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 תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין

 בתקופת שביתה או השבתה של עובדים)'(תיקון מם׳ 2), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו־09ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-

, סעיף 43 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ״ט-969ו/ וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, י  984ו

, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה: ג  התשב״ז-1967

 תיקון תקנה 3 1. אחרי תקנה 3(א) לתקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל

 (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), התשמ״א- 1981", יבוא:

 ״(ב) בבית הדין הארצי לעבודה ובבית דין אזורי לעבודה יקוימו הליכים בענינים

 אלה:

 (1) סכסוכים קיבוציים;

 (2) צווים זמניים בענין הגבלת חופש העיסוק-,

; ־  (3) לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994ו

 (4) שיש לשמוע בהם עדות של אדם העומד לצאת לחו״ל;

 (5) םעדים זמניים בענינים אזרחיים-,

 (6) בכל ענין אחר אשר בית הדין החליט לדון בו, בין מיוזמתו ובין על פי

 בקשת בעל דין, ובלבד שהודע מראש לבעלי הדין או לבאי כוחם, בכל דרך

 שהיא, על קיום ההליך באותו ענין.״

 י׳ בסיון התש״ס (13 ביוני 2000)

ן י י ל י ף ב ס ו  (חמ 3-1148) י

 שר המשפטים

 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.
 ס״דו התשכ״ט, עמי 70.
 ס־דו התשב״ז, עמי 116.

 ק׳ית התשמ״א, עמי 1430א; התשמ״ג, עמי 90; התשנ״ג, עמי 894; התש״ם, ע׳מ 165.
 ם״ח התשנ״ד, עמי 156.

 תקנות הטלגרץ! האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות)(תיקון),

 התש״ם-2000 .

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב-

5 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, ־  1972 י, ולענין תקנות 4 ו

 התשמ״ה-1985/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק

, אני מתקין תקנות אלה: 1  המדינה

 תיקון תקנה 6 1. בתקנה 6 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ז-41987

 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 י דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 25, עמי 506; התשנ״ג, עמי 42.
 י ס־ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 ג ם״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 4 ק״ת התשמ״ז, עמי 915; התשנ״ט, עמי 406.
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 ״(בו) תוקפו של רשיון כאמור בחלק י״א של התוספת, בין אם חודש בתחילת תקופה

 ובין אם ניתן לראשונה או חודש במהלך תקופה, יהיה עד ו3 בדצמבר של השנה

 האחרונה באותה תקופה: לענין זה, ״תקופה״ - פרקי זמן של 5 שנים רצופות,

 שהראשון בהם תחילתו ביום ב״ג בטבת התש״ס (ו בינואר 2000).״

 2. בתקנה 8ג לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ד), במקום ״תוך ארבעה עשר ימים תיקון תקנה 8ג

ל כל שנה או במועד אחר שיורה לו  מסיומם של כל שני רבעונים״ יבוא ״עד 31 באוקטובר ש

 המנהל״.

 הוספת תקנה 13א

 תיקון תקנה 17

 תיקון התוספת

 3. אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מבקש בהליך
 פלילי

1 ן  ץב\ 11 ו ועי /

 13א. בלי לגרוע מהאמור בתקנה 13, רשאי המנהל לסרב ליתן תעודה

 למבקש או להורות לבוחנים כאמור בתקנה 13(6) שלא לבחון מבקש, כל

ת המנהל יש בה כדי ע ד ל  עוד מתנהל נגדו הליך פלילי בקשר לעבירה, ש

 למנוע מתן התעודה.״

 בתקנה 17 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (ב4), במקום ״תקנות משנה (ג) ו־(ד)״ יבוא ״תקנת משנה (ד)״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב4) יבוא:

 מג) בעל רשיון, אשר שילם אגרה בשיעורים רבעוניים כאמור בתקנת משנה

 (ב3), בעד הקצאת תדר, בעד רשיון לתחנת קשר בעסק או בעד קו נל״ן אלחוטי,

 ולאחר מכן חדל להשתמש באותו תדר, באותה תחנת קשר בעסק או באותו קו

 נל״ן אלחוטי והודיע על כך בכתב למנהל, לא יחויב בגינו ביתרת האגרה בעד

 הרבעונים שלאחר הרבעון שבו הודיע למנהל כאמור.

, בעד רשיון לפי חלק י״א בתוספת תשולם ל אף האמור בתקנת משנה(ב)  (ג 1) ע

 מלוא האגרה מראש לכל התקופה כהגדרתה בתקנה 6(ב1).״

 5. בתוספת לתקנות העיקריות -

 (1) בחלק ב/ בפרט 5, בטוי ״הגדרה ותיאור״, אחרי ״מנוי״ יבוא ״או לתחנותיו של

 בעל הרשיון שמספרן עולה על 23.״-,

 (2) בחלק ד׳, בפרט 5, בטור ״אגרת רישוי והקצאת תדרים ברוחב פס של 12.5

 קילו־הרץ בשקלים חדשים לשנתיים״, במקום ״3,450״ יבוא ״1,800״;

 (3) •בחלק ה׳ -

 (א) בכותרת, במקום ״תחנות ים, אויר וחובבים״ יבוא ״תחנות ים ואוויר״;

 (ב) פרט 7 - יימחק;

 (4) בחלק ו׳ -

 (א) בפרט 13, בטור ״סוג הרשיון, הגדרה ותיאור״, אחרי ״קווים״ יבוא ״עד 65

 קווים״;

 (ב) אחרי פרט 13 יבוא:
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 האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

 בעד הקצאת תדרים
 בעד רשיון לכל

 תחנת קשר
 סוג הרשיון,

 הגדרה ותיאור

 38% משיעור האגרה לכל

 קו נל״ן, בהתאם לאורכו

 ״13א מספר קווי נל״ן אלחוטיים 430

 העולה על 65 קווים עד 80 קווים

 35% משיעור האגרה לכל

 קו גל־ן, בהתאם לאורכו״

 13ב מספר קווי נל״ן אלחוטיים 430

ל 80 קווים  העולה ע

 (5) בחלק ד -

 (א) בפרט ר, בטור ״הגדרה ותיאור״, במקום ״5״ יבוא ״1.5״;

 (ב) בפרט 8, בטור ״הגדרה ותיאור״, במקום ״העולה על 0.5 קילוואט עד 4.99״

 יבוא ״מעל 0.5 קילוואט ומתחת ל־1.5״;

 (6) אחרי חלק י׳ יבוא:

 ״חלק י״א - תחנת חובבים

 האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון
 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לתקופה כאמור בתקנה 6(ב1)

 תחנת חובבים כמוגדר בתקנה 10 72"

 תחילה 6. תחילתה של תקנה 5, למעט לענין האמור בפסקאות(3) ו־(6), ביום ו׳ בטבת התשם־א

 (1 בינואר 2001) (להלן - יום התחילה).

 הוראת שעה 7. לענין יום ההעלאה כמשמעותו בתקנה 21 לתקנות העיקריות, שיחול ביום התחילה,

 יהיה המדד היסודי המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999.

ר ז ע י ל ) ב ן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב

 שר התקשורת

 י״ב בםיון התשים (15 ביוני 2000)

 (חמ 3-411)

 תקנות הדיג (תיקון מם׳ 2), התש״ס-2000

 בתוקף סמכותי, לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 8א לתקנות הדיג, 21937, תקנת משנה (ו) - בטלה.

ן ו ר ו ם א י י  ח

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ח׳ בםיון התש״ס (11 ביוני 2000)

 >חמ 3-849)

 ביטול תקנה 8א

 ע־ר 1937, תום׳ 1, עמי 137-, ס״ח התשמ״א, עמי 48.
 ע״ר 1937, תוס׳ 2, עמי 86-, ק״ת התשנ״ח, עמי 773; התש״ם, עמי 137.
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 צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השניה לפקודה)(מם׳ 2),

 התש״ם-2000

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת השניה לפקודה, אחרי ״קדחת השקע האפריקאי• יבוא: תיקון התוספת
 השניה

West Nile Fever ״קדחת הנילוס המערבי 

"Bovine Ephemeral Fever קדחת קיקיונית בבקר 

 י״ב בםיון התש״ם (5 ו ביוני 2000)
ן ו ר ו ם א י י  (חמ 5-767) ח

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ס־ח התשמ״ה, עמי 84; ק״ת התש־ם, עמי 137.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא פרי האבוקדו)(ביטול),

 התש״ס-2000

ל מצרכים ושירותים, התשי״ח-  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15,5 ו־37 לחוק הפיקוח ע

, אני מצווה ל יצוא הצמח ומוצריו, התשי״ד-21954  1957 י, ולפי סעיף 6 לחוק הפיקוח ע

 לאמור:

5 - בטל. ביטול  ו. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא פרי האבוקדו), התשכ״ד •-963 ו

 ט״ו בסיון התש״ם (18 ביוני 2000)

ן ו ר ו ם א י י  (חמ 3007 -3) ח

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ס־ח התשי׳׳ח, עמי 24; התשנ״ו, עמי 200.
 ס״ח התשי־ד, עמי 137; התשכ״ח, עמי 56.

 ק״ת התשב״ד, עמי 121.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התש״ם-~2000

ל מצרכים ושירותים, התשי*ח-1957',  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(ב) לחוק הפיקוח ע

י מצווה לאמור:  .אנ

 1. בטלים - ביטול צווים

 (1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש בעגלות חקלאיות/

 התשכיט-1969';

 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש בספינות דיג), התש״ך-

 1960ג.

 ט״ו בסיון התש״ם (18 ביוני 2000)

ן ו ר ו ם א י י  (דומ 3-3007) ח

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשנ״ו, עמי 200.
 ק״ת התשב״ט, עמי 1050.

 ק״ת התש״ך, עמי 1740; התשכ״ו, עמי 53.
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ן מם׳ 2), ל לצרכנים)(הוראת שעה)(תיקו מ ש  כללי משק החשמל (אספקת ח

 התש״ס-2000

, אני מתקין כללים י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק משק החשמל, התשנ״ו-996ו

 אלה

, במקום  תיקון הכללים 1. בכללי משק החשמל(אספקת חשמל לצרכנים)(הוראת שעה), התשנ״ז-21996

 ״עד יום ב״ז בסיון התש״ס (30 ביוני 2000)״ יבוא ״עד יום ה׳ בטבת התשם״א (31 בדצמבר

 2000)״.

 תחילה 2. תחילתם של כללים אלה ביום כ״ח בסיון ז^תשייס (1 ביולי 2000).

 ט״ו בםיון התש״ס (18 ביוני 2000)

ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ3-188) א

 שר התשתיות הלאומיות

 י סייח התשנ״ו, עמי 208; התשנ״ז, עמ׳ 80.
 2 ק״ת התשנ״ז, עמי 50; התשג״ח, עמ׳ 748 ועמי 1317; התשנ״ט, עמ׳ 1088; התש״ס, עמי 327.

 הודעת הנוטריונים (שכר שירותים)(מס׳ 2), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט-1978'

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות,.החל ביום י״ג בתמוז

 התש״ס (16 ביולי 2000), כך:

 •שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור ב
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

 ו. אימות חתימה -

 (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

ל אותו מסמך ל חותם נוסף ע  (ב) כל חתימה ש

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,

( ב ) ו  ,לכל חתימה, בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) א

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק

ל אותו מסמך, בנוסף לאישור באמור בפסקה(ג) או בלעדיו,  ש

 לכל העתק כאמור

 (ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום

 המסמך בידי הנוטריון - ייווסף סכום של

 ק״ת התשל״ט, עמי 196; התש״ס, עמי 195.
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 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

 לעמוד הראשון 49

 לכל עמוד נוסף 5

 (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור

 נוסף על האישור הראשון -

 לעמוד הראשון 17

 לבל עמוד נוסף 5

 (א) אישור נכונות של תרגום -

 (ו) עד מאה המילים הראשונות שבמסמך המתורגם 156

 (2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 124

 (3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף

 המילים הראשונות 61

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל

 אישור נוסף לאישור הראשון 49

 4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשב״ה-

- *1965 

 (א) לחותם ראשון 182

 (ב) לכל חותם נוסף 92

 (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל
 אישור 55

 (ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, ייווסף

 סכום של 124

 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 124

 6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

 (א) למצהיר הראשון 126

 (ב) לבל מצהיר נוסף 50

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל

 אישור נוסף 49

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על

 57.700 שקלים חדשים 794

1 , 7 0  (ב) עלה הסכום האמור על 57,700 שקלים חדשים 5

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום

 ההערה וחזרה.

 סייח התשכ״ה, עמי ג6.
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 טור ב
ר כ ש  טור א׳ שיעור ה

ת בשקלים חדשים רו  השי

 8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך הסכום שנקבע לפעולה בתעריף

 לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר המינימלי המומלץ של לשכת

 בתקנות אלה עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור -

 הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה

 לה ביותר, ובאין קביעה - 201

 9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא

 במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל

 השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין

 לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים ו עד 9,

 לפי הענין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון

 למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו

 מעמד אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון

 ממשרדו ועד שובו 403

 (2) לבל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 124

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה

 אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות

 באותו מעמד בהוצאות הנסיעה באמור בפסקה (א) בחלקו

 בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

 (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם

 עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה

 מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט

 בפסקה (אץ ו) ו־(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של

 הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה,

 למעט פעולה שבגדר פרט 9 - ייווסף לשכר שיעור של 50% מן

 השבר הקבוע בכל אחד מהפרטים ו עד 8.

 11. אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין 276״
ג  בני זוג, התשל״ג-973ו

 כ״ב בםיון התש״ם (25 ביוני 2000)

 (דומ 3-1216)

ר ו ה ג מ ל  ש

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 סייח התשל״ג, עמי 267; התשנ״ה, עמי 136.
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 הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)(מם׳ 2), התש״ס-2000

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 44א לתקנות בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר), התשל״ה-

(להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור: י  974ו

 ו. עקב עליית המדד בשיעור של 0.09% ועקב הפעלת מקדם ההתייעלות בהתאם החלפת התוספת

 להוראות תקנה 44א(א) לתקנות העיקריות, יופחתו שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר

 בשיעור של 0.92% ולפיכך נוסח התוספת בתקנות העיקריות יהיה, החל ביום כ״ח בסמן

 התש״ס(1 ביולי 2000), כמפורט להלן:

 ״תוספת

 חלק א׳

 (תקנה 44(א»

 המשלם
ם ו ל ש ת  ה

ם  בשקלים חדשי

 הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל בלא תשלום

 חשבון

 2. הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם

 אחר -

 2.1 בטופס שאישר אותו המנהל 3.23

 2.2 בטופס שלא אישר אותו המנהל 6.50

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הסכום

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הפדיון

 3. החזרה או העברה של סכום מחשבון

 התשלומים השמורים 5.39

 4. חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה משוכה

 על בנק הדואר, הניתנת לפירעון במזומן 3.23

 5. חיוב חשבון סילוקי־ם באמצעות תשלום

 במזומן לפי רשימת מוטבים או הוראת

 תשלום ממוגנטת 3.23

 6. חיוב חשבון סילוקים לפי הוראת תשלום

 מאושרת מראש 4.27

 תשלום בער פדיון מילוות ומילווה מלחמה

 מרצון מכוח התקנות כלהלן:

 1% מהסכום

 המשתלם בעד

 פדיון התעודה

 (1) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ב-1972 (תיקון), התשמ״ח-

;21988 

 (2) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ג-973ו (תיקון), התשמ״ח-

;51988 

 (3) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ה-1975 (תיקון), התשמ״ח-

;"1988 

 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 157; התשנ״ח, עמי 986; התש׳־ס, עמ׳ 228.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1026.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1026.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1027.
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ם ל ש מ  ה
ם ו ל ש ת  ה

ם י ש ד נות סילוקים בשקלים ח ת בחשבו ו א ק ס  ע

 (4) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה) (מם׳ 2), התשל״ה-975ו (תיקון),

;  התשמ״ח-51988

 (5) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילווה)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-

;61988 

 (6) תקנות מילווה מלחמה ומימון דבש (תעודות מילווה) (מם׳ 2) ,(תיקון מם׳ 2),

,•  התשמ״ח-988ו7

 (7) תקנון מילווה מלחמה(תעודות מילווה מרצון, סדרה אי)(תיקון מס׳ 2), התשמ׳׳ח-

;81988 

 (8) תקנות מילווה מלחמה(תעודות מילווה מרצון, סדרה בי)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-

,-'1988 

^ ^ ד ״ מ ש ת  (9) תקנות מילווה מלחמה(תעודות מילווה מרצון, סדרה ג׳)(תיקון מם׳ 2), ה

; ״ י ° 1 9 8 8 

 (10) תקנות מילווה מלחמה(תעודות מילווה מרצון, סדרה די)(תיקון מם׳ 2), התשמ״ח-

 1988 י י;

ל שבח מקרקעין (תעודות מילווה) (תיקון מם׳ 2),  (11) תקנות מילווה מלחמה ע

; י 2  התשמ״ח-1988

 (12) תשלום בעד פדיון מילווה 1% מהסכום המשתלם בעד מבקש הפדיון

 שלום הגליל מכוח תקנות פדיון התעודה ובלבד

 למימון מבצע שלום הגליל שסכום התשלום בעד

 (הוצאת תעודות מילווה הפדיון לא יעלה על 20

 ודרכי פדיון/ התשמ״ו- שקלים חדשים, לא יפחת

2 שקלים חדשים אם  1986" מ־

 נפדית תעודה אתת, ולא

ג שקלים חדשים ־  יפחת מ

 אם נפדות שתי תעודות או

ל אותו המילווה  יותר ש

 5 ק״ת התשמ״ח, עמי 1027.

 * ק׳׳ת התשנדח, עמ׳ 1031.

 י ק״ת התשמ־ח, עמי 1032.

 י ק־ת התשמיח, עמ׳ 1029.

 * ק׳׳ת התשמ־׳ח, ענו 1030.
 °' קית התשמיח, עמי 1030.
 ״ ק־ת התשמ׳־ח, ענו 1031.
י ק״ת התשמיח, עמי 1028. 2 

1 קית התשמ׳׳ו, ענו 611. 5 
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ם ל ש מ  ה
ם ו ל ש ת  ה

ם נות סילוקים בשקלים חדשי ת בחשבו  עסקאו

 (13) תשלום בעד פדיון מוקדם 1% מהסכום המשתלם בעד

 של מילווה שלום הגליל פדיון התעודה ובלבד

 מכוח תקנות למימון מבצע שסכום התשלום בעד

 שלום הגליל (פדיון מוקדם), הפדיון לא יעלה על 20

' שקלים חדשים, לא יפחת  התשמ״ז~986ו4

2 שקלים חדשים אם  מ־

 נפדית תעודה אחת, ולא

3 שקלים חדשים  יפחת מ־

 אם נפדות שתי תעודות או

 יותר של אותו המילווה:

 א) לגבי תעודה שהסכום המדינה

 המשתלם בעדה אינו

ל 50ו שקלים  עולה ע

 ) חדשים
 ב) לגבי תעודה שהסכום מבקש

 המשתלם בעדה עולה הפדיון

 על 150 שקלים חדשים

 8. אימות חתימה על כתב הצהרה

 והתחייבות בשל אובדן תעודת

 מילווה 2.84 מבקש

 ההצהרה

 9. העברת סכום מחשבון סילוקים

 לחשבון סילוקים אחר או לחשבון

 חיסכון בלא תשלום

 חלק ב׳

 (תקנה 44(ב»

 התשלום
 עסקאות בהמחאות בסף בשקלים חדשים המשלם

 יו. העברת סכום בהמחאת כסף, החזרתו של

 הסכום או הארכת תוקף המחאה שפקע

 תוקפה בלא תשלום

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח 1.50 השולח

 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת

 כסף 1.50 השולח

ל המחאת כסף שנטען שאבדה 1.50 השולח  4. מתן העתק ש

683 

1 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ ג26. 4 
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 חלק ג׳

 (תקנה 44(ג»

 המשלם
 התשלום

 בשקלים חדשים

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש החקירה!

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש המסמך

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש ההעברה

 מבקש ההעברה

 בעל החשבון

 מבקש השירות

 בעל החשבון.״

 בלא תשלום

4.27 

6.50 

5.39 

6.13 

6.13 

5.39 

4.27 

4.27 

6.23 

1.50 

2.00 

5.42 

11.70 

 בשיעור דמי

 המשלוח

 פרסום ברשימת בעלי החשבונות

 טיפול בהמחאה שלא כובדה - לבל המחאה

 2.1 כאשר ההמחאה הופקדה לזכות חשבון

 והבנק שעליו נמשכה לא כיבדה,

 למעט בשל פגם טכני שקבע המנהל

ל בנק  2.2 באשר ההמחאה משובה ע

 הדואר, ובנק הדואר לא כיבדה

 חקירה על אודות תשלום שנטען עליו

 ששולם בין תאריכים מסוימים - לכל אחד

 מן הימים הכלולים בין שני תאריכים

 חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

 חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר

 צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן

 למבקש - לכל צילום

 התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון

 םילוקים - לכל 10 פעולות

 העברת נתונים מהמחאות למאגר מידע

 ממובן, לפי בקשת בעל החשבון - לכל 10

 המחאות

.1 

.2 

.4 

.5 

.6 

.8 

 פנקס המחאות 9.

 10. העברת סכום בהמחאת דואר -

 10.1 המחאת דואר רגילה

 10.2 המחאת דואר מאוירת

 11. ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון - לכל

 המחאה

 12. אימות חתימתו של ערב

 13. משלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון

 במשלוח שאינו רגיל, לפי בקשת בעל

 החשבון

 י״ח בםיון התש״ס (21 ביוני 2000)

 (חמ 47-ג)

ן ז ו ל ר א י נ  ד

 המנהל הכללי של משרד התקשורת
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ת שכד טרחת סניגור)(מם׳ 3), מ א ת ה ) י ל י ל פ ת סדר הדין ה ע ד ו  ה

 התש״ם-2006

ן - ל ה ל ) 9 7 4 ' ו ~ ד ״ ל ש ת  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(1X4) לתקנות סדר הדין הפלילי, ה

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום כ״ח בסיון התש״ם העלאת שיעורי
ת ז ו ר י ט כ  (ו ביולי 2000) כדלקמן: ש

ם סניגורים י ש  בשקלים ח ד

 ו. בבית משפט שלום -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 602 ו ) 

 (2) מעצר עד תום ההליכים 743

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 851

 (4) אישום בעבירה אחרת• 1,134

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,580

ל גרימת מוות 1,913  (6) טיעון לעונש בעבירה ש

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

 לכל ישיבה 291

 2. בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת.ערובה 709

 (2) מעצר עד תום ההליכים 1,275

 (3) משפט פלילי 2,580

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 275׳ י
7 4 ל גזר הדין בלבד נ  (בב) ע

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

 לכל ישיבה 602

 3. בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,275

 (2) ערעור פלילי -

2 ׳ ג י  (אא) על פסק הדין ג

 (בב) על גזר הדין בלבד 275׳ י

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

 לכל ישיבה 1,028

 ט״ז בםיון התש״ם (19 ביוני 2000)

, שופט ל ב ר ן א  (חמ 245-» ד

 נשיא בית משפט מחתי

 מנהל בתי המשפט

 י ק״ת התשל׳יד, עמי 1200; התשמ״ה, עמי 998; התשמ״ט, עמי 710; התש״ס, עמי 22 ועמי נ26.
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ת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו ר ג א ) ך ר  הודעת ניירות ע

2 0 0 0 - ס ״ ש ת א לציבור)(מם׳ 2), ה ל  ש

 בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה

(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור: י  רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ״ט-1998

ם 1. עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול במשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא  עדכון סכו

" מיום כ״ח בסיון התש״ם (1 ביולי 2000), 3,195 שקלים חדשים. 7 1 3 י ת 0 י ג  א

 ט״ז בםיון התש״ם (19 ביוני 2000)

 (חמ 3-2360)

ץ י כ ר י  מ

 יושבת ראש רשות ניירות ערך

 י ק״ת התשנ״ט, עמי 226; התש״ס, עמי 213.

ן היתר לפרסום תשקיף!)(מם׳ 2), ת מ  הודעת ניירות עדך (אגרת בקשה ל

 התש״ם-2000

 בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),

(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור: י  התשנ״ה-1995

 עדכון הסכום 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא מיום

ה כ״ח בסיון התש״ם (1 ביולי 2000), 3,195 שקלים חדשים. ר ג א ל ה ע ש י ב י '  ה

 ט״ז בםיון התש״ם (19 ביוני 2000)

 (דומ 3-926)

ץ י כ ר י  מ

 יושבת ראש רשות ניירות ערך

 ק״ת התשנ״ה, עמי 702; התש״ס, עמי 213.

 הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה

ן סכומי אגרות)(מם׳ 2), (עדכו  לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות)

 התש״ם-2000

 בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

(להלן - התקנות), אני מודיעה י  (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ״ז-1997

 לאמור:

 עדכון סכומים 1. עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 26,25,24 ו־27 והם יהיו החל

 ביום כ״ח בסיון התש״ם (1 ביולי 2000), כלהלן:

 ק״ת התשנ״ז, עמי 352; התש״ס, עמי 213.
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 סכום האגרה השנתלת
 (בשקלים חדשים)

 תקנה 0024 - בקשת רשיון - יחיד 236

 תקנה 24(ב) - בקשת רשיון - שותפות 357

 תקנה 24(ג) - בקשת רשיון - חברה 475

 תקנה 25(א) - אגרת בחינה 357

ל הגשת ערעור 357  תקנה 25(ב) - אגרה ע

 תקנה 25(ג) - פטור מבחינות 357

 תקנה 25(ג) - פטור מבחינה אחת 236

 תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה 236

 תקנה 27(א) - אגרה שנתית ליחיד 594

 תקנה 27(ב) - אגרה שנתית לשותפות 1,186

 תקנה 27(ג) - אגרה שנתית לחברה 3,564

 ט״ז בסיון התש״ם (19 ביוני 2000)

 (חמ 2766-»

ץ י כ ר י  מ

 יושבת ראש רשות ניירות ערך

2 0 0 0 - 0 ״ ש ת  הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), ה

י (להלן -  בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ״ט-1989

 התקנות), אני מודיעה לאמור:

 1. עקב שינוי המדד עודכנו הםכומים המפורטים בתוספת הראשונה ובתוספת השניה עדכון הסכומים

 לתקנות והם יהיו החל ביום כ׳׳ח בםיון התש״ם (1 ביולי 2000), כלהלן: בתוספת ראשונה
 1 י 1 ובתוספת שניה

- (4 ־  (ו) הסכומים בתוספת ראשונה (תקנות ו, 2(א) ו

 סכום האגרה השנתית
 דרגה (בשקלים חדשים)

 הון עצמי
 (באלפי שקלים חדשים)

29,720 

37,155 

56,480 

98,095 

 א׳

 ב׳

 ג׳

 ד׳

 עד 32,695

 מ־32,695 עד 65,393

 מ־65,393 עד 205,094

 מעל 205,094

 י ק״ת התשמ״ט, עמי 782; התשנ״ט, עמי 1021.

 קובץ התקנות 6042, כ״ו בםיון התש״ם, 29.6.2000 687



 (2) הסכומים בתוספת שניה (תקנות ו, 2(ב) ו־4) -

 סכום האגרה השנתית
 דרגה (בשקלים חדשים)

 א׳ 13,620

 ב׳ 18,165

 ג׳ 23,835

 ד׳ 31,785

ץ י כ ר י  מ

 יושבת ראש רשות ניירות ערך

 שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
 (בשקלים חדשים)

 עד 5,676,000

 מעל 5,676,000 עד 22,705,000

 מעל 22,705,000 עד 90,818,000

 מעל 90,818,000

 ט״ז בםיון התש״ס (19 ביוני 2000)

 (חמ 926-ג)

 הודעת המ&לגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות)(מם׳ 2), התש״ם-2000^

' (להלן  בתוקף סמכויותי, לפי סעיפים 28ח(ד) ו־28טו לחוק המפלגות, התשנ״ב-992ו

 החוק), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב השינויים במדד המחירים לצרכן ישתנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א׳ להלן,

 סכומי התרומות וההוצאות הנקובים בהם כמפורט בטור ב׳ להלן, ובמקומם יבואו, החל ביום

 כ״ח בסיון התש״ס (1 ביולי 2000), הסכומים המפורטים בטור ג׳ לצדם:

 עדכון סכומים

 טור ג׳
 הסכום המעודכן
 בשקלים חדשים

 הסכום הקודם
 בשקלים חדשים

 טור א׳
 הסעיף

170 

8,450 

253,496 

506,992 

1,688,239 

170 

8,442 

253,243 

506,486 

1,686,522 

 28ה(ב)

 28ו(א)

 28ח(א)

 28ח(א)

 28ח(ב)

 סכומי תרומות 2. בתקופת בחירות מקדימות שפחתה מתשעה חודשים (להלן - התקופה המופחתת)

ה יהיו סכומי התרומות וההוצאות הנקובים בסעיף 28ח לחוק, כעדכונם בסעיף 1 לעיל פ ו ק ת  ב

 ופירוטם בטור א׳ להלן, כשיעורי מכפלת הסכומים המפורטים להלן בצדם בטור ב׳ במסכ

 הימים בתקופה המופחתת, ובלבד שלא יפחתו ממחצית הסכומים הקבועים בסעיף 28ח*

 טור ב׳
 הסכום לכל יום בתקופה המופחתת

 בשקלים חדשים

 טור א׳
 הסכום לפי סעיף 28ח

 בשקלים חדשים

938.87 

1,877.74 

6,252.73 

ה נ ו ב ב א  ז

 רשם המפלגות

253,496 

506,992 

1,688,239 

 ט״ו בםיון התש״ם (18 ביוני 2000)

(s-2424 חמ) 

 סייח התשנ״ב, עמי 190: התשנ״ט, עמי 76: ק״ת התש׳׳ס, עמי 219.
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