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׳ 2}, התשמ״ד~1983 מס ן קו תי )  תקנות המים (היטל איזון)(מס׳ 2)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 118 לחוק המים, •התשי״ט—1959 י, לאחר התייעצות
 במועצת המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת,

:  אני מתקין תקנות אלה

, במקום תקנות 4 עד 7  החלפת תקנית 1. בתקנות המים (היטל איזון) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 2

א: בו י י " " ׳ 4 

י י־׳יטי 4. מפיק או ספק של מים לחקלאות, שעלותם 5,57 שקלים למ״ק או י ע י ש  ״
ם פחות מזה, ישלם היטל איזון, על כל כמות המים המופקת או מסופקת, י ^ מ , ^ ק ח  ב

 אם הוא מקורות — בשיעור 0.67 שקלים למ״ק, ואם הוא מפיק או ספק
 אחר — בשיעור 0.83 שקלים למ״ק; אולם אם שיעור ההיטל יחד עם
 העלות עולים על 5.57 שקלים למ״ק ישולם היטל חלקי בלבד בשיעור

 כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 5.57 שקלים למ״ק.

• לחקלאות שלפי קביעת נציב המים אין כל אפשרות י  שיעיר היטל 5. (א) על מ

ם להשתמש בהם לשימוש חילופי והם מופקים או מסופקים בגרביטציה או י ר

מ

ק

י ° ב

י  לחק"אות

ם בדרך אחרת שהכיר נציב המים ועלותם היא 5.57 שקלים למ״ק או פחות י ד ח י י  מ

:  מזה, יהיה שיעור ההיטל על כל כמות המים המוקצה כלקמן

 (1) בכל הארץ — 16 אגורות חדשות למ״ק;

 (2) בתחום המועצה האזורית עמק הירדן — 14 אגורות
 חדשות למ״ק;

" י (3) • בתחום המועצות האזוריות תמר ובית־שאן — 14 ״  ״
 אגורות חדשות למ׳׳ק•

 (ב) מפיק או ספק של מים לחקלאות בתחום המועצה האזורית בית־
  שאן, החייב בהיטל כאמור בתקנה 4, ישלם במקום שיעורי ההיטל האמו

 רים שם רק 14 אגורות חדשות למ״ק.

 (ג) (1) על מים המיועדים לשימוש בבריכות דגים יוטל היטל
 איזון בשיעורים המפורטים להלן ועל כמויות המים שלהלן

 בלבד, לפי האזורים:

 שיעור ההיטל כמית המים במ״ק לדונם
 באגורות חדשות למ״ק שעליה יוטל ההיטל

 עמק בית־שאן 14 2,000
 עמק הירדן 14 2,000

 עמק חרוד 16 2,000

 עמק החולה 16 1,800

 שפלת החוף 16 1,500
 עמוק זבולון 16 1,500
 עמק יזרעאל 16 1,500

 1 סייח התשי״ט, עמ׳ 166¡ התשל״ו, עמ׳ 140.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1122, עמ׳ 1408 ועמי 1798; התשמ״ד, עמ׳
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 (2) הוכח כי כמות המים שבה משתמשים בפועל לבריכות
 דגים באזורים האמורים בפסקה (1) היתד. קטנה מן הנקוב

 לצידם, יוטל ההיטל על הכמות שבה משתמשים בפועל;

 (3) בכל אזור מן האזורים האמורים בפסקה (1), שבהם
 מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על 500
 מיליגרם כלורידים לליטר, יוטל ההיטל על 1,000 מ״ק לדונם

 בלבד.

 (ד) מפיק או ספק של מים לחקלאות, החייב בהיטל איזון והוא
 חבר בקרן חידוש, ישלם היטל בשיעור כזה, שעלות המים יהד עם ההיטל

 ועם התשלום לקרן החידוש, לא יעלה על 5.57 שקלים למ״ק.

 6. מפיק או ספק של מים לייצור תעשייתי, שעלותם היא 5.57 שקלים
 למ״ק או פחות מזה, ישלם היטל איזון על כל כמות המים המופקת או
 מסופקת, אם הוא מקורות — בשיעור 0.73 שקלים למ״ק, ואם הוא מפיק
; אולם, אם שיעור ההיטל ק  או ספק אחר ~ בשיעור 1.04 שקלים למ״
 יחד עם העלות עולים על 5.57 שקלים למ״ק, ישולם היטל חלקי בלבד,

 בשיעור כזה שעלות המים עם ההיטל לא יעלו על 5.57 שקלים למ״ק.

 7. מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים
 ציבוריים אשר עלות המים שלו היא 7.95 שקלים למ״ק או פחות מזה,
 ישלם היטל איזון על כל כמות המים המופקת או מסופקת, אם היא
 מקורות — בשיעור של 3.77 שקלים למ״ק, ואם הוא מפיק או ספק
 אחר — בשיעור של 4.18 שקלים למ״ק; אולם, אם שיעור ההיטל יהד
 עם העלות עולים על 7.95 שקלים למ״ק ישולם היטל חלקי בלבד, בשיעור

 כזה שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 7.95 שקלים למ״ק,״

ן י ג ם ב ח נ  י״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983) מ
 OT m־i(3 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר• החקלאות

ו 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  תקנות המים (תשלום מיוחד)(תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 124 ב ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 / ולאחר
 התייעצות במועצת המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של

י מתקין תקנות אלת:  הכנסת, אנ

א: בו , במקום תקנה 2 י  1. בתקנות המים (תשלום מיוחד), התשל״ט—1978 2

 2. (א) שיעורי התשלום המיוחד, אשר יחולו על מי שמפיק או
 מספק כמות מים נהרגת, יהיו בהתאם למטרות המים כפי שצויינו ברשיון

 ההפקה ובהתאם להוראות תקנות אלה.

 1 סייח התשי״ט, עמי 166; התשל״ו, עמי 140.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 305; התשמ״ג, עמי 156, עמי 367, עמי 559, עמי 734, עמי 918, עמ׳ 1126 ועמי 1799;

 התשמ״ד, עמ׳ 9.

 שיעור היטל
 האיזון על מים

 לייצור תעשייתי

 שיעור היטל
 האיזון >גל מימ

 לצרכי בית,
 מלאכה, מסתר,

 שירותים ושידותינ
 ציבוריים

 ״שיעור תשלום
 מיוחד בהתאם
 למטרות המים
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 (ב) שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת מים של כמות המים
יתי ולצרכי בית, מלאכה, מסחר,  הנהרגת לחקלאות, לייצור תעשי

ה: הי  שירותים ושירותים ציבוריים, י

 (1) לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים
 המוקצה — 2.85 שקלים למ״ק;

 (2) לגבי כמות מים נהרגת שהיא מעל 10% מכמות המים
 המוקצה — 14.31 שקלים למ״ק.״

ן י ג ם ב ח נ  י״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983) מ
י ראש הממשלה ( 3 ־ ־ 8 0 8

מ  ח  י
 ממלא מקום שר החקלאות

ו 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  תקנות המים (הענקות)(תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 121 לחוק המים, התשי״ט—1959 •י, ולאחר התייעצות
 במועצת המים, אני מתקין תקנות אלה:

א: בו , במקום תקנות 4 ו־5 י  החלפת תקנות 1. בתקנות המים (הענקות), התש״ ם—1980 2
5-1 41 

 4. מפיק או ספק של מים לחקלאות ולייצור תעשייתי, אשר עלות המים
 שלו, בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה, לפי הענין, היא 5.57 שקלים
ן עלות  למ״ק, או יותר מזה, יהיה זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבי
 המים לבין 5.57 שקלים למ״ק (להלן — גבול ההענקה לחקלאות ולייצור

 תעשייתי).

 5. מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מסחר, מלאכה, שירותים ושירותים
 ציבוריים, אשר עלות המים שלו, בין עלות ההפקה ובין עלות ׳ההספקה,
 לפי הענין, היא 7.95 שקלים למ״ק או יותר, יהיה זכאי להענקה בשיעור
 ההפרש שבין עלות המים לבין 7.95 שקלים למ״ק (להלן — גבול

 ההענקה לצרכי בית).״

 ׳׳הענקות על מים
 לחקלאות ועל

 מים לייצור
 תעשייתי

 שיעור ההענקה
 על מים לצרכי

 בית, מסחר,
 מלאכה, שירותים

 ציבוריים
 ושירותים

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר החקלאות

 י״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983)
 (חמ 28—3)

 1 ם״ח התשי״ט, עמי 166! התשכ״א, עמ׳ 175.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1698¡ התשמ״ג, עמי 1126, עמי 1410 ועמי 1800¡ התשמ״ד, עמי 10.

 162 קובץ התקנות 4537, כ״ג בתשרי התשמ״ד, 30.9.1983



רות)(מס׳ 2) ת מקו א  תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מ
9 ז 8 3 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־59! לחוק המים, התשי״ט—1959 י, לאחר
יעצות במועצת המים ועם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה  התי

: ן תקנות אלה י מתקי  וועדת הכספים של הכנסת, אנ

 1. בתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 ־, החלפת תקנח ד
: א בו  במקום תקנה 7 י

ס 7. התעריפים לכל מ״ק מים מכמות המים המסופקת מאת מקורות יהיו ^ ר ^ ו ר ט מ  ל

: ן  השונות כמפורט להל

 תעריף בחדשים
 אפריל, מאי, תעריף בחדשים
 ספטמבר עד מרס יוני עד אוגוסט
 >שקלים למ״ק) -(שקלים למ״ק)

פ לחקלאות  1 טי

 שם מפעל מקורות

 עמק הירדן 1.75 2.45

 יסוד המעלה 3.20 4.49

 כפר גלעדי 3.84 5-38

 אורן—חדרה 4.06 5.68

 חולון 4.27 5.98

 קרן—גגא 4.38 6.13

 גבול צפוני, רחלים, ראש פינה, כפר הנשיא,
 גולני, יבנאל, גליל מרכזי, עכו—שפרעם,
 שימתן—הרי אפרים, מגדל—נצרת, עמק
 מזרחי, רום כרמל, שומרון, נחל עידון, גוש
 דן, השפלה * אשתאול, שואבה, לכיש,

 אשקלוון 4.49 6.29

 * כולל שפלת לוד, שורק, גת.
 תעריף בכל
 חדשי השנה

 (שקלים למ״ק)

נות 1.93 י — מעי ן א  1.2 בית ש

 שפעה 2.39

 רמתניה 3.72

 אגם חיתל 4.75
 בית־שאן—קידוחים, יוטבתה 5.30

 רמת הגולן, נגב, כודנוב, הר הנגב, ערד,
 אילת, פראן, עין יהב, עין בוקק 5-57

 1 ם״ח התשי״ט, עמי 166; התשל״ו, .עמי 140.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1127, עמ׳ 1411 ועמי 1801; התשמ״ד, עמ׳ 11.
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ח תעריף בעד תעריף בעי י י ח ד ו ף י ר ד n ,1,ל , ״ 
• כמות מים של כגוותמיםשל י  1.3. מים לבריכות דג

 2000 מ״ק 2000 מ׳״ק
 ראשונים לדונם נוספים לדונם

 שם מפעל מקורות (בשקלים למ״ק) (בשקלים למ״ק)

 בית־שאן — מעיינות 1.93 1.79

 שפעה 2.39 2.25־

: (1) במפעל מקורות יסוד המעלה יחול התעריף שבטור הימני על 1,800 ת ו ר ע  ה
 המ״ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 2,200 המ״ק

נם;  הנוספים לדו

 (2) במפעל מקורות שבו מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים
י  עולה על 500 מיליגרם כלורידים לליטר יחול התעריף שבטור הימנ
 על 1,000 המ״ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 3,000

 המ״ק הנוספים לדונם.

ן י י ע ,  2 מים לתעשיה ״ י
 שם מפעל מקורות (שקלים למ״ק)

 בית שאן—מעיינות 2.18

 עמק הירדן 2.70
 כפר גלעדי 4.91

 אורן—חדרה 5.17

 בית שאן—קידוחים, יוטבתה 5.30

 חולון 5.44
 רמת הגולן, גבול צפוני, ראש פינה, גולני, קרן—
 בנא, גליל מרכזי, עכו—שפרעם, שימרון—הרי
 אפרים, מגדל—נצרת, עמק מזרחי, רום כרמל,
 שומרון, בית־שאן—קידוחים, יוטבתה, גוש דן,
 השפלה*, אשתאול, שואבה, אשקלון, לכיש,
 נגב, כורנוב, הר הנגב, ערד, אילת, פראן, עין

 יהב, עין בוקק, נחל צין, שדה רימון 5.57

 3 מיפ לצריבה ביתית

 בית שאן—מעיינות 5.26

 רמת הגולן, כפר גלעדי, גבול צפוני, ראש פינה,
 כפר הנשיא, קרן בנא, גולגי, יבנאל, גליל מר
 כזי, עכו—שפרעם, שימתן—הרי אפרים, מגדל—
 נצרת, עמק מזרחי, אורן—חדרה, דום כרמל,
 שומרון, נחל עירון, בית שאן—קידוחים, גוש
 דן, חולון, השפלה* אשתאול, שואבה, לכיש,
 אשקלון, נגב, כורנוב, הר הנגב, ערד, אילת,
 פראן, יוטבתה, עין יהב, עין בוקק, שדה עבדה,

 שדה רימון 7.95
 * כולל שפלת לוד, שורק, גת.
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פ נהרגת י  4 התעריפים לפמות ט

 התעריפים בעד כמות •מים נחרגת לחקלאות, לתעשיה ולצריכה ביתית, יהיו
:  כדלקמן

 4.1 לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצה —
 תוספת של 2.85 שקלים למ״ק מעל לתעריפים הנקובים בפסקאות (1)

 עד (3), לפי העגין.

 4.2 לגבי כמות מים נהרגת שהיא, מעל 10% מכמות המים המוקצה —
 תוספת של 14.31 שקלים למ״ק מעל לתעריפים הנקובים בפסקאות

 (1) עד (3), לפי הענין.״

ן י ג ם ב ח נ ״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983) מ  י
) ראש הממשלה 3 ־ * 0 מ 7 ח ) 

 ממלא מקום שר החקלאות

ות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות)(מס׳ 2) (תיקון מס׳ 2),  תקנ
 התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 י, לאחר
עצת המים, באישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים  התייעצות עם מו

: ן תקנות אלה  של הכנסת ובהסכמת שר הפנים, אני מתקי

 1. בתקנה 4 לתקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) (מס׳ 2), זזתשמ״ג— תיקון תקני, 4
א: בו  1983 במקום פסקאות 1 עד 4 י

 ״1 לצריכה פיתית

 1.1 לצרכי:בית, לכל יחידת דיור —

 1.1.1 בעד 8 מ״ק הראשונים או חלק מהם

 1.1.2 בעד 8 מ״ק נוספים או חלק מהם

ק נוסף  !1.1.3 בעד כל מ״

נה מעל 4 נפשות, הגרות בדירה, ושהצריכה  1.1.4 משפחה, המו
 החדשית שלה עולה על 8 מ״ק, תהיה זכאית ל־3 מ״ ק
 נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל־4, במחיר
 הנקוב בפסקת משנה 1.1.1, לאחר שתוגש בקשה

 לכך בכתב (להלן — כמות מוגדלת);

 הכמות המוגדלת שנקבעה למשפחה כאמור תבוא
 במקום הכמות האמורה בפסקת משנה 1.1.1 לכל

 הצרכים האמורים בתקנות אלה.

 1 ם״ת התשי״ט, עמ׳ 166; התשל״ו, עמ׳ 140.
 2 ק״ת התשמ״ג, עימ׳ 1131, עמי 1413 ועמי 1803; התשמ״ד, עמי 13.

 בשקלים למ״ק

19.61 

30.88 

49.69 
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 בשקלים למ״ק

 1.1.5 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה
 אהת, שבהם קיימת צריכת מים משותפת, כולל מים
 לחימום ומים חמים, פרט לגינת משותפת, תחולק
 צריכת המים המשותפת הכללית יבין יחידות הדיור
 בבית, בין לפי מספר היחידות ובין לפי מספר החדרים,

 על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.2 גינות נוי מושקות —

 1.2.1 במקום שהמים לגינה אינם נמדדים בנפרד, בהגבלות
 המפורטות להלן, המתייחסות לכל 100 מ״ ר של גינה,
 עד לגבול של 500 מ״ר גינה לכל יחידת דיור,
 ובתקופות המפורטות להלן, ומעל ל־8 מ״ק הראשונים

 לדירה או מעל לכמות המוגדלת 10.60

 1.2.1.1 בכל הרשויות המקומיות פרט למפורטות להלן בנפ
 רד — ההגבלה תהיה של 68 מ״ק, באופן מצטבר

ה ב ל  לחדשים אפריל עד נובמבר ב

 1.2.1.2 ברשויות המקומיות הנמצאות בין קו ישר ממזרח
 למערב המחבר את הערים אשקלון וקרית־גת לבין
 קו ישר ממזרח למערב העובר דרך העיר באר־שבע,
 לרבות העיריות אשקלון וקרית־גת, וכן ברשויות
 המקומיות הנמצאות בעמק בית־שאן — ההגבלה תהיה
בלבה ובמבר,  י של 9.5 מ״ ק לחודש, בחדשים אפריל עד נ

 1.2.1.3 ברשויות המקומיות הנמצאות דרומה לקו ישר ממזרח
 למערב, העובר דרך העיר באר־שבע, לרבות העיר
 באר־שבע — ההגבלה תהיה של 9.5 מ״ ק לחודש
 בחדשים אפריל עד נובמבר ו־3.0 מ״ק לחודש בחדשים

 דצמבר עד מרם.

 1.2.2 במקום שהמים לגינה נמדדים בנפרד, בהגבלות
 • ובתקופות המפורטות בפסקאות משנה 1.2.1.1 ועד
 1.2.1.3, לפי הענין, והמתייחסות לכל 100 מ״ר של
 גינה, עד לגבול של 500 מייד גינה לכל יחידת דיור.

 1.2.2.1 מצאה רשות מקומית כי גינת נוי מושקית משמשת
 להנאת הציבור, רשאית היא לקבוע, על פי בקשה
 שתוגש לה בכתב, כי גבול שטח הגינה האמור בפסק־
 אות משנה 1.2.1 ו־1.2.2 יהיה 1000 מ״ר גינה לכל

 יחידת דיור.

ה 1.1.2  1.2.3 מעבר להגבלות — כאמור בפסקאות משנ
 ו־1.1.3, לפי הענין.
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 בשקלים למ״ק

 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר ,מדירת
 אחת, עם גינה. משותפת, תחולק תצרוכת המים הכללית
 של הגינה בין יחידות הדיור שאליהן צמודה הגינה,
 בין לפי מספד היחידות בבית ובין לפי מספר החדרים,

 על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.2.5 החיוב בתעריף לצרכי בית, כאמור בפסקאות משנה
 1.1—1.2, לפי הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות
 המים שנצרכו בפועל לשימוש זה, או לגבי כמות

 המינימום לחיוב.

 2 לתעשיה

מית—  2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקו

 כאשר המים המופקים בידי הרשות המקומית —

 בגבולות הכמות המוקצבת 7.82

 מעל הכמות המוקצבת —

 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10%
 י מהכמות המוקצבת 10.66

 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10%
 מהכמות המוקצבת 22.13

 2.2 מקום שרשות מקומית מקבלת את תמים שהיא מספקת
ת ובין  לתעשיה ממספר מקורות, בין בהפקה עצמי
 בקניה מספקים, ייקבע מהיר המים לתעשיה לצדכן
 הרשום ברשיון הפקה של הרשות המקומית בהתאם
ו מופקת או מסופקת מרבית כמות  למקור המים ממנ
נה  המים לתעשיה ברשות המקומית, ואין נפקא מי
 מאיזה מקור מקבל הצרכן את כמות המים המסופקת לו

 בגבולות הכמות המוקצבת —

 כאשר מרבית כמות המים לתעשיה ברשות
 המקומית מופקת בידי הרשות המקומית 7.82

 כאשר מרבית כמות המים נקנית מספקים —
ת המים מיותר  אם הרשות המקומית קונה א
 מספק אחד או מכמה מקורות של אותו

 ספק —
ו  המחיר המשולם לספק במקור המים שממנ
 מסופקת מרבית כמות המים לתעשיה למעט
 מע״מ ובתוספת 2.26 שקלים למ״ק (להלן —

 המחיר לכמות המוקצבת).
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 בשקלים למ׳׳ק

 מעל לכמות המוקצבת —

 כאשר מרבית כמות המים לתעשיה מופקת
 בידי הרשות המקומית —

 בעד כמות מים גחרגת שהיא עד 10%
 מהכמות המוקצבת 10.66

 בעד כמות מים נהרגת שהיא מעל 10%
 מהכמות המוקצבת 22.13

 כאשר כל כמות המים או מרביתה נקנית
 מספקים —

 המהיר לכמות המוקצבת בתוספת 2.85 שק
 לים למ״ק בעד כמות מים נהרגת שהיא עד
 10% מהכמות המוקצבת ובתוספת 14.31
 שקלים למ״ק בעד כמות מים נהרגת שהיא

 מעל 10% מהכמות המוקצבת.

 2.3 למלאכה ותעשיה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון
 ההפקה 31.14

 2.4 לבניה באתרי הבניה —

 2.4.1 באתר בניה מעל 50 דירות, או מעל ל־7500 מי׳ר
נה למגורים, בהגבלה של 0.30 מ״ק לכל מ״ר  שאי

 בניה 22.32

 2.4.2 באתר בניה עד 50 דירות, או עד ל־7500 מ״ר בניה
נה למגורים, בהגבלה של 0.50 מ״ק לכל מ״ר  שאי

 בניה 22.32

 2.4.3 בבניה של בתים בודדים, הדרים ווילות, או עד 250
נה למגורים, בהגבלה של 0.70 מ״ק  מ״ ר בניה שאי

 לכל מי׳ר בניה 22.32

 2.4.4 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10% מהכמות
 המוקצבת כאמור בפסקאות משנה 2.4.1 עד 2.4.3,

 לפי הענקי 25.18
 בעד כמות מים נהרגת שהיא מעל 10% מהכמות
 המוקצבת כאמור בפסקאות משנה 2.4.1 עד 2.4.3,

ן 36.63 י  לפי הענ

 3 לחקלאות

 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית —

 כאשר כמות המים מופקת בידי הרשות המקומית —
: ן  כמפורט בטבלה שלהל
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 מעל הכמות המוקצבת

 בגבולות הכמות בעד כמות מים בעד כמות ימים
 שם הדשות המקומית המוקצבת נהרגת שהיא עד נהרגת שהיא מעל

 10% מהכמות 10% מהכמות
 המוקצבת המוקצבת

 מועצה אזורית עמק הירדן 1.59 4.44 15.90

ות: אליכין, מי  עירית חדרה; מועצות מקו
 בנימינה, זכרון יעקב, יסוד המעלה,

 מנחמיה, פרדס הנה—כרכור, עתלית 3.77 6.62 18.08

ות: עכו, נהריה, קרית אתא, קרית  עירי
ם; מועצה  ביאליק, קרית מוצקין, קרית י
ת: אבן ו מי  אזורית נעמן, מועצות מקו
 יהודה, ג׳לג׳וליה, טייבה, פקיעין, פרדסיה,

 קלנסואה, שבי ציון 5.36 8.21 19.67

ות: הרצליה, כפר סבא, לוד, נתניה, רי  עי
 פתח־תקוה, ראשון לציון, רמלה, רחובות;
ות: גבעת שמואל, גדרה,  מועצות מקומי
 הדר השרון, הוד השרון, יהוד, כפר יוגה,
 כפר שמריהו, נחלת יהודה, נם ציונה,
 קדימה, קרית אונו, רמת השרון, רעננה,

נד 5.57 8.42 19.88  תל מו

 כל יתר הרשויות המקומיות שלא פורטו
 לעיל 5.57 8.42 19.88

 3.2 מקום שרשות מקומית מקבלת את המים שהיא מספקת לחקלאות ממספר מקורות,
 בין בהפקה עצמית ובין בקניה מספקים, ייקבע מחיר המים לחקלאות לצרכן
 הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית בהתאם למקור המים שממנו מופקת
 או מסופקת מרבית כמות המים לחקלאות ברשות המקומית, ואין נפקא מינה
 מאיזה מקור מקבל הצרכן את כמות המים המסופקת לו. בגבולות הכמות המוק־
 צבת — כאשר מרבית המים לחקלאות ברשות המקומית מופקת בידי הרשות
 המקומית — בהתאם לטבלה בפסקת משנה 3.1. כאשר מרבית כמות המים
 נקנית מספקים — אם הרשות המקומית קונה את המים מיותר מספק אחד או
ו  מכמה מקורות של אותו ספק — המחיר המשולם לספק ממקור המים שממנ
 מסופקת מרבית כמות המים לחקלאות למעט מע״מ ובתוספת 2.12 שקלים למ״ק

 (להלן — המחיר לכמות המוקצבת).

 מעל לכמות המוקצבת —

 כאשר מרבית כמות המים מופקת :בידי הרשות המקומית — בהתאם לטבלת
 בפסקת משנה 3.1. כאשר כל כמות המים או מרביתה נקנית מספקים — המחיר
 לכמות המוקצבת בתוספת 2.85 שקלים למ״ק בעד כמות מים נחרגת שהיא עד
 10% מהכמות המוקצבת ובתוספת 14.31 שקלים למ״ק בעד כמות מים גחרגת

 שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת.
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 3,3 למשקי עור —

 בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת — כאמור בפסקאות משגה
 3.1 ו־3.2, לפי העניו.

 4 לשירותים ושירותים ציבוריים

ם _ נשקלים למייק ל י ט ר פ  4.1 למוסדות חינוך ממלכתיים ו

מוש זה 24.52 לשי  (א) לכל הכמות הנצרכת.

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 24.52
 מעל לכמות המוקצבת 48.76

 4.2 לבתי חולים —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 24.52

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 24.52
 מעל לכמות המוקצבת 48.76

 4.3 לבתי מלון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 17.82

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זד, —

 בגבולות הכמות המוקצבת 17.82

 מעל לכמות המוקצבת —

 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10%
 מהכמות המוקצבת 20.67

 בעד כמות מים נהרגת שהיא מעל 10%
 מהכמות המוקצבת 33.45

 4.4 למיתקני בטחון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 24.52

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 24.52
 מעל לכמות המוקצבת 48.76

 4.5 לגינון—

 4.5.1 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקו
ת או רשות ממלכתית או ציבורית —  מי

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 10.66

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 10.66
 מעל לכמות המוקצבת 31.86
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ת נשקלים למ-יק ן נ י ג 1 ט , ר פ י ן ר ו ב י ן צ ן ג י ג ט ל ר £ ׳ ( ת ו ק ש ו ד מ נות ג  4.5.2 לגי
 נוי מושקות, המאוזכרות בפסקה (1), ובתנאי שהמים

 לגינות הנוי נמדדים בנפרד —

ה  (א) בהגבלות ובתקופות המפורטות בפסקאות משנ
 1.2.1.1 עד 1.2.1.3, לפי העגיז, והמתייחסות

 לכל 100 מ״ ר של גינה 10.60

 (ב) מעבר להגבלות 29.15

 4.6 למיתקני תחבורה —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 34.72

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זד. —

 בגבולות הכמות המוקצבת 34.72

 מעל לכמות המוקצבת 58.30

 4.7 למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, שלא
 פורטו במקום אחר בתקנות אלה 24.85

 4.8 למכבסות 24.85

 4.9 לחנויות דגים 24.85

 4.10 לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות 24.85

 4.11 לבתי עלמין 15.90

 4.12 למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות 35.65

 4.13 לחנויות, עסקים ומשרדים 48.82

 4.14 לכל שימוש אחר, שלא פורט בתקנות אלה 45.38״

ן י ג ם ב ח נ  י״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983) מ
) ראש הממשלה 3 ־ ־ 2 מ 9 ח ) 

 ממלא: מקום שר החקלאות

׳ 2) (תיקון מס׳ 2), מס ) לת) ות המים (תעדיפי מים בעירית אי  תקנ
9 ן 8 3 - ד  התשמ ״

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 •נ, לאחר
 התייעצות עם מועצת המים, באישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים

: ה ל ן תקנות א  של הכנסת ובהסכמת שר הפנים, אני מתקי

 1. בתקנה 3 לתקנות המים (תעריפי מים בעירית אילת) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 ־, תיק״ תקני. 3
א: בו  במקום פסקאות 1 עד 4 י

 '1 ס״ח התשי״ט, עימ׳ 166¡ התשל״ו, עמי 140.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1139, עמי 141:9 ועמי 1809¡ התשמ״ד, עמי 19.
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 ״1 לצריכה בימית

 1.1 לצרכי בית, לכל יחידת דיור —

 א. בתקופה שבין 1 באפריל לבין 31 באוקטובר

 1.1.1 בעד 20 מ״ק הראשונים או חלק מהם 11.80

 1.1.2 בעד הכמות שבין 21 מ״ק לבין 30 מ״ק 24.85

 1.1.3 בעד הכמות שבין 31 מ״ק לבין 40 מ״ק 58,30

 1.1.4 בעד כל מ״ק נוסף מעל 40 מ״ק 79.50

 ב. בתקופה שבין 1 בנובמבר לבין 31 במרס

 1.1.5 בעד 8 מ״ ק הראשונים או חלק מהם 15.17

 1.1.6 בעד הכמות שבין 9 מ״ק לבין 15 מ״ק 30.08

 1.1.7 בעד הכמות שבין 16 מ״ק לבין 20 מ״ק 70.43

 1.1.8 בעד כל מ״ק נוסף מעל 20 מ״ק 97.39

 1.1.9 משפחה המונה מעל ל־4 נפשות, הגרה בדירה,
 שהצריכה החדשית שלה עולה על 16 מ״ק בתקופה
 שבין 1 •באפריל לבין 31 באוקטובר, או על 8 מ״ק
 בתקופה שבין 1 בנובמבר לבין 31 במרס, תהיה
ק נוספים לחודש, בעד כל נפש נוספת  זכאית ל־3 מ״
ה 1.1.1  מעל ל־4, במחירים הנקובים בפסקאות משנ
 ו־1.1.5, לפי הענין, לאחר שתוגש בקשתה לכך בכתב
 (להלן — כמות מוגדלת); הכמות המוגדלת שנקבעה
 למשפחה כאמור תבוא במקום הכמות האמורה בפסק
 אות משנה 1.1.1 ו־1.1.5, לפי הענין, לכל הצרכים

 האמורים בתקנות אלה.

נות נוי מושקות —  1.2 לגי

 1.2.1 במקום שהמים לגינה אינם נמדדים בנפרד, בהגבלה
 של 8 מ״ק לכל 100 מ״ר של גינה, עד לגבול של
 500 מ״ר גינה לכל יחידת דיור, ומעל 20 מ״ ק או
 ל־8 מ״ק הראשונים לדירה, לפי התקופה, או מעל

 לכמות המוגדלת 10.60

 1.2.2 במקום שהמים לגינה נמדדים בנפרד, בהגבלה של
 8 מ״ק לכל 100 מ״ר של גינה, עד לגבול של 500

 מ״ ר גינה לכל יחידת דיור, במשך כל השנה 10.60

 1.2.3 מעבר להגבלה — כאמור בפסקאות משגה 1.1.2,
 1.1.3, 1.1.4 או בפסקאות משנה 1.1.6, 1.1.7 ו־1.1.8,

 לפי הענין והתקופה.

 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה
 אחת, עם גינה משותפת, תחולק תצרוכת המים
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ה -נשקיים למ״ק ד ו מ  הכללית של הגיבה בין יחידות הדיור שאליהן צ
 הגינה, בין לפי מספר היחידות בבית המשותף ובין
 לפי מספר החדרים, על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.2.5 החיוב בתעריף לצרכי בית כאמור בפסקאות משנה
 1.1 עד 1.2.4, לפי העניו, ייעשה אך ורק לפי כמויות
 המים שנצרכו בפועל לשימוש זה, או לגבי כמות

 המינימום לחיוב.

 2 לתעשיה

 2.1 לצרכי הרשום ברשיון ההפקה של העירייה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 7.82
 מעל הכמות המוקצבת 96.93

 2.2 למלאכה ותעשיה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון

 ההפקה 31.14

 2.3 לבניה באתרי הבניה —

ד בניה ״  2.3.1 באתר בניה מעל 50 דירות, או מעל ל־7500 מ
נה למגורים, בהגבלה של 0.30 מ״ק לכל מ״ר בניה 22.32  שאי

ר בניד.  2.3.2 באתר בניה עד 50 דירות, או עד ל־7500 מ״
ר בניה 22.32 נה למגורים, בהגבלה של 0.50 מ״ק לכל מ״  שאי

 2.3.3 בבניה של בתים בודדים, חדרים ווילות, או עד 250
ר בניה שאינה למגורים, בהגבלה של 0.70 מ״ק  מ״

 לכל מ׳יר בניה 22.32

 2.3.4 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות
 המוקצבת כאמור בפסקאות משנה 2.3.1 עד 2.3.3,

 לפי הענין 25.18
 בעד כמות מים נהרגת שהיא מעל 10% מהבמות
 המוקצבת כאמור בפסקאות משנה 2.3.1 עד 2.3.3,

 לפי הענין 36.63

 3 לחקלאות

 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של העירית —

 בגבולות הכמות המוקצבת 7.69
 מעל הכמות המוקצבת 97.26

 4 לשירותים ושירותים ציבוריים

 4.1 למוסדות חינוך — ממלכתיים ופרטיים —

ת הנצרכת לשימוש זה 24.52  (א) לכל הכמו

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 24.52
 מעל הבמות המוקצבת 98.19
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ם _ בשקיים ימ״ק , 1 , ן י ח ת ב ! 4 ק .2 

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 24.52

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 24.52

 מעל הכמות המוקצבת 98.19

 4.3 לבתי מלון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 17.82

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 17.82

 מעל הכמות המוקצבת 98.19

 4.4 למיתקגי בטחון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 24,52

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 24.52

 מעל הכמות המוקצבת 98.19

 4.5 לגינון —

 4.5.1 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת העיריה או
 רשות ממלכתית —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 10.66

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 10.66

 מעל הכמות המוקצבת 98.19

 4.5.2 לגינות גוי מושקות, פרט לגינון ציבורי ופרט לגינות
 נוי מושקות המאוזכרות בסעיף (1), ובתנאי שהמים

 לגינת הנוי נמדדים בנפרד --־

 (א) בהגבלה של 8 מ״ק לכל 100 מ״ ר של גינה,
 במשך כל השנה 10.66

 (ב) מעבר להגבלה 98.19

 4.6 למיתקני תחבורה —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 34.72

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 34.72

 מעל הכמות המוקצבת 98.19

 4.7 למוסדות ציבור ומוסדות של העיריה, שלא פורטו
 במקום אחר בתקנות אלה 24.85
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 בשקלים למ״ק

 4.8 למכבסות 24.85

 4.9 לחנויות דגיט 24.85

 4.10 לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות 24.85

 4.11 לבתי עלמין 15.90

 4.12 למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות 35.65

 4.13 לחנויות, לעסקים ומשרדים 48.82

 4.14 לכל שימוש אחר שלא פורט בתקנות אלה 108.18

ן י ג ם ב ח נ  י״ב בתשרי התשמ״ד (19 בספטמבר 1983) מ
) ראש הממשלה . 3 ״ 3 מ 0 ח ) 

 ממלא מקום שר החקלאות

 הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון),
9 ו 8 3 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות
 רשיון) (מם׳ 2) (תיקון), התשל״ט—1979 *, אני מודיע לאמור:

מ הגדלת םכומים י ר ק ו  1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנות ח
, מיום כ״ד בתשרי  פרטיים ושירותי שמידה (אגרות רשיון) (מס׳ 2), התשל״ג—1973 2

: ך  התשמ״ד (1 באוקטובר 1983), כ

ט . האגרה בשקלים ף ן פ מ ת כ י מ ע ד פ ה ח ר ג ם א 1, ן ש ן ת ו י ש ן ר ת ך מ ע ) ב א )  ״

 (1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1390

 (2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 3300

 (3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד
 כאמור 3300

 (4) רשמן למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירות שירותי
 שמירה, לפי סעיף (18א) לחוק 3300

 (5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 260״

 ח׳ בתשרי התשמ״ד (15 בספטמבר 1983) מ א י ר ג ב א י
מ m(3-1 המנהל הכללי של משרד המשפטים ח < 

 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1583,
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1540; התשמ״ג, עמ׳ 60.
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ם ואגרות),  הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכי
 התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת השניה לתקנות הפטנטים (נהלי
 הלשכה, סדרי הדין, מסמכים ואגרות), התשכ׳׳ח—11968 (להלן — התוספת השניה),

ר:  אני מודיע לאמו

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן (א) של התוספת השניה
: ך  החל ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד (1 באוקטובר 1983) כ

 האגרה בשקלים

 ״(א) 1. (א) עם הגשת בקשה לפטנט 1300

 (ב) אגרה כוללת בעד הגשת בקשה לפטנט ופרסומה לפי
 סעיפים 16 ו־26 ובעד תיקון לפי פריט 2(א) 4425

 2. (א) בעד הגשת בקשה לתיקון הפנקס (כולל פנקסי עזר)
 או כל מסמך אחר או להשלמתם, אם לא נקבעה אגרה

 אחרת 350

ו יידחה תאריך  (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותי
 הבקשה 930

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר, של בקשה לפטנט 3400

 4. עם הגשת בקשה להארכת כל מועד, בעד כל חודש או חלק
ו —  ממנ

 (1) לפני תום התקופה שאותה מבקשים להאריך 350

 (2) לאחר תום התקופה, למעט ארכה לתשלום אגרת
 חידוש 520

 5. (א) !עם הגשת הליך על ריב 1900

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי
 תקנה 42 780

 6. עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או בקשה לפטנט,
 לשינוי רישום כזה או לביטולו —

 (1) תוך ששה חודשים מתאריך רכישת הזכות 870
 (2) לאחר מכן 1900

 7. (א) עם הגשת דרישה לציון שם הממציא או שמות
 הממציאים (כולל פרסום) 650

 (ב) עם הגשת בקשה לפתיחת תיק בקשה לפטנט מחדש 1300

 8. עם הגשת בקשה לתיקון פירוט של פטנט לאחר קיבול
 הבקשה או לאחר מתן הפטנט 950

 מגדלו! סבזמים

 1 ק״ח התשכ״ח, עמי 1104; התשמ״א, עמי 26 ועמי 1498; התשמ״ג, עמ׳ 15.
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 האגרה: בשקלים

 9. עם הגשת בקשה לחידוש תקפו של פטנט —
 (1) לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט,
 לתקופה שנשארה עד תום שש שנים מתאריכו

 של הפטנט 950

 (2) לפני תום השנה הששית מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 1300

נית מתאריכו — לשנתיים  (3) לפני תום השנה השמי
 שלאחריה 2160

 (4) לפני תום השנה העשירית מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 4425

 (5) לפני תום השנה השתים עשרה מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה 8590

 (6) לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה 14050

 (7) לפני תום השנה השש עשרה מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה . 19500

 (8) לפני תום השנה השמונה עשרה מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה 27700

 (9) לפני תום שלושה חדשים מיום מתן הפטנט —

 אגרה כוללת לכל תקופתו 78700

 10. עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו 4740

 11. עם הגשת בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה 1470

 12. עם הגשת בקשה להכריע בשאלה אם אמצאה פלונית היא
 אמצאת שירות 1280

 13. עם הגשת בקשה להיבחן לשם רישום כעורך פטנטים —

 (1) בעל פה 820

 (2) בכתב 1300

 14. עם הגשת בקשה להירשם כעורך פטנטים 1210

 15. אגרה שנתית לעורך פטנטים 2135

 16. בעד עיון —

 (1) בפנקס הפטנטים 115

 (2) בפירוטי פטנטים, בעד עשרה תיקים או בחלק מהם 115

 (3) בתיק העיקרי של בקשה או פטנט 115
 (4) במסמך אחר הפתוח לעיון הקהל ואין לכך אגרה

 אחרת 115
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 האגרה. בשקלים

 17. (א) בעד אישור העתק פירוט פטנט, לרבות שרטוטים,
 שהוכנו בלשכה, המשמשים לצורך דרישת דין קדימה

 בחוץ לארץ או לצורך הליך משפטי 350

 (ב) בעד אישור כל מסמך אחר 285

 (ג) בעד תעודה מאת הרשם או הלשכה שלא נקבעה לה
 אגרה אחרת 310

 18. בעד נסח מאושר מתוך הפנקס 115

 19. בעד העתקה של פירוט — לרבות שרטוט ~ או של מסמך
 אחר במכונת העתקה, לכל עמוד 13

 20. עם הגשת ערר לועדת ערר 480

״ 9 5  21. עם הגשת בקשה לועדה לעניני פיצויים ותגמולים 0

י א ב ר ג י א ד (15 בספטמבר 1983) מ ״ מ ש ת ה י ר ש ת  ח׳ ב
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת המדגמים, התשמ״ד-1983
 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות המדגמים 1

 (להלן — התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן, יהא נוסח סעיף קטן (א) של התוספת

 הראשונה החל ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד (1 באוקטובר 1983) כך:
 האגרה בשקלים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד 350

 2. עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים,
 בסוג אחד (כמוגדר בתקנה 5) 870

 3. עם הגשת בקשה על פי תקנה 29 שהרשם יפרט את נימוקי
 החלטתו והחומר שבו השתמש 870

 4. עם הגשת בקשה להארכת המועד אשר בו יש להשלים בקשה
ו 180  לרישום מדגם, לכל חודש או חלק ממנ

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה —
 (1) על פי סעיף 33(2) לפקודה 1730
 (2) על פי סעיף 33(3) לפקודה 3450

 6. עם הגשת בקשה להארכת המועד לתשלום האגרה בעד
ו 180  הארכת תקופת ההגנה, לכל חודש או חלק ממנ

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 1957; ק״ת התש״ם, עימ׳ 1138; התשמ״ג, עמ׳ 18.
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 האגרה בשקלים

 ד. עם הגשת בקשה לרשום בפנקס המדגמים שם של בעל חדש,
 שעבוד, זכיון או מסמך כיוצא באלה —

 (1) אם הבקשה מוגשת תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות או הזכות האחרת —

 (א) למדגם אחד 570
 (ב) לכל מדגם נוסף 285

 (2) אם הבקשה מוגשת לאחר ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות או הזכות האחרת —

 (א) למדגם אחד 1520

 (ב) לכל מדגם נוסף 595

 8. עם הגשת בקשה לביטול רישום שיעבוד, זכיין וכיוצא באלה
 בפנקס המדגמים —

 (1) למדגם אחד 310
 (2) לכל מדגם נוסף 230

 9. בעד רישום שינוי שם, מען או מען למסירת הודעות בפנקס
 המדגמים —

 (1) למדגם אחד 300
 (2) לכל מדגם נוסף 155

 10. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, אם הטעות היא של

 מגיש הבקשה 165

 11. בעד תיקון טופס בקשה 165

 12. בעד הגשת בקשה על פי סעיף 52(ב) לפקודה לבטל רישומו
 של מדגם, כולו או מקצתו 1340

 13. עם הגשת בקשה לתעודה מאת הרשם על פי תקנה 55, או
 לאישור העתק דמות של מדגם לצרכי דרישת דין קדימה

ת 310 א  בחוץ ל

 14. עם הגשת בקשה על פי סעיף 36 לפקודה לבטל רישומו
 של מדגם 1520

 15. הגשת הודעה לפי תקנה 64(3) —

 (1) בעד כל ענין 780

 (2) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי

 תקנה 48 650

 16. בעד רישום של שינוי בפנקס על פי צו בית המשפט 300

 17. בעד העתק של תעודת רישום 300

 18. בעד עיון בפנקס או בדמות של מדגם, למעט עיון על פי
 הסייג לסעיף 35(1) לפקודה 165
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 האגרה בשקלים

 19. בעד אישור העתקים, לכל מסמך 285

 20. ביעדי העתקת דמויות שלי מדגם במכונת העתקה, לכל דמות 13

 21. עם הודעת ערעור לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים
 (סדרי הדין לפני ועדת ערעור), התשי״ב—1952 2 480

 22. עם הגשת תביעה לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים
 (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון), התשי״ב—1952 3 950

 23. עם הגשת בקשה לחזרת תקפו של מדגם 1300״

ל צ ו ר א ו  ח׳ בתשרי התשמ״ד (15 בספטמבר 1983) י
) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 3 ־ 3 7 מ 5 ״ ) 

 2 ק״ת התשי״ב, עמ׳ 1205.

 3 ק״ת התשי״ב, ,עמ׳ 1202.

 הודעת סימני המסחר, התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר,
ר:  1940 ! (להלן — התוספת הראשונה), אני מודיע לאמו

 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן (א) של התוספת

: ך  הראשונה החל ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד (1 באוקטובר 1983) כ
 האגרה בשקלים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד 1065

 2. עם הגשת בקשה בהתאם לתקנה 26(1) שהרשם יפרט את

 נימוקי החלטתו 820

 3. עם הגשת הודעת התנגדות — לכל בקשה שמתנגדים לה 1585

 4. עם הודעה, מאת כל צד בהליך על ריב, על רצונו להשמיע
 טענות בבירור, לכל ענין 820

 5. עם הגשת בקשה לחידוש רישומו של סימן מסחר עם
 פקיעת תקפו —

 (1) חידוש ראשון 3970

 (2) כל חידוש נוסף 7350

 6. אגרה נוספת על פי תקנה 52(2) 780

 7. אגרה נוספת על פי תקנה 53(1) 7935

 8. עם הגשת בקשה לרישום בפנקס סימני המסחר שם של
 בעל חדש —

 (א) אם מוגשת הבקשה תוך שגה מתאריך רכישת הבעלות —

 1 ע״ר 1940, ת1ס׳ 2, עט׳ 192; ק״ת התש״ם, עמי 1130; התשמ״ג, עמי 21 ועמי 1307.
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 האגרה בשקלים

 (1) לסימן אחד 870
 (2) לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה 440

 (ב) אם מוגשת הבקשה לאחר שנה מתאריך רכישת הבעלות —

 (1) לסימן אחד 1820
 (2) לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה 870

 (ג) עם הגשת הבקשה להעברת בקשה לרישום סימן מסחר
 לבעל אחר —

 (1) בקשה אחת 610

 (2) לכל בקשה נוספת שהועברה באותה פעולה 260

 9. עם הגשת בקשה לרישום שינוי שם של בעל סימן או בעל
 רשות או שינוי תיאורו, מענו או המען למסירת הודעות —

 (1) לגבי סימן אחד או בקשה אחת 325
 (2) לכל סימן נוסף או בקשה נוספת אם הבקשות

 הוגשו בעת ובעונה אחת בידי אותו מבקש 165

 10. עם הגשת בקשה לרישום בעל רשות —

 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אחד 1065

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף 520

 11. עם הגשת בקשה לשינוי רישום הרשות —
 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אחד 350
 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף 165

 12. (א) עם הגשת בקשה בידי בעל הרישום או בעל הרשות
 לביטול רישום הרשות —

 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אחד 350

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף 165

 (ב) עם הגשת בקשה בידי צד שלישי לביטול רישום רשות —
 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אחד 920

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף 455

 13. עם הגשת בקשה לכל רישום, תיקון או שינוי בתרשומת
 שבפנקס שלא נקבעה לו אגרה אחרת —

 (1) לגבי סימן מסהר אחד 325

 (2) לכל סימן נוסף של אותו בעל, אם הוגשו הבקשות
 בעת ובעונה אחת 300

 14. עם הגשת בקשה לקבלת רשות לתקן בקשה לרישום סימן
 מסחר —

 (1) לגבי בקשה אחת 310

 (2) לכל בקשה נוספת לרישום אותו סימן 155
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 האגרה בשקלים

 15. עם הגשת בקשה למחוק מהפנקס רישום של סימן מסחר,
 כולו או מקצתו, לפי בקשתו של בעל הסימן 310

 16. עם הגשת בקשה על פי סעיף 38 לפקודה לתיקון הפנקס,
 או על פי סעיף 41 לפקודה לביטול רישומו של סימן מסחר 2365

 17. בעד חיפוש על פי תקנה 78 לגבי סימן אחד בסוג אחד 845

 18. בעד תעודה מאת הרשם, למעט תעודה על פי סעיף 28
 לפקודה 350

 19. עם הגשת בקשה לקבלת רשות לשנות סימן רשום או להוסיף
 עליו, לכל רישום של אותו סימן 350

 20. (א) בעד עיון בכרטסת סימני מסחר, בסוג אהד, לרבות עיון
 בפנקס שנעשה בעקבות העיון בכרטסת כאמור 165

 (ב) בעד עיון בפנקס שלא בעקבות עיון בכרטסת —
 לכל רישום 155

 21. בעד העתק מסמך במכונת כתיבה — לכל עמוד 285

 22. בעד נסח מפנקס סימני המסחר במכונת כתיבה 440

 23. בעד נסח בדרך צילום בלשכה, בנוסף לדמי צילום 165

 24. בעד אישור העתק של מסמך או נסח מהפנקס לכל מסמך 285

 25. צילום מסמך, כל עמוד 13

 26. עם הגשת בקשה לחיפוש על אתר י 1350״

ר ו ל צ א ו  ח׳ בתשרי התשמ״ד (15 בספטמבר 1983) י
 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסהר

ם מסויימים), התשמ״ד-1983  הודעת העיריות (תמימה על מסמכי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים),
 התש״ך—11959 (להלן — התקנות), ועקב התנודות במדד המחירים לצרכן, אני מודיע
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