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 תקנות ההועאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשם״ב-2002
 (תיקון), התשם״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 49א ו־88 לחוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-1967', ובאישור

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 5 ו. בתקנה 5(א) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס״ב-

 22002, במקום ״ז׳ בטבת התשם״ד(1 בינואר 2004)״ יבוא ״כ״ג באייר התשס״ה(ו ביוני 2005)״,

 ובמקום ״9 שקלים חדשים״ יבוא ״7 שקלים חדשים״.

 ה׳ בטבת התשם״ר (30 בדצמבר 2003)

ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  (חמ 88-ג) י

 שר המשפטים

 ם״ח התשב״ז, עמי 116; התש״ס, עמ׳ 282.
 ק״ת התשס־ב, עמי 946; התשס״ג, עמ׳ 852.

 אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)
 (הוראת שעה)(תיקון), התשם״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה)', אני מבריז לאמור.•

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 לאכרזת המסים(גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)

 (הוראת שעה), התש״ם-22000, במקום ״ו׳ בטבת התשס״ד (ו3 בדצמבר 2003)״ יבוא ״ט׳ בניסן

 התשס״ד (31 במרס 2004)׳׳.

 תחילה 2. תחילתה של אכרזה זו ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004).

 כ״ז בכסלו התשס״ד (22 בדצמבר 2003)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-1147) ב

 שר האוצר

 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374; סייח התשל״ג,׳עמ׳ 46; התשמ״א, עמי 157; התש״ן, עמי 127; התש־ס. עמי
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 ק״ת התש״ס, עמי 406; התשס״ג, עמי 398.

 תקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (קביעת רעועות מגן לעורקים בתחום
 רשות ניקוז ירקון), התשס״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־63 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות,
, אני מתקין תקנות אלה:  התשי״ח-1957י

 נחל איילון ו. (א) רוחבה של רצועת המגן לאורך הגדה הימנית של נחל איילון, יהיה חמישה
 מטרים -

 (1) בקטע שבין כביש מס׳ 412 במעלה ועד לכביש מם׳ 4 במורד:

 (2) בקטע שבין כביש מס׳ 4 במעלה ועד לשפך של נחל שפירים במורד:

 (ב) רוחבן של שתי רצועות המגן יחד לאורך שתי הגרות של נחל איילון, בקטע שבין
 השפך של נחל שפירים ועד לסכר שתולים בכניסה לתעלת הבטון במורד, יהיה עשרה

 מטרים; רוחבה של כל אחת מרצועות המגן האמורות יהיה חמישה מטרים.

 י ס־ח התשי״ח, ענו׳ 4.
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 2. רוחבה של רצועת המגן לאורך הגדה השמאלית של נחל שפירים, בקטע שבין כביש נחל שפירים

 מס׳ 4 במעלה וער לשפך לנחל איילון במורד, יהיה חמישה מטרים.

 3. רוחבן של שתי רצועות המגן יחד לאורך שתי הגדות של נחל כופר, בקטע שבין נחל כופר

 שכונת ידידה בתל אביב במעלה וער לשפך לנחל איילון במורד, יהיה עשרה מטרים; רוחבה

 של כל רצועה יהיה חמישה מטרים.

 4. רוחבן של שתי רצועות המגן יחד לאורך שתי הגדות של תעלת אזור (מזרח), בקטע תעלת אזור

 שבין כביש מם׳ ו במעלה ועד לשפך לנחל איילון במורד, יהיה עשרה מטרים, כאשר רוחבה

 של כל רצועת מגן יהיה חמישה מטרים.

 כ׳ בכסלו התשס״ד (15 בדצמבר 2003)

ל כ ״ ץ א ר ש  >חמ 3-3343) י

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשם״ד-ב200

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ג) לתקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס״א-2000'

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במרד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 2 ותקנה 3(א) לתקנות החל הגדלת הסכומים

 ביום ז׳ בטבת התשם״ד (ו בינואר 2004), כדלקמן:

-אגרת רישום 2. בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום 213 שקלים

 חדשים.

 אגרה תקופתית 3. (א) הרשם יגבה אגרה תקופתית לתקופה של שנה, בעבור מאגר

 מידע הרשום בפנקס, למעט מידע שבבעלות המדינה, בסכומים המפורטים

 להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) מאגר מידע שבבעלות תאגיד, למעט

 מלכ״ר -

 (א) שיש בו מידע רגיש ושמספר האנשים

 שמידע עליהם נמצא במאגר -

 (אא) עולה על 10,000 796.00

 (בב) עד 10,000 425.00

 (ב) אחר 213.00

 (2) מאגר מידע שפסקה (1) אינה חלה עליו -

 (א) שיש בו מידע רגיש ושמספר האנשים
 שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על 500 212.00

 (ב) מאגר מידע אחר פטור״

 כ״ו בכסלו התשס״ד (21 בדצמבר 2003)
׳ ץ י ב ו מ ר ב ן א ר ה  (חמ 3041-״ א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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 ק״ת התשס״א, עבר 162; התשס״ג, עמי 349.

 קובץ התקנות 6262, ר בטבת התשם־ר, 31.12.2003



 החלטת שבר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים)(תיקון), התשם״ד-ב200

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ״ד-1994', ולאחר שאימצה את

 המלצת הועדה הציבורית, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

,  הוספת סעיף וגא 1. אחרי סעיף 21 להחלטת שכר חברי הבנ©ת (הענקות ותשלומים), התשס״א-ו2200

 יבוא:

 ״תשלום בעד ו2א. תשלום בעד נסיעת חבר הכנסת בכביש אגרה, כהגדרתו בחוק
, ברכב שהעמידה  נסיעה בכביש כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-995ו5

 אגרד!

 הכנסת לרשותו כאמור בסעיף 21, ולגבי רכב כאמור בלבד, יכוסה על ירי

 הכנסת: הכנסת תתקשר בהסכם עם החברה המפעילה את בביש האגרה

 באופן שיבטיח את תשלום התעריף הנמוך ביותר לנסיעה בכביש, בין

 באמצעות התקנת מכשיר בכלי הרכב ובין בדרך אחרת; התקנת מכשיר

 כאמור תיעשה על חשבון הכנסת והעברתו מן הרכב אסורה.״

 תחילה 2. תחילתה של החלטה זו ביום ז׳ בטבת התשס״ד (ו בינואר 2004), והיא תחול על

 נסיעות שיבוצעו מיום זה ואילך.

 כ״ז בכסלו התשס״ד (22 בדצמבר 2003)

י ב ר ־ א ו ן נ ו  >חמ 3-226) ר

 יושב ראש ועדת הכנסת

 סייח התשנ״ד, עמי 140; התשס״ב, עמי 502.
 ק״ת התשס״א, עמי 916; התשס״ב, עמי 822.

 סייח התשנ״ה, עמי 490.

 קובץ התקנות 6282, ו׳ בטבת התשס״ד, 31.12.2003
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