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 קובץ התקנות
׳ב 5447 2 ביוני 1992 ׳  א׳ בסיון התשנ

 עמוד

, התשב״ב-1992 1122 ( ן ו(תיקו ת לפיקוח על יצוא הצמח ומוצרי ו נ ק  ת

ן)(מם׳ 2), התשנ״ב-1992 1125 ו ת רשי ו ר ג א ) ה ר י מ  הודעת חוקרים פרטיים ושירותי ש

, פרטי רישום וטפסים)(מס׳ 2), התשנ״ב-1992 1126 ת ו ר ג א ) ת ו ר ב ח  הודעת ה

(מס׳ 2), התשנ״ב-1992 1128 ת) אגרו הלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ו ו נ ם(  הודעת הפטנטי

׳ 2), התשנ׳׳ב-1992 1129 ס מ ) ק ס  הודעת רישום שמות ע

׳ 2), התשנ״ב-1992 1130 מס ) ן  הודעת שמאי מקרקעי

׳ 2), התשנ״ב-1992 1130 ס מ ) ( ת ו ר ג א ) ן י ע ק ר ק מ  הודעת ה

׳ 2), התשנ״ב-1992 1135 (מס ת) רו אג ם ו רישו ת( ו י ו תפ  הודעת השו

׳ 2), התשנ׳׳ב-1992 1136 ס מ ) ( ת ו ר ג א ) ן ו ב ש  הודעת רואי ח

ן)(מס׳ 2), התשנ׳׳ב-1992 1137 ו ת נוטרי רו אג ם( י נ ו י טר ו  הודעת הנ

 הודעת הסיוע המשפטי(מם׳ 3), התשנ״ב-1992 1138

ת לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשנ״ב-1992 1141 יצבו (התי ן ת ביטחו רו  צו שי



 תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (תיקון), התשנ״ב-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי״ד--1954'/ ולאחר
ת אלה: ו  התייעצות בועדה מייעצת, אני מתקין תקנ

, בסופה יבוא: 2 ת לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשל״ט-1979 ו  תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לתקנ
 השניה

 ״חלק ל״ב

( \ » ו * \inifera 1תקן ענבים (״ 

צרת  1. הגדרת התו

 בחלק זה -

 ״ענבים״ - ענבי מאכל מזני..vitis 1 המסופקים בצורה טריה לצרכן, למעט ענבים
 לתעשיה!

ר שמשקלו 7 גרם או יותר: ג ר ר גדול״ - ג רג  ״ג

רגר שמשקלו הממוצע קטן מ־7 גרם. ר קטן״ - ג רג  ״ג

כות  2. דרישות אי

 א. דרישות איכות יסודיות:

 1. בכפוף להוראות המיוחדות לכל סוג והסבילות המותרת, על אשכולות הענבים
 והגרגרים להיות:

- שלמים!

- בריאים!

- בעלי שדרה ירוקה ורעננה!

- נקיים למעשה מכל סימן נראה לעין של חומר זר!

- חופשיים מסימני מזיקים ומחלות!

: - חופשיים מרטיבות חיצונית בלתי רגילה, להוציא מים שהתעבו

- חופשיים מטעם וריח זרים!

- חופשיים מזטרת רכה!

ת נורמלית! - בשלים ובעלי התפתחו

- בעלי צבע אופייני לזן.

ם לחוצים שצורתם לות בעלי גרגרי  2. אשכולות הענבים לא יהיו צפופים מדי(אשכו
 עוותה) או דלילים מדי (אשכולות שאינם מלאים או אשכולות שבהם פיזור

 הגרגרים לאורך השדרה איננו אחיד).

 3. אשכולות הענבים ייבצרו וייארזו בזהירות ובמצב הבשלה אשר יאפשר עמידה
 בטיפול ובמשלוח ויבטיח הגעה ליעד במצב מניח את הדעת.

 4. (א) דרגת ההבשלה המזערית של הענבים תיקבע, בהתאם לזנים, על פי שיעור
כר לחומצה, כמפורט להלן:  כלל מוצקים מסיסים (להלן - כ.מ.מ) והיחס סו

 ס״ח התשי״ד, עמי 137¡ התשכ׳׳ח, עמי 56.
 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 577: התשמ״ח, עמ׳ 675: התשמ׳׳ט, עמ׳ 1244.
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 מדדי הבשלה
 שם הזן נ,מ,מ, באחוזים יחם סוכר לחומצה

 פרלט 14.5 17:1

 טומפסון (םולטנינה) 16.0 18:1

 סופריור 14.0

 פליים םידלם 15.0 18:1

 (ב) המנהל רשאי, בהתייחס לתנאי העונה ואזורי הגידול, לאשר ענבים ליצוא
 כאשר דרגת הבשלתם עונה על דרישות מדד הבשלה אחד בלבד, כפי

 שיקבע.

 (ג) בזנים חדשים ייקבעו דרגות הבשלה מזעריות בידי המנהל.

 ב. סיווג:

 ענבים יסווגו לשני סוגי איכות כמוגדר להלן:

:Extra 1. סוג ״מעולה״ 

ג זה יסווגו ענבים בעלי איכות מעולה, בעלי אשכולות אופייניים לזן, ללא  בסו
 פגמים בצורה, בגודל ובצבע, בעלי גרגרים מוצקים, מחוברים היטב, מפוזרים
ג זה יותרו פגמי זג שטחיים  במידה שווה לאורך השדרה וללא פגיעה בפלומה. בסו
ת של הפרי.  מאוד שלא ישפיעו על המראה הכללי, האיכות וכושר ההשתמרו

 2. סוג 1:

ג זה יסווגו ענבים בעלי איכות טובה, בעלי אשכולות אופייניים לזן בצורה,  בסו
 בגודל ובצבע, בעלי גרגרים מוצקים, מחוברים היטב וככל האפשר ללא פגיעה

 בפלומה.

תו של  יותרו הסטיות הבאות בתנאי שלא יפגעו במראה הכללי ובכושר השתמרו
ותר וסטיה קלה  הפרי: עיוותים קלים, שינויים קלים בצבע, מכת שמש קלה בי

 בפיזורם הסדיר של הגרגרים לאורך השדרה.

 3. מיון לנודל

ר ג ר  א. אשכולות הענבים ימוינו לפי משקלם. משקל מזערי של אשכול יהיה בזנים בעלי ג
ר קטן: בסוג מעולה רג ג 1- 200 גרם, ובזנים בעלי ג ג מעולה - 250 גרם ובסו  גדול: בסו
ור יהיה המשקל המרבי לאשכול בסוג 1- 900 - 200 גרם ובסוג 150-1 גרם! בזן סופרי

 גרם.

 ב. הגרגרים ימוינו על פי קוטר או משקל, כמפורט להלן:

 קוטר מינימלי משקל מינימלי
 הזן של גרגר במ״מ של גרגר בגרמים

 פרלט 16
 טומפםון 17 4

 סופריור 18
 פליים סידלם 16

ך מיון  ג. המנהל רשאי, בהתייחס לתנאי העונה ואזורי הגידול, לאשר ענבים ליצוא תו
ר על פי קוטר, משקל או אורך הגרגר, כפי שיקבע. רג  גודל הג

 ד. בזנים חדשים ייקבעו דרישות המיון בידי המנהל.
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לות  4. סבי

 הסבילות באיכות ובמיון לגודל תיקבע על פי משקל אשכולות הענבים בכל מדגם, שאינם
 עונים על דרישות סוג האיכות המסומן על המכל! לענין זה, ״מדגם״ -י מספר המכלים שבדק

 המבקר.

ת באיכות: לו  א. סבי

 1. סוג ״מעולה״ Extra - בכל מדגם יהיו לא יותר מ־5% ממשקל של אשכולות
ג 1.  ענבים שאיכותם אינה תואמת דרישות הסוג, אך תואמת דרישות סו

ג 1 - בכל מדגם יהיו לא יותר מ־10% ממשקל של אשכולות ענבים שאיכותם  2. סו
יתנת לצריכה.  אינה תואמת דרישות הסוג, אך נ

לוגרם של אשכולות הענבים ר נשירה של עד 10 גרגרים לכל קי ת ו  3. בכל הסוגים ת
 במדגם.

ת במיון לגודל: לו  ב. סבי

 1. בגודל האשכול -

ג ״מעולה״ Extra - בכל מדגם לא יהיו יותר מ־10% ממשקל של  א. סו
ג 1.  אשכולות ענבים שאינם עומדים בדרישות הסוג אך תואמים דרישות סו

ל מדגם לא יהיו יותר מ־10% ממשקל של אשכולות ענבים שאינם כ ג 1- ב  ב. סו
ת מ־150 גרם בזנים  עומדים בדרישות הסוג, ובלבד שמשקלם אינו פחו

ר קטן. ג ר ר גדול וי120 גרם בזנים בעלי ג ג ר  בעלי ג

ר - רג  2. בגודל הג

ר חריגה עד 10% ממשקל הגרגרים במדגם אשר גודלם ת ו  בשני סוגי האיכות ת
ר חריגה עד ת ו ור שבו ת , למעט בזן סופרי  אינו תואם את דרישות הגודל שנקבעו

.20% 

 5. אריזה ומצג

 א. אחידות:

ג האיכות ודרגת ההבשלה. נת מקור הענבים, הזן, סו  תכולת כל מכל תהיה אחידה מבחי
ר ג ר ג ״מעולה״ Extra יהיו אשכולות הענבים זהים בגודל ובצבע ובעלי גודל ג  בסו

 אחיד,-
ג 1 יהיו אשכולות הענבים זהים, ככל הניתן, כצבע ובגודל הגרגר. החלק הנראה  בסו

 לעין של המכל חייב לייצג את התכולה כולה.

 ב. אריזה:

 הענבים ייאדזו באופן שיבטיח את הגנתם הנאותה.

 בשני סוגי האיכות ייארזו האשכולות בשכבה אחת.

 חומרי האריזה יהיו חדשים, נקיים ובאיכות שתמנע כל נזק חיצוני או פנימי לענבים.

ת ניירות ומדבקות לסימון הפרי, מותר ובלבד שהדיו  השימוש בחמרי אריזה, לרבו
 והדבק בלתי רעילים.

 מכל לא יכיל כל חומר זר למעט המרי הגנה על הענבים.
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רת סידור תר להשאיר בקצה שדרת האשכול ומורה שארכה לא יעלה על 5 ס״מ, כצו  מו
 ומצג.

ן  6. כימו

ת למחיקה, תנ י  ן! ל הדופן החיצונית של כל מכל יצויינו בלועזית, בצורה ברורה ובלתי נ
 הפרטים הבאים:

ת האריזה או קוד מוכר! נ ח  1. שם היצרן או מספרו או שם ת

. שם היצואן ומען או קח־ מוכר: 1 

 3. שם התוצרת:

 1. שם הזן:

;Produce of Israel :נ!. המלים 

ג האיכות!  6. סו

 7. משקל נטו!

 a. פרטים נוספים, שאישר המנהל, בהתאם לדרישות ארץ היבוא.״

 2. בטלים - ^ ביטיל

; 3 ת לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא ענבים), התשט״ו-1955 ו נ  (1) תק

- ט ״ ל ש ת ת לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא ענבים) (תיקון), ה ו  (2) תקנ
;41979 

. 5 ת חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ״א-1981 ת אגרו ו ספת לתקנ  (3) פרט 3 בתו

 כ״ג נואייר התשנ״ב (26 במאי 1992)

ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-651) י
ר החקלאות _ ש _ . 

 1 ק״ו. התשט״ו, עמי 1134.

 4 ק״ו. התשל״ט, עמי 709.

 5 ק״ו. התשמ׳׳א, עמי 1564.

 הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה(אגרות רשיון) /מס׳ 2), התשנ״ג-992ו

ת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנ
1 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  (מס׳ !;), התשל״ג-1973

״ב הגדלת סכומים ת מיום ל׳ בסיון התשנ ו  1 . עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנ
 (1 ביולי 1992) כך:

 ״(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 413

 (2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1035

 י ק׳׳ה התשל׳׳ג, עמי 1540! התשמ״ז, עמי 1240; התשנ״ב, עמי 495.
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 כשקלים חדשים

 (3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1035

 (4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
 לפי סעיף 18(א) לחוק 1035

 (5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 51״

 כ״ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)
ן ג מ ו ם ק ל י י  (חמ 3-1172) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת החברות (אגדות, פרטי רישום וטפסים) (מסי 2), התשנ'׳כ-992ו

ת (אגרות, פרטי רישום וטפסים), ת החברו ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנ
 התשמ״ט-1989' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ת מיום ל׳ בסיון ו  הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנ
״ב (1 ביולי 1992) כדלקמן:  התשנ

 "תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים

 1. (אי) בקשה לרישום חברה -
ת חוץ או חברה לפי ר ב  בעד הגשת בקשה לרישום חברה או ח

2 (להלן - ת [נוסח חדש], התשמ״ג-1983  סעיף 45 לפקודת החברו
 הפקודה) 208

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

 על ההון שעד 120,000 שקלים חדשים 1% אך לא פחות מ־208

 על ההון שמעל 120,000 שקלים חדשים ועד 410,000 שקלים חדשים 0.6%

 על ההון שמעל 410,000 שקלים חדשים 0.1%

ת שאין לה הון מניות ושמספר גבלת בערבו  (ג) בעד רישום חברה מו
ותיה -  חבריה לצרכי רישום, בהתאם לאמור בתקנ

 עד 20 208

 מ־21עד50 208

 מעל 50 413

 (ד) בעד רישום חברת חוץ נושאת רווחים 621

ת חוץ שאינה נושאת רווחים 208 ר ב  (ה) בעד רישום ח

 1 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 899! התשנ״ב, עמ׳ 495.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 או כאחוזים

 1% אך לא פחות מ־208

0.6% 

0.1% 

 0.6% אך לא פחות מ־208

413 

621 

 לפי שיעור האגרה
 המשתלמת לאחר

אר  סוף חודש פברו
ם ת התשלו  של שנ

 בפועל

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

 על סכום ההגדלה שעד 120,000 שקלים חדשים

 על סכום ההגדלה שמעל 120,000 שקלים חדשים ועד

 410,000 שקלים חדשים

 על סכום ההגדלה שמעל 410,000 שקלים חדשים

ל ות לפדיון, בין בדרך חתימה ע יתנ  עם הוצאת מניות הנ
 התזכיר ובין בדרך הקצאה - על הסכום הנקוב של

 המניות שהוצאו כאמור

ת הרישום - ת לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנ  אגרה שנתי

 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

413 

413 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

1 

 2׳׳

ותיה לפי סעיף 41 לפקודה  (א) חברה פרטית המשנה את תקנ
 באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית

 (ב) חברה המבקשת להירשם כחברה פרטית לפי סעיף 42 לפקודה

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

 (1) עיון בתיק החברה, לגבי כל חברה

ת, לגבי כל חברה  (2) עיון בפנקס החברו

 (3) עיון בפנקס השעבודים, לגבי כל חברה

ת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת - ל ב  (4) ק

 עד 5 עמודי מחשב

 לכל עמוד נוסף

 (5) אימות, לכל עמוד

 (6) צילום, לכל עמוד

 (7) אישור צילום, לכל עמוד

.4 

.5 

.6 

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

״ב (26 במאי 1992)  כ׳׳1: באייר התשנ
 (חמ 3-2165)
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 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס׳ 2),
 התשנ״ב-992ו

ת הפטנטים(נהלי הלשכה, סדרי ו (ה) של התוספת השניה לתקנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן
1 (להלן - התוספת השניה), אני מודיע לאמור:  הדין, מסמכים ואגרות), התשכ״ח-1968

) של התוספת השניה החל א ) ן ט  הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף ק
 ביום ל׳ בםיון התשנ׳יב (1 ביולי 1992) כדלקמן:

 שקלים חדשים

 ׳׳(א) 1. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 11 (א) לחוק 413

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 169 ו־170 לחוק 83

ת ש ק ו יידחה תאריך ב  (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותי
 הפטנט לפי סעיף 23 לחוק 83

 (ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה
 לפטנט לפי סעיף 169 לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו 83

 (ד) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף 69 לחוק 83

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
 לפי תקנה 35(א) 208

ות 5(א) או 87(ג) להארכת כל מועד,  4. עם הגשת בקשה לפי תקנ
 בעד כל חודש או חלק ממנו 17

 5. (א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד
 מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 117, 133, 170 ו־171 לחוק

ת 81, 100 ו־195 208 ו  וכן תקנ

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי
 תקנה 42 או 46(א) 208

 (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 208

 (ד) עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו

 לפי סעיף 65 לחוק 208

 6. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:

 (א) אגרה לפי סעיף 56 כדי שהפטנט יהיה בתוקף מיום מתן
 הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט פטור מאגרה

 (ב) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך
 הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 41

 (ג) לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה
 נוספת של ארבע שנים 621

 (ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 1,239

 (ה) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים 1,447

 ק׳׳ת התשכ׳׳ח, עמ׳ 1104: התש׳׳ם, עמ׳ 1008! התשנ״ב, עמ׳ 497.
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 בשקלים חדשים

רת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים  (ו) אג
 מיום מתן הפטנט - יהיה בתוקף לכל תקופתו 3,102

ב לשם רישום ת כ  7. (א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או ב
 כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת הבקשה

 להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק 62

 (ב) אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק 62

 8. בעד אישור או העתק כל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
 סעיף 168(ב) לחוק 13

 9. (א) בעד צילום פירוט, שרטוט או כל מסמך, לפי סעיף 168(ב)
 לחוק, לכל עמוד 1

 (ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 168(ב)
 לחוק, לכל עמוד 2

 (ג) נדרש הצילום תוך שבוע, לכל עמוד 13

 10. אגרת פרסום דמי הפרסום שהודעה
 עליהם מתפרסמת

 מעת לעת״

 כ״ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)
ן מ ג ו ל ם ק י י  >חמ 3-884) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת רישום שמות עסק (מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

, אני ת רישום שמות עסק, 1935' (להלן - התקנות) ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנ
 מודיע לאמור:

ת מיום ל׳ בסיון י. הגדלת סכומים ו  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנ
׳ב (1 ביולי 1992) כדלקמן:  התשנ׳

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק 104

 2. עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום 104

 3. בעד כל תעודת רישום 51

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 20

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
 רשומה, לכל עמוד "2

 ׳!״ר 1935, תוס׳ 2, עמ׳ 639, ק״ת התשמ״ז, עמי 1241: התשנ׳׳ב, עמ׳ 486.
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 האגרה
 בשקלים חדשימ

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
ל משרד המשפטים  המנהל הכללי ש

 6. צילום, לכל עמוד

 7. אישור צילום, לכל עמוד

 כ״ג באייר התשנ׳׳ב (26 במאי 1992)
 (חמ - 3-1387)

 הודעת שמאי מקרקעין (מס׳ 2), התשנ״ב-992ן

. ן - התקנות) להל ) 1 1963- ות שמאי מקרקעין, התשכ״ג  בתוקף סמכותי לפי תקנה 46(ג) לתקנ
 אני מודיע לאמור:

ת מיום ל׳ בסיון התשנ׳׳נ: ו ה 46(א) לתקנ  הגדלת סכומים 1 . עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנ
 (1 ביולי 1992) כדלקמן:

 ״(א) אלה האגרות שיש לשלם:
 בשקלים חדשים

ה 2) 208 נ ק ת ) ס ק נ פ  (1) רישום ב

 (2) בחינות (תקנה 7) -

נות מוקדמות, לכל נושא 104  (א) בחי

נות סופיות, לכל נושא 124  (ב) בחי

ה 15), לכל נושא 51 תקנ ת( ו נ  (3) בקשה לפטור מבחי

ה 17) 51 נ ק ת ) ה ח מ ת מ  (4) רישום כ

ה 25) 51 נ ק ת ) ת ו ח מ ת  (5) אישור גמר ה

ה 28) 51 תקנ ת( פת ההתמחו  (6) בקשה לקיצור תקו

 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין 308״

 כ״ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)

ן מ ג ו ל ם ק י י  (חמ 3-320) ח
ל משרד המשפטים  המנהל הכללי ש

 1 ק״ת התשכ׳׳ג, עמ׳ 1443¡ התשמ״ז, עמ׳ 1278: התשנ״ב, עמי 487.

 הודעת המקרקעין (אגרות) (מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

ת המקרקעין (אגרות), התשל״ה-1974' (להלן - ו קף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנ  בתו
, אני מודיע לאמור:  התקנות)

ת מיום ל׳ בסיון התשנ״ב(1 ו  הגדלת סכומים 1 . עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנ
 ביולי 1992) כדלקמן:

 1 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 222: התשמ״ז, עמי 1264¡ התשנ״ב, עמי 487.
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 "תוספת
 (תקנה 2)

ת לרישום ולשירותים האחרים  !:שכירות, במשכנתאות, ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרו
ת ולהקלות ולשאר ההוראות שבפרק ב׳  כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחו

ספת לפי הענין. ת, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתו ו  לתקנ

רות משנה והעברתן -  1. שכירות, שכי

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

 (1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
ות השכירות או  מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנ
 שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר,
 ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־51 שקלים חדשים: דין חלק של שנה כדין שנה:

פת השכירות את התקופה המרבית שאליה יכולה  (2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקו
 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

ת  (2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשו
- ( 1 ) ה ק ס פ  הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור ב

 תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור - 51 שקלים חדשים.

פת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד ת שכירות או שכירות משנה יראו כתקו ר ב ע ה  (ג) ב
פתה  תום תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתה עמה ברירה להאריך את תקו
פות שבהן יכולים פת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל התקו  יראו כתקו

 להאריכה לפי הברירה.

בו של המשכיר בת קרו  (ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטו
 או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ׳ 51

 שקלים חדשים.

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

 (ו) תיקון תנאי השכירות -

פת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה  (1) אם הוארכה תקו
 שהוספה!

פת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה  (2) אם קוצרה תקו
 שנגדעה!

 (3) בכל מקרה אחר - 51 שקלים חדשים.

ה - ת נ כ ש  2. מ

 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה - 51 שקלים
 חדשים!
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 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה - 51 שקלים חדשים:

 (1) העברת משכנתה:

 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה:

 (3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעיסקת המשכנתה, או בשם
 החייב:

ת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל ר ב ע  (4) ה
 עזבונו:

 (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

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

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 51 שקלים חדשים.

 ירושה -

 3. (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 51 שקלים חדשים.

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

ת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של ר ב ע  (ג) ה
 יורש, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 51 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 ־• 51
 שקלים חדשים.

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

 התקופה.

 4. רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזכיז -

סף לכל אגרה אחרת המשתלמת ו נ  עם רישום ההערה תשולם אגרה בסן־ 51 שקלים חדשים, ב
רת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם אחת בלבד. ת אג ספת זו, אולם אין לגבו  לפי תו

 5. פיצול (פרצלציה) ואיחוד -

 (א) בעד פיצול - 51 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול:

ת  (ב) בעד איחוד ״ 51 שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם אחרו
 לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 ־ ס״ח התש״ט, עמ׳ 13: התשל״ז, עמ׳ 86.
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 6. נ:תים משותפים -
 בשקלים חדשים

 (א) רישום בית משותף -

 (1) בעד בקשה לרישום בית בפנקם הבתים המשותפים 51

 (2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה 31

 (ב) תיקון צו רישום -

 (1) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 51

 (2) עם הגשת טענות 51

 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 31

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

 (1) בעד הבקשה לביטול 51

 (2) עם הגשת טענות 51

 (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
ן ולבניה או נובעים  בביצוע הוראה של הועדה המקומית לתכנו
 ממנה, יהיו הבקשה לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה:
פת השבועיים האמורה אם נוכח  המפקח רשאי להאריך את תקו

 כי מן הצדק לעשות כן.

ן מוסכם - י ו  ו:ד) רישום תקנ

 (1) בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 51
 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם 51

 וה) הכרעה בסכסוכים -

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

 וו) בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות - פטור מאגרה.

כס  7. ו:סחים והעתקים מפינקסים וממסמכים - בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נ
- ר בו י  או זכות או מסמך הקשו

 ל־5 דפי צילום או חלק מהם 29

 ל־10 דפים נוספים או חלק מהם 19

 לכל הדפים הנוספים או חלק מהם 19

 8. עיון -

 !:עד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון 29

ס - ק נ פ  9. תיקון ב

ן (ניהול ת המקרקעי ו ה 90 לתקנ  וא) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח כאמור בתקנ
ת הרישום), אם הטעות נגרמה בעטיו של הרשם ו ן - תקנ (להל 3  ורישום), התש״ל-1969

- פטור מכל אגרה: בכל מקרה אחר - 51 שקלים חדשים.

 3 ק״ח התש׳׳ל, עמ׳ 657! התש׳׳ם, עמי 1048.
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 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק - פטור מאגרה.

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

ן -  10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעי

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 104 שקלים חדשים! אם משתתפים בביצוע יותר
 מעובד אחד - תוספת של 104 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

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

 11. רישום זיקת הנאה -

ל רישום לגבי החלקה הכפופה ובעד  (א) בעד רישום זיקת הנאה - 51 שקלים חדשים, בעד כ
 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 - 31 שקלים חדשים.

ן - 2% משוויים של המקרקעין או של ן או של זכות במקרקעי  12. רישום ראשון של מקרקעי

 הזכות.

 13. הערת אזהרה -

 (א) בעד רישום הערת אזהרה -

 (1) בעד כל רישום - 51 שקלים חדשים.

 (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים המשותפים
 והבית נבנה על מספר חלקות - 51 שקלים חדשים בעד רישום הערת האזהרה על כל י)

 החלקות.

ת מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו על  (3) היה נושא הערת האזהרה דירה בבי
 מספר חלקות - 51 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את ההערה

 לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 31 שקלים חדשים.

ת - ו ר ש בלת כ  14. הערה על הג

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום - 51 שקלים חדשים.

 15. הערה על הצורך בהסכמה -

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 51 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 31 שקלים חדשים.

ת בקשה - ר ג  16. א

למעט בקשה לנסח רישום) - 13  (א) בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם(
 שקלים חדשים, בנוסף לאגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.

ם כי המסמכים שצורפו ש ר ה ט י ל ח ה ן ו  (ב) הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעי
וספת , בעד בקשה נ א) )  לבקשה אינם קבילים - תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן

 שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.
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ת לרישום עסקה - י מקום הסמכו ו נ  17. עי

 0!) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
 הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 51 שקלים חדשים לכל עסקה.

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

 18. שינוי שם -

, פטור מכל אגרה. 4  רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז-1956

 19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 31 שקלים חדשים.

 20. רישום זכות קדימה -

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 51 שקלים חדשים.

 (1:) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 31 שקלים חדשים.

ת זו - 51 שקלים חדשים.״ פ ס ו ת  21. כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה ב

 כ״ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 3-648) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

, אני ן - התקנות) ל ה ל ) 1 ( ת ו ר ג א ת השותפויות (רישום ו ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנ

ת מיום ל׳ בסיון הגדלת סכומים ו  1 . עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנ

 סייח יזתשט״ז, עמ׳ 94! התשל״ה, עמי 148.

,  מודיע לאמור:

״ב (1 ביולי 1992) כדלקמן:  התשנ

 תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 בשקלים וזדשים
 או באחוזים

 1. בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:

 1% אך לא פחות מ־208

0.1% 

0.6% 

208 

208 

 (א) בשותפות כללית 208

גבלת זרה - גבלת שאינה שותפות מו  (ב) בשותפות מו

גבל שעד 120,000 שקלים חדשים  על ההון המו

גבל שמעל 120,000 שקלים חדשים ועד  על ההון המו

 410,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 410,000 שקלים חדשים

גבלת זרה  (ג) בשותפות מו

 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 1950: ק״ת התשמ״ז, עמי 1269! התשנ״ב, עמ׳ 492.
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 בשקלים חדש״ם
 או באחוזים

־ ״ ק ב ג ו ן מ ו  בעד הגשת הודעה על הגדלת ה

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד 120,000 שקלים חדשים 1% אך לא פחות מ־208

גבל שמעל 120,000 שקלים חדשים ועד  על סכום הגדלת ההון המו
0.8% 

0.1% 

קבע  לפי תעריף שנ

20 

1 

308 

518 

קף  לפי השיעור שבתו
 בעת התשלום״

.2 

 410,000 שקלים חדשים

גבל שמעל 410,000 שקלים חדשים ל סכום הגדלת ההון המו  ע

 3. בעד פרסום ברשומות

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות

 5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד

 6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה חוץ
 מהשנה שבה נרשמה

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 כ״ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)
(3-905 an) 

 הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס׳ נ), התשג״ב-992ו

, אני מודיע לאמור: ת רואי חשבון, התשט״ז-1955' ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 47(ג) לתקנ

״ב ת מיום ל׳ בסיון התשנ ו נ ב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 47(א) לתק ק  1 . ע
 (1 ביולי 1992) כדלקמן:

 ״(א) ואלה האגרות שיש לשלם:

נות ~ בשקלים חדשים  (1) בחי

/ נות ביניים חלק א ל נושא בחי כ  (א) בקשה לגשת לבחינה ב
 ביניים חלק בי• ובחינה סופית חלק אי, וכן בקשה לגשת
ות השלמה או נ נה שבה הורשה המועמד לגשת לבחי  לבחי

 שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר 167

ות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב׳ נ  (ב) בקשה לגשת לבחי
 וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת

ות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית נ  לבחי
 במועד אחר 308

ת ביניים או נ  (ג) בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחי

 בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳ 51

ותר לא תעלה  על בקשה לפטור משבעה נושאים או י

 האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה.

 הגדלת סכומים

 ק״ת התשט״ז, עמי 34; התשמ״ז, עמ׳ 1239; התשנ״ב, עמי 493.
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 בשקלים חדשים

 (ד) ערר על בחינה 308

ת -  (2) התמחו

 (א) בקשה להירשם כמתמחה 51

 אולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל רואה
 חשבון אחר, מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את
ל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות שלדעת היושב ראש  הרג
תו אצל רואה  אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך בהתמחו
וספת עם הגשת הבקשה  יי החשבון הקודם, אין לשלם אגרה נ

 כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר.

ר מחובת התמחות 51  (ב) בקשה לשחרו

 (3) בקשה לרשיון רואה חשבון 413

ת -  (4) אגרה שנתי

 (א) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון עד שנתיים 413

 (ב) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון משנתיים עד 5 שנים 828

 (ג) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון מעל 5 שנים 1,239

 (ד) לרואה חשבון שכיר - מחצית האגרה השנתית המוטלת על רואה חשבון בעל ותק
 זהה:

 (ה) לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר - חמישית האגרה השנתית המוטלת על רואה
 חשבון בעל ותק זהה!

ך חודש אלול, שאינו רוצה  (ו) רואה חשבון, שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה תו
ם , יהא פטור מתשלו  לשמש רואה חשבון בשנה המתחילה בחודש תשרי שלאחריו
 אגרה שנתית החל מחודש תשרי האמור ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר

 למועצה שהוא רוצה להמשיך לשמש רואה חשבון.״

״ב (26 במאי 1992)  כ״ג באייר התשנ
ן מ ג ו ל ם ק י י  (חמ 0-665 ח

ל משרד המשפטים  המנהל הכללי ש
 יושב ראש מועצת רואי חשבון

 הודעת הגמזדימיס (אגרות גוטדיון)(מס׳ 2), התשג״נ-992ז
1 ^ ד ד - ז ״ ל ש ת ת הנוטריונים (אגרות נוטריון), ה ו קף סמכותי לפי תקנה 3(ד) לתקנ  בתו

, אני מודיע לאמור:  (להלן - התקנות)

״ב הגדלת סכומים ת מיום ל׳ בסיון התשנ ו נ ת 1 ו־2 לתק ו נ  1 . !נקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תק
 (1 ביולי 1992) כך:

 ״אגרת רשיון 1. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 לחוק היא
 413 שקלים חדשים.

 1 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1724¡ התשמ״ז, עמי 1278! התשנ׳׳ב, עמ׳ 499.
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 אגרה שנתית 2. האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם בחודש תשרי של כל שנה, כאמור
 בסעיף 6 לחוק, היא 413 שקלים חדשים.״

 כ״ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)
ן מ ג ו ל ם ק י י  >חמ 3-662) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת הסיוע המשפטי (מס׳ 3), התשנ״ב-992ו

ת הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973' ו ספת השניה לתקנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתו
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 שיעור עליית 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 1992 לעומת המדד שפורסם
י בחודש מאי 1992 הוא 4.32%. ד מ  ה

ספת השניה  סכומים מוגדלים 2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף 1(א) ו״(ב) לתו
ת, החל ביום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי 1992) כך: ו  לתקנ

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3))

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא
. 2 ת סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984 ו  יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנ

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 160.70 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

ם מסמכים בסכום שלא יעלה על 241.10 שקלים חדשים למבקש אחד. ו  (ד) תרג

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שכר הטרחה על בפיס הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריד, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דץ,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
ט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה פ ש  בית מ

ת פינוי, ע י ב  ת
 סילוק יד 128.20 79.60 183.00 101.30 39.40

 קביעת שכר דירה 79.50 39.40 62.90 86.60 23.70

ת גיל 57.30 48.70 63.20 39.40 39.40 ע י ב  ק

 המרצה בתיק עיקרי 57.30 34.90 63.20 34.90 24.70

 ענין אחר 114.10 72.20 133.60 99.10 39.40

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 2048¡ התשמ״ד, עמ׳ 2112¡ התשנ״ב, עמי 871.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 ישיבה תזכורת, ישיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן
 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דין,

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה
ת ׳:!שפט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות  בי

 צו ירושה
 (ללא התנגדות) 319.90

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 206.40

 בקשו; למתן
 הוראות לפי חוק

ת המשפטית  הכשרו
 והאפוטרופסות,

157.20 3  התשנ:׳׳ב-1962

ל 176.20 ג  פשיטת ר

 היתר נישואין 115.70 157.20 95.10 48.70

 ענין אחר 222.20 137.90 278.60 164.90 111.50 71.40

ק  המרצה בתי
 עיקרי׳ 95.20 62.90 48.50

 ישיבה נוספת
 למעט מתן פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

 הכנה, כולל הופעות
 לצורר קבלת
ת־דמשפט העליון צו על תנאי  בי

 בג׳׳צ 1272.40 477.20

468.50 

 ישיבה בבית המשפט

628.50 

 הכנה

ס רפו  בג״צ מסוג הביאם קו

 ענין ;«רחי 285.30 401.00

ת נישואין 222.20 95.10 ר ת ה  בקשר ל

ר 191.30 157.20 ו ע ר ע ת ל  בקשה, רשו

ט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון פ ש מ פ בית ה ש  ר

63.20 48.70 95.10 

 ישיבה ראשונה
י לימוד ענינו שבה מתקיים ישיבה נדחית , ב ״ ף ״ .  י

 י של מבקש דיון או או ישיבה
 אזורי (חד פעמי) מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות

 תביעו; 115.70 95.10 34.90

ספת למבקש 115.70 95.10 ו  תביעו; נ

 הסכם גירושין לצורך
 הכללתו בפסק דין

 לגירושיו:

ל 5,659.40 שקלים חדשים 95.10 ו עולה ע נ ם אי כסי  שווי הנ

 שווי הנכסים עולה על 5,659.40 שקלים חדשים 191.30

 3 ס״ה התשכ׳׳ב, עמי 120.
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 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 ישיבה נוספת שלא מתקיימת
 ישיבה שבה
 מתקיים דיון

 לימוד ענינו
 של מבקש
י הגדול (חד פעמי)  בית הדין הרבנ

ר 115.70 209.00 79.60 48.70  ערעו

ר כאשר העניו טופל בידי  ערעו
 אותו עורך־דץ בדרגה ראשונה 115.70 209.00 79.60 48.70

 ישיבה לקביעת
 שיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק־דין
י של מבקש דיון או וישיבה שלא ר ו ז ת דין א י  ב

 לעבודה (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 תביעה 101.30 72.20 133.90 99.10 39.40

 רשם 63.20 34.90 61.30 34.90 26.50

 בית הדין הארצי לעבודה

ר על ועדת  ערעו
 נכות וועדות רפואיות 79.60 101.30 143.90 39.40

רים אחרים 143.90 101.30 256.10 143.90 39.40  ערעו

 רשם 101.30 143.90 39.40

 ישיבה לקביעה
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,

ת שכהן של מבקש דיון או ישיבה שלא כו  ועדות נ
פט ונציג ציבור (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת  שו

 ערר 222.20 101.30 157.20 101.30 39.40

 הוצאה לפועל חד־פעמ י ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

חת תיק 63.40  פתי

ות בהעדר הופעה 46.00 23.30 נ ת שו  בקשו

ם בענין אחר 63.40 ש  הופעה בפני ר

 איחוד תיקים 209.00 34.90"

 כ״א באייר התשנ״ב (24 במאי 1992)
ן מ ג ו ל ם ק י י  >חמ 13-237 ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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 צ1 שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון),
 התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 8, 12, 13 ו־27 לחוק שירות ביטחון ןנוסח משולב],
 התשמ״ו•-1986' (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

ם״ - אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אשה - למעט אשה נשואה, אשה הרה או אם עו רי  ״בר־
(31 במרס 6 בספטמבר 1975) לבין כ״ט באדר ב׳ התשל״ו )  לילד שנולד בין א׳ בתשרי התשל״ו

 1976), שני התאריכים בכלל:

 ״הודעה .*ישית״ - הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום או אל חייב שירות
 סדיר או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או

ו ת אליו בדואר:  נשל

ת סדיר״ - עולה שהוא אחד מאלה: רו  ״חייב בטי

26 במרס 1963) לבין כ״ט באדר התשל״ה )  (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן התשכ״ג
 (12 במרס 1975), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר:

 (2) אישה שנולדה בין א׳ בניסן התשכ״ו (22 במרס 1966) לבין כ׳׳ט באדר
 התשל״ה (12 במרס 1975), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר:

 (3) גבר המורשה, או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
נ״ם 2 (להלן - פקודת הרופאים), או לעסוק ברפואת־שי  [נוסח חדשן, התשל״ז~1976
3 (להלן - פקודת רופאי  לפי פקודת רופאי השיניים ן נוסח חדש], התשל״ט-1979
 השיניים), שנולד בין א׳ בניסן התשי״ח (22 במרס 1958) לבין כ״ט באדר התשכ״ג

 (25 במרס 1963), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר.

 (4) אישה המורשית או הזכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת
 הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולדה בין א׳ בניסן
ס 1958) לבין כ״ט באדר התשכ״ו (21 במרס 1966), שני ר מ ״ח (22 ב  התשי

 התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר:

 ״חייב בשירות מילואים״ -

 (1) עולה שהוא אחד מאלה:

בר שנולד בין ב׳ בטבת התש״א (1 בינואר 1941) לבין כ״ט באדר  (א) ג
2 במרס 1963), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות סדיר: 5 ) ג ״ כ ש ת  ה

בר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים  (ב) ג
 או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולד בין א׳ בניסן
 התרצ״ח (2 באפריל 1938) לבין א׳ בטבת התש״א (31 בדצמבר 1940), שני

 התאריכים בכלל.

 (2) אשה נשואה, למעט אישה הרה ואם לילד, המורשית או זכאית להיות מורשית
 לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי
י (1  השיניים, שהייתה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 107.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 549.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.
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 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות, שנולדה בין א׳ בניסן התשי״ח
 (22 במרס 1958) לבין כ״ט באדר התשל״ה (12 במרס 1945), ואין בידה תעודה

 המעידה שהיא פטורה משירות ביטחון:

ת מילואים: רו  ״מועמד לשירות״ - אדם שהוא ברירישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשי

 ״עולה״ - אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אישה - למעט אשה נשואה, אשה הרה ואם לילד
1 באוקטובר 1949) לביין יום ) ע בין ח׳ בתשרי התש״י - שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבו

 פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה שהוא פטור משירות ביטחון.

 2. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

2 באוקטובר 1992) הודעה אישית ) ג ״ נ ש ת  3. כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד ה׳ בתשרי ה
ספת, בשעה קרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתו  כאמור בסעיף 2, נ

ך הקבוע בטבלה שלהלן:  08:00 בתארי

 התייצבות לרישום
 לפי הודעה אישית

 התייצבות לרישום
 שלא לפי הודעה

 אישית

 תאריך לידה מועד התייצבות לרישום

 ביו לביו גברים נשים

 א׳ בתשרי התשל״ו ט״ו בתשרי התשל״ו ז׳ בתשרי התשנ״ג י״ח בכסלו התשר׳ג
 (6 בספטמבר 1975) (20 בספטמבר 1975) (4 באוקטובר 1992) (13 בדצמבר 1992)

 י״ט בכסלו התשג״ג
 (14 בדצמבר 1992)

 ח׳ בתשרי התשנ״ג
 (5 באוקטובר 1992)

 ל׳ בתשרי התשל׳׳ו
 (5 באוקטובר 1945)

 ט״ז בתשרי התשל״ו
 (21 בספטמבר 1975)

 כ׳ בכסלו התשנ״ג
 (15 בדצמבר 1992)

 י׳׳א בתשרי התשנ״ג
 (8 באוקטובר 1992)

 ט״ו בחשון התשל״ו
 (20 באוקטובר 1975)

 א׳ בחשון התשל׳׳ו
 (6 באוקטובר 1975)

 כ״א בכסלו התשנ״ג
 (16 בדצמבר 1992)

 ט״ז בתשרי התשנ״ג
 (13 בא:קטובר 1992)

 ל׳ בחשון התשל״ו
 (4 בנובמבר 1975)

 ט״ז בחשון התשל״ו
 (21 באוקטובר 1975)

 כ״ב בכסלו התשנ״ג
 (17 בדצמבר 1992)

 י״ז בתשרי התשנ״ג
 (14 באוקטובר 1992)

 ס״ו בכסלו התשל״ו
 (19 בנובמבר 1975)

 א׳ בכסלו התשל״ו
 (5 בנובמבר 1975)

 כ״ה בכסלו התשנ״ג
 (20 בדצמבר 1992)

 י״ח בתשרי התשנ״ג
 (15 באוקטובר 1992)

 ל׳ בכסלו התשל״ו
 (4 בדצמבר 1975)

 ט״ז בכסלו התשל׳׳ו
 (20 בנובמבר 1975)

 כ״ו בכסלו התשג׳׳ג
 (21 בדצמבר 1992)

 כ״ג בתשרי התשנ״ג
 (20 באוקטובר 1992)

 ט״ו בטבת התשל״ו
 (19 בדצמבר 1975)

 א׳ בטבת התשל״ו
 (5 בדצמבר 1975)

 י״א בטבת התשו״ג
 (4 בינואר 1993)

 כ״ד בתשרי התשנ״ג
 (21 באוקטובר 1992)

 כ״ט בטבת התשל״ו
 (2 בינואר 1976)

 ט״ז בטבת התשל״ו
 (20 בדצמבר 1975)

 כ״ה בטבת התשנ״ג
 (18 בינואר 1.993)

 כ״ה בתשרי התשנ״ג
 (22 באוקטובר 1992)

 ט״ו בשבט התשל״ו
 (17 בינואר 1976)

 א׳ בשבט התשל׳׳ו
 (3 בינואר 1976)

 י״א בשבט התשנ״ג
 (2 בפברואר 1993)

 כ׳׳ח בתשרי התשנ״ג
 (25 באוקטובר 1992)

 ל׳ בשבט התשל״ו
 (1 בפברואר 1976)

 ט״ז בשבט התשל״ו
 (18 בינואר 1976)
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 תאריך לידה מועד התייצבות לרישום

 ביו לבין

ד ג  א ב

 א׳ באדר א׳ התשל״ו ט׳׳ו באדר א׳ התשל״ו כ׳׳ט בתשרי התשנ״ג כ״ו בשבט התשנ״ג
 (2 בפבריאר 1976) (16 בפברואר 1976) (26 באוקטובר 1992) (17 בפברואר 1993)

 ט׳׳ז באדר א׳ התשל״ו ל׳ באדר א׳ התשל״ו ל׳ בתשרי התשנ״ג י׳ באדר התשנ״ג
 (17 בפברואר 1976) (2 במרס 1976) (27 באוקטובר 1992) (3 במרס 1993)

 א׳ באדר ב׳ התשל׳׳ו ט״ו באדר ב׳ התשל״ו א׳ בחשון התשנ״ג כ״ה באדר התשנ׳׳ג
 (3 במרס 1976) (17 במרס 1976) (28 באוקטובר 1992) (18 במרס 1993)

 ט׳יז באדר ב׳ התשל״ו כ״ט באדר ב׳ התשל״ו ב׳ בחשון התשנ״ג י׳ בניסן התשנ״ג
 (18 במרי: 1976) (31 במרס 1976) (29 באוקטובר 1992) (1 באפריל 1993)

 חייב שירות סדיר או שירות מילואים - ט״ו בכסלו התשנ״ג (10 בדצמבר 1992)

 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון, התייצבות לבדיקות
 במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית. לפי הודעה אישית

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 גברים־בר־רישום

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 נשים־בר־רישום

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית,
 חייבי שירות

 סדיר או מילואים

 להשלמת בדיקות
 לפי הודעה

 אישית

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי
 הודעה אישית -

 בר־רישום

ג(27 במאי 1993) הודעה אישית כאמור ׳ ׳ בל עד ז׳ בסיון התשנ  5. כל ברירישום, גבר, שלא קי
 בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית,

׳ג (28 במאי 1993), בשעה 08:00.  כמפורט !:תוספת, ביום ח׳ בסיון התשנ׳

 6. כל בר־רישום, אשה שלא קיבלה עד ה׳ בתמוז התשני׳ג (24 ביוני 1993) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרה לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזורית כמפורט בתוספת, ביום ו׳ בתמוז התשנ׳׳ג (25 ביוני 1993), בשעה 08:00.

ת התשנ״ג(14 ב ט בל עד כ״א ב  7. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קי
קרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו  בינואר 1993) הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נ
1 בינואר 5 ) ג ״ נ ש ת  לשירות !:יטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ״ב בטבת ה

 1993) מצעה 08:00.

ת ביטחון וכושרו לא רו עת כושרו לשי  8. כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קבי
עת כושרו במקום ובמועד שהודיעו לו  נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קבי

 בהודעה חתומה ביד יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

״ג (15 ביולי 1993)  9. כל בר־רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד כ׳׳ו בתמוז התשנ
עת כושרו לשירות  הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקבי
(16 ביולי 1993) בשעה ״ג  בטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ׳׳ז בתמוז התשנ

.08:00 
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בל עד כ׳ בשבט ר וכל חייב שירות מילואים כאמור בסעיף 8 אשר לא קי ת סדי ו ר י  10. כל חייב ש
 התשנ״ג (11 בפברואר 1993) הודעה אישית כאמור באותו סעיף נקרא בזה להתייצב להשלמת
 הבדיקות לקביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ״א

 בשבט התשנ״ג (12 בפברואר 1993), בשעה 08:00.

ת ביטחון׳ לפי רו ת מי שפוקד רשאי לקוראו לשי  11. כל בר־רישומ שנמצא כשר לשירות, לרבו
 סעיף 12 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית, אם
 בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה בסעיף 2 לוזוק.

בל עד י״ב בחשון התשנ׳׳ד (27 באוקטובר 1993), הודעה  12. כל בר־־רישום, גבר, שלא קי
 אישית כאמור בסעיף 11, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט

 בתוספת, ביום י׳יג בחשון התשנ׳׳ד (28 באוקטובר 1993), בשעה 08:00.

 13. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד י״ט בתשרי התשנ״ד (4 באוקטובר 1993) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 11, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט

 בתוספת, ביים כ׳ בתשרי התשנ״ד (5 באוקטובר 1993), בשעה 08:00.

ת מי שפוקד ו ב ר  14. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, ל
 רשאי לקוראו לשירות ביטחון לפי סעיף 12 לחוק, נקרא להתייצב לשירות ביטחון במקום ובזמן

 שהודיעו לו בהודעה אישית.

ג (6 ׳ ׳ בל עד ט״ו בניסן התשנ  15. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קי
 באפריל 1993) הודעה אישית כאמור בסעיף 14, נקרא בזה להחייצב לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ט״ז בניסן התשנ״ג (7 באפריל 1993), בשעה 08:00.

 תוספת

 לשכות הגיוס האזוריות:

 תל השומר - מחנה תל השומר (על יד קיראון) !י

 תל השומר-שלכת - מחנה שלכת על יד תל השומר

 חיפה - רח׳ עומר אלכיאם 12-14 (מול העיריה)

 ירושלים - רח־ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך)

 באר־שבע - רח׳ יד ושם 22

י רח׳ נצרת.  טבריה -

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי

 הודעה אישית
 חייבי שירות

 סדיר ומילואים

 התייצבות לשירות
 סדיר לפי

 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא לפי
 הודעה אישית

 גברים־בר־רישום

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא לפי
 הודעה אישית

 נשים־בר־רישום

 התייצבות לשירות
 ביטחון לפי

 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 ביטחון שלא לפי
 הודעה אישית -

 חייב שירות סדיר
 וחייב שירות מילואים

, אל׳׳מ ם י ו ב נ ז ו ן ר ת  נ
 ראש מנהל גיוס, פוקד

 אגף כח אדם

 י׳ באייר התשנ״ב (13 במאי 1992)
 (חמ 3-241)
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