
ת ו מ ת ע  ר

 קובץ התקנות
 א׳ באייר התשנ׳׳ג 5516 22 באפריל 1993

 עמוד

 תקנות מס שבח מקרקעין(מס רכישה)(תיקון מס׳ 2), התשנ׳׳ג-1993 742

 תקנות הביטוח הלאומי(תשלום ופטור מתשלום דמי• ביטוח)(תיקון), התשנ״ג-1993 742

 תקנות מם מקביל(חלוקה לקופות חולים), התשנ״ג-1993 743

 תקנות מחלות בעלי חיים(יבוא בשר)(תיקון), התשנ״ג-1993 745

 הודעת אגרות חקלאיות, התשנ״ג-1993 747

 הודעת הגנת הצומח(שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשנ׳׳ג-1993 760

 הודעת מס רכוש(חפצים ביתיים)(מס׳ 3), התשנ״ג-1993 761

 הודעת נכסי נפקדים(אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ג-1993 762

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם)
 (תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-1993 763

 תיקון טעויות



 תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־115 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963/ ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, בהגדרת ״בנין׳/  תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות מס שבח מקרקעין(מס רכישה), התשל״ה-21974

ן שבנייתו טרם נסתיימה, למעט בנין שאין לגביו התחייבות של המוכר לסיים  בסופה יבוא ״ובמי

 את בנייתו״.

 א׳ בניסן התשנ״ג (23 במרס 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 0-232 א

 שר האוצר

 1 ס׳׳ח התשכ״ג, עמ׳ 156.

 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 140¡ התשנ״ג, עמ׳ 326 (458).

 תקנות הביטוח הלאומי(תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)(תיקון),
 התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163, 170 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],'

 התשכ״ח-1968' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי(תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשמ״א-21981

 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) במקום הרישה המתחילה במלים ״הכנסת עובד״ והמסתיימת במלים ״דמי

 ביטוח״ יבוא: ״לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת העובד כמפורט להלן:״

 (2) במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות נסיעתו מהמעון לעבודה וחזרה

 בסכום הוצאות הנסיעה: עודכן סכום הוצאות הנסיעה עד ה־15 בחודש, יחול

 לענין תקנה זו הסכום המעודכן החל ב־1 באותו חודש! עודכן סכום הוצאות

 הנסיעה לאחר ה־15 בחודש, יחול לענין תקנה זו הסכום המעודכן מן האחד

 בחודש שלאחריו ועד אותו מועד יחול הסכום שהיה בתוקף ערב העדכון!

 בתקנה זו, ״סכום הוצאות הנסיעה״ - הסכום שנקבע בהסכם קיבוצי כללי

, כהשתתפות מעביד  כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-31957

 בהוצאות נסיעה של עובדו למקום העבודה וממנו ליום, כפול 25.״

 תיקון תקנה 2א 2. בתקנה 2א לתקנות העיקריות -

 (1) תקנת משנה (א) - תימחק!

 (2) תקנת משנה (ב) תסומן ״(א)״!

 (3) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

 ״(ב) המוסד יפרסם הודעה על הסכומים המעודכנים בשני עיתונים יומיים

 לפחות בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.״

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק׳׳ת התשמ״א, עמ׳ 806¡ התשנ׳׳א, עמ׳ 722.

 3 סייח התשי׳׳ז, עמ׳ 63¡ התשמ״ו, עמ׳ 242.
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 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ באב התשנ״ב(1 באוגוסט 1992) (להלן - יום התחילה), תחילה והוראות
ר ב ע  ואולם בתקופה שמיום התחילה ועד למועד בו יעודכן סכום הוצאות הנסיעה לראשונה לאחר יום מ

 התחילה, יראו כאילו סכום הוצאות הנסיעה לענין תקנה 1(2) לתקנות אלה שווה ל־220 שקלים

 חדשים.

 א׳ באדר התשנ״ג (22 בפברואר 1993)

ר י מ ה נ ר ו מ 3-391< א « 

 שרת העבודה והרווחה

 תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולינז), הוזשנ״ג-ג99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א, 7 וי16 לחוק מס מקביל, התשל׳׳ג-1973, (להלן - החוק),

 באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה

. בתקנות אלה - הגדרות ! 

 ״רבעון״ - תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, בי1 באפריל, בי1 ביולי
 רב:־ 1 באוקטובר של כל שנה!

 ״תקבולים״ - סכומי המס המקביל שהמוסד גבה בפועל.

 2. המוסד יעביר לקופות החולים בכל חודש מקדמות על חשבון הגביה הצפויה למס מקביל מקדמות

 במהלך אותו חודש בניכוי החלק היחסי מהסכומים האמורים בסעיף 6(ד) וי(ה) לחוק, בהתאם

 לאומדן הגביה שיקבע המוסד (להלן - אומדן גביה חודשי).

 3. (א) המקדמות יועברו במועדים אלה: מועדי העברת
 המקדמות

 (1) ב־8 בחודש - מקדמה ראשונה!

 (2) ב־15 בחודש - מקדמה שניה!

 (3) ב־25 בחודש - מקדמה שלישית!

 (4) ביום האחרון בחודש - מקדמה רביעית.

 (ב) חל אחד המועדים שבתקנת משנה(א) ביום שאיננו יום עסקים, יבוצע התשלום ביום
 העסקים שלאחריו.

ה שיעורי המקדמות י ב ג  4. ברבעון, שתחילתו ב־1 באוקטובר 1992, ישולמו המקדמות בשיעורים מאומדן ה
: ברבעון הראשון ן מ ק ל ד י כ ש ד ן ח  ה

 (1) המקדמה הראשונה - 6%¡

 (2) המקדמה השניה - 40%!

 (3) המקדמה השלישית - 46%!

 (4) המקדמה הרביעית - 8%.

 1 ס׳׳ח התשל״ג, עמ׳ 88.

 קובץ התקנות 5516, א׳ באייר התשנ׳׳ג, 22.4.1993



 קביעת שיעורי 5. (א) בתום כל רבעון (להלן - הרבעון הקודם) יקבע המוסד שיעורי מקדמות חדשים

 המקדמות לרבעון שלאחריו, בהתחשב בתקבולים בשני החודשים הראשונים של הרבעון הקודם ובחודש

 שקדם להם (להלן - תקופת הבסיס).

 (ב) שיעורי המקדמות לרבעון יחושבו כדלקמן:

 (1) שיעור המקדמה הראשונה - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה־1 עד ה־8 בכל

 אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת הבסיס!

 (2) שיעור המקדמה השניה - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה־9 עד ה־15 בכל

 אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת הבסיס;

 (3) שיעור המקדמה השלישית - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה־16 עד ה־25

 בכל אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת הבסיס!

 (4) שיעור המקדמה הרביעית - לפי היחס שבין סכום התקבולים מה־26 עד סוף

 החודש בכל אחד מהחודשים שבתקופת הבסיס לבין סכום התקבולים בתקופת

 הבסיס.

 (ג) היחס כאמור בתקנת משנה (ב) יבוטא באחוזים! חלקי אחוז יעוגלו לאחוז השלם

 הקרוב.

 התחשבנות רבעונית 6. לאחר שיהיו בידי המוסד נתונים על תקבולים ברבעון יבדוק המוסד אם קיים הפרש בין

 סכום המקדמות שהועברו לקופות החולים במהלך הרבעון לבין הסכומים שהגיעו לקופות החולים

 באותו רבעון! המוסד יעביר לקופות החולים או קופות החולים יעבירו למוסד, לפי הענין, את

 ההפרש תוך 30 ימים מיום חישוב ההפרש בצירוף ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי, בחישוב

 יומי, אשר תחול לגבי כל תקופה לפי העניו! לענין זה, ״ריבית חשב כללי״ - הריבית שמפרסם

 החשב הכללי של משרד האוצר.

 7. (א) בתום כל שנה, לאחר שנקבע הסכום לחלוקה, יבדוק המוסד אם קיים הפרש בין סכום

 הכספים שהועברו לכל אחת מקופות החולים במהלך השנה לבין הסכום לחלוקה שקבע המוסד לכל

 אחת מקופות החולים לאותה שנה (להלן - ההפרש).

 (ב) המוסד יחזיר לקופת חולים או קופת חולים תחזיר למוסד, לפי הענין, כל הפרש תוך

 חודש ימים מיום עריכת החישוב בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, מ־1 ביולי של השנה שהסתיימה,

 בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדינה לפי סעיף 218 לחוק הביטוח, כפי שיהיו

 בתוקף מדי פעם בתאריך ההחזר.

 8. (א) חבר בקופת חולים חייב, בעת הצטרפותו לקופת החולים או בכל מועד אחר שיידרש,

 למסור למוסד הצהרה בכתב, בטופס שקבע לכך המוסד! ההצהרות יועברו למוסד באמצעות קופת

 החולים, שתאמת את נכונותן, במועדים ולפי נהלים שהמוסד יקבע! מי שחייב בדמי ביטוח בעד

 עצמו רשאי למסור את ההצהרה, ישירות, למוסד.

 (ב) התברר, כי אדם חבר ביותר מקופת חולים אחת, ייוחסו הכנסתו ומספר הנפשות

 המשוקלל, בחלקים שווים, לכל אחת מקופות החולים, בהן הוא חבר.

 (ג) המוסד יקבע, בהתייעצות עם ועדה שתמונה בידי מועצת מס מקביל, כללים בדבר

 רישום חברים הנמצאים מחוץ לישראל, חברי קיבוצים, עובדים זרים ואחרים.

 9. שיעור הסכום לחלוקה לגבי כל קופת חולים ייקבע בידי המוסד בהסתמך על ההצהרות

 האמורות בתקנה 8, לאחר בדיקת נכונות הפרטים שבהם, ועל מקורות מידע אחרים, לפי קביעת

 המוסד, המצויים ברשותו.

 התחשבנות שנתית

 הצהרה על חברות
 בקופת חולים

 קביעת שיעור
 הסכום לחלוקה

 744 קובץ התקנות 5516, א׳ באייר התשנ״ג, 22.4.1993



- ביטיל ת ו ל ט  10, ב
!  (1) תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשל״ג-21973

 (2) תקנות מס מקביל(חלוקת סכומי המם שנגבו ממי שחייבים לשלמו בעד עצמם

 בין קופות החולים), התשמ״ו-31986!

 (3) תקנות מס מקביל (הוראות מיוחדות בדבר דרכי גביה ותשלום מס מקביל),

!  התשל״ג-41973

.  (4) תקנות מס מקביל (מס מקביל בשיעור מוקטן), התשמ״ה-51984

 ט׳ !:ניסן התשנ״ג (31 במרס 1993)
ר י מ ה נ ר ו  א

 (חמ 3-1230)
 שרת העבודה והרווחה

 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1564.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1013.

 4 ק ״ת התשל״ג, עמ׳ 1541¡ התשמ״ח, עמ׳ 509.

 5 ק ׳׳ת התשמ״ה, עמ׳ 395.

 תקנות מחלות בעלי חייט (יבוא בשד)(תיקון), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-
 1985' (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל״ד-21974 (להלן - התקנות תיקון תקנה 1
 העיקריות) -

 (1) לפני הגדרת ״בשר״ יבוא:

 ״״בית מטבחיים״ - בית מטבחיים במדינת חוץ לרבות מפעל לפירוק, קירור, או אחסון של

 בשר או קרביים!

 ״בעל חיים״ - בהמות ועופות כמשמעותם בתוספת הראשונה לפקודה!״

 (2) בהגדרת ״בשר״, במקום ״בהמה״ יבוא ״בעל חיים״!

 (3) לפני הגדרת ״נמל יבוא״ יבוא:

 ״מדינת חוץ״ - מדינה שהמנהל אישרה לצורך יבוא בשר או קרביים ממנה והמופיעה

 ברשימה שפרסם לפי תקנה 2(ה).״

 2. תקנה 2 לתקנות העיקריות תסומן 2א, ולפניה יבוא: הוספת תקנה 2

 ״אישור בית 2. (א) בקשה לאישור בית מטבחיים תוגש למנהל, לפי טופס 1 שבתוספת,

ם בחודשים נובמבר ודצמבר של השנה שקדמה לשנה שלגביה מבוקש האישור. י י ח ב ט  מ

 (ב) מבקש אישור לבית מטבחיים ישלם למדינה, לפי דרישת המנהל,

 הוצאות שהוציאה לשם בדיקת בית המטבחיים.

 (ג) מתן אישור, סירוב לתיתו, קביעת תנאים לנתינתו, משך תוקפו,

 התלייתו, שינויו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

 (ד) אישור המנהל לבית מטבחיים יינתן לפי טופס 2 שבתוספת.

 (ה) המנהל יפרסם ברשומות רשימת מדינות חוץ ורשימת בתי מטבחיים
 בהן שאישר.

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.

 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1244! התשל״ז, עמ׳ 1357¡ התשנ׳׳ב, עמ׳ 1392.
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 (ו) משאישר המנהל בתי מטבחיים במדינת חוץ יהא כוחו יפה לגבי כל

 מבקש היתר.״

 תיקון תקנה 2א 3. בתקנה 2א לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (א) וי(ב) יבוא:

 ״(א) לא ייבא אדם בשר או קרביים אלא מבית מטבחיים שאישר המנהל ואלא דרך נמל
 יבוא ועל פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

 (ב) היתר ליבוא בשר או קרביים יינתן לפי סוג הבשר או הקרביים, בית המטבחיים

 והמדינה.״

 תיקון תקנה 3 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, הסימן (א) ותקנת משנה (ב) - יימחקו.

 הוספת תוספת 5. אחרי תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת

 טופס 1

 (תקנה 2(א))
 תאריך

 לכבוד

 מנהל השירותים הווטרינריים

 ת״ד 12

 בית דגן 50250

 בכ!שה לאישור בית מטבחיימ

 לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל״ד-1974

 1. שם המבקש/ים מס׳ ת״ז/עוסק מורשה

 מענו

 2. שם בית המטבחיימ שאישורו מבוקש
 (באותיות דפוס לועזיות)

 מענו מספרו הרשמי בארץ המוצא
 (באותיות דפוס לועזיות)

 התחייבות והצהרת המבקש

 אני הח״מ מתחייב לשלם למדינה, לפי דרישת המנהל הוצאות שהוציאה לשם בדיקת בית המטבחיים.

 ידוע לי כי תשלום ההוצאות איננו קשור בתוצאות בדיקת בית המטבחיים ואני מתחייב לשלמן גם אם

 בית המטבחיים לא יאושר.

 ידוע לי כי אם בית המטבחיים יאושר לפי התקנות, לא יהיה בתשלום ההוצאות בידי כדי למנוע מתן

 היתר ליבוא ממנו גם לאחר.

 חתימת המבקש

 * אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו״ח/עו״ד בדבר זנות חתימה.
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 טופס 2

 (תקנה 2(ד))

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 משרד החקלאות

 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 אישור בית מטבחיים

 לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל׳׳ד-1974

 מס׳ /

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים(יבוא בשר), התשל״ד-1974 (להלן - התקנות),

 אני מאשר את בית המטבחיים מס׳ רישוי

 שבמדינה לענין יבוא בשר/קרביים כמפורט להלן:

 1. סוג בעל החיים

 2. סוג הבשר - כשר/לא כשרי! מומלח/ לא מומלח*! עם עצמות/בלי עצמות•! קפוא/מצונן*

 3. סוג הקרביים - כשרים/ לא כשרים*! מומלחים/לא מומלחים*! קפואים/מצוננים•

 ת •קף אישור זה עד יום וכל עוד לא שונה, בוטל אויהותלה.

 ניתן ביום

 • מחק את המיותר

 מנהל השירותים הווטרינריים״

 העתק: ר.ו.ד. יבוא ויצוא
 מנהל המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי

 כ״ט באדר התשנ״ג (22 במרס 1993)

ר ו ב צ ק ע  (ח!* 3-857) י

 שר החקלאות

 הודעת אגדות חקלאיות, התשנ״ג-1993

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

 1. בשל העליה במדד יועלו החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג(1 באפריל 1993) סכומי האגרות העלאת סכומי
 הקבועות בתקנות שלהלן, לשיעורים המפורטים להלן לצדן: אגרי"

 (א) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשל״ט-21979, בתקנה 19, בעד בדיקת התוצרת:

 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1564¡ התשמ׳׳ב, עמ׳ 1388¡ התשמ׳׳ג, עמי 226 ועמי 674¡ התשמ״ד, עמ׳ 130¡ התשמ״ה עמ׳ 548¡
 התשמ״ח, עמ׳ 583 ועמי 1097.

 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 577¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387.
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 בשקלים חדשים

 פרחים, לכל 10 פרחים או חלק מהם 0.11

 אגוזי אדמה, לטונה 2.65

 פירות, לטונה 6.60

 ירקות, לטונה 6.60

 תות שדה, למכל 0.08

 (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 0.04

 (2) בעד פרי בצובר מכפלה של 0.04

 במספר המכלים
 הרגילים הנכללים
 באותו מכל צובר

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

 מחדש 0.05

 (4) אגרת פיקוח על אריזה מחדש של מכל צובר שאושר לאריזה מכפלה של 0.05

 מחדש במספר המכלים

 הרגילים הנכללים

 באותו מכל צובר

 (ג) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), התשל״ד-41974,

 בתקנה 11 - בעד בדיקת האתרוגים, לכל אתרוג 1.55

 (ד) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), התשכ״ט-51969,

 בתקנה 4 -

 בעד רשיון 59.00

 בעד העתק רשיון 20.50

 בתקנה 9 -

 בעד אישור 71.00

 בעד העתק אישור 20.50

 (ה) בתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), התשכ״ז-1967 6 -

 בתקנה 2(ה), לכל בקשה 122.00

 בתקנה 8 - אגרת רישום תכשיר 1,221.00

 בתקנה 13(ב) - בעד חידוש תעודת רישום 122.00

 (ו) בתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל״א-71970, בתוספת השישית, לענין

 תקנה 17, אגרות בדיקה -

 1. משלוח המכיל חומר ריבוי זרעים וזרעי תפוחי אדמה - מ־10 עד 20 ק״ג 16.50

 לכל 10 ק׳יג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.40

 ק״ת התשל׳׳ה, עמ׳ 977¡ התשנ״ב, עמ! 1387.

 ק׳׳ת התשל״ד, עמ׳ 995¡ התשנ״ב, עמי 1387.
 ק״ת התשב״ט, עמ׳ 755¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387.
 ק״ח התשכ״ז, עמ׳ 2628¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387.

 ק״ת התשל״א, עמ׳ 25¡ התשנ״ב, עמי 1387.
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 נשקלים חדשים

 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 300 טונות 0.67

 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 1.45

 2. משלוח המכיל חומר ריבוי וגטטיבי (למעט תפוחי אדמה) -

 מ־10 עד 20 ק׳׳ג 16.50

 לכל 10 ק׳׳ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.62

 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם 5.50

 3. משלוח שאינו מכיל חומר ריבוי -
1 6 3  מ־10 עד 100 ק׳׳ג 0

 לכל 100 ק׳׳ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 1.80

 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 100 טונות 0.34

 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן, עד למשקל של 1000 טונות 1.10

 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 0.96

 (ז) בתקנות הגנת הצומח(שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, םיאולן ומטאציל),

 התשכ״ח-81968, בתקנה 3(ב), בעד מתן רשיון 16.50

 (וו) בתקנות הגנת הצומח(שימוש בפרתיון), התשל״ב-91971, בתקנה 2(ד), בעד מתן

 רשייו 16.50

, בתקנה 19 - ,  (גי) בתקנות הזרעים (מכירה), התשכ״ה-01964

 (א) בעד נטילת דוגמה 65.00

 בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם ובאותו מקום 27.50

 (ב) דוגמה מכמות הכוללת יותר מ־25 שקים, תוספת לכל 5 שקים או חלק מהם
 שלמעלה מ־25 1.25

, בתקנה 9, בעד מתן רשיון 462.00  (י) בתקנות הזרעים(רשיונות מכירה), התשכ״ח-1967״

- 1  (יא) בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), התש״ך-21960

 (1) בתקנה 30 - בעד אישור להפקה 462.00

 (2) בחלק א׳ לתוספת, זרעי דגן -
1 1 4  בסעיף 13 - בעד הגשת בקשה, לדונם 5

 בסעיף 14 - בעד אישור זרעים, לטונה -

 זרעי יסוד או זרעים רשומים 21.00

 לטונה זרעים מאושרים 17.50

 (3) בחלק ב׳ לתוספת, סורגום מכלוא -

 בסעיף 15 - בעד הגשת בקשה לאישור שדה לזרעי יסוד ומאושרים -

 שטח השדה עד 4 דונם - לשדה 45.00

 שטח השדה מעל 4 דונם — לכל דונם נוסף 16.50

 8 ק״ת התשב״ח, עמ׳ 1825¡ התשנ׳ , עמ׳ 1.387.

 9 ק׳׳ת התשל״ב, עמ׳ 291¡ התשנ״נ עמ׳ 1387.

1 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 446¡ התשנ״ב, עמי 1387. 0 

 ״ ק״ת התשכ״ח, עמי 224¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387.

י ק״ת התש״ך, עמ׳ 1448¡ התשנ״נ, עמי 1387. 2 
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 נשקלים חדשים

 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים -

 זני מכלוא וקו עקר זכרי - לטונה 45.00

 זרעי יסוד - לטונה 27.50

 (4) בחלק ג׳ לתוספת, אגוזי אדמה -

 בסעיף 16 - בעד אישור שדה, לדונם 4.40

 בסעיף 17 - בעד אישור זרעים מושבחים, לטונה 122.00

 (5) בחלק ד׳ לתוספת, כותנה -

 בסעיף 13 - בעד אישור שדה, לדונם 2.10

 בסעיף 14 - בעד אישור זרעים, לטונה. 37.00

 (6) בחלק ה׳ לתוספת, תפוחי אדמה -

 בסעיף 29 - בעד בדיקה של שדה, לדונם 4.40

 בסעיף 30 - בעד אישור זרעים, לטונה 37.00

 (7) בחלק ו׳ לתוספת, תירם -

 בסעיף 22 - בעד רישום שדה, בשטח שאינו עולה על 4 דונם 45.00

 בשטח שעולה על 4 דונם, לכל דונם נוסף 16.50

 בסעיף 23 - בעד אישור זרעים, לטונה 45.00

 (8) בחלק ז׳ לתוספת, עגבניות -

 בסעיף 19 - בעד בדיקת שדה, לדונם 26.50

 בסעיף 20 - בעד אישור זרעים, לטונה 1,646.00

 (9) בחלק ח׳ לתוספת, תלתן אלכסנדרוני -

 בסעיף 18 - בעד אישור שדה, לדונם 1.70

 בסעיף 19 - בעד אישור זרעים, לטונה 45.00

 (10) בחלק ט׳ לתוספת, אספסת תרבותית -

 בסעיף 18 - בעד אישור שדה, לדונם 1.70

 בסעיף 19 - בעד אישור זרעים, לטונה 45.00

 (11) בחלק י׳ לתוספת, חסה -

 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 20.50

 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים, לקילוגרם 7.45

 (12) בחלק י׳׳א לתוספת, מלון -

 בסעיף 17 - בעד בדיקת שדה - לדונם 4.40

 בסעיף 18 - בעד אישור זרעים, לטונה 334.00

 (13) בחלק י״ב לתוספת, עשב רודוס -

 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 11.00

 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים, לטונה 265.00
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 נשקלים חדשים

 (14) בחלק י״ג לתוספת, מלפפונים -

 (א) בעד אישור שדה, לדונם 6.60

 (ב) בעד אישור זרעים, לטונה 388.00

 (יב< בתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשכ״ד-131964, בתוספת

 הראשונה -

 בחלק ב׳, שתילי הדר, בסעיף 10 - בעד סימון עץ 21.00

 בחלק ג׳ - שתילי ורדים, בסעיף 14 - בעד כל שתיל שנכלל בתעודת משלוח 0.05

 בחלק ה׳ - שתילי אבוקדו, בסעיף 5 - בעד אישור עץ ריבוי מסומן 27.50

 .. בתוספת השניה -

 בעד אישור מכירה 21.00

 בעד אישור למשתלה מאושרת, עד דונם אחד 33.50

 לכל דונם נוסף או חלק ממנו 16.50

 •(יג) בתקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), התשל״ח-1978,־',
 בתקנה 40 -

 (א) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי -

 עד 2 דונם 44.00

 תוספת לכל דונם נוסף 7.45

 (ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים, לכל 100 יחורים או חלק מהם 0.37

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

 (יד) בתקנות הזרעים (גידול פקעות םייפן ומכירתן), התשל׳׳ג-151972, בתקנה 22 -

 בעד מתן אישור לפקעות בגודל 10 ואילך, לכל 100 פקעות מאושרות או חלק מהן 0.37

1, בתקנה 15 - בעד  (טו) בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), התשכ״ב-61962

 ביצוע הסימון, לכל ראש גמל 20.50

 (טז) בתקנות מחלות בעלי חיים(תעודה וטרינרית), התשל״ה- 1975", בתוספת, בעד
 תעודה וטרינרית -

 לבקר -

 בעד ראש בקר אחד 20.50

 בעד כל ראש בקר נוסף 10.50

 לצאן -

 עד חמישה ראשי צאן 105.00

 בעד כל ראש צאן נוסף 10.50

 אך לא יותר מאשר 207.00

1 ?״ת הוזשנ״ד, עמ׳ 1494 ו־1789! התשנ״נ, עמ׳ 1387. 3 

1 ק״וז התשל״ח, עמ׳ 1440: התשנ״נ, עמ׳ 1387. 4 

 ״ ק״ת התשל״ג, עמ׳ 364,- התשנ״ב, עמ׳ 1387.
1 ק״ת התשנ׳׳ב, עמ׳ 1718¡ התשנ״נ, עמ׳ 1387. 6 

1 ק״ת התשל״ה, «מ׳ 914¡ החשמ״ז, עמ׳ 85¡ התשנ״נ, עמ׳ 1387. 7 
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 נשקלים חדשים

 בעלי חיים ליצוא -

 לקבוצה עד שבעים וחמישה ראש בקר או ראש צאן 20.50

 לכל ראש בקר או צאן בנפרד 50.!

 בעלי חיים אחדים 7.45

 (יז) בתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן),

, בתקנה 5 - בעד טבילה או ריסוס של כל ראש צאן 1.05 1  התש״ך-81960

1, בתקנה 3 - בעד  (יח) בתקנות מחלות בעלי חיים(יבוא בעלי חיים), התשל״ד-91974

 מתן רשיון 20.50

 בתוספת -

 לכל ראש נשקלים חדשים

 אגרת הסגר אגרת הסגר
 נתחנת הסגר בעד שהייה כתחנת אגרת הסגר
 עד 8 ימים הסגר מעל ל־8 ימים נמקום הסגר

 בקר לגידול, פיטום 42.50 8.20 16.50

 בקד לשחיטה 42.50 8.20 12.00

 עגלים ועגלות יונקים 19.50 4.30 8.20

 גמלים, סוסים ופרדים 42.50 8.60 12.00

 חזירים, חמורים, כבשים ועזים 19.50 4.30 8.20

 כבשים ועזים לשחיטה 19.50 4.30 4.30

 עופות, יונים וצפורים 1.70 0.67 1.25 ולא

 265.00 למשלוח

 33.50 ולא יעלה על
 1,221.00 למשלוח

 0.21 ולא יעלה על

 39.00 למשלוח

 4.30 ולא יעלה על

 361.00 למשלוח

 16.50 למשלוח

 לכל אלף או

 חלק ממנו

 16.50 ולא יעלה
 על 281.00 למשלוח

 42.50 למשלוח

 20.50 ולא יעלה
 על 388.00 למשלוח

8.60 

4.30 

66.00 

0.34 

4.35 

 כלבים, חתולים וקופים

 אוגרים, עכברים, חולדות וחזירי ים

 ארנבות, שפנים וחיות פרווה

 גוזלים

 אפרוחים וביצי דגירה

 משלוח דבורים

 חיות בד ממשפחת היונקים

 ק״ת התש״ך, עמ׳ 150! התשנ״נ, עמ׳ 1387.
 ק״ת התשל״ד, עמי 991! התשל״ט, עמ׳ 720: התשמ״ז, עמ׳ 101: התשנ״נ, עמ׳ 1387.
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 בשקלים חדשים

 (יט) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים),

 ו;תשמ״ח-201988, בתקנה 9(ב) - בעד תעודת שחרור 16.50

 (כ) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל״ד-1974'2, בתקנה 3(א) - בעד

 היתר 207.00

 בתקנה 8, בעד מתן תעודת שחרור -

 (1) לבשר, לכל טונה או חלק ממנה 20.50

 (.2) לקרביים, לכל טונה או חלק ממנה 105.00

 (כא) בתקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים),

2, בתקנה 4 - בעד מתן היתר ליבוא חד פעמי של תרכיב או  התשל״ה-21975

 לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, לכל היתר 82.00

 (כב) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי׳׳ט-231959,
 בתוספת, בעד חיסון -

 אבעבועות צאן 0.82

 אנפלםמה 12.00

 בבזיה 12.00

 בבזיילה 12.00

 ברוצלוזיס לבקר 7.55

 ברוצלוזיס לצאן 3.20

 בוז שחפת (פרטובדקולוזים) לצאן 1.05

 דבר הבקר 0.82

 כחול הלשון לצאן 0.67

 כלבת לבקר 6.60

 לפטוספירוזיס בקר 5.00

 לפטוספירוזיס לכל בעל חיים אחר 2.10

 סי גום מעיים (עם טטנוס) 2.65

 סלמונלה בקר 5.00

 שווור השוק (ירמת) 5.50

 תיילריה 12.00

 גמ־ת, לכל ראש בקר, כבש או עז 1.70

 גמרת, לכל בהמה אחרת 2.10

 קדחת השקע האפריקאי -

 לכל ראש צאן 1.05

 לכל ראש בקר 1.50

2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 880: התשנ״ב, עמי 1387. 0 

2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1244: התשמ״ז, עמי 85: התשנ״ב, עמ׳ 1387. 1 

2 ק״ת התשל״ה, עמי 1338¡ התשמ״ז, עמי 83¡ התשנ״ב, עמי 1387. 2 

2 ק״ת התשי״מ, עמ׳ 638¡ -התשל״ט, עמ׳ 724¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387. 3 
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- 2  (כג) בתקנות מחלות בעלי חיים(רישום, סימון והובלה של בקד), התשל״ו-41976

 בתקנה 16 -

 (1) בעד תעודת רישום -

 שהוצאה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 1.50

 שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל 1.05

 (2) בעד כפל תעודת רישום 19.50

 (3) בעד תווית סימון -

 שהוצמדה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 1.85

 שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל 1.50

 בתקנה 29 - בעד היתר להובלת בקר 18.00

 (כד) בתקנות מחלות בעלי חיים(סימון צאן), התשל״ט-251978, בתקנה 5 - בעד ביצוע

 הסימון 4.40

 (כה) בתקנות מחלות בעלי חיים(מחלת הפה והטלפיים), התש׳׳ך-261959, בתקנה 10-

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר (למעט בקד מגזע מקומי) וחזירים 2.65

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע מקומי 2.65

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים 1.50

 (כו) בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ׳יד-271964, בתקנה 51(ג) -

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

 קפוא 85.00

 בתקנה 69(ג) -

 בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי 85.00

 בתקנה 73(א) -

 בעד בדיקת משנה לבשר טרי, לכל ק״ג 0.09

 בתקנה 73(ב) -

 בעד בדיקת משנה לבשר קפוא, לכל ק׳יג 0.05

 בתקנה 79(0 -

 בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי, בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז 85.00

 בעד כל בהמה אחרת 85.00

 (כז) בתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד),

2, בתקנה 5 -  התשי״ט-81959

 (1) בעד החזקה עד לתקופה של 10 ימים 64.00

 בעד כל יום נוסף 12.00

 (2) אם החיה נמסרה לפקח, אגרת הובלה 14.50

2 ק׳׳ת התשל״ו, עמ׳ 2678¡ התשמ״ז, עמ׳ 114! התשנ״ב, עמ׳ 1387. 4 

2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 396 ו־1832! התשנ״ב, עמ׳ 1387. 5 

2 ק״ת התש״ך, עמ׳ 722¡ התשנ׳׳ב, עמי 1387. 6 

2 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 837¡ התשמ״ז, עמ׳ 103¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387.  י
2 ק״ת התשי׳׳ט, עמ׳ 1724¡ התשמ״ז, עמ׳ 114¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387. 8 
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2, בתקנה 5 - בעד חיסון 18.00  (כח) בתקנות הכלבת (חיסון), התשל״ד-91974

 (כט) בתקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף),
- 3  החשל״ז-01976

 ברקנה 11 - בעד מתן כתב אישור למפעל שהוא משחטה בלבד 28.00

 למפעל שאינו כולל משחטה 59.00

 לכל מפעל אחר 91.00

 בתקנה 20 - בעד בדיקה, לכל שעת בדיקה במפעל ושעת נסיעה אליו וממנו 14.50

 בתקנה 23 - בעד ערר 59.00

 בתקנה 80(ג) - בעד -

 1. בדיקה בקטדיולוגית - ספירת חיידקים, לדוגמה 44.00

 2. בדיקת נוכחות סלמונלה, םטפילוקוקים וכיוצא באלה, חיידקים

 לדוגמה/לסוג 20.50

 3. בדיקה כימית, לדוגמה 27.50

 4. בדיקה היסטולוגיה, לדוגמה 20.50

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

 לדוגמה 20.50

 6. בדיקה לשאריות הורמונים, לדוגמה 27.50

 7. בדיקה לשאריות חמרי הדברה, לדוגמה 27.50

 8. בדיקה לתכולת מים עודפים, לדוגמה 6.60

 9. בדיקה כימית -

 א. חלבון, סידן, זרחן, מלח, לדוגמה 20.50

 ב. % מים, לדוגמה 6.60

 ג. % שומן, לדוגמה 20.50

 ד. % אפר, לדוגמה 6.60

 (ל) בתקו:ות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים),
 התשיי׳ח-1958'3, בתקנה 15, בעד אישור, לתיבה 0.20

 (לא) בתקנות הדיג, 321937 -

 בתקנה 2(3), בעד רשיון דיג 82.00

 בתקנה 2(3א), בעד רשיון דיג בים כנרת 196.00

 בתקנה 2(3ב), בעד רשיון דיג לשוטר 42.50

 בתקנה 2(10), בעד העתק רשיון דיג 42.50

 בתקנה 2א(7), בעד רשיון לספינה לעסוק בדיג -

 (א) לספינה הדגה ברשתות עמידה (אמבטן) בים כנרת 526.00
 (ב) לספינה הדגה בשיטות אחרות בים כנרת 2,017.00

 (ג) לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי 104.00

2 ק״ח החשל״ד, עמי 723: התשמ״ז, עמי 86: התשנ׳׳ב, עמי 1387. 9 

3 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 82¡ התשנ״ב, עמי 1387. 0 

3 ק״ת החשי״ח, עמ׳ 1766: התשנ׳׳ב, עמ׳ 1387. 1 

3 ע׳׳ר 15137, תום׳ 2, עמ׳ 86¡ ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 78¡ התשמ״ח, עמ׳ 874¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387. 2 
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 (ד) לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת ברשת הקפה 117.00

 (ה) למכמורתנים 711.00

 (ו) לספינה הפועלת בדיג מרחקים 27,923.00

 בתקנה 2א(8) - בעד העתק רשיון לספינה לעסוק בדיג, שאבד או שנשמד 42.50

 בתקנה 3(3), בעד רשיון לפריקת דגים מספינות זרות 616.00

 (לב) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן), התשל״ה-1975" -

 בסעיף 3, בעד היתר לשחיטת ראש בקר 4.60

 בסעיף 4, בעד היתר לשחיטת ראש צאן 0.51

,3  (לג) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל״ז-41977

 בסעיף 14 -

 (א) לכל דבורית 16.50

1 6 - 5  (ב) לכל דבורית שנוספה 0

1 ־ 5  (ג) העברת דבורית למקום רעיה אחי 0

,3  (לד) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(ייצור מספוא והסחר בו), התשל״א-51971

 בתוספת השלישית -

 בעד היתר ל -

 סיטונאי 409.00

 קמעונאי 127.00

 בעל מגרסה 127.00

 יצרן של תערובת לבעלי חיים -

 עד 5,000 טונות לשנה 754.00

 מי5,000 עד 30,000 טונות, לכל 1000 טונות נוספות 74.00

 מי30,000 עד 100,000 טונות, לכל 1,000 טונות נוספות 50.00

 מעל 100,000, לכל 1,000 טונות נוספות 21.00

ר 80.00! צ ו ל מ כ ׳ ל ח מ  מוצרי טחנות ק

 מוצרי לוואי ומינרלים אחרים׳ ליל מוצר 340.00

 כוספות סויה וכותנה, לכל מוצר 563.00

 כוספות אחרות, לכל מוצר 250.00

 מקרואלמנטים ותחליפי חלב, לכל מוצר 563.00

 מוצרי לוואי מן החי׳ לכל מוצר 563.00

 ויטמינים כתוספת למזון לבעלי חיים, לכל מוצר 563.00

3, בסעיף 2א, בעד  (לה) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מדגריות), התשכ״ז-61967

מ 913.00 י ש  מתו ר

3 ק׳׳ת התשל״ה, עמ׳ 622! התשנ״ב, עמ׳ 1387. 3 

3 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2236! התשנ״ב, עמ׳ 1387. 4 

3 ק״ת התשל״א, עמי 518: התשנ״ב, עמ׳ 1387. 5 

3 ק׳׳ת התשכ״ז, עמ׳ 1942: התשנ״ב, עמ׳ 1387. 6 
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3, בתקנה 8, בעד רשיון ציד 515.00  (לו) בתקנות להגנת חיית הבר, התשל״ו-71976

 (לז) בתקנות זכות מטפחים, התשל׳׳ד-381974, בתוספת -

 בעז׳ בקשה לרישום בספר הזכויות 56,00

 אגרת פרסום 56.00

 בעז׳ פרסום של זכות עדיפה 56.00

 בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות 56.00

 בעז׳ בקשת השגה על קביעת שם זן 27.50

 בעז רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפחים, לשנה אחת 56.00

 תוספת לאגרה לקיום זכות מטפחים עקב הארכת מועד לתשלום אגרה 27.50

 בעד בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה 122.00

 בעד עותק תעודת זכות מטפחים 17.00

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

 אגרה אחרת 20.50

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

 אגרה אחרת 20.50

 בעד הגשת מסמכים בהליך על ריב 44.00

 בעד נוסח מאושר מכל דבר בספר זכות מטפחים או מסמך אחר הפתוח לעיון 20.50

 בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום כבעל זכות בזן 56.00

3, בתקנה  (לח) בתקנות השבחת ייצור חקלאי(בעלי חיים)(עזי בית), התשי״ז-91957
 11(ג), בעד מתן האישור 7.45

4, בתקנה 4, בעד  (לט) בתקנות הרופאים הוטרינרים(אבדן רשיונות), התשי״ד-01954

 רשיון חדש 20.50

 (מ) בתקנות הפיקוח על קידוחי מים, התשט״ז-411955, בתוספת -

 בעד מתן רשיון קדיחה 207.00

 בעד רשיון לשינוי ציוד 154.00

4, בתקנה 14,  (מא) בתקנות המים(רשיון להקמת מכון מים ורישומו), התשכ״ו-21966

 בעד רשיון הקמה, אם םפיקתו של המכון היא -

 עד 50 מ׳׳ק/שעה 207.00

 מעל 50 מ״ק/שעה 276.00

 (מב) בתקוות המים (אגרות עבור רשיונות), התשמ״ח-431988 -

 37 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2631! הוושנ׳׳ב, עמ 1387.

 38 ק״ת התשל׳׳ד, עמ׳ 713! התשמ״ז, עמ׳ 100! התשנ ׳ב, עמ׳ 1387.

 39 ק״ח התשי׳׳ז, עמ׳ 1513¡ התשנ״ב, עמי 1387.

 40 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 672! התשמ״ז, עמי 102! הוזשנ׳ ב, עמי 1387.

 41 ק״ת התשט״ז, עמ׳ 164¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387.

 42 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 512¡ התשנ״ב, עמי 1387.

 43 ק״ת הזשמ׳׳ח עמ׳ 934 ועמי 1096! התשנ״ב, עמי 1387.
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 1. רשיונות שהוצאו מאת נציב המים -

 רשיון הפקה על פי סעיף 23 לחוק -

 כאשר רשיון ההפקה הינו לכמות מים שנתית של:

(1) 

531.00 

 — עד 100,000 מ׳׳ק 265.00

 — בין 100,000 מ׳׳ק ל־500,000 מ״ק

 500,000 ויותר 807.00

25.00 

66.00 

 — כאשר רשיון ההפקה ניתן לגבי שני מיתקני הפקה או יותר -

 תוספת לכל מיתקן הפקה מעל לשניים

 — כאשר רשיון ההפקה מכיל נספח צרכנים - תוספת לכל צרכן

 המפורט בנספח הצרכנים

1,646.00 

16.50 

 בעד רשיון החדרה, על 8י סעיף 44 לחוק

 בעד העתק של רשיון החדרה

(2) 

(3) 

, בתוספת השניה - 4  (מג) בתקנות היערות4

 בעד רשיון לתושבי כפרים להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער

 לצרכי בניה, שימוש ביתי וחקלאות 1.45

 בעד רשיון לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים שמורים ליער - לתקופה

 שלא תעלה על חודש - לכל ראש -

 (1) בקר 1.45

 (2) כבשים 0.51

 (3) עזים 1.10

 רשיון להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער לצרכי מלאכה

 ומסחר -

 (1) לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 2.90

 (2) לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 2.90

 (3) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי 2.90

 (4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 1.75

 (5) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 16.50

 (6) לכל גרופית זית 0.31

 (7) לכל שתיל זית משריש 0.62

 (8) לסיד, לכל טונה מטרית 6.60

 (9) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 2.90

 (10) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 2.90

 (11) לעצים שאינם םמוכי עץ ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית 2.90

 (12) לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי, לכל

 טונה מטרית 1.75

 ״ חא״י, כרך ג/ עמ׳ 1754¡ עייר 1942, חוס׳ 2, עמ׳ 343¡ ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2645¡ החשמ״ז, עמי 102: התשנ״ב, עמ׳
.1387 
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 1. רשיון לרעיית מקנה של זרים באזורים שמורים ליער -

 לתקופה שלא תעלה על חודש - לכל ראש -

 (1) בקר 1.75

 (2) כבשים 0.62

 (3) עזים 1.25

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

 ומסחר -

 (1) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 2.90

 (2) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 2.90

 (3) לעצים שאינם סמוכי עצים ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית 2.90

 (4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 1.75

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

 טונה מטרית 1.75

 (6) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 16.50

 (7) למיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער, לכל טונה מטרית 2.90

 (8) לסיד שנשרף בעזרת דלק שאינו תוצרת יער, לכל טונה מטרית 2.90

 (9) לגזר עץ שארכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 2.90

 (10) לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 2.90

 (11) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס 'מקומי 2.90

 (12) שיחי הדסים - לכל ענף 0.31

 (13) לכל טונה של זרעים או חלק ממנה 27.50

 6. רשיון לכרות עצים מוגנים, לכל רשיון 20.50

4, בתקנה 4,  (מד) בתקנות מחלות בעלי חיים(חיסון בפני דבר סוסים), התשכ״א-51960

 בעד הרכבת חיסון, לכל זריקה 2.90

,4  (מה) בתקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב), התשי״ז-61957

 בתקנה 9, בעד אישור פד רביה -

 (1) בעד אישור קבע 20.50

 (2) בעד אישור זמני 14.50

 (מו) בתקנות מחלות בעלי חיים(הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ״ב-471982, בתקנה
 2(ר) - בעד רשיון 21.00

 (מז) בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ׳׳ב-481982,

 בנועיף 20 -

 (א) בעד בקשה לרישום תכשיר 616.00

 (ב) בעד בדיקת תכשיר, בהתאם להיקף הבדיקה מי4,247 עד 12,635

 ק״ת התשכ״א, עמי 87¡ התשנ״ב, עמי 1387.
 ק״ת התשי״ז, עמ; 688¡ התשנ״ב, עמי 1387.

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1004¡ התשנ״ב, עמי 1387.
 ק״ת התשמ״ב, עמי 1668¡ התשמ״ז, עמי 84¡ התשנ״ב, עמי 1387.
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 בשקלים חדשים

 (ג) בעד תעודת רישום 616.00

 (ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה 409.00

 (ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר 430.00

, 4  (מח) בתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), התשכ׳׳ב-1961 9

 בתקנה 6 -

 בעד בדיקת עץ 14.50

 בעד סימון ורישום עץ 5.00

/ בתקנה 5,

5  (מט) בתקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), התש׳׳ם-01980

 בעד בקשה לכלול זן ברשימת הזנים 71.00

 (נ) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ורביה

 של עופות וגידול פרגיות), התשמ״א-511981, בסעיף 53א, בעד

 רשיון 441.00

,5  (נא) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ״ג-21983

 בסעיף 10, בעד כל תעודת משלוח -

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

 המשלוח ב- 11.00

 (2) לבקר שגילו מ־4 חדשים ומעלה, מכפלה של מספר ראשי הבקר הרשומים

 בתעודת המשלוח ב- 21.00

 (נב) בתקנות לה,5נת חיית הבר (כללים למתן היתר מיוחד לצידת צבי),

5, תקנה 2, בעד מתן היתר לצידת צבי 212.00  התשמ״ו-31986

 (נג) בתקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), התשמ״ט-541989,

 בתקנה 3א, בעד אבחון לראש צאן לשנה 10.50

א י ש ן ב ת נ ו  כ״ט באדר התשנ׳יג (22 במרס 1993) י

 (חמ 3-1181) המנהל הכללי של משרד החקלאות

4 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 413! התשמ״ו, עמ׳ 2654! התשנ״ב, עמי 1387. 9 

5 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1965! התשנ״ב, עמ׳ 1387. 0 

5 ק״ת התשמ״א, עמי 876! התשמ״ג, עמ׳ 674! התשנ״ב, עמי 1387. 1 

5 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1721! התשמ׳׳א, עמ׳ 2654! התשנ״ב, עמ׳ 1387. 2 

5 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1506¡ התשנ״ב, עמ׳ 1387. 3 

5 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 539, עמ׳ 1278 ועמי 1305: התשנ״ב, עמי 1387. 4 

 הודעת הגגת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקדב טמיק), התשג״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)(4) לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב

 טמיק), התשל׳׳ח-11978 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 י ק״ת התשל״ח, עמ׳ 674: התשנ״ב, עמ׳ 1372.
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 1. בשל העליה במדד יועלה החל ביום י׳ בניסן התשנ׳׳ג(1 באפריל 1993) סכום האגרה הגדלת האגרה
 הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות העיקריות לסך 16.50 שקלים חדשים.

 כ״ט כאדר התשנ״ג (22 במרס 1993)

א י ש ן ב ת נ ו  (חמ 9!3-1) י

 המנהל הכללי של משרד החקלאות

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים) (מס׳ 3), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים
 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום כ״ג בטבת התשנ״ג עדכון סכום
' צ פ ' ח ט י ר  (16 בינואר 1993) כך: פ

 י ביתיים

 (1) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״335,735 שקלים חדשים״ בא ״343,122 שקלים
 חדשים״•

 (2) במקום התוספת הראשונה בא:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים

 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר עם זוג
 ליחיד לזוג נשוי לכל ילד נשוי או עם יחיד

 הפריט מיום 16.1.93 מיום 16.1.93 מיום 16.1.93 מיום 16.1.93

 חדר שיינה

 מיטה ומזרן 796 1,465 796 796

 אבזרי מיטה 218 524 218 218

 ארון בגדים 613 1,503 259 613

 ביגוד לגבר 2,583 2,583 776 2,583

 ביגוד לאישה 4,066 4,066 - 4,066

 חדר סלון

 ספה כפולה 796 796

 שתי כורסאות 1,161 1,161

 כסאות 300 300 46 89

 שולחן 494 494 290 494

 מזנון 398 2,195

 רדיו 120 120 - 50

 כלי נגינה

 או מערנת

 סטראופמית 803 1,048

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1757.
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 למבוגר הגר עם זוג
 ליחיד לזוג נשוי לכל ילד נשוי או עם יחיד

 מיום 16.1.93 מיום 16.1.93 מיום 16.1.93 מיום 16.1.93

197 

385 

170 

59 

197 

111 

397 

982 

3,909 

445 

197 

596 

3,909 

445 

 הפריט

 נברשת

 וילונות

 טלויזיה

 תנור חימום

47 
185 

103 

47 

28 

2,547 

1,428 

1,242 

539 

1,599 

3,075 

2,547 

1,254 

1,007 

229 

1,599 

2,046 

 מטבח

 מקרר

 תנור בישול/

 אפיה

 שולחנות וכסאות

 כלי אוכל

 מיקסר

 מכונת כביסה

 שונות 3,163 8,559 383 383

ש י ב ה ג ש  מ

 נציב מם הכנסה

 ח׳ בניסן התשנ״ג (30 במרס 1993)

 (חמ 3-206)

 הודעת נכסי נפקדים (אגרות) (מס׳ 2), התשנ״ג-993ו

 בהתאם לסעיף 2 לצו נכסי נפקדים (אגרות), התשמ״ט-1989' (להלן - הצו), אני מודיע

 לאמור:

 העלאת אגרות 1. עקב עליית המדד של חודש פברואר 1993 לעומת המדד של חודש אוגוסט 1992 נוסח

 התוספת לצו הוא החל ביום י׳ בניסן התשנ׳׳ג (1 באפריל 1993) כלהלן:

 טור ג׳
 הערה

 לענין זה, ״חוב״ - החוב או

 החיוב שאליו מתייחסים מעשה

 ההוצאה לפועל או הפעולה

 שעליה ניתן ההיתר, לרבות

 ריבית והוצאות! לא תיגבה

 אגרה בשל פעולה זו בשל אותו

 חוב, אלא פעם אחת.

 תוספת

 טור ב׳
 שיעור האגרה

 א. אם החוב כספי או שניתן

 להעריכו בכסף - 0.5%

 מערך החוב אך לא פחות

 מ־93 שקלים חדשים

 ב. אם החוב אינו כספי ואינו

 ניתן להערכה בכסף -

 93 שקלים חדשים

 טור א׳
 מסמכים ופעולות
 החייבים באגרה

 1. היתר בכתב לפי סעיף

 15 (ב) לחוק, לעשות

 מעשה הוצאה לפועל

 ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 532.
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 סור ג׳
 הערה

 לא תיגבה אגרה כשל פעולה זו

 מאת אותו אדם בשל אותו נכס,

 אלא פעם אחת.

 טור ב׳
 שיעור האגרה

 190 שקלים חדשים

 לא תיגבה אגדה לפי סעיף זה

 אלא ביחס לנכס שלגביו ויתר

 שר האוצר על השכר המגיע

 למדינה לפי סעיף 32(א) לחוק.

י ׳ ג ר ק  א. ש

 האפוטרופוס לנכסי נפקדים

 2% מערך החוב או החיוב אך
 לא פחות מי93 שקלים חדשים

 93 שקלים חדשים

 בעד כל חלקה או חלק ממנה
 93 שקלים חדשים

 טור א׳
 מסמכים ופעולות
 החייבים באגרה

 הי זר בכתב לפי סעיף

 15 (ב) לחוק להסתייע

 בפרק ה׳ סימן ב׳ לחוק

 המקרקעין, התשכי׳ט-1969

.2 

 סילוק חוב או קיום חיוב 3.

 אחר, לפי סעיף 20(א)(2)

 לחוק

 4. הסכמה בכתב לפי סעיף

 22(א)(3) לחוק, לפעול על

 פי ייפוי כוח או הרשאה

 אחרת של מרשה נפקד

 5. שדרור נכס מוקנה לפי
 סעיף 28(א) לחוק

 ו׳ בניסן התשנ״ג (28 במרס 1993)

(3-2409) 

 החלטת גמלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון (נושאי משדה שיפוטית
 ושאיריהם) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-1993

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,

 התשכ״:1969-1 י, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 1. ;:סעיף 26(א) להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון(נושאי. משרה שיפוטית תיקון סעיף 26
, במקום הרישה המסתיימת במלים ״מהמשכורת הקובעת״ יבוא  ושאיריהם), התשמ״א-21981
 ״שופט בית המשפט העליון לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה בשיעור של 70% מהמשכורת

 הקובעו,, ורב ראשי לישראל לשעבר שכיהן עשר שנים״.

 כ״ט באדר התשנ״ג (22 במרס 1993)

ל ה ג י ל ד  (חמ 3-193) ג

 יושב ראש ועדת הכספים

 ס״ת דתשכ״ט, עמי 98.
 ק״ת ותשמ״א, עמ׳ 1440¡ התשנ׳׳ג, עמ׳ 268.
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 תיקון טעויות

 בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשנ״ב-1992,

 שפורסמו בקובץ התקנות 5461, התשנ״ב, עמ׳ 1403, בתקנה 1 -

 (1) בסעיף 52(1), אחרי הטבלה, הקטע המתחיל במלה ״הערה:׳׳ - יימחק!

59 , ׳ ב v 1 , 5 5 ( 2  (2) 52הכותרות ״בעין אחת״ ו״בשתי עיניים״ שלצד סעיפים (

 ו־65(ב) - יימחקו:

 (3) כל הכוכביות שסומנו בסעיפים 53 עד 68 - יימחקו!

 (4) לצד סעיף v(2)52, מעל סעיף 56(2) ולצד סעיף 62, מעל לטור האחוזים הימני

 תבוא כותרת ״בעין אחת״ ומעל לטור האחוזים השמאלי תבוא כותרת ״בשתי

 העיניים״!

 (5) בסעיף 61(ב), במקום ״פחות״ צ״ל ״או פחות״.

 (חמ 3-614)
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 המחיר 4.80 שקלים חדשים 0334-2883 א188 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




