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 צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב מסויימות)
 (מסי 2), התשמ"ז-1987

ת ־* ו ערב  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה ו
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  למילוות, התשט״ז-1956'

ת להלן יהיו פטורים מן בו קו גרות החוב הנ  פטור ממם על 1. הריבית והפרשי ההצמדה המשתלמים על אי
ב המם המוטל על הכנסה חוץ מן המס שחבר בני אדם חייב לנכותו לפי הוראות סעיף 161 לפקודת ו ת ח י ר ג י  א

; 2  מם הכנסה

בית גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 5% לשנה כשהקרן והרי  (1) אי
ל 3,460,000 לל ש ב כו קו  צמודות למדד המחירים לצרכן והניתנות להמרה במניות, בסכום נ

 שקלים חדשים (סדרה 3), שהנפיקה אלקטרה (ישראל) בע״מ!

בית גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8.25% לשנה כשהקרן והרי  (2) אי
לל של 15,000,000 שקלים חדש:ם (סדרה , בסכום נקוב כו  צמודות למדד המחירים לצרכן

 5) 1991-1997, שהנפיקה ב.ל.ח. מימון והנפקות (1981) בע׳׳מ;

בית  (3) איגרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8.5% לשנה כשהקרן והרי
לל של 13,500,000 שקלים חדשים (סדרה  צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקוב כו

 2) 1992-1998, שהנפיקה הפועלים הנפקות בע״מ:

בית  (4) איגרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8.0% לשנה כשהקרן והרי
ה { ר ד ס ) ם י ש ד לל של 15,000,000 שקלים ח  צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקוב כו

 5) 1992-2000, שהנפיקה הפועלים הנפקות בע״מ;

ת , בי הרי ה כשהקרן ו  (5) איגרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8.0% לשנ
, בסכום נקוב כולל של 15,000,000 שקלים חדשים (סדרה  צמודות למדד המחירים לצרכן

 6) 1992-1998, שהנפיקה הפועלים הנפקות בע״מ! *

בית ן והרי גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8.5% לשנה כשהקר  (6) אי
סדרה 7) ם( לל של 7,500,000 שקלים חדשי , בסכום נקוב כו  צמודות למדד המחירים לצרכן

 1992-2000, שהנפיקה הפועלים הנפקות בע׳׳מ:

בית הרי גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8.5% לשנה כשהקרן ו  (7) אי
לל של 22,500,000 שקלים חדשים (סדרה  צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקוב כו

ת בע׳׳מ!  8) 1990-1996, שהנפיקה הפועלים הנפקו

ל 8% לשנה כשהקרן צמודה למדד גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה ע  (8) אי
ת והריבית צמודה למדד המחירים  המחירים לצרכן או לשער היציג של יחידת סל מטבעו
 לצרכן, בסכום נקוב כולל של 15,000,000 שקלים חדשים (סדרה 9) 1993-2001,

 שהנפיקה הפועלים הנפקות בע״מ;

בית גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8% לשנה כשהקרן והרי  (9) אי
סדרה 1) ם( לל של 4,500,000 שקלים חדשי  צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקוב כו

 1989-1994, שהנפיקה ח.ל. מימון והנפקות בע״מ!

ת בשיעור שלא יעלה על 2.5% לשנה, כשהקרן בי  (10) איגרות חוב הנושאות רי
סדרה 1) ם( לל של 5,000,000 שקלים חדשי ב כו  והריבית צמודות למחיר הזהב, בסכום נקו

ת יקרות בע״מ: ת מתכו  1990-1996, שהנפיקה חמישה יוד תכשיטנים תעשי

 1 ס״ח התשט׳׳ז, עמ׳ 52; התשל׳׳ו, עמ׳ 159.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח. חדש 6, עמ׳ 120.
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ה כשהקרן ל 8.25% לשנ ת בשיעור שלא יעלה ע בי גרות חוב הנושאות רי  (11) אי
לל של 18,750,000 שקלים חדשים ב כו ם נקו  והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכו

ה בע׳׳מ:  (סדרה ז) 1992-2001, שהנפיקה כלל הנפקות לתעשי

ת בי ת בשיעור שלא יעלה על 8.5% לשנה כשהקרן והרי בי גרות חוב הנושאות רי  (12) אי
ל 14,650,000 שקלים חדשים (סדרה לל ש ב כו  צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקו

 ח) 1993-2002, שהנפיקה כלל הנפקות לתעשיה בע״מ:

בית ת בשיעור שלא יעלה על 5% לשנה כשהקרן והרי בי גרות חוב הנושאות רי  (13) אי
ל 3,000,000 לל ש ב כו קו  צמודות למדד המחירים לצרכן והניתנות להמרה במניות, בסכום נ

ר בע״מ! ח  שקלים חדשים (סדרה 2) 1991, שהנפיקה כלל ס

בית גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה על 8% לשנה, כשהקרן והרי  (14) אי
ה ר ד ס ) ם י ש ד ב כולל של 30,000,000 שקלים ח  צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקו

 162) 1990-1996, שהנפיקה לאומי חברה למימון בע״מ:

ל 8% לשנה, כשהקרן והריבית ת בשיעור שלא יעלה ע בי  (15) איגרות חוב הנושאות רי
לל של 12,000,000 שקלים חדשים (סדרה ב כו  צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקו

 163) 1992-2001, שהנפיקה לאומי חברה למימון בע״מ!

ל 8.5% לשנה, כשהקרן גרות חוב הנושאות ריבית בשיעור שלא יעלה ע  (16) אי
לל של 15,000,000 שקלים חדשים ב כו בית צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקו  והרי
ל בנק דיסקונט בע״מ: פקות ש  (סדרה 169) 1988-1993, שהנפיקה מנפיקים חברה להנ

ת בשיעור שלא יעלה על 8.5% לשנה, כשהקרן בי גרות חוב הנושאות רי  (17) אי
לל של 16,300,000 שקלים חדשים ב כו  והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בסכום נקו
ל בנק המזרחי המאוחד פקות ש  (סדרה 85) 1992-1998, שהנפיקה משאבים חברה להנ

 בע״מ.

ת ן פ ו ע ד  י״ד באייר התשמ״ז (13 במאי 1987) ג
ר המדע והפיתוח  (חמ 3-125) ש

 ממלא מקום שר האוצר

 צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים)
 (תיקון מסי 2), התשמ״ז-987ו

, אני מצווה 1 קף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-1964  בתו
 לאמור:

ספת השניה לצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים נאיםורים במקומות רחצה מוכרזים), תיקו! התוספת  1. בתו
ז 1 י נ ש , בסופה יבוא: ה 2  התשכ״ה-1965

 ״(11) ערכת חמצן ניידת הכוללת:

 א. מיכל חמצן אלומיניום ד 1 יחידה
סת חמצן למכשיר נייד 1 יחידה  ב. ו
 ג. צינור לחמצן, משקפיים 1 יחידה
 ד. מפתח למיכל חמצן 1 יחידה
 ה. תיק בד למיכל חמצן 1 יחידה

ברט שאו 1 יחידה.  ו. אטם למכשיר רו

 1 ם״ח התשכ״ד, עמי 172; התשל״ה, עמ׳ 206.

 2 ק״ת התשכ״וז, עמי 1903; התשמ״ו, עמי 67.
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 החלפת התוספת 2. , במקום התוספת השלישית יבוא:
 השלישית

 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה

 ׳תוספת שלישית

 (סעיף 5)

ה נ ת עזרה ראשו נ ח ת  ציוד ב

י  א. ציוד כלל
ת  1. ארון פח 2 דלתו

א ס  2. כ
ת טיפולים פ  3. ס

 4. עגלה ו/או שולחן טיפולים
נה  5. שלט תחנה עזרה ראשו

 אגד ״2 20 יחידות

 אגד ״3 30 יחידות

 אגד ״4 20 יחידות

ית ״2 2 יחידות  איםפלנ

 חוסם עורקים 2 מטר 2 יחידות

 משולש בד 30 יחידות

 סד פלסטי ליד 10 יחידות

כות בטחון 10 יחידות  סי

ל חובש המכילה: 1 יחידה  ערכת תרמי

 א) אגד ״3 10 יחידות

ית ניר ״1 1 יחידה  ב) איספלנ

ת 1 יחידה לי  ג) גזה בוזלין, סטרי

 ד) חוסם עורקים 2 מטר 2 יחידות

נה 1 יחידה  ה) מספריים לעזרה ראשו

 ו) משולש בד 10 יחידות

 ז) סד פלסטי ליד 1 יחידה

ת בטחון 10 יחידות  ח) סכו

ל מגיש ע״ר 1 יחידה ו  ט) סרט שרו

 י) עט כדורי 1 יחידה

 יא) פד גזה סטרילי ״3 א ״3 20 יחידות
 יב) פד לחיטוי עור 12 יחידות

ס כיס 1 יחידה  יג) פנ

 יד) פנקס שורות קטן מס׳ 1 1 יחידה

ת שדה אישית קטנה 8 יחידות ש ו ב ח  טו) ת

נית 2 יחידות ו נ ת שדה בי ש ו ב ח  טז) ת

ויות 2 יחידות  יז) תחבושת לכו

 יח) תיק ריק לחובש 1 יחידה

לי 200 יחידות  פד גזה ״3 א ״3, סטרי
 צמר גפן, 100 גרם 0.5 ק״ג

ת שדה אישית 20 יחידות ש ו ב ח  ת

נית 5 יחידות ו נ ת שדה בי ש ו ב ח  ת

 חבישה

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

 ב.
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 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה

 2 יחידות

 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה

 2 יחידות
 2 יחידות
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה

 1 יחידה
 1 יחידה

 2 יחידות
 1 יחידה
 1 יחידה

 2 יחידות
 2 יחידות
 1 יחידה

 2 יחידות
 1 יחידה

 50 יחידות
 12 יחידות

 2 יחידות
 1 יחידה

 2 אמפ׳
 50 טבל׳

 ,2 אמפ׳
 2 אמפ׳
 2 אמפ׳

 חמצן

 1. ערכת מיכל חמצן המכילה:
 א) וסת למיכל חמצן
 ב) מיכל חמצן ״1-1״
 ג) מסכת חמצן 40%

 ד) מרטיב לחמצן, דגם חדש
ור לחמצן, משקפיים  ה) צנ

 ו) צינור פלסטי לחמצן
 ז) אטם (שייבה) לחמצן

 ציוד החייאה

ת הנשמה לילדים, המכילה: כ ר  1. ע
תב אוויר מס׳ 00  א) מנ

ב אוויר מס׳ 0 ת נ  ב) מ
נוק מס׳ 0  ג) מסכה לתי

 ד) מפוח לילד 250 סמ׳׳ק
 ה) צנור מאריך להעשרת חמצן

 יו) קטטר שאיבה מם׳ 8
 ז) קטטר שאיבה מס׳ 18

 ח) תיק לערכה ריק

גרים המכילה:  2. ערכת הנשמה למבו

 ג.

 א) מפוח 1000 סמ׳׳ק
 ב) מסכה להנשמה מס׳ 2
 ג) מסכה להנשמה מס׳ 5

תב אוויר מס׳ 1  ד) מנ
תב אוויר מס׳ 2  ה) מנ
תב אוויר מס׳ 3  ו) מנ

ל ג  ז) משאבת ר
 ח) קטטר שאיבה מס׳ 8

 ט) , קטטר שאיבה מס׳ 18
 י) תיק לערכה, ריק

 ציוד רפואי

 1. מדחום
ר  2. מספריים לחומר עם כפתו

 3. קיסם עץ
 4. שפדל עץ

ר ו ר  5. שקית ק

ל רופא לחופי רחצה המכילה:  6. ערכת תרמי

ת ו פ ו  א) תר

 1) אדרינאלין 1 מ״ג
 2) אופטאלגין 500 מ״ג
 3) אמינופילין 250 מ״ג

 4) אטרופין 1 מ׳׳ג
נט 8%/'7 - 50 מ״ל  5) נאטר ביקארבו

 ד.

 ה.
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 1 יחידה
 1 יחידה

 5 יחידות
 5 יחידות
 3 יחידות
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה

 5 יחידות
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה

 ב) ציוד רפואי

 1) חוסם ורידים 70 ס״מ
 2) מד־לחץ דם עם שעון

 3) מזרק 2 םמ׳׳ק עם מחט ח.פ.

 4) מזרק 5 סמ׳יק עם מחט ח.פ.
 5) מזרק 10 סמי׳ק עם מחט ח.פ.

 6) מזרק 50 סמ״ק ח.פ.
 7) מחט לואר 21x11/2 ח.פ.

ות ישרות 10/15  8) מספריים כירורגי
 9) משוריות לאמפולות

 10) סטטוסקופ
 11) פנצטה כירורגית 10/15

 12) פנצטה לגוף זר
 13) קטטר אינטרקאט מס׳ 14

ת ו כ ר  ג) ע

 ערכת עירוי (עם תמיסת הרטמן) הכולל: 1 יחידה 1)
ית ניר ״1 1 יחידה  (א) איספלנ
 (ב) חוסם ורידים 1 יחידה"
 (ג) מערכת לעירוי נוזלים 1 יחידה

, סטרילי 3 יחידות 3 ^ 3  (ד) פד גזה ״
ר 2 יחידות  (ה) פד לחיטוי עו
 (ו) צנור ונפלוך מס׳ 18 2 יחידות

 (ז) תמיסת הרטמן 1 ליטר 1 א.מ.

 ערכת עירוי עם תמיסת גלוקוז 5% 1 יחידה
 (א) איםפלנית ״1 1 יחידה
 (ב) חוסם ורידים 70 ס׳׳מ 1 יחידה
ת לעירוי נוזלים 1 יחידה כ ר ע  (ג) מ

י 3 יחידות ל י ר ט ס 3 , ״ 3 x  (ד) פד גזה ״
 (ה) פד לחיטוי עור 2 יחידות

 (ו) צנור ונפלון מם׳ 18 2 יחידות
 (ז) תמיסת דקסטרוז 5% - 500 מ״ל 1 א. מ.

ל ריק 1 יחידה  תרמי

(2 

(3 

 2 יחידות
 4 יחידות
 1 יחידה
 1 יחידה
 1 יחידה

 2 יחידות
 2 יחידות

אי - משקי  ציוד רפו

 1. אגן מוגלה פלסטי
 2. אלונקה

ק שתן פלסטי  3. בקבו
 4. כוסית לשטיפת עין

ל רג  5. מעמד ל
 6. צנצנת למדחום

 7. שמיכה
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ת ומשחות סו  ז. תמי

 1. בנזין 2/׳ ליטר
 2. כוהל 70% 500 מ״ל

 3. וזלין בשפופרת 15 גרם 1 א. מ.

ר״ ג/1 ליטר 1 א. מ. ו  4. תמיסת ״סאבי

סת ״פולידין״ 1 ליטר 1 א. מ.  5. תמי

 ח. טפסים

פס בדיקה וטיפול 1 יחידה  1. טו
 2. יומן טיפולים 1 יחידה״.

ר י מ ק ש ח צ  י״ז בסיון התשמ״ז (14 ביוני 1987) י
 (חמ 0-122 ראש הממשלה ושר הפנים

 תקנו.ז הדיינים (אגרות) (תיקון מס׳ 2), החשמ״ז-987ו

יות החלפת התוספת קף שאר הסמכו בתו , ו 1 קף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955  בתו
סת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק ת לי על פי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנ ו נ  הנתו

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 2  המדינה

, יבוא: 3 ת הדיינים (אגרות), התשי״ז-1957 ו ספת לתקנ  1. במקום התו

 ״תוספת

 (תקנה 3)
 האגרה

 בשקלים חדשים

 1. נישואין

 (א) בקשה להיתר נישואין 50

י ל ידי נשיא בית הדין הרבנ  (ב) אישור פסק־דין סופי להיתר נישואין ע
 הגדול (כולל חתימת מאה רבנים) 70

ך 90 ימים מיום ברת או לאשה בתו ר סידור נישואין למעו  (ג) בקשה להתי

 מתן הגט או מיום מיתת הבעל 50

 (ד) כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין 50

 (ה) בקשה לעיכוב נישואין 50

 (ו) אישור הסכם ,ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג,
50 4  התשל״ג-1973

בה מעזבון 70 עת כתו  (ז) תבי

וקות או פנוי לצורך סידור נישואין 50  (ח) בקשה לאישור רו

 1 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 68.

 2 סייח התשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת התשי׳׳ז, עמ׳ 1586: התש״ם, עמ׳ 2311; החשמ׳׳ג, עמ׳ 537: התשמ׳׳ד, עמ׳ 1016: התשמ״ו, עמ׳ 468.

 4 ס״ח התשל׳׳ג, עמי 267.
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 האגרה
 בשקלים וודשים

 2. שלום בית

ת לצווים הנלווים לתביעה 50 לל בקשו  (א) תביעה לשלום בית כו

ם בנפרד מהתביעה 50 י י נ בי ך.  (ב) הלי

ל 2%/> מסכום התביעה אך ת כספיות, תוספת ש עו ללת התביעה תבי  (ג) כו
 לא פחות מ־ 50

 3. מזונות

ת ו ב ר בע ל עת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התו  (א) תבי
ר מאגרה  מזונות לילדים פטו

ת שיעור ת ח פ ה ל פסק־דין בענין מזונות או ל  (ב) תביעה או בקשה לביטו
 המזונות 50

 4. גירושין

כת מזונות, החזקת ילדים וכל צווי  (1) (א) תביעה לגירושין - כולל כרי

 העזר הנלווים 70

 (ב) תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין 70

ות להערכה בכסף 70 יתנ ללת התביעה תביעות כספיות שאינן נ  (ג) כו

 (ד) כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף - 1% מערך
 התביעה אך לא פחות מ־ 50

וסף לתביעה העיקרית 70  ׳(ה) תביעה או בקשה לצו הפרדה, בנ

 (ו) תביעה להכרזה כמורד(ת) 70

 (ז) הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה 50

 (2) מתן תוקף פסק־דין להסכם גירושין - גם לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג,
 התשל״ג-1973 (לרבות הסכם בענין מזונות) 50

 (3) (א) בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ 50

 (ב) בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים בחוץ לארץ 70

 (ג) סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ פטור מאגרה

ספת לי(א) 70!  (ד) סידור גט על ידי שליח (בארץ) - תו

ת לי(א) 70 פ ס ו  (ה) סידור גט מחוץ לבית הדין - ת

רת גט שנשלח ממקום אחר 50  (ו) בקשה למסי

 (ז) בקשה למסירה מחוץ לבית הדין, של גט שנשלח ממקום אחר -
ספת ל*(1) 70  תו

 (ח) נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו, בנוסף
ת האמורות, כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה.  לאגרו

 (4) . (א) תעודת גירושין - לכל צד 50

 (ב) העתק מאושר של תעודת גירושין 50
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 (5) (א) בקשה לאישור גירושין 70

ספת ל־(א) 70  (ב) אישור גירושין שסודרו בארץ, תו

ספת ל־(א) 70  (ג) אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תו

 (ד) בקשה וסידור גט של עיגון פטור מאגרה

 (ה) סידור גט שנעשה ביזמת בית הדיו פטור מאגרה

 (5) חליצה

 בקשה לחליצה וסידורה פטור מאגרה

 (6) אפוטרופסות

ל דין או לקטין 50  (א) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסו

ל דין או לקטין לצורך  (ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסו

 משפט פטור מאגרה

 (ג) בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר 70

ת האפוטרופוס או מנהל למתן הוראות פטור מאגרה ש ק  (ד) ב

ת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה ל ב ק ת הורה ל ש ק  (ה) ב
ר מאגרה  למינוי אפוטרופוס נוסף פטו

 7. החזקת ילדים
 בקשה להחזקת ילדים 50

 8. אימוץ

בקשר עם האימוץ לאחר מתן צו האימוץ 50  בקשה לאימוץ, ו

 9. ירושות וצוואות

 1. (א) בקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, או צו לשינוי צו ירושה,
 או צו לשינוי צו לקיום צוואה 50

 (ב) מתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו לשינוי צו ירושה או צו לקיום
ספת ל־(א) 50  צוואה, תו

גדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 50  (ג) התנ

 2. בקשה לאישור צוואה מחיים:

 (א) כשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין 70

 (ב) כשהצוואה נעשתה מחוץ לבית הדין 50

ת צו למינוי מנהל עזבון 50 ו  3. בקשה למינוי מנהל עזבון׳ או לבטל או לשנ

 4. מתן צו למינוי מנהל עזבון 50

 5. בקשה למתן צו תלויים, ללא צו ירושה • 50

הל עזבון למתן הוראות פטור מאגרה ת מנ ש ק  6. ב

קת עזבון בעין על ידי בית הדין שלא בהסכמה 70  7. חלו

 8. בקשה לאישור חלוקת עזבו! 50
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 10. הקדשות

 (א) בקשה לכינון הקדש (כולל אישור שטר ההקדש) 50

ות מנהל הקדש 50  (ב) בקשה למנ

גד למינוי מנהל הקדש 50  (ג) בקשה להתנ

 (ד) בעד מתן צו מינוי מנהל ההקדש או צו לביטול מינוי מנהל ההקדש 50

 (ה) בקשה לביטול ההקדש 70

 (ו) בקשה לביטול מינוי מנהל ההקדש 70

ת מנהל הקדש למתן הוראות . פטור מאגרה ש ק  (ז) ב

 11. גירות

 (א) בקשה לגירות 70

ספת  (ב) סידור גירות, ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה, תו
 ל־(א) 70

 (ג) (1) תעודת גירות 50

 (2) העתק תעודת גירות 10

 (ד) סידור גיור לחומרה פטור מאגרה

ת ממון עו  12. תבי

ת מוסכמת של דיינים ררו ת לבו עו ת תבי  (א) בקשה לדון בתביעה (לרבו
 בגימלאות) 10

בע בלבד 50 ת - נוסף על (א) - התו ררו  (ב) עם חתימת שטר הבו

בע בלבד 10 גד - התו ת תביעה שכנ  (ג) פסק דין בתביעה, לרבו

י בית דין והוצאות מיוחדות  13. הזמנות ומשלוחים של כתב

 (א) משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולענין פרט זה - דין משלוח
 מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה פטור מאגרה

ב בית דין מחוץ לארץ לישראל או שלא על ידי ת  (ב) משלוח הזמנה או כ
ת בהסדר זה בידי כו  הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כל ההוצאות הכרו

 המבקש.

 14. גביית עדות והשבעות

 (א) גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין 70

 (ב) גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ 70

 (ג) השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניו 70

 (ד) השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ 70

 15. ערעורים

ר שכנגד 50 ר או ערעו  (א) הודעת ערעו

ר 10 ר או בעד בקשה להארכת זמן הגשת הערעו ת לערעו  (ב) בקשה למתן רשו

ספת ל־(ב) 50 ר עצמו, תו ו ע ר ע ב  (ג) הוחלט לדון בבקשה כ
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 האגרה
 16. העתקים בשקלים חדשים

ל ומכל מסמך אחר, או חלק מהם ק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקו  (א) העת
ה ע ב  שנדפס או צולם ע׳׳י בית הדין, בעד כל עמוד,או חלק ממנו ועד ש

 עמודים 1

 (ב) אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב־(א) 1

ו בהעדר בעל דין  17. פסקי דין שניתנ

ת הדין י איזורי או על־ידי בי ל פסק דין שניתן על ידי בית דין רבנ  בקשה לביטו
 הגדול לערעורים, שלא בפני בעל הדין 50

ר מאגרה  הוגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע פסק דין למבקש פטו

 18. צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה

 (א) בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה (כולל מתן הצו) 50

ל מתן הצו) 50 ל ו כ ) ה ע י נ  (ב) בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מ

ל מתן הצו) 50 ל ו כ ) ד ח  (ג) בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין א

ות נ  19. שו

י לפעול כמורשה 250  (א) בקשה לרשיון לטוען רבנ

ב כ ר ה ב ל כ ר ה ת דין אחד למשנהו או מ ר תביעה או תיק מבי  (ב) ביןשה להעבי
 באותו בית דין 70

 (ג) בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים 50

ך הקראת  (ד) בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו, או לדחות תארי

 פסק דין או להקדימו פטןר מאגרה

 (ה) בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט 10

 (ו) בקשה לתיקון המצב האישי 70

וקות 50  (ז) בקשה לתעודת רו

ת, יוחסין או אבהות 50  (ח) בקשה לקביעת כשרו

 (ט) בקשה לאישור אלמנות 50

 (י) בקשה לאישור יהדות 50

 (יא) בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן 50

ר מאגרה ת בהתאם לפסק הדין פטו ות במזומנים או בשטרו נ  (יב) השלשת פקדו

 (יג) בקשה שלא נקבעה לה אגרה 50

ל תצהיר שלא במהלך הדיון 50  (יד) אישור חתימה ע

ר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון, התשי״ט-1959 ןנוסח  (טו) תצהי

5 10״ לב]  משו
גוסט 1987). תחילה ת אלה ביום ז׳ באב התשמ״ז (1 באו ו  2. תחילתן של תקנ

ר מ ן ה ו ל ו ב  י׳׳ט בםיון התשמ״ז (16 ביוני 1987) ז
ת ר לענייני דתו ש ) ה m 3-259 

 5 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 286.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 60), התשמ״ז-987ו

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת קף סמכותנ  בתו
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

ים ת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי פ ס ו ת  תיקון התוספת 1. ב
- 2  למצרכים), התשמ״ו-1986

 (1) במקום חלק עשירי יבוא:

ת חריפים  ״חלק עשירי: משקאו

 המחיר בש״ח המחיר בש״וו
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך המשקל בס״ל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 יין שולחני כרמל הוק

 מתוצרת ״כרמל מזרחי״ 75 בקבוק 3.25 2.83

 יין שולחני אדום עתיק מעולה

 מתוצרת ״כרמל מזרחי״ 75 בקבוק 3.25 2.83

 יין מתוק היובל ישן נושן
 מתוצרת ״כרמל מזרחי״ 75 בקבוק 3.05 2.65״

 (2) בחלק עשרים ושבעה, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה
 זו, יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן הרכב המצרך כולל מע״מ באזור אילת

5.30 

5.30 

6.28 

5.44 

7.20 

5.46 

5.78 

5.64 

6.09 

.6.09 

7.22 

6.25 

8.28 

6.30 

6.64 

6.50 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 100% כותנה

 ״רוטקס טריקו
 רוטלוי בע״מ

 ״לודזיה בע״מ״ 100% כותנה

 ״סריגמיש״
 סן בע״מ

 ״לודזיה בע״מ״

 ״רוטקס״ טריקו
 רוטלוי בע״מ

 ״סריגמיש״ -
 סן בע״מ

 ״לודזיה בע״מ״ 100% כותנה

 100%, כותנה 42
 ״רוטקם״ טריקו

 רוטלוי בע״מ

 ״תחתונים לגבר
 ריבד

 תחתונים לגבר
 ריבד

 תחתונים לגבר
 ריבד

 תחתונים לגבר
 חלק

 תחתונים לגבר
 חלק

 תחתונים לגבר
 חלק

 גופיות לגבר
 ריבד

 גופיות לגבר
 ריבד

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380¡ התשמ״ז, עמ׳ 1079.
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 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרך היצרן הרכב המצרך המידה כולל מע״מ באזור אילת

 גופיות לגבר

 חלק ״לודזיה בע״מ״ 100% כותנה 42 8.03 6.98

 גופיות לגבר ״רוטקם״ טריקו

 חלק רוטלוי בע״מ 100% כותנה - 8.00 6.95

 גופיות לגבר ״סריגמיש״
 ריבי סן בע״מ 100% כותנה 42 7.60 6.60

 סדין לבודד ״כיתן בע״מ״ 150x220 26.30 ס״מ 22.86
 סדין לבודד

 בסימון פייר
 קרדן ו׳׳קיפי״ ״כיתן בע״מ״ 150x220 28.11 ס״מ 24.44
 סדין כפול ״כיתן בע״מ״ 200x220 32.90 ס׳׳מ 28.63

 סדין כפול
 בסימון פייר

 קרדן ר׳קיפי״ ״כיתן בע״מ״ 200x220 35.50 ס׳׳מ 30.83

 ציפה לבודד ״כיתן בע״מ״ 150x220 49.90 ם״מ 43.40

 ציפה לבודד
 בסימון פייר

 קרדן וי׳קיפי״ ״כיתן בע״מ״ 150x220 53.38 ס״מ 46.42

 ציפה כפולה ״כיתן בע״מ״ 200x220 66.12 ס״מ 57.50

 ציפה כפולה
 בסימון פייר

 קרדן ו״קיפי״ ״כיתן בע׳׳מ״ 200x220 70.75 ס״מ 61.53

6 . 8 0 7 . 8  ציפית ״כיתן בע״מ״ 50x70 ס׳ימ « 3

 ציפית בסימון

8 ס״מ 50 7.28 . 3 8 x 7  פייר קרדן ו׳׳קיפי״ ״כיתן בע״מ״ 0

 סדין עם גומי
 למיטה בודדת ״כיתן בע״מ״ 70x190 20.70 ס׳׳מ 18.00

 סדין עם גומי
 למיטה בודדת

 בסימון פייר

 קרדן ו״קיפי״ ״כיתן בע׳׳מ׳׳ 70x190 22.14 ס״מ 19.26

 סדין עם גומי
 למיטה כפולה ״כיתן בע״מ״ 140x190 34.26 ס״מ 29.55

 סדין עם גומי
 למיטה כפולה
 בסימון פייר

 קרדן ו״קיפי״ ״כיתן בע״מ״ 140x190 ם״מ 36.67״31.88 .

ל צו זה ביום ז׳ בםיון התשמ״ז (4 ביוני 1987). תחילה  2. תחילתו ש

ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  ד׳ בסיון התשמ״ז (1 •ביוני 1987) א
ר האוצר  (חמ 0-1978 שר התעשיה והמסחר ש
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)

 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 61), התשמ״ז-1987

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת קף סמכותנ  בתו
, אנו מצווים לאמור: 1  שעה), התשמ״ו-1985

ים ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרבי  1. בתו
- 2  למצרכים), התשמ״ו-1986

 (1) בחלק שביעי, במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו יבואו
 המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

 המחיר בשי׳ ח המחיר כש״ח
 במכירה לצדכן במכירה לצרכן

 שם המצרך המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 ״איטריות ופתיתים ״מובחר״ 250 גרם חבילה 0.60 0.53

 250 גרם חבילה 0.67 0.59
 מקרונים, ספגטים או פתיתים

 אפויים ״מובחר״

 פתיתים 500 גרם חבילה 1.05 0.91

 איטריות ״מובחר״ 400 גרם חבילה 0.92 0.81

 500 גרם חבילה 1.20 1.03׳
 מקרונים, ספגטים או פתיתים

 אפויים ״מובחר״

ת תלמה״, תיאורו ומחירו - יימחק.  (2) בחלק שמיני, ילחם פריך פתי

 (3). בחלק תשיעי -

 (1) במקום חרדל ומחירו יבוא:

 1.33׳

 550 או
 560 גרם צנצנת או מכל 1.57

 ״חרדל

 תיקון התוספת

ת אפיה״, תיאורו ומחירו - יימחק. ק ב א  (2) ״

־ ו ר י ח מ  (4) בחלק חמישהיעשר, ״תחליף חלב אם סימילק עם או בלי ברזל״, תיאורו ו
 יימחק.

 (5) חלק שישה־עשר לענין חטיפים - בטל.

 (6) במקום חלק עשרים וששה יבוא:

 ״חלק עשרים וששה: מוצרי נייר

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במגירה לצרכן

 שם המוצר היצרן תאור המצרך כולל מע׳׳מ באזור אילת

1.04 

5.80 

1.89 

10.67 

1.23 

6.86 

2.25 

12.62 

ף ״דלית״ 250 ד x  נייר טואלט חוגלה קרפ 4

ף ״דלית ענק״ 250 ד x  נייר טואלט חוגלה קרפ 4

ף ״לילי״ 250 ד x  נייר טואלט חוגלה טישיו 4

ף ״לילי״ 250 ד x 2  נייר טואלט הוגלה טישיו 4

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 380¡ התשמ״ז, עמי 1172.
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 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 תחילה

 שם המוצר היצרן תאור המצרך כולל מע״מ באזור

׳ סופר עדין 120 30 1.31 1.09 מ x  נייר טואלט רקס קרפ 4

׳ רקם טשיו 100 25 2.10 1.77 מ x  נייר טואלט רקס טישיו 4

 נייר טואלט רקס קרפ 20-4 80 מ׳ פז 0.96 0.80

1.00 1.16 .  נייר טואלט מולט קרפ חד־שכבתי 4x115א. מ׳ א

׳ רג׳ דוישכבתי 115 2.20 1.87 מ x  נייר טואלט מולט טישיו בהיר 4

 מגבוני נייר חוגלה טישיו בקופסה 100 יח׳ ״לילי״ 1.26 1.07

 מגבוני נייר מולט טישיו דו־שכבתי 100 יח׳ בקופסה 1.44 1.21

 מגבוני נייר מולט טישיו דו־שכבתי 100 יח׳ ניילון
0.70 

1.04 

1.19 

1.10 

10.40 

0.13 

0.30 

0.98 

0.33 

 0.42״

0.81 

1.23 

1.41 

1.30 

12.20 

0.15 

0.35 

1.16 

0.38 

0.49 

 ״פול קר״

 טישיו דוישכבתי 100 יח׳ (בניילון)
 ״רקם״

 טישיו דוישכבתי 100 יח׳ (בקרטון)
 ״רקם״

 10 יחידות נובה לי

 חד־פעמי עם גומי גדלים
 שונים טיטולים

 רקס

 רקם

 מגבוני נייר

 מגבוני נייר

 תחבושות היגיניות חוגלה

 חוגלה, חיתולי מכנם
 מוצרי

 נייר עמיר
 או סנו

 דפרון חמן
 או דפתר 16 דף

 דפרון חמן
 או דפתר 40 דף

 דפרון חמן
 או דפתר 72 דף

 מחברות

 מחברות

 מחברות ספידל

 דפדפת (אוקטב)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 דפרון חמן
 או דפתר 40 דף

 בלוק ציור 25/35 דפרון חמן
 או דפתר .12 דף

 2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ בסיון התשמ״ז (4 ביוני 1987)

ן ו ר ל ש א י ר  ד׳ בסיון התשמ״ז (1 ביוני 1987) א
 (חמ 0-1978 שר התעשיה והמסחר

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים) (מס׳ 8), התשמ״ז-987ו

ים)(חפצים י ם פיצו ו ם(תשל י י צו ות מם רכוש וקרן פי קף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לתקנ  בתו
 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום יי׳ז בניסן התשמ״ז עדכון סכום ש  1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים ב
. פריטי חפצים ך ) כ 1 9 8 ל 7 י ר פ א 1 ב 6 ) 

 ביתיים

 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1757: התשמ״ו, עמ׳ 186, עמי 522, עמ׳ 975 ועמ׳ 1339! התשמ״ז, עמי 175, עמ׳ 483.
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ת, במקום ״142,055 שקלים חדשים״ בא ״143,913 שקלים ו ה 3(א) לתקנ  (1) בתקנ
 חדשים״:

ת בא: ו נ ספת הראשונה לתק  (2) במקום התו

 ״תוספת ראשונה

ות 2 ו־3)  (תקנ

 חפצים ביתיים

 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר
 עם זוג נשוי
 הפריט ליחיד לזוג נשוי לכל ילד או עם יחיד

 חדר שינה
 מיטה ומזרן 472 869 472 472
 אביזרי מיטה 152 366 152 152
 ארון בגדים 353 862 148 353

ר 1,483 1,231 446 1,231 ב ג  ביגוד ל
2,481 -  ביגוד לאשהי 2,481 2,481

 חדר סלון
- ־  ספה כפולה 472 472

- -  שתי כורסאות 687 687
 כסאות 176 176 27 53

 שולחן 311 311 182 311

- -  מזנון 229 1,259
34 -  רדיו 81 81
- - נית 535 698 פו  כלי נגינה או מערכת סטראו

ת 117 234 34 117 ש ר ב  נ
 וילונות 352 579 117 229
- -  טלויזיה 2,604 2,604

ר חימום 208 208 52 80 ו  תנ

ח ב ט  מ
 מקרר 1,298 1,298 52

ר בישול/אפיה 668 762 ו  תנ
29 2 ת וכסאות 637 784 9 ו  שולחנ

 כלי אוכל 135 318 17 108
 מיקסר 749 749

נת כביסה 967 1,452  מכו
נות 1,714 4,637 207 207 ״  שו

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  כ״ז בםיון התשמ״ז (24 ביוני 1987) י
 >חמ 3-206) נציב מס הכנסה
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 המחיר 1.20 שקל חדש סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




