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 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״)(תיקון), התשנ״998-0 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979י
 (להלן - החוק), ולפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה2, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

ה , ו. במקום תקנה 1 לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם-980וג נ  תיקון תק

א (להלן - התקנות העיקריות), יבוא: ה ו נ ק ת ת פ ס י ה  י

 ״הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״סדרה״ - איגרות חוב מסוג ״גליל״ שהוצאו לציבור במשך תקופה כלשהי
 במספר סדרות משנה אשר לכולן מועד פדיון ומספר סדרה זהים-,

 ״משך חיי סדרה״ - פרק הזמן שמ־ 1 בחודש שבו הונפקה סדרת המשנה
 הראשונה ועד למועד הפדיון;

 ״סדרת משנה״ - איגרות חוב מסוג ״גליל״ שהוצאו לציבור במועד
 מסוים;

 ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד
 ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם הוא
 בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו-, אם
 יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו

 לבין המדד המוחלף:

 ״היום הקובע״ - יום העסקים הבנקאי האחרון בחודש כלשהו:

 ״יום עסקים בנקאי״ - יום שלגביו רוב סניפי התאגידים הבנקאיים נוהגים
 לקיים סליקה של שיקים, חיובים אחרים וזיכויים;

 ״תקופת ריבית״ - בל אחת מאלה:

 (ו) לראשונה בבל סדרה - התקופה המתחילה ב־ ו בחודש שבו
 הונפקה סדרת המשנה הראשונה והמסתיימת ביום הקובע בחודש

 האחד עשר לאחר מכן:

 (2) בהמשך כל סדרה - התקופה המתחילה ביום האחרון של
 תקופת הריבית הקודמת באותה סדרה והמסתיימת ביום הקובע

 באותו חודש שנה לאחר מבן;

 ״מועד תשלום הריבית״ - היום הקובע בחודש שבו תמה תקופת ריבית-,

 ״ימי ריבית״ - מספר הימים בתקופת ריבית, המחושב על פי הפ1ש הימים
 בין היום הראשון בתקופת ריבית לבין היום האחרון בתקופת ריבית:

 ״תשואה ברוטו״ - תשואה ברוטו המחושבת בידי בנק ישראל בהנחה
 שהמחזיק יהיה פטור ממס רק על הריבית שטרם נצברה;

 י ם״ח התשל״ט, עמ׳ 112; התשנ״ה, עמי 150.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 2281; התשנ״ה, עמי 1644.
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 ״קבוצת אג״ח סחירות״ - קבוצה של איגרות חוב סחירות בבורסה, צמודות
 למדד הנושאות ריבית בשיעור קבוע, שהוצאו לפי החוק ושיתרת

 תקופתן לפדיון היא בל אחת מאלה:

 (ו) בין שנתיים לחמש שנים:

 (2) בין חמש שנים לעשר שנים;

 (3) מעל עשר שנים:

 ״תשואה יומית משוקללת״ - ממוצע התשואות ברוטו שיחושב בידי בנק
 ישראל לגבי בל אחת מקבוצות האג״ח הסחירות, במונחים שנתיים,
 לפי השערים שנקבעו בבורסה לאיגרות חוב שבכל אחת מקבוצות
 האג״ח הסחירות, כשהוא משוקלל לפי הערך הכספי של כל סדרה

 שבידי הציבור ליום מסוים:

 ״ממוצע תשואות יומיות משוקללוה״ - ממוצע משוקלל לפי הערך הכספי
 בבורסה של כל אחת מהתשואות היומיות המשוקללות, בעשרים ימי
 המסחר שקדמו ל־25 בחודש, שקדם לחודש שבו תונפק סדרת המשנה

 הראשונה:

 ״ריבית קבועה״ - בל אחת מאלה:

 (1) לגבי איגרות חוב שהוצאו לסדרה שמשך חייה שנתיים עד חמש
 שנים - ריבית שנתית בשיעור.ממוצע התשואה היומית המשוקללת
 של אג״ח סחירות שיתרת תקופתן לפדיון בין שנתיים לחמש שנים,
 כשהוא מעוגל לאחוז הקרוב ביותר, או בשיעור של 1%, לפי הגבוה

 מביניהם;

 (2) לגבי איגרות חוב שהוצאו לסדרה שמשך חייה מעל חמש שנים
 ועד עשר שנים - ריבית שנתית בשיעור ממוצע התשואה היומית
 המשוקללת של אג״ח סחירות שיתרת תקופתן לפדיון בין חמש שנים
 לעשר שנים, כשהוא מעוגל לאחוז הקרוב ביותר, או בשיעור של 1%,

 לפי הגבוה מביניהם;

 (3) לגבי איגרות חוב שהוצאו לסדרה שמשך חייה מעל עשר שנים
- ריבית שנתית בשיעור ממוצע התשואה היומית המשוקללת של
 אג״ח סחירות שיתרת תקופתן לפדיון מעל עשר שנים, כשהוא מעוגל

 לאחוז הקרוב ביותר, או בשיעור של 1%, לפי הגבוה מביניהם.

 איגרית חוב וא. כל סדרת משנה של איגרות חוב מסוג ״גליל״ המוצאת על פי החוק

" תסומן במספר החל ב־ 3601 ובאות, ותכונה ״מילווה המדינה, התשל״ט- ל י ' ' "ג ג י ס  מ

 1979״, בתוספת ציון שם האיגרת, מספר הסדרה והאות.״

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בכל מקום, אחרי ״שקלים״ יבוא ״חדשים״. תיקון תקנה 2

 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה ג
 ״מכירה במכרז 3. איגרות החוב יימכרו במכרז ויחולו על המכירה תקנות מילווה

 המדינה (מכרזים), התשמ״ד-984ו*.״

 4 ק״ת התשמ״ד, עמי 1216.
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 4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, אחרי ״שבתוספת״ יבוא ״הראשונה״.

 5. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ריבית 5. (א) איגרות החוב ישאו ריבית בשיעור הריבית הקבועה בהתאם

 למספר ימי הריבית בכל תקופת ריבית-, חישוב הריבית לכל תקופת ריבית
 ייעשה על פי הנוסחה שבתוספת השניה.

 (ב) הריבית בעד כל אחת מתקופות הריבית תשולם במועד תשלום
 הריבית; נמכרה סדרת משנה לאחר מועד תשלום הריבית, לא תשולם

 בשלה ריבית בעד תקופות ריבית שנסתיימו לפני מועד מכירתה.

 (ג) הריבית בעד תקופת הריבית האחרונה תשולם במועד פדיון
 איגרות החוב.״

 בתקנה 6 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״הסדרה״ יבוא ״סדרת המשנה הראשונה של איגרות
 החוב״;

 (2) תקנת משנה (ב) - תימחק.

 תקנה 7 לתקנות העיקריות - בטלה.

 בתקנה 8 לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) סכום הריבית על איגרות החוב, כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה,
 ישולם לבעל איגרת החוב על ידי זיכוי חשבונו בבנק כפי שהורה בעת רכישת
 האיגרת או בפי שהורה עד מועד שלא יהיה מאוחר מ־30 ימים לפגי מועד

 תשלום ריבית בלשהו.״

 (2) תקנת משגה (ג) - בטלה.

 במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

 9. איגרות החוב יוצאו לתקופה של שנתיים או לתקופה ארובה יותר
 שלא תעלה על שלושים שנים מיום הוצאת סדרת המשנה הראשונה של
 כל סדרה, וייפדו במלואן ביום הקובע בתקופת הריבית האחרונה, לפי
 הקבוע לאותה סדרה וכמצוין באיגרת החוב: מהמועד שנקבע לפדיונן
 ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי

 הצמדה.״

 10. בתקנה 4ו לתקנות העיקריות, במקום ״בנק הדואר, מוסד בנקאי ומוסד כספי
 כמשמעותם בחוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו, חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ,
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״תאגיד בנקאי במשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי),

 התשמ״א-ו98ו5, חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ״.

 11. תקנות 15 ו־7ו לתקנות העיקריות - בטלות.

.9 
 ״פדיון

 תיקון תקנה 4

 החלפת תקנה 5

 תיקון תקנה 6

 ביטול תקנה 7

 תיקון תקנה 8

 החלפת תקנה 9

 תיקון תקנה 4 ו

 ביטול תקנות
 15 ו־17

 5 ם״ח התשמ״א, עמי 232.

 4 קובץ התקנות 5929, ז׳ בתשרי התשנ״ט, 27.9.1998



 12. התוספת לתקנות העיקריות תסומן ״תוספת ראשונה״ ובה, במקום ״שקלים״ יבוא הוספת תוספת
ה י נ  ״שקלים חדשים״ ואחריה יבוא: ש

 ״תוספת שניה

 (תקנה 5(א»

 נוסחה לחישוב הריבית

 דוישוב הריבית לתקופת ריבית כלשהי ייעשה על פי הנוסחה הזו:

x 100 

 כאשר -

 11 = שיעור הריבית לתקופת ריבית כשהוא מעוגל לספרה החמישית שלאחר הנקודה
 העשרונית;

 ז = שיעור הריבית הקבועה!

 7 = מספר ימי הריבית בתקופת ריבית.״

 13. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן והן לא יחולו על איגרות חוב מסוג תחילה
 ״גליל״ שהוצאו לציבור לפני תחילתן.

 י״ח באלול התשנ״ח (9 בספטמבר 1998)
 (חמ 950 -3)

 יעקב נאמן
 שר האוצר

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(מטה יהודה, תיקון),
 התשנ״ט-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, תיקון פרט (נב)
, בתוספת הראשונה ך ב ן ט ר ב א ן ת מ ח ה ט ש ה ר א> ן ו ז ג  בפרט >נב), מתחת לשם הישוב ״גבעת ישעיהו״ ב

 יבוא:

 ״גיזו השטח המסומן במפה במם׳ 14.״

 כ״ה באב התשנ״ח (17 באוגוסט 1998)
ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ 3-136) א

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח תדש 9, עמי 256.
 ק״ת דתשי״ח, עמי 1256; התשנ״ו, עמי 1452.
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 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דדך מס׳ 85: קטע בין ק״מ ו3
 לק״מ 32; עומת חנניה), התשנ״ט-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943', אני
 מצווה לאמור.•

 1. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך והצומת האלה:

 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 187.930-259.242
 בקירוב על דרך מם׳ 85 בקטע עכו-צפת בסמוך לצומת חנניה בנקודת ציון
 188.766-258.988 בקירוב על דרך מס׳ 85 קטע פרוד-עמיעד2 סמוך לצומת חנניה

 (להלן - הדרך);

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 866 מצומת חנניה לצפת בנקודת
 ציון 188.296-259.195 בקירוב על הדרך סמוך לצומת חנניה;

 (ב) גבולות קטעי הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת והמםומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/ 7041 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר

 התשתיות הלאומיות ביום ח׳ באלול התשנ׳׳ח (30 באוגוסט 1998).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, דרך
 הציונות, ת״ד 605, נצרת עילית, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 תחולת הפקודה
 על דרך

 רשות לעיין
 במפה

 תוספת
 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

17 ,6 

74 ,71 ,70 ,56 ,55 ,54 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,35 ,33 ,32 ,31 ,25 ,24 ,19 

88 ,87 ,35 ,30 ,25 ,24 ,14 ,4 

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התשתיות הלאומיות

15635 

18868 

18869 

 ח׳ באלול התשנ״ח (30 באוגוסט 1998)
 (תמ 3-162)

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; ם״ח החשכ״ו, עמי 6.
 ק״ת התשב״ה, עמי 2334.

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבד טרחת סניגור), התשנ״ט-998ד

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(1x4-לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד) 1974י(להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעורי 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום י״א בתשרי

 שכר טרחת התשנ״ט (1 באוקטובר 1998) כדלקמן:
 סניגורים

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עמי 710; התשנ״ח, עמי 991.
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 בשקלים חדשים

 ו. בבית משפט שלום -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 560

 (2) מעצר עד תום ההליכים 692

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 792

 (4) אישום בעבירה אחרת 1,056

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,403

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,781

 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),

 לכל ישיבה 271

 2. בבית משפט מחוזי -

 (K) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 660

 (2) מעצר עד תום ההליכים 1,187

 (3) משפט פלילי 2,403

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,187

 (בב) על גזר הדין בלבד 692

 (ב; לישיבה נוספת בכל אחד מהעגינים כאמור בפסקת משנה (א),

 לכל ישיבה 560

 3. בבית המשפט העליון -

 (א;׳ לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,187

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 2,154

 (בב) על גזר הדין בלבד 1,187

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
7s9 לכל ישיבה 

 ב״ו באלול התשנ״ח (17 בספטמבר 1998)
, שופט ל ב ר ן א  1חמ 1-245:) ד

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 קובץ התקנות 5929, ז׳ בתשרי התשנ״ט, 27.9.1998



 הודעת המדידות (אגרות), התשנ״ט-998 ו

 בתוקף םמבותי לפי תקנה 6(ג), לתקנות המדידות (אגרות), התשל״ז-1977 י (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי האגרות ו. עקב העלייה במדד יחול מיום י״א בתשרי התשנ״ט(1 באוקטובר 1998), שינוי בסכומי

 האגרות שלפי תקנות 2 ו־3 לתקנות כלהלן:

 (ו) נוסח חרישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

 ״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך
 73.07 שקלים חדשים, לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק

 משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:״

 (2) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

 ״אגרות בער 3. בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי

י מבקש השירות או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש בנוסף מ ו ח מ ^ " י ^ 
 לכל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב

 להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים,

 ופרטים כיוצא באלה, לבל קו או נקודה 1.44

 (2) תיאור נקודות, לבל יחידה 2.17

 (3) מידות גבולות, לבל חלקה בגוש רישום 2.17

 (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 2.17

 כ״ו באב התשנ״ח (8 ו באוגוסט 998ו)
ן ו  (חמ 5-334) א ב י א ל ר

 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 י ק״ת התשל״ז, עמי 1163: התשנ״ח, עמי 539.
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