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 תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב
 העיבור בחברות הממשלתיות)(תיקון/ התשג״ז-996ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ו־ 71 לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-5ד9וי
 שהועברה לי בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק־יםוד: הממשלה2, בהתייעצות עם הרשות ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות החברות הממשלתיות(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב
(להלן - התקנות העיקריות) -  הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ״ד-994וג

 (ו) במקום ההגדרה ״דרגה״ יבוא:

 ״״דרגה״ - אחת הדרגות המפורטות בתוספות, כפי שקבעה הרשות:״

 (2) אחרי ההגדרה ״ועדה״ יבוא:

 ״״רבעון״ - תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־ ו בינואר, ב־ ו באפריל,
 ב־ ו ביולי וב־ו באוקטובר של כל שנה.״

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

 במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 ץא) דירקטור בחברה יהיה זכאי לגמול בעד כהונתו בדירקטוריון, שתשלם לו
 החברה לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות ועדה שבהן השתתף, כמפורט

 בתוספת הראשונה, בהתאם לדרגתה של החברה.״

( ו ) 

 בתקנת משנה (ה), במקום ״מדי חודש״ יבוא ״מדי שנה, או מדי תקופה אחרת (2)
 שתקבע הרשות,״-,

 (3) אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

 ״(ו) דירקטור לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי על הגמול לפי השתתפות
 בישיבות, כאמור בתקנת משגה (א), בשל מילוי תפקידו כדירקטור בחברה וכל

 הפעולות הנובעות מתפקידו זה.״

. ו נ׳,ן1-ו ו נ ו ועי /ןז  .1-11ו ג. י

 3. (א) יושב ראש דירקטוריון יהיה זכאי לגמול בעד כהונתו
 בדירקטוריון, שתשלם לו החברה לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות
 ועדה שבהן השתתף, כמפורט בתוספת השניה, בהתאם לדרגתה של
 החברה, והכל בתנאי שאינו מקבל שבר מהחברה ושאינו מקבל גמול שנתי

 כמפורט בתקנת משנה (ג).

) יחולו על הגמול המשולם ליושב ראש ו  (ב) הוראות תקנה 2(ב) עד(
 הדירקטוריון לפי תקנת משנה (א).

 (ג) ראש הממשלה רשאי לקבוע, לגבי חברה מסויימת או לגבי סוג
 חברות, בי יושב ראש דירקטוריון יהיה זכאי לגמול שנתי בעד כהונתו
 בדירקטוריון, לרבות בעד השתתפותו בישיבות דירקטוריון או ועדה,

 יו
 ״גמול והוצאות

 למשב ראש
 הדירקטוריון

 סייח התשל״ה, עמי 2גו.
 ם״ח התשנ״ג, עמ׳ 214.

 ק״ת התשנ״ד, עמי 1258; התשנ״ו, עמי 26ו.

 תיקון תקנה ו

 תיקון תקנה 2

 החלפת תקנה ג 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:
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 כמפורט בתוספת השלישית, בהתאם לדרגתה של החברה: גמול כאמור
 ישולם בארבעה תשלומים שווים בתום כל רבעון.

 (ד) הוראות תקנה 2(ב), (ה) ו־(0 יחולו על הגמול השנתי המשולם
 ליושב ראש דירקטוריון לפי תקנת משנה (ג) בשינויים המחוייבים.״

 4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משגה (ב) יבוא: תיקון תקנה 4

 ״(ב) לא ישולם גמול שנתי לדירקטור וליושב ראש דירקטוריון, למעט ליושב ראש
 דירקטוריון שתקנה 3(ג) חלה עליו.״

 5. אחרי תקנה 4 יבוא: הוספת תקנה 7

ת 4א. דירקטור בחברה שאינו זכאי לגמול לפי תקנות אלה, זכאי להחזר ו א צ ו ר ה  ״החז

ה הוצאות נסיעה מהחברה בקשר לישיבות דירקטוריון או ועדה, על פי ע י ס  נ

 הכללים הנוהגים בחברה, זולת אם הוא זכאי לקבל החזר הוצאות אלה
 ממקור אחר: בתקנה זו, ״דירקטור״ - דירקטור מקרב הציבור.״

 6. אחרי התוספת השניה יבוא:

 ״תוםטת שלישית
 (תקנה 3(ג))

 גמול שנתי ליושב ראש
 דרגת החברה הדירקטוריון בשקלים חדשים

 א. חברה בסיווג ו 3,500 ו
 ב. חברה בסיווג 2 14,700
 ג. חברה בסיווג 3 5,800 ו
 ד. חברה בסיווג 4 7,000 ו
 ה. חברה בסיווג 5 27,000
 ו. חברה בסיווג 6 29,400
 ז. חברה בסיווג 7 31,700
 ח. חברה בסיווג 8 50,900
 ט. חברה בסיווג 9 56,500

 ל, חברה בסיווג 10 73,500"

 7. לענין יום השינוי ב־ ו בפברואר 1997, יראו כמדד היסודי לגבי התוספת השלישית את הוראת שעה
 המדד שיפורסם לחודש יולי 1996.

 י״ג בכסלו התשנ״ז(24 בנובמבר 996ו)
ו ' ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-2546) ב

 ראש הממשלה
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 תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות
 בשנת 1997), התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8(ב) ו־12(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
(להלן - החוק), ולפי סעיף 9(א) לחוק, באישור ועדת  להשגת יעדי התקציב), התשנ׳׳ג-992וי

 הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״נכסים״, ״בנין״, ״אדמה חקלאית״, ״׳קרקע תפוסה״ - כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת
;  העיריות2

 ״הסכום שהגיע כדין״ - סכום הארנונה הכללית שהגיע כדין למטר רבוע של נכס לשנת
 הכספים 996ו לרבות מה שהיה משולם ללא הנחה כלשהי, אם ניתנה׳,

 ״הסכום החדש״ - הסכום שהגיע כדין בתוספת שיעור של 11.4 אחוזים ממנו;

 ״מועצה״ - במשמעותה בסעיף ד לחוק;

 ״סיווג נכס״ - קביעת סוג הנכם בהתאם לשימוש בו:

 ״תת סיווג״ - סיווג משנה של סוג נכס, לרבות בשל מקומו:

 ״משרדים, שירותים ומסחר״ - לרבות מיתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע,
 תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים ובתי מרקחת, ולמעט בנקים וחברות

 ביטוח:

 ״תעשיה״ - לרבות מפעלי בניה ומחצבות:

 ״מלאכה״ - לרבות מוסכים:

 ״בתי מלון״ - לרבות בתי הארחה ואכסניות•,

 ״מבני מגורים״ - לרבות בתי אבות:

 ״מבנה חקלאי״ - מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות;

 ״נכסים אחרים״ - סוגי נכסים שאינם מפורטים בתקנה 5(ו) עד (וו);

 ״חניון״ - בין מקורה ובין שאינו מקורה ואשר החניה בו נעשית תמורת תשלום:
 ״קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח״ - קרקע תפוסה, המוחזקת בידי מפעל שתחום עיסוקו

 אינו חשמל, מים, ביוב או בזק, אם מתקיימים כל אלה:

 (1) שטח הקרקע התפוסה ביחד עם השטח הבנוי המוחזקים בידי המפעל בתחום
 הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות:

 (2) השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזק
 בידי המפעל; לענין זה -

 ״שטח בנוי״ - לרבות סככות, מכלים, שנאים ומיתקנים;

 ״בזק״ - כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ״ב-982ו3.

 ם״ח התשנ״ג, עמ׳ 0ו.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 8, עמי 197.

 1 ם״ח התשמ״ב, עמי 218.
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 כללים לחישוב
 שטח הנכס

 2. (א) חישוב שטחו של נכס לעורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים-,
 הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממבפלת מסבר המטרים

 הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע.

 (ב) לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1997 יראו את סך בל שטחו של נכס
 כסך >:ל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1996 זולת אם

 נתגלתה טעות בחישוב השטח, שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ייתוםף לשטחו של בנין, לצורך הטלת ארנונה
 כללית, כל שטח אשר ניתוםף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נכלל

 עדיין בחישוב השטח לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 996ו.

 (ד) רשות מקומית שבה הוטלה באחת או יותר מן שנים 993ו, 994ו, 995ו ו־996ו,
 ארנונה כללית על נכס שאינו מבנה מגורים ואינו נכס אחר, שלא על בסים חישוב שטח הנכם
 במטר •ם רבועים, תטיל ארנונה כללית על נכס באמור בסכום שלא יפחת מן הסכום המזערי
 כאמור בתקנה 5, ולא יעלה על הסכום המרבי באמור בתקנה 6, ובכפוף לכך שסכום הארנונה

 הכללית שיגיע כדין -

 (ו) בשל כל הנכסים מאותו סוג שהיו קיימים בתחום הרשות המקומית לפני
 שינוי שיטת החישוב, לא יפחת מן הסכום שחוייבו בו כדין אותם נכסים בשנת
 הכספים האחרונה לפני שינוי שיטת החישוב, ולא יעלה על הסכום שהיו

 מחוייבים בו כדין בשנת 997 ו ללא שינוי שיטת החישוב.

 (2) בשל נכס מסוים מסוג כאמור בפסקה(ו) לא יעלה על הסכום שהיה מחויב
 בו בדין בשנת 997ו, ללא שינוי שיטת החישוב, בתוספת 10% בבל אחת מהשנים

 שלאחר שינוי שיטת החישוב.

 בנין קרקע
 תפוסה

 סכום מזערי
 לארנונה כללית

 מועצה רשאית להטיל ארגונה כללית לגבי -
 (ו) בנין - לכל מטר רבוע, בהתחשב עם סוג הבנין, שימושו והמקום שבו הוא

 נמצא;

 (2) קרקע תפוסה - לכל מטר רבוע בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת, או
 השימוש בה, או בשני המבחנים כאחד.

 (3) אדמה חקלאית - לבל מטר רבוע או דונם בהתחשב עם השימוש בה.

.3 

 (א) מועצה לא תשגה סוג סיווג או תת סיווג של נכס בשנת הכספים 997 ו, באופן 4.
 המש£1יע על סכום הארנונה המוטל בשל הנכם לפי תקנות אלה, אולם רשאית היא לשנות

 סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מקומית לשגות תת סיווג של
 נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם למקומו של הנכם, ובלבד שהסכום שיוטל על הנכם בשל
 שינוי כאמור, לא יעלה על הסכום החדש בתוספת חמישה אחוזים ממנו או על הסכום

 המרבי, לפי הנמוך.

 (ג) שונה תת סיווג לפי תקנת משנה(ב) לא תעלה התוספת המצטברת בשל העלאה
 כאמור ולפי תקגה 7(אץו) על חמישה אחוזים מעל הסכום החדש.

 5. הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 997ו
 (להלן - הסכום המזערי) לפי סיווג נכסים יהיה:
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 סוג הגבס בשקלים חדשים למטר רבוע

 (ו) מבני מגורים 9.6 ו
 (2) משרדים, שירותים ומסחר 38.4

 (3) בנקים וחברות ביטוח 261.8
 (4) תעשיה 14.0
 (5) בתי מלון 21.7
 (6) מלאכה 26.0
 (7) אדמה חקלאית 0.0056
 (8) קרקע תפוסה 0.0067
 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 0.0067
 (10) חניונים 0.8
 (וו) מבנה חקלאי 0.2

 (2ו) נכסים אחרים הסכום שהגיע בדין בתוספת נ

 סכום מרבי 6. הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 997 ו
 לארנונה היליייי1 (להלן - הסכום המרבי) לפי סיווג נכסים יהיה:

 סוג הנכס בשקלים חדשים למטר רבוע

 (ו) מבני מגורים 0.ו7
 (2) משרדים, שירותים ומסחר 227.4
 (3) בנקים וחברות ביטוח 818.8
 (4) תעשיה 98.0
 (5) בתי מלון 86.0

 (6) מלאכה 32.3 ו
 (7) אדמה חקלאית 0.4

 (8) קרקע תפוסה ו.33
 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 4.0

 (10) חניונים 39.7
 (וו) מבנה חקלאי 27.1

 (12) נכסים אחרים הסכום שהגיע כדין בתוספת >

 כללים לקביעת 7. (א) (ו) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 997ו על מבנה
ת מגורים, שאיננו בית אבות, תהיה בסכום החדש בתוספת של עד חמישה י ל ל ה כ נ ו נ ר  א

 אחוזים ממנו(להלן - תוספת האחוזים) או בסכום המזערי, לפי הגבוה, ובלבד
 שלא תעלה על הסכום המרבי;

 (2) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 1997 על בית
 אבות תהיה בסכום החדש, בצירוף תוספת האחוזים, אם הוטלה כאמור
 בפסקה ו, או בסכום המזערי, לפי הגבוה, ובלבד שלא תעלה על הסכום המוטל
 בפועל בשנת הכספים 1997, באותו אזור על מבנה מגורים שאיננו בית אבות.

 (ב) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 1997 בשל נכס אחר
 לא תפחת מן הסכום המזערי ולא תעלה על הסכום המרבי.

 (ג) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשל נכס שאינו מבנה מגורים,
 ואינו נכס אחר, תהיה בסכום החדש ובלבד שלא פחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום

 המרבי.
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 (ד) על אף האמור בתקנת משנה(ג) רשאית רשות מקומית, באישור שר הפניכו או מי
 שהוא הסמיך, להטיל ארנונה כללית על נכס שאינו מבנה מגורים ואינו נכס אחר, בסכום
 שלא יפחת ביותר מעשרה אחוזים מן הסכום שהגיע כדין ובלבד שלא יפחת מן הסכום

 המזערי.

 8. על אף האמור בתקנה 7, עלה הסכום שהגיע כדין בשל נכס, שאינו קרקע תפוסה כללי עדכון
 במפעל עתיר שטח ואינו בית אבות, על הסכום המרבי, תוטל הארנונה הכללית בשל הנכם

 לשנת הכספים 1997 לפי הסכום שהגיע כדין.

 9. (א) מועצה רשאית, בנסיבות מיוחדות, להטיל ארנונה בשנת הכספים 997ו, שלא אישור חריג
 כאמור בתקנות 2(ד), 7 ו־8, בסכום שלא יעלה על הסכום המרבי -

 (ו) באישור שר הפנים, או מי שהוא הסמיך לכך, בנכם מסוג מבני מגורים
 ובלבד שנתקיימו שני אלה:

 (א) רשות מקומית שבהתאם לאישור לפי פסקה זו רשאית מועצתה
 להטיל ארנונה בשיעור הנמוך מן הסכום החדש, לא תקבל בשנת הכספים
 997ו מענק איזון ממשרד הפנים-, לענין זה, ״מענק איזון״ - מענק הניתן
 לרשות מקומית מתוך הסכום הקבוע בחוק התקציב לשנת 997 ו, התשנ״ז-
 997ו, בתחום פעולה ״מענק איזון לרשויות המקומיות״ שבתקציב משרד

 הפנים.

 (ב) שיעור העלאת הארנונה באחוזים לנכס מסוג מבני מגורים ברשות
 מקומית כאמור בפסקת משנה(א), לא יפחת, בשנת הכספים 997 ו, משיעור
 העלאת הארנונה לנכס מסוג תעשיה או מסוג משרדים, שירותים ומסחר,

 לפי הגבוה.

 (2) באישור שרי הפנים והאוצר או מי שהם הסמיכו לכך, בנבס שאינו מבנה
 מגורים.

 (ב) מועצה רשאית באישור שרי הפנים והאוצר, לשנות סוג סיווג או תת סיווג של
 נכס שלא כאמור בתקנה 4.

 (ג) בקשה לפי תקנות משנה(א) או(ב) תגיש הרשות המקומית עד יום ב״א באדר א׳
 התשנ״ז(28 בפברואר 997ו); לבקשה יצורף אישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית על

 בך שהיא מוגשת בהתאם להוראות תקנות אלה.

 (ד) שר הפנים יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן אישור לפי תקנות משנה
 (א) או (ב).

 10. לענין השיעור המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה נכס בתחום
ה ועד מקומי נ ו נ ר א 1 ה ? ר ש ב ט צ מ  יראו את הארנונה המוטלת על נבס הנמצא בתחום ועד מקומי, כםכוס ה

 המ־טלת בשלו הן על ידי הועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית.

 11. (א) לא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת הכספים 997 ו תשולם הארנונה לשנת אי הטלת
ה נ ו נ ר  997 ו בתחום הרשות המקומית, לפי הסכום החדש, במועדים.אשר נקבעו בשנה הקודמת, א

 ובכפוף לאמור בתקנות 7 ו־8.

 (ב) לא הוטלה בשנת הכספים 996 ו ארנונה כללית על סוג נכס, תהיה הארנונה
 הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה בסכום שלא יפחת מן הסכום המזערי ולא

 יעלה על הסכום המרבי.
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 שיעור ההנחה 12. המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על 4 אחוזים למי שמשלם ארנונה
י כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום ב״ג בשבט התשג״ז(ו5 בינואר ב ר מ  ה

.(1997 

 תחולה 13. תחולתן של תקנות אלה בשנת הכספים 997ו.

 ב״ג בכסלו התשנ״ז(4 בדצמבר 1996)
 (חמ 3-2278)

ה ם י ו ם ו ה י ל ר א ו ד י ר מ ן  ד
 שר האוצר שר הפנים

 עו מם הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ׳׳ז-1996

(להלן - הפקודה), אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו־180(ב) לפקודת מס הכנםהי
 מצווה לאמור:

 הגדלת שיעורי 1. (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 75ו(א) לפקודה לשנת המם 1997
ת יוגדלו כך שלכל מקדמה יווסף שיעור ממנה במפורט להלן: נ ש ת ל ו מ ד ק מ ז  ד

1 י 1 ן 1 , 9 7 

 (ו) אם השנה הקובעת היא שנת המס 992ו ועד בכלל - 60%-,

 (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 993 ו - 45%;

 (3) אם השנה הקובעת היא שנת המם 994 ו - 30%;

 (4) אם השנה הקובעת היא שנת המם 995ו - 15%.
 (ב) לעגין סעיף 180(בץ1) לפקודה יוגדל ב־>»<10 סכום המס שנישום חייב לשלמו
 לשנת המס 997 ו בשל דו״ח שהגיש לשנת המס 996 ו, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות

 לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן(א).
 ט׳׳ז בכסלו התשנ״ז(27 בנובמבר 1996)

 נחמ 3-350) ד ן מ ר י ד ו ר
 שר האוצר

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

 תקנות שירותי הכבאות (משמעת)(תיקון), התשנ״ז-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, התשי״ט-959ו', אני מתקין תקנות
 אלה:

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות שירותי הכבאות (משמעת), התש״ם-1980ג (להלן - התקנות
 העיקריות), בסופה יבוא ״היה הנאשם המפקד או סגנו, ידון על ידי המפקח או מי שהמפקח

 הסמיך לענין זה״.

 ם״ח התשי״ט, עמי 199; התשנ״ו, עמי 40.
 ק״ת התש״ם, עמי 2181; התשמ״א, עמי 278.
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 2. בתקנה 5.לתקנות העיקריות, אחרי ״נובח המפקד״ יבוא ״או המפקח״. • תיקון תקנה 5

 3. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. תחילה

 ב״ד בחשון התשנ״ז(6 בנובמבר 996ו)
ה ס י ו ו ס ה י ל  >חמ ל0-128 א

 שר הפנים

(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה)  תקנות הביטוח הלאומי
 (תיקון), התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 221, 222 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-995ו', לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), תיקון תקנה 4
 התש״ם-980ו, תקנות משנה (אץ2), (בץ2), (ג) ו־(ד) - יימחקו.

 2. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בטבת התשנ״ה (ו בינואר 1995) (להלן - יום תחילה ותחולה
 התחילה).

 (ב) הוגשה תביעה לגמלה בתוך 3 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה, תשולם
 הגנולה לזכאי גם בעד התקופה שמיום התחילה ועד להגשת התביעה, אם תובע הגמלה לא

 היה זבאי לה אלמלא תקנות אלה.

 ר בכסלו התשנ״ז (17 בנובמבר 1996)
י ש י י ל  נדומ 3-2146) א

 שר העבודה והרווחה
 י סייח התשג״ח, עמי 207.

 2 ק״ת התש״ם, עמי 1906: התשנ״ו, עמי 958 (1442).

 הוספה לתוספת
 החמישית

 תקנות התעבורה (שינוי התוסטת החמישית לפקודה), התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה1 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 שם בעל הרכב, מספר זהותו
 ומענו, כבל הדרוש לבעל
 הזכיון לשם הפעלת כביש

 אגרה לפי הזכיון.״

י ו ק ל ח צ  י
 שר התחבורה

 1. בתוספת החמישית לפקודה, בסופה יבוא:

 ״5. מי שבידו זביון בר־ תוקף להפעלת. כביש
 אגרה לפי חוק בביש אגרה(בביש ארצי לישראל),
 התשנ״ה-995ו2, או חוק כבישי אגרה (מנהרות

 הכרמל), התשנ״ה-995ו5.

 ח׳ בכסלו התשנ״ז(9ו בנובמבר 996 ו)
 (דומ 3-83)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 172: סייח התשמ״ה, עמי 56.
 ם״ח התשנ״ה, עמי 490.
 סייח התשנ״ה, עמי 493.
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 צו הטלגרף! האלחוטי(אי־תחולת הפקודה)(מם׳ 2) (תיקון), התשנ״ז-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל׳׳ב-972וי,
 אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף ו י וי; בסעיף 1(1) לצו הטלגרף האלחוטי (אי־תחולת הפקודה) (מס׳ 2), התשמ״ב-982ו2,
 אחרי פסקת משנה (ז) יבוא:

 ץח) הפועלים בתדרים 72.190,72.080,72.070,53.600,53.300,50.960,50,920,50.840,
 72.240, 72.430,72.310, 72.980, 75.710,75.430 ו־75.990 מה״ץ, שהםפקם אינו עולה על
 500 מיליוואט ואשר מופעלים מדרום לקו הרוחב 3302 צפון (קו רוחב 271 ברשת

 ישראל)״.

 י״ד בכסלו התשנ״ז(25 בנובמבר 1996)
 (חמ 3-1504)

ת נ ב ר ל ו מ י  ל
 שרת התקשורת

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמי 566: התשנ״ד, עמי 47.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 525; התשנ״ו, עמי 1501.

 כללי רשות השידוד (ממונה על קבילות הציבור), התשנ״ז-1996

, באישור  בתוקף סמכותו לפי סעיפים 22א(ב) ו־33 לחוק רשות השידור, התשב״ה-965וי
 השר ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובע הוועד המנהל את הכללים

 הבאים:

 טרק א׳ - פרשנות

 הגדרות 1. בכללים אלה -
 ״הרשות״ - רשות השידור;

 ״המנהל הכללי״ - המנהל הכללי של הרשות-,
 ״הממונה״ - הממונה על קבילות הציבור ברשות.

 פרק ב׳ - תלוגה לממונה

 2. כל אדם רשאי לפנות לממונה, לקבול או להתלונן בפניו על בל ענין הנוגע למשדרי
 הרשות או לאופן פעולתה של הרשות (להלן - תלונה).

 3. התלונה תוגש בכתב במישרין לממונה, היא תהיה חתומה ביד המתלונן ויצוינו בה
 שמו ומענו, תיאור הענין שעליו נסבה התלונה, המועד שבו אירע וכל פרט אחר הגוגע לענין

 והעשוי לסייע לבירור יעיל של התלונה.

 סמכויות מקבילות 4. (א) ראה הממונה כי גוף אחר ברשות מוסמך לדון, להכריע או להשיב על התלונה
 שנשלחה אליו, רשאי הוא שלא לטפל בה אלא להעבירה לטיפולו של אותו גוף לאחר

 שדיווח על בך לוועד המנהל.

 י ם״ח התשכ״ה, עמי 106; התשג״ד, עמי 245.

 זכות הפניה
 לממונה

 הגשת תלונה
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 תלונות שאין
 לברר אותן

 אופן הבירור

 הפסקת הבירור

 ממצאי הממונה

 (ב) העביר הממונה תלונה לגוף אחר ברשות, יודיע על כך למתלונן בכתב.

 5. (א) לא יהיה בירור בתלונות אלו:

 (ו) תלונה בענין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או
 בית דין הכריע בו לגופו:

 (2) תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;

 (ג) תלונה בענין שלגביו בבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו בנציב
 תלונות הציבור לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה [נוסח משולב],

 התשי׳׳ח-958וג.

 (ב) הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן (א) אין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן
 בכתב שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

 6. (א) הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור
 להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

 (ב) הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו ויתן לו הזדמנות
 נאותה להשיב עליה: הממונה רשאי לדרוש בי התשובה על התלונה תעשה בתוך תקופה

 שיקבע.

 (ג) הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם
 אחר, אם ראה בכך תועלת.

 (ד) לצורך הבירור רשאי הממונה לדרוש מכל עובד או בעל תפקיד ברשות להתייצב
 לפניו ולתת לו, תוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים
 לדעת הממונה לעזור בבירור התלונה-, מי שנדרש להתייצב או למסור ידיעה או מסמך
 כאמור, חייב למלא אחר הדרישה והוראות סעיף וו לחוק ועדות חקירה, התשכ״ט-968וג,

 יחול׳, בשינויים המחויבים, על סירוב למלא אחר הדרישה.

 7. (א) הממונה יפסיק בירור תלונה אם ראה כי לכתחילה לא היה מקום לבירורה,
 ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את

 תלונתו.

 (ב) הממונה יודיע למתלונן ולמי שהתלונה נוגעת לו, בכתב, שהפסיק את הבירור
 ויציין את הנימוקים לכך.

 8. מצא הממונה, בתום הליך הבירור שהתלונה היתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ינהגו
 כמפורט להלן:

 (ו) ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו-,

 (2) העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי - רשאי הממונה להצביע לפני מי
 שהתלונה עליו על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לבך;

 (3) מי שהתלונה עליו או הממונה עליו, יודיע לממונה תוך המועד שנקבע כאמור
 בפסקה (2) על האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי;

 ס יה התשי״ח, עמי 92.
 ס ״ח התשב״ט, עמי 28.
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 (4) הצביע הממונה על הצורך בתיקון ליקוי באמור בפסקה (2) - תעקוב ועדת
 הביקורת של מליאת הרשות אחר יישום המלצותיו;

 (5) • העלה בירור התלונה חשד שנעברה עבירה פלילית - יביא הממונה את הדבר
 לידיעת היועץ המשפטי של הרשות ויודיע על בך ליועץ המשפטי לממשלה-,

 (6) רשאי הממונה לפנות למנהל הכללי בכתב בדרישה שיורה לשדר את ממצאיו
 בשידורי הטלוויזיה או הרדיו.

 שידור הממצאים 9. (א) המנהל הכללי של הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך, יורה על אופן שידור
 ממצאי הממונה כאמור בסעיף 8(6), בשים לב להמלצת הממונה.

 (ב) הממצאים ישודרו, כבל האפשר בנסיבות הענין, באותה מסגרת שבה שודר
 המישדר שבעטיו נגרמה הפגיעה ובסמוך לאחר שידורו.

 (ג) בעת שידור הממצאים יצוין בי הם ממצאי הממונה ויצוין מועד השידור המקורי
 שבו נעשתה הפגיעה כאמור.

 0ו. מצא הממונה כי אין יסוד לתלונה יודיע על ממצאיו למתלונן ובן למי שהתלונה
 נוגעת אליו.

 11. (א) הממונה יגיש למליאה, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולותיו.

 (ב) משהוגש דין וחשבון באמור בסעיף קטן(א), הוא יהיה פתוח לעיון הציבור.

 (ג) דין וחשבון שהגיש הממונה וכן כל מסמך אחר שפרסם או הכין במסגרת מילוי
 תפקידו, או הודעה שנמסרה לו אגב מילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או

 משמעתי.

 12. (א) הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מינויו של הממונה וכן הודעה על מענו
 לצורך הגשת תלונות.

 (ב) הרשות תפרסם מזמן לזמן, לפי הנחיות המנהל הכללי, הודעות באמצעי
 התקשורת ובהן שמו של הממונה והמען לפניות אליו.

 13. אין על הממונה מרות בענין מילוי תפקידיו לפי כללים אלה, זולת מרותו של הדין.

 ט׳ בכסלו התשנ״ז(20 בנובמבר 996ו)
א ר י פ ה ש נ י  ר

 יושבת ראש רשות השידור
 (חמ ו3-275)

 נתאשר.
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה

 ממצא שלילי

 דין וחשבון

 צו התכנון והבניה (אשדוד), התשנ״ז-996ו
, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965וי
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועיריית

 אשדוד, אני מכריז לאמור:

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 ביטול

 תחילה

 הוראת מעבר

 ו. השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון
 מקומי אשדוד (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
 מידה 0,000ו:ו והחתום בידי ביום ו׳ בכסלו התשנ״ז(17 בנובמבר 996ו).

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשדוד וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל

 4. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי אשדוד), התשל״ז-977ו2 - בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 6. דיון או בל פעולה אחרת שהחל בהם מוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה בענין הנוגע
 לשטדו במרחב התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 ר במזלו התשנ״ז(17 בנובמבר 1996)
ה ס י ו ו ס ה י ל  , א

 (חמ 13 ו 3-1)
 ק״ת התשל״ח, עמי 565. שר הפנים

 צו התכנון והבניה (שורקות), התשנ״ז-996ו

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 הוראת מעבר

, ולאתר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי
 עם זזמועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 והמו׳גצה האזורית חבל יבנה, אני מכריז לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי שורקות (להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה
 (שורקות), התשמ״ח-987ו2, ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה כמםומן בקו בחול בתשריט הערוך
 בקנה מידה 0,000ו:ו והחתום בידי ביום ר בכסלו התשנ״ז(7ו בנובמבר 1996) והוא תואם את

.  תחוב׳ המועצה אזורית חבל יבנהג

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הווע־ה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 שורקות וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

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

 המקומי.

 ו׳ בכסלו התשנ״ז(7ו בנובמבר 0996
ה ס י ו ם ו ה י ל  א

 (חמ ג ו 3-11)
 טיח התשכ״ה, עמי 307. שר הפנים

 ק״ת התשמ״ח, עמי 686; התשנ״ה, עמי 1415.
 ק׳ ת התשנ״ו, עמי 504 ועמי 854.
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 הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התשנ״ז-1996
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)

(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:  (מם׳ 2), התשל״ג-973וי

 הגדלת סכומים ו. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנות, מיום כ״ב בטבת
 התשנ״ז(ו בינואר 997ו) כך:

 ״(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד־פעמית במפורט להלן:
 בשקלים חדשים
~ ~ ~ ~ ~ ~ ! 

 (ו) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 650
 (2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 628,ו
 (3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 3ו לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 628,ו

 (4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
 לפי סעיף 8ו(א) לחוק 628,ו

 (5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 80״
ך ך י א ^ י  י׳ בכסלו התשנ״ז(ו2 בנובמבר 996ו) נ

 >חמ 5-1172) המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 ק״ת התשל״ג,יעמי 1540; התשמ״ז, עמי 1240; התשנ״ו, עמי 1034.

 הודעת שמאי מקרקעין, התשנ״ז-1996
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46(ג) לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-963וי (להלן -

 התקנות), אני מודיעה לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 46(א) לתקנות, מיום ב״ב בטבת
 התשנ״ז(ו בינואר 997ו), כדלקמן:

 "(א) אלה האגרות שיש לשלם: בשקלים חדשיס

 (ו) רישום בפנקס(תקנה 2) 362
 (2) בחינות (תקנה 7) -

 (א) בחינות מוקדמות, לכל נושא 183
 (ב) בחינות סופיות, לבל נושא 216
 (3) בקשה לפטור מבחינות(תקנה 5ו), לכל נושא 89
 (4) רישום כמתמחה(תקנה 7 ו) 89
 (5) אישור גמר התמחות(תקנה 25) 89
 (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות(תקנה 28) 89

 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין 537״

 י׳ בכסלו התשנ״ז(ו2 בנובמבר 0996 1,

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 ק״ת התשכ״ג, עמי 443ז; התשמ״ז, עמי 1279; התשנ״ו, עמי 1155.
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 הודעת המקרקעין(אגרות), התשנ״ז-1996
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות המקרקעין(אגרות), התשל״ה-974ו' (להלן -

 התקנות), אני מודיעה לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ״ב בטבת הגדלת סכומים
ו בינואר 997ו), כדלקמן: ) ז ׳  התשנ

 ״תוספת
 (תקנה 2)

 בשכירות, במשכנתאות, ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים
 האחרים כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחות ולהקלות ולשאר

 ההוראות שבפרק ב׳ לתקנות, אשר יראו אותם בחלק מכל הוראה שבתוספת לפי הענין.

 ו. שבירות, שבירות משגה והעברתן -

 (א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

 (ו) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
 מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות
 או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה
 יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־80 שקלים חדשים-, דין חלק של שנה כדין

 שנה:

 (2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה
 יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

 (1:) הוגשה בקשה לרישום -

 (ו) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי
 הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף

 זה: או

 (2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות
 הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשגה הוא תאגיד כאמור בפסקה
 (ו) - תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור - 80 שקלים חדשים.

 0:) בהעברת שכירות או שבירות משנה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן
 שנשאר עד תום תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתה עמה ברירה
 להאריך את תקופתה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל

 התקופות שבהן יבולים להאריכה לפי הברירה.

 (ו־) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השבירות לטובת קרובו של
 המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא

 תפחת מ־80 שקלים חדשים.

 (ה) ביטול רישום שכירות או שכירות משנה - האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום
 שכירות או שבירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות

 המתבטלת.

 ק״ח התשל״ה, עמ׳ 222; התשמ״ז, עמ׳ 1264; התשנ״ו, עמי 54וו.
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 (ו) תיקון תנאי השכירות -
 (ו) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות

 לתקופה שהוספה׳,

 (2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות
 לתקופה שנגדעה;

 (3) בכל מקרה אחר - 80 שקלים חדשים.

 2. משכנתה -

 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה - 80 שקלים
 חדשים-,

 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה - 80 שקלים חדשים:

 (ו) העברת משכנתה:
 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה:

 (3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או
 בשם החייב:

 (4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או
 למנהל עזבונו;

 (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:
 (ו) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה:

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 80 שקלים חדשים.

 3. ירושה -

 (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 80 שקלים חדשים.

 (ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק
 חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-949ו2 - פטור מכל אגרה.

 (ג) העברת שבירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור
 של יורש, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 80 שקלים

 חדשים. י

 (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון, או
 של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה של
 רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עזבון במקרקעי העזבון במישרין;
 במקרה האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעד רישום אותה עסקה או מס

 רכישת מקרקעין שחל עליה.

 (ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממגהל עזבון, ליורש על פי צו ירושה -
 80 שקלים חדשים.

 (ו) במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר, תשולם
 האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף ו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח בי
 השבירות הקודמת נתבטלה מבוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה

 נרשמת ליתרת התקופה.

 סייח התש״ט, עמ׳ 13.
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 4. רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון -

 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 80 שקלים חדשים, בנוסף לכל אגרה אחרת
 המשתלמת לפי תוספת זו, אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם

 אחת בלבד.

 5. &ח:ול (פרצלציה) ואיחוד -

 (א) בעד פיצול - 80 שקלים חדשים בעד בל חלקה שנוצרה בפיצול;

 (ב) בעד איחוד - 80 שקלים חדשים בעד בל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם
 אחרות לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 6. בתים משותפים -
 בשקלים חדשים

 (א) רישום בית משותף -
 (ו) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 80
 (2) בעד רישום הבית באמור, לגבי כל דירה 48

 (ב) תיקון צו רישום -

 (ו) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 80
 (2) עם הגשת טענות 80
 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 48

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

 (ו) בעד הבקשה לביטול 80
 (2) עםהגשתטעגות 80

 (3) בוטל הרישום ותוך שבועיים מיום מתן צו הביטול
 הוגשה בקשה לרישום הבית מחדש בפנקס הבתים
 המשותפים, והוכח להנחת דעתו של מפקח בי הביטול
 והרישום מחדש קשורים בביצוע הוראה של הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה או נובעים ממנה, יהיו הבקשה
 לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה; המפקח רשאי
 להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן

 הצדק לעשות כן.

 (ד) רישום תקנון מוסכם -

 (ו) בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 80
 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם, 80

 (ה) הכרעה בםבםובים -

 בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ר׳ לפרק ו׳ של החוק יחולו ההוראות החלות
 על אגרות המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.

 (ו) בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות - פטור מאגרה.

 7. נסחים והעתקים מפנקסים וממסמכים - בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל
 נכס או זכות או מסמך הקשור בו -
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 בשקלים חדשים

 ל־5 דפי צילום או חלק מהם 46

 ל־0ו דפים נוספים או חלק מהם 30

 לכל הדפים הנוספים או חלק מהם 50

 8. עיון -

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון - 46 שקלים חדשים.

 9. תיקון בפנקס -

 (א) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח באמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין(ניהול
 ורישום), התש״ל-969ו5(להלן - תקנות הרישום), אם הטעות נגרמה בעטיו של

 הרשם - פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 80 שקלים חדשים.

 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 35ו לחוק - פטור מאגרה.

 (ג) מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך, או על פי הוראות הממונה או
 רשות מוסמכת אחרת, תשולם האגרה ל£1י מהות הפעולה.

 10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 165 שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע
 יותר מעובד אחד - תוספת של 65 ו שקלים חדשים בעד בל עובד נוסף.

 (ב) אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים - תיגבה מלוא האגרה
 לגבי כל מקום וכל תיק.

 וו. רישום זיקת הנאה -

 (א) בעד רישום זיקת הנאה - 80 שקלים חדשים, בעד כל רישום לגבי החלקה
 הכפופה ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

 (ב) בעד מחיקת רישום זיקת הנאה - בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה
 ובעד בל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית - 48 שקלים חדשים.

 2ו. רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין - 2% משוויים של המקרקעין או של
 הזכות.

 13. הערת אזהרה -

 (א) בעד רישום הערת אזהרה -

 (0 בעד בל רישום - 80 שקלים חדשים.

 (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
 המשותפים והבית נבנה על מספר חלקות - 80 שקלים חדשים בעד רישום הערת

 האזהרה על בל החלקות.

 (3) היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו
 על מספר חלקות - 80 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את

 ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד,מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 48 שקלים חדשים.

 5 ק ״ת התש ״ל, עמי 657.
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 4ו. הערה על הגבלת בשרות -

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת בשרות, בעד כל רישום - 80 שקלים תרשים.

 5ו. הערה על הצורך בהסכמה -
 0¡) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 80 שקלים חדשים.

 (ג:) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 48 שקלים חדשים.
 6ו. אגרת בקשה -

 (א) בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם(למעט בקשה לנסח רישום)
- 21 שקלים חדשים, בנוסף לאגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.

 (ב) הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעין והחליט הרשם כי המסמכים
 שצורפו לבקשה אינם קבילים - תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן(א), בעד

- בקשה נוספת שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.

 דו. שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -
 (;צ) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים
 הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם של לשבה אחרת - 80 שקלים חדשים לבל

 עסקה.
 (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים, ולאחר מכן לא הושלמה העסקה,

 לא תוחזר האגרה, אלא אם כן החליט הממונה להחזירה, כולה או מקצתה.

 8 ו. שינוי שם -

 'רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז-956ו*, פטור מכל אגרה.

 9ו. מחיקת רישום של זכות שפקעה -
 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 48 שקלים חדשים.

 20. ויישום זכות קדימה -
 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 80 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 48 שקלים חדשים.

 ו2. ג:ל רישום ובל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו - 80 שקלים חדשים.״

 י׳ בבטלו התשנ״ז(ו2 בנובמבר 996ו)
ד ר י א ל י  (דומ 48״-ג) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 4 סיידו התשט״ז, עמי 94.

 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות),
 התשנ״ז-996ו

 ,:תוקף סמכותי לפי תקנה 6א(ג) לתקנות הפטנטים(נוהלי הלשכה, סדרי הדין, מסמכים
 ואגרות), התשכ״ח-968ו' (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:

 ק״ת התשב״ח, עמי 1104; התשנ״ו, עמי 951.
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 הגדלת סכומים ו. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת השניה לתקנות החל ביום
 כ״ב בטבת התשנ״ז(1 בינואר 1997) כך:

 ״תוםטת שניה
 (תקנה 6)

 ץא) ו. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף ו ו(א) לחוק 699

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 73(א),
 170 ו־ו17 לחוק או תקנות 46ו(א) ו־49ו(א) 157

 (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת
 הפטנט לפי סעיף 23 לחוק 157

 (ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זבות לבקשה
 לפטנט לפי סעיף 69 ו לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו 157

 (ד) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף 69 לחוק 157

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
 לפי תקנה 35(א) 470

 4. עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד(ג) ו־164 לחוק
 או לפי תקנות 5(א) או ד8(ג) להארכת כל מועד,

 בעד כל חודש או חלק ממנו 42

 5. (א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד
 מהסעיפים 25, 30, ו6, 67, 73(ג), 7 ו ו, 24ו(ב), 33ו, 70 ו ו־ו7ו

 לחוק וכן תקנות ו00,8ו ו־95ו 470

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי

 תקנה 42 או 46(א) 470

 (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 470

 (ד) עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו

 לפי סעיף 59 לחוק 470

 6. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:

 (א) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים
 מיום מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט 04 ו

 (ב) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך
 הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 209

 (ג) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית
 מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה נוספת של ארבע שנים 252,ו

 (ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 2,609

 (ה) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים 31ו,3
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 בשקלים חדשים

 (ו) אגרת חידוש כוללת לתשלום לפגי תום שלושה חודשים

 מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו 784׳6

 7. אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק 699

 8. אגרת מסירה לפי סעיף 48ב(א) לחוק 365

 9. עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף ו2א לחוק,
 או לבטל ביטול לפי סעיף ו2ב לחוק 157

 0ו. עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה,
 לכל חודש או חלק ממנו 31

 ו ו (א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום
 כעורך פטנטים לפי סעיף 43 ו לחוק, וכן עם הגשת הבקשה

 להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 42 ו לחוק 115,.

 (ב) אגרה שנתית לעורך פטגטים לפי סעיף 45 ו לחוק 115

 2 ו. בעד אישור או העתק בל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
 סעיף 68 מב) לחוק ו3

 3 ו. (א) בעד צילום פירוט, שרטוט או כל מסמך, לפי סעיף 68ו(ב)
 לחוק, לכל עמוד 2

 (ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 68ו(ב)

21 
4 

 דמי הפרסום שהודעה
 עליהם מתפרסמת

 מזמן לזמן ברשומות״

ד ר י א ל י  נ
 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 לחוק, לכל עמוד

 נדרש הצילום תוך שבוע -

 ( ו) לכל עמוד מחמשת העמודים הראשונים

 (2) לכל עמוד נוסף

 (ג)

 4ו. אגרת פרסום

 י׳ בכסלו התשנ׳׳ז(ו2 בנובמבר 996ו)
 (חמ 5-884)

 הודעת הסיוע המשפטי, התשנ״ז-996 ו
 בת •קף סמכותי לפי תקנה ו1א(ד) לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-973וי (להלן -

 התקנות), אני מודיעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 996 ו לעומת המדד שפורסם בחודש שינוי סכומים
 אוגוסט 1995, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיפים ו(ב) ו־2(א) בתוספת השניה לתקנות,

 החל ביום ב״ב בטבת התשנ״ז(ו ביגואר 997ו), כמפורט להלן:

 י ק״ת התשל״ג, עמי 2048: התשנ״ה, עמ׳ 1754; התשנ״ו, עמי ג578.
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 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3»

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום
 לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי,

 התשמ״ד-984ו2.
 (ב) שברו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 253 שקלים חדשים למבקש אחד בבל
 ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 381 שקלים חדשים למבקש אחד.״

 ״תוספת שניה
( ו  (תקנה ו

 ״(ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(אץ3), יקבל שבר טרחה בשקלים חדשים
 כמפורט להלן:

 (ו) (א) בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין הארעי
 לעבודה, בית המשפט העליון(התרת נישואין, בקשות בפני רשם בית המשפט העליון):

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין,

 ישיבה לאישור
 הסכם, ישיבה
 שלא מתקיימת

 סיכומים
 בכתב

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה
 להוכחות

 דיון
 מוקדם/

 קדם משפט
 לימוד ענינו
 של מבקש

 תביעה 626 261 313 261 261 05 ו
 הגנה 626 261 313 261 261 105
 המרצות 261 156 156 156 156 105
ד ג׳ 261 156 156 156 156 105  הודעת צ

 (ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום במספר תביעות או המרצות בין
 אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי

 התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

 (2) (א) בית משפט לעניני משפחה:

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין,

 ישיבה לאישור
 הסכם, ישיבה
 שלא מתקיימת

 סיכומים
 בכתב

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה
 להוכחות

 דיון
 מוקדם/

 קדם משפט
 לימוד ענינו
 של מבקש

 תביעה בתיק
 עיקרי 626 261 3ו3 ו26 261 105
 הגנה 626 261 3ו3 261 261 105
105 156 156 156 1S6 261 המרצות 
ד ג׳ 261 156 156 156 156 105  הודעת צ

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 (ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום במספר תביעות או המרצות בין
 אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שבר טרחה, בדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי

 התעריף הגבוה יותר.

 (ג) בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי משנה
 ובבקשות ביניים, יראו אותן בבקשה אחת לצורך חישוב שבר טרחה.

 (ד) כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה
 הראשונה בתיק העיקרי, תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה, כלימוד ענינו של מבקש

 בדמרצה.

 (3) בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:

 ישיבה לשמיעת
 פסק דיו או החלטה,

ו סיכומים ישיבה לאישור הסכם, נ י נ  לימוד ע
 של מבקש ישיבה בכתב ישיבה שלא מתקיימת

83 208 208 522 

 (4) הוצאה לפועל:

 בקשה להוצאה לפועל,
 למעט בקשה מסוג הופעה בפני ראש
 דחיית דיון, ההוצאה לפועל או

 הזמנת עדים בפני מי מטעמו

 בקשה לביצוע
 פסק דין, טענת ״פרעתי״,

 איחוד תיקים

208 208 261 

 (5) בית המשפט העליון:

 לימוד ענינו
 הגשת בג״צ של מבקש ישיבה

 בג׳׳ץ 2,086 730
 ערעור 834 730
 בקשת רשות ערעור 730 626

 (6) פעולות נוספות בבל הערכאות:

 מסירה אישית, מסירה אישית, עריכת תיקון הסכם
 בחוך העיר מחוץ לעיר הסכם לאחר חתימה

 ביקור במקום
 על פי צו בית
 הודעה/תגובה/ משפט/בית דין

 בקשה (ללא או על פי הוראת
 תצהיר תומך) ראש הלשכה

 a 156 65 86 313 54״
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 ״(א) מי שנתמנה לפי תקנה 4(^X3) ליתן שירות, למעט שירות המפורט בסעיף (1ב), יקבל שכר
 טרחה כמפורט להלן:

 טור א׳ טור ב•
 השירות בשקלים חדשיכו

 (ו) התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים 05ו
 (2) התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים 208
 (3) חוות דעת בכתב (בולל התייעצות) . 313
 (4) מכתב התראה 37

 (5) עריכת תצהיר 05 ו
 (6) הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת 05ו״

 י״ד בכסלו התשנ״ז(25 בנובמבר 96?י) נ י ל י א ר ד
 (חמ 7ב3-2) המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 הודעת העמותות (אגרות), התשנ״ז-1996
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ה) לתקנות העמותות (אגרות), התשנ״ב-992ו' (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי אגרות ו. עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ״ב בטבת
 התשנ״ז(ו בינואר 997ו) כדלקמן:

 ״תוספת
 (תקנה ו)

 בעד השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום הנקוב בצדם:
 ו. בעד בקשה לרישום -

 ( ו) עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 225
 (2) אגודה קיימת בעמותה לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי

 פרסום ברשומות 225
 2. אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

 (1) עיון בתיק עמותה או בתיק בקשה לרישום עמותה, במסמכים
 שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי בל עמותה 9 ו

 (2) קבלת מידע באמצעות המחשב -
 עד 2 עמודים, לבל עמוד 10

 לבל עמוד נוסף 6
 (3) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיקי

 העמותות, לגבי כל עמוד 6״

י ׳ ג ע ל ק ם ר מ  ט׳ בכסלו, התשנ״ז(20 בגובמבר 996 ו) ע
 (חמ 89גי-5) המנהל הכללי של משרד הפנים

 ק״ת התשנ״ב, עמי 649; התשנ״ו, עמי 87 ו.
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