רמגומות

קובץ התקנות
4821

א׳ בתמוז התשמ״ה

 20ביוני 1985
עמוד

1484

תקנות מס ערך מוסף ).תיקון( ,התשמ״ה—1985
.

.

1484

תקנות עידוד התסכדן )תפנית הסבון ״דולר מדד״( )תיקון( ,התשמ״הו—1985

תקנות עידוד החסכון )תכנית חסכון ״לדירה״( )הוראת שעה ,(,התשמ״ה—1985

.

1485

.

1485

,

1485

.

צו מילווה המדינה )הגדלת סכום המילווה ,(,התשמ״הי1985-
תקנות בריאות העם )התקן תוך רחמי( )תיקון( ,התשמ״ה—1985

.
.

.
.

,(6

צו הפיקוח׳ על מצרכים
התשמ״ה—1985

ושירותים

)מחירים מרביים

לקרפיונים חיים(

)מ0׳

צו הפיקוח! עלי מצרכים
התשמ״ה—1985

ושירותים

)מחירים סרביים

לקרפיונים חיים(

)מם׳ ד(,
1486

צו הפיקוח :על מצרכים ושירותים )מחיר מרבי למכונות חקלאיות מיובאות( )תיקון(,
,
התשמ״ה—1985

1486

1486

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מתירים מקסימליים לחלקי חילוף למכונות חקלאיות
1487

שיובאו לישראל( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ה—1985
צו החברות )פירוק( ) פ ק ח ן לכיסוי מסים והוצאות( ,התשמ״ה—1985

.

.

.

הודעת ה0יזע המשפטי )מס׳  ,(4התשמ״ה—1985
הודעת בית המשפט )אגרות( ,התשמ״ה—1985

1487
1488

.

.

.

.

1491

.

.

.

.

1494

.

.

הודעת ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות( )מס׳  ,(6התשמ״ה!1985—,

.

.

1496

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות( )ממ׳  ,(2התשמ״ה—1985

תקנות מס ערך מוסף )תיקון( ,התשמ״ ה 1 9 8 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12ו־ 145לחוק מס ערך מוסף ,הוזשל״ו•—, 1975
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה )3א() (1לתקנות מס ערך מוסף ,התשל״ו— , 1976בפסקת משנה )ב(,
.1
אחרי ״התשי״ט—1959״ יבוא ״לרבות תוססת למענק האמור לתעשייה עתירת מדע בתחום
העיר ירושלים ,לפי המלצת המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר.״
2

י״ד בסיון התשמ״ה ) 3ביוני (1985
~
) ח מ 2 3 6

יצחק מודעי
שר האוצר

( 3

 1ס ״ ח התשל״ו ,עמי .52
 2ק ״ ת התשל״ו ,עמי  ;1590התשמ״ד ,ע מ ׳ .2187

תקנות עידוד החסכון)תכניות חסכון ״דולר־מדד״( )תיקון(,
התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממם הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ז— 1956י ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

בסעיף )2ו() (3לתוספת לתקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ״דולר־מדד״(,
.1
התשמי׳ב—: 1981
2

)א( בפסקת משנה )א( —
) (1במקום ״ייקבע״ יבוא ״יקבע הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
במשרד האוצר )להלן — הממונה(״;
)(2

אחרי ״פת״מ״ יבוא ״)פיצויים(״;

)(3

במקום ״פחות אחוז אחד״ יבוא ״פחות האחוז שקבע הממונה״.

)ב( בפסקת משנה )ב( —

תחולה

.2

)(1

אחרי ״פת״מ״ יבוא ״)פיצויים(״;

)(2

אחרי ״תושב״ יבוא ״)פיצויים(״.

תקנות אלה יחולו על הפקדה.שתופקד החל מיום תחילתן של תקנות אלה.

ז׳ בסיון התשמ״ה ) 27במאי (1985

מודעי
יצחק
שר האוצר

) ח מ (3—456

 1ס ״ ח התשט״ז ,עמי  ;52התשל״ו ,עמי  ;159התשמ״ד, ,עמי .76
 2ק ״ ת התשמ״ב ,עמי  ;906 ,305התשמ״ג• ,עמ׳  ;499התשמ״ד ,עמי  1321ועמי .1678

1484

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,48211א׳ ב ת מ ו ז התשמ״ה20.6.1985 ,

תקנות עידוד החסכון)תכנית ח ס מ ן ״לדידה״()הוראת שעה(,
התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי,סעיף )5ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ז— 1956י ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אילה:
על אף האמור.בסעיף 2ב לתוספת לתקנות עידוד החסכון )תכנית חסכון.״לדירה״(,
.1
התשמ״א— , 1981רשאי חוסך ,עד יום כ״ ו בטבת .התשמ״ו ) 31בדצמבר  ,(1985להגדיל
2

,

הגדלת ,ס ? ו 0

•׳

ההפקדות
החדשיות

פעם אחת את.סכום ההפקדות החדשיות בסכום הגבוה מהקבוע בסעיף האמור ,ובלבד
שלא יעלה על  30,000שקל.
ז׳ בסיון התשמ״ה ) 27במאי (1985
~
) ח מ 4 3 6

יצחק מוד ע י
שר האוצר

( 3

 1ם״ח התשט״ז ,עמי  ;52התשמ״ד ,ע מ י .76
 2ק״ת התשמ״א ,עימ׳  ;1328התשמ״ד ,ע מ י  856ועמי .1679

..

.

צ ו מילווה המדינה )הגדלת סכום המילווה( ,ה ת ש מ ״ ה 1 9 8 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק מילווה המדינה״ התשל״ט—1979
החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה ,לאמור:

)להלן —

1

הסכום אשר הממשלה מורשית ללוות בשם המדינה על פי החוק מוגדל בז ה לסכום
.1
•כולל של  200,000מיליון שקלים.
.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ח בטבת התשמ״ה• 21) ,בינואר .(1985

ט״ז בסיון התשמ״ה ) 5ביוני (1985
)תמ(3-1332 :
1

ה ג ד ל ת סכום
המילווה

יצחיק מ ו ד ע י
שר האוצר

ס״ת התשל״ט ,עמי  ;112התשמ״א ,עמי  ;86י התשמ״ד ,עמי .127

תקנות בריאות העט )התקן תוך ר ח מ י ( ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש מ ״ ה 1 9 8 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ב) (3לפקודת בריאות העם 1940 ,י ,אני מתקין תקנות
אלה:
.בתקנה  1לתקנות בריאות העם )התקן תוך רחמי( ,התשמ״ב—) 1982להלן
.1
התקנות העיקריות( ,הגדרות ״רופא משפחה״ ו״רופא בריאות הציבור״ — יימחקו.
2

—

בתקנה  (1)3לתקנות העיקריות ,במקום ״רופא משפחה או רופא בריאות הציבור
.2
שעברו״ יבוא ״רופא שעבר״.
ח׳ בסיון התשמ״ה 28),במאי (1985
'

ה

~

7

7

5

' ~

!

;

(

י

תיקו! ת ק נ ה 1

תיקון תקנה 3

מרדכי גור
שר הבריאות

 1ע ״ ר  ,1940ת ו ם ׳  ,1ע מ י !.191
 2ק ״ ת התשמ״ב ,עמי  ;1365התשמ״ג ,ע מ ׳ .1565

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת 1ג ,48א ׳ ב ת מ ו ו התשמ״ה20.6.1985 ,

1485

צ ו ה&יקוח ע ל מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקדפיונים חיים(
)מס׳  ,(6ה ת ש מ ״ ה  9 8 5 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 ,!1957ובהסכמת השרים לפי סעיף )1ג( לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים )יציבות
מחירים — הוראת שעה( ,התשמ׳׳ה— , 1985אני מצווה לאמור:
2

.1

3יטוי

המחיר המרבי בשקלים ,כולל מעי׳מ ,לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה:
)(1

במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי — ;2260

)(2

במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי — .3010

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקרפיונים חיים( )מס׳ ,(5
.2
התשמ״ה— — 1985בטל.
3

ומילד.

.3

תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התשמ״ה ) 28במאי .(1985

ז׳ בםיון התשמ״ה ) 27במאי (1985

אריה נחמקי ן
שר החקלאות

) ח מ (3—19
 1ס ״ ח התשי״ח ,עמי  ¡24ה ת ש מ ״ נ  ,ע » ׳  ;92התשמ״ה ,ע מ י .29
 2ס ״ ת התשמ״ה ,עמי .24
 3ק׳׳ת התשמ״ה ,עמ׳ .1173

צ ו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקדפיונים חיים(
)מס׳  ,(7ה ח ש מ ״ ה  9 8 5 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—1957
ובהסכמת השרים לפי סעיף )1ג( לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים )יציבות מחירים —
הוראת שעה( ,התשמ״ה— , 1985ועקב השינוי בשיעור מס הערך המוסף ,אני מצווה
לאמור:
2

.1

ביטול

המחיר המרבי בשקלים ,כולל מע״מ ,לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה:
)(1

במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי

2263

)(2

במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי

3060

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקרפיונים חיים( )מס׳ ,(6
.2
התשמ״ה— — 1985בטל.
3

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום י״ד בסיון התשמ״ה ) 3ביוני .(1985

י״ג בסיון התשמ״ה ) 2ביוני (1985
)חמ (3—19

נחמקין
אריה
שר החקלאות

 1סייח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ב ,ע מ ׳ .92
 2ס ״ ח התשמ״ה ,עמי .24
 3ק ״ ת התשמ״ה ,עמי .1486

צ ו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מחיר מרבי למכונות חקלאיות
מיובאות()תיקון( ,התשמ״ה985-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 ,!!957ובהסכמת שרי האוצר והתעשיה והמסחר בהתאם לסעיף )1ג( לחוק הפיקוח על
0 1״ח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ב ,עמי  ;92התשמ״ה ,עמי .29

1486

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4821א׳ בתמוז התשמ״ה20.6.1985 ,

מצרכים ושירותים )יציבות מחירים — הוראת שעה( ,התשמ״הי— , 1985אני מצווה
לאמור:
2

.1

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מרבי למכונות

מיובאות( ,התשמ״ה—1985

3

ח

קלאי

ו ת

תיקי! ס ע י ף !

—

) (1בהגדרת ״מתח שיווק״ ,במקום ״ערך הרכב״ יבוא ״ערך המכונה
החקלאית״;
) . (2במקום הגדרת ״השער היציג״ יבוא:
״השער היציג —  985שקלים לדולר של ארצות הברית של אמריקה״.
אריה נ ח מקי ן
שר החקלאות

י״ז בסיון התשמ״ה ) 6ביוני (1985
<חמ (3-785
 2פ״ח התשמ״ה ,עמי .24
 3ק ״ ת התשמ״ה ,עמי .1256

צ ו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לחלקי חילוף
למכונות חקלאיות שיובאו לישראל( )תיקון מס׳  ,(2ה ת ש מ ״ ה 1 9 8 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 ,!1957ובהסכמת שרי האוצר והתעשיה והמסחר בהתאם לסעיף )1ג( לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים )יציבות מהירים — הוראת שעה( ,התשמ״ה— , 1985אני מצווה
לאמור:
2

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לחלקי חילוף
.1
למכונות חקלאיות שיובאו לישראל( ,התשל״ט— , 1978במקום הגדרת ״השער היציג״
יבוא:

ח י ק ו ! סעיף 1

3

״השער היציג —  985שקלים לדולר של ארצות הברית של אמריקה״.
אויה נ ה מקי ן
שר החקלאות

י״ז בסיון'התשמ״ה ) 6ביוני (1985
) ח מ (3—785
 1ם״ת התשי״ח ,עמי  ¡24התשמ״ב ,עמי  ¡92התשמ׳׳ה ,עמי .29
 2ס״ה התשמ״ה ,עמי .24
 3ק ״ ת התשל״ט• ,עמי  -,227התעומ״ה ,עמי .1257

צ ו החברות )פירוק( )פקדון לכיסוי מסים והוצאות( ,ה ת ש מ ״ ה  9 8 5 -ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  179לתקנות החברות )פירוק(1936 ,
נות( ,אני מצווה לאמור:

1

)להלן — התק

עם הגשת בקשת פירוק ,יפקיד המבקש בקופת בית המשפט לזכותו של הכונס
.1
הרשמי ,בנוסף לסכום האמור בתקנה 16א לתקנות ,סך של  230,000ק ל ל ^ ^ ,
וההוצאות של הכונס הרשמי.
ש

נתאשר.
ט״ו באייר התשמ״ה ) 6במאי (1985

י ם

ה מ ם י ם

קביעת סכום
הפקדה

עמרם בלום
הכונס הרשמי

) ח מ (3—1886

משה נסים
שר המשפטים
 1ע ״ ר  ,1936ת ו ס ׳  ,2ע מ י .349
קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4821א׳ ב ת מ ו ז התשמ״ה20.6.1985 ,
/

1487

הודעת הסיוע המשפטי)מס׳  ,(4התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4ד( לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי ,התשל״ג—
) *1973להלן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שי!עור עליית
המדד

שיעור עליית מדד המחירים .לצרכן.שפורסם בחודש.מאי  1985לעומת המדד
.1
שפורסם בחודש פברואר  1985הוא ,51.85%

ס כ ו מ י ם מוגדלים

בהתאם לאמור בסעיף  1יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות החל ביום
.2
י״ב בתמוז התשמ״ה ) 1ביולי  (1985כך:

״תוספת ראשונה
)תקנה ((3)6
)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,
התשנ?״ד^2 !984
)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.
)ג( צילום מסמכים ,בסכום שלא יעלה על  31,900שקלים למבקש אחד בכל
ערכאה.
)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על  48,000שקלים למבקש אחד.

תוספת שניה
)תקנה (11
שימן א׳ — שכר הטרחה על כסיס הטיפול המשפטי
)א(  .בסעיף זה ,״בית־משפט״ — אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף
קטן )ב(.
)ב( מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה )4א() ,(3יקבל שכר טרחה .בשקלים
כמפורט להלן:

ביתי משפט שלוה

לימוד ע נ י נ ו
של מבקש
) ה ד נ(עמי(

ת ז כ ו ר ת  ,דיון
מוקדם ,פסק־דין
ב ה ע ד ר הגנה

תביעת פינוי•סילוק יד

25,400

קביעת שכר דירה

15/600

7,900

קביעת גיל

12,500

9,700

המרצה ,בתיק עיקרי

12,500

7,000

ענין אחר

22,200

14,300

15,600

ישיבה ר א ש ו נ ה
שבד .מתקיים
דיון או
מוגשות ראיות

ישיבה נ ו ס פ ת

ישיבה ל ק ב י ע ת
תאריך ,ישיבה
ל מ ת ו פ ס ק דיו,
:ישיבה שלא ה ת ק י י מ ה

36,400

20,200

7,900

12,500

16,400

4,700

12,500

7,900

7,900

12,500

7,000

5,000

26,700

19,700

7,900

 1ק ״ ת התשל״ג ,עמ׳  ;2048התשמ״ד ,עמי .2112
 2ק ״ ת התשמ״ד ,ע מ ׳ .2220
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כית משפט מזוזי

• לימיד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים
דיון או
מוגשות ראיות

קדם
משפט

תזכורת,
דיון מוקדם,
פסק דין
בהעדר הגנה

ישיבד.
נופפת

י ישיבה לקביעת
תאריך ,ישיבך, ,
למתן םפק־דין ,שונות י
ישיבה שאינה
מתקיימת

צו ירושה
)ללא התנגדות(

63,500

מינוי אפוטרופוס
)ללא התנגדות(

41,000

בקשה למתן הוראות
לפי חוק הכשרות
המשפטית
והאפוטרופסות,
התשב״ב—1962

31,300

3

פמיטת רגל!

38,000

היתר נישואין

22,900

ענין אמר

44,200

המרצה בתיק עיקרי

18,800

בית המשפט העליון

22,900

27,500

31,300

18,800

9,700

55,400

33,100

22,200

12,500

בג״צ
בג״צ מסוג הביאם קורפוס

124,800

ישיבה לאחר מתן
צו על תנאי

94,800
ישיבה בבית משפט

ענין אזרחי

56,600

79,700

בקשה להתרת נישואין

44,200

18,800

בקשת רשות לערעור

38,000

31,300

בית דין רבני אזורי

הכנה
)חד פעמי(

תזכורת,
דיון מוקדם

ישיבה לדיון

18,800

9,700

12,500

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

תביעה

'ישיבה'נוספת
למעט מתך
פסק דין
94,800

הכנה,

רשפ בית המשפט העליון

12,500

9,700

הכנה ,כולל הופעות
לצורך קבלת צו
על תנאי
252,800

י

:׳

יי

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים דיון
» 1מוגשות ראיות

¡18,800

22,900

תביעה :נוספת למבקש

ישיבה
נוספת

22,900

ישיבה נדחית
או ישיבה שלא
מתקיימת

שומת

7,000

18,800

הסכם גירושין לצורך' הכללתו
בפסק דין לגירושין:
שווי הנכסים אינו עולה על  1,123,700שקלים

18,800

שווי הנכסים עולה על  1,123,700שקלים

38,000

 3פ״ח התשכ״ב ,עמי .120
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בימ מדין הרגני הגדול
ערעור

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(
22,900

ישיבה שבה
מתקיים דיון
41,0)0

ישיב ד ,נדחית
או ישיבה שלא
מתקיימת

ישיבה
נוספת

9,700

!15,600

ערעור באשר הענין טופל
בידי אותו עורך-דין
בדרגה ראשונה

22,900

41,500

בית הדין האזורי לעבודה

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

9,700

15,600

דיון מוקדם

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים דיון
או מוגשות ראיות

ישיבה
נופפת

ישיבת לקביעת
תאריו,
ישיבה למתן
פפק דין
וישיבה שלא
מתקיימת

תביעה

20,200

14,300

26,700

19,700

7,900

רשם

12,500

7,000

12,500

7,000

5,200

1

בית הדיו ה א ח ד לעבודה

ערעור ע ל ועדו& נכות
וועדות רפואיות׳

15,600

20,200

ערעורים אחרים

28,500

20,200

וישם

50,900

20,200

28,500

7,900

28,300

7,900

28,500

7,900

ועדות נכות שבהן
שופט ונציג ציבור
וערד

44,200

החגאוז לפועלו

20,200

חד־פעמי
פתיחת תיק

12,500

כ ק ש ו ת שונות ,בהעדר הופעה

9,700

הופעה בפגי רשם בענין אחר
אחוד תיקים

ט׳ בסיון התשמ״ה ) 28ביוני

ישיבה ראשונה

4,600
12,500

41,500

(1985

31,300

20,200

7,900

7,000״

חיים

ק •ל ו ג מ ן

ממלא מקום המנהל הכללי
של משדד המשפטים
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הודעת בית משפט )אגדות(׳ ה ת ש מ ״ ה ~  9 8 5ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ד( לתקנות בית משפט )אגרות( ,התשל״ו—! 1976
)להלן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  1985לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
.1
 ,1984יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום י״ב בתמוז התשמ״ה ) 1ביולי
 (1985כדלקמן:

שינוי ה א ג ר ו ת

״תוספת ראשונה
)תקנה (2
הלק א׳ :הבאת תובענה כששווי נושא התובענה בעת הגשתה ניתן לביטוי בכסף
אם שווי הסעד

.1

אינו עולה על  1,982,000שקלים

.2

עולה על! 1,982,000שקלים

שיעור האגרה

 4%משווי התובענה אך לא
פחות מ־ 7,930שקלים
 79,300שקלים ,בתוספת! 2שק
לים לכל  100שקלים או חלק
מהם מערך התובענה העולה על
 1,982,000שקלים

חלק כ׳ :הכאת הליכים כששווי הנושא אינו ניתן להערכה בכשף או שאי :ש תובענות
א (1) .בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף וכן
בהליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה
ואינו פטור מאגרה לפי תקנה  21ובעד דרישת
הליך כזה ,וכן בעד תביעה לקביעת גובה הפי־
צויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע
או שנפגע שלא בדרך הפקעת
) (2בעד הליך ביניים ,לרבות כל סעד זמני לפי
פרק ט״ו לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד—
 , 1984ובלבד שההליך מובא לפני הגשת ההליך
שלענינו הוא נדרש

האגדה בשקלים

5,950
האגרה המשתלמת בעד הגשת
ההליך שלענינו הוא נדרש

2

) (3בעד תביעה לפינוי ,לסילוק יד ,להחזרת חזקה
או לחלוקת מקרקעין או לחלוקת השימוש בהם
וכן בעד תביעה או בקשה לביטול פסק־דין
בענין מזוגווז או להפחתת שיעור המזונות

14,870

 1ק״ת התשל״ו ,עמי .2258
 2ק׳׳ת התשמ״ד ,עמ׳ .2220
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.491

ה א ג ר ה בשקלים

) (4בעד בקשה לביטול פסק דין ,החלטה או צו
לדחיית תובענה או ערעור ,שניתנו בהעדר צד
שהוזכ?ן כדין וכן בקשה לביטול פסק דין,
החלטה או צו מחיקה שהוגשו לאחר  30ימים
מיום שהומצאו למבקש

מחצית האגרה,המשתלמת בעד
תובענה או ערעור ,לפי הענין,
שנושאם כנושא פסק־הדין ,הצו
או ההחלטה ,למעט ׳הוצאות
המשפט ,יציאות )ושכר טרחת
עורך דין שנפסקו

ב (1) .בעד בקשה לדמי מפתח ,לחלוקת דמי מפתח,
לקביעת סכום דמי המפתח או חלוקתם הכלולה
בבקשה להרשאה לפי סעיף  93לחוק הגנת
הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב— , 1972וכן
בעד בקשה לדמי שירותים ותיקונים או לחלוקת
דמי שירותים ותיקונים ובעד הליכים בבקשות
כאמור .

האגרה המשתלמת בעד ת ו ב ע 
נות והליכים בענינים אזרחיים
לפי תקנות אלה ,והיא תחושב
על בסיס סעד ששוויו כשווי
הסכום השנוי במחלוקת

3

ג.

) (2בעד בקשה להרשאה לפי סעיף  93לחוק הגנת
הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב— ,1972שאינה
כוללת בקשה לקביעת סכום דמי המפתח או
לחלוקתם — לכל מושכר

5,950

בעד בקשת עציר או אסיר לפי סעיף 62א לפקודת
בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב—1971

5,950

1

חלק ג׳ :בקשות לבית המשפט העליון
כל בקשה לבית המשפט העליון או עתירה לבג״ץ
שאינן פטורות לפי תקנות אלה

9,910

הלק ד׳ :ערעורים ודיון נופף
בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט
העליון

5,950

)) (1א(

)ב( בקשה למתן רשות לערער בבית המשפט
המחוזי

2,970

) (2דן בית המשפט בבקשה למתן רשות לערער
כבערעור עצמו
)(3

אגרה !נוספת המשתלמת בעד ״
הגשת ערעור

ערעור על פסק דין של בית המשפט לרבות ערעור
בבית המשפט העליון על פסק דין של בית משפט
מחוזי בערעורים המפורטים בפסקה )(6

מחצית האגרה שהיתה משת
למת אילו היה הערעור תובענה
אך לא פחות מ־ 2,970שקלים
בבית משפט מחוזי ז־14,870
שקלים בבית המשפט העליון,
לכל הסעדים שבערעור

 3ס ״ ח התשל״ב ,עמי .176
 4דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש ! ,עמי  ;458ס״ח התש״ם ,עמי .134
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האגרה ב ש ק ל י ם

)(4

בקשה לדיון נוסף

9,910

)(5

דיון נוסף

כבערעור לבית והמשפט העליון

)(6

ערעור מס עזבון ,מס בולים ,מס :ערך מוסף ,מס
קניה ,מס שבח מקרקעין ,מס רכוש וקרן פיצויים
וכן ערעור מס הכנסה לגבי כל שנת מס בנפרד

רבע האגרה שהיתה משתלמת
אילו היה הערעור תובענה אך
ל א פחות מ־2,970

) (7ערעור לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח
חדש[ ,התשכ״ט— , 1969ערעור על החלטה של
בית דין או רשות מינהלית וכל ערעור שמכוח
דין מתברר לפני שופט אחד ,ולא נקבעה להם
אגרה אחרת ,וכן ערעור על פסק דין שניתן
בערעור כאמור
5

בבית משפטי שלום 2,970
בבית משפט!מחוזי 5,950
בבית המשפט העליון 14,870

)(8

ערעור על החלטה או צו בהליך ביניים או בבקשה
לצו ביניים ,וכן בערעור על פסק דין בערעור
כאמור

מחצית הסכום הקבוע בפסקה
)(7

)(9

ערעורים לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז—
 1967י׳

ערעור ברשות — 2,970
ערעור בזכות — לפי פסקה )(3

) (10בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט מהוזי
לפי סעיף 62ג לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[,
התשל״ב^1971-

2,480

תשלום אגרה זו פוטר מאגרה על הערעור שהוגש
לאחר מתן הרשות.
הלק ה י  :עניניפ שמיש
) (1הגשת קובלנה לפי סימן ב׳ של פרק ד׳ לחוק סדר
י הדין הפלילי ןנוסח משולב[ ,התשמ״ב— 1982יי,
או ערעור של קובל סרטי על זיכוי הנאשם

5,950

בקשה למשלוח הודעת פשיטת רגל ומשלוח
ההודעה

2,970

)(3

בקשה לבית משפט להזמנת עד להופיע לפני בורר

2,970

)(4

בקשה לעיון בארכיון ב י ת משפט כמשמעותו
בתקנות הארכיון1935 ,

פטור

)(5

הוצאת החסגת מעוקלים ושמירתם

לפי קביעתו של שופט או רשם

)(2
^

8

5
6
7
8

דיני
ס״ח
סייח
ע״ר

מ ד י נ ת שיראקי ,נ ו ס ח חדש  ,13עמי .293
התשכ״ז ,עמי  ;116התשכ״ט ,עמי .16
התשמ״ב ,ע מ ׳ .43
 ,1935תום׳  ,2ע מ ׳ .1262
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האגרה ב ש ק ל י ם

)(6

עריכת צוואה בפני הרשות לפי סעיף  22לחוק
הירושה ,התשכ״ה—— 1965
9

)א( כשהיא נרשמת בידי השופט או הרשם

11,890

)ב( כשהיא מוגשת לשופט או לרשם בכתב בידי
המצווה

990

הפקדת צוואה

990

)) (7א(

)ב( החזרת צוואה

990

)ג(

)(8

)(9

אישור מהמשרד המרכזי לצוואות

 990דק באם מבוקש האישור
לפני שהוגשה בקשה למתן צו
עזבון

הצהרה או תצהיר בפני שופט או רשם —
)א( למצהיר הראשון

990

)ב( לכל מצהיר נוסף

300

העתק מכל מסמך —
)א( שנעשה בידי בית משפט ושאיננו העתק
צילומי

 100לכל עמוד או חלק ממנו

)ב( העתק צילומי שנעשה בידי בית משפט
)ג(

 50ל כ ל עמוד או חלק ממנו

העתק שאינו צילומי ושניתן למוציא לאור
 100לכל עמוד או חלק ממנו

שהוכר למטרה זו
) (10אישור העתקים מכל מסמך ,וכן בעד כל תעודה
או אישור של שופט

 50שקלים ל כ ל עמוד או חלק
ממנו או לכל חתימה ,לפי
הענין״

ט״ו בםיון התשמ״ה ) 4ביוני (1985

הגר
אריה
שופט של בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט בפועל

) ח ט (3—87

 0 9״ ח התשב״ה ,ע מ י .63

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות( )מס׳  ,(2התשמ״ ה  9 8 5 -ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א)ד( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות( ,התשכ״ט—
) 1969להלן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי ה א ג ר ו ת

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  1985לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
.1
 ,1984יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,החל ביום י״ב בתמוז התשמ״ה ) 1ביולי
 (1985כדלקמן:
 1ק ״ ת התשכ״ט ,עמי  ;2114התשמ״ד ,עמי  ¡1934התשמ״ה ,עמי .423
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"תוספת ראשונה
)תקנה (2
חלק א׳ :הכאת תובענה כששווי נושא התובענה ,כ ע ת הגשתה,
ניתן לביטוי בכפ!* .אם שווי הםעד —
האגרה בשקיים

.1

אינו עולה על  379,060שקלים

2020

.2

עולה על  379,060שקלים ואינו עולה על
 2,021,640שקלים

4560

.3

עולה על  2,021,640שקלים

6060

חלק ב׳ :הבאת הליכים כששווי הנושא אינו ניתן להערכה בפפף
או שאינם תובענות
בעד כל תביעה לסעד שאין להעריכו בכסף ,ובהליך
שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה ואינו פטור
מאגרה לפי תקנה  ,4או שהאגרה בעדו נדחית לפי
תקנה  ,6ובעד דרישת הליך כזה

2020

חלל ,גי :כקשות לבית הדין הארצי
כל בקשה לבית הדין הארצי לרבות בקשה להארכת
מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

1530

חלק ד׳ :ערעורים
)א( ערעור על פסק דין של בית דין אזורי

)ב( ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או
בקשה לצו ביניים

מחצית האגרה שהיתה
משתלמת אילו היה
הערעור תובענה
1530

חלק ה׳ :עניכיס שונים
).א( העתק מכל מסמך שנעשה בידי בית הדין ושאינו
העתק פוטוסטטי

 60לכל עמוד או חלק ממנו

)ב( העתק פוטוסטטי שנעשה בידי בית הדין

 40לכל עמוד או חלק ממנו

)ג( העתק שאינו העתק פוטוסטטי ושניתן למו״ל
שהוכר לענין זה

 20לכל עמוד או חלק ממנו״

ט״ו בסיון התשמ״ד 4),ביוני (1985
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א׳ הגר
שופט בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט בפועל

הודעת ההוצאה לפועל )אגדות ,שכד והוצאות( )מס׳ ,(6
התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ד( לתקנות ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות(,
התשכ״ח—) 1968להלן — התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  1985לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
.1
 ,1984יהיה נוסח התוספת לתקנות העיקריות החל ביום י״ ב בתמוז התשמ״ה ) 1ביולי
 ,(1985כדלקמן:

״תוספת
.1

האגרה בעד הגשת ..בקשה לביצוע פסק ־דין).לרבות
כל חיוב שדינו כפסק־דין לפי סעיף  81לחוק( —

ה א ג ר ה נשקלים

)(1

כששווי הסעד מבוטא בפסק־הדין בכסף

 1%מהשווי :בעת ההגשה ולא
פחות מ־1590

)(2

כשהוא להחזרת מטלטלין

1980

) (3כשהוא לפינוי מקרקעין ,להחזרת החזקה
לסילוק־יד או בכל ענין אחר
)(4

9910
י  1%מהשווי בעת ההגשה

כששווי הסכום הוא בפםק־דין למזונות

.2

האגרה בעד הגשת בקשה בדרך המרצה בפני ראש
ההוצאה־ לפועל

פטור

.3

) .(1האגרה בעד בקשה לביצוע שטר לפי.סעיף
.
81א)ב( לחוק

 1|%מהשווי ב ע ת ההגשה ולא
פחות מ־1590

) (2בעד הגשת התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף
81א)ג( לחוק

פטור

) .4א( בעד בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף  70לחוק

פטור

)ב( בעד בקשה למתן צו מאסר נגד חייב בתשלום
.,
בשל חוב מזונות

פטור

) .5א( בעד בקשה לעיקול אצל תאגיד בנקאי כמש־
מעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א—
 , 1981והמתייחס לאותו תאגיד או לאחד
י
מםניפיו ׳  .׳ • • .

פטור

:

:

2

)ב( בעד בקשה לעיקול בכל סניף נופף כאמור
.6

האגרה בעד הערכת מטלטלין שאינם במחסן
ההוצאה לפועל

פטור

•2480

 1ק ״ ת ה ת ש מ ״ ה  ,ע׳מ׳ .979
 2ס ״ ח התשמ״ה ,עמי .(320) 232
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האגרה בשקלים

ד.
.8

האגרה בעד מכירת מקרקעין או מטלטלין
)א(

 \%מהמחיר שבו נמכרו

השכר למוציא לפועל או לפקיד בית המשפט
לפי תקנה )8ג( :
3

) (1בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטלטליו,
המצריך כניסה לחצרים ,חיפוש ,מסירת נכס
או קטין או מסירת הודעת פינוי

840

) (2בוצעה כהלכה הפעולה של הוצאת מעו
קלים או פינוי בפועל של מקרקעין

1,230

) (3בעד הוצאת מעוקלים ב ע ת ביצוע עי־
קול ,תפיסת מכונית או ניהול מכירה פומבית

1,600

) (4אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם
תלויים במבצע

400

) (5היה המוציא לפועל או פקיד בית המש
פט מלווה פקיד עזר לפי הוראות המוציא
לפועל ,יהיה פקיד העזר זכאי לשכר של
• 75%משכרו של המוציא לפועל או של
פקיד בית המשפט.
)ב(

הסכומים הנקובים בפרט )א( ,צמודים לתו
ספת היוקר המשתלמת לשכירים ויוגדלו לפי
כל שינוי שיחול בה.

)ג(

סכום ששונה כאמור בפרט )ב( ,יעוגל —
) (1אם הוא קטן מ־ 100שקלים — לסכום
הקרוב שהוא מכפלה של  5שקלים;
) (2אם הוא גדול מ־ 100שקלים — לסכום
הקרוב שהוא מכפלה של  10שקלים.

)ד(

(
.9

מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות
את נוסח פרט )א( כפי שהשתנה עקב האמור
בפרט )ב(; תחילתם של הסכומים ששונו
תהא ב־ 1בחודש שלאחר פרסום ההודעה
האמורה.

שכרו של מנהל מכירה פומבית שאיננו פקיד בית
המשפט )לפי תקנה )8ב((

 1%מהמחיר שהושג באותה
מכירה

 .10בעד העתק מסמך —
)(1

צילומים שעשתה הלשכה

 50לכל עמוד או חלק ממנו

)(2

שעשתה הלשכה בדרך אחרת

 100לכל עמוד או חלק ממנו

 3ק״ת התשמ״ה ,עמ׳ .1302
קובץ התקנות • ,4821א׳ בתמוז התשמ׳׳ה20.6.1985 ,

1497

האגרר ,בשקלים

 50לכל שני עמודים או חלק מהם

 .1.1בעד אישור העתק מכל מסמך

פטור

.12

בעד הזמנת תיק גנוז כולל העיון בו

.13

בעד שאילתה ובהתאם לסימול שבתוספת לתקנות
ההוצאה לפועל ,התש״ם—— 1979
1

אא ,בא ,גא ,דא ,אב ,בב ,גב ,דב ,אג ,בג ,גג,
אד ,גה ,דה ,הא

50

)(1

הוגשה השאילתה הא בידי החייב או מטעמו

לא תשולם אגרה

)(2

הב

50

)(3

דג ,בד ,גד

150

)(4

הג ,אה ,בה

200

)(5

הה

,

250״

כ״ב בסיון התשמ״ה ) 11ביוני (1985
נ ח ט

4

88

"־

(3

ק״ת התש״ס ,עמי .386

1498

המחיר  640שקלים

אריה

הגר

שופט בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט בפועל
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