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 צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הצפון),
 התשנ״ז\~1997

' .משפחה, התשנ״ה-995ו י נ י ף 2(א) לחוק בית המשפט לענ  בתוקף סמכותי לפי סעי
, אני מעווה לאמור: ן ו א בית המשפט העלי י ש בהסכמת נ  (להלן - החוק), ו

נפות ות ו ז נה למחו דעה על חלוקת שטח המדי ר בהו ו זה, ״נפה״ ו״מחוז״ - באמו . בצ  ו
לות המתוארים. ת מימי החופים הסמוכים לגבו , לרבו 2 לותיהם רי גבו  ותיאו

י נ י ת בבית משפט לענ ב ש ים בטור א׳ בתוספת מוסמך ל י ו ם מן המנ  2. בית משפט שלו
 משפחה.

ף 2, יהיה ר בסעי ל בית משפט לעניני משפחה, באמו רך החוק, ש טו לצו פו  3. תחום שי
ף 4. ראות סעי ו בטור ב׳ בתוספת, בכפוף להו ד י  הנפה המפורטת לצ

ם שנקבעו בחוק, למעט שאי ו ן בבל הנ ו ני משפחה מוסמך לד  4. (א) בית משפט לעני
ף ו(6ץח) לחוק. נים המפורטים בסעי  בעני

ז ני משפחה בנצרת מוסמך במחו ף קטן(א), בית המשפט לעני ר בסעי  (ב) על אף האמו
ף ו(6ץח) לחוק. נים המפורטים בסעי י ן גם בענ ו ן למעט נפת עבו לד  הצפו

ג - ז הצפון), התשנ״ו-996ו הסמכת בית משפט במחו ני משפחה( י  5. צו בית המשפט לענ
 בטל.

2 בספטמבר 997ו). ו ) ז ״ ל התשנ ו ום י״ט באל ל צו זה בי  6. תחילתו ש

 הסמכת בתי
 משפט לעניני

 משפחה

 תחום השיפוט

 סמכות השיפוט
 גבית המשפט

 לעניני משפחה

 ביטול

 תחילה

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 טור ב׳
 תחום השיפוט

רעאל ז  נפת י

 נפת כנרת

ת פ  נפת צ

י ה נ ג ב י ח  צ
ם ר המשפטי  ש

 טור א׳
 בית המשפט

ם בנצרת ו ת משפט השל  בי

ם בטבריה ו ת משפט השל  בי

נה ם בקרית שמו ו  בית משפט השל

4 בספטמבר 1997) ) ז ״ ל התשנ  ב׳ באלו
 (חמ 3-2662)

 אני מסכים.
ק ר ן ב ר ה  א

ן ו ת המשפט העלי א בי שי  נ

 ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 393.
 י״פ התשי״ז, עמי 761; התשנ״ג, עמי 1866.

 ק״ת התשנ״ו, עמי 1404.
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 תקנות הבזק (תמלוגים)(תיקון), התשנ״ז-1997
ף 54(ב) ו־(ג) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982י (להלן - החוק), ו לפי סעי  בתוקף סמכותנ

ל הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: ת הכספים ש ד ע ר ו שו באי  ו

, יבוא: תיקון תקנה 2  1. במקום תקנה 2 לתקנות הבזק (תמלוגים), התשנ״ו-21996

תי ו ר ו •ממתן שי ל גים מן ההכנסות ש נה תמלו שלם למדי ן י ו  ״ח״:ת תשלום 2. בעל רשי
ם רי עו ן - התמלוגים), בשי להל סף( ים בתוספת, למעט מם ערך מו י ו  תמלוגים בזק המנ

 כמפורט להלן:

ד - 8%; י י ן נ ו טלפו י ד תי ר רו ן למתן שי ו ) רשי ו ) 

ם אחרים - 50/0.״ תי רו ן למתן שי ו  (2) רשי

ל 1997). תחילה 1 באפרי ) ז ״ ר ב׳ התשנ ום כ״ג באד ל תקנות אלה בי  2. תחילתן ש

4 בספטמבר 1997) ) ז ״  ב׳ 1:אלול התשנ
ן מ א נ ב ק ע ת י נ ב ל ר ו מ י  (חמ 3-2498) ל

צר ר האו רת ש ת התקשו ר  ש

 וז־ח התשמ״ב, ענד 218; התשנ־ז, עמי 02ו.
 >ךת התשנ״ו, עמי 888.

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 6), התשנ״ז-ד99ו
ר שו באי , (להלן - הפקודה), ו ה ר ו ב ע ת ־ 71 לפקודת ה ם 14ג ו פי  בתוקף סמכותי לפי סעי

ן תקנות אלה: י מתקי ל הכנסת, אנ ת הכלכלה ש ד ע  ו

ן - התקנות העיקריות), במקום תיקון תקנה 518 להל ) 2 ו 96 ו  1. בתקנה 518 לתקנות התעבורה, התשכ״א-
 הה1:דרה ״המועד הקובע״ יבוא:

י התשנ״ח (8 באוקטובר 1997)״. ם ז׳ בתשר ו  ״״המועד הקובע״ - י

ת תיקון תקנה 519 נ ש א ״במכסה ל בו ת 1989״ י  2. בתקנה 519 לתקנות העיקריות, במקום ״במכסה לשנ
16) ״ז ל התשנ ו א ״ביום י״ד באל ו ב ץ (1 במאי 1990)״ י ש ת ר ה י  997 ו״ ובמקום ״ביום ו׳ באי

 בספטמבר 1997)״.

- תיקון תקנה 521 ת ו י ר ק י ע  3. בתקנה 521 לתקנות ה

ה (א) יבוא: ) במקום תקנת משנ ו ) 

ת בנק ו א צ מ א ם ב שלי רו רה בי ש את הבקשה למפקח על התעבו י ג  ״(א) המבקש י
ד הבטחון.״ ר ש מ ש את בקשתו לאגף השיקום ב י ג  הדואר; מבקש נכה י

לים בסופה ת האגרה״ והמי ם בדישה ״ושולמה מחצי לי  (2) בתקנת משנה (ג), המי
ת האגרה״ - יימחקו.  ״ותשלום מחצי

״ יב1א ״סעיף 4וד(ג) או תיקון תקנה 524 (ה)  4. בתקנה 524 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 4וד(ג), (ד) או
 (ה)״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 175; ם־ח התשמ״ו, עמי 198; התשנ״ז, עמי 196.

 1 ?!•ת התשב״א, עמי 1425; התשנ״ז, עמ׳ 144, 281, 426, 521 ו־878.

 קוב׳י התקנות 5852, י״ז באלול התשנ״ז, 9.9.1997 ו 1223



בוא ן להפעלת מונית״ י ו  תיקון תקנה 326 5. בתקנה 526 לתקנות העיקריות, לפני ״אגרה בעד מתן רשי
נית לפי סעיף 4וג(ד) לפקודה;״. ן להפעלת מו ו ד הגשת בקשה לרשי ע  ״אגרה ב

ות - בטלה.  ביטול תקנה 527 6. תקנה 527 לתקנות העיקרי

נה לתקנות העיקריות, בחלק ד -  תיקון התוספת 7. בתוספת הראשו
 הראשונה

ו לפקודה״; ־4ו א ״וסעיפים 4וג(ד) ו בו ו לפקודה״ י ) בכותרת, במקום ״וסעיף 4ו ו ) 

 (2) אחרי פרט (3) יבוא:

נית 500.״ ן להפעלת מו ו ת בקשה לרשי ש ג  ״(4) אגרה בעד ה

ו בספטמבר 1997) ו ) ז ״ נ ש ת ל ה ו  ט׳ באל

י ו ק ל ח צ u י - 8  (חמ 3
ר התחבורה  , • ש

 תקנות הגנת הדייר (דמי שבירות יסודיים ודמי שבירות בדירות),
 התשנ״ז-997ד

, התשל״ב-1972' ר [נוסח משולב] י י פים 45 ו־47 לחוק הגנת הד  בתוקף סמכותה לפי סעי
 מתקינה הממשלה תקנות אלה:

ל ת שהשחלמו ערב חחילתן ש ו ר י ו דמי השכ ל דירה יהי ים ש די סו ת הי ו ר י  1. דמי השכ
 תקנות אלה.

ווספו 9.2%. י ל דירה י ים ש די סו ת הי ו ר י  2. לדמי השב

ן התשנ״ח (1 בנובמבר 1997). ל תקנות אלה ביום א׳ בחשו  3. תחילתן ש

8 בספטמבר 1997) ) ז ״ ל התשנ ו  ו׳ באל
ן נ ו ה  ד

 מזכיר הממשלה
 (ח 3-707)

 שינוי דמי
 השכירות
 היסודיים

 דמי שכירות

 תחילה

 י סייח התשל״ב, עמי 176; התש״ם, עמ׳ 165.

 הודעת הסיוע המשפטי(מם׳ 4), התשנ״ז-997ד
, התשל״ג-1973ו (להלן - ע המשפטי ו ) לתקנות הסי ד א( ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה ו

עה לאמור: די  התקנות), אני מו

דש מאי ד שפורסם בחו ד מ מת ה דש אוגוסט 1997 לעו ד שפורסם בחו ד מ ית ה  1. עקב עלי
נה וסעיפים ו(ב) ו־2(א) בתוספת השנייה לתקנות, החל  997 ו, יהיה נוסח התוספת הראשו

1 באוקטובר 1997), במפורט להלן: ) ז ״ ל התשנ ום ב״ט באלו  בי

 שינוי סכומים

 ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשנ״ה, עמי 1754; התשנ״ז, עמי 838.
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 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3»

ם בלבד שהסכו ים ו אי של מומחים רפו ם ו פאי ל רו ם מומחים, ש ל עדי ל עדים, ש  (א) שברם ש
ן האזרחי, י ה לתקנות סדר הד י א יעלה עלי הסכום הנקוב בתוספת השנ  ל

.  התשמ״ד-21984

ר שקבע בית המשפט. עו אי בשי ל פוסק רפו  (ב) ׳:זכרו ש

ם למבקש אחד בבל א יעלה על 273 שקלים חדשי ל לום מסמכים, בסכום ש  (ג) עי
 ערכאה.

ם למבקש אחד.״ י ש ד ם ח א יעלה על 409 שקלי ל  (ד) תרגום מסמכים בסכום ש

 ״תוספת שניה
( ו  (תקנה ו

ם , יקבל שכר טרחה בשקלים חדשי ^ א ) ת לפי תקנה 4 ו ר  וב) מי שנתמנה ליתן שי
 !:מפורט להלן:

ן הארעי  (1) וא) בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדי
ן(התדת נישואין, בקשות בפני דשם בית המשפט העליון): ו  לעבודה, בית המשפט העלי

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין,

 ישיבה לאישור
 הסכם, ישיבה
 שלא מתקיימת

 סיכומים
 בכתב

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה
 לה1כחות

 דיון
 מוקדם/

 קדם משפט
 לימוד ענינו
 של מבקש

 תביעה 674 281 336 281 281 13 ז
 הגנה 674 281 336 281 281 113
 המרצות 281 י 168 168 168 168 113
 הודעת צד ג׳ 281 166 168 168 168 113

ת בין ת או המרצו עו ום במספר תבי תו י ת משפט המתנהל באו בה בבי שי ן או י ו  (ב) די
מו יהיה לפי ו ן בתיק אחד ותשל ו י ר טרחה, בד ב ם ש רך תשלו י דין, יראו, לצו  אותם בעל

ל. ותר בטבלה שלעי ף הגבוה י י  התער

 (2) (א) בית משפט לעגיני משפחה:

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין,

 ישיבה לאישור
 הסכם, ישיבה
 שלא מתקיימת

 סיכומים
 בכתב

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה
 להוכחות

 דיון
 מוקדם/

 קדם משפט
 לימוד ענינו
 של מבקש

113 281 281 336 281 674 
 תביעה בתיק

 עיקרי

 הגנה 674 281 336 281 281 113

 המדעית 281 168 168 168 168 113

 הודעת עד ג׳ 281 168 168 168 168 113

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220,
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ת בין ת או המרצו עו י ום במספר תב תו י ת משפט המתנהל באו בה בבי שי ן או י ו  (ב) די
מו יהיה לפי ו תשל ן בתיק אחד ו ו י ר טרחה, בד ב ם ש ו רך תשל  אותם בעלי דין, יראו, לצו

ה יותר. ף הגבו  התערי

ת בתיק העיקרי, בתיקי משנה גשו ם אגרת בית משפט המו ו ת לפטור מתשל  (ג) בקשו
ר טרחה. ב ב ש שו רך חי ראו אותן בבקשה אחת לצו ת ביניים, י בבקשו  ו

ת התביעה ש ג ום ה ם מי דשי שה חו ו עה נוספת בתיק העיקרי במהלך של  (ד) כל חבי
ל מבקש נו ש ד עני מו י ם שבר טרחה, בל רך תשלו נה בתיק העיקרי, תיחשב לצו  הראשו

 בהמרצה.

ן הדבגי הגדול:  (3) בית דין רבני אזורי ובית הדי

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין או החלטה,

 ישיבה לאישור הסכם,
 ישיבה שלא מתקיימת

 לימוד ענינו סיכומים
 של מבקש ישיבה בכתב

89 224 224 562 

 (4) הוצאה לפועל:

 הופעה בפני ראש
 ההוצאה לפועל או

 בפני מי מטעמו

 בקשה להוצאה לפועל,
 בקשה לביצוע למעט בקשה מסוג

 פסק דין, טענת ״פרעתי״, דחיית דיון,
 איחוד תיקים הזמנת עדים

224 224 281 

 (S) בית המשפט העליון:

 לימוד ענינו
 הגשת בג״צ של מבקש ישיבה

 בג״ץ 2,242 785
78S 896 ערעור 
 בקשת רשות ערעור 785 674

 (6) פעולות נוספות בבל הערכאות:

 ביקור במקום
 על פי צו בית
 הודעה/תגובה/ משפט/בית דין

 בקשה (ללא או על פי הוראת מסירה אישית מסירה אישית עריכת תיקון הסכם
 תצהיר תומך) ראש הלשכה בתוך העיר מחוץ לעיר הסכם לאתר חתימה

 89 ־168 70 93 336 58"

 1226 קובץ התקנות 5852, י״ז באלול התשנ״ז, 9.9.1997 ו



 ״(א) מי שנתמנה לפי תקנה 4(אץ3) ליתן שירות, למעט שירות המפורט בסעיף ו(ב), יקבל שכר
 טרחה במפורט להלן:

 טור א׳ טור ב׳
 השירות בשקלים חדשים

כה מסמכים 113 נה מצרי ת רגילה שאי עצו י ) התי ו ) 

ת רגילה עם בדיקת מסמכים 224 עצו י  (2) התי

ת) 336 עצו י ות דעת בכתב (כולל התי  (3) חו

 (4) מכתב התראה 40

ר 113 כת תצהי  (5) ערי

זרת 113״  (6) הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חו

7 בספטמבר 1997) ) ז ״ ל התשנ ו  ה׳ באל
ד ר י א ל י  (חמ 3-2:17) נ

ם ד המשפטי ל משר ת ש  המנהלת הכללי

 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק)(מס׳ 2),
 התשנ״ז-1997

ל אלדיקרב ש והחזקה ש ו מ י ש ) ח מ ו צ  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(בץ4) לתקנות הגנת ה
ע לאמור: י ד ן - התקנות העיקריות), אני מו להל ) י ו  טמיק), התשל״ח-978

ו באוקטובר 1997), סכום הגדלת האגרה ) ז ״ נ ש ת ל ה ום כ״ט באלו ועלה החל בי ד י ד מ ל העליה ב ש  1. ב
ם. ות לסך 26.50 שקלים חדשי  האגרה הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות העקרי

גוסט 1997) (31 באו ״ז  כ״ט 1:אב התשנ
ן מ ׳ צ י ר י ק נ  >חמ 19• 3-1) ד

ד החקלאות ר ש ל מ  המנהל הכללי ש
 י ק״ ת התשל״ת, עמי 674; התשנ״ז, עמי 593.

 הודעת אגרות חקלאיות (מם׳ 2), התשנ״ז-1997

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

1 באוקטובר 1997) םבומי העלאת סכומי ) ז ״ ל התשנ ום בייט באלו ו החל בי ד השתנ ד מ ל העליה ב ש  ו. ב
ת י ר ג : א ם המפורטים להלן לצדן רי עו , לשי עות בתקנות שלהלן  האגרות הקבו

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

 בשקלים חדשים

 פרחים, לכל 10 פרחים או חלק מהם 8ו.0
 אגוזי אדמה, לטונה 4.10

 י קית התשמ״א, עמי 1564; התשמ״ב, עמי 1388; התשמ״ג, עמי 226 ועמי 674; התשמ״ד, עמי 130; התשמ״ה
 עמי 548; התשמ״ח, עמי 583 ועמי 1097; התשנ״ז, עמי 606.
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 בשקלים חדשים

 פירות, לטונה
 ירקות, לטונה

 תות שדה, למכל

 0.50 ו
10.50 
 5ו.0

, בתקנה 27 - א פרי הדר), התשל״ה~975וג צו י ) ו י צר מו  (ב) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ו

 (1) לכל מכל רגיל שנארז בו פרי הדר לפי סולם הגדלים באמור
 בתקנות 0.06

 (2) בעד פרי בצובר מכפלה של 0.06
 במספר המכלים

 הרגילים הנכללים
 באותו מכל צובר

0.08 
 מכפלה של 0.08
 במספר המכלים

 הרגילים הנכללים
 באותו מכל צובר

שר לאריזה  אגרת פיקוח על אריזה מחדש, לכל מכל פרי שאו
 מחדש

שר לאריזה  אגרת פיקוח על אריזה מחדש של מכל צובר שאו
 מחדש

(3) 

(4) 

 (ג) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(אתרוגים), התשל״ד-974ו*,
 בתקנה 1 ו - בעד בדיקת האתרוגים, לכל אתרוג

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

 בתקנה 4 -

ן ו  בעד רשי

ן ו  בעד העתק רשי

 בתקנה 9 -

ר  בעד אישו

 בעד העתק אישור

 (ה) בתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים),

- 6  התשנ״ה-994 ו

 בתקנה 3(0, לכל בקשה

 בתקנה 0ו - אגרת רישום תכשיר

דוש תעודת רישום  בתקנה 11(ב) - בעד חי

, בתוספת השישית, לענין י  בתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל״א-970ו
 תקנה 17, אגרות בדיקה -

ו עד 20 ק״ג 26.50 0 ־ מ - ה מ ד י זרעים וזרעי תפוחי א  (ו) משלוח המכיל חומר ריבו

 לכל 10 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.63

1.65 

94.00 

32.00 

113.00 

32.00 

195.00 

1,946.00 

195.00 

 (ו)

 ק״ת התשל״ט, עמי 577; התשנ״ז, עמ׳ 606.
 ק״ת התשל״ה, עמי 977; התשנ׳יז, עמי 606.
 ק״ת התשל״ד, עמי 995; התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ת התשב״ט, עמי 755; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ת התשל״א, עמי 25; התשנ״ז, עמי 606.
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 בשקלים חדשים

 לבל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל בולל של 300 טונות 1.03

 לבל 0 ו טונות נוספות או חלק מהן 2.25

(למעט תפוחי אדמה) - בי גטטי  (2) משלוח המכיל חומר ריבוי ו

ג 26.50 ׳  מ־0ועד20ק׳

 לכל 10 ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 0.97

 לבל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם 8.70

י - נו מכיל חומר ריבו  (3) משלוח שאי

 מ־10 עד 100 ק״ג 26.50

 לכל 00 ו ק״ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת 2.85

 לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 100 טונות 0.55

 לבל 0 ו טונות נוספות או חלק מהן, עד למשקל של 000 ו טונות 1.75

 לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 1.6

 (ז) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, םיאולן
ן 26.50 ו , בתקנה 3(ב), בעד מתן רשי  ומטאציל), התשב״ח-968ו8

, בתקנה 2(ד), בעד '  (ח) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), התשל״ב-ו97ו
ן 26.50 ו  מתן רשי

, בתקנה 19 - י  (ט) בתקנות הזרעים (מבירה), התשב״ה-01964

 (ו) בעד נטילת דוגמה 103.00

 בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם ובאותו מקום 45.00

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

 מהם שלמעלה מ־25 2.00

ן 737.00 ו ונות מכירה), התשב״ח-967 ו י', בתקנה 9, בעד מתן רשי  (י) בתקנות הזרעים(רשי

י -  (יא) בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), התש״ן־-960ו2

ר להפקה 737.00 ) י בתקנה 30 - בעד אישו ו ) 

 (2) בחלק א׳ לתוספת, זרעי דגן -

 בסעיף 13 - בעד הגשת בקשה, לדונם 2.25

ר זרעים, לטונה - שו  בסעיף 14 - בעד אי

 זרעי יסוד או זרעים רשומים ו 34.00

 לטונה זרעים מאושרים 28.00

 (3) בחלק ב׳ לתוספת, םורגום מכלוא -

ר שדה לזרעי יסוד ומאושרים -  בסעיף 5 ו - בעד הגשת בקשה לאישו

 שטח השדה עד 4 דונם - לשדה 72.00

 שטח השדה מעל 4 דונם - לבל דונם נוסף 26.50

 8 ק״ת התשב״ת, עמי 1825; התשנ״ז, עמי 606.

 י ק״ת התשל״ב, עמי 291: התשנ״ז, עמי 606.

1 ק״ת התשכ״ה, עמי 446; התשנ״ז, עמי 606. 0 

 ״ ק״ת התשכ״ת, עמי 224; התשנ״ז, עמי 606.
י קית התש״ך, עמי 1448; התשנ״ז, עמי 606. 2 
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ר זרעים - בשקלים חדשים  בסעיף 6 ו - בעד אישו

 זני מכלוא וקו עקר זכרי - לטונה 72.00

 זרעי יסוד - לטונה 45.00

 (4) בחלק ג׳ לתוספת, אגוזי אדמה -

ר שדה, לדונם 7.00  בסעיף 6 ו - בעד אישו

ר זרעים מושבחים, לטונה 195.00  בסעיף 7 ו - בעד אישו

 (5) בחלק ד׳ לתוספת, כותנה -

ר שדה, לדונם 3.40  בסעיף 13 - בעד אישו

ר זרעים, לטונה 59.00 שו  בסעיף 4 ו - בעד אי

 (6) בחלק ה׳ לתוספת, תפוחי אדמה -

 בסעיף 29 - בעד בדיקה של שדה, לדונם 7.00

ר זרעים, לטונה 5.9.00 שו  בסעיף 30 - בעד אי

 (7) בחלק ו׳ לתוספת, תירס -

נו עולה על 4 דונם 72.00  בסעיף 22 - בעד רישום שדה, בשטח שאי

 בשטח שעולה על 4 דונם, לכל דונם נוסף 26.50

ר זרעים, לטונה 72.00  בסעיף 23 - בעד אישו

 (8) בחלק ז׳ לתוספת, עגבניות -

 בסעיף 9 ו - בעד בדיקת שדה, לדונם 41.00

ר זרעים, לטונה 2622.00  בסעיף 20 - בעד אישו

 (9) בחלק ח׳ לתוספת, תלתן אלבסנדרוני -

ר שדה, לדונם 2.75  בסעיף 8 ו - בעד אישו

ר זרעים, לטונה 72.00  בסעיף 19 - בעד אישו

 (0ו) בחלק ט׳ לתוספת, אספסת תרבותית -

ר שדה, לדונם 2.75  בסעיף 18 - בעד אישו

ר זרעים, לטונה 72.00 שו  בסעיף 9 ו - בעד אי

 (11) בחלק י׳ לתוספת, חסה -

 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 32.00

ר זרעים, לקילוגרם 11.50 שו  בסעיף 6ו - בעד אי

 (2 ו) בחלק י״א לתוספת, מלון -

 בסעיף 17 - בעד בדיקת שדה, לדונם 7.00

ר זרעים, לטונה 531.00  בסעיף 18 - בעד אישו

 (13) בחלק י״ב לתוספת, עשב רודוס -

 בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 17.50

ר זרעים, לטונה 423.00  בסעיף 16 - בעד אישו

 (14) בחלק י׳׳ג לתוספת, מלפפונים -

ר שדה, לדונם 10.50  (א) בעד אישו

ר זרעים, לטונה 9.00 ו6  (ב) בעד אישו
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 בשקלים חדשים
, בתוספת ' ג  (יב) בתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשב״ד-964ו

 הראשונה -

 בדולק בי, שתילי הדר, בסעיף 0ו - בעד סימון עץ 34.00

ל שנכלל בתעודת משלוח 0.08 לי ורדים, בסעיף 14 - בעד כל שתי  בחלק ג׳ - שתי

ץ ריבוי מסומן 45.00 ר ע  בחלק ה׳ - שתילי אבוקדו, בסעיף 5 - בעד אישו

 בתוספת השניה -

ר מכירה 34.00  בעד אישו

ר למשתלה מאושרת, עד דונם אחד 53.00  בעד אישו

 לכל דונם נוסף או חלק ממנו 26.50

, י 4  (יג) בתקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), התשל״ח-978ו
 בתקנה 40 -

 (א) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי -

 עד 2 דונם 00.ו7

 תוספת לכל דונם נוסף 50.ו1

 (ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים, לכל 00ו יחורים או חלק מהם 0.58

 (גו בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים, לכל 00ו יהודים או
 חלק מהם 0.25

, בתקנה 22 - י ל פקעות סייפן ומכירתן), התשל״ג-51972 דו י ג ם( רעי  (יד) בתקנות הז
 בעד מתן אישור לפקעות בגודל 10 ואילך, לכל 00ו פקעות מאושרות או חלק מהן 0.58

, בתקנה 15 - י 1  (טו) בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), התשב״ב-61962
 בעד ביצוע הסימון, לכל ראש גמל 32.00

 (טז) בתקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית), התשל׳׳ה- 71975י, בתוספת, בעד
 חעודה וטרינרית - ,

 לבקר -

 בעד ראש בקר אחד 32.00

 בעד כל ראש בקר נוסף 00.ד ו

 לצאן -

 עד חמישה ראשי צאן 168.00

 בעד כל ראש צאן נוסף 17.00

 אך לא יותר מאשר 329.00

א - צו  בעלי חיים לי

 לקבוצה עד שבעים וחמישה ראש בקר או ראש צאן 32.00

 לכל ראש בקר או צאן בנפרד 2.45

 בעלי חיים אחרים 26.00

 ק״ת התשכ״ד, עמי 1494 ו־1789; התשנ״ז, עמ׳ 606.
 ק״וז התשל״ח, עמי 1440; התשנ״ז, עמ׳ 606.

 ק״ת התשל״ג, עמי 364; התשנ״ז, עמ׳ 606.
 ק״ת התשכ״ב, עמי 1718; התשנ״ז, עמ׳ 606.

 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 914; התשמ״ז, עמי 85; התשנ״ז, עמ׳ 606.
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 בשקלים חדשים

1.70 

32.00 

 (יז) בתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן), התש״ך-
 1960" י, בתקנה 5 - בעד טבילה או ריסוס של כל ראש צאן

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

 לבל ראש בשקלים חדשים
 בתוספת -

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

 בקר לגידול, פיטום 68.00 2.50 ו 26.50
 בקר לשחיטה 68.00 2.50 ו 9.50 ו
 עגלים ועגלות יונקים 30.00 6.80 12.50
 גמלים, ופרדים 68.00 13.50 19.50
 סוסים 254.00 13.50 19.50
 חזירים, חמורים, כבשים ועזים 30.00 6.80 12.50
 כבשים ועזים לשחיטה 30.00 6.80 6.80

 עופות, יונים וצפורים 2.75 1.05 2.00 ולא
 423.00 למשלוח

 53.00 ולא יעלה על
 1,946.00 למשלוח

 0.34 ולא יעלה על
 61.00 למשלוח

 6.80 ולא יעלה על
 575.00 למשלוח

 26.50 למשלוח
 לבל אלף או

 חלק ממנו

 26.50 ולא יעלה
 על 448.00 למשלוח

 68.00 למשלוח

 32.00 ולא יעלה
 על 619.00 למשלוח

13.50 

6.80 

26.50 

329.00 

 3(א)

 כלבים, חתולים וקופים 106.00

 אוגרים, עכברים, חולדות וחזירי ים 0.55

 ארנבות, שפנים וחיות פרווה 6.90

 גוזלים

 אפרוחים וביצי דגירה

 משלוח דבורים

 חיות בר ממשפחת היונקים

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

, בתקנה 2  (ב) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל״ד-1974,
 בעד היתר

י ק״ת התש״ך, עמי iso; התשנ״ז, עמ׳ 606. 8 

 ״ ק״ת התשל״ד, עמי 991; התשל״ט, עמ׳ 720; התשמ״ז, עמי 101; התשנ״ז, עמי 606.
2 ק״ת התשמ״ה, עמי 880; התשנ־ז, עמי 606. 0 

2 ק״ת התשל׳׳ד, עמי 1244; התשמ״ז, עמי 85; התשנ״ז, עמי 606. 1 
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 בשקלים חדשים
 בתקנה 8, בעד מתן תעודת שחרור -

 (1) לבשר, לכל טונה או חלק ממנה 32.00

 (12 לקרביים, לכל טונה או חלק ממנה 68.00 ו

 (בא) בתקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים),
, בתקנה 4 - בעד מתן היתר ליבוא חד פעמי של תרכיב 2  התשל״ה-975ו2

 א• לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, לכל היתר 30.00ו

, 2  (כב) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי״ט-959ו5
 בתוספת, בעד חיסון -

 אבעבועות צאן 1.25

 אנפלסמה 19-50

 בבזיה 9.50 ו

 בבזיילה 19.50

 ברוצלוזיס לבקר 11.50

 ברוצלוזים לצאן 5.05

 בת שחפת(פרטוברקולוזים) לצאן 1.70

 דבר הבקר 1.25

 דבר צאן 1.25

ן לצאן 1.05  כחול הלשו

 בלבת לבקר 10.50

 לפטוספירוזים בקר 17.00

 לפטוםפירוזים לכל בעל חיים אחר 11.50

ים(עם טטנוס) 4.10  טימום מעי

 זזלמונלה בקר 7.90

 שחור השוק(ירמת) 8.70

 תיילריה 19.50

 ,:מרת, לבל ראש בקר, כבש או עז 2.75

 גמרת, לכל בהמה אחרת 3.40

 קדחת השקע האפריקאי -

 לכל ראש צאן 1.70

 לכל ראש בקר 2.45

 קדחת קיו 7.65

2 _ ״  (בג) בתקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל״ו-41976

 בתקנה 16 -

 (ו) בעד תעודת רישום -

די רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 2.45  שהוצאה בי

2 ק״ת התשל״ה, עמי 1338; התשמ״ז, עבר 83; התשנ״ז, עמ׳ 606. 2 

2 ק״ת התשי״ט, עמי 638; התשל״ט, עמי 724; התשנ״ז, עמי 606. 1 

2 ק״ת התשל״ו, עמי 2678; התשמ״ז, עמי 114; התשנ״ז, עמי 606. 4 
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 שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל 1.70

 (2) בעד כפל תעודת רישום 30.00

 (3) בעד תווית סימון -

די רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 2.90  שהוצמדה בי

די מי שהסמיך המנהל 2.45  שהוצמדה בי

 בתקנה 29 - בעד היתר להובלת בקר 28.50

, בתקנה 5 - 2  (כד) בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל״ט-978ו5
 בעד ביצוע הסימון 7.00

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

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

 וחזירים 4.10

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע מקומי 0ו.4

 בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים 2.45

, בתקנה ו5(ג) - 2  (בו) בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד-71964

 בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר

 טרי או קפוא 315.00 ו

 בתקנה 69(ג) -

 בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי 135.00

 בתקנה 73(א) -

 בעד בדיקת משנה לבשר טרי, לכל ק״ג 6 ו.0

 בתקנה 73(ב) -

 בער בדיקת משנה לבשר קפוא, לכל ק״ג 0.08

 בתקנה 79(ו) -

 בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי, בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז 35.00 ו

 בעד כל בהמה אחרת 135.00

 (כז) בתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד),
, בתקנה 5 - 2  התשי״ט-81959

די פקח 56.00  (1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה על־י

 (2) בעד בידוד, לכל יום 24.50

", בתקנה 5 -  (כה) בתקנות הכלבת (היסון), התשל״ד-974ו

ן לכלב שנותנת רשות מקומית 55.00 ו ו) בעד רשי ) 

 ואם הכלב מעוקר 27.50

 ק״ת התשל״ט, עמי 396 ו־1832; התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ת התש״ך, עמ׳ 722; התשנ״> עמ׳ 606.

 ק״ת התשב״ד, עמי 837: התשמ־ז, עמי 103; התשנ״ז, עמי 606.
 ק־ת התשי״ט, עמי 1724; התשמ״ז, עמי 114; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת התשל״ד, עמי 723; התשמ״ז, עמי 86; התשנ״ז, עמי 606.
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 (:;) בעד חיסון 20.00

 ואם הכלב מעוקר 10.00

י עוף), צר מו ) ל בעלי חיים ושל תוצרת מן החי צוא ש  (כט) בתקנות לפיקוח על י
 ד;תשל״ז-°1976ג -

צוא בהתאם לתקנות 26.0 ר המבקר, בכתב, למוצרי עוף בראוי לי  ב תקנה 3 - בעד אישו

ר למפעל שהוא משחטה בלבד 45.50  ב תקנה 1 ו - בעד מתן לתב אישו

נו בולל משחטה 94.00  למפעל שאי

 לכל מפעל אחר 45.00 ו

ו וממנו 22.50  ב תקנה 20 - בעד בדיקה, לכל שעת בדיקה במפעל ושעת נסיעה אלי

 בתקנה 80(ג) - בעד -

 ו. בדיקה בקטריולוגית - ספירת חיידקים, לדוגמה י 71.00

וצא באלה, חיידקים  2. בדיקת נוכחות סלמונלה, םטפילוקוקים וכי
 לדוגמה/לסוג 32.00

 3. בדיקה כימית, לדוגמה 45.00

 4. בדיקה היסטולוגיה, לדוגמה 32.00

ות אנטיביוטיקה, לסוג אחד של אנטיביוטיקה,  5. בדיקה לקיום שארי
 לדוגמה 32.00

ות הורמונים, לדוגמה 45.00  6. בדיקה לשארי

ות חומרי הדברה, לדוגמה 45.00  7. בדיקה לשארי

 8. בדיקה לתכולת מים עודפים, לדוגמה 10.50

 9. בדיקה כימית -

 א. חלבון, סידן, זרחן, מלח, לדוגמה 32.00

 ב. 0/0 מים, לדוגמה 0.50 ו

 ג. % שומן, לדוגמה 32.00

 ד. 0/0 אפר, לדוגמה 10.50

, של תוצרת מן החי(ביצים) א בעלי חיים ו צו  (ל) בתקנות לפיקוח על י
, בתקנה 15, בעד אישור, לתיבה 0.33 ג  התשי״ח-1958 י

 (לא) בתקנות הדיג, 1937" -

ן דיג 130.00 ו  בתקנה 2(3), בעד רשי

ן דיג בים כנרת 314.00 ו  בתקנה 2(3א), בעד רשי

ן דיג לשוטר 68.00 ו  בתקנה 2(3ב), בעד רשי

ן דיג 68.00 ו  בתקנה 2(10), בעד העתק רשי

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

) בים כנרת 838.00  (א) לספינה הדגה ברשתות עמידה(אמבטן

5 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 82; התשנ״ה, עמ׳ 1310¡ התשנ״ז, עמ׳ 606. 0 

 י3 ק״ת התשי״ח, עמי 1766; התשנ״ז, עמי 606.
 ״ ע״ר 1937, תום׳ 2, עמי 86; ק״ת התשמ״ז, עמי 78; התשמ״ח, עמי 874; התשנ״ז, עמי 606.
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 (ב) לספינה הדגה בשיטות אחרות בים בנרת 3,215.00
 (ג) לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי 67.00 ו
 (ד) לספינה הדגה בים התיכון'או במפרץ אילת ברשת הקפה 87.00 ו

 (ה) למכמורתנים 1,131.00

 (ו) לספינה הפועלת בדיג מרחקים 44,492.00

ן לספינה לעסוק בדיג, שאבד או שנשמד 68.00 ו  בתקנה 2א(8) - בעד העתק רשי

ן לפריקת דגים מספינות זרות 00. ו98 ו  בתקנה 3(3), בעד רשי

 (לב) בצו הרופאים הווטרינרים (אגרות), ,התשנ״ג-993ו":

ון 338.00  (1) בעד רשי

ן 82.00 ו  (2) בעד החלפת רשי

 (3) בעד היתר זמני 82.00

דוש היתר זמני 82.00  (4) בעד חי

, ג  (לג) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל״ז-977ו4
 בסעיף 14 -

 (א) לכל דבורית 26.50

 (ב) לכל דבורית שנוספה 26.50

 (ג) העברת דבורית למקום רעיה אחר 2.45

 (לד) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו),
ת - שי  התשל׳׳א- 51971ג, בתוספת השלי

 בעד היתר ל -

 סיטונאי 652.00

 קמעונאי 202.00

 בעל מגרסה 202.00 •

 יצרן של תערובת לבעלי חיים -

 עד 5,000 טונות לשנה 1,201.00

 מ־5,000 עד 30,000 טונות, לכל 000,ו טונות נוספות 118.00

 מ־30,000 עד 100,000 טונות, לכל 000,ו טונות נוספות 78.00

 מעל 00,000 ו, לכל 000, ו טונות נוספות 34.00

 מוצרי טחנות קמח, לכל מוצר 288.00

ואי ומינרלים אחרים, לכל מוצר 542.00  מוצרי לו

 כוספות סויה וכותנה, לכל מוצר 896.00

 כוספות אחרות, לכל מוצר 398.00

 מקרואלמנטים ותחליפי חלב, לכל מוצר 896.00

ואי מן החי, לכל מוצר 896.00  מוצרי לו

 ויטמינים בתוספת למזון לבעלי חיים, לכל מוצר 896.00

3 ק״ת התשנ״ג, עמי 747: התשנ״ז, עמי 606. 3 

3 ק׳׳ת התשל״ז, עמי 2236: התשני׳ז, עמי 606. 4 

3 ק״ת התשל״א, עמי 518; התשנ׳׳ז, עמי 606. 5 
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, בסעיף 2א, 5 6  (לה) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), התשגב״ז-967 ו
ן 456.00,ו ו  בעד מתן רשי

 (לו) במזל

, בתוספת - ג 8  (לז) בתקנות זכות מטפחים, התשל״ד-974ו

 בעד בקשה לרישום בספר הזכויות 91.00

 אגרת פרסום 00.ו9

 בעד פרסום של זכות עדיפה 00.ו9

 בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות 91.00

 בעד בקשת השגה על קביעת שם זן 45.00

 בעד רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפחים, לשנה אחת 91.00

 תוספת לאגרה לקיום זכות מטפחים עקב הארכת מועד לתשלום אגרה 45.00

 בעד בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה 195.00

 בעד עותק תעודת זכות מטפחים 27.50

וצא מאת הרשם או הלשכה ולא  בעד בקשה לקבלת מסמך או אישור הי

 נקבעה לה אגרה אחרת 32.00

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

 נקבעה אגרה אחרת 32.00

 בעד הגשת מסמכים בהליך על ריב 00.ו7

ון 32.00  בעד נוסח מאושר מבל דבר בספר זכות מטפחים או מסמך אחר הפתוח לעי

 בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום כבעל זכות בזן 00. ו9

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

ן קדיחה 329.00 ו  בעד מתן רשי

ד 246.00 ו י צי ו נ ן לשי ו  בעד רשי

, בתקנה 14, 4 0  (לט) בתקנות המים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו), התשכ״ו-966ו
ן הקמה, אם םפיקתו של המכון היא - ו  בעד רשי

 עד50מ״ק/שעה 329.00

 מעל 50 מ״ק/שעה 442.00

ונות שהוצאו , רשי 4 י  (מ) בתקנות המים (אגרות עבור רשיונות), התשמ״ח-988ו
 מ».ת נציב המים -

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

ן ההפקה הינו לכמות מים שנתית של: ו  כאשר רשי

- עד 100,000 מ״ק 423.00

- בין 100,000 כדק ל־500,000 מ״ק 847.00

 ק״ת התשב״ז, עמ׳ 1942; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת חתשל״ז, עמי 2631; התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ת התשל״ד, עמי'713; התשמ״ז, עמי 100; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת התשט״ז, עמי 164; התשנ״ה, 475; התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ת התשב״ו, עמי 512; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת קתשמ״ח, עמי 934 ועמי 1096; התשנ״ז, עמי 606.
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- 500,000 ויותר 287.00,ו

ון ההפקה ניתן לגבי שני מימקני הפקה או יותר - - כאשר רשי
 תוספת לכל מיתקן הפקה מעל לשניים 106.00

ון ההפקה מכיל נספח צרכנים - תוספת לכל צרכן - כאשר רשי

 המפורט בנספח הצרכנים 39.00

ן החדרה, על פי סעיף 44 לחוק 2,622.00 ו  (2) בעד רשי

ן החדרה 26.50 ו  (3) בעד העתק של רשי

, בתוספת השניה - 4 2  (מא) בתקנות היערות

ן לתושבי בפרים להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער ו  ו. בעד רשי
ש ביתי וחקלאות 2.25 מו  לצרכי בניה, שי

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

 (ו) בקר 2.25

 (2) כבשים 0.79

 (3) עזים 1.75

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

ץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 4.65  ( ו) לגזר ע

ץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 4.65  (2) לגזר ע

 (3) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי 4.65

 (4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 2.80

 (5) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 26.50

 (6) לכל גרופית זית 0.51

ל זית משריש 0.97  (7) לכל שתי

 (8) לסיד, לכל טונה מטרית 10.50

 (9) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 4.65

 (0ו) למוט של גדר, לבל טונה מטרית 4.65

) לעצים שאינם סמוכי עץ ומוטות של גדר, לכל טונה מטריח 4.65 ו ו ) 

ד וציפוי, ו ד ית חומרי בי  (12) לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשי
 לכל טונה מטרית 2.80

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

דש - לבל ראש -  לתקופה שלא תעלה על חו

ו) בקר 2.80 ) 

 (2) כבשים 0.97

 (3) עזים 2.00

 חא״י, כרך ג׳, עמי 1754; עייר 1942, תום׳ 2, עמי 343; ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2645; התשמ״ז, עמי 102; התשנ״ז,
 עמי 606.
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ן להפיק תוצרת יער מאדמת יער שהיא רכוש פרטי לצרבי מלאכה ו  5. רשי
 ומסחר -

ו) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית י 4.65 ) 

 (2) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 4.65

 (3) לעצים שאינם םמוכי עצים ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית 4.65

 (4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 2.80

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

 לכל טונה מטרית 2.80

 (6) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 26.50

א תוצרת יער, לכל טונה מטרית 4.65  (7) לסיד שנשרף בעזרת דלק שהו

נו תוצרת יער, לכל טונה מטרית 4.65  (8) לסיד שנשרף בעזרת דלק שאי

ץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 4.65  (9) לגזר ע

ץ שאורכו עולה עלי מטר אחד, לכל טונה מטרית 4.65  (10) לגזר ע

יצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי 4.65 ץ לשם י  (11) לכל חמישה גזרי ע

 (12) שיחי הדסים - לכל ענף 0.51

 (13) לכל טונה של זרעים או חלק ממנה 45.00

ן 32.00 ו ן לברות עצים מוגנים, לכל רשי ו  6. רשי

 (מב) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים), התשכ״א-960ו",
 בתקנה 4, בעד הרכבת חיסון, לכל זריקה 4.65

4 , ות ביולוגיות), התשנ״ד-994ו,  (מג) בתקנות בעלי חיים (בדיקת שארי
 בתקנה 3, בעד כל בדיקה - 304.00

, 4  (מד) בתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ״ב-51982
ן 34.00 ו  בתקנה 2(ד) - בעד רשי

, בסעיף 20 - 4 6  (מה) בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשנדב-982ו

ר 981.00  (<0 בעד בקשה לרישום תכשי

 (ב) בעד בדיקת תכשיר, בהתאם להיקף הבדיקה מ־6,766.00 עד 32.00 ו,20

 (ג) בעד תעודת רישום 981.00

י תווית אריזה 652.00 נו ר אריזה נוספת או שי  (די) בעד אישו

ר 684.00  (ד!) בעד תכנית בדיקת תכשי

, בתקנה 6 - 4  (מו) בתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), התשכ״ב-ו7196

 בעד בדיקת עץ 22.50

ד סימון ורישום עץ 7.90 ג  ב

 ק״ח התשכ״א, עמי 87; התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ח התשנ״ד, עמי 118 ו; חתשנ״ז, עמ׳ 606.
 ק״ח התשמ״ב, עמי 004ו; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1668; התשמ״ז, עמי 84; התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ת התשכ״ב, עמי 413; התשמ״ו, עמי 2654; התשנ״ז, עמי 606.
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,4  (מז) בתקנות הזרעים (רשימת הזגים המורשים למכירה), התש״ם-81980
 בתקנה 5, בעד בקשה לכלול זן ברשימת הזנים 5.00 ו 1

 (מח) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח,
, בסעיף 53א, 4 ' גידול פרגיות), התשמ״א-ו98ו  הפצה ורביה של עופות ו

ן 701.00 ו  בעד רשי

 (מט) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ״ג-5°1983,
 בסעיף 0ו, בעד בל תעודת משלוח -

 (1) לבקר שגילו עד 4 חודשים, מכפלה של מספר ראשי הבקר הרשומים
 בתעודת המשלוח ב- 17.50

 (2) לבקר שגילו מ־4 חודשים ומעלה, מכפלה של מספר ראשי הבקר
 הרשומים בתעודת המשלוח ב- 34.00

דת צבי),  (נ) בתקנות להגנת חיית הבר (כללים למתן היתר מיוחד לצי
דת צבי 338.00 , תקנה 2, בעד מתן היתר לצי  התשמ״ו-986 ו י5

, 5  (נא) בתקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), התשמ״ט-989ו2
 בתקנה 3א, בעד אבחון לראש צאן לשנה 7.00 ו

גוסט 1997) (31 באו  כ״ח באוגוסט התשנ״ז
 (חמ ו18ו-ג)

מ ן ׳ י צ ר י ק נ  ד
ד החקלאות ר ש ל מ  המנהל הכללי ש

 ק״ת התש״ם, עמי 1965; התשנ״ה, עמי 747; התשנ״ז, עמי 606. .
 ק״ת התשמ״א, עמי 876; התשמ״ג, עמי 674; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת התשמ״ג, עמי 721 ו; התשמ״א, עמי 2654; התשנ״ז, עמי 606.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 1506; התשנ״ז, עמי 606.

 ק״ת התשמ״ט, עמי 539, עמי 1278 ועמי 1305; התשנ״ז, עמי 606.

 תיקון טעות דםום

בץ רסמו בקו  בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ״ז-1997, שפו
י ת ף ו, אחרי ההגדרה ״מאצרה״ נשמטו בטעות ש  התקנות 5849, התשנ״ז, עמ׳ 1211, בסעי

ת אלה:  הגדרו

ן דלק או ש לאחסו מ ש ם ל עדי ו ם או המי י ש מ ש מ בלה ה  ״מיתקן״ - מכל או צנרת הו
 להובלתו בתחום תחנת דלק:

ן דלק בתחנת ש לאחסו מ ש עד ל ו ש או המי מ ש מ לי ה  ״מכל״ - מבל תת קרקעי או עי
 דלק;

 (חמ 3-2633)
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