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ר קפלא), ש מי חובה על מלאי של טובין — ג ת חירום (תשלו ע  צו ש
 התשמ״ה-984ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
, אני מצווה לאמור:  התשי״ח—1958 ן

 1. בצו זה —

ת הראשונה, שסיווגו לפי התוספת לפקודת פ ס ו ת  ״טובין•׳ — הטובין המפורטים בטור ג׳ ל
, הוא כמצויין לצידו בטור ב׳; ף המכס והפטורים, 1937 2 י ר ע  ת

 ״המנהל״ — מנהל המכס ומע״מ;

״ — כ״ז באלול התשמ״ד(24 בספטמבר 1984) ; ע ב ו ק  ״היום ה

ה טון ומעלה. ש ו ל ל ש ת ש ו מ כ ן ב י ב ו  ״מחזיק טובין״ — המחזיק ביום הקובע ט

ה 01.00 החזיק טובין ישלם עליהם היטל לאוצר ע ש ע ב ב ו ק  2. מחזיק טובין אשר ביום ה
ה של קיום מחיר ר ט מ ר הנקוב לצידם בטור ה׳ לתוספת הראשונה, למען ה ו ע י ש  המדינה ב
ל ריווח עודף; בסעיף זה, ״ריווח עודף״ — ההפרש בין המחיר  אחיד, ספיגתו או מניעתו ש
ד טובין לבין המחיר שעלו לו ע ק הפתוח ב ו ש ג ב י ש ה ה יכול ל י ה ן או ש י ב ו  שהשיג מחזיק ט

 הטובין בתוספת הוצאות וריווח סביר.

ם בעת פתיחת עסקו רשו  3. (א) מחזיק טובין החייב בתשלום היטל לפי סעיף 2, י
ק באותה י ז ח א מ ו ה  ביום הקובע וקודם שביצע מכירה כלשהי של טובין, את מלאי הטובין ש
ל ו ש ת ש י ר ל פי ד , או ע ע ב ו ם הק ו י ם מה מי ר י ש ה ע ע ב ר א ר מ ח ו א , לא י ל ה נ מ ר ל מסו י ת ו  ע
ס פ ו ק ביום הקובע למי ט י ז ח ה ת ש ו י ו מ כ ל ה ה ע ר ה צ ך לכך, ה י מ ס א ה ו ה ל או של מי ש ה נ מ  ה

. ה י נ ש ת ה פ ס ו ת ב  הצהרת מלאי ש

 (ב) מי שהחזיק טובין עבור אחר ביום הקובע בשעה 01.00, ימסור למנהל, לא
 יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום הקובע, או על פי דרישתו של המנהל או של מי שהוא
ם הקובע לפי טופס הודעה על המלאי ו ל הכמויות שהחזיק בי ך לכך, הודעה ע י מ ס  ה

 שבתוספת השלישית.

 קבי«ת ד,יםי
 מלאי

 רישום מלאי
 והצז-,רד.

 4. הוראות צו זה לא יחולו על —

 (1) מחזיק טובין שביום הקובע החזיק טובין המיועדים למתן שירותי
 מסעדה בעסקו;

 (2) מחזיק לגבי טובין שתחזיק ביום הקובע עבור המדינה ;
 (3) מחזיק טובין שביום הקובע החזיק טובין המיועדים ליצור מוצרים

 עבור משרד הבטחון, ובאישורו. . •

 5. ההיטל יסולק עד ליום י״ ב בתשרי התשמ״ה (8 באוקטובר 1984).

 6. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באלול התשמ״ד (24 בספטמבר 1984).

 המח5ד ל&ילוק
 ההמול

 מחילה

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175; התשמ״ג, זנמ׳ 22; התשמ״ד, עמי 34.
 2 ק״ת — שיעורי מק״ח, התשמ״ד, עמי 293.

 14 *!ובז התקנות 4711, י״ב בתשרי התשמ״ה, 10.1984..?



 תוספת ראשונה
 (סעיף 2)

׳ «יד ג׳ טור ד׳ פור ה׳  טור א׳ טור נ

 ההיטל
 התיאוד היחידה נשקלימ

 הפרק או
 הפרט של

 תעריף המכס
 הפרט

 1! 2 בשר בקר קפוא מכל הסוגים ק״ג 296

 תוספת שגיה
 (סעיף 3(א))

י א ת מל ר ה צ ס ה פ ו  ט
 אל: מנהל המכס ומע״מ

 רחוב אגרון 32, ירושלים

 הנדון: הצהרת מלאי לפי צו שעת חירום (תשלומי חוגה על מלאי
 של טובין — בשר קפוא), התשמ״ה—1984

 אגי זזת׳׳מ בעל עסק (לציין סוג העסק ומענו) מצהיר גזה כי
 ביום כ״ז באלול התשגן״ד (24 בספטמבר 1984) בשעה 01.00, היה ברש־ תי/בפיקותי * מלאי של

 בשר קפוא כמפורט להלן שנועד לשמש בעסקי לצורך הספקה/ייצור/מתן שיתתים * :

 המקום שבו
ן הכמות הוחסנו הטובין ו ו  ח יאור פעוי־ס ומלא יחידת י

 ?״ל הטובין

 אני מצהיר בזה כי אין ברשותי/בפיקוחי* כל טובין החייבים בתשלום היטל לפי צו זד, שלא
 פורטו בהצהרתי זו, לא במחסן, לא בבית־קירור, לא בבית מלאכה או בבית חרושת, לא בהשאלה

 אצל לקוחות ולא בכל מקום אחר.

 תאריך שט החותם חתימת המוסמך לחתום

 * מחק את המיותר.

 תוספת שלישית
 (סעיף 3(ב))

י א דעה על מל ס הו פ ו  ט
 אל: מנהל המכס ומע״מ

 רחוב אגרון 32, ירושלים

 הנדון: הודעה על מלאי כשד קפוא לפי צו שעת חידוש(תשלומי חופה על שלאי
 של טובין — כשר קפוא), התשמ״ה—198-1

 אני הח״מ בעל עסק (לציין סוג העסק ומענו) מצהיר בזה כי
 ביום כ״ז באלול התשמ׳׳ד (24 בספטמבר 1984) בשעה 01.00, היה ברשותי/בפיקותי * מלאי של

 בשר קשוא השייך לאחר כמפורט להלן:
 * מחק את המיותר.

 קובץ התקנות 4711, י״ב בתשרי התשמ״ה, 8.10.1984



«•!  תיאור הטובין הכמות בקיג געי הפובין תאריו 1«•

 בשר בקר קפוא

 וותיפת המוסמך למתוט

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 וואייו 1

 כ״ו באלול התשמ״ד (23 בספטמבר 1984)
 (חמ 625—3)

י של טובין - פולי סויה, 3וס9ה סויה, א ה על מל ג ו מי ת  צו שעת חירום (תשלו
 שמן סויה, סוגין, היסה, קמח ומרגרינה), התשמ״ה-984ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה),
 התשי״ח—1958 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״טובין״ — כל אחד מהטובין המפורטים בטור ג׳ לתוספת הראשונה, שסיווגו לפי
; , הוא כמצויין לצידו בטור ב׳  התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 2

 ״המנהל״ — מנהל המכס ומע״מ;

 ״היום הקובע״ — כ״ז באלול התשמ״ד(24 בספטמבר 1984) ;

 ״מחזיק טובין״ — למעט קמעונאי.

 2. מחזיק טובין אשר ביום הקובע בשעה 01.00 החזיק טובין, ישלם עליהם היטל
 לאוצר המדינה בשיעור הנקוב לצידם בטור ה׳ לתוספת הראשונה, למען המטרה של
 קיום מחיר אחיד, ספיגתו או מניעתו של ריווח עודף; בסעיף זה, ״ריווח עודף״ —
 ההפרש בין המחיר שהשיג מחזיק טובין או שהיה יכול להשיג בשוק הפתוח בעד טובין

 לבין המחיר שעלו לו הטובין בתוספת הוצאות וריווח סביר.

 3. מחזיק טובין, החייב בתשלום היטל לפי סעיף 2, ירשום !בעת פתיחת עסקו ביום
 הקובע וקודם שביצע מכירה כלשהי של טובין, את מלאי הטובין שהוא מחזיק באותה
 עת וימסור למנהל לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום הקובע, או על פי דרישתו של
 המנהל או של מי שהוא ׳הסמיך לכך, הצהרה על הכמויות שהחזיק ביום הקובע לפי

 טופס הצהרת מלאי שבתוספת השניה.

 הוראות צו זה לא יחולו על —

 (1) (א) מחזיק טובין אשר ביום הקובע היה ברשותו מלאי של פולי סויה או
 שמן סויה או כוספה סויה או מרגרינה שהוכה להנחת דעתו של מנהל
 חטיבת המזון במשרד התעשיה והמסחר (להלן — מנהל החטיבה), כי הוא

 מיועד לאחת מאלה:
 (1) יצוא;

.4 

 הגויות

 קני«ת ה«טי
 פיאי

 רישוט מלאי
 והצהרה

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ג, עמי 22; התשמ״ד, עמי 34.
 2 ע״ר 1937, תוס׳ 1, עמ׳ 182¡ ק״ת — שיעורי מק״ח, התשמ״ד, עמ׳ 293,

 16 קובץ התקנות 4711, י״ב בתשרי התשמ״ה, 8.10.1984



 (2) מכירה למפעליס המייצרים מוצרים ליצוא;
 (3) מכירה למינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר;

 וכי נתקיימו התנאים שבפסקאות משנה (ב) ו־(ג);

 (ב) מחזיק טובין יוכיח למנהל החטיבה, שבפרק הזמן שבין היום הקובע
 ויום המכירה או יום היצוא של המוצרים לא ירדה כמות המלאי מהמוצהר;

 (ג) מנהל החטיבה יווכח שכמויות זהות של אחד ממוצרים אלה נמכרו
 וסופקו לאחד היעדים האמורים בפסקת משנה (א) תוך 180 ימים מהיום

 הקובע;

 (2) מחזיק אשר ביום הקובע החזיק מרגרינה או שמן סויה בכמות הקטנה מ־1 טון.

 (3) מחזיק לגבי טובין שהחזיק ביום הקובע עבור המדינה.

 (4) מחזיק אשר ביום הקובע החזיק קמחים וחיטים בכמות הקטנה מ־10 טון.

 (5) מחזיק שמן סויה שהוא מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי למוצרי מזון,
 שרכש שמן סויה המיועד למפעלים שאינם למזון.

ד סילוק »  5. (א) ההיטל על.מרגרינה ושמן סויה יסולק עד יום ד׳ בתשרי התשמ״ה (30 «
 בספטמבר 1984). י׳י׳י״י

 (ב) היטל על קמח, סובין וחיטים יסולק עד יום י״ב בתשרי התשמ״ה (8 באוק
 טובר 1984).

 (ג) ההיטל על כוםפה ופולי סויה יסולק עד יום ה׳ בחשון התשמ״ה (31 באוק
 טובר 1984).

 6. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באלול התשמ״ד(24 בספטמבר 1984). יוחייח

 תוסטת ראשונה
 (סעיף 2)

 מור »׳ סור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳

 ההיטל
 התיאור היחידה בשקלים

 המרק או
 הפרט של

 וו«ריף המבט
 הפרט

 1 15.13.9900 מרגרינה — בשקלים לטונה

 רגילה או ללא מלח : ליצרן לאחר

 1. בחבילות של 200 גרם

 א.

195,000 152,600 

 רגילה או ללא מלח :

 1. בחבילות של 200 גרם

 א.

 2. בגביעים של 250 גרם 182,360 232,000

 ב. עם חלב —

 1. בחבילות של 200 גרם 187,250 240,000

 2. בגביעים של 250 גרם 211,720 268,000

 ג. דלת קלוריות 138,560 176,000

 ד. אחרת 152,600 195,000

 ?ובץ התקנות 4711, י״ב בתשרי התשמ״ה, 8.10.1984 17



 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טוו• ה׳

 הפרק או הפרט התיאור 1,יוזידד. ההיטל
 הפרק או הפרט התיאור 1,יוזידד. בשקלים

 התיאור בשקלים הפרט
 הפרט בתעריף המכס

 חיטים —

 א. מיבוא

 1. קשה מונה 14,602

 2. רכה טונה 14,237

 ב. מקומית — מכל הסוגים טונה 14,602

 שמן סויה —

 א. גולמי, כולל ״דיגמד״ טונה 66,000

 ב. מזוקק או מוקשה, ארוז בצובר טונה 71,000
 בשקלים לאריזה

 ג. שמן סויה ארוז באריזות: ליצר! לאחר

 1. פת 16 ק״ג 1,377 1,440

 2. קנקן 20 ק״ג 1,628 1,700

 3. חבית 60 ק״ג 4,805 5,000

 4. חבית 180 ק״ג 14,044 14,600

 קמח חיטה—

 א. אחיד טונה 14,470

 ב. לבן טונה 15,990

 ג. לבן מיוחד או סולת טונה 16,210

 פולי סויד. טונה 21,000

 כוספה סויה בידי מי שייצר אותה י טונה 17,500

 סובין ופסולת חיטה בידי טחנות טונה 11,000

10.01 

11.01 

12.01 5 

23.04 6 

23.02 7 

 תוספת שניה
 (סעיף 3)

 טופס הצהרת מלאי
 אל: מנהל המכס ומע״מ,

 רחוב אגרון 32, ירושלים

 הנדון: הצהרת מלאי לפי צו שעת חירופ (תשלומי הופה על מלאי של טוכין — פולי מדיה,
 כוםפה פויה, שמן פויה, פובין, חיטה, קמח ומרגרינה), התשמ״ה—1984

 אני הח״מ בעל עסק (לציין סוג העסק ומענו)

ד (24 בספטמבר 1984) בשעה 00.01, היה ברשותי/בפיקוחי־ * ר בזה כי ביום כ״ז באלול התשמ״  מצהי

 מלאי של טובין כמפורט להלן, שנועדו לשמש בעסקי לצורך הספקה/ייצור/מתן שירותים * :

 קובץ התקנות 47:11, י״ב בתשרי התשמ״ה, 8.10.1984



 המקום שבו
 הוחםנו הטובין

 תיאור מפורט
 ומלא של הטובין

 אני מצהיר בזה כי אין ברשותי / בפיקוחי ״ כל טובין החייבים בתשלום היטל לפי צו זה

 שלא פורטו בהצהרתי זו, לא במחסן, לא בבית קירור, לא בבית מלאכה או בבית־חרושת, לא

 בהשאלה אצל לקוחות ולא בכל מקום אחר.

 תאריו שם החותם חתימת המוסמך לחתום

 * pna את המיותר.

ן ו ד ל ש א י ר  כ״ובאלולהתשמ״ד (23בספטמבר 1984) א
) שר התעשיה והמסחר 3 ^ 6 2 מ 5 ( מ  י

 קביעת מס הכנסה (שיעור הקנס על פיגור בתשלום מקדמות),
 התשמ״ ה-984 ן

1 (להלן — הפקודה),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 190 (א) לפקודת מם הכנסה
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. שיעור הקנס לעגין סעיף 190 (א)(1) (א) לפקודה יהא 5%. שיעור הקנס

 2. תחילתה של קביעה זו ביום ד!׳ בתשרי התשמ״ה (1 באוקטובר 1984). תהילה

י ע ד ו ק מ ח צ  כ״ג באלול התשמ״ד (20 בספטמבר 1984) י
 >חמ 3-350): שר האוצר

 .1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״ד, עמי 162.

 צו שירות בטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון),
 התשמ״ה-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 8, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון, התשי״ט—1959
 !נוסח משולב] 1 (להלן — ההוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי אי תושב קבוע, גבר או אשד, — למעט אשה נשואה, אשר.
 הרה ואם לילד, שנולד בין א׳ בתשרי התשכ״ח (5 באוקטובר 1967) לבין כ״ט באדר

 התשכ׳׳ח (29 במרס 1968), שני התאריכים בכלל;

 ׳״•הודעה אישית״ — הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום או אל חייב
 שירות סדיר או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות

 שלו או נשלחת אליו בדואר;
 1 ס״ת התשי״ט, עמ׳ 286.
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 ״חייב בשירות סדיר״ — עולה שהוא אחד מאלה:
 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן התשט״ו (24 במרס 1955) לבין כ״ט באדר בי

; ר י ד  התשכ״ז (10 באפריל 1967), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות ס
ן התשי״ח (22 במרס 1958) לבין כ״ט באדר ב׳ ס י נ  (2) אשד, שנולדה בין א׳ ב

ת סדיר. ו ר י ם בכלל, שטרם שירתה ש י כ י ר א ת ז (10 באפריל 1967), שני ה ״  התשכ

 (3) גבר המורשה, או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי  [נוסח חדש], התשל״ז—1976 ־
 השיניים [נוסח חדש], התשל״ט—1979 3, שנולד בין א׳ בניסן התש״י (19 במרס
 1950) לבין כ״ט באדר התשט״ו (23 במרס 1955), שני התאריכים בכלל, שטרם

 שירת שירות סדיר.

 (4) אשד, המורשית או הזכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
 [נוסח חדש], התשל״ז—1976, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים
 [נוסח חדש], התשל״ט—1979, שנולדה בין א׳ בניסן התש״י (19 במרס 1950)
 לבין כ״ט באדר התשי״ח (21 במרס 1958), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה

 שירות סדיר.

 ״חייב בשירות מילואים״ —
 (1) עולה שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בין ג׳ בטבת התרצ״ג (1 בינואר 1933) לבין כ״ט באדר
 התשט״ו (23 במרס 1955), שבי התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות סדיר;
 (ב) גבר שמורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופ
 אים [נוסח חדש], התשל״ז—1976, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת
 רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט—1979, שנולד בין א׳ בניסן התר״צ
 (30 במרס 1930) לבין ב׳ בטבת התרצ״ג (31 בדצמבר 1932), שני התאריכים

 בכלל;

 (2) אשד, נשואה, למעט אשד, הרה ואם לילד, המורשית או זכאית להיות מורשית
 לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסה חדש], התשל״ז—1976, או לעסוק
 ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים [נוסה חדש], התשל״ט—1979, שהיתה
 לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י (1 באוקטובר 1949) לבין
ן א׳ בניסן התש״י (19 במרס 1950) לבין ה בי ד ל ו נ ם צו זה ברשומות, ש ם פרסו ו  י
 כ״ט באדר ב׳ התשכ״ז (10 באפריל 1967) ואין בידיד, תעודה המעידה שהיא

ה משירות בטחון; ר ט ו  פ

 ״מועמד לשירות״ — אדם שהוא בר־רישום, חייב בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים;

, אשד, הרד, אה שו ה — למעט אשד, נ ש , גבר או א ע ח ישראלי או תושב קבו ר ז  ״עולה״ — א
י התש״י(1 באוקטובר ר ש ת ע בין ה׳ ב ו ב ב ק ש ו ת ו ל ה לאזרח ישראלי א י ה  ואם לילד — ש
ר משירות ט ו א פ ו ה ה ש ד י ע מ ה ה ד ו ע ן בידו ת אי ת ו ו מ ו ש ר ו זה ב ום פרסום צ ן י י ב  1949) ל

 בטחון.

א בזר, להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה ר ק ד לשירות נ מ ע ו  2. כל מ
 אישית.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.

 התייצבות לרישום
 על פי

 הודעה אישית

 20 קובץ התקנות 471:1, י״ב בתשרי התשמ׳׳ה, 8.10.1984



 3. כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד ה׳ בחשון התשמ״ה (31 באוקטובר 1984) הודעה מתייצבות ירישש
 אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת׳ הודעתאישית

 בשעה 08.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:

 תאריך לידה מועד הת ייצבות

 ביו לבין גברים נשים
 א ב ג

 י״ג בטבת התשמ״ה
 (6 בינואר 1985)

 י״ד בטבת התשמ״ה
 (7 בינואר 1985)

 ט״ו בטבת התשמ׳׳ה
 (8 בינואר 1985)

 ט״ז בטבת התשמ״ה
 (9 ביגואר 1985)

 י״ז בטבת התשמ״ה
 (10 בינואר. 1985)

 כ׳ בטבת התשמ״ה
 (13 בינואר 1985)

 ב״א בטבת התשמ״ה
 (14 ביגואר 1985)

 כ״ב בטבת ה׳תשמ״ה
 (15 בינואר 1985)

 כ״ג בטבת התשמ״ה
 (16 ביגואר 1985)

 ו׳ בחשון התשמ״ה
 (1 בנובמבר 1984)
 ט׳ בחשון התשמ״ית
 (4 בנובנלבר 1984)

 י׳ בחשון התשמ״ה
 (5 בנובמבר 1984)

 י״ב בחשון התשמ״ה
 (7 בנובמבר 1984)

 י״ג בחשון התשמ״ה
 (8 בנובמבר 1984)

 י״ ז בחשון התשמ״ה
 (12 בנובמבר 1984)

 י״ט בחשון התשמ״ה
 (14 בנובמבר 1984)

 כ׳ בחשון התשמ״ה
 (15 בנובמבר 1984)

 כ״ג בחשון התשמ״ה
 (18 בנובמבר 1984)

 א׳ בתשרי התשכ״ח ט״ו בתשרי התשכ״ח
 (5 באוקטובר 1967) (19 באוקטובר 1967)

 ט״ז בתשרי התשכ״ח א׳ בחשון התשכ״ח
 (20 באוקטובר 1967) (4 בנובמבר 1967)

 כ״ד בחשון התשמ״ה
 (19 בנובמבר 1984)

 כ״ד בטבת התשמ״ה
 (17 ביגואר 1985)

 כ״ז בטבת התשמ״ד,
 (20 בינואר 1985)

 כ״ח• בטבת התשמ״ה
 (21 בינואר 1985)

 ט״ז בכסלו התשמ״ה (10 בדצמבר 1984)

 כי׳ו בחשון התשמ״ה
 (21 בנובמבר 1984)
 כ״ז בחשון התשמ״ה
 (22 בנובמבר 1984)

 ט״ז בחשון התשכ״ח
 (19 בנובמבר 1967)
 א׳ בכסלו התשכ״ח
 (3 בדצמבר 1967)

 ט״ ו בכסלו התשכ״ח
 (17 בדצמבר 1967)

 ל׳ בכסלו התשכי׳ח
 (1 בינואר 1968)

 י׳ בטבת התשכ״ח
 (11 בינואר 1968)

 כ״א בטבת התשכ״ח
 (22 בינואר 1968)

 ד׳ בשבט התשכ״ח
 (3 בפברואר 1968)

 כ״ א בשבט התשכ״ח
 (20 בפברואר 1968)

 י׳ באדר התשכ״ח
 (10 במרס 1968)

 כ״ט באדר התשכ״ח
 (29 במרס 1968)

 ב׳ בחשון התשכ״ח
 (5 בנובמבר 1967)

 י״ז בחשון התשכ״ח
 (20 בנובמבר 1967)

 ב׳ בכסלו •התשכ״ח
 (4 בדצמבר 1967)

 ט״ז בכסלו התשכ״ח
 (18 בדצמבר 1967)

 א׳ בטבת התשכ״ח
 (2 בינואר 1968)

 י׳׳א בטבת התשכ׳׳ת
 (12 בינואר 1968)

 כ״ ב בטבת יהתשכ״ח
 (23 בינואר 1968)

 ה׳ בשבט התשכ״ח
 (4 בפברואר 1968)

 כ״ב בשבט התשכ״ח
 (21 בפברואר 1968)

 י״א באדר התשכ״ח
 (11 במרס 1968<

 חייב שירות סדיר או שירות מילואים

 התייצבות
 לבדיקות «ל 0י

 הודעת אישית

 התייצבות
 לבדיקות שלא
 עיי >1י הודזה

 אישית, גברים
 — נר־יישום

 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון,
 במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

ד י׳ בסיון התשמ״ה (30 במאי 1985) הודעה אישית  5. כל בר־רישום גבר שלא קיבל ע
 כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון, בלשכת

 גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום י״א בסיון התשמ״-ה (31 במאי 1985), בשעה, 08.00.
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ה (27 ביוני 1985) הודעה ד ח׳ בתמוז התשמ״ ה ע ל ב י א ק ל  6. כל בר־ רישום אשד,, ש
, ן ת בטחו ו ר י ש ה ל ר ש ו ת כ ע י ב ת לשם ק ו ק י ד ב ב ל צ י י ת ה ה ל ז ת ב א ר ק ף 4, נ י ע ס ר ב ו מ א  אישית כ
ז התשמ״ה (28 ביוני 1985), בשעה ו מ ת ם ט׳ ב ו , בי ת פ ס ו ת ט ב ר ו פ מ ס אוורית כ ו י  בלשכת ג

.08.00 

 התייצבות
 לבדיקות שלא
 על פי הודעה
 אישית, נשים
 — בר־רישום

ת התשמ״ה ב ט ד י״ז ב בל ע ר לא קי ש ם א י א ו ל י ת מ ו ר י ב ש י י כל ח ר ו י ת סד ו ר י ב ש י י  7. כל ח
ם ש ת ל ו ק י ד ב ב ל צ י י ת ה א בזד, ל ר ק ף 4, נ י ע ס ר ב ו מ א ת כ י ש י ה א ע ד ו אר 1985) ה ו נ י  (10 ב

ת ב ט ח ב ״ ם י ו , בי ת פ ס ו ת ט ב ר ו פ מ ת כ י ר ו ז וס א י ת ג כ ש ל ן ב ו ח ט ת ב ו ר י ש ו ל שר ת כו ע י ב  ק

ה 08.00. ע ש אר 1985), ב ו נ י  התשמ״ה(11 ב

 התייצבות
 לבדיקות שלא
 על פי הודעה
 אישית, חייבי
 שירות סדיר

 ומילואים

ת בטחון וכושרו ו ר י ש ם קביעת כ-־שרו ל ש ת ל ו ק י ד ב ב ל צ י י ת ה  8. • כל מועמד לשירות ש
 לא נקבע, •נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד

 שהודיעו לו בהודעה חתומה גידי יושב־ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

 התייצבות
 להשלמת בדיקות

 על פי
 הוועד, אישית

 9. כל בר־רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד כ״ח באב התשמ״ה (15 ביולי
, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו ף י  1985) הודעה כאמור באותו סע

 לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ט באב התשמ״ה (16 ביולי י
 1985), בשעה 08.00.

 10. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל
א ר ק ף נ י ע ר באותו ס ו מ א ת כ י ש י  עד כ״ א באדר התשמ״ה (14 בפברואר 1985) הודעה א
, בלשכת גיוס אזורית ן  בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו לשירות בטחו

 כמפורט בתוספת ביום כ״ב באדר התשמ״ה (15 בפברואר 1985), בשעה 08.00.

 11. כל בר־ רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקוראו לשירות בטחון
 לפי סעיף 8 לחוק נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה
 אישית, אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה

 בסעיף 2 לחוק.

 12. . כל בר־ רישום גבר שלא קיבל עז־ כ״ט בחשון התשמ״ו (13 בנובמבר 1985) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 11, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום א׳ בכסלו התשמ״ו (14 בנובמבר 1985), בשעה 08.00.

 13. כל בר־ רישום אשד,, שלא קיבלה עד ז׳ בכסלו התשמ״ו (20 בנובמבר 1985) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 11, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום ח׳ בכסלו התשמ״ו (21 בנובמבר 1985).

 14. י כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, לרבות מי
 שפוקד רשאי לקראו לשירות בטחון לפי סעיף 8 לחוק, נקרא להתייצב לשירות בטחון

 במקום ובזמן'שהודיעו לו בהודעה אישית.

 15. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד כ׳ בכסלו התשמ״ו
 (3 בדצמבר 1985) הודעה אישית, הכל כאמור בסעיף 14, נקרא בזה להתייצב לשירות
 בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״א בכסלו התשמ״ו (4 בדצמבר

 1985), בשעה 08.00.

 התייצבות
 להשלמת בדיקות

 שלא על פי
 הודעה אישית —

 בר־רישום

 התייצבות
 להשלמת בדיקות

 שלא על פי
 הודעה אישית —

 חייבי שירות
 סדיר ומילואים

 התייצבות
 לשירות סדיר

 על פי
 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא על מי

 הודעה אישית
 גברים —
 בד־רישום

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא על פי

 הודעה אישית
 נשים —

 בד־רישום

 התייצבות לשירות
 בטחון על פי

 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 בטחון שלא על פי
 הודעה אישית —

 חייב שירות
 סדיר וחייב

 שירות מילואים
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 תוספת
 לשכות הגיוס האזוריות:

ה תל השומר (על יד קיראון). נ ח ר — מ מ ו ש  תל ה

 חיפה — רח׳ עומר אלכיאם 14—12 (מול העיריה).
 ירושלים — רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ׳ברוך).

 באר־שבע — רח׳ יד ושם 22.
 טבריה — רח׳ נצרת.

, אל״מ י ר ע ה י ש  מ
 ראש מינהל גיוס, פוקד

 ל׳ באב התשמ״ד (28 באוגוסט 1934)
 (חמ 241—3)

 הודעת הסיוע המשפטי, התשמ״ה-984ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(6) לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג—
(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור: 11973 

ד שיעור עליית ד מ  1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 1984 לעומת ה
י י מ ,  שפורסם בחודש מאי 1984 הוא 45.56%. י

 2. בהתאם לאמור בסעיף 1 יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות החל ביום סכומים מוגדליפ
 ה׳ בתשרי התשמ״ה (1 באוקטובר 1984) כך:

 ״תוספת ראשוגה
 (תקנה 6(3))

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד
 שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין

.  האזרחי, התשמ״ד—1984 2

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט•

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 9,170 שקלים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 13,782 שקלים למבקש אחד.

 תוספת שניה
 (תקנה 11)

 סימן א׳ — שפר הטרחה על 3פיפ הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית משפט״ — אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף
 קטן(ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים
 כמפורט להלן:

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמי 2149.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220.
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 ישיבה ״לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,

 ישיבה שלא התקיימה

 ישיבה נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 תזכורת, דיון
 מוקדם, פסק־דין

 בהעדר הגנה

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 ביה משפט שלזפ

 תביעת פינוי סילוק יד 7,300 4,500 10,480 5,800 2,300
 קביעת שבר דירה 4,500 2,300 3,600 4,700 13,500
 קביעת גיל 3,600 2,800 3,600 2,300 2,300
1,400 2,0CO 3,600 2,000 3,600 המרצה בתיק עיקרי 
 ענין אחר 6,400 4,100 7,700 5,700 2,300

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת

 תזכורת,
 דיון מוקדם,

 פסק דין
 בהעדר הגנה

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה ראשונה
 שגה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 קדם
 משפט

 לימוד ענינו
 של מבקש
 בית משפט מחוזי (חד פעמי)

18,200 

11,800 

9,000 

6,600 

3,600 

2,800 5,400 

6,400 9,500 

2,800 

9,000 

15,900 

3,600 
7,900 

 צו ירושה
 (ללא התנגדות)

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות)

 בקשה למתן הוראות
 לפי חוק הכשרות

 המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשכ״יב—1962 3
 פשיטת רגל 10,900
 היתר נישואין 6,600

 ענין אחר 12,700
 המרצה בתיק עיקרי 5,400

 ישיבו־• נופפו!
 למעט מתו
 פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 ןיו על תנאי

mwmvmjaan 
is !ל*ורן קבלו 

 על תנאי
 בית המשפט העליון

 בג״צ 72,600 27,200

 בג״צ מסוגי הביאם קורפוס 36,000 27,200

 הכ1.ד. ישיבה בבית משפט

 עגין אזרחי 16,300 22,900

 בקשה להתרת נישואין 12,700 5,400

 בקשת רשות לערעור 10,900 9,000

 תזכורת, ישיבה לדיון
 דיון מוקדם

 הכנה
 רשפ כית המשפט העליון (חד פעמי)

3,600 2,800 5,400 

 3 סייח התשכ״ב, עמ׳ 120.
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 שונות
 ישיבת נדתית

 או ישיבה שלא
 מתקייפת

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים דיון
 או מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 פית דין דמי אזודי

2,000, 5,400 

5,400 6,600 

 תביעת 6,600
 תביעה, נוספת למבקש

5,400 

10,900 

 הסכם גירושין לצורך הכללתו
 בפסק דין לגירושין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 322,600 שקלים
 שווי הנכסים עולה על 322,600 שקלים

 ישיבה נדחית
 או ישיבה שלא

 מתקיימת

 ישיבת
 נוספת

 ישיבה שבה
 מתקיים דיון

 לימוד ענינו
 של המבקש
 (חד פעמי)

 בית הדין תרכני הגדול

 ערעור 6,600 11,800 4,500 2,800

2,800 4,500 11,900 6,600 

 ערעור כאשר העניו טופל
 בידי אותו! עורך־דין

 בדרגה ראשונה

 ישיבה לקביעת
 תאריך,

 ישיבת לפתן
 שסק דין,

 ישיבה שלא
 «תקייסת

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים דיון
 או מוגשות ראיות

 דיון מוקדם
 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית דין אזורי לעבודה

 תביעה 5,800 4,100 7,700 9,700 2,300
 רשם 3,600 2,000 3,600 2,000 1,500

 בית הדין הארצי לעבודה

2,300 8,200 5,800 4,500 
 ערעור על ועדת נכות

 וועדות רפואיות
 ערעורים אחרים 8,200 5,800 14,600 8,200 2,300
 רשם 5,800 8,200 2,300

 ועדות נכות שבהן שופט ונציג ציבור
 ערר 12,700 5,800 9,000 5,800 2,300

 הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 ] פתיחת תיק 3,600
 בקשות שונות בהעדר הופעה 2,800 1,700
 הופעה בפני רשם בעגיז אחר 3,600

 2,000״ איחוד תיקים 11,900

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ב״ז באלול התשמ״ד (24 בספטמבר 1984)
 (חמ 237—3)
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דעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשמ־׳ ה-1984  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט—
(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור; 11978 

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום י״ ט
 בתשרי התשמ״ה (15 באוקטובר 1984) כך:

 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון
 שכר ובשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה

 למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 ״שכר שירותים

 טור נ׳
 השכר !:שקלים

1500 

770 

770 

770 

770 
300 

300 
150 

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו ׳לאישור

 העתק צילומי

 טור א׳

 השירות

ה — מ י ת ת ח ו מ י  1. א

ה ראשונה מ י ת  (א) ח

 (ב) לכל התימה נוספת
 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת
ף לשכר ס ו נ ה ב מ י ת ל ח ך לכך, לכ מ ס ו ה מ י  י ה

 לפי פסקאות (א) או(ב)

ל ו מעמד אימות חתימה ע ת ו א תן ב י  (ד) נ
סף ו נ ק של אותו מסמך, ב ת ע גם על ה ך ו מ ס  מ
, ו י  לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעד

ל העתק כאמור כ  ל

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך —
ד הראשון ו מ ע  ל

 לכל עמוד נוסף

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

 הראשון —
 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

ר העתק שהודפס בד בבד עם המקור ו ש י  3. א
 באמצעות נייר פחם

ו העתק צילומי ולא נ נ י א  4. אישור העתק ש
 הודפס בד בנד עם המקור באמצעות נייר

 פחם

 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 196; התשמ״ד, עמ׳ 653 ועמי 948; התשמ״ד, עמ׳ 1950.
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 טור ב׳
 השכר בשקלים

2300 

 טור א׳
 השירות

1500 

770 

 הסכום שנקבע לפעו
 לה בתעריף המינימ
 לי של לשכת עורכי
 הדין, ובאין קביעה
 כאמור — הסכום

 שנקבע בו לפעולה
 הדומה לה'ביותר,
 ובאין'קביעה —

2800 

ם שנקבע לבי ו  הסכ
ע הפעולה לפי ו  צ

ת פ ס ו ת ה (א) ב ק ס  פ
 השכר שנקבע; לענין

 פריט 1

770 

1500 

1900 

920 

770 

 5. (א) אישור נכונות של תרגום —

 (1) עד מאה המלים הראשונות
 בתרגום

 (2) לכל מאה מלים נוספות או
 חלק מהם

 (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
 בפסקאות (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 —
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 טור ב׳

 השכר בשקלים

12,100 

24,500 

 הסכום שנקבע לפעו־
 לה בתעריף המינימ
 לי של לשכת עורכי
 הדין, ובאין קביעה
 כאמור — הסכום
 שנקבע!בו לפעולה
 הדומה לה ביותר,
 ובאין קביעה זו —

2800 

 טור א׳

 השירות

5800 

1700 

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את
 ההעדה אינו עולה על 1,300,000 שקלים

 . (ב) עלה הסכום האמור על 1,300,000
 שקלים

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של
 הנוטריון למקום ההעדר. וחזרה.

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

 אלה

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לע
 שותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנו
 טריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
 השירות לתתו במקום אתר — 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 אשד יהא:
 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה
 מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו;
 (2) לכל מחצית שעה נוספת או

 לחלק ממנה.

 (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.״

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 כ״ו באלול התשמ״ד (23 בספטמבר 1984)
 (חנ2 1216—3)
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