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ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״ומון״) (תיקון),  תקנ
1985-  התשמ״ו

 בתוקף סמכיתי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילויה המדינה, התשל״ט—
י מתקין תקנות אלה:  1979 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, א־

 החלפת תקנה 8 1. במקום תקנה 8 לתקנות מילויה המדינה (סדרות מסוג ״רמון״), התשמ״ה—985! 2

 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:
יייי 8. לאחר תום חמש או שש שנים מיום הוצאת הסדרה, לפי הקבוע 0 ' 
 לאותה סדרה וכמצויין באיגרת החוב, ייפדו איגרות החוב בשלמותן,
 בשוויין הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב

 ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.״

 היקיו •התוספת 2. בסעיף 3 בתוספת לתקנות העיקריות, במקום ״חמש שנים״ יבוא ״ שנים״.

 ז׳ בטבת התשמ״ו(19 בדצמבר 1985)
(3—950 an) 

 1 ס״ח התשל״ט, עמי 112; התשמ״ה, :עמי 167,
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 467.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גאל״) (תיקון מס׳ 3),  תקנ
1985-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילויה המדינה, התשל״ט—
 1979 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

,  החלפת תקני, 9 1. במקום תקנה 9 לתקנות מילויה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם—1980 2

 יבוא:
 ״פדייי 9. איגרות החוב ייפדו במלואן ביום העסקים האחרון לחודש שבו תמו
 שבע, שמונה, תשע או עשר שנים מיום הוצאת הסדרה, לפי הקבוע
 לאותה סדרה; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב

 ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.״

י ע ד ו ק מ ח צ  ז׳ בטבת התשמ״ו(19 בדצמבר 1985) י

 1 סייח התשל״ט, עמי 112; התשמ״ה, «מ׳ 167.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 2281; התשמ״ד, עמי 1218; התשמ״ה, עמ׳ 457 ועימ׳ 1796.

ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״) (תיקון מס׳ 3),  תקנ
1985-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחיק מילווה המדינה, התשל״ט—
 1979/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

» 1. במקום תקנה 8 לתקנות מילויה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א—21981 ׳ י נ ק ת ת פ ל ה  ה

 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:
 1 ס״ח התשל״ט, עמי 112; התשמ״ה, עמי 167.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1271; (התשמ״ב, עמי 1216); התשמ׳״ד, עמי 1217; התשמ״ה, עמי 459• (469) ויעמ׳ 1277.
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 ־״י־יי 8. לאחר תום שבע, שמונה, תשע או עשר שנים מיום הוצאת הסדרה
 לפי הנקבע לאותה סדרה וכמצויין באיגרת החוב, ייפדו איגרות החוב
 בשלמותן, בשוויין הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו

 איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.״

ת פ ס ו ת ן ה ״ תיקו ם ל נ א ״ ש ו ב ״ י ם י נ ר ש ש ע  2. בסעיף 3 בתוספת לתקנות העיקריות, במקום ״

 ובמקום ״שבע שנים״ יבוא ״ שנים״.

י ע ד ו ק מ ח צ  ז׳ בטבת התשמ׳׳ו(19 בדצמבר 1985) י
} שר האוצר ^ 5 מ 0 ח ) 

ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״) (תיקון מסי 12,  תקנ
1985-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—
 1979 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 10 נ ק  1. במקום תקנה 10 לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״), התשמ״ה— החלפת ת

 21984 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

ה 10. איגרות החוב ייפדו במלואן ביום העסקים האחרון לחודש בו תמו י ד פ  ״

 חמש או שש שנים מיום הוצאת הסדרה, לפי הקבוע לאותה סדרה
 וכמצויין באיגרת החוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו

 איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.״

 2. בסעיף 3 בתוספת לתקנות העיקריות, במקום ״חמש שנים״ יבוא ״ שנים״. תיקון התוספת

 ז׳ בטבת התשמ״ו(19 בדצמבר 1985) י צ ח ק מ ו ד ע י
 >חמ: 3-950< שר האוצר

 1 ס״ח התשל״ט, עמי 112; התשמ״ה, 1עמי 167.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 454; התשמ״ה, עימ׳ 469 ועמי 1795.

ס מקביל) ס מקביל (הוראות מיוחדות בדבר דרכי גבייה ותשלום מ  תקנות מ
1985-  (תיקון), התשמ״ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ב), 7(ג) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—1973 1
 ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

ה 3 נ ק ! ת קו  1. בתקנה 3 לתקנות מס מקביל (הוראות מיוחדות בדבר דרכי גבייה ותשלום מס תי

 מקביל), התשל״ג—1973 2 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי ״מעביד״ יבוא ״לרבות
 המשלם פנסיה״, ובסופה יבוא:

 ״בתקנה זו —

 ״פנסיה״ — כמשמעותה בתקנה 12א לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר
 תשלום דמי ביטוח), התשל״א—1971¡*;

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 88; התשמ״ד, עמי 86.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1541.
 3 ק״ת התשל״א, עמי 1458.
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 ״עובד״ — לרבות מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק הביטוח, למעט מבוטח ברשות, שטרם מלאו
 לו 65 שנים בגבר ו־60 שנים באשה, שיש לו הכנסה מפנסיה.״

א 2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: ה 3 ג ? ת ת פ ם י י  ד

רת 3א. (א) מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו חייב למסור  ״חיבת מסי

ד למוסד מדי פעם בפעם, על פי דרישתו, הצהרה בכתב בטופס שקבע ע ו מ ם ל י ס י  פ

 לכך המוסד בדבר —

 (1) שם קופת החולים שהוא חבר בה, ואס אינו חבר באף
 אחת מקופות החולים — יצויין הדבר במפורש בהצהרתו;

 (2) מועד הצטרפותו לקופת החולים, ואם פרש ממנה —
 מועד פרישתו; מי שהצטרף לקופת חולים לאחר תחילתה של
 שנת הכספים 1984 יצהיר על תקופות חברותו בקופות
 החולים בשנת הכספים 1984 ואילך, ואם היו תקופות בהן
 לא היה חבר באף אחת מקופות החולים .— יצויין תדבר

 במפורש בהצהרתו.

 (ב) מי שהאמור בסעיף קטן (א) חל עליו, ימסור למוסד בכל
 פעם שחל שינוי בהברותו בקופת חולים, הצהרה בכתב על השינוי שחל
 ועל מועד השינוי, ואם הצטרף לקופת חולים אחרת — על מועד
 הצטרפותו לקופת החולים האחרת, הכל תוך 14 ימים מיום שחל

 השינוי.״

ב צ ה ק ש  כ״ו בכסלו התשמ״ו(9 בדצמבר 1985) מ
 >חמ. 0-1933 שר העבודה והרווחה

, ( ה ע דאת ש ל למעבידים) (הו מ ק ס מ ו מ ז ז ל (הו ס מקבי ות מ  תקנ
-985ו ו ׳  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—1973. י, לאחר
 התייעצות עם שר הבריאות ובהתייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקופה שמיום ס״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985) עד יום כ״ז בסיון
 התשמ״ו (30 ביוני 1986) תיקרא תקנה 1(ב) לתקנות מם מקביל (החזר מם מקביל

 למעבידים), התשל״ד—1973 2 כאילו —

 (1) בפסקה (1), במקום ״4.4%״ נאמר ״4.8%״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״3.1%״ נאמר ״3.4%״.

 כ״ו בכסלו התשמ״ו(9 בדצמבר 1985) מ ש ד. ק צ ב
< שר העבודה והרווחה 3 ־־ 8 9 מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 88; התשמ״ד, עמי 86; התשמ״ו, עמי 46.
 2 ק״ת התשל״ד, עמי 285; התשל״ו, עמי 1828; התשל״מ, עמי 931 ועמי 1002; התש״ם, עמי 2108.

 הוראת שעד,
! ש״עורי י  לענ

 ההחזר למעבידים
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 צו שעת חירום (יציבות מתירים במצרכים ובשירותים) (מתירים מרגיעו
ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  למצרכים) (תיקון מס׳ 9), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת י
 שעה), התשמ״ו—1985 / אני מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים תיקון התוספת

—  למצרכים), התשמ״ה—1985 2

 (1) במקום החלק השלישי יבוא:

 ״הלק שלישי: פידופיש

 המחיר בשקלים
 במכירה לצרכן

 כולל מע״מ

3,130 

7,610 

3,120 

7,650 

2,870 

5,230 

3,030 

 5,430״.

 ש0 המצרך התכולה האריזה

 מיץ לימון ממותק מתוצרת ״עסיס״ 1 ליטר בקבוק
 מיץ לימון ממותק מתוצרת ״עסיס״ 3 ליטר מכל

 מיץ פטל ממותק מתוצרת ׳ ׳׳עסיס״ 1 ליטר בקבוק
 מיץ פטל ממותק מתוצרת י ׳׳עסיס״ 3 ליטר! מכל

 מיץ לימון ממותק מתוצרת ״יכין״ 1 ליטר בקבוק
טר מכל  מיץ לימון ממותק מתוצרת ״יכין״ 2 לי

 מיץ פטל ממותק מתוצרת י ׳׳יכין״ 1 ליטר בקבוק
 מיץ פטל ממותק מתוצרת י ׳׳יכין״ 2 ליטר מכל י

 (2) במקום החלק השישי יבוא:

 ״חלהשישי: מרהיטיגשים

4,780 

4,790 

4,830 

4,780 

4,790 

4,830 

 מכל פלסטי

 מכל זכוכית

 מכל פלסטי

 מכל פלסטי

 מכל פלסטי

 מכל פלסטי

 מכל פלסטי

 המשקל

 400 גרם

 400 גרם

 400 גרם

 400 גרם

 400 גרם

 400 גרם

 400 גרם

 אבקת מרק בשר או עוף
 מתוצרת ״תלמה״

 אבקת מרק בשר או עוף
 מתוצרת ״ויטה״

 אבקת מרק בשר או עוף
 מתוצרת ״אוסם״

 אבקת מרק פטריות
 מתוצרת ״תלמה״

 •אבקת מרק פטריות
 מתוצרת ״ויטה״

 אבקת מרק פטריות
 מתוצרת ״אוסט״

 אבקת: מרק ירקות
 מתוצרת ״אוספי׳

 1 ס״ה התשמ״ו, עמי 2,׳
 2 ק״ת התשמ״ה, יעמ׳ 158; התשמ״ו, עמי 153 ועמי 206.
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 המחיר בשקלים
 במכירה לצרכן

 כולל מע״מ

3,780 

9,960 

9,960 

9,960 

7,320 

9,880 

 7,300״.

 המשקל

 400 גרם מכל פלסטי

 שקית

 שקית

 שקית

 שקית

 שקית

 שקית

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 1 ק״ג

 שם המצרך

 אבקת מרק ירקות
 מתוצרת ״תלמה״ או ״ויטה״

 אבקת מרק בשר או עוף
 מתוצרת ״תלמה״

 אבקת מרק פטריות
 מתוצרת ״תלמה״

 אבקת מרק בשר או עוף
 מתוצרת ״אוסם״

 אבקת מרק ירקות
 מתוצרת ״אוטם״

 אבקת מרק בשר או עוף
 מתוצרת ״ויטה״

 אבקת מרק ירקות
 מתוצרת ״ויטה״

: א ו ב , י ו פ ת שבסו ו י נ ג פ ו י ס ר י ח ת מ ל ב ט ט ע מ , ל י נ י ק השמ ל ח ם ה  (3) במקו

י מאפה ר צ ו : מ י נ מי ק שי ל ח  ״

1,050 

1,980 

3,670 

740 

3,000 

3,670 

3,670 

4,450 

4,930 

5,080 

4,320 

1,990 

4,790 

3,400 

4,200 

 1,090״.

 ביםקויטים ״פתי־בר״

 מתוצרת ״אוסם״ 250 גרם חבילה

 ביסקויטים ״פתי־בר״

 מתוצרת ״אוסם״ 500 גרם חבילה

 ביסקויטים ״פתי-בר״

 מתוצרת ״אוסם״ 1 ק״ג חבילה

 ביסקויטים ״פתי־בר״

 מתוצרת ״הדר״ 200 גרם חבילה

 ביסקויטים ״פתי־בר״

 מתוצרת ״הדר״׳ . 1 ק״ג חבילה

 ביסקויטים ״מרי״ מתוצרת ״אוטם״ 1 ק״ג חבילה

 ביסקויטים ״פתיי־בר״

 מתוצרת ״פרומין״ 1 ק״ג חבילה

 ופלים ״הדר״ 1 ק״ג קופסה

 ופלים ״פרומין״ 1 ק״ג קופסה

 עוגיות ממולאות מתוצרת ״אוסם״ 1 ק״ג קופסה

 ״ערגליות״ מתוצרת ״פרומין״ 1 ק״ג קופסה

לה  ״ערגליות״ מתוצרת ״פרומין״ 400 גרם חבי

 קרם קרקר מתוצרת ״אוםם״ 1 ק״ג קופסה

 קרקר ״דגן״ מתוצרת ״הדר״ 1 ק״ג קופסה

 קרקר ״לחמית״ מתוצרת ״אוסם״ 1 ק״ג קופסה

 קופסה

 לחם פריך ״פתיתי׳ מתוצרת ״תלמה״ 125 גרם
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 (4) בחלק התשיעי, במקום:
 המחיר בשקלים
רה לצרכן  במכי

לל מע״מ  שם המצרך המשקל האריזה כו

 ״מיונית 500 גרם מכל 2,725

 מיונית 1 ק״ג מכל 5,215״

 יבוא:
 ״מיונית 500 גרם מכל 2,600

 מיונית 1 ק״ג מכל 4,970״.

 (5) בחלק האחד־עשר, במקום:

 ״ממרח קקאו ממותק
 (לרבות קרם קקאו) 500 גרם מכל 1,710

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל 1,825״
 יבוא:

 ״ממרח המכיל קקאו
 (לרבות קרם מובחר למריחה) 500 גרם מכל 1,550

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל 1,650״.

 (6) במקום החלק השנים •עשר יבוא:

 ״חלק, שניים״עשר: ריבות ומעדנים
 ריבת הדרים או ריבה מעורבת

 מתוצרת ״עסיס״ 900 גרם צנצנת 2,440
 ריבת הדרים או ריבה מעורבת

 מתוצרת ״ויטה״ 900 גרם צנצנת 2,460 :] :
 ריבת פירות אחרים

 מתוצרת ״עסיס״ 900 גרם צנצנת 2,600 ( ,
 ריבת פיחת אחרים

 מתוצרת ״ויטה״ 900 גרם צנצנת 2,660
 מעדן פירות מתוצרת ״עסיס״ 450 גרם צנצנת 2,060

 מעדן פירות מתוצרת ״ויטה״ 450 גרם צנצנת 2,130״.

 (7) . במקום החלק העשרים ושניים יבוא:

 ״חלק עש־־ים ושניים: מרגרינה ושמן

 א. יצרן ידפיס על גבי תוית שהודבקה על אריזת שמן סויה מזוכך את מחירו המרבי.
ס עליה. פ ד ו מ ת המחיר ה  ב. לא יסיר אדם את התו־ת האמורה ולא ישנה א

 ג. שמן סויה מזוכך שעל אריזתו הודפס מחיר גבוה מהמחיר המרבי שנקבע בחלק זה,
 יימכר במחיר שאינו עולה על המחיר המרבי שנקבע בו.

ת התשמ״ו, 24.12.1935 ב ט ת 4886, י״ב ב ו  קובץ התקנ



 המחיר בשקלים במכירת —

אי לצרכז נ  לקמעו
לל מע״מ  שפ המצרך האריזה הכמות ללא מע״מ כו

 מרגרינה עם או בלי מלח חבילה 200 גרם 340 430

 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 250 גרם 491 630

 מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם 366 460

 מרגרינה לאפיה חבילה 200 גרם 340 430

 מרגרינה עם חלב חבילה 200 גרם 393 500

 מרגרינה עם חלב גביע 250 גרם 563 710

ה מזוכך (א) בקבוק זכוכית 630• סימ״ק 957 1,210 י סו ,  שמן

 (ב) בקבוק פלסטי 1,000 סמ״ק 1,490 1,850

 (ג) מכל פלסטי 3,000 סמ״ק 4,540 5,610

 (ד) מכל פלסטי 4,900 סמ״ק 7,430 9,090
 (ה) מכל פח 4,900 סמ׳׳ק 7,770 9,540".

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בכסלו התשמ״ו (6 בדצמבר 1985).

 כ״ ב בכסלו התשמ״ו(5 בדצמבר 1985)
 (חמ 1914—3)

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

 הודעת מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים),
1985-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן
 לשלמה בבולים), התשמ״ד—1984 1 (להלן — התקנות), אני מודיע כי הנוסח המעודכן

 של תקנה 1 לתקנות יהא מיום כ׳ בשבת התשמ״ו (1 בינואר 1986) כדלקמן:

ם 1. הסכום לעגין סעיף 4א לפקודה יהא 17 שקלים חדשים.״ י כ ת ס , ^ע ף

 "ל

 ג׳ בטבת התשמ״ו(15 בדצמבר 1985)
 (חמ 1182—3)

 1 ק״ת החשמ״ד, עמי 915.

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב) (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות
1985-  לבתי עסק) (מס׳ 2), התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסה משולב], התשל״ב—
 11972 (להלן — החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק,

 אני מודיע לאמור:

 1 ס״ח התשל״ב, עמי 176; התשמ״ג, עימ׳ 21.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר
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 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום כ׳ בטבת התשמ״ן (ן שיעור העלאת
 . י, דמי שכירות

 בינואר 1986) הוא 8.3%.

ף ט ו נ ה י ל  ד׳ בטבת התשמ״ו(16 בדצמבר 1985) א
) המנהל הכללי בפועל של משרד 3 ~ 7 0 מ 7 ח ) 

 הבינוי והשיכון

ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת דעת המשכון (סדרי רישום ועיון), ה  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 16א (ב) לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ״ז—
 1967/ ובהתאם לסעיף 6 (ג) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ״ו—2:1985, אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יוני 1985, לעומת המדד שפורסם לחודש שינוי סכומי

׳ אגרות ( ן ו י ע ם ו ן ש י י ר ר ד ס  אוקטובר 1984, יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות המשכון (
 התשכ״ז—1967, החל ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986) כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

0.05 

2.34 

0.78 

0.78 

0.31 

0.78 

 פטור מאגרה״

 ״תוספת שניה
 (תקנה 16א)

 1. בעד רישום הודעת מישכון או מישכון נוסף או
 הגדלת היקף החיוב

 2. בעד רישום הודעת העברת מישכון, רישום תםיבת
 מישכון, רישום הודעה על תיקון תנאי מישכון,
 רישום תסיבת הנכס הממושכן ורישום הודעה על

 פדיון מישכון או פדיונו החלק־

 3. בעד עיון בכרטסת

 4. בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו
 או במסמכים בלבד — לגבי כל הודעת מישכון

 5. בעד אימות העתקים של מסמכים או נסחים
 מרישומים השמורים בלשכה — לכל דף או

 חלק ממנו

 6. בעד כל פעולה אחרת של הרשם לפי התקנות

 7. ביטול רישום

ג ר ה ה י ר  א
י ז ו ח ט מ פ ש ת מ י א ב י ש ן נ  סג

י •המשפט ת ל ב ה נ  מ

ז בכסלו התשמ״ו (10 בדצמבר 1985) ״  כ
 (וזמ, 812—3)

 1 ק״ת התשכ״ז, עמי 2345; התשל״ט, עמי 292; התש״ם, עמי 6; התשמ״ה, עמי 424.
 2 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
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ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  הודעת בית משפט (אגרות), ה
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א (ד) לתקנות בית ,משפט (אגרות), זזתשל״ו—1976 1
 (להלן — התקנות), ובהתאם לסעיף 6 (ג) לחוק יציבות מהירים במצרכים ובשירותים

, אני מודיע לאמור:  (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 2

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי 1985, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 1985, יהיה נוסה התוספת הראשונה לתקנות החל ביום כ׳ בטבתיהתשמ״ו (1 בינואר 1986)

 כדלקמן:

נה ת ראשו פ ס ו ת " 
 .(תקנה 2)

ה כעד. הגשתה ניתן לביטוי בכסף! נ ע ב ו ת י נישא ה ו ה כששו נ ע ב ו : הבאת ת ׳  חלק א
 שיעור האגרה בשקלים חדשים

 4% משווי התובענה אך לא
 פחות מ־9.73 שקלים חדשים

 97.43 שקלים חדשים בתוספת
 2 שקלים חדשים לכל 100
 שקלים חדשים או חלק מהם
 מערך התובענה העולה על

 2433 שקלים חדשים.

 אס שווי הסעד

 1. אינו עולה על 2433 שקלים חדשים

 2. עולה על 2433 שקלים חדשים

 שינוי האגרות

: ה2או: וזליכיס כששווי הנושא אינו ניתן להערכה בכסף או שאינם׳ תובענות  חלק כ׳
 האגרה בשקלים חדשים

7.30 
 האגרה המשתלמת בעד הגשת

 ההליך שלענינו הוא נדרש

18.25 

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

 הפקעה

 (2) בעד הליך ביניים, לרבות כל סעד זמני
 לפי פיק ט״.־ לתקנות סדר •הדין האזרחי,
 התשמ״ד—31984, ובלבד שההליך מובא

 לפגי הגשת ההליך שלענינו הוא נדרש

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

 שיעור המזונות

 א.

, עני׳ 2258.  1 ק״ת התשל״ו
 2 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 3 ק״ת התשמ״ד, ענ?׳ 2220.
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 האגרה בשקלים חדשים

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

 עורך דין שנפסקו

 האגרה המשתלמת בעד תובע
 נות והליכים בענינים אזרחיים
 לפי תקנות אלה, והיא תחושב
 על ,בסיס טעד ששוויו כשווי

 הסכום השנוי במחלוקת

7.30 

7.30 

 (4) בעד בקשה לביטול פסק דין, החלטה: או צו
 לדחיית תובענה או ערעור; שניתנו בהעדר
 צד שהוזמן כדין וכן בקשת 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
 הגנת הדייר ׳[נוסח משולב], התשל״ב—
 1972 *, וכן בעד בקשה לדמי שירותים
 ותיקונים או לחלוקת דמי שירותים ותיקונים

 ובעד הליכים בבקשות כאמור
 (2) בעד בקשה להרשאה לפי סעיף 93 לחוק
 הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב—
 1972, שאינה כוללת בקשה לקביעת, סכום

 דמי המפתח אוי לחלוקתם — לכל מושכר

 בעד בקשת עציר או אסיר לפי סעיף 62א לפקודת
 בתי הסוהר׳ [נוסח חדש], התשל״ב—51971

: כקשות ליבית המשפט העליון ׳  חלק ג

 כל בקשה לבית המשפט העליון או עתירה לבג״ץ
 שאינה פטורה, לפי תקנות אלה 12.16

3.65 

 אגרה נוספת המשתלמת בעד
 הגשת ערעור

 מחציית האגרה שהיתה משת
 למת אילו היה הערעור תובענה
 אך לא פחות מ־65.,3 שקלים
 חדשים בבית משפט מחוזי
 ו־18.25 שקלים חדשים גבית־
 המשפט העליון, לכל הסעדים

 שבערעור

 חלק ד׳: ערעורים ודיון נוסף

 (א) בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט
 העליון 7.30

 (ב) בקשה למתן,רשות לערער בבית המשפט
 המחוזי

 דן בית המשפט בבקשה למתן רשות לערער
 כבערעור עצמו

 ערעור על פסק דיין של בית המשפט לרבות ערעור
 בבית המשפט העליון על פסק דין של בית משפט

 מהוזי בערעורים המפורטים בפסקה, (6)

(1) 

(2) 

(3) 

 4 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 176.
נת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 458; ם״ח התש״ם, עמי 134.  5 דיני מדי
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 האגדה בשקלים חדשים

 (4) בקשה לדיון נוסף 12.16

 (5) דיון נוסף כבערעור לבית המשפט העליון

 (6) ערעור מס עזבון, מס בולים, מס ערך מוסף, מס רבע האגרה שהייתה משתלמת
 קניה, מם שבח מקרקעין, מס רכוש וקרן פיצויים אילו היה הערעור תובענה אך

 וכן ערעור מס הכנסה לגבי כל שנת מט בנפרד לא פחות מ״3.65

 (7) ערעור לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח בבית משפט השלום 3.65
, ערעור על החלטה של בבית המשפט המחוזי 7.30  חדש], התשכ״ט—1969 6

 בית דין או רשות מינהלית וכל ערעור שמכוח •בבית המשפט העליון 18.25
 דין מתברר לפני שופט אחד, ולא נקבעה להם
 אגרה אחרת, וכן ערעור על פסק דין שניתן

 בערעור כאמור

 (8) ערעור על החלטה או צו בהליך ביניים או בבקשה מחצית הסכום הקבוע בפסקה
 לצו ביניים, וכן בערעור על פסק דין בערעור (7)

 כאמור .

 (9) ערעורים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז — ערעור ברשות — 3.65
 71967 ערעור בזכות — לפי פסקה (3)

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

 התשל״ב—1971 3.04

 תשלום אגרת זו פוטר מאגרה על הערעור שהוגש
 לאחר מתן הרשות

: ענינים שונים  חלק ה׳

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

 או ערעור של קובל פרטי על זיכוי הנאשם

 (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 החסנה מעוקלים ושמירתם

7.30 

3.65 

3.65 

 פטרה

 לפי קביעתו של שופט או רשם

 6 דיני מדינת ישראל, גוסח חדש 13, עמי 293.
 7 ס״ח התשכ״ז, עמי 116; התשכ״יט, עמ׳ 16.

 8 ם״ח התשמ״ב, עמי 43.
 9 עייר 1935, תום׳ 2, עמי 1262.
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 האגרה בשקלים חדשים

14.59 

1.22 

1,22 
1,22 

 1.22 רק באם מבוקש האישור
 לפניי שהוגשה, בקשה למתן צו

 עזבון

1,22 
0.37 

 0.12 לכל עמוד או חלק ממנו
 0.06 לכל עמוד אד חלק ממנו

 0.12 לכל עמוד או חלק ממנו

 0.06 לכל עמוד או חלק ממנו
 או לכל חתימה, לפי הענין״

ר ג י ה ה  א ר
 סגן נשיאי ביית משפטי מחוזי

 .מנהל בתי המשפט

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

 • (א) כשהיא נרשמת בידי השופט אז הרשם
 (ב) כשהיא מוגשת לשופט או לרשם בכתב

 בידי המצווה

 (7) (א) הפקדת צוואה
 (ב) ־ החזרת צוואה

 (ג) אישור מהמשרד המרכזי'לצוואות

 (8) הצהרה או תצהיר בפני שופט או רשם —

 (א) למצהיר הראשון
 (ב:)! לכל מצהיר נוסף

 (9) העתק מכל מסמך —

 (א) שנעשה בידי בית משפט ושאינו העתק
 צילומי

 (ב< העתק צילומי׳ שנעשה בידי ביית משפט
 (ג) העתק שאינו צילומי׳ ושניתן למוציא לאור

 שהוכר למטרה זו

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

 כ״ז בכסלו התשמ״ו (10 בדצמבר 1985)
 (חמ, 87—3)

 10 0״ת התשכ״ה, עמי 63.

ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת דעת בית הדין לעבודה (אגדות), ה  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18 א (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ״ט—
 11969 (להלן — התקנות), ובהתאם לסעיף 6 (ג) לחוק יציבות מחירים במצרכים

, אני מודיע לאמור:  ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 2

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי 1985 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שינוי האגר!

 1985, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר
 1986) כדלקמן:

 1 ק״ת התשכ״ט, עמי 2114.
 2 ס״וו,התשמ״ו, עמי 2.
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 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

ת הגשתה׳, ע ה, ג בענ ה כששווי נושא התו בעי  חלק א׳: הבארנ תו
 ניתן לביטוי בכבף, אם שווי הסעד —

 האגרה בשקלים חדשים

 1. אינו עולה על 465 שקלים חדשים 2.48

 2. עולה על 465 שקלים חדשים ואינו עולה על 2482
 שקלים חדשים 5.60

 3. עולה על 2482 שקלים חדשים 7.44

ם כששווי הנושא אינו ניתן להערכה בבפףי ת הליכי א ב : ה ׳  ־ חלק ב
ם תובענות נ  או שאי

 בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף, ובהליך
 שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה ואינו פטור
 מאגרה לפי תקנה 4, או שהאגרה בעדו נדחית לפי

 תקנה 6, ובעד דרישת הליך כזה 2.48

 חלק ג׳: בקשות לבית הדין הארצי

 כל בקשה לבית דיין הארצי לרבות בקשה להארכת
 מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דיין 1.88!

: ערעורים  חלק ד׳

 (א) ערעור על פסק דין של בית דין אזורי

 (ב) ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או
 בקשה לצו ביניים

 חלק ה׳: ענינים שונים

 (א) העתק מכל מסמך שנעשה בידי בית הדין ושאינו
 העתק פוטוסטטי

 (ב) העתק פוטוסטטי שנעשה בידי בית הדין

 (ג) העתק שאינו העתק פוטוסטטי׳ ושניתן למוי״ל
 שהוכר׳ לענין זה

 כ״ ז בכסלו התשמ״ו (10 בדצמבר 1985)
 (חמ 813—3)

 ־1
 מחצית האגרה שהייתה משת
 למת אילו היה הערעור תובענה

1.88 

 0.08 לכל עמוד או חלק ממנו

 0.05 לכל עמוד או חלק ממנו

 0.03 לכל 2 עמודים או חלק
 מהם״

ר ג ה ה י ר  א
 סגן נשיא: בית משפט מחוזי

t מנהל בתי המשפט י 
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 הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכד והוצאות) (מסי 2),
 התשמ״ו—985ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 א(ד) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות),
 התשכ׳יח—1968 1 (להלן — התקנות העיקריות), ובהתאם לסעיף 6 (ג) לחוק יציבות

, אני מודיע לאמור:  מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 2

, שינוי האגרות א  1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי 1985, לעומת המדד שפורסם בחודש מ

 1985, יהיה נוסח התוספת לתקנות העיקריות ההל ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר
 1986) כדלקמן:

 ״תוספת

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

 (1) כששווי הסעד מבוטא בפס ק ־׳הדין בכסף׳ 1% מהשווי בעת ההגשה ולא
 פחות מ־1.95

 (2) כשהוא להחזרת מטלטלין 1.95

 (3) ׳ כשהוא לפינוי מקרקעין, להחזרת החזקה,
 לסילוק יד או בכל ענין אחר 12.16

 (4) כששווי הסכום הוא בפסק דין למזונות 1% מהשווי בעת ההגשה

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

 3. (1) האגרה בעד בקשה לביצוע שטר לפי סעיף 1.5% מהשווי בעת ההגשה ולא
 81א(ב) לחוק פחות מ־1.95

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

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

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

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

 מסניפיו פטור

 (ב) בעד בקשה, לעיקול בכל סניף נוסף כאמור פטור

 6. האגרה בעד הערכת מטלטלין שאינם במחסן
 ההוצאה לפועל 3.04

 1 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 2132.
, •עמי 2.  2 ס״ח התשמ״ו

 3 ס״ח התשמ״א, עמי 232.
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 האגרה בשקלים חדשים

 1/2% מהמחיר שבו נמכרו

 1% מהמחיר שהושג באותה
 מכירה

 0.06 לכל עמוד או חלק ממנו

 0.12 לכל עמוד או חלק ממנו

 0.06 לכל 2 עמודים או חלק
 מהם

 פטור

0.06 

 לא תשולם אגרה

0.06 

0.18 

0.25 

 0.31״

ר ג  א ד י ה ה
 סגן נשיאי בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 7. האגרה. בעד מכירת מקרקעין או מטלטלץ

 8. השכר למוציא לפועל או לפקיד בית משפט לפי
 תקנה 8(ג) 4

 9. שכרו של מנהל מכירה פומבית שאיננו פקיד בית
 המשפט (לפי תקנה 8 (ב))

 10. בעד העתק מסמך —

 (1) צילום שעשתה הלשכה

 (2) שעשתה הלשכה בדרך אחרת

 11. בעד אישורי העתק מכלי מסמך

 12. בעד הזמנת תיק גנוז כולל העיון בו

 13. בעד שאילתה ובהתאם לסימיול שבתוספת לתקנות
 ההוצאה לפועל, התש״ם—1979 5 —

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

 הוגשה השאילתה הא על ידי החייב או
 מטעימו —

 (2) הב

 (3) דג, בד, גד

 (4) הג, אה, בה

 (5) הה

 כ״ז בכסלו התשמ״ו (10 בדצמבר 1985)
 (חמ 88—3)

 4 ק״ת התשמ״ו, עמי 227.
 5 ק״ת התש״ס, עמי 380.

 תיקון טעות

 בהודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (מס׳ 8), התשמ״ו—1985,
 שפורסמה בקובץ התקנות 4877, התשמ״ו, עמ׳ 227, בכותרת, המלים ״(מס׳ 8)״ —

 יימחקו.
 (חמ 88—3)

ת חתש«״ו, 24.12.1985 ב ט ת 4886, י״ב ב ו נ ק ת  320 ק1ב7 ה

 המחיר 720 שקלים ISSN 0334 — 2883 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




