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 צו בית המשפט לענייני משפחה(הסמכת בית משפט השלום בתל־ אביב-יפו),
 התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-995וי

 (להלן - החוק), ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״מחוז״ - כאמור בהודעה של חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי

, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים.  גבולותיהם2

, מוסמך לשבת בבית  2. בית משפט השלום בתל־אביב-יפו שמקום מושבו ברמת גן3

 משפט לענייני משפחה, וייקרא ״בית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל־אביב

 והמרכז״.

 3. תחום שיפוטו של בית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל־אביב והמרכז לעניין
 החוק הוא מחוז תל־אביב ומחוז המרכז.

 4. בית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל־אביב והמרכז מוסמך לדון בכל הנושאים

 שנקבעו בסעיף ו לחוק, למעט עניינים המפורטים בסעיף ו(6ץה) בו.

 5. בטלים -

 (ו) צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות תל־אביב

 והמרכז), התשנ״ה-995ו";

 (2) צו בית המשפט לענייני משפחה(הסמכת בתי משפט במחוזות תל־אביב והמרכז
. - ענייני אימוץ), התשנ״ו-996ו5

 6. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בשבט התשנ״ז(12 בינואר 1997).

 7. תובענות בענייני משפחה שהוגשו לפני תחילתו של צו זה, לבתי המשפט לענייני

 משפחה במחוז תל־אביב ובמחוז המרכז לפי הצווים האמורים בסעיף 6, יועברו לבית

 המשפט לענייני משפחה למחוזות תל־אביב והמרכז.

 הסמכת בית
 משפט השלום
 תל־אביב־יפו

 ברמת־גן

 תחום שיפוט

 סמכות שיפוט

 תחילה

 העברת תובענות

י ב ג נ י ה ח  צ
 שר המשפטים

 ב׳ בטבת התשנ״ז(30 בדצמבר 1996)
 (דומ 3-2463)

 סייח התשנ״ה, עמי ג39.
 י״פ התשי״ז, עמי 761.

 ק״ת התשנ״ז, עמי ?
 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 1950.

 ק״ת התשנ״ו, עמי 266.

 צו בתי המשפט (הקמת בתי־משפט שלום ואזור שיפוטם)(תיקון),
 התשנ״ז-ד99ו

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י
 מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), התש״ך-21960

 (להלן - הצו העיקרי), הסיפה, החל במלים ״מקום מושבו״ - תימחק.

 1 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.

 2 ק״ת התש״ך, עמי 664; התשמ״ז, עמי 285.
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 2. אחרי סעיף 2א לצו העיקרי יבוא: הוספת סעיף 2ב

 ״מקונו מושב 2ב. מקום מושבו של בל אחד מבתי־משפט השלום המנויים בסעיף 2

 יהיה תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא; נקרא בית־משפט על

 שם של יותר מרשות מקומית אחת, יהיה מקום מושבו הרשות המקומית

 ששמה נזכר ראשון; ואולם לבית משפט השלום בתל־אביב-יפו יהיה

 מקום מושב גם ברמת־גן.״

 ב׳ בטבת התשנ״ז(30 בדצמבר 1996)
 (חמ 3-544) , צ ח י ה נ ג ב י
 שר המשפטים

 תקנית התכנון והבניה (חישוב .שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)
 (תיקון), התשנ״ז-1997

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965י

 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתבניות ובהיתרים), תיקון תקנה 1

 התשג״ב-21992 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי הגדרת ״מגרש״ יבוא:

 ״״מצללה(פרגולה)״ - כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה(היתר לעבודה מצומצמת),

 התשכ״ט-51968-,

 ״מרפסת גג״ - כהגדרתה בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר

;״  תנאיו ואגרות), התש״ל-970ו4

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 4

 ״(י) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יראו שטח מצללה כשטח מקורה, ובלבד

 שהמצללה עומדת בתנאים האלה:

 (1) היא הוקמה בגג או במרפסת גג, בחצר בית מגורים, בחצר בית אבות, בחצר

 בית ספר או בחצר גן ילדים;

 (2) שטח המצללה לא עלה על השטחים המפורטים להלן:

 (א) בגג או במרפסת גג - 1/3 משטח הגג או מרפסת הגג או על פני שטח

 של 10 מטרים רבועים, הכל לפי הגדול יותר;

 (ב) בחצר בית מגורים - עד 15 מטרים רבועים או עד חמישית משטח

 החצר, הכל לפי הגדול יותר; ובלבד ששטח המצללה לא יעלה על 50

 מטרים רבועים;

 (ג) בחצר בית אבות, בית ספר או גן ילדים - 1/5 משטח החצר.

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמ׳ 450; התשנ״ו, עמ׳ 110.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 798; התשנ״ו, עמי 169.

 5 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 560; התשמ״ט, עמי 913; התשנ״ז עמי 325.

 4 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1841.
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 (3) עלה שטח המצללה על השטחים הקבועים בפסקה(2) יבוא השטח העודף

 במנין השטח העיקרי המותר לבניה.

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 י״ב בטבת התשג״ז(22 בדצמבר 1996)

ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ 42ג3-2) א
 שר הפנים

 תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מעומעמת)(תיקון), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965 ו י, ולאחר התייעצות

 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו ו. בתקנה ו לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ״ט-968ו2
 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) אחרי ההגדרה ״מהנדס״ יבוא:

 ״״מצללה (פרגולה)״ - מבנה ללא קירות שתקרתו משטח הצללה הנסמך על

 עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה

 מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו•,״

 (2) בהגדרה ״עבודה מצומצמת״, במקום ״1.50 מטר״ יבוא ״1.50 מטרים והתקנת

 מצללה;״ ובסופה יבוא ״ובניית מיתקנים לפינוי אשפה ומיתקנים לאחסון גז ביתי;״

 (3) אחרי ההגדרה ״עבודה מצומצמת״ יבוא ״קו בנין״ - במשמעותו בתקנות

 תיקון תקנה 3 2. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות -

 (1) במקום פסקה 4 יבוא:

 ״(4) בבקשה להתקנת תנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת, מיתקן לדלק נוזלי

 לתנור הסקה דירתי ומיתקן לאחסון גז ביתי - מסר למהנדס בכתב פרטים על

 גודל התנור וםוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק' נוזלי

 וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, וסוגו ומיקומו של המיתקן לאחסון גז ביתי וסוג הגז

 שבמכל.

 (5) לבקשה להקמת מצללה - צירף פרטים בדבר מיקומה וגודלה, ולפי דרישת

 המהנדס - גם חישובים סטטיים״,

 (2) תקנת משנה (ב) תסומן(ג) ולפניה יבוא:

 ״(ב) הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים בכל הנוגע ליציבות הבנק ובטיחות

 הציבור ולעיצובו האדריכלי.״

 הבניה.

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450; התשנ״ו, עמי 10 ו.
 ק״ת התשכ״ט, עמי 560; התשמ״ט, עמי 913.
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 אחרי תקנה 3 יבוא: הוספת תקנה גא

 ״3א. מצללה יכול שתבלוט מעבר לקו הבנין עד 40% אל תוך המרווח שבין קו הבנין

 לבין גבול המגרש.״

.3 

 4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״ב נ:טבת התשנ״ז(22 בדצמבר 1996)
ה ס י ו ו ס ה י ל  (חט 3-547) א

 שר הפנים

 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה)(תיקון),
 התשנ״א-991 ו (תיקון), התשנ״ז-ד99 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב(א^) לפקודת בריאות העם, 1940', אני מתקין תקנות

 אלה:

 ו. האמור בתקנה 2 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה)(תיקון), תיקון תקנה 2

, יסומן(א) ואחריו יבוא:  התשנ״א-991ו2

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לאשר אספקת מי שתיה

 בעכירות עד 3 יחידות עבירות נפלומטריות ממקור מי שתיה מסוים, ובלבד

 שהתקיימו התנאים שלהלן להנחת דעתו של המנהל:

 (ו) הספק החל בהקמת מיתקן לטיפול במים (להלן - המיתקן) שכשיופעל,

 יוריד את עכירות המים ליחידת עכירות נפלומטרית אחת;

 (2) לפי לוח הזמנים להקמת המיתקן והשלמתו, המיתקן יופעל תוך פרק זמן

 סביר.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בטבת התשנ״ז(ו בינואר 1997). תחילה

 כ״א בטבת התשנ״ז(31 בדצמבר 1996)
א צ ע מ ש ו ה  (חמ 3-1022) י

 שר הבריאות

 עיר 1940, תום׳ 1, עמי 191; ם״ח התש״ל, עמ׳ 102.
 ק״ת התשנ״א, עמי 009; התשנ״ו, עמי 438.

 עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה),
 התשנ״ז~1997

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996 י

 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ס״ח התשנ״ו, עמי 192.
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5 בתוספת ל״הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם ־  1. על אף האמור בפרטים 3 ו

 חל פרק ו׳״2, תהיה רמת הפיקוח על עמילן וגלוקוזה מתוצרת גלעם בע״מ, בתקופה שמיום

 כ״ח בטבת התשנ״ז(7 בינואר 1997) עד יום ב׳ בשבט התשנ״ז(28 בינואר 1997), לפי פרק ה׳

 לחוק.

 כ״א בטבת התשג״ז(31 בדצמבר 1996)

 (חמ 3-2722)

ד ו ד י ר ן מ י ד ק ם נ ר ן ש ת  נ

 שר התעשיה והמסחר ׳ שר האוצר

 הוראת שעה

 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 צו התקנים (פטור ממילוי אחד דרישות תקן רשמי)(מם׳ 5) (תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ז-997ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו(א^) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י

,  1, בסעיף ו לצו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס׳ 3), התשנ״ה-995ו2
 במקום ״540״ יבוא ״660״.

י ק ם נ ר ן ש ת  נ

 שר התעשיה והמסחר

 ט״ז בטבת התשנ״ז(26 בדצמבר 1996)

 (חמ 3-95)

 תיקון סעיף ו

 י ם״ח התשי״ג, עמי 30: התשל״ט, עמ׳ 34.
 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 1417; התשנ״ו, עמי 878.

 הודעת העלילה הספורטיבית (תעודות), התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחלק ג׳ לתוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית

(להלן - התוספת), אני מודיע לאמור: י  (תעודות), התש״ם-980ו

־ב׳ לתוספת, כפי שהם מתוקנים עקב השינויים באגרות  שינויים באגרות ו. הנוסח של חלקים א׳ ו

 המפורטות בהם שאירעו ביום י״ד בתמוז התשנ״ו(ו ביולי 1996) הוא במפורט להלן:

 בשקלים חדשים

85 

5 

 ״חלק אי: אגרות בעד תעודת צולל

 בעד

 (א) תעודת צולל או חידושה(כולל ביטוח), לבל שנה

 (ב) כפל תעודה כאמור בתקנה 12

 ק״ת התש״ם, עמי 1380; התשנ״ו, עמי 590.
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 חלק בי: אגרות בעד רשיונות למרכז עלילה או בעד תעודות להדרכת צלילה

 בשקלים חדשים

 1. בעד -

 (א) רשיון למרכז צלילה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה 237

 (ב) רשיון למרכז צלילה המעיד כי הוא מיועד להיות בית

 ספר לצלילה ספורטיבית, או בעד חידושו, כשתוקפו עד שנה 476

 (ג) כפל רשיון כאמור בסעיפים קטנים(א) ו־(ב) 5

 2. בעד -

 (א) הנפקת תעודת הדרכה 5

 (ב) כפל תעודה כאמור בסעיף קטן(א) 5

 3. בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה ו6 או בעד בל שינון לפי תקנה 30 59״.

 ב׳ בטבת התשנ״ז(2 ו בדצמבר 1996)
ל ן ד ו י ־ צ ן  (חמ3-112,3) ב

 המנהל הכללי של משרד החינוך,
 התרבות והספורט

 הודעת הספנות (ימאים)(משיטי בלי שיט קטנים)(אגרות),
 התשנ״ז-1997

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הספנות(ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים),התשמ״ד-1984'

 (להלין - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני עדכון אגרות  ו

 1996 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום ב״ב בטבת התשנ׳׳ז(ו בינואר

 1997) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת
 (תקנה 25)

 טוראי
 השירות

 בעד -

 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה

 בחינה מעשית למשיט סירה וספינה

 בחינה עיונית למשיט סירה

 בחינה עיונית למשיט ספינה בשיט חופי

 בחינה עיונית למשיט ספינה במסע בין־לאומי

 בחינה עיונית למשיט ספינה/גוררת נוסעים בשכר

 בחינה חלקית, בחינה חוזרת, לכל יחידת מכוון

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)

 (חמ 3-588)

 ק״ת התשמ״ד, עמי 742; התשנ״ו, עמי 1416.

 טור ב׳
 האגרה בשקלים חרשים

44 

132 

132 

179 

280 

132 

 90״

ל ט נ ג נ ם ל ו ח  נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
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 הודעת הנמלים (אגדות שירותי ספנות)(אגרות), התשנ״ז-997 ו

 בהתאם לתקנה ו לתקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התש״ך-960ו' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש'דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני

 1996, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות, ונוסחה מיום ב״ב בטבת התשנ״ז (1

 בינואר 1997) הוא כמפורט להלן:

 ״אגרות בעד ו. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך 73
ם שקלים חדשים: י ת ו י י  ש

 (1) מתן יומן רדיו - טל£ון;

 (2) מתן יומן רדיו - טלגרף״.

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 0996
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  (חמ 3-137) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התש״ך, עמי 1955; התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ו, עמי 1416.

 הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט)(אגרות), התשנ״ז-1997

(להלן -  בהתאם לתקנה 25 לתקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), התשי״ז-1957י
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני
 1996, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א) לתקנות, ונוסחה מיום ב״ב בטבת התשנ״ז(1

 בינואר 1997) הוא כמפורט להלן:

 ״(א) (ו) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אגיה תשולם אגרה של 62 שקלים
 חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 62 שקלים
 חדשים.״

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)
ל ט נ ג נ ל ם ו ח  (חמ 3-2050) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשי״ז, עמי 1630; התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ו, עמי 1417.

 הודעת הספנות (ימאים)(אגרות), התשנ״ז-1997

(להלן - התקנות), נמסרת  בהתאם לתקנה 82 לתקנות הספנות(ימאים), התשל״ו-976וי

 בזה הודעה לאמור:

 י ק״ת התשל״ו, עמי 1542; התשמ״ב, עמי 1331; התשנ״ו, עמי 1417.
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 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני עדכון אגרות

 1996, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה ,מיום כ״ב בטבת

 התשנ״ז(1 בינואר 1997) הוא במפורט להלן:

 ״תום&ת חמישית
 (תקנה 82)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלימ חדשים

 (ו) בחינות לרב חובל, רב חובל בביר, קצין מכונות ראשי, קצץ מכונות

 ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין מכונה ראשון ומתן תעודת הסמכה 1,426

 (2) בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה 1,011

 (3) בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה 357

 (4) בחינה חלקית או חוזרת או.בחינה בעל־פה:

 א. בחינות כמצוין בפרט(1) 719
 ב. בחינות במצוין בפרט(2) 503

 ג. בחינות כמצוין בפרט(3) 179

 (5) בחינה לםיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך 92 ו

 (6) מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 271

 (7) מתן פנקס ימאי(קבוע או זמני) 90

 (8) העברת פיקוד על אניה 90

 (9) עמ1:ור לפני בית הדין המשמעתי 73

 (10) ערעור לפני ועדת ערעור רפואית 301״

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)
ם ל נ ג נ ט ל ו ח  (חמ ci-726 נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(אגרות), התשנ״ז-997ז

 בה יןאם לתקנה 103 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-1982י (להלן -

 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני עדכון אגרות

7 עד 15 בתוספת החמש־עשרה לתקנות ־  1996 השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 5,4,2 ו

 ונוסחם מיום כ״ב בטבת התשנ״ז(1 בינואר 1997) הוא כמפורט להלן:

 ״2. בער בדיקה חוזרת לסירה, ספינה גוררת או ארבה תשולם מחצית האגרה הכוללת של

 הבדיקה הכללית.״

 ״4. בעד בדיקה כללית של אניה תשולם אגרה כדלקמן:

 ק״ת התשמ־ג, עמי 387; התשנ״ו, עמי 1418.
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 תפוסת האניה
 (בטון ברוטו)

 עד 499 802

 מ־500 עד 1599 1,579

 מ־1600 ומעלה 4,998

 5. בעד בדיקה כללית של סירה, ספינה, גוררת וארבה תשולם אגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים
 (א) בדיקה כללית של סירה או ספינה -

 ו. אגרה בסיסית 63ו

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע מעל 6 קילווט, תוספת של 3

 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 3

 4. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 7 מטרים,

 תוספת של 7.80

 (ב) בדיקה כללית של גוררת -

 ו. אגרה בסיסית . 324

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של 3

 (ג) בדיקה כללית של ארבה -

 1. אגרה בסיסית 163

 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 7.80

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 36

 4. אם היא חפרת, תוספת של 36״

 ״7. (א) בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:

 במחלקת סיפון 772

 במחלקת מכונה 772

 במחלקת רדיו 772

 בנושא סניטציה, ארון תרופות, ציוד רפואי 772

 באוטומציה 772

 (ב) בעד בדיקה חלקית באניה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי
 התפוסה.

 (ג) בעד בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של 50%

 מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.

 8. בעד בדיקה מיוחדת בכלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת של

.50% 

 9. בעד מתן היתר שיט, כולל בדיקת כושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, לפי כלי

 השיט בתוספת של 50%.

 10. (א) בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן:
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 האגרה בשקלים חרשים

י 2  רשיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 0

 רשיון שיט וחידוש רשיון 120

 הארכת רשיון שיט 120
1 2  תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 0

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, או

 בהתאם לאמנה לקווי טעינה 120

 סימון תו קיבולת 120

 (ב) פטורים מאגרה -

 (ו) רשיון שיט זמני-,

 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית-,

 (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי.

 11. (א) בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנות אלה, תשולם

 אגרה של 271 שקלים חדשים.

 (ב) בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים תשולם

 האגרה דלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

 עד 499 387

 מ־500 עד 499,ו 534

 מ־1,500 ומעלה 1,098

 12. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27(ד) לתקנות אלה תשולם אגרה זו:

 מהות הבדיקה והאישור הסכום בשקלים חדשים

 מפרטים טכניים של אניה 42ו,2

 מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אניה 3ו3,ו

 שרטוטים בודדים, לכל אחד 106

 ספר יציבות של אניה 2,142

 חישובי יציבות של בלי שיט שאינו אניה 1,313

 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו 10% מאגרת הבדיקה

 ואישור ספר יציבות הראשונה

 בעד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו 10% מאגרת הבדיקה

 ואישורם הראשונה

 13. בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אניה 719

 14. בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה 566

 15. בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה,
 לכל 100 יחידות או חלק מהן 271״.

 י״ג בטבח התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)
ל ט נ ג נ ל ם ו ח  (חמ 13-610 נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
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 הודעת הספנות (בלי שיט)(מדידת תפוסתם של בלי שיט)(אגרות),
 התשנ״ז-997ו

 בהתאם לתקנה 7 ו לתקנות הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט),

(להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור: י  התשמ״ג-983ו

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני

 996ו, השתנו הםכו.מים הנקובים בתוספת לתקנות, ונוסחה מיום כ״ב בטבת התשנ״ז (ו

 בינואר 1997) הוא כמפורט להלן:

 עדכון אגרות

 ״תוספת
 (תקנה 17)

 בעד מדידת כלי שיט לצורכי קביעת תפוסתו, חישוב התפוסה, סימונה וכל שירותי

 מדידה אחרים תשולם האגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו:

120 

416 
2,533 

 עד 99

 מ־100 עד 499

 מ־500 ומעלה

 בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו וסימונה

 תשולם מחצית האגרה שלפי סעיף 1.

 בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 62 שקלים חדשים.

 אגרה שנקבעה בסעיפים 1 או 2 בעד מספר שירותים תשולם.גם אם ניתן אחד

 השירותים האמורים.״

.3 

.4 

ל ט ג ג נ ם ל ו ח  נ
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)
 (חמ 3-815)

 ק״ת התשמ״ג, עמי 1046: התשנ״ו, עמי 1420.

 הודעת הספנות (בלי שיט)(בניה ומדידה של בלי שיט ומשכנתאות עליהם)
 (אגרות), התשנ״ז-997ד

 בהתאם לתקנה 56א לתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט

(להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:  ומשכנתאות עליהם), התשב״א- 1961י

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני

 1996 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום ב״ב בטבת

 התשנ״ז(1 בינואר 1997) הוא כמפורט להלן:

 עדכון אגרות

 ק״ת התשב״א, עמי 974; התשמ״ב, עמי 1334; התשנ״ו, עמי 1421.
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 ״תוספת חמישית

 (תקנה 53)

 בתוספת •יו, ״משכנתה״ - משכנתה על כלי שיט.

 ו. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

 (1) שטר משכנתה - 534 שקלים חדשים.

 (2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות

 או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן - 534 שקלים

 חדשים.

 (3) שטר העברת משכנתה או תםובתה - 534 שקלים חדשים.

 י (4) שטר תיקון משכנתה - 534 שקלים חדשים.

 (5) שטר הגדלת משכנתה - 534 שקלים חדשים.

 2. (ו) בעד אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף ו לעיל

 שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 271 שקלים חדשים, אולם כל צד

 לשטר זכאי לקבל עותק אחד מאושר ממנו, ללא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 תשולם אגרה של 271

 שקלים חדשים.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 271 שקלים חדשים.״

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)
ל ט ג ג נ ל ם ו ח  (חמ 3-815) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (כלי שיט)(רישום וסימון)(אגרות), התשנ״ז-1997

(להלן  בהתאם לתקנה 38 לתקנות הספנות (בלי שיט)(רישום וסימון), התשב״ב-1962י

- התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני עדכון אגרות

 1996, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת הששית לתקנות ונוסחה מיום כ״ב בטבת התשנ״ז

 (1 בינואר 1997) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת ששית

 (תקנה 38)

 ו. בעד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום תשולם האגרה המנויה להלן.•

 תיאור כלי השיט האגרה בשקלים הרשים

 ת&וסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים 566

 תפוסתו מ־100 טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 920

 ק״ת התשכ״ב, עמי 2455; התשמ״ב, עמ׳ 1132; התשנ״ו, עמ׳ 1422.
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 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 301

 שקלים חדשים.

 3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם כבעליו

 במרשם הישראלי תשולם אגרה של 301 שקלים חדשים: כלי שיט שתפוםתו פחות

 מ ־00 ו טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.

 4. בעד שינוי השם של כלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 301 שקלים

 חדשים.

 5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום

 נעלמה, אבדה, הושמדה, או כלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך ו30 שקלים

 חדשים.

 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 301
 שקלים חדשים.

 7. בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תוכנם
 של רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט כאמור, תשולם

 אגרה בסך 301 שקלים חדשים.

 8. בעד מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 2.70

 שקלים חדשים לכל עמוד או חלק ממנו.״

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  נ

 (חמ 5-816)
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הנמלימ (רשיונות כניסה לנמל)(אגרות), התשנ״ז-997ו

 בהתאם לתקנה 7ב לתקנות הנמלים (רשיונות כניסה לנמל), התשט״ז-1957י(להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1, עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני
 996ו, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 7 לתקנות, ונוסחה מיום כ״ב בטבת התשנ״ז (ו

 בינואר 1997) הוא כמפורט להלן.•

 ״אגרות רשיון 7. בעד רשיון להכנסת רכב לנמל או בעד חידושו, לתקופה שצוינה להלן
ב בטור אי, תשולם אגרה כמפורט לצידה בטור בי: כ ת י ם י נ ב ' ' 

 טור א׳ טור ב׳
 תקופת הרשיון האגרה בשקלים חדשים

 יום אחד 5.20

 שנה 598.00

 שנה משולב(רכב ובעל סירה העוגן בנמל) 398.00

 שנה, לרכב הרשום על שם חבר באיגוד הדייגים 198.00

 חד פעמי(לרכב + נגרר) 8.30״

 י״ג בטבת התשנ״ז(23 בדצמבר 996ו)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  נ

 (חמ 3-137)
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשט״ז, עמ׳ 1189; התשנ״ו, עמ׳ 1423.
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 קדימה

 ״אגרת רשיון

 הודעת הנפט (אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ז-997ו

 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי״ג-953ו' (להלן - התקנות), אני מודיע

 לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד שפורסם בחודש שיגוי סכומי

ת אגרות ו נ ק ת ב  ספטמבר 1996 ישתנו ביום ב״ב בטבת התשנ״ז (ו בינואר 1997) םבומי האגרה ש

 ולפיבך נוסח תקנות 5ג, ווא(א) ו־(ב), 37א(א) ו־69 לתקנות הוא, במפורט להלן:

 ״אגרת זכות 5ג. בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זבות קדימה ישלם עם קבלת

 זכות הקדימה אגרה בסך 3.84 שקלים חדשים לחודש לכל 1000 דונם

 שעליהם ניתנה לו זבות הקדימה: לעניין חישוב האגרה לזכות קדימה דין

 חלק מ־1000 דונם כדין 1000 דונם.״

 1וא. (א) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון

 כלהלן:

 (1) בעד השנה הראשונה והשניה - 69.92 שקלים חדשים לכל

 שנה:

 (2) בעד השנה השלישית - 116.35 שקלים חדשים:

 (3) בעד השנה הרביעית - 232.16 שקלים חדשים:

 (4) בעד השנה החמישית ובעד בל שנה שלאחריה - 695.74

 שקלים חדשים לכל שנה.

 (ב) בעל רשיון ישלם לגבי בל 1000 דונם בים או בימה אגרת רשיון

 של 46.44 שקלים חדשים לבל שנה.״

 37א. (א) בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 697.58 שקלים

 חדשים לכל 1000 דונם.״

 69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות הנפט, או של טובת

 הנאה בה, תהיה 70.10 שקלים חדשים.״

 ״אגרה להעברת
 זכויות

ן מ ק ו ר ׳ ד  י
 הממונה על עניני הנפט

 י״ג בטבח התשנ״ז(23 בדצמבר 1996)
 (חמ 3-1370)

 עדכון אגרות

 י ק״ת חהשי״ג, עמי 622; התשמ״ה, עמי 1062 (1380); התשנ״ז, עמי 39.

 הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשנ״ז-997 ו

(להלן י  בהתאם לסעיף 10 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ״ד-984ו

 התקנות). אני מודיע לאמור:

 ו. אלה סכומי האגרות שבתוקף ליום ב״ב בטבת התשנ״ז(1 בינואר 1997):

 הסכום בשקלים חדשים

 2,531 ו

4,936 

 האגרה

 (ו) אגרות רשיון של מבטח, לרבות מורשה לויידם, לכל
 ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(תקנה 2( ו) לתקנות)

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 2(2) לתקנות)

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1029; התשנ״ו, עמי 387.
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 האגרה הסכום בשקלים חדשים

 (2) (א) אגרת רשיון לסוכן יחיד(תקנה 3(א) לתקנות) 570

 (ב) אגרת רשיון לסוכן תאגיד(תקנה 3(ב) לתקנות) 139, ו

 (3) אגרת שנתית של מבטח, למעט מורשה לויידס, לכל ענף

 ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(תקנה 4(א^) לתקנות) 8,012

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 4(אא2) לתקנות) 3,000

 .(4) אגרה שנתית של מורשה לויידם לכל ענף ביטוח שבו

 הוא עוסק באותה שנה(תקנה 4(ב) לתקנות) 2,620

 (5) (א) אגרה שנתית של סוכן יחיד(תקנה(5ץא) לתקנות) 570

^ (לתקנות) 39ו,ו 5 ה( תקנ ) ד י  (ב) אגרה שנתית של סוכן תאג

 (6) אגרה לבחינות לסוכן יחיד, לכל מקצוע:

 (א) בחינה ביסודות(תקנה 7(א^) לתקנות) 95

 (ב) בחינות גמר(תקנה 7(אץ2) לתקנות) 33 ו

 כ׳ בטבת התשנ״ז(30 בדצמבר 1996)

ר ר ו ן ש ו ר ו  >חמ 3-838) ד

 המפקח על הביטוח

 הודעת הבנקאות (עמלות פרעון מוקדמ), התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ה) לצו הבנקאות(עמלות פרעון מוקדם), התשמ״ב- 1̂81 י
 (להלן - הצו העיקרי), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכום 1. בצו העיקרי, בסעיף 4(א), במקום ״48.50 שקלים חדשים״ יבוא ״50.00 שקלים
 חדשים״.

 תחילה 2. תחילתה של הודעה זו ביום ב׳ בשבט התשנ״ז(10 בינואר 1997).

 י״ב בטבת התשנ״ז(22 בדצמבר 1996)

ם ל ב ב א א  (חמ3-1512) ז

 המפקח על הבנקים

 ק״ת התשמ״ב, עמי 270; התשנ״ו, עמי 1414.

 תיקון טעות

 בהודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים (אגרה), התשנ״ז-996ו, שפורסמה בקובץ התקנות

 5799, התשנ״ז, עמ׳ 220, במקום ״2 שקלים חדשים״ צריך להיות ״22 שקלים חדשים״.

 (חמ 3-1664)

 338 קובץ התקנות 5805, כ״ח בטבת התשנ״ז, 7.1.1997

 המחיר 4.64 שקלים חדשים ISSN 0334-2883 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




