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 תקנה 1 יבוא:

 ״שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים דודשיבו

74 

29 

29 

29 

33 

29 

5 

10 

5 

94 

74 

37 

29 

 טור א׳
 השירות

 ו. אימות חתימה -

 (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

 (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לבך, לכל

 חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או(ב)

 (ד) ניתן באותו מעמר אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של

 אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל

 העתק כאמור

 (ה) היה השירות כאמור בפסקאות(א) עד(ד) ברוך בתרגום המסמך

 בידי הנוטריון - יווסף סכום של

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושרו במעמד אחר יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף

 לאישור הראשון -

 לעמוד הראשון

 לעמוד השני

 3. (א) אישור נכונות של תרגום -

 (1) עד מאה המלים הראשונות שבנוסח המתורגם

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מלים

 (3) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המלים

 הראשונות ־־

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור

 נוםף לאישור הראשון

 4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ״ה-

 החלפת תקנה 1

 סייח התשל״ו, עמ׳ 196; התשמ״ט, עמי 47.
 ק״ת התשל״ט, עמי 196; התשמ״ז,עמי 478; התשנ״ג, עמי 1005.

 סיידו התשכ״ה, עמי 63; התשמ״ה, עמי 80.
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 טור ב׳
' שיעור השכר ר א ו ז  נ

 השירות בשקלים חרשים

 (א) לחותם ראשון 110

 (ב) לכל חותם נוסף 55

 (ג) גיתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל
 אישור 33

 (ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, יווסף סכום

 של י 33

 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 74

 6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

 (א) למצהיר הראשון 75

 (ב) לכל מצהיר נוסף 30

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור

 נוסף 29

 7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על
 34,800 שקלים חדשים 478

1 , 0 2  (ב) עלה הסכום האמור על 34,800 שקלים חדשים 5

 הבל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום

 ההעדה וחזרה.

 3. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות הסכום שנקבע לפעולה בתעריף

 לפי כל דין, ושלא נקבע לה שבר בתקנות המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 אלה ובאין קביעה כאמור - הסכום

 שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר,

 ובאין קביעה - 121

 9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא

 במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל

 השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין

 לבצעה במשרדו - בנוסף לשכר הנקוב בפרטים 1 עד 9, לפי

 הענין, ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן

 השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר

 יהא:

 (1) לשעה הראשונה או- לחלק ממנה מיציאת הנוטריון
 ממשרדו ועד שובו 242

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 74

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת,

 בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
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 טור ב׳
' שיעור השכר י א י  ט

ת בשקלים חדשים ו ר י ש  ה

 מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) בחלקו ב0ך כל

 מבקשי שירות באותו מעמד.

 (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם

 עשיית פעולה, והפעולה אותה נתבקש לבצע לא בוצעה

 מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשבר כמפורט

 בפסקה(א)(1) ו־(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון

 למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 0 ו. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9

- יווםף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8.״

5ו  תיקון תקנה 4 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בתקנה משנה(א), במקום ״ב־5ו בינואר, ב־5ו באפריל, ב־

 ביולי וב־15 באוקטובר״ יבוא ״ב־15 בינואר וב־15 ביולי״.

 ז׳ בחשון התשנ״ד (22 באוקטובר 1993)

ד ל י ב א י ו  (חמ 5-1216) ד

 שר המשפטים

 צו לעידוד השקעות הון(קביעת אזורים לענין התוספת לחוק),
 התשנ״ד-1993

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959י

 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים את תחומי האזורים המנויים בתוספת לחוק,

 כמפורט להלן:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המועד הקובע״ - ב׳ בשבט התשנ״ג(24 בינואר 1993)¡

 ״המפה״ - המפה המשורטטת שבתוספת;

 ״אזור עדיפות לאומית״ - אזור פיתוח כמשמעותו בחוק.

 פרשנות 2. לכל המונחים בקביעה זו תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק.

 תחומי האזורים 3. תחומי האזורים המנויים בתוספת לחוק יהיו כדלקמן:

 (א) ״אזור עדיפות לאומית א׳״ - יהיה אחד מאלה:

 (1) האזורים המותחמים במפה בצבע ירוק.

 (2) עד יום ה׳ באלול התשג״ה(31 באוגוסט 1995), אזורי התעשיה ותחומי השיפוט

 של הרשויות המקומיות המפורטים להלן:

 יקנעם משגב

 כרמיאל נצרת עילית

 מגדל העמק עפולה

 י ס״ח התשי״ט, עמי 234.
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 אזור התעשיה עטרות - ירושלים, בשטח הבלול בין הקווים הישרים המחברים את

 נקודות הציון כמצוין בקביעת האזורים לענין התוספת שפורסמה בילקוט הפרסומים

 3917, התשנ״א, עמי 3597.

 (3) עד יום כ״ח באב התשנ״ז(31 באוגוסט 1997), אזורי התעשיה ותחומי השיפוט

 של הרשויות המקומיות המפורטים להלן:

 אזור תעשיה אלון תבור - השטח הכלול בין הקווים הישרים המחברים את נקודות

 הציון:

!83.0 227.6 

 228.0 83.8 ו

185.3 226.6 

184.3 225.1 

 אזור תעשיה אחיהוד - השטח הכלול בין הקווים הישרים המחברים את נקודות

 הציון:

167.3 257.7 

170.5 257.4 

170.5 255.9 

167* 255.9 

 אזור תעשיה תרדיון - השטח הכלול בין הקווים הישרים המחברים את נקודות

 הציון:

175.1 253.0 

176.7 253.0 

176.7 252.0 

175.1 252.0 

 אזור תעשיה צומת גולני - השטח הכלול בין הקווים הישרים המחברים את נקודות

 הציון:

194.4 243.9 

192.7 245.8 

192.7 242.4 

194.4 . 242.4 

 אזור תעשיה ציפורי - השטח הכלול בין הקווים הישרים המחברים את נקודות

 הציון:

177.0 241.9 

181.0 241.9 

181.3 239.4 

179.4 239.4 
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 (ב) ״אזור עדיפות לאומית ב׳״ - יהיה אחד מאלה:

 (ו) האזורים המותחמים במפה בצבע ורוד.

 (2) עד יום ה׳ באלול התשנ״ה(31 באוגוסט 1995), אזורי התעשיה ותחומי שיפוטן

 של הרשויות המקומיות המפורטים להלן:

 אור עקיבא

 אזור תעשיה דרומי - אשקלון דרום - השטח הבלול בין הקווים הישרים המחברים

 את נקודות הציון:

 17,3 ו 107.6

109.0 116.6 

108.5 115.5 

106.7 115.8 

 אור עקיבא - השטח הבלול בין הקווים הישרים המחברים

143.3 212.0 

146.0 212.0 

146.0 207.5 

142.0 207.5 

 (3) עד יום ב״ח באב התשנ״ז (31 באוגוסט 997 ו), תחום השיפוט של אום אל

 פחם.

 תחולה על אזורים 4. (א) לענין סעיף 3(אאו) ו־(בץ1) תחול הקביעה רק על אזורים הנמצאים בתחומן של
 רשויות מקומיות.

 (ב) מיקומם של ישוב או אזור תעשיה ששמם לא צויין בקביעה זו ייקבע לענין קביעת

 האזורים לפי החוק, לפי המפה בקנה מידה של 1:250,000 המופקדת במרכז ההשקעות במשרד

 התעשיה והמסחר בירושלים.

 (ג) כל אדם רשאי לעיין במפה ולערוך לפיה מדידות בימים ובשעות שהמשרד פתוח

 לקהל.

 5. קביעה זו תחול לגבי מפעלים שהבקשות לאישורם הוגשו או אושרו החל במועד

 הקובע.

 6. כל קביעות האזורים שפורסמו עד ליום תחילתה של קביעה זו, למעט נקודות הציון

 בקביעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 3917, התשנ״א, עמ׳ 3597 - בטלות.

 הוראות מעבר 7. על אף האמור בקביעה זו יחולו הוראות המעבר הבאות לגבי מפעלים שנכללו באזורי

 פיתוח לפי קביעת האזורים שהיתה בתוקף לפגי המועד הקובע ואינם נכללים באזורים לפי

 קביעה זו, או נמצאים באזורים שסיווגם הופחת:

 (1) מפעל שקיבל אישור לאחר המועד הקובע ולפני פרסומה של קביעה זו, יחול

 לגביו סיווג האזור על פי קביעת האזורים שהיתה בתוקף בשעת האישור.

 אזור התעשיה קיסריה -

 את נקודות הציון:

 תחולה לגבי
 מפעלים

 ביטול
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 (2) מפעל שהבקשה לאישור תכניתו על פי החוק הוגשה לפני המועד הקובע וטרם

 נדונה או טרם אושרה עד ליום פרסומה של קביעה זו -

 (א) לגבי בקשה להקמת מפעל חדש, אשר עד ליום פרסומה של קביעה זו

 בוצעו 20% לפחות מההשקעות שבתכנית, יחול לגביו סיווג האזור לפי קביעת

 האזורים שהיתה בתוקף לפני המועד הקובע;

 (ב) לגבי בקשה להקמת מפעל חדש אשר, עד ליום פרסומה של קביעה זו

 טרם בוצעו 20% לפחות מההשקעות שבתכנית, יחול לגביו סיווג האזורים

 שבקביעה זו•,

 (ג) לגבי בקשה להרחבת מפעל קיים, יחול לגביו סיווג האזור לפי קביעת

 האזורים שהיתה בתוקף לפני המועד הקובע.

 והכל, אם תכניות ההשקעה נושא הבקשות כאמור בפסקה זו יאושרו בהתאם לחוק

 ולכללי המינהלה.

 (3) מפעל שהבקשה לאישור תכניתו, על פי החוק הוגשה לאחר המועד הקובע

 וטרם נדונה או טרם אושרה עד יום פרסומה של קביעה זו, יחול לגביו סיווג האזורים

 שבקביעה זו, אם תכניתו תאושר בהתאם לחוק ולכללי המינהלה.

 8. ועדת חריגים שתורכב מהמנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, שיעמוד בראשה, נציג ועדת חריגים

 משרד ראש הממשלה, מנהל מרכז ההשקעות ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר, תוסמך לדון

 בבעיית מיוחדות, הנובעות מיישום קביעה זו; הועדה תפעל על פי כללים שהיא תקבע באישור

 השרים.
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 תוספת

 ב׳ בחשון התשג״ד (17 באוקטובר 1993)

ט ח ו ש ( ה ג י י ב ) ם ה ר ב ש א י ר ח ) מי נ: ה ג ־ 2 ° ° מ ח ) 

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
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