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 צו בתי המשפט (הגדלת סכום תביעות אזרחיות בבית משפט שלום),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984(להלן י
 החוק), בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,

 אני מצווה לאמור:

 1. הסכום הנקוב בסעיף 51(א)(2) לחוק יהיה החל ביום י״א בטבת התשמ׳יח(1 בינואר 1988)
- 150,000 שקלים חדשים.

 2. צו זה יחול על תיקים שיוגשו לבית המשפט החל ביום י׳׳א בטבת התשמ״ח (1 בינואר
.(1988 

ר טי׳ו באב התשמ׳׳ז(10 באוגוסט 1987) י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 הגדלת סכום
 התביעה

 תחולה

 (חמ 3-1369)

 סייח התשמ״ד, עמ׳ 198: התשמ״ו, עמי 266.

 תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״תשואת המשך״ ופטור ממס הכנסה)
 (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2), (ב) ו־(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט׳׳ז-11956, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת השניה לתקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״תשואת המשך״ ופטור ממס
 הכנסה), התשמ׳׳ו-21985 -

 (1) בסעיף 1, בהגדרת ״תחילת תקופת החסכון״, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) לחוסך כאמור בסעיף 2.א(3) - יום העסקים האחרון של החודש שבו
 הועברה ההפקדה מתכנית ״לכל צמוד״ כמוגדר בסעיף 2.א(3).

 (2) בסעיף 2.א., אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) חוסך שסיים את תקופת החסכון שלו בתכנית חסכון ל9י תקנות עידוד
 החסכון(תכניות חסכון ״לכל צמוד״, ״גמיש״ או ״2000״), התשמ״א-31981
 (להלן - תכנית ״לכל צמוד״), ולא משך את הכספים שהצטברו לזכותו בתכנית
 ״לכל צמוד״ או משך חלק מהם, רשאי להפקיד בתכנית חסכון לפי תקנות אלה
 את הסכום שהצטבר לזכותו וההטבות עליו או חלק מהסכום וההטבות עליו
 וזאת עד למועד שקבע שר האוצר לפי פסקה (1) או עד תום תקופת שש שנים

 מתום תקופת החסכון בתכנית ״לכל צמוד״ - הראשון מביניהם.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן של תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״לכל
 צמוד״, ״גמיש״ או ״2000״) (תיקון), התשמ״ז-1987.

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 ט׳ באב התשמ״ז(4 באוגוסט 1987)
 (תמ 3-456)

 סייח התשט״ז, עמ׳ 52¡ התשל׳׳ו, עמי 59! התשמ״ד, עמי 76.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 100 ו־753.

 ק״ת התשמ״א, עמי 335¡ החשמ״ב, עמי 336¡ התשמ״ג, עמי 500: התשמ״ז, עמי 1263.

 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה
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 תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״למתמיד״) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 התשט״ז-1956/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2ח בתוספת לתקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ״למתמיד״), התשמ״ד-21984, תיקו! התוספת
ה י נ ש ,  בסוף פסקה(1) יבוא: ״אלא אם כן הודיע מפעיל התכנית שחוסך רשאי להוציאם־בחלקים! הוציא י

 חוסך חלק מהסכומים, לא יהיה רשאי להוסיף ולהפקיד במסלול שממנו משך: מפעיל התכנית רשאי
 לקבוע מעת לעת לענין הוצאה בחלקים:

 (א) מועדים או תקופות שבהם רשאי החוסך להוציא חלק מהסכומים:

 (ב) סכום מזערי להוצאה מן התכנית!

 (ג) סכום מזערי אשר יישאר בתכנית עד תום תקופת החסכון.״

ם י ס  י״בבאבהתשמ״ז(7באוגוסט1987) משה נ
 (חמ 3-456) שר האוצר

 1 0״h התשט״ז, עמי 52¡ התשל״ו, עמי 59! התשמ״ך, .עמ׳ 76.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1296, 1641, 2085¡ התשמ״ה, עמ׳ 59, 774 (התשמ׳׳ו, עמ׳ 434).

 תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לכל צמוד״, ״גמיש״ או ״2000״)
 (תיקון), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה וערבות למילוות,
 התשט״ז-1956', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לכל צמוד״, ״גמיש״ או תיקון התוספת
 ״2000״), התשמ״א-21981, במקום סעיף קטן ז׳ יבוא:

 ״ז. משיכת החשכונות מן התכנית בתום תקופת החסכון

 (1) החל בתום תקופת החסכון ועד תום 6 שנים ממועד זה, רשאי החוסך למשוך את
 חסכונותיו מן התכנית, כולם או מקצתם, לאחר שהודיע על כך לבנק 30 ימים מראש.

 (2) הודיע החוסך לבנק על רצונו למשוך את חסכונותיו או מקצתם מן התכנית,
 יעמיד הבנק את הכסף לרשותו ביום ה־25 בחודש.

 (3) חוסך יזוכה בריבית ובהטבות נוספות על חסכונותיו שנשארו בתכנית לאחר
 תום תקופת החסכון בשיעור שלא יפחת מהשיעור שנקבע לתקופה שהסתיימה בתום

 תקופת החסכון.

 י (4) ביום ה־25 בחודש שבו תמו 6 שנים מתום תקופת החסכון, יעמיד הבנק לרשות
 י החוסך את חסכונותיו שנשארו בתכנית בתוספת ההטבות עליהם, והוא לא יהיה זכאי
 לריבית או להפרשי הצמדה עבור התקופה שלאחר תום 12 שנים מתחילת תקופת

 החסכון.

 (5) חוסך אשר בתום תקופת החסכון לא משך את חסכונותיו מהתכנית רשאי
 להורות לבנק, בתום תקופת החסכון או לאחריה, בהודעה בכתב, להעביר את

 י ם״ח התשט״ז, עמי 52¡ התשמ״ד, עמי 76.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 335¡ התשמ״ב, עמ׳ 336!׳ התשמ״ג, עמ׳ 500.
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 הכספים שהצטברו לזכותו בתכנית, כולם או מקצתם, לתכנית חסכון ״תשואת
 המשך״ לפי תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״תשואת המשך״ ופטור ממס

 הכנסה), התשמ״ו-31985 (להלן - תקנות תשואת המשך); אולם חוסך לא יהיה רשאי יי*
 להודיע לבנק על העברה כאמור לאחר המועד שעליו הודיע שר האוצר לפי סעיף
 2(א)(1) לתוספת השניה לתקנות תשואת המשך או לאחר תום תקופת 6 שנים מתום

 תקופת החסכון - הראשון מביניהם.

 (6) העברת הכספים לפי פסקה (5) תיעשה ביום העסקים האחרון בחודש.״

ם י ס  ט׳ באב התשמ״ז(4 באוגוסט 1987) משה נ
 (חמ 3-456) שר האוצר

 3 ק״ת התשמ׳׳ו, עמי •100 ו־753.

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד דולר" ופטור ממס הכנסה)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה וערבות למילוות,
 התשט״ז-1956', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלו:

 תיקון התוספת 1. בסעיף 2(ז) בתוספת השניה לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד לדולר״

ה ופטור ממם הכנסה), התשמ״ד-21984, בפסקה (2), בסופה יבוא: ״אלא אם כן הודיע מפעיל י נ ש  ה

 התכנית שחוסך רשאי להוציאם בחלקים! הוציא חלק מהסכומים, לא יהיה רשאי להוסיף ולהפקיד
 בתכנית! מפעיל התכנית רשאי לקבוע מעת לעת לענין הוצאה בחלקים:

 (א) מועדים או תקופות שבהם רשאי החוסך למשוך חלק מהסכומים;

 (ב) סכום מזערי להוצאה מן התוכנית!

 (ג) סכום מזערי אשר יישאר בתכנית עד תום תקופת החסכון.״

ם י ס  י״בבאבהתשמ״ז(7באוגוסט1987) משה נ
 (חמ 3-456) שר האוצר

 ם״ח התשט׳׳ז, עמי 52¡ התשל״ו, עמי 59¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 76.
 ק״ת התשמ״ד, עגו׳ 181¡ התשמ״ה, עמי 412: התשמ״ו, עמ׳ 346.

 תקנות המקרקעין (אגדות) (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 149, 150 ו־168 לחוק המקרקעין, התשכ״ט^1969', ובאישור
 ועדוי הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(ב) לתקנות המקרקעין(אגרות), התשל״ה-31974 (להלן - התקנות העיקריות),

 במקום פסקה (3) יבוא:

 י ס״ח התשכ׳׳ט, עמ׳ 259¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 12.
 2 ם׳׳ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת התשל׳׳ה, עמ׳ 222¡ התשמ״ה, עמ׳ 1505.
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 ״(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרובה וסכום של חמישים אגורות
 יעוגל כלפי מעלה.״

 2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת
 (תקנה 2)

 בשכירות, במשכנתאות, ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים האחרים
 כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחות ולהקלות ולשאר ההוראות שבפרק ב׳

 לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי הענין.

 1. שכירות, שכירות משנה והעברתן -

 (א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

 (1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
 מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או
 שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר,
 ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־25 שקלים חדשים: דין חלק של שנה כדין שנה:

 (2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה יכולה
 השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

 (ב) הוגשה בקשה לרישום -

 (1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא
 המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה: או

 (2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות
 הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) -

 תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור 25 שקלים חדשים.

 (ג) בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד
 תום תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתה עמה ברירה להאדיר את תקופתה
 יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל התקופות שבהן יכולים

 להאריכה לפי הברירה.

 (ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת תוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר
 או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־25

 שקלים חדשים.

 (ה) ביטול רישום שכירות או שכירות משנה - האגרה שהיתה.משתלמת בעד רישום
 שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות המתבטלת.

 (ו) תיקון תנאי השכירות -

 (1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה
 שהוספה:

 (2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה
 שנגדעה:

 (3) בכל מקרה אחר - 25 שקלים חדשים.
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 2. משכנתה -
 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה - 25 שקלים

 חדשים.

 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה - 25 שקלים חדשים:

 (1) העברת משכנתה!

 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה;

 (3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעיםקת המשכנתה, או בשם
 החייב!

 (4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל
 עזבונו;

 (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתא קיימת:

 (1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה.

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 25 שקלים חדשים.

 3. ירושה -

 (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 25 שקלים חדשים.

 (ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק
 החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-1949'׳ - פטור מכל אגרה.

 (ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של
 יורש, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 25 שקלים חדשים.

 (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון, או של
 זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה של רישום
 עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עזבון במקרקעי העזבון במישרין: במקרה
 האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין

 שחל עליה.

 (ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על פי צו ירושה - 25
 שקלים חדשים.

 (ו) במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר, תשולם האגרה
 לפי סעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי השכירות
 הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה נרשמת ליתרת

 התקופה.

 4. רישום הערה על צו כיום צוואה או מינוי מנהל עזבו! -

 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 25 שקלים חדשים, בנוסף לכל אגרה אחרת המשתלמת
 לפי תוספת זו, אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם אחת בלבד.

 5. פיצול (פרצלציה) ואיחוד -

 (א) בעד פיצול - 25 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול.

 (ב) בעד איחוד - 25 שקלים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או חדשים עם אחרות
 לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 4 ס״ח התש״ל, עמ׳ 13! התשל״ז, עמ׳ 86.
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 6. בתים משותפים -

 (א) רישום בית משותף -

 (1) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים

 (2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה

 (ב) תיקון צו רישום

 (1) בעד הבקשה לתיקון צו רישום

 (2) עם הגשת טענות

 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים

 (1) בעד הבקשה לביטול

 (2) עם הגשת טענות

 (3) בוטל הרישום ותוך שבועיים מיום מתן צו הביטול הוגשה בקשה
 לרישום הבית מחדש בפנקס הבתים המשותפים, והוכח להנחת
 דעתו של מפקח כי הביטול והרישום מחדש קשורים בביצוע
 הוראה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או נובעים ממנה,
 יהיו הבקשה לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה! המפקח
 רשאי להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן

 הצדק לעשות כן.

 (ד) רישום תקנון מוםכם
 (1) בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק

 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

 (ה) הכרעה בסכסוכים

 בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ו׳ של החוק יחולו ההוראות החלות על
 אגרות המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.

 (ו) בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות - פטור מאגרה.

 7. העתקים ונסחים מפנקסים וממסמכים -

 .בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור בו - 15 שקלים
 חדשים לשני דפי צילום או חלק מהם ו־10 שקלים חדשים לכל דף נוסף או חלק ממנו.

 8. עיון -

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון - 10 שקלים חדשים.

 9. תיקון בפנקס •-

 (א) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח כאמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול
 ורישום), התש״ל-51969(להלן - תקנות הרישום), אם הטעות נגרמה בעטיו של הרשם

- פטור מכל אגרה! בכל מקרה אחר - 25'שקלים חדשים.

 5 ק״ת התש״ל, עמי 657: התש״ם, עמי 1048.

 קובץ התקנות 5053, ט״ז באלול התשמ״ז, 10.9.1987

 בשקלים חושיס

25 

15 

25 

25 

15 

25 

25 

25 

25 



 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק - פטור מאגרה.

 (ג) מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך, או על פי הוראות הממונה או רשות
 מוסמכת אחרת, תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.

 10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 50 שקלים חדשים: אם משתתפים בביצוע יותר
 מעובד אחד - תוספת של 50 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

 (ב) אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים - תיגבה מלוא האגרה לגבי כל
 מקום וכל תיק.

 11. רישום זיקת הנאה -

 (א) בעד רישום זיקת הנאה - 25 שקלים חדשים, בעד כל רישום לגבי החלקה הכפופה ובעד
 כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

 (ב) בעד מחיקת רישום זיקת הנאה - בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה ובעד כל
 מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית - 15 שקלים חדשים.

 12. רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין -

 2% משוויים של המקרקעין או של הזכות.

 13. הערת אזהרה --

 (א) בעד רישום הערת אזהרה -

 (1) בעד כל רישום - 25 שקלים חדשים.

 (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים המשותפים
 והבית נבנה על מספר חלקות - 25 שקלים חדשים בעד רישום הערת האזהרה על

 כל החלקות.

 (3) היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו על
 מספר חלקות - 25 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את ההערה

 לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 15 שקלים חדשים.

 14. הערה על הגבלת בשרות -

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום - 25 שקלים חדשים.

 15. הערה על הצורך כהפכמה -

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 25 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה -- 15 שקלים חדשים.

 16. אגרת כקשה -

 (א) בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם(למעט בקשה לנסח רישום) - 5
 שקלים חדשים בנוסף לאגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.

 (ב) הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעין והחליט הרשם כי המסמכים שצורפו
 לבקשה אינם קבילים - תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן(א), בעד בקשה נוספת

 שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.
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 17. שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
 הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 25 שקלים חדשים לכל עסקה.

 (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים, ולאחר מכן לא הושלמה העסקה, לא
 תוחזר האגרה, אלא אם החליט הממונה להחזירה, כולה או מקצתה.

 18. שמוי שם -

 רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז-61956, פטור מכל אגרה.

 19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 15 שקלים חדשים.

 20. רישום זכות קדימה -

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 25 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 15 שקלים חדשים.

 21. כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה כתוספת זו - 25 שקלים חדשים.״

ר י ר ש ם ה ר ב  ב׳ באב התשמ״ז(28 ביולי 1987) א
 (חמ 3-648) שר המשפטים

 תקנות השותפויות (דישומ ואגרות) (תיקון), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה-11975, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות השותפויות (רישום ואגרות)3 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנת תיקון תקנה 3
 משנה (ב), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) (א) היה הסכום המוגדל אגרה יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמשים אגורות
 יעוגל כלפי מעלה.

 (ב) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב אגרה על הון מוגדל יעוגל ל־10,000 השקלים
 החדשים הקרובים וסכום של 5,000 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

 ם״ח התשט״ז, עמי 94.

 החלפת התוספת
 הראשונה

 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 ״

 בשקלים חדשים
 או באחוזים

100 
 בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות

 (1) בשותפות כללית
.1 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ׳ 549.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

/ עמ׳ 1950: התשמ״ה, עמ׳ 1510.  3 חוקי א״י, כרך ג
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 בשקלים חדשים
 או באחוזים

 /1° אך לא פחות
 מ־100

0.6% 
0.1% 
100 

 1% אך לא פחות
 מ־100

0.6% 
0.1% 

 לפי התעריף שנקבע
10 
1 

 שבה

150 
250 

 לפי השיעור
 שבתוקף

 בעת התשלום״

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 (2) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

 על ההון המוגבל שעד 50,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 50,000 שקלים חדשים
 ועד 200,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 200,000 שקלים חדשים
 (3) בשותפות מוגבלת זרה

 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד 50,000 שקלים חדשים

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 50,000 שקלים חדשים
 ועד 200,000 שקלים חדשים

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 200,000 שקלים חדשים

 3. בעד פרסום ברשומות

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות

 5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד
 אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה חוץ מהשנה

 נרשמה -
 אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה
 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

 ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987)
 (חמ 3-905)

 תקנות החברות (אגדות וטפסים) (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 387, 391 ו־395 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-
 1983', ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1» 1 . בתקנות החברות (אגרות וטפסים), התשל״ו-21976 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנת

 משנה 1א(א), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) (א) היה הסכום המוגדל אגרה, יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חמשים
 אגורות יעוגל כלפי מעלה.

 (ב) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב אגרת הון, יעוגל ל־10,000 שקלים חדשים
 קרובים וסכום של 5,000 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.
 ק״ת התשל״ו, עמי 2282! התשמ״ה, עמי 1503.
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 החלפת התוספת
 הראשונה

 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:
I 

 בשקלים חדשים או
 באחוזים

100 

 1% אך לא
 פחות מי100

0.6% 
0.1% 

100 
100 
200 
300 
100 

 1% אך לא
 פחות מ־100

0.6% 
0.1% 

 0.6% אך לא
 פחות מ־100

200 

300 
 לפי שיעור

 האגרה
 המשתלמת
 לאחר סוף

 חודש פברואר
 של שנת
 התשלום

 בפועל

 "תוספת ראשונה
 (תקנה 1)

 (א) בקשה לרישום חברה -

 בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת חוץ או חברה לפי סעיף 45
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמי׳ג-1983 (להלן - הפקודה)

 (ב) בעד רישום חברה בעלת הון מניות או חברה לפי סעיף 45 לפקודה,
 אגרת הון -

 על ההון שעד 50,000 שקלים חדשים

 על ההון שמעל 50,000 שקלים חדשים ועד 200,000 שקלים חדשים
 על ההון שמעל 200,000 שקלים חדשים

 (ג) בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות ושמספר חבריה
 לצרכי רישום, בהתאם לאמור בתקנותיה -

 עד 20
 מ־21עד 50

 מעל 50

 (ד) בעד רישום חברת חוץ נושאת רווחים

 (ה) בעד רישום חברת־ חוץ שאינה נושאת רווחים

 בעד הגשת הודעה על הגדלת הון, לא יאוחר מתום המועד להגשת ההודעה,
 אגרת הון -

 על סכום ההגדלה שעד 50,000 שקלים חדשים

 על סכום ההגדלה שמעל 50,000 שקלים חדשים
 על סכום ההגדלה שמעל 200,000 שקלים חדשים

 עם הוצאת מניות הניתנות לפדיון, בין בדרך חתימה על התזכיר ובין י
 בדרך הקצאה - על הסכום הנקוב של המניות שהוצאו כאמור

 אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום -
 אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה
 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

.2 

.3 

.4 
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 בשקלים חדשים
 או באחוזים

 5. (א) חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף 41 לפקודה באופן שהיא
 חדלה להיות חברה פרטית 200
 (ב) חברה המבקשת להירשם כחברה פרטית לפי סעיף 42 לפקודה 200

 6. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום הנקוב
 לצידו:

 (1) עיון בתיק החברה, לגבי כל חברה 10
 (2) עיון בפנקס החברות, לגבי כל חברה 10
 (3) עיון בפנקס השעבודים, לגבי כל חברה 10

 (4) קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת -
 עד 5 עמודי מחשב 10
 לכל עמוד נוסף 2
 (5) אימות, לכל עמוד 2
 (6) צילום, לכל עמוד 1

 (7) אישור צילום, לכל עמוד 2״

ר י ר ם ש ה ר ב  י״זבאבהתשמ׳׳ז(12 באוגוסט1987) א
 (חמ 3-1088) שר המשפטים

 תקנות סימני המסחר (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972י,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לוזוק־יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות

 אלה:

 תיקו! התוספת 1. בתוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר, 21940 -
 הראשונה

 בשקלים חדשים

 (1) בפסקה (א), במקום פרט 7 יבוא:
 ״7. בעד צילום כל מסמר, לכל עמוד

 (2) במקום פסקאות (ג) ו־(ד) יבוא:
 ״(ג) האגרות לפי פסקה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו
 האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד

 כאמור! ׳

 י דיני מדינת ישראל, נוסח וודש 26, עמ׳ 511.
 2 ס״ח התשל׳׳ה, עמ׳ 206.

 3 ע״ר 1940, תוס׳ 2, עמי 192! ק״ת התש״ם, עמי 1130! התשמ״ו, עמ׳ 712.
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 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1

 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור!
 (3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום

 של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן. תחילה

ר י ר ם ש ה ר ב  ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987) א
 (חמ 3-1129) שר המשפטים

 תקנות המדגמים (תיקון מסי 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים' (להלן - הפקודה), ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוקייסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות המדגמים3 - תיקון התוספת
 הראשונה

 בשקלים חדשים

 (1) בפסקה (א), במקום פרט 7 יבוא:
 ״7. בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף 35(2)

' י  לפקודה, לכל עמוד 1

 (2) במקום פסקאות (ג) ו־(ד) יבוא:
 ״(ג) האגרות לפי פסקה.(א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו
 האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד

 כאמור!
 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1

 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור!
 (3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום

 של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן. תחילה

ר י ר ם ש ה ר ב  ב׳ באב התשמ״ז (28 ביולי 1987) א
 (חמ 3-375) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרך ב׳ (א), עמ׳ 1076¡ סייח התשכ״א, עמ׳ 16.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 חוקי א״י, כרך ג׳ (א), עמ׳ 1910¡ ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2560¡ התשמ״ו, עמ׳ 713.
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 תקנות הביטוח הלאומי(ניכוי מענק לפי פרק ג לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ו2)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ׳׳ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 143 (ו) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולבן,
 התשכ״ח-1968', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי(ניכוי מענק לפי פרק ג לחוק מקיצבת נכות לפי פרק
/ במקום ״עד יום כ״ו באלול התשמ״ו(30 בספטמבר 1986)״ יבוא ״עד יום ז׳

 ו2), התשמ״ד-21984
 בתשרי התשמ׳׳ח (30 בספטמבר 1987)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באלול התשמ״ו (30 בספטמבר 1986).

ה קצב ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 כ״ט בתשרי התשמ״ז(1 בנובמבר 1986)
 (חמ 3-1777)

 0״ח התשכ״ח, עמי 108! התשמ״א, עמי 74! התשמ״ו, עמי 208.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 1960! התשמ״ו, עמי 172.

 תיקון תקנה 6

 תחילה

 תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות
 בשל שומה סופית) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 178 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה
 סופית), התשמ״ו-21986 (להלן - התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 ״״שנת מעבר״ ו״שנת מם״ - כמשמעותן בסעיף 32 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מס׳ 71),
 התשמ״ז-31987״.

 2. בתקנה 2א לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג) הוראות תקנות משנה(א) ו־(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי שומה עצמית

 על הכנסתו של מבוטח בשנת המעבר ובכל שנת מס שלאחריה.״

 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות -
 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״שנקבעה בשומה או בשומה העצמית לשנת הכספים
 1985, לפי הענין״ יבוא ״ששימשה יסוד לחישוב הפרשי דמי הביטוח״ ובמקום ״חישוב
 הגימלה המגיעה למבוטח לפי ההכנסה שנקבעה בשומה העצמית לשנת הכספים 1985״
 יבוא ״חישוב הגימלה המגיעה למבוטח לפי ההכנסה שנקבעה בשומה העצמית כאמור

 בתקנה 2א״;

 (2) בתקנת משנה (ב) -

 (א) בפסקה (4), במקום ״לשנת הכספים 1985״ יבוא ״לשנת הכספים 1985, לשנת
 המעבר או לכל שנת מס שלאחריה״!

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 2א

 תיקון תקנה 3

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108! התשמ״ז, עמי.80.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 409, ועמי 1124.

 3 ם״ח התשמ״ז, עמי 2.
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 (ב) בפסקה (5), במקום ״בשנת הכספים 1984 או 1985״ יבוא ״בשנות הכספים
 1984 או 1985, בשנת המעבר או בכל שנת מס שלאחריה״.

 4. בתקנה 4(א) לתקנות העיקריות, במקום ״לפי תקנה 2 על פי שומה לשנת כספים 984!״ , תיקון תקנה 4!
 יבו1א ״ל^י תקינוית אלה״.

 5. בתקנה 6 לתקנות העיקריות - •תיקון תקנה 6

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) חושב הפרש דמי ביטוח לפי תקנות 2 או 2א והתברר כי ההפרש בחישוב שנתי
 אינו עולה על 50 שקלים חדשים, לא ישולם ההפרש למבוטח ולא יידרש ההפרש
 מהמבוטח, לפי הענין! הוראה זו באה להוסיף על הוראות תקנה 15(ד) לתקנות

 הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי״ד-41954, ולא לגרוע מהן״!

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״5 שקלים חדשים״ יבוא ״10 שקלים חדשים״.

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בתמוז התשמ״ז (1 ביולי 1987). תחילה

ב צ  ז׳ באב התשמ״ז(2 באוגוסט 1987) משה ק
 >חמ 0-601 שר העבודה והרווחה

 4 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 469¡ התשמ״ז, עמ׳ 409.

 תקנות התכנון זהכגיה (בקשה להיתד, תגאיו ואגדות) (תיקון מס׳ 6),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשמ״ה-1965', ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל־&2197 - תיקון התוספת
 השניה

 (1) בחלק הי, סעיפים 5.31 ו־5.40 - בטלים:
 (2) בחלק ז׳ -

 (א) בסעיף 7.66.01(ג), במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) ינהגו ביחידת דיור שבה תותקן מערכת פתוחה, לפי האמור בסעיף

¡"7.66.03 
 (ב) בסעיף 7.66.03, במקום ״למעט הסעיף 3.9 בו״ יבוא ״למעט סעיף 3.9 שבחלק

 4 לאותו תקן״.

ר י מ ק ש ח צ  ז׳ בשבט התשמ״ז (6 בפברואר 1987) י
 מומ 3-347) ראש הממשלה ושר הפנים

 1 ס״ח התשכ״ד,, עמ׳ 307.

 2 ק״ת חתש״ל, עמ׳ 1841¡ התשמ״ו, עמ׳ 1330.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(שינוי התוספת השלישית
 לחוק) (מס׳ 43), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1, בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (171)2 יבוא:

 (172) שירות רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברי הבורסה לניירות ערך
 בתל־אביב, שאינם תאגידים בנקאיים;

 (173) שירותי אוכל באמצעות מכונות אוטומטיות;

 (174) שירותי צילום, למעט שירותי פיתוח סרטי צילום והדפסת תמונות על ידי
 מעבדות.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד באלול התשמ׳׳ז (8 בספטמבר 1987).

ם י ס נ ה ש ן מ ו ר ש ל א י ר  ט״ו באב התשמ׳׳ז(10 באוגוסט 1987) א

 תיקון התוספת
 השלישית

 תחילה

 (חמ 3-1977) שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ס״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 218! התשמ״ז, עמ׳ 1118.

 הודאות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 9), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954', לאחר התייעצות עם
 הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור: א

 1. בסעיף 6 להוראות בנק ישראל(נכסים נזילים), התשל״א-21971, אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) פקדון צמוד שהופקד אחרי ט״ז באב התשמ״ז (11 באוגוסט 1987),
 אם הוראות סעיף 9ג אינן חלות עליו 100%״

 2. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״ה באב התשמ״ז (20 באוגוסט 1987).

 תיקון סעיף 6

 תחילה

ו נ ו ר ל ב א כ י  מ
 נגיד בנק ישראל

 כ״ב באב התשמ׳׳ז (18 באוגוסט 1987)
 (חמ 3-106)

 ס״ח התשי״ד, עמי 192.
 ק״ת התשל״א, עמי 690! התשמ״ז, עמי 991.

 תיקון סעות
 בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת השניה לחוק)(מס׳
 13), התשמ״ז-1987, שפורסם בקובץ התקנות 5037, התשמ״ז, עמ׳ 1010, בפסקה (392), במקום

 "48.05.2000״ צ״ל ״48.01.3090! 805״.

 (חמ 3-1976)
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