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 עו מם הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו־180(ב) לפקודת מם הכנסה(להלן - הפקודה)1, אני מצווה
 לאמור:

 הגדלת שיעורי 1. (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175(א) לפקודה לשנת המם 1994 יוגדלו כך

n שלכל מקדמה יווםף שיעור ממנה כמפורט להלן: i w > ת 7 ו מ ד ק מ  ה
 המם 1994 י 1 1

 (1) אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 1989 ועד בכלל - 87%;

 (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1990 - 60%;

 (3) אם השנה הקובעת היא שנת המם 1991 - 34%;

 (4) אם השנה הקובעת היא שנת המם 1992 - 20%.
 (ב) לענין סעיף 180(ב^) לפקודה יוגדל ב־8% סכום המס שנישום חייב לשלמו לשנת
 המס 1994 בשל רו״ח שהגיש לשנת המס 1993, ובלבד שסכום המקדמות החדשיות לא יפחת

 מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן(א).

 תחולה 2. צו זה יחול לענין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המם לשנת המם 1994.

 כ״ג בםיון התשנ״ד (2 ביוני 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-350) א

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-994ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א- 1951 י, באישור שר האוצר לפי
 סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף

 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל״ה-1974", בחלק גי, אחרי

 התשלום בשקלים חדשים המשלם

 פרט 9 יבוא

 שונות

 תיקון התוספת

 מבקש ההעברה
 מבקש ההעברה

 בעל החשבון״.

1.50 
2.00 

4.00 

 ״10. העברת סכום בהמחאת דואר -
 לכל המחאה -

 10.1 המחאת דואר רגילה
 10.2 המחאת דואר מאוירת

 11. ביטוח המחאה לפי בקשת בעל חשבון -
 לכל המחאה

 ם״ח התשי״א, עמי 219: התשמ״ו, עמי 99.
 2 ם״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ג, עמי 88.

 3 ס״ח התשל״ה, עמי 207.

 4 ק״ת התשל״ה, עמי 157; התשנ״ד, עמי 05ג.
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 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994). תחילה

 כ״ח בםיון התשנ״ד (7 ביוני 1994)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 47-» ש

 שרת התקשורת

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(עמק יזרעאל, תיקון/
 התשנ״ד-994ו

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, בפרט תיקון פרט >נה<
ן _ בתוספת הראשונה ה ג  ן

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״והחתומים ביד שר הפנים ביום ב״ב בתמוז התשנ״ב(23 ביולי
 1992)״ יבוא ״וכפי שתוקנו בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים

 ביום כ״ג בסיון התשנ״ד (2 ביוני 1994)״.

 (2) מתחת לשם הישוב ״גבעות זייד״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב; יבוא:

 ״גבעת אלה חלקי גושים: 17486 עד 17491.״

 (3) מתחת לקו המפריד -

 במקום הקטע ״17489,17481, 17497״ יבוא:

;"17497 ,17481" 

 הקטע ״17487 פרט לחלק חלקה 33, כמסומן במפה״ - יימחק;

 במקום הקטע ״17486, 17488, 17492,17490 עד 17497״ יבוא: ״17487 עד 17497״.

 כ״ג בסיון התשנ״ד (2 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ»3-13< י

 שר הפנים

 1 דיני שרינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת התשי״ח עמי 797; התשנ״ב, עמי 1466; התשנ״ג, עמי 148.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(הגליל התחתון, תיקון),
 התשנ״ד-1994

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, בפרט תיקון פרט (טז<
) _ בתוספת הראשונה ז ן  (נ

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״והחתומה ביד שר הפנים ביום ט״ו באלול התשנ״ב (13
 בספטמבר 1992),״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד

 ^ שר הפנים ביום כ״ז בםיון התשנ״ד (6 ביוני 1994);״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת זזתשי״ח, עמי 1256: התשמ״ב, עמי 1686; התשנ״ג, עמי 145.
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 (2) מתחת לשם הישוב ״בית קשת״ בטור אי, והשטח המתואר לעידו׳ בטור בי, יבוא:

 ״גבעת אבני חלקי הגושים: 15225, 15228, 15229, 15241, 15242, כמםומן במפה.״

 (3) במקום השטח המתואר לעד הישוב ״לביא״ יבוא:

 ״הגושים: 15226, 1,5227 15230, 15231, 15233 עד 15235, 15237, 15243 עד 15247,
 15255 עד 15258, 15264 ער 15266 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 15219, 15225, 15228 15229, 15242, 15263 במםומן במפה.

 שטח הכפר לביא המתוחם על ידי הגושים 15225 עד 15229, 15237 עד 15240 כמםומן
 במפה.״

 (4) במקום השטח המתואר לעד הישוב ״שדה אילן״ יבוא:

 ״הגושים: 15135, 15136, 15238 עד 15240, 15259 עד 15261, 15269, 15290 -
 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 15241, 15262 כמםומן במפה.״

 כ״ז בםיון התשנ״ד (6 ביוני 1994)
 י ע ח ק ר ב י ן

 (חמ 5-136) י
 שר הפנים

וריות)(משגב, תיקון), התשנ״ד-1994  ?נו המועעות המקומיות (מועעות אז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועעות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 בתוספת הראשונה לצו המועעות המקומיות (מועעות אזוריות), התשי״ח-958ו2, בפרט

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״והחתום ביד שר הפנים ביום כ״ב בתמוז התשנ״ב (23 ביולי
 1992);״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד שר הפנים

 ביום כ״ז בםיון התשנ״ד (6 ביוני 1994);״

 (2) מתחת לשמ הישוב ״חלוץ״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ יבוא:

 ״חרשים גוש: 19088 בשלמותו.״.

 כ״ז בסיון התשנ״ד (6 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ  י

 (ד1מ 3-136)
 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשמ״ט, עמי 6גו1; התשנ״ב, עמי ג47ו.

 עו המועצות המקומיות (מועעות אזוריות)(מעלה יוסף, תיקון),
 התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

) 1. בתוספת הראשונה לצו.המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, בפרט לד  תיקו! פרט(
ן _ ^ך  בתוספת הראשונה ן

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 2156; התש״ן, עמי 896.
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 גנז) -
 תיקון פרט (מ) 1 .

 בתוספת הראשונה



 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״והחתימה ביד שר הפנים ביום י׳ בםיון התש״ן(3 ביוני 1990)״
 יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ״ז

 בסיון התשנ״ד (6 ביוני 1994);״

 (2) שם הישוב ״חרשים״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ - יימחקו.

 כ״ז בסיון התשנ״ד (6 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ ג -ג< י  >חמ 6

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(חוף השרון - תיקון),
 התשנ״ד-1994

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

כ0  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2, בפרט תיקון פרט(
 ^ _ בתוספת הראשונה

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״ביום ב׳ באייר התשל״ז (20 באפריל 1977)״ יבוא ״וכפי
 שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ״ו בסיון

 התשנ״ד (5 ביוני 1994);״.

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

 ״הגושים: 7684, 7685, 7951 - בשלמותם;

 7705 פרט לחלקות 1, 11 כמסומן במפה:

 7708 פרט לחלקות 28, 29, 43 כמסומן במפה;

 חלקי הגושים: 7707, 7713, 7947, 7948, 7950 כמםומן במפה.״.

 (3) במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״כפר־נטר״ יבוא:

 ״הגושים: 7953 בשלמותו;

 7935 פרט לחלקות 1 ו־7;

 7939 פרט לחלק מחלקות 2 ו־3 כמסומן במפה;

 7952 פרט לחלקה 11 וחלק מחלקות 2 ו־10 כמסומן במפה;

 החלקות: 5, 6, 7 וחלק מחלקה 9 (דרך) בגוש 7934 כמםומן במפה:

 חלק מחלקות 2, 4, 7 בגוש 7946 כמםומן במפה:

 חלק מחלקה 9 בגוש 7947 כמםומן במפה:

 5 עד 8 בגוש 7954;

 40 עד 43, 49 עד 51, 58 וחלק מחלקה 60 (דרך) בגוש 8013;

 1 עד 4, 9 עד 13, 15, 107, 108 וחלק מחלקה 106 (דרך) בגוש 8014 כמםומן במפה.״

 כ״ו בסמן התשנ״ד (5 ביוני 1994)
ב י ן ק ר ח צ  (חמ6גו-ג< י

~ , שר הפנים  די1י מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. ך
 1 ק״ת התשי״ח, עמי 1256: התשל״ז, עמי 1786.
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 אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נתניה), התשנ״ד-1994
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר של

 ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 שינוי התוספת 1. במקום תחום עיריית נתניה המתואר בתוספת הראשונה לפקודה2 יבוא:
 הראשונה

 "גושים: 7931 ער 7933, 7940 עד 7945, 7949, 8006, 8007, 8217, 8228, 8230 עד 8234, 8236 עד
 8275, 8285, 8321 - בשלמותם.

 7946 פרט לחלק מחלקות 2, 4, 7 במםומן במפת תחום עיריית נתניה הערוכה בקנה מידה
 של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ באייר התשכ״ו (27 באפריל 1966) וכפי
 שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של 1:5,000 והחתומים ביד שר הפנים ביום כ״ו בסיון
 התשנ״ר (5 ביוני 1994) ושהעתקים מהם מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרד

 הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרד עיריית נתניה (להלן בפרט זה - המפה);

 7947 פרט לחלקי חלקות 9,7,2 הנמצאים דרומית לגבול הצפוני של כביש מס׳ 117 כמםומן
 במפה:

 7948 פרט לחלקה 6 וחלק מחלקה 5 הנמצא דרומית לגבול הצפוני של כביש מס׳ 117 וחלק
 מחלקה 9 במסומן במפה:

 8215 פרט לחלקות 11,4 וחלק מחלקה 2 הנמצא דרומית לקו המהווה המשך לגבול הצפוני
 של חלקה 17 באותו גוש כמסומן במפה;

 8229 פרט לחלקות 18, 26, 32,29, 35, 38, 41, 44, 45, 50;

 8235 פרט לחלקות 8,7;

 8284 פרט לחלקות 34, 35, 40;

 8315 פרט לחלקות 5, 29, 31, 33, 35, 36;

 חלקי גושים: 7950,7707,7705 הנמצאים צפונית ומערבית לכביש נתניה תל־אביב כמםומן
 במפה;

 7934 מערבית למסילת הברזל כמסומן במפה-,

 חלקות: 29,28, 43 בגוש 7708 כמסומן במפה-,

 חלק מחלקה 4 בגוש 7713 כמםומן במפה:

 3, 4, 9 בגוש 8008;

 12 וחלק מחלקה 4 (דרך) בגוש 8216 כמםומן במפה:

 3, 8, 9 בגוש 8218;

 5 עד 30, 32 וחלק מחלקה 4 הנמצא מערבית מגבולה המערבי של חלקה 33 בגוש
;8283 

 חלק מחלקה 27 מערבית להמשך קו הגבול המערבי של חלקה 13 בגוש 8290 כמםומן
 במפה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 2044: התשכ״ז, עמי 27.
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 7 עד 14,12 עד 22, 35 עד 51,43,37 עד 93,89 עד 140,136,134 עד 238,144 עד 250,248 עד
 252, 254 עד 256, 260, 265 עד 269 וחלקי חלקות 45, 49, 50, 258, 264 בגוש 8322 במםומן

 במפה.״

 כ״ו.:סיון התשנ״ד (5 ביוני 1994) י צ ח ק ר ב י ן
 מ־ומ6!3-19< שר הפנים

 הודעת הסיוע המשפטי(מסי 3), התשנ״ד-994 ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973י

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי 1994 לעומת המדד שפורסם שיעור עליית
י ד מ  בחודש פברואר 1994 הוא 3.6%. ה

 2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף ו(א) ו־(ב) לתוספת השניה סכומים מוגדלים
 לתקנות, החל ביום ב״ב בתמוז התשנ״ד (1 ביולי 1994) בך:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3))

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

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

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 195.40 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 293.30 שקלים חרשים למבקש אחד.

 תוספת שניה
 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שבר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

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

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א^, יקבל שכר טרחה בשקלים חרשים כמפורט
 להלן:

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

 בית ו:(שפט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה
עת פינוי,  תבי

ד 155.90 96.90 222.50 123.10 47.90  םילו׳ן י

 קביעת שכר דירה 96.80 47.90 76.50 105.40 28.70

 קביעת גיל 69.80 59.20 77.00 47.90 47.90

 המחנה בתיק עיקרי 69.80 42.60 77.00 42.60 29.90

ן אחר 138.70 87.60 162.40 120.50 47.90  עני

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמי 2112; התשנ״ד, עמי 730.

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

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

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה
 בית משפט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות

רושה ו י  צ
 (ללא התנגדות) 389.00

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 251.00

 בקשה למתן
ת לפי חוק ראו  הו

ת ת המשפטי ו  הכשר
 והאפוטרופסות,

 התשכ״ב-1962ג 191.10

טת רגל 214.30 140.60  פשי

ן 140.60 91.10ו 115.60 59.20 אי  היתר נישו

 ענין אחר 270.20 167.70 338.90 200.60 135.60 86.80

 המרצה בתיק
 עיקרי 115.60 76.50 58.90

 הבנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת ישיבה לאחר מתן ישיבה נוספת

 בית־המשפט העליון צו על תנאי צו על תנאי למעט מתן פסק דין בית־המשפט העליון

 בג״צ 1547.30 580.50

 בג״צ מסוג הביאס קורפוס 764.40 569.70

 הכנה ישיבה בבית המשפט

 ענין אזרחי 346.90 487.90

ן 270.20 115.60 אי  בקשה להתרת נישו

ר 232.70 191.10 ת לערעו  בקשת רשו

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

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים ישיבה נדחית

 דיון או או ישיבה
 מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות

42.60 115.60 

1 20.80 

115.60 

232.70 

 לימוד ענינו
 בית דין רבני של מבקש
 אזורי (חד פעמי)

 תביעה 40.60 ו

 תביעה נוספת למבקש 140.60

רך ן לצו רושי  הסכם גי
ן  הכללתו בפסק די

 לגירושין:

ם י הנכסים אינו עולה על 6,881.70 שקלים חדשי ו  שו

ם י הנכסים עולה על 6,881.70 שקלים חדשי ו  שו

 3 סייח התשכ״ב, עמי 120.
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 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

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

ר 140.60 254.20 96.90 59.20  ערעי

די ן טופל בי  ערע־ר באשר העני
נה 140.60 254.20 96.90 59.20 ן בדרגה ראשו י ד רך־  אות • עו

 ישיבה לקביעת
 לימוד ענינו ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה למתן

 בית דין של מבקש שבה מתקיים דיון פסק דין וישיבה
 אזורי לעבודה (חד פעמי) דיון מוקדם או מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 תביעה 123.10 87.60 162.80 120.50 47.90

 רש• 77.00 42.60 74.60 42.60 32.20

 בית הדין הארעי לעבודה

עדת ר על ו ע ר  ע
ות 96.90 123.10 175.10 47.90 אי  נכוה. ׳וועדות רפו

 ערעורים אחרים 175.10 123.10 311.40 175.10 47.90

 רשם 123.10 175.10 47.90

 ישיבה לקביעת
 לימוד ענינו ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה למתן

 ועדות נכות שבהן של מבקש שבה מתקיים דיון פסק דין וישיבה
 ש1פ!1 ונציג עיבור (חד פעמי) דיון מוקדם או מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ערר 270.20 123.10 191.10 123.10 47.90

 הוצאה לפועל תד־פעמי י שיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 77.30

ות בהעדר הופעה 55.80 28.40 נ ת שו  בקשי

ן אחר 77.30 י  הופ;:ה בפני רשם בענ

ד תיקים 254.20 42.60" חו  אי

 ט״ז בסיון התשנ״ד (26 במאי 1994)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ ׳׳3-23) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שבר והוצאות), התשנ״ד-994 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א(ה) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות),
 התשב״ח-1968' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 י ק״ת התשכ״ח, עמי 2132: התשמ״ה, עמי 221¡ התשמ״ח, עמי 1011: התשנ״א, עמי 920: התשנ״ג, עמי 882.
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 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן, למן יום השינוי הקודם בי״ב בתמוז התשנ״ג(ו ביולי
 993 ו) בשיעור מצטבר העולה על 5%, יהיה נוסח התוספת לתקנות העיקריות החל ביום כ״ב

 בתמוז התשנ״ד (1 ביולי 1994) כדלקמן:

 שינוי האגרות

 בשקלים חדשי•

 0/1° מהשווי בעת
 הגשת הבקשה ולא

 פחות מ־47

47 

93 
 1% מהשווי בעת

 התשלום

93 

 1.25% מהשווי בעת
 הגשת הבקשה

 ולא פחות מ־82

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 3 לכל עמוד

 3 לכל עמוד

 פטור

 4 לכל שאילתה

 פטור

53 

53 

53 

53 

 ״תוספת

 (א) האגרה בעד -

 (1) בקשה לביצוע של פסק־דין או של חיוב שדינו בפסק
 דין שהסכום בהם קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר

 (2) בקשה לביצוע פםק־־דין להחזקת מטלטלין

 (3) בקשה לביצוע פסק־רין לפינוי מקרקעין, לסילוק יד
 או להחזרת חזקה

 (4) בקשה לביצוע פםק־דין למזונות

 (5) בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו מפורט בפריטים
 (1)ע1(4) לעיל

 (6) בקשה לביצוע שטר

 (7) בקשה בדרך המרצה, לרבות הגשת התנגדות לביצוע
 שטר

 (8) בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף 70 לחוק

 (9) בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פםק־דין למזונות

 (10) בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב

 (11) העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל

 (12) אישור העתק כמתאים למקור

 (13) הזמנת תיק גנוז, כולל העיון בו

 (14) שאילתה

 (ב) השכר לביצוע עיקול בעד -

 (א) המצאת צו עיקול לבנק, לרשם המקרקעין, למשרד
 הרישוי או למוסד אחר

 (ב) פעולה שבוצעה כהלכה של -

 עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים

 חיפוש

 מסירת נכס או קטין

 מסירת הודעת פינוי
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 בשקלים חדשים

53 

53 

82 

63 

64 

22 

 75% מהשכר כאמור
 בפריטים (ב) עד

 (ד) לפי הענין

 1% מהמחיר שהושג
 באותה מכירה

69 
 0.5% מהמחיר שהושג

 באותה מכירה

572 

 194״

ט פ ו , ש י ב י ב ׳ ר  י
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 (ג) פעולה שבוצעה כהלכה של -

 הוצאת מיטלטלין מעוקלים

 פינוי בפועל של מקרקעין

 הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול

 תפיסת מכונית

 ניהול מכירה פומבית

 (ד) פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא
 בוצעה

 (ה) תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד
 המוציא לפועל

 ;ו) תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית (שאינו
 פקיד של בית המשפט)

 (ג) השכר בעד -

 ;א) הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל

 ;ב) מכירת מקרקעין או מטלטלין

 (ד) האגרה בעד -

 !:א) בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד

 (ב) בקשה לחידוש שנתי של אישור בעל תפקיר

 כ׳ בס־ון התשנ״ד (30 במאי 1994)
 (חמ 3-88)

)(מם׳ 2), ן ו  הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשי
 התשנ״ד-994ו

 .:תוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  (מס׳!:), התשל״ג-973וי

 1. עקב התנודות במרד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנות, מיום כ״ב בתמוז הגדלת סכומים
 התשנ״ד (1 ביולי 1994) כך:

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

 (1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 503

 ק׳׳ונ התשל״ג, עמי 1540; התשמ״ז, עמי 1240; התשנ״ד, עמי 259.
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 בשקלים חדשים

 (2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1259
 (3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 3 ו לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 259 ו

 (4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
 לפי סעיף 18(א) לחוק י 1259
 (5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 62״

 כ׳׳ה בםיון התשנ״ד (1 ביוני 1994)
 >חמ 2ד1ו-ג) ח י י ם ק ל ו ג מ ן

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים)(מס׳ 2), התשנ״ד-994 ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים),

 התשמ״ט-989וי(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום

 כ״ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994), כדלקמן:

 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 (א) בקשה לרישום חברה -
 בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת חוץ או חברה לפי

 סעיף 45 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו2
 (להלן - הפקודה) 252

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

 על ההון שעד 150,000 שקלים חדשים 1% אך לא פחות מ־252

 על ההון שמעל 150,000 שקלים חדשים ועד 500,000 שקלים חדשים 0.6%

 על ההון שמעל 500,000 שקלים חדשים 0.1%
 (ג) בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות ושמספר

 חבריה לצרכי רישום, בהתאם לאמור בתקנותיה -

252 

252 

503 

755 

252 

 עד 20
 מ־ 21 ער 50

 מעל 50
 (ד) בעד רישום חברת חוץ נושאת רווחים

 (ה) בעד רישום חברת חוץ שאינה נושאת רווחים

 ק״ת התשמ״ט, עמי 899; התשנ״ד, עמי 260.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים

 1% אך לא פחות מ־252

0.6% 
0.1% 

 0.6% אך לא פחות מ־252

503 
755 

 לפי שיעור האגרה
 המשתלמת לאחר

 סוף חודש פברואר
 של שנת התשלום

 בפועל

503 

503 

 2. בער הגשת הודעה על הגדלת הון, לא יאוחר מתום המועד
 להגשת ההודעה, אגרת הון -

 על סכום ההגדלה שעד 150,000 שקלים חדשים
 על סכום ההגדלה שמעל 150,000 שקלים חדשים ועד

 500,000 שקלים חדשים
 על סכום ההגדלה שמעל 500,000 שקלים חדשים

 3. עם הוצאת מניות הניתנות 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

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

24 
24 
24 

24 
2 
2 
 ז

"2 

 5. (א) חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף 41 לפקודה
 באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית

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

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

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

 (3) עיון בפנקס השעבודים, לגבי כל חברה
 (4) קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת -

 עד 5 עמודי מחשב
 לכל עמוד נוסף

 (5) אימות, לכל עמוד
 (6) צילום, לכל עמוד

 (7) אישור צילום, לכל עמוד

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

 כ״ב בםיון התשנ״ד (1 ביוני 1994)
(3-21Í5 חמ) 
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 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות)(מט׳ 2),
 התשנ״ד-994ו

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

 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן(א) של התוספת השניה החל

 ביום כ׳׳ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994) כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 ׳׳(א) 1. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 1ו(א) לחוק 503

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 169 ו־170 לחוק 102

 (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת
 הפטנט לפי סעיף 23 לחוק 102

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

 לפטנט לפי סעיף 69 ו לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו 02 ו

 (ד) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף 69 לחוק 102

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
 לפי תקנה 35(א) 252

 4. עם הגשת בקשה לפי תקנות 5(א) או ד8(ג) להארכת כל מועד,
 בעד כל חודש או חלק ממנו 21

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

 וכן תקנות 100,81 ו־195 252

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי

 תקנה 42 או 46(א) 252

 (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 252

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

 לפי סעיף 59 לחוק 252

 6. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:

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

 (ב) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך
 הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 50

 (ג) לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה
 נוספת של ארבע שנים 755

 (ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 1,507

 ק״ת התשב״ח, עמי 1104: התש״ם, עמי 1008: התשנ״ד, עמי 261.
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 בשקלים חדשים

 (ה) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים 760, ו

 (ו) אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים
 מיום מתן הפטנט - יהיה בתוקף לכל תקופתו 3,775

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

 להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 42ו לחוק 76

 (ב) אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק 76

 11. בעד אישור או העתק כל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
 סעיף 168(ב) לחוק 16

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

 (ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 68ו(ב)
 לחוק, לכל עמוד 2

 (ג) נדרש הצילום תוך שבוע, לכל עמוד 16

 10. אגרת פרסום דמי הפרסום שהודעה
 עליהם מתפרסמת

 מעת לעת״

 כ״ב בסיון התשנ״ד (1 ביוני 1994)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 84)-״ ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת רישום שמות עסק (מס׳ 2), התשנ״ד-994ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(0 לתקנות רישום שמות עסק, 935 ו י (להלן - התקנות), אני

 מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום הגדלת סכומים
 כ״ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק

 .2 7ו.ם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום

 3. בעד כל תעודת רישום

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

 י עייר 1935, תוס׳ 2, עמי 639: ק״ת התשמ״ז, עמי 1241: התשנ״ד, עמי 263.

 האגרה
 בשקלים חדשים

127 

127 

62 

24 
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 האגרה
 בשקלים חדשים

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הורעה
 רשומה, לבל עמוד 2

 6. צילום, לבל עמוד ו

 7. אישור צילום, לכל עמוד 2״

 כ״ב בםיון התשנ״ד (ו ביוני 1994)
ם ק ל ו ג מ ן י י  (דומ 3-1387) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת שמאי מקרקעין(מם׳ 2), התשנ״ד-994 ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46(0 לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-1963י(להלן - התקנות),

 אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 46(א) לתקנות, מיום כ״ב בתמוז

 התשנ׳׳ר (ו ביולי 1994), כדלקמן:

 ״(א) אלה האגרות שיש לשלם:
 בשקלים תרשים

 (1) רישום בפנקס(תקנה 2) 252
 (2) בחינות (תקנה 7) -

 (א) בחינות מוקדמות, לכל נושא 127
 (ב) בחינות סופיות, לבל נושא 151
 (3) בקשה לפטור מבחינות(תקנה 15), לבל נושא 62
 (4) רישום כמתמחה(תקנה 17) 62
 (5) אישור גמר התמחות(תקנה 25) 62
 (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות(תקנה 28) 62

 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין 375״

 כ״ב בסיון התשנ״ד (1 ביוני 1994)
ם ק ל ו ג מ ן י י  (חמ 3-320) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ק״ת התשכ״ג, עמי 1443; התשמ״ז, עמי 1278; התשנ״ד, עמי 264.

 הודעת המקרקעין(אגרות)(מם׳ 2), התשג״ד-1994
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(0 לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל״ה-1974י (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ״ב בתמוז

 התשנ״ד (1 ביולי 1994), כדלקמן:

 י ק״ת התשל״ה, עמי 222; התשמ״ז, עמי 1264; התשנ״ד, עמי 264.
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 ״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) ער (ו) -

 (ו) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין העדרים 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־62 שקלים חדשים; דין חלק של שנה כדין שנה•,

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

 (ב) הוגשה בקשה לרישום -

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

 או

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

 תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור - 62 שקלים חדשים.

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

 להאריכה לפי הברירה.

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

 מ־62 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 -

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

 (2) אם קוערה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בער רישום שכירות לתקופה
 שנגרעה׳,

 (3) בכל מקרה אחר - 62 שקלים חדשים.

 2. משכנתה -

 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגרלת סכום ההלוואה - 62 שקלים
 חדשים;
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 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה - 62 שקלים חדשים:

 (ו) העברת משכנתה:
 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה:

 (ג) 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:

 (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

 (ו) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה:
 (2) אם הכסף מופקר בלשכה - 62 שקלים חדשים.

 ירושה -

 3. (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 62 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 געשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 62 שקלים

 חרשים.

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

 שחל עליה.

 (ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על פי צו ירושה - 62
 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 62 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 - 62 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;

 (ב) בעד איחוד - 62 שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם אחרות
 לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 2 סייח התש״ט, עמי 13; התשל״ז, עמי 86.
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 בשקלים תדשים 6. בתים משותפים -

 (א) רישום בית משותף -
 (1) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 62

 (2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי בל דירה 37

 (ב) תיקון צו רישום -

 (ו) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 62
 (2) עם הגשת טענות 62

 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 37

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

 (1) בעד הבקשה לביטול 62
 (2) עם הגשת טענות 62

 (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 62
 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם 62

 (ה) הכרעה בסכסוכים -

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

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

 7. נסחים 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 35

 ל־10 דפים נוספים או חלק מהם 23

 לכל הדפים הנוספים או חלק מהם 23

 8. עיון -

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון - 35 שקלים חדשים.

 9. תיקון בפנקס -
 (א) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח כאמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין(ניהול ורישום),
 התש״ל-969וג(להלן - תקנות הרישום), אם הטעות נגרמה בעטיו של הרשם - פטור

 מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 62 שקלים חדשים.

 5 ק׳ ת התש״ל, עמי 657; התש״ם, עמי 1048.
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 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 133 לחוק - פטור מאגרה.

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

 10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 127 שקלים חדשים: אם משתתפים בביצוע יותר
 מעובד אחד - תוספת של 127 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

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

 11. רישום זיקת הנאה -

 (א) בעד רישום זיקת הנאה - 62 שקלים חדשים, בעד כל רישום לגבי החלקה הכפופה
 ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

 (ב) בעד מחיקת רישום זיקת הגאה - בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה ובעד
 בל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית - 37 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 - 62 שקלים חדשים.

 (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים המשותפים
 והבית נבנה על מספר חלקות - 62 שקלים חדשים בעד רישום הערת האזהרה על בל

 החלקות.

 (3) היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו על
 מספר חלקות - 62 שקלים חרשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחם את ההערה

 לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 37 שקלים חדשים.

 14. הערה על הגבלת כשרות -

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בער כל רישום - 62 שקלים חדשים.

 15. הערה על הצורך בהסכמה -

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בער בל רישום - 62 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 37 שקלים חדשים.

 16. אגרת בקשה -

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

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

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

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
 הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 62 שקלים חדשים לבל עסקה.

 (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים, ולאחר 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-956ו4, פטור מכל אגרה.

 19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 37 שקלים חרשים.

 20. רישום זכות קדימה -

 (א) בעד רישום זבות קדימה, לכל רישום - 62 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 37 שקלים חדשים.

 21. כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו - 62 שקלים חדשים.״

 כ״ב בםיון התשנ׳׳ד (1 ביוני 1994)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 648-ג< ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
 4 ס״ח התשט״ז, עמי 94; התשל״ה, עמי 148.

 הודעת השותפויות (רישום ואגרות)(מם׳ 2), התשנ״ד-994ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות השותפויות(רישום ואגרות)1(להלן - התקנות), אני

 מודייע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום הגדלת סכומים
 כ״ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994), כדלקמן:

 בשקלים חדשים
 או באחוזים

252 
252 

 1% אך לא פחות מ־252

0.6% 
0.1% 

252 

 ״תוםפת ראשונה
 (תקנה 3)

 1. בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:

 (א) בשותפות כללית
 (ב) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

 על ההון המוגבל שעד 150,000 שקלים חדשים
 על ההון המוגבל שמעל 150,000 שקלים חרשים ועד

 500,000 שקלים חדשים
 על ההון המוגבל שמעל 500,000 שקלים חדשים

 (ג) בשותפות מוגבלת זרה

 רוקי א״י, כרך גי, עמי 1950; ק״ת התשמ״ז, עמי 1269: התשנ״ד, עמי 269.
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 בשקלים חדשים
 או באחוזים

 בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שער 150,000 שקלים חדשים •/°ו אךלאפחותמ־252

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 150,000 שקלים חדשים ועד
 500,000 שקלים חרשים

 על סכום הגרלת ההון המוגבל שמעל 500,000 שקלים חדשים

 בעד כרסום ברשומות

 בעד עיון בפנקס השותפויות, לבל שותפות

 בעד צילום מסמך, לכל עמוד

 אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד בל שנה חוץ
 מהשנה שבה נרשמה -

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

0.6% 

0.1% 

 לפי תעריף שנקבע

24 

1 

375 
630 

 לפי השיעור שבתוקף
 בעת התשלום״

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

 כ״ב בסיון התשנ״ד (ו ביוני 1994)
 (חמ 3-905)

 הודעת המדגמים (מם׳ 2), התשנ״ד-994 ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות המדגמים1 (להלן -

 התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח סעיף קטן(א) בתוספת הראשונה, מיום
 כ״ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994), כך:

 בשקלים חרשים

 ״(א) 1. (א) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג
 אחר לפי סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים2

 (להלן - הפקודה) 76

 (ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג
 אחד לפי תקנה 5 51 ו

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

 ו3(2) ו־33(2) - לכל חודש או חלק ממנו 21

 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 21

 חוקי א״י, כרך גי, עמי 1957; ק״ת התשמ״ז, עמי 1273: התשנ״ד, עמי 270.
 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1053: ס״ת התשב״א, עמי 16.
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 בשקלים חדשים

 4. (א) עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים

 56 ו־42(ב) לפקודה 252

 (ב) עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם לפי תקנה 42(ג) 252

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה 151
 (ב) על פי סעיף 33(3) לפקודה י 302

 6. בער אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצרבי בירור משפטי או נסח
 מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו־40 לפקודה ותקנה 55 6 ו

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

 לפקודה, לכל עמוד 1

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64(3), בעד כל ענין 76

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 50

 9. אגרת פרסום
 דמי הפרסום שהודעה

 עליהם מתפרסמת
 מעת לעת ברשומות״

 כ״ג בסיון התשנ״ד (2 ביוני 1994)
ר י פ ו ל א א כ י  >חמ 75ג-ג) מ

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 הודעת סימני המסחר (מם׳ 2), התשנ״ד-994ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר, 1940 י

 (להלן - התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן(א) של התוספת הראשונה, החל הגדלת סכומים
 ביום כ״ב בתמוז התשנ״ד (1 ביולי 1994), כך:

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

 סעיף 7 לפקודה 469

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

 38 או 41 לפקודה 236

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 24(0 לפקודה 116

 3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי
 סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש 939

1109 
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 בשקלים חדשים

23 

353 

48 

236 

15 

1 

236 

 דמי הפרסום
 שהודעה עליהם

 מתפרסמת מעת לעת״

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

 (ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2)

 (ג) אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה 53(1)

 עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום
 רשות או ביטולה לפי סעיפים 36(א), 37, 49(א), 51 או 52
 לפקודה ובן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא

 נקבעה אגרה אחרת

 בער חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78

 בעד אישור בל 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

 כ״ג בםיון התשנ״ד (2 ביוני 1994)
 (חמ 3-1129)
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