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 תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשמ״ ה-985 ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 83 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984 •י,
י  ובתוקף שאר סמכויותי לפי כל דין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנ

ן תקנות אלה:  מתקי

ת ד־י׳ניף• 1. בתקנות בית משפט (אגרות), התשל״ו—1976 2 (להלן —• התקנות העיקריות), פ ש י ׳  י
א: בו  אחרי תקנה 2 י

־ 2א. (א) בתקנות אלה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת ז י י  ״הצמרי׳ י

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ב) הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה ישתנו פעמיים בשנה,
: ן  לפי שיעור עליית המדד כמפורט להל

 (1) ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש
 נובמבר שקדנו לו לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם

;  לו

 (2) ב־1 ביולי, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש
 מאי שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.

 (ג) סכום האגרה ששונה כאמור בתקנת משנו; (ב) יעוגל כלהלן:

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

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

 (ד) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת
 הראשונה שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו ויעביר העתק הודעתו

 לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

פ 2ב. על אף האמור בתקנה 2א: ז ל ש ת ת י מ צ י  ד

 והחזר של

ת שניי, (1) תשולם המחצית השניה של האגרה על פי תקנה 12 (ב)  מחצי

י בתוספת הפרשי הצמדה, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד י י ג ! ל ז  ש

 שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום מחציתה הראשונה של
 האגרה, עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום מחציתה

 השניה של האגרה, כאמור.
יה של האגרה או חלק ממנה, כאמור  (2) תוחזר המחצית השנ
ה 12 (ז), בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית תקנ  י
 המדד מן המדד שפורמט לאחרונה לפני יום תשלום המחצית
 השניה של האגרה עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן
 צו החזרת המחצית השניה של האגרה, או חלק ממנה, לפי

 הענין״.

 1 ס״וו התשמ׳׳ד, עמי 195.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 2258.

סן התשמ״ה, 29.3.1985 י ת 4784, ז׳ בנ ו נ ק ת  974 קובץ ה



1 ה 3 נ י ד ת
 2. בתקנה 13 (א) לתקנות העיקרלות _ יזיקיז 

 (1) בפסקה (1), המלים ״או 500 שקלים, לפי הנמוך יותר״ — יימחקו;

 (2) בפסקה (2), במקום ״50 שקלים״ יבוא ״3,000 שקלים״.

ה 15 נ ק ן ת קו  3. בתקנה 15 לתקנות העיקריות — תי

ה (א), הסיפה המתחילה במלים ״אגרה או מחצית  (1) בתקנת משנ
מחק;  אגרה״ — תי

ה (ב) — בטלה.  (2) תקנת משנ

ת תקני, 6״! פ ס ו א: ה בו  4. אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות י

י 16א. (א) אגרה שאסיר או עציר חייב בה, על פי התוספת הראשונה, י י ג ת א י י ב ג " 
ת י ו ר  בעתי

 אסירים חלק ב׳, סעיף ג׳ אי חלק ד׳ פסקה (10), תיגבה על ידי שירות בתי

 הסוהר.
 (ב) שירות בתי הסוהר יעביר מידי חודש, באמצעות החשב הכללי,

 את כל הסכומים שגבה על פי תקנת משנה (א), לזכות בתי המשפט.
 (ג) בקשה של אסיר או עציר לדחיית אגרה, לפי תקנה 22, או
עת ההליך העיקרי לפי  לפטור ממנה, לפי תקנה 25, תידון בעת שמי
״.  סעיף 62א או 62ג לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב—31971

ת פ ס ו ת א: החלמת ה בו  5. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות י
נה  הראשו

 ״תוסטת ראשונה
 (תקנה 2)

 חלק א׳: הכאת תובענה כששווי נושא התובענה כעת הגשתה ניתן לכיטוי ככסף
 אם שווי הסער שיעור האגרה

 1. אינו עולה על 1,000,000 שקלים 4% משווי התובענה אך לא פחות מ־4,000
 שקלים;

 2. עולה על 1,000,000 שקלים 40,000 שקלים בתוספת 2 שקלים לכל 100
 שקלים או חלק מהם מערך התובענה העולה על

 1,000,000 שקלים.

 חלק כי: הכאת הליכיכ כששווי הנושא אינו ניתן להערכה ככסף
פ תוכענות נ  או שאי

 האגרה בשקליט

ן להעריכו בכסף  א. (1) בעד כל תביעה לסעד שאי
נו הליך ביניים ולא נקבעה לו  וכן בהליך שאי
 אגרה ואינו פטור מאגרה לפי תקנה 21 ובעד
 דרישת הליך כזה, וכן בעד תביעה, לקביעת
 גובה הפצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש

 שהופקע או שנפגע שלא בדרך הפקעה 3,000

וסח חדש 21, עמי 458; ס״ת התש״ם, עמ׳ 134. ת ישראל, נ נ י מדי נ  3 די

יסן התשמ״ה, 29.3.1985 975 ת 4784, ז׳ בנ ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק



 האגרה בשקלים

 האגרה המשתלמת בעד הגשת
 ההליך שלענינו הוא נדרש

7,500 

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

 עורך דין שנפסקו

 האגרה המשתלמת. בעד תובענות
 והליכים בענינים אזרחיים לפי
 תקנות אלה, והיא תחושב על
י הסכום ו ו,כשו י ו  בסיס סעד ששו

 השנוי במחלוקת

3,000 

3,000 

 (2) בעד הליך ביניים, לרבות כל סעד זמני
 לפי פרק ט״ו לתקנות סדר הדין האזרחי,
, ובלבד שההליך מובא לפני  התשמ״ד—1984 4

 הגשת ההליך שלענינו הוא נדרש

 (3) בעד תביעה לפינוי, לסילוק יד, להחזרת
 חזקה או לחלוקת מקרקעין או לחלוקת השי
 מוש בהם וכן בעד תביעה או בקשה לביטול
נות או להפחתת שיעור ו  פסק־דין בענין מז

נות ו  המז

 (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 שהומצאו למבקש

 (1) בעד בקשה לדמי מפתח, לחלוקת דמי
 מפתח, לקביעת סכום דמי המפתח או חלוקתם
 הכלולה בבקשה להרשאה לפי סעיף 93 לחוק
נת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב—51972  הג

 וכן בעד בקשה לדמי שירותים ותיקונים או
 לחלוקת דמי שירותים ותיקונים ובעד הליכים

 בבקשות כאמור

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

 או לחלוקתם — לכל מושכר

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

1971 

 ב.

 חלק ו.׳: בקשות לבית המשפט העליון

 כל בקשה לבית המשפט העליון או עתירה לבג״ץ
 שאינה פטורה לפי תקנות אלה 5,000

: ערעורים ודיון נוםף ׳  חלק ד

 (1) (א) בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט
 העליון 3,000

 (ב) בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט
 המחוזי 1,500

 4 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1869,
 5 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 176.

יסן הוזשמ״ד,, 29.3.1985 ת 4784, ז׳ בנ ו נ ק ת  976 קובץ ה



 האגרה בשקלים

 אגרה נוספת המשתלמת בעד
 הגשת ערעור

ת האגרה שהיתר, משתלמת  מחצי
ה הערעור תובענה אך  אילו הי
 לא פחות מ ־1,500 שקלים בבית
י זימ־7,500 שקלים ז  משפט מחו
 בבית המשפט העליון לכל הסע־

 דים שבערעור

5,000 

ת המשפט העליון י  כבערעור לב

 רבע האגרה שהיווה משתלמת
 אילו היה הערעור תובענה אך

 לא פחות מ־1,500

 בבית משפט שלום 1,500
י 3,000 ז  בבית משפט מחו

 בבית המשפט העליון 7,500

 מחצית הסכום הקבוע
 בפסקה (7)

 ערעור ברשות 1,500
 ערעור בזכות — לפי פיסקה (3)

 דן בית המשפט בבקשה למתן רשות לערער
 כבערעור עצמו

 ערעור על פסק דין של בית המשפט לרבות
 ערעור בבית המשפט העליון על פסק דין
 של בית משפט מחוזי בערעורים המפורטים

 בפסקה (6)

 בקשה לדיון נוסף

 דיון נוסף

 ערעור מס עזבון, מס בולים, מס ערך מוסף,
 מס קניה, מם שבח מקרקעין, מם רכוש וקרן
 פצויים וכן ערעור מס הכנסה לגבי כל שנת

 מס בנפרד

 ערעור לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין
, ערעור על  [נוסח חדש], התשכ״ט—1969 6
 החלטה של בית דין או רשות מינהלית וכל
 ערעור שמכוח דין מתברר לפני שופט אחד,
 ולא נקבעה להם אגרה אחרת, וכן ערעור

ן שניתן בערעור כאמור  על פסק די

 ערעור על החלטה או צו בהליך ביניים או
 בבקשה לצו ביניים, וכן בערעור על פסק

 דין בערעור כאמור

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 ערעורים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז— (9)
7 1967 

 (10) בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט
 מחוזי לפי סעיף 62ג לפקודת בתי הסוהר

 [נוסח חדש], התשל״ב—1971 1,250
 תשלום אגרה זו פוטר מאגרה על הערעור

 שהוגש לאחר מתן הרשות

: ענינים שוניפ ׳  חלק ה

ה לפי סינזן ב׳ של פרק ד׳ לחוק בלנ  (1) הגשת קו
 סדר הדין הפלילי [נוסה משולב], התשמי׳ב—
 81982, או ערעור של קובל פרטי על זיכוי

 הנאשם 3,000

וסח חדש 13, עמי 293. ת ישראל, נ נ  6 דיני מדי
 7 ם״ח התשכ״ז, עמי 116; התשכ״ט, עמי 16.

 8 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

דה, 29.3.1985 977 יסן התשנ ת 4784, ז׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 האגרה בשקליס

1,500 

1,500 

 פטור

 לפי קביעתו של שופט או רשם

6,000 

500 

500 

500 

 500 רק אם מבוקש האישור לפני
 שהוגשה בקשה למתן צו עזבון

500 

150 

ו  50 לכל עמוד או חלק ממנ

ו  25 לכל עמוד או חלק ממנ

ו  50 לכל עמוד או חלק ממנ

 25 שקלים לכל עמוד או חלק
ו או לכל חתימה, לפי הענין״  ממנ

 (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) הוצאת החסנת מעוקלים ושמירתם

 (6) עריכת צוואה בפני הרשות לפי סעיף 22 לחוק
— 1  הירושה, התשכ״ה—1965 0

 (א) כשהיא נרשמת בידי השופט או הרשם

 (ב) כשהיא מוגשת לשופט או לרשם בכתב
 בידי המצווה

 (ד) (א) הפקדת צוואה

 (ב) החזרת צוואה

 (ג) אשור מהמשרד המרכזי לצוואות

 (8) הצהרה או תצהיר בפני שופט או רשם —

 (א) למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף

ל מסמך — כ  (9) העתק מ

 (א) שנעשה בידי בית משפט ושאיננו העתק
 צלומי

 (ב) העתק צלומי שנעשה בידי בית משפט

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

 (10) אשור העתקים מכל מסמך, וכן בעד כל תעודה
 או אישור של שופט

 תהילה 6. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ח באדר התשמ״ה (21 במרס 1985)
 (חמ 87—3)

 9 ע״ר 1935, תוס׳ 2, עמ׳ 1262.
 10 ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 63.

סן התשמ״ה, 29.3.1985 י ת 4784, ז׳ בנ ו נ ק ת  978 קובץ ה



ה 10א נ ק ספה ת  הו

ת פ ס ו ת  החלפת ה

 תקנות ההוצאה למועל (אגדות, שכר והוצאות)(תיקון), התשמ׳׳ה-985ן
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז—1967 1 (להלן —
, ובתוקף שאר  החוק) ולפי סעיף 83 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984 2
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני

: ה ל ות א  מתקין תקנ

 1. בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ׳׳ח—1968 3 (להלן —
א: בו  התקנות העיקריות), לאחר תקנה 10 י

 ״הצמדה למדד 10א. (א) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ב) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה, לפי שיעור
:  עליית המדד כמפורט להלן

 (1) ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש
 נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם

; ו  ל
 (2) ב-1 ביולי, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש
 מאי שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם

 לו.
 (ג) סכום שהשתנה כאמור —

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

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

 (ד) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח
 התוספת, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) ויעביר

 העתק הודעתו לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.״

א: בו  2. במקום התוספת לתקנות העיקריות י

 ״תוספת
ן (לרבות כל  1. האגרה בעד הגשת בקשה לביצוע פסק־די

 חיוב שדינו כפסק־דין לפי סעיף 81 לחוק) —
 (1) כששווי הסעד מבוטא בפסק־הדין בכסף

 האגרה בשקלים

 1% מהשווי בעת
 ההגשה ולא פחות

 מ־800

1,000 

5,000 

 1% מהשווי בעת
 ההגשה

ן  (2) כשהוא להחזרת מטלטלי

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

ן למזונות  (4) כששווי הסכום הוא בפסק־די

, גגי׳ 116; התשכ״ט, עמי 16.  1 ם״ה התעכ״ז
 2 פ׳׳ח התשמ״ד, עמי 195.

 3 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132! התשמ״ב, עמי 386.
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ים  האגרה בשקי

 פטור

 %\1 מהשווי בעת
 ההגשה ולא פחות

 מ־800

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

1,250 

\ מהמחיר שבו % 
 נמכרו

590 

870 

1,130 

280 

 2. האגרה בעד הגשת בקשה בדרך המרצה בפני ראש
 ההוצאה־ ל פועל

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

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

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

גד חייב בתשלום בשל  (ב) בעד בקשה למתן צו מאסר נ
 חוב מזונות

ד בנקאי כמשמעותו י  5. (א) בעד בקשה לעיקול אצל תאג
, והמת 4  בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—1981

ד או לאחד מסניפיו י  ייחס לאותו תאג
 (ב) בעד בקשה לעיקול בכל סניף נוסף כאמור

 6. האגרה בעד הערכת מטלטליו שאינם במחסן ההוצאה־
 לפועל

ן  7. האגרה בעד מכירת מקרקעין או מטלטלי

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

 (1) בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטלטלין,
 המצריך כניסה לחצרים, חיפוש, מסירת נכס

 או קטין או מסירת הודעת פינוי

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

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

 (4) אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם
 תלויים במבצע

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

 (ב) הסכומים הנקובים ובפרט (א), צמודים לתוספת
 היוקר המשתלמת לשכירים ויוגדלו לפי כל שינוי

 שיחול בה.

 4 ס״וז התשמ״א, עט׳ 232 (320).
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 האגרה בשקלים

 1% מהמחיר שהושג
 באותה מכירה

ד או  25 לכל עמו
ו  חלק ממנ

 50 לכל עמוד או
 חלק ממנו

 25 לכל שני עמודים
 או חלק מהם

 פטור

25 

 לא תשולם אגרה

25 

75 

100 

125 

נה כאמור בפרט (ב), יעוגל —  (ג) סכום ששו

 (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) מינהל 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.

ננו פקיד בית המשפט  שכרו של מנהל מכירה פומבית שאי
 (לפי תקנה 8(ב))

 בעד העתק מסמך —

 (1) צילומי שעשתה הלשכה

 (2) שעשתה הלשכה בדרך אחרת

 בעד אישור העתק מכל מסמך

 בעד הזמנת תיק גנוז כולל העיון בו

 בעד שאילתה ובהתאם לסימול שבתוספת לתקנות ההוצאה
 לפועל, התש״םד-1979 5

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

 הוגשה השאילתה הא בידי החייב או מטעמו

 (2) הב

 (3) דג, בד, גד

 (4) הג, אה, בה

 (5) הה

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 4» 

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). תחילה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 5 ק״ת התש״ם, עמי 380.

׳ה (21 במרס 1985)  כ״ח באדר התשמ׳
 (חמ 88—3)
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 קביעת מש מעסיקיה (שיעור מס מעסיקים לשנת 1985), התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק מס מעסיקים (תיקון מס׳ 2), התש״ם—
ר: י קובע לאמו  1980 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

פ 1. על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 לחוק מס מעסיקים, התשל״ה—1975 2 יהיו שיעור פ י  שיעור ד
מו בשנת ,  ותשלו

1 המס ושיעור התשלום בשנת המס 1985 — 7%. 9 8 ס 5 מ  ח

י ע ד ו ק מ ח צ  ד׳ בניסן התשמ״ה (26 במרס 1985) י
) שר האוצר 3 ־ ״ 6 מ ג ח ) 

 1 ס״ה התש״ם, עמי 68.
 2 ס• ח התשל״ה, עמי 118.

ת י׳ - הודאת שעה)(תיקון), התשמ״ה-1985 (החלפת א  צו הכיסוח הלאומי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 159 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 •נ, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 »יקיי פעי1׳ * 1. בסעיף 1 לצו הביטוח הלאומי (החלפת לוח י׳ — הוראת שעה), התשמ״ג—1982 2
 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״ועד ליום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985)״ יבוא

(31 במרס 1986)״.  ״עד יום כ׳ באדר התשמ״ו

ן סעיף 2 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985)״  תיקו

 יבוא ״החל ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986)״.

ב צ ה ק ש ה (21 במרס 1985) מ ״ מ ש ת ה ר ד א  כ״ח ב
) שר העבודה והרוותה נ ~ 9 מ " ח ) 

, עמ׳ 6צ. ו  1 פ״ה התשכ״ת, עמי 108; התשמ״
 2 ק״ת התשמ״ג, ענן׳ 141.

 תקנות הכיסוח הלאומי(דמי כיסוח כעד חייל בשירות קבע)
 (הוראת שעה) (תיקון), החשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ן תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 י, אני מתקי

ה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע) (היראה נ ק ן ת  תיקו

 שעה), התשמ״ג—1982 2 —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״ועד ליום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס
 1985)״ יבוא ״ועד ליום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס 1986)״;

 (2) בתקנת משגה (ב), במקום ״החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל
 1985)״ יבת1 ״החל ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986)״.

 כ״ח באדר התשמ״ה (21 במרס 1985) מ ש ה ק צ ר.
} שד העבודה והרווחה 3 ~ 3 3 מ 8 ח ) 

 ו ם״ח התשכ״ח, עמי 108; התשמ״ד, עמי 56.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 141.
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 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח ממגי פגיעה כעבודה)
 (תיקון והודאת שעה) (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160 ו־242 לחוק הביטוח •הלאומי ]נוסח משולב],
ן תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 אני מתקי

ן תקנה 3 קו י פגיעה בעבודה) (תיקון והוראת תי  1. בתקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
, במקום ״עד יום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985), והחל  שעה), התשמ״ג—1982 2
 ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985)״ יבוא ״עז״ יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31

 במרס 1986), והחל ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).״

ה ק צ ב ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 1 ם״ח חתשכ״דו, עמ׳ 108; התשמ״ד, עמי 56.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 138; התשמ״ד, עמ׳ 1616.

 תקנות הביטוח הלאומי(הודאות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (הוראת שעה) (תיקון), ההשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: ן תקנות אלה י מתקי  התשכ״ח—1968 אנ

! תקנה 2  1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוה) תיקו
 (הוראת שעה), התשמ״ג—1982 2 —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״ועד ליום ט׳ בניסן התשמ״ד, (31 במרס
 1985)״ יבוא ״עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס 1986)״;

 (2) בתקנת משגה (ב), במקום ״החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל
 1985)״ יבוא ״החל ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986)״.

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 108; התשמ״ה, עמי 56.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 137.

 תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב—1952 !, אני
:  מתקין תקנות אלה

ן סעיף 3  1. בתקנה 3(2) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד—1974 2 (להלן — התקנות תיקו
א: בו  העיקריות), במקום הקטע המתחיל במלים ״אולם אזרח בעל דרכון״ י

, עמ׳ 3; ווומיב׳׳ג, «B׳ 52.  1 ס״ח התשי״ב, עמי 254; התשי״ג
 2 ק״ת התשק״׳ד, עמ׳ 1517; התשמ״ד, עמי 1927.

 כ״ח באדר התשמ״ה (21 במרס 1983)
 (חמ 909—3)

 כ״ח באדר התשמ״ה (21 במרס 1985)
(3—912 an) 
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 ״אולם אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות להלן, רשאי להגיש בקשה
 לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, גם

ת: ל; ואלה הארצו  בתחנת הגבו

 אורוגואי גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי)
 אוסטרליה דרום קוריאה

 איטליה הקהיליה המרכז אפריקנית
 אירלנד ניו זילנד

 ארגנטינה ספרד
 ארצות הברית של אמריקה צ׳ילי

 ברזיל קנדה״.

ת 2. בתוספת לתקנות העיקריות, בסעיף 2 (א) לחלק ב׳ — פ ס ו ת ן ה קו  תי

; )״  (1) אחרי ״גואטמלה״ יבוא ״גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי

 (2) אחרי ״דנמרק״ יבוא ״דרום קוריאה״;

״; י ו  (3) אחרי ״מאוריציוס״ יבוא ״מלאו

 (4) אחרי ״סן מרינו״ יבוא ״סנט־קיטס״ ו״ספרד״.

ץ ר ק פ ח צ  כ״א באדר התשמ״ה (14 במרס 1985) י
* שר הפנים 3 ־ ־ 6 ״ י מ ח ) 

 תקנות העיריות (מברזים)(תיקון מס׳ 2), החשמ״ה-1985

: ה ל  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 !׳־347 לפקודת העיריות!, אני מתקין תקנות א

א: בי ה 32 1. בתקנות העיריות (מכרזים), התשל״ח—2.1977, במקום תקנה 32 י נ ק ת ת פ ל ח  ה

ת 32. ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת י פ י ד ז ע ת מ " 
 לרכישות מתתלרת

ן ץ הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ־15% ממחיר הטובי ר א  ה

ב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין.״  המיובאים, ובתנאי שהטי

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן ברשומות.

ץ ר ק פ ח צ  כ״א באדר התשמ״ה (14 במרס 1985) י
) שר הפנים 3 ־ ־ 4 8 מ 3 ח ) 

י מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  1 די
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 260; התשמ״ג, עמ׳ 905; התשמ׳״ה, עמי 751.
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 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם)
 (הוראת שעה), 1,ו1שמ״ה-985ו

 מחיר לצרכן
 של מוצו׳

 תעבורה, מייצור
 מקומי

 סייג לןעזיגון
 מחירים

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957 !
 ובהתאם לסעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים — הוראת

ר:  שעה), התשמ״ה—1985 2 (להלן — החוק), אני מצווה לאמו

 1. על אף האמור בפסקה (2) להגדרת ״מחיר לצרכן״ שבסעיף 15 לצו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ״ג—1983 3 (להלן —
 הצו העיקרי), בתקופת תקפו של צו זה (להלן — התקופה הקובעת) יהיה מחירו של
 מוצר תעבורה מתוצרת מקומית, למעט צמיג ואבוב, המחיר שבו נמכר אותו מוצר ביום

 ז׳ בחשון התשמ״ה (2 בנובמבר 1984) בתוספת 17.6 אחוזים.

 2. בתקופה הקובעת לא יחול סעיף 16 (ה) לצו העיקרי.

ת פ ס ו ת ת ״ פ ל ח  3. על אף האמור בצו העיקרי, בתקופה הקובעת יהיה נוסח התוספת השניה, לצו ה
 ז * השניה

:  העיקרי כלהלן
 תוספת שניה

 סעיף 15)

ובאים;  ) 1. (א) מקדם של 2.70 לצמיגים ואבובים מי

ה; י  (ב) מקדם של 2.53 למוצרי תעבורה הפטורים ממס קנ

 (ג) מקדם של 4.21 למוצרי תעבורה החייבים במם קניה.

 2. הוכיח היבואן לרשות, להנחת דעתה, כי הוצאותיו על הובלה ימית של מוצר
 תעבורה עלו על 20% ממחיר המוצר פו״ב, יחולו מקדמים אלה:

 (א) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(א) — 2.70 ;

 (ב) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ב) — 2.80;

 (ג) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ג) — 4.63.

 3. הוכיח יבואן של מוצרי תעבורה להנחת דעתה של הרשות כי —
 (1) חלה עליו חובה לספק מוצרי תעבורה לרכב שהוא מייבא, כמפורט
 בסעיף 11 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים

 לרכב), התשל״ט—1978 * ;

 (2) מוצרי התעבורה סופקו לו ישירות מאת יצרן הרכב עם חשבונית
 של היצרן.

: ה ל  יחולו מקדמים א

 } (1) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ב) — 2.85 ;

 (2) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ג) — 4.75;

 (3) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 2(ב) — 3.12 ;
 (4) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 2(ג) — 5.17.

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״יה, עמ׳ 32.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 24.

 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 1096; התשמ״ד, עימ׳ 1689.
ת התשל״ט, עמ׳ 124; התשמ״ג, עמי 230. ״  4 ק
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 4. יבואן של מוצרי תעבורה אשר עליהם חלה חובת הפקדה לפי צו הסדרת
, יהיה רשאי להוסיף למחיר לצרכן  יבוא טובין (הפקדה), התשמ״ג-—1983 5

 שנקבע לפי סעיפים 1, 2 ו־3 תוספת בשיעור של 9%.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר התשמ״ה (21 במרס 1985) ותחולתו לתקופת
 תחולתו של החוק.

 תחילה ותחולה

ו פ ר ם ק ו י י  ח
 שר התחבורה

 אני מסכים.
׳ ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

 כ״ה באדר התשמ״ה (18 במרס 1585)
 (חט 202—3)

 אני מסכים.
ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 5 ק״ת—חש״ם התשמ״ג, עמי 613¡ התשמ״ה, עמי 570.

ד דלק), התשמ״ה—1985 מ  צו שעת חירום (שישר תשלום חובה על ח

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

 1. בצו זה —
 ״המרי דלק״ — המרי דלק המפורטים בתוספת;

; ן י  ״מהיר מרבי״ — המחיר המרבי שנקבע לחומר דלק מכוח ד

 ״המנהל״ — מנהל מינהל הדלק;

 ״חברה לשיווק דלק״ — הברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת חברי דלק
 בישראל;

 ״חברה לשיווק גז״ — חברה אשר ברשותה מיתקנים להחסנה ולמילוי של גז נפט מעובה
 והיא משווקת אותו בישראל;

 ״הברת גז טבעי״ — חברה המפיקה גז נפט המופק באופן טבעי או המשווקת אותו
 בישראל;

 ״עלות המרי דלק״ — עלותם של חמרי דלק וההוצאות הכרוכות ברכישתם, הובלתם,
 ביטוחם, החסנתם, זיקוקם, גיפוקם ושיווקם, לרבות ריווח, אשר על דרך קביעתם
 הוסכם בין המנהל לבין חברות לשיווק דלק וחברות לשיווק גז, ובהעדר הסכמה

; ן י  כאמור — כפי שקבע המנהל, בתוספת בלו על דלק והיטלים ומסים על פי ד

 ״עלות גז נפט המופק באופן טבעי״ — עלות אשר על דרך קביעתה הוסכם בין המנהל
 ובין חברת גז טבעי, ובהעדר הסכמת כאמור — כפי שקבע המנהל.

 2, חברה לשיווק דלק, חברה לשיווק גז וחברת גז טבעי ישלמו על חמרי דלק, למען
 קיום מחיר אחיד על אותו חומר דלק או למען ספיגתו או מניעתו של ריווח עודף, היטל

 היטל השוואת
 מחירים

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ד, עמי 167.
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 בסכום השווה להפרש שבין המחיר המרבי ובין עלות המרי הדלק או עלות גז נפט המופק
 באופן טבעי, הכל לפי הענין.

ו פ או  3. ההיטל לפי סעיף 2 ישולם על חמרי דלק לאחר שיווקם לצריכה בישראל במועד מועדי ו
ם ההי«  ובדרך כפי שיורה המנהל. תשלו

ה (1 באפריל 1985). תחילה  4. תחילתו של צו זה ביום י׳ בניסן התשמ״

 תוספת
 (סעיף 1)

וחד ; 10. מזוט קל מי  1. בנזין בעל אוקטן כלשהו

;  2. בנזין נ.ר.מ.; 11. מזוט קל

; ד ב ; 12. מזוט כ בה  3. גז נפט מעו

; ; 13. נפט גלמי י ע  4. גז נפט המופק באופן טב

; 14. גפטא; ט פ  5. נ

 6. דלק סילונים; 15. דלק לקטנועים;

י סיכה; לד; 16. שמנ  7. סו

כה; ת סי צח; 17. משחו  8. סולר מפו

ל; 18. זפת (אספלט). ז  9. די

ל ח ה ש ש  טי׳ו באדר התשמ״ה (8 במרס 1985) מ
) שר האנרגיה והתשתית ג ~ 8 0 מ 6 ח ) 

ת ו ר ג ת א א ל ע  ה

 הודעת הארכיונים (אגרות), התשמ״ה-1985

 לפי תקנה 7 לתקנות הארכיונים (אגרות), התשמ״ב—1982 1 (להלן — התקנות
ר:  העיקריות), אני מודיע לאמו

 1. כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1985 לעומת חודש יולי 1984
 כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורי האגרות שבתוספת לתקנות העיקריות

: ך 1 באפריל 1985) כ  הם מיום י׳ בניסן התשמ״ה(

 האגרה בשקלים

 1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 200

 2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 1500

 3. אגדת העתק צילומי (תקנה 4) 100

ג ר ב ס ל ם א ה ר ב א ״ד באדר התשמ״ה (7 במרס 1985) ,  י
' הגנז 3 ־ ־ 8 2 "״  י

 1 ק״ת חתשמ״ב, עמ׳ 1071; התשמ״ד, עמי 2533.
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 תיקון טעות

 בתקנה 3 לתקנות בנק הדואר (הצמדת תעריפים), התשמ״ה—1985, שפורסמו בקובץ
 התקנות 4759, התשמי׳ה, עמ׳ 664, במקום ״בעד השירותים המפורטים בתוספת״ צ״ל

 ״בעד שירותי בנק הדואר״.

 י״ ז באדר התשמ״ה (10 במרס 1985)
 (חמ 17—3)
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