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המומלץ המינימלי התעריף עדכון בדבר הודעה
התש"ס-2000 המומלץ), הדין (התעריף המינימלי עורכי לשכת כללי לפי

12000 התש"ס-  המומלץ), המינימלי (התעריף הדין עורכי לשכת לכללי  3 סעיף לפי סמכותי בתוקף  מודיעה  אני
הוא כמפורט של התוספת לכללים הנוסח המעודכן (1 בינואר 2008) התשס"ח בטבת כ"ג ביום החל כי הכללים), - (להלן

להלן:

"תוספת
 (סעיף 1)

השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

משפט1. בית (כולל דרגותיהם כל על משפט לבתי כספיות תביעות
אחרים) וטריבונלים מחוזי משפט בית שלום,

-א. - ש"ח) (להלן בשקלים חדשים תביעות כספיות

ש"ח(1) 22,420 מ–700 עד פחות ולא התביעה מסכום 15%
ש"ח

ש"ח(2) על 91,140 עולה ואינה 22,240 ש"ח על פחותעולה לא אך התביעה מסכום 10% 
ש"ח מ–3,370

ש"ח(3) 91,140 על מיתרת עולה  4% ועוד  ש"ח מ–91,140  10%
התביעה סכום

ש"ח(4) 895,630 על והלקוח,עולה הדין עורך בין למוסכם בהתאם
ש"ח פחות מ–41,960 אך לא

בעניינים כאמורב. 540 ש"ח ישיבה נוספת

בתוצאות המשפט2. תלוי ששכרן אזרחיות ותביעות תביעות נזיקין
חוק לפי למעט תביעות מחוזי) משפט שלום ובבית משפט (בבית

התשל"ה-21975 דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים

-א. תביעות

ש"ח(1) 137,060 גמלה עד ניכוי לאחר הנפסק 15% מהסכום
לביטוח לאומי שמשלם המוסד

ש"ח(2) 137,060 ש"ח ועד 342,650 על גמלה עולה ניכוי לאחר שנפסק 12.5% מהסכום
לביטוח לאומי שמשלם המוסד

ש"ח(3) 342,650 על גמלה עולה ניכוי לאחר שנפסק 10% מהסכום
לביטוח לאומי שמשלם המוסד

בעניינים כאמורב. ש"חישיבה נוספת 540

משפט לתעבורה,3. בבית משפט מקומי, בבית משפט השלום, בבית
אחרים ובטריבונלים למשפחה משפט בבית

אזרחיים:א. עניינים

לגבי נכסי(1) יד, לסילוק או לפינוי חזקה, תביעה להחזרת
פנוי הנכס כשהוא שווי ניידי, לפי דלא

ש"ח מ–4,550 פחות ולא הנכס מערך 2%

לפי שווי(2) - במקרקעין שיתוף תביעה לפירוק
פנויים כשהם המקרקעין

במקרקעין  הלקוח של חלקו משווי  3%
ש"ח מ–4,550 פחות ולא שווים לפי

עשה(3) צו או מניעה לצו הצהרתי, דין לפסק כספיתתביעה תביעה כמו

בכסף(4) להערכה ניתן אינו שנושאה ש"חתביעה 4,550

__________
.2407 עמ' התשס"ז, ;1101 עמ' התשס"ו, י"פ ;249 עמ' התשס"ו, ק"ת ;1208 עמ' התשס"ג, ;2558 עמ' התש"ס, 1  י"פ

.234 עמ' התשל"ה, 2  ס"ח
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

חודשית(5) לקצבה התביעהתביעה סכום כאשר כספית, תביעה כמו
הקצבה חישוב השכר יהיה סכום לצורך
שנים) (ארבע 48 כפול הנפסק החודשית

זמניים(6) לצווים 1,560 ש"ח בקשות

ש"חבקשות ביניים אחרות(7) 530

גיל* (8) לקביעת ש"חבקשה 530

הנ"ל(9) מהעניינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 530

עניינים פליליים:ב.

בחטא(1) ש"חאישום 980

אחרת(2) בעוון או בעבירה ש"חאישום 1,360

מוות(3) גרימת של בעבירה ש"חאישום 4,550

בלבד(4) לעונש ש"חטיעון 2,270

בערבות(5) ש"חשחרור 530

הנ"ל(6) מהעניינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 370

המחוזי:4. המשפט בבית

אזרחיים:א. עניינים

אך ערעור אזרחי(1) הראשונה שבערכאה מהשכר  50%
ש"ח לא פחות מ–4,550

ש"חישיבה נוספת(2) 540

(3)- של בורר פסק

התנגדות(א) בלי לאישור, אילו בקשה כספית תביעה  בגין  מהשכר  1/3
הפסק נושא בעניין הוגשה

בהתנגדות(ב) לאישור, הנ"לבקשה מהשכר 2/3

לביטול(ג) הנ"לבקשה מהשכר 2/3

המחוזי(ד) המשפט בבית נוספת ש"חישיבה 540

מנהל(4) מינוי או לצו ירושה צוואה, או קיום לצו בקשה
אלה**:  של משולבת בקשה או עיזבון,

התנגדות(א) פחותבלי לא אך העיזבון, מערך 1.5% 
ש"ח מ–3,090

בתוספתבהתנגדות  (ב) (א), משנה בפסקת הקבוע השכר
25%

המפורטים(ג) מהעניינים בעניין נוספת ישיבה
לעיל

ש"ח 540

אימוץ*: (5) או אפוטרופסות

או למינוי אפוטרופוס בלי   (א) בקשה לאימוץ
התנגדות

ש"ח 3,090

__________

משפחה. לענייני משפט בבית *     כיום

העניין. לפי לענייני משפחה משפט בבית או לענייני ירושה ברשם **     כיום
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

בהתנגדות   (ב) כאמור, בתוספתבקשה (א), משנה בפסקת האמור השכר
25%

המשפטית(ג) הכשרות חוק לפי אחרת בקשה כל
פי חוק או על  התשכ"ב-31962, והאפוטרופסות,

האימוץ, התשמ"א-41981

ש"ח 1,560

הנ"ל(ד) מהעניינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 540

לעילמזונות*(6) כספיות תביעות בפרק כמפורט

חישוב לצורך  התביעה סכום  הערה:
הנפסק המזונות סכום הוא השכר

אחת שנה של לתקופה בתביעה

לרבות(7) והיטלים, ארנונות מסים, - הכנסה מס ערעור
שופט שבראשה אחרת ועדה כל לפני עררים

אך  במחלוקת השנוי המס מסכום  7.5%
ש"ח לא פחות מ–1,280

חברה(8) רגל, פירוק פשיטת

בהליכים   (א) למעט הבקשה, שלבי בכל נושה ייצוג
המפרק או הנאמן נגד

שנגבה מהסכום ועוד 7.5% 4,550 ש"ח

או חברה שפירוקה מבוקש   (ב) תביעות ייצוג חייב מסכום  2.5% ועוד  ש"ח  4,550

החוב

זה(ג) בעניין נוספת ש"חישיבה 540

עניינים פליליים:ב.

פליליים(1) ש"חמשפטים 2,700

ערעורים פליליים(2)

הדין   (א) על פסק ש"חערעור 1,420

בלבד   (ב) הדין גזר על ש"חערעור 870

הנ"ל מהעניינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 700

מינהליים:ג. עניינים

משפט כבית בשבתו המחוזי המשפט לבית עתירה (1)
לעניינים מינהליים

ש"ח 6,470

נוספת ישיבה ש"ח(2) 540

העליון:5. המשפט בבית

אזרחי(1) הערכאה ערעור הקבוע לגבי 50% מהשכר

ש"ח מ–6,040 פחות לא אך הראשונה,

(2)- פלילי ערעור

הדין(א) על פסק ש"חערעור 6,040

בלבד(ב) הדין גזר על ש"חערעור 3,020

הופכת(ג) אשר ערעור  לרשות בקשה למעט  בקשה,
לשמיעת הערעור

ש"ח 3,020

__________
משפחה. משפט לענייני בבית כיום     *

.120 עמ' התשכ"ב, 3     ס"ח

.293 עמ' התשמ"א, 4     ס"ח
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

הערעור(3) לשמיעת הופכת אשר ערעור לרשות ו–(ב)בקשה (2)(א) בפסקה כמפורט

הנ"ל מהעניינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 1,190

(4)- לצדק הגבוה המשפט בבית

לחוק–יסוד:(א) 15(ד)(1) סעיף לפי שחרור  צו  בעניין
השפיטה5

ש"ח 3,020

כאמור(ב) שחרור, צו בעניין למעט אחר, עניין בכל
(א) בפסקה

ש"ח 8,610

לעבודה:6. הדין בבית

משפטתביעה כספית(1) בבתי כספיות בתביעות כמו

בכסף(2) להערכה ניתנת שאיננה 3א(4)תביעה סעיף כמו

העליוןערעור לבית הדין הארצי(3) המשפט לבית ערעור כמו

לשכירות:7. הדין בבית

מגורים(1) דירת בעבור שכירות דמי לפסוק ועוד 180 בקשה אחד בת חדר לדירה 370 ש"ח
מחדר יותר בת בדירה חדר לכל ש"ח

אחד

עסק(2) בית בעבור שכירות דמי לפסוק חודשבקשה של שכירות לדמי  השווה סכום
לא אך  התשלום, בבקשת כנדרש אחד 

ש"ח מ–370 פחות

הגנת(3) ה' לחוק פרק ב' חלק לפי מסוים לפסוק סכום בקשה
או לדמי מפתח לפי התשל"ב-61972, משולב], [נוסח הדייר

האמור לחוק ג' חלק

אזרחיים בעניינים תביעות לגבי כמפורט
אך העניין, לפי הכל (1) או (2), פסקה לפי

ש"ח לא פחות מ–420

(4)(1) בפסקאות בעניין מהעניינים המפורטים נוספת ישיבה
(3) עד

ש"ח 360

רבני:8. דין בבית

התנגדות(1) בלי נישואין ש"חהיתר 930

התנגדות(2) בו שיש נישואין ש"חהיתר 1,820

נישואין(3) ש"חאישור 650

בית(4) לשלום ש"חתביעה 930

ומספק)(5) גט מאירוסין בהסכמה (לרבות גט ש"חסידור 930

ומספק)(6) מאירוסין גט (לרבות הסכמה בלי לגט ש"חתביעה 2,290

התנגדות(7) ילדים בלי ש"חהחזקת 930

התנגדות(8) בה שיש ילדים ש"חהחזקת 2,170

הגט)(9) בפסק הכללתו (לצורך הצדדים בין חוזה הסכומיםעריכת בניכוי חוזה  עריכת כשכר
(7) או (8) ,(6) ,(5) פסקאות לפי שנתקבלו

ש"ח מ–1,790 פחות לא אך העניין, לפי

משפחה,(10) לענייני גם לבית המשפט להגישה שמותר תביעה
ירושה לענייני לרשם או

4 בסעיף עניין לאותו שנקבע השכר

לסעיףהקדשות(11) בהתאם ההקדש נכסי שווי לפי
חוזים לעריכת המתייחס (1)11

__________

.78 עמ' התשמ"ד, 5     ס"ח

.176 עמ' התשל"ב, 6     ס"ח
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

רווקות(12) ש"חאישור 730

לפי הענייןהפרדה(13) (5) או (6), בפסקאות כמפורט

לעיל ערעורים(14) העניינים לפי הנקוב מהשכר  50%
מ–690  פחות לא אך הראשונה, בערכאה

ש"ח

בפסקאות(15) המפורטים מהעניינים בעניין נוספת ישיבה
(1) עד (14)

ש"ח 360

לפועל:9. הוצאה

-א. משכונים ומשכנתאות מימוש פסקי דין, ביצוע

(1)- הגשה לביצוע בעד

הביצוע(א) בבקשת הכלול החוב כשסכום
ש"ח 227,820 הוא עד

אך  הביצוע בבקשת הכלול 5% מהסכום
ש"ח לא פחות מ–330

הביצוע(ב) בבקשת הכלול החוב כשסכום
על  אך אינו עולה 227,820 ש"ח, על עולה

ש"ח 455,740

אך  הביצוע בבקשת הכלול 4% מהסכום
ש"ח לא פחות מ–11,340

הביצוע(ג) בבקשת הכלול החוב כשסכום
ש"ח 455,740 על עולה

אך  הביצוע בבקשת הכלול 3% מהסכום
ש"ח לא פחות מ–18,190

לפועל(א)(2) תיק ההוצאה ניהול הנדרשבעד הסכום מלוא את החייב שילם לא
באזהרה, הקבועה התקופה בתוך ממנו
בשיעורים טרחה שכר בתיק לחוב ייתוסף
מהחוב שייחשבו (1) בפסקה הקבועים 
שכר שיעור הוספת ביום  הקיים הפסוק
החוב - פסוק" "חוב זה,  לעניין זה; טרחה
ריבית הצמדה, הפרשי לרבות בתיק,
לרבות החייב בהם שנתחייב והוצאות
התיק בפתיחת שהתווסף הטרחה שכר

(1) פסקה לפי

בכך(ב) מותנה (א), משנה בפסקת האמור
לאחר נוספים  הליכים נקט הדין שעורך 
בה הקבוע המועד ותום האזהרה מסירת

-א1. סכום קצוב על ביצוע תביעה

(1)- הגשה לביצוע בעד

כשסכוםהחובהכלולבבקשהלביצועהתביעה-

ש"ח(א) 300 ש"חעד 200



3.1.2008 התשס"ח, בטבת כ"ה ,5758 הפרסומים 1299ילקוט

השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

על (ב) עולה אינו אך ש"ח  300 על  עולה
ש"ח 400

ש"ח 300

על (ג) עולה אינו אך ש"ח  400 על  עולה
ש"ח 500

ש"ח 400

על (ד) עולה אינו אך 500 ש"ח על עולה
ש"ח 600

ש"ח 500

על (ה) עולה אינו אך 600 ש"ח על  עולה
ש"ח 900

ש"ח 550

על (ו) עולה אינו אך 900 ש"ח על עולה
ש"ח 4,500

ש"ח 600

על (ז) אך אינו עולה 4,500 ש"חך על עולה
ש"ח 6,000

ש"ח 750

על (ח) עולה אינו אך 6,000 ש"ח על עולה
ש"ח 6,500

ש"ח 900

על (ט) עולה אינו אך 6,500 ש"ח על עולה
ש"ח 21,880

מסכום התביעה 15%

על (י) עולה אינו אך 21,880 ש"ח על עולה
ש"ח 50,000

פחות  לא אך התביעה, 10% מסכום
ש"ח מ–3,240

-(א)(2) לפועל ההוצאה תיק ניהול הנדרשבעד הסכום את מלא החייב שילם לא
באזהרה, הקבועה התקופה בתוך ממנו
- בשיעור טרחה בתיק, שכר לחוב ייווסף

(1) 7,800 עד הוא הפסוק החוב כשסכום
ש"ח 390 - ש"ח

על(2) עולה הפסוק החוב כשסכום
על 50,000  עולה אינו אך 7,800 ש"ח

הפסוק החוב מסכום 5% - ש"ח

ההוצאה תיק ניהול בעד השכר
הפסוק ייחשב על פי החוק לפועל

שכר ביום הוספת שיעור הקיים
פסוק" "חוב לעניין זה, זה; טרחה

החוב בתיק, לרבות הפרשי -
שנתחייב והוצאות ריבית הצמדה,

הטרחה החייב, לרבות שכר בהם
(1) פסקה לפי שהתווסף

בכך(ב) מותנה (א), משנה בפסקת האמור
לאחר נוספים  הליכים נקט הדין שעורך 
בה הקבוע המועד ותום האזהרה מסירת

-ב. שטרות ביצוע

ההוצאה(1) בלשכת לביצוע  השטר  הגשת בעד
לפועל

המשפט, בבית כספית בתביעה כמו
למעט בשניים אלה:
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

לא עלתה(1) השטרות במקרה שקרן
השכר  יהיה - 350 ש"ח של סך על

ש"ח 120

לא עלתה(2) השטרות במקרה שקרן
יהיה  - ש"ח  9,180 של סך על

ש"ח 240 השכר

לפועל(א)(2) הוצאה תיק ניהול ממנובעד הנדרש הסכום את החייב שילם לא
יתווסף באזהרה, הקבועה התקופה בתוך

שכר טרחה בשיעורים אלה: לחוב בתיק

ש"ח(1) 227,820 הפסוק עד השטרות היה החוב קרן אם ואולם הפסוק, 10% מהחוב
1,260 ש"ח  סך בפתיחת התיק לא עלתה על

ש"ח 420 של סכום הטרחה לשכר יתווסף

227,820 ש"ח (2) על סך הפסוק עלה החוב
ש"ח 456,650 על עלה לא אך

מ–22,830  פחות לא הפסוק, אך מהחוב 8%
ש"ח

(3) 456,650 סך על  הפסוק החוב עלה 
ש"ח

מ–36,470  פחות לא הפסוק, אך מהחוב 6%
ש"ח

למועד בתיק, החוב - הפסוק" "החוב זו, בפסקה
הפרשי לרבות הטרחה, בשכר התיק חויב שבו
החייב בהם  שנתחייב והוצאות, ריבית הצמדה, 
לפי התיק הטרחה שהתוסף בפתיחת שכר ולרבות

(1) פסקה

בכך(ב) מותנה (א) משנה בפסקת האמור
לאחר נוספים  הליכים נקט הדין שעורך 

בה הקבוע המועד ותום האזהרה מסירת

אוג. לפינוי חזקה, להחזרת דין  פסקי של לפועל הוצאה
ניידי נכס דלא יד לגבי לסילוק

קטן בסעיף כמפורט הטרחה שכר מחצית
מ–470  פחות לא  אך לעיל, (ג) עד  א(1)(א)
שכר חישוב לעניין הכולל החוב (סכום ש"ח
כשהם המקרקעין של שווים יהא הטרחה,

פנויים)

מזונותד. בענייני דין פסק בסעיףביצוע המפורטים בשיעורים טרחה שכר
בגין העניין, לפי לעיל,  (ג) עד א(1)(א) קטן

כלשהו הליך ננקט שלגביו חוב כל

בוררות:10.

בוררא. ייצוג לפני בבתי שכר אזרחיים בעניינים מהשכר  75%
ש"ח מ–990 פחות לא אך המשפט,

הבוררב. שעותשכר עד 3 לישיבה, 990 ש"ח

המשפט:11. לבית מחוץ שירות

עריכת חוזים:(1)

ש"ח(א) 68,560 על עולה אינו החוזה נושא ש"חשווי מ–570 פחות לא אך מהשווי, 2%

אינו (ב) אך 68,560 ש"ח על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 272,500 על עולה

מ–68,560 הש"ח הראשונים; ועוד 1.5%  2%
ש"ח 68,560 על העולה הסכום מיתרת

אינו (ג) אך 272,500 ש"ח על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 549,220 על עולה

 1.5% הראשונים;  הש"ח מ–68,560  2%
מיתרת   1.25% הבאים;  הש"ח מ–203,940 

ש"ח 272,500 על העולה הסכום
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

אינו (ד) אך 549,220 ש"ח על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 1,647,730 על עולה

1.5% הראשונים;  הש"ח מ–68,560  2% 
מ–76,720  הבאים; 1.25% מ–203,940 הש"ח
1% מיתרת הסכום העולה  הבאים; הש"ח

ש"ח 549,220 על

אך (ה) ש"ח  1,647,730 על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 2,746,660 על עולה אינו

1.5% הראשונים;  הש"ח מ–68,560  2% 
מ–76,720  1.25% הבאים;  הש"ח מ–203,940 
הש"ח  מ–1,098,510  1% הבאים;  הש"ח
הסכום  מיתרת   0.75% ועוד שלאחריהם

ש"ח 1,647,730 על העולה

ש"ח(ו) 746,660 על עולה החוזה נושא ש"חשווי מ–27,250 פחות לא אך הסכם לפי

לביטוי בכסף(ז) ניתן אינו החוזה ש"חשווי נושא מ–990 פחות לא אך הסכם לפי

שכירות:(2) חוזה

השכירותלדירות מגורים(א) דמי למחצית השווה סכום
חוזה לכל לחודש

עסק(ב) לכללבתי לחודש  שכירות  לדמי השווה  סכום 
חוזה

צוואות:(3) עריכת

ש"חצוואה רגילה(א) 1,560

הדדיות(ב) צוואות ש"חשתי 2,280

אחר(ג) ידי על שנערכה צוואה, ש"חהפקדת 750

והרשאות:(4) התראות דעת, חוות התייעצות,

מסמכים(א) בדיקת בלי רגילה ש"חהתייעצות 460

מסמכים(ב) בדיקת הכוללת ש"חהתייעצות 770

ש"חחוות דעת בכתב(ג) 770

ש"חכתיבת מכתב התראה(ד) 200

והחתמתו(ה) תצהיר ש"חהכנת 370

בלתי חוזר(ו) או כללי הרשאה ש"חהכנת כתב 370

תאגידים:(5)

תקנון(א) חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי רישום
מצוי)

ש"ח 1,580

כנ"ל(ב) תאגיד רישום במסמכי ש"חשינוי 790

שותפות(ג) הסכם בלי שותפות ש"חרישום 790

התאגדות(ד) הסכמי או שותפות הסכמי חוזים,עריכת לעריכת המתייחסת (1) פסקה פי על
לרישום, טרחה  שכר בצירוף  ,10% פחות

לעיל כאמור

ש"חפירוק תאגידים מרצון(6) 3,020

ורישום:(7) שעבודים עריכת

ורישום(א) עריכת חוזה עריכה בעד הניתן 50% משכר טרחה
דומה סכום על
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

ההלוואה(ב) חוזה את גם ערך הדין שעורך מה במקרה על   25% של תוספת  - הרישום בעד 
עריכת החוזה שקיבל בעד

סימני מסחר:(8)

התנגדות(א) בהעדר לרישום, בקשה ש"חעריכת 770

הרישום(ב) על לשכת תשובה להשגה ש"חעריכת 770

אחד(ג) צד במעמד הרשם לפני ש"חהופעה 770

בפני התנגדות(ד) או הגנה ש"חהתנגדות לרישום 1,580

העליון(ה) המשפט בבית 5ערעור סעיף לפי

חלה(9) (10) שפסקה עסקאות כולל (לא מקרקעין רישום
עליהן):

לפעולה(א) בקשר החוזה את הדין עורך ערך
במקרקעין

הרישום פעולות בשל נפרד שכר יקבל לא

החוזה(ב) את הדין עורך ערך (ו)לא עד  (ג) משנה  השכר כמפורט בפסקאות
להלן

חכירת(ג) או חכירה זכות ורישום מתנה חליפין, מכר,
בה: והעברה מחברה לבעלי הזכויות משנה

(1) 475,450 על עולה אינו המקרקעין כששווי
ש"ח

המקרקרעין משווי 1%

(2) 475,450 על עולה המקרקעין כששווי
ש"ח

השווי  של הראשונים מ–457,450 ש"ח 1%
על  העודף השווי מסכום  0.75% ועוד

ש"ח 457,450

משכנתא*:(ד)

משכנתא(1) אך רישום החוב המובטח במשכנתא 0.5% מסכום
ש"ח לא פחות מ–730

משכנתא(2) ש"חהעברת 770

משכנתא(3) ביטול או ש"חהפטר 770

אזהרה:(ה) הערת רישום

טיפל(1) או החוזה  את הדין עורך  ערך
המקרקעין ברישום

ש"ח 540

טיפל(2) ולא החוזה את הדין עורך ערך לא
המקרקעין ברישום

ש"ח 770

ופיצול(ו) זוחלוקה היתה כאילו פעולה אותה על השכר
בתוספת מקרקעין, באותם מכר פעולת

ממנו 50%

קרקעות:(ז) בהסדר שלא מחדש רישום

או תביעה(1) בקשה בהגשת הרישום כרוך
התביעה או כולל הבקשה המשפט לבית

היתה כאילו פעולה אותה על השכר
מקרקעין באותם מכר פעולת

__________
ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

רישום זכויות בהעדר שירות נותן לשירותי מרבי מחיר (קביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח בכפוף לצו *
עמ' 157. בק"ת התש"ס, שפורסם זכויות), צו רישום - בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999 (להלן
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

המשפט(2) לבית זיקה או פניה מכר בלי פעולת זו כאילו המגיע 50% מהשכר
מקרקעין באותם

קיום צוואה(ח) ירושה או צו רישום מקרקעין לפי

צו(1) בהשגת טיפל הדין עורך נוסףכאשר תשלום בלי

הצו(2) עורך הדין לא טיפל בהשגת מקרקעין כאשר יחידת כל בגין ש"ח  1,580
שנרשמה

קבלן*:(10) מאת שנרכשו מגורים דירות רישום

חליפין,(א) תמורה, בלי מכר מכר, פעולות רישום בעד
הרוכש בין חוזה לפי משנה וחכירת חכירה מתנה,

הקבלן של דינו לעורך ישולם והקבלן

בחוזה הנקוב הדירה משווי 1%

כבית(ב) שרישומו  בבית  נוספים ברוכשים  טיפול 
משותף מתעכב

ש"ח מ–2,570 פחות ולא 0.25%

לרישום(ג) הפעולה ובדיקת החוזה בדיקת בעד
הקונה דינו של לעורך הזכויות, ישולם

בחוזה הנקוב הדירה משווי 0.25%

משותפים:(11) בתים

-(א) לבקשה התנגדות כתב או בקשה

הופעה(1) ש"חבלי 980

הופעה(2) כל ש"חבעד 540

זו(ב) פעולה כשאין משותפים בתים בפנקס רישום
נכס באותו אחרת פעולה בשום קשורה

ש"ח לחדר 440

עריכת(12) הכנסה), מס (להוציא והיטלים ארנונות מסים,
ערר הופעה לפני ועדת או ערר, כולל ערעור

פחות  ולא במחלוקת השנוי 7.5% מהסכום
ש"ח מ–730

(23 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ד
3-102)         לינדה שפיר (חמ

                                                                                                             המנהלת הכללית של
                                                                                                                            לשכת עורכי הדין

__________
זכויות. רישום לצו בכפוף *

להיבחן בקשות להגשת בחינות ומועדים מועדי קביעת על הודעה
מקרקעין, התשס"א-2001  חוק שמאי לפי

(בחינות),  מקרקעין שמאי לתקנות  1 ותקנה התשס"א-12001, מקרקעין, שמאי לחוק 9 לסעיף בהתאם בזה  מודיעים
לצדן,  ב'  בטור שצוינו במועדים יתקיימו להלן א' בטור  המפורטים  בנושאים הבחינות כי התקנות), (להלן -  22006  התשס"ו-

לצדן: ג' הוא כאמור בטור בהן להיבחן האחרון להגשת בקשה והמועד

__________
.436 עמ' התשס"א, 1  ק"ת

.424 עמ' התשס"ו, 2  ק"ת
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מוקדמות בחינות

א' ב'טור ג'טור טור

ושימושם בשומת יסודות המימון
מקרקעין

התשס"ח א' באדר ה'
(11 בפברואר 2008)

10:00 התשס"חבשעה בשבט כ"א
(28 בינואר 2008)

התשס"חיסודות מדידה ומיפוי א' באדר ח'
(14 בפברואר 2008)

10:00 בשעה

א': חלק - הכלכלה יסודות
מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

התשס"ח א' באדר י"ב
(18 בפברואר 2008)

10:00 בשעה

ב': חלק - הכלכלה יסודות
עירונית כלכלה

התשס"ח א' באדר ט"ו
(21 בפברואר 2008)

10:00 בשעה

 יסודות הנדסת בניין
והנדסה אזרחית

התשס"ח א' באדר י"ט
(25 בפברואר 2008)

10:00 בשעה

א': חלק - ובניה תכנון
העירוני התכנון יסודות

התשס"ח א' באדר כ"ב
(28 בפברואר 2008)

10:00 בשעה

ב': חלק ובניה- תכנון
העירוני התכנון דיני

התשס"ח א' באדר כ"ו
(3 במרס 2008)

10:00 בשעה

התשס"חדינים א' באדר כ"ט
(6 במרס 2008)

10:00 בשעה

התשס"חסטטיסטיקה ב' באדר ג'
(10 במרס 2008)

10:00 בשעה

וניתוח דוחות יסודות בחשבונאות
כספיים

התשס"ח ב' באדר ו'
(13 במרס 2008)

10:00 בשעה

ומסים אחרים התשס"חמיסוי מקרקעין ב' באדר י'
(17 במרס 2008)

10:00 בשעה

ראשון חלק סופיות בחינות

א' ב'טור ג'טור טור

א' חלק שומה, התשס"חעקרונות ב' באדר י"ט
(26 במרס 2008)

10:00 התשס"חבשעה ב' באדר ה'
(12 במרס 2008)

ב' חלק שומה, התשס"חעקרונות ב' באדר כ"ה
(1 באפריל 2008)

10:00 בשעה

שני חלק סופיות בחינות

א' ב'טור ג'טור טור
מקיפות - ידיעות למעשה התשס"חהשומה בניסן כ"ה

(30 באפריל 2008)
10:00 התשס"חבשעה ב' באדר ה'

(12 במרס 2008)

המקרקעין, שמאי מועצת למזכירות בקשותיהם את להמציא התקנות, לפי לבחינות לגשת הרשאים המועמדים,  על
להיבחן בקשה להגשת האחרון מהמועד יאוחר לא ירושלים, ,15 נשרים כנפי רח' לכתובת: או ,91343 מיקוד ירושלים, ,34445 ת"ד

כמצוין לעיל. בחינה שנקבע לכל

לכל בחינה  238 שקלים חדשים בסך אגרה תשלום הכולל שובר להיבחן של בקשה מקורי טופס על גבי להגיש יש הבקשה את
לא  הדואר. בנק בחותמת חתום כשהוא הדואר, 006416-9 בבנק ח-ן לזכות סופית(3), בחינה לכל חדשים שקלים ו–280 מוקדמת
להמצאת ובכפוף חריגים במקרים אלא תוחזר אגרה ששולמה לא אגרה כנדרש; ככלל, תשלום בלא או מקור שאינן בקשות יתקבלו

מתאים. אישור

המעודכנות האגרות סכומי 1 בינואר 2008. ביום להתעדכן צפויות לשלם בעבור הבחינות שיש האגרות לבכם, לתשומת
.SHAMAIM.JUSTICE.GOV.IL המקרקעין בכתובת מועצת שמאי ובאתר האינטרנט של יפורסמו ברשומות

__________
.260 עמ' התשס"ג, 3  ק"ת
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האלה: מהאפשרויות באחת תשלום הכולל שובר להיבחן בקשה טופס לקבל ניתן

שלעיל. הכתובת לפי המקרקעין שמאי מועצת למזכירות בפניה (1)

.03-5225969 תל אביב, טל' ,200 דיזינגוף המהנדס, רח' בית בישראל, המקרקעין לשכת שמאי במשרדי (2)

שמאי המקרקעין. מועצת בחינות לקראת המכינים במוסדות הלימוד (3)

 ecom.gov.il/justice שכתובתו: הממשלתי התשלומים שרת האגרה גם באמצעות את ולשלם להיבחן בקשה להגיש ניתן

לבחינה. לגשת אישור בליווי לכל נבחן תישלח הבחינה מקום על הודעה

(19 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת י'
  (3—320 (חמ

שרית דנה  
המקרקעין שמאי מועצת ראש יושבת     

מיזוג חברות הודעה על

העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

על - מודיעה התשמ"ח-11988, אני ההגבלים העסקיים, לחוק 21(ב) לסעיף בהתאם

כלהלן: לאישור של המיזוגים הסכמתי (1)

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ7103 אשדוד שטיבל קמח טחנות

בע"מ אשדוד קמח טחנות

קמח טחנת

קמח טחנת

בע"מ7107 (ע) סיעודית עמל

בע"מ קהילתיים שירותים גיא

סיעוד שירותי

סיעוד שירותי

בע"מ7110 (ישראל) פרטנרס קפיטל מרקסטון

פראלל) קפיטל פרטנרס (ישראל מרקסטון

(2 פראלל קפיטל פרטנרס (ישראל מרקסטון

Capital Partners L/P Markstone

נדל"ן בע"מ אלרן ד.ד.

השקעות חברת

השקעות חברת

השקעות חברת

השקעות חברת

נדל"ן

פימי אופורטיוניטי פאנד7112

אופורטיוניטי פאנד פימי ישראל

בע"מ מוצרי יהלום - טכנולוגיות אמ.ד.טי.

בע"מ חשמל הנדסת שניידר

בע"מ (1996) תעשיות קון תל

השקעות חברת

השקעות חברת

חשמל מערכות

חשמל הנדסת

חשמל מערכות

7115Motorola, Inc.

Emerson Electric Co.

תקשורת

אלקטרוניקה

לחקלאות בע"מ7119 מרכזית שיתופית אגודה יהודה משקי הרי

ברמן–פנטה בע"מ יצחק ברמן–חוה

ברמן בע"מ וחוה נכסי משה

חקלאית תוצרת

מאפיה

מאפיה

בע"מ7120 מערכות מלם

בע"מ (2005) מידע מערכות כוראל

בע"מ מיחשוב מערכות כוראל

תוכנה מערכות

מידע מערכות

מחשוב מערכות

בע"מ7126 (טרפלקס) אי.בי.די

בע"מ אגש"ח תעשיות טרפלקס

בע"מ נכסים קורינת

גמישים צינורות

גמישים צינורות

אחזקות חברת

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ7128 1 א.א.ת.

בע"מ כימיות תעשיות נומינור

בע"מ מטוקס

אחזקות חברת

תעשיה כימית

תעשיה כימית

בע"מ7131 גמל מבטחים מנורה

גמל בע"מ קופות לניהול קובץ חברה

גמל קופות

גמל קופות

בע"מ7132 ולפיתוח אשקלון חברה לשיכון אפרידר

בע"מ לבנין חברה אלברט לוי י.ד

בע"מ 1988 לבנין לוי י.ד. חברת

בע"מ לבנין (1997) (2000) חברה אלברט לוי י.ד.

נדל"ן

נדל"ן

נדל"ן

נדל"ן

בע"מ7133 ופיתוח השקעות אוסיף

בע"מ ארנסון א.

ארנסון אברהם

בע"מ נכסים ארנסון

השקעות חברת

נדל"ן

אזרחית הנדסה

נדל"ן

בע"מ7138 אחזקות הפניקס

בע"מ (1965) וייעוץ נכסים ניהול ארנונה

בע"מ (2007) מיבר גולדן

ביטוח

ניהול שירותי

אחזקות חברת

בע"מ7136 השקעות ופיננסים הפניקס

בע"מ בנפיט לעובדים, מס להטבות המומחים

בע"מ יעוץ בסטריד קבוצת

ביטוח

שכר והטבות פנסיוניות הסדרי

פנסיוניות והטבות שכר הסדרי

בע"מ7141 ליגוב

יצחק חממי

קרת מודי

איריס שוורץ

להשקעות בע"מ גמול חברה

אחזקות חברת

נדל"ן

אחזקות חברת

אחזקות חברת

השקעות חברת

בע"מ7142 וסופטוייר סיסטמס דיפנס די.אס.אס.

בע"מ מתקדמת תעסוקה של עולם שילוב

השקעות חברת

אדם כוח שירותי

בע"מ7143 לעסקים שירותים מכלול ישראל אי.אס.אס.

בע"מ אשמורת אי.אס.אס

בע"מ כוח אדם שירותי אי.אס.אס ישראל

בע"מ אחזקות כפיר א.

פרוייקטים בע"מ ניהול א.ב. עוגן

אלקטרוני בע"מ ומיגון כפיר ביטחון

בע"מ שרותי אבטחה שמירה ושירותים כפיר א.

שירותי ניקיון ואחזקה

שירותי ניקיון ואחזקה

שירותי ניקיון ואחזקה

אחזקה ואבטחה שירותי ניקיון,

אחזקה ואבטחה שירותי ניקיון,

אחזקה ואבטחה שירותי ניקיון,

אחזקה ואבטחה שירותי ניקיון,

בע"מ7144 גמל אופק פסגות

בע"מ גמל חברה לניהול קופות גד–גמולים

גמל קופות

גמל קופות

בע"מ7148 נדל"ן דלק

בע"מ 88 הכרמל חוף

בע"מ 89 ותיירות נופש הכרמל חוף

נדל"ן

נדל"ן

נדל"ן

ש.מ7151 (2006) סביון אמון מוקד

בע"מ אבטחה דע

ושמירה אבטחה

ושמירה אבטחה

אנרגיה בע"מ7152 מרחב אמפל

לכימיקלים בע"מ ומאגרים גדות מכליות

Netherlands Industrial Chemical Enterprises B.V

השקעות חברת

כימיקלים

אחזקות חברת
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המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

7155DePuy Spine, Inc

Disc-o-Tech Medical Technologies Ltd

Discotech Orthopedic Technologies Inc

מכשור רפואי

מכשור רפואי

מכשור רפואי

כלהלן: של המיזוגים לאישור בתנאים הסכמתי (2)

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

מוגבלת7094 שותפות (א.ד.מ) השקעות סקיי ס.ה.

אינטרנשיונל בע"מ פילת טכנולוג'יס

השקעות חברת

שירותי אבחון ומיון עובדים

שתציע פילת, שירות למתן בכתב הצעה בכל אישור המיזוג ביום השאר, החל בין ולפיהם, בתנאים ניתנת הסכמתי למיזוג
ביום כן החל כמו מילא בע"מ", אדם חברת עם בקשרי בעלות קשורה אינטרנשיונל בע"מ "פילת טכנולוג'יס פילת כדלקמן: תציין
עם חברת בעלות בקשרי מילא בע"מ קשורה "אדם כדלקמן: תציין אדם אדם שתציע בכתב למתן שירות הצעה בכל אישור המיזוג

בע"מ". אינטרנשיונל טכנולוג'יס פילת

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

7121Deutsche Post AG

Deutsche Post International BV

בע"מ (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית אף.סי.

משלוחי אקספרס

משלוחי אקספרס

אקספרס ומשלוחי בינלאומית תובלה

או רייק אברהם עם חדש ייעוץ או ניהול בהסדר תתקשר פליינג קרגו לא השאר, בין ולפיהם, בתנאים ניתנת למיזוג הסכמתי
רייק אברהם מראש ובכתב; מהממונה אישור קיבלה כן אם אלא כאמור, שירותים לקבלת קיים הסדר ולא תאריך רייק, דניאל עם
לכך אם כן ניתן אלא (1 בפברואר 2010), התש"ע בשבט יום י"ז לאחר קרגו, לפליינג ייעוץ או ניהול שירותי לא ייתנו רייק דניאל או
להודעת שצורף הניהול בהסכם למיזוג להתקשר הצדדים מן למנוע זה בתנאי אין הסר ספק, למען ובכתב; מראש הממונה אישור

(1 בפברואר 2010). בשבט התש"ע י"ז יום עד יסתיים זה שהסכם המיזוג, ובלבד

הציבור. בתיקים לעיון מפורטים המלאים למיזוגים התנאים

בשעות ירושלים, ,22 נשרים כנפי העסקיים, רח' ההגבלים רשות במשרד הציבור לעיון פתוח מיזוגי החברות של המרשם
.www.antitrust.gov.il הרשות: של האינטרנט ובאתר הרגילות העבודה

(3 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ג
 (3-2156 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

מיזוג חברות הודעה על

העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

על - מודיעה התשמ"ח-11988, אני ההגבלים העסקיים, לחוק 21(ב) לסעיף בהתאם

כלהלן: לאישור של המיזוגים הסכמתי (1)

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

פיננסים בע"מ7052 ושירותים בביטוח הראל השקעות

לביטוח בע"מ הראל חברה

בע"מ דתיים לעובדים גמלאות גילעד

והביטוח ההון שוק

רבוע כחול-ישראל בע"מ7060

בע"מ מרקט טבע בריאות עדן

בע"מ החזקות פרוביזור אורין

בע"מ אם.אי.אס. - מ.א.ש

פרוביזור גיא מר

אורגניים ומוצרים טבע למוצרי חנויות

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.3746 ,3745 עמ' התשס"ז, 2  י"פ
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המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ7065 (1999) ותקשורת אלקטרוניקה פרויקטים ניסקו

בע"מ (2007) אלקטרוניקה סוכנויות ניסקו

בע"מ (1986) אלקטרוניקה סוכנויות איי.אי.אס

אלקטרוניקה מוצרי

בע"מ7066 לביטוח חברה כלל

בע"מ תגמולים קרן בר

גמל בע"מ קופות לניהול קובץ חברה

והביטוח ההון שוק

בע"מ7069 ביטוח מבטחים מנורה

בע"מ לביטוח חברה שומרה

בע"מ (1989) לבטוח סוכנות חיתום מורשי סיני

הביטוח וסוכנויות הביטוח תחום

בע"מ7071 פיתוח גלוב ג.

א.נ. דורי בע"מ

בע"מ והשקעות בניין אכד

7080Markstone Capital partners (Israel)

Markstone Capital Partners, L.P

Markstone Capital Partners (Israel)

 Markstone Capital Partners paralles) L.P

(Israel paralles 2), L.P

בע"מ (2007) כסף תכשיטי מגנוליה

בע"מ כסף תכשיטי מגנוליה

בע"מ אקספורט ולוגיסטיקה מגנוליה

תכשיטים

בע"מ7086 טעם טיב

דומו אם בע"מ

כלי בית

כלהלן: המיזוג של בתנאים לאישור הסכמתי (2)

בע"מ7056 השעשועים כפר המרכזי המחסן

נעמן פורצלן בע"מ

כלי בית

בע"מ. אם בדומו אחזקותיה מלוא את למכור בע"מ פורצלן נעמן תחויב השאר, בין ולפיהם, בתנאים ניתנת למיזוג הסכמתי

הציבור. בתיק לעיון למיזוג מפורטים התנאים

שלהלן: במיזוג התנאים לביטול הסכמתי (3)

ידיעות אינטרנט (ש.ר.)6970

בע"מ תיכופוניסט

א.ד. בע"מ פסגה פתרונות

YNET אינטרנט אתר

טלפון מדריכי

טלפון מדריכי

אדם השאר, בין נקבע ולפיהם (10 ביולי 2007)2,, כ"ד בתמוז התשס"ז מיום המיזוג באישור התנאים זו מבטלת את החלטה
או סטימצקי. ספרים כתר או אחרונות הוצאת ידיעות דירקטוריון יימנה על לא תיכופוניסט על דירקטוריון הנמנה

בשעות ירושלים, ,22 נשרים כנפי רחוב העסקיים, רשות ההגבלים במשרד לעיון הציבור פתוח החברות מיזוגי של המרשם
www.antitrust.gov.il הרשות: של האינטרנט ובאתר הרגילות העבודה

(19 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ז'
 (3-2156 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    
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מיזוג חברות הודעה על

העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

על - מודיעה התשמ"ח-11988, אני ההגבלים העסקיים, לחוק 21(ב) לסעיף בהתאם

כלהלן: לאישור של המיזוגים הסכמתי (1)

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

גנדן הולדינגס בע"מ7058

בע"מ לאחזקות חברה בי די אי

אחזקות חברת

בע"מ7068 שרודר

בע"מ מצברים טלרון

בע"מ תעשיות פיתוח אלטנית

אלטן אינטרנשיונל בע"מ

יבוא מצברים לרכב

בע"מ7076 לצרכן החדש המשביר

בע"מ אופנה ג'אמפ

בע"מ 2001 אחזקות נובל

נשים אופנת

7081Universal Pictures Holdings UK Limited

 The General Electric Company

Sparrowhawk Holding Ltd

טלוויזיה תכניות

בע"מ7082 טפחות מזרחי בנק

בע"מ המדינה לעובד יהב בנק

בנקאות

והנדסית7083 מנדלסון הספקה טכנית ישראל

בע"מ (2005) קמ"ן

בע"מ מסחר בר ש.

נלווים ומוצרים צינורות אספקת

7088Richo Company Ltd

International Business Machines orporation

מדפסות

בע"מ7090 השקעות אינספייר

בע"מ (1982) תכנה ושירותי מחשבים מ.ט.י

אלקטרוניקה

בע"מ7091 מחשוב א.מ.ת.

בע"מ אל.די. טכנולוגיות הורייזן

וחומרה תוכנה

7093Basell AF S.C.A

Lyondell Chemical Compan

ופוליפרופילן פוליאתילן

הרפז תקשורת בע"מ7095

בע"מ חקלאית שיתופית אגודה אלפא בית אחזקות

אלקטרוניים בקרים

בע"מ7096 (1984) ושינוע הנדסה קומטרנס

Acorns to Oaks LLC, Mighy Bum II LLc

אחזקות חברת

כלהלן: המיזוגים לאישור בתנאים של הסכמתי על (2)

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ6974 דאקרים

בע"מ סיסטמס רשיונל

חלקים מחומרים פלסטיים ומפוליאורטן ייצור

חלקים מחומרים פלסטיים ומפוליאורטן ייצור

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.790 עמ' התשס"ז, 2  י"פ



3.1.2008 התשס"ח, בטבת כ"ה ,5758 הפרסומים ילקוט 1310

ולא דאקרים, מוצרי ברכישת רשיונל תתנה מכירת מוצרי לא בין השאר, דאקרים ולפיהם, בתנאים ניתנת למיזוג הסכמתי
דאקרים. מוצרי רכישת לבין רשיונל מוצרי מכירת בין תקשור

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

6531
תיקון

בע"מ נפט חברת פז

בע"מ אשדוד - לנפט זיקוק בית

נפט מוצרי

נפט זיקוק

החלטה מתן ביום החל השאר, בין ולפיו, (27 בספטמבר 2006)2, התשס"ח בתשרי ט"ו מיום להחלטה 3 סעיף לשינוי הסכמתי
בפי במניותיה לנהוג רשאית פז תהא סעיף 3, תוקף השעיית בוטלה לא עוד וכל האמורה 3 להחלטה סעיף יושעה תוקפו של זו

גלילות. פי של המנהלים במועצת נציגיה במינוי לרבות בעלים, מנהג גלילות

הציבור. בתיק לעיון מפורטים המלאים למיזוגים התנאים

בשעות ירושלים, ,22 נשרים כנפי העסקיים, רח' ההגבלים רשות במשרד הציבור לעיון פתוח מיזוגי החברות של המרשם
.www.antitrust.gov.il הרשות: של האינטרנט ובאתר הרגילות העבודה

(11 באוקטובר 2007) התשס"ח בתשרי כ"ט
 (3-2156 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט' ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6804 חיתום פיננסים כלל

הנפקות בע"מ וניהול איפקס חיתום

בע"מ חיתום קפיטל יורוקום

והנפקות חיתום אי.בי.אי פועלים
בע"מ

בע"מ וניהול חיתום מבטחים מנורה

- של חלל הנפקה משותפת
בע"מ תקשורת

ערך ניירות

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

צרכנים או ארגון איגוד עסקי, ידי להגבלים עסקיים על בית הדין לפני אב לערר החלטתי זו נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6804 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה את הצדדים להסדר לפטור החלטתי (27 בפברואר 2007), התשס"ז באדר ט' ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6811 חתמים ושות' לאומי

והנפקות חיתום אי.בי.אי פועלים
בע"מ

בע"מ חיתום פיננסים כלל

הון בע"מ לידר שוקי

 CITIGROUP CORPORATE AND
INVESTMENT BANKING LTD

החברה של משותפת הנפקה
בע"מ לישראל

ערך ניירות

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6811 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה את הצדדים להסדר לפטור החלטתי (6 במאי 2007), התשס"ז באייר ביום י"ח כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6877 קפיטל דלק

בע"מ קפיטל ברק

אי–תחרות תעודות סל וחיתוםהסכם

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6877 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את לקבל להסדר מהחובה הצדדים לפטור את החלטתי (17 ביולי 2007), התשס"ז באב ב' ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6934 איסטרוניקס

בע"מ עזורי מחשבים קשר רשת

אי–תחרות מחשבהסכם מערכות

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

חמש שנים. למשך הוא זה פטור תוקפו של

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6934 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (7 באוגוסט 2007) התשס"ז באב כ"ג ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6986 פרקט קאר

בע"מ אלוני שיש

אי–תחרות ואבןהסכם שיש

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6986 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה את הצדדים להסדר לפטור החלטתי (15 באוגוסט 2007), התשס"ז באלול א' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ6976

בע"מ לאור הוצאה אסטרולוג

לאורהסכם הפצה הוצאה

.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

(15 באוגוסט 2010). התש"ע פטור זה יפקע ביום ה' באלול של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6976 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (15 באוגוסט 2007) התשס"ז באלול א' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

קופות6871 אי.די.אי חברה לניהול ישיר
בע"מ

- לביטוח חברה איי.די.איי. - ישיר
לישראל הבינלאומי הראשון הבנק

בע"מ

שיעניק מועדף לקוח תניית
לשיעור ביחס ניהול לישיר הבנק

עמלת ההפצה של קופות גמל
לפיצויים מרכזיות

גמל קופות

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

ההחלטה. מיום שנים שלוש בעוד יפקע זה פטור של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6871 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (9 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול ביום כ"ו כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את לקבל

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6793 וסוכנויות עבודה כלי גל-אור

בע"מ (1994) אחזקות חלפים ד.ג.ש

בע"מ חלקי חילוף ד.ג.ש

ולהתחייבות לאי–תחרות הסכם
לרכישה

רכב לכלי חשמל מוצרי

.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6793 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (15 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון ביום ג' כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את לקבל

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

גרין פילד בע"מ7070

דנשר בע"מ

אורגניהסכם הפצה מזון

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

(15 באוקטובר 2010). בחשוון התשע"א ז' ביום יפקע זה של פטור תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,7070 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (19 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6985 דאקרים

בע"מ סיסטמס רשיונל

אי–תחרות ממוחשבהסכם שבבי עיבוד

.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6985 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (3 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו ביום כ"ג כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את לקבל

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

לישראל7130 הבינלאומי הראשון הבנק
בע"מ

גמל קופות מנהלות של חברות

קופות הגמל בין הסכמי הפצה
המפיצים אותן לבין הבנקים

גמל קופות

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות בו ואין מניעתה,

ההחלטה. מיום לשנתיים זה פטור של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,7130 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ה
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
להסדר הצדדים את בתנאים לפטור החלטתי (2007 במאי   17) התשס"ז באייר כ"ט ביום  כי מודיעה אני ולמיזוגים,  לפטורים

כובלים שפרטיהם כלהלן: הדין להסדרים בית את אישור מהחובה לקבל

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.803 עמ' התשס"ז, 2  י"פ
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להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

מרכזית4879 שיתופית אגודה תחבורה
- (להלן בע"מ בחקלאות לשירותים

תחבורה)

אגודה שאן-חרוד, התבור-בית
משקי עובדים של שיתופית חקלאית

בע"מ להובלה

שיתופית אגודה העליון הגליל
לתובלה משקי עובדים של חקלאית

בע"מ

התנועה - עמק חפר - אגודה
העובדים משקי של חקלאית שיתופית

בע"מ לתובלה

אשדוד חוף הובלה משרד

חקלאית אגודה שיתופית הירדן עמק
בע"מ לתובלה העובדים משקי של

יבשתית בהובלה משותף מיזם
במסגרת תחבורה אגודה

לשירותים מרכזית שיתופית
בע"מ בחקלאות

יבשתית הובלה

התשס"ו באב ט"ו  מיום בהחלטה שנקבעו כל התנאים כנם על ייוותרו השאר,  בין ולפיהם, בתנאים ניתן האמור   הפטור
חלב. הובלת בביצוע או בתיאום העוסק בתאגיד בזכות תחזיק לא שתחבורה בתנאי וכן (9 באוגוסט 2006)2,

(9 באוגוסט 2009). באב התשס"ט י"ט האמור עד יום של הפטור תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,4879 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

נפט מרביים למוצרי מחירים בדבר עדכון הודעה
מצרכים על מחירי פיקוח צו התשס"ב-2002, בתחנות תדלוק), מרביים ושירותים (מחירים מצרכים על מחירי פיקוח צו לפי

התשנ"ג-1992 זיקוק), בית בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים

תדלוק), התשס"ב-12002, (מחירים מרביים בתחנות מחירי מצרכים ושירותים על לצו פיקוח 4(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
כי מודיע אני התשנ"ג-21992, זיקוק), בשער בית נפט מרביים למוצרי ושירותים (מחירים מחירי מצרכים על פיקוח לצו 2 וסעיף

להלן: כמפורט הם נפט מוצרי של המרביים המחירים (2 בדצמבר 2007), כ"ב בכסלו התשס"ח ביום

חדשים בשקלים תדלוק בתחנות לבנזין מרביים מחירים א': חלק

המוצר
אוקטן 96 בנזין
עופרת נטול

95 אוקטן  בנזין
עופרת נטול

מע"מ) 15.5% מחיר לליטר בתחנה (כולל 6.316.30א.

באילת בתחנה לליטר מחיר 5.485.47ב.

מלא: שירות בעד תוספת

לליטר חדשים שקלים מע"מ) 0.12 (כולל הארץ  בכל
לליטר חדשים שקלים כולל מע"מ) 0.10  באילת (לא

__________
.246 עמ' התשס"ד, ;909 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת

ו–779. 736 עמ' התשס"ו, ;206 עמ' התשס"א, ;262 עמ' התשנ"ג, 2  ק"ת
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בלו) כוללים (אינם זיקוק בית נפט בשער למוצרי מרביים מחירים ב': חלק

א' טור
המוצר

ב' טור
חדשים בשקלים מחיר

מטרית לטונה
ג' טור

לקילו ליטר חדשים מחיר בשקלים

אינה בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר
(להלן - סולר 10) לק"ג 10 מ"ג על עולה

במכליות

3,088.03

בהזרמה 10 3,108.55סולר

3.5% ,4000 1,839.52מזוט כבד

80/100 2,098.30זפת

ה.ב. 2,020.05זפת

(29 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ט
  (3-2152 (חמ

יחיאלי אהוד  
מנהל מינהל הדלק  

נפט מרביים למוצרי מחירים בדבר עדכון הודעה
מצרכים על מחירי פיקוח צו תדלוק), התשס"ב-2002, (מחירים מרביים בתחנות מחירי מצרכים ושירותים על צו פיקוח לפי

התשנ"ג-1992 זיקוק), בית נפט בשער מרביים למוצרי (מחירים ושירותים

התשס"ב-12002, תדלוק), בתחנות מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו 4(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
כי מודיע אני התשנ"ג-21992, זיקוק), בית בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו 2 וסעיף

להלן: כמפורט הם נפט מוצרי של המרביים המחירים (1 בנובמבר 2007), בחשוון התשס"ח ביום כ' החל

חדשים בשקלים תדלוק בתחנות לבנזין מרביים מחירים א': חלק

המוצר
אוקטן 96 בנזין
עופרת נטול

אוקטן 95 בנזין
עופרת נטול

מע"מ) 15.5% (כולל בתחנה לליטר מחיר 6.156.13א.

באילת בתחנה לליטר מחיר 5.345.32ב.

מלא: שירות בעד תוספת

לליטר חדשים שקלים מע"מ) 0.12 (כולל הארץ  בכל
לליטר חדשים שקלים כולל מע"מ) 0.10  באילת (לא

בלו) כוללים (אינם זיקוק בית נפט בשער למוצרי מרביים מחירים ב': חלק

א' טור
המוצר

ב' טור
חדשים בשקלים מחיר

מטרית לטונה

ג' טור
חדשים בשקלים מחיר

ליטר לקילו

אינה בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר
(להלן - סולר 10) לק"ג 10 מ"ג על עולה

במכליות

2,706.56

בהזרמה 10 2,724.54סולר

3.5% ,4000 1,822.16מזוט כבד

80/100 1,987.81זפת

ה.ב. 1,907.33זפת

(30 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"ח
  (3―2152 (חמ

יחיאלי אהוד
מנהל מינהל הדלק  

__________
.246 עמ' התשס"ד, ;909 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת

ו–779. 736 עמ' התשס"ו, ;206 עמ' התשס"א, ;262 עמ' התשנ"ג, 2  ק"ת
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סכומים תיאום בדבר הודעה
התשי"ג-1953 (טובין), קניה מס תקנות לפי התשכ"ה-1964, המכס, סוכני תקנות לפי התשכ"ו-1965, המכס, תקנות  לפי

התש"ך-1960 דלק, על הבלו תקנות ולפי

המכס, סוכני לתקנות תקנה 42א המכס), תקנות - התשכ"ו-11965 (להלן המכס, לתקנות 41(א) בתקנה לאמור בהתאם
מס  תקנות - (להלן התשי"ג-31953  (טובין), קניה מס לתקנות 23(ג) תקנה  המכס), סוכני תקנות - (להלן התשכ"ה-21964 
הסכומים והאגרות  מודיע כי הדלק), אני הבלו על - תקנות התש"ך-41960 (להלן דלק, על הבלו לתקנות 3(ג) תקנה קניה),
ד': בטור לצדם כמפורט ,(2008 בינואר   1) התשס"ח בטבת  כ"ג  ביום החל והם תואמו, ג' בטור להלן  המפורטים 

א' טור
התקנות

ב' טור
השירות פרטי

ג' טור
הקיים  הסכום

חדשים בשקלים

ד' טור
המתואם  הסכום
חדשים בשקלים

המכס תקנות

פקיד11(א)(5) נוכחות המצריך שירות בעד
מכס

345349

רישוי16(א)(1) למחסן רישיון חדש אגרת 34,90835,333בעד

למחסן16(ב)(1) חדש רישיון אגרת בעד
רכב לתצוגת

9,7879,906

9293בעד תעודת מכס24(ב)

מתוקן37 מצהר 9293בעד

רישיון37(א) הגשת המעיד על אישור בעד
יבוא

9293

המכס סוכני תקנות

סוכן41(1) אישור או רישום אגרת  בעד
מכס

931942

פקיד41(2) אישור רישום או אגרת בעד
רישוי

234237

לסוכן מכס42(1) שנתית 459465בעד אגרה

רישוי42(2) לפקיד שנתית אגרה 234237בעד

קניה מס תקנות

המנהל23(א) ידי על הניתנת תעודה בעד
החוק לעניין

9293

הדלק על הבלו תקנות

דלק3(א)(1) ייצור למקום רישיון אגרת בעד
הקודמת בשנה אישור ניתן לא אם

46,91 47,488

(20 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"א
  (3―1464 (חמ

נסרדישי יהודה
בישראל המסים רשות מנהל  

__________
.340 עמ' התשס"ח, ;4292 עמ' התשס"ו, י"פ ;376 עמ' התשמ"א, ;274 עמ' התשכ"ו, 1 ק"ת

.4292 עמ' התשס"ג, י"פ ;377 עמ' התשמ"א, ;1307 עמ' התשכ"ה, 2  ק"ת

.4292 עמ' התשס"ג, י"פ ;379 עמ' התשמ"א, ;1364 עמ' התשי"ג, 3 ק"ת

.4292 עמ' התשס"ו, י"פ ;378 עמ' התשמ"א, ;618 עמ' התש"ך, 4  ק"ת
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ציבור לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת
התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

חפ/2051   מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,2949 עמ' התשנ"ט, ,4745 הפרסומים אישורה פורסמה בילקוט התכנית), שהודעה בדבר - (להלן
הפקודה) - (להלן ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חיפה ולבניה לתכנון
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה

האמורה.

בתוך לוועדה, נדרש לשלוח על כך, לקבל פיצויים ורוצה האמורה כלשהן בקרקע טובת הנאה זכות או לעצמו התובע כל
ראיות לחיזוק בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום חודשיים מיום
תובע שהוא הפיצויים את לסעיפיהם המקרקעין והודעה המפרטת ישנו, בפנקסי רישום אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו

סעיף וסעיף. בכל הנתבע וחישוב הסכום

ציבור לצורכי באופן דחוף דרושה שהיא מפני האמורה, בקרקע חזקה מיד לקנות מתכוונת הוועדה הודעה כי בזה נמסרת כן
בה. החזקה את מיד ימסור האמורה בקרקע המחזיק אדם שכל בזה מורה והוועדה לרכשה, עומדים שלמענם

תוספת

שומה 10828) - גוש 10828 (לשעבר מוסדר גוש

חלקה מס'
מוסדר בגוש

חלקה שטח
במ"ר רשומה

לשעבר חלקה
חפ/מק/2051בגוש שומה לפי הפקעההפקעה הכל סך

ב–%במ"רב–%במ"רסיווג

20919.1620919.16דרך10109140

27.47   27.4746.15  46.15דרך1116842

11.61    11.61145.20   145.20דרך23125178

הרגילות. העבודה בשעות לעיין בו רשאי מעוניין וכל חיפה, בעיריית במשרדי הוועדה מופקד התכנית העתק

(4 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ד
(3-2 (חמ

יהב                 יונה
ראש הוועדה המקומית יושב   

ולבניה חיפה לתכנון  __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

בר/240/ מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1496 עמ' התשס"ד, ,5261 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן א
כי הודעה ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן שורקות ולבניה לתכנון
בדבר רכישת וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושות בתוספת המתוארת בקרקע זכויות השימוש

האמורה. הקרקע

בתוך לוועדה, נדרש לשלוח כך, על פיצויים ורוצה לקבל בקרקע האמורה כלשהן הנאה טובת זכות או לעצמו התובע כל
ראיות לחיזוק בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום חודשיים מיום
תובע שהוא הפיצויים את לסעיפיהם המקרקעין והודעה המפרטת ישנו, בפנקסי רישום אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו

סעיף וסעיף. בכל הנתבע וחישוב הסכום

ציבור לצורכי באופן דחוף דרושה שהיא מפני האמורה, בקרקע חזקה מיד לקנות מתכוונת הוועדה הודעה כי בזה נמסרת כן
מיד זכויות השימוש בקרקע. ימסור בקרקע האמורה המחזיק אדם בזה שכל מורה שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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תוספת

- 986 רשום גוש

ישנה חלקה רשומהמס' חלקה מס'
החלקה שטח

בדונמים
החלק מס'
להפקעה

החלק שטח
בדונם להפקעה

ההפקעה אחוז
מהחלקה

31186.379(101)0.5030.58

31211.902(104)0.4443.73

1416378.037  (106)19.848  5.25

דרך. הייעוד:

בו לעיין רשאי מעוניין וכל ברנר, גבעת בקיבוץ שורקות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקדים התכנית העתקי
הרגילות. העבודה בשעות

(12 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ו
(3-2 (חמ

יפרח                 עמי
ראש הוועדה המקומית יושב   
ולבניה שורקות לתכנון  

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מהפקעת  בה לחזור החליטה כי שורקות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מודיעה הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי
לעניין ,805 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5602, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה שלגביה בתוספת, המתוארת הקרקע

בר/240/א. תכנית

תוספת

- 986 רשום גוש

ישנה חלקה רשומהמס' חלקה מס'
החלקה שטח

בדונמים
החלק מס'
להפקעה

החלק שטח
בדונם להפקעה

ההפקעה אחוז
מהחלקה

31186.379(101)0.5030.58

31211.902(104)0.4443.73

1416378.037  (106)19.848  5.25

דרך. הייעוד:

רשאי וכל מעוניין ברנר, גבעת בקיבוץ שורקות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד תשריט התכנית של העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(12 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ו
(3-3 (חמ

יפרח                 עמי
ראש הוועדה המקומית יושב   
ולבניה שורקות לתכנון  

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר




