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 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים) (תיקון),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985', בהסכמת שר

 האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, תקנה 6 -  ביטול תקנה 6 1, בתקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ״ז-21987

 בטלה.

ר י ר הם ש ר  כ״זבסיוןהתשמ״ח(12 ביוני1988) אב

 (חמ 3-1922) שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 31.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 906.

 תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83(א) ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-

(להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ובאישור ועדת החוקה, חוק 11984 

 ומשפט של הכנסת לפי סעיף 83(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקי! תקנה 12 1. בתקנה 12 לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח-21987 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) ברישה, במקום ״ישתנו״ יבוא ״יועלו״!

 (ב) בפסקאות (1) ו־(2), אחרי המלים ״1 באפריל״ ו־״1 באוקטובר״ בכל מקום

 יבוא: ״יום ההעלאה (להלן - יום ההעלאה)״.

 (2) תקנת משנה (ג) תסומן (ד) ולפניה יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה(א),יועלו האגרות בכל יום העלאה רק אם שיעור

 העליה במדד הגיע ל־5% לפחות: לא הגיע השיעור האמור ל־5%, יצטבר שיעור

 העליה לשיעור שיחושב ביום ההעלאה הבא אחריו, וכן הלאה עד שהשיעור המצטבר

 מיום ההעלאה האחרון יגיע ל־5% לפחות.״

 תיקון התוספת 2. בתוספת לתקנות העיקריות -

 (1) בפריט 2(א), אחרי ״בבית המשפט העליון״ יבוא ״לרבות הגשת ערעור על החלטת

 הרשם״.

 (2) בפריט 7, בסופו יבוא:

 ״(ג) הגשת ערעור או ערר בבית משפט השלום 100״.

 (3) בפריט 8, בסופו יבוא:

 ״(ג) בבית דין לשכירות - 50״.

 1 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 221.
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 (4) בפריט 13 -

 (1) בדישה, המלים ״לבית משפט״ - יימחקו.

 (2) בפסקה (א) יבוא: ״או בבית דין לשכירות - 50״.

 (5) בפריט 15, המלים ״מסירת צוואה״ - יימחקו.

ר י ר ם ש ה ר ב  י׳ באב התשמ״ח (24 ביולי 1988) א

 >חמ 3-87) שר המשפטים

 תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשמי׳ח-1988

, וסעיף 83(א)(3) לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-11967

 בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט

 של הכנסת לפי סעיף 83(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 5 לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח-31968 (להלן - תיקון תקנה 5׳
 התקנות העיקריות) -

 (1) בכותרת השוליים, המלים ״ודחיית תשלום אגרה״ - יימחקו:

 (2) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות 13 או 19 לתקנות בית

 משפט(אגרות), התשמ״ח-41987 (בתקנה זו - תקנות האגרות) לא תחול עליו חובת

 תשלום אגרה בהוצאה לפועל בשל ההליך שבעבורו קיבל את הפטור כאמור: לענין

 תקנת משנה זו, ״הליך״ - כמשמעותו בתקנות האגרות.״

 (3) בתקנת משנה (ב), במקום ״לפי תקנה 16״ יבוא ״לפי תקנה 19״:

 (4) תקנת משנה (ג) - בטלה.

 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (ד) ו־(ה) - יימחקו, ותקנות משנה (ו) ן-(ן) תיקיו תקנה 6
 יסומנו כסדרן (ד) ו־(ה).

 3. במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 9

 ״חישוב האגרה 9. בחישוב האגרה לפי שווי הענין - כל חלק של 100 שקלים חדשים של שווי

י הענין העולה על 50 שקלים חדשים ייחשב כי100 שקלים חדשים וחלק של 50 ו ו ^ י נ ע  ה

 שקלים חדשים או פחות לא יובא בחשבון.

 4. בתקנה 10 א לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 10א

 (1) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ישתנו האגרות רק אם שיעור העליה במדד
 הגיע ל־5% לפחות מיום השינוי האחרון; לא הגיע השיעור האמור ל־5%, יצטבר

 1 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 116.

 2 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.

 3 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132: התשמ״ו, עמי 45.

 4 ק״ת התשמ״ח, עמי 221.
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 שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה, עד שהשיעור

 המצטבר מיום ההעלאה האחרון יגיע ל־5% לפחות.״

 (2) תקנת משנה (ד) תסומן (ה) ולפניה יבוא:

 ״(ד) אגרה, שכר או הוצאות שסכומם מסתיים בשבר של שקל חדש, ייראה השבר

 שהוא חמישים אגורות או יותר כשקל חדש שלם, וסכום השבר שהוא פחות מחצי

 שקל׳־- בטיל״.

 החלפת התוספת במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 בשקלים חדשים

 1% מהשווי בעת
 הגשת הבקשה ולא

 פחות מ־20

20 

40 

 1% מהשווי בעת
 התשלום

40 

 1.25% מהשווי

 בעת הגשת

 הבקשה ולא

 פחות מ־15

 פטור

 .פטור

 פטור

 פטור

 1 לכל עמוד

 1 לכל עמוד

 פטור

 2 לכל שאילתה

 פטור

 "תוספת

 (א) האגרה בעד -

 (1) בקשה לביצוע של פסק־דין או של חיוב שדינו כפסק דין
 שהסכום בהם קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר

 (2) בקשה לביצוע פסק־דין להחזרת מטלטלין

 (3) בקשה לביצוע פסק־דין לפינוי מקרקעין, לסילוק יד או

 להחזרת חזקה

 (4) בקשה לביצוע פסק־דין למזונות

 (5) בקשה לביצוע פסק־דין בענין שאינו מפורט בפריטים(1) עד
 (4) לעיל

 (6) בקשה לביצוע שטר

 (7) בקשה בדרך המרצה, לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר

 (8) בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף 70 לחוק

 (9) בקשה,למתן צו מאסר לשם ביצוע פםק־דין למזונות

 (10) בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב

 (11) העתק מכל •מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל

 (12) אישור העתק כמתאים למקור

 (13) הזמנת תיק גנוז, כולל העיון בו

 (14) שאילתה

 (ב) השכר לביצוע עיקול בעד -

 (15) (א) המצאת צו עיקול לבנק, לרשם המקרקעין, למשרד

 הרישוי או למוסד אחר
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 בשקלים חדשים

20 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

24 

24 

8 

 75% מהשכר

 כאמור בפריטים

 (ב) עד (ד) לפי

 הענץ

 1% מהמחיר
 שהושג באותה

 מכירה

30 

 0.5% מהמחיר

 שהושג באותה

 מכירה

ר י ר  אברהם ש

 שר המשפטים

 (ב) פעולה שבוצעה כהלכה של -

 עיקול מטלטליו המצריך כניסה לחצרים

 חיפוש

 מסירת נכס או קטין

 מסירת הודעת פינוי

 (ג) פעולה שבוצעה כהלכה של -

 הוצאת מטלטליו מעוקלים

 פינוי בפועל של מקרקעין

 הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול

 תפיסת מכונית

 ניהול מכירה פומבית

 (ד) פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה

 (ה) תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד המוציא

 לפועל

 (ו) תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית (שאינו פקיד של

 בית המשפט)

 % (ג) האגרה בעד -

 (א) הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל

 (ב) מכירת מקרקעין או מטלטלין

 י׳ באב התשמ״ח (24 ביולי 1988)

 (חמ 3-88)

 תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשמ״ח-988ו

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק המשכון, התשכ״ז-11967

 הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2, ,אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ״ז-31967 (להלן - התקנות העיקריות), תיקון תקנה 16א
 במקום תקנה 16א יבוא:

 16א. (א) האגרות לפי תקנות אלה ישתנו פעמיים בשנה, לפי שיעור עליית

 המדד כמפורט להלן:

 ״הצמדה למדד

 י סייח התשכ״ז, עמי 48.
-י סייח התשל׳׳ה, עמי 206; התשמ״ג, עמי 58.

 י ק״ת התשכ״ז, עמי 2345! התשמ״ח, עמי 399.
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 (1) ב־1 באפריל, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש

 פברואר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו:

 (2) ב־1 באוקטובר, לפי שיעור" עליית המדד שפורסם בחודש

 אוגוסט שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

 (ב) אגרה מוגדלת כאמור בתקנה זו שסכומה עולה על 49 אגורות

 תעוגל כלפי מעלה לשקל חדש שלם, ואגרה שסכומה עד 49 אגורות לא תובא

 בחשבון.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), יועלו האגרות בכל יום העלאה

 רק אם שיעור העליה במדד הגיע ל־5% לפחות: לא הגיע השיעור ל׳5% יצטבר

 שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום'ההעלאה הבא אחריו, וכן הלאה עד

 שהשיעור המצטבר מיום ההעלאה האחרון יגיע ל־5% לפחות.

 (ד) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת

 השניה כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.

 2. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת שניה
 (תקנה 16)

 1 . בעד רישום הודעת מישכון או מישכון נוסף או הגדלת היקף החיוב

 2. בעד רישום הודעת העברת מישכון: רישום תסיבת מישכון:

 רישום הודעה על תיקון תנאי מישכון: רישום תסיבת הנכס

 הממושכן ורישום הודעה על פדיון מישכון או פדיונו החלקי

 3. בעד כל פעולה אחרת של הרשם, על פי התקנות

 4. בעד עיון בכרטסת

 5. בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו או במסמכים
 בלבד - לגבי כל הודעת מישכון

 6. בעד קבלת העתק של מסמך או נסח מרישומים השמורים בלשכה

 האגרה בשקלים חדשים

25 

20 

 ־ 10

3 

 1 בעד כל

 עמוד או

 חלק ממנו

 1 עבור כל

 עמוד או

 חלק ממנו

 פטור מאגרה״

ר י ר הם ש ר  אב

 שר המשפטים

 בעד אימות העתק של מסמך או של נסח מרישומים השמורים

 בלשכה
.7 

 8. ביטול רישום

 י׳ באב התשמ״ח (24 ביולי 1988)

 (חמ 3-812)

 החלפת התוספת
 השניה
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 צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית), התשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״מילתה״ - הלוואה בסכום כולל של 8,547,172 דולר ארה׳יב שתועמד לרשות הגדרה
 מדינת ישראל מקרדיט קומרסיאל דה פרנס ובנק פרנםס דה קומרס אקםטרייר.

ם י ס  משה נ

 שר האוצר

 2. ההכנסה מריבית המשתלמת על המילווה תהיה פטורה ממס.

 ב׳ בתמוז התשמ״ח(5 ביולי 1988)

 (וזמ 3-763)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; סייח התשמ״ז, עמי 2.

 צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ),
 החשמ״ח-988ו

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה1
 חוק־יםוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

A.I לתושב חוץ שאינו מנהל עסק או משלח יד בישראל, פטור ממס .P ק ״ ^  1. ריבית שמשלמת י

 על שטר הון מסדרה שהונפקה בשנת 1988 בערבות מפעלי נייר אמריקאים ישראליים בע״מ, תהא

 פטורה ממס אם נתמלאו התנאים שקבע המפקח על מטבע חוץ בבנק ישראל לענין ההנפקה

 האמורה.

ם י ס  משה נ

 שר האוצר

 א׳ בתמוז התשמ״ח(16 ביוני 1988)
 (חמ 3-1895)

 דיני מדינת ישראל, גוסח חדש 6, עסי 120.

 תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (החזקת מטבע חוץ) (תיקון),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-1961',

 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות להשקעות משותפות בנאמנות (החזקת מטבע חוץ), התשמ״א-21980, תיקו! תקנה 1

 בסופה יבוא: ״ואולם בקרן שאושרה לבעלי חשבון פקדון תושב חוץ(פת״ח) בלבד אחוז המזומנים

 לא יעלה על 25 אחוזים מכלל נכסי הקרן.״

ם י ס  י״ח בתמוז התשמ״ח (3 ביולי 1988) משה נ

 (חמ 3-1270) שר האוצר

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 84; התש״ם, עמי 156.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 4.
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 תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר)(תיקון),
 החשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1975'׳ ובאישור ועדת הכספים

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תקוו תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות מם ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר),

, במקום ״50,000״ יבוא ״60,000״.  התשמ״ז-21987

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ב־1 לחודש לאחר פרסומן ברשומות.

ם י ס  כ״הבתמוזהתשמ״ח(10 ביולי1988) משה נ

 וחמ3-989) שר האוצר

 י ס״ח התשל״ו, עמי 52: התשמ׳׳ו, עמי 264.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 486.

 צו הביטוח הלאומי (הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127יט(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 התשכ״ח-1968', לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,

 אני מצווה לאמור:

 העלאת השיעור 1. השיעור הנקוב בסעיף 127יט(א) לחוק ישונה מ־5% לי10% מאומדן הגביה השנתית של

ה דמי ביטוח אבטלה לשנת הכספים 1988. ל ט י ת א ע י נ מ  ל

 י״ד בתמוז התשמ״ח(29 ביוני 1988) משה קצב

) שר העבודה והרווחה m 3-787 

 ס״ח התשכ״ח, עמי 108; התשמ״ז, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1065.

 תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה) (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 137 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-

 1968', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות  1 . אחרי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי(חלוקת קיצבה), התשמ״ד-11984
 העיקריות), יבוא:

 ״תנאי לחלוקת 8א. (א) קיצבה של שוהה במוסד תחולק לפי תקנות אלה אם הזכאי לקיצבה

ה שהה במוסד 90 ימים, מהם 60 ימים רצופים, תוך תקופה של 12 חדשים שקדמו ה ו ל ש ה ש ב צ י  ק

 במוסד
 ליום שבו נתקבלו מהגוף הציבורי הפרטים האמורים בתקנה 9(א).

 (ב) קיצבה לפי תקנה זו תחולק החל ב־1 בחודש שלאחר החודש שבו

 נתקבלו הפרטים האמורים בתקנה 9(א).״

 תיקון תקנה 8

 י ם״ח התשכ״ח, עמי 108: התשמ״ז, עמ׳ 125.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1961.
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 2. בתקנה 12(א) לתקנות העיקריות, פסקה (2) - תימחק. תיקיו תקנה 12

 3. . תחילתן של תקנות אלה ב־1 בחודש שלאחר מועד פרסומן. תחילה
 י״א בתמוז התשמ״ח(26 ביוני 1988) מ ש ה ק צ ב

 1חמ 3-1776) שר העבודה והרווחה

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ה ו־43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954',

 בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות וגיהות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ולפי

 סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש׳׳ל-21970, אני מתקין תקנות אלה:

 1; בתקנה 17 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תיקון תקנה 17
 התשמ״ד-31984, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) תקפן של תקנות אלה עד יום כ״ב בתמוז התש״ן (15 ביולי 1990)׳׳.

 י״אבתמוזהתשמ״ח(26ביוני1988) משה קצב

 >חמ 3-1727) י שר העבודה והרווחה

 סייח התשי״ד, עמי 205.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1965; התשמ״ו, עמי 1105.

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו־43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954', לאחר

 התייעצות עם שר הבריאות ולאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר

 של עובדים במדינה ובארגון מעבידים שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, בהתייעצות עם

 מועצת המוסד לבטיחות וגיהות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

! החלת תקנה 10 ה 0 נ ק  1. בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ׳׳ד-21984, במקום ת
 יבוא:

 ״תחולה 10. תקפן של תקנות אלה עד יום כ״ב בתמוז התש״ן (15 ביולי 1990)״.

 ט׳ בתמוז התשימ״ח(24 ביוני1988) משה קצב

 (חמ 3-1727) שר העבודה והרווחה

 י סייח התשי״ד, עמי 205.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1964; התשמ״ו, עמי 1104.
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 תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק שירותי תיירות, התשל״ו-1976', ובאישור ועדת הכלכלה

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ״ז-21967 (להלן - התקנות), במקום
 הגדרת ״הממונה״ יבוא:

 ״הממונה״ - עובד מדינה שהשר מינה לענין תקנות אלה.״

 החלפת תקנות 2. במקום תקנות 2 ו־3 יבוא:
 2 ו־3

 ״כשירות לרשיון 2. הממונה רשאי לת.ת למבקש רשיון מורה דרך אם התקיימו בו כל אלה:
 מורה דרך

 (1) הוא תושב ישראל:
 (2) מלאו לו 21 שנים!

 (3) אין לגביו רישום במרשם הפלילי על עבירה שיש עמה קלון:

 (4) עמד בבחינות לפי תקנות אלה.

 3. (א) מי שהתקיימו בו הוראות תקנה 2, רשאי להגיש לממונה בקשה למתן רשיון בטופס
 שקבע הממונה למתן רשיון מורה דרך.

 (ב) לבקשה יצורפו שני צילומי דרכון של המבקש וכן אישורים נוספים כפי שידרוש

 הממונה״.

ר י ר הם ש ר  ד׳ באב התשמ״ח(18 ביולי1988) אב
 >חמ3-325) שר התיירות

* 
 1 ם״ח התשל״ו, עמי 228¡ התשמ״ז, עמי 151.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 1156; התשמ״ח, עמי 286.

 הגשת בקשה
 למתן רשיון

 אברזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים) (תיקון),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,

 התשכ״ג-1963', אני מכריז לאמור:

, בתוספת,  תיקון התוספת 1. באכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל״א-21971

 בסוף קבוצת הדומם יבוא:

 ״מאובנים כל הארץ״

 י׳ בסיון התשמ״ח(26 במאי 1988) א ר י ה נ ח מ ק י ן

 >חמ 3-650) שר החקלאות

 1 ם׳׳ח התשכ״ג, עמי 149; התשמ״ב, עמי 34.

 2 ק״ת התשל׳׳א, עמי 730.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 119), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמי׳ו-1985,

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש^ה) (מחירים מרביים תיקו! התוספת
 למצרכים), התשמ״ו-21986, בחלק עשרים, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־בי:

 טור ב׳
 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ

 תחילה

0.39 

0.42 

"0.39 

ם י ס  משה נ

 שר האוצר

 ״מלח שולחן מעולה 1 ק״ג שקית או חבילה 0.48

 מלח מטבח מעולה ״גביש״ 1 ק״ג שקית או חבילה 0.50

 מלח מטבח רגיל 1 ק׳׳ג שקית או חבילה 0.48

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בתמוז התשמ״ח (16 ביוני 1988).

 כ״ז בסיון התשמ״ח(12 ביוני 1988)

 (חמ3-1978)

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 380! התשמ״ח, עמי

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 20ו), החשמ״ח-988ן

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1 . בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), התשמ״ו־־21986, בחלק תיקון התוספת
 תשעה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו המחירים הנקובים לצדם

 בטורים א׳ ו־ב׳:

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 z ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380; התשמ״ח, עמי 1019.
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 טור א׳ טור ב׳ £
 המחיר בשקלים חדשים במכירה בחבילות לצרכן -

 המצרך המשקל כולל מע״מ באזור אילת

 ״קמח תופח

 מתוצרת ״אסם״ 1 ,ק״ג 1.84 1.60

 קמח תופח ״אפיכל״

 מתוצרת ״מטע״ 350 גרם 0.70 0.61

 קמח תופח

 מתוצרת ״אסם״ 350 גרם 0.72 0.63״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ט בתמוז התשמ״ח (4 ביולי 1988).

 י״ד בתמוז התשמ״ח(29 ביוני 1988)

 (חמ3-1978)

ם סי ו משה נ י ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 הודעת ניירות עדך (אגרת כקשה למתן היתד לפרסום תשקיף) (מס׳ 2),
 התשמ״ח-1988

 בהתאם לתקנה 1(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),

 התש״ל-1970' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון הסכום 1 . עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות והוא יהיה, החל ביום ט״ז בתמוז *

ע התשמ״ח (1 ביולי 1988), 902 שקלים חדשים. ו ב ק  ה

ץ י ב ק ט נ י מ ה י ר  ד׳ בתמוז התשמ״ח(19 ביוני 1988) א

 >חמ 3-926) יושב ראש רשות ניירות ערך

 ק״ת התש״ל, עמי 1446! התשמ״ד, עמ׳ 672; התשמ״ז, עמי 1098.

 הודעת ניירות עדך (אגרה שנתית), התשמ״ח-988ו

 בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ״ד-1984' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכומי 1. עקב שינוי המדד עודכנו סכומי האגרה שנקבעו בתקנה 2 לתקנות והם יהיו החל ביום א׳

ה בתמוז התשמ״ח (16 ביוני 1988) - י ג  א

 (1) בתקנת משנה (א), 7,143 שקלים חדשים:

 (2) בתקנת משנה (ב), 5,359 שקלים חדשים.

ץ י ב ק ט נ י ה מ י  ה׳ בתמוז התשמ״ח(20 ביוני1988) אר

 >חמ 3-926) יושב ראש רשות ניירות ערך

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 1868; התשמ״ז, עמי 1007.
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 צו המועצות המקומיות (א) (מגדל־העמק, ביטול), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, פרט (פ׳׳ה) - בטל. ביטול פרט  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950
 פייה בתוספת

 הראשונה

 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית מגדל־העמק ערב תחילתו הקניית מקרקעין

 של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, יוקנו

 לעירית מגדל־העמק.

 3. כל המטלטלין של המועצה המקומית מגדל־העמק, כל החובות שחבים לה וכל הקניית מטלטליו,,
_ חובות והתחייבויח ק מ ע ה . ל ד ג ת מ י ר י ו ,;<ע ר ב ע ן ׳ י ן י ד ה כ מ צ  ההתחייבויות שהיא קיבלה על ע

ר צחק שמי  כ׳בסיוןהתשמ״ח(5ביוני1988) י

 (חמ 0-269 ראש הממשלה ושר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת התשי״א, עמי 178; התש״ם, עמי 1979.

 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2) (תיקון),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 37, 53 ו־70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

 התשכ״ד-1963', קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

תיחקון סעיף י 1
 1. בסעיף 1 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2), התשכ״ח-21968 

 (להלן - הכללים העיקריים), בסופו יבוא:

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של המועצה שמונה לפי סעיף 26 לחוק!

 ״מבקר״ - מבקר שמונה לפי סעיף 67(א) לחוק״.

 2. אחרי סעיף 25 לכללים העיקריים יבוא: הוספת סעיפים
 י י , י 25א 1־25ב

 ״25א. לא ימכור ולא ימסור אדם פרגיות או הודנים אלא אם כן התקיימו כל אלה:

 (1) הפרגיות או ההומים נמכרו או נמסרו לאותו מגדל שנתן לו את

 התלושים לאפרוחות שאותו אדם קיבל מן המדגרה:

 (2) המכירה או המסירה תואמת את הפרטים הנקובים בתלושים.

 25ב. (א) מגדל פרגיות או הודנים ינהל ספר כפי שתורה המועצה מפעם לפעם

 במתכונת ולפי פירוט וירשום באופן ברור ונכון את כל הפרטים הנקובים בו.

 (ב) מגדל כאמור יחזיק את הספר במקום הגידול וימציא עותקים ממנו לפי

 דרישת המבקר.״

 סייח התשכ״ד, עמי 12; התשמ״א, עמי 178.
 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862: התשמ״א, עמי 1548.
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 אחרי סעיף 32א(ב) לכללים העיקריים יבוא:

 ׳׳(ג) לא יעביר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ימסור מגדל תלושים שקיבל כאמור

 בסעיף קטן (א) אלא בהתאם להוראות כללים אלה״.

 הוספת סעיף 32א(ג) 3

 4. במקום סעיף 2ל(ב) לכללים האמורים יבוא:

 ״תנאים והגבלות 32(ב) המועצה רשאית לנפק מפעם לפעם את התלושים ולקבוע בהם תנאים

 והגבלות לגבי השימוש בהם לרבות הגבלת תקופת תקפם״.

 החלפת סעיף 32(ב)

 בתלושים

 תיקון סעיף 32(ג)
 והוספת סעיפים
 קטנים (ב) ו־(ג)

 5. (א) סעיף 32(ג) לכללים העיקריים יסומן (ג) (א) ובו במקום ״על פי המכסה״ יבוא

 ״בהתחשב במכסה״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) לא נקבעו מכסות אישיות לייצור ושיווק מין פלוני של תוצרת לול, לפי סעיפים 32

 או 34 לחוק, ייקבע מספר האפרוחים בני יומם, שלגביהם יוקצו תלושים, למגדל אותו מין של

 תוצרת לול בהתחשב עם היקף ייצור שתקבע המועצה בהתחשב בתחזית ההיצע והביקוש.

 (ג) מגדל המבקש הקצאת תלושים ישיב למועצה בכתב, לפי דרישתה בכתב, על כל

 שאלותיה בדבר מספר העופות במשקו, סוגיהם, מועד חיסולם וחידושם וכל הכרוך בכך״.

 תיקון סעיף. 32(0 6. (א) בסעיף 32ד(א) לכללים העיקריים -

 (1) , במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) קבלן מורשה ובעל מדגרה לא יתנו, ומגדל או אדם אחר לא יקבל,

 אפרוחים בני־יומם לגידול המין המסויים של תוצרת הלול אלא על פי תלושים

 שיימסרו לו, בתקופה, בכמות ובהתאמה לפרטים הנקובים בתלושים״.

 (2) בפסקה (3), בסופה יבוא: ״או לפי הזמנת מגדל שקבלן מורשה הפנה אליו

 כאמור״.

 (3) בפסקה (4), בסופה יבוא: ״או את היקף הייצור שנקבע לו לפי סעיף

 32ג(ב)״.

 תיקון סעיף 32ו 7. בסעיף 32ו לכללים העיקריים, בסופו יבוא: ״או מהיקף הייצור שנקבע לו לפי סעיף

 32ג(ב)״.

 תיקון סעיף 46 8. בסעיף 46 לכללים העיקריים -

 (1) בסעיף קטן(ג), אחרי ״בחותמת המועצה״ יבוא ״למגדלים במישרין או״ ואחרי

 ״לקבלנים המורשים״ יבוא ״כפי שהמועצה תקבע מפעם לפעם״.

 (2) בסעיף קטן (ו), בסופו יבוא: ״למעט לגבי מגדל שקיבל פנקסים כאמור

 במישרין מאת המועצה״.

 תיקון סעיף 47 9. סעיף 47(א) לכללים העיקריים יסומן (א)(1) ובסופו יבוא: ״וכן ידביק המגדל במקום

 המיועד לכך בטופס תעודת המשלוח מדבקה שתונפק לו על־ידי המועצה, הנושאת את שמו, שם

 משפחתו, שם הישוב של משקו ואת מספר היצרן שלו המועצה.
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 (2) היום והחודש של המשלוח בכל טופס תעודת משלוח, וכן כמות הכלובים לגבי
 J משלוח עופות, יירשמו גם במלים״.

 נתאשר.

ר י ר בן מא  ו׳ בתמוזהתשמ״ח(21 ביוני1988) מאי

) יושב־ראש המועצה לענף הלול m 3-685 

ן ו ר ל ש א י ר ן א י ק חמ ה נ י  אר

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ״ט-1969'

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1988 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 4987 שינוי האגרות
 יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ט״ז בתמוז התשמ״ח (1 ביולי 1988) כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 חלל, אי: הבאת תובענה כששווי משא התובענה, כעת הגשתה,

 ניתן לביטוי בכסף

 אם שווי הסעד האגרה בשקלים חדשים

3̂ , אינו עולה על 615 שקלים חדשים 28 1 * 

 2. עולה על 615 שקלים חדשים ואינו עולה על 3,284 שקלים חדשים 7.41

 3. עולה על 3,284 שקלים חדשים 9.85

 יי חלה כ׳: הכאת הליכים כששוו; הנושא אינו ניתן להערכה ככסף

 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 3.28

 חלה ג׳: בלשות לבית הדין הארצי

 כל בקשה לבית הדין הארצי לרבות בקשה להארכת מועד ובקשה לעיכוב

 ביצוע פסק דין 2.49

 חלק ד׳: ערעורים

 (א) ערעור על פסק דין של בית דין אזורי מחצית האגרה שהיתה

 משתלמת אילו היה

 הערעור תובענה

 I י ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 2114.
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 האגרה בשקלים חדשים

 (ב) ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשה לצו ביניים 2.49

 חלה ה׳: ענינים שונים

 (א) העתק מכל מסמך שנעשה בידי בית הדין ושאינו העתק פוטוסטטי 0.11 לכל עמוד
 או חלק ממנו

 (ב) העתק פוטוסטטי שנעשה בידי בית הדין׳ 0.07 לכל עמוד
 או חלק ממנו

 (ג) העתק שאינו פוטוםטטי ושניתן למו״ל שהוכר לענין זה 0.03 לכל 2 עמודים

 או חלק מהם״

ר ג ה ה י  י״גבתמוזהתשמ״ח(28ביוני1988) אר

 >חמ 3-813) סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי 'המשפט
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 המחיר 1.60 שקל חדש 0334-2883 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




