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 תקנות מם ערך מוםףי(תיקון מם׳ 2), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 29, 44 ו־145 לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1975י,
 ובאישור ועדת הכספים.של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות העיקריות) -  תיקון תקנה 2 1. בתקנה.2 לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-976וג

 (ו) בתקנת משנה (א), אחרי ״על מכירת רכב פרטי משומש״ יבוא ״אופנוע משומש
 או טרקטורון משומש״;

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מכירת רכב פרטי, אופנוע או
 טרקטורון משומשים אם נרכשו מעוסק שרשאי היה לנכות את מס התשומות
 ששולם בשל רכישתם או ייבואם בין מכוח תקנה 14(ב) ובין מכוח כל דין

 אחר.״

 (3) . אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) לענין תקנה זו, ״אופנוע״ ו״טרקטורוך - במשמעותם בתקנות התעבורה,
 התשכ״א- 961 וג״.

 ביטול תקנה 9ו 2. תקנה 19 לתקנות העיקריות - בטלה.

ט ח ו ) ש ה ג י ם (ב י ה ר ב  א
 שר האוצר

 ט״ו בניסן התשנ״ו (2 ביוני 1996)
 (דומ 3-236)

 ק״ת התשל״ו, עמי 52.
 ק״ת התשל״ו, עמי 1590; התשנ״ה, עמי 1698; התשנ״ו, עמי 780.

 ק״ת התשב״א, עמי 1425.

 תקנות מם ערך מוסף (תיקון מס׳ 3), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א)(ו) לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1975', ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 9 1. בתקנה 9(א) לתקנות מם ערך מוסף, התשל״ו-21976, אחרי פסקה 26 יבוא:

 ״(27) הפרוטוקול בין ממשלת ישראל וממשלת אוקראינה בדבר הקמה הדדית של
 מרכזי תרבות ומידע ופעילויותיהם.

 (28) הסכם קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי.״

 י״ז בסיון התשנ״ו(4 ביוני 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  גחמ 3-236) א

 שר האוצר

 סייח התשל״ו, עמי 52; התשנ״ה, עמי 324.
 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590; ק׳׳ת התשנ״ו, עמ׳ 780 ועמ׳ 1148.

 1148 קובץ התקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 18.6.1996



 תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי
 הסיוע לחקלאים)(תיקון), התשנ״ו-1996

 .:תוקף סמכותי לפי סעיף 41(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה),
 התשמ״ט-1989י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(הקלות מס בקשר להסדרי תיקון תקנה ו
 הסיוע לחקלאים), התשנ״א-21990, בהגדרה ״שנות ההסכם״ במקום ״1992״ יבוא ״998ו״.

 2. תחילתן של תקנות אלו ביום ט׳ בטבת התשנ״ו(ו בינואר 1996). תחילה

 כ״ה באייר התשג״ו(14 במאי 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-2230) א

 שר האוצר
 י ם״דו התשמ״ט, עמי 28.
 2 ק״ת התשנ״א, עמי 181.

 תקנות המכס (תיקון מם׳ 3), התשנ״ו-1996

 .בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס1, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12 לתקנות המכס, התשכ״ו-965ו2, בהגדרה ״נמל תעופה״, במקום ״ונמל תיקון תקנה 12
 תעופ:ז עובדה״ יבוא ״נמל תעופה עובדה ונמל תעופה חיפה״.

 ט״ו ב:זיון התשנ״ו(2 ביוני 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  גחמ3-25) א

 שר האוצר
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

 2 ק״ה התשב״ו, עמי 274; התשנ״ו, עמי 37 ועמי 282.

 תקנות עסקאות גוטים עיבוריים (אביבית ניהול חשבונות)(אישורים)(תיקון),
 התשנ״ו-1996

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
 התשל״ו-1976' (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1 . במקום תקנה ג לתקנות עסקאות גופים ציבוריים(אכיפת ניהול חשבונות)(אישורים), החלפת תקנה 3
 התשמ״ח-987ו2(להלן - התקנות), יבוא:

 ״תוקפו של 3. תוקפו של אישור יהיה לתקופה הנקובה בו ושלא תעלה על חמישה
י עשר חודשים מתום שנת המס הראשונה שלגביה ניתן; ואם לא נקבע י ש י  א

 מועד לתחילתו, תהא תחילתו ביום שהונפק.״

 2. תקנות אלה יחולו על אישורים שניתנו לגבי שנת המס 1995 ואילך. תחולה

 ט״ו בסיון התשנ״ו(2 ביוני 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-1605) א

 שר האוצר

 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 280.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 78.

 קובץ התקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 18.6.1996 1149



 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (הסרת הפיקוח מעמלות
 דמי ניהול חשבון), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 42(ג) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
 התשנ״ו-1996' (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

 סייג לתחולה 1. החל מיום ט״ו בסיון התשנ״ו (2 ביוני 1996), לא יחול החוק על עמלה עבור רישום
 שירות משירותי התאגידים הבנקאיים (דמי ניהול חשבון)2.

 י״ז בםיון התשנ״ו(4 ביוני 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  נחמ 5-2722) א

 שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 875; י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 עו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 918: קטע קיבוץ שמיר -
 קיבוץ בפר סאלד; דרך מם׳ 9779: קטע החיבור לדרך הגישה לקרית שמונה;

 דרך הגישה לכפר סאלד), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 943וי, אני
 מצווה לאמור:

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

 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 289.335 - 211.152
 בקירוב על דרך קרית שמונה - הגושרים - כפר סאלד - שמיר2 בסמוך לקיבוץ
 כפר סאלד והמסתיים בנקודת ציון 286.247 - 210.230 בקירוב על דרך קרית

 שמונה - עמיר - שמיר5, בסמוך לקיבוץ שמיר (להלן - הדרך);
 (2) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 289.217 - 211.187
 בקירוב על הדרך בסמוך לצומת כפר־םאלד והמסתיימת בנקודת ציון 289.192 -

 211.317 בקירוב, על דרך הגישה לכפר סאלד:

 (3) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 286.551 - 210.341
 בקירוב על הדרך בסמוך לקיבוץ שמיר והמסתיים בנקודת ציון 286.671 -
 210.082 בקירוב על דרך קרית שמונה - עמיר - שמיר, בסמוך לקבוץ שמיר-,

 (ב) גבולות קטעי הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7589 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתימה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום ט״ז בםיון התשנ״ו(3 ביוני 1996).

 רשות לעיין 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, דרך
ז החטיבות, נצרת עילית, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ז 3 מ  ב

 י עייר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40; סייח התשב״ו, עמי 4.
 2 ק״ת התשי״ט, עמ: 1404.

 5 ק״ת התשי״ט, עמי 1405.

 1150 קובץ התקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 18.6.1996



 תוספת

 (סעיף ו(ב»

 נושים חלקות

4 ,5 ,6 ,13 ,14 ,20 ,21 13413 

10 ,17 1354E 

 ־1354 18, 17, 13, 8, 6, 4, 3

10 ,13 ,15 ,16 1333E 

 ט״ז בםיון התשנ״ו(3 ביוני 1996)
ר ז ע י ל ) בן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ 3-1,52) ב

 שר הבינוי והשיכון

 הידעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים)(מם׳ 2), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים),
 התשו:דט-1989' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום הגדלת סכומים
 י״ד בתמוז התשנ״ו(ו ביולי 1996), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים
 ו. וא) בקשה לרישום חברה -

 בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת חוץ או חברה לפי
 סעיף 45 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-21983

 (להלן - הפקודה) 313

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

 על ההון שעד 190,000 שקלים חדשים % 1 אך לא פחות מ־313

 על ההון שמעל 190,000 שקלים חדשים ועד 630,000 שקלים חדשים 0.6%

 על ההון שמעל 630,000 שקלים חדשים % 0.1

 (ג) בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות ושמספר
 חבריה לצרבי רישום, בהתאם לאמור בתקנותיה -

 עד 20 313

 מ־21עד 50 313

 מעל 50 623

 (ד) בעד רישום חברת חוץ נושאת רווחים 936

 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 899; התשנ״ו, עמי 257.
 2 די:י מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.

 קובץ התקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 8.6.1996 ו 1151



 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים

 (ה) בעד רישום חברת חוץ שאינה נושאת רווחים 313

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

 על סכום ההגדלה שעד 190,000 שקלים חדשים 1% אך לא פחות מ־313

 על סכום ההגדלה שמעל 190,000 שקלים חדשים ועד

 630,000 שקלים חדשים 0,6%

 על םבום ההגדלה שמעל 630,000 שקלים חדשים 0.1%

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

 המניות שהוצאו כאמור 0.6% אך לא פחות מ־3ו3

 4. אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום -

 אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר 623

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה 936

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

 סוף חודש פברואר
 של שנת התשלום

 בפועל

 5. (א) חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף 41 לפקודה
 באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית 623

 (ב) חברה המבקשת להירשם בחברה פרטית לפי סעיף 42 לפקודה 623

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

 (ו) עיון בתיק החברה, לגבי כל חברה . 30

 (2) עיון בפנקס החברות, לגבי כל חברה 30

 (3) עיון בפנקס השעבודים, לגבי כל חברה 30

 (4) קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת -

 עד 5 עמודי מחשב 30

 לבל עמוד נוסף 2

 (5) אימות, לכל עמוד 2

 (6) צילום, לכל עמוד ו

 (7) אישור צילום, לכל עמוד 2״

 ח׳ בםיון התשנ״ו(26 במאי 1996)
ם ק ל ו ג מ ן י י  (חמ 2165-» ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1152 קובץ התקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 18.6.1996



 הודעת רישום שמות עסק (מם׳ 2), התשנ״ו-1996

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

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום הגרלת סכומים
 י״ד בתמוז התשנ״ו(ו ביולי 1996), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 ו. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק 158

 2. יגם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום 158

 3. בעד בל תעודת רישום 77

 4. בעד בל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 30

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה

 רשומה, לכל עמוד 2

 6. צילום, לכל עמוד ו

 7. אישור צילום, לכל עמוד 2״
 ח׳ בסייון התשנ״ו(26 במאי 1996)

ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 3-1:187) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 עייר 1935, תום׳ 2, עמי 639; ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1241; התשני׳ו, עמ׳ 260.

 הודעת שמאי מקרקעין(מס׳ 2), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46(ג) לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-963וי (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 46(א) לתקנות, מיום י״ד בתמוז הגדלת סכומים
 התשנ׳ו(1 ביולי 1996), כדלקמן:

 ״(א) אלה האגרות שיש לשלם:
 בשקלים חדשים

 (1) רישום בפנקס(תקנה 2) 347

 (2) בחינות (תקנה 7) -

 (א) בחינות מוקדמות, לבל נושא 175

 (ב) בחינות סופ.יות, לכל נושא 207

 (3) בקשה לפטור מבחינות(תקנה 15), לכל נושא 85

 ק״ת התשכ״ג, עמי 1443; התשמ״ז, עמי 1279; התשנ״ו, עמי 261.

 קובץ ה תקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 18.6.1996 1153



 בשקלים חדשים

 (4) רישום כמתמחה(תקנה 17) 85

 (5) אישור גמר התמחות(תקנה 25) 85

 (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות(תקנה 28), 85

 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין 515״

 ח׳ בסיון התשנ״ו(26 במאי 1996)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 3-320) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת המקרקעין(אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות המקרקעין(אגרות), התשל״ה-974ו' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

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

 התשנ״ו(ו ביולי 1996), כדלקמן:

 ״תוספת
 (תקנה 2)

 בשכירות, במשכנתאות, ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים
 האחרים כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחות ולהקלות ולשאר

 ההוראות שבפרק ב׳ לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי הענין.

 ו. שבירות, שבירות משנה והעברתן -

 (א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

 (1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
 מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השבירות
 או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה
 יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־77 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 שבירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי
 הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו בגוף ציבורי לענין סעיף

 זה: או

 (2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשופר הראשי הוא המדינה, רשות
 הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושובר המשגה הוא תאגיד כאמור בפסקה
 (ו) - תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור - 77 שקלים חדשים.

 ק״ת התשל״ה, עמי 222; התשמ״ז, עמי 1264; התשנ״ו, עמי 249.

 1154 קובץ התקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 18.6.1996



 (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־77 שקלים חדשים.

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

 המתבטלת,

 (ו) תיקון תנאי השכירות -

 (1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות
 לתקופה שהוספה;

 (2) אם קוצרה תקופת השבירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות
 לתקופה שנגדעה;

 (3) בכל מקרה אחר - 77 שקלים חדשים.

 2. משכנתה -

 0-;) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה - 77 שקלים
 חדשים׳,

 (ב) בעד רישוםיבל אחד מאלה - 77 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:

 (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשבנתה קיימת:

 (1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 77 שקלים חדשים.

 3. ירושה -

 (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 77 שקלים חדשים.

 (ג:) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק
 חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-949ו2 - 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 - 77 שקלים

 חדשים.

 2 סייח התש״ט, עמי 13.
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 (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון, או
 של זבות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה של
 רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עזבון במקרקעי העיזבון במישרין׳,
 במקרה האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעד רישום אותה עסקה או מם

 רכישת מקרקעין שחל עליה.

 (ה) העברת זבות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על פי צו ירושה -
 77 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
 השבירות 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 77 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 - 77 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;

 (ב) בעד איחוד - 77 שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם
 אחרות לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 6. בתים משותפים -
 בשקלים חדשים

 (א) רישום בית משותף -

 (ו) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 77

 (2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה 46

 (ב) תיקון צו רישום -

 (ו) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 77

 (2) עם הגשת טענות 77

 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 46

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

 (1) בעד הבקשה לביטול 77

 (2) עם הגשת טענות 77

 (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.
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 (ד) רישום תקנון מוסכם -

 (ו) בעד רישום תקנון מוסכם באמור בסעיף 62 לחוק 77
 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם 77

 (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. נסרים 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 44

 ל־0ו דפים נוספים או חלק מהם 29

 לכל הדפים הנוספים או חלק מהם 29

 8. עיון -

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון - 44 שקלים חדשים.

 9. תילון בפנקס -

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

 הרשם - פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 77 שקלים חדשים.

 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק - פטור מאגרה.

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

 10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 158 שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע
 יותר מעובד אחד - תוספת של 158 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

 (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 - 77 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 בל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית - 46 שקלים חדשים.

 12. ריעום ראשון של מקרקעין או של זבות במקרקעין - 2% משוויים של המקרקעין או של
 הזכות.
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 13. הערת אזהרה -

 (א) בעד רישום הערת אזהרה -

 (ו) בעד בל רישום - 77 שקלים חדשים,

 (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
 המשותפים והבית גבנה על מספר חלקות - 77 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 - 77 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את

 ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה,.על פי בקשת הצדדים - 46 שקלים חדשים.

 14. הערה על הגבלת בשרות -

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד בל רישום - 77 שקלים חדשים.

 15. הערה על הצורך בהסכמה -

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד בל רישום - 77 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד בל מחיקה - 46 שקלים חדשים.

 16. אגרת בקשה -

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

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

 בקשה נוספת שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.

 17. שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים
 הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 77 שקלים חדשים לכל

 עסקה.

 (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים, ולאחר מבן לא הושלמה העסקה,
 לא תוחזר האגרה, אלא אם כן החליט הממונה להחזירה, בולה או מקצתה.

 18. שינוי שם -

 רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז-41956, פטור מבל אגרה.

 19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

 בעד מחיקת הרישום של זבות שפקעה - 46 שקלים חדשים.

 20. רישום זכות קדימה -

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 77 שקלים חדשים.

 4 ם״ה התשט״ז, עמי 94.
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 (ב) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 43 שקלים חדשים.

 ו2. בל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגדה בתוספת זו - 77 שקלים חדשים.״

 ח׳ בםיון התשנ׳׳ו(26 במאי 1996)
ם קל ו ג מן י י ) ח ג _ 6 4 מ 8 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת השותפויות (רישום ואגרות)(מם׳ 2), התשנ״ו-996 ו

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

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, מיום הגדלת סכומים
 י״ד בתמוז התשנ״ו(1 ביולי 996 ו), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 בשקלים חדשים
 או באחוזים

 ו. בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:

 (א) בשותפות כללית 3ו3

 (ב) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה - 3ו3

 על ההון המוגבל שעד 00ם,90 ו שקלים חדשים % ו אך לא פחות מ־3 ו3

 על ההון המוגבל שמעל ססס,90ו שקלים חדשים ועד

 630,000 שקלים חדשים 0.6%

 על ההון המוגבל שמעל 630,000 שקלים חדשים 0.1%

 (ג) בשותפות מוגבלת זרה 313

 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -

 על ככום הגדלת ההון המוגבל שעד 190,000 שקלים חדשים %ו אך לא פחות מ־3ו3

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 190,000 שקלים חדשים ועד
 630,000 שקלים חדשים 0.6%

 על כ כום הגדלת ההון המוגבל שמעל 630,000 שקלים חדשים % 0.1

 3. בעד פרסום ברשומות לפי תעריף שנקבע

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות 30

 5. בעד ׳גילום מסמך, לכל עמוד ו

 6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה חוץ
4 6  מהשנה שבה נרשמה - 4

 חוקי א״י, כרך גי, עמי 1950; ק״ת התשמ״ז, עמי 1269; התשנ״ו, עמי 254.
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 כשקלים חדשים
 <1.ו באחוזים

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה 781

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי השיעור שבתוקף
 בעת התשלום״

 ח׳ בםיון התשנ״ו(26 במאי 1996)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 3-905< ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת המדגמים (מס׳ 2), התשנ״ו-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן(ה) של התוספת הראשונה לתקנות המדגמים' (להלן -
 התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח סעיף קטן(א) בתוספת הראשונה,

 מיום י״ד בתמוז התשנ״ו(1 ביולי 1996), כך:
 בשקלים חדשים

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

 (להלן - הפקודה) 95

 (ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג
 אחד לפי תקנה 5 186

 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 27

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

 לפקודה ותקנות 41 עד 46 27

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

 36 ו־42(ב) לפקודה 313

 (ב) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של מדגם לפי תקנה 42(ג) 313

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה 186
 (ב) על פי סעיף 33(3) לפקודה 374

 6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצרכי בירור משפטי או נסח
 מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו־40 לפקודה ותקנה 55 20

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

 חוקי א״י, כרך ג׳(א) עמי 1910; ק״ת התשמ״ז, עמי 1273; התשנ״ו, עמי 255.
 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי ג105; סייח התשכ״א, עמי 16.
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 בשקלים חדשים

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64(3), בעד כל ענין 95

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 63

 9. אגרת פרסום
 דמי הפרסום שהודעה

 עליהם מתפרסמת
 מעת לעת ברשומות״

 כ״ג בסיון התשנ״ו(10 ביוני 996ו)
ר י פ ו ל א א כ י  נחמ 75ג-3< מ

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 הודעת סימני המסחר (מם׳ 2), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן(ה) של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר, 1940'
 (להלן - התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן(א) של התוספת הראשונה, ה,גדלת סכומים
 החל ביום י״ד בתמוז התשנ״ו(1 ביולי 1996), כך:

 ״(א) ו. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי
 סעיף 7 לפקודה 581

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

 38 או 41 לפקודה 293

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 24(ו) לפקודה 44ו

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

 סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש 165, ו

 (ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) 29

 (ג) אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה 53(1) 438

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

 נקבעה אגרה אחרת 61

 5. בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78 293

 6. בעד אישור כל רישום(תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה 9 ו

 7. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד ו

 עייר 1940, תום׳ 2, עמי 192; ק״ת התשמ״ז, עמי 1272; התשנ״ו, עמי 236.
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 בשקלים ת דש י ם

 8. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג) 293

 דמי הפרסום
 שהודעה עליהם

 מתפרסמת מעת לעת״

 אגרת פרסום

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

 כ״ג בסיוון התשנ״ו(סו ביוני 1996)
 (חמ 3-1129)

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון(שרים ושאיריהם)
 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ו-996ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 התשכ״ט-969ו', מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם),

 התשמ״א-ו2198(להלן - ההחלטה העיקרית), במקום ״קצבה בסכום שהוא 7% מהמשכורת
 הקובעת כפול מספר שנות כהונתו, אך לא פחות מ־%ו2״ יבוא ״קצבה בסכום שהוא 20/0

 מהמשכורת הקובעת כפול מספר שנות כהונתו״.

 תיקון סעיף 25 2. בסעיף 25 להחלטה העיקרית, בסופו יבוא:

 ״(ה) שר לשעבר הזכאי לקצבה, שהיה זכאי בתקופת כהונתו להחזר הוצאותיו
 לשכירת דירה בירושלים יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור במשך 3 חודשים מהיום

 שבו חדל לכהן או לתשלום חד־פעמי כאמור בסעיף קטן(א), לפי בחירתו.״

 תחילה 3. תחילתו של סעיף 1 ביום י״ד בתמוז התשג״ו(1 ביולי 1996).

 י״ז בםיון התשנ״ו(4 ביוני 1996)
ל ה ג י ל ד  גחמ3-193) ג

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ם״ח התשב״ט, עמי 98.
 ק״ת חתשמ״א, עמ׳ 1435.

 162 ו קובץ התקנות 5764, א׳ בתמוז התשנ״ו, 18.6.1996

 המחיר 4.24 שקלים חדשים ISSN 0334-2883 סודר בםדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




