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 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשנ״ח-1997
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 08ו ו־09ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-

 984 ו י, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 240 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשבדד-984ו2 (להלן - התקנות
 העיקריות) -

 (ו) בכותרת השוליים, במקום ״בהמרצה״ יבוא ״בכתב״;
 (2) במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתבי.

 2. בתקנה ו24(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״יחד עם הודעה ערוכה לפי
 טופס 25״.

 3. בתקנה 243 לתקנות העיקריות, אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״..

 4. במקום תקנה 255 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״הגשת המרצת 255. המרצת פתיחה תוגש כדרך שמגישים בקשה בכתב, ויחדלו עליה

 תיקון תקנה 240

 תיקון תקנה 241

 תיקון תקנה 243

 החלפת תקנה 255

 הוראות תקנה ו24(א) ו־(ב): הבקשה תוכתר במילים ״המרצת פתיחה״
 ותומצא למשיב יחד עם הזמנה ערוכה לפי טופס 26.״

 פתיחה

 החלפת תקנה 256 5. במקום תקנה 256 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הגשת תשובה 256. משיב בהמרצת פתיחה הרוצה להגיש תשובה להמרצת הפתיחה,
 יגישה לבית המשפט וימסור עותק ממנה למבקש לפחות ארבעה עשר
 ימים לפני הדיון בבקשה, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת:
 בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצוזיר לשם
 אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה

 בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.״

 6. בתקנה 257 לתקנות העיקריות, במקום ״להמרצה״ יבוא ״להמרצת הפתיחז

 7. בתקנה 258 לתקנות העיקריות, במקום ״ההמרצה״ יבוא ״המרצת הפתיחה

 8. בתקנה 258ו לתקנות העיקריות, בתקנות משנה(א) ו־(ב), במקום ״בדרך המרזיה״ יבוא
 ״בכתב״.

 9. בתקנה 263(ג) לתקנות העיקריות, אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״.

 10. בתקנה 5ו3(א) לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״.

 ו 1. בתקנה 7ו3 לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״.

 12. בתקנה 353 לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״.

 13. בתקנה 374 לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״.

 14. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בטופס 26, במקום ״להמרצה״ יבוא ״להמרצת
 הפתיחה״, ובמקום ״לפחות שבוע ימים לפני הדיון בהמרצה״ יבוא ״לפחות ארבעה עשר

 ימים לפני הדיון בהמרצת הפתיחה״.

 תיקון תקנה 257

 תיקון תקנה 258

 תיקון תקנה 258ו

 תיקון תקנה 263

 תיקון תקנה 5ו3

 תיקון תקנה 317

 תיקון תקנה 353

 תיקון תקנה 374

 תיקון התוספת
 הראשונה

 ם״ח התשמ״ד, עמי 891.
 ק״ת התשמ״ד, עבר 2220: התשנ״ז, עמי 1262.
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 15. רהילתן של תקנות אלה ביום ב״ה בתשרי התשנ״ח (26 באוקטובר 1997). תחילה

 כ־ה בתשרי התשג״ח (26 באוקטובר 1997)
י ה ג ג ב י ח  (חמ 3-1778) צ
 שר המשפטים

 צו מס הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרעים, שכר מעניקי
 שירותי משרד ושכר ספורטאים כהכנסה)(תיקון), התשנ״ח-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בראש צו מס הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שינוי שם
 שירותי משרד ושכר ספורטאים כהכנסה), התשב״ז-967ו2(להלן - הצו העיקרי), יבוא ״צו

 מם הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ־ז-1967״.

 2. בסעיף ו לצו העיקרי - :• תיקון סעיף ו

 (•) בהגדרות ״שכר אמנים״, ״שכר בוחנים״, ״שבר מרצים״, ״שכר מעניקי שירותי
 ב;שרד׳/ ו״שכר ספורטאים״, במקום ״לפי כל דין אחר״ יבוא ״לפי תקנות ניכוי

 ממשכורת״;

 (.;) אחרי ההגדרה ״שכר מעניקי שירותי משרד״ יבוא:

 ׳״׳שכר דירקטורים״ - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר
, בעד  הוצאות ולרבות מם ערך מוסף על פי חוק מם ערך מוסף, התשל״ו-975וג
 כהונה כדירקטור בחברה, בין בכסף ובין בשווה בסף, בין בתשלומים חד־פעמיים
 ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת ניכוי לפי

 תקנות ניכוי ממשכורת•,״
 (.י) בהגדרות ״מקבל״ ו״חייב״, אחרי ״שכר מעניקי שירותי משרד״ יבוא ״שכר

 דירקטורים״;
 (4) בסופו יבוא:

 ״״תקנות ניכוי ממשכורת״ - תקנות מם הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת
 ומשבר עבורה ותשלום מם מעסיקים), התשנ״ג-993ו4״.

 3. בסעיף 2 לצו העיקרי, אחרי ״שכר מעניקי שירותי משרד״ יבוא ״שכר דירקטורים״. תיקון סעיף 2

 4. גזעיף 3 לצו העיקרי - בטל. תיקון סעיף 3

 5. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תחילה

 ד׳ בתשרי התשנ״ח (5 באוקטובר 1997)
ן מ א ב נ ק ע  (חמ 3-468) י

 שר האוצר

 דיני!:!רינת ישר.*ל, נוסח חדש 6, עמי 20 ו.
 ק״ת התשכ״ז, עמי 2051.

 סייח חתשל׳יו, עמי 52.
 ק״ת !־;תשנ״ג, עמי 263; התשנ״ד, עמי 820.
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 תקנות מם הכנסה (ניכוי משכר אמנים, שבר בוחנים, שכר מרעים,
 שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים)(תיקון), התשנ״ח-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 64ו ו־243 לפקודת מם הכנסה', או.י מתקין תקנות אלה:

 ו. בראש תקנות מם הכנסה(ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי
 שירותי משרד ושכר ספורטאים), התשב״ז-ד96ו2(להלן - התקנות העיקריות), יבוא ״תקנות

 מם הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), התשכ״ז-967ו״.

 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, אחרי ״״שכר מעניקי שירותי משרד״״ יבוא ״ישכר
 דירקטורים״״, ובמקום צו מם הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים שכר מרצים, שכר
 מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים כהכנסה), התשב״ז-967ו״ יבוא ״צו מס הכנסה

 (קביעת סוגי שכר בהכנסה), התשכ״ז-967ו״.

 3. בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, במקום ״אי שכר מעמקי שירותי משרד״ יבוא ״שכר
 מעניקי שירותי משרד או שכר דירקטורים״.

 4. תקנה 0ו לתקנות העיקריות - בטלה.

 5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ד׳ בתשרי התשנ״ח (5 באוקטובר 1997)
ן מ א ב נ ק ע  י

 שר האוצר

 אישור שר
 ׳־כספים של

 2(א), אחרי

 (חמ 3-468)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 ק״ת התשכ״ז, עמי 2040: התשנ״ז, עמי 388.

 תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשנ״ח~997 ו
,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952וי
 האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2, ובאישור ועדת

 הכנסת, לפי סעיף מב) לחוק־יסוד: משק המדינה5, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בחלק ב׳ של התוספת לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-974ו4, בסעיף
 ״בהאמס״ יבוא ״בולגריה״.

ו ם ו י ס ה ה י ל  א
 שר הפנים

 בייט באלול התשנ״ז(1 באוקטובר 1997)
 (חמ 3-600)

 סייח התשי״ב, עמי 354; התשנ״ו, עמי 168.
 ם״ח התשמ״ה, עמי 60; ח״ת התשנ״ו, עמי 4.
 ם״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.
 ק״ח התשל״ד, עמי 1517; התשנ״ו, עמי 201.

 תיקון שם

 תיקון תקנה ו

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 10

 תחילה

 תיקון התוספת
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 צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה)(תיקון), התשנ״ח-997ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב~1952', ואחרי

 התייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל״ד-974ו2 - תיקון התוספת

 (ו) במקום ״הונג קונני יבוא ״האזור המינהלי המיוחד של הונג קונג״;

 (2) אחרי ״סורינאם״ יבוא •סלובקיה״;

 (3) אחרי ״פינלנד״ יבוא ״פנמה״.

 כיט באלול התשנ״ז(ו באוקטובר 1997)
ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ 0-1064 א

 שר הפנים

 סייח התשי״ב, עמי 354; התשנ״ו, עמי 168.
 י ק״ ת חתשל״ד, עמי 976; התשנ״ז, עמי 480.

 צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ)(תיקון), התשנ״ח-997ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק הכניסה לישראל, התשייב-952ו', אני מצווה

 לאמור:

 ו. בתוספת לצו הכניסה לישראל(פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ״ח-21988, בטורים א׳ תיקון התוספת
 ו ־ב; אחרי ״פינלנד״ יבוא ״פנמה״.

 כ״ט באלול התשנ״ז(1 באוקטובר 1997)
ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ14)3-10) א

 שר הפנים

 ם״ ת התשי״ב, עמי 354: התשנ״ו, עמי 168.
 ק״:־! התשמ״ח, עמי 441; התשנ״ז, עמ׳ 425.

 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק)
 (תיקון), התשנ״ח-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(ג) ו־26ו לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-986ו',
 ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות רשות הדואר(תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), תיקון התוספת
 התש:יז-996ו2, בחלק בי, בסימן גי, במקום פרט 31 יבוא:

 סייח התשמ״ו, עמי 79; התשג״ד, עכר 36 ועמי 39.
 2 ק״ת התשג״ז, עמי 230.
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 פרטי השירות התשלום בשקלים חו־שמז
 תא דואר רגיל תא דואר בפול

237.00 

4.22.00 

617.00 

21.00 
32.00 

 ללא תשלום״

125.00 

230.00 

335.00 

11.50 

32.00 

 ללא תשלום

 ״31 שימוש בתא דואר
 31.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 31.2 לתקופה של שנתיים שתחילתה באחד בחודש
 ינואר

 31.3 לתקופה של שלוש שנים שתחילתה באחד
 בחודש ינואר

 31.4 לבל חודש או חלק ממנו עד אחד בחודש ינואר

 31.5 החלפת מנעול בתא דואר

 הקצאת תא דואר במרכז חלוקה

 תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בחשון התשנ״ח (2 בנובמבר 1997).

31.6 

.1 

ת נ ב ר ל ו מ י  ל
 שרת התקשורת

 כ״ו בתשרי התשנ״ח (27 באוקטובר 1997)
 (חבל 3-2168)

 תחילה

 יסוד

 הודעת שבר חברי הכנסת, התשנ״ח-997 ו
 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ״ז-1966', אני מודיע לאמור:

 תשלום שבר ו. החל ביום א׳ בחשון התשנ״ח (1 בנובמבר 1997) ישולם שבר יסוד -

 (1) ליושב ראש הכנסת 24,704 שקלים חדשים

 (2) לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה 21,336 שקלים חדישים

 (3) לחבר הכנסת 20,163 שקלים חדישים

 ז׳ בתשרי התשנ״ח (8 באוקטובר 1997)
 (חנל 3-226) א ב י ע ד ק מ א ר ה
 חשב הכנסת בפועל

 ק־ת התשמ״ז, עמי 368 ו־736; התשנ״ב, עמי 501; התשנ״ז, עמי 422.

 תיקון טעות
 בהודעת הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם)(מס׳ 3), התשנ״ז-1997, שפורסמה בק״ת 5855,

 התשנ׳׳ז, עמ׳ 1272, בסעיף 2, במקום ״כ״ז בתשרי התשנ״ז״ צ״ל ״ט׳ בתשרי התשנ״ח״.

 (חמ 3-1512)
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