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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (תיקון מס׳ 4),

 החשמ״ה—1985 . 1853

1856 . . . . . .  הודעת התעבורה (אגרות), התשמ״ד,ו-1985 .

 הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (מם׳ ד), התשמ״ה—1985 . , 1862

 תיקון טעויות דפוס



 צו שעת חירום (הסדרים לשעת חיתנו במשק המדינה)(פיצוי מיוחד)

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ב) לתקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק
 המדינה), התשמ״הי—1985 אני מצווה לאמור:

 1. במועד תשלום השכר לחודש אוגוסט 1985 ישלמו המדינה או גוף ציבורי לכל
 מי שמקבל מהם שכר, וכן ישלם כל מעביד לעובדו, פיצוי חד־פעמי בהתאם לאמור
 !בסעיף 2(ב) להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת היוקר לתקופת החירום, שנחתם בין
 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 ישראל ביום 16 ביולי 1985.

 ג׳ באלול התשמ״ה (20 באוגוסט 1985)
 (חמ 1901—3)

 '1 ק׳׳וז התשמ״ה, עמי 1612, עמ׳ 1724, עמ׳ 1761 ו־94ד1

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחוד בתשלום) (גימלאות המוסד

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  לביטוח לאומי) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום),
 התשמ״ד—1984׳, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקון תקני, 2! 1. בתקנה 12 לתקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (גימלאות המוסד

 לביטוח לאומי), התשמ״ד—1984 / בתקנת משנה (ב), במקום ״י״ד באלול התשמ״ה
 (31 באוגוסט 1985)״ יבוא ״כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס 1986)״.

 י״ט באב התשמ״ה (6 באוגוסט 1985)
 (חמ 1767—3)

 1 ם״ת התשמ״ד, עמי 66.
 2 ק״ת התשמ״ז׳, עמ׳ 2566; התשמ״ו), עמי 1182.

ז 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  צו קביעת זמן (תיקון)־ ה

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (1) לפקודת קביעת הזמן, 1940 ג

, במקום ״לבין מוצאי שבת אור לכ״ט  1. בסעיף 1 לצו קביעת זמן, התשמ״הו—1985 2
 באלזל התשמ״ה (14 בספטמבר 1985)״ יבוא ״לבין מוצאי שבת אור לט״ו באלול התשמ׳יה

 (31 באוגוסט 1985)׳׳..

 א׳ באלול התשמ״ה (18 באוגוסט 1985)
 (תמ 1242—3)

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 17; התשי״ח, תום׳ א/ עימ׳ 14; ס״ח התשמ״א, עמי 114
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 475.

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכד בעד שימוש ברכב)(תיקון מס׳ 4),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
, ובהתאם לתקנות 4, 6, 8 ו־10א(א) לתקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),  1957 ג

, אני מצווה לאמור:  התשי״ז—1956 2

 1. י במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב), החלפת התוספת
 התשמ״א—1981 י3, יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 שכר ליום
 נשקלים

8537 
9648 

11626 
5200 

11752 
15432 
27917 
31392 
40643 

44061 
57790 

39406 
41288 
44867 

 א. רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין ומשקלו הכולל
  המותר בק״ג י

 !. עד 2000
 2. מ־ 2001 עד 3000
 3. מ־3001 עד 6000

 4. מ־6001 ומעלה

 ב. רכב משא רגיל המופעל על־ידי מנוע דיזל ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —
 5. עד 12,000

 6. מ־12001 עד 14,000
 7. מ־14,001 עד 16,000
 8. מ־16,001 עד 22,000

 9. מ־22,001 ומעלה

 ג. רכב משא רכין (מהפך) המופעל על ידי מנוע דיזל ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 10. עד 19,000
 11. מ־ 19,001 ומעלה

 ד. גורר או תומך המופעל על־ידי מנוע דיזל ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —
 12. עד 25,000

 13. מ־ 25,001 עד 35,000
 14. מ־35,001 ומעלה

 1 ס״וו׳ התשי״וו, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ״ ק׳ית התשי״ז, עמ׳ 334¡ ס״ח התשמ״א, עמי 122.

 3 : ק״תהתשמ״א, עמי 1490; התשמ״ה, עמ׳ 199 (420), עמ׳ 1285 ועמי 1541.

 קיבז התקנות 4851, ה׳ באלול התשמ״יה, 22.8.1985 1849



 שיד ליום
 פריטים סוג מרכב נשקלים

 ה. רכב משא אחר —
 (1) מכלית להובלת דלק לבן או גז, שקיבולה המורשה

 בליטרים _
 15. מ־8,000 עד 12,000 21542
 16. מ־ 12,001 עד 16,000 39148
 17. מ־ 16,001. ומעלה 53333

 (2) מכלית להובלת דלק שחור או זפת, שקיבולה המורשה
 בליטרים —

 18. מ־8,000 עד 12,000 23674
 19. מ־12,001 עד 16,000 42970
 20. מ־ 16,001 ומעלה 57066

 ו. 21. מכלית להובלת כימיקלים, מלט או קמח 50825

 ז. 22. מכלית להובלת מים, חלב או הובלה אחרת 45000

 ח. רכב משא להובלת תפזורת שמטענו המורשה בק׳׳ג —
 23. מ־8,000 עד 12,000 23674
 24. מ־ 12,001 עד 16,000 42958
 25. מ־ 16,001 ומעלה 57093

 ט. משאית בידוד שמשקלה הכולל המותר בק״ג —
 26. עד 14,000 17222
 27. מ־14,001 עד 16,000 31394
 28. מ־16,001 עד 22,000 35191

 29. מ־ 22,001 ומעלה 45551

 י, גרור או נתמך ללא תוספות שמשקלו הכולל המותר בק״ג —
 (1) גרור משטח —

 30. עד 25,000 13963
 31. מ־ 25,001 ומעלה 22823

 (2) גרור או נתמך ארגז —
 32. עד 25,000 22823
 33. מ־25,001 ומעלה 30883

 (3) גרור או נתמך בידוד —
 34. עד 25,000 23040
 35. מ־ 25,001 ומעלה 31077
 (4) 36. גרור או נתמך להובלת ציוד כבד (פלטפורמה) 53616

 יא. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו בליטרים —
 37. עד 22000 20307
 38. מ־ 22,001 ומעלה 23062
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 שכד ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים

 יב. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו
 בליטרים או שמשקלו הכולל המותר בק״ג —

 39. עד 22,000 22329
 40. מ־ 22,001 ומעלה 25284

 יג. גרור או נתמך מיוחד —
 41. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט 28364
 42. גרור או נתמך להובלת חלב או מים 23839
 43. עגלה רכינה 30759
 44. אחר 9325

 יד. טרקטור על גלגלים שמשקלו העצמי בק״ג —
 45. עד 1300 6185
 46. מ־1301 עד 2,300 9418

 47. מ־ 2,301 עד 3,200 11372
 48. מ־3,201 ומעלה 15436

 טו. רצב להרמת מטענים —

 (1) מלגזות המונעות במנוע חשמלי שכושר הרמתן בק״ג —
 49. עד 1000 19080
 50. מ־1001 עד 2000 26212
 51. מ־ 2001 עד 3000 30823
 52. מ־ 3001 ומעלה 56562

 (2) מלגזות המונעות בדלק או בגז שכושר הרמתן בק״ג —
 53. עד 1000 18006
 54. מ־1001 עד 2000 23916
 55. מ־ 2001 עד 3000 29320
 56. מ־ 3001 עד 5000 46001
 57. מ־ 5001 ומעלה 63046

x — (3) עגורן שכושר הרמתו בק״ג 
 58. עד 15,000 117948
 59. מ־15,001 עד 25,000 188142
 60. מ־25,001 עד 40,000 231185
 61. מ־ 40,001 עד 75,000 339297
 62. מ־ 75,001 ומעלה 375777

 טז. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג —
 63. עד 2000 17216

 קובץ התקנות 4851, ה׳ באלול התשמ״יה, 22.8.1985 1851



 שכר ליום
" בשקלים י  פריטים סיג "

21493 5 0 0 ד 0  64. מ־2001 ע
ה 27573 ל ע מ  65. מ־5001 ו

 יז. רכב אחר —
 66• אופנוע 6826

 67. רכב פרטי 23774
 68. ג׳יפ 14726
 69. אמבולנס (כל הסוגים) 14044
 70. אוטובוס עד 19 מקומות ישיבה לנוסעים 30873

 71. אוטובוס מ־20 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה 114186
 72. טיולית בעלת מרכב דמוי מרכב של אוטובוס 97507

 73. רכב לכיבוי שריפות 58330

 74. רכב מטאטא כבישים 66889

 75. רכב משא בעל מדחס לאשפה 53502

 76. מונית בעלת 4 מקומות ישיבה לנוסעים 15216

 77. מונית בעלת 7 מקומות ישיבה לנוסעים 24954

 78. מערבל בטון 62518

 יח. שונות —

 79. מנוף הידראולי בתוספת לרכב משא מפריטים א. עד ד. 5712

 80. רכב משא עם מתקן הרמה לתאורה 13493

 81. סולם הידראולי בתוספת לרכב לכיבוי שריפות 4763

 82. רכב משא — מגבה נוע 52914

 83. מלגזה או יעה בתוספת לרכב מפריט יד. 943

 84. מכולה —
 (1) רגילה שארכה 20 רגל 1754
 (2) רגילה שארכה 40 רגל 3132
 (3) מבודדת שארכה 20 רגל י 7444

 (4) מבודדת שארכה 40 רגל 12564
 (5) עם מיתקן קירור שארכה 20 רגל 13980
 (6) עם מיתקן קירור שארכה 40 רגל 18812

 85. מיתקן קירור בתוספת לפריטים ט. או י. (3) 16137״

ם ק ו ר פ ו י י  י״ב באב התשמ״ה (30 ביולי 1985) ח
) שר התחבורה 3 ־ ־ 1 4 7 מ 8 ח ) 
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 החלפת התוספת

 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש כרכב עודף)

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 4), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 !, ובהתאם לתקנות 4, 6, 8 ו־10א(א) לתקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),

, אני מצווה לאמור:  התשי״ז—1956 2

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף),
, יבוא:  התשל״ו—1975 3

 שכר ליום
 בשקלים

12853 
19646 

14304 
18602 

15488 
17186 
18598 

18890 
21201 

20814 

23318 

26112 

23140 

 ״תוספת

ק א׳ ל  ח
 (סעיף 2)

 סוג הרכב

 א. גרור או נתמך ללא תוספות שמשקלו הכולל המותר בק״ג —
 1. עד 25000

 2. מ־25001 ומעלה

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג —
 3. עד 25000

 4. מ־ 25001 ומעלה
 ג. גרור או נתמך שמותקן עליו ארגז בידוד שמשקלו הכולל

 המותר בק״ג —
 5. עד 25000

 6. מ־25001 ומעלה

 ד. 7. גרור או נתמך רכין

 ה. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו בליטרים —
 8. עד 22000

 9. מ־ 22001 ומעלה
 ו. גרור או נתמך להובלת דלק שחור או זפת שקיבולו בליטרים
 או גרור או נתמך להובלת תערובת שמשקלו הכולל המותר

 בק״ג —
 10. עד 22000

 11. מ־22001 ומעלה

 ז. 12. גרור או נתמך להובלת כימיקלים, מלט או קמח

 ח. 13. גרור או נתמך להובלת כימיקלים, הלב או מי ביוב

 1 ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשי״ז, עמי 334; ס״ה התשמ״א, עמי 122.

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 61; התשמ״ה, עמי 196, עמי 1285 ועמי 1545.
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 שכר ליום
ב בשקלים כ ר ג ה ו  פריטים ס

 ט. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג —
 14. עד 2000 20887
 15. מ־2001 עד 5000 19219

 16. מ־5001 ומעלה 20288

 י. רכב אחר *־
 17. אוטובוס שיש בו עד 19 מקומות ישיבה 28848

 18. אוטובוס שיש בו 20 מקומות ישיבה או יותר 104969
 19. רכב לכיבוי שריפות 56367
 20. רכב פרטי 6630

 יא. 21. מיתקן קירור, בתוספת לרכב מפריט ג׳ 15734

ק ב׳ ל  ח
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה
 באחוזים

35 
35 
35 

33 
33 
35 
35 

33 
33 
35 

 שכד ליום
 בשקלים

5075 
6257 
5075 

11153 
12917 
23081 
30854 

20865 
39618 
49950 

33 22954 

 א. רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 1. עד 3000
 2. מ־ 3001 עד 6000

 3. מ־ 6001 ומעלה

 ב. רכב משא רגיל המופעל על ידי מנוע דיזל
 ומשקלו הכולל המותר בק׳׳ג —

 4. עד 12000
 5. מ־ 12001 עד 14000
 6. מ־ 14001 עד 22000

 7. מ־ 22001 ומעלה

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה בליטרים —
 8. מ־8000 עד 12000

 9. מ־12001 עד 16000
 10. מ־ 16001 ומעלה

 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה בליטרים,
 או רכב משא להובלת תפזורת .שמשקלו הכולל

 המותר בק״ג י—
 11. מ־8000 עד 12000
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 טור א' טור בי

 שכר ליום שיעור האגרה
 •י בשקלים באחוזים

33 41652 

35 55385 

35 43470 

33 14713 

35 26260 

35 35065 

35 49205 

35 34519 

35 40283 

40 29900 

40 32405 

40 35235 

35 55543 

35 52054 

35 5844 

 15723 35״

ם ק ו ר פ ו י י  ח
 שר התחבורה

 פריטים סוג הרכ3

 12. מ־ 12001 עד 16000

 13. מ־16001 ומעלה

 ה. 14. מכלית חלב, מים או מי ביוב

 ו. רכב משא שמורכב עליו ארגז בידוד ושמשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 15. עד 14000

 16. מ־14001 עד 22000

 17. מ־22001 ומעלה

 ז. 18. מכלית להובלת כימיקלים או רכב משא
 להובלת מלט או קמח

 ח. רכב משא ר כין המופעל על ידי מנוע דיזל
 ומשקלו הכולל המותר בק״ג —

 19. עד 19000

 20. מ־ 19001 ומעלה

 ט. גורר או תומך המופעל על ידי מנוע דיזל
 ומשקלו הכולל המותר בק״ג —

 21. עד 25000

 22. מ ״25001 עד 35000

 23. מ־ 35001 ומעלת

 י. 24. רכב משא שמורכב עליו מערבל בטון

 יא. 25. רכב משא — מגבה נוע

 יב. תוספת בעד ציוד נלווה —
 26. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א׳,

 ב׳, ח׳ או ט׳

 27. מיתקן קירור בתוספת לרכב מפריט ו׳

 י׳ באב התשמ״ה (28 ביולי 1985)
(3—1478) 
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1 9 8 5 -  הודעת התעבורה (אגדות), התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א(ב) לתקנות התעבורה 1 (להלן — התקנות), ותקנה
 5(ג) לתקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (מס׳ 3), התשמ״ה—

 21985, אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יוני 1985 לעומת המדד שפורסם לחודש דצמבר
 1984 יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ט׳׳ו באלול התשמ״ה (1 בספטמבר

 1985) כמפורט להלן:

 ד!ת»מת שיעור
 ״אגרות

 האגרה בשקלים

13600 

13600 

13600 

6830 

3410 

25470 
17870 
38140 

2450 
1920 

40930 

 ״תוספת ראשונה

׳ ק א ל  ח

 אגרות כעד רשיונות נהיגה, בחינות נהיגה
 ובעד בדיקה רפואית לנהג

 1. בעד בחינה ראשונה לפי תקנה 204, בעת הגשת הבקשה
 לבחינה ובעת קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210

 2. בעד כל בחינה נוספת על הבחינה

 3. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

 4. בעד רשיון נהיגה לתקופה של שנה

 5. בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים 3 ו ־4

 6. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רשיון נהיגה או תעודה:
 (1) בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל

 רשיון נהיגה לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳
 (2) בעד בדיקה חוזרת

 (3) בעד ערר לועדת ערר

 7. בעד מתן רשיון נהיגה בין לאומי ותעודה לפי תקנה 566
 תהיה —

 (1) בעד רשיון נהיגה בין לאומי לסוג רכב אחד או יותר
 (2) בעד תעודה או אישור

ק ב׳ ל  ח

 אגרות כעד רשיונות לכתי הפר לנהיגה או בעד
 רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה

 1. (א) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו
 עד שגה, כשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי

 הוראה רכב אחד בלבד

 1 ק״ח התשכ״א, עמי 1425; התש״ל, עמי 699; התשמ״ד, עמי 2086; התשמ״ה, עמי 5י72.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1560 ועמי 1648.
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 (ב) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו האגרה נשקלים
 עד שנה, וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי

 הוראה יותר מרכב אחד 81870

 (א) בעד רשיון להוראת נהיגה או בעד היתר להוראה
 עיונית או בעד היתר לניהול מקצועי או בעד חידושם

 כשתקפם עד שנה 13600
 (ב) בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה 13600
 (ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי 13600
 (ד) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253 6960

 בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה 3410

 אגרה בעד קבלת הדרכה בנהיגה מטעם רשות הרישוי כאמור
 בסעיפים 54 ו״69א לפקודה 43280

ק ג׳ ל  ח

 אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב
 ובעד בדיקתם

 האגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
 (א) אופניים עם מנוע עזר, קטנוע, אופנוע לרבות

 תלת־אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי 6770
 (ב) רכב מכל סוג המופעל במנוע בנזין, לרבות טרקטור

 המופעל במנוע דיזל למעט האמור בסעיף קטן (א) 20460
 (ג) רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו בנזין למעט

 טרקטור 34020

 רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל:
 אגרה בעד רשיון לרכב פרטי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל, לרבות רכב
 פרטי דו־שימושי ולמעט אופנוע ואוטובוס פרטי, או בעד חידוש הרשיון תהיה

 בשיעורים הבאים:
 שיעור האגרה בשקלים כשהרעיון ניתן לתקופה של שנה

 כשתפוסת גלילי ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המנ1)ע בסמ״ק עד 3 שנים מ,־4 עז• ? שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 1000 87250 78690 69900

 מ־1001 עד 1750 130020 114670 110850

 מ־1751 עד 3000 246710 220440 197230

 מ־3001 ומעלה 296010 269920 228210

 אגרה בעד רשיון לרכב פרטי — למעט אופנוע ואוטובוס — המופעל על ידי
 מנוע דיזל או אגרה בעד חידוש הרשיון לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור

 של 276210 שקלים.
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 אופנוע לרבות אופניים עם מנוע עזר, תלת־אופנוע, אופנוע עם רכב צדי:
 שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון

 ניתן לתקופה של שנד,

4470 
14560 
28550 

 כשתפוסת גלילי
 המנוע נסמ״ק

 עד 50
 מ־51 עד 150
 מ־151 ומעלה

 רכב מסחרי לרבות רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות ורכב חילוץ:

 (א) אגרה בעד רשיון רכב מסחרי המופעל על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש
 הרשיון תהיה בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

 כשמשקלו הכולל
 המותר בק״ג

 עד 4000 41360 39360 37530
 מ־4001 ומעלה, 38140 31230 29310

 (ב) אגרה בעד רשיון לרכב מסחרי המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש
 הרשיון תהיה בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון ניח! לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

180650 
233880 
330740 

 ששנת ״צורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

191460 
237720 
330740 

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

197230 
243400 
330740 

 כשמשקלו הכולל
 המותר בק״ג

 שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון ניתן לתקופה של ששה חדשים

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

90330 
116950 
165370 

95660 
118870 
165370 

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

98680 
121660 
165370 

 עד 16,000
 מ־16,001 עד 20,000

 מ־ 20,001 ונ?עלה

 כשמשקלו הכולל
 המותר בק״ג

 עד 16,000
 מ־ 16,001 עד 20,000

 מ־ 20,001

 אגרה בעד רשיון לאוטובוס או בעד חידוש רשיון תהיה בשיעורים אלה:
 שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון

 ניתן לתקופה של שנה

55050 
102000 

 כשהאוטובוס מופעל —
 על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל

 על ידי מנוע דיזל

 מונית לרבות רכב פרטי להולכת סיור שניתן לגביו רשיון בהתאם לצו בדבר
 הולכת סיור ברכב פרטי:

 (א) אגרה בעד רשיון למונית שאינה מופעלת על ידי מנוע דיזל או בעד
 חידוש הרשיון תהיה בשיעורים אלה:
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 שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון
 ניתן לתקופה של שנה

 כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים
 מלבד הנהג

 עד 4 12400
 5 ומעלה 18500

 (ב) אגרה בעד רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש
 הרשיון תהיה בשיעור שלהלן:

 כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון
 מלבד הנהג ניתן לתקופה של שנה

 עד 4 62550
 5 ומעלה 103490

 8. אגרה בעד רשיון לטרקטור או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעורים אלה:
 שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון

ל _ ניתן לתקופה של שנה ע פ ן ר מ ו ט ק ר ט ה ש  כ

 על ידי מנוע בנזין 20420
 על ידי מנוע דיזל או אחר 66390

 9. אגרה בעד רשיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רשיון
 תהיה בשיעורים אלה:

 כשמשקלו!הכולל שיעור האגרה בשקלים כשהרשיון
 המותר בק״ג ניתן לתקופה של שנה

 עד 4000 5570
 מ־4001 עד 8000 15280
 מ־ 8001 ומעלה 34750

 10. אגרה שנתית בעד רשיון נתמך או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעור של
 34750 שקלים.

 11. רכב פרטי ואופנוע של נכה לרבות אופניים עם מנוע עזר:
 אגרה שנתית בעד רשיון לרכב פרטי, אופנוע ואופניים עם מנוע עזר הרשום

 על שם הנכה בלבד או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעור 630 שקלים.

 12. רכב מסחרי, בין מנועי ובין שאינו מנועי, שהותר להסיע בו נוסעים:

 (א) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי וצויין כי מותר שההסעה תהיה
 בשכר, תיווסף לאגרת הרשיון תוספת בשיעורים אלה:

 כשההיתר ניתן תוספת האגרה בשקלים
 ל־3 חודשים 12300
 ל־6 חודשים 21380
 לשנה 40930

 (ב) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי ולא צויין כי ההסעה תהיה בשכר
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 או צויין שלא תהיה בשכר, תיווסף לאגרת הרשיון תוספת בשיעורים
 אלה:

ן _ תוס8ת האגרה כשקיים ת י ר נ ת י ה ה ש  כ

 ל־3 חודשים 6300
 ל־6 חודשים 10710

 לשנה 20420 י

 13. אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף 9 לפקודה (בסעיף זה — רשיון
 סחר) וכן האגרה בעד חידוש רשיון סהר תהיה בשיעור של 135960 שקלים.

 14. אגרה בעד רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה 278
 תהיה בשיעור של 3410 שקלים.

 15. רכב של מוסד לסיוע טכני ושל אגודה לעזרה וצדקה:

 על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון הרשום על שם —
 (1) מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב

 המפורטים בתוספת זו — בשיעור של 630 שקלים;
 (2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה על ידי שר התחבורה והניתן

 לרכב שאינו משמש אלא להובלת מתים — בשיעור של 50 שקלים;
 (3) ״אילך׳ איגוד ישראלי לילדים נפגעים — בשיעור של 630 שקלים;

 (4) ״אקים״ אגודה לקימום מפגרים — בשיעור של 630 שקלים.

 16. כפל רשיונות —

 אגרה בעד כפל רשיון רכב, כפל אישור על תוקף רשיון רכב, כפל אישור
 רישום שינוי בעלות על רכב, או כפל רשיון סחר תהיה בשיעורים אלה:

 האגרה כשקיים

 כפל רשיון רכב או כפל אישור 3410
 כפל רשיון סחר 13600

 17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה
 השנתית של רכב שאינו פטור מאגרת רשיון לפי פסקאות (2) ו־(3) לסעיף

 17 (א) לפקודה, תהיה 6960 שקלים.

 18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה
 380 תהיה בשיעור של 20420 שקלים.

 19. האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ.נ. או חידושו תהיה בשיעור 630 שקלים לשנה
 אם נתקיימו ברכב כל אלה:

 (1) הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;
 (2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת םפגות משוריינות כנגד מיקוש;

 (3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

 20. אגרה בעד הרכבת מנוע דיזל במונית תהיה 408390 שקלים.

 1860 קונץ התקנות 4851, ה׳ באיוי התשמ״ה, 22.8.1985



 תחילה

 21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 תהיה בשיעורים
 אלה:

 בעד בדיקת אב טיפוס האגרה בשקלים

 של רכב פרטי לרבות רכב פרטי דו־שימושי 20420
 של רכב מסחרי או רכב עבודה 27050
 של אוטובוס 47560

 22. בעד רשיון להשכרת רכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו־שימושי כשהרשיון
 ניתן לתקופה של שנה אחת או לחלק ממנה תיווסף לאגרת הרשיון אגרה

 בשיעורים אלה:
 כשתפוסת גלילי הפגוע י שיעור האגרה בשקלים

 עד 1000 12300
 מ־1001 עד 1750 23310
 מ־1751 עד 3000 29940
 מ־3001 67980

 23. אגרה בעד רשיון לאופניים ותלת־אופן —

 האגרה בעד רשיון לאופניים או לתלת־אופן, לרבות האגרה בעד לוחית־מספר
 שתקבע בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה

 בשיעור שלא יעלה על המפורט להלן:
 לאופניים 1730 שקלים.

 לתלת־אופן 2550 שקלים.

 24. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה
 577 תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א׳, בשיעור הנקוב לצידו בטור
 ב׳ בדולרים של ארצות הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים

 לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

 האגרה בדולרים
 ארץ מוצא סוג הרכב משקל כולל מותר בק״ג של ארה״ב

 מצרים אוטובוס ציבורי פטור

 מצרים רכב מסחרי מ־10,000 עד 20,000 15

 מצרים רכב מסחרי מ־20,001 עד 40,000 30

 מצרים רכב מסחרי מ־40,001 עד 55,000 35״

 6. תחילתה של הודעה זו ביום ד׳ באלול התשמ״ד (1 בספטמבר 1984).

 א׳ באב התשמ״ה (19 ביולי 1985) ב ר ו ך ל י י
) המנהל הכללי של משרד התחבורה 3 - 8 מ נ ח < 
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 הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (מס׳ 7),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי פריט 8(1) של התוספת לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות,
 שכר והוצאות), התשכ״ח—1968 1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 שני מוציא 1. בהתאם לפיצוי המיוחד ששולם לשכירים בחודש יולי בשיעור של 14% יהיה

י נוסח פריט (א) בסעיף 8 בתוספת לתקנות מיום 1 בספטמבר 1985 כלהלן: ת "  י

 ״(א) השכר למוציא לפועל או לפקיד בית המשפט לפי תקנה 8 (ג):
 (1) בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטלטלין המצריך האגרה נשקלים

 כניסה לחצרים, חיפוש, מסירת נכס או קטין או
 מסירת הודעת פינוי 960

 (2) בוצעה: כהלכה הפעולה של הוצאת מעוקלים או
 ,פינוי בפועל של מקרקעין 1,400

 (3) בעד הוצאת מעוקלים בעת ביצוע •העיקול, תפיסת
 מכונית או ניהול מכירה פומבית 1,800

 (4) אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם תלויים
 במבצע 460

 (5) יהיה: המוציא לפועל או פקיד בית המשפט מלווה פקיד עזר לפר הוראות
 המוציא לפועל יהיה פקיד העזר זכאי לשכר של 75% משכרו של

 המוציא לפועל או של פקיד בית המשפט.״

ר ג ה ה י ר  כ״ב באב התשמ״ה (9 באוגוסט 1985) א
< שופט של בית משפט מחוזי 3 _ 8 מ 8 ח ) 

 מנהל בתי המשפט בפועל
 1 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 2131; התשמ״ה, עמ׳ 164, עמ׳ 376, עמי 425, :עמי 996, עמי 1308 ועמ׳ 1496.

 תיקון טעויות דפוס

 בצו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין — פולי סויה, כוספה סרה,
 שמן סויה, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 7), התשמ״ה—1985, שפורסם בקובץ התקנות

 4829, התשמ״ה, עמ׳ 1604 —

 (1) בכותרת הצו, ״(מס׳ 7)״ — יימחק;

 (2) בתוספת הראשונה, בפרט 3, בטור ה׳, ליד ״ג. שמן סויה ארוז
 באריזות —״, במקום ״לטונה בשקלים״ צ״ל ״ליצרן לאחר״.

 (חמ 625—3)
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