
 רשומות

 קובץ התקנות
 י״א בחמת התשר׳ ג 5529 30 ביוני 1993

 עמוד

910 . . . . . . .  תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה(ביטוח מפני מחלה)(מס׳ 3<, התשנ״ג־1993 .

 תקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון מס׳ 2<, התשנ״ג-1993 910

 תקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון ל״דירה״ ופטור ממס הכנסה)(תיקון), התשנ׳׳ג-1993 912

 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור כללי)(תיקון), התשנ״ג-1993 . . 913

 תקנות המשטרה(גיוס) >תיקון<, התשג׳׳ג-1993 913

 צו המועצות המקומיות >ב<(תיקון), התשנ׳׳ג-1993 913

 צו המועצות המקומיות (א)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ג-1993 914

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(לב השרון - תיקון), התשנ״ג-1993 916

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(עמק חפר, תיקון), התשנ״ג-1993 916

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף< >תיקון<, התשנ״ג-1993 917

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב)(תיקון), התשנ׳׳ג-1993 919

 צו שירות ביטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) >מס׳ 2), התשנ״ג-1993 923

 הודעת הדיינים (אגרות)(מס׳ 2), התשנ׳׳ג-1993 926

 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות)(מס׳ 2), התשנ״ג-1993 931

 הודעת רישום שמות עסק >מס׳ 2), התשנ״ג-1993 933

 הודעת שמאי מקרקעין(מס׳ 2), התשנ״ג-1993 933

 הודעת המקרקעין(אגרות)(מס׳ 2<, התשנ״ג-1993 934

 הודעת השותפויות (רישום ואגרות)(מס׳ 2), התשנ׳׳ג-1993 939

 הודעת שיקים ללא כיסוי(סדרי דין)(העלאת סכום הפקדוןו >מס׳ 2), התשנ׳׳ג-1993 940

 הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)(מס׳ 2), התשנ״ג״ 1993 ,. 940



 תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה (ביטוח מפני מחלה) (מס׳ 3),
 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ans ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום), התש״י-11950 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 שיעוד השתתפות 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15(0 לחוק, של מקבל תגמול

' לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור אי, תהיה בשיעור הנקוב לצידו של אותו סעיף בטור ד נ י ד מ ,  י
 בי, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

59.40 7 
71.90 8 
59.40 9 
 10(א) 71.90
59.40 0)10 
71.90 0)10 
71.90 0)10 
 10(ה< 59.40
 10א 71.90

 12 בין אם יש לו בן זוג
 ובין אם אין לו 59.40
59.40 (1)13 
71.90 (2)13 

 ביטול 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מם׳ 2), התשנ״ג-21993
 בטלות.

 תחילה 3, תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשנ״ג (1 באפריל 1993).

 ט״ו בסיון התשנ״ג(4 ביוני 1993)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 3-176) י

 ראש הממשלה ושר הביטחון
 1 ק״ת התש״י, עמי 126.

 2 ק׳ית התשנ״ג, עמי 695.

 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מסי 2),
 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 30 1. בתקנה 30(א< לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-21964

 (להלן - התקנות העיקריות), בפסקה (3) -

 (1) בפסקת משנה (א), המלים ״משני שלישים״ - יימחקו;

 (2) בפסקת משנה (ב<, אחרי ״על פקדונותיה״ יבוא ״הצמודים למדד״.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1320; התשנ׳׳ג, עמי 870.
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 2. ג:תקנה 33א לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 33א

 >1< בכל מקום בפסקאות >2), >3<, (4), (6, ו־(7<, המלים ״שאינה קופת ביטוח״ -
 יימחקו;

 >2< בפסקה >7<, במקום ״שחלפו שנתיים״ יבוא ״שחלפה שנה אחת״.

 3. בתקנה 38>א< לתקנות העיקריות, בכל מקום בפסקאות (2), >3< ו־>4<, במקום ״מיום שהיה תיקון תקנה 38
 לעמית״ יבוא ״מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון״.

 4. ::תקנה 41א לתקנות העיקריות ־ תיקון תקנה 41א

 ׳:1) הגדרת ״מניות סחירות״ - תימחק;

 :2) אחרי הגדרת ״מק״מ״ יבוא:

;  ״נייר ערך״ - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-31968

 ״נייר ערך סחיר״ - נייר ערך הנסחר בבורסה;״.

 5. !:תקנה 41ב לתקנות העיקריות ־ תיקון תקנה 41ב

 !:1< בתקנת משנה >א< -

 (א) בפסקה (2<, במקום הסיפה המתחילה במלים ״במניות סחירות״ יבוא ״בניירות
 ערך סחירים, בתעודות השתתפות, במק״מ, בפקדונות קצרי מועד בשקלים חדשים או
 במזומנים, ובלבד ששיעור ההשקעה בתעודות השתתפות לא יעלה על 5% מסך כל

 נכסיה המשוערכים של הקופה״;

 >ב< במקום פסקה (3) יבוא:

 ״>3< עד 25% בכל השקעה אחרת לפי שיקול דעת הקופה.״

 ;2) בתקנת משנה >ג<, הסיפה המתחילה במלים •מגבלה זו״ - תימחק.

 6. בתקנה 53 לתקנות העיקריות ־ תיקון תקנה 53

 (1) בדישה, במקום ״תוך שלושה חודשים״ יבוא ״תוך חודשיים״;

 (2) בפסקה (2) -
 (א) בפסקת"משנה >ד<, במקום ״לפי הנוסחה הבאה״ יבוא ״לפי הנוסחה המפורטת
 להלן, תוך ציון נפרד של התשואה הנומינלית לפני ניכוי דמי הניהול ואחריו, התשואה
 הריאלית בניכוי דמי הניהול, והתשואה הריאלית הממוצעת לארבע השנים האחרונות
 בניכוי דמי הניהול״, ובהגדרות א ו־,א, במקום ״נטו״ יבוא (נטו או ברוטו, לפי

 הענין):״
 >ב< אחרי פסקת משנה >ד< יבוא:

 ״>ד<< שיעור דמי הניהול שהקופה רשאית לגבות לפי תקנתה, ואם דמי הניהול
 נגבים בשיעור מדורג, השיעורים המדורגים לפי בסיס הדירוג שנקבע;

 (ו) סכום פרמיית הביטוח שנגבתה וסכום הביטוח, ולגבי עמית שאינו מבוטח
 יצויין כי אינו מבוטח;

 >ז< פירוט נכסי הקופה ליום המאזן, בשיעורים לפי הקבוצות הבאות: איגרות
 חוב מיועדות, איגרות חוב של מדינת ישראל, איגרות חוב סחירות אחרות, ניירות

 ערך סחירים אחרים, פקדונות והשקעות אחרות;

 י סייח התשכ״ח, עמי 234.
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 >ח< סכום הרווחים שנצברו במהלך התקופה המדווחת, לאחר ניכוי דמי ניהול
 ופרמיית הביטוח;

 >ט< שיעור עליית המדד בשנת הדיווח, לפי המדד הידוע ליום המאזן לעומת
 המדד הידוע ליום המאזן הקודם;

 (י) מועד תחילת צבירת הוותק;

 (יא) קופות המתמחות בהשקעה מיוחדות - תצוין ההשקעה ושיעורה;

 >יב< יצוין כי ניתן לקבל מידע נוסף על פעולות הקופה, את תקנון הקופה
 ודוחות כספיים מבוקרים שלה, במשרדיה(בציון מעניהם), ובקופה המתנהלת בידי

 בנק - גם בסניפי הבנקים.״

 (3) בפסקאות (3) ו־>5<, אחרי פסקת משנה >ג< יבוא:

 ״(ח הענינים המפורטים בפסקה (2)>ה< עד >יב<.״

 תיקון התוספת 7. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״החל ביום ח׳ בטבת
 הראשונה התשנ״ב״ יבוא:

 טור ג׳
 טור ב׳ משך התקופה טור ד׳
 ״טור א׳ הסכום מעת ההפקדה הםכום

 מועד ההפקדה בשקלים חדשים בשנים בשקלים חדשים

 בין ח׳ בטבת התשנ״ב
 (15 בדצמבר 1991) לבין

 כ״ג באייר התשנ״ג
 (14 במאי 1993)

 החל ביום כ״ה באייר
 התשנ״ג (16 במאי 1993)

 כ״ה בסיון התשנ״ג (14 ביוני 1993)
 >חמ 3-129<

240,000 15 80,000 

 100,000 15 300,000״

< שו־ןזט ה ג י י ב ם > ה ר ב  א
 שר האוצר

ית חסכון"לדירה״ ופטור ממס הכנסה) (תיקון), (תכנ ן  תקנות עידוד החסכו
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א<>2<, >ב< ו־(ג< לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז-1956' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בסעיף 2>ב<>1< של התוספת לתקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״לדירה״ ופטור ממס

 הכנסה), התש״ן-21990 -

 (1) בפסקת משנה >ב<(1<, בסופה, במקום ״של 400 שקלים חדשים• יבוא ״שיקבע
 הבנק״;

 (2) בפסקת משנה (0(2<, הםיפה המתחילה במלים ״ובלבד ששיעור הגדלת ההפקדה״ -
 תימחק.

 י ם״ח התשט״ז, עמי:5: התשמ״ד, עמי 76.
 2 ק״ת התש״ן, עמי 791¡ התשנ״א, עמ׳ 128, 390, 521, 886 ו־1028,
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 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בסיון התשנ׳׳ג(8 ביוני 1993). תחילה

 כ״ד בסיון התשנ״ג(14 ביוני 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ״ א  >חמ 456-

 שר האוצר

 צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור פללי) (תיקון),
 התשנ״ג-993 ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א<(3< לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס וערבות למילוות,
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  התש:!״ז-1956נ

 1, בצו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור כללי), התשמ״ח-21988 תיקון שם הצו
 (להלן - הצו העיקרי), בשם הצו, במקום ״לפי אישור כללי״ יבוא ״לפי אישור להנפקה והצעה

 לציבור״.

 2. בסעיף 1 לצו העיקרי, במקום ״אישור כללי״ יבוא ״אישור״. תיקון סעיף 1

 כ״ו בסיון התשנ״ג(15 ביוני 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 5!1-־3< א

 שר האוצר

 ם״ ז התשט׳׳ז, עמ׳ 52.
 2 ק״ ז התשמ״לז, עמי 922.

׳ג-1993  תקנות המשטרה (גיוס) (תיקון), התשנ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1ז19' (להלן -
 הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

, יסומן (א) ואחריו יבוא: תיקון תקנה 1  1. האמור בתקנה 1 לתקנות המשטרה (גיוס), התשי״ח-21951

 ״(ב< על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שבנסיבות מיוחדות שיקבע המפקח הכללי,
 הבדיקה והמבחן האמורים בפסקאות >3< ו־>4< בה, ייערכו לאחר גיוסו של אדם אך לפני תום

 תקופת הגסיון האמורה בסעיף 12 לפקודה.״

 כ׳ בסיון התשנ״ג (9 ביוני 1993)
ל ח ה ש ש  >חמ 51«—3< מ

 שר המשטרה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390; ס״ח התשמ״ט, עמי 42.

 2 ק״ח התשי״ח, עמי 478; התשנ״ב, עמי 708.

ן), התשנ״ג-1993  צו המועצות המקומיות (ב)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', וסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת
, אני מצווה לאמור:  העיריות (מס׳ 46), התשנ״ב-21992

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174.
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, בכל מקום, במקום ״08ר׳ יבוא  תיקון סעיף 7ב 1־ בסעיף 7ב לנו המועצות המקומיות (,פ), התשי׳׳ג-51953
 ״108 ב״.

מ בסיון התשנ״ג (8 ביוני 993» ׳  י
י ר ע ה ד י ר a א » ז  am ״

 שר הפגים
 3 סיד, התשנ״ב, עמ׳ 135.

, התשנ״ג-1993 ( ן נוס׳ נ קו  צו המועצות המקומיות (א)(תי

 בתוקף סמכותי לטי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', ולענין סעיף 2 לצו זה בתוקף
, אני מצווה  סמכותי לפי סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 46), התשנ״ב-21992

 לאמור:

 1־ בסעיף 3(0 לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-31950 (להלן - הזיו העיקרי), במקום
 סעיף קטן (0 יבוא:

 ״(0 השר רשאי בכל עת למנות חברים נוספים למועצה ראשונה מטונה וכן רשאי הוא גכל
 עת להעביר מכהונתו חבר מועצה שמונה ולמנות אחר במקומו,״

 אחרי סעיף 108 לצו העיקרי יבוא:

 108א. (א) חבר ההומיה שפרש מסיעת ו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים
 ימים מיום פרישתו, לא ייכלל, בבחירות למועצה שלאחריה, ברשימת מועמדים

 שהגישה סיעה של המועצה היוצאת,

, מה  (a חבר המועצה שפרש מסיעת ו לא יהיה במהלך כהונת אותה המו
ה או לסגן ראש המועצה. מ ו מ  לראש ה

 (a הוראות סעיף זה לא יחולו על התפלגות סיעה.

 >ד< לענין סעיף זה -

 ״סיעה״ « רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר המועצה
 לתהקידו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), ד,תשכ״ה-41965

 (להלן •• חוק הבחירות);

 ׳התפלגות סיעה״ - פרישת קבוצה של שניים מחברי המועצה מתוך
 סיעה שנגחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של
 שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא,
 ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על

 פרישתם, לראש המומה.

 ״פרישה מסיעה״ -

 (1) הודעה על פרישה מסיעה;

 (2) הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה, שלא בהסכמת רוב חבריה,
 באחד מאלה:

.2 
 ״סייג למועמדות

 חבר מועצה
 שפרש מםיעתו

 דיני מדינת ישראל, גו סח חדש 9, עפ׳ 256.
 סייח התשנ״ב, עמי 135.

 ק״ת התשי־א, עפ׳ 178; התשנ״ג, עפ־ 771.
 ס״ח התשכיה, עמ׳ 248.

 תיקון סעיף 3

 הוספת סעיפים
 108א ו־108 ב
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 (א) אישור או אי אישור תקציב המועצה כאמור בסעיף
 186ג;

 >ב< בחירת ראש המועצה לפי סעיף 24>א< לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),

 התשל״ה-51975 (להלן ־ חוק הבחירה הישירה);

 (ג) בחירת סגן ראש המועצה לפי סעיף 14 או סעיף 15
 לחוק הבחירה הישירה;

 ואולם, לא ייחשבו כפרישה מסיעה, הודעה או הצבעה כאמור
 שנעשו החל ביום קביעת סיעות המועצה לפי סעיף 25 לחוק

 הבחירות ועד תום כהונתה של המועצה;

 ״עמדת הסיעה״ - עמדתם של רוב חברי הסיעה במועצה בהצבעה
 שקיימה המועצה בענין מהענינים המנויים בהגדרת ״פרישה

 מסיעה״.

 קביעו, פרישתו 108ב. (א) דבר פרישתו של חבר המועצה, כאמור בסעיף 108א ייקבע בידי

ה ראש המועצה על יסוד בקשה בכתב שהוגשה בידי רוב חברי הסיעה שעמה נמנה צ ע ו מ י ה : ״ ל ד  ש

 חבר המועצה שאת פרישתו מבקשים לקבוע, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שבעה
 ימים ממעשה הפרישה ולאחר שניתנה לנציג המבקשים ולחבר המועצה שאת דבר

 פרישתו מבקשים לקבוע, הזדמנות לטעון טענותיהם בפני ראש המועצה.

 (ב) חבר המועצה שדבר פרישתו נקבע בידי ראש המועצה או סיעה
 שבקשתה לפי סעיף קטן(א) נדחתה, או לא נענתה תוך 30 ימים, רשאים לערער

 על הקביעה בפני בית המשפט המחוזי שהמועצה נמצאת באזור שיפוטו.

 >ג< ערעור כאמור יוגש תוך 30 ימים מהחלטת ראש המועצה או מתום 30
 הימים האמורים בסעיף קטן >ב), הכל לפי המוקדם, והוא יידון בפגי שופט יחיד;

 החלטת השופט תהיה סופית.

 >ד< החליטו ראש המועצה או בית המשפט כי חבר המועצה פרש מסיעתו,
 יודיע על כך ראש המועצה לפקיד הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29 לחוק

 הבחירות, לא יאוחר מיום קביעת הסיעות לפי סעיף 25 לחוק האמור.״

 3. בסעיף 109(א< לצו העיקרי, בסופו יבוא ״הבחירה טעונה אישור השר״. תיקון סעיף 109

 4. במקום סעיף 115 לצו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 115

 ״משכירת ראש 115. ראש המועצה, סגנו וכן מי שממלא את מקום ראש המועצה לפי סעיף

'מקומו 114(א<>3) או >ג<, רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת באישור השר ובשיעור  וממלאי

 שקבע השר.״

 5. בסעיף 118 לצו העיקרי, אחרי המלים ״לאחר שנתפנה מקומו״ יבוא ״בחירת ראש המועצה תיקון סעיף 118
 טעונה אישור השר״,

 6. בסעיף 119א>ב< לצו העיקרי, המלים ״על אף האמור בסעיף 115״ - יימחקו. תיקון סעיף 119א

 י״ט בםיון התשנ״ג (8 ביוני 1993)
ה ד ר ע י י ר  >חמ 3-21,9) א

 שר הפנים
 5 סייח התשל״ה, עמי 211.
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ן), התשנ״ג- 1993  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(לב השרון-תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 תיקון פרט >נט< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי׳׳ח־21958,
- > ט נ ט ( ר פ  בתוספת הראשונה ב

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי המלים ״(11 בפברואר 1991)״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט
 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום ח׳ באייר התשנ״ג (29 באפריל

 1993)״.

 (2) במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״נורדיה״ יבוא:

 ״הגושים: 8221 - בשלמותו;

 8218 - פרט לחלקות 3, 8, 9.

 חלק גוש: 8219 כמסומן במפה.

 החלקות: 7, 9 עד 12 וחלק מחלקות 6 (דרך), 17 בגוש 8003 כמםומן במפה;

 1 בגוש 8005;

 25, 37 בגוש 8009;

 16 בגוש 8216;

 3 בגוש 8220.״

 כ׳ בסיון התשנ״ג (9 ביוני 1993)
» א ר י ה ד ר ע י  >חמ 136-

 שר הפנים
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1259; התשמ״ר, עמי 1646; התשנ״א, עמי 727.

״ג-993 ו  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק תפר, תיקון), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

,  תיקון פרט >מג< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958
ה בפרט >מג< - נ י ש א י ת ה 3 ס ו ת  ב

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי המלים ״החתום ביד שר הפנים ביום ב׳ באייר התשג״ב (5 במאי
 1992)״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים

 ביום ח׳ באייר התשנ״ג (29 באפריל 1993)״.

 (2) בתיאור השטח, לצד הישוב ״בית יצחק - שער חפר״ -

 (1) במקום המלים ״8216 פרט לחלקה 12 וחלק מחלקה 4 (דרך)״ יבוא ״8216 פרט
 לחלקות 12, 16 וחלק מחלקה 4 (דרך) כמםומן במפה״.

 (2) המלים ״חלק מגוש 8219 הנמצא מערבה מכביש חיפה תל־אביב־יפו;״ -
 יימחקו.

 ח׳ באייר התשנ״ג(29 באפריל 993!)
ה ד ר ע י י ר  (חמ136~3< א

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. ז , שד הפנים
 2 ק״ת התשי״ח, עט׳ 1256; התשנ״ב, עמי 1203.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (תיקון),
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12>ב< לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',
, אני מצווה  ובהת<ם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ״ז-21987

 לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים >שכר בעד שימוש ברכב עודף), החלפת התוספת
 התשל •ו-1975', יבוא:

 "תוספת

 חלק א׳

 (סעיף 2<

 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 א. גרור משטח או נתמך שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 54.92
 2. מ־25,001 ומעלה 65.52

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 62.93
 2. מ־25,001 73.66

 ג. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 85.00
 2. מ־25,001 ומעלה 96.61

 ד. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 1. עד 22,000 124.34
 2. מ־22,001 ומעלה 143.97

 ה. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו המורשה בליטרים או
 שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. עד 22,000 86.47
 2. מ־22,001 ומעלה 130.50

 ו. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט 171.02

 ז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 194.96

 ח. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 2,000 92.08

 2. מ־2,001 עד 5,000 147.78
 3. מ־5,001 ומעלה 247.42

 י סייח התשי״ח, עמי 24.

 2 ס״זו התשמ׳׳ז, עמי 56.

 5 ק״ו1 התשל״ו, עמי 61: התשמ׳׳ב, עמי 1493.
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 טור א׳ טור ב׳
 שכר ליום שיעור התמורה

 פריטים בשקלים חדשים באחוזים

75.29 
110.53 
284.16 
238.72 
489.21 

 רכב אחר -
 1. רכב פרטי

 2. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים
 3. אוטובוס מ־21 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה

 4. רכב לכיבוי שריפות

 מיתקן קירור, בתוספת לרכב מפריט ג׳

 ט.

35 
35 
35 

33 
33 
33 
35 
35 
35 

33 
r33 
35 

33 
33 
35 

33 
35 
35 
35 

35 

35 

 חלק ב׳

 (סעיף 3)

 א. רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר
 בק״ג -

 1. עד 2,000 45.19
 2. מ־2,001 עד 3,000 52.22
 .3 3,001 ומעלה 77.52

 ב. רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר
 בק״ג -

 1. עד 6,000 68.69
 2. מ־6,001 עד 12,000 87.59
 3. מ־12,001 עד 14,000 96.60

 4. מ־14,001 עד 16,000 131.84
 5. מ־16,001 עד 22,000 163.45
 6. מ־22,001 ומעלה 268.62

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה בליטרים -
 1. מ־8,000 עד 12,000 168.98
 2. מ־12,001 עד 16,000 225.86
 3. מ־16,001 ומעלה 332.76

 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה המורשה בליטרים או
 רכב משא להובלת תערובת או תפזורת שמשקלו הכולל המותר

 בק״ג -
 1. מ־8,000 עד 12,000 163.61
 2. מ־12,000 עד 16,000 229.39
 3. מ־16,001 ומעלה 348.50

 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 14,000 98.66

 2. מ־14,001 עד 16,000 139.57
 .3 16,001 עד 22,000 162.86
 4. מ־22,001 ומעלה 290.08

 ו. מכלית להובלת כימיכלים, קמח או מלט 249.33

 ז. מכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 263.16
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 טור א׳ טור ב׳
 שכר ליום שיעור התמורה

 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים באחוזים

 ח. רכב משא רכין המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר
 בק״ג -

 1. עי 19,000 161.69 35
 2. מ־19,001 ומעלה 291.74 35

 ט. גורר או תומך המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר
 בק״ג ־

 1, עד 25,000 171,47 40
 2, מ־25,001 עד 35,000 229.57 40
 3, מ־35,001 ומעלה 269.05 40

 י. רכב משא רם־סע שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 12,000 123.08 35
 2. מ־12,001 עד 16,000 204.53 35
 3. מ־16,001 ומעלה 326.61 35

 יא. שונות -
 1. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א׳, בי, ח׳ או ט׳ 65.44 35
 2. מיתקן קירור בתוספת לרכב מפריט ה׳ 488.68 35״

 י״ז בהיון התשנ״ג(6 ביוני 1993)
ר ס י ל ק א ר ש  >חמ 8ז3-14< י

 שר התחבורה

, ן)  צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב)(תיקו
1993 - ״ג  התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12>ב< לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח־1957',
, אני מצווה  ובהתאם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ״ז-21987

 לאמור:

 1, במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב), החלפת התוספת
 התשמ״א-1981', יבוא:

 "תוספת

 (סעיף 2)

 פריטים סוג הרכב

 א. רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 2,000 85.43
 2. מ־2,001 עד 3,000 98.22

 3. מ־3,001 ומעלה 146.09

 1 ם״זו התשי״ח, עמי 24.

 2 ם״1ו התשמ״ז, עמ׳ 56.

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1490: התשנ׳׳ב, עמ׳ 1489.

 שכר ליום
 בשקלים חדשים
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 ב. רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק״ג ־
 1. עד 6,000 165,48
 2. מ־6,001 עד 12,000 194.01
 3. מ־12,001 עד 14,000 211.94
 4. מ־14,001 עד 16,000 299.52
 5. מ־16,001 עד 22,000 375.98
 .6 22,001 ומעלה 627.63

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה בליטרים -
 1. מ־8,000 עד 12,000 307.66
 2. מ־12,001 עד 16,000 447.03
 3. מ־ 16,001 ומעלה י 700.68

 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה המורשה בליטרים או רכב משא
 להובלת תערובת או תפזורת שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. מ־8,000 עד 12,000 301.54
 2. מ־12,001 עד 16,000 438.53
 3. מ־ 16,001 ומעלה 718.57

 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 14,000 210.57
 2. מ־14,001 עד 16,000 308.28
 3. מ־16,001 עד 22,000 388.11
 4. מ־22,001 ומעלה 651.99

 ו. מכלית להובלת כימיקלים, קמח או מלט 493.09

 ז. מכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 449.08

 ח. רכב משא רכין המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק״ג ־
 1. עד 19,000 353.65
 2. מ־19,001 ומעלה 653.92

 ט. גודר או תומך המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 419.92
 2. מ־25,001 עד 35,000 566.76
 3. מ־35,001 ומעלה 666.61

 י. גרור משטח שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 62.28
 2. מ־25,001 ומעלה 74.47

 יא. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 71.56
 2. מ־25,001 ומעלה 83.82

 יב. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 96.66

 2. מ־25,001 ומעלה 109.90
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 שכר ליום
 פדיניים סוג הרכב בשקלים חדשים

 יג. גרור או נתמך להובלת ציוד כבד 234.43

 יד. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 1. עד 22,000 141.47
 2. מ־22,001 ומעלה 163.87

 טו. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו המורשה בליטרים
 או שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. עד 22,000 97.89

 2. מ־22,001 ומעלה 148.49

 טז. גרור או נתמך להובלת כימיכלים או מלט 194.73

 יז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 210.13

 יח. עגלה רכינה 123.85

 יט. גרור או נתמך אחר 77.57

 כ. טרקטור אופני שמשקלו העצמי בק״ג -
 1. עד 1,300 111.02
 2. מ־1,301 עד 2,300 167.55
 3. מ־2,301 עד 3,200 267.06
 4. מ־3,201 ומעלה 327.49
 5. טרקטורון חקלאי 189.26

 כא, רכב עגורן שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 15,000 150.20
 2. מ־15,001 עד 25,000 203.27
 3. מ־25,001 עד 40,000 253.63
 4. מ־40,001 עד 75,000 449.40

 5. מ־75,001 ומעלה 2239.28

 כב, רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 2,000 220.07
 2. מ־2,001 עד 5,000 358.08
 3. מ־5,001 ומעלה 603.37

 כג, רכב אחר -
 1. אופנוע 92.32

 2. רכב פרטי 167.16
 3. ג׳יפ 110.15
 4. אמבולנס 197.87
 5. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים 275.22
 6. אוטובוס מ־21 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה 714.02
 7. טיולית 388.53
 8. רכב לכיבוי שריפות 594.60
 9. רכב מטאטא מכני 677.54
 10. משאית דחס לאשפה 632.79
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 11. מונית בעלת 4 מקומות ישיבה לנוסעים 2,90״
 12. מונית בעלת 7 מקומות ישיבה לנוסעים 154.86
 13. מערבל בטון 475.33

 כד. רכב משא רם־סע שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 12,000 255.45
 2. מ־12,001 עד 16,000 422.79
 3. מ־16,001 ומעלה 693.71

 כה. שונות -
 1. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים אי, בי, ח׳ או ט׳ 73.90

 2. משאית עם מיתקן הרמה לתאורה 535.24
 3. סולם הידראולי בתוספת למשאית לכיבוי שריפות 111,46
 4. כננת מותקנת כתוספת למשאית מפריטים א׳ או ט׳ 62.11
 5. מלגזה או יעה 32.24

 6. מיתקן קירור 549.73

 כו. מלגזות חשמליות שכושר הרמתן בק״ג -
 1. עד 000׳1 111.72
 2. מ־1,001 עד 2,000 161.39
 3. מ־2,001 עד 3,000 232.99
 4. מ־3,001 ומעלה 257.23

 כז. מלגזות דיזל שכושר הרמתן בק״ג -
 1. עד 1,000 126.29
 2. מ־1,001 עד 2,000 138.76
 3. מ־2,001 עד 3,000 174.51
 4. מ־3,001 עד 5,000 236.86
 5. מ־5,001 ומעלה 350.10

 כח. מכולה -
 1. רגילה שאורכה 20 רגל 24.13
 2. רגילה שאורכה 40 רגל 43.02

 3. מבודדת שאורכה 20 רגל 102.24
 4. מבודדת שאורכה 40 רגל 172.57
 5. עם מיתקן קירור שאורכה 20 רגל 192.02

 6. עם מיתקן קירור שאורכה 40 רגל 258.35״

 י״ז בסיון התשנ״ג (6 ביוני 1993)
ר ס י ל ק א ר ש  (חמ 3-1478< י

 שר התחבורה
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 *:ו שירות ביטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס׳ 2),
 התשנ״ג-993 ו

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

 1. בצו זה - הגדרות

 ״בר־ רישום״ - אורח ישראלי או תושב קבוע גבר או אישה - למעט אישה נשואה, אישה הרה או אם
 לילד שנולד בין א׳ בתשרי התשל״ז(25 בספטמבר 1976) לבין כ״ט באדר התשל״ז(19 במרס

 ?197), שני התאריכים בכלל:

 ״הודעה אישית״ - הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום או אל חייב שירות סדיר
 <!ו חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו

 בדואר:

 ״חייו: בשירות סדיר״ - עולה שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן התשכ״ד (14 במרס 1964) לבין כ״ט באדר התשל״ו
 (31 במרס 1976), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;

 (2) אישה שנולדה בין א׳ בניסן התשכ״ז (11 באפריל 1967) לבין כ״ט באדר ב׳
 התשל״ו (31 במרס 1976), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר;

 (3) גבר המורשה, או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח
 חדש], התשל״ז־21976 (להלן - פקודת הרופאים), או לעסוק ברפואת־שיניים לפי
(להלן - פקודת רופאי השיניים),  פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-1979־
 שנולד בין א׳ בניסן התשי״ט (9 באפריל 1959) לבין כ״ט באדר התשכ״ד (13 במרס

 1964), 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 התשי״ט
 (9 באפריל 1959) לבין כ״ט באדר התשכ״ז(10 באפריל 1967), שני התאריכים בכלל,

 שטרם שירתה שירות סדיר;

 ״חייב בשירות מילואים״ -

 (1< עולה שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בין י״ב בטבת התש״ב (1 בינואר 1942) לבין כ״ט באדר
 התשכ״ד (13 במרס 1964), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות סדיר;

 >ב< גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
 או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולד בין א׳ בניסן
 התרצ״ט (21 במרס 1939) לבין י״א בטבת התש״ב (31 בדצמבר 1941), שני

 התאריכים בכלל;

 >2< אישה נשואה, למעט אישה הרה ואם לילד, המורשית או זכאית להיות מורשית
 לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי
 השיניים, שהיתה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י(1 באוקטובר
 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות, שנולדה בין א׳ בניסן התשי״ט(9 באפריל 1959)

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

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614.
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 לבין כ״ט באדר ב׳ התשל״ו(31 במרס 1976), ואין גידה תעודה המעידה שהיא פטורה
 משירות ביטחון;

 ״מועמד לשירות״ - אדם שהוא בר־רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים;

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

 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.

 3. כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד כ״ב בתשרי התשנ״ד (7 באוקטובר 1993) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, בשעה 08:00

 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:

 התייצבות לרישום
 לפי הודעה אישית

 התייצבות לרישום
 שלא לפי הודעה

 אישית

 תאריך לידה מועד הת יצבות לרישום

 בי! לבין גברים נשים

 א ב ג ד

 י״א בכסלו התשנ״ד
 (25 בנובמבר 1993)

 כיה בתשרי התשנ״ד
 (10 באוקטובר 1993)

 ט״ו בתשרי התשל״ז
 (9 באוקטובר 1976)

 א׳ בתשרי התשל״ז
 (25 בספטמבר 1976)

 י״ד בכסלו התשנ״ד
 (28 בנובמבר 1993)

 כ״ו בתשרי התשנ״ד
 (11 באוקטובר 1993)

 ל׳ בתשרי התשל״ז
 (24 באוקטובר 1976)

 ט״ז בתשרי התשל״ז
 >10 באוקטובר 1976)

 ט״ו בכסלו התשנ״ד
 (29 בנובמבר 1993)

 כ״ז בתשרי התשנ׳׳ד
 (12 באוקטובר 1993)

 ט״ו בחשון התשל״ז
 (8 בנובמבר 1976)

 א׳ בחשון התשל״ז
 (25 באוקטובר 1976)

 ט״ז בכסלו התשנ״ד
 (30 בנובמבר 1993)

 כ״ח בתשרי התשנ״ד
 (13 באוקטובר 1993)

 כ״ט בחשון התשל״ז
 (22 בנובמבר 1976)

 ט״ז בחשון התשל״ז
 (9 בנובמבר 1976)

 י״ז בכסלו התשנ״ד
 (1 בדצמבר 1993)

 כ״ט בתשרי התשנ״ד
 >14 באוקטובר 1993)

 ט״ו בכסלו התשל״ז
 (7 בדצמבר 1976)

 א׳ בכסלו התשל״ז
 >23 בנובמבר 1976)

 י״א בכסלו התשנ״ד
 (2 בדצמבר 1993)

 ב׳ בחשון התשנ״ד
 (17 באוקטובר 1993)

 כ״ט בכסלו התשל״ז
 (21 בדצמבר 1976)

 ט״ז בכסלו התשל״ז
 (8 בדצמבר 1976)

 כ״א בכסלו התשנ״ד
 (5 בדצמבר 1993)

 ג׳ בחשון התשנ״ד
 (18 באוקטובר 1993)

 ט״ו בטבת התשל״ז
 (5 בינואר 1977)

 א׳ בטבת התשל״ז
 (22 בדצמבר 1976)

 כ״ו בטבת התשנ״ד
 (1 בינואר 1994)

 ד׳ בחשון התשנ״ד
 >19 באוקטובר 1993)

 כ״ט בטבת התשל״ז
 (19 בינואר 1977)

 ט״ז בטבת התשל״ז
 (6 בינואר 1977)

 כ״ו בשבט התשנ״ד
 (7 בפברואר 1994)

 ה׳ בחשון התשנ״ד
 (20 באוקטובר 1993)

 ט״ו בשבט התשל״ז
 (3 בפברואר 1977)

 א׳ בשבט התשל״ז
 (20 ביגואר 1977)
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 תאריך לידה מועד התייצבות לרישום

 בין לבין גברים נשים

 א ב ג ד

 ט״ז בשבט התשל״ז ל׳ בשבט התשל׳׳ז ו׳ בחשון התשניד י׳ באדר התשג״ד
 (4 בפנדואד 1977) (18 בפברואר 1977) (21 באוקטובר 1993) >21 בפברואר 1994<

 א׳ באדר התשל״ז ט״ו באדר התשל׳׳ו ט׳ בחשון התשנ״ד כ״ה באדר התשנ״ד
 (19 בנברואר 1977) (5 במרס 1977) (24 באוקטובר 1993) >8 במרס 1994)

 ט״ז באדר התשל״ז כ״ט באדר התשל־׳ז י׳ בחשון התשנ״ד י׳ בניסן התשג״ד
 (6 במרס 1977) >19 במרס 1977) (25 באוקטובר 1993) (22 במרס 1994)

 חייב שירות סדיר או שירות מילואים ט״ז בכסלו התשנ־ד (30 בנובמבר 1993)

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

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 גברים־בר־רישוס

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 נשים־בר־רישום

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית,
 חייבי שירות

 סדיר או מילואים

 התייצבות להשלמת
 בדיקות לפי

 הודעה אישית

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי
 הודעה אישית -

 בר״רישומ

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי
 הודעה אישית -

 חייבי שירות
 סדיר ומילואים

 התייצבות לשירות
 סדיר לפי

 הודעה אישית

 5. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד ט״ז בםיון התשנ״ד (26 במאי 1994) הודעה אישית כאמור
 בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית,

 כמפורט בתוספת, ביום י״ז בסיון התשנ״ד (27 במאי 1994), בשעה 08:00.

 6. כל בר־רישום, אישה שלא קיבלה עד י״ד בתמוז התשנ״ד (23 ביוני 1994) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרה לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזוריו. כמפורט בתוספת, ביום ט״ו בתמוז התשנ׳׳ד (24 ביוני 1994), בשעה 08:00.

 7. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שידות מילואים, אשר לא קיבל עד א׳ בשבט התשנ״ד
 (13 בינואר 1994) הודעה אישית באמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו
 לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ב׳ בשבט התשנ׳׳ד (14 בינואר 1994),

 בשעה 08:00.

 8. כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון וכושרו לא נקבע,
 נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד שהודיעו לו בהודעה חתומה

 בידי יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

 9. כל בר־רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד י׳ באב התשנ״ד (14 ביולי 1994) הודעה
 כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת

 גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ז׳ באב התשנ״ד (15 ביולי 1994), בשעה 08:00.

 10. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים כאמור בסעיף 8, אשר לא קיבל עד ו׳ באדר
 התשנ׳ד (17 בפברואר 1994) הודעה אישית כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת
 הבדיקות לקביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ז׳ באדר

 התשנ־ד (18 בפברואר 1994), בשעה 08:00.

 11. כל בר־רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקוראו לשירות ביטחון לפי
 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 לחוק.
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 התייצבות לשירות 12, כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד כ׳ גתשרי התשנ״ה (5 באוקטובר 1994), הודעה אישית

תי כאמור בסעיף 11, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום  הודעהשאישיל

 גברים־בר-רישום כ״א בתשרי התשנ״ה (6 באוקטובר 1994), בשעה 08:00.

 התייצבות לשירות 13. כל בר־רישום, אישה, שלא קיבלה עד י״ח בתשרי התשנ״ה(3 באוקטובר 1994) הודעה אישית

י כאמור בסעיף 11, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ״פ ל

״י  הודעה אישית 1 1 ״״.«ש״,א
 נשים־בר־רישום י״ט בתשרי התשנ״ה (4 באוקטובר 1994), בשעה 08:00.

 התייצבות לשירות 14. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי

ת לקוראו לשירות ביטחון לפי סעיף 12 לחוק, נקרא להתייצב לשירות ביטחון במקום ובזמן שהודיעו לו י ^ י

 ל

 בהודעה אישית.

 התייצבות לשירות 15. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד כ׳ בסיון התשנ״ד >30 במאי

) הודעה אישית כאמור בסעיף 14, נקרא בזה להתייצב לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, f ^ ^ n y ^ n , 1994 
 חייב שירות סדיר כמפורט בתוספת, ביום כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994), בשעה 08:00.

 וחייב שירות מילואים

 תוספת

 לשכות הגיוס האזוריות:

 תל השומר - מחנה תל השומר >על יד קיראון):

 תל השומר-שלכת - מחנה שלכת על יד תל השומר;

 חיפה - רח׳ עומר אל כיאם 12-14 (מול העיריה<;

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

 באד־שבע - רח׳ יד ושם 22;

 טבריה - רח׳ נצרת.
מ ״ ל א , ם י ו ב נ ז ו ן ר ת  י״ד באייר התשנ״ג(5 במאי 1993) נ

״ ראש מנהל גיוס אגף כח אדם  >חמ 241-

 הודעת הדיינים (אגרות)(מס׳ 2), התשג״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות הדיינים (אגרות), התשי׳׳ז-11957 (להלן ־ התקנות),
 אני מודיע לאמור:

 עדמז אגרות 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת החל ביום י״ב בתמוז התשנ״ג

 (1 ביולי 1993) כדלקמן:
 ״תוספת

 >תקנה 3)
 האגרה בשקלים חדשים

 1. נישואין

 (א) בקשה להיתר נישואין 116

 >ב< אישור פסק־דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית הדין
 הרבני הגדול(כולל חתימת מאה רבנים) 162

 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1586; התשנ״ג, עמי 240.
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 האגרה בשקלים חדשים

 >ג:! בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאשה בתוך 90 ימים

 מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל 116

 >n כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין 116

 >ה< בקשה לעיכוב נישואין 116

 m אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג,

 התשל״ג-21973 116

 >ז< תביעת כתובה מעזבון 162

 >ח< בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין 116

 2. שלום בית

 (א) תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים לתביעה 116

 >ב< הליך ביניים בנפרד מהתביעה 116

 >a כוללת התביעה תביעות כספיות, תוספת של מסכום

 התביעה אך לא פחות מ־ 116

 3. מזונות

 (א) תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע,
 לרבות מזונות ילדים פטור מאגרה

 >ב< תביעה או בקשה לביטול פסק־דין בענין מזונות או להפחתת

 שיעור המזונות 116

 4. גירושין

 (1) (א) תביעה לגירושין - כולל כריכת מזונות, החזקת ילדים

 וכל צווי העזר הנלווים 162

 (ב< תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין 162

 >ג< כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף 162

 >ד< כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף - 1% מערך

 התביעה אך לא פחות מ־ 116

 >ה< תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרית 162

 >ו< תביעה להכרזה כמורד>ת< 162

 >ז< הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה 116

 (2) מתן תוקף פסק־דין להסכם גירושין ־ גם לפי חוק יחסי ממון בין

 בני זוג, התשל״ג-1973 (לרבות הסכם בענין מזונות) 116

 (13 (א< בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ 116

 >ב< בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא בחוץ לארץ 162

 >ג< סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ פטור מאגרה

 2 ם״ח זתשל״ג, עמ׳ 267.
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 האגרה בשקלים חדשים

162 

162 

116 

162 

 >ד< סידור גט על ידי שליח >בארץ< תוספת ל־(א<

 >ה< סידור גט מחוץ לבית הדין - תוספת ל־(א<

 >ו< בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר

 >ז< בקשה למסירה מחוץ לבית הדין, של גט שנשלח ממקום אחד -
 תוספת ל־>ו<

 >ח< נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו, בנוסף
 לאגרות האמורות, כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה,

 (4) >א< תעודת גירושין ־ לכל צד 116

 >ב< העתק מאושר של תעודת גירושין 116

 (5) (א) בקשה לאישור גירושין 162

 >ב) אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת ל־(א) 162

 >ג< אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תוספת ל־(א) 162

 >ד< בקשה וסידור גט של עיגון פטור מאגרה

 >ה< סידור גט שנעשה ביזמת בית הדין פטור מאגרה

 5. חליצה

 בקשה לחליצה וסידורה פטור מאגרה

 6. אפוטרופסות

 (א) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין 116

 >ב< בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין

 לצורך משפט פטור מאגרה

 >ג< בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר 162

 >ח בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות פטור מאגרה

 (ה< בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה

 למינוי אפוטרופוס נוסף פטור מאגרה

 7. החזקת ילדים

 בקשה להחזקת ילדים 116

 8. אימוץ

 בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ 116

 9. ירושות וצוואות

 1. (א) בקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, או צו לשינוי צו ירושה
 או צו לשינוי צו לקיום צוואה 116

 >ב< מתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו לשינוי צו ירושה או צו
 לקיום צוואה, תוספת ל־(א< 116

 >ג< התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 116
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 האגרר• נשקלים חדשים

162 

116 

116 

116 

116 

 פטור מאגרה

162 

116 

116 

116 

116 

116 

162 

162 

 פטור מאגרה

162 

162 

116 

22 

 פטור מאגרה

22 

116 

22 

 פטור מאגרה

929 

 2. בקשה לאישור צוואה מחיים:

 (א< כשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין

 >ב< כשהצוואה נעשתה מחוץ לבית הדין

 3. בקשה למינוי מנהל עיזבון או לבטל או לשנות צו למינוי מנהל

 עיזבון

 4. מתן צו למינוי מנהל עיזבון

 5. בקשה למתן צו תלויים, ללא צו ירושה

 6. בקשת מנהל עיזבון למתן הוראות

 7. חלוקת עיזבון בעין על ידי בית הדין שלא בהסכמה

 8. בקשה לאישור חלוקת עיזבון

 10. הקדשות

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

 >ב:1 בקשה למנות מנהל הקדש

 (ג! בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש

 >די בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי מנהל הקדש

 >ה! בקשה לביטול הקדש

 (י) בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש

 >ז< בקשת מנהל הקדש למתן הוראות

 11. גירות

 (א) בקשה לגירות
 >ב< סידור גירות ללאי־הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה

 תוספת ל־(א<

 >ג! >1< תעודת גירות

 >2< העתק תעודת גירות

 >ד< סידור גיור לחומרה

 12. תביעות ממון

 (א) בקשה לדון בתביעה (לרבות תביעות לבוררות מוסכמת של
 דיינים בגימלאות)

 (ב) עם חתימת שטר הבוררות - נוסף על(א) - התובע בלבד

 >ג< פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד - התובע בלבד

 13. הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות

 »< משלוח הזמנות לבעלי. הדין או לעדים, ולענין פרט זה -
 דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה
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 האגדה בשקלים חדשים
 >ב< משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ לישראל או שלא על ידי
 הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה

 בידי המבקש.

 14. גביית עדות והשבעות

 (א< גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין 162

 >ב< גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ 62!

 >ג< השבעה מחוץ לבית הדין הדן בענין 62!

 >ד< השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ 62!

 15. ערעורים

 >א< הודעת ערעור או ערעור שכנגד 116

 >ב< בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת ומן הגשת ערעור 22

 (0 הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל־(ב< 116

 16. העתקים
 (א< העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך אחר, או חלק
 מהם שנדפס או צולם על ידי בית הדין, בעד כל עמוד או חלק ממנו

 ועד שבעה עמודים 2

 (ב) אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב־(א) 2

 17. פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין

 בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על ידי

 בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין 116

 הוגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שבוצע פסק הדין למבקש פטור מאגרה

 18. צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה

 >א) בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה
 (כולל מתן הצח 116

 >ב< בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה
 (כולל מתן הצח 116

 >ג< בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין אחד

 (כולל מתן הצו< 116

 19. שונות

 (א) בקשה לרשיון לטוען רבני לפעול כמורשה 577

 (ב< בקשה להעביד תבי^ה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מהרכב

 להרכב באותו בית דין 162

 (ג< בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים 116

 >ד< בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו, או לדחות
 תאריך הקראת פסק דין או להקדימו פטור מאגרה

 >ה< בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט 22
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 האגרה בשקלים חדשים

 (0 בקשה לתיקון המצב האישי 162

 >ז< בקשה לתעודת רווקות 116

 >ח< בקשה לקביעת כשרות יוחסין 116

 >ט< בקשה לאישור אלמנות 116

 (י) בקשה לאישור יהדות 116

 (יא 1 בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן 116

 >יב< השלשת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין פטור מאגרה

 >יג) בקשה שלא נקבעה לה אגרה 116

 (יד: אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון 116

 (טו! תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב],
 התשמ״ו-1986' 22״

 כ״א בסיזן התשנ״ג(10 ביוני 1993)
 >חמ 01-259 א ל י ה ו ב ן ד ה ן

 _ מנהל בתי הדין הרבניים
 3 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ ?10.

 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס׳ 2),
1993 - ״ג  התשנ

 בחוקף סמכותי לפי סעיף קטן >ה< של התוספת השניה לתקנות הפטנטים(נוהלי הלשכה, סדרי
 הדין, מסמכים ואגרות), התשכ״ח-1968נ (להלן - התוספת השניה), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן(א) של התוספת השניה החל מיום הגדלת סכומים
 י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993) כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 11 (א) לחוק 456

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 169 ו־0ז1 לחוק 92

 >ב< עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת
 הפטנט לפי סעיף 23 לחוק 92

 >ג< עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה

 לפטנט לפי סעיף 169 לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו 92

 >ד< עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף 69 לחוק 92

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
 לפי תקנה 35(א< 229

 4. עם הגשת בקשה לפי תקנות 5>א< או 87>ג< להארכת כל מועד,
 בעד כל חודש או חלק ממנו 19

 ק״ת התשכ״ח, עמי 1104: התש׳׳ם, עמי 1008: התשנ״ג, עמי 161.
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 בשקל^ם_וודשי0

 5. (א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד
 מהסעיפים 23, 30, 61, 67, 117, 133, 170 ו־171 לחוק

 וכן תקנות 81, 100 ו־195 229

 >ב< עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי

 תקנה 42 או 46(א) 229

 (U עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 229

 >ד< עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו

 לפי סעיף 59 לחוק 229

 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

 יב< עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך
 הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 45

 >ג< לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה
 נוספת של ארבע שנים 685

 >ד< עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 1,367

 (ה< עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים 1,597

 >ו< אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים
 מיום מתן הפטנט ־ יהיה בתוקף לכל תקופתו 3,424

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

 להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק 69

 >ב< אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק 69

 8. בעד אישור או העתק כל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
 סעיף 168(0 לחוק 14

 9. (א) בעז־ צילום פירוט, שרטוט או כל מסמך, לפי סעיף 168(0
 לחוק, לכל עמוד 1

 >o בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 168(0
 לחוק, לכל עמוד 2

 >ג< נדרש הצילום תוך שבוע, לכל עמוד 14

 10. אגרת פרסום דמי הפרסום שהודעה
 עליהם מתפרסמת

 מעת לעת״
 י״ט בסיון התשנ״ג (8 ביוני 1993)

ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 3-884< ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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 הודעת רישום שמות עסק (מס׳ 2), התשנ״ג-1993
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3>ג< לתקנות רישום שמות עסק, 1935' (להלן - התקנות), אני

 מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום י״ב בתמוז הגדלת סכומים
 התשנ׳׳ג. >1 ביולי 1993), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 >תקנה 3)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 1. ענו הגשת בקשה לרישום שם עסק י 115

 2. עש הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום 115

 3. בדד כל תעודת רישום 57

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 22

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

 6. צילום, לכל עמוד 1

 7. אישור צילום, לכל עמוד 2״

 י״ט בסיון התשג״ג(8 ביוני 1993)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 387.:-» ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ע״ר 1935, תוס׳ 2, עמי 639; ק״ת התשמ״ו, עמי 1241; התשנ״ג, עמי 162.

 הודעת שמאי מקרקעין(מס׳ 2), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46>ג< לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג- 1963' (להלן - התקנות),
 אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 46(א< לתקנות, מיום י״ב בתמוז התשנ״ג הגדלת סכומים
 (1 ביולי 1993), כדלקמן:

 ״(א) אלה האגרות שיש לשלם:
 בשקלים חדשים

 (1) רישום בפנקס (תקנה 2) 229

 (2) בחינות (תקנה 7) -

 (א) בחינות מוקדמות, לכל נושא 115

 >ב< בחינות סופיות, לכל נושא 137

 (3) בקשה לפטור מבחינות(תקנה 15), לכל נושא 57

 (4) רישום כמתמחה(תקנה 17) 57

 1 ק״ת התשכ״ג, עמי 1443; התשמ״ז, עמי 1278; התשנ״ג, עמי 163.
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 נשקלים חדשים

 (5) אישור גמר התמחות(תקנה 25) 57
 >6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות(תקנה 28) 57

 (7< אגרה שנתית לשמאי מקרקעין 340״

 י״ט בסיון התשנ״ג >8 ביוני 1993)
ם ק ל ו ג מ ן י י ״ ח ־ 3 2  >חמ 0

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

ן(אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ג-993 ו  הודעת המקרקעי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(0 לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל״ה-1974' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמוי:

 הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצדכן יהיה נוסה התוספת לתקנות, מיום י״ב בתמוז התשנ״ג

 (1 ביולי 1993), כדלקמן:

 ״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 (0 -

 (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־57 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 לעניין 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 - 57 שקלים חדשים.

 (ג< בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום
 תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתד, עמה ברירה להאריך את תקופתה יראו
 כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל התקופות שבהן יכולים להאריכה

 לפי הברירה.

 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 222; התשמ״ז, עמ׳ 1264; התשנ״ג, עמי 163.
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 >ד< היתד, השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או
 המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־57 שקלים

 חדשים.

 >ד;< ביטול רישום שכירות או שכירות משנה - האגרה שהיתה משתלמת בעד רישש 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 - 57 שקלים חדשים.

 2. משכנתה -

 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה - 57 שקלים
 חדשים;

 >!:< בעד רישום כל אחד מאלה - 57 שקלים חדשים:

 >1< העברת משכנתה;

 (2< העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה;

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

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

 >נ< רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

 (1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;
 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 57 שקלים חדשים.

 ירושה -

 3. «!< בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 57 שקלים חדשים.

 >!:< הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק החיילים
 המשוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-21949 - 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 - 57 שקלים חדשים.

 >ד< האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עובון, 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

 2 סייח התש״ט, עמי 13; התשל״ז, עמי 86.
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 >ה< העבדת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על פי צו ירושה - 57
 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 קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון -

 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 57 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 - 57 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;

 >ב< בעד איחוד ־ 57 שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם אחרות
 לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 6. בתימ משותפים -
 בשקלים חדשים

 (א) רישום בית משותף -

 (1) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 57

 >2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה 34

 >ב< תיקון צו רישום -

 (1) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 57
 (2) עם הגשת טענות 57
 (3< לגבי כל דידה שהוספה בצו התיקון 34

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

 (1) בעז־ הבקשה לביטול 57

 >2< עם הגשת טענות 57

 >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 הועדה 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 מוסכם -

 (1) בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 57
 >2< בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם 57

 >ה< הכרעה בסכסוכים - 20

 בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ו׳ של החוק יחולו ההוראות החלות על
 אגרות המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.
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 (0 בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות - פטור מאגרה.

 7. נסחים ׳וףעתקים מפנקסים וממסמכים - בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או
 זכו־זהוו מסמך הקשור בו -

 ל־5 דפי צילום או חלק מהם 32

 ל־10 דפים נוספים או חלק מהם 21

 לכל הדפים הנוספים או חלק מהם 21

 י8. עיון -

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון ־ 32 שקלים חדשים.

 9. תיקון בפנקס -

 (א) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח כאמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין. (ניהול ורישום),
 התש-ל־1969' (להלן - תקנות הרישום), אם הטעות נגרמה בעטיו של הרשם - פטור

 מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 57 שקלים חדשים.

 >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. ביזנוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 115 שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע יותר
 מעובד אחד ־ תוספת של 115 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

 >ב1 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 - 57 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 - 34 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 - 57 שקלים חדשים.

 >2< היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים המשותפים
 והבית נבנה על מספר חלקות - 57 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 - 57 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את ההערה לחלקה או

 לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 3 ק״ת התש״ל, עמ׳ 657; התש״ם, עמי 1048.
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 >ב< בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 34 שקלים חדשים.

 14. הערה על הגבלת כשרות -

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום - 57 שקלים חדשים.

 15. הערה על הצורך בהסכמה -

 >א< בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 57 שקלים חדשים.

 (ב< בעז־ מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 34 שקלים חדשים.

 16. אגרת בקשה -

 0» בעד־בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם (למעט בקשה לנסח רישום) - 14
 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.

 17. שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם שיל הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
 הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 57 שקלים חדשים לכל עסקה.

 >ב< שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים, ולאחד מכן לא הושלמה העסקה, לא תוחזר
 האגרה, אלא אם כן החליט הממונה להחזירה, כולה או מקצתה.

 18. שינוי שם -

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

 19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה ־ 34 שקלים חדשים.

 20. רישום זכות קדימה -

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 57 שקלים חדשים.

 >ב< בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 34 שקלים חדשים.

 21. כל רישום וכל שידות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו - 57 שקלים חדשים.״

 י״ט בסיון התשנ״ג(8 ביוני 1993)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 3-648< ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 4 ם״ח התשט״ז, עמי 94; התשל״ה, עמי 148.
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 הודעת השותפויות (רישום ואגרות)(מם׳ 2), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(0 לתקנות השותפויות (רישום ואגרות), (להלן - התקנות), אני
 מודיע לאמור:

 1. ׳לקבי העליז; במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום י״ב בתמוז הגדלת סכומים
 התשנ״ג(1 ביולי 1993), כדלקמן:

 בשקלים חדשים
 או באחוזים

229 
229 

 1% אך לא פחות מ־229

0.6% 
0.1% 

214 

 1% אך לא פחות מ־229

0.6% 

0.1% 

 לפי תעריף שנקבע

22 

1 

340 

572 

 לפי השיעור שבתוקף
 בעת התשלום״

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3<

 1. בדד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:

 (א) בשותפות כללית

 >ב< בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

 על ההון המוגבל שעד 130,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 130,000 שקלים חדשים ועד
 450,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 450,000 שקלים חדשים

 (ג! בשותפות מוגבלת זרה

 2. ב;:ד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד 130,000 שקלים חדשים

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 130,000 שקלים חדשים ועד.
 450,000 שקלים חדשים

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 450,000 שקלים חדשים

 3. בעד פרסום ברשומות

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות

 5. ב/ד 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

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

 י״ט בסייון התשנ״ג(8 ביוני 1993)
 >חמ 3-905)

 חוקי א״י, כרך גי, עמי 1950; ק״ת התשמ״ז, עמי 1269; התשג״ג, עמי 168.
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׳ 2), ס מ ) ( ן ת ק פ (סדר דין) (העלאת סכום ה י סו  הודעת שיקים ללא כי
1993 - ״ג  התשנ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 17>ד< לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ״ב-11981
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת סכום 1. נוסח תקנה 17(א< לתקנות יהיה, החל ב־1 בחודש שלאחר פרסומה של הודעה זו כדלקמן:
 הפקדון

 ״>א< עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 217 שקלים חדשים כפקדון לתשלום
 הוצאות המשפט.״

 ביטול 2. הודעת שיקים ללא כיסוי(סדרי הדין)(העלאת סכום הפקדון)2 - בטלה.

 כ״ה בסיון התשנ״ג(14 ביוני 1993)
ט פ ו ש , י מ ד ׳ ק  (3-1412) י

 נשיא בית משפט מחוזי
— מנהל בתי המשפט ; 

 י ק״ת התשמ״ב, עמי 370: התשנ״ב, עמ׳ 1209,
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 823.

 הודעת ניירות ערך (אגרת גקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס׳ 2),
 התשנ״ג-1993

 בהתאם לתקנה 1>ח לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
 התש״ל-1970' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון הסכום 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות, והוא יהיה מיום י״ב בתמוז

ה התשנ״ג(1 ביולי 1993) 1,880 שקלים חדשים. י ג א ל ה ע ש ם ק  ה

 כ״ז בסיון התשנ״ג(16 ביוני 1993)
ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  >חמ 11-926 א

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 1 ק״ת התש״ל, עמי 1446: התשמ״ד, עמי 672¡ התשנ״ג, עמי 292.
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