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 צו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון),
 התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 64ו לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מצווה לאמור:

 תיקון תוספת א׳ ו. בתוספת א׳ לצו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),
 התשל״ז-7ד9ו2, בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חדשים

 "997 ז 3,700,000"

 תיקון תוספת ב׳ 2. בתוספת ב׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חדשים

 "997 ו 730,000"

 תחילה 3. תחילתו של צו זה החל ביום י״ג בטבת התשריט (ו בינואר 1999).

 ט״ו בטבת התשנ״ט (3 בינואר 1999)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-468) ב

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1384; התשנ״ח, עמי 382.

)(דמי רשיון ותמלוגים), ן י י ו  תקנות הבזק (שידורי טלוויזיה באמצעות לו
 התשנ״ט-1999

(להלן - החוק), בהסכמת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6נו(א) לחוק הבזק, התשמ״ב-982וי
 שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2, אני

 מתקינה תקנות אלה:

 הגדרות ו. בתקנות אלה -

 ״בעל רשיון״ - מי שקיבל רשיון לפי תקנות הבזק (הליכים למתן רשיון לשידורי לווין),
(להלן - תקנות שידורי לוויין);  התשנ״ח-998וג

 ״דמי רשיון״ - תשלום חד־פעמי של בעל הרשיון בעד הרשיון:

 ״הבודק״, ״מיקבץ״ ו״ערוץ תשלום בעד צפיה״ - כמשמעותם בתקנות לשידורי לוויין:

 ״המדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כעדכונו מזמן
 לזמן-,

 ״המנהל״ - מנהל השירות לטלוויזיה בבבלים ולמנויים, במשרד התקשורת:

 ״השר״ - שר התקשורת או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה;

 ״מפיק ערוץ עצמאי״ - כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק:

 י סייח התשמ״ב, עמי 218; התשג״ח, עמי 48.
 2 סייח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 3 ק״ת התשנ״ח, עמי 1172.
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 ״רבעון׳ - תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־ ו בינואר, ב־ ו באפריל, ב־ו ביולי או
 ב־ ו באוקטובר בבל שנה לפי הענין; התקופה שמיום מתן הרשיון עד תחילת הרבעון הבא

 אחריו אם היא קצרה מרבעון - יראוה כחלק מהרבעון הבא.

 2. (א) בעל רשיון ישלם דמי רשיון בסך 30 מיליון שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו דמי רשיון
 השר על ההחלטה ליתן לו רשיון ולא יאוחר מיום מתן הרשיון.

 (ב) בעת הגשת הבקשה לרשיון, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום
 של 0נ50,0ו שקלים חדשים, במקדמה על חשבון דמי הרשיון; הסכום האמור יוחזר, צמוד
 למדד לפי הוראות תקנה 3(ב) בשינויים המחויבים, למבקש שלא קיבל רשיון; השר רשאי
 להורות, בהמלצת הבודק, על קיזוז מתוך סכום זה, של סכומים אשר חב בהם המבקש

 למדינת ישראל בקשר עם הבקשה.

 (ג) בעת מתן הרשיון יפקיד בעל הרשיון ערבות בנקאית בסך 30 מיליון שקלים
 חדשים להבטחת התחייבויותיו ברשיון והכל בהתאם לתנאי הרשיון.

 3. (א) סכומים הנקובים בתקנות אלה, יהיו צמודים למרד בשיעור עלייתו מן המדד הצמדה
 שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה עד המדד האחרון שפורסם לפני תשלומם

 בפועל בידי בעל רשיון.

 (ב) סכום שלא שולם במועד שבו יש לשלמו לפי תקנות אלה (להלן - מועד
 התשלום) יהיה צמוד למדד בשיעור השינוי מן המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד

 התשלום עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלומם בפועל.

 4. (א) בעל רשיון ישלם תמלוגים מהכנסותיו ברוטו, ממתן שירותי שידור, לא כולל מס תמלוגים
 ערך •וסף(להלן - הכנסות בעל הרשיון); כהכנסות בעל הרשיון ממתן שירותי שידור יראו
 רווח הכנסות ממקורות המנויים בתוספת; לענין זה יראו כהכנסות גם סכומי כסף או שווי

 כסף *.שר קוזזו בידי בעל הרשיון או שהוא המחה לאחר.
 (ב) שיעור התמלוגים יהיה חמישה אחוזים לשנה מהכנסות בעל הרשיון, ואולם עד
 הגיע מספר המנויים שלהם משדר בעל הרשיון ל־250,000 או עד מלאת 5 שנים למתן

 הרשיון, לפי המוקדם, יהיה שיעור התמלוגים 1.5% מהכנסות בעל הרשיון.

 (ג) בעל רשיון ישלם את התמלוגים אחת לרבעון, בתוך עשרים ואחד ימים מתום
 הרבעון; התמלוגים יחושבו לפי הכנסות בעל הרשיון במהלך אותו רבעון.

 (ד) בעל רשיון ימציא למנהל אחת לרבעון, במועד תשלום התמלוגים כאמור בסעיף
 קטן (ג), דו״ח על הכנסות בעל הרשיון באותו רבעון, מבוקר וחתום בידי רואה החשבון

 שלו.

 (ה) דמי הרשיון ששילם בעל רשיון לפי תקנה 2 ייחשבו כמקדמה על חשבון
 תמלוגים שבעל הרשיון חב בהם לפי תקנה זו ועל חשבון תשלומים אחרים שעשוי בעל
 הרשי! ן לחוב בהם לפי תקנות שניתנו מכוח החוק ולפי הרשיון: כאשר יגיע המועד
 לתשלומם של תשלומים באמור שבעל רשיון חב בהם, יופחת מיתרת דמי הרשיון סכום
 התשלומים שעליו לשלם; יתרת דמי הרשיון תהיה צמודה למדד בשיעור השינוי בו מן
 המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני

 מועד הקיזוז.

 5. דמי רשיון ותמלוגים לפי תקנות אלה ישולמו לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב דרך התשלום
 משרד התקשורת לבעל הרשיון.
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 6. בעל רשיון לא יהא זכאי להחזר של דמי הרשיון או של כל חלק מהם בכל מקרה,
 לרבות בשל ביטול הרשיון, הגבלתו או התלייתו, בין ביזמת בעל הרשיון ובין ביזמת השר או
 בשל שינוי תנאי הרשיון ובין אם החל בעל הרשיון בשידורים על פי הרשיון ובין אם לאו,

 וזאת בלי לגרוע מהאמור בתקנה 4(ה).

 תוספת

 (תקנה 4(א»

 ו. הכנסות מדמי התקנה -

 ו.ו דמי התקנה חד־פעמיים של ציוד קצה לווייני-,

 1.2 דמי התקנה בעד חידוש חיבורו של מנוי;

 2. הכנסות מתשלומי מנויים -

 2.1 תשלום בעד מיקבצים לרבות המיקבץ הבסיסי ותשלומים של מנויים בעד שידור
 או שירות;

 2.2 כל תשלום אחר שקיבל בעל הרשיון ממנוי, מטעמו או בעבורו:

 3. הכנסות ממפיק ערוץ עצמאי -

 הכנסות בעל הרשיון ממפיק ערוץ עצמאי בעד העברת ערוץ במערכת של בעל הרשיון
 או ההכנסות של מפיק ערוץ עצמאי מערוץ באמור, לפי הגבוה מביניהם;

 4. הכנסות מפרסומת והכנסות בעלות אופי דומה -
 הכנסות מתשדירי שירות, משידורי חסות או מכל צורת חסות אחרת וכן מפרסומת, אם

 וכאשר יאושרו אלה כדין;

 5. הכנסות שנגבו בידי אחר -

 הכנסות שנגבו בידי גובה שאיננו בעל הרשיון, וניתנה לבעל הרשיון זבות לגבייתם,
 לפי הרשיון;

 6. מימוש טובות הנאה ותשלומים מאחר -

 6.1 מימוש טובות הנאה שקיבל בעל הרשיון, במישרין או בעקיפין, בעד מתן שירותי
 שידור בלבד, בכסף או בשווה־כסף׳,

 6.2 סכומים שקיבל בעל הרשיון מאדם, במישרין או בעקיפין, בעד שידור או שירות,
 שלא כתשלום ממנוי בעד שירותים ושידורים-,

 7. הכנסות משידורים בתשלום לפי עפיה -

Pay Per) סכומים שגבה בעל רשיון בעד שידורים הניתנים בערוץ תשלום בעד צפיה 
Near video On) ושידורים הניתנים בתשלום לפי צפיה הניתנים בתכיפות (View 

.(Demand 

 כ״ב בטבת התשנ״ט (10 בינואר 1999)
ת נ ב ר ל ו מ י  נחמ 3-2890) ל
 שרת התקשורת
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 תקנות הנמלים (תיקון מס׳ 3), התשנ״גז-999ו
 בתוקף םמכויותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971י, וסעיף
, על פי הצעת רשות הנמלים והרכבות, 2  20(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשב״א- 961 ו

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסימן ד׳ של הפרק הארבעה עשר בתקנות הנמלים, התשל״א- 1971* (להלן - התקנות ביטול כותרות
 העיקריות), הכותרות ״חלק אי: ניהול מסופים״ ו״חלק בי: עבודה במםופים״ - יימחקו.

 2. בתקנה 70וג לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״גוזלים בצובר״. תיקון תקנה 170ג

 3. בתקנה 170יב לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), במקום ״למנוע״ יבוא ״להבטיח״. תיקון תקנה 170יב

 י״ט בטבת התשנ״ט (7 בינואר 1999)
ם ו ל ה ל י ו א  (חמ 3-1:17) ש

 שר התחבורה
 י דיוי מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 2 ם״ח התשכ״א, עמי 145; חתשמ״ח, עמ׳ 156.

 5 ק״ת התשל״א, עמי 306; התשנ״ב, עמי 240; התשנ״ט, עמי 26 ועמי 186.

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ ג), התשנ״ט-1999
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב
 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב)

 לחוק ־יסוד: משק המדינה5, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ״א- 1961", בנספח א׳ - תיקון התוספת
 , . הראשונה

 (1) בטבלה 1ב, במקום המילים ״ועד י״ב באדר התשנ״ט (28 בפברואר 1999)״ יבוא
 ״ועד י״ב בטבת התשנ״ט (31 בדצמבר 1998)״;

 (2) אחרי טבלה וב יבוא:
 ״טבלה 1ג

 רכב שנרשם לראשונה החל ביום י״ב בכסלו התשנ״ט (1 בינואר 1999)
 קבוצת מחיר מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

 ו עד 71,000
 2 מ־ 71,001 עד 94,000

 3 מ־ 94,001 עד 118,000
 4 מ־ 118,001 עד 166,000
 5 מ־ 166,001 עד 237,000

 6 מ־ 237,001 ש״ח ומעלה״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בכסלו התשנ״ט (1 בדצמבר 1998). תחילה
 י״א בטבת התשנ״ט (30 בדצמבר 1998)

ם ו ל ה ל י ו א  (חמ 3-83) ש
 שר התחבורה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 2 ם״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 30ו.

 5 ם״ח התשל״ה, עמי 226.

 4 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשנ״ח, עמי 1228.
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 תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ״ט-1999
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 57א(דץ2), 57מדץ1), 57ז ו־0ד לפקודת התעבורה, (להלן -
 הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה2, וסעיף

 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הודעת איסור שימוש כאמור בסעיף 57א לפקודה, תיערך לפי הטופס שבתוספת.

 2. מסר שוטר לנהג הודעת איסור שימוש, רשאי הוא להדביק על שמשת הרכב מדבקה
 בדבר איסור השימוש ברכב.

 3. העתק הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב יישלח לבעל
 הרכב, באחת מדרכים אלה:

 (1) במסירה לידו ובאין למוצאו - במקום מגוריו או במקום עסקו, לידי בן משפחתו
 הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים: בתאגיד ובחבר־בני־אדם - במסירה

 במשרדו הרשום ברשיון הרכב או לידי אדם המורשה בדין לייצגו;
 (2) במשלוח מכתב רשום עם אישור מסירה לפי מענו של בעל הרכב הרשום ברשיון

 הרכב: כתאריך ההמצאה יראו את תאריך אישור המסירה:
 (3) במשלוח לפקםימילה של התאגיד או של חבר־בני־האדם הרשום ברשיון הרכב;
 נשלחה ההודעה בדרך זו, תימסר הודעה בטלפון על המשלוח בפקםימילה למשרד
 בעל הרבב, בתוך 24 שעות משעת המשלוח; השולח יערוך תרשומת על ההודעה
 הטלפונית שתבלול את פרטי ההודעה, את זמן השיחה ואת שמו של האדם שלו

 נמסרה ההודעה.

 4. סירב אדם לקבל הודעה או העתק הודעת איסור שימוש או שסירב לחתום על אישור
 מסירה, תצוין עובדה זו על גבי האישור ובית משפט רשאי לראות את ההודעה או את העתק

 ההודעה כאילו נמסרו על פי תקנות אלה.

 5. נמסרה לבעל רכב הודעת איסור שימוש או נשלח אליו העתקה כמפורט לעיל, ולא
 נלקח רשיון הרבב בידי השוטר, ימסור בעל הרכב, בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה או
 העתקה, את רשיון הרכב ליחידת התנועה של המשטרה שפרטיה רשומים על גבי הודעת

 איסור השימוש או ליחידה באמור הקרובה למקום מגוריו.

 6. בעל רכב שניתן לו צו איסור שימוש ברכבו, לפי סעיף 57ג לפקודה, ימסור את רשיון
 הרכב במזכירות בית המשפט שנתן את הצו, במועד שקבע בית המשפט: לא קבע בית
 המשפט מועד כאמור ימסור בעל הרבב את הרשיון מיד לאחר שהודע לו על שניתן הצו
 האמור: לא נכח בעת מתן הצו, ימסור בעל הרבב את רשיון הרכב כאמור, בתוך 48 שעות

 מהמועד שבו הומצא לו הצו.

 7. (א) המשטרה תעביר העתק מהודעת איסור השימוש לרשות הרישוי: העברה
 באמור יכול שתיעשה גם באמצעים ממוחשבים.

 (ב) מזכירות בית המשפט תעביר את העתק צו איסור השימוש לרשות הרישוי;
 נמסר לה רשיון הרכב, תודיע לרשות הרישוי גם פרטים בדבר מועד המסירה: הודעות כאמור

 יכול שיינתנו גם באמצעים ממוחשבים.

 נוסח הודעה
 איסור שימוש
 מדבקה בדבר
 איסור שימוש

 דרכי מסירת
 העתק הודעת
 איסור שימוש

 לבעל הרכב

 סירוב לקבל
 הודעה או

 העתק ההודעה

 חובת מסירת
 רשיון רכב

 לאחר קבלת
 איסור מינהלי

 על שימוש

 חובת מסירח
 רשיון רכב

 לאחר קבלת
 איסור שיפוטי

 על שימוש

 מסירת העתק
 הודעת איסור
 שימוש או צו
 איסור שימוש

 לרשות הרישוי

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173: ם״ח התשנ״ז, עמי 180.
 סייח התשנ״ב, עמי 214.
 ם״ח התשל״ז, עמי 226.
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 8. בוטלו הודעת איסור שימוש ברכב או צו איסור שימוש ברכב, תימסר הודעה על כך הודעה על
 לרשות הרישוי בדרך שבה נמסרה ההודעה על איסור השימוש. ביטול איסור

 9. הודיע בעל הרכב לרשות הרישוי או מסר לה מסמכים המעידים על תום תקופת החזרת רשיון
ב כ  איסור השימוש או על ביטול איסור השימוש או על זיכוי הנאשם מעבירה שבשלה ניתנו ר

 הודעת איסור השימוש או צו איסור השימוש, תמסור רשות הרישוי לבעל הרבב, לבקשתו,
 רשיון רבב במקום רשיון הרכב שמסר.

 10. תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן. תחילה

 תוספת
 (תקנה ו)

 טופס הודעת איסור שימוש
 סעיף 57א לפקודת התעבורה, התשכ״ח-968ו

 ותקנה 1 לתקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ״ט-1999

 אל: בעלי הרכב/נהג ברכב

 ו. בתאריך בשעה במקום

 ו:הג (להלן - נהג הרכב)
 שם משפחה שם פרטי מס׳ זהות

 ברכב מסחרי מס׳ (להלן-הרכב) אשר המשקל הכולל המותר לפי
 רשיון הרכב הוא

 בשקילת הרכב נמצא כי משקלו הכולל של הרכב ושל המטען המובל בו הוא
 משקל זה עולה על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרבב בשיעור של מעל 25 אחוזים.
 אשר על כן הנני להודיעך כי השימוש ברכב האמור אסור לתקופה של 30 ימים מהיום(להלן

- תקופת איסור השימוש).

 הנך נדרש לפרוק את המטען העודף במקום

 ׳נד למועד
 תאריך שעה

 הנך רשאי לפרוק את המטען המובל ברכב במקום עד למועד

 תאריך שעה
 הנך נדרש להעמיד את הרכב במקום

 לא יאוחר מ־
 , וזאת למשך כל תקופת איסור השימוש.

 תאריך שעה
 אסור לעשות כל שימוש ברכב למעט ביצוע פעולות כאמור בסעיפים 4, 5 ו־6 לעיל, ואסור
 להעבירו מהמקום כמפורט בסעיף 6 לעיל, אלא אם בן נתקבל אישור בכתב לבך מאת קצין

 משטרה מיחידת המשטרה שפרטיה רשומים לעיל.
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 8. • קיבלתי היום את רשיון הרכב.

 ם לא קיבלתי היום את רשיון הרכב. בעל הרבב נדרש בזה למסור את רשיון הרבב בתוך

 48 שעות ממועד קבלת העתק הודעה זו ליחידת המשטרה שפרטיה רשומים לעיל, או
 ליחידת תנועה של המשטרה הקרובה למקום מגוריו.

 9. ם הדבקתי על שמשת הרכב מדבקה בדבר איסור השימוש ומועדי האיסור. אין להסיר
 מדבקה זו עד תום תקופת איסור השימוש.

 תאריך שם משפחה ושם פרטי מס׳ אישי חתימת השוטר

 ו. אישור מסירה של הודעת איסור שימוש ברכב

 • אני הח׳׳מ מאשר קבלת הודעת
 שם משפחה ושם פרטי

 איסור שימוש ברכב.

 חתימה תאריך
 • אני הח״מ מאשר כי מסרתי לנהג/בעל הרכב שפרטיו מפורטים לעיל את הודעת איסור

 השימוש ברכב, והוא סירב לקבלה/סירב לאשר בחתימתו את קבלתה.

 חתימת השוטר תאריך

 2. אישור מסירה של העתק הודעת איסור שימוש ברכב

 • אני בעל הרבב שפרטיו מפורטים לעיל,
 שם משפחה ושם פרטי מס׳ זהות

 מאשר קבלת העתק הודעת איסור שימוש ברכב.

 חתימה תאריך
 • אני מאשר בזה שבאתי למקום מגוריו או למקום עסקיו של בעל

 שם המוסר
 הרבב שפרטיו מפורטים לעיל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את העתק הודעת איסור
 השימוש ברכב ל שהוא בן משפחה הגר עמו ונראה

 שם משפחה ושם פרטי
 שמלאו לו 18 שנה/במשרדו הרשום ברשיון הרכב/לידי אדם המורשה בדין לייצגו.

 חתימת המקבל

 חתימת המוסר

 • אני הח״מ מאשר כי מסרתי לאדם שפרטיו מפורטים לעיל את העתק הודעת איסור
 השימוש ברכב, והוא סירב לקבלו/סירב לאשר בחתימתו את קבלתו.

 חתימת השוטר תאריך
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 3. משלוח הודעה בפקסימיליה
 אני מאשר שהיום

 שם השוטר מס׳ אישי
 בשעה שלחתי לבעל הרבב שהוא תאגיד או חבר־בני־אדם ושפרטיו

 מפורטים לעיל העתק הודעת איסור השימוש לפקסימילה מם׳
 בשעה הודעתי ל־ ...במשרדו של בעל הרכב כי שלחתי

 שם פרטי ושם משפחה

 את ההודעה בפקסימילה.

 י״א בטבת התשנ״ט (30 בדצמבר 998 ו)
ם ו ל ה א ו ל י  (חמ 3-2891) ש

 שר התחבורה

ן טובין)(תיקון מם׳ 2), זזתשנ״ט-999 ו (סימו  צו הגנת הצרכן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א- 981 ו י, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת השלישית לצו הגנת הצרכן(סימון טובין), התשמ״ג-983ר/ אחרי פרט 44 תיקון התוספת
 יבוא• השלישית

 ״45. סורק

 46. מודם״.

 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. תחילה

 י״ט בטבת התשנ״ט (7 בינואר 1999)
 (חמ 3-1556) נ ת ן ש ר נ ס ק י

 שר התעשיה והמסחר

 הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשנ״ט-1999
(להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנות 23(0 ו־25(ב) לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-976וי
 תקנור: מם ערך מוסף), ותקנה 2 לתקנות מם ערך מוסף (תיקון מס׳ 3), התשמ״ד-984ו2, אני

 מודיע לאמור:

 ו. עקב עליית המדד, הםבום הנקוב בתקנה 23(ג) לתקנות מם ערך מוסף הוא כך: תיאום סכומים
 (ו) מיום ז׳ בתמוז התשנ׳׳ח (ו ביולי 1998), במקום ״12,562 שקלים חדשים״ יבוא

 ״12,750 שקלים חדשים״;

 (2) מיום י״ג בטבת התשנ׳׳ט(1 בינואר 1999), במקום ״12,750 שקלים חדשים״ יבוא
 ״13,592 שקלים חדשים״.

 1 ק״ר; התשל״ו, עמי 1590; התשנ״ו, עמי 1432; התשנ״ח, עמי 422.

 2 ק״ר: התשמ״ד, עמי 1408.
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 עדכון סכומים 2. נוסח תקנה 25(א) לתקנות מם ערך מוסף מיום י״ג בטבת התשנ״ט(1 בינואר 999 ו) הוא
 כדלקמן:

 ״(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, ייווספו עליו
 ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

 (ו) לכל הודעה בדבר דרישה לתוספת לתשלום מם, כתב הרשאה, או מתן צו
 למכירת נכסים - 28 שקלים חדשים-,

 (2) ביצוע עיקול - 32 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.״

 כ״ב בטבת התשנ״ט (10 בינואר 1999)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-518) ב

 שר האוצר

 הודעת הסביגוריה הציבורית (התאמת שבר טרחה לסניגורים הציבוריים),
 התשנ״ט-1999

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ד) לתקנות הםניגוריה הציבורית (שבר טרחה לםניגורים
 הציבוריים), התשג״ו-1996י (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:

 ו. עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיו שיעורי שכר טרחת סניגור ציבורי שבתקנה 1
 לתקנות, החל ביום י״ג בטבת התשנ״ט (1 בינואר 1999) כלהלן:

 (1) בבית משפט שלום -

 בשקלים חדשים

615 

737 

860 

2,459 

1,475 

1,106 

2,273 

1,542 

431 

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה

 (2) מעצר עד תום ההליכים

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא

 (4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר

 (5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר

 (6) אישום בעבירה אחרת

 (7) אישום בעבירה של גרימת מוות

 (8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין

 לטיפול בתיק

 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגור ציבורי

 ק״ת התשנ״ו, עמי 981; התשנ״ט, עמי 70.
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 בשקלים חדשים

 (2) בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה י בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 737

 (2) מעצר עד תום ההליכים 229,ו

 (3) משפט פלילי 2,459

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 2,276

 (בב) על גזר הדין בלבד 36ו,1

 (5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,894

 ! (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 י משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין

 לטיפול בחיק, לכל ישיבה 615

 3:1) (א) בבית המשפט העליון -

 (ו) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 229,ו

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 3,410

 (בב) על גזר הדין בלבד 1,704

 (3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,083

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין

 לטיפול בתיק, לכל ישיבה 984

 ;4) תורנות

 (א) שעת תורנות בבית משפט 150

 (ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 57

 | ;4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 200

 ;5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר
 או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 100

 (א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות
 (4א)ו־(5) 57

 כ״ה בטבת התשנ״ט (13 בינואר 1999)
ד ר י א ל י  (חמ 3-2710) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים
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ו 9 9 9  הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשג״ט-

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות),
(להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:  התשנ״ח-998וי

 הגדלת האגרה ו. עקב עליית המדד לחודש אוקטובר 1998 לעומת המדד לחודש ינואר 1998 ב־6.836
 אחוזים, יעלה ביום י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 1999) סכום האגרות הקבוע בתקנה 1

 לתקנות העיקריות לשיעורים שלהלן:

 (1) בעד בדיקת בקשה לאישור לתכנית 641 שקלים חדשים:

 (2) בעד בקשה לאישור תכנית זוטא 321 שקלים חדשים.

 כ״ב בטבת התשנ׳׳ט (10 ביגואר 1999)
 (חמ 2668 - 3) ר נ י ק ר י צ י מ ן

 המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 י ק״ת התשנ״ה, עמי 361.
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