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 צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לקרקע שהוכרזה כגן לאומי),
 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א)(2) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961',
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. בעליה של קרקע שהוכרזה כגן לאומי לפי סעיף 6 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע
 ואתרי הלאום, התשכ״ג-21963, יהא פטור ממם רכוש עליה, כל עוד ההכרזה תקיפה.

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 2. תחולתו של צו זה משנת המס 1986.

 י״ג בחשון התשמ״ח (5 בנובמבר 1987)
 (חמ 3-2071)

 1 ם״ח התשכ׳׳א, עמי 100; התשמ״ז, עמי 5.

 2 סייח התשכ״ג, עמי 149; התשמ״ב, עמי 34.

 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה על איגרות חוב מסויימות)(מסי 2) (תיקון),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 התשט״ז-1956', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1(9) לצו עידוד החסכון(פטור ממם הכנסה על איגרות חוב מסויימות)(מס׳ 2),
 התשמ״ז-21987, במקום ״8%״ יבוא ״8.5%״, במקום ״4,500,000״ יבוא ״7,500,000״ ובמקום

 ״1989-1994״ יבוא ״1992-1997״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ד׳ באב התשמ״ז (30 ביולי 1987).

ם י ס  כ״זבכסלוהתשמ״ז(18 בדצמבר1987) משה נ
 (חמ 3-125) שר האוצר

 פטור לגן לאומי

 תחולה

 תיקון סעיף 1

 תחילה

 ס״ח התשט״ז, עמי 52! התשל״ו, עמי 159.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1162.

 צו הגנת הצרכן (סימון טובין - עודפי יצוא) (הודאת שעה) (תיקון),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981', וסעיפים 5, 15 ו־47
 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-ד2195, אגי מצווה לאמור:

 1. בצו הגנת הצרכן(סימון טובין - עודפי יצוא)(הוראת שעה), התשמ״ז-31987, בסעיף 2,
 במקום ״ט׳ בחשון התשמ״ח (1 בנובמבר 1987)״ יבוא ״כ״א בחשון התשמ״ט (1 בנובמבר

 1988)״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בחשון התשמ״ח (1 בנובמבר 1988).

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 ב׳ בכסלו התשמ״ח (23 בנובמבר 1987)
 (חמ 3-1556)

 סייח התשמ״א, עמי 298.
 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ׳ 24.

 ק׳׳ת התשמ׳׳ז, עמי 982.

 תיקון סעיף 2

 תחילה
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 תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147(א) וי151 לפקודת הבטיחות בעבודה ן נוסח חדשן,
 התש״ל-1970! (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״ארגז עזרה ראשונה״ - כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת!

 ״מגיש מאומן״ - אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף
 148 לפקודה:

 ״ממונה על הציוד״ - אדם שמונה על ידי המעסיק כאחראי על הימצאותם של פריטי עזרה ראשונה
 הנקובים בתוספת במקום עבודה בהתאם לתקנות אלה:

 ״מקום עבודה״ - מקום שהותו של עובד עקב עבודתו:

 ״מיתקן לטיפול עצמי״ - מיתקן בדגם שאישר מפקח העבודה הראשי המורכב באופן קבוע במקום
 עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי

 והמצוינים בחלק א׳ של התוספת:

 ״עזרה ראשונה״ - טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתיתו במקום עבודה:

 ״ערכת החיאה״ - ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אויר:

 ״ערכה ניידת״ - ערכה לעזרה ראשונה מיועדת לצוותים ניידים ולכל העובד במקום פתוח,
 המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ג׳ של התוספת:

 ״תיק עזרה ראשונה״ - ערכה להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפריטים
 המצוינים בחלק ב׳ של התוספת.

 2. בכל מקום עבודה חייבים להימצא בכל עת ארגז עזרה ראשונה לרבות מיתקן לטיפול חובת החזקת ארגז
ן עזרה ראשונה י י ו צ מ ם כ י ד ב ו ע  עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת שתכולתו תהיה בהתאם למספר ה

 בתוספת.

ל ערכת החיאה  3. בכל מקום עבודה תימצא ערכת החיאה בהישג ידם של מרב העובדים, אחת לכל קבוצה ש
 עד 25 עובדים.

ט סימון ל ו  4. מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה, ערכה ניידת וערכת החייאה יסומנו באופן ב
 במגן דוד אדום ובציון מטרתם.

 5. הממונה על הציוד יוודא - חובות הממונה
י צ י ל ה  (1) שהפריטים הנקובים בטור א׳ בתוספת יימצאו זמינים ובכמויות הדרושות לפי מספר ע

 העובדים כמצויין בטור ב׳ לצידם בכל עת.

 (2) שמסכת כים ונתיב אויר יימצאו בכל עת בערכת ההחייאה.

 6. לא ישתמש אדם בפריטים שבתיק עזרה ראשונה אלא אם כן הוא מגיש מאומן. תנאים לשימוש
 בתיק עזרה

 ראשונה

ת אמצעים פ ו  7. מפקח עבודה ראשי רשאי, לאחר שהתייעץ עם המחלקה לרפואה תעסוקתית של ק
 חולים, להורות כי במקום העבודה יוחזקו אמצעים ופריטים נוספים למתן עזרה ראשונה או אמצעי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
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 החייאה נוספים אם הוברר לו כי עקב תנאי העבודה, תהליכי ייצור, חשיפות אפשריות, המרחק
 למרכז רפואי או קשיי פינוי יש בהם צורך.

 ביטול 8. תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), התשל׳׳ג-72'219 - בטלות.

 תחילה 9. תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

 תוספת
 (תקנה 1)

 כמויות הפריטים לפי חלקים ומספר העובדים:

 עד 150 עובדים - ארגז עזרה ראשונה אחד על חלקיו לפי הצורך.
 לכל 150 עובדים נוספים או חלק מהם - ארגז אחד נוסף.

 העובדים הוא -
 טור ב׳
 מספר הפריטים כשמספר

 טור א׳

 מעל ל־150, לכל 25
 נוספים או חלק מהם

 מ־100
 עד 150

 מ־50
 עד 99

 מ־20
 עד 49

 מ־1
 עד 19

 חלל, א׳ - פריטים מיועדים למתקן לטיפול עצמי
 1. פדים מליגנין סטרילי בגליל רצוף שמאפשר

מ 4 25 50 75 100 15 ״ ס x  להפרידם בגודל 4

 2. סרט מדבק מסוג אספלנית ברוחב 1.5 בגליל רצוף
 ובגודל מתאים למתקן - הכמות במטרים 2 3 5 7 1

 3. תמיסת סביעור לחיטוי, באריזה מותאמת למתקן
- הכמות בםמ״ק 25 50 100 150 25

 4. טבליות להרגעת כאבים, באריזת תפזורת מותא
 מת למתקן 10 25 45 65 10

 חלה ב׳ - פריטים מיועדים לתיל, עזרה ראשונה
 לכל 150 נוספים

 או חלק מהם

 5. פדים מגזה סטרילית בגודל 3x4׳ ס׳׳מ 10 15 20 25 25

 6. גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס׳ימ ואורך 1 מ׳ 1 2 3 4 4

 7. סרטי אספלנית ברוחב 2 ם״מ 10 15 20 25 25

 8. אגדים ברוחב 5 ו־7 ס״מ 7 10 15 20 20

 9. תחבושות שדה אישיות 2 3 4 5 5

 10. משולשים (הצלע 90 ס״מ והבסיס 130 ס׳׳מ) 5 7 10 12 12

 11. סיכות בטחון, גדלים שונים 5 7 10 15 15

 12. טבליות להרגעת כאבים 10 15 20 25 25

 13. תמיסת םביעור לחיטוי הכמות בםמ״ק 25 50 75 100 100

 14. סרט גומי חוסם עורקים 1 1 1 1 1

 15. זוג מספריים 1 1 1 1 1

 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 19; התשל״ה, עמי 1395.
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 לכל קבוצת שדה
 או יחידה ניידת

 חלק ג׳ - פריםים מיועדים לערבה ניידת

 416פדים גזה סטרילית בגודל . 4x ס׳׳מ 10

 17. גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס״מ ואורך 1 מ׳ 2

 18. סרטים אספלנית ברוחב 2 ס״מ 5

 19. אגדים ברוחב 5 ו־7 ם״מ 5

 20. תחבושות שדה אישיות 2

 21. משולשים (הצלע 90 ם״מ והבסיס 130 ס׳׳מ) 3

 22. סיכות בטחון בגדלים שונים 5

 23. טבליות להרגעת כאבים 10

 24. תמיסת סביעור לחיטוי, הכמות בסמ״ק 50

 25. זוג מספריים קטנים 1

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 ב׳ בכסלו התשמ״ח (23 בנובמבר 1987)
 (חמ 3-1967)

i 

 תקנות שמידת הנקיון (היטל לשמירת הנקמן) (תיקון), התשמ׳יח-988ן

, בהסכמת שר 1 ! ^ - ד ״ מ ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 וי16 לחוק שמירת הנקיון, ה
 האוצר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . בתקנה 3 לתקנות שמירת הנקיון(היטל לשמירת הנקיון), התשמ״ז-21987(להלן - התקנות תיקון ״קנה 3
 העיקריות), בתקנת משנה (ו)(1) במקום ״רואה חשבון מוסמך״ יבוא ״רואה חשבון כמשמעותו

 בחוק'רואי חשבון, התשט״ו-31955״.

 2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 4

 ״תוקף 4. תוקפן של תקנות אלה עד יום ג׳ באדר התש״נ (28 בפברואר 1990)״.

ר י מ ק ש ח צ  ה׳ בשבט התשמ״ח (24 בינואר 1988) י
 (חמ 3-1823) ראש הממשלה ושר הפנים

 י ם״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 142.
2 ק״ת התשמ׳׳ז, עמ׳ 354. ; , 

 3 ס״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 26.
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 הודעת מחלות בעלי חיים (חשלום פיצויים), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדשן, התשמ״ה-1985 י,
 אני קובע לאמור:

 1. סכום הפיצויים המרבי שתשלם הממשלה לבעלו של בעל חיים שהומת לפי הוראות
 הפקודה יהיה כמפורש בתוספת לצדו של אותו בעל חיים.

 2. (א) בסעיף זה, ׳׳מדד״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ב) סכומי הפיצויים המרביים שבתוספת יועלו במועדים הקבועים להלן לפי שיעור
 עליית המדד כלהלן:

 (1) ב־1 בינואר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה
 לה, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו:

 (2) ב־1 באפריל של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה,
 לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה:

 (3) ב־1 ביולי של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה השנה,
 לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה:

 (4) ב־1 באוקטובר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה,
 לעומת המדד לחודש אפריל של אותה שנה.

 (ג) היה סכום הפיצויים פחות ממאה שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 חמישה שקלים: היה סכום הפיצויים יותר ממאה שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של

 עשרה שקלים.

 3. תחילתה של הודעה זו ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988).

 4. הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשמ״ז-21986 - בטלה.

 פיצויים בעד
 המתת בעלי חיים

 הצמדה למדד

 תחילה

 ביטול

 תוספת
 (סעיף 1)

 שיעור הפיצויים
 סוג בעלי החיים בשקלים חדשים

2,850 
2,200 

850 
1,700 
1,500 

900 
675 

1,700 
1,500 

 בר,ר
 פר רביה טהור

 פר רביה מעורב
 פר רביה מקומי (בלאדי)

 פרת חלב הרשומה בביקורת החלב
 פרת חלב שאינה רשומה בביקורת החלב

 פרת בשר מוכלאת
 פרה מקומית (בלאדי)

 עגלה בהריון מעדר בביקורת החלב
 עגלה בהריון שאינה בביקורת החלב

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 83.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 953.
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 שיעור הפיצויים-
 סוג בעלי החיים בשקלים חדשים

400 
 ועוד.2.50 בעד כל יום גידול
 נוסף מעל גיל 4 ימים ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא

 יעלה על 1,500
900 
240 

 ועוד 1.50 בעד כל יום גידול
 נוסף מעל גיל 4 ימים ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא

 יעלה על 900
675 
210 

 ועוד 0.85 בעד כל יום גידול
 נוסף מעל גיל 4 ימים ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא

 יעלה על 560
400 . 

 ועוד 2.50 בעד כל יום גידול
 נוסף מעל גיל 4 ימים ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא

 יעלה על 1,500
240 

 ועוד 1.80 בעד כל יום גידול
 נוסף מעל גיל 4 ימים ובלבד
 שהסכום המרבי הכולל לא

 יעלה על 900

900 
450 
450 
340 
160 

 ועוד 17 בעד כל חודש גידול
 נוסף ובלבד שהסכום המרבי

 לא יעלה על 240
85 

 ועוד 23 בעד כל חודש גידול
 נוסף ובלבד שהסכום המרבי

 הכללי לא יעלה על 200
440 

 עגלה מעדר חלב שאינה בהריון

 עגלה מכלוא בהריון
 עגלה מכלוא שאינה בהריון

 עגלה מקומית (בלאדי) בהריון
 עגלה מקומית (בלאדי) שאינה בהריון

 עגל מעדר חלב או מכלוא

 עגל מקומי (בלאדי)

 ציאן
 איל רביה שאישר משרד החקלאות

 איל רביה שלא אישר משרד החקלאות
 כבשה הרשומה בביקורת החלב

 כבשה שאינה רשומה בביקורת החלב
 טליה (בגיל חודש)

 טלה (בגיל חודש)

 תיש לבן או מעורב
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 שיעור הפיצויים
 סוג בעלי החיים בשקלים חדשים

240 
360 
240 
150 
100 

 ועוד 23 בעד כל חודש גידול
 נוסף ובלבד שהסכום המרבי

 הכללי לא יעלה על 200
50 

 ועוד 11.50 בעד כל חודש
 גידול נוסף ובלבד שהסכום
 המרבי הבולל •לא יעלה על

105 
30 

 ועוד 17 בעד כל חודש גידול
 נוסף ובלבד שהסכום המרבי

 הכולל לא יעלה על 85
27 

 ועוד 8.50 בעד כל חודש גידול
 נוסף ובלבד שהסכום המרבי

 הכולל לא יעלה על 70

2,850 
1,150 
3,400 

900 
900 
330 

1,500 
500 

63 
170 

 תיש שחור
 עז לבנה

 עז מעורבת
 עז שחורה

 גדיה לבנה או מעורבת (בגיל חודש)

 גדיה שחורה (בגיל חודש)

 גדי לבן או מעורב (בגיל חודש)

 גדי שחור (בגיל חודש)

 הלוטי פרפה
 סוס רכיבה גזעי

 סוס רכיבה בלתי גזעי
 סוס הרבעה
 סוס עבודה

 פרד
 חמור

 שונים
 גמל

 חזיר

 דבורים
 נחיל דבורים

 דבורית
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 הפיצויים בשקלים חדשים

 אפרוחים או
 אפרוחות

 סוג בעלי החיים ביצי דגירה בגיל יום אחד עופות מבוגרים

 עופות
 תרנגולות מגזע קל להטלה 0.24 1.15 7.20
 תרנגולות מגזע קל לרביה 0.24 1.25 7.70

 תרנגולות ותרנגולים מגזע כבד ורביה 0.47 3.40 11.00

 טמים
 אווזים 0.36 0.47 3.40

 ברווזים 1.25 1.80 13.20

 מולרדים 0.85 0.95 11.00
 ברברים 1.50 1.70 5.50

 תרנגולי הודו לבשר 0.95 1.25 13.70
 תרנגולי הודו לרביה 0.85 1.50 14.80
 פסיונים 2.80 6.80 23.00

 יונים 0.08 0.95 7.70

7.70 — — 

ן י ק מ ח ה נ י ר  כ׳ בכסלו התשמ״ח (11 בדצמבר 1987) א
 שר החקלאות

 הודעת אגרות חקלאיות, התשמ״ח-98$ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ׳׳א-1981 י,
 אני מודיע לאמור:

 1. בשל העליה במדד יעלו החל ביום י׳׳א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988) סכומי האגרות העלאת אגחות
 הקבועות בתקנות שלהלן, לשיעורים המפורטים להלן לצידן:

, בתקנה 19, בעד בדיקת  (א) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשל״ט-1979 2
 התוצרת:

 בשקלים חדשים

 פרחים, לכל 10 פרחים או חלק מהם 0.0048
 אגוזי אדמה, לטונה 1.20
 פירות, לטונה 2.95
 ירקות, לטונה 2.95
 תות שדה, למכל 0.036

 (ב) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), התשל״ה-
 31975, בתקנה 27 -

 (1) לכל מכל רגיל שנארז בו פרי הדר לפי סולם הגדלים כאמור בתקנות 0.015

 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1564¡ התשמ״ב, עמי 1388¡ התשמ׳׳ג, עמ׳ 226 ועמ׳ 674¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 130¡ התשמ״ה, עמ׳ 548.
 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 577: התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 977¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654! התשמ׳׳ז, עמי 1132.
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 בשקלים חדשים

 (2) בעד פרי בצובר מכפלה של 0.015
 במספר המכלים

 הרגילים שנכללים
 באותו מכל צובר

 (3) אגרת פיקוח על אריזה מחדש לכל מכל פרי שאושר לאריזה
 מחדש 0.025

 (4) אגרת פיקוח על אריזה מחדש של מכל צובר שאושר לאריזה
 מחדש מכפלה של 0.025

 במספר המכלים
 הנכללים באותו

 מכל צובר

,  (ג) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(יצוא ענבים), התשט״ו-1955 4
 בתקנה 17 - בעד בדיקת הפרי, לטונה 2.95

 (ד) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), התשל׳׳ד-51974,
 בתקנה 11 - בעד בדיקת האתרוגים, לכל אתרוג 0.80

 (ה) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), התשכ׳׳ט~61969,
 בתקנה 4 -

 בעד רשיון 26.50
 בעד העתק רשיון 9.50

 בתקנה 9 -
 בעד אישור 31.50
 בעד העתק אישור 9.50

 (ו) בתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), התשכ״ז-71967 -

 בתקנה 2(ה), לכל בקשה 55.00
 בתקנה 8 - אגרת רישום תכשיר 550.00
 בתקנה 13(ב) - בעד חידוש תעודת רישום 55.00

, בתוספת השישית,  (ז) בתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל״א־ ־1970 8
 תקנה 17, אגרות בדיקה -

 1. משלוח המכיל חומר ריבוי זרעים וזרעי תפוחי אדמה - מ־10 עד
 20 ק״ג 7.20
 לכל 10 ק׳׳ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.19
 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 300 טונות 0.30
 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 0.62

 4 ק״ת התשט״ו, עמ׳ 1134¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 1132.

 5 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 995¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 1132.

 6 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 755¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 83: וזתשמ׳׳ז, עמ׳ 1132.

 7 ק״ח התשכ״ז, עמ׳ 2628! התשמ״ד, עמי 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132.

 8 ק״ת התשל׳׳א, עמ׳ 25¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 1132.
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 בשקלים חדשים

 2. משלוח המכיל חומר ריבוי וגטטיבי (למעט תפוחי אדמה) -
 מ־10 עד 20 ק׳׳ג 7.20
 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.28
 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם 2.55

 3. משלוח שאינו מכיל חומר ריבוי -

 מ־10 עד 100 ק״ג 7.20

 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.80
 לכל סונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 100 טונות 0.15
 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן, עד למשקל של 1000 טונות 0.50
 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 0.44

 (ח) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזח־רין, סיאולן
 ומטאציל), התשכ״ח-91968, בתקנה 3(ב), בעד מתן רשיון 7.20

, בתקנה 2(ד), 1  (ט) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), התשל׳׳ב-01971
 בעד מתן רשיון 7.20

, בתקנה 19 -  (י) בתקנות הזרעים (מכירה), התשכ׳׳ה-1964״
 (א) בעד נטילת דוגמה 29.00
 בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם באותו יום ובאותו מקום 12.50

 (ב) דוגמה מכמות הכוללת יותר מ־25 שקים, תוספת לכל 5 שקים או חלק
 מהם י שלמעלה מ־25 0.61

, בתקנה 9, בעד מתן 1  (יא) בתקנות הזרעים (רשיונות מכירה), התשכ״ח-21967
 רשיון , 210.00

' ־•  (יב) •בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם), התש״ך-31960
 (1) בתקנה 30 - בעד אישור להפקה 210.00

 (2) בחלק א׳ לתוספת, זרעי דגן -

 בסעיף 13 - בעד הגשת בקשה, לדונם 0.62
 בסעיף 14 - בעד אישור זרעים, לטונה -

 זרעי יסוד או זרעים רשומים 9.90
 לטונה זרעים מאושרים 7.70

 (3) בחלק ב׳ לתוספת, סורגום מכלוא -
 בסעיף 15 - בעד הגשת בקשה לאישור שדה לזרעי יסוד ומאושרים -

 שטח השדה עד 4 דונם - לשדה 20.50

 שטח השדה מעל 4 דונם — לכל דונם נוסף 7.20

 9 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 1825¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654! התשמ׳׳ז, עמי 1132.

1 ק׳׳ת התשל״ב, עמ׳ 291: התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132. 0 

1 ק״ת התשכ״ה, עמי 446¡ התשמ׳׳ד, עמי 2654¡ התשמ״ז, ענו׳ 1132. 1 

י ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 224¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 1132. 2 

1 ק״ת התש״ך, עמ׳ 1448¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132. 3 
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 בשקלים חדשים

 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים -
 זני מכלוא וקו עקר זכרי - לטונה 20.50
 זרעי יסוד - לטונה 12.50

 (4) בחלק ג׳ לתוספת, אגוזי אדמה -
 בסעיף 16 - בעד אישור שדה, לדונם 2.00

 בסעיף 17 - בעד אישור זרעים מושבחים, לטונה 57.00

 (5) בחלק ד׳ לתוספת, כותנה -

 בסעיף 13 - בעד אישור שדה, לדונם 1.00

 בסעיף 14 - בעד אישור זרעים, לטונה 17.00

 (6) בחלק ה׳ לתוספת, תפוחי אדמה -
 בסעיף 29 - בעד בדיקה של שדה, לדונם 2.00

 בסעיף 30 - בעד אישור זרעים, לטונה 17.00

 (7) בחלק ו׳ לתוספת, תירס -
 בסעיף 22 - בעד רישום שדה, בשטח שאינו עולה על 4 דונם 20.50
 בשטח שעולה על 4 דונם, לכל דונם נוסף 7.20

 בסעיף 23 - בעד אישור זרעים, לטונה 20.50

 (8) בחלק ז׳ לתוספת, עגבניות -
 בסעיף 19 - בעד בדיקת שדה, לדונם 12.00

 בסעיף 20 - בעד אישור זרעים, לטונה 720.00

 (9) בחלק ח׳ לתוספת, תלתן אלכסנדרוני -
 בסעיף 18 - בעד אישור שדה, לדונם 0.74

 בסעיף 19 - בעד אישור זרעים, לטונה 20.50

 (10) בחלק ט׳ לתוספת, אספסת תרבותית -

 בסעיף 18 - בעד אישור שדה, לדונם 0.74
 בסעיף 19 - בעד אישור זרעים, לטונה 20.50

 (11) בחלק י׳ לתוספת, חסה -
 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 9.50
 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים, לקילוגרם 3.35

 (12) בחלק י״א לתוספת, מלון -

 בסעיף 17 - בעד בדיקת שדה, לדונם 2.00

 בסעיף 18 - בעד אישור זרעים, לטונה 150.00

 (13) בחלק י״ב לתוספת, עשב רודם -
 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 5.00

 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים, לטונה 120.00
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 בשקלים חדשים

 (14) בחלק י״ג לתוספת, מלפפונימ -

 (א) בעד אישור שדה, לדונם 3.00

 (ב) בעד אישור זרעים, לטונה 175.00

, בתוספת י  (יג) בתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשכ״ד-1964 4
 הראשונה -

/ שתילי הדר, בסעיף 7 - בעד סימון עץ 9.90  בחלק ב

 בחלק ג׳ - שתילי ורדים, בסעיף 14 - בעד כל שתיל שנכלל בתעודת

 משלוח 0.024

 בחלק ה׳ - שתילי אבוקדו, .בסעיף 5 - בעד אישור עץ ריבוי מסומן 12.50

 בתוספת השניה -

 בעד אישור מכירה 9.90

 בעד אישור למשתלה מאושרת, עד דונם אחד 15.00

 לכל דונם נוסף או חלק ממנו 7.20

 (יד) בתקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), התשל״ח-
 151978, בתקנה 40 -

 (א) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי -

 עד 2 דונם 20.00
 תוספת לכל דונם נוסף 3.35

 (ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים, לכל 100 יחורים או
 חלק מהם 0.17

 (ג) בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים, לכל 100 יחורים או
 חלק מהם 0.06

, בתקנה 1  (טו) בתקנות הזרעים(גידול פקעות סייפן ומכירתם), התשל״ג-61972
 22 - בעד מתן אישור לפקעות בגודל 10 ואילך, לכל 100 פקעות מאושרות

 או חלק מהן 0.17

, בתקנה 15- 1  (טז) בתקנות מחלות בעלי חיים(סימון גמלים), התשכ״ב-71962
־ • 9.50 גמל  בעד ביצוע הסימון, לכל ראש -

 (יז) בתקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית), התשל״ה- 81975/
 בתוספת, בעד תעודה וטרינרית -

 לבקר -

 בעד ראש בקר אחד 9.50
 בעד כל ראש בקר נוסף 4.75

 ק״ת התשכ׳׳ד, עמ׳ 1494 ו־1789! התשמ״ד, עמי 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1440¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמי 1132.
 ק״ת התשל״ג, עמי 364¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132.

 ק״ת התשכ״ב, עמי 1718¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 914¡ התשמ״ד, עמי 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 85¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 1132.
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 בשקלים חדשים

47.50 
4.75 

95.00 

9.50 

0.65 

3.35 

0.45 

9.50 

 לצאן -
 עד חמישה ראש צאן

 בעד כל ראש צאן נוסף
 אך לא יותר מאשר

 בעלי חיים ליצוא -
 לקבוצה עד שבעים וחמישה ראש בקר או ראש צאן

 לכל ראש בקר או צאן בנפרד

 בעלי חיים אחרים

 בתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן),
, בתקנה 5 - בעד טבילה או ריסוס של כל ראש צאן 1  התש״ך-91960

, בתקנה 3 2  בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל״ד-01974
- בעד מתן רשיון

 לבל ראש בשקלים חדשים

 (יח)

 (יט)

 אגרת הסגר אגרת הסגר
 בתחנת הסגר בעד שהייה בתחנת אגרת הסגר
 עד 8 ימים הסגר מעל ל־8 ימים במקום הסגר

7.40 3.75 
5.50 3.75 
3.75 1.90 
5.50 3.80 
3.75 1.90 
1.90 1.90 

 0.30 0.60 ולא יעלה על
 115.00 למשלוח

 3.80 15.00 ולא יעלה על
 560.00 למשלוח

 — 0.09 ולא יעלה על
 17.50 למשלוח

 1.90 1.90 ולא יעלה על
 160.00 למשלוח

 — 7.20 למשלוח לכל
 אלף או חלק ממנו

- 7.20 ולא יעלה על -
 125.00 למשלוח

18.50 
18.50 
9.30 

18.50 
9.30 
9.30 
0.78 

30.00 

0.15 

1.90 

 בתוספת -
 בקר לגידול, פיטום

 בקר לשחיטה
 עגלים ועגלות יונקים
 גמלים, סוסים ופרדים

 חזירים, חמורים כבשים ועזים
 כבשים ועזים לשחיטה
 עופות, יונים וצפורים

 כלבים, חתולים וקופים

 אוגרים, עכברים, חולדות
 וחזירי ים

 ארנבות, שפנים וחיות פרווה

 גוזלים

 אפרוחים וביצי דגירה

 ק׳׳ת התש״ך, עמ׳ 150; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ׳׳ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 991¡ התשל׳׳ט, עמ׳ 720; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ׳׳ז, עמ׳ 101; התשמ״ז, עמ׳ 1132.
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 לבל ראש בשקלים חדשים

 אגרת הסגר
 בעד שהייה בתחנת

 הסגר מעל ל־8 ימים

 •;גרת הסגר
 ־תהגת הסגר

 עד 3 ימים

 משלוח דבורים 18.50 למשלוח

 9.50 ולא יעלה על
 175.00 למשלוח

 חיות בר ממשפחת היונקים

 בשקלים חדשים

7.20 

95.00 

9.50 

47.50 

37.50 

0.37 
5.60 
5.60 
5.60 
3.40 
3.40 
0.46 
0.37 
0.30 
2.95 
2.20 
1.00 
1.20 
2.30 
2.55 

, בתקנה 14(ב) - בעד תעודת 2  (כ) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא)1
 שחרור

, בתקנה 3(א) - 2  (כא) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל״ד-21974
 בעד היתר

 בתקנה 8, בעד מתן תעודת שחרור -
 (1) לבשר, לכל טונה או חלק ממנה

 (2) לקרביים, לכל טונה או חלק ממנה

 (כב) בתקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים),
, בתקנה 4 - בעד מתן היתר ליבוא חד פעמי של תרכיב 2  התשל״ה-1975 3

 או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, לכל היתר

, 2  (כג) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי״ט-41959
 בתוספת, בעד חיסון -

 אבעבועות צאן
 אנפלםמה

 בבזיה
 בבזיילה

 ברוצלוזיס לבקר
 ברוצלוזיס לצאן

 בת שחפת (פרטוברקולוזים) לצאן
 דבר הבקר

 כחול הלשון לצאן
 כלבת לבקר

 לפטוספירוזיס בקר
 לפטוספירוזים לכל בעל חיים אחר

 סימום מעיים (עם טטנוס)
 סלמונלה בקר

 שחור השוק (ירמת)

 חוקי א׳׳י, כרד גי, עמ׳ 1605; ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1244; התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמי 85; התשמ״ז, עמי 1132.
 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 1338; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמ׳ 83; התשמ״ז, עמ׳ 1132.

 ק״ת התשי׳׳ט, עמ׳ 638; התשל״נז,' עמ׳ 724; התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654; התשמ׳׳ז, עמ׳ 84; התשמ׳׳ז,
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 בשקלים חדשים

 תיילריה 5.60
 גמרת, לכל ראש בקר, כבש או עז 0.78
 גמרת, לכל בהמה אחרת 1.00

 קדחת השקע האפריקאי -

 לכל ראש צאי 0.46
 לכל ראש בקר 0.66

 (כד) בתקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר),
- 2  התשל׳׳ו-51976

 בתקנה 16 -
 (1) בעד תעודת רישום -

 שהוצאה בידי רופא וטרינרי ממשלתי או מפקח 0.66
 שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל 0.45

 (2) בעד כפל תעודת רישום 9,30

 (3) בעד תווית סימון -
 שהוצמדה בידי רופא וטרינרי ממשלתי או מפקח 0.84
 שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל 0.65
 בתקנה 29 - בעד היתר להובלת בקר 8.00

, בתקנה 5 - בעד 2  (כה) בתקנות מחלות בעלי חיים(סימון צאן), התשל״ט-61978
 ביצוע הסימוי 2.00

, 2  (כו) בתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), התש״ך-71959
 בתקנה 10 -

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר (למעט בקר מגזע מקומי)
 וחזירים 1.20
 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע• מקומי 1.20
 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים 0.66

, בתקנה 2  (כז) בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד-81964
 51(ג) -

 בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר
 טרי או קפוא 37.50

 בתקנה 69(ג) -
 בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי 37.50

 בתקנה 73(א) -

 בעד בדיקת משנה לבשר טרי, לכל ק״ג 0.038

 בתקנה 73(ב) -
 בעד בדיקת משנה לבשר קפוא, לכל ק״ג 0.019

2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2678: התשמ״ד, עמ׳ 2654: התשמ׳׳ז, עמ׳ 114: התשמ״ז, עמ׳ 1132. 5 

2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 396 ו־1832; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ׳׳ז, עמ׳ 1132. 6 

2 ק״ת התש״ך, עמי 722; התשמ״ד, עמ׳ 2654: התשמ״ז, עמ׳ 1132. 7 

2 ק׳׳ת התשכ״ד, עמ׳ 837; התשמ״ד, עמ׳ 2654! התשמ״ז, עמ׳ 103: התשמ״ז, עמי 1132. 8 
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 בתקנה 79 (ו) -
 בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי, בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז 37.50
 בעד כל בהמה אחרת 37.50

 (כח) בתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד),
2, בתקנה 5 -  התשי׳׳ט-91959

 (1) בעד החזקה עד לתקופה של 10 ימים 28.50
 בעד כל יום נוסף 5.60

 (2) אם החיה נמסרה לפקח, אגרת הובלה 6.30

3, בתקנה 5 - בעד חיסון 8.00  (כט) בתקנות הכלבת (חיסון), התשל׳׳ד-01974
 (ל) בתקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי(מוצרי עוף),

 התשל״ז-1976'3 -
 בתקנה 7 - בעד ערר 13.00
 בתקנה 11 - בעד מתן כתב אישור למפעל שהוא משחטה בלבד 13.00
 למפעל שאינו כולל משחטה 26.50
 לכל מפעל אחר 41.00
 בתקנה 20 - בעד בדיקה, לכל שעת בדיקה במפעל ושעת נסיעה אליו וממנו 6.30

 בתקנה 23 - בעד ערר 28.50

 בתקנה 80(ג) - בעד -

 1. בדיקה בקטריולוגית - ספירת חיידקים, לדוגמה 20.00
 2. בדיקת נוכחות סלמונלה, סטפילוקוקים וכיוצא באלה, חיידקים

 לדוגמה/לסוג 9.50
 3. בדיקה כימית, לדוגמה 12.50
 4. בדיקה היסטולוגית, לדוגמה 9.50

 5. בדיקה לקיום שאריות אנטיביוטיקה, לסוג אחד של אנטיביוטיקה,
 לדוגמה 9.50

 6. בדיקה לשאריות הורמונים, לדוגמה 12.50
 7. בדיקה לשאריות חמרי הדברה, לדוגמה 12.50

 8. בדיקה לתכולת מים עודפים, לדוגמה 2.95
 9. בדיקה כימית -

 א. חלבון, סידן, זרחן, מלח, לדוגמה 9.50
 ב. % מים, לדוגמה 2.95
 ג. % שומן, לדוגמה 9.50
 ד. % אפר, לדוגמה 2.95

2 ק״ת התשי״ט, עמי 1724¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654: התשמ״ז, עמי 114¡ התשמ״ז, עמי 1132. 9 

3 ק׳׳ת התשל״ד, עמ׳ 723¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 86¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132. 0 

3 ק׳׳ת התשל״ז, עמי 82¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654: התשמ״ז, עמי 1132. 1 
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 בשקלים חדשים

 (לא) בתקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים),
 התשי״ח-1958-י, בתקנה 15, בעד אישור, לתיבה 0.08

 (לב) בתקנות הדיג, 331937 -
 בתקנה 2(3), בעד רשיון דיג 37.00
 בתקנה 2(3א), בעד רשיון דיג בים כנרת 93.00
 בתקנה 2(3ב), בעד רשיון דיג לשוטר 18.50

 בתקנה 2(9), בעד רשיון לסירות דיג בכנרת -
 לסירת רשת טבעת 1,850.00

 לסירת אמבטן 470.00
 בתקנה 2(10), בעד העתק רשיון דיג 18.50

 בתקנה 3(3), בעד רשיון לפריקת דגיס מספינות זרות 280.00

 (לג) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן),
- 3  התשל״ה-41975

 בסעיף 3, בעד היתר לשחיטת ראש בקר 2.10
 בסעיף 4, בעד היתר לשחיטת ראש צאן 0.22

 (לד) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו),
, בסעיף 14 - 3  התשל״ז-51977

 (א) לכל דבורית 7.20
 (ב) לכל דבורית שנוספה 7.20
 (ג) העברת דבורית למקום רעיה אחר 0.65

 (לה) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), התשל׳׳א-
 1971־*, בתוספת השלישית --

 בעד היתר ל -
 סיטונאי 180.00
 קמעונאי 58.00
 בעל מגרסה 58.00

 יצרן של תערובת לבעלי חיים -
 עד 5,000 טונות לשנה 340.00
 מ־5,000 עד 30,000 טונות, לכל 1,000 טונות נוספות 33.00
 מ־30,000 עד 100,000 טונות, לכל 1,000 טונות נוספות 21.00
 מעל 100,000, לכל 1,000 טונות נוספות 9.90

 מוצרי תחנות קמח, לכל מוצר 85.00
 מוצרי לוואי ומינרלים אחרים, לכל מוצר 155.00

 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1766; התשמ״ד, עמ׳ 2654! התשמ״ז, עמי 1132.
 ע״ר 1937, תוס׳ 2, עמ׳ 86; ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2654! התשמ׳׳ז, עמ׳ 78; התשמ״ז, עמי 1132

 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 622! התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשל׳׳ז, עמ׳ 2236! התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654! הוזשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשל״א, עמ׳ 518; התשמ״ד, עמ׳ 2654! הוזשמ״ז, עמ׳ 1132.
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 בשקלים חדשים

 כוספות סויה וכותנה, לכל מוצר 255.00
 כוםפות אחרות, לכל מוצר 110.00

 מקרואלמנטים ותחליפי חלב, לכל מוצר 255.00

 מוצרי לוואי מן החי, לכל מוצר 255.00

 ויטמינים כתוספת למזון לבעלי חיים, לכל מוצר 255.00

, בסעיף 3  (לו) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), התשכ״ז-1967 7
 2א, .בעד מתן רשיון 410.00
, בתקנה 8, בעד רשיון ציד 230.00 3  (לז) בתקנות להגנת חיית הבר, התשל׳׳ו־1976 8

, בתוספת - 3  (לח) בתקנות זכות מטפחים, התשל״ד-1974 9
 בעד בקשה לרישום בספר הזכויות 26.50
 אגרת פרסום י 26.50
 בעד פרסום של זכות עדיפה 26.50
 בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות 26.50
 ־ בעד בקשת השגה על קביעת שם הזן 12.50
 בעד רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפחים, לשנה אחת 26.50
 תוספת לאגרה לקיום זכות מטפחים עקב הארכת מועד לתשלום אגרה 12.50
 בעד בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה 56.00
 בעד עותק תעודת זכות מטפחים 7.20

 בעד בקשה לקבלת מסמך או אישור היוצא מאת הרשם או הלשכה ולא
 נקבעה לה אגרה אחרת 9.40

 בעד בקשה לתיקון ספר הזכויות או כל מסמך אחר או להשלמתם אם לא
 נקבעה אגרה אחרת 9.40

 בעד הגשת מסמכים בהליך על ריב 20.50
 בעד נוסח מאושר מכל דבר בספר זכות מטפחים או מסמך אחר הפתוח לעיון 9.40

 בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום כבעל זכות בזן 26.50

,4  (לט) בתקנות השבחת ייצור חקלאי(בעלי חיים)(עזי בית), התשי׳׳ז-01957
 בתקנה 11 (ג), בעד מתן האישור 3.35

, בתקנה  (מ) בתקנות הרופאים הוטרינריים (אבדן רשיונות), התשי׳׳ד-1954 י4
 4, בעד רשיון •חדש 9.50

, בתוספת - 4  (מא) בתקנות הפיקוח על קידוחי מים, התשט׳׳ז-1955 2
 בעד מתן רשיון קדיחה 95.00
 בעד רשיון לשינוי ציוד י 68.00

 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 1942: התשמ״ד, עמי 2654; התשמ׳׳ז, עפ׳ 1132.

 ק״ת התשל׳׳ז, עמ׳ 2631; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמי 1132.
 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 713; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמ׳ 100; התשמ״ז, עמי־1132.

 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1513; התשמ״ד, עמ׳ 2654; הוזשמ״ז, עמ׳.1132.
 ק״ת התשי״ד, עמי 672; התשמ״ד, עמי 2654; התשמ״ז, עמי 102; התשמ״ז, עמי 1132.

 ק״ת התשט״ז, עמי 164; התשמ׳׳ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמ׳ 1132.
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, 4  (מב) בתקנות המים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו), התשכ״ו-31966
 בתקנה 14, בעד רשיון הקמה אם ספיקתו של המכון היא -

 עד 50 מ״ק/שעה 95.00

 מעל 50 מ״ק/שעה 125.00
, בתקנה 2, בעד העתק 4  (מג) בתקנות המים (אגרת תעודות), התשכ״ג-1963 4

 מתעודה, לכל דף פוליו או חלק ממנו 7.20

, בתוספת השניה - 4  (מד) בתקנות היערות5

 1. בעד רשיון לתושבי כפרים להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער
° • 6  לצרכי בניה, שימוש ביתי וחקלאות 1

 2. בעד רשיון לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים שמורים ליער,
 לתקופה שלא תעלה על חודש, לכל ראש -

 (1) בקר 0.61
 (2) כבשים 0.21
 (3) עזים 0.50

 3. רשיון להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער לצרכי מלאכה
 ומסחר -

 (1) לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 1.30
 (2) לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 1.30

 (3) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי 1.30

 (4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 0.77

 (5) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 7.20

 (6) לכל גרופית זית 0.14

 (7) לכל שתיל זית משריש 0.28

 (8) לסיד, לכל טונה מטרית 2.95

 (9) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 1.30

 (10) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 1.30

 (11) לעצים שאינם סמוכי עץ ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית 1.30
 (12) לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי,

 לכל טונה מטרית 0.77

 4. רשיון לרעיית מקנה של זרים באזורים שמורים ליער -

 לתקופה שלא תעלה על חודש, לכל ראש -

 (1) בקר 0.77
 (2) כבשים 0.28
 (3) עזים 0.61

 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 512¡ התשמ׳׳ד, עמי 2654: התשמ׳יז, עמי 1132.
 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1427¡ התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמ׳ 1132.

ד גי, עמ׳ 1754¡ ע״ר 1942, תום׳ 2, עמ׳ 343¡ ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2654¡ התשמ״ז, עמי 102¡ התשמ״ז, עמי י  חא״י, כ
.1132 
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 בשקלים חדשים

 5. רשיון להפיק תוצרת יער מאדמת יער שהיא רכוש פרטי לצרכי
 מלאכה ומסחר -

 (1) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 1.30
 (2) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 1.30
 (3) לעצים שאינם סמוכי עצים ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית 1.30

 (4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 0.77

 (5) עצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי, לכל
 טונה מטרית 0.77

 (6) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 7.20
 (7) לסיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער,

 לכל טונה מטרית 1.30
 (8) לסיד שנשרף בעזרת דלק שאינו תוצרת יער,

 לכל טונה מטרית 1.30
 (9) לגזר עץ שארכו אינו עולה על מטר אחד,

 לכל טונה מטרית 1.30
 (10) לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 1.30

 (11) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת
 מטיפוס מקומי 1.30
 (12) שיחי הדסים - לכל ענף 0.14

 (13) לכל טונה של זרעים או חלק ממנה 12.50
 6. רשיון לכרות עצים מוגנים, לכל רשיון 9.50

, 4  (מה) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים), התשכ״א־61960
 בתקנה 4, בעד הרכבת חיסון, לכל זריקה 1.30

,4  (מו) בתקנות השבחת ייצור חקלאי(בעלי חיים)(בקר לחלב), התשי׳׳ז-71957
 בתקנה 9, בעד אישור פר רביה -

 (1) בעד אישור קבע 9.60
 (2) בעד אישור זמני 6.30

, 4  (מז) בתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ״ב-81982
 בתקנה 2(ד) - בעד רשיון 10.00

,4  (מח) בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ׳יב-91982
 בסעיף 20 -

 (א) בעד בקשה לרישום תכשיר 275.00
 (ב) בעד בדיקת תכשיר, בהתאם להיקף הבדיקה מ־1,050 עד 5,600.00

 (ג) בעד תעודת רישום 275.00

 (ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תוית אריזה 180.00
 (ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר 190.00

 ק״ת התשב״א, עמ׳ 87; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמ׳ 1132.

 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 688; התשמ״ד, עמי 2654; התשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1004! התשמ״ד, עה׳ 2654; התשמ׳׳ז, «מ׳ 1132.

 ק״ת התקמ׳׳ב, עמ׳ 1668; התשמ״ד, עמ׳ 2654; התשמ״ז, עמי 84; התשמ״ז, ענו׳ 1132.
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, בתקנה 5  (מט) בתקנות הגנת הצומח(מניעת מחלת הטריסטזה), התשכ״ב-01961
- 6 

 בעד בדיקת עץ 6.30
 בעד סימון ורישום עץ 2.20

, 5  (נ) בתקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), התש״ם-11980
 בתקנה 5, בעד בקשה לכלול זן ברשימת הזנים 31.50

 (נא) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה
 ורביה של עופות וגידול פרגיות), החשמ׳׳א- 521981, בסעיף 53א.

 בעד רשיון 200.00

 (נב) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ״ג-
 1983", בסעיף 10, בעד כל תעודת משלוח -

 (1) לבקר שגילו עד 4 חדשים, מכפלה של מספר ראשי הבקר הרשומים
5.00 -  בתעודת המשלוח ב

 (2) לבקר שגילו מ־4 חדשים ומעלה, מכפלה של מספר ראשי הבקר
 הרשומים בתעודת המשלוח ב- 10.00

 (נג) בתקנות להגנת חיות הבר (כללים למתן היתר מיוחד לצידת צבי),
 התשמ״ו-41986י, בעד מתן היתר לצידת צבי 100.00

ר י א ר בן מ י א  ט״ו בכסלו התשמ״ח (6 בדצמבר 1987) מ
 (חמ 1181—3) המנהל הכללי של משרד החקלאות

 ק׳׳ת התשכ׳׳ב, עמ׳ 413; התשמ״ד, עמ׳ 2654! התשמ״ז, עמי 1132.

 ק״ת התש״ם, עמי 1965! התשמ״ד, עמ׳ 2654! התשמ״ז, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשמ״א, עמי 876; התשמ׳׳ג, עמ׳ 674; התשמ״ד, עמי 2654; התשמ״ז, עמי 1132.

 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1721! התשמ״ד, עמי 2654; התשמ״ו, עמ׳ 1132.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1506; התשמ״ז, עמי 1132.

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 03, התשמ״ח-988ז

, אני קובע לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-11978

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח-21978 (להלן - ההיתר הכללי), בהגדרת
 ״בעל פטורי׳ במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) הוא נמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת ארעי או קבע, או נכנס לישראל
 על פי אשרת עולה ונתקיימו תנאים אלה:

 (א) לא מלאו 30 שנה מיום שנכנס לישראל לראשונה או שהה בה לראשונה על פי
 אחת האשרות האמורות, לפי המוקדם: .

 (ב) ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987) לא מלאו 20 שנה מיום שנכנס
 לישראל לראשונה או שהה בה לראשונה על פי אחת האשרות האמורות, לפי

 המוקדם״.

 1 סייח התשל״ח, עמי 108, עמ׳ 206.

 2 ק״ת התשל׳׳ח, עמי 1006; התשמ״ח, עמ׳ 82.

50 
51 
52 
53 
54 
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 2. בסעיף 27(א) להיתר הכללי, בפסקה (2), אחרי ״2(14)״ יבוא ״עד 2(16)" ובמקום ״21א" תיקון ס׳!יף 27
 יבוא ״21ב״.

 3. בסעיף 35(ג) להיתר הכללי, במקום פסקאות (1) ו־(2) יבוא: תיקון סעיף 35

 ״(1) (א) המיר את הסכום האמור למטבע ישראלי ובלבד שחלפו שנים עשר חדשים
 לפחות מיום ההמרה למטבע ישראלי עד יום קניית מטבע החוץ כאמור: או

 (ב) הפקיד את הסכום האמור בפקדון תושב לפני יום ה׳ באב התשמ״ה (23 ביולי
.(1985 

 (2) היה בעל פטור, ברציפות, בתקופה שבין יום ההמרה למטבע ישראלי לבין יום קניית
 מטבע החוץ כאמור: לעניו חישוב הרציפות לא תבוא במנין תקופת שהות בחוץ לארץ.

 (3) לגבי בעל פטור לפי פסקה (1) שבהגדרת בעל פטור - לא מלאו 20 שנה מיום שנכנס
 לישראל לראשונה או שהה בה לראשונה על פי אחת האשרות המפורטות בפסקה האמורה,

 לפי המוקדם.

 (4) הוכיח להנחת דעתו של הסוחר המוסמך כי טרם ניצל את זכות ההמרה החוזרת״.

ר ב  4. על אף האמור בסעיף 3, יחול סעיף 35(ג)( 1 )(א) להיתר הכללי, כנוסחו לפני תיקונו בהיתר הוראת מ
 זה, לגבי המרה למטבע ישראלי שבוצעה לפני תחילתו של היתר זה.

 5. תחילתו של היתר זה ביום ט״ז בשבט התשמ״ח (4 בפברואר 1988). תחילה

י נ ו ר צ ד ח ד ו  י״ד בשבט התשמ״ח (2 בפברואר 1988) ע
 >חמ 3-419) המפקח על מטבע חוץ
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 המחיר 2.16 שקלים חדשים 0334-2883 א155 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




