזון בעד כל כמות המים המופקת או
 המסופקת.

 (ב) שיעורי ההיטל יהיו בהתאם למטרות המים, כפי שצויינו ברשיון ההפקה, ובהתאם
 להוראות תקנות אלה.

 4. מפיק או ספק מים לחקלאות ישלם היטל איזון בשקלים חדשים למ״ק על כל כמות המים
 המופקת או מסופקת כדלהלן:

 מקורות - על מים שעלותם אינה עולה על 0.175
 שיעור ההיטל יהיה 0.021!

 כל ספק אחר - על מים שעלותם אינה עולה על 0.175
 שיעור ההיטל יהיה 0.027!

 דרך החישוב
 של עלות המים

 תשלום היטל
 איזון בהתאם

 לכמות ולמטרת
 המים

 שיעור היטל
 האיזון על מים

 לחקלאות

 2 ק״ת התשל׳׳ו, עמ׳ 2415.
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 שיעור היטל איזון
 על מים לחקלאות

 אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על 0.175
 ישולם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.175.

 5. (א) מפיק או ספק של מים לחקלאות בתחום המועצה האזורית בית שאן, החייב בהיטל
 כאמור בתקנה 4, ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים רק 0.010 שקלים חדשים למ״ק.

 (ב) מפיק או ספק של מים לחקלאות החייב בהיטל כאמור בתקנה 4 והוכיח לשביעות
 רצונו של נציב המים כי אין כל אפשרות להשתמש במים שהוא מפיק או מספק לשימוש חליפי,

 ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים בתקנה 4 רק 0.010 שקלים חדשים למ״ק.

 (ג) (1) על מים המיועדים לשימוש בבריכות דגים יוטל היטל איזון בשיעור של 0.010
 שקלים חדשים למ״ק על כמויות המים שלהלן בלבד, לפי האזורים:

 שקלים חדשים
 למ׳׳ק

 כמות המים במ״ק לדונם
 האזור שעליה יוטל היטל

0.010 
0.010 
0.010 

2000 
1800 
1500 

 עמק בית שאן, עמק הירדן, עמק חרוד
 עמק החולה

 שפלת החוף, עמק זבולון, עמק יזרעאל

 שיעור היטל
 איזון על מים

 לייצור תעשיתי

 שיעור היטל
 איזון על מים

 לצדכי בית,
 מלאכה, מסחר,

 שרותים ושרותים
 ציבוריים

 (2) הוכח כי כמות המים שבה משתמשים בפועל לבריכות דגים באזורים האמורים
 בפסקה (1) היתה קטנה מן הנקוב לצידם, יוטל ההיטל על הכמות שבה משתמשים

 בפועל!

 (3) בכל אזור מן האזורים האמורים בפסקה (1), שבהם מליחות המים המיועדים
 לשימוש בבריכות דגים עולה על 500 מיליגרם כלורידים לליטר, יוטל ההיטל על

 1,000 מ״ק לדונם בלבד.

 (ד) מפיק או ספק של מים לחקלאות החייב בהיטל איזון והוא חבר בקרן חידוש, ישלם
 היטל בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל ועם התשלום לקרן חידוש, לא יעלה על 0.175
 שקלים חדשים למ״ק, ולגבי מים המופקים ממעינות בבית שאן - לא יעלה על 0.150 שקלים

 חדשים למ׳׳ק.

 6. מפיק או ספק של מים לייצור תעשייתי י£זלם היטל איזון בשקלים חדשים על כל כמות
 המים המופקת או מסופקת לתעשיה כדלהלן:

 מקורות - על מים שעלותם אינה עולה על 0.175
 שיעור ההיטל יהיה 0.023;

 כל ספק אחר - על מים שעלותם אינה עולה על 0.175
 שעור ההיטל יהיה 0.033:

 אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על 0.175
 ישולם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.175.

 7. מפיק או ספק מים לצרכי בית, מלאכה, שירותים ושירותים ציבוריים ישלם היטל איזון
 בשקלים חדשים למ״ק על כל כמות המים המופקת או מסופקת כדלהלן:

 מקורות - על מים שעלותם אינה עולה על 0.270
 שיעור ההיטל יהיה 0.110¡

 כל ספק אחר - על מים שעלותם אינה עולה על 0.270
 שיעוד ההיטל יהיה 0.130!
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 אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על 0.270
 ישולם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.270.

 הצמדת עלויות 8. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל לשאיבת מים, רשאי שר החקלאות, באישור ועדה

י משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, לקבוע שבמקום עלויות המים ושיעורי ל ט י ה י ם י מ  ה

 איזון לתעריפי
 חשמל לשאיבת מים ההיטל הנקובים בתקנות אלה, יבואו עלויות ושיעורים שהם שונים ב־0.6% לכל 1% של שינוי

 בתעריפי החשמל לשאיבת מים לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי
 בתעריפי החשמל: במפעלים המפיקים או מספקים מים בגרביטציה או בדרך אחרת שהכיר בה
 נציב המים המחייבת שימוש מזערי באנרגיה, יהיה שיעור השינוי 0.25% לכל 1% של שינוי
 בתעריפי החשמל לשאיבת מים לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי

 בתעריפי החשמל.
 9. (א) ספק החייב בתשלום היטל איזון על פי תקנות אלה רשאי לגבות מצרכניו, יחד עם
 מחיר המים, סכום השווה להיטל האיזון העולה בחלקה של כל יחידת מים המסופקת להם.

 (ב) ספק אשר גבה מצרכניו מחיר מים בהתאם לתעריף שנקבע כדין, הכולל היטל איזון,
 לא יהיה רשאי לגבות מצרכניו סכום נוסף בשל היטל האיזון ששילם הספק.

 (ג) חוייב הספק בשל כמות המים שסיפק לצרכן, בהיטל איזון בסכום גבוה או נמוך יותר
 מזה שגבה מן הצרכן לפי תעריף כאמור בתקנת משנה (ב), רשאים הספק והצרכן לקזז את

 התשלומים ביניהם בהתאם לכך.

 10. על מים שהוגדרו ברשיון הפקה כמים מלוחים לענין מטרות המים השונות על פי קביעת
 נציב המים, לא יוטל היטל איזון, אלא אם נאמר אחרת בתקנות אלה.

ה נח מק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 11. תקנות המים (היטל איזון), התשמ״ה-31985 - בטלות.

 י״ט בסיון התשמ׳׳ז (16 ביוני 1987)
 (חמ 3-27)

 גביית היטל
 איזון מצרכן

 מים מלוחים ־
 פטור מהיטל

 איזון

 ביטול

 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1032, עמ׳ 1440 ועמי 1726.

 תקנות המים (הענקות) (תיקון מס׳ 5), החשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 121 לחוק המים, התשי׳׳ט-1959', ולאחר התייעצות במועצת
 המים, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנות 1. בתקנות המים (הענקות), התש׳ים-21980 (להלן - התקנות העיקריות), במקום תקנות 4

5 ו־5 יבוא: ' י 4 

 ״הענקות על מים 4. מפיק או ספק של מים לחקלאות או לייצור תעשייתי אשר עלות המים שלו

ם אינה עולה על 0.175 שקלים חדשים למ׳יק יהיה זכאי להענקה בשעה־ ההפרש י ל מ ע ז י ו ו א ל ק ח ! ' 
 לייצור תעשייתי י י י

 שבין עלות המים לבין 0.175 שקלים חדשים למ׳׳ק (להלן - גבול ההענקה
 לחקלאות ולייצור תעשייתי).

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166! התשכ״א, עמי 175.

 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1698: התשמ״ה, עמ׳ 1728.
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 שיעור ההענקה 5. מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מסחר, מלאכה, שירותים ושירותים

י ציבוריים, אשר עלות המים שלו, בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה, לפי כ °״!!י י  !1״מ
 בית, מסחר, י י 1

 מלאכה, שירותים הענין, היא 0.270 שקלים חדשים למ״ק או יותר, יהיה זכאי להענקה בשעור

ם ההפרש שבין 0.270 שקלים חדשים למ״ק(להלן - גבול ההענקה לצרכי בית).״ י " י ו ; ב י  ושירותים צ

 2. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 7

 ״הצמדת עלויות 7. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל לשאיבת מים, רשאי שר החקלאות,

 החשמל״לשאיבת לאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת,

 מים לקבוע שבמקום עלויות המים הנקובות בתקנות אלה, יבואו עלויות שהן שונות
 בשיעור של 0.6% לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאיבת מים לעומת
 תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי החשמל.״

ה נח מק י ן י ר  י״ט בסיון התשמ״ז (16 ביוני 1987) א
 (חמ 3-28) שר החקלאות

 מיוחד בהתאם
 למטרות המים

 תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון מסי 6), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 124 ב ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות
 במועצת המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות המים (תשלום מיוחד), התשל״ט-21978 (להלן - התקנות העיקריות), במקום החלפת תקנה 2
 תקנה 2 יבוא:

 ״שיעורי תשלום 2. (א) שיעורי התשלום המיוחד, אשר יחולו על מי שמפיק או מספק כמות

 מים נחרגת, יהיו בהתאם למטרות המים כפי שצוינו ברשיון ההפקה ובהתאם
 להוראות תקנות אלה.

 (ב) שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת מים של כמות המים הנהרגת
 לחקלאות, לייצור תעשייתי ולצרכי בית, מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים

 ציבוריים, יהיה:

 (1) לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים
 המוקצית - 0.30 שקלים חדשים למ״ק!

 (2) לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים
 המוקצית - 0.80 שקלים חדשים למ״ק.

 2. בתקנה 3(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״גם בתום כל עונה״ יבוא ״גם בתום כל חלק של תיקון תקנה 3(0
 שנה וגם בתום כל עונה״.

 3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״משלושים יום״ יבוא ״מחמישה עשר ימים״. תיקון תקנה 4

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166¡ התשכ״א, עמי 175.
 ק״ת התשל״ט, עמי 305¡ התשמי׳ו, עמי 1174.
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 במקום תקנה 8א לתקנות העיקריות יבוא:

 8א. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל לשאיבת מים, רשאי שר
 החקלאות, לאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספיים של
 הכנסת, לקבוע שבמקום שיעורי התשלום המיוחד, הנקובים בתקנות אלה,
 יבואו שיעורים שהם שונים בשיעור של 0.6% לכל 1% של שינוי בתעריפי
 החשמל לשאיבת מים לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני

 השינוי בתעריפי החשמל.׳׳

 ״הצמדת שיעורי
 התשלום המיוחד
 לתעריפי החשמל

 לשאיבת מים

 החלפת תקנה

ן ה נח מק י י ר  א
 שר החקלאות

 י״ט בסיון התשמ׳׳ז (16 ביוני 1987)
 (חמ 3-808)

 תקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959', לאחר התייעצות עם
 מועצת המים, באישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת ובהסכמת שר

 הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״רשות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית או מןעצה אזורית המספקת
 מים, לרבות מי שבא במקומן לענין הספקת מים בתחומיהן.

 2. רשות מקומית לא תספק מים בתחום שיפוטה, אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות
 אלה.

 3. (א) התעריפים הנקובים בתקנות אלה כוללים את היטלי האיזון, כמשמעותם בתקנות
 בדבר היטלי איזון, המתפרסמות מפעם לפעם.

 (ב) התעריפים הנקובים' בתקנות אלה אינם כוללים מס ערך מוסף, פרט לתעריפים
 הנקובים בתקנה 4(1), הכוללים מם ערך מוסף, למעט לאילת.

 (ג) תאגיד הבא במקום עיריה או מועצה מקומית לענין הספקת מים בתחומיהין, והוא
 רשאי להוציא חשבוניות מס לענין מם ערך מוסף, רשאי לגבות מס ערך מוסף מן המקבלים ממנו

 מים, בנוסף על אותם תעריפים הנקובים בתקנות אלה, שאינם כוללים מם ערך מוסף.

 4. התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות, יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

 באילת
 שקלים חדשים שקלים חדשים

 1. לצריכה ביתית
 למ״ק למ״ק

 לצרכי בית, לכל יחידת דיור -
 בעד 8 מ״ק ראשונים או חלק מהם 0.65 0.57
 בעד 8 מ׳׳ק נוספים 1.00 0.87
 בעד כל מ״ק נוסף 1.70 1.48

 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החדשית
 שלה עולה על 8 מ״ק, תהיה זכאית ל־3 מ״ק נוספים לחודש, לכל נפש
 נוספת מעל ל־4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 לאחר שתוגש

 לרשות המקומית בקשה לכך בכתב (להלן - כמות מוגדלת);

 אספקת מים
 לפי תעריפים

 התעריפים כוללים
 היטלי איזון

 ואינם כוללים מע״מ

 תעריפי מים
 חודשיים

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

1.1.4 

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166; התשכ״א, עמ׳ 175.
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 שקלים חדשים
 למ״ק

 הכמות המוגדלת שנקבעה למשפחה כאמור תבוא במקום הכמות
 האמורה בפסקת משנה 1.1.1 לכל הצרכים האמורים בתקנות אלה.
 1.1.5 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה אחת, שבהם קיימת
 צריכת מים משותפת, כולל מים לחימום ומים חמים, תחולק צריכת המים
 המשותפת הכללית בין יחידות הדיור בבית, בין לפי מספד היחידות ובין
 לפי מספר החדרים ובין על פי חלקה של כל דירה ברכוש המשותף, על
 פי החלטת הרשות המקומית: צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר
 החלוקה כאמור, תיווסף לצריכה הביתית ותיחשב כחלק ממנה לענין

 פסקאות משנה 1.1.1 ו־1.1.3.

 1.1.6 עבור מים לשימוש במצננים מדבריים הפועלים על מים באילת, בהגבלה
 של 12 מ״ק לחודש ליחידת דיור, בחדשים אפריל-אוקטובר בלבד ומעל

 8 מ׳יק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת 0.51
 1.2 לגינון נוי דירתי -

 1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ״ק לכל 1 מ״ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ״ק
 לשנה 0.45

 1.2.2 ברשויות מקומיות הנמצאות דרומה לקו ישר ממזרח למערב המחבר את
 הערים אשקלון וקרית גת, לרבות עירית אשקלון וקרית גת, וכן
 ברשויות מקומיות הנמצאות בעמק בית־שאן - בהגבלה של 0.75 מ״ק

 לכל 1 מ״ר של גינה, ולא יותר מאשר 375 מ״ק לשנה 0.45
 1.2.3 באילת - בהגבלה של 0.9 מ״ק לכל 1 מ׳׳ר של גינה, ולא יותר מאשר

 450 מ׳׳ק לשנה 0.39
 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה אחת, עם גינה
 משותפת, תחולק תצרוכת המים הכללית של הגינה בין יחידות הדיור
 שאליהן צמודה הגינה, בין לפי מספר היחידות בבית ובין לפי מספר

 החדרים על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי דירתי כאמור בפסקאות
 1.1 ו־1.2 , לפי הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל
 לשימוש זה. החיוב בתעריף לגינון נוי דירתי ייעשה מעל ל־8 מי׳ק
 הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת (ביחידת דיור בה
 מתגורר אדם אחד והוגשה לרשות המקומית בקשה על כך בכתב - מעל

 5 מ״ק הראשונים).

 2. ל תעשיה
 2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית - כאשר המים

 המופקים בידי הרשות המקומית -

 בגבולות הכמות המוקצבת 0.25

 מעל הכמות המוקצבת -
 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.55
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת 1.05

 2.2 כאשר המים נקנים מספקים -
 בגבולות הכמות המוקצבת -
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 שקלים חדשים
 למ׳׳ק

 המחיר המשולם על ידי הרשות המקומית לספק למעט מם ערך מוסף
 ובתוספת 0.07

 (להלן - המחיר לכמות המוקצבת)
 מעל לכמות המוקצבת -

 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת -
 המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.30

 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת -
 המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.80
 למלאכה ותעשיה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון ההפקה 1.00

 לבניה באתרי הבניה -
 בגבולות הכמות המוקצבת 0.73
 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 1.03
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת 1.53

 3. לחקלאות
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית - כאשר כמות

 המים מופקת בידי הרשות המקומית - כמפורט בטבלה שלהלן:
 מעל לכמות המוקצבת
 בשקלים חדשים למ״ק

 בעד כמות בעד כמות
 נחרגת שהיא נחרגת

 עד 10% שהיא מעל
 מהכמות 10% מהכמות

 המוקצבת המוקצבת

 בגבולות
 הכמות

 שם הרשות המקומית המוקצבת

 מועצה אזורית עמק הירדן י 0.11 0.41 0.91
 עירית חדרה; מועצות מקומיות: אליכין, בנימינה, זכרון יעקב, יסוד

 המעלה, מנחמיה, פרדס חנה-ברכור, עתלית 0.15 0.45 0.95
 כל יתר הרשויות שלא פורטו לעיל 0.175 0.48 0.98

 כאשר המים נקנים מספקים -
 בגבולות הכמות המוקצבת -

 המחיר שמשלמת הרשות המקומית לספק למעט מס ערך מוסף 0.07
 ובתוספת (להלן - המחיר לכמות המוקצבת)

 מעל לכמות המוקצבת -
 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת

 המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.30
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת, המחיר

 לכמות המוקצבת בתוספת 0.80

 למשקי עזר -
 בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת -

 כאמור בפסקאות משנה 3.1 ו־3.2,לפי הענין.

2.3 
2.4 

2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

3.1 

3.2 

3.3 
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 שקלים חדשים למ״ק

 4. לשירותים ושירותים ציבוריים
 4.1 לבתי מלון -

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 0.59
 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה -

 בגבולות הכמות המוקצבת 0.59
 מעל לכמות המוקצבת -

 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.89
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת 1.39

 4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני בטחון, למוסדות
 ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, שלא פורטו במקום אחר
 בתקנות אלה, למכבסות, לחנויות דגים, בריכות שחיה, בתי מרחץ

 ומקוואות, לבתי חולים -

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 0.80
 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה -

 בגבולות הכמות המוקצבת 0.80
 מעל לכמות המוקצבת 1.60

 4.3 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות
 ממלכתית או ציבורית, ולבתי עלמין 0.65
 4.4 למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזונים ואולמי חתונות 1.12
 4.5 לחנויות, עסקים ומשרדים וכל שימוש אחר שלא פורט בתקנות אלה 1.56

 5. דמי שימוש מבועים לחודש
 5.1 לצריכה ביתית 1.95

 5.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ״ק לחודש או למטה מזה
 לצריכה ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.
 (2) צרכן המשתמש בלמעלה מ־3 מ״ק לחודש לצריכה ביתית,
 ינוכו דמי השימוש הקבועים מהתשלום שיחוייב בו בעד
 צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים בתקנה 1 לעיל,

 לפי הענין.
 5.3 לכל שאר השימושים 3.75

 5.4 (1) צרכן שחוייב עבור צריכת מים שלו, על פי התעריפים
 הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש הנופל

 מ־3.75 ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.
 (2) צרכן שחוייב עבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים
 הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש העולה על
 3.75 ינוכו דמי השימוש הקבועים מהתשלום שיחוייב בו בעד

 צריכת המים שלו כאמור.
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 5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכנים, בנוסף על התעריפים הנקובים בתקנות אלה, את
 הסכומים הבאים עבור שיקום, חידוש ופתוח מערכות מים:

 שקלים חדשים
 למ״ק

0.03 
0.015 

 1.1 מים לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים
 1.2 מים לתעשיה וחקלאות

 (ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בתקנת
 משנה (א), עבור כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, לקרן לשיקום, חידוש ופתוח מערכות מים
 ברשויות מקומיות, הפועלת באשורו של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים והמתנהלת

 באוצר השלטון המקומי.

 6. (א) רשות מקומית תגבה את התעריפים המפורטים בתקנות אלה אך ורק על פי קריא
 מדי־מים, שנעשה אחת לחודשיים לפחות בהתאם לתקנות מדידת מים(מדי מים), התשל״ו-ג<2197,
 ובצמוד להודעה לצרכנים על תצרוכת המים שלהם כאמור באותן תקנות אתת לחדשיים לפחות! לא

 תגבה רשות מקומית תעריפי מים לפי תקנות אלה בכל דרך אחרת.

 (ב) בנוסף לחיוב הצרכן על פי תצרוכת המים שלו, כאמור בתקנת משנה (א), רשאית
 רשות מקומית לכלול בהודעה לצרכן חיוב במקדמה כספית, ללא פירוט כמותי של מים בגובה של
 50% מהחשבון, וזאת כמקדמה על חשבון צריכה שוטפת של מים! בהודעה הבאה שתשלח לצרכן

 תקוזז המקדמה שנלקחה מהצרכן בהודעה הקודמת כנגד המקדמה החדשה שיחויב בה.

 7. (א) רשות מקומית רשאית לגבות מצרכן של מים לתעשיה, לשירותים ולשירותים
 ציבוריים את התעריפים המפורטים בתקנה 4(2) ו־(4), לפי לענין, בהתאם לכמות המים שנצרכה

 בפועל בתקופת החיוב ולפי התעריף שנקבע לכמות המים המוקצבת.

 (ב) בסוף כל שנה תבדוק הרשות המקומית את צריכת המים של צרכן כאמור בתקנת
 משנה(א), ואם יימצא כי הצרכן חרג מכמות המים השנתית שהוקצבה לו ברשיון ההפקה, רשאית
 הרשות המקומית לחייב את הצרכן, לגבי כמות המים הנחרגת, בהפרש שבין התעריף שנקבע

 לכמות שמעל לכמות המוקצבת לבין התעריף שנקבע לכמות המים המוקצבת.

 (ג) רשות מקומית רשאית לערוך את הבדי?ןה והחיוב כאמור בתקנה משנה (ב) גם אחת
 לחודש או אחת לכל חלק מן השנה שייראה לה נכון.

 8. (א) רשות מקומית אשר אינה ממלאה אחר הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, רשאי
 שר החקלאות, בהסכמת שר הפנים, לבטל תחולתן של תקנות אלה לגביה.

 (ב) מצאה רשות מקומית כי התעריפים הנקובים בתקנות אלה, כולם או מקצתם, אינם
 מתאימים לעלויות המים שלה או לצרכיה, רשאית היא לפנות לשרי הפנים והחקלאות בבקשה
 מנומקת להרשות לה להתקין חוק עזר בתחומיה, אשר יקבע תעריפים שונים מן האמור בתקנות

 אלה, כולם או מקצתם.

 (ג) אישרו שרי הפנים והחקלאות את הבקשה, רשאים הם להתיר לרשות המקומית
 להתקין חוק עזר, אשר יחול בתחומיה במקומם של התעריפים המפורטים בתקנות אלה, במלואם

 או בחלקם, הכל בהתאם לענין.

 (ד) מצא שר החקלאות כי עלויות המים של רשות מקומית מםויימת מצדיקות קביעת
 תעריף מיוחד למים לחקלאות או לתעשיה השונה מן האמור בתקנות אלה, רשאי הוא, בהסכמת
 שר הפנים, לקבוע לאותה רשות מקומית תעריף אחר לאותם מים וזאת על פי פניית צרכנים של

 מים כאמור באותה רשות מקומית.

 גביה בעד
 שיקום, חידוש
 ופתוח מערבות

 גביה על פי
 קריאת מדי מים

 מים לתעשיה,
 לשירותים ושירותים

 ציבוריים - חישוב
 שנתי או

 לחלק מן השנה

 ביטול תחולת
 התקנות

 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1116.
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ן הערכה של ת י א נ ל  9. (א) מצאה רשות מקומית כי מד־מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת ן
ת ^ צריבת מים ן מ ך כ ע ם ב ן 1 7 ש ת ן ב כ ר צ ת ה ב א י י ח 1 א ק י ת ה י א ש ׳ ר ן כ ר צ  לקבוע את צריכת המים של ה

 שנקבעה לפי הצריכה הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו לתקופה שבה מד־המים לא פעל
 כהלכה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת,
 הכל על פי החלטת הרשות המקומית, ובלבד שבתקופה שעליה מסתמכים לצורך החיוב היתה

 מדידה תקינה של צריכת המים.

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים, ייעשה החיוב כמפורט להלן -

 (1) לצריכה ביתית -
 1.1 לצרכי בית, לכל יחידת דיור - לפי 12 מ׳׳ק לחודש לפי החלוקה הנקובה

 בתקנה 4(1) (1.1) עד (1.1.4);
 1.2 במקום שיש אישור של הרשות המקומית, שאין אפשרות להתקין בו
 מד־מים, וגודל יחידת הדיור אינו עולה על 50 מ״ר ומתגוררות בה לא יותר
 מאשר שתי נפשות, ייעשה החיוב לפי 8 מ״ק לחודש: אם באותה יחידת דיור
 מתגוררת רק נפש אחת - לפי 5 מ״ק לחודש: כל זאת, לאחר שהוגשה לכך

 בקשה בכתב:
 לגינון נוי דירתי - לפי 2 מ׳׳ק לחודש ליחידת דיור:

 (2) לשירותים ושירותים ציבוריים - לפי 5 מ״ק לחודש:

 (3) למלאכה ותעשיה זעירה, כמשמעותם בתקנה 2.3 - לפי 10 מ״ק לחודש.

ה הצמדת התעריפים ד ע  10. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל לשאיבת מים, רשאי שר החקלאות, באישור ו
 משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, לקבוע שבמקום התעריפים הנקובים לשאיבת מיים'5"'

 בתקנות אלה, יבואו תעריפים שהם שונים ב־0.6% לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאיבת
 מים, לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי החשמל.

ל עדיפות על ל כ  11. זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה, הוראות תקנות אלה עדיפות ובאות במקומן ש
י ז י ע ק י  הוראה או קביעה בחוקי עזר של רשויות מקומיות, הסותרות או שאינן בהתאמה לאמור בתקנות ח

 אלה: אין הוראות תקנות אלה פוגעות או גורעות מהוראות אחרות הכלולות בחוקי עזר.

 12. תקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות), התשמ״ה-31985 - בטלות. ביטיל

ה נ ח מק י ן י ר  י״ט בסיון התשמ״ז (16 ביוני 1987) א
 (חמ 0-29 שר החקלאות

 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1041, עמ׳ 1445, עמי 1731.

 תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקומת),
 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי׳׳ט-11959, לאחר התייעצות
 במועצת המים ועם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
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 1. בתקנות אלה -
 ״מקורות״ - מקורות, חברת מים בע׳׳מ, המספקת מים על פי רשיון הפקה, בין אם הפיקה אותם

 בעצמה ובין אם קיבלה אותם מספק אחר!.

 ״מפעלי מקורות״ - מפעלים של מקורות באזורי הארץ השונים, שמתכונתם אושרה בידי נציב
 המים;

 ״צרכן״ - אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים ממקורות על פי רשיון הפקה, שבו פורטו שמו
 וכמויות המים המוקצות לו לצריכתו העצמית:

 ״תאגיד צרכן״ - תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לענין כמויות המים המיועדות
 לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הנמנים עמו, לרבות חבר־בנייאדם, בין

 שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצה:

 ״רשות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית או מועצה אזורית, המספקת מים, לרבות מי שבא
 במקומן לענין הספקת מים בתחומיהן:

 ״נקודת מדידה״ - הנקודה שבה נמדדת כמות המים המסופקת לצרכן, לצורך עריכת החשבון בין
 מקורות והצרכן בעד הספקת המים:

 ״כמות מים מוקצה״ - כמות המים המוקצה כדין, בין להפקה, בין להספקה ובין לצריכה על פי
 רשיון הפקה, למעט תוספת גמישה לחקלאות, כמשמעותה בתקנות בדבר שימוש במים באזורי

 קיצוב!

 ״כמות מים מסופקת״ - כמות המים המסופקת בפועל, כפי שנמדדה בנקודת המדידה:

 ״כמות מים נחרגת״ - כמות המים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים
 המוקצה;

 ״שנה״ - שנת כספים שתחילתה ב־1 באפריל וסופה ב׳ 31 במרס שלאחריו.

 2. (א) מקורות לא תספק מים אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות אלה.

 (ב) הוראות תקנות אלה עדיפות על כל הסכם שנעשה בין מקורות לצרכן לפני קביעת
 התעריפים הנקובים בתקנות אלה.

 3. התעריפים הנקובים בתקנות אלה כוללים את היטלי האיזון, הענקות מקרן איזון ותשלום
 מיוחד, כמשמעותם בתקנות בדבר היטלי איזון, הענקות מקרן האיזון ותשלום מיוחד, המתפרסמות

 כדין מפעם לפעם: התעריפים אינם כוללים מס ערך מוסף.

 4. התעריפים הנקובים בתקנות אלה לא יתולו על מים שמספקות רשויות מקומיות בתחום
 שיפוטן ואשר לגביהם חלות התקנות בדבר תעריפים למים ברשויות מקומיות, המתפרסמות כדין

 מפעם לפעם.

 5. החיוב בתעריפים הנקובים בתקנות אלה ייעשה בהתאם לקביעותיו של רשיון הפקה,
 לרבות מטרות המים המפורטות בו.

 הספקת מים
 לפי תעריפים

 תעריפים כוללים
 היטלי איזון,

 הענקות ותשלום
 מיוחד ואינם

 כוללים מע״מ

 אי תחולה לגבי
 מים המסופקים

 בידי רשויות
 מקומיות בתחום

 שיפוטן

 חיוב בתעריפים
 לפי רשיון הפקה

 6. (א) צרכן חייב לשלם למקורות את מחיר המים בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות
 אלה, בהתאם לחשבון שיוגש לו מאת מקורות.

 (ב) בתום כל שנה תגיש מקורות לצרכן חשבון בעד כמות מים נחרגת, אם היתה כזאת,
 בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות אלה! מקורות רשאית להגיש חשבון כאמור גם לפני תום
 שנה, בתום כל חודש או בתום כל חלק מן השנה, אם נוכחה בצריכה של כמות מים נחרגת.

 התחשבנות בין
 מקורות והצרכן
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 7. התעריפים לכל מ״ק מים מכמות המים המסופקת מאת מקורות יהיו כמפורט להלן: תעריפים למים
 למטרות צריכה

ת ו נ ו  4 1. מים לחקלאות ש
 תעריף

 אפריל, מאי תעריף
 ספטמבר-מרס יוני-אוגוסט
 בש׳׳ח/מ״ק בש״ח/מ״ק

 שם מפעל מקורות

 1.1 עמק הירדן 0.09 0.12
 יסוד המעלה, כפר גלעדי, קרן־בנא, חולון 0.11 0.15
 אשקלון 0.14 0.19

 גבול צפוני, רחלים, ראש פינה, כפר הנשיא, גולני, עכו-
 שפרעם, שימרון-הרי אפרים, מגדל-נצרת, עמק מזרחי, רום

 כרמל, שומרון, אורן-חדרה, נחל עידון, גוש דן, אשתאול, 0.14 0.20
 שואבה

 תעריף בכל
 חודשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 1.2 בית שאן מעינות 0.06
, שפעה 0.10 ,  מאגרים,
 בית שאן - קדוחינ! 0.14
 רמת הגולן, נגב, יוטבתה, ערבה 0.175

 • כולל״רמתניה, אגם חיתל, אגם יוסיפון. תעריף בעד
 • כולל״רמתניה, אגם חיתל, אגם יוסיפון. תעריף בעד תעריף בעד

 2,000 מ״ק 2,000 מ״ק
 ראשונים לדונם נוספים לדונם

 1.3 מים לבריכות דגים בש׳׳ח/מ״ק בש״ח/מ״ק
 בית שאן מעינות 0.06 0.05
 שפעה 0.10 0.09

 הערה: במפעל מקורות שבו מליתות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על 500
 מיליגרם כלורידים לליטר יחול התעריף שבטור הימני על 1,000 המ״ק הראשונים לדונם והתעריף

 שבטור השמאלי על 3,000 מ״ק הנוספים לדונם.

 2. מים לתעשיה

 תעריף
 שם מפעל מקורות בש״ח/מ״ק

 בית שאן - מעיינות 0.07
 עמק הירדן 0.11
 כפר גלעדי, חולון 0.13
 קרן בנא 0.14
 בית שאן קידוחים 0.15
 אשקלון 0.17
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 תעריף
 בש״וז/מ״ק

0.175 

 רמת הגולן, גבול צפוני, ראש פינה, גולני, עכו - שפרעם, שימרון - הרי
 אפרים, מגדל - נצרת, עמק מזרחי, רום כרמל, נחל עירון, אורן - חדרה,

 שומרון, גוש דן, השפלה, אשתאול, שואבה, נגב, יוטבתה, ערבה

0.16 
0.22 
0.23 
0.26 

0.27 

 3. מים לצריבה ביתית
 בית שאן - מעינות

 כפר גלעדי, חולון
 קרן־בנא, בית שאן - קדוחים

 אשקלון
 רמת הגולן, גבול צפוני, ראש פינה, גולני, עכו - שפרעם, שימרון - הרי
 אפרים, מגדל - נצרת, עמק מזרחי, רום כרמל, נחל עידון, אורן - חדרה,

 שומרון, גוש דן, השפלה, אשתאול, שואבה, נגב, יוטבתה, ערבה

 4. תעריפים לכמות מים נחרגת
 התעריפים בעד כמות מים נחרגת לחקלאות, לתעשיה ולצריכה ביתית, יהיו

 כדלהלן:

 שקלים חדשים/מ״ק

0.30 

0.80 

 4.1 לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצה - תוספת
 של.

 מעל לתעריפים הנקובים בפסקאות (1) עד (3) - לפי הענין.

 4.2 לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל ל־10% מכמות המים המוקצה -
 תוספת של

 מעל לתעריפים הנקובים בפסקאות (1) עד (3) - לפי הענין.

 8. (א) מקורות תגבה מרשות מקומית, לה היא מספקת מים, עבור כל כמות מים המסופקת
 לרשות המקומית, ובנוסף לתעריפים הנקובים בתקנות אלה, את הסכומים הבאים, בעד שיקום,

 חידוש ופתוח מערכות מים ברשויות מקומיות:

0.03 

0.015 

 1.1 לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים

 1.2 לתעשיה וחקלאות

 (ב) מקורות תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בתקנת משנה(א) לקרן לשיקום, חידוש
 ופיתוח מערכות מים ברשויות המקומיות, הפועלת באישורו של נציב המים והמנהל הכללי של

 משרד הפנים ומתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 9. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל לשאיבת מים, רשאי שר החקלאות, לאחר אישור
 ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, לקבוע שבמקום התעריפים הנקובים
 בתקנות אלה, יבואו תעריפים שהם שונים ב־0.6% לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאיבת
 מים לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי החשמל: במפעלי
 מקורות המפיקים או מספקים מים בגרביטציה או בדרך אחרת שהכיר בה נציב המים, המחייבת
 שימוש מזערי באנרגיה, יהיה שיעור השינוי 0.25% לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאיבת

 מים לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי החשמל.

 גביה מרשויות
 מקומיות בעד

 שיקום, חידוש
 ופתוח מערכות
 מים ברשויות

 מקומיות

 הצמדת התעריפים
 לתעריפי החשמל

 לשאיבת מים
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ו מפעל המנוהל ם א י מ ל ה ע פ ל מ  10 . במפעל מקורות, שלידו קיים תאגיד של צרכנים המקיף את כל הצרכנים ש
ל תאגיד״של"צרכניס  מרביתם, הנוטל חלק פעיל בהנהלת המפעל ותורם, לדעת נציב המים, תרומה ממשית לניהולו ש

 מפעל מקורות, רשאי נציב המים להכיר בחישוב מאזני של הוצאות המפעל, שהגישה לו ההנהלה
 המשותפת של המפעל, ואם חישוב זה מצביע על עודף בהכנסות המפעל עקב גביית התעריפים
 המפורטים בתקנות אלה מעל לדרוש לכיסוי הוצאותיו של המפעל, רשאי נציב המים להורות

 למקורות להחזיר לתאגיד של הצרכנים את העודף האמור, במלואו או בחלקו.

ק החלת התעריפים פ ס מ  11. שר החקלאות רשאי להחיל הוראות תקנות אלה גם על ספק אחר, פרט למקורות, ה
> על ספקים גלולים ק ״ 1 מ 5 ׳ 0 0 0 ׳ 0 0 0 - ק>ת מ פ ו ה ב נ י א  כמות מים .שנתית ש

ם סייג לתחולה י מ  12. הוראות תקנות אלה לא יחולו על מים מותפלים, מי שפכים מטוהרים, מי שטפונות, ו
 שהוגדרו ברשיון הפקה כמים מלוחים לענין מטרות המים השונות על פי קביעת נציב המים, אלא

 אם מצא נציב המים לנכון להחיל תעריפים אלה, כולם או מקצתם, על סוגי מים כאמור.

 13. תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ׳׳ה-21985 - בטלות. ביטול

ה נח מק י ן י ר  י״ט בסיון התשמ״ז (16 ביוני 1987) א
 >חמ 8-807) שר החקלאות

 2 ק״ת התשמ׳׳ה, עמ׳ 1037, עמ׳ 1443, עמי 1729.

 צו הבטיחות בעבודה (אגדות בדיקה)(תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 119 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש׳׳ל-11970
 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוקייםוד: משק המדינה2,

 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״בודק״ - בודק מוסמך כמשמעותו בפקודה, שהוא עובד המדינה!

 ״בדיקה״ - בדיקת דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר ומתן תסקיר בידי בודק.

 2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה תשולם אגרה כלהלן - בדיקה של
 , • , , דוד קיטור

 (1) לדוד קיטור, ששטח החימום שלו הוא כמצויין להלן - בסכום המצויין לצידו:
 שטח החימום במ״ר האגרה בשקלים חדשים

 דוד נתון ניסוי
 למעלה מ־ עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטאטי

31 25 35 10 5 
33 27 40 20 10 
35 30 45 50 20 
40 33 55 100 50 
50 40 70 200 100 
75 45 90 500 200 

100 60 115 1,000 500 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337.

 2 סייח התשל״ח, עמי 206.
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 (2) לדוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ״ר, ישולמו בעד הבדיקה, בנוסף
 לאגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ״ר נוספים של שטח החימום או לחלק

 מהם
 (1) בדוד קר - 20 שקלים חדשים!

 (2) בלחץ קיטור - 12 שקלים חדשים!

 (3) בניסוי הידרוסטאטי - 18 שקלים חדשים.

 (3) האגרה כוללת דמי נסיעה.
 (ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה(1),

 לפי שטח החימום שלהם.

 (ג) לאוטוקלאבים
 האגרה בשקלים חדשים

 ניסוי
 הידרוסטאטי

 בדיקה חיצונית ופנימית
 ומבחן בלחץ קיטור

 סוג (אחד או יותר מאלה)

15 
25 

15 
17 
40 

 עד 200 ליטר
 מעל 200 ליטר

 בכל נפח

 (1) ללא דוד

 (2) עם דוד

 בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה דלקמן:

 נפח בליטרים האגדה בשקלים חדשים

 ניסוי
 הידרוסטאטי

 בדיקה חיצונית ומבחן
 למעלה מ עד בלחץ קיטור או אחד מאלה

10 10 100 

13 13 200 100 
15 15 500 200 
17 17 1,000 500 
20 20 -  1,000 י

 4. בעד בדיקה של קולט אויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה דל

 נפח בליטרים האגרה בשקלים חדשים

 ניסוי
 הידרוסטאטי

 בדיקה חיצונית ופנימית
 ומבחן בלחץ אויר

 למעלה מ עד (אחד או יותר מאלה)

10 10 200 

15 15 500 200 
20 20 1,000 500 
25 25 - 1,000 

 אגרת בדיקה
 של קולט קיטור

 אגרת בדיקה
 של קולט אויר

 5. לאגרה לפי סעיפים 2(1), 3 ו־4 בעד בדיקה של דוד קיטור, של קולט קיטור או קולט אויר,
 כשהם חדשים או אחרי תיקון או אחרי שינויים יסודיים, או בעד בדיקת דוד קיטור, קולט קיטור,

 אחרי העברתו למקום חדש, יווםפו 25% על הסכומים שנקבעו בסעיפים האמורים.

 תוספת אגרה בעד
 מתקני לחץ חדשים
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 6. (א) בתקנה זו, ״מדד׳ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הצמדה למדד

 (ב) סכומי האגרות שנקבעו בצו זה יעודכנו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
 היסודי כלהלן:

 (1) ב־ 1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אנקטובר של השנה שקדמה לה,
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו כמדד

 היסודי!

 (2) ב־1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו
 כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד •

 היסודי.

 (ג) שר העבודה והרווחה יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרה כפי שעודכנו לפי
 האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג).

 7. צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשמ״ה-31985 - בטל. ביטול

ב צ  כ״ד בסיון התשמ״ז (21 ביוני 1987) משה ק
 >חמ 3-1265-6) שר העבודה והרווחה

 נ ק״ת התשמ״ה, עמי 670.

 קביעת מחירים
 לשירותים של
 אספקת חשמל

 לצרכנים

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים לשדותי
 אספקת חשמל לצרכנים) (מסי 2), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. המחירים עבור שירותי אספקת חשמל לצרכנים יהיו:
 בשקלים חדשים

 א. דמי סידור ורישום 5
 אם מתן האספקה כרוך בביקור בחצרי הצרכן - תשלום נוסף של 5

 ב. פקדון
 1. בחצרים למגורים -

 בעד החדר הראשון בדירה(כולל שירותים) 0.001
 בעד החדר השני בדירה 0.001
 בעד החדר השלישי בדירה 0.0015
 בעד כל חדר נוסף בדירה 0.002

 2. בחצרים אחרים
 א. כאשר האספקה לחצרים הינה במתח נמוך -

 בעד כל מונה חדיפזי 0.005
0 . 0 2 5 5 0 ל ל כ  בעד כל מונה תלת־פזי עד x3 אמפר ועד ב
0 . 0 5 5 0 ר פ מ  בעד כל מונה תלת־פזי מעל x3 א

 ב. כאשר האספקה לחצרים הינה במתח גבוה 0.25

 ג. כאשר האספקה לחצרים הינה במתח עליון 1.00

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.
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 בשקלים חדשים.

60 

60 
180 
340 

 דמי בדיקת מתקן הצרכן יהיו בסכום שלא יעלה על:
 א. בחצרים למגורים

 לפי הוצאות החברה
 למעשה אך לא פחות

 מ־340

 לפי הוצאות החברה
 למעשה

 לפי הוצאות החברה
 למעשה אך לא פחות

 מ־10

15 
 15 ועוד חיוב

 הוצאות החומרים
 הכרוכים בביצוע

 העבודה

16 

 בחצרים אחרים, כאשר האספקה הינה במתח נמוך ונמדדת במונה:
 חד־פזי מכל גודל ותלת פזי עד 15 א 3 אמפר ועד בכלל

 תלת־פזי מעל 15 א 3 אמפר ועד x 3 50 אמפר ועד בכלל
 תלת־פזימעל 3x50 אמפר

 כאשר האספקה לחצרים הינה במתח גבוה

 ב.

38 
130 

10.50 

1.10 
1.30 
1.70 
2.10 
2.90 

 ד. כאשר האספקה לחצרים הינה במתח עליון

 4. א. הוצאות טיפול מיוחדות לרגל הרחבה או הוספה
 או שנוי במיתקן הצרכן ללא הסכמת החברה

 ב. הוצאות החלפת נתיך החברה עקב הוספה או
 שינוי בעומס מיתקן הצרכן -

 נתיך עד 100 אמפר ועד בכלל
 נתיך מעל 100 אמפר

 5. תשלום בעד טיפול במקרה שלא ניתנה אפשרות לקרוא את המונה

 6. דמי בדיקת מונה כשלא נמצא אי־דיוק העולה על 5%:
 א. בחצרים למגורים וכן בחצרים אחרים כאשר האספקה

 נמדדת במונה חדיפזי מכל גודל
 ב. כאשר האספקה נמדדת בכל מונה אחר

 7. תשלום בעד טיפול מיוחד במקרה שלא ניתנה אפשרות
 לבדוק את המונה

 8. בגין חשבונות כלשהם, ריבית פיגורים בשעור של 42% לשנה,
 אולם לא פחות מדמי גביה בסכומים בשקלים חדשים הנקובים להלן:

 עד 12
 מעל לי12 עד 31
 מעל ל־ 31 עד 60
 מעל ל־60 עד 79

 מעל ל־79

 דמי טיפול בגין שטר, המחאה, או ההתחייבות שלא כובדו,
 אם סכום השטר, ההמחאה או ההתחייבות -
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 בשקלים חדשים

 תחילה

12 
 12+ריבית

 פיגורים לפי
 שיעור של 42%

 לשנה

2 
5 

 לפי הוצאות
 החברה למעשה

 אך לא פחות
 מ־10

 עד 50 שקלים חדשים
 מעל 50 שקלים חדשים

 דמי טיפול בגין חשבון שלא סולק לגבי צרכן שהצטרף
 להסדר תשלום חשבונות החשמל באמצעות הוראת קבע לבנק

 9. דמי טיפול בגין הודעה לפני ניתוק החשמל או הודעה
 על ניתוק החשמל

 10. דמי חיבור מחדש

 11 . תשלום כשהניתוק נעשה מחוץ לחצרים

 תחילתו של צו זה ביום ט״ז באייר התשמ׳׳ז (15 במאי 1987).

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 משה שחל
 שר האנרגיה והתשתית

 ו׳ באייר התשמ״ז (5 במאי 1987)
 (חמ 3-1978)

 צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מסי 41), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 '1. בתוספת השלישית לחוק, במקום פסקה (118)2 יבוא: תיקון התוספת

 ״(118) איחסון, טעינה, פריקה, תידלוק, הזרמה וכל שירות אחר הניתן לחברת שירותי
 תעופה׳ בע׳׳מ או לחברת יונייטד אקספורט קומפני בע״מ לצורך תידלוק מטוסים או אוניות
 וכן לכל ייצוא אחר של דלקים מחוץ לישראל - למעט ליהודה, לשומרון וחבל עזה״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987). תחילה

ם י ס נ ה ש  י״ג בניסן התשמ״ז (12 באפריל 1987) משה שחל מ
 >חמ 3-1977) שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 158.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (שינוי התוספת השלישית לחוק) (מסי 42), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ׳׳ו-11985 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (170 )2 יבוא:

 השלישית ״(171) שרותים הניתנים בתחנות לבריאות המשפחה״.

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו ם ש סי  משה נ
 שר האוצר שרת הבריאות

 י׳׳ג בסיון התשמ״ז (10 ביוני 1987)
 (חמ 3-1977)

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 24.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1066.

 כללי דשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן־גודיון)
 (תיקון), התשמ"ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', ובאישור שר
 התחבורה, קובעת רשות שדות התעופה כללים אלה:

 תיקון סעיף 20 1. האמור בסעיף 20 לכללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה

 בן־גוריון), התשמ״ד-21986, יסומן (א), ואחריו יבוא:

 ״(ב) היה למפקח שהמנהל הסמיכו לענין סעיף קטן זה יסוד סביר להניח כי אדם שהוא
 חושד בו שעבר עבירה הנקובה בסעיף קטן(א) יבצע, באותו מעמד, עבירה נוספת בשטח המבצעי ׳1

 או כי הוא עלול לפגוע כבטחון המדינה, בשלום הציבור או בבטחונו, או כבטחון שדה התעופה או
 בבטיחותו, רשאי הוא להתלות את רשיון הכניסה ורשיון רכב השירות של אותו אדם לתקופה

 שלא תעלה על עשרים ושמונה שעות.

 (ג) מי שרשיונו הותלה כאמור בסעיף קטן (ב) -

 (1) ימסור למפקח, לאלתר, את רשיון הרכב ורשיון הכניסה שלו, עם דרישתו
 הראשונה!

 (2) רשאי לערור על החלטת המפקח לפני המנהל.

 (ד) החלטתו של המנהל בערר תינתן תוך עשרים וארבע שעות מעת הגשת הערר
 בלשכתו;

 (ד) המנהל רשאי להאריך את תקופת התליית הרשיון, כ-אמור בסעיף קטן(ב) עד למועד
 קבלת החלטתו, בהמלצת הועדה המייעצת לפי סעיף 18(א).״

 נתאשר.
ד ר ו ב ז ו ר ה ג י ר  ז׳ בשבט התשמ״ז (6 בפברואר 1987) א

 (חמ 3-1518) יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 1 ם״וו התשל״ז, עמ׳ 182.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 925.
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 כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים
), התשמ״ז-987ז  לשיווק בשנת הכספים 987/88ו

 קביעת מכסות
 אישיות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 37, 53, 70, 71 ו־73 (ב) לחוק המועצה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), התשכ״ד-11963 (להלן - החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1. בכללים אלה -

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק!

 ״פטמים״ - תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים.

 2. גודל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים 1987/88 יהיה
 162,000 טונות לפי משקל חי (להלן - המכסה הארצית).

 3. העקרונות לקביעת מכסות אישיות לגידול פטמים לשיווק לכל מגדל במסגרת המכסה
 הארצית בשנת הכספים 1987/88 יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 12.

 4. בקבעה מכסות אישיות תתחשב ועדת המכסות בהנחיות שר החקלאות בדבר תכנון חקלאי
 ובהמלצותיו.

 הגדלת מכסות

 תוספת למכסות
 אישיות

 פניה לקביעת
 מכסות אישיות

 5. (א) לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת הכספים 1987/88
 שתהיה שווה למכסתו האישית לגידול פטמים שאושרה לו בשנת הכספים 1985/86, כפי שהיא

 רשומה בספרי המועצה.

 (ב) כל מגדל זכאי לתלושים המונפקים לפי סעיף 32א לכללי המועצה לענף הלול(הסדרת
 ייצור ושיווק)(מס׳ 2), התשכ״ח-21968, לקבלת אפרוחים בניייומם לייצור מכסתו האישית לפי

 מפתח של אפרוח בן־יום אחד לכל 1.8 ק״ג פטמים לשיווק שבמכסתו.

 6. ועדת המכסות רשאית להגדיל מכסה אישית שנקבעה לפי סעיף 5, על פי בקשתו של מגדל,
 במסגרת המכסה הארצית, אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות המצדיקות את ההגדלה.

 7. (א) ועדת המכסות רשאית לקבוע תוספות חד־פעמיות למכסות האישיות שנקבעו לפי
 סעיף 5 על פי שיקולים שתקבע ובכלל זה הנחיות שר החקלאות, מתוך המכסות האישיות שאינן

 מנוצלות בהיקף שתקבע המועצה מעת לעת.

 (ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע כי הזכאות לתוספת כאמור תהיה לפי סוגי מגדלים, לפי
 היקף ייצור, לפי אזורים או לפי קיום תנאים מסוימים.

 (ג) המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים ובאופן
 שתורה! מגדל לא ייצר ולא ישווק את התוספות האמורות במועדים אחרים ובאופן אחר ממה

 שנקבע כאמור.

 8. (א) מגדל שלא נקבעה לו מכסה אישית על פי סעיף 5 עד תום 15 ימים מתאריך פרסום
 כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך הפרסום האמור לוועדת המכסות

 בבקשה לקביעת מכסתו. .

 (ב) ועדת המכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.

 סייח התשכ״ד, עמ׳ 12: התשמ״א, עמי 179.
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 אי ניצול
 המכסה האישית

 שינויים במכסה 9. ועדת המכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינויים במכסתו האישית שנקבעה

ת לפי סעיפים 5 עד 8 על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר, במסגרת המכסה הארצית י ש י א  ה

 שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת המכסות.

 10. על אף האמור בסעיפים 5 עד 9 רשאית ועדת המכסות -

 (1) לא לקבוע מכסה אישית למגדל אשר בשלוש שנים רצופות שלפני שנת הכספים
 1987/88 לא ניצל כלל את מכםתו לגידול פטמים לשיווק!

 (2) לקבוע למגדל מכסה אישית כגודל מחצית מכסתו האישית בשנת הכספים 1985/86
 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה אם בשלוש השנים הרצופות שלפני שנת הכספים

 1987/88 ניצל פחות ממחצית מכםתו לגידול פטמים לשיווק.

 מכסה משותפת 11. (א) מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת ייכלל לצורך קביעת המכסה האישית

 המשותפת באגודה אחת בלבד.

 (ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע לאגודה שיתופית מכסה אישית משותפת רק בעד אותם
 חברי האגודה המייצרים פטמים בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום של האגודה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב) רשאית ועדת המכסות לאשר לאגודה שיתופית לכלול
 בין חבריה, לצורך קבלת מכסה אישית משותפת גם חברים המייצרים פטמים מחוץ לתחום

 היישוב, כאמור בסעיף קטן (ב), אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.

 (ד) מגדל שנקבעה לו מכסה אישית על פי סעיף 5 לא יכלל בין חברי אגודה שיתופית
 לצורך קביעת מכסה אישית משותפת.

 הקטנת מכסה 12. קבעו בית משפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית, כי מגדל שיווק פטמים שלא באמצעות

 הקבלן המורשה אליו הוא צמוד בשיווקם, רשאית ועדת המכסות להקטין את מכסתו האישית
 לגידול פטמים לשיווק של אותו מגדל -

 (1) בשיעור 20% לאחר שקבעו כך לראשונה!

 (2) בשיעור 40% לאחר שקבעו כך בשנית!

 משקבעו כך בשלישית כאמור רשאית ועדת המכסות לבטל לחלוטין את המכסה האמורה.

 13. (א) לא ישווק מגדל בתקופה שמיום 1 באפריל עד יום 30 ביוני 1987 פטמים מעל 24.2%
 ממכסתו האישית שנקבעה לו לפי סעיף 5.

 (ב) לא ישווק מגדל את יתרת מכסתו האישית אלא במועדים ובשיעורים שתקבע
 המועצה מפעם לפעם בהתחשב בביקוש ובהיצע של פטמים.

 שמירת דינים 14. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

 אצילת סמכויות 15. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

 מועד ניצול
 המכסה האישית

 לשיווק פטמים

ר י א מ ־ ן ר ב י א  מ
 יושב ראש המועצה לענף הלול

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 נתאשר.
 ד׳ בסיון התשמ׳יז (8 ביוני 1987)

 (חמ 3-685)

ן י ק מ ח ה נ י ר  . א
 שר החקלאות

 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862.
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 קביעת מכסות
 אישיות

 מכסה אישית

 כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל
 לשיווק בשגת הכספים 1987/88), התשמ"ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 37, 53, 70, 71 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), התשכ״ד-1963' (להלן - החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1. בכללים אלה -

 ״אפרוחים״ - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה עד גיל שבעה ימים:

 ״ביצי מאכל״ - ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה!

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק!

 ״טונה״ ו״ק״ג״ - לפי משקל חי!

 ״מטילות״ - תרנגולות שגילן עולה על חמישה חדשים!

 ״פרגית״ - אפרוחה מגיל שבעה ימים עד מאה וחמישים ימים.

 2. גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים 1987/88 (להלן -
 המכסה הארצית) יהיה: גידול מטילות לייצור 1,530,000,000 ביצי מאכל לשיווק וכ־12,000

 טונות מטילות לשיווק.

 3. העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת הכספים
 1987/88 במסגרת המכסה הארצית יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 14.

 4. בקבעה את המכסות האישיות תתחשב ועדת המכסות בהנחיות שר החקלאות בדבר תכנון
 חקלאי ובהמלצותיו.

 5. (א) לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק לשנת הכספים 1987/88
 שתהיה שווה להיקף הייצור שאושר לו בשנת הכספים 1986/87, לקביעת הזכאות להטבות בידי

 משרד החקלאות ולתוספת לפי סעיף קטן (ב).

 (ב) לכל מגדל שהיתה לו מכסה אישית רשומה בספרי המועצה לשנת 1985/86 תיקבע
 תוספת למכסתו לשנת הכספים 1987/88, בשיעור 6.38% מהמכסה האמורה לשנת 1985/86.

 6. תוספות חד פעמיות, או זמניות, למכסות האישיות שקבעה ועדת המכסות בשנת הכספים
 1985/86 לא יובאו בחשבון בקביעת המכסות האישיות לשנת הכספים 1987/88 לפי סעיפים 3 עד

.5 

 מספר מטילות
 ואפרוחות

 הגדלת מכסות
 אישיות

 תוספות למכסות
 אישיות

 7. המועצה תקבע מכסה של מטילות ואפרוחים בני יומם לכל מגדל לייצור מכסתו האישית על
 פי המפתח הבא: לכל 100 ביצי מאכל לשיווק שבמכסתו האישית ייקבעו ק״ג אחד מטילות לשיווק

 ו־0.45 אפרוחות להשלמת חידוש להקות הטלה של ביצי מאכל לשיווק שבמשקו.

 8. ועדת המכסות רשאית להגדיל מכסה אישית שנקבעה לפי סעיף 5 על פי בקשתו של מגדל,
 במסגרת המכסה הארצית, אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות המצדיקות את ההגדלה.

 9. (א) ועדת המכסות רשאית לקבוע מתוך המכסות האישיות שאינן מנוצלות תוספות
 למכסות אישיות שנקבעו לפי סעיף 5 על פי שיקולים שתקבע ובכלל זה הנחיות שר החקלאות,

 בהיקף שתקבע המועצה מעת לעת.

 סייח התשכ״ד, עמי 12: התשמ׳׳א, עמ׳ 179.
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 (ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע כי לתוספת האמורה זכאים מגדלים מסוג מסוים,
 מגדלים בעלי היקף ייצור מסוים, מגדלים באזורים מסוימים או מגדלים שנתקיימו בהם תנאים

 מסוימים.

 (ג) המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים מסוימים
 ובאופן שתורה! מגדל לא ייצר ולא ישווק את התוספות במועדים אחרים ובאופן אחר ממה שנקבע

 כאמור.

 10 . (א) מגדל שלא נקבעה לו מכסה אישית על פי סעיף 5 עד תום 15 ימים מיום פרסום כללים
 אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מיום הפרסום האמור לועדת המכסות בבקשה

 לקביעת מכםתו.

 (ב) ועדת המכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד כאמור.

 11 . ועדת המכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינוי במכםתו האישית שנקבעה לפי
 סעיפים 5, 8 ו־9 על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר, במסגרת המכסה הארצית

 שנקבעה לאותו מין, לפי המפתח האחיד שקבעה ועדת המכסות.

 פניה לקביעת
 מכסה אישית

 שינויים במכסה
 האישית

 מכסה משותפת
 לאגודה שיתופית

 אי ניצול מכסה 12. על אף האמור בסעיפים 5 עד 9, רשאית ועדת המכסות -
 אישית

 (1) לא לקבוע מכסה אישית למגדל אשר שלוש שנים רצופות שלפני שנת הכספים
 1987/88 לא ניצל כלל את המכסה האישית שנקבעה לו לאותן שנים:

 (2) לקבוע למגדל מכסה אישית כגודל מחצית מיכסתו האישית בשנת הכספים 1985/86
 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה, אם בשלוש השנים הרצופות שלפני שנת הכספים

 1987/88 ניצל פחות ממחצית המכסה האישית שנקבעה לו לאותן שנים.

 13. (א) מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת ייכלל לצורך קביעת המכסה האישית
 המשותפת באגודה אחת בלבד.

 (ב) ועדת המכסות תקבע לאגודה שיתופית מכסה אישית משותפת רק בעד אותם חברי
 האגודה המייצרים ביצי מאכל בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום של האגודה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב) רשאית ועדת המכסות לאשר לאגודה שיתופית לכלול
 בין חבריה, לצורך קבלת מכסה משותפת גם חברים המייצרים ביצי מאכל מחוץ לתחום הישוב,

 כאמור בסעיף קטן (ב), אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.

 (ד) מגדל שנקבעה לו מכסה אישית על פי סעיף 5 לא ייכלל בין חברי אגודה שיתופית
 לצורך קביעת מכסה אישית משותפת.

 הקטנת מכסה 14. קבעו בית המשפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית, כי מגדל שיווק ביצי מאכל שלא

 באמצעות הקבלן המורשה אליו הוא צמוד בשיווקם, רשאית ועדת המכסות להקטין את מכסתו
 האישית לגידול ביצי מאכל לשיווק של אותו מגדל -

 (1) בשיעור של 20% לאחר שקבעו כך לראשונה;

 (2) בשיעור של 40% לאחר שקבעו כך בשנית! משקבעו כן בשלישית, רשאית ועדת
 המכסות לבטל לחלוטין את המכסה האמורה.
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 15. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר. שמירת דינים

 16. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה על פי כללים אלה. אצילת סמכויות

 נתאשר.
ר י א מ ־ ן ב ר י א  ד׳ בסיון התשמ״ז (8 ביוני 1987) מ

 >חמ 3-687) יושב ראש המועצה לענף הלול.

ן ו ר ל ש א י ר ן א י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות שר התעשייה והמסחר

, ( ל ירקות (גידול ושיווק פלפל בשנת 987ו  כללי המועצה לייצור ולשיווק ש
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-11959,
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1. בכללים אלה, ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול פלפל. הגדרה

 2. המכסה הכללית לגידול פלפל בשנת 1987, בכל שטחי הארץ, היא 4,800 דונם. מכסת גידול
 כללית

 3. (א) ועדת המכסות רשאית לפצל את שנת 1987 לעונות משנה לגידול ולשיווק. מועדי זריעה,
 שתילה ושיווק

 (ב) ועדת המכסות תקבע למבקש את מועדי הזריעה אי השתילה והשיווק למכסה
 האישית.

 4. אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות - עקרונות לקביעת
 מכסות אישיות

 1. למבקש לגדל פלפל בשנת 1987 תיקבע מכסת גידול, בהתחשב בשטח הגידול של
 פלפל אשר גידל בפועל בשנת 1986.

 2. עודף המכסה הכללית לגידול של פלפל בשנת 1987, אשר לא הוקצה בידי ועדת
 המכסות או שהוכח לועדת המכסות כי הוקצה במכסות אישיות בשנה זו אך לא בוצע,
 יחולק למגדלים חדשים או למגדלים שביקשו תוספת מכסה של פלפל, הכל בהתאם לקביעת

 ועדת המכסות.

 5. ועדת המכסות רשאית לא לאשר מכסה, אם לא הוכח להנחת דעתה כי הגידול ייעשה בשטח זכות בקרקע
ל ו י י ג  קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין. ה

 נתאשר.
ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  ד׳ בסיון התשמ״ז (1 ביוני 1987) י

) יושב ראש המועצה לייצור a m 3-881 
 ולשיווק של ירקות

ן ו ר ל ש א י ר ן א י ק מ ח ה נ י  אר
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 222: התשכ״ב, עמ׳ 31: התשל׳׳ו, עמי 129: התש״ם, עמי 29: התשמ״א, עמ׳ 178.
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 הודעת בית משפט (אגדות), התשמ״ז-1987

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א(ד) לתקנות בית משפט (אגרות), התשל״ו-1976נ
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1987, לעומת המדד בחודש נובמבר 1986, יהיה
 נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ד׳ בתמוז התשמ׳׳ז (1 ביולי 1987) כדלקמן:

 שינוי האגרות

 "תוספת ראשונה

 (תקנה 2)

 חלק א׳: הכאת תובענה כששווי נושא התובענה כעת הגשתה ניתן לביטוי בכסף

 אם שווי הסעד שיעור האגרה בשקלים חדשים

 אינו עולה על 2712 שקלים חדשים

 עולה על 2712 שקלים חדשים

 4% משווי התובענה אך לא
 פחות מ־10.45.

 2. עולה על 2712 שקלים חדשים 108.63 שקלים חדשים בתוספת
 2 שקלים חדשים לכל 100 שק
 לים חדשים או חלק מהם מערך
 התובענה העולה על 2,712 שקי

 לים חדשים.

 חלק כ׳: הבאת הליכים כששווי הנושא אינו ניתן להערכה בכסף או שאינם תובענות
 האגרה בשקלים חדשים

 א. (1) בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף וכן
 בהליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה ואינו
 פטור מאגרה לפי תקנה 21 ובעד דרישת הליך כזה, וכן
 בעד תביעה לקביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון

 בשל רכוש שהופקע או שנפגע שלא בדרך הפקעה

 (2) בעד הליך ביניים, לרבות כל סעד זמני לפי פרק ט״ו
 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-21984, ובלבד
 שההליך מובא לפני הגשת ההליך שלענינו הוא נדרש
 (3) בעד תביעה לפינוי, לסילוק יד, להחזרת חזקה או
 לחלוקת מקרקעין או לחלוקת השימוש בהם וכן בעד
 תביעה או בקשה לביטול פסקידין בענין מזונות או

 להפחתת שיעור המזונות

8.14 
 האגרה המשתלמת בעד הגשת

 ההליך שלענינו הוא נדרש

20.34 
 מחצית האגרה המשתלמת בעד
 תובענה או ערעור, לפי הענין,
 שנושאם כנושא פסק דין, הצו
 או ההחלטה, למעט הוצאות
 המשפט, יציאות ושכר טרחת

 עורך דין שנפסקו

 (4) בעד בקשה לביטול פסק דין, החלטה או צו לדחיית
 תובענה או ערעור, שניתנו בהעדר צד שהוזמן כדין וכן
 בקשה לביטול פסק דין, החלטה או צו מחיקה שהוגשו

 לאחר 30 ימים מיום שהומצאו למבקש

 1 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2258.

 2 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 2220.

 1124 5042, י״ט בתמוז התשמ״ז, 16.7.1987



 האגרה בשקלים חדשים

 האגרה המשתלמת בעד תוב
 ענות, והליכים בענינים אזרחיים
 לפי תקנות אלה, והיא תחושב
 על בסים סעד ששוויו כשווי

 הסכום השנוי במחלוקת

8.14 

8.14 

13.56 

8.14 
4.07 

 אגרה נוספת המשתלמת בעד
 הגשת ערעור

 מחצית האגרה שהיתה משת
 למת אילו היה הערעור תובענה
 אך לא פחות מ־4.07 שקלים
 חדשים בבית משפט מחוזי ו־
 20.35 שקלים חדשים בבית
 המשפט העליון לכל הסעדים

 שבערעור

13.56 
 כבערעור לבית־המשפט העליון
 רכע האגרה שהיתה משתלמת
 אילו היה הערעור תובענה אך

 לא פחות מ־4.07

 בבית משפט השלום 4.07
 בבית משפט המחוזי 8.14

 בבית משפט העליון 20.35

 מחצית הסכום הקבוע בפסקה
(7) 

 (1) בעד בקשה לדמי מפתח, לחלוקת דמי מפתח,
 לקביעת סכום דמי המפתח או חלוקתם הכלנלה בבקשה
 להרשאה לפי סעיף 93 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],
 התשל׳׳ב-31972, וכן בעד בקשה לדמי שירותים ותיקונים
 או לחלוקת דמי שירותים ותיקונים ובעד הליכים בבקשות

 כאמור
 (2) בעד בקשה להרשאה לפי סעיף 93 לחוק הגנת הדיי-ר
 [נוסח משולב], התשל״ב-1972, שאינה כוללת בקשה
 לקביעת. סכום דמי המפתח או לחלוקתם - לכל מושכר

 בעד בקשת עציר או אסיר לפי סעיף 62א לפקודת בתי
 הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-41971

 חלק ג׳: בקשות לבית המשפט העליון
 כל בקשה לבית המשפט העליון או עתירה לבג״צ שאינה

 פטורה לפי תקנות אלה

 חלק ד׳: ערעורים ודיון נוסף

 (א) בקשה למתן דשות לערער בבית המשפט העליון
 (ב) בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט המחוזי
 דן בית המשפט בבקשה למתן רשות לערער כבערעור

 עצמו

 ב.

 ערעור על פסק דין של בית המשפט לרבות ערעור בבית
 המשפט העליון על פסק דין של בית משפט מחוזי

 בערעורים המפורטים בפסקה (6)

(1) 

(2) 

(3) 

 בקשה לדיון נוסף
 דיון נוסף

 ערעור מס עזבון, מס בולים, מם ערך מוסף, מס קניה, מס
 שבח מקרקעין, מס רכוש וקרן פיצויים וכן ערעור מס

 הכנסה לגבי כל שנת מס בנפרד

 ערעור לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשכ״ט-51969, ערעור על החלטה של בית דין או רשות
 מינהלית וכל ערעור שמכוח דין מתברר לפני שופט אחד,
 ולא נקבעה להם אגרה אחרת, וכן ערעור על פסק דין

 שניתן בערעור כאמור

 ערעור על החלטה או צו בהליך ביניים או בבקשה לצו
 ביניים, וכן בערעור על פסק דין בערעור כאמור

(4) 
(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 176.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ׳ 458: ם״ח התש״ם, עמי 134.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 13, עמי 293.
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 1זאגרה בשקלים חדשים

 ערעור ברשות - 4.07
 ערעור בזכות - לפי פסקה (3)

3.39 

8.14 
4.07 
4.07 

 פטור
 לפי קביעתו של שופט או רשם

16.27 
1.36 
1.36 
1.36 

 1.36 רק אם מבוקש האישור
 לפני שהוגשה בקשה למתן צו

 עזבון

1.36 
0.41 

 0.13 שקלים חדשים לכל עמוד
 או חלק ממנו

 0.07 שקלים חדשים לכל עמוד
 או חלק ממנו

 0.13 שקלים חדשים לכל עמוד
 או חלק ממנו

 (9) ערעורים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-61967

 (10) בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט מחוזי לפי
 סעיף 62ג לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-

1971 
 תשלום אגרה זו פוטר מאגרה על הערעור שהוגש לאחר

 מתן הרשות

 חלס ה׳: ענינים שונים
 (1) הגשת קובלנה לפי סימן ב׳ של פרק ד׳ לחוק סדר הדין
 הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-71982, או ערעור של

 קובל פרטי על זיכוי הנאשם

 (2) בקשה למשלוח הודעת פשיטת רגל ומשלוח ההודעה
 (3) בקשה לבית משפט להזמנת עד להופיע לפני בורר

 (4) בקשה לעיון ארכיון בית משפט כמשמעותו בתקנות
 הארכיון, 81935

 (5) הוצאת החסנת מעוקלים ושמירתם
 (6) עריכת צוואה בפני הרשות לפי סעיף 22 לחוק הירושה,

 התשכ׳׳ה-91965 -
 (א) כשהיא נרשמת בידי השופט או הרשם

 (ב) כשהיא מוגשת לשופט או לרשם בכתב בידי המצווה
 (7) (א) הפקדת צוואה
 (ב) החזרת צוואה

 (ג) אישור מהמשרד המרכזי לצוואות

 (8) הצהרה או תצהיר בפני שופט או רשם -
 (א) למצהיר הראשון
 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (9) העתק מכל מסמך -
 (א) שנעשה בידי בית משפט ושאיננו העתק צילומי

 (ב) העתק צילומי שנעשה בידי בית משפט

 (ג) העתק שאינו צילומי ושניתן למוציא לאור שהוכר
 למטרה זו

 6 ם״ח התשכ״ז, עמי 116! התשכ״ט, עמ׳ 16.

 7 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 8 ע״ר 1935, תום׳ 2, עמ׳ 1262.

 9 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 63.
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 האגרה בשקלים חדשים

 (10) אישור העתקים מכל מ0מך, וכן בעד כל תעודה או אישור 0.07 שקלים חדשים לכל עמוד
 של שופט או חלק ממנו או לכל חתימה,

 לפי הענין

ר ג ה ה י ר  כ״ד בסיון התשמ״ז (21 ביוני 1987) א
 (חמ 3-87) סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 הןדעת בית הדין לעבודה (אגדות), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א(ב) לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשכ״ט-11969,
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1987 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 1986, שינוי האגתת
 יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום ד בתמוז התשמ״ז(1 ביולי 1987), כדלקמן:

 "תוספת דאשוגה

 (תקנה 2)

 חלק א׳: הבאת תובענה כששווי נושא התובענה, בעת הגשתה, ניתן לביטוי בכסף

ד ~ האגרה בשקלים חדשים ע ס י ה ו ו ם ש  א

 1. אינו עולה על 518 שקלים חדשים 2776
 2. עולה על 518 שקלים חדשים ואינו עולה על 2,767 שקלים 6.24

 חדשים
 3. עולה על 2,767 שקלים חדשים 8.30

 חלק ב׳: הבאת הליכים כששווי הנושא אינו ניתן להערכה בכסף או שאינם תובענות
 בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף, ובהליך שאינו
 הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה ואינו פטור מאגרה לפי
 תקנה 4, או שהאגרה בעדו נדחית לפי תקנה 6, ובעד

 דרישת הליך כזה 2.76

 חלק ג׳: בקשות לגית הדין הארצי

 כל בקשה לבית הדין הארצי לרבות בקשה להארכת מועד
 ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין 2.10

 חלק ד׳: ערעורים

 (א) ערעור על פסק• דין של בית דין אזורי מחצית האגרה שהיתה משת
 למת אילו היה הערעור תובענה

 (ב) ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשה לצו 2.10
 ביניים

 1 ק״ת התשכ״ט, עמי 2114.
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 האגרה בשקלים חדשים

 חלה ה׳: ענינים שונים

 (א) העתק מכל מסמך שנעשה בידי בית הדין ושאינו העתק 0.09 לכל עמוד או חלק ממנו
 פוטוסטטי

 (ב) העתק פוטוסטטי שנעשה בידי בית הדין 0.06 לכל עמוד או חלק ממנו
 (ג) העתק שאינו פוטוסטטי ושניתן למו״ל שהוכר לענין זה 0.03 לכל 2 עמודים או חלק

 מהם״

ה הגי י ר  כ״ד סיון התשמ״ז (21 ביוני 1987) א
 (!״* 3-813) סגן נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכד טרחת סגיגור),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974י (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים חדשים לפי תקנה 4(א) לתקנות, יהיו החל ביום ד׳
 בתמוז התשמ״ז (1 ביולי 1987) כדלקמן:

 תאור הפעולה בבימ״ש שלום בבימ״ש מחוזי בבימ״ש העליון

 עד 177

 59 עד 82

 71 עד 141
 30 עד 42

 עד 141

 30 עד 42

 עד 30

 34 עד 71
 19 עד 30

 19 עד 30

ר ג ה ה י ר  א
 סגן נשיא של בית משמט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 (1) תשלום חד פעמי בעד ישיבה נפרדת שנועדה
 לשחרור בערבות

 (2) תשלום חד פעמי בעד לימוד התיק, עבודות
 הכנה וישיבה ראשונה בבית המשפט

 (3) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה
 (4) תשלום חד פעמי בבית המשפט בשל ערעור
 כולל ישיבה ראשונה בבית המשפט אם ראה
 בית המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או

 הצריך פעולות הכנה מיוחדות
 (5) בערעור שבו לא קבע בית המשפט תשלום
 חד־פעמי כאמור בפסקה (4) בעד כל ישיבה

 כ״ד בסיון התשמ״ז (21 ביוני 1987)
 (חמ 3-245)

 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200¡ התשמ״ג, עמ׳ 1060¡ התשמ״ה, עמ׳ 998¡ התשמ״ו, עמ׳ 55, עמ׳ 1004, עמ׳ 1084 ועמי 1513
 התשמ׳׳ז, עמי 260 ועמי 975.

 העלאת שעורי
 שכר טרחת

 סניגורים
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