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1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  צו אספקה רפואית (מחירים מקסימליים)(תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
ר: , אני מצווה לאמו  1957 ג

 י1"!״ 0•״יי׳ 1 1. בסעיף 1 לצו אספקה רפואית (מחירים מקסימליים), התשי״ב—1952 2 (להלן —
 הצו העיקרי) —

מחק; דרת ״אספקה רפואית״, המלה ״סמים״ תי הג  (1) ן

מחק;  (2) הגדרת ״סמים״ — תי

א: בו  (3) במקום הגדרת ״תכשירים רפואיים״ י
 ״״תכשיר רפואי״ — כמשמעותו בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים),

 התשל״ח—977! 3״.

א: בו ׳ 3 2. במקום סעיף 3 לצו העיקרי י י י ע  י׳י׳יפת ס

 ״מחירים 3. לא ימכור אדם לקמעונאי, לא יקנה קמעונאי ולא יציע שימכרו לו

ח מהסוגים המפורטים בטור א׳ בתוספת, ט אספקה רפואית מתוצרת ח ל ק פ 0 א < 

ת חוץ במחיר העולה על מחיר הקרן במחסן, בתוספת האחוזים כמפורט בטור ד מ ת  מ

 ב׳ או טור ג׳ לצדו, לפי הענין.״

 תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לצו העיקרי —

מחק; , פסקה (3) — תי ( ג )  (1) סעיף קטן

 (2) בסעיף קטן (ה), במקום ״סמים״ יבוא ״תכשירים רפואיים״.

א: בו  הוספת תוספת 4. בצו העיקרי, בסופו, י

 ״תוספת

 (סעיף 3)
 טור גי

 טאינם בני החלפה
 בתוצרת מארץ

26% 

 20%״

ר ו י ג כ ד ר  מ
 שר הבריאות

 טור ב׳
 גני החיפד.

 בתוצרת הארץ

30% 

23% 

 טור א׳

 סוג האספקה הרפואית

 תאריך תפוגה אינו עולה על 3 שנים
 או חובה להחזיק במקרר

 תאריך תפוגה עולה על 3 שנים
 או שאין חובה להחזיק במקרר

״ד בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985)  י
 >תמ 795—3)

 בהתאם לסעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —
ם: מי , אנו מסכי  הוראת שעה), התשמ״ה—1985 4

י ע ד ו ק מ ח צ ן י ו ר ל ש א י ר  א
ה והמסחר - שר האוצר  שר התעשי

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24¡ התשמ׳׳ה, עמי 29.
 2 ק״ת התשי״ב, עמ׳ 858¡ התשמ״ה, עמי 1153.
 3 ק״ת התשל״ח, זנ«׳ 100¡ התשמ״ג, עמ׳ 1747.

 4 ס״ח הוזשמ״ה, .עמי 24 ועמ׳ 96,

 1520 קובץ התקנות 4823, ו׳ בתמוז התשמ״ה, 25.6.1985



 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים)

ז 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (מס׳ 8), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •י,
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

, ועקב השינוי בשיעור מע״מ אני מצווה לאמור:  הוראת שעה), התשמ״ה—1985 2

ה _ הגירות  ^ ^ ז

 ״חלקי עוף קפואים״ — חזה או כרעיים או שוקיים או ירכיים או כבדים או לבבות או
 קורקבנים או טחולים של פטם כשהם קפואים;

 ״חזה״ — חזה של פטם ללא עור, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהחזה עצמו,
 כשהוא שלם או חצוי לשני חלקים ומשקלו 500 גרם, מוקפא וארוז במגש;

 ״כרעיים״ י- כרעיים שלמים של פטם, ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהכרעיים
 עצמם, כשהם מוקפאים וארוזים במגש;

 ״שוקיים״ — שוקיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהשוקיים עצמן,
ש;  כשהן מוקפאות וארוזות במג

 ״ירכיים״ — ירכיים של פטם ללא נוצות, ללא שומנים שאינם חלק מהירכיים עצמן,
 כשהן מוקפאות וארוזות במגש;

ת;  ״כבדים״ — כבדים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקי

ת;  ״לבבות״ — לבבות שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקי

 ״קורקבנים״ — קודקבנים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים
ת;  בשקי

ת;  ״טחולים״ — טחולים שלמים של פטם שמשקלם 500 גרם, כשהם מוקפאים וארוזים בשקי

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3,

: החיר מיבי ן ל ה ל  2. המחיר המרבי בשקלים לחלקי עוף קפואים יהיה כ

 ׳במכירה לצרכן
0 •  לק״ג, כולי «

 במכירת לקמעונאי
 בפתח מחסן סיטונאי,

 חלק העוף הקפוא לק״ג, ללא מע״מ

 חזה 5478 7370

 כרעיים 2876 3870

 שוקיים י 3099 4170

 ירכיים 2371 3190

 כבדים 4534 6100

 קורקבנים 1747 2350

 לבבות 4244 5710

 טחולים 3114 4190

 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ס״וז התשמ״ה, עמי 24.
 3 סייח התשל״ו, עמי 52.

 קובץ התקנות 4823, ו׳ בתמוז התשמ״ה, 25.6.1985 1521



 בי״יי 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלקי עוף קפואים) (מס׳ ד),

 התשמ״ה—1985 ״ — בטל.

י 4. תחילתו של צו זה ביום י״ד בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985). ד י ' ת  ת

 י״ג •בסיון התשמ״ה (2 ביוני 1985) א ר י ה ג ח מ ק י ן
) שר החקלאות 3 ~ מ 6 ח ) 

 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 1424.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים)

9 ז 8 5 -  (מס׳ 8), התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 /
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

, ועקב השינוי בשיעור מע״מ אני מצווה לאמור:  הוראת שעה), התשמ״ה—1985 2

 1. בצו זה —
 ״עוף קפוא״ — פטם שחוט, לא מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים, ללא קרביים

ת;  וללא חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקי
 ״פטם כשר למהדרין״ — פטם שחוט, מבותר, ללא נוצות, ללא ראש, ללא רגליים וללא

״; ן  חלקי פנים, כשהוא מוקפא וארוז בשקית ומוחתם בחותמת הרבנות ״כשר למהדרי

,  ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—975! 2

:  2. המחיר המרבי בשקלים לק״ג עופות קפואים יהיה כלהלן

 במכירה לצרכ!
 כול?, טע״מ

2590 

2720 

2870 

2870 

 במכירה לקמעונאי
 בפתח מחסן סיטונאי,

 ללא מע״מ

1925 

2022 

2133 

2133 

 סוג העוף הקפוא

 סוג ״מיני״, במשקל עד 1,100 גרם

 סוג ״1״, במשקל עד 1,400 גרם

 סוג ״2״, במשקל עד 1,600 גרם

 סוג ״3״, במשקל מעל 1,600 גרם

 3. על מכירת פטם כשר למהדרין לצרכן רשאי המוכר לגבות בנוסף לסכומים האמורים
 בסעיף 2, 40 שקלים (כולל מע״מ), לכל קילוגרם.

 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לעופות קפואים) (מס׳ 7),
 התשמ״ה—1985 * — בטל.

 5. תהילתו של צו זה ביום י״ד בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985).

 תוספת בעד
 כשרות למהדרי

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 י״ג בםיון התשמ״ה (2 ביוני 1985)
 (חמ 6—3)

 1 ס״וז התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 24.
 3 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 4 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1425.

 1522 קובץ התקנות 4823, ו׳ בתמוז התשמ״ה, 25.6.1985



,  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש) (מס׳ 6)

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •י,
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —
, ועקב השינוי בשיעור מם הערך המוסף, אני מצווה  הוראת שעה), התשמ׳׳ה—1985 3

ר:  לאמו

ה _ הגדרות ן ן צ  ^ ב

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3 ;

 ״דבש״ — כמשמעותו בתקן הישראלי ת״י 373 — סיון התש׳׳ל (יוני 1970) — דבש * ;

 ״מכל״ — מכל עשוי חומר פלסטי או זכוכית והמכיל כמות דבש שמשקלה נקוב בסעיף 3 ;

 ״קופסת פח״ — קופסה העשויה פח או חומר מתכתי אחר והמכילה כמות דבש שמשקלה

 נקוב בסעיף 3;

 ״אריזת שי״ — אריזת שי לדבש שאישר מנהל המועצה לייצור ולשיווק של דבש.

 2. לא ישווק משווק דבש באריזת שי, אלא אם כן קיבל לכך את אישור המועצה לייצור שיווק דבש
 , , באריזות שי

 ולשיווק של דבש,

: מתיר מרבי  3. המחיר המרבי בשקלים למכלים או לקופסאות פח המכילים דבש יהיה כלהלן
 לדבש במכלים

 או בקופסאות פה
 במכירה לצרכן

 כולל מע״מ
 במכירה לקמעונאי

 הפריט ללא מע״מ

 מכל 170 גרם 730 980
 מכל 200 גרם 860 1,160
 מכל 350 גרם 1,480 2,000
 מכל 500 גרם 2,050 2,760
 מכל 1 ק״ג 3,900 5,260

 מכל 3 ק״ג 11,170 15,020
 קופסת פח 3 ק״ג 11,300 15,190

י  4. מחירו של דבש גלמי לחקלאי יהיה 2,025 שקלים לק״ג (ללא מע״מ). ל״בש"למ

 5. הוראות צו זה לא יחולו על מחירו של דבש המשווק באריזות שי. סייג לתחולה

 6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לדבש) (מס׳ 5), התשמ״ה— ביטול ׳.
 51985 — בטל.

• ד ל י ח ז  7. תחילתו של צו זה ביום י״ד בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985). י

 י״ג בסיון התשמ״ה (2 ביוני 1985) א ר י ה נ ח מ ק י ן
) שר החקלאות 3 ־ m 8 5 3 

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24,- התשמ״ב, עמי 92.
 ג ס״ח התשמ״ה, עמי 24.
 3 ם״ח התשל״ו, עמי 52.

 4 ק״ת התשל״א, עמי 255.
 5 ק״ת התשמ״ה, עמי 1435.

 קובץ התקנות 4823, ו׳ בתמוז התשמ״ה, 25.6.1985 1523



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מדבייס לבשר הודו ומוצריו)

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (מס׳ 5), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •י,
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

, ועקב השינוי בשיעור מע״מ אני מצווה לאמור:  הוראת שעה), התשמ״ה—1985 2

 י»יייי» 1. בצו זה —

 ״בשר אדום״ — בשר מהחלק התחתון של תרנגול הודו (להלן — הודו) ללא עצמות,
 ללא עור, ללא שומן וללא נוצות, ארוז בשקית או במגש;

; ו  ״חזה פרפר ללא עור״ — חזה הודו שלם נקי, ללא עור וחלקי

 ״חזה פרפר עם עור״ — חזה הודו שלם עם עור, ללא נוצות, ללא קנה נוצות, ללא עור
; מן  הצואר, ללא עור קדם, ללא זנבות עור וללא שו

 ״טחול״ — שחולים שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש;

 ״כבד״ — כבדים שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש;

 ״כנפיים״ — כנפיים של הודו ללא נוצות, ארוזים בשקית או במגש;

 ״לבבות״ — לבבות שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש;

 ״נתחי חזה״ — נתחים מחזה הודו שמשקלם פחות מ־80 גרם לנתח, ארוזים בשקית
 או במגש;

 ״סטייק אדום״ — פרוסות בשר אדום, ארוזות בשקית או במגש;

 ״קורקבנים״ — קורקבנים של הודו, נקיים, ללא שומן וללא עור, ארוזים בשקית או
ש;  במג

;  ״רולדה״ — בשר מהחלק התחתון של ההודו נתון בצורה מגולגלת בתוך רשת

 ״שוארמה ארוכה״ — בשר של שוקיים מפורקים של הודו ביחד עם בשר שוארמה, נקי,
 עור, ארוז בשקית או במגש;

 ״שוארמה ארוכה״ — בשר של שוקיים מפורקים של הודו ביחד עם בשר שוארמה נקי,
; מן  ללא עצמות, ללא עור וללא שו

 ״שוקיים״ — שוקיים של הודו ללא נוצות, ארוזים בשקית או במגש;

 ״שוק מפורקת״ — בשר חתוך משוק של הודו, ללא עצמות, ללא עור וללא גידים
ים; י  מרכז

ש;  ״שניצל״ — פרוסות של חזה הודו ארוזות בשקית או במג

.  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—3,1975

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ג, עמ׳ 92.
 2 ס״ה התשמ״ה, •עמ׳ 24.

 1524 קובץ התקנות 4823, ו׳ בתמוז התשמ״ה, 25.6.1985



:  2. המחיר המרבי בשקלים לבשר הודו ומוצריו יהיה כלהלן
 במכירה לקמעונאי

 בפתח מחסן סיטונאי, במכירה. לצרכן לק״ג,
 מוצר בשר הודו לק״ג, ללא מע״מ כולל מע״מ

 סטייק אדום 4160 5840

 שניצל 5791 8130

 כנפיים 2037 2860

 גרונות 1132 1590

 בשר אדום 4701 6600

 שוארמה 4701 6600

 שוקיים 2080 2920

 רולדה 4160 5840

 קורקבנים 2215 3110

 כבד 4430 6220

 לבבות 6154 8640

 טחול 5698 8000

 חזה פרפר עם עור — זכר 5060

 חזה פרפר עם עור — נקבה 4380

 חזה פרפר ללא עור -- זכר 5380

 חזה פרפר ללא עוד -- נקבה 5060

 שוארמה ארוכה 4500

 שוק מפורק זכר 3250

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשר הודו ומוצריו) (מס׳ 4),
 התשמ״ה—1985 * — בטל.

״ד בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985).  4. תחילתו של צו זה ביום י

מ ק י ן ה נ ח י ר ׳ה (2 ביוני 1985) א  י״ג בםיון התשמ׳
 (***-0 שר החקלאות

 3 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
 4 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1422.
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 חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון)/ התשמ״ה-־ 1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו־21 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי
 הלאום, התשכ׳׳ג—1963 י, ולאחר התייעצות עם עירית ירושלים ובאישור מועצת גנים

נה רשות הגנים הלאומיים חוק עזר זה:  לאומיים ושמורות טבע, מתקי

 1. בתוספת הראשונה לחוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ז—1967 2
 (להלן — חוק העזר העיקרי), אחרי ״מצדה״ יבוא ״סביב חומות ירושלים העתיקה —

 אתר העופל״.

 בתוספת השניה לחוק העזר העיקרי —

א: בו  (1) האמור בסעיף א׳ יסומן (1) ואחריו י

 ״(2) אגרות כניסה רגילות בשקלים לגן הלאומי סביב חומות ירושלים
 העתיקה — אתר העופל (הביקור בקבוצות בלבד) —

 מבקרים מעל גיל 18
 (האגרה ליחיד)

.2 

 בקבוצות המקבלות הדרכה מאת מדריך במקום 2,000
 בקבוצות של 5 מבקרים לפחות, המקבלות הדרכה
 מאת מורה דרך בעל רשיון לפי תקנות שירותי
 תיירות (מורי דרך), התשכ״ז—1967 «, הבא עם

 הקבוצה 1,000״

 (2) האמור בסעיף ב׳ יסומן (1) ואחריו יבוא:

 ״(2) על אף האמור בסעיף קטן (1), יהיו אגרות הכניסה המיוחדות לגן
:  הלאומי סביב חומות ירושלים העתיקה — אתר העופל כדלקמן

 (א) מבקרים בגיל 5 עד 18, שוטרים וחיילים במדים בשירות חובה
 או בשירות קבע המציגים תעודת שוטר/חייל, שוטרים נכים שחוק
 המשטרה (נכים ונספים), התשמ״א—1981, חל עליהם, נכים שחוק
 הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959 [נוסח משולב] *, או חוק
, חל עליהם, ותלמידים וסטודנ  נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954 5
 טים המציגים תעודת סטודנט או תעודה אחרת המעידה על כך —

 בשיעור של 50% מאגרות הכניסה הרגילות לגן הלאומי האמור.

 (ב) קבוצות של 25 מבקרים לפחות — בשיעור של 75% מאגרות
 הכניסה הרגילות לגן הלאומי האמור.״

 3. בתוספת השלישית לחוק העזר העיקרי, בפסקאות ה׳, ר, ז׳ ו־וד, בסוף כל אחת
 מהן יבוא ״פרט לגן הלאומי סביב חומות ירושלים העתיקה — אתר העופל״.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 תיקון התוספת
 השלישית

י א נ ב י ק ע  י
 יושב ראש רשות הגנים הלאומיים

 נתאשר.
 כ״ד בסיון התשמ״ה (13 ביוני 1985)

 (חמ 1491—3)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 1 ם״ח התשכ״ג, עמי 149.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 2863; התשל״ב, עמי 635; התשמ״א, עמי 980 ועמי 1251; התשמ״ד, עמי 142 ועמי 702.

 3 ס״ח התשכ״ז, עמי 1156; התשמ״ד, עמי 281.
 4 סייח התשי״ט, עמי 276; התשמ״ב, עמי 272.

 5 ם״ח וותשי״ד, עמי 76; התשמ״א, עמי ׳161.
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1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  הודעת הנוטריונים (שכר שיחתים) (מס׳ 2), ה

 בהתאם להיתר לפי סעיף 3(א) לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותיה (יציבות
 מחירים — הוראת שעה),, התשמ״ה•—1985 י, אני מודיע כי נוסח תקנה 1 לתקנות

, יהא:  הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט—1978 2

 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:

ותים ו  ״שכר עי

 טור ב׳

 שיעור השכר בשקלים

3000 

1500 

1500 

1500 

1500 

600 

600 

300 

 השיעורים שנקבעו לאישור
 העתק צילומי

 כפל השיעורים שנקבעו לאישור
 העתק צילומי

4600 

3000 

1500 

 טור אי

 השירות

 1. אימות חתימה —

 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

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

 אות (א) או (ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך
 וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף לאישור
 כאמור בפסקה (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

׳  3. אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצ
 עות נייר פחם

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

 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

 1 י״פ התשמ״ה, עמי 2504.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 196; חתשמ״ה, עמי 1001.

 קובץ התקנות 4823, ו׳ בתמה התשמ״ה, 25.6,1885 1527



 טור ב׳

 שיעור השכר בשקלים

 טור א׳

 השירות

 הסכום שנקבע לפעולת בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,
 ובאין קביעה כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה
 ביותר, ובאין קביעה כזו —

5600 

 הסכום שנקבע לביצוע הפעולה
 לפי פסקה (א) בתוספת השכר

ן פריט 1 י  שנקבע לענ

1500 

3000 

3800 

1800 

1500 

24,100 

48,900 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,
 ובאין קביעה כאמור — הסכום
ה  שנקבע בו לפעולה הדומה ל
 ביותר, ובאין קביעה כזו —

5600 

ית פעולה אחרת בו  6. (א) עריכת מסמך או עשי
 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
) במסמך פלוני ובעותק נוסף ממנו, לכל ב ) ו  (א) א

 עותק נוסף שנעשתה בו הפעולה

ני נמצא בחיים  7. אישור שפלו

 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 הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה
 אינו עולה על 1,500,000 שקלים

 (ב) עלה הסכום האמור על 1,500,000 שקלים
 ו  הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנ

 טריון למקום ההעדה וחזרה.

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

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי
 כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו
 המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר —
 למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו —
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 טור ב׳

 שיעור השכר בשקלים

 טור א׳

 השירות

 בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 10, לפי העניה
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום
 מתן השירות וחזרה — יהא מספר הפעולות באותו

הא:  מעמד אשר י

 צי  (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מי
 את הנוטריון ממשרדו ועד שובו 11,600

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק
ה 3400  ממנ

 (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) כחלקי בסך כל מבקשי

 שירות באותו מעמד.״

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

 של משרד המשפטים

 כ״ב בסיון התשמ״ה (11 ביוני 1985)
 (חמ: 1216—3)

ז 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות המכס (הערכת טובין) (תיקון), ה

ן תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 134 לפקודת המכס -י, אני מתקי

 הוספת
 תקנה וצב

א: בו , אחרי תקנה 2א י  1. בתקנות המכס (הערכת טובין), התשל״א—1970 2

 2ב. יובאו טובין הנושאים סימן מסחרי זר ולגביהם יש לסוכן המקומי
 הזכות הבלעדית מטעם היצרן לשווקם בישראל, יהא ערכם לצורך שיעור
 המכס החל עליהם — ערכם פו׳׳ב לסוכן הבלעדי בתוספת של 10%
 מערכם כאמור או לפי חשבון הספק שעל פיו יובאו, לפי הגבוה בין

 השנים.״

 ״הערכת טובין
 נושאי סימן

 מסחרי זר

ת ק ר י ב כ ד ר  מ
 מנהל המכס ומע״מ

״ד בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985)  י
 (חמ 25—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39; ס״ח התשכ״ח, עמי 157.
 2 ק״ת התשל״א, עמי 117; התשמ״ג, עמי 1590.
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 חוק עזר למסילות הברזל (תעדיפי הובלה ותשלומים שוגים)
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (מס׳ 5), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
 1972/ ובהתאם להיתר מאת המפקח לפי סעיף 3(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

ה: , אני מתקין חוק עזר ז  (יציבות מחירים — הוראת שעה), התשמ״ה—1985 2

 1. בחוק עזר זה —

 ״משא״ — טובין וחבילות, כמשמעותם בפקודה;

 ״תחנת טעינה״ — המקום שבו נטען המשא בקרון ואם המקום אינו בתחנת רכבת —
 תחנת הרכבת הקרובה ביותר בכיוון הנגדי לכיוון ההובלה;

 ״תחנת פריקה״ — תחנת רכבת שבה נפרק המשא או התחנה הקרובה ביותר אחרי מקום
 הפריקה בכיוון ההובלה;

 ״ימי מנוחה״ — כמשמעותם בסעיף 18 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—
 31948, לרבות יום העצמאות.

 2. תעריף ההובלה בעד כל אחד מהמשאות המפורטים בחלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת,
 המובל בקרונות שהוזמנו במיוחד לכך (להלן — ״הקרונות״), יהיה בשיעור של 236
 שקלים לכל טונה ובנוסף לכך בשיעור המפורט לצד אותו משא, שיחושב לפי משקל
 המשא ולפי המרחק שבין תחנת הטעינה ובין תחנת הפריקה; היה משקל המשא פחות
 מהמשקל המינימלי שנקבע לאותו משא בהלק א׳ ובחלק ג׳ לתוספת, יראו אותו משקל

 כאילו היה המשקל המינימלי האמור.

 3. (א) התשלום בעד כל טונה של משא מהמשאות המפורטים בחלק א׳ לתוספת
 העוברת בשלוחת רכבת יהיה בשיעור של 88 שקלים לכל טון ק״מ של אורך השלוחה

 אך לא פחות מ־538 שקלים.

 (ב) התשלום בעד הובלת מכולות של ׳40 העוברות בשלוחה יהיה 6,790 שקלים
; למכולה של ׳20 יהיה התשלום  לכל מכולה ריקה ו־9,665 שקלים לכל מכולה מלאה

 מחצית התשלום כאמור.

 התשלום האמור לא יחול על הובלה בשלוחת נמל קישון.

 (ג) לענין סעיפים קטנים (א) ו־(ב) —

 ״שלוחת רכבת״ — קו מסילת הברזל המיועד לטעינה או לפריקה של משא שלא בתחנת
 הרכבת;

חה-  ״תחנה מפקחת״ — תהנת רכבת שעובדיה מפעילים את תנועת הרכבות אל תוך השלו
^ ; ה ממנ  ו

 ״אורך השלוחה״ — אורך מסילת הברזל מציר התחנה המפקחת עד קצה השלוחה או עז־
 קצה המסילה הארוכה ביותר שבה.

 4. התשלום לפי התעריף הכולל לפי סעיפים 2 ו־3 לא יפחת מ־1,374 שקלים לטונה
 למשאות שבחלק א׳ לתוספת.

 מגורות

 תעריפי הובלה
 בקרונות

 »עדיפי תשלום
 להובלה כשלוחת

 רכבת

 תעריף מינימלי
 לקרונות

 ׳1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 23, עמי 485.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 24.

 3 ע״ר התש״ח, תוספת אי, עמי 12.
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ף היכלי• י  5. תעריף ההובלה למכולות יהיה כמפורט בחלק ד׳ לתוספת. תעי
 למכולות

 6. בהובלת משא לירושלים, להוציא מכולות, יראו בכל ק״מ שבין תחנת הרכבת תעריף הובלת
ם י י ש ו י י  בית־ שמש ותחנת הרכבת ירושלים — !2 ק״מ. י

 7. כל משלוח של משא יירשם ובעד רישומו ישולמו 585 שקלים. רישום

 8. (א) בעד השהיית קרון לשם פריקה או טעינה לאחר '24 שעות מזמן הצבתו, דמי השהיית
ז י י  ׳־שולמו דמי השהייה לכל 3 שעות או חלק מהן שלאחר 24 השעות האמורות, בשיעור 18 ק

נה מקיבולו.  לזקלים לכל טו

 (ב) קרון שהוצב לפריקה אחרי שעה 12.00, ובנמל קישון אחרי שעה 10.00,
 ייחשב לצורך תשלום דמי ההשהייה כאילו הוצב לפריקה בשעה 07.00 של היום שבא

 אחריו,

 9. דמי ההשהיה לא ישולמו בעד השהיה שחלה בימי מנוחה אם התחילו ימי המנוחה פטור:מדמי
י מ י  לפני 24 השעות הראשונות הפטורות מדמי השהייה. ממחה ב

 10. בוטלה הזמנת קרון לטעינה, ישולמו דמי ביטול בסך 18 שקלים לכל טונה מקיבולו דמי ביטול
י י י ת ק נ מ י  לכל 3 שעות או חלק מהן משעת הצבת הקרון לטעינה עד שעת ההזמנה. ה

 11. בעד ניקוי קרונות הטעונים משאות מהמפורטים בחלק ה׳ לתוספת בטור א׳ ישולם תעריף ניקוי
ו קרונות ת ע ת ך ח נ ה ׳ ל י ק / אולם אם יוחזר הקרון לאחר פריקתו ב  התעריף הקבוע לצידו בטור ב

 של המנהל הכללי, לא ישולם בעד הניקוי.

 12. התשלומים לפי חוק עזר זה אינם כוללים מס ערך מוסף. מס ערד מוסף

ל ו ט י _ נ ה ״ מ ש ת  13. חוק עזר למסילות הברזל (תעריפי הובלה ותשלומים שונים) (מס׳ 4), ה
 41985 — בטל.

 תוסמת

 חלק א׳
) האותיות המציינות ם 2 3 4 י פ י ע ס ) 

 את המשקל
 התעריף בשקלים המינימלי של

 משאות לטונה לכל ק״מ סוג המשא

 אסבסט ומוצרי אסבסט 19.28 ב

 בד וחוטים כולל כותנה 19.28 ג

 ברזל עד 6 מטר אורך וגלילי ברזל 14.35 ב

 ברזל מעל 6 מטר אורך וצינורות 17.53 ב

 גרוטאות 14.35 ג

 גרעיני מספוא, מאכל ושמן 21.59 ב

 מצרכי מזון 26.37 ב

 דטרגנטים ושמן מאכל 20.31 ב

 דלק (במכלים) (למעט מזוט כמפורט בחלק בי) 36.25 א

 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 1174.
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 האותיות המציינות
 התעריף בשקלים את המשקי תמועיי

 משאית לטונה, לכל ק״מ של סוג מפשא

 המרים פלסטיים וחמרי בנין שלא פורטו

 בחלק זה 19.28 ב

 חצץ 19.28 א

 כימיקלים מוצקים ונוזלים שלא פורטו

 במקום אחר בחלק זה 22.33 ב

 כלי קיבול ריקים (כולל מכלי אריזה) 19.28 ד

 מחצבים למיניהם 22.42 ב

 מים 19.28 —

 מכונות ומכוניות 19.28 ג

 מלט 19.28 א

 עץ כולל בולים 26.37 ג

 צמיגים וגומי 19.28 ג

 רהיטים, חפצי בית ודואר 19.28 ג

 שמן סיכה ודלק בחביות 26.37 ב

 תאית ונייר 26.37 ב

 חלק ג׳
 (סעיף 2)

 טוה ג׳
 טור א׳ טור ב׳

 התעריף לפונה
 משאות המרחק בשקלים

וט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לבני־ ברק,  מז
 לפתח־תקוה, לרמלה, ללוד ולרחובות 3,279

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לקרית גת ולבאר־שבע 6,536

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לבית שמש 4,516

וט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לירושלים 6,956  מז

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לנחל צין 9,579

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לבית שמש 2,709

 מזוט • מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לרמלה 2,506 י

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לאורון ולצפע 6,052

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לנחל צין 7,019

 חלק ג׳
 (סעיף 2)

 1. סוגי המשאות המצויינים באותיות המפורטות א׳, בי, ג׳ ו־ד׳ להלן, משקלם המזערי
: ה  בקרונות יהיה לפי הקיבול המפורט בטורים אלה לצד הקרונות המפורטים בסעיף ז
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 טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ טור ד׳

 קרונות שקיבולם בק׳׳ג המשקל המזערי בטונות לפי סוגי משאות קרונות שקיבולם בק׳׳ג
 סוג א׳ | סוג ב׳ | סוג ג׳ | סוג ד׳

 קרונות שקיבולם בק׳׳ג

 (א) קרונות ארגזיים -- 35,000 הקיבול הרשום 25 16 12

 (ב) קרונות גלויים — 25,000 הקיבול הרשום 24 20 12

 מעל 25,000 הקיבול הרשום 28 25 15

 (ג), קרונות משפכיים ׳ותפזורת —

נים: הקיבול הרשום; ת למעט גרעי  כל סוגי משאו

 גרעינים —

; ן : 22 טו ן  קרונות שקיבולם 25 טו

; ן : 35 טו ן  קרונות שקיבולם 40—50 טו

: 60 טון. ן  קרונות שקיבולם 60 טו

:  2. המשקל המזערי יהיה כמפורט בטור ב׳ לפי סוג הקרון וקיבולו וסוג המשא כלהלן

 קרונות שטוחים —
 טור א? טור ב׳

 הקיבול בטונות המשקל המזערי בטונות

 כל סוגי המשאות פרט לעצים,
 בולי עץ וכלי קיבול ריקים —

12 12 

30 30/40 

40 50 

50 56/60 

100 120 

25 30/40 

30 50/60 

 עד 30 20

 מעל 30 25

 עצים, כולל בולי עץ

 כלי קיבול ריקים

:  3. מכלי דלק ומכלי מים, משקלם המזערי יהיה כמפורט להלן

 (א) מכל דלק: מספר הליטרים של כושר קיבולו של המכל מוכפל במשקל הסגולי
 של הדלק.

ם: הקיבול הרשום.  (ב) מכלי מי
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׳  חלק ד
 (סעיף 5)

׳מ:  התעריף בשקלים להובלת מכולות טעונות של ׳40 לפי מספר ק׳
 שקלים

 א. עד 40 ק״מ 25,038

 ב. בעד כל ק״מ נוסף מעל 40 ק״מ 291

ת ו ר ע  ה

ל;  (1) התעריף למכולה ריקה יהיה 75% מהתעריף הנקוב לעי

ל;  (2) התעריף למכולה ׳20 יהיה מחצית התעריף הנקוב לעי

 (3) על מכולה של ׳20 שאינה המכולה האחרונה ממשלוח והושענה בודדת על קרון
 המיועד להובלת 2 מכולות או יותר, תשולם תוספת של 3070 מן התעריף הנקוב

 בהערה (2) לעיל.

 חלק ה׳
 (סעיף 11)

 טור א׳ טור ב׳
 המשאות התעריף לקרון בשקלים

 כל משא בצובר שהובלתו באותם קרונות
 אינה קבועה 1,367
 חביות המכילות שמנים או כימיקלים 1,367
 בולי עץ 1,066
 פסולת מכל הסוגים 1,367

 כל חומר ארוז בשקי נייר או יוטה 626

 חבילות של נייר או תאית 626

י ר י ר פ צ י ב  נתאשר. צ
 כ״ה בסיון התשמ״ה (14 ביוני 1985) המנהל הכללי של מסילות הברזל

 (ח מ 546—3)

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה
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