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 י תקנות מילויה המדינה (סדרות מסוג ״מירון״)(תיקון), התשנ״ה-994 ו

, וה המדינה, התשל״ט-1979י לו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־5ו לחוק מי
ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ת הכספים ש ד ע ר ו שו באי  ו

, נה (סדרות מסוג ״מירון״), התש״ם-21980  1. במקום תקנה 16 לתקנות מילווה המדי
 יבוא:

ו יום עסקים בנקאי, נ ום שאי ם הנקוב בתקנות אלה בי עד תשלו  16. חל מו
ן זה - י ; לענ ו ם ביום העסקים הבנקאי שלאחרי צע התשלו בו  י

ים ם הבנקאי י ד י ו פועלים רוב סניפי התאג  ״יום עסקים בנקאי״ - יום שב
ל שיקים, ם הבנקאיים לקיים סליקה ש די י ו נוהגים התאג אשר לגבי  ו

יים; יכו ז ובים אחרים ו  חי

תו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-981 ו5.״  ״תאגיד בנקאי״ - במשמעו

 ״תחולת מועד
 ביום שאינו
 יום עסקים

 בנקאי

 החלפת תקנה 6 ו

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
צר ר האו  ש

 כ״ב בטבת התשג״ה (25 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-950)

 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.
 ק״ת התש״ם, עמי 1764: התשמ״ו, עמי 1072.

 סייח התשמ״א, עמי 232.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גריזים״)(תיקון), התשנ״ה-1994

, י וה המדינה, התשל״ט-979ו לו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מי
ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ת הכספים ש ד ע ר ו שו באי  ו

, 2 נה (סדרות מסוג ״גרמים״), התש״ם-980ו וה המדי לו ו 1. במקום תקנה 11 לתקנות מי  החלפת תקנה ו
 יבוא:

ו יום עסקים בנקאי, נ ם הנקוב בתקנות אלה ביום שאי עד תשלו  ״תחולת מועד 1 ו. חל מו
ן זה - י ; לענ ו ם ביום העסקים הבנקאי שלאחרי צע התשלו בו  י

ים ם הבנקאי י ד י ם רוב סניפי התאג עלי ו פו  ״יום עסקים בנקאי״ - יום שב
ל שיקים, ים לקיים סליקה ש ם הבנקאי די י ו נוהגים התאג ר לגבי ש א  ו

ים; י יכו ז ובים אחרים ו  חי

.״ תו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-981 ונ ד בנקאי״ - כמשמעו  ״תאגי

 ב״ב בטבת התשנ״ה (25 בדצמבר 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-950) א

צר  שר האו

 ביום שאינו
 יום עסקים

 בנקאי

 ס״ח התשל״ט, עמי 112.

 ק״ת התש״ם, עמי 2208.
 ם״ח התשמ״א, עמי 232.
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 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״עיבל״)(תיקון), התשנ״ה-994 ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979י
ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: עדת הכספים ש ר ו שו באי  ו

ו , החלפת תקנה ו נה (סדרות מסוג ״עיבל״), התשמ״א-21980 ו לתקנות מילווה המדי  1. במקום תקנה ו
 יבוא:

 ״תדוולת מועד
 ביום שאינו
 יום עסקים

ו יום עסקים.בנקאי, נ ם הנקוב בתקנות אלה ביום שאי עד תשלו  ו 1. חל מו
ן זה - ; לעני ו ם ביום העסקים הבנקאי שלאחרי צע התשלו בו  י

ים ם הבנקאי די י ב סניפי התאג ו פועלים רו  ״יום עסקים בנקאי״ - יום שב
ל שיקים, דים הבנקאיים לקיים סליקה ש י ו נוהגים התאג אשר לגבי  ו

יים; זיכו ובים אחרים ו  חי

תו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א- 981 ו5.״  ״תאגיד בנקאי״ - כמשמעו

 בנקאי

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
צר ר האו  ש

 כ״ב: בטבת התשנ״ה (25 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-950)

 1״ח התשל״ט, עמי 112.
 ק״ת התשמ״א, עמי 344.
 י1״ח התשמ״א, עמי 232.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״)(תיקון), התשנ״ה-994ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979י
ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ת הכספים ש ד ע ר ו שו באי  ו

, החלפת תקנה 5! נה (סדרות מסוג ״כרמל״), התשל״ט-9ד219  1. במקום תקנה 15 לתקנות מילווה המדי
 יבוא:

ו יום עסקים בנקאי, נ ם הנקוב בתקנות אלה ביום שאי עד תשלו  ״תחולת מועד 15. חל מו
 ביונו שאינו
 יום עסקים

 בנקאי

ן זה - : לעני ו ם ביום העסקים הבנקאי שלאחרי צע התשלו בו  י

ים ם הבנקאי י ד י ב סניפי התאג ו פועלים רו  ״יום עסקים בנקאי״ - יום שב
ל שיקים, דים הבנקאיים לקיים סליקה ש י ו נוהגים התאג אשר לגבי  ו

יים; זיכו  חיובים אחרים ו

תו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א- 981ו3.״  ״תאגיד בנקאי״ - כמשמעו

 כ״ב בטבת התשנ״ה (25 בדצמבר 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-950) א

צר ר האו  ש

 נז״ח התשל״ט, עמי 112.
 ק״ת התשל״ט, עמי 1551; התשמ״ו, עמי 1072.

 טייח התשמ״א, עמי 232.
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ן טובין)(תיקון), התשנ״ה-994 ו  צו הגנת הצרכן(סימו
, י ו 98 ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב)(2) לחוק הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ״א-

וה לאמור:  אני מצו

ף 3 יבוא: , במקום סעי 2  תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לצו הגנת הצרכן, התשמ״ג-983ו
 השניה

 ״רהיטים 3, (א) בסעיף זה -

 ״רהיט״ - ארון, כוננית, מדף, מזנון, שולחן, כסא, כורסה, ספסל, שרפרף,
ן אם הם צרים בסדרות, בי ו  מיטה, ספה, מזרן, תיבה או קולב, המי
ן או במקום אחר, י ם להתקנה בבנ עדי ו ן אם הם מי  מיטלטלים ובי

 והנמכרים בתצוגה, בבית העסק או בנקודת מכירה:

י כולו או בעיקרו מתכת;  ״רהיט מתכת״ - רהיט עשו

: י כולו או בעיקרו עץ  ״רהיט עץ״ - רהיט עשו

י משרפים פלסטיים:  ״רהיט פלסטי״ - רהיט עשו

י מכמה חומרי גלם:  ״רהיט משולב״ - רהיט עשו

ד: פו ד ומרי ל ש י מ  ״רהיט מרופד״ - רהיט עשו

ה פלסטיק מוקצף, גומי ״וקצף, או חומרים י תו עשו ו מי י  ״מזרן״ - מצע שפנ
 אחרים, עם קפיצים או ללא קפיצים.

נו גם הפרטים הבאים: י ץ יצו ן רהיט ע  (ב) בסימו

ץ ן ע ם החלקים העיקריים, כגו י י ו עשו ץ שממנ ע  (1) סוג ה
ר י חלק כאמו י שבבים, מ.ד.פ.: עשו ץ עשו  מסיבי, לבידים, לוח ע
ד לוחות י ב ר מל י חלק כאמו ם העץ; עשו ן גם ש י צו ץ גושני - י ע  מ

; ו בי ן גם עו י צו ם או מ.ד.פ - י  שבבי

ד, ן לבי ל הרהיט, כגו ני ש צו ל החלק החי י ש פו  (2) סוג הצי
 פורניר, מלמין, קילוף, פורמאיקה, נייר, או כל חומר אחר; אם

; י א עשו ץ ממנו הו ע ם ה ן גם ש י צו י פורניר - י י עשו פו  הצי

ן ל הרהיט, כגו ני עיקרי ש ר לכל חלק חיצו  (3) סוג הגימו
ר ע שמן או כל גימו ב  פוליטורה, פוליאסטר, לכה, צבע פלסטי, צ

 אחר:

ו גם הפרטים הבאים: נ י צו ן רהיט מתכת י  00 בסימו

י הרהיט: ) סוג המתכת שממנה עשו ו ) 

ם החלקים הלא־ י י  (2) החומר או החומרים שמהם עשו
י ו ש פד - גם החומר ממנו ע ים של הרהיט, וברהיט מרו  מתכתי

ד: כו של הריפו ד ותו פו  בד הרי

ע ב צ ע - גם סוג ה ו ל המתכת, וברהיט צב י ש פו  (3) סוג הצי
: ו תי  ומספר שכבו

צר ו ו מי ן גם סוג השרף הפלסטי שממנ י צו ן רהיט פלסטי י  (ד) בסימו
 הרהיט.

 1 סייח התשמ״<1, עמי 248.

 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 862; התשנ״ד, עמי 604.
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רסו בסעיפים נו גם החומרים שפו י לב יצו ן רהיט משו  (ה) בסימו
 קטנים (ב), (ג) ו ־(ד).

ו גם הפרטים הבאים: נ י צו  (ו) בסימון רהיט מרופד י

י בגון: חומר סינתטי, חומר נ ד החיצו פו  (1) הרכב בד הרי
י החומרים חומר ז ן אחו ו ך צי  סינתטי מעורב בצמר או בכותנה תו

; (  טבעי טהור (כותנה, צמר או פשתן

ד: פו ות לניקוי בד הרי ראות כללי  (2) הו

ן גומי ספוגי, גומי לטקס מוקצף, ד, כגו ל הריפו  (3) תוכו ש
צי ן, סוג קפי י ו יצו מ ש ריתן מוקצף, או חומר אחר ש ליאו  פו

 המתכת ומספרם;

; ד י השל ו עשו  (4) החומר שממנ

ו גם הפרטים הבאים: נ י צו ן מזרן י  (ז) בסימו

, מספר קפיצי מתכת. ד, פירוט חומרי הגלם שבמזרן  בד הריפו

ת - ו ד  (ח) מי

רך ו או נ י צו , י ננית או שולחן א ארון, מזנון, כו  (1) ברהיט שהו
, ובשולחן הניתן להארכה או להרחבה,  הרהיט, רוחבו וגובהו
ל השולחן לפני הארכתו או הרחבתו רכו או רוחבו ש  או
ר לא תעלה על 0/0 ו; ו כאמו נ י ו ת שצ ו ד  ולאחריה; הםטיה מהמי

י ת שנ ב י ש י א מיטה, ספה, מזרן, או ספסל ל  (2) ברהיט שהו
ת ו ד ל הרהיט ורוחבו: הסטיה ממי ן אורכו ש י צו ם או יותר, י  אנשי

ל 2%.״ ר לא תעלה ע ו כאמו נ י ו  מיטה או ספה שצ

ום פרסומו. תחילה ם ימים מי י  2. תחילתו של צו זה תשע

 ד׳ בטבת התשנ״ה (7 בדצמבר 994ו)
ש י ר ה ח כ י  >חמ s155»- מ

ה והמסחר  שר התעשי

 כללי דשות הנמלים והרבבות (נוהל לישיבות המועעה וועדותיה) (תיקון),
 התשנ״ה-1994

ת הנמלים והרכבות, ו ש ותיה לפי סעיפים 15(א) ו־22 לחוק ר י  בתוקף סמכו
ת הנמלים והרכבות כללים אלה: עצת רשו  התיש ב״א-961 ו י, קובעת מו

, החלפת סעיף 9ו ועדותיה) עצה ו ת המו בו שי י ת (נוהל ל ת הנמלים והרבבו  1. במקום סעיף 19 לכללי רשו
ן - הכללים), יבוא: להל ) 2 ו 99 ו ב- ״  התשנ

ו מנין חוקי ניהם יו״ר הועדה, יהי שה חברי הועדה, ובי ו  ״מנין חוקי 19. של
פית בו, עדה לקבל החלטה סו עצה הרשתה לו שא שהמו ו ה: בנ בותי  בישי

ן החלטת המועצה, יהיה המנין החוקי רוב חברי הועדה.״ ה בדי נ י  שד

 י ס׳ ח התשכ״א, עמי 145; התשמ״ח, עמי 156.

 2 קי׳ ת התשנ״ב, עמי 587 ועמי 881.
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א) יבוא: )  תיקון סעיף 22 2. בסעיף 22 לכללים, במקום סעיף קטן

ו ם בהצבעה-, הי עדה המשתתפי עדה יתקבלו ברוב דעות חברי הו  ״(א) החלטות הו
לות - תכריע דעת יו״ר הועדה.״ ת שקו ו ע ד  ה

 כ׳ בכסלו התשנ״ה (23 בנובמבר 1994)
ץ י ב ו ל א ר ש ר י ו ט ר  (חמ1226-» א
ת ו ש עצת ר ש מו א שב ר ו  נתאשר. י

ת  , ש ר א ל ק י ם ר הנמלים והרכבו

 שר התחבורה

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(מסילת ברזל בחיפה אל־עתיקה),
 התשנ״ה-994ד

ל (הגנה ופיתוח), 1943 לות הברז  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסי
וה לאמור:  (להלן - הפקודה), אני מצו

ות חלקות וחלקי חלקות, המפורטות בתוספת  הטלת הפקודה 1. הפקודה תחול על הקרקעות המהו
דה 1:1000 והחתום ך בקנה מי ם בתשריט מספר 303/ק/ו הערו אדו ם כתום ו  ומסומנות בצבעי

ום ג׳ בטבת התשנ״ה (6 בדצמבר 1994). י שר התחבורה בי ד י  ב

ם י ד לות בכל אחד מהמשר י דה הרג ת העבו ן בשעו ו ר מופקד לעי  הפקדת התשריט 2. העתק התשריט האמו
 שלהלן:

רושלים: ם והסדר מקרקעין, רחוב בן יהודה 34, י  (א) אגף רישו

ד הפגים, חיפה: ר ש  (ב) מינהל מחוז חיפה, מ

 (ג) מינהל מקרקעי ישראל, מחוז חיפה, חיפה:

ת גלים, חיפה.  (ד) מנהל אגף הנדסה, רכבת ישראל, תחנת ב

 תוספת
 גוש שומה חלקות חלקי חלקות

69 ,66 ,54 55 10821 

,74 ,73 ,69 ,68 ,67 ,60 ,59 ,21 72 ,71 ,70 10823 
110 ,104 ,94 ,75 107 ,106 

,52 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 68 ,61 ,50 10824 
82 ,66 ,56 ,55 ,54 ,53 

 ג׳ בטבת התשנ״ה (6 בדצמבר 1994)
ר ס י ל ק א ר ש  גחמ2צו-3) י

ר התחבורה  ש

 עו זבות מטפחים (הוספה לתוספת)(מם׳ 2), התשנ״ה-994 ו
ל זני צמחים, התשל׳יג-1973י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זכות מטפחים ש

וה לאמור:  (להלן - החוק), אני מצו

 י ם״ח התשל״ג, עמי 272; התשמ״ד, עמ׳ 23.
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2 לחוק -  ו. בתוספת

" ? 1 5 - ..1 .103\ץ\1 .  אחרי ״פיליקה

" ? ) ח ד ם ^ frugme.HL - א ״פימלאה מעליבה ו ב  י

 ח׳ בטבת התשנ״ה (11 בדעמבר 1994)
ר ו ב צ ק ע  (חמ3-12) י
 שר החקלאות

 2 ק״ת התש״ן, עמי 366; התשנ״ה, עמי 362.

 נ ק׳׳ת התשג״ג, עמ׳ 864.

 עו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למערכים)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ה-994ו

ם (הוראת תי רו בשי ם ו ת מחירים במצרכי בו צי ף 7(א)(ו) לחוק י  בתוקף סמכותנו לפי סעי
ים לאמור: ו / אנו מצו

י  שעה), התשמ״ו-985ו

ים תיקון התוספת ם מרבי י ר מחי ) ם (הוראת שעה) תי רו בשי ם ו ת מחירים במצרכי בו צי  1. בתוספת לצו י
, ל המצרכים המפורטים להלן , במקום מחיריהם ש רי , בחלק עשי 2  למצרכים), התשמ״ט-989ו

או המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳ להלן: בו  י

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח במכירה - המחיר בש״ח במכירה -

 המשקל לקמעונאי לצרכן באזור אילת
 המצרך בגרמים כולל מע״מ כולל מע׳׳מ לקמעונאי לצרכן

 ״לחם כהה (אחיד) 750 1.59 1.80 1.36 55.ו

 לחנז לבן 750 1.56 1.75 1.33 1.50

 חלה או מאפה

 שמרים 500 1.61 1.80 1.38 1.55

 לחמניה 75 0.48 0.60 0.41 0.50

 לחם כהה (אחיד)

ז 750 1.85 2.10 1.58 1.80  פרוס וארו

 לחמ לבן פרוס
ז 500 1.65 1.90 1.41 1.65״.  וארו

 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בטבת התשנ׳׳ה (19 בדצמבר 1994). תחילה

 ט״ו בטבת התשנ״ה (18 בדצמבר 1994)
 >חמ 3-197£)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ו ב ש א י ר ח ה כ י  מ
צר ה והמסחר שר האו ר התעשי  ש

 י ט״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התשנ״ד, עמי 1296.
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 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים
 למערכים) (תיקון מם׳ 3), התשנ״ה-994ו

ם (הוראת תי רו בשי ת מחירים במערכים ו בו עי  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץו) לחוק י
ים לאמור: ו , אנו מצו י  שעה), התשמ״ו-985ו

ים ם מרבי י ר י ח מ ) ( ה ע ם (הוראת ש תי רו בשי ת מחירים במצרכים ו בו צי  1. בתוספת לצו י
ם המפורטים ל המצרכי , בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם ש  למצרכים), התשמ״ט-21989

דם בטורים א׳ ו״ב׳: בואו המחירים הנקובים לצי  להלן, י

 המחיר בש״ח בחבילות במכירה -

 מחיר המכירה לקמעונאי לערכן
 מהמחסן בש״ח

 לטונה גטו
 ללא מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 לסיטונאי
 המשקל ללא מע״מ

 מחיר המכירה
 מהמחסן בש״ח

 לטונה גטו
 שם המיצרך ללא מע״מ

 ״קמח חיטה
 כהה (אחיד) 833 1 ק״ג 1.17 1.41 1.21 1.50 1.35

 קמח חיטה
 לבן, קמח

 חיטה רך 923 1 ק״ג 1.27 1.62 1.39 1.70 1.50

 קמח חיטה
 לבן בהיר או

 סולת חיטה 960 1 ק״ג 1.32 1.70 1.44 1.75 1.55"

ל עו זה ביום ט״ז בטבת התשנ״ה (19 בדצמבר 1994).  2. תחילתו ש

 ט״ו בטבת התשנ״ה (18 בדעמבר 1994)
 (חמ 3-1978)

ש י ר ח ה כ י ) ש ו ח ט מ ב י י ג ה  א ב ר ה ם (
ה והמסחר ר התעשי ר האוער ש  ש

 תיקון התוספת

 תחילה

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התשנ״ה, עמי ו 41.

 הודעת הנוטריונים (שבר שירותים), התשנ״ה-994ו
, התשל״ט-1978י ונים (שכר שירותים)  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטרי

ע לאמור: י ד י מו  (להלן - התקנות), אנ

ט ב ש ום י״ד ב ד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל בי ד מ ת ב דו ו  1. עקב התנ
 התשנ׳׳ה (15 בינואר 1995), כך:

ר כ ן ש ו תים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטרי רו ת מהשי ו ר ד שי ע  ״שכר שירותים 1. ב
ה למס הערך ו ף סכום השו רו רות, בצי ד אותו שי צ ר הנקוב בטור ב׳ ל עו  בשי

רות: יב בו בעד מתן השי ן חי ו  המוסף שהנוטרי

 שינוי סכומים

 ק״ת התשל״ט, עמי 196; התשנ״ר, עמי 1216.
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים
 טור א׳

 השירות

ת חתימה - מו  ו. אי

ן 86 ד כחותם ראשו חי ת חתימת י מו  (א) אי

ל חותם נוסך על אותו מסמך 34  (ב) כל חתימה ש

ולת היה מוסמך לכך, ר שהחותם על מסמך בשם הז שו  (ג) אי
34 ( ב ) ו  לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) א

מות חתימה על מסמך וגם על העתק תו מעמד אי  (ד) ניתן באו
ר בפסקה (ג) או ר כאמו שו ל אותו מסמך, בנוסף לאי  ש

ר 34 , לבל העתק כאמו ו  בלעדי

ד (ד) כרוך בתרגום ר בפסקאות (א) ע ת כאמו ו ר  (ה) היה השי
ל 39 ן - יווםף סכום ש ו י הנוטרי ד  המסמך בי

מי של מסמך - לו ר העתק צי שו  2. (א) אי

ן 34 ד הראשו  לעמו

ד נוסף 5  לכל עמו

ר שו מי אחד, לכל אי לו שר במעמד אחד יותר מהעתק צי  (ב) או
ן - ר הראשו שו  נוסף לאי

ן 12 ד הראשו  לעמו

ד נוסף 5  לכל עמו

ל תרגום - נות ש ר נכו שו  3. (א) אי

ת בתרגום 110 ו נ ד מאה המלים הראשו ) ע ו ) 

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן 86

 (3) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן,
ת 43 ו נ  מעל אלף המלים הראשו

ר אחד לאותו תרגום, לכל שו  (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאי
ן 34 ר הראשו שו ר נוסף לאי שו  אי

ואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ״ה- ר צו שו  4. אי
21965 

ן 129  (א) לחותם ראשו

 (ב) לכל חותם נוסף 65

ר אחד לאותה צוואה, שו ותר מאי ד י מ ע תו מ  (ג) ניתן באו
ר 259 שו  לכל אי

י הנוטריון, ד ואה כרוך בתרגומה בי ר הצו שו  (ד) היה אי
ל 39  יווםף סכום ש

ים 86 י נמצא בחי נ ר שפלו שו  5. אי

 2 ט״ח התשכי׳ה, עמ׳ 63.
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים

88 
35 

34 

559 

 198 ל

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

ן קביעה באמור - הסכום  ובאי
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 142

 טור א׳
 השירות

עה או בדרך תן בשבו י ר שנ ל תצהי ר ש שו אי  קבלה ו
 אחרת -

ן ר הראשו  (א) למצהי

ר נוסף  (ב) לכל מצהי

ר אחד לאותו תצהיר, שו ותר מאי  (ג) ניתן במעמד אחד י
ר נוסף שו  לכל אי

רך - דת הצו ל מסמך סחיר, לרבות תרגום במי  העדה ש

ך את ההעדה אינו ו נדרש לערו י  (א) אם הםבום שעל
ם  עולה על 40,600 שקלים חדשי

ם ר על 40,600 שקלים חדשי  (ב) עלה הסכום האמו

ל ו ש ד ת הנסיעה ממשר צאו  הכל בנוסף להו
 הנוטריון למקום ההערה וחזרה.

ת לפי ו ש ע ן מוסמך ל ו  כל פעולה אחרת שנוטרי
א נקבע לה שכר בתקנות אלה ל ש  כל דין, ו

תן לפי כל ן מוסמך לעשו ו לות שנוטרי ת פעו י י ש  (א) ע
על פי בקשתו ן ו ו ל הנוטרי ו ש ד א במשר ל  דין, ש
ת לתתו במקום אחר רו ל מקבל השי רשת ש  המפו
ו ד ן לבצעה במשר - למעט פעולה שלפי טיבה אי
ד 9, לפי הענין, - בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 ע
ד הנוטריון ר ש מ ת הנסיעה מ צאו  ובנוסף להו
ת וחזרה - יהא מספר ו ר  למקום מתן השי

תו מעמד אשר יהא: ת באו לו  הפעו

את צי נה או לחלק ממנה מי  (1) לשעה הראשו

283 

86 

ו ב עד שו ו ו ד  הנוטריון ממשר

ת שעה נוספת או לחלק ממנה  (2) לכל מחצי

תו מקום, בעת ת באו לו ת פעו  (ב) נתבקש נוטריון לעשו
י מספר בני אדם, יהא חלקו ד  ובעונה אחת, על י
ת צאו ד בהו מ ע ת באותו מ רו ל כל מבקש שי  ש
ר בפסקה(א) בחלקו בסך כל מבקשי  הנסיעה כאמו

תו מעמד. ת באו ו ר  שי

ו לפי הזמנת מקבל ד צא הנוטריון את משר  (ג) י
ת פעולה, והפעולה אותה י  השירות, לשם עשי
ות י ן תלו נ צעה מסיבות שאי  נתבקש לבצע לא בו
ן זכאי לשכר כמפורט בפסקה ו  בו, יהא הנוטרי
ל ו ש ד ת הנסיעה ממשר צאו  (אץ1) ו־2 וכן להו
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 טור ב׳
י א' שיעור השכר י  ט

 השירות בשקלים חדשים
ת רו עד למתן השי ו  הנוטריון למקום שהיה מי

 וחזרה.

ר ד ג ב לה ש ת בין,השןנןת 19.00 >נד 68.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעו רו  10. ניתן השי
ד 8.״ 5 מן השכר הקבוע' ׳מןנל אחד מהפרטים 1 ע 0 ל % ר ש עו  פוץו 9 - יווםף לשכר שי

 י״ט בטבת התשנ״ה (22 בדצמבר 994ו)
ן מ ג ו ל ם ק י י  (חמ 3-1216) ח

ם ד המשפטי ר ש ל מ  המנהל הכללי ש

 הודעת אגרות חקלאיות, התשנ״ה-1994

, התשמ״א- 1981 י, הצמדה למדד) ת( ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות אגרות חקלאי
ע לאמור: י ד  אני מו

נואר 1995) סכומי העלאת סכומי עלו החל ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בי ו ד י ד מ ל העליה ב ש  1. ב
ת י י ג 1 > : ם המפורטים להלן לצדן רי עו  האגרות הקבועות בתקנות שלהלן, לשי

, בתקנה 19, בעד בדיקת ו, התשל״ט-21979 א הצמח ומוצרי צו  (א) בתקנות לפיקוח על י
 התוצרת:

 בשקלים חדשים
 פרחים, לכל 10 פרחים או חלק מהם 0.14
 אגוזי אדמה, לטונה י 3.20
 פירות, לטונה 8.10
 ירקות, לטונה 8.10
 תות שדה, למכל 0.11

, בתקנה 27 - א פרי הדר), התשל״ה-1975ג צו י ) ו י צר מו  (ב) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ו

 (ו) לכל מכל רגיל שנארז בו פרי הדר לפי סולם הגדלים כאמור
 בתקנות 0.05

 (2) בעד פרי בצובר מכפלה של 0.05
 במספר המכלים

 הרגילים הנכללים
 באותו מכל צובר

 (3) אגרת פיקוח על אריזה מחדש, לכל מכל פרי שאושר לאריזה
 מחדש 0.06

 (4) אגרת פיקוח על אריזה מחדש של מכל צובר שאושר לאריזה מכפלה של 0.06
 מחדש במספר המבלים

 הרגילים הנכללים
 באותו מכל צובר

 ק״ת התשמ׳׳א, עמי 1564; התשמ״ב, עמ׳ 1388; התשמ״ג, עמ׳ 226 ועמי 674; התשמ״ד, עמ׳ 130; התשמ״ה
̂׳ 548׳, התשמ״ח, עמי 583 ועמי 1097; התשנ״ה, עמי 264.  ע׳

 ק״ת התשל״ט, עמי 577; התשנ״ד, עמי 1118.
 ק״ת התשל״ה, עמי 977; התשנ״ד, עמי 1118.
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 בשקלים חדשים

,  (ג) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(אתרוגים), התשל״ד-41974
 בתקנה 1 ו - בעד בדיקת האתרוגים, לכל אתרוג 1.25

,  (ד) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), התשכ״ט-969ו5
 בתקנה 4 -

 בעד רשיון 73.00

ן 25.00 ו  בעד העתק רשי

 בתקנה 9 -

 בעד אישור 88.00

ר 25.00  בעד העתק אישו

 (ה) בתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ״ה-61994 -

 בתקנה 3(0, לכל בקשה 150.00

 בתקנה 0ו - אגרת רישום תכשיר 1,503.00

 בתקנה 11(ב) - בער חידוש תעודת רישום 150.00

, בתוספת השישית, לענין  (ו) בתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל״א-1970ד
 תקנה 17, אגרות בדיקה -

י זרעים וזרעי תפוחי אדמה - מ־10 עד 20 ק״ג 20.50  (1) משלוח המכיל חומר ריבו

 לכל 10 ק׳׳ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.49

 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 300 טונות 0.82

 לבל 10 טונות נוספות או חלק מהן 1.75

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

 מ־10עד20ק״ג 20.50

 לכל 10 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.76

 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם 6.75

 (3) משלוח שאינו מכיל חומר ריבוי -

 מ־10 עד 100 ק״ג 20.50

 לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 2.20

 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 100 טונות . 0.42

 לבל 10 טונות נוספות או חלק מהן, עד למשקל של 1000 טונות 1.35

 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 1.20

 (ז) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, סיאולן
ן 20.50 ו  ומטאציל), התשכ״ח-1968", בתקנה 3(ב), בעד מתן רשי

 (ח) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), התשל״ב-1971', בתקנה 2(ד), בעד
ן 20.50 ו  מתן רשי

 י ק״ת התשל״ד, עמי 995; התשנ״ד, עמי 51 ועמי 1118.
 5 ק״ת התשב״ט, עמי 755; התשנ״ד, עמי 1118.

 6 ק״ת התשנ״ה, עמי 257.

 7 ק״ת התשל׳א, עמי 25; התשנ״ד, עמי 1118.

 8 ק״ת התשכ״ח, עמי 1825; התשנ״ר, עמי 1118.

 9 ק״ת התשל״ב, עמי 291; התשנ״ד, עמי 1118.
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 ;שקלים חדשי•
- 1 , בתקנה 9  (ט) בתקנות הזרעים (מבירה), התשכ״ה-°1964י

 (1) בעד נטילת דוגמה 79.00

 בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם ובאותו מקום 34.50

 (2) דוגמה מכמות הכוללת יותר מ־25 שקים, תוספת לכל 5 שקים או חלק

 מהם שלמעלה מ־25 55.ו

ן 569.00 ו , בתקנה 9, בעד מתן רשי י ונות מכירה), התשב״ח-967 ו י  (י) בתקנות הזרעים(רשי

- '  (יא) בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם), התש״ך-21960

 (ו) בתקנה 30 - בעד אישור להפקה 569.00

 (2) בחלק א׳ לתוספת, זרעי דגן -

 בסעיף 3 ו - בעד הגשת בקשה, לדונם 1.75

 בסעיף 14 - בעד אישור זרעים, לטונה -

 זרעי יסוד או זרעים רשומים 26.00

 לטונה זרעים מאושרים 21.50

 (3) בחלק ב׳ לתוספת, סורגום מכלוא -

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

 שטח השדה ער 4 דונם - לשדה 55.00

 שטח השרה מעל 4 דונם - לכל דונם נוסף 20.50

 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים -

 זני מכלוא וקו עקר זכרי - לטונה 55.00

 זרעי יסוד - לטונה 34.50

 (4) בחלק ג׳ לתוספת, אגוזי אדמה -

 בסעיף 16 - בעד אישור שדה, לדונם 5.40

ר זרעים מושבתים, לטונה 156.00  בסעיף 17 - בעד אישו

 (5) בחלק די לתוספת, כותנה -

 בסעיף 13 - בעד אישור שדה, לדונם 2.60

ר זרעים, לטונה 45.50  בסעיף 14 - בעד אישו

 (6) בחלק ה׳ לתוספת, תפוחי אדמה -

 בסעיף 29 - בעד בדיקה של שדה, לדונם 5.40

 בסעיף 30 - בעד אישור זרעים, לטונה 45.50

 (7) בחלק ו׳ לתוספת, תירס -

נו עולה על 4 דונם 55.00  בסעיף 22 - בעד רישום שדה, בשטח שאי

 בשטח שעולה על 4 דונם, לכל דונם נוסף 20.50

ר זרעים, לטונה 55.00  בסעיף 23 - בעד אישו

י ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 446; התשנ״ד, עמ׳ 1118. ° 

 ״ ק״ת התשכ״ח, עמי 224; התשנ״ד, עמ׳ 1118.
י ק״ת התש״ך, עמ׳ 1448; התשנ״ר, עמי 1118. 2 
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 (8) בחלק ז׳ לתוספת, עגבניות -

 בסעיף 19 - בעד בדיקת שדה, לדונם 32.00

 בסעיף 20 - בעד אישור זרעים, לטונה 2,026.00

 (9) בחלק ח׳ לתוספת, תלתן אלבסנדרוני -

 בסעיף 18 - בעד אישור שרה, לדונם 2.10

 בסעיף 19 - בעד אישור זרעים, לטונה 55.00

 (10) בחלק ט׳ לתוספת, אספסת תרבותית -

 בסעיף 18 - בעד אישור שדה, לדונם 2.10

ר זרעים, לטונה 55.00 ו ש י א ד ע ב - 1  בסעיף 9

 (11) בחלק י׳ לתוספת, חסה -

 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 25.00

 בסעיף 16 - בעד אישור זרעים, לקילוגרם 9.20

 (12) בחלק י״א לתוספת, מלון -

 בסעיף 17 - בעד בדיקת שדה, לדונם 5.40

 בסעיף 18 - בעד אישור זרעים, לטונה 410.00

 (13) בחלק י״ב לתוספת, עשב רודוס -

 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 13.50

 בסעיף 6 ו - בעד אישור זרעים, לטונה 327.00

 (14) בחלק י״ג לתוספת, מלפפונים -

 (א) בער אישור שדה, לדונם 8.10

 נב) בעד אישור זרעים, לטונה 478.00

, בתוספת '  (יב) בתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשכ״ד-964ונ
 הראשונה -

 בחלק בי, שתילי הדר, בסעיף 10 - בעד סימון עץ 26.00

 בחלק ג׳ - שתילי ורדים, בסעיף 14 - בעד כל שתיל שנכלל בתעודת משלוח 0.06

 בחלק ה׳ - שתילי אבוקדו, בסעיף 5 - בעד אישור עץ ריבוי מסומן 34.50

 בתוספת השניה -

 בעד אישור מכירה 26.00

ד לדונם אחד 41.00  בעד אישור למשתלה מאושרת, ע

 לכל דונם נוסף או חלק ממנו 20.50

 (יג) בתקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של זגפורן ומכירתו), התשל״ח-1978"י,
 בתקנה 40 -

 (א) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי -

 עד 2 דונם 54.00

 תוספת לכל דונם נוסף 9.20

 ק״ת התשכ״ד, עמי 1494 ועמי 1789; התשנ״ד, עמי 1118.
 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1440; התשנ״ד, עמי 1118.
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 בשקלים חדשים

 ו ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים, לכל 100 יחורים או חלק מהם 0.45

 וג) בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים, לכל 100 יחורים או
 חלק מהם 0.20

, בתקנה 22 - י  (יד) בתקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן), התשל״ג-51972
:עד מתן אישור לפקעות בגודל 10 ואילך, לכל 100 פקעות מאושרות או חלק מהן 0,45 ! 

, בתקנה 15 - י  (ט0 בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), התשב״ב-61962
:עד ביצוע הסימון, לכל ראש גמל 25.00 . 

, בתוספת, בעד י  (טז) בתקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית), התשל״ה- 5ד19ד
 תעודה וטרינרית -

 לבקר -

 בעד ראש בקר אחד 25.00

 בעד כל ראש בקר נוסף 13.00

 לצאן -

 עד חמישה ראשי צאן 130.00

 בעד כל ראש צאן נוסף 13.00

 אך לא יותר מאשר 255.00

 בעלי חיים ליצוא -

 לקבוצה עד שבעים וחמישה ראש בקר או ראש צאן 25.00

 לכל ראש בקר או צאן בנפרד 1.85

 בעלי חיים אחרים 20.00

 (יז) בתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן), התש״ך-
', בתקנה 5 - בעד טבילה או ריסוס של כל ראש צאן 1,30 81960 

, בתקנה 3 - י  (יח) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל״ד-1974'
ן 25.00 ו  בעד מתן רשי

 בתוספת -

 לבל ראש בשקלים חדשים

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

 כקד לגידול, פיטום
 בקר לשחיטה

 עגלים ועגלות יונקים
 גמלים, ופרדים

 סוסים

20.50 
15.00 
10.00 
15.00 
15.00 

10.00 
10.00 
5.25 
10.50 
10.50 

52.00 
52.00 
23.50 
52.00 

197.00 

י ק״ת התשל״ג, עמי 364; התשנ״ד, עמי 1118. 5 

י ק״ת התשב״ב, עמי 1718; התשנ״ד, עמ׳ 1118. 6 

 ״ ק״ת התשל״ה, עמי 914; התשמ״ז, עמ׳ 85׳, התשג״ד, עמי 1118.
י ק״ת התש״ך, עמי 150; התשנ״ד, עמי 1118. 8 

 ״ ק״ת התשל״ד, עמי 991; התשל״ט, עמ׳ 720; התשמ״ז, עמי 101; התשנ׳׳ד, עמי 1118.
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 לכל ראש בשקלים חדשים

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

10.00 
5.25 

 1.55 ולא יעלה על
 327.00 למשלוח

5.25 
5.25 
0.82 

23.50 
23.50 

2.10 

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

 41.00 ולא יעלה על
 1,503.00 למשלוח

 כלבים, חתולים וקופים 81.00 10.50

 0.26 ולא יעלה על
 48.00 למשלוח

-  אוגרים, עכברים, חולדות וחזירי ים 0.42

 5.25 ולא יעלה על
 445.00 למשלוח

 ארנבות, שפנים וחיות פרווה 5.35 5.25

 20.50 למשלוח
 לכל אלף או

 חלק ממנו

 גוזלים

 20.50 ולא יעלה
 על 346.00 למשלוח

- -  אפרוחים וביצי דגירה

- 52.00 למשלוח -  משלוח דבורים

 25.00 ולא יעלה
 על 478.00 למשלוח

- -  חיות בר ממשפחת היונקים

 בשקלים חדשים

20.50 

255.00 

25.00 

1 30.00 

101.00 

1.00 

15.00 

יצוא של מוצרים מבעלי חיים),  (יט) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ו
2, בתקנה 9(ב) - בעד תעודת שחרור  התשמ״ח-01988

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

 בתקנה 8, בעד מתן תעודת שחרור -

 (1) לבשר, לכל טונה או חלק ממנה

 (2) לקרביים, לכל טונה או חלק ממנה

 (בא) בתקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים),
 התשל׳׳ה~221975, בתקנה 4 - בעד מתן היתר ליבוא חד פעמי של תרכיב

 או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, לבל היתר

 (בב) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי״ט-959ו",
 בתוספת, בעד חיסון -

 אבעבועות צאן

 אגפלסמה

 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 880; התשנ״ד, עמי 1118.
 ק״ת התשל״ד, עמי 1244; התשמ״ז, עמי 85; התשנ״ד, עמי 1118.
 ק״ת התשל״ה, עמי 1338; התשמ״ז, עמ׳ 83; התשנ״ד, עמי 1118.
 ק״ת התשי״ט, עמי 638; התשל״ט, עמי 724; התשנ״ד, עמי 1118.
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 בשקלים חדשים

 בבזיה 15.00

 !:בזיילה 15.00

 ,:רוצלוזיס לבקר 9.50

 .:רוצלוזים לצאן 3.90

יס)לצאן 1.30 ז לו  .:תשחפת(פרטוברקו

 ־בר הבקר ־ 1.00

 ־־בר צאן 1.00

ן לצאן 0,82 ל הלשו חו : 

ת לבקר 8.10 ב ל : 

 לפטוםפירוזיס בקר 3.00 ו

 לפטוםפירוזיס לבל בעל חיים אחר 9.20

ים(עם טטנוס) 3.20  סימום מעי

 סלמונלה בקר 6.10

 שחור השוק(ירמת) 6.75

 תיילריה 15.00

 גמרת, לבל ראש בקר, כבש או עז 2.10

 גמרת, לבל בהמה אחרת 2.60

 קדחת השקע האפריקאי -

 לכל ראש צאן יי 1.30

 לכל ראש בקר 1.85

 קדחת קיו • • . 5.90

- 2 4  (בג) בתקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל״ו-976ו

 בתקנה 16 -

 (1) בעד תעודת רישום -

 שהוצאה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 1.85

 שהוצאה בירי מי שהסמיך המנהל 1.30

 (2) בעד כפל תעודת רישום 23.50

 ׳(3) בעד תווית סימון -

 שהוצמדה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 2.25

 שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל 85.ו

 בתקנה 29 - בעד היתר להובלת בקר 22.00

 (כד) בתקנות מתלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל״ט-78 9 251, בתקנה 5 -
 בעד ביצוע הסימון 5.40

, 2  (כה) בתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), התש״ך-959ו6
 בתקנה 10 -

2 ל ״ת התשל״ו, עמי 2678; התשמ״ז, עמי 114; התשנ״ד, עמי 1118. 4 

2 ל ״ת התשל״ט, עמ׳ 96ג ו־1832; התשנ״ד, עמי 1118. 5 

2 ל״ת התש״ך, עמי 722; התשנ״ד, עמי 1118. 6 
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 בשקלים חדשים

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר (למעט בקר מגזע מקומי)

 וחזירים 3.20

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע מקומי 3.20

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים 85,ו

, בתקנה 51(ג) - 2  (בו) בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד-1964י

 בעד בריקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר
 טרי או קפוא 104.00

 בתקנה 69(ג) -

 בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי 104.00

 בתקנה 73(א) -

 בעד בדיקת משנה לבשר טרי, לבל ק״ג 0.12

 בתקנה 3ד(ב) -

 בעד בדיקת משנה לבשר קפוא, לכל ק״ג 0.06

 בתקנה 79(ו) -

 בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי, בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז 104.00

 בעד כל בהמה אחרת 104.00

 (בז) בתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד),
, בתקנה 5 - 2  התשי״ט-959ו8

 (0 בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה ע״י פקח 43.00

 (2) בעד בידוד, לכל יום 18.50

, בתקנה 5 - 2  (כה) בתקנות הכלבת (חיסון), התשל׳יר-974ו'

ן לכלב שנותנת רשות מקומית 42.50 ו  (1) בעד רשי

 ואם הכלב מעוקר 21.00

 (2) בעד חיסון 15.50

 ואם הכלב מעוקר 7.70

י עוף), צר מו )  (כט) בתקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
ג -  התשל״ז-01976

 בתקנה 11 - בעד מתן כתב אישור למפעל שהוא משחטה בלבד 35.00

נו כולל משחטה 73.00  למפעל שאי

 לכל מפעל אחר 112.00

 בתקנה 20 - בעד בדיקה, לכל שעת בדיקה במפעל ושעת נסיעה אליו וממנו 17.50

 בתקנה 80(ג) - בעד -

 1. בדיקה בקטריולוגית - ספירת חיידקים, לדוגמה 54.00

 2. בדיקת נוכחות סלמונלה, םטפילוקוקים וביוצא באלה, חיידקים
 לדוגמה/לסוג 25.00

 ק״ת התשכ״ד, עמי 837; התשמ״ז, עמי ג10; התשנ״ד, עמ׳ 1118.
 ק״ת התשי״ט, עמי 1724; התשמ״ז, עמ׳ 114; התשנ״ר, עמי 1118.

 ק״ת התשל״ר, עמ׳ 723; התשמ״ז, עמי 86; התשנ״ד, עמי 1118.
 ק״ת התשל״ז, עמי 82; התשנ״ד, עמי 1118.
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 בשקלים חדשים

 3. בדיקה כימית, לדוגמה 34.50

 4. בדיקה היסטולוגיה, לדוגמה 25.00

ות אנטיביוטיקה, לסוג אחד של אנטיביוטיקה,  5. בדיקה לקיום שארי
 לדוגמה 25.00

ות הורמונים, לדוגמה 34.50  6. בדיקה לשארי

 7. בדיקה לשאריות חומרי הדברה, לדוגמה 34.50

 8. בדיקה לתכולת מים עודפים, לדוגמה 8.10

 9. בדיקה כימית -

 א. חלבון, סידן, זרחן, מלח, לדוגמה 25.00

 ב. % מים, לדוגמה 8.10

 ג. % שומן, לדוגמה 25.00

 ד. % אפר, לדוגמה 8.10

, (ביצים)  (ל) בתקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
, בתקנה 15, בעד אישור, לתיבה 0.25 נ  התשי״ח-1958 י

 (לא) בתקנות הדיג, 1937" -

ן דיג 101.00 ו  בתקנה 2(3), בעד רשי

ן דיג בים בנרת 242.00 ו  בתקנה 2(3א), בעד רשי

ן דיג לשוטר 52.00 ו  בתקנה 2(3ב), בעד רשי

ן דיג 52.00 ו  בתקנה 2(10), בעד העתק רשי

ן לספיגה לעסוק בדיג - ו  בתקנה 2א(7), בעד רשי

) בים כנרת 648.00  (א) לספינה הדגה ברשתות עמידה(אמבטן
 (ב) לספינה הדגה בשיטות אחרות בים כנרת 2,483.00

 (ג) לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי י 29.00 ו
 (ד) לספיגה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת ברשת הקפה 45.00 ו
 (ה) למכמורתנים 874.00

 (0 לספינה הפועלת בדיג מרחקים 34,374.00

ן לספינה לעסוק בדיג, שאבד או שנשמד 52.00 ו  בתקנה 2א(8) - בעד העתק רשי

ן לפריקת דגים מספינות זרות 758.00 ו  בתקנה 3(3), בעד רשי

: ג  (לב) כצו הרופאים הווטרינרים (אגרות), התשנ״ג-1993ג

ן 261.00 ו ) בעד רשי ו : 

ן 64.00 ו  ׳:2) בעד החלפת רשי

 ׳:3) בעד היתר זמני 64.00

 !:4) בעד חידוש היתר זמני 64.00

, 3 4  (לג) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל״ז-77 19
 !:סעיף 14 -

 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1766; התשנ״ד, עמי 1118.
 17;״ר 1937, תום׳ 2, עמי 86; ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 78; התשנדח, עמ׳ 874; התשנ״ד, עמ׳ 1118.

 ר ״ת התשנ״ד, עמי 1118.
 7 ״ת התשל״ז, עמי 2236; התשנ״ד, עמי 1118.
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 בשקלים חדשים

 (א) לכל דבורית 20.50

 (ב) לכל דבוריה שנוספה 20.50

 (ג) העברת דבוריה למקום רעיה אחר . 1.85

 (לד) בעו הפיקוח על מערכים ושירותים (ייעור מספוא והסחר בו),
, בתוספת השלישית - ג  התשל״א- 51971

 בער היתר ל -

 סיטונאי 504.00

 קמעונאי 156.00

 בעל מגרסה 156.00

 יערן של תערובת לבעלי חיים -

 עד 5,000 טונות לשנה 928.00

 מ־5,000 עד 30,000 טונות, לבל 1000 טונות נוספות 91.00

 מ־30,000 עד 100,000 טונות, לבל 1,000 טונות נוספות 61.00

 מעל 100,000, לכל 1,000 טונות נוספות 26.00

 מוערי טחנות קמח, לכל מוער 222.00

 מוערי לוואי ומינרלים אחרים, לכל מוער 419.00

 כוםפות סויה וכותנה, לכל מוער 693.00

 בוספות אחרות, לכל מוער 307.00

 מקרואלמנטים ותחליפי חלב, לבל מוער 693.00

 מוערי לוואי מן החי, לכל מוער 693.00

 ויטמינים כתוספת למזון לבעלי חיים, לכל מוער 693.00

 (לה) בעו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), התשכ״ז-1967", בסעיף 2א,
 בעד מתן רשיון 1,124.00

ד 634.00 ן עי ו  (לו) בתקנות להגנת חיית הבר, התשל״ו-1976", בתקנה 8, בעד רשי

 (לז) בתקנות זכות מטפחים, התשל״ד-74 9 381, בתוספת -

 בעד בקשה לרישום בספר הזכויות 70.00

 אגרת פרסום 70.00

 בעד פרסום של זבות עדיפה 70.00

 בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות 70.00

 בעד בקשת השגה על קביעת שם זן 34.50

 בעד רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפתים, לשנה אתת 70.00

 תוספת לאגרה לקיום זכות מטפחים עקב הארכת מועד לתשלום אגרה 34.50

 בעד בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה 150.00

 בעד עותק תעודת זבות מטפחים 21.00

3 ק״ת התשל״א, עמי 518; התשנ״ד, עמי 1118. 5 

 ״ ק״ת התשב״ז, עמי 1942; התשנ״ד, עמי 1118.

3 ק״ת התשל״ז, עמי 2631; התשנ״ד, עמי 1118. 7 

5 ק״ת התשל״ד, עמי 713; התשמ״ז, עמי 100; התשנ״ד, עמי 1118. 8 
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 בשקלים חדשים
 בעד בקשה לקבלת מסמך או אישור היוצא מאת הרשם או הלשכה ולא

 נקבעה לה אגרה אחרת 25.00

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

 נקבעה אגרה אחרת 25.00

 בעד הגשת מםמכים*בהליך על ריב 54.00

 בעד נוסח מאושר מכל דבר בספר זכות מטפחים או מסמך אחר הפתוח לעיון 25.00

 בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום כבעל זכות בזן 70.00

, בתוספת - נ  (לח) בתקנות הפיקוח על קידוחי מים, התשט״ז-1955,

 בעד מתן רשיון קדיחה 255.00

ד 190.00 ו ן לשינוי צי ו  בעד רשי

, בתקנה 14,  (לט) בתקנות המים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו), התשב״ו-4°1966
ון הקמה, אם םפיקתו של המכון היא -  בעד רשי

 עד 50 מ״ק/שעה 255.00

 מעל 50 מ״ק/שעה 341.00

, רשיונות שהוצאו , 4  (מ) בתקנות המים (אגרות עבור רשיונות), התשמ״ח-1988י
 מאת נציב המים -

ן הפקה על פי סעיף 23 לחוק - ו  (1) רשי

 כאשר רשיון ההפקה הינו לכמות מים שנתית של:

- עד 100,000 מ״ק 327.00

- בין 100,000 מ״ק ל־500,000 מ״ק 654.00

- 500,000 ויותר 994.00

ון ההפקה ניתן לגבי שני מיתקני הפקה או יותר - - כאשר רשי
 תוספת לכל מיתקן הפקה מעל לשניים 81.00

ן ההפקה מכיל נספח צרכנים - תוספת לכל צרכן ו - כאשר רשי

 המפורט בנספח הצרכנים 30.50

ון החדרה, על פי סעיף 44 לחוק 2,026.00  (,;) בעד רשי

 (!י) בעד העתק של רשיון החדרה 20.50

, בתוספת השניה - 4 2  (מא) בתקנות היערות

ן לתושבי כפרים להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער ו  ו. בעד רשי
 לצרבי בניה, שימוש ביתי וחקלאות 1.75

ן לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים שמורים ליער - ו  2. בעד רשי
 לתקופה שלא תעלה על חודש - לכל ראש -

 (1) בקר 1.75

 (2) כבשים 0.62

 (3)_ עזים 1.35

ג ק״ה התשט״ז, עמי 164; התשנ״ד, עמי 18 וו.  י

4 ק״ת התשכ״ו, עמי 512; התשנ״ד, עמי 8 ו ו ו. 0 

4 ק״ת התשמ״ח, עמי 934 ועמי 1096; התשנ״ד, עמי 1118. 1 

4 חוו; א״י, ברך גי, עמי 1754; ע״ר 1942, תום׳ 2, עמי 343; ק״ת התשמ״ד, עמי 2645; התשמ״ז, עמי 102; 2 

 הרשנ״ד, עמ׳ 1118.
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 באקלים חדשים

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

 (1) לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מסר אחד, לכל טונה מטרית 3.60

 (2) לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 3.60

 (3) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטינ>ן,ס 3>קומי 3.60

 (4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 2.15

 (5) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 20.50

 (6) לכל גרופית זית 0.39

ל זית משריש 0.76  (7) לכל שתי

 (8) לסיד, לכל טונה מטרית 8.10

 (9) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 3.60

 (10) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 3.60

 (11) לעצים שאינם סמוכי עץ ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית 3.60

ד וציפוי, דו ית חומרי בי  (12) לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשי
 לבל טונה מטרית 2.15

ן לרעיית מקנה של זרים באזורים שמורים ליער - ו  4. רשי

 לתקופה שלא תעלה על חודש - לבל ראש -

 (1) בקר 2.15

 (2) כבשים 0.76

 (3) עזים 1.55

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

 ( ו) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 3.60

 (2) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 3.60

 (3) לעצים שאינם סמוכי עצים ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית 3.60

 (4) לעצי הסקה, לבל טונה מטרית 2.15

ד וציפוי, דו ית חומרי בי  (5) עצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשי

 לכל טונה מטרית 2.15

 (6) לפחמי עץ, לכל טונה מטרות 20.50

 (7) לסיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער, לכל טונה מטרית 3.60

 (8) לסיד שנשרף בעזרת דלק שאינו תוצרת יער, לבל טונה מטרית 3.60

 (9) לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 3.60

 (10) לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 3.60

 (11) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי 3.60

 (12) שיחי הדסים - לבל ענף 0.39

 (13) לבל טונה של זרעים או חלק ממנה 34.50

ן 25.00 ו ן לכרות עצים מוגנים, לבל רשי ו  6. רשי
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 בשקלים חדשים
 (מב) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים), התשב׳׳א-1960"

 ב תקנה 4, בעד הרכבת חיסון, לבל זריקה 3.60

, 4 ות ביולוגיות), התשנ״ר-41994  (מג) בתקנות בעלי חיים (בדיקת שארי
235.00 _ - ן ן ן ן  נ תקנה 3, בעד כל נ

, 4 5  (מד) בתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ״ב-2 198
ן 26.00 ו  בתקנה 2(ד) - בעד רשי

, בסעיף 20 - 4  (מה) בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ״ב-61982

 (א) בעד בקשה לרישום תכשיר 758.00

 (ב) בעד בדיקת תכשיר, בהתאם להיקף הבדיקה מ־5,227.00 עד 15,553.00

 (,:) בעד תעודת רישום 758.00

 0־) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה 504.00

 (ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר 529.00

4, בתקנה 6 -  (מו) בתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), התשב״ב- 71961

 ב עד בדיקת עץ 17.50

 בעד סימון ורישום עץ 6.10

 (מז) בתקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), התש״ם-980 481,
 ב תקנה 5, בעד בקשה לבלול זן ברשימת הזנים 88.00

 (מח) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח,
גידול פרגיות), התשמ״א- 1981'", בסעיף 53א,  הפצה ורביה של עופות ו

ן 542.00 ו  בעד רשי

,  (מט) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ״ג-5°1983
 בסעיף 10, בעד כל תעודת משלוח -

 ( י) לבקר שגילו עד 4 חודשים, מכפלה של מספר ראשי הבקר הרשומים
 בתעודת המשלוח ב- 13.50

 (:;) לבקר שגילו מ־4 חודשים ומעלה, מכפלה של מספר ראשי הבקר
 הרשומים בתעודת המשלוח ב- 26.00

דת צבי),  (נ) בתקנות להגנת חיית הבר (כללים למתן היתר מיוחד לצי
, תקנה 2, בעד מתן היתר לצידת צבי 261.00  התשמ״ו-1986 י5

 ק״ת התשב״א, עמ׳ 87; התשנ״ד, עמ׳ 118 ו.
4 ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 1118. 4 

4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1004; התשנ״ד, עמי 1118. 5 

4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1668; התשמ״ז, עמי 84; התשנ״ד, עמ׳ 1118. 6 

4 ק״ת התשב״ב, עמי ג 41; התשמ״ו, עמי 2654; התשנ״ד, עמי 1118. 7 

4 ק״ת התש״ם, עמי 1965; התשנ״ד, עמ׳ 1118. 0 

4 ק״ת התשמ״א, עמ: 876; התשמ״ג, עמ׳ 674; התשנ׳׳ד, עמי 1118.  י
5 ק״ונ התשמ״ג, עמ׳ 1721; התשמ״א, עמ׳ 2654; התשנ״ד, עמ׳ 1118. 0 

5 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1506; התשנ״ד, עמי 1118. 1 
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 בשקדים חדשים

, 5  (נא) בתקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזים בצאן), התשמ״ט-989ו2
 בתקנה 3א, בעד אבחון לראש צאן לשנה 3,00 ו

5 ק״ת התשמ״ט, עמי 539, עמי 1278 ועמי 1305; התשנ״ד, עמי 1118. 1 

 י״ב בטבת התשנ״ה (15 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-1181)

א י ש ן ב ת נ ו  י
ד החקלאות ר ש ל מ  המנהל הכללי ש

 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשנ״ה-994 ו

ל אלדיקרב ש והחזקה ש ו מ י ש ) ח מ ו צ  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)(4) לתקנות הגנת ה
ע לאמור: י ד  טמיק), התשל״ח-978 ו י (להלן - התקנות העיקריות), אני מו

נואר 1995), סכום ועלה החל ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בי ד י ד מ ל העליה ב ש  הגדלת האגרה ו. ב
ות לסך 20.50 שקלים חדשים.  האגרה הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות העיקרי

 י״ב בטבת התשג״ה (15 בדצמבר 1994)
א י ש ן ב ת נ ו  (חמ 3-139) י

ד החקלאות ר ש ל מ  המנהל הכללי ש

 י ק״ת התשל״ח, עמי 674; התשנ״ד, עמי 1014.
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