רשומות

קובץ התקנות
ב״ד בניסן התשנ״ז

5826

ו במאי 1997
עמוד

תקנות הנכים)תגמולים ׳ושיקום()תשלום למימון צרכים מיוחדים( ,התשנ״ז1997-

598

תקנות הנכים)טיפול רפואי()תיקון מס׳  ,(2התשנ״ז997-ו

599

תקנות הנכים)תגמולים ושיקום()לימודים לרכישת מקצוע()תיקון( ,התשנ״ז 997-ו

600

תקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה(
)תיקון( ,התשנ״ז997-ו
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()חינוך יתומים לשם רכישת
מקצוע או השכלה כללית או מקצועית()תיקון( ,התשני׳ז 997-ו

600

תקנות משפתות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים להשתלמות
במוסדות להשכלה על־תיכונית()תיקון( ,התשנ״ז997-ו

601

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()מענק נישואין ליתום()תיקון(,
התשנ״ז997-ו

601

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון צרכים
מיוחדים()תיקון( ,התשני׳ז 997-ו

602

צו הנכים)תגמולים ושיקום()העלאת שיעורי השכר הקובע()הדרגה הקובעת והתגמול
לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( ,התשנ׳׳ז 997-ו

600

603

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()העלאת שיעורי תגמולים(,
התשנ״ז1997-

603

צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)היטלים()תיקון( ,התשנ״ז 997-ו

604

הודעת אגרות חקלאיות ,התשנ׳׳ז997-ו

606

הודעת משכורת נשיא המדינה)מם׳  ,(3התשנ״ז1997-

619

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית)מם׳  ,(3התשנ״ז 997-ו

619

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום()תשלום למימון ערכים מיוחדים(,
התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים דב ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״נז959-ו
]נוסח משולב[  ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תשלום למימון
צרכים מיוחדים

לנכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 40%תשולם תוספת לתגמולי החודשי למימון
ו.
צרכים מיוחדים הנובעים מנבותו ,בשיעור הנקוב להלן לצד דרגת הנכות ומצבו
המשפחתי:
התוספת בשקלים חדשים

דרגת הנכות והמצב המשפחתי
.1

מ־ 40%עד 49%

196

.2

מ־ 50%עד 59%

294

.3

מ־ /ס 60עד 69%

392

.4

מ־ 70%עד 79%

490

.5

מ־ 80%עד 100%

588

6.

- 100%

0

)א(

בשל שיתוק בגפיים תחתונות )פרפלגיה(
או בשל שיתוק ארבע גפיים )קוודרופלגיה(:
רווק ,גרוש או אלמן

1568

נשוי
)ב(

)ג(

)ד(

1078

בשל שיתוק חצי גוף )המיפלגיה(:
רווק ,גרוש או אלמן

1176

נשוי

588

רווק ,גרוש או אלמן

2940

נשוי

1568

בשל עיוורון:

קטוע יד אחת ופגוע יד שניה:
רווק ,גרוש או אלמן

1274

נשוי

882

)ה( קטוע רגל אחת ופגוע רגל שניה:

7.

רווק ,גרוש או אלמן

1225

נשוי

735

 + 100%נכות מיוחדת
)א(

בשל קטיעת שתי רגליים מתחת לברך ,פגיעת רגל ויד
)כאשר לנכה דרגת נכות של  50%לפחות על כל איבר,
בגין אובדן תיפקוד מוחלט של כל איבר(:
רווק ,גרוש או אלמן

2891

נשוי

2352

סייח התשי״ט ,עמי  :276התשנ״ו ,עמ׳ .18

598

קובץ התקנות  ,5826כ״ד בניסן התשנ״ז1.5.1997 ,

דרגת הנבות והמצב המשפחתי
;ב( פרפלגיה ,פגוע ראש שאינו שולט על הסוגרים קטוע
שתי רגליים ,אחת לפחות מעל הברך ,קוודרופלג שאינו
מעסיק מלווים:

:ג(

רווק ,גרוש או אלמן

4998

נשוי

4410

המיפלגיה ,פגוע ראש שולט על הסוגרים ,קטוע שתי
ידיים:

4410

רווק ,גרוש או אלמן

5626

נשוי
קוודרופלג המעסיק מלווים:

:ד(

רווק ,גרוש או אלמן

3332

נשוי

2940

רווק ,גרוש או אלמן

6468

נשוי

4998

:ה( בשל עיוורון מלא:

.2

סכומי התוספת לפי תקנה  1יהיו צמודים לשינויים בתגמול.

תקנות הנכים׳)תגמולים ושיקום()תעזלום למימון צרכים מיוחדים( ,התשנ״ה1995-
.3
בטלות.
.4

2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז) 1באוקטובר .(1996

הצמדת התוספות
לתגמול
ביטול

תחילה

י״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס (1997
)חמ <0וד(3-

יצחק מרדכי
שר הבטחון

ק״וז התשנ״ה ,עמי .1566

תקנות הנכים )טיפול רפואי()תיקון מס׳  ,(2התשנ״ז־ 997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט1959-
]נוסח משולב[' ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה 14א)א^( לתקנות הנכים)טיפול רפואי( ,התשי״ד , 1954-במקום ״82%״ יבוא
.1
״84%׳ ,ובמקום ״106.2%״ יבוא ״108.8%״.
2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר 996ו(.

כ״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס  997ו(
)חמ (3- 772

תיקון תקנה 14א

תהילה

יצחק מרדכי
שר הבטחון

סייח התשי״ט ,עמי  ;276התשנ״ו ,עמי .18
ק״ת התשי״ד ,עמי  ;500התשנ״ז ,עמי .472

קובץ התקנות  ,5826כייר בניסן התשנ״ז1.5.1997 ,

599

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום()לימודים לרכישת מקצוע()תיקון(,
התשנ״ז-ד99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  45ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט, 1959-
אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה לו

בתקנה 7ו)אץ (3לתקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע(,
ו.
התשמ״ח- 1987-
2

)ו( בפסקת משנה )א( ,במקום ״39.4%״ יבוא ״40.4%״ ובמקום ״57.6%״ יבוא
״59%״;
) (2בפסקת משנה )ב( ,במקום ״57.6%״ יבוא ״59%״ ובמקום ״82%״ יבוא

״840/0״;

) (3בפסקת משנה )ג( ,במקום ״82%״ יבוא ״84%״ ובמקום ״114.40/0״ יבוא
״117.3%״.
תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר .(1996

כ״ח באדר א׳ התשנ״ז ) 7במרס (1997
)חמ -1752ג(

צ* "ח י וק מ ר ד כ י
שר הבטחון

סייח התשי״ט ,עמי  ;276התשנ״ו ,עמ׳ .18
ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;40התשנ״ה ,עמי .1565

תקנות הנכים )תוםפת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
וההליכה()תיקון( ,התשנ״ז-ד199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ד ו־ 48לתוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט959-ו
]נוסח משולב[י ,ובאישור ועדה העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה ג

בתקנה  3לתקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי
.1
היציבה וההליכה( ,התשמ״ד984-ו  ,בפסקה ) ,(1בטור ב׳ ,במקום ״67.2%״ יבוא ״68.9%״.
2

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז) 1באוקטובר .(1996

כ״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס (1997
נחמ (3-1144

*•'"־ו מ ר ד כ י
יצחק
שר הבטחון

ם״ח התשי״ט ,עמי  ;276התשנ״ו ,עמי .18
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;2068התשנ״ה ,עמי .1564

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית()תיקון(,
התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )33א( ו־ 37לחוק חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י950-ו' ,אני מתקין תקנות אלה:
1

600

סייח התש״י ,עמי  ;162התשנ״ו ,עמי .53

קובץ התקנות  ,5826כ״ד בניסן התשנ״ז1.5.1997 ,

בתקנה ו ו לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך
.1
יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( ,התשי״ט959-ו בתקנת משנה
 ,(10X4במקום ״38.1%״ יבוא

תיקון תקנה וו

2

/

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר .(1996

ב״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס (1997
)חמ ;•(3-1*0

״.״39.7%
תחילה

י צחק מרד כ י
שר הבטחון

ק ית התשי״ט ,עמי  ;844התשנ״ה ,עמי .1553

תקנות משפחות חיילים שנסכו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים
להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית()תיקון( ,התשנ״ז-ד199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )33א( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו' במערכה
)תגמולים ושיקום( ,התש״י950-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
י

בתקנה  10לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות
ו.
ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית( ,התשי״ט~ , 1959בתקנת משנה
)אץ ,(3במקום ״38.1%״ יבוא ״39.7%״.

תיקון תקנה 10

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר .(1996

ב״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס 997ו(
)חמ (3-1403

תחילה

י צחק מרד כ י
שר הבטחון

סייח ההש״י ,עמי  ;162התשנ״ו ,עמי .53
ק״ת התשי״ט ,עמי  ;848התשנ״ה ,עמי .1553

עו •׳שפחות חיילים שנסכו במערבה )תגמולים ושיקום()מענק נישואין ליתום(
)תיקון( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29א)א( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקים( ,התש״י950-ו' ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
בסעיף  2לצו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין
ו.
ליתום( ,התשמ״ב982-ו  ,במקום ״ 65,529שקלים חדשים״ יבוא ״ 78,446שקלים חדשים״.

תיקון סעיף 2

2

.2

תחילתו של צו זה ביום י״ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר .(1996

ב״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס (1997
)חמ 0׳יו(3-

תחילה

יצחק מרדכי
שר הבטחון

ם״ח התש״י ,עמי  ;1התשנ״ו ,עמי .53
ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;203התשנ״ה ,עמי .1552

קובץ ׳התקנות  ,5826כ״ד בניסן התשנ״ז1.5.1997 ,

601

תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון
ערבים מיוחדים()תיקון( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י950-ו  ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
י

תיקון תקגה ו

בתקנה ו לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום
ו.
למימון צרכים מיוחדים( ,התשמ״ד984-ו  ,במקום הטבלה יבוא:
2

״)א( הסעיף
) (1סעיף )7ב(

4.36ו2

)(2

סעיף )7ג(

4.36ו2

)(3

סעיף )7ד(

214.36

)(4

סעיף )7ה(

214.36

)(5

סעיף )8ב(

411.18

)(6

סעיף )8ג(

 411.18בתוספת  263.32בעד כל
יתום שלאחר הראשון

)(7

סעיף )8ד(

214.36

)(8

סעיף )8ה(

214.36

)(9

תחילה

תוספת בשקלים חרשים

263.32

סעיף )9א(

)(10

סעיף (1)13

263.32

)(11

סעיף (2)13

 263.32בתוספת  263.32בעד כל
יתום שלאחר הראשון

)(12

סעיף13ב)(1

263.32

)(13

םעיף13ב)(2

 263.32בתוספת  263.32בעד כל
יתום שלאחר הראשון

)ב(

לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול
לפי סעיף )8ב( או )8ג( והיא אם ליתום
של הנספה שמלאו לו  18שנים וטרם מלאו
לו  21שנים

)ג(

לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי
סעיף )8ד( והיא אם ליתום של נספה
שמלאו לו  21שנים וטרם מלאו לו 24
שנים

263.32

 651.06בתוספת  436.70בעד כל
יתום שלאחר הראשון

תחילתן של תקנות אלה ביום י׳׳ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר .(1996
כ״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס (1997
)חמ (3-1501

יצחק מרדכי
שר הבטחון

סייח התש״י עמי  ;162התשנ״ו ,עמי .53
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;1394התשנ״ו ,עמי .956

602

קובץ התקנות  ,5826כ״ד בניסן התשנ״ז1.5.1997 ,

צו הנכים )תגמולים ושיקומ()העלאת שיעורי השבר הקובע()הדרגה הקובעת
והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט959-ו ]נוסח
משולב[ )להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
,

השבר הקובע כאמור בסעיף ו לחוק יהיה  101.8%מסך כל המשכורת המשתלמת
.1
לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא  17של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת
למשכורתו בזכות בן משפחתו.
.2

תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף )6ג( ו־)ד( לחוק יהיה -

שיעור השכר
ק
ה

ו ב ע

שיעור תגמול
מחוסר פרנסה

)ו( לנכה שדרגת נכותו מ־ 10%עד  40.4% - 18%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  59% -מהדרגה הקובעת;
) (2לנכה שדרגת נכותו מ־ 19%עד  59% - 39%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  84% -מהדרגה הקובעת,-
) (3לנכה שדרגת נכותו מ־ 40%עד  84% - 100%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  108.8% -מהדרגה הקובעת.
הדרגה הקובעת לענין סעיף  0)6לחוק תהיה סך כל המשכורת המשתלמת לעובד
.3
המדיו:ה שדרגת משכורתו היא  22.של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת שכר
בזכוח בן משפחה.

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף )7א( לחוק יהיה  120.5%מסך כל המשכורת
.4
המשונלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא  22של הדירוג המינהלי ואם יש לנכה
ילד  133.9% -מהדרגה הקובעת.

התגמול לנכה
ו״

צו הנכים)תגמולים ושיקום()העלאת שיעור השבר הקובע ,הדרגה הקובעת והתגמול
.5
לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( ,התשנ״ה995-ו  -בטל.

ביטול

״גר

2

.6

תחילתו של צו זה ביום י״ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר .(1996

ב״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס (1997
גחמ 55דו(3-

תחילה

יצחק מרדכי
שר הבטחון

סייח התשי״ט ,עמי  ;276התשנ״ו ,עמי .16
ק״ח התשנ״ה ,עמי .1563

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()העלאת שיעורי
תגמולים( ,התשנ״ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום(,
התש״יי950-ו )להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה
של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
,

סייח התש״י ,עמי  ;162התשנ״ו ,עמי .53
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הדרגה הקובעת
לאלמנה עם
ילדים

הדרגה הקובעת לענין סעיף )8א( לחוק היא סך כל המשכורת המשתלמת לעובד
.1
המדינה שדרגת משכורתו היא  19של הדירוג המינהלי.

התגמול החודשי לענין סעיף )8ב( לחוק הוא  174.2%מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף
תגמולים לאלמנה .2
)8א( לחוק.
ע ם

י ת ו מ י ם

התגמול החודשי לשכול לפי סעיף )10א( לחוק הוא  61.1%מסך כל המשכורת הנהוגה
תגמולים לשכולים .3
אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא  19של הדירוג המינהלי.
תגמולים בעד
ל
יתומים
נישאה
כ ש א

מ נ ה

התגמול החודשי בעד יתום כאמור בסעיף  (1)13לחוק ,הוא  91.4%מסך כל המשכורת
.4
הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא  19של הדירוג המינהלי.

לענין התגמול החודשי האמור בסעיף  (2)13לחוק ,במקום ״כ״א של הדירוג האחיד״
.5
הדרגה הקובעת
בתשלום תגמולים יבוא ״ 19של הדירוג המינהלי״.
בעד יתומים
בשהאלמנה נישאה
ביטול

צו משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום()העלאת שיעורי התגמולים(,
.6
התשנ״ה995-ו  -בטל.
2

תחילה

תחילתו של צו זה ביום י״ט בחשון התשנ״ז)ו באוקטובר .(1996

.7

כ״ח באדר א׳ התשנ״ז) 7במרס (1997
)חמ (3-1502

יצחק מרדכי
שר הבטחון

ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;203התשנ״ה ,עמי .1552

צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )היטלים()תיקון( ,התשנ״ז997-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט-
 959ו  ,מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:
י

החלפת התוספת

.1
יבוא:

במקום התוספת לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)היטלים( ,התשמ״ב, 1982-
2

״תוספת
)סעיף (2
שיעור ההיטל על -
)(1

שיווק ירקות בישראל -
לפי מין הירק ,לכל טונה של ירקות או החלק היחסי של ההיטל לחלק של טונה,
בהתאם לעונת השיווק כמפורט להלן:

2

604

סייח התשי״ט ,עמי  ;222התשג״ה ,עמי .344
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;1356התשנ״ו ,עמי .657
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הירק
אבטיח
בטטה
בצל יבש ,לרבות בצל ראש
גזר
חסה
חציל
בנר )קנרס ,ארטישוק(
ברוב
כרובית
מלון
מלפפון
סלק
עגבניה
פלפל
צנון
קישוא
שעועית
תות שדה
תירס
ירק ממין אתר המפורט
בתוספת לחוק

תפוח אדמה

שום
)(2
)(3

בשקלים חדשים
עונת השיווק
מ־ 1במאי
מ־ 1בנובמבר
עד  31באוקטובר
עד  50באפריל של
באותה שנה
השנה שלאחריה
15
55
40

30
55
45
35

30
50
30
37
35
35

30

35

35
25
40
45
25
30
30
55
35

55
30
37
40
35
35
25
55
45
25
40
30
55
45

25
מ־ ו במאי
עד  31בדצמבר
באותה שנה

30
מ־ ו בינואר עד
 30באפריל
באותה שנה

59
מ־  1ביוני עד
 28בפברואר של
השנה שלאחריה

62
מ־ 1במרס
עד  31במאי
באותה שנה

30
30

30

ירקות ליצוא  3% -מהמחיר שמשלם המשווק למגדל בעד הירקות.
בשקלים חדשים

ירקות לעיבוד תעשייתי
)(1

אזוב מצוי)זעתר( ,אזובית פשוטה)אורגנו( ,גד השדה
)בחברה( ,חרדל עלים )כרוב םמרני( ,לימוגית ריחנית,
לענה דרקונית )םרגון( ,מיורם מתוק ,מליסה רפואית,
מרווה רפואית ,נענה ,נענה משולבת ,סייגית ,עירית,
פטרוסיליה עלים ,צתרה תרבותית ,ריחן )באזיל
מתוק( ,שמיר
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פטור

605

בשקלים חדשים
)(2

תחילה

.2

תפוחי אדמה -
ו.

לכל טונה

.2

לכל חלק של טונה

20
החלק היחסי מהסכום
שבפסקת משנה ו

)(3

שאר הירקות הרשומים בתוספת לחוק / -י> 2מהמחיר שמשלם התעשיין
למגדל בעד הירקות.

)(4

עודפי ירקות שקנתה המועצה בהתאם לסעיף )30אץ (3לחוק 3.5% -
מהמחיר שמשלמת המועצה למגדל בעד הירקות״.

0

תחילתו של צ ו זה ביום כ״ד בניסן התשנ״ז)ו במאי 997ו(.
נתאשר.

ט׳ בניסן התשנ״ז) 16באפריל (1997
)חמ (3-635

רפאלאיתן
שר החקלאות ופיתוח הכפר

יהודה רבין
,
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות
דןמרידור
שר האוצר

הודעת אגרות חקלאיות ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות אגרות חקלאיות)הצמדה למדד( ,התשמ״א 1981 -י,
אני מודיע לאמור:
העלאת סכומי
>  1ג ר ו ת

בשל העליה במדד השתנו החל ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז) 1באפריל  (1997סכומי
ו.
האגרות הקבועות בתקנות שלהלן ,לשיעורים המפורטים להלן לצדן:
)א(

בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשל״ט , 1979-בתקנה  ,19בעד בדיקת
התוצרת:
2

פרחים ,לכל  10פרחים או חלק מהם
אגוזי אדמה ,לטונה
פירות ,לטונה
ירקות ,לטונה
תות שדה ,למכל
)ב(

0.17
3.90 ,
9.95
9.95
0.14

בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)יצוא פרי הדר( ,התשל״ה ,'1975-בתקנה - 27
)ו(

לכל מכל רגיל שנארז בו פרי הדר לפי סולם הגדלים כאמור
בתקנות

0.06

ק״ת התשמ״א ,עמי  ;1564התשמ״ב ,עמי  ;1388התשמ״ג ,עמי  226ועמי  ;674התשנרד ,עמי  ;130התשמ״ה,
עמי  ;548התשמ״ח ,עמי  583ועמי  ;1097התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״ט ,עמי  ;577התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״ה ,עמי  ;977התשנ״ו ,עמי .1389
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בשקלים חדשים
)(2

בעד פרי בצובר

)(3

אגרת פיקוח על אריזה מחדש ,לכל מכל פרי שאושר לאריזה
מחדש
אגרת פיקוח על אריזה מחדש של מכל צובר שאושר לאריזה
יו'
מחדש

)(4

מכפלה של 0.06
במספר המכלים
הרגילים הנכללים
באותו מכל צובר

)ג(

בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)אתרוגים( ,התשל״ד974-ו",
בתקנה ו ו  -בעד בדיקת האתרוגים ,לכל אתרוג

)ד(

בתקנות הגנת הצומח )שימוש בקוטלי עשבים( ,התשכ״ט969-ו ,
בתקנה - 4

•°
מכפלה של 0.08
במספר המבלים
הרגילים הנכללים
באותו מבל צובר
08

.55ו

5

בעד רשיון

89.00

בעד העתק רשיון

30.50

בתקנה - 9

)ה(

בעד אישור

 07.00ו

בעד העתק אישור

30.50

בתקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(,
התשנ״ה- 1994-
6

בתקנה )3ו( ,לבל בקשה
בתקנה  -10אגרת רישום תכשיר

 85.00ו
1,843.00

׳

בתקנה ו ו)ב(  -בעד חידוש תעודת רישום .
)0

185.00

בתקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים( ,התשל״א970-ו  ,בתוספת השישית ,לעגין
תקנה  ,17אגרות בדיקה -
7

)(1

)(2

משלוח המכיל חומר ריבוי זרעים וזרעי תפוחי אדמה  -מ־ 10עד  20ק״ג

25.00

לכל  10ק״ג נוספים או חלק מהם ,עד למשקל כולל של טונה אחת

0.60

לכל טונה נוספת או חלק ממנה ,עד למשקל כולל של  300טונות

1.00

לכל  10טונות נוספות או חלק מהן

2.15

משלוח המכיל חומר ריבוי וגטטיבי)למעט תפוחי אדמה( -
מ־0ועד20ק״ג

25.00

לבל  10ק״ג נוספים או חלק מהם ,עד למשקל כולל של טונה אחת

0.92

לכל  100ק״ג נוספים או חלק מהם

8.25

ק״ת התשל״ד ,עמי  ;995התשנ״ ,1עמי .1389
ק״ת התשב״ט ,עמי  ;755התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״א ,עמי  ;25התשנ״ו ,עמי .1389
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בשקלים חדשים
)(5

משלוח שאינו מכיל חומר ריבוי -
מ־ 0ו עד  100ק״ג

25.00

לכל  100ק״ג נוספים או חלק מהם ,עד למשקל כולל של טונה אחת

2.70

לכל טונה נוספת או חלק ממנה ,עד למשקל כולל של  100טונות

0.52

לכל  0ו טונות נוספות או חלק מהן ,עד למשקל של  000ו טונות

1.65
1.5

לכל  10טונות נוספות או חלק מהן
)ז(

בתקנות הגנת הצומח )שימוש בתכשירים נובאקרון ,אזודרין ,סיאולן
ומטאציל( ,התשב״ח , 1968-בתקנה )3ב( ,בעד מתן רשיון

25.00

)ח(

בתקנות הגנת הצומח )שימוש בפרתיון( ,התשל״ב ,'1971 -בתקנה )2ד /בעד
מתן רשיון

25.00

)ט(

בתקנות הזרעים )מכירה( ,התשב״ה ,'°1964-בתקנה - 19

8

)(1
)(2

בעד נטילת דוגמה

98.00

בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם ובאותו מקום

42.50

דוגמה מכמות הכוללת יותר מ־ 25שקים ,תוספת לכל  5שקים או חלק
מהם שלמעלה מ־25

)י(

1.90

בתקנות הזרעים)רשיונות מכירה( ,התשכ״ח , 1967-בתקנה  ,9בעד מתן רשיון
יי

698.00

)יא( בתקנות הזרעים )גידול זרעים מושבתים ומכירתם( ,התש״ך- 1960-
2י

)(1

בתקנה  - 30בעד אישור להפקה

)(2

בחלק א׳ לתוספת ,זרעי דגן -

698.00
2.15

בסעיף  - 13בעד הגשת בקשה ,לדונם
בסעיף  - 14בעד אישור זרעים ,לטונה -

32.00

זרעי יסוד או זרעים רשומים
לטונה זרעים מאושרים
)(3

26.50

בחלק ב׳ לתוספת ,םורגום מכלוא -
בסעיף  - 15בעד הגשת בקשה לאישור שדה לזרעי יסוד ומאושרים -
שטח השדה עד  4דונם  -לשדה

68.00

שטח השדה מעל  4דונם  -לכל דונם נוסף

25.00

בסעיף  - 16בעד אישור זרעים -

)(4

זני מכלוא וקו עקר זכרי  -לטונה

68.00

זרעי יסוד  -לטונה

42.50

בחלק ג׳ לתוספת ,אגוזי אדמה -
בסעיף  - 16בעד אישור שדה ,לדונם

6.65

בסעיף  - 17בעד אישור זרעים מושבתים ,לטונה

185.00

ק״ת התשב״ח ,עמי  ;1825התשנ״ו ,עמי 89ג.1
ק״ת התשל״ב ,עמי  :291התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשכ״ה ,עמי  ;446התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשב״ח ,עמ׳  ;224התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התש״ך ,עמי  ;1448התשנ״ו ,עמי .1389
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)(5

בתלק ה׳ לתוספת ,כותנה -
בסעיף  3ו  -בעד אישור שדה ,לדונם
בסעיף  - 14בעד אישור זרעים ,לטונה

)(6

בחלק ה׳ לתוספת ,תפוחי אדמה -
בסעיף  - 29בעד בדיקה של שדה ,לדונם
בסעיף  - 30בעד אישור זרעים ,לטונה

)(7

בחלק ר לתוספת ,תירם -
בסעיף  - 22בעד רישום שדה ,בשטח שאינו עולה על  4דונם
בשטח שעולה על  4דונם ,לכל דונם נוסף
בסעיף  - 23בעד אישור זרעים ,לטונה

)(8

בחלק ז׳ לתוספת ,עגבניות -
בסעיף  9ו  -בעד בדיקת שדה ,לדונם
בסעיף  - 20בעד אישור זרעים ,לטונה

)(9

בחלק ח׳ לתוספת ,תלתן אלכסגדרוני -
בסעיף  - 18בעד אישור שדה ,לדונם
בסעיף  - 19בעד אישור זרעים ,לטונה

) (10בחלק ט׳ לתוספת ,אספסת תרבותית -
בסעיף  - 18בעד אישור שדה ,לדונם
בסעיף  - 19בעד אישור זרעים ,לטונה
) (11בחלק י׳ לתוספת ,חסה -
בסעיף  - 15בעד בדיקת שדה ,לדונם
בסעיף  - 16בעד אישור זרעים ,לקילוגרם
) (12בחלק י״א לתוספת ,מלון -
בסעיף  - 17בעד בדיקת שדה ,לדונם
בסעיף  - 18בעד אישור זרעים ,לטונה
) (13בחלק י״ב לתוספת ,עשב רודוס -
בסעיף  - 15בעד בדיקת שדה ,לדונם
בסעיף  - 16בעד איש1ר זרעים ,לטונה
) (14בחלק י״ג לתוספת ,מלפפונים -
)א(

בעד אישור שדה ,לדונם

)ב(

בעד אישור זרעים ,לטונה

)יב( בתקנות הזרעים )גידול שתילים ומכירתם( ,התשב״ד , 1964-בתוספת
הראשונה -
גי

בחלל בי ,שתילי הדר ,בסעיף  - 10בעד סימון עץ
בחלל ג׳  -שתילי ורדים ,בסעיף  - 14בעד כל שתיל שנכלל בתעודת משלוח
5

י ק״ת התשכ״ד ,עמי  1494ו־ ;1789התשנ״ו ,עמי .1389
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42.50

בחלק ה׳  -שתילי אבוקדו ,בסעיף  - 5בעד אישור עץ ריבוי מסומן
בתוספת השניה -
בעד אישור מכירה

32.00

בעד אישור למשתלה מאושרת ,עד דונם אחד

50.00
25.00

לכל דונם נוסף או חלק ממנו
)יג( בתקנות הזרעים )גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו( ,התשל״ח,' 1978-
4

בתקנה - 40
)א(

בעד מתן הסכמת המנהל לחומר.ריבוי -
67.00

ער  2דונם

 .00ו 1

תוספת לכל דונם נוסף
)ב(

בעד אישור למכירת יחורים מושרשים ,לכל 00ו יחורים או חלק מהם

)ג(

בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים ,לכל 00ו יחורים או

0.55
0.24

חלק מהם

)יד( בתקנות הזרעים )גידול פקעות סייפן ומכירתן( ,התשל״ג972-ו  ,בתקנה - 22
בעד מתן אישור לפקעות בגודל  10ואילך ,לכל 00ו פקעות מאושרות או חלק מהן 0.55
5י

)טו( בתקנות מחלות בעלי חיים )סימון גמלים( ,התשכ״ב962-ו ' ,בתקנה - 15
בעד ביצוע הסימון ,לכל ראש גמל
4

30.50

)טז( בתקנות מחלות בעלי חיים )תעודה וטרינרית( ,התשל״ה , 1975 -בתוספת ,בעד
תעודה וטרינרית -
די

לבקר -
בער ראש בקר אחד

30.50

בעד כל ראש בקר נוסף

16.00

לצאן -
עד חמישה ראשי צאן

159.00

בעד כל ראש צאן נוסף

16.00

אך לא יותר מאשר

312.00

בעלי חיים ליצוא -
לקבוצה עד שבעים וחמישה ראש בקר או ראש צאן

30.50

לכל ראש בקר או צאן בנפרד

2.30

בעלי חיים אחרים

24.50

)יז( בתקנות מחלות בעלי חיים )בריבות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן( ,התש״ך-
8

 , 960iבתקנה  - 5בעד טבילה או ריסוס של כל ראש
,

צ

א

ן

0

6

)יח( בתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי חיים( ,התשל״ד ,"1974-בתקנה - 3
בעד מתן רשיון

.

1
30.50

ק״ת התשל״ח ,עמי  :1440התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״ג ,עמי  :364התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשב״ב ,עמי  ;1718התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״ה ,עמי  ;914התשמ״ז ,עמי  ;85התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התש״ך ,עמי  ;150התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״ד ,עמי  ;991התשל״ט ,עמי  ;720התשמ״! ,עמי  ;101התשנ״ו ,עמי .1389
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לבל ראש בשקלים חדשים

בתוספת -
בקר לגידול ,פיטום
בקר לשחיטה
עגלים ועגלות יונקים
גמלים ,ופרדים
סוסים
חזירים ,חמורים ,כבשים ועזים
כבשים ועזים לשחיטה
עופות ,יונים וצפורים

אגרת הסגר
אגרת הסגר
בתחנת הסגר בעד שהייה בתחנת אגרת הסגר
עד  8ימים הסגר מעל ל־ 8ימים במקום הסגר
64.00
64.00
28.50
64.00
241.00
28.50
28.50
2.60

 2.00ן
 2.00ן
¿.45
13.00
 3.00ו
.45
6.45
, 0ן

כלבים ,חתולים וקופים

100.00

13.00

אוגרים ,עכברים ,חולדות וחזירי ים

0.52

ארנ:.ות ,שפנים וחיות פרווה

6.55

6

0

25.00
 8.50ו
 2.00ו
50י 8ו
18.50
12.00
6-45
 1.90ולא יעלה על
 401.00למשלוח
 50.00ולא,יעלה על
 1,843.00למשלוח
 0.32ולא יעלה על
 58.00למשלוח

6.45

גוזלים

אפר ״חים וביצי דגירה

 6.45ולא יעלה על
 545.00למשלוח
 25.00למשלוח
לכל אלף או
חלק ממנו
 25.00ולא יעלה
על  424.00למשלוח
 64.00למשלוח

מש7וח דבורים
חיות בר ממשפחת היונקים

 30.50ולא יעלה
על  586.00למשלוח
בשקלים חדשים

)יט( בתקו:ות מתלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(,
התשמ״ח988-ו  ,בתקנה )9ב(  -בעד תעודת שחרור
20

)כ(

25.00

בתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר( ,התשל״ד 1974-״ בתקנה )3א( -
בעד היתר

2.00ו3

בתקנה  ,8בעד מתן תעודת שחרור -
)ו(

לבשר ,לכל טונה או חלק ממנה

)(2

לקרביים ,לבל טונה או חלק ממנה

30.50
159.00

)בא( בתקנות מחלות בעלי חיים )מיקרואורגניםמים ,תרכיבים ומעבירים(,
התשל״ה ,"1975-בתקנה  - 4בעד מתן היתר ליבוא חד פעמי של תרכיב
או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים ,לכל היתר
ק״ת הדשמ״ח ,עמי  ;880התשנ״ ,1עמ׳ .1389
ק״ת הדשל״ד ,עמי  ;1244התשמ״ז ,עמ׳  ;85התשג״ו ,עמ׳ .1389
ק״ת הוזשל״ה ,עמי  ;1338התשמ״ז ,עמי  ;83התשנ״ו ,עמי .1389
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בשקלים חדשים
)בב( בתקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות( ,התשי״ט,"1959-
בתוספת ,בעד חיסון -
אבעבועות צאן

1.20

אנפלסמה

18.50

בבזיה

18.50

בבזיילה

18.50

ברוצלוזים לבקר

11.00

ברוצלוזיס לצאן

4.80

בת שחפת)פרטוברקולוזיס( לצאן

1.60

דבר הבקר

1.20

דבר צאן

1.20

כחול הלשון לצאן

1.00

כלבת לבקר

9.95

לפטוספירוזיס בקר

16.00

לפטוספירוזים לכל בעל חיים אחר

 1.00ו

סימום מעיים)עם טטנוס(

3.90

סלמונלה בקר

7.50

שחור השוק)ירמת(

8.25

תיילריה

18.50

גמרת ,לכל ראש בקר ,כבש א 1עז

2.60
3.20

גמרת ,לכל בהמה אחרת
קדחת השקע האפריקאי -
לכל ראש צאן

1.60

לכל ראש בקר

2.30

קדחת קיו
)בג(

7.25

בתקנות מחלות בעלי חיים)רישום ,סימון והובלה של בקר( ,התשל״ו- 1976-
24

בתקנה - 16
)ו(

בעד תעודת רישום -
שהוצאה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח

2.30

שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל

1.60

)(2

בעד כפל תעודת רישום

28.50

)(3

בעד תווית סימון -
שהוצמדה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח

2.75

שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל

2.30

בתקנה -29בער היתר להובלת בקר
״
״

612

27.00

ק״ת התשי״ט ,עמי  ;638התשל״ט ,עמי  ;724התשנ״ו ,עמי .1389
ק״תהתשל״ו ,עמי  ;2678התשנדז ,עמי  ;114התשנ״ו ,עמי .1389
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בשקלים חדשים
)בד( בונקנות מחלות בעלי חיים )סימון צאן( ,התשל״ט , 1 978-בתקנה - 5
בעד ביצוע הסימון
25

6.65

נכה( בתקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הפה והטלפיים( ,התש״ך959-ו",
בתקנה 0ו -
בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר )למעט בקר מגזע מקומי(
וחזירים

3.90

בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע מקומי

3.90
2.30

בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים
)בו( בתקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות( ,התשב״ד , 1964-בתקנה ו)5ג( -
27

בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר
טרי או קפוא
בתקנה )69ג( -
בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי

128.00
 28.00ו

בתקנה )73א( -
בעד בדיקת משנה לבשר טרי ,לכל ק״ג

0.15

בעד בדיקת משגה לבשר קפוא ,לכל ק״ג

0.08

בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי ,בעד ארנבת ,חזיר ,כבש או עז

 28.00ו

בעד כל בהמה אחרת

 28.00ו

בתקנה )73ב( -
בתקנה - 0)79

)בז( בתקנות הכלבת )החזקת כלבים ,חתולים וקופים במאורות בידוד(,
התשי״ט959-ו  ,בתקנה - 5
28

)ו;

בעד הובלה למאורת בידוד ,אם הובלה על־ידי פקח

):2

בעד בידוד ,לכל יום

53.00
23.00

)כח( בונקנות הכלבת )חיסון( ,התשל״ד , '1974-בתקנה - 5
2

):1׳
):2

בעד רשיון לכלב שנותנת רשות מקומית

52.00

ואם הכלב מעוקר

26.00

בעד חיסון

19.00

ואם הכלב מעוקר

9.45

)כט( בתקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי)מוצרי עוף(,
התשל״ז976-ו -
50

בתקנה  - 3בעד אישור המבקר ,בכתב ,למוצרי עוף כראוי ליצוא בהתאם לתקנות 24.50
בתקנה ו ו  -בעד מתן כתב אישור למפעל שהוא משחטה בלבד

43.00

ק״ח התשל״ט ,עמי  396ו־ ;1832התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התש״ך ,עמי  ;722התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשכ״ד ,עמי  ;837התשמ״ז ,עמי  ;103התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשי״ט ,עמי  ;1724התשמ״ז ,עמי  ;114התשנ״ו ,עמי .1389
ק״רו התשל״ד ,עמי  ;723התשמ״ז ,עמי  ;86התשג״ו ,עמי .1389
ק״רו התשל״ז ,עמי  ;82התשנ״ה ,עמי  ;1310התשנ״ו ,עמי .1389
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בשקלים חדשים
89.00

למפעל שאינו כולל משחטה

137.00

לכל מפעל אחר
בתקנה  - 20בעד בדיקה ,לכל שעת בדיקה במפעל ושעת נסיעה אליו וממנו

21.50

בתקנה )80ג(  -בעד -

)ל(

.1

בדיקה בקטריולוגית  -ספירת חיידקים ,לדוגמה

67.00

.2

בדיקת נוכחות סלמונלה ,םטפילוקוקים וכיוצא באלה ,חיידקים
לדוגמה/לסוג

30.50

.3

בדיקה בימית ,לדוגמה

42.50

.4

בדיקה היסטולוגיה ,לדוגמה

30.50

.5

בדיקה לקיום שאריות אנטיביוטיקה ,לסוג אחד של אנטיביוטיקה,
לדוגמה

30.50

.6

בדיקה לשאריות הורמונים ,לדוגמה

42.50

.7

בדיקה לשאריות חומרי הדברה ,לדוגמה

42.50

.8

בדיקה לתכולת מים עודפים ,לדוגמה

9.95

.9

בדיקה כימית -
א.

חלבון ,סידן ,זרחן ,מלח ,לדוגמה

30.50

ב.

 %מים ,לדוגמה

9.95

ג.

 %שומן ,לדוגמה

30.50

ד.

 %אפר ,לדוגמה

9.95

בתקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ושל תוצרת מן החי)ביצים(,
התשי״ח958-ו'  ,בתקנה  ,15בעד אישור ,לתיבה
5

0.31

)לא( בתקנות הדיג- 1937 ,
2ג

 23.00ו

בתקנה  ,(3)2בעד רשיון דיג
בתקנה 3)2א( ,בעד רשיון דיג בים כנרת

297.00

בתקנה 3)2ב( ,בעד רשיון דיג לשוטר

64.00

בתקנה  ,(10)2בעד העתק רשיון דיג

64.00

בתקנה 2א) ,(7בעד רשיון לספינה לעסוק בדיג -
)א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(
)ו(

31
32

614

לספינה הדגה ברשתות עמידה)אמבטן( בים כנרת
 .לספינה הדגה בשיטות אחרות בים כנרת
לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי
לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת ברשת הקפה
למכמורתנים
לספינה הפועלת בדיג מרחקים

794.00
3,045.00
158.00
177.00
1,071.00
42,146.00

בתקנה 2א) - (8בעד העתק רשיון לספינה לעסוק בדיג ,שאבד או שנשמד

64.00

בתקנה  ,(3)3בעד רשיון לפריקת דגים מספינות זרות

929.00

ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1766התשנ״ו ,עמי .1389
עייר  ,1937תום׳  ,2עמי  ;86ק״ת התשמ״ז ,עמי  ;78התשמ״ח ,עמי  ;874התשנ״ו ,עמי .1389
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)לב( בצר הרופאים הווטרינרים )אגרות( ,התשנ״ג: 1993-
גג

)ו(

בעד רשיון

320.00

)(2

בעד החלפת רשיון

78.00

)(3

בעד היתר זמני

78.00

)(4

בעד חידוש היתר זמני

78.00

)לג( בצר הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור דבש ומכירתו( ,התשל״ז,"1977-
בסעיף - 14
)א(

לכלדבורית

25.00

)ב(

לכל דבורית שנוספה

25.00

)0

העברת דבורית למקום רעיה אחר

2.30

)לד( בצו׳ הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו(,
התשל״א , 1971 -בתוספת השלישית -
בע -היתר ל -
55

סיטונאי

618.00

קמעונאי

191.00
191.00

בעל מגרסה
יצרן של תערובת לבעלי חיים -
עד  5,000טונות לשנה

1,138.00

מ־ 5,000עד  30,000טונות ,לכל ,000ו טונות נוספות

112.00

מ־ 30,000עד  100,000טונות ,לכל  1,000טונות נוספות

74.00

מעל  ,100,000לכל  1,000טונות נוספות

32.00

מוצרי טחנות קמח ,לכל מוצר

273.00

מוצרי לוואי ומינרלים אחרים ,לכל מוצר

513.00

כוספות סויה וכותנה ,לכל מוצר

849.00

כוספות אחרות ,לכל מוצר

377.00

מקרואלמנטים ותחליפי חלב ,לכל מוצר

849.00

מוצרי לוואי מן החי ,לכל מוצר

849.00

ויטמינים כתוספת למזון לבעלי חיים ,לכל מוצר

849.00

)לה( בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מדגריות( ,התשב״ז ,"1967-בסעיף 2א,
1,379.00

בעד מתן רשיון
)לו( בועל
)לז( בתקנות זכות מטפחים ,התשל״ד , 1974-בתוספת -
8ג

ק״ת ־;תשנ״ג ,עמי  ;747התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת תתשל״ז ,עמי  ;2236התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״א ,עמי  ;518התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת תתשכ״ז ,עמי  ;1942התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;2631התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת ••זתשל״ד ,עמי  ;713התשמ״ז ,עמי  ;100התשנ״ו ,עמי .1389
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86.00

בעד בקשה לרישום בספר הזכויות
אגרת פרסום

86.00

בעד פרסום של זכות עדיפה

86.00

בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות

86.00

בעד בקשת השגה על קביעת שם זן

42.50

בעד רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפחים ,לשנה אחת

86.00

תוספת לאגרה לקיום זכות מטפחים עקב הארכת מועד לתשלום אגרה

42.50

בעד בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה

 85.00ו

בעד עותק תעודת זבות מטפחים

26.00

בעד בקשה לקבלת מסמך או אישור היוצא מאת הרשם או הלשכה ולא
30.50

נקבעה לה אגרה אחרת
בער בקשה לתיקון ספר הזכויות או כל מסמך אחר או להשלמתם אם לא

30.50

נקבעה אגרה אחרת
בעד הגשת מסמכים בהליך על ריב

67.00

בעד נוסח מאושר מכל דבר בספר זכות מטפחים או מסמך אחר הפתוח לעיון

30.50

בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום כבעל זכות בזן

86.00

)לח( בתקנות הפיקוח על קידוחי מים ,התשט״ז955-ו  ,בתוספת -
59

312.00

בעד מתן רשיון קדיחה
בעד רשיון לשינוי ציוד
)לט( בתקנות המים )רשיון להקמת מכון מים ורישומו( ,התשכ״ו , °1966-בתקנה ,14
בער רשיון הקמה ,אם םפיקתו של המכון היא -

233.00

4

312.00

ער50מ״ק/שעה

419.00

מעל50מ״ק/שעה
)מ( בתקנות המים )אגרות עבור רשיונות( ,התשמ״ח988-ו  ,רשיונות שהוצאו
מאת נציב המים -
י4

)ו(

רשיון הפקה על פי סעיף  23לחוק -
כאשר רשיון ההפקה היגו לכמות מים שנתית של:
-

עד  100,000מ״ק

401.00

-

בין  100,000מ״ק ל־ 500,000מ״ק

802.00

-

 500,000ומתר

1,219.00

 כאשר רשיון ההפקה ניתן לגבי שני מיתקני הפקה או יותר -תוספת לכל מיתקן הפקה מעל לשניים

100.00

 כאשר רשיון ההפקה מכיל נספח צרכנים  -תוספת לכל צרכןהמפורט בנספח הצרכנים

37.00

)(2

בער רשיון החדרה ,על פי סעיף  44לחוק

2,484.00

)(3

בעד העתק של רשיון החדרה

25.00

ק״ת התשט״ז ,עמי 64ו; התשנ״ה ;475 ,התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשב״ו ,עמי  ;512התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת.התשמ״ח ,עמי  934ועמי  ;1096התשנ״ו ,עמי .1389
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)מא( בתקנות היערות" בתוספת השניה -
ו.

בעד רשיון לתושבי כפרים להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער
לצרכי בניה ,שימוש ביתי וחקלאות

.2

בעד רשיון לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים שמורים ליער -
לתקופה שלא תעלה על חודש  -לבל ראש -
) (1בקר

.3

2.15

)(2

כבשים

0.75

)(3

עזים

1.65

רשיון להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער לצרבי מלאכה ומסחר -
)ו(

לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד ,לכל טונה מטרית

4.40

)(2

לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד ,לכל טונה מטרית

4.40

)(3

לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי

4.40

)(4

לעצי הסקה ,לכל טונה מטרית

2.65

)(5

לפחמי עץ ,לכל טונה מטרית

25.00

)(6

לכל גרופית זית

0.48

)(7

לכל שתיל זית משריש

0.92

)(8

לסיד ,לכל טונה מטרית

9.95

)(9

לסמוך עץ ,לכל טונה מטרית

) (10למוט של גדר ,לכל טונה מטרית

.4

5ו2.

4.40
4.40

) (11לעצים שאינם םמוכי עץ ומוטות של גדר ,לכל טונה מטרית

4.40

) (12לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי,
לכל טונה מטרית

2.65

רשיון לרעיית מקנה של זרים באזורים שמורים ליער -
לתקופה שלא תעלה על חודש  -לכל ראש -
) (1בקר

.5

42

2.65

)(2

כבשים

0.92

)(3

עזים

1.90

רשיון להפיק תוצרת יער מאדמת יער שהיא רכוש פרטי לצרכי מלאכה
ומסחר -
)ו(

לסמוך עץ ,לכל טונה מטרית

4.40

)(2

למוט של גדר ,לבל טונה מטרית

4.40

)(3

לעצים שאינם םמוכי עצים ומוטות של גדר ,לכל טונה מטרית

4.40

)(4

לעצי הסקה ,לכל טונה מטרית

2.65

)(5

עצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי,
לכל טונה מטרית

2.65

חוקי א״י ,כרך גי ,עמי  ;1754עייר  ,1942תוס׳  ,2עמי  ;343ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;2645התשמ״ז ,עמי ;102
התשו.״ו ,עמי .1389
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.6

)(6

לפחמי עץ ,לכל טונה מטרית

25.00

)ד(

לסיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער ,לכל טונה מטרית

4.40

)(8

לסיד שנשרף בעזרת דלק שאינו תוצרת יער ,לכל טונה מטרית

4.40

)(9

לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד ,לבל טונת מטרית

4.40

)0ו(

לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד ,לכל טונה מטרית

4.40

)וו(

לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי

4.40

)(12

שיחי הדסים-לבל ענף

0.48

)(13

לכל טונה של זרעים או חלק ממנה

42.50
30.50

רשיון לכרות עצים מוגנים ,לכל רשיון

)מב( בתקנות מחלות בעלי חיים)חיסון בפני דבר סוסים( ,התשכ״א960-ו ,
בתקנה  ,4בעד הרכבת חיסון ,לכל זריקה
43

)מג( בתקנות בעלי חיים)בדיקת שאריות ביולוגיות( ,התשנ״ד1994-
בתקנה  ,3בעד כל בדיקה -
)מד(

4.40

44

288.00

בתקנות מחלות בעלי חיים)הסדר יבוא מוצרי כוורת( ,התשמ״ב, 1 98 2-
בתקנה )2ד(-בעד רשיון
45

32.00

)מה( בתקנות מחלות בעלי חיים)תכשירים כימיים( ,התשמ״ב , "1982-בסעיף - 20
)א(

בער בקשה לרישום תכשיר

)ב(

בעד בדיקת תכשיר ,בהתאם להיקף הבדיקה

)ג(

בעד תעודת רישום

)ד(
)ה(
)מו(

929.00
מ־ 6,409.00עד 19,070.00
929.00
618.00

בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה

648.00

בעד תכנית בדיקת תכשיר

בתקנות הגנת הצומח )מניעת מחלת הטריסטזה( ,התשכ״ב961-ו  ,בתקנה - 6
47

בעד בדיקת עץ
)מז(

21.50

בעד סימון ורישום עץ

7.50

בתקנות הזרעים)רשימת הזנים המורשים למכירה( ,התש״ם, 1980-
בתקנה  ,5בעד בקשה לכלול זן ברשימת הזנים

107.00

48

)מה( בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)הקמה והפעלה של משקי טיפוח,
הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות( ,התשמ״א , 1981-בסעיף 53א,
בעד רשיון
4,

)מט(

664.00

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)שיווק בקר לשחיטה( ,התשמ״ג, °1983-
בסעיף  ,10בעד כל תעודת משלוח -
5

ק״ת התשכ״א ,עמ׳  ;87התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשנ״ד ,עמי  ;1118התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;1004התשנ״ ,1עמי .1389
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;1668התשמ״ז ,עמי  ;84התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשכ״ב ,עמי  ;413התשמ״ו ,עמי  ;2654התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התש״ם ,עמי  ;1965התשנ״ה ,עמי  ;747התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשמ״א ,עמי  ;876התשמ״ג ,עמי  ;674התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת התשמ״ג ,עמי  ;1721התשמ״א ,עמי  ;2654התשג״ו ,עמי .1389
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)נ(

)(1

לבקר שגילו עד  4חודשים ,מכפלה של מספר ראשי הבקר הרשומים
בתעודת המשלוח ב -

16.50

)(2

לבקר שגילו מ־ 4חודשים ומעלה ,מכפלה של מספר ראשי הבקר
הרשומים בתעודת המשלוח ב -

32.00

בתקנות להגנת חיית הבר )כללים למתן היתר מיוחד לצידת צבי(,
החשמ״ו986-ו  ,תקנה  ,2בעד מתן היתר לצידת צבי

320.00

י5

)נא( בתקנות מחלות בעלי חיים )ביעור מחלת הברוצלוזים בצאן( ,התשמ״ט989-ו ,
16.00
בתקנה 3א ,בעד אבחון לראש צאן לשנה
52

י״ז באח־ ב׳ התשנ״ז) 26במרס (1997
)חמ  81ו ו-ג(

דני קריצ׳מן
המנהל הכללי של משרד החקלאות
ק״ת חתשמ״ו ,עמי  ;1306התשנ״ו ,עמי .1389
ק״ת חתשמ״ט ,עמי  ,539עמי  1278ועמי  ;1305התשנ״ו ,עמי .1389

הודעת משכורת נשיא המדינה )מס׳ ב( ,התשנ״ז997-ד
בהתאם לסעיף )3ד( להחלטת משבורת נשיא המדינה ,התשמ״ב , 1982-ולסעיף 10
לחוק שכר מינימום ,התשמ״ז , 1987-אני מודיע לאמור:
י

2

הוחל ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז)ו באפריל 997ו( תשולם לנשיא המדינה משכורת של
.1
 27,846שקלים חדשים לחודש.
כ״ט באדי ב׳ התשנ״ז) 7באפריל 997ו(
)חמ (3-362

שינוי משכורת
ה נ ש י א

(

אברהם רביץ
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

ק״ת תתשמ״ב ,עמי  ;1248תתשנ״ו ,עמי .901
ס״ת הונשמ״ז ,עמי .68

הודעת משבורת נושאי משרה שיפוטית )מס׳  ,(3התשנ״ז997-ו
בהתאם לסעיף )6ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א 1981 -י,
ולסעיף  10לחוק שכר מינימום ,התשמ״ז , 1987-אני מודיע לאמור:
2

הדול ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז) 1באפריל  (1997יהיו שיעורי משכורת היסוד של
.1
נושאי מעירה שיפוטית כמפורט לדזלן:
י

שינוי משכורת
נושאי משרה
שיפוטית

י ק״ת התשמ״א ,עמי  ;1448התשנ״ו ,עמי  ;801התשנ״ז ,עמ .518
סיידו התשמ״ז ,עמי .68
2
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תוספת ראשונה
)סעיף (2
א.

ב.

משכורת יסוד
בשקלים תרשים

שופטים
נשיא בית המשפט העליון

22,886

משנה לנשיא בית המשפט העליון

22,185

שופט בית המשפט העליון

20,549

נשיא בית משפט מחוזי

16,580

סגן נשיא בית משפט מחוזי

16,138

שופט בית משפט מחוזי

15,108

נשיא בית משפט שלום

14,710

סגן נשיא בית משפט שלום

14,086

שופט בית משפט שלום

12,631

שופטי בית הדין לעבודה
נשיא בית הדין הארצי

20,177

סגן נשיא בית הדין הארצי

18,996

שופט בית הדין הארצי

16,242

שופט ראשי של בית דין אזורי

14,710
(

סגן שופט ראשי של בית דין אזורי
שופט בית דין אזורי

14,086

|

ג.

שופטי תעבורה

12,631

י

ד.

דיינים

12,631

רב ראשי לישראל

ה.

ו.

20,549

חבר בית הדין הרבני הגדול

18,131

ראש אבות בתי דין הממונה על שמונה בתי דין לפחות

16,580

ראש אבות בתי דין הממונה על לא יותר משבעה בתי דין

15,108

אב בית דין אזורי

14,710

חבר בית דין אזורי

12,631

קאדים
ראש בית הדין לערעורים

16,580

קאדי ראשי

14,710

קאדי

12,631

קאדים מד׳הב
ראש בית הדין לערעורים

15,108

חבר בית הדין לערעורים

14,710

חבר בית הדין

12,631

כ״ט באדר ב׳ התשנ׳׳ז) 7באפריל (1997
)חמ -628ג(
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המחיר  6.96שקלים חדשים

אברהם רביץ
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
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