
 רשומות

 קובץ התקנות
 י׳ בתמוז התשנ״ו י 5768 27 ביוני 1996

 עמוד
 תקנות הנכים(מבחנים לקביעת דרגות נכות)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ו-996 ו 1348

 תקנות מם הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו
 לחשבון אחד)(תיקון), התשנ״996-1 ו 1348
 • תקנות מם הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון מס׳ 3), התשנ״ו-996 ו 1348
 תקנות הבזק(תקנים ומפרטים של רשתות כבלים)(תיקון), התשנ״ו-996 ו 350 ו
 גללי הבזק(שידורי בעל זיכיון)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ו-996 ו ו35 ו

 *:ו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)(ייצור ושיווק מעל המיכםה)(הוראת שעה),
 התשנ״ו-1996 1353

 *.כרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע
 חורבת קרתא), התשנ׳׳ו-1996 1354
 ד ודעת הנוטריונים(שכר שירותים)(מס׳ 2), התשנ׳׳ו-1996 1354
 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבר טרחת סניגור)(מס׳ 3), התשנ״ו-996ו 1357
 הודעת בית הדין לעבודה(אגרות)(מס׳ 2), התשנ׳׳ו-996ו 1358
 הודעת בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר)(מס׳ 2), התשנ״ו-996 ו 359 ו



 תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-959ו
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב]1

 1. בתוספת.לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש״ל-21969, בפרט 37,
 פסקאות (4) עד (10) - יימחקו.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר הבטחון

 ב״ז בסיון התשנ״ו(14 ביוני 1996)
 (דומ 5-1144)

 ס״דו התשי׳׳ט, עמ׳ 276; התשנ״ב, עמי 18.
 ק״ת התש״ל, עמי 217; התשנ״ו, עמי 601.

 תקנות מם הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות
 ייחשבו לחשבון אחד)(תיקון), התשנ״ו-996ו

( לפקודת מם הבנםהי להלן - הפקודה), 2 4 3 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(6Xאxד) ו
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות
 ייחשבו לחשבון אחד), התשנ״ג-21993 -

 (1) תקנת משנה (ב) תסומן(ג) ולפניה יבוא:

 ״(ב) עמית־שכיר בקרן השתלמות שחשבונו נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו
 חשבון באותה קרן השתלמות או בקרן השתלמות אחרת במעמד של
 עמית־עצמאי, או להיפך, יראו את שני החשבונות לענין סעיף 9(6וא) או(6וב)
 לפקודה בחשבון אחד, אם מתקיים בחשבון האמור בתקנת משנה (אץ2); לענין

 זה, ״עמית־עצמאי״ - לרבות חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי.״;

 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״לפי הוראות סעיף 9(16א) לפקודה״ יבוא ״לפי הוראות
 סעיף 9(6וא) ו־9(6וב) לפקודה״.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 ל׳ בסיון התשנ״ו(17 במני 1996)
(J-243S חמ) 

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״דז התשנ״ו, עמי 22.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 766.

 תיקון תקנה ו

 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קוכות גמל)(תיקון מס׳ 3),
 התשנ״ו-996ו

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה,
 1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשב״ד-964ו2

 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) בהגדרה ״עמית־שכיר״, במקום ״או לחופשה״ יבוא ״לחופשה או לקרן
 השתלמות״;

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשנ״ו, עמי 22.
 ק״ת התשב״ד, עמי 1302; התשנ״ו, עמי 226 ועמי 06ג.

 תיקון תקנה ו
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 תיקון תקנה 7

 תיקון תקנה 19

 הוספת תקנה 19א

 ביטול תקנה 30א

 תיקון תקנה 37

 הוספת תקנה ו4ג

 (2) בהגדרה ״קרן השתלמות״, במקום ״לעובדים״ יבוא ״לעובדים, לעצמאים לחברי
 קיבוץ או לחברי מושב שיתופי״.

 בתקנה 7 לתקנות העיקריות, תקנה משנה (ב) תסומן(ג), ולפניה יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2) ובתקנון קופת גמל, לא יראו שעבוד של
 כספים בקופת גמל לתגמולים או להשתלמות, החל במועד שהעמית היה זכאי
 למשוך את הכספים מהקופה, כשעבוד לאחר, ובן לא יראו במימוש שעבוד באמור,
 בד־ך של משיכת הכספים לטובת הנושה, כהעברת זכויות עמית לאחר, ואולם

 מעימומש השעבוד לא יהיה העמית רשאי להפקיד בקופה כספים נוספים.״

 בתקנה 19 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), בדישה, במקום ״בפסקאות (1), (2) ו־(3)״ יבוא ״בפסקאות (1)
 עד (3)״, ואחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(וא) לקרן השתלמות - לפי הקבוע בפקודה;״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ץבו) אישור באמור בתקנת משנה (א) לקרן השתלמות יחול רק אם העמית
 ישלם אף הוא מדי חודש בחודשו לקרן שליש לפחות מהסכום ששילם

 המעביד.״

 אחרי תקנה 19 לתקנות העיקריות יבוא:

.3 

.4 
 9וא. אישור לפי תקנה 6 לקרן השתלמות לא יחול על בספים שהפקיד
 עמית־עצמאי, אלא אם כן הוא יחיד שיש לו הכנסות מעסק או ממשלח

 יד.״

 ״תשלומי עמית־
 עצמאי לקרן

 השתלמות

 5. תקנה 30א לתקנות העיקריות - בטלה.

 6. האמור בתקנה 37 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) החל מהמועד שבו שעבד עמית בספים בקופת גמל לתגמולים או בקרן
 השתלמות כאמור בתקנה 7(ב) ועד למועד ביטול השעבוד, לא יהיה העמית רשאי

 להנוקיד בה כספים נוספים.״

 7. אחרי תקנה ו4ב לתקנות העיקריות יבוא:

 ״השאלת מניות 41ג. (א) קופת גמל רשאית להשאיל באמצעות חבר בורסה ותמורת
 תשלום, מניות הנסחרות בישראל ברשימת המשתנים, לצורך עסקת
 מכירה בחסר, לתקופה שתיקבע מראש אשר אינה עולה על שלושה
 חודשים (להלן - תקופת ההשאלה), בשיעור שלא יעלה על 5%
 מנכסיה המשוערכים ובכפוף לתנאים המפורטים להלן שייכללו

 בהסכם ההשאלה:

 (1) השואל יפקיד, לטובת הקופה, את מלוא הסכום שהתקבל
 בעסקת המכירה בחסר, אצל חבר הבורסה שבאמצעותו הושאלו

 המניות (להלן - החבר המשאיל);

 (2) השואל התחייב להגדיל את הסכום המופקד אצל החבר
 המשאיל לטובת קופת הגמל לפי פסקה (ו), באופן שהסכום
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 המופקד כאמור לא יפחת, בכל עת, משווי המריות לפי ערכן
 בבורסה;

 (3) השואל התחייב בי אם בתקופת ההשאלה יחולק דיבידנד
 במזומן בשל המניות המושאלות, יעביר לחבר המשאיל, במועד
 תשלום הדיבידנד, סכום השווה לדיבידנד ששולם בשל המניות
 המושאלות, והחבר המשאיל יזכה את חשבון קופת הגמל

 בסכום זהה;

 (4) השואל התחייב כי אם בתקופת ההשאלה יחולק דיבידנד
 במניות או יונפקו זכויות בשל המניות המושאלות, ישיב
 השואל, בתום תקופת ההשאלה, את המניות המושאלות
 בתוספת במות מניות השווה למניות ההטבה שהתקבלו או
 הזכויות שהתקבלו, בשל המניות המושאלות, והחבר המשאיל

 יעבירן לקופת הגמל.

 (ב) מניות שהושאלו על ידי קופות גמל ישוערכו באילו היו בידי
 הקופה.״

 תחילה 8. תחילתה של תקנה 3 בתום 60 ימים מיום פרסומן.

 ל׳ בםיון התשנ״ו(17 ביוני 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-129) א

 שר האוצר

 תקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות בבלים)(תיקון), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ט(ב) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982', ולאחר התייעצות
 עם המועצה לשידורי בבלים שנתמנתה לפי החוק, אני מתקינה תקנות אלה:

 הוספת תקנה 7א 1. אחרי תקנה 7 לתקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ״ח-1987/
 יבוא:

 ״אותות טלויזיה 7א. (א) אותות ערוץ של מפיק ערוץ או של בעלי זביונות המפיקים
ת במשותף ממוקד השידור אל המערבת הבין־מוקדית ובין צומתי הקשר ו ך

ת
ק ^ ^ 

 שלה, יהיו באיכות המופקת מציוד BETACAM מסדרה Bvw או חלופה
 שוות ביצועים לפחות, כפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל.

 (ב) לענין תקנה זו -

 (ו) ״מערכת בין־מוקדית״ ו״צומת קשר״ - כמשמעותם בפרק
 זיו בתקנות הבזק (זכיונות), התשמ״ח-987ו5;

 (2) ״מפיק ערוץ״ ו״הפקה משותפת של בעלי זכיונות״ -
 במשמעותם בפרק ביו בכללי הבזק (שידורי בעל זביון),

 התשמ״ח-41987.׳׳

 י ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ו, עמי 309.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 134; התשמ״ט, עמי 736.

 נ ק״ת התשמ״ח, עמי 113; התשנ״ה, עמי 1635.

 4 ק״ת התשמ״ח, עמי 138; התשנ״ו, עמי 1351.
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 2. תחילתן של תקנות אלה ביוש י״ח בתשרי התשג״ז(1 באוקטובר 1996). תחילה

 ב״ו בםיו;׳ התשנ״ו(13 ביוני 1996)
 (חמ ?) ש ו ל מ י ת א ל ו נ י

 שרת התקשורת

 בללי הבזק (שידורי בעל זכיון)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ו-996 ו

 בת! קף סמכותה לפי סעיפים 6ה, 6ב ו־6בו לחוק הבזק, התשמ״ב-1982' (להלן - החוק),
 קובעת המועצה לשידורי בבלים שנתמנתה לפי החוק, כללים אלה:

 1. אחרי סעיף 39 לכללי הבזק (שידירי בעל זכיין), התשמ״ח-987וג (להלן - הכללים הוספת פרק ביו
 העיקריים), יביא:

 ״פדק ביו - הפקות מפיק ערוץ והפקה משותפת

 תאגיד מפיק 39א. (א) בעלי זכיונות רשאים לבקש מהמועצה שתאשר בי תאגיד
ו יהיה מפיק ערוץ, ובלבד שמתקיימים בו לפחות התנאים המפורטים להלן ׳ י י  ע

 ולא מתקיים בו האמור בסעיף קטן(ב):

 (ו) הוא תאגיד הרשום בישראל ואשר הוקם במיוחד למטרה
 של הפקת ערוץ, ויש בידיו, או בידי בעל ענין בו, ידע, מיומנות
 מקצועית ונםיון בתחומי ההפקה והעריבה של מישדרי טלויזיה,
 ובכלל זה בתכנון, ברכישה, בשיבוץ ובעריכה של מישדרים

 לשם הבאתם לשידור;

 (2) מנהלו של התאגיד או אדם שהוא בעל ענין בתאגיד לא
 הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה

 קלון.

 (ב) לא יהיה מפיק ערוץ מי שמתקיים בו אחד מאלה:

 (ו) הוא, במישרין או בעקיפין, בעל זכיון לשידורי כבלים, או
 בעל זכות שימוש כמשמעותם בחוק או בעל זכיון לשידורים
 ברשות השניה במשמעותו בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו,
(להלן - בעל זכיין אחר לשידורים), או מי שבעל 3  התש״ן-990 ו

 זכיון אחר לשידורים מחזיק בו בזכות כלשהי;

 (2) בל מי שהוא בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בבעל זכיון
 אחר לשידורים;

 (3) מי שבעל ענין בו, במישרין או בעקיפין, הוא גם בעל ענין,
 במישרין או בעקיפין, בבעל זביון אחר לשידורים.

 (ג) בעל זכיין ידייח למועצה על כל שינוי שחל בזכויות של בל בעל
 זכות במפיק עריץ יבזכייית שהיא מחזיק בתאגיד כלשהי.

 (ד) המועצה ולשאית לבטל אישור שניתן לפי סעיף זה אם חדלו
 להתקיים במפיק ערוץ ההוראות והתנאים שבסעיפים קטנים (א) ו־(ב).

 ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ו, עמ׳ 302 ו־308.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 138; התשנ״ו, עמי 861.

 סייח התש״ן, עמי 59; התשנ״ר, עמי 78.
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 39ב. (א) בעלי זביון המבקשים לשדר במשותף ערוץ שיופק בידי מפיק
 ערוץ, יגישו למועצה בקשה בכתב ובה יפורטו אלה:

 (ו) שם מפיק הערוץ והגורמים המחזיקים באמצעי השליטה
 בו;

 (2) נםיונו של מפיק הערוץ בתחום ההפקה, הרכש ועריכת
 שידורי טלויזיה:

 (3) מהות הערוץ ואיפיונמ

 (4) מספר האפיק שבו ישודר הערוץ.

 (ב) המועצה רשאית לבקש פרטים נוספים מבעלי הזכיונות
 הדרושים, לדעתה, לשם בחינת הבקשה, לרבות מסמכים המאמתים את

 הנתונים הנדרשים לפי סעיף קטן(א).

 (ג) המועצה רשאית, אם נוכחה בי ישופרו טיב הקליטה ואיכותה
 אצל המנויים ובי זמינות דרבי ההעברה וגיבוי בין־מוקדי מאפשרים זאת,
 להתנות את אישורה לפי סעיף זה בכך ששידוריו של מפיק ערוץ ממוקד
 השידור שלו אל כל בעל זביון ייעשו באמצעות המערכת הבין־מוקדית
 שהוקמה בהתאם לפרק ז1 לתקנות הבזק (זביונות), התשמ״ח-41987,
 באישור השר לפי הוראת תקנה 51ז(ג) שבתקנות האמורות, בהתאם ללוח
 זמנים שתקבע המועצה ובכפוף להוראות טכניות של המנהל בדבר שיפור

 האיכות הטכנית של השידור ודרכי ביצוע.

 (ד) המועצה תבחן את הבקשה שהוגשה לה באמור בסעיף קטן(א)
 ותודיע החלטודה למבקשים; המועצה רשאית להתנות את אישורה
 בתנאים שיש לקיימם לרבות האמור בסעיף קטן (ג), ובן רשאית היא

 להגביל את תוקפו של האישור בזמן.

 39ג. (א) בעלי זביון המבקשים להפיק ערוץ במשותף או לרכוש ערוץ
 שיופק בידי מי מהם, חלקם או בולם, במישרין או בעקיפין, ולשדרו

 במתכונת של ערוץ משותף, יגישו למועצה בקשה ובה יפרטו את אלה:

 (ו) שמות בעלי הזכיון המבקשים להפיק את הערוץ;

 (2) שמות בעלי הזכיון המבקשים לרכוש ערוץ ולשדרו-,

 (3) מהות הערוץ ואיפיונו;

 (4) מספר האפיק שבו ישודר הערוץ.

 (ב) המועצה רשאית לבקש פרטים נוספים מבעלי הזביונות
 הדרושים, לדעתה, לשם בחינת הבקשה, לרבות מסמכים המאמתים את

 הנתונים הנדרשים לפי סעיף קטן(א).

 (ג) המועצה תבחן את הבקשה שהוגשה לה כאמור בסעיף קטן(א)
 ותודיע החלטתה למבקשים; המועצה, בהחלטתה לאשר את הבקשה,
 רשאית להתנות את אישורה בתנאים שיש לקיימם לרבות כאמור בסעיף

 39ב(ג), בשינויים המחויבים, וכן רשאית היא להגביל את תוקפו בזמן.

 בקשה להפקה
 בידי מפיק

 ערוץ

 הפקות ערוץ
 בידי בעל

 זכיון

 4 ק״ת התשמ״ח, עמי 113; התשנ״ה, עמי 1635.
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ר 39ד. (א) המועצה רשאית לשקול שינוי או ביטול האישור האמור אם שו  ביטול אי

י נתקיים אחד מאלה: ו נ י י ש  א

 (ו) בעל הזביון או מפיק הערוץ לא עמד בתנאים שקבעה
 המועצה:

 (2) בעל הזביון' ביקש ביטול או שינוי האישור.

 (ב) אושרה פרסומת בשידורים העצמיים של בעלי הזביון לפי סעיף
 6כר לחוק, רשאית המועצה לשקול שינוי האישור, לרבות צמצום מספר
 הערוצים שיופקו בידי מפיק ערוץ אחד לפי סעיף 39ב או בידי בעלי

 זכיונות לפי סעיף 39ג.

ל 39ה. הוראות פרק ב׳ בדבר מחויבויותיו ואחריותו של בעל זכיון לתוכן ג ות ב  אחרי

ו השידורים, יחולו על שידורים לפי פרק זה.״ י י כ  ז

 כ״ה בםיון התשנ״ו(2 ו ביוני 996ו)
י ר ו ד כ ־ י ל א פ ל ר כ י  (חמ 5-2058) מ

 יו״ר המועצה לשידורי כבלים

 עו המועעה לענף הלול (ייעור ושיווק)(ייעור ושיווק מעל המיבסה)
 (הוראת שעה), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 35») לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),
 התשב׳׳ד-1963י, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים

 לאמור:

ווק פטמים  שי
 מעל המיבסה

ם צי וק בי ו  שי
 מעל המיכסה

 ביטול

 1. בעל מיבםה אישית לייצור פטמים לשיווק בשנת 1996, יהיה רשאי לייצר ולשווק
 בשנת 1996 פטמים בבמות של 100 אחוזים מעל המיכםה שנקבעה לו, או בכמות של 200 טון,
 לפי הגבוה מבין שניהם, ואם בעל המיבסה הוא אגודה שיתופית תהא היא רשאית לייצר

 פטמים מעל המיכסה שנקבעה לה עד לכמות כוללת של 1500 טון.

 2. בעל מיכסה אישית לייצור ביצי מאבל לשיווק בשנת 994 ו שהקים, כדין, בשנת 994 ו,
 מבנה לול לייצור ולשיווק ביצים מעל למיבםה שנקבעה לו לשנת 1994, יהיה רשאי בתקופה
 שעד יום 31 בדצמבר 1996, להמשיך לייצר ולשווק את ביצי המאכל שמטילות המטילות

 ששוכנו במבנה הלול האמור לפני יום 31 בדצמבר 1994.

 3. צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור מעל המיכסה), התשנ״ד-21994 -
 בטל.

ש י כה חר  מי
 שר התעשיה והמסחר

 ט״ו בםיון התשנ״ו(2 ביוני 1996)
 (חמ 685 - 3)

ר ו  יעקב צ
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 אני מסבים.
חט ה) שו ג י י ב  אברהם (

 שר האוצר

 ם״ח התשכ״ד, עמי 12; התשנ״ד, עמי 49.
 ק״ת החעונ״ד, עמי 1372; התשנ״ה, עמ׳ 302.
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנעחה
 (שמורת טבע חורבת קרתא), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים
 לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ב-1992', ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר,

 אני מכריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כשני קילומטרים צפונית לעתלית והמותחם בקו
 בחול בתשריט מס׳ ש/ 32/31, הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום כ״ט בסיון התשנ״ו(16

 ביוני 1996) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. עותקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז חיפה, בחיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
 בחיפה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 תוסהת
 (סעיף ו)

 שטח שמורת הטבע המותחם בקו כחול כולל חלקות רישום קרקע אלה:

 גוש 10527, חלקות 16, 21, 23 וחלק מחלק1ת 2, 4, 7, 9, 10, וו, 14, 17, 18, 28, 31, 32.

 גוש 10529, חלק מחלקה ו.

 ב׳׳ט בסיון התשנ״ו (16 ביוני 1996)
ם ר מ ו ן י י  (חמ 3-650) ח

 שר הפנים
 י סייח התשנ״ב, עמי 230.

 הודעת הנוטריונים (שבר שירותים)(מם׳ 2), התשנ״ו-996ו

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים(שכר שירותים), התשל״ט-978 ו 1
 התקנות), אני מודיע לאמור:

י סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום ב״ח ו נ  שי

 בתמוז התשנ״ו (15 ביולי 1996) כך:

ם ו. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שבר רותי  ׳׳שבר שי

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך
 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור א׳ טור ב׳
ר השבר עו ת שי רו  השי

ם  ״ י בשקלים חדשי

 1. אימות חתימה -

 (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 100

 (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 40

 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 196; התשנ״ו, עמ׳ 412.

 אברזה על
רת טבע  שמו

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 1354 קובץ התקנות 5768, י׳ בתמוז התשנ״ו, 27.6.1996



 טור ב׳
ר השכר עו  שי

 בשקלים חרשים
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 טור א׳
רות  השי

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
(ב)  לבל חתימה בנוסף לשבר לפי פסקאות (א) או

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק
 של אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה(ג) או בלעדיו,

 לכל העתק באמור

 (ה) היה השירות באמור בפסקאות (א) עד (ד) ברוך בתרגום
 המסמך בידי הנוטריון - יווסף סכום של

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך ־
 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לבל אישור
 נוסף לאישור הראשון -

 לעמוד הראשון
 לעמוד השני

 3. (א) אישור נבונות של תרגום -

 (1) עד מאה המלים הראשונות שבנוסח המתורגם

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מלים

 (3) לבל מאה מלים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המלים
 הראשונות

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל
 אישור נוסף לאישור הראשון

 4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ״ה-
 1965ג -

 (א) לחותם ראשון

 (ב) לכל חותם נוסף

 (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לבל
 אישור

 (ד) היה אישור הצוואה ברוך בתרגומה בידי הנוטריון, יווםף
 סכום של

 5. אישיר שפלוני נמצא בחיים

 6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -
 (א) למצהיר הראשון

 ־ ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 63.
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 טור א׳ טור ב׳
ר השכר עו רות שי  השי

ם  בשקלים תרשי

 (ב) לבל מצהיר נוסף 41

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לבל
 אישור נוסף 40

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -
 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על

 47,000 שקלים חדשים 647
1 , 3 8  (ב) עלה הסכום האמור על 47,000 שקלים חדשים 8

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
 ההערה וחזרה.

 כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שבר המינימלי של לשבת.עורכי הדין,
 בתקנות אלה ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 164

 (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא
 במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
 השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין
 לבצעה במשרדו - בנוסף לשבר הנקוב בפרטים 1 עד 9, לפי
 הענין, ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום
 מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד

 אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון
 ממשרדו ועד שובו 328

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 100

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה
 אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות
 באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) בחלקו

 בסך בל מבקשי שירות באותו מעמד.

 (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם
 עשיית פעולה, והפעולה אותה נתבקש לבצע לא בוצעה
 מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר במפורט
 בפסקה (א)(1) ו־(2) ובן להוצאות הנסיעה ממשרדו של

 הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה,
 למעט פעולה שבגדר פרט 9 - יווםף לשכר שיעור של 50% מן

 השבר הקבוע בכל אחד מהפרטים ו עד 8.
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 טור א• טור ב׳
ר השכר עו ת שי רו  השי

ם  . בשקלים חדשי

 וו. אימ־ת הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(גו) לחוק יחסי ממון בין
 בני ווג, התשל״ג-973ו5 225״

 ב׳ בתמוז התשנ״ו(19 ביוני 1996)
ן ם קל ו ג מ י י  (חמ 1216-.0 ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
, עמ׳ 267; התשנ״ה, עמי 136.  ג ם״ח הרשל״ג

 הידעת םדר הדין הפלילי(התאמת שבר טרחת סניגור)(מם׳ 3),
 התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(0(4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974י (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום י״ד בתמוז התשנ״ו העלאת שיעורי
ת ח י ט י כ  סניגורים (1 ביולי 1996) כדלקמן: ש

ם  בשקלים חדשי
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 מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה
 מעצר עד תום ההליכים

 אישום בעבירה שהיא חטא
 אישום בעבירה אחרת

 בביר: משפט שלום -
 (א) לישיבה ראשונה בענין

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות
 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות

 לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה

 (ב)

 בבית משפט מחוזי -
 (א) לישיבה ראשונה פענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה
 (2) מעצר עד תום ההליכים

 (3) משפט פלילי
 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין
 (בב) על גזר הדין בלבד

 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה

 ק׳׳ת התשל״ד, עמ׳ 1200; התשמ״ט, עמי 710; התשנ״ו, עמי 799.
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ם י ש ד  כשקלים ח

 5. בבית המשפט העליון -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,039
 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,884
 (בב) על גזר הדין בלבד 1,039

 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),
 לבל ישיבה 837

ט פ ו ש , י ב י ב ׳ ר  י
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 ב׳ בתמוז התשנ״ו(19 ביוני 1996)
 (חמ 3-245)

 הודעת בית הדין לעבודה (אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ו-1996
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8וא(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ״ט-969וי

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
 1996, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום י״ד בתמוז התשנ״ו(ו ביולי 1996)

 כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 1% מהסכום הנתבע כערכו
 בעת הגשת ההליך
 ולא פחות מ־42.35

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 ו. הגשת תביעה לסכום כסף קצוב

42.35 

42.35 
 מחצית האגרה שהיתה משתלמת

 אילו היה הערעור תובענה,
 ולא פחות מ־42.35

42.35 

 1.05 לכל עמוד או חלק ממנו

 1.05 לכל עמוד או חלק ממנו״.

ט פ ו ש , י ב י ב . ר  י
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 2. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי
 בכסף והליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה

 3. הגשת בקשה לבית הדין הארצי, לרבות בקשה
 להארכת מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

 4. הגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי

 5. הגשת ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים

 6. בעד העתק מכל מסמך הנמצא בתיק בית הדין

 7. בעד אישור העתק במתאים למקור

 ב׳ בתמוז התשנ״ו(19 ביוני 1996)
 (חמ 3-813)

י האגרות ו נ  שי

 ק״ת התשכ״ט, עמי 2114; התשמ״ד, עמ׳ 1934; התשנ״ו, עמי 669.
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 הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)(מסי 2), התשנ״ו-996 ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 44א לתקנות בנק דזדואר (שירותים בבנק הדואר),

 התשל״ה-1974 י(להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד בשיעור של 7.5% ועקב הפעלת מקדם ההתייעלות בהתאם החלפת התוספת
 להוראות תקנה 44א(א) לתקנות העיקריות, יועלו שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר
 בשיעור של 6.43% ולפיכך נוסח התוספת בתקנות העיקריות יהיה החל ביום י׳׳ד בתמוז

 התשנ״ו(.• ביולי 996 ו) במפורט להלן:

 ״תוספת
 חלק א׳

 (תקנה 44(א))

 המשלם
 התשלום

 ;וםקאות בחשבונות סילוקים בשקלים חדשים

 ללא תשלום

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הסכום

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הפדיון

2.86 

5.75 

4.76 

2.86 

2.86 

3.78 

 הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל
 יחשב,•[

 הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם
 אחר -

 2.1 בטופס שאישר אותו המנהל

 2.2 בטופס שלא אישר אותו המנהל

 החזרת או העברה של םבום מחשבון
 התשלומים השמורים

 חיוב חשבון םילוקים לפי המחאה משוכה
 על בו.ק הדואר, הניתנת לפרעון במזומן

 חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום
 במזומן לפי רשימת מוטבים או הוראת

 תשלום ממוגגטת

 חיוב חשבון םילוקים לפי הוראת תשלום
 מאושרת מראש

 תשלום בעד פדיון מילוות ומילווה מלחמה
 מרצון מכוח התקנות כלהלן:

 1% מהסכום
 המשתלם בעד
 פדיון התעודה

 (ו) תקנות מילויה בטחון (תעודות מילויה), התשל״ב-1972 (תיקון), התשמ״ח-
 983ו2;

 (2) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ג-1973 (תיקון), התשמ״ח-
 1983ג;

 (3) מקנות מילווה בטחון (תעודות מילתה), התשל״ה-1975 (תיקון), התשמ״ח-
;"1988 

.4 

 ק״ת התשל״ה, עמי 157; התשנ״ו, עמי 6וג.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1026.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1026.
 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 1027.
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 המשלם
 התשלום

ות סילוקים בשקלים חדשים נ  עסקאות בחשבו

 (4) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילויה) (מם׳ 2), התשל״ה-975ו (תיקון),
 התשמ״ח-988ו5;

 (5) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילויה)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-
; 6  988 ו

 (6) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילווה) (מס׳ 2) (תיקון מם׳ 2),
 התשמ״ח-988ו7;

 (7) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה אי) (תיקון מם׳ 2),
 התשמ״ח-81988;

 תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה בי) (תיקון מם׳ 2), (8)
 התשמ״ח-988ו';

 (9) תקנות מילווה מלתמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה ג׳) (תיקון מם׳ 2),
 התשמ״ח-01988י;

 (10) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה די) (תיקון מם׳ 2),
; י  התשמ״ח-988וי

 (11) תקנות מילווה מלחמה על שבח מקרקעין (תעודות מילווה) (תיקון מם׳ 2),
 התשמ״ת-21988י;

 1% מהסכום המשתלם בעד מבקש הדיון
 פדיון התעודה ובלבד
 שסכום התשלום בעד
 הפדיון לא יעלה על 20
 שקלים חדשים, לא יפחת
 מ־2 שקלים חדשים אם
 נפדית תעודה אחת, ולא
 יפחת מ־3 שקלים חרשים
 אם נפדות שתי תעודות או

 יותר של אותו המילווה.

 1% מהסכום המשתלם בעד
 פדיון התעודה ובלבד
 שסכום התשלום בעד
 הפדיון לא יעלה על 20
 שקלים חדשים ולא יפחת
 מ־2 שקלים חדשים אם

 (12) תשלום בעד פדיון מילווה
 שלום הגליל מבוח תקנות
 למימון מבצע שלום הגליל
 (הוצאת תעודות מילווה
 ודרכי פדיון), התשמ״ו-

י  986וג

 (13) תשלום בעד פדיון מוקדם
 של מילווה שלום הגליל
 מכוח תקנות למימון מבצע
 שלום הגליל (פדיון מוקדם),

י  התשמ״ז-986ו4

 ק״ת התשמ״ת, עמ׳ 1027.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1031.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1032.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1029.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1030.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1030.
 ק״ת התשמ״ת, עמי 1031.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1028.

 ק״ת התשמ״ו, עמי 011.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 263.
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 התשלום
ם המשלם נות סילוקים בשקלים חדשי  עסקאות בחשבו

 נפדית תעודה אחת, ולא
 יפחת מ־3 שקלים חדשים
 אם נפדות שתי תעודות או

 יותר של אותו המילווה:

 א) לגבי תעודה שהסכום המדינה
 המשתלם בעדה אינו
 עולה על 150 שקלים

 חדשים

 ב) לגבי תעודה שהסכום מבקש הפדיון
 המשתלם בעדה עולה
 על 150 שקלים

 חדשים

 8. אימות תתימה על כתב הצהרה
 והתחייבות בשל אובדן תעודת

 מילוויה 2.52

 9. העברת סכום מחשבון םילוקים
 לחשבון םילוקים אחר או לחשבון

 חסכון ללא תשלום

 חלק ב׳
 (תקנה 44(ב))

 התשלום
 עסקאות בהמחאות כסף בשקלים חדשים המשלם

 ו. העברת סכום בהמחאת בסף, החזרתו של
 הסכום או הארכת תוקף המחאה שפקע

 תוקפה ללא תשלום

 2. ביטוק המתאת כסף לפי בקשת השולח 1.32 השולח

 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת 1.32 השולח
 כסף

 4. מתן העתק של המחאת כסף שנטען 1.32 השולח
 שאבדה

 המשלם

 חלק ג׳
 (תקנה 44(0)

 התשלום
 בשקלים חדשים

 ללא תשלום

 לכל

 1. פרסוב ברשימת בעלי החשבונות

 2. טיפול בהמחאה שלא כובדה
 המחאה
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 המשלם
 התשלום

 עסקאות בהמחאות כסף בשקלים חדשים

 ו.2 כאשר ההמחאה הופקדה לזכות חשבון
 והבנק שעליו נמשכה לא כיבדה,

 למעט בשל פגם טכני שקבע המנהל 3.78 בעל החשבון

 2.2 כאשר ההמחאה משוכה על בנק
 הדואר, ובנק הדואר לא כיבדה 5.75 בעל החשבון

 3. חקירה אודות תשלום שנטען עליו ששולם
 בין תאריכים מסויימים - לבל אחד מן .

 הימים הכלולים בין שני תאריכים 4.76 מבקש החקירה

 4. חקירה בדבר גורלה של המחאת בסף 5.42 מבקש החקירה

 5. חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 5.42 מבקש החקירה

 6. צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן
 למבקש - לכל צילום 4.76 מבקש המסמך

 7. התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון
 םילוקים - לבל 10 פעולות 3.78 בעל החשבון

 8. העברת נתונים מהמחאות למאגר מידע
 ממוכן, לפי בקשת בעל החשבון - לבל 10

 המחאות 3.78 בעל החשבון

 9. פנקס המחאות 5.51 בעל החשבון

 10. העברת סכום בהמחאה דואר -

 10.1 המחאת דואר רגילה 1.50 מבקש ההעברה

 10.2 המחאת דואר מאוירת 2.00 מבקש ההעברה

 1 ו. ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון - לבל
 המחאה 4.79 בעל החשבון

 12. אימות חתימתו של ערב 11.00 בעל החשבון

 13. משלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון
 במשלוח שאינו רגיל, לפי בקשת בעל בשיע1ר דמי בעל החשבון.״

 החשבון המשלוח

קם ה ו מ ל  ש
 המנהל הכללי של משרד התקשורת

 ל׳ בסיוון התשנ״ו(17 ביוני 1996)
 (חמ 47-ג<
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