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 תקנות כלי היריה (תוקפם של רשיונות)(תיקון), התשנ״ז-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו(ד) ו־ו2(ב) לחוק כלי היריה, התש״ט-949וי (להלן -
 החוק), ולאחר עם התייעצות עם שר הבטחון ועם השר לבטחון פנים, אני מתקין תקנות

 אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה ו לתקנות כלי היריה (תוקפם של רשיונות), התשנ״ב-21991(להלן - התקנות
 העיקריות) -

 (ו) בפסקה (1), המספרים ״4, 5״ - יימחקו;

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) לרשיון לפי סעיף 7 לחוק - 1 ;באפריל 1996 וה־ ו באפריל של כל שנה
 חמישית שלאחריו.״

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

 (ו) בפסקה (2), המספרים ״4, 5״ - יימחקו;

 (2) בפסקה (3), במקום ״עד ה־ 31 במרס של השנה החמישית שלאחר שנת נתינתו״
 יבוא ״ל־5 שנים מן המועד הכללי לחידושו לפי תקנה 1(4).״

 (3) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק ל־3 שנים מן המועד שבו ניתן או חודש
 לאחרונה.״

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ב בטבת התשג״ז(ו בינואר 1997).

 הוראות מעבר 4. תוקפם של רשיונות לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק, שהיו בתוקף ביום 31 בדצמבר 1996,
 מוארך בזה עד יום 31 בדצמבר 1999 (להלן - מועד 1999) ואולם מי שקיבל לפני מועד 1999
 הודעה מפקיד רישוי על הצורך בחידוש רשיונו עד למועד מוקדם יותר (להלן - המועד

 הקובע), מוארך בזה תוקף רשיונו עד למועד הקובע בלבד.

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר הפנים

 ד׳ בתשרי התשנ״ז(17 בספטמבר 1996)
 (חמ 3-1071)

 סייח התש״ט, עמ׳ 143; התשנ״ה, עמי 80ג
 ק״ת התשנ״ב, עמ; 380; התשנ״ו, עמי 650.

 צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסובנים)(תיקון),
 התשנ״ז-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א- 1951 י, אני מצווה
 לאמור:

 ו. בתוספת לצו ההתגוננות האזרחית (אברזה על חומרים מסוכנים), התשנ״ה-995ו2,
 בסופה יבוא:

 תיקון התוספת

 1 סייח התשי״א, עמי 78 ועמי 94; התשנ״א, עמי 140; התשנ״ג, עמי 55.

 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 889.
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 תחילה 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

 ב״ב באלול התשנ״ו(0 בספטמבר 1996)
 (דומ 3-2290]

י כ ד ר ק מ ח צ  י
 שר הבטחון

 הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום י פיצויים), התשנ״ז-996ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985וי

 (להלן - הפקודה), אני קובע לאמור:

 פיצוי בעד 1. סכום הפיצויים המרבי שישלם אוצר המדינה לבעלו של בעל חיים שהומת לפי
ם הוראות הפקודה יהיה כמפורט בתוספת. י י י ח ל ע  ב

 ביטול 2. הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשנ״ה-21995 - בטלה.

 תחילה 3. תחילתה של הודעה זו ביום י״ד בתמוז התשנ״ו(ו ביולי 1996).

 תוספת

 (סעיף ו)

 סוג בעל חיים סכום הפיצוי המרבי
 בשקלים חדשים

 בקר

 בקד לחלב -

 פרת חלב מעדר בביקורת חלב 4,825.00

 עגלה בהריון מעדר בביקורת חלב 4,825.00

 פרת חלב מעדר שאינו בביקורת חלב 4,375.00

 עגלה בהריון מעדר שאינו בביקורת חלב 4,375.00

 עגלה מעדר בביקורת חלב - בגיל שבוע 650.00

 עגלה מעדר שאינו בביקורת חלב - בגיל שבוע 600.00

 ועוד בעד כל יום גידול נוסף מעל שבוע ועד חודשיים 8.15

 ועוד בעד בל יום גידול נוסף מעל חודשיים 6.95

 ובתנאי שהסכום המרבי לעגלה לא יעלה על 3,738.00

 עגל מעדר החלב - בגיל שבוע 800.00

 ועוד בעד כל יום גידול נוסף מעל שבוע ועד חודשיים 7.83

 ועוד בעד בל יום גידול נוסף מעל חודשיים ועד שיווק 6.95

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על 2,695.00

 עגל מעדר החלב בגיל שיווק לבשר לק״ג חי 7.70
 י ם״ח התשמ״ה, עמי 84.

 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 1607.

 28 קובץ התקנות 5787, ב״ז בתשרי התשנ״ז, 10.10.1996



 סוג מיל חיים סכום הפיצוי המרבי
 בשקלים חדשים

 בקר לבשר -

 פרות מעדר בקר לבשר 3,000.00

 מבכירות מעדר גקר לבשר 3,000.00

 עגלות בהריון לתחלופה בעדר הבשר 2,890.00

 עגלות גמולות לתחלופה . 2,800.00

 עגלות ועגלים בגיל שבוע 900.00

 ועוד בעד כל יום גידול נוסף עד גמילה 7.83

 עגל מעדר בקר לבשר בגיל שיווק לק״ג חי 8.60

 עגלו ת מעדר בקר לבשר בגיל שיווק לק״ג חי 8.45

 עגלי ש גמולים לק״ג חי 10.00

 עגלו ת גמולות לק״ג חי 10.00

 בקר - שונות

 פר ר1:יה מיצור מקומי 7,886.00

 פר רבייה מיבוא 8,564.00

 פר רבייה מעדר מקומי(בלאדי) 3,389.00

 פרה מבכירה מעדר מקומי(בלאדי) 1,889.00

 עגלד! בהריון מעדר מקומי(בלאדי) 1,885.00

 עגלו! ועגל גמולים מעדר מקומי(בלאדי) 825.00

 בגי בקר יונקים בעדר מקומי(בלאדי) 431.00

 עאן

 כבשים

 כבש ת חלב הרשומה בביקורת חלב 875.00

 כבשת חלב שאינה רשומה בביקורת חלב 770.00

 טלה בגיל חודש ימים 400.00

 ועוד בעד כל חודש גידול נוסף 50.00

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על 600.00

 טליה בגיל חודש ימים 400.00

 ועוד בעד כל חודש גידול נוסף 45.00

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על 580.00

 שיה בהריון 800.00

 איל רביה מיצור מקומי 1,750.00

 קובץ התקנות 3787, ב״ז בתשרי התשנ״ז, 10.10.1996



 סכום הפיצוי המרבי
 בשקלים חדשים

3,200.00 

1,600.00 

600.00 

1,200.00 

770.00 

600.00 

50.00 

1,750.00 

240.00 

30.00 

360.00 

240.00 

30.00 

390.00 

500.00 

600.00 

220.00 

45.00 

400.00 

225.00 

45.00 

565.00 

790.00 

675.00 

800.00 

160.00 

320.00 

 סוג בעל דז״ם

 איל רבייה מגזע טהור מיובא לטיפוח

 כבשת רבייה מגזע טהור מיובא לטיפוח

 בבשה מגזע אווםי בגידול אקסטנסיבי

 איל מגזע אווםי בגידול אקסטנסיבי

 כבשה לבשר, לגידול(מרינו ומובלאיו)

 טלה לבשר בגיל 5 חודשים

 ועוד בעד בל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 עזים

 גדי שחור בגיל חודש ימים

 ועוד עבור בל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 גדיה שחורה בגיל חודש ימים

 ועוד עבור כל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 עז שחורה

 תיש שחור

 גדי לבן או מעורב בגיל חודש ימים

 ועוד עבור בל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 גדיה לבנה או מעורבת בגיל חודש ימים

 ועוד עבור בל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 עז לבנה

 עז מעורבת

 תיש לבן או מעורב

 דבורים

 נחיל דבורים - 5 מסגרות

 דבורית

 קובץ התקנות 5787, כ״ז בתשרי התשנ״ז, 10.10.1996



 סכום הפיצוי בשקלים חדשים

 אפרוח בן יומו פרגית מבוגר
 ביצת דגירה

 עופות מודגרת

 55.ו 2

49.64 

93.82 

8.79 

41.57 

106.85 

83.04 

40.83 

129.66 

107.48 

76.40 

86.52 

44.94 

47.93 

52.43 

1,920.00 

8,000.00 

12,000.00 

10.49 

11.9.83 

0.22 

16.07 

 105 יום

13.80 

40.72 

83.57 

 119 יום

31.94 

95.50 

 6 שבועות

22.36 

13.01 

54.46 

43.30 

 70 יום (ירוק)

29.33 

34.32 

3.48 

29.27 

70.40 

1.60 

10.11 

70.40 

11.11 

3.86 

45.31 

34.15 

9.80 

11.09 

2.55 

3.74 

8.61 

480.00 

480.00 

480.00 

1.98 

ל אי תן פא  ר
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 גזע קל

 תרנגולו]. מטילה 1.21

 תרגגולר. רבייה (לראש משוקלל)

 תרנגולר. טיפוח (לראש משוקלל)

 גזע כבד

 תרנגולו; לבשר (פטם) 1.15

 תרנגולו; רבייה (לראש משוקלל)

 תרנגולו! טיפוח (לראש משוקלל)

 הודו

 בשר

 זכר עד 16 ק״ג 4.05

 נקבה - עד 8 ק״ג 4.05

 רבייה זכר

 רבייה נקבה

 אווזים

 אווזים לפיטום 5.73

 אווזים לרבייה (לראש משוקלל)

 ברווזים 1.72

 ברברים 1.65

 מולרדיח 4.19

 יענים

 יען לשחיטה 207.36

 נקבה לרבייה 207.36

 זכר לר1:ייה 207.36

 יונים

 לבשר (!וג)

 לרבייה (זוג)(בגיל 4 חודשים)

 עבור בל יום גידול נוסף

 פסיון 0.19

 ט״ז בתמוז התשג״ו(3 ביולי 996 ו)

 (דומ 3-234)

 קובץ התקנות 5787, כ״ז בתשרי התשנ״ז, 996 ו.0.10 ו



 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבר טרחת סניגור), התשנ״ז-1996

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(וץ4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-974וי(להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום י״ח בתשרי התשנ״ז
 (1 באוקטובר 1996) כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 בבית משפט שלום - *

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 497

 (2) מעצר עד תום ההליכים. 614

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 705

 (4) אישום בעבירה אחרת 937

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,132

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 580, ו

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה ו24

 בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 586

 (2) מעצר עד תום ההליכים 1,053

 (3) משפט פלילי 2,132

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,053

 (בב) על גזר הדין בלבד 4ו6

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 497

 בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,053

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 0ו9,ו

 (בב) על גזר הדין בלבד 053,ו

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משגה (א),
 לבל ישיבה 849

,שופט רסקי י בו נ ו  ר
 סגן נשיא בית משפט שלום
 משנה למנהל בתי המשפט

 ד׳ בתשרי התשנ׳׳ז(17 בספטמבר 1996)
 (חמ 3-245)

 ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עמי 710; התשג״ו, עמ׳ 357ו.

 קובץ התקנות 5787, כ״ז בתשרי התשנ״ז, 10.10.1996

 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגורים

32 



 הודעת אגדות בריאות, התשנ״ז-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט-989וי (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת השניה לתקנות הוא מיום י״ז העלאת סכומי
ת י י ג  באלול התשנ״ו(ו בספטמבר 1996) כדלקמן: א

 תכשירים רפואיים

 בשקלים חדשים

 תמרוקים

 תוספת שניה
 (תקנות 1 ו־2)

 1. בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ״ו-21986 -

 (ו) לענין תקנה ד2(א) ו־(ב) -

 א. בעד בדיקת איכות תכשיר רפואי לצורך הרישום -

 מייצור מקומי 1,561

 מיבוא 2,088

 ב. בעד בדיקת איכות של אצווה מיבוא של תכשיר רפואי לצורך חידוש
 רישומו בפנקס 823

 ג. בעד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף 696

 ד. בעד תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף 30

 ה. בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
 עצמו לשמש תכשיר רפואי 823

 ו. בעד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד

 עצמו לשמש תכשיר רפואי 20

 (2) לענין תקנה 27(ג) -

 א. בעד רישום תכשיר רפואי בפנקס 3,807

 ב. בעד חידוש רישומו של תכשיר רפואי 761

 ג. בעד שינוי ברישום של תכשיר רפואי -

 ו. שינוי שם של תכשיר רפואי או שינוי שם יצרן התכשיר או סוכנו 761

 2. שינוי של התוויה של תכשיר רפואי לרבות הוספת התוויה 1,142

 ד. בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו
 של יצרן התכשיר, אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 12

 ה. בעד העתק תעודות רישום או חידוש רישום 12

 2. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל״ג-1973ג,
 לענין סעיף 3 -

 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 714; התשנ״ו, עמ׳ 22.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 906; התשנ״ו, עמ׳ 22.

 * ק״ת התשל״ג, עמי 882; התשנ״ו, עמי 22.

 קובץ התקנות 5787, כ״ז בתשרי התשנ״ז, 10.10.1996 33



 בשקלים חדשים

 (1) בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו 1,090

 (2) בעד רשיון לתמרוק פלוני, או חידושו 98ו

 (3) בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רשיון

 לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו, אם התמרוק הוא בעל גוון אחד 633

 לכל גוון נוסף 101

 היתר רעלים 3. בצו הרוקחים(אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל״ז-41976, לענין סעיף 1, בעד
 תעודת היתר למכירת רעל או חידושה, תשולם אגרה בסך 234 שקלים חדשים.

 יסודות רדיו־ 4. בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש״ם-980ו5, לענין תקנה
 1 0וא - אקטיביים

 (ו) בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר

 רדיואקטיבי 166

 (2) בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה 166

 (3) בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו 269

 (4) בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו 269

 (5) בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע,

 במים או באויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר 269

 (6) בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:

 א. דוזימטריה אישית 104

 ב. כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול 166

 ג. בדיקת מעבדה רדיוטוקםיקולוגית 166

 ד. תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם 269

 ה. העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 269

 ו. שירותי רדיוגרפיה 269

 ז. אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים 166

 ח. סילוק פסולת רדיואקטיבית 192
 ט. הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להבנה ולמינון

 חומרים רדיואקטיביים לצרכי ריפוי או אבחון רפואי 269
 י. הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי 269

 תכשירים להדברת 5. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב-
ם 1962*, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה י ק י ז  מ

 בשיעור הנקוב בצירו בטור ב׳:

 ק״ת התשל״ז, עמי 621; התשנ״ו, עמ׳ 22.
 ק״ת התש״ם, עמי 992; התשנ״ו, עמי 22.

 ק׳׳ת התשב״ב, עע׳ 1097; התשנ״ו, עמ׳ 22.
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 טור ב׳
 אגרה בשקלים חדשים

375 

126 

 (ו) תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד

 (2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד,
 _ לכל חומר פעיל נוסף

 6. בצו הפיקוח על נדצרבים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשב״ח-1968', מכשירי קרינה
 לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 239 שקלים חדשים.

 רשיון רוקח

 רשיון רופא

 רשיון רופא
 שיניים

 בחינה לרופא
 שיניים

 7. בצו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ״ד-983ו8 -

 (ו) לענין סעיף ו -

 (א) בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, ללא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן
 הרשיון, אגרה בסך 559 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות
 . תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 293 שקלים

 חדשים.

 (2) לענין סעיף 2 -

 (א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן
 הרשיון, אגרה בסך 265 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני
 לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו,

 לפי הענין, אגרה בסך 166 שקלים חדשים.

י  8. בצו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ״ד-983 ו

 ( 1) לענין סעיף ו, בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך
 517 שקלים חדשים.

 (2) לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן

 ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 269 שקלים חדשים.

 9. בצו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ״ד-°1983י -

 (1) לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה
 בסך 7ו5 שקלים חדשים.

 (2) לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם
 מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 269 שקלים חדשים.

, לענין סעיף 2 - י  10. בצו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ״ד-1983י

 7 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230; התשנ״ו, עמ׳ 22.

 8 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 51; התשנ״ו, עמ׳ 22.

 י קיית התשמ״ד, עמ׳ 49; התשנ״ו, עמ׳ 22.
1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 51; התשנ״ו, עמ׳ 22. 0 

 ״ ק״ת התשמ״ד, עמי 50; התשנ״ו, עמי 22.
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 בשקלים חדשים

280 

449 

63 

 בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:

 (1) בכתב

 (2) מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל־פה

 (3) בעל פה, הנערכת לחוד

י -  בצו המיילדות (אגרת רשיון ותעודת היתר), התשמ״ד-983ו2

 (ו) לענין סעיף ו, בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן
 הרשיון, אגרה בסך 249 שקלים חדשים.

 (2) לענין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד
 חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה

 בסך 55 ו שקלים חדשים.

 בתקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ״ד-983וג' -

 ( ו) לענין תקנה 1, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום,
 אגרה בסך 303 שקלים חדשים.

 (2) לענין תקנה 2, בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי
 סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 198 שקלים

 חדשים.

 (3) לענין תקנה 3, בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות
 הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל״ט-1979, תשולם בעת מתן אישור תואר

 מומחה, אגרה בסך 342 שקלים חדשים.

, לענין סעיף 14(1) - י  בתקנות ההסגר, 933ו4

 אגרות הסגר ותשלומי הסגר

 שקלים חדשים

 חינם

 חינם

 חינם

300 

300 

300 

 רשיון מיילדת ו1.

 רישום פסיכולוג 12.

 3ו.

 (1) חקירה ובדיקה רפואית של אניות, לרבות העברת צוות הסגר בסירה
 לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית

 2) מתן תעודת בריאות

 ;3) מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך
 חופי ישראל בלבד

 :4) לכל שירות של כל שומר הסגר, ליממה או חלק ממנה

 :5) לכל טירת משמר, ליממה או לחלק ממנה

 :6) לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר, למעט תעודת הרכבת חיסון
 ותעודת בריאות

 (7) (א) אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית, ליממה
 או לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות -

 ק״ת התשמ״ד, עמי 53; התשנ״ו, עמי 22.

 ק״ת התשמ״ד, עמי 52; התשנ״ו, עמי 22.
 חא״י, ברך גי, עמ׳ 2170; ק״ת וזתשנ״ו, עמי 22.
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 המשקל הרשום בטונות נטו בשקלים חדשים

 בשקלים חדשים

300 

300 

300 

300 

 ו עד 100

 101 עד 200

 201 עד 300

 301 ומעלה

 (ב) בל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או לחלק ממנה 300

 חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי

300 

 חינם

300 

300 

300 
300 

 חינם

300 

300 

300 

300 

300 

(8) 

 שקלים חדשים

300 

300 

300 

300 

 כחםני האניה ומטענה -

 המשקל הרשום בטונות נטו

 1 עד 100

 101 עד 200

 201 עד 400

 ו40 ומעלה

 באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו
 בהם לחיטוי המלבושים ובן באניות שבהן חיטאו את העובדים

 בלבד - מחצית התשלומים האמורים.

 «׳) בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחםניה - מחיר חומרי
 החיטוי או שאר החומרים שהשתמשו בהם, בתוספת 10% בעד
 השימוש בכלים ו־300 שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה

 בעד כל עובד שעסק בדבר.

 (0ו) חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים -

 לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו

 לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו

 לחפציו של כל אדם

 (11) חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל מאה יריעות

 סחורות צמר וכותנה, לכל חבילה

 סחורות אחרות וכלי בית, לכל חבילה של 25 ו ק״ג או חלק מהם

 (2 ו) עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולים של ההסגר, בעד כל נוסע,

 לכל יממה או חלק ממנה -

 עד גיל שבע

 מגיל שבע ומעלה

 (13) בעד מזון שניתן לנוסעים שעיבבום בבית־חולים של ההסגר יוטל תשלום
 לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים אותה עת.

 (14) בעד העברת גוויה, פיקוח על גוויה וחיתום ארונו של המת

- ו ט  (5ו) נו) בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוםתן נ

 עד 200 טון

 מעל 200 טון עד 500 טון

 מעל 500 טון
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 בשקלים חדשים

300 

300 

 (2) בעד הארכת תעודת שחרור באמור בפסקה(ו)

 (6ו) בעד תעודת חיטוי חבילות

 בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל״ז-151977, לענין תקנה 2(א),
 בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית -

 חיסונים 4ו.

 בשקלים חדשים

45 

42 

 בשקלים חדשים

89 

437 

89 

 (1) בעד הרכבת חיסון

 (2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית

 קבורה מחדש 15. בתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 161941, לענין תקנה 0ו(א)

0x2)6 1) ד תעודה לפי תקנה ע ב ) 

0x2)6 2) ד חתימת הארון לפי תקנה ע ב ) 

0X1)9 3) ד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה ע ב ) 

 16. בתקנות בריאות הציבור (מזון)(בדיקת דגים), התשמ״א-1981די, לענין תקנה 10(א),
 הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה, בשביל מרכז

 השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 64 אגורות לכל 10 קילוגרם.

 בדיקת דגים

 בשקלים חדשים

434 

 בחינה לשיננית 7ו. בתקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל״ח-181978, לענין תקנה 5א

 בעד בחינה ממשלתית - בעל פה, בכתב ומעשית, ביחד

 8 ו. בתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והםדרתה),
, לענין תקנה 30א - י  התשמ״ו-986ו9

 בחינה לטכנאי
 שיניים

 בשקלים חדשים

280 

280 

350 

280 

350 

63 

 (ו) בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי - בכתב

 (2) בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך -

 (א) בכתב

 .(ב) מעשית ובעל פה, ביחד

 (3) בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה -

 (א) בבתב

 (ב) מעשית, או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה

 (ג) בעל פה, הנערכת לחוד

 ק״ת התשל״ז, עמי 705; התשנ״ו, עמי 22.
 עייר 1941, תוס׳ 2, עמי 610; ק״ת התשנ״ו, עמ׳ 22.

 ק״ת התשמ״א, עמי 1234; התשג״ו, עמי 22.
 ק״ת התשל״ח, עמי 1289; התשנ״ו, עמי 22.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 817; התשנ״ו, עמי 22.

 38 קובץ התקנות 5787, כ״ז בתשרי תתשנ״ז, 0.10.1996 ו



, לענין תקנה 23, מרפאות של  19. בתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ״ג-993ו2°
 , י , , , _ , . תאגידים של
ת רופאי שיניים ד מ  תשולם בעד רשיון למרפאה 1,554 שקלים חדשים, בתוספת 155 שקלים חדשים לכל ע

 טיפול נוספת על הראשונה.

, לענין תקנה 3א, תשולם אגרה בחינה לרופאים  20. בתקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ״ח-1988'2

 בסך 408 שקלים חדשים.

, לענין תקנה 3א. תשולם בחינה לקראת 2  21. בתקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז׳), התשמ״ח-988ו2
 , סטאז׳

 אגרה בסך 408 שקלים חדשים.

 ב״ז באלול התשנ״ו(11 בספטמבר 1996)

 (חמ 9.י21-ג) ב ע ז ל ב

 ממלא מקום המנהל הכללי

 של משרד הבריאות

 ל ״ת התשנ״ג, עמ׳ 702; התשנ״ו, עמי 22.
 ל ״ת התשמ״ח, עמי 526; התשנ״ו, עמי 22.
 ל ״ת התשמ״ח, עמי 524; התשנ״ו, עמי 22.

 שינוי סכומי
 אגרות

 ״אגדת זכות
 קדימה

 ״אגדת רשיון

 הודעת הנפט (אגרות), התשנ״ז-1996

 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, ה תשי ־ג - 953 ו י (להלן - התקנות), אני מודיע

 לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוגי

 1996 ישתנו ביום י״ח בתשרי התשנ״ז(ו באוקטובר 1996) סכומי האגרה שבתקנות ולפיכך

 נוסדו תקנות 5ג, 1וא(א) ו־(ב), 37א(א) ו־69 לתקנות הוא, כמפורט להלן:

 5ג. בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת

 זכות הקדימה אגרה בסך 3.77 שקלים חדשים לכל 000ו דונם שעליהם

 ניתנה לו זכות הקדימה: לעגין חישוב האגרה לזכות קדימה דין חלק

 מ־1000 דונם בדין 1000 דונם״.

 1וא. (א) בעל רשיון ישלם לגבי בל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון

 כלהלן:

 (1) בעד השנה הראשונה והשניה - 68.64 שקלים חדשים לכל

 שנה:

 (2) בעד השנה השלישית - 114.22 שקלים חדשים-,

 (3) בעד השנה הרביעית - 227.91 שקלים חדשים-,

 (4) בעד השנה החמישית - ובעד כל שנה שלאחריה - 683

 שקלים חדשים לכל שנה.

 (ב) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם בים או בימה אגרת רשיון

 של 45.59 שקלים חדשים לכל שגה.״

 37א. (א) בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 684.81 שקלים

 חדשים לכל 1000 דונם.״
 ״אגרת חזקה

 ק״ת התשי״ג, עמי 622; התשמ״ה, עמי 1062 (1380); התשנ״ו, עמי 1434.
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 ״אגרה להעברת 69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זבות הנפט, או של טובת
ת הנאה בה, תהיה 68.82 שקלים חדשים.״ ו י י כ  ז

 ו׳ באלול התשנ״ז(19 בספטמבר 1996)
ן מ ק ו ר ל ד א ק ז ח  (חמ 3-1370) י

 הממונה על עניני הנפט

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשנ״ז-1996

, אני קובעת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-978וי
 לאמור:

 תיקון סעיף 5 1. בסעיף 5(אץ7) להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח-978ו2(להלן - ההיתר הכללי),
 במקום ״חברה, קופת גמל או קרן ושנייר הערך׳ יבוא ״קופת גמל, קרן או חברה - זולת אם
 החברה היא בעלת ענין בתאגיד שהנפיק את גייר הערך או הופכת בעלת ענין כאמור על ידי

 הקניה - ושנייד הערך״.

 תיקון סעיף 43 2. בסעיף 43(בץדץב) להיתר הכללי, בסופו יבוא ״לענין זה, ״איגרות חוב״ ו״כתבי
 התחייבות״ - למעט אלה הניתנים להמרה למניות או הכוללים זכות לרכישת מניות:״.

 ביטול היתר 3. ההיתר לקשישים תושבי חוץג - בטל.
 לסוגים

 תחילה 4. תחילתו של היתר זה ביום ו׳ בתשרי התשנ״ז(9ו בספטמבר 1996).

 ו׳ בתשרי התשנ״ז(9 ו בספטמבר 1996)
ן ר ם ע י ר  (חמ 3-419) מ

 המפקחת על מטבע חוץ

 ם״ה התשל״ח, עמ׳ 08ו ועמ׳ 206.
 ק״ת התשל״ח, עמי 1006: התשנ״ו, עמי 714.

 י״פ התשמ״ו, עמי 4.
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