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, ת »ן1א) י מ ת ת (שינו* סכומ ההשקעה ב ת עידנד השקעות חון בחקלאו ו  תקנ
 התשמ׳׳ד-1983

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ׳׳א—
: ־  1980 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אגו מתקינים תקנות אל

 היקף השקיעה 1. היקף ההשקעה בתכנית זוטא לא יעלה על סכום של ארבעה מיליון שקלים.

 ז׳ בטבת התשמ״ד (13 בדצמבר 1983)
 ו.חמ 1509—3)

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג ח ג ר ו פ ר י ס  פ
 שר החקלאות שר האוצר

 1 ס״דו התשמ״א, עמ׳ 56.

פית ל מצרכים ושידותיט (מחיר מרב׳ לסריקה טוממו  צו הפיקוח ע

1983 - ד ״ מ ש ת , ה  ממוחשבת)

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

 מחיי מרבי י 1. המחיר המרבי לביצוע סריקה ממוחשבת (cat scan) יהיה 11,700 שקלים.

> 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לסריקה טופוגרפית ממוחשבת), ו  ביט
 התשמ״ג—21983— בטל.

׳ 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1983).  תחילי

ר ש ו ס ט ק ז ע י ל  ב׳ בטבת התשמ״ד (8 בדצמבר 1983) א
חמ 3-962) שוי הבריאות  ו

 1 ס׳׳וו התשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1908.

, התשמ״ד-1983 ת גושאי משדה שיפוטית (תיקון) ו מ ש  החלטת מ

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 17 לחוק הדיינים, התשט״ו—1955 י, מחליטה ועדת
 הכספים של הכנסת לאמור:

ה סעיף 8 1. בהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א—21981, בסעיף 8 בסופו יבוא: ק י  ת

 ״(ד) מי שנבחר לכהונת דג ראשי לישראל ולא עברה שנה מיום תחילת כהונתו,
 זכאי לסיוע כספי לשם רכישת דידה או לשם הרחבת דיורו בשיעור הסיוע שהיה

 זכאי לו אילו נתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (ג).״

י 2. המכהן כרב ראשי לישראל ביום פרסומה של החלטה זו זכאי לסיוע לפיה תוך ב ע ת מ א ר ו  ה

 שנה מיום הפרסום.

ה ל ו ר י נ ץ מ ל  ו׳ בטבת התשמי׳ד (12 בדצמבר 1983) ש
 !חמ 3-628) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 1 ס׳׳ח התשט״ו, עמ׳ 68.
 2 ק״ת ד״תשמ״א, עמ׳ 1448; התשמ״ג, עמי 1892.
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ו 9 8 3 - ד ״ מ ש ת ות הנוטריונים (שכר שירותים)(תיקון), ה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, התשל״ו—1976 !, ושאר הסמכויות
 שהוענקו לי כדין, אני מתקין תקנות אלה:

! « ק ת ת פ ל ח - ה י ע  1. בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט—1978 - (להלן — התקנות ה

 קריות), במקום תקנה 1 יבוא:

 ״שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון

 שכר בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה
 למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

ר ב׳  טו
 השכר בשקלים

 טור א׳
 השירות

500 

250 

250 

250 

250 
100 

100 

50 

 השיעורים שנקבעו לאישור
 העתק צילומי

 כפל השיעורים שנקבעו לאי־
 שור העתק צילומי

800 

500 

 1. אימות חתימה —
 (א) חתימה ראשונה,

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה
 מוסמך לכך, לכל חתימה, בנוסף לשכר

ב) )  לפי פסקאות (א) או

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך
 וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף
 לאישור כאמור בפטקה (ג) או בלעדיו,

 לכל העתק כאמור

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך —
 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי
 אחד, לכל אישור נוסף לאישור הראשון —

 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור
 באמצעות נייר פחם

 אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס
 בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

 (א) אישור נכונות של תרגום —

 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום
 (2) לכל מאה מלים נוספות או הלק מהן

.3 

.4 

 1 ם״ח התשל״ו, ע«׳ 196,
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 196.
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 פור ב׳
 השכר בשקלים

ר 8׳  טו
 השירות

250 

  הסכום שנקבע לפעולה ב
 תעריף המינימלי של לשכת
 עורכי הדין ובאין קביעה כא
 מור — הסכום שנקבע בו
 לפעולה הדומה לה ביותר,

 ובאין קביעה כזו — 900
 הסכום שנקבע לביצוע ה
 פעולה לפי פסקה (א) בתו
 ספת השכר שנקבע לעניין

 פריט 1

250 

500 

600 

300 

250 

4000 

8000 

 הסכום שנקבע לפעולה ב־
 תעריף המינימלי של לשכת
 עורכי הדין, ובאין קביעה
 כאמור — הסכום שנקבע בו
 לפעולה הדומה לה ביותר,

 ובאין קביעה כזו — 900

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
 תרגום, לכל אישור נוסף לאישור הראשון

 6. (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו
 כאמור בסעיף 7(9) לחוק, לרבות פעולה
 בדבר צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק

 הירושה, התשכ״ה—1965

 (ב) ביצוע כל,פעולה כאמור בפסקה (א) אגב
 אימות חתימה של צד למסמך

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפס
 קאות (א) או (ב) במסמך פלוני ובעותק
 נוסף ממנו, לכל עותק נוסף שנעשתה בו

 הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים

 8. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או
 בדרך אחרת —

 (א) למצהיר הראשון ,
 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
 תצהיר, לכל אישור נוסף

 9. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת
 הצורך —

 (א) אם הסכוס שעליו נדרש לערוך את ההעדר,
 אינו עולה על 400,000 שקלים

 (ב) עלה הסכום האמור על 400,000 שקליים
 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של

 הנוטריון למקום ההעדר. וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשותה לפי
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן
 לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון
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 !טור ב׳

 ,השכר בשקלים
 טור ,א׳
 השירות

 ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השי
 רות לתתו במקום אחר — למעט פעולה
 שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו — בנוסף
 לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 10, לפי
 הענין, ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד
 הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה —

 יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא 1500

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו
 מקום, בעת ובעונה אחת, על ידי מספר
 בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות
 באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור
 בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות

 באותו מעמד.״

. ההלפת תקנה 4 א ו ב  2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות י

 ״י־*«יה 4. (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב
 השכר, יוגדל ב־15 בינואר, ב־15 באפריל, ב־15 ביוני ו,ב־15 באוקטובר
 של כל שנה (להלן — יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש

 לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו —
 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיס

 טיקה ;
 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ — לגבי השינוי שב־15 באפריל 1984— המדד שפורסם
 ב־15 בדצמבר 1983, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו — המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

 (ג) (1) היה הסכום המוגדל שפר, יעוגל כך: אם הוא פחות
 ממאה שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה
 שקלים; אם הוא יותר ממאה שקלים, אך פחות מאלף שקלים,
 יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים; אם
 הוא יותר מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה, של

 מאה שקלים;
 (2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 100,000 שקלים, וסכום של 50,000

 שקלים יעוגל כלפי מעלה.״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 ביגואר 1984)• תחילה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 ג׳ בטבת התשמ״ד (9 בדצמבר 1983)
 >חמ 1216—3)
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ו 983 ד- ׳ , התשמ׳ ן(אגרות)  הודעת המקרקעי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל״ה—1974 1
 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ת 1. עקב העליה במדד המהירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ״ו בטבת  העלאת אגדי

 התשמ״ד (1 בינואר 1984) כדלקמן:

 ״תוספת
 (תקנה 2)

 בשכירות, במשכנתאות, ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירו־
 תים האחרים כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחות ולהקלות
 ולשאר ההוראות שבפרק ב׳ לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת

 לפי הענין,

 1. שכירות, שכירות משנה ודמכרמז —

 (א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) —
 (1) רישום שכירות — 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה
 או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות
 השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי
 הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־380 שקלים; דין חלק

 של שנה כדין שנה;

 (2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המרבית
 שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

 (ב) הוגשה בקשה לרישום —
 (1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר
 הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי

 לענין סעיף זה; או

 (2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה,
 רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור
 בפסקה (1) — תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור 380 שקלים.

 (ג) בהעברת שכירות או שכירות משגה יראו כתקופת השכירות את פרק
 הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתה עמה בדירה
 להאריך את תקופתה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל

 התקופות שבהן יכולים להאריכה לפי הברירה.

 (ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו
 של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא

 תפחת מ־380 שקלים.

 (ה) ביטול רישום שכירות או שכירות משנה — האגרה שהיתה משתלמת

 1 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 222; התשט״ג, !עמי 2 ועמי 1635.
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 בעד רישום שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות
 המתבטלת.

 (ו) תיקון תנאי השכירות —
 (1) אם הוארכה תקופת השכירות — האגרה המשתלמת בעד רישום

 השכירות לתקופה שהוספה;
 (2) אם קוצרה תקופת השכירות — האגרה המשתלמת בעד רישום

 שכירות לתקופה שנגדעה;
 (3) בכל מקרה אחר — 380 שקלים.

 2. משכנתה —

 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה —
 200 שקלים.

 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה — 50 שקלים:
 (1) העברת משכנתה;

 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה;
 (3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעיסקת

 המשכנתה, או בשם החייב;
 (4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר

 או למנהל עזבונו.

 (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכגתה קיימת:

 (1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה — פטור מכל אגרה;
 (2) אם הכסף מופקד בלשכה — 50 שקלים.

 3. ירושה —
 (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה — 380 שקלים.

 (ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף
 14 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), ה תש״ ט—•(׳194- — פטור מכל אלה.

 (ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על
 פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה —

 380 שקלים.

 (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי
 עזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם
 במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עזבון במקרקעי העזבון
 במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעד רישום אותה עסקה

 או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

 (ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על פי
 צו ירושה — 380 שקלים.

 (ו) במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר,
 תשולם האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח

 2 ס״זז התש״ט, עמי 13; התשל״ז, עמי 86.
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 כי השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה נרשמת
 ליתרת התקופה.

 4. רישו8 הערה על צו קידם צוואה או מינוי מנהל עזהון —
 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 380 שקלים, בנוסף לכל אגרה אחרת
 המשתלמת לפי תוספת זו, אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם

 אחת בלבד.

 5. פיצול (פרצלציה) ואיחוד —

 (א) בעד פיצול — 380 שקלים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול.

 (ב) בעד איחוד — 380 שקלים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם
 אחרות לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

? ן ק ש  6. כתימ משותפיפ — 3

 (א) רישום בית משותף ̂—
 (1) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 380
 (2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה 200

 (ב) תיקון צו רישום —
 (1) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 380
 (2) עם הגשת טענות 200
 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 200

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים —
 (1) בעד הבקשה לביטול 380
 י (2) עם הגשת טענות 100

 (3) בוטל הרישום ותוך שבועיים מיום מתן צו הביטול הוגשה בקשה
 לרישום הבית מחדש בפנקס הבתים המשותפים, והוכח להנחת דעתו
 של מפקח כי הביטול והרישום מחדש קשורים בביצוע הוראה של הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה או נובעים ממנה, יהיו הבקשה לרישום מחדש
 והרישום פטורים מאגרה; המפקח רשאי להאריך את תקופת השבועיים

 האמורה אם נוכח כי מן הצדק לעשות כן.

" ' י ^  (ד) רישום תקנון מוסכם — 3
 (1) בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 380
 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם 200

 (ה) הכרעה בסכסוכים —

 בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ו׳ של החוק יחולו ההוראות
 החלות על אגרות המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה

 אזרחית.

 (ו) בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות — פטור מאגרה.

 7. העת5ץ8 ונפחיה מפנקפימ וממהמכימ —

 בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור
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 בו — 140 שקלים לשני דפי צילום או חלק מהם ו־75 שקלים לכל דף נוסף
 או חלק ממנו.

 8. עיון —
 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון — 200 שקלים.

 9. תיקון כפנקם —
 (א) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקת כאמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין
 (ניהול ורישום), התש״ל—1969<: (להלן — תקנות הרישום), אם הטעות נגרמה

 בעטיו של הרשם — פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר — 380 שקלים.

 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק — פטור מאגרה.

 (ג) מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך, או על פי הוראות
 הממונה או רשות מוסמכת אחרת, תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.

 10. היצוע שידות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין —
 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד — 1170 שקלים; אם משתתפים

 בביצוע יותר מעובד אחד — תוספת של 380 שקלים בעד כל עובד נוסף.

 (ב) אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים — תיגבה מלוא
 האגרה לגבי כל מקום וכל תיק.

 11. רישום זיקת הנאה —

 (א) בעד רישום זיקת הנאה — 380 שקלים, בעד כל רישום לגבי החלקה
 הכפופה ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

 (ב) בעד מחיקת רישום זיקת הנאה — בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה
 הכפופה ובעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית — 40 שקלים.

 12. רישום ראשון של גמןרקעמ או של זכות כמקרהעין —

 2% משוויים של המקרקעין או של הזכות.

 13. מעדת אזהרה —

 (א) 1 בעד רישום הערת אזהרה —
 (1) בעד כל רישום — 380 שקלים;

 (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס
 הבתים המשותפים והבית נבנה על מספר חלקות —• 380 שקלים בעד

 רישום הערת האזהרה על כל החלקות;

 (3) היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו
 או יוקמו על מספר חלקות ̂— 380 שקלים, ובלבד שהמבקש את הרישום

 ייחס את ההערה לחלקה או להלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים — 75 שקלים.

 14. הערה על הגבלת כשרות —
 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום — 380 שקלים.

 3 ק״ת התש״ל, עמי 657; התש״ט, עמ׳ 104.8.
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 15. וועדה על הצייד כהסכמה —

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום — 380 שקלים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה — 75 שקלים.

 16. אגרת כקשה —

 בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם (למעט בקשה לנסח
 רישום) — 75 שקלים בנוסף לאגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.

 17. שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה —

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים
 הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אהדת — 380 שקלים לכל עסקה.

 (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים, ולאחר מכן לא הושלמה
 העסקה, לא תוחזר האגרה, אלא אם החליט הממונה להחזירה, כולה או מקצתה.

 18. שינוי שפ —

 רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז-~1956 1י, פטור מכל אגרה.

 19. נ?חיקת רישום של זבות ש38ןעה —

 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה — 75 שקלים.

 20. רישום זכות קדימה —

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום — 380 שקלים.

 (ב) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה — 75 שקלים.

 21. כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו — 380 שקלים.״

ם ק ל ו ג מ ן י י  ח
 ממלא מקום המנהל הכללי

 של משרד המשפטים

 א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983)
 ו,ח« 648—3)

 4 ס״ח התשט״ז, עמי 94; התעיל״ה. עמי 148.

ל קרבנות השואה (הסדר הטיפול),  הודעת התביעות ש

9 ו 8 3 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א(ב) לתקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר
 הטיפול), התשכ״ה—1965 1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ת 9 ו־10 לתקנות מיום כ״ו ו ת 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנ ת אגדו א ל ע  ה

 בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984) כדלקמן:

 ״אגרת בקשי. 9. המבקש היתר לפי סעיף 2(5) לחוק ישלם בשעת הגשת הבקשה

 1960 שקלים.

 1 ק״ת התשכ״ה, עכ׳ 1800; זזתשמ״ג, עמ׳ 8, ועמ׳ 1161.
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 10. (א) בעד היתר לפי סעיף 2(5) לחוק לטפל בתביעות לפי הוק
 שיווי הנטל שנתקבל ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ביום 14 באוגוסט
 1952, לפי תקנות הביצוע של חוק זה ולפי כל הוראה שתבוא במקומם
 (להלן — חוקי שיווי הנטל), ישלם בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר או
 בשעת חידושו או הארכתו 2750 שקלים ובלבד שבעל היתר לטפל בתביעות
 לפי חוק הפיצויים, שניתן לו היתר נוסף לטפל,בתביעות לפי שיווי הנטל,

 אינו חייב באגרה בעד מתן היתר נוסף זה, חידושו או הארכתו.

 (ב) בעד היתר לטפל בתביעות שלא פורטו בתקנת משנה (א)
 ישלם בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר 5490 שקלים ובשעת חידושו או

 הארכתו 2750 שקלים.״

ג מ ן ז ם ק ל י י  ח
 ממלא: מקום המנהל הכללי

 של משרד המשפטים

 הודעת משום שמות עשק, התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רישום שמות עסק, 11935 (להלן —
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העלית במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום העלאה אגרוינ

 כ״ ו בטבת התשמ׳׳ד(1 בינואר 1984) כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 האגרה בשקלים

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק 380

 2. עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום 310

 3. בעד כל תעודת רישום 200

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 100

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של

 הודעה רשומה, לכל עמוד 25

 6. צילום, לכל עמוד . 15

 7. אישור צילום, לכל עמוד 15״

ם ק ל ו ג מ ן י י  ח
 ממלא מקום המנהל הכללי

 של משרד המשפטים

ס׳ 2, עמי 460; ק״ת התשמ״ג, צמ׳ 9 ועמי 1610.  1 ע״ר 1935, תו

 א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983)
 (זזמ 981—3)

 א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983)
 1.חמ 1387—3)
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 הודעת השותפויות (רישום ואגדות), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות השותפויות (רישום ואגרות) 1 (להלן —
 התקנות), אני מודיע לאמור:

ת 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום רו  העלאת אג

 כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984) כדלקמן:

 ״תוספת ראשוגה
 (תקנה 3)

 האגרה בשקלים

*""י" 1 ו  1. בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות — א

 (1) בשותפות כללית 2360

 (2) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה —
 על ההון המוגבל שעד 1,000,000 שקלים 1% אך לא פחות

 מ־2360
 על ההון המוגבל שמעל 1,000,000 שקלים

 ועד 4,000,000 שקלים 0.6%
 על ההון המוגבל שמעל 4,000,000 שקלים 0.1%

 (3) בשותפות מוגבלת זרה 4730

 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל —
 על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד 1,000,000 שקלים 1% אך לא פחות

 מ־2360
 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 1,000,000 שקלים

 ועד 4,000,000 שקלים 0.6%
 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 4,000,000 שקלים 0.1%

 3. בעד פרסום ברשומות לפי תעריף שנקבע

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות 100

 5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד 15

 6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה חוץ מהשנה

 שבה נרשמה — אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר 1170
 אם שולמה האגרה לאחר סוף הודש פברואר ולפני סוף אותה שנה 2950

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי השיעור שבתוקף
 בעת התשלום״

ם ק ל ו ג מ ן י י  א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983) ח
) ממלא מקום המנהל הכללי 3 ־ ־ 9 0 מ 5 ח ) 

 של משרד המשפטים

 חוקי א״י; כרך גי, עמי 1950; ק״ת חתשמ״ג, «מ׳ 10, 1«מ׳ 1608.
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ד״ 983 ו י , התשמ׳  הודעת החברות (אגדות וטפסים)

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א(ב) לתקנות החברות (אגרות וטפסים), התשל״ו•—
(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור: 1 1976 

ם »עלאת אגרות, ו י  1. עקב העלית במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מ

 כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984) כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 1)

 האגרה בשקלים

 1. (א) בקשה לרישום חברה — ״, 1*"יי,"

 בעד הגשת בקשה לרישום חברה, או חברה נכרית או חברה
 לפי סעיף 256 לפקודה 790

 (ב) בעד רישום חברה בעלת הון מניות או חברה לפי סעיף 256
 לפקודת, אגרת הון —

 על התון שעד 1,000,000 שקלים 1% אך לא פחות

 מ־2360

 על ההון שמעל 1,000,000 שקלים ועד 4,000,000 שקלים 0.6%

 על ההון שמעל 4,000,000 שקלים 0.1%

 (ג) בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות
 ושמספר חבריה לצרכי רישום, בהתאם לאמור בתקנותיה —

 עד 20 1170
 מ־21 עד 50 2360
 מעל 50 4730

 (ד) בעד רישום חברה נכרית נושאת רווחים 2360

 (ה) בעד רישום חברה נכרית שאינה נושאת, רווחים 1170

 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון, לא יאוחר מתום המועד להגשת
 תהודעה, אגרת הון —

 על סכום ההגדלה שעד 1,000,000 שקלים 1% אך לא פחות
 מ־2360

 על סכום ההגדלה שמעל 1,000,000 שקלים ועד 4,000,000 שקלים 0.6%
 על סכום ההגדלה שמעל 4,000,000 שקלים 0.1%

 3. עם הוצאת מניות הניתנות לפדיון, בין בדרך חתימה על התזכיר
 ובין בדרך הקצאה — על סכום הנקוב של המניות שהוצאו

 כאמור 0.6% אך לא פחות
 מ־2360

ת התשל״ו, עמ׳ 2282¡ התשמ״ג, עמי 79 ועמי 1607. ״  1 ק
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 האגרה. בשקלים
 או באחוזים

 4. אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום —

 אם שולמה האגרה עד סוף הודש פברואר 2360

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה 7070

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שגה לפי שיעור האגרה
 המשתלמת לאחר סוף

 חודש פברואר של
 שנת התשלום בפועל

 5. (א) הברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף 25ב לפקודה
 באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית 5900

 (ב) הברה המבקשת להירשם כחברה פרטית לפי סעיף 255 לפקודה 5900

 6. בעד כל אהד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום
 הנקוב לצידו:

 (1) עיון בתיק החברה, לגבי כל חברה 75

 (2) עיון בפנקס החברות, לגבי כל חברה 75

 (3) עיון בפנקס השעבודים, לגבי כל חברה 75

 (4) קבלת מידע באמצעות המחשב להברה אחת —

 עד 5 עמודי מחשב 40
 לכל עמוד נוסף 15

 (5) אימות, לכל עמוד 25

 (6) צילום, לכל עמוד 15

 (7) אישור צילום, לכל עמוד 15״

מ ן ג ו ם ק ל י י  א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983) ח
) ממלא מקום המנהל הכללי 3 ~ 1 0 8 מ 8 ח  י

 של משרד המשפטים

ד-983! ׳ י חשבון (אגרות), התשמ׳ א  הודעת ת

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 47(ג) לתקנות רואי חשבון, התשט״ז—1955 אני
 מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסה תקנה 47(א) לתקנות מיום כ״ ו בטבת
 התשמ״ד (1 ביגואר 1984) כדלקמן:

 1 ק״ת התשט״ז, עמי 34; התשמ״ב, עמי 1116; התשימ״ג, ««׳ 214 ועמי 1639.
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ת  העלאת אגרו
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 ״(א) ואלה האגרות שיש לשלם:
ם י י ק  (1) בחינות — י ש

 (א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים הלק א׳,
 ביניים חלק ב׳ ובחינה סופית חלק אי, וכן בקשה לגשת
 לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או

 שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר 790

 (ב) בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב׳
 וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת

 לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר 1580

 (ג) י בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים או
 בבחינה סופית חלק א׳ או הלק ב׳ 790

 על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה האגרה
 על פי שבעה מן האגרה האמורה.

 (2) התמהות —

 (א) י בקשה להירשם כמתמחה 380
 אולם אם היה הכרה שמתמחה יתחיל את התמהותו אצל
 רואה חשבון אהר, מפני שרואה החשבון הקודם נפטר
 או פשט את הרגל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות
 שלדעת היושב ראש אינן מאפשרות לאותו מתמחה
 להמשיך בהתמחותו אצל רואה החשבון הקודם, אין
 לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה כאמור בדבר

 התמחות אצל רואה החשבון האחר.

 (ב) בקשה לשחרור מחובת התמחות 380

 (3) בקשה לרשיון רואה חשבון —

 (א) אם המבקש עמד בבחינות מטעם המועצה, בכולן או
 מקצתן .1960

 (ב) אם המבקש פטור מכל הבחינות מטעם המועצה 1960

 (4) אגרה שנתית —

 (א) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון עד שנתיים 1960

 (ב) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון משנתיים עד 5 שנים 3530

 (ג) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון מעל 5 שנים 5900״

 א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983) י ח י י ם ק ל ו ג מ ן
) ממלא מקום המנהל הכללי 3 ~ 6 6 מ 5 ח  י

 של משרד המשפטים
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ו 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  הודעת שמאי מקרקעין, ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46(ג) לתקנות שמאי מקרקעין, י התשכ״ג—1963 1
 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ת 1, עקב העליה במדד המהירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 46(א) לתקנות מיום כ״ו  העלאת אגרו

 בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984) כדלקמן:

, ם , ל ק ש

 ״(א) אלה האגרות שיש לשלם: י 

 (1) רישום בפנקס (תקנה 2) 2110

 (2) בחינות (תקנה 7) —
 (א) בחינות מוקדמות, לכל נושא 640

 (ב) בחינות סופיות, לכל נושא 1070

נות (תקנה 15), לכל נושא 430  (3) בקשה לפטור מבחי

 (4) רישום כמתמחה (תקנה 17) 510

 (5) אישור גמר התמחות (תקנה 25) י 280

 (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות (תקנה 28) 430

 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין שהוא בעל רשיון
 עם ותק של —

 מעל 5 שנים 5900
 מ־2 שנים ועד 5 שנים 3530

 פחות מ־2 שנים 1960״

ם ק ל ו ג מ ן י י  א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983) ח
) ממלא מקום המנהל הכללי 3 ~ ״ 3 2 מ 0 ח ) 

 של משרד המשפטים

 1 ק״ת התשב״ג, עמ׳ 1443; התשמ״ג, עמי 7 ועמי 1610.
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