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 תקנות בית הדין לעמדה (ונשאם לנציגי ציבור) (תיקון מס׳ 6),

ן 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 י, ולאחר
, אני מתקין  התייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובהתאם להיתר להעלאת מחירים2

 תקנות. אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל״ח—978! י.
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״8,000 שקלים״ יבוא ״9,200 שקלים״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״5,500 שקלים״ יבוא ״6,300 שקלים״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בסיון התשמ״ה (1 ביוני 1985).

 ט״ו באב התשמ״ה (2 באוגוסט 1985)
 (וומ 58—3)

 1 ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 70.
 2 י״פ התשמ״ה, ז!מ׳ 2504.

 3 ק״ת התשל״ח, עמי 584¡ התשמ״ה, עמ׳ 1375.

 תקנות הספנות (ימאים) (סדרי דין בבית הדין המשמעתי) (תיקון),

ן 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 190 לחוק הספנות (ימאים), התשל״ג—1973 י, ולאחר
 התייעצות עם שר התחבורה, אני מתקין תקנות אלה:

1 1. במקום תקנה 109 לתקנות הספנות (ימאים) (סדרי דין בבית הדין המשמעתי), 0 9 • י קנ ״ ת פ ל ח  ה

, יבוא:  התשל״ז—1977 2

י 109. חבר מותב בית הדין שאינו עובד המדינה זכאי לקבל מאוצר ב ח
ת   ״הוצאו

ו המדינה הוצאות ושכר בטלה כדלקמן: י ת י י  ב

 (1) שכר כשכר המשתלם לנציגי ציבור בבית הדין הארצי לעבודה
 לפי תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור),

 התשל ״ח—1978 3 ;

 (2) הוצאות לפי התוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי,
 התשמ״ד—1984 ״.״

לה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985).  תחי

 ד׳ בתמוז התשמ״ה (23 ביוני 1985)
(3̂  (חמ 1434-

 1 ם״ח התשל״ג, עימ׳ 329.
, os׳ 1908. ת התשל״ז ״  2 ק
 3 ק״ת התשל״ח, עמי 584.

 4 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220,

ה ׳1 ן תקנ קו  תי

ה !2 נ ק ן ת  תיקו

לה  תחי

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 ו נ ק ת  18 קובץ ה



1985-  תקנות ההוצאה למועל (גניזת תיקים) (הודאת שעה), התשמ״ו

, ושאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז—1967 נ
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל לפני י״ב בטבת התש״ם (1 בינואר 1980)
 והזוכה לא ביקש בו כל פעולה לאחר י״ב באלול התשמ״ב (31 באוגוסט 1982), רואים
 את התיק כאילו נסתיימו בו כל ההליכים והוא ייגנז בתום שלושה חדשים מהמועד

 האמור להלן:
 (1) היה הזוכה מיוצג בידי עורך דין — מיום פרסום תקנות אלה;

 (2) לא היה הזוכה מיוצג בידי עורך 'דין — מיום שישלח לו המוציא
 לפועל הודעה בה ייאמר כי התיק עומד להיגנז, אם לא יבקש הזוכה, תוך

 חדשיים מיום משלוח ההודעה, להימנע מגניזתו.

 (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על —
 (1) תיק מזונות;

 (2) תיק שניתן בו י צו לעיקול נכסים שהעברתם טעונה רישום, והצו עדיין
 בתקפו;

 (3) תיק שהזוכה או החייב בו ביקש שלא להחיל עליו תקנות אלה.

 (ג) גניזתו של תיק על פי האמור בתקנת משנה (א) אין בה כדי לפגוע בזכותו
 של הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע פסק הדין.

ם י ס ה נ ש  ד׳ בתשרי התשמ״ו(19 בספטמבר 1985) מ
י שר המשפטים - 5 ־־ 1 9 1 מ 0 ת ) 

 1 ס״חי התשכ״ז, עמי 116¡ התשמ״ד, «מ׳ 52.

 צו שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה) (תשלוט מס הכנסה

1 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  על קיצבח זיקנה בחודש אוגוסט 1985) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 24(ד) לתקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק
 המדינה), התשמ׳׳ה—1985 אני מצווה לאמור:

ם ש  1. צו שעת חירום (תשלום מס הכנסה על קיצבת זיקנד. בחודש אוגוסט 1985), שינוי ״
 התשמ״ה—1985 2 ייקרא ״צו שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה) (תשלום
 מס הכנסה על קיצבת זיקנה בחודשים אוגוסט וספטמבר 1985), התשמ״ה—1985״ (להלן —

 הצו העיקרי).

 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״המשתלמת בעד חודש אוגוסט״ יבוא ״המשתלמת תיקון סעיף 3
 בעד החדשים אוגוסט וספטמבר״.

י ע ד ו ק מ ח צ  ג׳ בתשרי התשמ״ו(18 בספטמבר 1985) י
 שר האוצר

ת התשמ״ה, עמי 1612. ״  1 ק
 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1898.

ת תיקים ז י נ  ג
 ישנים

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9,1985 ו נ ק ת  קובץ ה



 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון),
 התשמ״ו-985 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה י, אני מתקין תקנות
 אלה:

ה 5 נ ק ן ת קו  תי

ה 6 נ ק ן ת ו ק י  ת

 1. בתקנה 5 לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד—
(להלן — התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (א) יבוא: 21964 

 ״(א) תאגיד שהוא קרן או קופה או שהוא מנהל או מתכנן לנהל קרן או קופה,
 המבקש אישור כקופת גמל עבור הקרן או הקופה האמורים (להלן — תאגיד),
 יגיש לנציב, באמצעות גוף מפקח, בקשה בכתב בטופס שיקבע הנציב ויצרף לה:
 (1) העתקים מאושרים מתזכיר ומתקנות ההתאגדות או מתקנות האגודה

 של התאגיד, לפי הענין (להלן — התקנון);
 (2) אם התאגיד הוא קופת גמל לקיצבה — ידיעות אקטואריות שבהן

 יפורטו, בין היתר, שיעורי התשלומים לקופת הגמל ותנאי הקיצבה;
 (3) כל מסמך אחר שידרוש הנציב;

 (4) אישור בכתב של הגוף המפקח כי אין במסמכים המפורטים בפסקה (1)
 או במסמכים שדרש הנציב לפי פסקה (3) הוראה המונעת מהתאגיד המבקש
 אישור כקופת גמל לקיים הוראות תקנות אלה או המתיר לה לעשות דבר

 שנאסר על קופת גמל לעשותו לפי תקנות אלה.״

 2. האמור בתקנה 6 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא:
 ״(ב) אישור שניתן כאמור בתקנת משנה (א) אין כוחו יפה אלא לקרן או
 לקופה להן ניתן, ולענין זה אין נפקא מינה אם הקרן או הקופה הן של תאגיד
 שיש בו קרנות או קופות נוספות או שהוא מנהל קרנות או קופות נוספות, אם
 תקנות התאגיד מתירות ניהול קרנות נוספות ואם הקרנות או הקופות האמורות

 אושרו כאמור בתקנת משנה (א).״

 3. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) היא חברה, אגודה שיתופית, תאגיד שהוקם על פי חיקוק מיוחד או
 היא מתנהלת על ידי חברה, אגודה שיתופית, תאגיד שהוקם על פי חיקוק

 או הברת ביטוח לתגמולים, לקיצבה או לפיצויים;״

ה 10 4. במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא: ת תקנ פ ל ח  ה

י 10. (א) קופת גמל המבקשת לשנות את המסמכים שהוגשו על פי  ״בקשה לשינו

 תקנה 5(א)(1) או (3) תבקש מראש את אישור הנציב לשינוי.
 (ב) שינתה קופת גמל את המסמכים האמורים בתקנת משנה (א)
 ללא אישור מראש של הנציב, יפקע אישורה לפי תקנה 6 מיום שנעשה

 השינוי.״

״לפת תקנד, 22 5. במקום תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא: .  י

גורים 22. לא שילם מעביד את תשלומיו הוא כאמור בתקנה 20 או לא העביר  ״ריבית פי

 את תשלומי העמית־השכיר בזמנם כאמור בתקנה 21, תקבל הקופה

ה 7 נ ק ן ת ו ק י  ת

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. נ י  1 דיני מד
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302; התשמ״ד, עט׳ 1460 (1980).

ת 4860, י״ד בתשרי התשימ״ו, 29.9.1985 ו  20 קובץ התקנ



 על סכומים אלה מאת המעביד ריבית בשיעור שלא יפחת משיעור
 ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית

 שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מעת לעת.״

 6. בתקנה 25(ב) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) יבוא: תיקון תקנה 25

 ״(3) קופת גמל העוסקת בביטוח הדדי תשקיע בהשקעה מוכרת מחצית
 מכספיה, ובלבד שהשקעה זו תהיה בניירות ערך מאושרים שהם איגרות חוב

 של המדינה הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל־אביב בע״מ.״

ה 25א נ ק  7. בתקנה 25א לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון ת

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) —
 (1) רשאית קופת גמל להעביר איגרות חוב לקופת גמל אחרת שאליה

 מועברות זכויותיו של העמית;

 (2) בכל אחד מאלה רשאית קופת גמל להעביר איגרות חוב לקופת גמל
 אחרת, בתנאי ששר האוצר, או מי שהוא הסמיכו לכך בהודעה ברשומות,

 אישר את ההעברה:
 (1) עם פירוק קופת •הגמל;

 (2) במיזוגה עם קופת גמל אחרת;
 (3) כאשר תקבוליה השוטפים של קופת הגמל אינם מספיקים לפרעון

 תשלומים לעמיתיה.

 (ג) שר האוצר, או מי שהוא הסמיכו לכך בהודעה ברשומות, רשאי להודיע
 לקופת גמל פלונית כי העברה כאמור בתקנת משנה (ב)(1) טעונה אישורו.״

ה 30 נ ק ן ת  8. בתקנה 30(3) לתקנות העיקריות — תיקו

 (1) במקום פסקת משנה (א) יבוא:
 ״(א) הלוואה הניתנת לתקופה שאינה עולה על שנתיים תישא ריבית
 בשיעור שלא יפחת משני שלישים מריבית החשב הכללי של מדינת

 ישראל כפי שהיא מתפרסמת מעת לעת;״

 (2) בפסקת משנה (ב), במקום ״ישאו הפרשי הצמדה כמשמעותם בתקנה י
 40״ יבוא ״יוצמדו למדד וישונו לפי היחס שבין המדד שנתפרסם לאחרונה
 לפני יום תשלום השיעור החדשי כאמור בתקנת משנה (ג) לבין המדד

 שנתפרסם לאחרונה לפני יום מתן ההלוואה.״

 (3) פסקאות משגה (ג) ו־(ד) — יימחקו, ופסקת משנה (ה) תסומן (ג).

ה 38 נ ק  9. בתקנה 38(א) לתקנות העיקריות, פסקה (7) — תימחק. תיקון ת

ה 38א ן תקנ  10. בתקנה 38א(ג) לתקנות העיקריות, האמור בפסקה (2) יסומן (א) ואחריו יבוא: תיקו

 ״(ב) העתודה האקטוארית שנקבעה ליום 3.1 בדצמבר כאמור בפסקת משנה (א)
 .(להלן — יום הקביעה) תוצמד למדד ב־ 31 במרס, 30 ביוני וב־30 בספטמבר

 של כל שנה (להלן — מועדי העדכון) כמפורט להלן:

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 21 ו נ ק ת  קובץ ה



 אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד עדכון כלשהו
 (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לאח־
 רונה לפני יום הקביעה (להלן — המדד היסודי), תוגדל העתודה האקטוארית
 כפי שהיתה ביום הקביעה בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד

 היסודי.

1 11. אחרי תקנה 38ב לתקנות העיקריות יבוא: 3 ה 8 נ ז ״ י ת פ ס י  ה

 ״תגמולים של
 38ג. (א) לאחר פטירתו של עמית־עצמאי (להלן — העמית המוריש) עיצית ועצמאי

 שנפטר תשלם קופת גמל את התגמולים המגיעים לו כעמית־ עצמאי לזכאי לכך.

 (ב) על אף האמור בתקנת משגה (א) רשאי הזכאי להשאיר את
 התגמולים המגיעים לעמית המוריש בחשבון שיירשם על שמו, ולבחור

 באחת מאלה:
 (1) למשוך, בכל עת שיבחר, את התגמולים המגיעים לעמית

 המוריש, ללא זכות להפקיד בחשבון כספים נוספים;
 (2) להפקיד כספים נוספים בחשבון העמית המוריש שירשם

 על שמו;
 ובלבד שאם היו יותר מזכאי אחד, יירשם חלקו של כל זכאי

 בחשבון העמית המוריש, בחשבון נפרד על שמו.

 (ג) בחר הזכאי באפשרות האמורה בתקנת משנה (ב)(1), יראו
 אותו, לענין תקנה 38ב בלבד כאילו היה לעמית מיום שהעמית המוריש

 היה לעמית.

 (ד) בחר הזכאי באפשרות המפורטת בתקנת משגה (ב)(2), יראו
 אותו, לכל דבר וענין, כאילו היה לעמית מיום שהעמית המוריש היה

 לעמית ולא תחול לגביו תקנת משנה (ב)(1).״

ן •התוספת 12. בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה, במקום ״החל ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד  תיקו

 (1 באפריל 1984)״ יבוא:
 טור ג׳

ר ב׳ משך התקופה  ״טור א׳ טו
 מועד ההפקדה הסכום בשקלים מעת ההפקדה

 ״בין יום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984)
 לבין יום ג׳ באלול התשמ״ד (31 באוגוסט 1984) 2,500,000 15

 בין יום יה׳ באלול התשמ״ד (2 בספטמבר 1984)
 לבין יום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985) 5,000,000 15

 החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985) 10,000,000 15״

י ע ד ו ק מ ח צ  כ״ט באב התשמ״ה (16 באוגוסט 1985) י
 שר האוצר

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 ו  22 קובץ התקנ



 צו שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה) (תשלום מס הכנסה

ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  על קיצבת שאירים), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 24(ד) לתקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק
, אני מצווה לאמור:  המדינה), התשמ״ה—1985 ג

 1. ״מעביד״ — למעט המוסד לביטוח לאומי; הגדרות

 ״קיצבת שאירים״ — קיצבת שאירים המשתלמת על פי פרק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי
 [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 2 ;

 ״אלמנה״ — עובדת שהיא אלמנה, למעט עובד שהוא אלמן.

ר  2. (א) מעביד המשלם לאלמנה משכורת למעט קיצבה, יצרף למשכורת את סכום ניכוי במקו
י ת א י י

ב

כ  קיצבת השאירים כנקוב בתוספת, בהתאם למצבה המשפחתי, ובכפוף להוראות תקנה 9(ג) ^
 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), התש״ם—
 31980 (להלן — תקנות הניכוי), וינכה את המס לפי תקנות הניכוי כאילו היתה חלק

 מאותה משכורת.

 (ב) מעביד המשלם לאלמנה קיצבה' יצרף אליה את סכום קיצבת השאירים הנקוב
 בתוספת, בהתאם למצבה המשפחתי, ויראו את שתי הקיצבאות כקיצבה אחת שהוראות

 תקנה 5 לתקנות הניכוי חלות עליה וינכה את המס בהתאם.

 (ג) הוראות צו זה ייקראו כאילו הן חלק מתקנות הניכוי.

 3. אלמנה שאינה מקבלת קיצבת שאירים, או שקיצבת השאירים שהיא מקבלת צורפה הצהרה
כו י ־נ  ואי

 במקרה זה, הוראות סעיף 2 לא יחולו.
ר י «ם במקו ב ת כ  להכנסתה במקום אחר ונוכה ממנה המס המגיע, תודיע על כר למעבידה בהצהרה ב

לה  4. תחולתו של צו זה לגבי קיצבת שאירים המשתלמת בעד חודש ספטמבר 1985. תחו

 תוספת

 (סעיף 2)
 מצב משפחתי הסכום בשקלים

 אלמנה 125,000

 , אלמנה עם ילד אחד 180,000

 אלמנה עם שני ילדים או יותר 240,000

י ע ד ו ק מ ח צ  ג׳ בתשרי התשמ״ו (18 בספטמבר 1985) י
 (חמ 1901—•3) שר האוצר

 1 ק״ת התשמ״ה, עמי 1612.
 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 108¡ התשמ״ה, עמי 109.
 3 ק״ת התש״ם, •עמ׳ 4237¡ החשמ״ה, עמ׳ 448.

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 ו נ ק ת  קובץ ה



 כללי מס הכנסה (בעלי המסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשמ״ו-1985

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67א, 164 ו־243 לפקודת כס הכנסה1
 הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:

 1. בסעיף 2(א)(1) לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ״ב—
 21982 (להלן — הכללים), במקום ״48,000 דולר״ יבוא ״33,600 דולר״.

 במקום סעיף 5 לכללים יבוא:
 5. 45% מהמשכורת הבסיסית פטורים ממס אם משכורת החוץ, לאחר
 הניכויים האמורים בסעיף 6, לא עלתה על 12,000 דולר לשנה; עלתה
 משכורת החוץ על הסכום האמור, יופחת שיעור הפטור מהמשכורת
 הבסיסית ב־5% על כל סכום של 2,400 דולר נוספים למשכורת החוץ

 או על חלק מהם.״

.2 

 ״פטור חלק
 ממס

 (1) במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) הוצאות בשל דיור שלו, של בן זוגו או של ילדיו הגרים עמו —
 בסכום שלא יעלה על 1000 דולר לחודש; לא יינתן ניכוי כאמור לעובד
 שלא המציא למעבידו תצהיר והסכם שכירות לגבי דמי השכירות שהוא
 מקבל על השכרת דירה בישראל, או תצהיר על כך שאין לו הכנסה מהשכרת
 דירה בישראל; המעביד יעביר את התצהיר וההסכם האמורים לפקיד השומה

 תוך חודש מיום קבלתם;
 עלו הוצאות הדיור שהוציא עובד על האמור בפסקה זו ב־500 דולר או
 ביותר, רשאי הנציב להתיר לו בניכוי את עודף הוצאות הדיור שהוציא,
 כולו או מקצתו, בהתחשב במקום המגורים ובמספר ילדיו הגרים עמו

 ובנסיבות מצדיקות אחרות.״;
 (2) בפסקה (2), במקום ״700 דולר״ יבוא ״400 דולר״, ובסופה יבוא:

 ״עלו הוצאות החינוך שהוציא יחיד מעל לסכום האמור, רשאי הנציב להתיר
 לו בניכוי את עודף הוצאות החינוך שהוציא, כולו או מקצתו, בהתחשב

 במקום המגורים ותנאי הלימוד.״
 (3) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) לא יותר ניכוי הוצאות בשל דיור או בשל חינוך ילדים אלא אם כן —
 (1) העובד המציא למעבידו תצהיר על כך שהוא לא תבע את ההו־

 צאות האמורות בשנת המס מכל הכנסה אחרת שהיתה לו על פי כל.
 דין אחר;

 (2) היה העובד נשוי ולבן זוגו הי תה הכנסה בחוץ לארץ — ימציא
 למעבידו תצהיר של בן זוגו על כך שבן זוגו לא תבע באותה שנת

 מס את ההוצאות האמורות.״

 תחילתם של כללים אלה ביום ט״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985).

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ג׳ בתשרי התשמ״ו(18 בספטמבר 1985)
 (וומ 1588—3)

ן סעיף 2  תיקו

ת ם,עיף 5 פ ל ח  ה

» 3. בסעיף 6 לכללים ף י ע ן 0 קו  תי

ה ל י ח  ת

ת ישראל, נוסח חדש 6, עימ׳ 120; ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 43. נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשמ״ב, עימ׳ 1322.
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ות פקדונות וקנסות),  תקנות גתי הדין הוגניים (החו

ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט״ו־-1955 •י, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

ת ו ר י ג  1. בתקנות אלך, _ ה

 ״בית דין רבני״ — כמשמעותו בחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט״ז—1956 2
 (להלן — החזק);

 ״הפרשי הצמדה״ — תוספת לסכום שיש להחזירו לפי תקנות אלה, לפי שיעור העלייה
 של המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופה מהתקופות האמורות
 בתקנה (2) (ב) או (ג), לפי העניין, ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני תום אותה

 תקופה;

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״פקמן״ — פקמן, ערבון, ערובה, או ערבות שהופקדו לפי הוראת בית הדין בקופת
 בית הדין;

 ״קנס״ — קנס שהוטל מכזה החוק.

! ת י ז ח  2. (א) הופקד סכום כסף כפקדון בקופת בית הדין ובית הדין ציווה לשלמו, כולו ה

 או מקצתו, לאדם שעבודו נועדה ההפקדה (להלן — הזכאי), או שהגיע המועד שבו קמה
 למפקיד אז לזכאי הזכות לדרוש את יתרת הפקתן (להלן — יום קום הזכות), תוחזר

 יתרת הפקדון (להלן — היתרה) לזכאי או למפקיד, על פי בקשתו, כאמור בתקנה זו.

 (ב) הוגשה בקשת ׳המפקיד או הזכאי תוך 30 ימים מיום קום הזכות — יווספו
 לסכום היתרה הפרשי הצמדה לתקופה שמיום ההפקדה עד יום החזרתה בפועל.

 (ג) הוגשה בקשת המפקיד או הזכאי לאחר תום 30 ימים מיום קום הזכות —
 יחולו הוראות אלה:

 (1) הוחזרה היתרה תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה, יווםפו לה —
 (א) הפרשי׳ הצמדה על סיכום היתרה לתקופה, שמיום ההפקדה עד

 ליום קום הזכות;
 (ב) הפרשי הצמדה בשיעור 50% על הסכום שיעמד לזכות המפקיד
 אוי הזכאי ביום קום הזכות, כאמור בפסקת משינה (א), לתקופה שמיום

 קום הזכות עד ליום החזרת היתרה בפועל;

 (2) הוחזרה היתרה לאחרי תום 60 ימים מיום הגשת הבקשה, יווספו לה —
 (א) הפרשי הצמדה על סכום היתרה לתקופה שמיום ההפקדה עד

 ליום קוים הזכות;
 (ב) הפרשי הצמדה בשיעורי 5070 על הסכום שיעמד לזכות המפקיד
 או הזכאי ביום קום !הזכות, כאמור בפסקת משנה (א), לתקופה שמיום

 קום הזכיות עד ליום הגשת הבקשה׳ ו

 1 סייח התשט״ו, עמי 68; התשמ״ד, עמ־ 50.
 2 ס״וו התשט״ו, עמי 40; התשמ״א, עמי 284.

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 25 ו נ ק ת  קובץ ה



 (ג) הפרשי הצמדה על הסכום שיעמד לזכות המפקיד או הזכאי׳ ביום
 הגשת הבקשה, כאמור ׳בפסקאות משניה (א) ׳ו״(ב), לתקופה שמיום

 הגשת הבקשה: עד ליום החזרת היתרה בפועל.

 (ד) הוראות תקנות משנה (ב) ו״(ג) לא יחולו על ,.״
 (1) יתרה, שהוחזרו; תוך שלושה חדשים מי״וימ הפקדתה;

 (2) יתרה שביום תחילתן שיל תקנות אילה כברי עבר יום קום הזכות לגביה,
 ויחולו ההסדרים שיהיו ערב תחילתן שיל תקנות אליו.

ק 3. היתרה תוחזר למפקיד או לזכאי בשיק והתאריך המופיע על גגי השיק ייחשב י ש ! ו ז ח  ״

 כיום החזרת היתרה בפועלי,

ת 4. שולם קנם על פי פסק דין והוראת פסק הדין בדבר הקנס בוטלה או שונתה, יוחזר םו ת קנ ר ז ח  ה

3 יחולו עלי החזרתו  הקנס או חלקו, לפי העניו, למי שהקנס הוטל עליו, והוראות תקנות 2 ד
 כאילו היה פקדון.

 תחילי׳ 5. תחילתן של תקנות אלה: ביום ט״ז בתשרי׳ התשימ״ו (1 באוקטובר 1985).

 כ״א בתמוז התשימ״ה, (10 ביולי 1985)
 (1זמ 1908—3)

ג ר ו וסיף ב  י
 השר לעגיגי דתות

 הודעת סרטי ראימע (אגרות}, התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ד) לתקנות ראינוע (אגרות), התשמ״ה—11984
 (להלן — התקנות), ובהתאם לסעיף 5(ג) לתקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים

, אני מודיע לאמור:  ובשירותים) (מס׳ 3), התשמ״ה—1985 ־

ת שי׳יורי 1. עקב עליית מדד המחירים לערכן לחודש יולי 1985 לעומת המדד לחודש יגואר א ל » « 

 1985 יהיו שיעורי האגרה שבתקנה 1(ב) לתקנות, החל ביוש ט״ז בתשרי התשמ״ו
 (1 באוקטובר 1985) כלהלן:

ם י ל ק ש רה ב ש האג ק ו ב מ ת ה ו ר י ש  ה

 1. היתר להצגת מרט חדשות 5,260

 2. היתר להצגת סרט קצר שאינו עולה על 4 פלילים 5,260

 3. היתר להצגת סרט העולה על 4 סלילים עם או

 בלי הספיח שלו 31,600

 4. עותק של היתר להצגת סרט 5,260

 5. היתר להצגת ספיח (כאשר הבקשה מוגשת בנפרד
 מהבקשה למתן היתר להצית הסרט) 5,260

י מ ק ו ג ר ס ק י  ט״ז באלול התשמ׳׳ה (2 בספטמבר 1985) ה י
מ 040'~~3) המנהל הכללי של משרד הפנים ח ) 

, עמי 1187. ! ז , «מ׳ 877 ועמי 2533; התשמ״ ד ״ מ ש ת  1 ק׳׳ת ה
, עמי 1560 ועמי 1684. ה ״ מ ש ת ת ה ״  2 ק

ת ו ר ג  א

29.9.1985 , ו ״ מ ש ת י ה ר ש ת ת 4860, י״ד ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  26 ק



ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  הודעת הסיוע המשפטי, ה

ית  שיעור עלי
 המדד

 סכומים מוגדלים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג—
 11973 (להלן — התקנו!?), ותקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)
 (מס׳ 3), התשמי״ה—1985, ובהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות שעת חירום (יציבות מחירים

 במצרכים ובשירותים) (מס׳ 3), התשמ׳׳ה—1985 -, אני מודיע לאמור:

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יולי 1985 לעומת המדד
 שפורסם בחודש מאי 1985 הוא 22.8%.

 2. בהתאם לאמור בסעיף 1 יהיה נוסה התוספות הראשונה והשניה לתקנות החל ביום
 ט״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985) 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—984! 31.

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

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 39.20 שקלים חדשים למבקש אחד
 בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 58.90 שקלים חדשים למבקש אחד.

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 סימן א׳ — שיפר הטרחה על כפיש הטיפול המשפטי

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

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים
 חדשים כמפורט להלן:

ת ע י ב ק  ישיבת ל
ד, ישיבה  תאדי
ן פסק דין, ת מ  ל

 ישיבה שלא התקיימה

ת פ ס ו  ישיבה נ

נה  ישיבה ראשו
 שבה מתקיים

 דיון או
ות ת ראי גשו  מו

כורת, דיון  תז
ן י ד  מוקדם, פסק־

 בהעדר הגנה

ו נ י  לימוד ענ
ש ק ב  של מ
 (חד פעמי)

9.70 24.80 44.70 19.20 31.20 

5.80 20.10 15.30 9.70 19.20 

9.70 9.70 15.40 11.90 15.40 
6.10 8.60 15.40 8.60 15.40 
9.70 24.20 32.80 17.60 27.30 

 משפט שלוש

 תביעת פינוי, סילוק יד
 קביעת שכרי דירה

 קביעת גיל
 המרצה בתיק עיקרי

 ענין אחר

 ז ק״ת התשל״ג, עמי 2048¡ התשמ״ד, עמי 2112.
ת התשמ״ה, עמי 1560 ועמי 1684. ״  2 ק

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 27 ו נ ק ת  קובץ ה



 ישיבה לקביעה
 תאריו־, ישיבה
 למתן פםק־דיין,
 ישיבה שאינה

ימת  מתקי

כורת,  תז
 דיון מוקדם,

 פסק דין
 בהעדר הגנה

 ישיבה
ת פ ס ו  נ

נה  ישיבה ראשו
ים ה מתקי ב  ש

 דיון או
ת ו ת ראי  מוגשו

 קדם
 משפט

ו נ י נ  לימוד ע
 כי׳ת משפט מחוזי של מבקש
(  (חד פעמי

 צו ירושה
 (ללא התנגדות)

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות)

 בקשה למתן הוראות
 *!י חזק הכשרות

 המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשכ״ג—•1962 4
 פשיטת רגל 46.70
 היתר נישואין 28.10
 ענין אחר 54.30
 המרצה בתיק עיקרי 23.10

7S.00 

50.30 

38.40 
28.10 

15.40 

12.00 23.10 
27.30 40:60 
11.90 

38.40 
68.00 
15.40 

33.80 

ספת ו  ישיבה נ
ן ת  למעט מ
 פסק דין

ן ת  ישיבה לאחר מ
אי ל תנ  צו ע

ת פעו ל הו ל ו  הכנה, כ
ת צו ל ב רך ק  לצו

אי ל תנ  ע
 בית המשפט העליון

116.40 
116.40 

310.40 
153.30 

ת משפט  ישיבה בבי

97.90 
23.10 
38.40 

 הכנה,

69.50 
54.30 
46.70 

 בג״צ

 בג״צ מסוג הביאם קורפוס

 ענין אזרחי

 בקשה להתרת נישואין
 בקשת רשות לערעור

 ישיבה לדיון
רת, כו  תז

קדם  דיון מו
 הבנד.

 דשה בית המשפט העליון (חד פעמי)

15.40 11.90 23.10 

^ ז ו ו נ ו  ש
 ישיבה נדחית

 או ישיבה שלא
ימת  מתקי

 ישיבה
ת פ ס ו  נ

ה נ  ישיבה ראשו
ים דיון  שבה מתקי
ת ראיות גשו  או מו

ו נ י ד ענ  לימו
ל מבקש  ש
 (חד פעמי)

 פיה דין רבגי אזורי

8.60 23.10 
23.10 28.10 

 תביעה 28.10
 תגיעה נוספת למבקש

23.10 
¡46.70 

 הסכם גירושין לצורך הכללתו
 בפסק דין לגירושין:

 שווי הננסים אינו עולה על 1,379.90 שקלים חדשים
 שווי הנכסים עולה על 1,379.90 שקלים חדשים

 4 ס״ח התשכ״ב, עמ׳ 120.

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 ו נ ק ת  28 קובץ ה



 ישיבה נדווית
א ל  או ישיבה ש

 מתקיימת

11.90 

11,90 

 ישיבה
ת פ ס ו  נ

ה ב  ישיבה ש
ם דיו! י  מתקי

ו נ י ד ענ  לימו
ל מבקש  ש
 (חד פעמי)

 פי^גגדי״ן הרגני הגדול

19.20 

19.20 

50.90 

50.30 

 ערעור 28.10

 ערעור כאושר הענין טופל
 בידי אותו עורך־דין

 בדרגה ראשונה ׳ 28.10

ת ע י ב ק  ישיבה ל
יד,  יזאי

ן ת מ  ישיבה ל
ן  פסק די

 וישיבה שלא
ימת  מתקי

 ישיבה
ת פ ס ו  נ

נה  ישיבה ראשו
ים דיון  שבה מתקי
 או מוגשות ראיות

 דיון מוקדם
ד וענינו  לימו

ל מבקש  ש
 (חד פעמי)

 בית הדין האזורי לעבודה

9.70 

6.40 

24.20 

8.60 

32.80 

15.40 

17.60 

8.60 

24.80 

15.40 
 :תביעה

 רשם

 בית הדין הארצי לעבודה

9.70 

9.70 

9.70 

35.00 

34.SK) 

35.00 

62.50 

24.80 

24.80 

24.80 

19.20 

35.00 

 עהעוה על ועדו& נכדת
 וועדות רפואיות
 ערעורים אחרים

 רשם

 ועדות גפות שבהן
 שופט ונציג ציבור

 !ערר 54.30 24.80 38.40 24.80 9.70

ת פ ס ו ה ׳. ישיבה נ נ  הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשו

 שלי משרד המשפטים

 פתיחת תיק 15.40
 בקשות שונות בהעדר הופעה 11.20 5.60

 הופעה בפני רשם בענין אחר 15.40
 איחוד תיקים 51.00 8.60״

 ז׳ בתשרי התשמ״ו(22 בספטמבר 1985) ח י י ם ק ל ו ג מ ן
 ממלא מקום המנהל הכללי

ת 4860, י״ד בתשרי התשט״ו, 29.9.1985 29 ו נ ק ת  קובץ ה



1985-  הודעת הכניסה לישראל, התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א(ד) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד—974! !
 (להלן — התקנות), ובהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים

 ובשירותים) (מס׳ 3), התשמ״ה—1985 2, אני מודיע לאמור:

ת סכומי 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש יוני 1985, לעומת המדד לחודש ינואר ל ד ג  ה

 1985, יהיו סכומי האגרות הנקובים בחלק א׳ לתוספת לתקנות בטור א׳, מיום ט״ז בתשרי |י•
 התשמ״ו (1 באוקטובר 1985) כלהלן:

 השירות המבוקש האגרה בשקלים

f 

 1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג
 א/1 או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 17,000

 2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת
 ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אהת

 המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב׳ 8,500
 3. אשרה ורשיון לישיבת קבע או החלפת רשיון ישיבה מסוג

 כלשהו ברשיון לישיבת קבע 17,000 ובעת
 קבלת הרשיון
 8,500 שקלים

 נוספים לכל נפש
 הכלולה ברשיון

 4. אשרת חוזר 8,500
 5. החלפת סוג רשיון הישיבה 17,000

 6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 8,500 עבור
 כל תקופת

 הארכה
 7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת
 גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות

 המפורטות בתקנה 3(2) — תוספת של 8,500
 8. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של
 רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי לאחר שחלפו

 3 חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון —
 (1) ברשיון לישיבת ביקור, בעד כל 3 חדשי הארכה

 או חלק מהם — תוספת של 17,000
 (2) ברשיון לישיבת ארעי, בעוד כל שנת הארכה או

 חלק ממנה — תוספת של 17,000
 9. אשרה קבוצתית —

 עד 25 נפש 43,000
 עד 50 נפש 86,000

ם ק ו ב ר ס ק י י י  כ״ט באלול התשמ״ה (15 בספטמבר 1985) ח
) המנהל הכללי של משרד הפנים 3 ״־ 6 0 מ 0 ח ) 

 1 ק״ת התשל״ד, עימ׳ 1517; התשמ״ב, עמ׳ 1353; התשמ״ה, עמי 961.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1560 ועמי 1684.

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 ו נ ק ת  30 קובץ ה



ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  הודעת האזרחות, ה
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב(ד) לתקנות האזרחות, התשכ״ט—11968 (להלן —
 התקנות), ובהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)

, אני מודיע לאמור:  (מס׳ 3), התשמ״ה—1985 2

ר הגיית שיעייי א ן  1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש יוגי 1985 לעומת המדד לחודש ע

 1985, יהיו שיעורי האגרות הנקובים בתוספת לתקנות, בטור א׳, מיום ט״ז בתשרי התשמ״ו
 (1 באוקטובר 1985) כלהלן:

 השידות המבוקש האגרה בשקלים

ת ו ר ג  א

 (1) אישור או תעודה המעידה על אי־ הקניית
 אזרחות ישראלית 4,500

 (2) אישור על מסירת הצהרה על אי־רצון להיות
 אזרח ישראלי למעט אישור ראשון 4,500

 (3) ויתור על אזרחות ישראלית 8,500

ם ק ו ב ר ס ק י י י  כ״ט באלול התשמ״ה (15 בספטמבר 1985) ח
) המנהל הכללי של משרד הפנים 3 ~ 6 4 מ 9 ח ) 

 1 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 19; התשמ׳׳א, עמי 43; התשמ״ה, עמ׳ 959.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1560 ועט׳ 1684.

1 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  הודעת מרשם האוכלוסין(סדרי רישום), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ד) לתקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום),
 התשל׳׳ג—1972 1 (להלן — התקנות) ובהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות שעת חירום (יציבות

, אני מודיע לאמור:  מהירים במצרכים ובשירותים) (מס׳ 3), התשמ״ה—1985 2

ת אגדות ל ד ג  1. עקב עליית מדד הבחירים לצרכן לחודש יוני 1985 לעומת המדד לחודש ינואר ה

 1985, יהיו סכומי האגרות הנקובים לתקנות מיום ט׳׳ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר
 1985) כלהלן:

 האגדה בשקלים

4,500 

 1000 עבור כל
 אדם שעל פרטי

 רישומו ניתן
 מידע

 השירות המבוקש

 1. תעודת זהות במקום תעודה שאבדה או שנגנבה
 2. מתן מידע ממרשם האוכלוסין

ם ק ו ב ר ם ק י י י  ח
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 כ״ט באלול התשמ״ה (15 בספטמבר 1985)
 (המ 482—3)

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 56; התשמ״א, עמ׳ 263; התשמ״ד, עמי 1617; התשמ״ה, עמ׳
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1560 ועמ׳ 1684.

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 ו נ ק ת  קובץ ה



-985ו ו ׳  הודעת הדרכונים, התשמי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ד) לתקנות הדרכונים, התש״ם—1980 1 (להלן _
 התקנות), ובהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירו

, אני מודיע לאמור:  תים) (מס׳ 3), התשמ״ה—1985 2

 הגדלת הנימי 1. עקב עליית מדד המהירים לצרכן לחודש יוני 1985 לעומת המדד לחודש ינואר

ת 1985, יהיו שיעורי האגרות הנקובים בתוספת לתקנות, בטור אי, מיום ט״ז בתשרי י י ג  א

 התשמ״ו (1 באוקטובר 1985) כלהלן:
 השירות המבוקש האגרה בשקלים

 1. (א) דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 17,000
 (ב) דרכון לזוג (בעל ואשה) או לזוג עם ילדים 34,000

 2. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד
 או ליחיד עם ילדים 17,000

 (ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(נ) לחוק, לזוג
 (בעל ואשה) או לזוג עם ילדים 34,000

 (ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד
 או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד־ פעמי לשם

 יציאה מישראל וחזרה אליה 5,000
 (ד) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ליחיד

 או ליחיד עם ילדים 5,000
 (ה) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, לזוג

 (בעל ואשה) או לזוג עם ילדים 8,500
 / 3. דרכון קבוצתי לפי סעיף 3(ג) לחוק 17,000 בתוספת 2,000 שקלים

 לכל נפש המצורפת
 לדרכון הקבוצתי

 4. תעודת מעבר קבוצתית לאורחים ישראלים לפי סעיף
 3(ג) לחוק 5,000 בתוספת 2,000 שקלים
 לכל נפש המצורפת לתעודת

 המעבר הקבוצתית
 5. הארכת תוקף של מסמך נסיעה פטור
 6. הכנסת שינויים במסמך נסיעה פטור

 7. צירוף אשה למסמך נסיעה של בעלה 17,000
 8. צירוף ילדים למסמך נסיעה פטור

 9. מסמך נסיעה או הוספת אדם למסמך נסיעה של אדם
 אחר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת

 או שונה — תוספת של 17,000

י ק ס ר ב ו ם ק י י  כ״ט באלול התשמ״ה (15 בספטמבר 1985) ח
) המנהל הכללי של משרד הפנים m 692_3 

 1 ק״ת התש״ם, ז!מ׳ 1510• התשמ״ב, עמי 1337; התשמ״ה, עמי 960.
 2 ק״ת התשמ״ה, •עמי 1560 ועמ׳ 1684.

ת 4860, י״ד בתשרי התשמ״ו, 29.9.1985 ו נ ק ת  32 קובץ ה

 המתיר 720 שקלים ISSN 0334 — 2883 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלימ




