
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

808   . . . . . . התשס"ז-2007 בע"מ), לישראל החשמל חברת רישיונות של תוקפם תקופת (הארכת החשמל משק צו

,(6 מס' (תיקון (2 (מס' שעה) (הוראת לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר
808   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

808 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לחוק), 15ג עד 15א סעיפים לענין (פרטים ערך ניירות הודעת

809   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(2 (אגרות) (מס' משפחה לעניני המשפט הודעת בית

1 ביולי 2007 6599 התשס"ז בתמוז ט"ו
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חברת החשמל רישיונות של תוקפם תקופת (הארכת משק החשמל צו
לישראל בע"מ), התשס"ז-2007

(להלן   11996 התשנ"ו- החשמל, משק לחוק 60(ד7)(2)(א) סעיף  לפי סמכותנו בתוקף  
החברות רשות ועם חשמל - ציבוריים לשירותים הרשות עם ובהתייעצות החוק), -

לאמור: מצווים אנו הממשלתיות,

שניתנו לחברת החשמל לחוק ותוקף הרישיונות כהגדרתם בסעיף 60(ד4) תוקף הרישיונות  .1
התשס"ז בתמוז  ט"ז  שמיום לתקופה בזאת מוארך  לחוק,  60(ד5) סעיף לפי בע"מ  לישראל

בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007). יום כ' (2 ביולי 2007) עד

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
(3-3193 (חמ

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי י  בנ
הלאומיות התשתיות שר

אולמרט  אהוד
האוצר שר מקום וממלא הממשלה ראש

__________
.132 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208;

לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ז-2007 ,(6 מס' (תיקון (2 (מס' שעה) (הוראת

ובאישור התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק ו–126(א) ו–(ג) לפי סעיפים 37(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר

3 לחוק)1.תיקון תקנה ו–(ג) סעיף 37(א) לפי החברה (תשלומים בעד שירותי הדואר 3 לתקנות בתקנה
התשס"ז בתמוז ט"ו יום עד "ותוקפן במקום התשס"ו-22006, ,(2 (מס' שעה)  (הוראת

(31 ביולי 2007)". התשס"ז באב ט"ז יום עד "ותוקפן יבוא (1 ביולי 2007)"

(29 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ג
אטיאס אריאל   (3-2168 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

__________
71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

883 ועמ' 952. עמ' ,736 עמ' ,617 עמ' ,(344) 258 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 932;

התשס"ז-2007  לחוק), 15ג עד 15א סעיפים לענין (פרטים ערך ניירות הודעת

15ג עד 15א סעיפים לענין (פרטים ערך ניירות לתקנות ו–4(א) 3(א) לתקנות  בהתאם   
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - לחוק), התש"ס-12000

3(א) בתקנה הקבוע לעובדים ערך ניירות בהצעת התמורה סכום עודכן המדד שינוי עקב .1
שקלים חדשים. 16,483,000 (1 ביולי 2007), התשס"ז בתמוז ט"ו מיום והוא לתקנות,

תוקף  הארכת
רישיונות של

__________
.930 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התש"ס, עמ' 616;

עדכון סכום
התמורה בהצעת

ערך ניירות
של לעובדים

שאינו תאגיד
תאגיד מדווח
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4(א) בתקנה הקבוע אחת בהצעה  המרבית  התמורה סכום עודכן  המדד  שינוי עקב .2
שקלים חדשים. 2,197,370 (1 ביולי 2007), התשס"ז בתמוז ט"ו מיום והוא לתקנות,

(27 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"א
י טר משה   (3-3027 (חמ

ערך ניירות רשות ראש                                                                                 יושב

התשס"ז-2007 ,(2 (אגרות) (מס' משפחה לעניני המשפט הודעת בית

התשנ"ו- (אגרות), משפחה לעניני המשפט בית לתקנות תקנה 4(ד) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - 11995

נובמבר בחודש  שפורסם לעומת המדד ,2007 מאי בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ז בתמוז  ט"ו ביום החל לתקנות, והשניה הראשונה התוספות נוסח יהיה  ,2006 

כדלקמן: (1 ביולי 2007),

"תוספת ראשונה
ו–4) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

קצוב כסף לסכום תביעה 1% מהסכום 1.
ולא כערכו הנתבע

מ–401 פחות

תביעה לרבות קצוב, רכוש שאינה לסכום כסף בעניני תביעה כל .2
רכוש ולמתן בעניני הצהרתי דין לפסק שיתוף, לפירוק לאיזון משאבים,

יהיו הרכוש אשר פריטי ומספר הסעדים מספר 2,395חשבונות, יהיו

בוטל .3

צוואה קיום צו או ירושה צו למתן התנגדות .4802

ירושה צו לתיקון או ביטול בקשה 4825א.

עיזבון מנהל למינוי בקשה 4825ב.

או ביטול, הפחתה או מדור, לרבות הגדלה, מזונות תביעה בענין .5
מן או העיזבון מן מדור או למזונות תביעה שיפוי, שלישי, לצד הודעה

אלה חוץ בענינים פסק וכן אכיפת 197היורשים

תלויה תביעה אין הסכם כאשר לרבות אישור אחרת תביעה כל .6
משפחה המשפט לעניני בבית ערעור בענין או 401ועומדת

בכתב בקשה .7197

שופט לפני צוואה עשיית .8425

עדכון סכום
המרבית התמורה
של אחת בהצעה

שאינו תאגיד
תאגיד מדווח

__________
.363 עמ' התשס"ז, 1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 8;

שינוי אגרות
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חדשים בשקלים
הירושה לחוק 68(ב) סעיף לפי צוואה הוכחת .9425

שנה מיום שניתן כשעברה משפט, בית בארכיון עיון בתיק המצוי .10
רצופים שבועיים של קצובה לתקופה הדין, 24פסק

המשפט בית שבתיק מסמך מכל מאושר העתק לכל עמוד11. 4.33

לעניני רשם  או לפועל הוצאה ראש רשם, החלטת על ערעור  .12
הירושה בחוק כמשמעותו 425ירושה

שניה תוספת
ו–4(א)) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

למעט בתוספת הראשונה המפורטות פרוטוקול בתובענות אגרת
לתוספת הראשונה 8 פרט לפי 60"הליכים

(12 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ו
שופט גל, משה  (3-2659 (חמ

המשפט בתי מנהל




