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 מנועי-רכוש

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרבי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות
 בביטוח כללי)(תיקון), התשנ״ד-ג99ו

ו לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(אץ4), 46 ו־2ו
 התשמ״א- 1981 י, אני מתקין תקנות אלה:

ות די  1. בתקנה 9(ג) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרבי חישוב הפרשות לתביעות עתי
 בביטוח כללי), התשמ״ה-21984 (להלן - התקנות העיקריות), במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) עלו בשנת הדו״ח התביעות ששלמו וההוצאות לישובן בענף ביטוח מקיף לדירות
 ולבתי עסק על 65% מדמי הביטוח שהורווחו בשנת הדו״ח, יגדיל המבטח את העתודה

רר  בשיעור שבו עלו התביעות ששולמו וההוצאות לישובן על השיעור האמו

 2. אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ביטוח רכב 17. בביטוח רכב מנועי-רכוש תחושב העתודה על בסיס מלאי הפוליסות
 שבתוקף לפי נסיון עלות התביעות כמפורט בתוספת השלישית, ובלבד

 שהעתודה לא תפחת מהעתודה המחושבת לפי תקנה 18.״

 אחרי התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת שלישית
 (תקנה 17)

 (חישוב העתודה בביטוח רכב מנועי־רכוש)

 (א) העתודה לביטוח רכב מנועי-רכוש (*1), תחושב על פי הנוסחה הבאה:

 ם א :< = *1

 כאשר:

 ב) ־ תביעה ממוצעת לפוליסה;

 ם - מלאי הפוליסות שבתוקף: בתוספת זו, ״מלאי פוליסות״ יחושב ללא פוליסות
ן  שבוטלו או שבהליכי ביטול ובמקרה של ביטוח צי רכב קולקטיבי תילקח בחשבו

 פוליסה נפרדת לכל כלי רכב.

 (ב) תביעה ממוצעת לפוליסה ב־2ו החודשים שלפני מועד חישוב העתודה (0), תחושב
 על פי הנוסחה הבאה:

 *־־<
 כאשר:

 8 - סך תשלומי התביעות ב־12 החודשים שחלפו:

 A ־ מלאי פוליסות חודשי ממוצע.

 (ג) סך תשלומי התביעות ב־2 ו החודשים שחלפו (3), יחושבו כלהלן:
 (1) יחושבו ויוצגו בנפרד לגבי כל חודש מ־2ו החודשים שקדמו למועד חישוב

ן - סכום תביעות חודשי); להל ) למו  העתודה, סך כל סכומי התביעות ששו

 תיקון תקנה 9

 הוספת תקנה 17

 הוספת תוספת
 שלישית

 ס״ח התשמ״א, עמי 208.
 ק״ת התשמ״ה, עמי 406; התש״ן, עמי 426.
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 (2) לכל סכום תביעות חודשי כאמור בפסקה(א), ייתוספו הפרשי הצמדה למדד על
ע בחודש דו דוע ביום חישוב העתודה לבין המדד הי י בין המדד הי  פי השינו

(להלן - סכום תביעות חודשי ממודד); דשי  לגביו חושב סכום התביעות החו

 (3) יחושב סך כל סכומי התביעות החודשיים הממודדים ל־2ו החודשים שקדמו
ב ישו  למועד חישוב העתודה, וייתוספו 2% כנגד הוצאות כלליות לי

 התביעות.

, יחושב כלהלן: ( \ ) ו פ ל ח  (ד) מלאי פוליסות חודשי ממוצע ב־12 החודשים ש

 (ו) יחושבו ויוצגו בנפרד לגבי כל חודש מ־12 החודשים שקדמו למועד חישוב
ו בתוקף בסוף כל חודש:  העתודה, מספר הפוליסות שהי

 (2) מספר הפוליסות שהיו בתוקף בכל 2ו החודשים באמור בפסקה(ו), יסוכם ויחולק
 ב־2ו.

 (ה) מלאי הפוליסות שבתוקף (ם), יחושב כלהלן:

 (ו) יחושב לגבי כל פוליסה שבתוקף במועד חישוב העתודה, מספר הימים שנותרו
 עד לתום תקופת הביטוח (להלן - ימי חשיפה):

 (2) סך כל ימי החשיפה לכל הפוליסות כאמור בפסקה (1), יחולק ב־365.

 2. (א) מבטח רשאי לחשב בנפרד עתודה כנגד ביטוח משגה (8) ולהפחיתה מהעתודה
 שחושבה לפי סעיף 1 (*1); לענין זה, ״ביטוח משנה״ - ביטוח יחסי בלבד,

 (ב) העתודה כנגד ביטוח משנה (5), תחושב לפי הנוסחה הבאה:

8 = 8 x 0 
 באשר:

 0 ־ תביעה ממוצעת לפוליסה שתחושב כאמור בסעיף 1(ב);

 £ - מלאי הפוליסות שבתוקף בכיסוי ביטוח משנה.

 (ג) מלאי הפוליסות שבתוקף בכיסוי ביטוח משנה יחושב כלהלן:

 (ו) לגבי כל פוליסה מתוך מלאי הפוליסות שבתוקף (ם) כאמור בסעיף מה), יוצג
 שיעור ביטוח המשנה על פי תנאי הסכם ביטוח המשנה התקף לשנת החיתום

 של הפוליסה;

 (2) מספר ימי החשיפה לגבי כל פוליסה שבתוקף כאמור, יוכפל בשיעור ביטוח
 המשנה כאמור בפסקה (ו);

 (3) סך כל ימי החשיפה שחושבו לפי פסקאות (1) ו־(2) לעיל, יחולק ב־365.״

 4. תקנות אלה יחולו החל בדו״ח הכספי שיערוך מבטח ליום י״א בתמוז התשנ״ג תחולה
 (30 ביוני 1993).

 י״ב בתמוז התשנ׳יג(1 ביולי 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1321) א

 שר האוצר
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 עו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשנ״ג), התשנ״ד-ג99 ר
, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956י

 ו. •(א) מחזיק בשטח קרקע שגודלה בו כותנה בעונת התשנ״ג, חייב לכסח בו את צמחי
 הכותנה ולחרוש לאחר מכן את האדמה בעומק של 30 סנטימטרים לפחות.

(א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם לא  (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן
 יאוחר מיום א׳ בטבת התשנ״ד (15 בדצמבר 1993).

 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה לאחר ששדה הכותנה כוסח ונחרש בהתאם להוראות
ו  סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר שצצ

 הצמחים.

 3. אסור להשתמש בקש כותנה מעונת התשנ״ג לחיפוי קרקע המשמשת לגידולים
 חקלאיים.

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות

 ה׳ בכסלו התשנ״ד (19 בנובמבר 1993)
 (דומ 3-789)

 חרישת שטחי
 גידול כותנה

 השמדת צמיחה
 מחדש של כותנה

 איסור חיפוי
 בקש כותנה

 ס״ת התשט״ז, עמי 79.

 הודעת הסיוע המשפטי, התשנ״ד-993ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973ו

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 וי. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר 1993 לעומת המדד שפורסם
 בחודש אוגוסט 1993 הוא 3.39%.

 2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף 1(א) ו־(ב) לתוספת השניה
 לתקנות, החל ביום י״ח בטבת התשנ״ד (ו בינואר 1994) כך:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3))

 (א) שברם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא
. ן האזרחי, התשמ״ד-21984  יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדי

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

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 184.50 שקלים חדשים למבקש אחד בבל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בםבום שלא יעלה על 277.00 שקלים חדשים למבקש אחד.

 שיעור עליית
 המדד

 סכומים מוגדלים

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמי 2112: התשנ״ג, עמי 1155.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 220¿.
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 תוספת שניה
 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שבר הטרחה על בסים הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית משפטי׳ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן(ב).
ם במפורט  (ב) !:(י שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(אץ3) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשי

 להלן־

 ישיבת לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דין,
 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא

 בית משפט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה בית משפט שלום

 תביער. פינוי,
 סילוק יד 147.20 91.50 210.20 116.20 45.20
 קביעח שכר דירה 91.40 45.20 72.20 99.50 27.10
 קביעת גיל 65.90 55.90 72.70 45.20 45.20
 המרצה בתיק עיקרי 65.90 40.20 72.70 40.20 28.30
 ענין אתר 131.00 82.80 153.40 113.80 45.20

 ישיבה תזכורת, ישיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך
 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דין, לימוד ענינו שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן
 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה

 בית מש&ט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות
 צו ירושה

 (ללא התנגדות) 367.40

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 237.10

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשכיב-51962 180.50

 פשיטר. רגל 202.40 132.80

 היתר נישואין 132.80 180.50 109.20 55.90

 ענין א־ור 255.20 158.40 320.00 189.40 128.10 82.00

 המרצה בתיק
 עיקרי 109.20 72.20 55.70

 5 סייד התשכ״ב, עמי 120.
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 ישיבה נוספת
 למעט מתן פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

 הבנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת
 בית־המשפט העליון צו על תנאי

 בג״צ 1461.20 548.20
538.00 

 ישיבה בבית המשפט

721.80 

 הכנה

 בג״צ מסוג הביאם קורפוס

 ענין אזרתי 327.60 460.70

 בקשה להתרת נישואין 255.80 109.20

 בקשת רשות לערעור 219.70 180.50

 רשפ בית המשפט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון

72,70 55.90 109.20 

 שונות

 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 בית דין רבני (חד פעמי)

 אזורי

 תביעה 132.80 109.20 40.20

 תביעה נוספת למבקש 32.80 ו 109.20

 הסכם גירושין לצורך
 הכללתו בפסק דין

 לגירושין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 6,499.20 שקלים חדשים 109.20

 שווי הנכסים עולה על 6,499.20 שקלים חדשים 219.70

 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

 בית הדין הרבני הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ערעור 132.80 240.10 91.50 55.90

 ערעור באשר הענין טופל בידי
 אותו עורך־דין בדרגה ראשונה 132.80 240.10 91.50 55.90

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין
 וישיבה שלא

 מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית דין אזורי
 לעבודה

 תביעה 153.70

 רשם
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 בית הדין הארצי לעבודה

 ערעור על ועדת
 נכוה וועדות רפואיות 91.50 116.20 165.30 45.20
 ערעורים אחרים 165.30 116.20 294.10 165.30 45.20

 רשנו 116.20 165.30 45.20

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,
 ועדית נכות שבהן של מבקש דיון או ישיבה שלא
 שופט וגציג ציבור (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 ערר 255.20 116.20 80.50 ו 116.20 45.20

 הון! אה לפועל חד־ פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 73.00

 בק״ות שונות בהעדר הופעה 52.70 26.80

 הופעה בפני רשם בענין אחר 73.00

 אידווד תיקים 240.10 40.20״

ן ם ק ל ו ג מ י י  י״ב בכסלו התשנ״ד (26 •בנובמבר 1993) ח

 (חמ 3-237) המנהל הבללי של משרד המשפטים

 הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התשנ״ד-1993
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור: ו  (מ1ז׳ 2), התשל״ג-973ו

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנות, מיום י״ח בטבת הגדלת סכומים
 הרנשנ״ד (1 בינואר 1994) כך:

ן תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן: ו  ״(א) בעד מתן רשי
 בשקלים חדשים

ון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 475  (1) רשי

ן לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1189 ו  (2) רשי

ן לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1189 ו  (3) רשי

ון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,  (4) רשי

 לפי סעיף 8ו(א) לחוק 1189

ן לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 59״ ו  (5) רשי

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

 י״ו: בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 1993)
 (חמ 172ו-3)

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1540: התשמ׳יז, עמ׳ 1240: התשנ׳יג, עמ׳ 905.
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 הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התשנ״ד-1993
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים),

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התשמ״ט-1989י

 1. עקב העליה במרד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום
 י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994), כדלקמן:

 הגדלת סכומים

 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים

238 

 1 אך לא פחות מ־238

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 ו. (א) בקשה לרישום חברה -
ץ או חברה לפי  בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת חו

 סעיף 45 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו*
 (להלן - הפקודה)

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

 על ההון שעד 140,000 שקלים חדשים 0/

 על ההון שמעל 140,000 שקלים חדשים ועד 470,000 שקלים חדשים 0.6%

 על ההון שמעל 470,000 שקלים חדשים 0.10/0

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

 עד 20 238

 מ־ 21 עד 50 238

 מעל 50 475

ץ נושאת רווחים 713  (ד) בעד רישום חברת חו

 (ה) בעד רישום חברת חוץ שאינה נושאת רווחים 238

 2. בעד הגשת הורעה על הגדלת הון, לא יאוחר מתום המועד
 להגשת ההודעה, אגרת הון -

 על סכום ההגדלה שער 140,000 שקלים חדשים

ער  על סכום ההגדלה שמעל 140,000 שקלים חדשים ו

 470,000 שקלים חדשים 0.6%

 על סכום ההגדלה שמעל 470,000 שקלים חרשים 0.1%

 3. עם הוצאת מניות הניתנוח לפדיון, בין בדרך חתימה על
 התזכיר ובין בדרך הקצאה - על הסכום הנקוב של

 המניות שהוצאו כאמור

 4. אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום -
 אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר 475

 % ו אך לא פחות מ־238

 0,6% אך לא פחות מ־238

 ק״ת התשמ״ט, עמי 899; התשנ״ג, עמי 906.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה 713

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה
 המשתלמת לאחר

דש פברואר  סוף חו
 של שנת התשלום

 בפועל

 5. (א) חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף 41 לפקודה

א חדלה להיות חברה פרטית 475  באופן שהי

 (ב) חברה המבקשת להירשם כחברה פרטית לפי סעיף 42 לפקודה 475

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

 (1) עיון בתיק החברה, לגבי כל חברה 23

 (2) עיון בפנקס החברות, לגבי כל הברה 23

 (3) עיון בפנקס השעבודים, לגבי כל חברה 23

 (4) קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת -

 עד 5 עמודי מחשב 23

ד נוסף 2  לכל עמו

 (5) אימות, לכל עמוד 2

ד ו  (6) צילום, לכל עמו

ר צילום, לכל עמוד 2״  (7) אישו

 י׳׳ד בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 1993) ח י י ם ק ל ו ג מ ן
 (חנו 3-2165) המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות),
 התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן(ה) של התוספת השניה לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה,
דיע לאמור: (להלן - התוספת השניה), אני מו  סדרי הדין, מסמכים ואגרות), התשכ״ח-1968י

(א) של התוספת השניה החל הגדלת סכומים  1. עקב התנודות במרד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן
 ביום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 1 ו(א) לחוק 475

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 169 ו־170 לחוק 96

ו יידחה תאריך בקשת  (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותי
 הפטנט לפי סעיף 23 לחוק 96

 ק־ת התשכ״ח, עמי 1104: התש״ם, עמי 008ו: התשנ״ג, עמי ו93.
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 בשקלים חדשים

 (ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זבות לבקשה

 לפטנט לפי סעיף 169 לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו 96

 (ד) עם הגשת ביקשה לתיקון פירוט לפי סעיף 69 לחוק 96

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
 לפי תקנה 35(א) 238

 4. עם הגשת בקשה לפי תקנות 5(א) או 87(ג) להארכת כל מועד,
 בעד כל חודש או חלק ממנו 20

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

 ובן תקנות 100,81 ו־195 238

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי

 תקנה 42 או 46(א) 238

 (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 238

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

 לפי סעיף 59 לחוק 238

דוש לפי סעיף 56 לחוק:  6. אגרת חי

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

ת מתאריך שי דוש לפני תום השנה השי  (ב) עם הגשת בקשת חי
 הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 47

 (ג) לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה
 נוספת של ארבע שנים 713

 (ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 1,423

דוש לפני תום השנה השמונה עשרה  (ה) עם הגשת בקשת חי
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים 1,662

דוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים  (ו) אגרת חי
 מיום מתן הפטנט - יהיה בתוקף לכל תקופתו 3,564

 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 72

 (ב) אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק 72

 8. בעד אישור או העתק כל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
 סעיף 68 ו(ב) לחוק 15

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

 (ב) בעד עילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 168(ב)
ד 2  לחוק, לכל עמו

 (ג) נדרש הצילום תוך שבוע, לכל עמוד 15

 10. אגרת פרסום דמי הפרסום שהודעה
 עליהם מתפרסמת

 מעת לעת״

 י״ד בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 1993)
ן מ ג ו ל ם ק י י  (וזמ 884-» ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת רישום שמות עםק, התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רישום שמות עסק, 1935 י (להלן - התקנות), אני
דיע לאמור:  מו

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום הגדלת סכומים
 י״ח 1:טבת התשנ״ד (1 בינואר 1994), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 1. ינם הגשת בקשה לרישום שם עסק 120

 2. עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום 20 ו

 .3 1:עד כל תעודת רישום 59

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 23

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

 6. זנילום, לכל עמוד 1

 ד. אישור צילום, לכל עמוד 2״

 י״ד בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 1993)
ם ק ל ו ג מ ן י י  (חמ 3-13117) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ע״ר 1935, תוס׳ 2, עמי 639; ק״ת התשנד1, עמי 1241; התשנ״ג, עמ׳ 933.
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 הודעת-שמאי מקרקעין, התשנ״ד-1993
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46(ג) לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-1963' (להלן - התקנות),

 אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב העליה במרד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 46(א) לתקנות, מיום י״ח בטבת
 התשנ״ד (1 בינואר 1994), כדלקמן:

ש לשלם:  ״(א) אלה האגרות שי
 בשקלים חדשים

 (1) רישום בפנקס(תקנה 2) 238

 (2) בחינות (תקנה 7) -

 (א) בחינות מוקדמות, לכל נושא 20 ו

 (ב) בחינות סופיות, לכל נושא 143

 (3) בקשה לפטור מבחינות(תקנה 15), לכל נושא 59

 (4) רישום כמתמחה(תקנה 7ו) 59

 (5) אישור גמר התמחות(תקנה 25) 59

 (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות(תקנה 28) 59

 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין 354״

 י״ד בכסלו התשנ־ר (28 בנובמבר 1993)
ם ק ל ו ג מ ן י י  (ח מ 3-320) ח

ל משרד המשפטים  המנהל הכללי ש

 י ק״ת התשכ־ג. עמי 1443: התשמ״ז, עמי 1278; התשנ״ג, עמי 933.

 הודעת המקרקעין(אגרות), התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל״ה-•11974 (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1 . עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום י״ח בטבת התשנ״ד
 (1 בינואר 1994), כדלקמן:

 ״תוספת
 (תקנה 2)

 בשכירות, במשכנתאות, ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים
 האחריי• 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) ער (ו) -

 (1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
רות או  מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכי

 י ק״ת התשל״ה, עמי 222; התשמ״ז, עמי 264ו: התשנ״ג, עמי 934.
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 שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר,
 ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־59 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 -

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

 או

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

 תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור - 59 שקלים חרשים.

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

 להאריכה לפי הברירה,

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

 מ־59 שקלים חדשים.

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

 המתבטלת.

 (0 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
 שנגרעה:

 (3) בכל מקרה אחר - 59 שקלים חדשים.

 2. משכנתה -

 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה - 59 שקלים
 חדשים;

 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה - 59 שקלים חדשים:

 (1) העברת משכנתה:

 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה;

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

 (4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל
 עזבונו;
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ון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:  (ג) רישום פדי

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

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 59 שקלים חדשים.

 ירושה -

 (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי •צוואה -• 59 שקלים חדשים.

 (ב) 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 - 59 שקלים

 חדשים.

 (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון, או של
ל רישום  זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה ש
 עסקה שבוצעה בירי 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 - 59
 שקלים חדשים.

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

 התקופה.

 רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון -

 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 59 שקלים חדשים, בנוסף לכל אגרה אחרת
 המשתלמת לפי תוספת זו, אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם אחת

 בלבד.

 פיצול (פרצלציה) ואיחוד -

 (א) בעד פיצול - 59 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;

 (ב) בעד איחוד - 59 שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם אחרות
 לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 בתים משותפים
 בשקלים חדשים

 (א) רישום בית משותף -

 (ו) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 59

 (.2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי בל דירה 35

 (ב) תיקון צו רישום - י

 (1) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 59

 2 סייח התש״ט, עמי 13; התשל״ז, עמי 86.
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 בשקלים חדשים

 (2) עם הגשת טענות 59

 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקין 35

 ;ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

 (1) בעד הבקשה לביטול 59
 (2) עם הגשת טענות 59

 (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 מחרש והרישום פטורים מאגרה;
 המפקח רשאי להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח

 כי מן הצדק לעשות כן.

 ו:ד) רישום תקנון מוסכם -

 (ו) בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 59
 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם 59

 ׳:ה) הכרעה בסכסוכים -

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

 !:0 בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות - פטור מאגרה.

 ו:םחים והעתקים מפנקסים וממסמכים - בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס
 או זכות או מסמך הקשור בו -

 ל־5 דפי צילום או חלק מהם 33

 ל־10 דפים נוספים או חלק מהם 22

 לכל הדפים הנוספים או חלק מהם 22

 עיון -

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון - 33 שקלים חדשים.

 תיקון בפנקפ -

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

 מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 59 שקלים חדשים.

דוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק - פטור מאגרה.  (כ) חי

ת  (נ) מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך, או על פי הוראות הממונה או רשו
 מוסמכת אחרת, תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.
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 5 ק״ת התש״ל, עמ׳ 657; התש״מ, עמ־.048ו.
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 0ו. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישוס המקרקעין -

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 20ו שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע יותר
בד נוסף.  מעובד אחד - תוספת של 120 שקלים חדשים בעד בל עו

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

 11. רישום זיקת הנאה -

 (א) בעד רישום זיקת הנאה - 59 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 - 35 שקלים חדשים.

ויים של המקרקעין או של  12. רישום ראשון של מקרקעין או של זכות המקרקעין - 2% משו
 הזכות.

 13. הערת אזהרה -

 (א) בעד רישום הערת אזהרה •--

 (1) בער כל רישום --• 59 שקלים חדשים.

 (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים המשותפים
 והבית נבנה על מספר חלקות - 59 שקלים חדשים בער רישום הערת האזהרה על כל

 החלקות.

 (3) היה נושא הערת האזהרה רירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו על
 מספר חלקות - 59 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחם את ההערה

 לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 35 שקלים חדשים.

 14. הערה על הגבלת כשדות -

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום ~ 9צ שקלים חדשים.

 15. הערה על הצורך בהסכמה -

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 59 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 35 שקלים חדשים.

 16. אגדת בקשה -

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

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

גש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.  נוספת שתו

 17. שינוי מקום הסמכות לדישומ עסקה -

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
 הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 59 שקלים חרשים לכל עסקה.

 4 טייח התשס״ז, עמי 94; התשל״ה, עמי 148.
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 !:ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו החיקים, ולאחר מכן לא הושלמה העסקה, לא
 תוחזר האגרה, אלא אמ כן החליט הממונה להחזירה, כולה או מקצתה.

 18. ׳עינוי שם -

 רישום שש ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז~1956", פטור מכל אגרה.

 19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

 1:עד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 35 שקלים חדשים.

 20. ויישום. זכות קדימה -

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 59 שקלים חדשים.

 (כ) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 35 שקלים חדשים.

 ו2. כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו - 59 שקלים חדשים.״

 י״ד בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 993ו)
ן מ ג ו ל ם ק י י  (חמ5-548) ח

ל משרד המשפטים  המנהל הכללי ש

 הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשנ״ד-ג199
(להלן - התקנות), אני 1 רישום ואגרות) ות( י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות השותפו

דיע לאמור!  מו

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום הגדלת סכומים
 י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 994ו), כדלקמן:

 בשקלים חדשים
 או באחוזים

238 

238 

 1° אך לאפחותמ־238

0.6% 

0.1 % 

238 

 1% אך לאפחותמ־238

0.6% 

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 1. ב׳נד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:

 (א) בשותפות כללית

 (ב) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

 על ההון המוגבל שעד 140,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 140,000 שקלים חדשים ועד

 470,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 470,000 שקלים חדשים

 (ג) בשותפות מוגבלת זרה

 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד 140,000 שקלים חדשים

 עע סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 140,000 שקלים חדשים ועד
 470,000 שקלים חדשים

 חוקי ;*״י, כרך גי, עמי 950 ו: ק״ת התשמ׳׳ז, עמי 1269: התשנ״ג, עמי 9ג9.
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 בשקלים חדשים
 או באחוזים

0.1% 

 לפי תעריף שנקבע

23 

1 

354 

595 

ר שבתוקף עו  לפי השי
 בעת התשלום״

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 470,000 שקלים חדשים

 3. בעד פרסום ברשומות

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לבל 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

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

C1993 י״ד בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 
 (חמ 3-905)

 הודעת המדגמים, התשנ״ד-1993
 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות המדגמיםי (להלן -

 התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במרד המחירים לצרכן יהיה נוסח סעיף קטן(א) בתוספת הראשונה, מיום
 י״ח בטבת התשנ״ד (ו בינואר 1994), כך:

 בשקלים חדשים
 ״(א) 1. (א) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג

2  אחד לפי סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים
 (להלן - הפקודה) 72

 (ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג
 אחר לפי תקנה 5 143

 2. עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם, או
 להארכת מועד לתשלום האגרה בעד האויבת תקופת ההגנה לפי תקנות

 31(2) ו־33(2) - לכל חודש או חלק ממנו 20

 3. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס, לתיקון טופס
 הבקשה, לרישום שם בעל חדש, לשינוי שם בעל, לשינוי מען ולשינוי
 מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 43 ו־44

 לפקודה ותקנות 41 עד 46 20

 4. (א) עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים
 36 ו־42(ב) לפקודה 238

 (ב) עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם לפי תקנה 42(ג) 238

 חוקי א״י, ברך ג׳, עמי 1957: ק״ת התשמ״ז, עמי 1273: התשנ״ג, עמי 959.
 2 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 053ו: סייח התשב״א, עמי 16.
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 בשקלים חדשים
 5. בעד הארכת תקופת ההגנה - ״

 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה 143

 (ב) על פי סעיף 33(3) לפקודה 285

 6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצרכי בירור משפטי או נסח
 מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו־40 •לפקודה ותקנה 55 15

 7. בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף 35(2)

ד ו  לפקודה, לכל עמו

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64(3), בעד כל ענין 72

 י• (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 47

 9. אגרת פרסום
דעה  דמי הפרסום שהו

 עליהם מתפרסמת
 מעת לעת ברשומות״

 י״ב בכסלו התשנ׳׳ד (26 בנובמבר 1993)
ר י פ ו ל א א כ י ) מ ג - ״  (חמ 5

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 הודעת סימני המסחר, התשנ״ד-1993
 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר, 1940י

 (להלן - התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 1 . עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן(א) של התוספת הראשונה, החל הגדלת סכומים
 ביום י״ח בטבת התשנ׳׳ד (ו בינואר 1994), בך:

 בשקלים חדשים
 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי

 סעיף 7 לפקודה 443

 2. (א) עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או
 בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים 24(א),

 38 או 41 לפקודה 223

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 24(ו) לפקודה 0 ו 1

 3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי

 סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש 887

 (ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) 22

 (ג) אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה 53(1) 333
י ברישום, העברת בעלות, רישום  4. עם הגשת בקשה לשינו
 רשות או ביטולה לפי סעיפים 36(א), 37, 49(א), 51 או 52
ו לא  לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגבי

 נקבעה אגרה אחרת 45

 עייר 1940, תוס׳ 2, עמי 192: ק״ת התשמ״ז, עמי 1272: התשנ״ג, עמי 960.
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 בשקלים חדשים

223 

 «׳1

1 

223 

 דמי הפרסום
 שהודעה עליהם

 מתפרסמת מעת לעת״

 בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78

 בעד אישור כל רישום(תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה

 בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

 עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג)

 אגרת פרסום

ר י פ ו ל א א כ י  מ
 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 י״ב בכסלו התשנ״ר (26 בנובמבר 1993)
 (חמ 1129-ג)

 הודעת הכניסה לישראל, התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א(ה) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-1974י (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח חלק א׳ של התוספת לתקנות
 החל ביום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) כלהלן:

 ״חלק א׳: אגרות בעד בקשות לשירותים

 הגדלת םבומי
 אגרות

 טור א׳ טור ב׳
 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים האגרה בדולרים

25 

13 

25 

13 

 100 ובעת קבלת
 רשיון הקבע 13
 דולרים נוספים

 לכל נפש
 הכלולה ברשיון

80 

40 

80 

40 

 325 ובעת קבלת
 רשיון הקבע

 40 שקלים חדשים
 נוספים לכל נפש
 הכלולה ברשיון

 אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים
 למעט מסוג א/1

 אשרה ורשיון לישיבת מעבר

 אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/ו

 אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2
 כשהמבקש איננו בעל דרבון של אחת

 המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב׳

 אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או
 ב/4

 אשרה ורשיון לישיבת קבע

.2 

.3 

.4 

 י ק״ת התשל״ד״עמ׳ 7ו5ו; התשנ״ג, עמי 278.
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 טור א׳ טור ב׳
 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים האגרה בדולרים

 אשרת חוזר 13

 100 ובעת קבלת
 רשיון הקבע 13
 דולרים נוספים

 לכל נפש
 הכלולה ברשיון

13 

25 

 25 עבור כל
 תקופת הארכה

40 

 13 עבור כל
 חודש הארכה
 או חלק ממנו

 13 בתוספת 5
 דולרים לכל

 נפש

 325 ובעת קבלת
 רשיון הקבע

 40 שקלים חדשים
 נוספים לכל נפש
 הכלולה ברשיון

40 

80 

 80 עבור כל
 תקופת הארכה

 8. החלפת רשיון הישיבה -
 :1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע

120 

 40 עבור כל
 חודש הארכה
 או חלק ממנו

 40 בתוספת 15
 שקלים חדשים

 לכל נפש

 120 40״

י ׳ ג ע ל ם ק ר מ  ע
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 !:2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4

 !:3) כל החלפת רשיון אחרת

 9. :־;ארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים

 10. ;*שרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת
 !:תחנת גבול והמבקש איננ1 בעל דרכון
 יצל אחת מהמדינות המפורטות בתקנה

 ו:(2), תוספת של

 11. הארבה למפרע של רשיון ישיבה מכל
 הסוגים לאחר שחלפו שלושה ח1דשים

 לפחות מיום פקיעת הרשיון

 12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל־0ו
 נפשות ומעלה

 13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור
 זזניתן עם אשרת עולה או עם אשרה

 לישיבת ארעי מסוג א/1

 14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך
 כאמור שאבד, נגנב או הושחת

 ט״ז בכסלו החשנ״ד (30 בנובמבר 993ו)
 (חמ 5-500)

 הודעת האזרחות, התשנ״ד-1993
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב(ה) לתקנות האזרחות, התשכ״ט-1968י(להלן - התקנות), אני

 מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד החרש לעומת המרד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום הגדלת שיעורי
ת ו ר ג  י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) כלהלן: א

 י ק״ת התשכ־ט, עמי 9ו: התשנ״ג, עמי 280.
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 ״תוספת
 (תקנה 9)

 טור ב׳
 האגרה בדולרים

13 

50 

"25 

 טור א׳
 האגרה

 בשקלים חדשים

25 

40 

40 

160 

80 

 השירות המבוקש
 תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

 אישור או תעודה המעירה על אי־הקנית
 אזרחות ישראלית

 אישור על מסירת הצהרה על אי־רצון
 להיות אזרח ישראלי, למעט אישור

 ראשון

 ויתור על אזרחות ישראלית

 בקשה להתאזרחות

.1 

.2 

.4 

.5 

י ׳ ג ע ל ם ק ר מ  ע
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ט״ז בכסלו התשנ״ד (30 בנובמבר 1993)
 (חמ 3-600)

 הודעת הדרכונים, התשנ״ד-993 ו
(להלן - התקנות), אני  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ה) לתקנות הדרכונים, התש״ם-1980י

 מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום
 י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) כלהלן:

 ״תוספת
 (תקנה 7)

 האגרה בדולרים

40 
13 

 האגרה
 בשקלים חדשים

120 
40 

 השירות המבוקש

 ו, דרבון ליחיד או ליתיד עם ילדים

 וא. דרכון לקטין עד גיל 17

13 

 תע1דת מעבר לפי סעיף 2(בץ1)
 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים

 תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב^)
 לחוק, ליחיד או ליתיר עם ילדים,
 לשימוש חר־פעמי לשם יציאה

 מישראל וחזרה אליה

 (א)

 (ב)

 י ק״ת התש״ם, עמ׳ 1510: התשנ״ג, עמי 280.
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 האגרה בדולרים

13 

 40 בתוספת
 5 דולרים לכל
 נפש המצורפת

 לדרכון או
 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים

 פטור

 פטור

 13״

 האגרה
 בשקלים חדשים

40 

 120 בתוספת
 15 שקלים לכל
 נפש המצורפת

 לדרכון או
 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים

 פטור

160 

 פטור

40 

 השירות המבוקש
 (ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(בץ2)

 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים

 3. דרכון או תעודת מעבר קבוצתיים לפי
 סעיף 3(« לחוק

י ׳ ג ע ל ם ק ר מ  ע
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 4. הארכת תוקף של דרכון או תעודת
 מעבר

 5. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר
 בתחנת גבול

 6. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת
 :(עבר

 7. !:(סמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שנגנב,
 אבד, הושמד, הושחת או שונה - תוספת

 יצל:

 11) כשמסמך הנסיעה הקודם היה
 דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף

 2(בץ1) לחוק

 (2) כשמסמך הנסיעה הקודם היה
 תעודת מעבר לפי סעיף 2(בץ2)

 לחוק

 ט״ז בג:סלו התשנ״ד (30 בנובמבר 1993)
 (חמ 92.<-3)

 הודעת מרשם האוכלוסין־(סדרי רישום), התשנ״ד-993ד

(סדרי רישום), התשל״ג-972וי ן  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ד) לתקנות מרשם האוכלוסי
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום הגדלת סכומי
ת ״ ג  י״ח בנזבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) כלהלן: א

 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 56; התשנ״ג, עמ׳ 282.
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 ״תוספת
 (תקנה 5)

 השירות המבוקש האגרה בשקלים חד־שלם

 1. תעודת זהות או חלק ממנה שאבדו, שנגנבו או שהושחתו 32

 2. מתן מידע מקבצי מרשם האוכלוסין 8 לבל אדם שלגביו
 ניתן מידע״

 ט״ז בכסלו התשנ״ד (30 בנובמבר 1993)
י ׳ ג ע ל ם ק ר מ  (חמ 482-» ע

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים)(תיקון), התשנ״ד-993ו

, קובע מכון התקנים הישראלי  בתוקף סמכותו לפי סעיף 7 לחוק התקנים, התשי״ג-1953י
 כללים אלה:

- 2  תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 לכללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים), התשנ״א-991 ו

 (1) בסעיף קטן(אץ1), במקום ״שבעה עשר״ יבוא ״תשעה עשר״:

(ג) - יימחק.  (2) סעיף קטן

 נתאשר.

 י״ד בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 1993) צ ב י א ל ו ן
 ״ י י _ _ _ י ״, ראש מכון התקנים הישראלי

 >חמ 2263-» מ י כ ה ח ר י ש 1 1
 שר התעשיה והמסחר

 ם״ח התשי׳׳ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
 ק״ת התשג״א, עמי 998.

 תיקון טעויות
 בתקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי(תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה),

 התשנ״ג-1993, שפורסמו בקובץ התקנות 5495, התשנ״ג, עמ׳ 318, בתקנה 2(בץ4) -

 (ו) במקום ״לנקות״ צריך להיות ״לנכות״;

 (2) במקום ״בכל ערבות״ צריך להיות ״בשל ערבות״.

 (חמ 3-2414)
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