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 צו העונשין(שינוי שיעורי קנסות בחוקי המועצות החקלאיות),
 התשנ״ה-1995

׳ אני מצווה לאמור:

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לחוק העונשין, התשל״ז-ד197י

 1 . בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-21959, בסעיף 43א במקום ״2,520״
 יבוא ״2,800״ ובמקום ״10,540״ יבוא ״11,700״.

 2. בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשב״ד-963וג -

 (1) בסעיף 34(ג), במקום ״10,540״ יבוא ״11,700״;

 (2) בסעיף 60, בפסקה (1), במקום ״2,520״ יבוא ״2,800״ ובפםקאות (2), (3) ו־(4),
 במקום ״10,540״ יבוא, בכל מקום, ״11,700״.

 3. בחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג-41973, בסעיף 46(א), במקום ״2,520״
 יבוא ״2,800״ ובמקום ״2.50״ יבוא ״2.77״.

 4. בחוק המועצה לצמחי נוי(ייצוא ושיווק), התשל״ו-976ו5, בסעיף 6, במקום ״21״ יבוא
 ״23.30״ ובמקום ״1.50״ יבוא ״1.66״.

ד ל י ב א י ו  ד
 שר המשפטים

 ד׳ בםיון התשנ״ה (2 ביוני 1995)
 (חמ 3-1634)

 עדכון קנסות
 בחוק המועצה
 לייצור ולשיווק

 של ירקות

 עדכון קנסות
 בחוק המועצה

 לענף הלול
 (ייצור ושיווק)

 עדכון קנסות
 בחוק מועצת

 הפירות
 (ייצור ושיווק)

 עדכון קנסות
 בחוק המועצה

 לצמחי נוי
 (ייצוא ושיווק)

 ס״ח התשל׳׳ז, עמ׳ 226.
 ס״ח התשי״ט, עמי 222; ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 1009.
 סייח התשכ״ד, עמי 12; ק״ת התשנ״ד, עמי 1009.
 ם״ח התשל״ג, עמ׳ 310; ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 1009.
 ם״ח התשל״ו, עמי 277; ק״ת התשנ״ד, עמי 1009.

 תקנות מם הכנסה (נקודות זיכוי נוספות)(תיקון), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 4 1. בתקנה 4 לתקנות מם הכנסה (נקודות זיכוי נוספות), התשנ״ה-21995, במקום ״ועד

 יום ב״ט באדר ב׳ התשנ״ה (31 במרס 1995)״ יבוא ״ועד יום ח׳ בטבת התשנ״ו(31 בדצמבר
 1995)״.

 כ״ג באייר התשנ״ה (23 במאי 1995)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1731) א

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשנ׳׳ה, עמ׳ 860.
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 צו המועצות המקומיות (ב)(גני־תקוה, תיקון), התשנ״ה-1995

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953, במקום פרט (ו) תיקון פרט(י)
 יבוא: , בתוספת הראשונה

 ״(0 המועצה המקומית גני־תקוה.

 תאריך הקמתה: י״ז בחשון התשי״ד (26 באוקטובר 1953);

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) - גוש 6717 - בשלמותו.

 גוש 6720 - פרט לחלקות 440 עד 466 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:2,500
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט״ז באייר התשנ״ה (16 במאי 1995) שהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז,

 רמלה ובמשרד המועצה המקומית גני־תקוה.

 החלקות: 23,22, 35 עד 57,55 עד 64,63,59 וחלק מחלקות 24, 62 בגוש 6721 במםומן
 במפה״.

 ט״ז באייר התשנ״ה (16 במאי 1995)
ם ע ר י ב ז ו  (חמ 3-701) ע

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשי״ח, עמ׳ 87; התשמ״ה, עמי 402.

 צו המועצות המקומיות (א)(נשר, ביטול), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950, פרט (מז) - בטל. ביטול פרט(מז)

 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית נשר ערב תחילתו של הקניית מקרקעין
 צו •יה, ובן בל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, יוקנו

 לעיריית נשר.

 3. כל המיטלטלין של המועצה המקומית נשר, כל החובות שחבים לה וכל ההתחייבויות הקניית מיטלטלין
 שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו לעיריית נשר.

 כ״ב באייר התשנ״ה (22 במאי 1995)
ם ע ר י ב ז ו  (חמ 3-269) ע

 שר הפנים

 ־יני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״א, עמי 178; התשל״ו, עמי 1915; התשל״ז, עמי 296.
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 אכרזת העיריות (נשר), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריותי, אני מכריז לאמור:

 ו. מיום פרסום אכרזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור נשר, כפי שהוא מתואר בתוספת,
 עיריה שתיקרא ״עיריית גשר״.

 ראש העיריה 2. ראש עיריית נשר וסגניו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועצה המקומית נשר

י וסגניו. י נ ג ס  י

 ועדות המועצה 3. עד שתיבחרנה ועדות של המועצה לפי הוראות פקודת העיריות, ימשיכו ועדות

 המועצה הקיימת בתפקידן, כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה.

 תוספת

 (סעיף 1)

 האזור שתושביו יהיו עיריית נשר בולל גושים וחלקות רישום קרקע:

 הגושים: 11165 עד 11171, 11204, 11206 עד 11208, 11217 עד 11220, 11227 עד 11237,
 11239 עד 11241, 11885 ו־11894 עד 1896 1 - בשלמותם;

 11205 - פרט לחלקות 6 ו־7 והחלק הצפוני־מערבי של חלקה 1 המותחם
 בדרום־מזרח ישר מנקודה BS/135 בכיוון לנקודה BS/72 עד גבול הגוש;

 11210 - פרט לחלקות 5 ו־6 וחלק מחלקות 4 ו־9 כמםומן במפת תחום עיריית
 נשר הערובה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ה באייר
 התשל״ו (25 במאי 1976), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית גשר #
 (להלן בפרט זה - המפה);

 11666 - פרט לחלקות 41 עד 126;

 11882 כמםומן במפה.

 החלקות: 7, 9 ו־10 וחלקי חלקות 4 ו־6 המותחמים בצפון בקו מנקודה הנמצאת על
 הגבול המערבי של הגוש, מערבית לפינה הצפונית ביותר של חלקה 7, משם
 בקו ישר מזרחה דרך הפינה הנמצאת בכיוון הנקודה BS/129 עד הנקודה
BS/128 הנמצאת 144 מטר מערבית משם בכיוון צפוני־מזרחי עד הנקודה 

 בגוש 11203;

 2 עד 8, וו, 12 חלק דרומי־מזרחי של חלקה 10 המותחם בצפון־מערב בקו
 ישר מנקודה BS/21 בכיוון דרומי־מערבי עד הנקודה BS/72 ומשם בכיוון
 הנקודה BS/135 עד גבול הגוש. חלק צפוני־מזרחי של חלקה 10 המותחם
 בדרום־מערב בקו ישר מהפינה הצפונית ביותר של חלקה 12 בכיוון
 צפוני־מערבי עד הנקודה BS/105 ובהמשך הקו עד גבול הגוש בגוש 11209;

 והחלק המזרחי של חלקה ו בגוש 11892, במםומן במפה.

 אכרזה על
 עיריית נשר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
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 שטח תחנת הטרנספורמטורים.

 12, 25 עד 33 וחלקי חלקות 10, 11, 13 עד 20 ו־62 בגוש 11221, כמסומן
 במטה.

 שטח הכפר המותחם על ידי הגושים 11235 עד 11237.

 ב״ב באייר התשנ״ה (22 במאי 1995)
ם ע ר י ב ז ו  0חמ <3-192) ע

 שר הפנים

 אברזת העיריות (שינוי תחום עיריית פתח־תקוה), התשנ״ה-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר
 של ועדת החקירה בהתאם להוראות סעיף 8 האמור, אני מכריז לאמור:

 1. במקום תחום עיריית פתח תקוה המתואר בתוספת הראשונה לפקודה2 יבוא: החלפת התוספת

 ״בפרט זה, ״מפה״ - מפת תחום עיריית פתח־תקוה, הערוכה בקנה מידה 1:10,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט״ז באייר התשנ״ה(16 במאי 1995) ושהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד

 עיריית פתח־תקוה.

 הגושים: 4265,4042, 6319, 6321 עד 6328, 6343 עד 6346, 6348 עד 6367, 6371 עד 6390,
 6393 עד 6406, 6457, 6458, 6568 עד 6571, 6712 עד 6716 - בשלמותם;

 6193 - פרט לחלקות 471 עד 473;

 6347 - פרט לחלקות 44 עד 51, 57, 60;

 6368 - פרט לחלקות 3 עד 10, 41 עד 47,46,43, 51, 135 עד 160 וחלק מחלקות
 44, 45 (דרכים);

 6391 - פרט לחלקה 1;

 6576 - פרט לחלקה 20 וחלק מחלקה 17 (דרך);

 חלקי הגושים: 4043, 4044, 4047, 6194, 6639 עד 6641 כמםומן במפה;

 החלקות: חלקי חלקות ו עד 13 בגוש 4048 כמםומן במפה-,

 1 עד 4, 15 עד 17, וחלקי חלקות 6, 13 בגוש 4264 כמםומן במפה:

 6 עד 10 וחלקי חלקות 2, 5 בגוש 6191 כמסומן במפה-,

 1 עד 6, 20, 21, 45 וחלקי חלקות 23, 41 בגוש 6320 כמסומן במפה•,

 36, 83 עד 90 וחלקי חלקות 37, 66 (דרך) 72 (דרך) בגוש 6718 במסומן
 במפה.״

 ט״ז!:אייר התשנ״ה (16 במאי 1995)
ם ע ר י ב ז ו  (חמ ״3-192) ע

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 ק ית התשכ״ה, עמי 501; התשנ״ב, עמי 1026.

 קובץ התקנות 5685, י׳ בסיון התשנ״ה, 8.6.1995 1509



 עו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 70: קטע עומת אליקים -
 יקנעם)(שינוי תוואי בקטע ק״מ 32.5 - 27; דרך הגישה למפעל סולתם ב/•

 דרך הגישה לאזור התעשיה יקנעם), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943', אני
 מצווה לאמור:

 1. (א) הפקודה תחול על קטעי הדרך הבאים:

 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 227.360 - 156.852
 בקירוב על דרך זברון יעקב - יקנעם2(להלן - הדרך) והמסתיים בנקודת ציון

 229.098 - 159.585 בקירוב על הדרך:

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 228.325 -158.175
 בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודת ציון 228.387 - 157.999 בקירוב על דרך

 הגישה למפעל סולתם בי;

 (3) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 228.389 - 157.995
 בקירוב על דרך הגישה למפעל סולתם ב׳ והמסתיים בנקודת ציון 228.908 -

 159.195 בקירוב בסמוך לאזור התעשיה יקנעם.

 (ב) גבולות קטעי הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ ב/7636 הערובה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד

 שר הבינוי והשיכון ביום ב״ח באייר התשנ״ה (28 במאי 1995).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, רח׳
 בן־גוריון ו, חיפה, ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 חלקות

54 ,53 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 

,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,1 8 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 
39 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 

,83 ,82 ,78 ,76 ,75 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 
93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,84 

56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,25 ,24 

16 ,15 ,14 ,13 

12 ,11 ,10 ,9 ,2 ,1 

 גושים

11495 

11496 

11813 

11827 

11834 

11835 

 כ״ח באייר התשינ״ה (28 במאי 1995)
 (חמ 3-162)

ר ז ע י ל ) בן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40: ם״ח התשב״ו, עמי 4.
 ק״ת התשב״ח, עמי 95.

 0ו5ו קובץ התקנות 5685, י׳ בסיון התשנ״ה, 8.6.1995



 קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(2ץה) לתקנות מם הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות),
(להלן - התקנות), אני קובע לאמור:  התעילץ:-972וי

 1 . בנסיעות לארצות המנויות להלן יותרו בניבוי 25%ו מסכומי הוצאות המותרות על פי ניבוי הוצאות
ל " י ח  תקנה 2(2ץב) ו ־(ג) לתקנות: ב

 הונג־קונג

 טיואן

 יפן

 סין

 סינגפור

 פיליפינים

 קוריאה

 2. תחילתה של קביעה זו ביום ב״נז בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995). תחילה

 א׳ באייר התשנ״ה (ו במאי 1995)
י ו ן ל ו ר ו  (חמ !!3-16) ד

 נציב מס הכנסה

 ק״ת התשל״ב; עמ׳ 1337; התשנ״ג, עמ׳ 810.

 הודעת הסיוע המשפסי(מם׳ 3), התשנ״ה-1995
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-973וי

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי 1995 לעומת המדד שפורסם
 בחודש פברואר 1995 הוא 1%.

 2. בהתאם לאמור בסעיף ו, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף 1(א) ו־(ב) לתוספת סכומים מוגדלים
 השניה לתקנות, החל ביום ג׳ תמוז התשנ״ה (1 ביולי 1995), כך:

 ״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 217.10 שקלים חדשים למבקש אחד בבל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 325.50 שקלים חדשים למבקש אחד.

 י ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמי 2112; התשנ״ה, עמי 1373.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220.

 שיעור עליית
 המדד
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 תוספת שניה
 (תקנה וו)

 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(אץ3) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט

 להלן:

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,
 ישיבה שלא
 התקיימה

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות ישיבה נוספת

 תזכורת, דיון
 מוקדם, פסק דין
 בהעדר הגנה

 לימוד ענינו
 של מבקש
 בית משפט שלום (חד פעמי)

 תביעת פינוי,
 סילוק יד 173.10 107.50 247.00 136.60 20.ג5

 קביעת שבר דירה 107.40 53.20 85.00 117.10 31.90

 קביעת גיל 77.50 65.80 85.50 53.20 53.20

 המרצה בתיק עיקרי 77.50 47.40 85.50 47.40 33.10

 ענין אחר 153.90 97.30 180.20 133.70 53.20

 ישיבה
 לקביעת תאריך,
 ישיבה למתן

 פסק דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת

 תזכורת,
 דיון

 מוקדם,
 פסק דין
 בהעדר
 הגנה

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה

 שבה מתקיים
 דיון

 או מוגשות
 קדם משפט ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 בית משפט מח1זי (חד פעמי)

65.80 128.30 212.10 

150.60 222.60 376.10 

 צו ירושה
 (ללא התנגדות)

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות)

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשכ״ב-1962נ

 פשיטת רגל 237.80

 היתר נישואין 155.90

 ענין אחר 299.90

 המרצה בתיק
 עיקרי 128.30

 ישיבה נוספת
 למעט מתן פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

 הכנה, בולל הופעות
 לצורך קבלת
 בית־המשפט העליון צו על תנאי

 בג״צ 1,717.20 644.20

 בג״צ מסוג הביאס קורפוס 848.40 632.40

 נ ס״ח התשכ״ב, עמ׳ 120.
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 הכנה ישיבה בבית המשפט

 עניין אזרחי 385.00 541.60

 בק&יה להתרת נישואין 299.90 128.30

 בק&זת רשות לערעור 258.30 212.10

 רעם בית המשפט העליון הבנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיו!

as.so 65.80 128.30 

 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 156.10 128.30 47.40

 תביעה נוספת למבקש 156.10 34.00 ו

 הנכם גירושין לעורך
 הכללתו בפסק דין

 לגירושין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 7,637.40 שקלים חדשים 128.30

 שווי הנכסים עולה על 7,637.40 שקלים חדשים 258.30

 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 שלא מתקיימת
 ישיבה שבה

 מתקיים דיון ישיבה נוספת

 לימוד ענינו
 של מבקש
 בי־ז הדין הרבני הגדול (חד פעמי)

 ערעור 156.10 282.10 107.50 65.80

65.80 107.50 282.10 156.10 
 ערעור כאשר הענין טופל בידי
 אותו עורך־דין בדרגה ראשונה

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין
 וישיבה שלא
 מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים די1ן

 דיון מוקדם או מוגשות ראיות ישיבה נוספת

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית דין
 א״רי לעבודה

 תביעה 136.60 97.30 180.70 133.70 53.20

 רשם 85.50 47.40 82.70 47.40 35.80

 בית הדין
 הארצי לעבודה

53.20 194.30 136.60 107.50 

 ערעור על
 וערת נכות

 וועדות רפואיות

 ערעורים אחרים 194.30 136.60 345.60 194.30 53.20

 רשם 136.60 194.30 53.20
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 ישיבה לקביעת
 לימוד ענינו ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 של מבקש שבה מתקיים דיון למתן פסק דין
 (חד פעמי) דיון מוקדם או מוגשות ראיות ישיבה נוספת וישיבה שלא
 מתקיימת

 ועדות נכות
 שבהן שופט
 ונציג ציבור

 ערר 299.90 136.60 212.10 136.60 53.20

 הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 85.80

 בקשות שונות בהעדר הופעה 61.90 31.50

 הופעה בפגי רשם בענין אחר 85.80

 איחוד תיקים 282.10 47.40"

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

 א׳ בסיון התשנ״ה (30 במאי 1995)

 (חמ 5-237)

 הודעת הדיינים (אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ה-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3ב לתקנות הדיינים (אגרות), התשי״ז-1957י(להלן - התקנות),
 אני מודיע לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה החל

 ביום ג׳ בתמוז התשנ״ה (1 ביולי 1995) כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 3)
 האגרה בשקלים חדשים

 1. נישואין

 (א) בקשה להיתר נישואין 143

 (ב) אישור פםק־דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית הדין
 הרבני הגדול(בולל חתימת 00 ו רבנים) 198

 (ג) בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאשה בתוך 90 ימים

 מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל 143

 (ד) בל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין 143

 (ה) בקשה לעיכוב נישואין 143
 (ו) אישור הסבם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג,

 התשל״ג-21973 143

 ק״ת התשי״ז, עמי 1586; התשנ״ג, עמי 926; התשנ״ה, עמי 515.
 ־ סייח התשל״ג, עמ׳ 267.
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 האגרה בשקלים חדשים

198 

143 

143 

143 

143 

 (ז) תביעת כתובה מעיזבון

 (ח) בקשה לאישור רווקות או פנוי לעורך סידור נישואין

 שלום בית

 (א) תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים לתביעה

 (ב) הליך ביניים בנפרד מהתביעה

/י מערך  (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות, תוספת של 2%
 התביעה אך לא פחות מ־

 מזונות

 פטור מאגרה

143 

 תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע,
 לרבות מזונות ילדים

 (א)

 (ב) תביעה או בקשה לביטול פםק־דין בענין מזונות או להפחתת
 שיעור המזונות

 4. גירושין

 (1) (א) תביעה לגירושין - כולל כריכת מזונות, החזקת ילדים
 וכל צווי העזר הנלווים 198

 (ב) תביעה לחלוקת רכוש הברוכה בגירושין 198

 (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף 198

 (ד) כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף - 1% מערך
 התביעה אך לא פחות מ 143

 (ה) תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרית 198

 (ו) תביעה להכרזה במורתת) 198

 (ז) הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה 143

 (2) מתן תוקף פםק־דין להסבם גירושין - גם לפי חוק יחסי ממון בין
 בני זוג, התשל״ג-973ו(לרבות הסבם בענין מזונות) 143

 (3) (א) בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ 143

 (ב) בקשה לסידור גט, באשר אחד הצדדים נמצא בחוץ לארץ 198

 (ג) סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ פטור מאגרה

 (ד) סידור גט על ידי שליח(בארץ) תוספת ל־(א) 198

 (ה) סידור גט מחוץ לבית הדין - תוספת ל־(א) 198

 (ו) בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר 143

-  (ז) בקשה למסירה מחוץ לבית הדין, של גט שנשלח ממקום אחר
 תוספת ל־(0 198

 (ח) נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו, בנוסף
 לאגרות האמורות, בל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה.
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 האגרה בשקלים חרשים

143 

143 

198 

198 

198 

 פטור מאגרה

 פטור מאגרה

 פטור מאגרה

143 

 פטור מאגרה

198 

 פטור מאגרה

 פטור מאגרה

143 

143 

143 

143 

198 

143 

143 

143 

143 

 (4) (א) תעודת גירושין - לכל צד

 (ב) העתק מאושר של תעודת גירושין

 (5) (א) בקשה לאישור גירושין

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

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

 (ד) בקשה וסידור גט של עיגון

 (ה) סידור גט שנעשה ביוזמת בית הדין

 חליצה

 בקשה לחליצה וסידורה

 אפוטרופסות

 (א) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין

 (ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין
 לצורך משפט

 (ג) בקשה ל,מינוי מנהל רכושו של נעדר

 (ד) בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות

 (ה) בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה
 למינוי אפוטרופוס נוסף

 החזקת ילדים

 בקשה להחזקת ילדים

 אימוץ

 בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

 ירושות וצוואות

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

 (ב) מתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו לשינוי צו ירושה או צו
 לקיום צוואה, תוספת ל־(א)

 (ג) התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

 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
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 האגרה בשקלים חדשים

 6. בקשת מנהל עיזבון למתן הוראות הטור מאגרה

 7. חלוקת עיזבון בעין על ידי בית הדין שלא בהסכמה 198

 8. בקשה לאישור חלוקת עיזבון 143

 10. הקדשות

 (א) בקשה לכינון הקדש(בולל אישור שטר ההקדש) 43 ו

 (ב) בקשה למנות מנהל הקדש 143

 (ג) בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש 143

 (ד) בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי מנהל הקדש 143

 (ה) בקשה לביטול הקדש 198

 (ו) בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש 98 ו

 (ז) בקשת מנהל הקדש למתן הוראות פטור מאגרה

 11. גירות

 (א) בקשה לגירות 198

 (ב) סידור גירות ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה

 תוספת ל־(א) 198

 (ג) (ו) תעודת גירות 143

 (2) העתק תעודת גירות 27

 (ד) סידור גיור לחומרה פטור מאגרה

ן  12. תביעות ממו

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

 דיינים בגימלאות) 27

 (ב) עם חתימת שטר הבוררות - נוסף על(א)-התובע בלבד 43 ו

 (ג) פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד - התובע בלבד 27

וחדות ן והוצאות מי ת ומשלוחים של כתבי בית די ו מנ  13. הז

 (א) משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולעגין פרט זה -
 דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה פטור מאגרה

 (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.

ית עדות והשבעות  4ו. גבי

 (א) גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין 198

 (ב) גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ 98 ו

 (ג) השבעה מחוץ לבית הדין הדן בענין 198

 (ד) השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ 198
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 43 ו

27 

143 

 15. ערעורים

 (א) הודעת ערעור או ערעור שכנגד

 (ב) בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת זמן הגשת ערעור

 (ג) הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל־(ב)

 16. העתקים

 (א) העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך אחר, או חלק
 מהם

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

ן ן שניתנו בהעדר בעל די  17. פסקי די

 בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי
 או על ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין 143

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

 18. צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה

 (א) בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה
 (בולל מתן הצו)

 (ב) בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה
 (כולל מתן הצו)

 (ג) בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין אחד
 (בולל מתן הצו)

 19. שונות

 (א) בקשה לרשיון לטוען רבני לפעול במורשה

 (ב) בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מהרכב
 להרכב באותו בית דין

 (ג) בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים

 (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 27

 (ו) בקשה לתיקון המצב האישי 198

 (ז) בקשה לתעודת רווקות 43 ו

 (ח) בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות 43 ו

 (ט) בקשה לאישור אלמנות 143

 (י) בקשה לאישור יהדות 143

 (יא) בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן 43 ו

 (יב) השלמת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין פטור מאגרה

143 

143 

143 

706 

198 

143 
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 האגרה בשקלים חדשים

 (יג) בקשה שלא נקבעה לה אגרה 43 ו

 (יד) אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון 43ו

 (טו) תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב],

 27״

 תוספת שניה
 (תקנה 3א)

 אגרת פרוטוקול
 בשקלים חדשים

 1. הליך לפי פרטים 4( 1)(א),10(ה),0ו(ו),2 ו(ב),5 ו(ג) לתוספת הראשונה 55

1X0 4(ו)(ד), 4(ו)(ו), 5(א), 7, ) 4 , ^ 1 ) 4 ב  2. הליך לפי פרטים 2(א), 3(א), 3(, )
 9(1)(ג), 9(7), 10(א), 10(ב), 10(ג), 4ו(ג), 14(ד), 19(1) לתוספת הראשונה 40

 3. בל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה פטור״

 כ״1: באייר התשנ״ה (22 במאי 1995)
ן ה ו בן ד ה י ל  (חנ: 3-259) א

 מנהל בתי הדין הרבניים

 הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8וא(ד) לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות),־התשב״ט-1969י,
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1995 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
 94?׳ו, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום ג׳ בתמוז התשנ״ה (ו ביולי 1995)

 כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 האגרה בשקלים חדשים

 1. הגשת תביעה לסכום בסף קצוב 1% מהסכום הנתבע כערכו
 בעת הגשת ההליך
 ולא פחות מ־36.75

 2. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי
 בכסף והליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה 36.75

 3. הגשת בקשה לבית הדין הארצי, לרבות בקשה
 להארכת מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין 36.75

 ק״ת התשכ״ט, עמי 2114; התשמ״ד, עמי 1934: התשנ״ה, עמי 416.
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 האגרה בשקלים •חדשים

 מחצית האגרה שהיתה משתלמת
 אילו היה הערעור תובענה,

 ולא פחות מ־36.75

36.75 

 0.90 לכל עמוד או חלק ממנו

 0.90 לבל עמוד או חלק ממנו״.

פט , שו י ב י ב ׳ ר  י
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 4. הגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי

 5. הגשת ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים

 6. בעד העתק מכל מסמך הנמצא בתיק בית הדין

 7. בעד אישור העתק כמתאים למקור

 י״ח באייר התשנ״ה (18 במאי 1995)
 (חמ 3-813)

 תיקוני טעויות

 ו. בתקנות הנוטריונים (תיקון), התשנ״ה-995ו, שפורסמו בקובץ התקנות 5680, התשנ״ה, עמי
- 1430 

;"drawn"צריך להיות"drown " ם ו ק מ  (1) בתקנה 05X0, בנוסח האנגלי, ב

 (2) בטופס 13, בנוסח האנגלי, בסעיף 2, במקום".Mrs" צריך להיות ״Ms״.

 (חמ 3-1413)

 2. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)(תיקון), התשנ״ה-995ו,
 שפורסם בקובץ התקנות 5649, התשנ״ה, עמ׳ 494, בסעיף 1, במקום ב׳׳למעט״ צריך להיות

 ״ב״ושירותי״.
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