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 תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה)(תיקון),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ׳׳ה-1965י, ובהמלצת
 הוועד המנהל, אני מתקין תקגות אלה:

 תיקון תקנה 3 ו. בתקנה 3(ב) לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א-
 ו98ו2 -

 (ו) בפסקה (ו), אחרי ״התשל״ד-974ו״, יבוא ״או על אגרה שחלות עליה הוראות
 חוק האזרחים הותיקים, התש״ן-989ו5(להלן - ״חוק האזרחים הותיקים);

 (2) בפסקה(2), בפסקת משנה(ב) יבוא ״או אם היא אגרה שחלות עליה הוראות חוק
 האזרחים הותיקים״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח (ו ביגואר 1998).

 כ״ד בטבת התשנ״ח (22 בינואר 1998)
 (חמ 3-313)

הו י תנ ן נ ימי  בנ
 ראש הממשלה

, עמי 106. ה ״  סייח התשכ

, עמי 427. ה ״ א, עמי 447; התשנ  ק״ת התשמ״

, עמי 104. ח ״ , עמי 26: התשנ ן  סייח התש״

 צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון), התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(2) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-961 ו י, ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 ו. בסעיף ו לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ״ו-986ו2, במקום
 פסקה (6) יבוא:

 תיקון סעיף ו

 טור ב
ת שרשאי הגוף עו י ד י ע ו ד  סוג מי

תו גוף  לקבל לגבי מי שהם חברי או

 ״טור א׳

 הגוף

 א. שם משפחה קודם של החבר

 ב. מין

 ג. שם האב ושם האם

 ד. תאריך לידה

 ה. מען המגורים״

י ה נ ג ב י ח  צ
 שר המשפטים

 (6) א. ההםדרות הכללית החדשה

 ב. הסתדרות העובדים הלאומית
 בארץ ישראל

 ג. הסתדרות הפועל המזרחי בישראל

 ב׳ בטבת התשנ״ח (18 בינואר 1998)
 (חמ 3-1480)

 י ם״ח התשמ״א, עמי 28ו.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 466: התשנ״ז, עמ׳ 520.
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 תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות)(תיקון), התשנ״ח-998 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-ד96ו/ סעיפים 83 ו־108
 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק
 יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו5, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

הוספת תקנה 2א
 1. אחרי תקנה 2 לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות), התשכ״ח-41968 

 (להלן׳ - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״אגרה פרוטוקול 2א. עם הגשת בקשה מן הבקשות המנויות בפרטים (אץו) עד (6)

 בתוספת, תשולם אגרת פרוטוקול לפי פרט (ה) שבתוספת.״

 2. בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון התוספת
 ץה) אגרת פרוטוקל בשקלים חדשים״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בשבט התשג״ח (ו בפברואר 998ו). תחילה

י ה ג ג ב י ח  צ
 שר המשפטים

 ב״ב בטבת התשג״ח (20 ביגואר 1998)
 (חמ 3-38)

. ו ו , עמי 6 ז ״  סייח התשכ

, עמי 198. ד ״  סייח התשמ

, עמי 60. ה ״ מ ש ת ־! ה  ם״,

, עמי 911. ז ״ , עמי 2ג 21; התשנ ח ״ כ ש ת  ק״ת ה

 צו התכנון והבניה (לודים), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965י, ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

 והמו׳נצות האזוריות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון קביעת מרחב
 מקומי לודים (לחלן - מרחב חתכנון חמקומי). תכנון מקומי

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה גבולות מרחב
ת התכנון המקומי ם א , ל ! ק ן ם כ ה ) ו ו 9 9 ר 7  מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ׳ בחשון התשנ״ז (20 בנובמב

 תחומי המועצות האזוריות חבל מודיעין2, גזר3 ועמק לוד4.

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי הפקדת עותקים
ה של התשריט ו נ ב ל ן ן ו  הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכג

 לודינז, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
 לקהל.

 4. צו התכנון והבניה (לודים), התשנ״ו-51996 - בטל. ביטול

 ם״דז התשכ״ה, עמי 308.
ry התשמ״ח, עמי 488; התשנ״ג, עמי 1092; התשג״ד, עמי 597; התשנ״ה, עמי 715; התשנ״ז, עמי 454.  2  

 ג ק״ת התשנ״ד, עמי 600.

 י ק״ינ התשכ״ז, עמי 75; התשל״ח, עמ׳ 687; התשמ״ב, עמי 1404; התשמ״ג, עמי 1404¡ התשמ״מ עמי 14;
 התשנ״ד, עמי 787.

 5 ק״ ת התשנ״ו, עמי 964.
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 תחילה 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 6. דיון או פעולה אחרת שהחל בהם מוסד התכנון ערב תחילתו של צו זה, בענין הנוגע
 לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון

 המקומי.

 אליהו סויסה
 שר הפנים

 כ׳ בחשון התשנ״ח (20 בנובמבר 997 ו)
 (חמ 3-1113)

 הוראת מעבר

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה)(הוראת שעה),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6 ו־42(ג) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:  התשנ״ו-996וי

 1. בתקופה שמיום ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בינואר 1998) עד ליום כ״ו בסיון התשנ״ח
 (30 ביוני 1998) לא יחולו הוראות החוק על מצרכים שפורטו בפרק ב׳ של צו פיקוח על מחירי
 מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו) (מס׳ 2), התשנ״ז-ד99ו2 (להלן - הצו העיקרי), ועל

 המצרכים שפורטו בטבלה מם׳ 2 בתוספת לצו העיקרי.

 ביטול תחולה
 הוראת שעה

ן ת י  רפאל א
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ב׳ בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר 1997)
 (חמ 3-2703)

ן מ א ב נ ק ע  י
 שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 92ו.

 ק״ת התשנ״ז, עמי 969.

 הודעת הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון ביךלאומי),
 התשנ׳׳ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ר) לתקנות הבזק(תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל
(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:  רשיון בין־לאומי), התשנ״ז-ד99וי

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש
 דצמבר 1996 בשיעור של 8.169%, השתנה סכום התשלום בעד שירות שינוע ולפיכך, נוסח

 תקנה 3(א) לתקנות הוא, מיום ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בינואר 1998), במפורט להלן:

 ״(א) התשלום בעד שירות שינוע יהיה 0.12 שקלים חדשים לדקת תנועה בתוספת
 מס ערך מוסף.״

ת נ ב ר ל ו מ י  ל
 שרת התקשורת

 ט״ו בטבת התשנ״ח (13 בינואר 1998)
 (חמ 3-2601)

 שינוי נוסח
 תקנה 3(א)

 ק״ת התשנ״ז, עמי 930.
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