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9 ז 8 3 - ד ״ מ ש ת  צו התעבורה (עבירות קגס)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 29 ו־30 לפקודת התעבורה •י, אני מצווה לאמור:

א: בו , י ת 1. במקום התוספת לצו התעבורה (עבירות קנם}, התשל״ז—1976 2 ! ־ ס י 1 י ; ת ז e י ז m 

׳ ק א ל ח  ״

: ו , והתקנות לפי  עבירות לפי חוק חגורות בטיחות ברכב, התשל״ג—1973 3

ה הק-נס בשקלים נ ק מ ר הסעיף אי ה פ ס  מ

2700 

2700 

 סעיף 1

 תקנה 2

ס בשקלים נ ק  ה

ק ב׳ ל  ח

רה:  עבירות לפי פקודת התעבו

 מספר הסעיף

 2 — כשרשיון הרכב פקע —

 עד 6 חדשים מיום פקיעתו 3000

 10 (א) — עד 6 חדשים אחרי פקיעת הרשיון 1500

: 4  2. עבירות לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—1961

ס .בשקלים נ ק ה ה נ ק ת ס בשיןיים מס&ר ה ה הקנ נ ק ת ר ה פ ס  מ

 5 1500 לרמזור ולמעט התמרורים המ
 6 1500 פורטים בפסקאות (2) ו־(3) 900

 8 3000 (2) תמרורים ב־3, ב־6, ב־33,
 9 (א) 1500 ב־36 לגבי אי־האטה, ב־40 עד

 ב־51, ד־10, ד־13 וד־14 1800
 9 (ב)

 ב־51, ד־10, ד־13 וד־14 1800
 9 (ב) 3000

 (3) תמרורים ב־1, ב־2, ב־7,
 9 (ג)

 (3) תמרורים ב־1, ב־2, ב־7,
 9 (ג) 600

 ב־8, ב־10, ב־12 עד ב־18,
 9 (ג)

 12 (ג) 1500 ב־35, ב־37 לגבי אי־עצירה

 13 (א) 1800 ב־52, ב־53, ב־54, ד־4, ד־17

 21 (ב) (3) 1800 וד־18 2700

 22 (א) אי־ציות נוהג רכב לתמרור 22 (א) אי־ציות רוכב אופניים י
: לתמרור ב־1 או ב־2 900  כמפורט להלן

 (1) כל התמרורים, למעט ב ־20, 22 (א) אי־ציות לתמרור האוסר
ות נוהג רכב חנייה 900  ב־22 ולמעט אי־צי

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמ 173. נ י י מד נ  1 די
ת התשל״ז, עמי 208; התש״ם, עמי 203; התשמ״ב, עמי 578 1147-1. ״  2 ק

 3 ס״ח התשל״ג, עמי 250.
 4 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשמ״א, עמי 1073.

ת 4561, כ״א בכסלו התשמ״ד, 27.11.1983 ו  556 קובץ התקנ



פ י ל ק ש ז ג מ ק ה ה נ ק ת ר ה פ ס .בשקלים « ה הקנס׳ נ ק ת  מס&ר ה

1800 52 

1800 53 

 54 (ד) (2) 1500

2700 55 

1500 58 

1800 61 

 62 (א) 2400

 62 (ב) 2400

1200 63 

2400 65 

2400 66 

 67 (א) 3000

2400 68 

 69 (א) או (ג) 2400

 69 (1) למעט באזור קנס מוגדל 2100

 69 (1) באזור קנס מוגדל 2700

 69א 3000

 70 (א) 1500
 70 (ב) 3000
 71 למעט באזור קנס מוגדל 1800

 71 באזור קנס מוגדל 2400

 72 (א) (1), (2), (3) בתוך צומת,
 (4), (6) על המעבר, (9), (10),
 (11), (12) בתחנה או במקום

 שסומן כתחנה או (16) 1800
גדל 2400  באזור קנס מו

 72 .(א) (3) בתחום 12 מטרים מה
 צומת, (5), (6) בתחום 12 מט
 רים מהמעבר, (7), (8), (12)
 מול התחנה כשהכביש צר,(13),

 (14) או (15) 1200
 באזור קנס מוגדל 1800

 72 (ב) 2400

 74 (ב) 3000

 74 (ד) 3000

600 75 

 22 (א) אי־ציות לתמרור האוסר
 עצירה 1500

 22 (א) אי־ציות לתמרור האוסר
 עצירה או חנייה באזור, קנס

 , מוגדל 2400

 22 (א) אי־ציות הולך רגל לרמזור 900

 27 (ג) 1800

600 28 

1500 30 

2700 33 

1500 34 

2700 35 

 36 (ב) בדרך עירונית 2700

ננה עירונית 2700  36 (ב) בדרך שאי

 36 (ג) 2700

 36 (ד) 2700

 36 (ה) 3000

2700 37 

 38 (א) 1500

 38 (ב) 1800

 39 (א) 2700

 40 (א) או (ב) 2700

 40 (ג) 3000

2700 41 

1800 42 

1800 43 

2400 44 

 45 רישה או 45 (2) 1:800

1500 46 

 47 (א) 1800

 47 (ה) (2) 3000

 47 (ה) (4) 3000

 47 (ז) 4200

 47 (ח) 3000

 48 (א) 1800

 48 (ב) 2400

ת 4561, כ״א בכסלו התשפ״ד, 27.11.1983 557 ו  קובץ התקנ



ס בשקלים נ ק ה ה ר התקנ פ ס ם מ ה -הקנס בשקלי נ ק ת ר ה פ ס  מ

 76 (ב) 2400 93 (א) (1) או (2) 3000

 79 (א) 1500 95 3000

 79 (ב) 2100 96 1500

 80 2400 97 (א) לגבי אי ־הארת פנס חזית 2400

 81 (1) 1800 97 (א) לגבי אי־הארת פנס אחורי
 81 (2) או (3) או (4) 1500 או לוחית זיהוי 1200
 82 1800 97 (ג) 1200
 83 (א) או (ב) 1800 98 1500
 84 (א), (ב), (ג), (ד), (ה), (ז), 101 1800
 (ט) או (יא) 3000 103 1800

 84 (יג) 1500 104 1200

 84א 3000 105 1800

 85 (א) (1) 3000 106 2400

 85 (א) (2) (א) 3000 107 (ג) 2100

 85 (א)(2)(ב) או 85(א)(2)(ג) 1200 107 (ד) או (ה) 1800

 85 (א) (4) 3000 108 (א) 900

 85 (א) (5) — 109 (א) 900

 (1) כשמשקלו הכולל המותר 110 900

 של הרכב עולה על 6000 ק״ג 111 900

 והמשקל החורג עד 1000 ק״ג 1800 112 900

 1500 (2) רכב כאמור בפסקה (1) וה 113 1500
 משקל החורג מעל 1000 ק״ג

 ועד 2500 ק״ג 3000 114 1500
 (3) כשמשקלו הכולל המותר של 117 1800
 הרכב עד 6000 ק״ג והמשקל 119 (א), (ב), (ג) או (ד) 1800
 החורג עד 1000 ק״ג 1800 120 1800

 85 (א) (6) 3000 121 1800
 85א 3000 122 1800
900 123 3000 86 
 88 (א) או (ב) 2400 124 (א) או (ב) 900
 88 (ג) 900 125 900

 89 (ג) 1800 126 1200
 90 (א), (ב), (ג) או (ד) 1800 128 900
 90 (ז) 1800 ?12 900
900 130 2400 91 
 92 (ב) או (ד) 2400 131 900
 92 (ג) 3000 132 900

ת 4561, כ״א בכסלו התשמ״ד, 27.11.1983 ו נ ק ת  558 קובץ ה



פ י ל ק ש ה ז)קנס ג נ ק ת ר ה פ ס פ מ י ל ק ש ה הקנס׳ ב נ ק ת ד ה פ ס  מ

 136 1200 ־305 (א) או (ב) 2400
נות רכב או חלק  137 1200 306 אי־תקי

 138 1200 או אבזר שבו -
 139 1200 (1) ובשל כך נאסר הרכב

140 3000 
 לשימוש לפי תקנות 307 או

308 
1800 

139 

140 

 142 1800 (2) ובשל כך לא נאסר הרכב

 143 (ב), (ג), (ד), (ו) ו־(ח) 600 לשימוש כאמור 1500

 145 (ב) 1800 314 (ד) 900

 148 2700 318 (ד) 3000

 148א (א) 3000 335 1800
 149 3000 341 (א) (4) 2400
 150 1800 342 (א) (4) 2400
 153 3000 343. (א) 1500
 154 (א) 3000 346 1500
 154 (ב) 3000 350 (א) 1800
 154 (ג) 3000 351 1800
 155 3000 357 (א) 1500
 156 1800 357 (ב) 1500
 157 1800 359 (ב) 3000
 160 1500 359 (ג) 1800
 161 2400 359 (ד) 1500
1500 360 2400 165 
 204 (ה) 3000 361 1800
 222 1800 362 (א) 1500
1500 364 1800 223 
 230 (ב) או (ג) 1800 364ב (ב), (ג) או (ד) 1800
 236א 3000 365 1200
 254 (ב) 1500 366 1800
 255 (ב) 1200 367 1800
 256 (ג) 3000 368 1800
 261 (ב) 1800 370 ,1800
 283 2400 370ב 1200
 295 3000 383ו 1800
 297 3000 383ט 1800
 298 (2) 3000 383י 1800
 299 3000 397 (א) 3000

ת 4561, כ״א בכסלו התשמ״ד, 27.11.1983 559 ו נ ק ת  קובץ ה



ס בשקלים ה הקנ נ ק ת ם מס8ר ה י ל ק ש פ נ נ ק ה ה נ ק ת  ׳מספד ה

1800 456 3000 405 
1800 457 3000 411 
1800 458 3000 418 
900 459- 3000 420 

1800 461 3000 421 
 422 3000 462 (א) 1800
1200 463 3000 423 

 425 (ב) 3000 464 (א) 1200
 427 1800 483א 1800
3000 489 3000 428 
3000 491 2400 429 
3000 495 3000 435 
3000 501 3600 (1) 437 
3000 503 3000 (2) 437 

 439 3600 517 (א) 3000
3000 521 1800 440 
 441 3000 522א 1800
3000 524 3000 443 
 448 900 524א 3000
3000 569 900 452 
3000 570 1200 453 

ר : חוקי עז ׳ ק ג ל  ח

 1. שיעור הקנס על עבירה על פי חוק עזר של עיריה או של מועצה מקומית
 בדבר העמדת רכב וחנייתו, שהוא בתוקף ביום פרסומו של צו זה, יהיה

: ן  כאמור להל

 א. לגבי חניה או העמדת רכב — 900 שקלים;

 ב. לגבי חניה או העמדת רכב באזור שנקבע כאזור קנס מוגדל לפי תקנות
 התעבורה, התשכ״א—1961 — 2400 שקלים.

 2. שיעור הקנס על עבירה על פי חוק עזר של עיריה, מועצה מקומית או מועצה
 אזורית בדבר רשיונות לאופניים, שהוא בתוקף ביום פרסומו של צו זה, יהיה

 900 שקלים.״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984).

 כ״ג בחשון התשמ״ד (30 באוקטובר 1983)
(3—250 an) 

י מסכים.  אנ

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

ת 4561, כ״א בכסלו התשמ״ד, 27.11.1983 ו נ ק ת  קובץ ה



1 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז—11967 (להלן -
, ובתוקף שאר הסמכויות  החוק), ולפי סעיף 47 לחוק בתו המשפט, התשי״ז—1957 2
ן תקנות  הנתונות לי לפי כל דין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקי

: ה ל  א

 1. בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח—31968, במקום התוספת י,וול6ת המומות
א: , בו  י

 ״ת1סהת

(לרבות ן י ד  1. האגרה בעד הגשת בקשה לביצוע פסק־
 כל חיוב שדינו כפסק־דין לפי סעיף 81 לחוק) —

 (1) כששווי הסעד מבוטא בפסק־הדין בכסף

ים  •האגרה בשקי

 1% מהשווי בעת ההגשה
 ולא פחות מ־200

200 

1,000 

 פטור

 1% מהשווי בעת ההגשה
 ולא פחות מ ־200

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

250 

 %* מהמחיר שבו נמכרו

 < (2) כשהוא ׳להחזרת מטלטלין

 (3) כשהוא לפינוי מקרקעין, להחזרת החזקה,
 לסילוק יד או בכל ענין אחר

 2. האגרה בעד הגשת בקשה בדרך המרצה בפני ראש
 ההוצאה לפועל

 3. (1) האגרה בעד בקשה לביצוע שטר לפי סעיף
 81א(ב) לחוק

 (2) בעד הגשת התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף
 81א(ג) לחוק

 4. (א) בעד בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף 70
 לחוק

 (ב) בעד בקשה למתן צו מאסר נגד חייב בתשלום
 מזוגות בשל חוב מזונות

 5. (א) בעד י בקשה לעיקול אצל תאגיד בנקאי
 | כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—
 1981 * והמתייחס לאותו תאגיד או לאחד מסניפיו

 (ב) בעד בקשה לעיקול בכל סניף נוסף כאמור

 6. האגרה בעד הערכת מטלטלין שאינם במחסן ההו־
 צאה לפועל

 7. האגרה בעד מכירת מקרקעין או מטלטלין

 ׳1 ס״ח התשכ״ז, עמי 116; התשב״ט, זומ׳ 16.
 2 פ״ח התשי״ז, עמ׳ 148.

 3 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132; התשמ״ב, עמ׳ 386.
עמ׳ 232 (320). .  4 ם״ת התשמ״א,

ו התשמ״ד, 27.11.1983 561 י ס כ ת 4561, כ״א ב ו נ ק ת  קובץ ה



 8. (א) השכר למוציא לפועל או לפקיד בית המשפט האגרה, בשקלים
: (  לפי תקנה 8(ג

 (1) בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטל
 טליו, המצריך כניסה לחצרים, חיפוש, מסירת

 נכס או קטין או מסירת הודעת פינוי 110:

 (2) בוצעה כהלכה הפעולה של הוצאת
 מעוקלים או פינוי בפועל של מקרקעין 160

 (3) בעד הוצאת מעוקלים בעת ביצוע
 העיקול, תפיסת מכונית או ניהול מכירה

 פומבית 210

 (4) אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם
 תלויים במבצע 55

 (5) היה המוציא לפועל או פקיד בית
 המשפט מלווה פקיד עזר לפי הוראות המו
 ציא לפועל, יהיה פקיד העזר זכאי לשכר של
 75% משכרו של המוציא לפועל או של פקיד

 בית המשפט.

 (ב) הסכומים הנקובים בפרט (א), צמודים לתו
 ספת היוקר המשתלמת לשכירים ויוגדלו לפי כל

 שינוי שיחול בה.

 (ג) סכום ששונה כאמור בפרט (ב), יעוגל —

 (1) אם הוא קטן מ־100 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים;

 (2) אם הוא גדול מ־100 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים.

 (ד) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות
 את נוסח פרט (א) כפי שהשתנה עקב האמור בפרט
 (ב); תחילתם של הסכומים ששונו תהא ב־1 בחודש

 שלאחר פרסום ההודעה האמורה.

 9. שכרו של מנהל מכירה פומבית שאיננו פקיד בית
 המשפט (לפי תקנה 8(ב)) 1% מהמחיר שהושג באותה

 מכירה

 10. בעד העתק מסמך —

ו  (1) צילומי שעשתה הלשכה 5 לכל עמוד או חלק ממנ

 (2) שעשתה הלשכה בדרך אחרת 10 לכל עמוד או חלק ממנו

 11. בעד אישור העתק מכל מסמך 5 לכל שני עמודים או
 חלק מהם

ת 4561, כ״א בכהלו התשמ״ד, 27.11.1983 ו נ  562 קובץ התק



 יז׳אגרה בשקלים

 12. בעד הזמנת תיק גנוז כולל העיון בו פטור

 13. בעד שאילתה ובהתאם לםימול שבתוספת לתקנות
 ההוצאה לפועל, התש״ם—51979 —

 (1) אא, בא, גא, דא, אב, בב, גב, דב, אג, בג,
 גג, אד, גה, דה, הא 5

 הוגשה השאילתה הא בידי החייב או מטעמו לא תשולם אגרה

 (2) הב 5

 (3) דג, בד, גד 15

 (4) הג, אה, בה 20

 (5) הה 25״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983). תחילי,

ם י ס ה נ ש ד (11 בנובמבר 1983) מ  ה׳ בכסלו התשמ״
' שר המשפטים 3 ־  ו<חמ ״

 5 ק״ת התש״פ, זומ׳ 386.

1 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  תקגות ההוצאה לפועל (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז—1967 ולפי סעיף
, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובאישור  47 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 2

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

1 0 7 , י נ ק ת ת פ ל ח א: ה בו , י ות ההוצאה לפועל, התש״ם—1979 3  1. במקום תקנה 107 לתקנ

ת 107. (א) המגיש בקשה לביצוע שטר ישלם עם הגשת טופס הבקשה  ״תשלום אגדי

ת האגרה הקבועה בפריט 3(1) של התוספת לתקנות ההוצאה לפועל  א
.  (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח—1968 4

 (ב) הוגשה התנגדות לביצוע הבקשה ובית המשפט קיבל את
 ההתנגדות, ישלם מבקש הביצוע את האגרה האמורה בתקנה 3א לתקנות

.״  בית משפט (אגרות), התשל׳יז—1976 5

 ה׳ בכסלו התשמ״ד (11 בנובמבר 1983) מ ש ה, נ ס י ם
) שר המשפטים 3 - 6 מ 3 : ח ) 

 1 פ״וז התשכ״ו, עגל׳ 116; התשל״ב, עצל׳ 12.
 2 ס״ח התשי״ז, עמי 148; התשמ״ג, עמי 18.

 ,3 ק״ת •התש״ם, עמי 386; התשמ״ג, עמ׳ 378.
 4 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132; התשמ״ד, עמ׳ 561.

 5 ק״ת התשל״ו, עמי 2258; התשמ״ד, עמי 564.
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ז 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  תקנות בית משפט (אגרות)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 !, ובתוקף שאד
ן תקנות  סמכויותי לפי כל דין ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקי

: ה ל  א

 1, אחרי תקנה 3 לתקנות בית משפט (אגרות), התשל״ו—1976 2 (להלן — התקנות
א: בו  העיקריות), י

ע 3א. הוגשה התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה ו ^ ת 1 ד מ ת  ״

 שטר לפועל, התשכ״ז—1967 «, ובית המשפט קיבל את ההתנגדות, ישלם מבקש
 הביצוע את מלוא האגרה שהיה חייב בה לפי חלק א׳ לתוספת בשל
 תובענה על פי השטר, בניכוי הסכום ששולם בלשכת ההוצאה לפועל עם

 הגשת בקשת הביצוע.״

ה 3א נ ק ת ת פ ס ו  ה

א: בו  2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות י

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 2)

ת פ ס ו ת  הותלפת ה
 הראשונד.,

: הבאת תובענה כששווי נושא התובענה  חלל! א׳

 בעת הגשתה ניתן לביטוי בכפף

 אם שווי הסעד שיעור האגרה

 4% משווי התובענה אך לא
 פחות מ־600 שקלים •,

 6,000 שקלים בתוספת 2
 שקלים לכל 100 שקלים או
 חלק מהם מערך התובענה
 העולה על 150,000 שקלים.

 1. אינו עולה על 150,000 שקלים

 2. עולה על 150,000 שקלים

ו ניתן נ : הבאת הליכים כששווי הנושא אי ׳  חלל! כ

 להערכה בכםף אד שאינם תובענות

 האגדה בשקלים

600 

 (1) בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף
 וכן בהליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו
 אגרה ואינו פטור מאגרה לפי תקנה 21 ובעד
 דרישת הליך כזה, וכן בעד תביעה לקביעת גובה
 הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע

 או שנפגע שלא בדרך הפקעה

 א.

 1 ם״זז התשי״ז, עמ׳ 148.
, עמ,׳ 2258.  2 ק״ת התשל״ו
 3 ס״ח התשכ״ז, ע«׳ 116.
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 האגרה, בשקלים

  האגרה המשתלמת בעד הג
נו הוא  שת ההליך שלעני

 נדרש

1,500 

 מחצית האגרה המשתלמת
 בעד תובענה או ערעור, לפי
 הענין, שנושאם כנושא פסק־
 הדין, הצו או ההחלטה,
 למעט הוצאות המשפט,
 יציאות ושכר טרחת עורך

 דין שנפסקו

 האגרה המשתלמת בעד
 תובענות והליכים בעניגים
 אזרחיים לפי תקנות אלה,
 והיא תחושב על בסיס סעד
 ששוויו כשווי הסכום השנוי

 במחלוקת

600 

 פטור

 (2) בעד הליך ביניים, לרבות כל סעד זמני לפי
 פרק ט״ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשכי׳ג—
 1963*, ובלבד שההליך מובא לפני הגשת ההליך

נו הוא נדרש י  שלענ

 (3) בעד תביעה לפינוי, לסילוק יד, להחזרת חזקה
 או לחלוקת מקרקעין או לחלוקת השימוש בהם וכן
 בעד תביעה או בקשה לביטול פסק־דין בענין

 מזונות או להפחתת שיעור המזונות

 (4) בעד בקשה לביטול פסק דין, החלטה או צו
 לדחיית תובענה או ערעור, שניתנו בהעדר צד
 שהוזמן כדין וכן בקשה לביטול פסק דין, החלטה
 ׳או צו מחיקה שהוגשו לאחר 30 ימים מיום שהומ

 צאו למבקש

 ב. (1) בעד בקשה לדמי מפתח, לחלוקת דמי מפתח,
 לקביעת סכום דמי המפתח אי חלוקתם הכלולה
 בבקשה להרשאה לפי סעיף 93 לחוק הגנת הדייר
, וכן בעד בקשה  [נוסח משולב], התשל״ב—1972 5
 לדמי שירותים ותיקונים או לחלוקת דמי שירותים

 ותיקונים ובעד הליכים בבקשות כאמור

 ,(2) בעד בקשה להרשאה לפי סעיף 93 לחוק הגנת
נה  הדייר [נוסח משולב], התשל״ב—1972, שאי
 כוללת בקשה לקביעת סכום דמי המפתח או לחלו

 קתם — לכל מושכר

 ג. בעד בקשת עציר או אסיר לפי סעיף 62א לפקודת
6  בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב—1971

: בקשות לבית המשפט העליון ׳  ן חלק נ
 כל בקשה לבית המשפט העליון או עתירה לבג״? שאינה

 פטורה לפי תקנות אלה 1000

600 

: ערעורים ודיון נופף ׳  חלק ד

 (1) (א) בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט
 העליון

ת התע־נ״ג, עמי 1869. ״  4 ק
 5 סייח התשל״ב, עמ׳ 176.

נת ישראל, נוסח חדש 21, עמ׳ 458; ם״ח התש״ם, עמי 134. י מדי נ  6 די
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ה בשקלים ג ר א  ד

300 

 אגרה נוספת המשתלטת מעד
 הגשת ערעור

 מחצית האגרה שהיתה מש
 תלמת אילו היה הערעור
 תובענה אך לא פחות מ־300
 בבית משפט מחוזי ומ־1,500
 בבית המשפט העליון לבל

 הסעדים שבערעור

1,000 

 פבערעור לבית המשפט
 העליון ,

 רבע האגרה שהיתה מש
 תלמת אילו היה הערעור
 תובענה אך לא פחות מ ־300

 בבית משפט שלום 300
 בבית משפט מחוזי 600

 בבית המשפט העליון 1,500

 מחצית הסכום הקבוע
 בפסקה (7)

 ערעור ברשות — 300
 ערעור בזכות — לפי פסקה

(3) 

250 

 (ב) בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט
 המחוזי

 (2) דן בית המשפט בבקשה למתן רשות לערער
 כבערעור עצמו

 (3) ערעור על פסק דין של בית המשפט לרבות ערעור
 בבית המשפט העליון על פסק דין של בית משפט

 מחוזי בערעורים המפורטים בפסקה (6)

 (4) בקשה לדיון נוסף

 (5) דיון נוסף

 (6) ערעור מס עזבון, מס בולים, מם שבח מקרקעין,
 מס רכוש וקרן פיצויים וכן ערעור מס הכנסה לגבי כל

 שנת מס בנפרד

 (7) ערעור לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח
 חדש], התשכ״ט—1969 / ערעור על החלטה של בית
 דין או רשות מינהלית וכל ערעור שמכוח דין מתברר
 לפני שופט אהד, ולא נקבעה להם אגרה אחרת, וכן

 ערעור על פסק דין שניתן בערעור כאמור

 (8) ערעור על החלטה או צו בהליך ביניים או בבקשה
 לצו ביניים, וכן ערעור על פסק דין בערעור כאמור

 (9) ערעורים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז—
1967 

 (10) בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט
 מחוזי לפי סעיף 62ב לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש],

 התשל״ב—1971

 תשלום אגרה זו פוטר מאגרה על הערעור שהוגש לאחר
 מתן הרשות.

ניפ שונים י : ענ ׳  חלק ה

 (1) הגשת קובלנה לפי סימן ב׳ של פרק ד׳ לחוק סדר
, או  הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב—1982 8

 ערעור של קובל פרטי על זיכוי הנאשם

וסח הדש 13, עמי 293. י מדינית ישראל, נ נ  7 די
 8 סייח הת׳שמ״ב, עמ׳ 43.

!, התשמיד, 27.11.1983 ת 4561, כ״א בכס•1 ו נ ק ת  566 קובץ ה



 האגוד״ בשקלים

300 

300 

 פטור

 לפי קביעתו של שופט או
 רשם

1,200 

100 

100 

 פטור

  100 רק באם מבוקש האי
 שור לפגי שהוגשה בקשה

 למתן צו עזבון

100 

30 

ו  10 לכל עמוד או חלק ממנ

ו ד או חלק ממנ  5 לכל עמו

ו  1 לכל עמוד או חלק ממנ

ו ד או חלק ממנ  5 לכל עמו
 או לכל חתימה, לפי הענין.״

 (2) בקשה למשלוח הודעת פשיטת רגל ומשלוח
 ההודעה

 (3) בקשה לבית משפט להזמנת עד להופיע לפני בורר

 (4) בקשה לעיון בארכיון בית משפט כמשמעותו
 בתקנות הארכיון, 1935 9

 (5) הוצאות החסנת מעוקלים ושמירתם

 (6) עריכת צוואה בפני הרשות לפי סעיף 22 לחוק
 הירושה, התשכ״ה—1965 1° —

 (א) כשהיא נרשמת בידי השופט או הרשם

די  (ב) כשהיא מוגשת לשופט או לרשם בכתב בי
 ^ המצווה

 (7) (א) הפקדת צוואה

 (ב) החזרת צוואה

 (ג) אישור מהמשרד המרכזי לצוואות

 (8) הצהרה או תצהיר בפני שופט או רשם —

 (א) למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (9) העתק מכל מסמך —

 (א) שנעשה בידי בית משפט ושאיננו העתק
 צילומי

 (ב) העתק צילומי שנעשה בידי בית משפט

נו צילומי ושניתן למוציא לאור  (ג) העתק שאי
 שהוכר למטרה זו

 (10) אישור העתקים מכל מסמך, וכן בעד כל
פט  תעודה או אישור של שו

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 ה׳ בכסלו התשמ״ד (11 בנובמבר 1983)
 (,חמ; 87י-3)

ס׳ 2, עמ׳ 1262.  9 ע״ר 1935, תו
 10 סייח התשכ״יה, עמ׳ 63.
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 תקנות מס הכנסה (חזקת ניהול פנקסי חשבונות לנישום שנעשה

, ( ו 9 8 1 - כ ׳ ׳ מ ש ת , ה ן ל ו ח חוק רמת מ ט  חושב ישראל מ

׳ד-1983  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה / ובאישור ועדת הכספים שלי
:  הכנםת, אני מתקין תקנות אלה

 1. מי שנעשה תושב ישראל מכוח חוק רמת הגולן, התשמ״ב—1981 ־, וסעיף 3א
 לפקודה לא חל עליו לפני היום הקובע, יראוהו כאילו ניהל פנקסי חשבונות לפי הוראות
, החל מהיום הקובע, אם  מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), התשל״ג—1973 3

 החל לנהלם משנת המם 1983.

 לענין זה, ״היום הקובע״ — י״ח בכסלו התשמ״ב (14 בדצמבר 1981).

 ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בנובמבר 1983)
(3̂  ;(:ח.מ: 308-

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; סייח התשמ״ג, עמי 59 י מדי נ  1 די
 2 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 6.

 3 ק״ת התשל״ג, עמי 626.

ל ו ה  חזקת «
ת ו נ ו קסי חשב  פנ

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  י
 שר האוצר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים)

ן 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  (מס׳ 3), ה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 ג
 אני מצווה לאמור:

י 1. המחיר המרבי, כולל מס ערך מוסף, לדגי בקלה קפואים, מנוקים וארוזים יהיה  מחיר מדב

:  במכירה לקמעונאי במחסן המוכר כדלקמן

 בשקלים
גרם לו א: לקי  א. דגים ללא ראש כשמשקל הדג הו

 1100 גרם ויותר 272.80

 800—1099 גרם 260.10

 500—799 גרם 242.45

 300—499 גרם 226.60

 125—299 גרם 202.30

 85—124 גרם 139.50

 ב. דגים עם ראש מ־80 גרם ועד 199 גרם 97.50

 1 ס״ת התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
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 2, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לדגי בקלה קפואים) (מס׳ 2), התשמ״ד— ניטול
 21983— בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בחשון התשמ״ד (2 בנובמבר 1983). תחילה

ר פ ו ר ח ג ס  פ
 שר החקלאות

 צו הפיקוח על מצרכים זשירזתים (מחירים מקסימליים לקמה גמס)

ו 9 8 3 - ד ״ מ ש ח  (תיקון מסי 3), ה

 .בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957 {,
: ד ו מ א י מצווה ל  אנ

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מברכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה ״חלפת התוספת
א: בו , י  נמס), התש״ם—21980

 ״תוספת

 >סעיף 2)
 המחיר בשקלים במכירה

 טור א־ טור ב׳ טור ג׳ לקמעונאי לצרכן
 המצדד האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע׳׳מ

 50 גרם 42.62 52.80
 פחית או

 צנצנת
 קפד. נמס מתוצרת ׳׳ליבו•״

 200 גרם 163.71 198.00
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס ״קפה לי״ מתוצרת ״לייבר׳׳

 קפה גמה ספלנדיד מתוצרת ״עלית״ צנצנת 100 גרם 90.46 115.50

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 45.61 54.90

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 172.27 208.00

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״. פחית 50 גרם 42.62 52.80

 קפה גמם מתוצרת ״רויאל״ פחית 200 גרם 163.71 198.00

 50 גרם 59.03 71.50
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס נטול קופאין מתוצרת ״ליבר״

 קפה נמס נטול קופאין מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 56.18 68.70״

ד (14 בנובמבר 1983). תהילה  3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בכסלו התשמ״

 ג׳ בכסלו התשמ״ד (9 בנובמבר 1983)
 (חמ 1250—*)

 1 ס״ח התשי״ח, דמ׳ 24; התשמ׳׳ב, עמ׳ 92.
 2 ק׳״ת התש״ם, עמ׳ 1914; התשמ״ד, עמי 35 ועמי ׳421.

ד (31 באוקטובר 1983) ד בחשון התשמ״  כ״
 (חימ 19—3)

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 420.

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 קובץ התקנות 4561, כ״א בכסלו התשמ״ד, 27.11.1983 569



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם)

ן 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מסי 4), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ת—1957 *,
ר: י מצווה לאמו  אנ

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם),
א: בו , י  התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

 ״לחם כהה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח קיבר, בין שהוא מעורב עם קמחים אחרים
; ו  ובין אם לא

;  ״לחם כמון (קימל)״ — לחם חצי כהה, המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם

 ״לחם לבן״, ״חלה״ ו״לחמניה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד.

 טור ג׳
 המחיר נשקלים במכירה —

 החלפת החוסו! ת

 טור א׳ טור ב׳ לקמעונאי 1 לצרכן
 המצרך המשקל בגרמים כולל מע״מ 1 כולל מ«״פ

 לחם כהה (אחיד) 750 9.92 11.10

 לחם לבן 750 13.38 15.30

 לחם לבן 250 13.90 15.60

 לחם כמון (קימל) 500 24.38 27.10

 חלה עגולה או קלועה 500 17.16 19.00

5.10 4.51 60 

 לחמניה עם או בלי פרג
 או שומשום, המכילה חומר
 יבש בשיעור של לא פחות

 מ־5% ממשקלה

 לחם בהה (אחיד) פרום וארוז 750 33.98 37.80

 לחם לבן פרום וארה 500 33.98 37.80״

 ווזוילד. 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בכסלו התשמ״ד (14 בנובמבר 1983).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 ז׳ בכסלו התשמ״ד (13 בנובמבר 1983)
 (חפ 6—3)

 1 ם״ח התשי׳׳ח, עמי 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 2110; התשמ״ד, עמי 42, 297 ו־390.
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