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 תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), התשם׳׳ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

 יעדי התקציב), התשנ״ג-992ו', אני מתקין תקנות אלה:

 בתקנה 25א לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג-21993 -

 (ו) במקום ״6.5ו אחוזים״ יבוא ״66 אחוזים״;

 (2) המילים ״ובלבד שמחצית מהנחה כאמור תמומן מקופת הרשות המקומית

 יימחקו.

 תחילתן של תקנות אלה ביום ר בטבת התשס״א (ו בינואר 2001).

 תיקון תקנה 25א 1.

י ש ו י ה י ל  א

 שר הפנים

 ח׳ בטבת התשם״ב (23 בדצמבר 2001)

 (חמ 2278-ג)

 סייח התשנ״ג, עמי 10.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 419; התשס״א, עמי 422.

 תחילה

 תקנות המועעה לענף! הלול (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק
 ביעים, בשר עוף וחומר רביה)(תיקון), התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(ב) לתוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשב״ד-

 1963 י(להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 ו. האמור בתקנה 3 לתקנות המועצה לענף הלול(כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים

(להלן - התקנות העיקריות), יסומן  לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ׳׳ה-־994ו2

 (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הסמכה כאמור בתקנת משנה (א) לא תינתן למבקש שבחמש השנים שקדמו

 לבקשה הורשע בעבירה כאמור בתקנה 5(אץ2) או נקבע כי הפר את החוק כאמור

 בתקנה 5(אץ3), שבשל מהותה, חומרתה או נסיבותיה של עבירה או הפרה כאמור, אין

 המבקש ראוי, לדעת השר, לשמש קבלן מורשה, מחשש לפגיעה בבריאות הציבור.״

 האמור בתקנה 4 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) תוקפה של הסמכה לשנה מיום נתינתה.״

.2 

 בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״והתלייתה״;

 בסופה יבוא:

 ״(ב) עבר קבלן מורשה עבירה כאמור בתקנת משנה (אץ2), לפני מפקח
, בנסיבות שבהן קיים,  כמשמעותו בחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ״ח-1988נ
 לדעת השר, חשש לפגיעה בבריאות הציבור, רשאי הוא להתלות את הסמכתו:
 לא הוגש בתוך 60 ימים כתב אישום בגין אותה עבירה או שזוכה הקבלן מן

 העבירה - תתבטל ההתליה.״

(1) 

(2) 

 ס־ח התשכ״ד, עמי 12; התשנ״ד, עמי 49.
 ק״ת התשנ״ה, עמי 292.
 סייח התשמ״ח, עמי 106.

 תיקון תקנה ג

 תיקון תקנה 4

 תיקון תקנה 5 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות
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 4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 5. על אף האמור בתקנה 4(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, הוראת מעבר

 הסמכה שניתנה לקבלן מורשה לפני תחילתן של תקנות אלה יפקע תוקפה ביום כ״ז בסבת

 התשם׳׳ג(31 בדצמבר 2002).

 כ״א בכסלו התשס״ב (6 בדצמבר 2001)

ן ו ח מ ם ש ו ל  >חמ 685-» ש

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 כללי מם הבנםה (ניבוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב)(תיקון),
 התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מם הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב),

 התשמ״ט-989ו', אני קובע כללים אלה:

י הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ״א- 1991* - תיקון סעיף 1  1. בסעיף 1 לכללי מם הכנסה(ניכו

 (א) בסעיף קטן(א/ בסופו יבוא:

 שנת המס הסכום

 ״2001 2,300 שקלים חדשים״

 (ב) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא:

 שנת המס הסכום

 ״2001 6,000 שקלים חדשים״

 כ״ה בכסלו התשס״ב (10 בדצמבר 2001)

ן ל פ ן ק ת נ ו ה  (חמ 3-168) י

 נציב מס הכנסה

 ק־ת התשמיט, עמ׳ 898.
 ק״ת התשנ״א, עמי 796: התשם״א, ענר 168.

 הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשם״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 44א לתקנות בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר), התשל״ה-

 1974' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. האגרות שבתוספת, כשהן מוכפלות במקדם ההתייעלות ולפי שינוי המדד בשיעור החלפת התוספת

 של 0.693%, יופחתו בשיעור של 0.32%, ולפיכך נוסח התוספת לתקנות העיקריות יהיה, החל

 ביום י״ז בטבת התשס״ב (2 בינואר 2002), כמפורט להלן:

 ק־ת התשל״ה, עמ׳ 157; התשם־א, עמי 905.
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 ״תוספת

 חלק א׳

 (תקנה 44(א))
 עסקאות בחשבונות סילוקימ תשלום בשקלים חדשים המשלם

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הסכום

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הפדיון

 בלא תשלום

3.18 

6.39 

5.30 

3.18 

3.18 

4.21 

 1% מסכום הפדיון הכולל

 המשולם בכל פעולת פדיון

 מילוות, ובלבד שסכום

 התשלום שמשלם מבקש

 הפדיון לא יפחת מ־ 21 שקלים

 חדשים, ובכל מקרה לא יעלה

 הסכום על 10% מסכום הפדיון

 הכולל

 ו. הפקדת סכום לזכות חשבון מאת

 בעל חשבון

 2. הפקדת סכום לזכות חשבון מאת

 ארם אחר -

 2.1 בטופס שאישר אותו המנהל

 2.2 בטופס שלא אישר אותו

 המנהל

 3. החזרה או העברה של סכום

 מחשבון התשלומים השמורים

 4. חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה

 משוכה על בנק הדואר, הניתנת

 לפירעון במזומן

 5. חיוב חשבון סילוקים באמצעות

 תשלום במזומן לפי רשימת

 מוטבים או הוראת תשלום

 ממוגנטת

 6. חיוב חשבון םילוקים לפי הוראת

 תשלום מאושרת מראש

 7. (א) תשלום ליחיד בעד פדיון

 מילוות מכוח החוקים

 המפורטים בתוספת

 הראשונה לחוק המילוות

 (הוראות שונות), התשל׳׳ח-

 21977, ובלבד שהציג תעודון

 מילווה או הודעת זכאות

 מבנק ישראל הרשומה על

 שמו

 16 מבקש השירות

 מסירת מידע בכתב, בנוגע
 לתעודת מילווה אחת או
 יותר, למבקש יחיד שלא
 קיבל הודעת זכאות מבנק
 ישראל, לרבות עדכון פרטי
 המבקש לצורך העברתם
 לבנק ישראל, ובלבד שהציג
 המבקש את תעודת

 המילווה - לכל בירור

 (ב)

 ם״ח התשל״ח, עמי 18; התשנ״ו, עמי 6.
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 עסקאות בחשבונות סילוקים תשלום בשקלים חדשים המשלם

 מבקש ההצהרה

 המשלם

2.79 

 בלא תשלום

 8. אימות חתימה על כתב הצהרה

 והתחייבות בשל אובדן תעודת

 מילווה

 9. העברת סכום מחשבון םילוקים

 לחשבון סילוקים אחר או לחשבון

 חסכון

 חלק ב׳

 (תקנה 44(ב))

 עסקאות בהמחאות בסף חשלום בשקלים חדשים

 השולח

 השולח

 השולח

 המשלם

 בלא תשלום

1.48 

1.48 

1.48 

 1. העברת סכום בהמחאת כסף,

 החזרתו של הסכום או הארכת

 תוקף המחאה שפקע תוקפה

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת

 השולח

 3. שינוי שם השולח או המוטב של

 המחאת כסף

 4. מתן העתק של המחאת כסף

 שנטען שאבדה

 חלק ג׳

 (תקנה 44(ג))

 התשלום בשקלים חדשים

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש החקירה

 בלא חשלום

4.21 

6.39 

5.30 

 ו. פרסום ברשימת בעלי

 החשבונות

 2. טיפול בהמחאה שלא כובדה -

 לבל המחאה

 2.1 כאשר ההמחאה הופקדה

 לזכות חשבון והבנק שעליו

 נמשכה לא כיבדה, למעט

 בשל פגם טכני שקבע

 המנהל

 2.2 כאשר ההמחאה משוכה על

 בנק הדואר, ובנק הדואר לא

 כיבדה

 3. חקירה אודות תשלום שנטען
 עליו ששולם בין תאריכים
 מסוימים - לכל אחד מן הימים

 הכלולים בין שני תאריכים
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 התשלום בשקלים חדשים המשלם

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש המסמך

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש ההעברה

 מבקש ההעברה

 בעל החשבון

 מבקש השירות

6.05 

6.05 

5.30 

4.21 

4.21 

6.13 

1.50 

2.00 

5.33 

11.60 

 בשיעור דמי המשלוח בעל החשבון.׳

י ק נ י א ו ל ר ו  א

 המנהל הכללי של משרד התקשורת

 4. חקירה בדבר גורלה של המחאת

 בסף

 5. חקירה בדבר גורלה של המחאת

 דואר

 6. צילום מסמך שמקורו סופק קודם

 לכן למבקש - לבל צילום

 7. התאמה ממוכנת של פעולות

 לחיוב בחשבון םילוקים - לכל 10

 פעולות

 8. העברת נתונים מהמחאות למאגר

 מידע ממוכן, לפי בקשת בעל

 החשבון - לכל 10 המחאות

 9. פנקס המחאות

 10. העברת סכום בהמחאת דואר -

 10.1 המחאת דואר רגילה

 10.2 המחאת דואר מאוירת

 11. ביטול המחאה לפי בקשת בעל

 חשבון - לכל המחאה

 12. אימות חתימתו של ערב

 13. משלוח מידע או מסמך הנוגע

 לחשבון במשלוח שאינו רגיל, לפי

 בקשת בעל החשבון

 ג׳ בטבת התשס״ב (18 בדצמבר 2001)
( ג  (חמ 47-

 הודעת פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק)
 (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשם״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית
 במשק הדלק), התשנ״ו-995ו' (להלן - הצו), אני מודיע:

 עדכון תעריפי 1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך נוסח התוספת השניה לצו היא החל
 תשתית ביום י״ז בכסלו התשם״ב (2 בדצמבר 2001) כלהלן:

ז, עמי 218 ועמי 416; התשנ״ח, ענד ג04ו ועמי 1044; התשס״א, עמי 0גג. ־ , עמי 220; התשנ ו ־  ק״ת התשנ
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 הערות

 ״תוס&ת שניה

 (סעיף 2)

 מחירים לשירותי תשתית

 חלק א׳

 תעריף
דת חיוב בש״ת חי  י

 כולל אחסון תפעולי

 והזרמה עד המיתקן

 המנפק

 לא כולל אתסון

 א. אחסון(מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 אחסון נפט גולמי ט.מ/חודש 6.65

 אחסון מוצרי נפט ק.ל/חודש 6.90

 אחסון מזוט ט.מ/חודש ו8.ד

 אחסון שארית אטמוספרית ט.מ/חודש ג0.ד

 ב. ניפוק (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 ניפוק מזוט למכליות ט.מ 5.42 ו

 כביש ורכבות

 ג. פעילות נמלית (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 פריקת/טעינת מזוט ט.מ 5.95

 כולל אחסון תפעולי

 אחוז)

 ד. הזרמות/הולכות בצנרת (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 שאיבת מזוט ממיתקני אתםון ט.מ. 2.05

 ה. הוצאות קבועות בקווים (מזוט)(מקדם הפחתה שנתי של 0.8

 אתזקת קווים, כולל הגנה קתודית ק״מ/שנה 14,979

 החזר הון בקווים לצרכנים סופיים ק־׳מ/שנה 54,210

 חלק ב

 תעריף
ח  שירות יחידת חיוב בש־

 כולל אחסון תפעולי

 לא כולל אחסון

 לא כולל אתסון

 לא כולל אחסון

 כולל אחסון תפעולי

 בנמל הדלק

 א. ניפוק (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

 ניפוק מוצרי נפט למכליות ק.ל 17.64

 כביש ורכבות

 ב. פעילות נמלית (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

3.85 

4.00 

4.19 

5.45 

 ט.מ פריקת נפט גולמי

 פריקת שארית אטמוספרית ט.מ

 פריקת/טעינת מוצרי נפט ט.מ

 הזרמה ומילוי של כלי שיט בסולר

 ט.מ בנמל דלק
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 הערות
 תעריף
 שירות יחידת חיוב בש״ח

 כולל אחסון תפעולי

 5.28 בנמל הדלק

3.75 

 הזרמה ומילוי של כלי שיט במזוט

 בנמל דלק ט.מ

 פריקת מי נטל ממכליות ים ט.מ

 ג. הזרמות/הולכות בצנרת (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

 הזרמת נפט גולמי ושארית

 לא כולל שאיבה (מתייחם

 לקו בית זיקוק

 חיפה - אלרואי)

 כולל הוצאות אחסון

 של החברה המזרימה

 במהלך ההזרמה

 תיוב צרכנים סופיים

 המחוברים בצנרת למסוף,

 כולל אחסון תפעולי

1.25 

0.46 

0.123 

1.74 

 ט.מ

 קל

 ק.ל x ק״מ

 אטמוספרית בלחץ נמוך

 הולכת מוצרי נפט

 הזרמת מוצרי נפט

 שאיבת מוצרי נפט ממיתקני אחסון ק.ל

 ד. הוצאות קבועות בקווים (מוצרי נפט)(מקדם הפתתה שנתי של 2.6 אחוז)

 אחזקת קווים, כולל הגנה קתודית ק״מ/שנה 13,198

 החזר הון בקווים לצרכנים סופיים ק״מ/שנה 30,143

 י״ג בכסלו התשס״ב (28 בנובמבר 2001)

 (חמ 5-2651)

ה שש מ ל  ש

 מנהל מינהל הדלק

 הודעת רואי חשבון(אגרות), התשס״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 47(ג) לתקנות רואי חשבון, התשט״ז-1955' (להלן - התקנות),
 אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 47(א) לתקנות, מיום י״ז בטבת

 התשס״ב (1 בינואר 2002), כדלקמן:

 ״(א) ואלה האגרות שיש לשלם:

 בשקלים חדשים

 (1) בחינות -

 (א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים
 חלק אי, ביניים חלק בי, ובחינה סופית חלק אי, וכן בקשה

 לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות
 השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר 319

 ק״ת התשט״ז, עמי 34; התשמ׳׳ז, עמי 1239: התשס״א, עמי 1050.
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 בשקלים חדשים

 (ב) בקשה לגשת לבחינות בבל נושא בבחינה סופית

 חלק בי, וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד

 לגשת לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית

 במועד אחר 589

 (ג) בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים

 או בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳ 98

 על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה

 האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה:

 (ר) ערר על בחינה 589

 (2) התמחות -

 (א) בקשה להירשם כמתמחה 98

 אולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל

 רואה חשבון אחר, מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט

 את הרגל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות שלדעת היושב

 ראש אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל

 רואה החשבון הקודמ, אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת

 הבקשה כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר:

 (ב) בקשה לשחרור מחובת התמחות 98

 (3) בקשה לרישיון רואה חשבון 792

 (4) אגרה שנתית -

 (א) לרואה חשבון 895

 (ב) לרואה חשבון שכיר - מחצית האגרה השנתית המוטלת על רואה חשבון

 בעל ותק זהה;

 (ג) לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר - חמישית האגרה השנתית המוטלת

 על רואה חשבון בעל ותק זהה:

 (ד) רואה חשבון, שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה בתוך חודש אלול, שאינו

 רוצה לשמש רואה חשבון בשנה המתחילה בחודש תשרי שלאחריו, יהא

 פטור מתשלום אגרה שנתית החל מחודש תשרי האמור ועד אשר יצהיר

 בהצהרה שתימסר למועצה שהוא רוצה להמשיך לשמש רואה חשבון.״

 כ״ח בכסלו התשם״ב (3 ו בדצמבר 2001)
 (חמ 1-645)

ר ו ה ג מ ל  ש
 יושב ראש מועצת רואי חשבון

 הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת דישיוז),
 התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון)

 (מם׳ 2), התשל״ג-973ו' (להלן - התקנות),-אני מודיע לאמור:

 י ק״ת התשל״ג, עמי 1540; התשמ״ז, עמי 1240: התשס״א, עמ׳ 1054.
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 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנות החל ביוס י״ז

 בטבת התשס׳׳ב (1 בינואר 2002), כדלקמן:

 ״(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (ו) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף ג לחוק 792

 (2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,984

 (3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,984

 (4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,

 לפי סעיף 18(א) לחוק 1,984

 (5) רישיון לעסוק בשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 98״

 ב׳ בטבת התשס״ב (17 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  >חמ 0-1172 א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות),
 התשס״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א(ג) לתקנות הפטנטים(נוהלי הלשכה, סדרי הדין, מסמכים

 ואגרות), התשב״ח-968ו' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת השניה לתקנות החל ביום

 י״ז בטבת התשם״ב (1 בינואר 2002) כדלקמן:

 ״תוספת שניה
 (תקנה 6)

 בשקלים חדשים

 1. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 11(א) לחוק 853

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 73(א), 170

 ו־71ו לחוק או תקנות 46ו(א)ו־149(א) 191

 (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת
 הפטנט לפי סעיף 23 לחוק 91 ו

 (ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה

 לפטנט לפי סעיף 169 לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו 191

 (ד) עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף 69 לחוק 191

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
 לפי תקנה 35(א) 573

 4. עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד(ג) ו־64ו לחוק או בקשה לפי

 תקנות 5(א) או 87(ג) להארכת כל מועד, בעד כל חורש או חלק ממנו 51

 ק־ת התשב״ח, עמי 1104; התשמ״ב, עמי 979; התשם״א, עמי 1051.
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 5. (א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד

 מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 73(ג), 117, 124(ב), 133, 170

־ ודו לחוק וכן תקנות 100,81 ו־95ו  ו

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי סעיף

 159 או השגה לפי סעיף 161 לחוק או לפי תקנה 42 או 46(א)

 (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק

 (ד) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו

 לפי סעיף 59 לחוק

 6. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:

 (א) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום

 מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

 (ב) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך

 הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים

 (ג) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית מתארין

 הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים

 (ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה

 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים

 (ה) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה

 מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים

 (ו) אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים

 מיום מתן הפטנט בדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו

 7. אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק

 8. אגרת מסירה לפי סעיף 48ב(א) לחוק

 9. עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף ו2א לחוק

 או לבטל ביטול לפי סעיף ו2ב לחוק

 10. עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה,

 לכל חורש או חלק ממנו

 11. (א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום

 כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת הבקשה
 להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק

 (ב) אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק

 12. בעד אישור או העתק כל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס

 לפי סעיף 168(ב) לחוק

 13. (א) בעד צילום פירוט, שרטוט או כל מסמך, לפי סעיף 168(ב)

 לחוק, לכל עמוד

 (ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף

 168(ב) לחוק, לכל עמוד
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 בשקלים חדשים

 (ג) נדרש הצילום בתוך שבוע -

 (ו) לבל עמוד מחמשת העמודים הראשונים 25

 (2) לבל עמוד נוסף 5.10

 14. אגרת פרסום דמי הפרסום שהודעה

 עליהם מתפרסמת

 מעת לעת ברשומות״

 ב׳ בטבת התשם״ב (17 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  >ווט 884-» א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת רישום שמות עסק, התשס״ב- 2001

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

 מודיע לאמור:

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

 בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק '200

 2. עם הגשת הורעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום 200

 3. בעד כל תעודת רישום 98

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 37

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
 רשומה, לבל עמוד 2

 6. צילום, לכל עמוד ו

 7. אישור צילום, לכל עמוד 2״

 ב׳ בטבת התשס״ב (17 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  >חמד8ג5-1< א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

ז, עמי 1241: התש״ס, עמי 146.  ע״ר 5ג9ו. חוס׳ 2, עמי 9ג6; ק״ת התשמ־

 הודעת שמאי מקרקעין, התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46(ג) לתקנות שמאי מקרקעין, התשב״ג-963וי (להלן

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ק״ת התשב״ג, עמ׳ 1443: התשמ״ז, עמי 1278: התשם״א, עמ׳ 1049.
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 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 46(א) לתקנות, החל ביום י׳׳ז הגדלת סכומים
 בטבת התשס״ב (ו בינואר 2002), כדלקמן:

 ״(א) אלה האגרות שיש לשלם:

 בשקלים חדשים

 (ו) רישום בפנקס(תקנה 2) ו44

 (2) בחינות (תקנה 7) -

 (א) בחינות מוקדמות, לכל נושא 225

 (ב) בחינות סופיות, לכל נושא 262

 (5) בקשה לפטור מבחינות(תקנה 15), לכל נושא 109

 (4) רישום במתמחה(תקנה 17) 09 ו

 (5) אישור גמר התמחות(תקנה 25) 109

 (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות(תקנה 28) 109

 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין 654״

 ב׳ בטבת התשם״ב (17 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו ר ב ן א ו ר ה  >חמ 0»-» א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת השותפויות (רישום ואגדות), התשם״ב- 2001

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

 אני מודיע לאמור:

 1 . עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום הגדלת סכומים
 י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002), כדלקמן:

 בשקלים חדשים
ים ז  או באחו

599 

599 

 1% אך לא פחות מ־599

0.6% 

0.1% 

599 

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 5)

 1. בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:

 (א) בשותפות כללית

 (ב) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

 על ההון המוגבל שעד 240,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 240,000 שקלים חדשים

 ועד 800,000 שקלים חדשים

 על ההון המוגבל שמעל 800,000 שקלים חרשים

 (ג) בשותפות מוגבלת זרה

 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -

ו אך לא פחות מ־599  על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד 240,000 שקלים חדשים %
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 בשקלים חדשים
 »1 באחוזים

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 240,000 שקלים חדשים

 ועד 800,000 שקלים חדשים 0.6%

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 800,000 שקלים חדשים % 0.1

 ג. בעד פרסום ברשומות לפי תעריף שנקבע

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות 37

 5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד ו

 6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה חוץ

 מהשנה שבה נרשמה - 589

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה 995

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

 ב׳ בטבת התשס״ב (17 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  >חמ 905-» א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 חוקי א־י, כרך 1: עמ׳ 1950; ק״ת התשמ״!, עמי 1269; התשס״א, ענר ב105.

 הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשם״ב-2001
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ר) לתקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשל״ז-1977י

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

־2 לתקנות, החל ביום י״ז  הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנות 1 ו

 בטבת התשס״ב (ו בינואר 2002), כדלקמן:

 ״אגרת רישיון ו. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן באמור בסעיף 5 לחוק,

 היא 792 שקלים חדשים.

 אגרה שנתית 2. (א) האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם, כאמור בסעיף 6(א) לחוק

 היא בסכום של 792 שקלים חדשים.

 (ב) בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר, ישלם שליש
 האגרה השנתית.״

 ב׳ בטבת התשס״ב (17 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  (חמ 662-ג) א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ק״ת התשל״ז, עמי 1724; התשמ״ז, עמי 1278; התשם״א, עמי 1049.
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 הודעת ניירות ערך(אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו
 שלא לציבור), התשס״ב- 2001

 בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה

 רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ״ט-998ו' (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:

ן סכום  1. עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא עדכו
 מיום י״ז בטבת התשס׳יב (ו בינואר 2002), 3,240 שקלים חדשים. אגרת הטיפול

 ג׳ בטבת התשס״ב (18 בדצמבר 2001)

ץ י כ ר י  >חמ3-2340) מ

 יושבת ראש רשות ניירות ערך

 ק״ת התשנ״ט, עמי 226: התשם״א, עמי 897.

 הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
 התשם״ב-2001

 בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),

י (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור: 995ו  התשנ״ה־

ן הסכים  1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא מיום עדכו
 י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002), 3,240 שקלים חרשים.

 ג׳ בטבת התשס״ב (18 בדצמבר 2001)

ץ י כ ר י  (חמ 3-926) מ

 יושבת ראש רשות ניירות ערך

 הקבוע של האגרה

 ק״ת התשנ״ה, עמי 702; התשס־א, עמי 897.

 הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
 (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), (עדכון סכומי אגרות),

 התשם״ב- 2001

 בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

 (בקשה לרישיין, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ״ז-997ו' (להלן - התקנות), אני מודיעה

 לאמור:

ן סכומים  1. עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנה 24, 25, 26 ו־27 והם יהיו החל עדכו
 ביום י״ז בטבת התשם״ב (1 בינואר 2002), כלהלן:

 סכום האגרה השנתית
 (בשקלים חדשים)

 תקנה 24(א) - בקשת רישיון - יחיד 240

 תקנה 24(ב) - בקשת רישיון - שותפות 362
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 ק״ת התשנ״ז, עמי 352; התשס״א, עמי 909.
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 סכום האגרה השנתית
 (בשקלים חרשים)

 תקנה 24(ג) - בקשת רישיון - חברה 481

 תקנה 25(א) - אגרת בחינה 562

 תקנה 25(ב) - אגרה על הגשת ערעור 362

 תקנה 25(ג) - פטור מבחינות 562

 תקנה 25(ג) - פטור מבחינה אחת 240

 תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה 240

 תקנה 27(א) - אגרה שנתית ליחיד 602

 תקנה 27(ב) - אגרה שנתית לשותפות 1,202

 תקנה 27(ג) - אגרה שנתית לחברה 5,615

 ג׳ בטבת התשס״ב (18 בדצמבר 2001)

ץ י כ ר י  (חמ 3-2766) מ

 יושבת ראש רשות ניירות ערך
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