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 תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)(תיקון),
 התשנ״ז-997ו

, שהועברה  בתוקף הסמכות לפי סעיפים 10 ו־8ו לחוק הארכיונים, התשט״ו-955וי
 אלי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התשב״ז-1966ג,
, במקום ״50״ יבוא ״70״.  בפריט 6, בטור ב,

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה

 י׳ בםיון התשנ״ז(15 ביוני 1997)
 (חמ 832-ג)

 סייח התשט״ו, עמי 14: התשמ״א, עמי 152.
 י״פ התשט״ו, עמי 659.

 ק״ת התשכ״ז, עמי 468; התשנ״ד, עמי 1280.

 תקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(הוראת שעה)
 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מם הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(הוראת שעה),
 התשנ״ז-21996 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ״עד יום ב״ה בםיון התשנ״ז(30 ביוני

 1997)״ יבוא ״עד יום כ״ח באלול התשנ״ז(30 בספטמבר 1997)״.

ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר האוצר

 ז׳ בסיון התשנ״ז(12 ביוני 1997)
 (דומ 8-129)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק־ת התשנ״ז, עמי 276 ועמי 540.

 תיקון התוספת

 תיקון תקנה 2

 תקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק)(נכס חוץ ישראלי)
 (תיקון), התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38א לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א- 1961 י, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 4(2) לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק)(נכס חוץ
 ישראלי), התשמ״ב-982ו2, בפסקת משנה(ב), במקום הסיפה המתחילה במילה ״ישלם״ יבוא
 ״ישלם בעליו סכום יחסי בעד בל שבועיים מתוך התקופה שצוינה בהצהרה: לענין זה יראו

 תקופה הפחותה משבועיים כשבועיים״.

ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר האוצר

 י׳ בסיון התשנ״ז(15 ביוני 1997)
 (חמ 3-519)

 ם־ח התשב״א, עמי 100.
 ק״ת התשמ״ב, עמי 882: התשנ״א, עמי 690.

 תיקון תקנה 4
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 תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה
 ודחיית תשלומים)(תיקון), התשנ״ז-997ו

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י
 בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולפי סעיף 8 לתוספת השלישית לחוק,

 ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות התכנון והבניה(ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), ביטול תקנה 4א
, תקנה 4א - בטלה.  התשמ״א- 981 ו2

 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ז באייר התשנ״ז(3 ביוני 1997)
ה ס י ו ו ס ה י ל  >חמ !׳.»3-1) א

 שר הפנים

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307; התשנ״ה, עמי 450.
 ק ית התשמ״א, עמי 1164; התשמ״ב, עמי 1554.

 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי(הקצאה לקופות חולים)(תיקון)(תיקון),
 התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ו ו־60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994/
 בהסכמת שרי האוצר והעבודה והרווחה ולאחר ששר העבודה והרווחה אישר כי בידי
 המוסד הבלים לחישוב מספר המבוטחים המשוקלל, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי(הקצאה לקופות חולים)(תיקון), התשנ״ז- תיקון תקנה 2
 1996; במקום ״ב״ה בםיון התשנ״ז(30 ביוני 1997)״ יבוא ״ב׳ בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר

 1997;!.״

 י״ד בםיון התשנ״ז(19 ביוני 1997)
ע מצא ש ו ה  (חמ 3-2551) י
 שר הבריאות

 ם״ ח התשנ״ד, עמי 59; התשנ״ז, עמי 22.
 p״r התשנ״ז, עממי 308.

 צו ביטוח בריאות ממלכתי(תרופות בסל שירותי הבריאות)(תיקון)
 התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(זץ2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994י,
 ובידיעת ועדת העבודה והרווחה, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תיקון התוספת
ה נ ו ש א ר  התשו:״ה-995ו2: ה

 י ס״ח התשנ״ד, עמי 156.

 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 749.
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י (CONTRA COMBUSTOINES CD" 1" יבוא: ר ח א ) 
"COPOLYMER-1 
VIAL. CF ....L״ 

ם (INTERFERON BETA IB" 2" יבוא: ו ק מ ב ) 
"INTERFERON BETA la 
VIAL. CF L 

INTERFERON BETA lb 
VIAL. CF L" 

 (3) בסופה יבוא:

 ״נספח

 הוראות לשימוש INTERFERON BETA^ COPOLYMERS לטיפול
 בחולי טרשת נפוצה

 ו. הטיפול באחת התרופות COPOLYMER או INTERFERON BETA (להלן, בל אחת
 מהן - התרופה) בחולה טרשת נפוצה (להלן - החולה), יינתן בהתקיים כל התנאים

 האלה:

(relapsing remitting)(ו) החולה מאובחן בסובל מטרשת נפוצה מסוג נסיגה נשנית 
 בלבד:

 (2) למחלה ניתנה אבחנה קלינית מוגדרת (clinically definite) או אבחנה הנתמכת
:(laboratory supported definite) בבדיקת מעבדה 

 (3) החולה בעל כושר תנועה ואינו זקוק לתמיכה קבועה לצורכי ניידות
;(EDSS<5.5) 

 (4) החולה סבל פעמיים לפחות מהתלקחות של המחלה בשנתיים שקדמו לתחילת
 הטיפול; לענין זה, ״התלקחות״ - הופעת סימנים קליניים חדשים או החמרה של
 סימנים שהיו בעבר, הנמשכת 24 שעות לפחות, ללא חום, ולאחר תקופת יציבות

 או שיפור בסימנים שנמשכה 30 ימים לפחות.

 2. מרשם לתרופה יינתן בידי מנהל מחלקה נוירולוגית בבית חולים ציבורי, סגנו או הרופא
 הבכיר האחראי על המחלקה באותה עת.

 3. לא יינתנו לחולה בו־זמנית שתי התרופות האמורות.

 4. הטיפול בחולה באחת התרופות יופסק לאחר שנה מתחילת הטיפול בה בהתקיים אחד
 מאלה:

 (ו) החולה מראה סימני החמרה מתמדת תוך בדי הטיפול ועל אף הטיפול
 בתרופה-,

 (2) החולה קיבל שלוש סדרות של טיפול בסטרואידים במהלך אותה השנה בשל
 התלקחות המחלה על אף הטיפול בתרופה כאמור.״

 ז׳ בםיון התשנ״ז(12 ביוני 1997)
הושע מצא  (s-2576) י
 שר הבריאות

 888 קובץ התקנות 5837, כ״ה בסיון התשנ״ז, 30.6.1997



 הודעת רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פגים), התשנ״ז-997ד

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1(ד) לתקנות תשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  פנים), התשנ׳׳ה-1995י

 1. עקב השינוי בתשלום בעד משלוח מכתב רגיל, השתנה - בשיעור השינוי של עדכון סכום
 התשלום האמור - סכום הפיצוי המרבי הקבוע בתקנה ו(א) לתקנות, והוא יהיה 585 שקלים

 חדשים.

 2. תוקף השינוי האמור בסעיף ו מיום ז׳ בטבת התשנ׳׳ז(17 בדצמבר 1997). תוקף

 י״ב בסיון התשנ״ז(7 ו ביוני 1997)
ו ז י ־ ל י א י נ  >חמ ״.3-19) ד

 המנהל הכללי של משרד התקשורת
 י ק״ו; התשנ״ה, עמי 1673.

 עדכון סכומים

 סכומי תרומות
 והוצאות בתקופה

 הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות)(מס׳ 2), התשג״ז-997ו

(להלן -  בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 28ח(ד) ו־28טו לחוק המפלגות, התשנ״ב-992וי
 החוק ו, אני מודיע לאמור:

 1. עקב השינויים במדד המחירים לצרכן ישתנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א׳ להלן,
 סכומי התרומות וההוצאות הנקובים בהם במפורט בטור ב׳ להלן, ובמקומם יבואו, החל ביום

 ב״ו ב:זיון התשנ״ז(ו ביולי 1997), הסכומים המפורטים בטור ג׳ לצדם:

 טור ג׳
 הסכום המעודכן בש״ח

 טור ב׳
 הסכום הקודם בש״ח

 טור א׳
 הסעיף

151 

7,445 

223,327 

446,654 

1,487,290 

144 

7,114 

213,408 

426,816 

1,421,234 

 28ה(ב)

 28ו(א)

 28ח(א)

 28ח(א)

 28ח(ב)

 2. בתקופת בחירות מקדימות שפחתה מתשעה חודשים (להלן - התקופה המופחתת)
 יהיו סכומי התרומות וההוצאות הנקובים בסעיף 28ח לחוק, כעדכונם בסעיף ו לעיל
 ופירו״ם בטור א׳ להלן, כשיעורי מכפלת הסכומים המפורטים להלן בצדם בטור ב׳ במספר

 הימינו בתקופה המופחתת:

 טור ב׳
 הסכום לכל יום בתקופה המופחתת

 (בשקלים חדשים)

827.14 

1,654.28 

5,508.48 

ה נ ו אב ב  ז
 רשם המפלגות

 טור א׳
 הסכום לפי סעיף 28ח

 (בשקלים חדשים)

223,327 

446,654 

1,487,290 

 י׳׳א בסיון התשנ״ז(16 ביוני 1997)
 (חמ 3-2424)

 ס׳׳ד התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ו, עמי 118; ק״ת התשנ״ז, עמי 284.
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 הודעת המ&לגות (אגרות), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ה) לתקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993י (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות, החל ביום כ״ו בםיון
 התשנ״ז(1 ביולי 1997), כדלקמן:

 עדכון אגרות

 בשקלים חדשים

1,498 

44 

76 

44 

213 

44 

5.99 

1.49 

 5.99״

ה נ ו אב ב  ז
 רשם המפלגות

 ״תוםטת

 (תקנה 1)

 ״1. בעד -

 ( ו) בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי שם

 (2) רישום שינוי על פי דיווח

 (3) עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

 (4) עיון בפנקס המפלגות

 (4א) עיון בקובץ של הרשם

 (5) קבלת מידע באמצעות

 (א) דף מחשב עד 5 עמודים

 לכל דף נוסף

 (ב) צילום לכל עמוד

 (6) אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

 י״א בסיון התשנ״ז(16 ביוני 1997)
 (חמ 3-2431)

 ק״ת התשנ״ג, עמי 730; התשנ״ו, עמי 206 ועמי 1343.

 הודעת ניירות עדך (אגרה שנתית), התשנ״ז-997ו

 בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ״ט-989וי (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון הסכומים 1. עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנה 2(ב) ובתוספת לתקנות והם

 ובתוספת י 1 בתקנה 2(ב) יהיו החל ביום כ״ו בםיון התשנ״ז(1 ביולי 1997), כלהלן:

 (ו) הםכו^ז הנקוב בתקנה 2(ב): 19,640 שקלים חדשים-,

 ק״ת התשמ״ט, עמי 782; התשנ״ו, עמי 1344.
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 סכום האגרה השנתית
 דרגה (בשקלים חדשים)

 א׳ 26,180

 ב׳ 32,730

 ג׳ 49,750

 ד׳ 86,410

ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  א
 יושב ראש רשות ניירות ערך

 (2) הסכומים בתוספת לתקנות:

 הון עצמי
 (באלפי שקלים חדשים)

 עד 28,801

 מ־ 28,801 עד 57,604

 מ־57,604 עד 180,666

 מעל 180,666

 י״ב מזיון התשנ״ז(17 ביוני 1997)
 (חמ 3-926)

 הודעת הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם)(מם׳ 2), התשנ״ז-ד199
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ה) לצו הבנקאות(עמלות פרעון מוקדם), התשמ״ב- 11981

 (להלן - הצו העיקרי), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:

 1. בצו העיקרי, בסעיף 4(א), במקום ״50 שקלים חדשים״ יבוא ״52.40 שקלים חדשים״. הגדלת סכום

 2. תחילתה של הודעה זו ביום ה׳ בתמוז התשנ״ז(10 ביולי 1997). תחילה

 י״ב בסיון התשנ״ז(17 ביוני 1997)
ם ל ב אב א  (חמ 3-1512) ז

 המפקח על הבנקים

 ק״ו1 התשמ־ב, עמי 270; התשנ״ז, עמ׳ 538.

 הודעת ניירות ערך(אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקין!)(מם׳ 2),
׳ז-997ו  התשנ׳

 בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
 התשנ״ה-995ו' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע במשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא מיום עדכון הסכום
 כ״ו בסייון התשנ״ז(ו ביולי 1997), 2,810 שקלים חדשים. הקבוע של האגרה

 י״בבםייון התשנ״ז(17 ביוני 1997)
ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  (חמ 3-926) א

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 ק־ת ;•זתשנ״ה, עמי 702; התשנ״ז, עמי 286.
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 הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
 לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות)(עדכון סכומי אגרות), התשנ״ז-1997

 בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
 (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ״ז-997וי (להלן - התקנות), אני מודיע

 לאמור:

 עדכון הסכומים 1. עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 24, 25, 26 ו־27 לתקנות, והם
2 יהיו החל ביום כ״ו בסיון התשנ״ז(ו ביולי 1997), כלהלן: 4 

 סכום האגרה השנתית
 (בשקלים חדשים)

 תקנה 24(א) - בקשת רשיון - יחיד 209

 תקנה 24(ב) - בקשת רשיון - שותפות 314

 תקנה 24(ג) - בקשת רשיון חברה 419

 תקנה 25(א) - אגרת בחינה 314

 תקנה 25(ב) - אגרה על הגשת ערעור 4ו3

 תקנה 25(ג) - פטור מבחינות 314

 תקנה 25(ג) - פטור מבחינה אחת 209

 תקנה 26(א) - אגרת רישום מתמחה 209

 תקנה 27(א) - אגרה שנתית ליחיד 523

 תקנה 27(ב) - אגרה שנתית לשותפות 1,046

 תקנה 27(ג) - אגרה שנתית לחברה 3,139

 י״ב בסיון התשנ״ו(17 ביתי 1997)
ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  (חמ 3-2766) א

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 י ק״ת התשנ״ז, עמי 356.

 892 קובץ התקנות 5837, כ״ה בסיון התשנ״ז, 30.6.1997

 המחיר 2.32 שקלים חדשים ISSN 0334-2883 סודר בםדר־צילום והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים


