
רשומות

התקנות קובץ
29 ביוני 2006 6495 התשס"ו בתמוז ג'

920 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), טובין) ועל יבוא על עסקה המס (שיעור מוסף ערך מס צו

920   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 (תיקון), כספיים) ומוסדות מלכ"רים על המס (שיעור מוסף ערך מס צו

920 (תיקון), התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .   עובדה) התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה רשות שדות צו

921   . . . . . . . . (תיקון), התשס"ו―2006 (תל–אביב)) הוז דב התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה רשות שדות צו

921 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 דין, מסמכים ואגרות) (מס' סדרי הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה,

לביטול) ובבקשה לצו בהתנגדות לצו, סדרי דין בבקשה ― הגנה תקופת (הארכת הפטנטים  הודעת
923 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (מס' סכומים) (שינוי

924 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 הודעת סימני המסחר (מס'

925 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 הודעת המדגמים (מס'

926 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   נוטריון), (אגרות הנוטריונים הודעת

927   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 עסק, שמות רישום הודעת

927 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), מקרקעין שמאי הודעת

928 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   רישיון), (אגרת שמירה ושירותי פרטיים חוקרים הודעת

928 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ואגרות), (רישום השותפויות הודעת

929   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 שנתית), (אגרה ערך ניירות הודעת

930 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לחוק), 15ג עד 15א סעיפים לענין (פרטים ערך ניירות הודעת

עמוד
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התשס"ו-2006 (תיקון), טובין) יבוא ועל עסקה על המס (שיעור מוסף ערך מס צו

עם התייעצות ולאחר התשל"ו-11975, מוסף, ערך מס לחוק סעיף 2 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הכנסת, של הכספים ועדת

טובין), התשס"ה-22005, יבוא ועל עסקה על המס (שיעור מוסף מס ערך לצו 1 בסעיף .1
"16.5%" יבוא "15.5". במקום

צו זה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006). 2. תחילתו של

(27 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו א'
ן ו רשז הי אברהם  (3-1600 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 913.

כספיים) (תיקון), מלכ"רים ומוסדות המס על (שיעור ערך מוסף מס צו
התשס"ו-2006

אני הכנסת, ובאישור התשל"ו-11975, מוסף, ערך מס לחוק סעיף 4 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

ומוסדות כספיים), התשנ"ג-21992  מלכ"רים על המס מוסף (שיעור מס ערך לצו 1 בסעיף .1
"8.5%" יבוא "7.5%". העיקרי), במקום - הצו (להלן

"17%" יבוא "15.5". במקום העיקרי, לצו 2 בסעיף .2

עבודה בחודש יולי 2006 ואילך ולגבי  השכר המשתלם בעד זה לגבי 2006 יחול צו בשנת .3
זו. מס בשנת מהרווח מחצית

(27 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו א'
ן ו רשז הי אברהם  (3-889 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

.283 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 272;

(תיקון), עובדה) התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה שדות רשות צו
התשס"ו-2006

לאחר  התשל"ז-11977,  התעופה, שדות רשות לחוק 5(א)(4) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הכנסת, של הכלכלה ועדת ובידיעת הביטחון שר באישור הרשות, מועצת עם שהתייעצתי

לאמור: מצווה אני

עובדה), התעופה בשדה  שירותים (מתן התעופה שדות  רשות לצו 3 בסעיף .1 
בתמוז י"ד יום "עד יבוא התשס"ו (30 ביוני 2006)" בתמוז ד' יום "עד התש"ן-21989, במקום

(30 ביוני 2007)". התשס"ז

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

3 תיקון סעיף

__________
.88 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח התשל"ז, עמ' 182;

.773 עמ' התשס"ג, ;3 עמ' התשס"א, 2 ק"ת התש"ן, עמ' 88;

1 תיקון סעיף

תחילה

שעה הוראת
2006 לשנת
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צו זה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006). 2. תחילתו של

(30 במאי 2006) בסיון התשס"ו ג'
פז מו ל  שאו  (3-1797 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

                                          נתאשר.

פרץ ר עמי
הביטחון שר

(תל–אביב)) הוז דב התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה שדות רשות צו
התשס"ו-2006 (תיקון),

לאחר  התשל"ז-11977,  התעופה, שדות רשות לחוק 5(א)(4) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הכנסת, של הכלכלה ועדת ובידיעת הביטחון שר באישור הרשות, מועצת עם שהתייעצתי

לאמור: מצווה אני

(תל–אביב)), הוז דב התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה שדות רשות לצו 3 בסעיף .1 
בתמוז י"ד יום "עד יבוא התשס"ו (30 ביוני 2006)" בתמוז ד' יום "עד התש"ן-21989, במקום

(30 ביוני 2007)". התשס"ז

צו זה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006). 2. תחילתו של

(30 במאי 2006) בסיון התשס"ו ג'
פז מו ל  שאו  (3-1797 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

                                       נתאשר.

פרץ ר עמי
הביטחון שר

__________
.88 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח התשל"ז, עמ' 182;

.772 עמ' התשס"ג, ;158 עמ' התש"ס, 2 ק"ת התש"ן, עמ' 88;

,(2 דין, מסמכים ואגרות) (מס' סדרי  הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה,
התשס"ו-2006

מסמכים דין, סדרי הלשכה, (נוהלי הפטנטים לתקנות תקנה 6א(ג) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשכ"ח-11968 ואגרות),

ביום החל  לתקנות השניה התוספת נוסח יהיה לצרכן המחירים במדד עקב התנודות .1 
כדלקמן: (1 ביולי 2006), בתמוז התשס"ו ו'

שניה "תוספת
(6 (תקנה

חדשים בשקלים

11(א) לחוק סעיף לפטנט לפי הגשת בקשה עם .1932

ו–171  170 73(א), סעיפים לפי הפנקס לתיקון בקשה הגשת עם (א) .2
ו–149(א) 146(א) תקנות או לחוק

208

תחילה

3 תיקון סעיף

תחילה

סכומים הגדלת

__________
.239 עמ' התשס"ו, ;951 עמ' התשנ"ו, 1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104;
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חדשים בשקלים
בקשת תאריך יידחה שבעקבותיו מתוקן מסמך הגשת עם (ב)

לחוק 23 הפטנט לפי סעיף
208

לבקשה זכות  או  פטנט לגבי זכות לרישום בקשה הגשת  עם  (ג)
לביטולו או כזה רישום לשינוי לחוק, 169 סעיף לפי לפטנט

208

לחוק 69 סעיף לפי סופר בפירוט טעות בקשה לתיקון הגשת עם 208(ד)

35(א) תקנה פטנט, לפי בקשת של אתר על לבחינה הגשת בקשה עם .3624

תקנות  לפי בקשה או ו–164 לחוק 48ד(ג) סעיפים לפי בקשה הגשת עם .4
ממנו חלק או חודש מועד, בעד כל כל להארכת 87(ג) 5(א) או

56

מהסעיפים כל אחד לפי ריב, על להליך בקשר הגשת בקשה עם (א) .5
תקנות  וכן ו–171 לחוק 170 ,133 124(ב), ,117 73(ג), ,67 ,61 ,30 ,25

ו–195 100 ,81

624

159 או  סעיף לפי הרשם לפני טענות להשמיע בקשה הגשת עם (ב)
לפי תקנה 42 או 46(א) 161 לחוק או סעיף לפי השגה

624

לחוק 29 או 65 סעיפים פירוט לפי לתיקון הגשת בקשה עם 624(ג)

לפי פטנט לאחר פקיעתו של תוקפו הגשת בקשה להחזרת עם (ד)
לחוק 59 סעיף

624

לחוק: 56 סעיף לפי חידוש אגרת .6

מתן מיום תום שלושה חודשים בקשת חידוש לפני הגשת עם (א)
לפטנט הבקשה מתאריך שנים שש תום עד הפטנט,

137

מתאריך השישית השנה תום לפני חידוש בקשת הגשת עם (ב)
שנים ארבע נוספת של לפטנט, לתקופה הבקשה

277

מתאריך העשירית השנה תום לפני חידוש בקשת הגשת עם (ג)
שנים ארבע של לתקופה נוספת לפטנט הבקשה

1,665

מתאריך עשרה הארבע השנה לפני תום חידוש בקשת הגשת עם (ד)
שנים ארבע נוספת של לפטנט, לתקופה הבקשה

3,473

עשרה השמונה השנה תום לפני חידוש בקשת הגשת עם (ה)
של שנתיים נוספת לתקופה לפטנט, מתאריך הבקשה

4,164

מיום חודשים שלושה תום לתשלום לפני כוללת חידוש אגרת (ו)
תקופתו בתוקף לכל שיהיה הפטנט, כדי מתן

9,028

48ד(א) לחוק סעיף לפי לאומית אגרה .7932

48ב(א) לחוק סעיף לפי מסירה אגרת .8486

לבטל ביטול לחוק או 21א סעיף הגשת בקשה לדיון מחדש לפי עם .9
לחוק 21ב סעיף לפי

208

או חודש לכל הבקשה, קיבול פרסום את להשהות בקשה הגשת עם .10
ממנו חלק

39

כעורך  לשם רישום בכתב פה או להיבחן בעל הגשת בקשה עם 11. (א)
להירשם  עם הגשת הבקשה וכן 143 לחוק, סעיף לפי פטנטים

לחוק 142 לפי סעיף כעורך פטנטים

153
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חדשים בשקלים

לחוק 145 סעיף לפי פטנטים לעורך שנתית אגרה 153(ב)
לפי הפנקס מתוך תעודה או נסח מסמך, העתק או כל או אישור בעד .12

לחוק 168(ב) סעיף
39

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

2.70

168(ב) סעיף לפי במכונת העתקה, של מיקרופילם צילום בעד (ב)
עמוד לכל לחוק,

5.60

- שבוע בתוך הצילום נדרש (ג)
הראשונים מחמשת העמודים עמוד לכל (1)27

נוסף עמוד לכל (2)5.60
פרסום אגרת הפרסום14. דמי

עליהם שהודעה
מזמן מתפרסמת
ברשומות" לזמן

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
שילה משה  (3-884 (חמ

(בפועל) המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

לצו, בהתנגדות  דין בבקשה - סדרי תקופת הגנה (הארכת הודעת הפטנטים
התשס"ו-2006 ,(2 (מס' סכומים) (שינוי לביטול) ובבקשה לצו

לצו,  בבקשה דין סדרי  הגנה - (הארכת תקופת הפטנטים  7 לתקנות לתקנה  בהתאם  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשנ"ח-11998 לביטול), ובבקשה לצו בהתנגדות

התשס"ו בתמוז ו' ביום החל לתקנות שבתוספת האגרה סכומי יהיו במדד, השינוי עקב .1
כדלקמן: (1 ביולי 2006),

האגרה סכום
חדשים בשקלים

2(ב)(5)) אגרת בקשה (תקנה (1)930

7(א)(1)) אגרת הארכה (תקנה (2)2,499

- 7(א)(2)) (תקנה הארכה אגרת

ראשונה תום שנת הארכה לפני 2,999(א)

שניה הארכה שנת תום לפני 3,599(ב)

שלישית תום שנת הארכה לפני 4,318(ג)

רביעית תום שנת הארכה לפני 5,182(ד)

 30 סעיף לענין שנקבעה האגרה - 3(א)) אגרת התנגדות (תקנה (3)
הלשכה נוהלי ובתקנות לחוק

625

__________
.241 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 996;

סכומים שינוי
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האגרה סכום
חדשים בשקלים

כאמור התנגדות אגרת כפל - (4 (תקנה לביטול  בקשה  (4) 
הלשכה לתקנות 103 תקנה לפי ,(3) בפסקה

1,251

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
שילה משה  (3-2846 (חמ

(בפועל) המשפטים משרד של הכללי                                                                                  המנהל

התשס"ו-2006  ,(2 הודעת סימני המסחר (מס'

אני  התקנות), - (להלן  11940 המסחר, סימני לתקנות תקנה 3א(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע

ביום  החל לתקנות הראשונה לצרכן יהיה נוסח התוספת המחירים במדד התנודות 1. עקב
(1 ביולי 2006), כך: בתמוז התשס"ו ו'

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

חדשים בשקלים

 7 סעיף לפי אחד  טובין בסוג מסחר סימן לרישום הגשת בקשה עם .1
לפקודה

933

בקשה או  פנקס  לתיקון  בקשה התנגדות, הודעת הגשת  (א) עם  .2
לפקודה 38 או 41 24(א), סעיפים לפי מסחר סימן רישום לביטול

667

41(ב) 24(ו), סעיפים לפי טענות  להשמיע בקשה הגשת  עם (ב)
73 לפקודה ותקנה

297

 32 סעיף לפי  מסחר סימן רישום לחידוש  בקשה הגשת (א) עם .3
חידוש אגרת לפקודה,

2,366

(2)52 תקנה לפי פיגור אגרת 59(ב)

(1)53 תקנה לפי לתוקף החזרה אגרת 918(ג)

או רשות העברת בעלות, רישום בקשה לשינוי ברישום, הגשת עם .4
עם  51 או 52 לפקודה וכן 49(א), ,37 36(א), ,20 סעיפים לפי ביטולה

נקבעה אגרה אחרת לא שלגביו הפנקס הגשת בקשה לתיקון

104

78 לפי תקנה אחד בסוג אחד סימן לגבי בעד חיפוש .5532

לפקודה 6(ב) לפי סעיף או נסח) (תעודה כל רישום בעד אישור .642
חלק  או  חודש לכל   82 תקנה לפי מועד  להאריך  בקשה  הגשת  עם .7

ממנו
59

דומים, מבקשי סימנים זהים או של פתיחת הליך לקביעת הזכויות עם .8
לפקודה 29 סעיף לפי

518

עמוד לכל כל מסמך, צילום בעד .92.80

שינוי אגרות

__________
.242 עמ' התשס"ו, ;1194 עמ' התשס"ב, ק"ת ;192 עמ' ,2 תוס' 1 ע"ר 1940,
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חדשים בשקלים

22(ג) תקנה אתר לפי על לבחינה הגשת בקשה עם .10532
פרסום אגרת הפרסום11. דמי

עליהם שהודעה
מזמן מתפרסמת
ברשומות" לזמן

(18 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ב
ועם נ ר  מאי  (3-1129 (חמ

המסחר וסימני המדגמים הפטנטים, רשם                                                                                   

התשס"ו-2006  ,(2 הודעת המדגמים (מס'

מודיע  אני  התקנות), - (להלן  המדגמים1  לתקנות 3א(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור:

מיום לתקנות הראשונה התוספת נוסח  יהיה לצרכן המחירים  במדד התנודות עקב .1 
כך: (1 ביולי 2006), בתמוז התשס"ו ו'

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

חדשים בשקלים

אחד בסוג הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד עם (א) .1
לפקודה 30 סעיף לפי

162

בסוג חפצים, למערכת המיועד מדגם לרישום בקשה הגשת עם (ב)
5 תקנה לפי אחד

343

או לרישום מדגם, להשלמת בקשה להארכת מועד הגשת בקשה עם .2
לפי ההגנה תקופת הארכת בעד האגרה לתשלום מועד להארכת

ממנו חלק חודש או לכל ו–33(2), (2)31 תקנות

59

טופס לתיקון הפנקס, לתיקון סופר,  טעות  לתיקון בקשה הגשת עם .3
למסירת מען לשינוי בעל, שם לשינוי חדש, בעל שם לרישום הבקשה,
לפקודה  ו–44  43 סעיפים לפי מדגם של רישומו ולביטול הודעות

41 עד 46 ותקנות

52

 36 סעיפים לפי מדגם של רישומו לביטול בקשה הגשת עם (א) .4
לפקודה ו–42(ב)

667

42(ג) תקנה לפי מדגם של להחזרת תוקפו בקשה הגשת עם 667(ב)

הגנה - תקופת הארכת 5. בעד

לפקודה (2)33 סעיף פי על 371(א)

לפקודה (3)33 סעיף פי על 737(ב)

__________
.243 עמ' התשס"ו, ;442 עמ' התשנ"ז, ק"ת עמ' 1957; ג', כרך א"י, 1 חוקי

שינוי אגרות
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חדשים בשקלים

נסח או משפטי בירור לצורכי תעודה תעודה, מסמך, כל אישור בעד .6
ותקנה 55 ו–40 לפקודה 32 סעיפים הפנקס, לפי מתוך

42

(2)35 סעיף לפי  אחר, מסמך כל או מדגם של דמויות צילום בעד  .7
עמוד לכל לפקודה,

2.80

ענין כל בעד ,64 לפי תקנה טענות להשמיע הודעה הגשת (א) עם .8207

48 תקנה לפי הרשם לפני טענות להשמיע בקשה הגשת עם 132(ב)

חלק או חודש לכל ,54 תקנה לפי מועד  להאריך  בקשה  הגשת  עם .9
ממנו

59

פרסום אגרת הפרסום10. דמי
עליהם שהודעה
מזמן מתפרסמת
ברשומות" לזמן

(18 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ב
ועם נ ר  מאי  (3-375 (חמ

המסחר וסימני המדגמים הפטנטים, רשם                                                                                   

התשס"ו-2006  הנוטריונים (אגרות נוטריון), הודעת

התשל"ז-11977  נוטריון), (אגרות הנוטריונים לתקנות 3(ד) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

בתמוז  ו' ביום החל ו–2 לתקנות 1 תקנות לצרכן, יהיה נוסח העליה במדד המחירים עקב .1
כדלקמן: (1 ביולי 2006), התשס"ו

רישיון 5 לחוק, "אגרת בסעיף כאמור לכהן לשלם לפני שיתחיל נוטריון שעל האגרה .1
שקלים חדשים. 879 היא

שנתית לחוקאגרה 6(א) בסעיף כאמור נוטריון לשלם, השנתית שעל האגרה (א) .2
שקלים חדשים. 879 היא בסכום של

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

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
שילה משה  (3-662 (חמ

(בפועל) המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

סכומים הגדלת

__________
.277 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשל"ז, עמ' 1741;
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התשס"ו-2006  רישום שמות עסק, הודעת

אני  התקנות), - 11935 (להלן עסק, לתקנות רישום שמות תקנה 3(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע

ו' מיום לתקנות הראשונה התוספת נוסח יהיה לצרכן, המחירים במדד העליה עקב .1
כדלקמן: (1 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

עסק שם לרישום בקשה הגשת עם .1221

הרישום בפנקס פרטים שינוי בדבר הודעה הגשת עם .2221

תעודת רישום בעד כל .3109

הרשם במשרד שנרשמו במסמכים עיון כל בעד .440

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

2

עמוד צילום, לכל .61

עמוד לכל צילום, אישור .7"2

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
שילה משה  (3-1387 (חמ

(בפועל) המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל
__________

.324 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1241;

התשס"ו-2006  (אגרות), מקרקעין שמאי הודעת

 - (להלן התשכ"ג-11963  מקרקעין, שמאי לתקנות 46(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

בתמוז ו' החל ביום לתקנות 46(א) נוסח תקנה יהיה לצרכן, המחירים במדד עקב העליה .1
כדלקמן: (1 ביולי 2006), התשס"ו

לשלם: שיש האגרות אלה "(א)

חדשים בשקלים

(2 (תקנה בפנקס רישום .1490

- (7 (תקנה בחינות .2

נושא לכל מוקדמות, בחינות 247(א)

נושא לכל סופיות, בחינות 291(ב)

נושא לכל ,(15 מבחינות (תקנה בקשה לפטור .3121

__________
.260 עמ' התשס"ג, ;1278 עמ' התשמ"ז, 1 ק"ת התשכ"ג, עמ' 1443;

סכומים הגדלת

סכומים הגדלת
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חדשים בשקלים

(17 (תקנה כמתמחה רישום .4121

(25 (תקנה התמחות גמר אישור .5121

(28 ההתמחות (תקנה תקופת בקשה לקיצור .6121

מקרקעין לשמאי שנתית אגרה .7"726

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
שילה משה  (3-320 (חמ

(בפועל) המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

התשס"ו-2006  רישיון), (אגרת ושירותי שמירה פרטיים חוקרים הודעת

רישיון) (אגרת שמירה ושירותי פרטיים חוקרים לתקנות תקנה 2(ג) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשל"ג-11973 ,(2 (מס'

בתמוז ו' החל ביום לתקנות 2(א) נוסח תקנה יהיה לצרכן, המחירים במדד עקב התנודות .1
כדלקמן: (1 ביולי 2006), התשס"ו

להלן: חד–פעמית כמפורט אגרה תשולם מתן רישיון בעד "(א)

האגרה בשקלים חדשים

לחוק 3 סעיף לפי פרטי חוקר רישיון .1879

לחוק 9 סעיף לפי פרטיות לחקירות משרד לקיים רישיון .22,202

כאמור  תאגיד של לסניף או 13 לחוק סעיף לפי לתאגיד רישיון .32,202

שמירה, לארגון שירותי או שמירה למשרד לשירותי רישיון .4
לחוק 18(א) סעיף לפי

2,202

כשכיר שמירה שירותי בארגון או כשומר לעסוק רישיון .5"109

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
שילה משה  (3-1172 (חמ

(בפועל) המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל
__________

.315 עמ' התשס"ג, ;1240 עמ' התשמ"ז, 1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1540;

התשס"ו-2006  השותפויות (רישום ואגרות), הודעת

התקנות),  - ואגרות)1 (להלן (רישום השותפויות לתקנות תקנה 3(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע אני

ביום החל לתקנות הראשונה לצרכן יהיה נוסח התוספת המחירים במדד העליה עקב .1 
כדלקמן: (1 ביולי 2006), בתמוז התשס"ו ו'

__________

.315 עמ' התשס"ג, ;1269 עמ' התשמ"ז, ק"ת עמ' 1950; ג', כרך א"י, 1 חוקי

סכומים הגדלת

סכומים הגדלת
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"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

או חדשים בשקלים
באחוזים

שותפות: רישום לשם פרטים הגשת בעד .1

כללית בשותפות 443(א)

מוגבלת זרה שותפות שאינה מוגבלת 443(ב) בשותפות

חדשים שקלים 260,000 שעד המוגבל ההון פחות על לא 1% אך
מ–433

חדשים  260,000 שקלים שמעל המוגבל ההון  על
חדשים שקלים 860,000 0.6%ועד

חדשים שקלים 860,000 שמעל המוגבל ההון 0.1%על

מוגבלת זרה 443(ג) בשותפות

הגדלת סכום על מוגבל - הון הגדלת הודעה על הגשת בעד .2
חדשים שקלים 260,000 ההון המוגבל שעד

פחות  לא 1% אך
מ–443

חדשים שקלים 860,000 0.6%ועד

חדשים שקלים 860,000 שמעל המוגבל ההון הגדלת סכום 0.1%על

ברשומות פרסום בעד שנקבע3. תעריף לפי

שותפות השותפויות, לכל עיון בפנקס בעד .440

עמוד לכל מסמך, צילום בעד .51.00

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

654

אותה סוף ולפני פברואר חודש סוף לאחר האגרה שולמה אם
שנה

1,104

שנה סוף אותה לאחר שולמה האגרה שבתוקףאם השיעור לפי
התשלום" בעת

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
שילה משה  (3-905 (חמ

(בפועל) המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

התשס"ו-2006  שנתית), (אגרה ערך ניירות הודעת

 - (להלן התשמ"ט-11989  שנתית), (אגרה ערך  ניירות לתקנות 4(ג) לתקנה  בהתאם  
לאמור: אני מודיע התקנות),

השניה ובתוספת הראשונה בתוספת המפורטים הסכומים עודכנו המדד שינוי עקב .1
כלהלן: (1 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז ה' ביום החל יהיו והם לתקנות

__________

.170 עמ' התשס"ה, ;809 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 782;

הסכומים עדכון
ראשונה בתוספת

שניה ובתוספת
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ו–4) ו–(ג) 2(ב) ,1 הראשונה (תקנות הסכומים בתוספת

עצמי הון
דרגה(באלפי שקלים חדשים)

השנתית האגרה סכום
חדשים) (בשקלים

36,387 33,075א'עד

41,350ב'מ–36,387 עד 72,777

62,860ג'מ–72,777 עד 228,254

228,254 109,175ד'מעל

ו–4) 2(ו) ,1 השניה (תקנות הסכומים בתוספת

קרן של נכסי נקי ממוצע שווי
חדשים) דרגה(בשקלים

השנתית האגרה סכום
חדשים) (בשקלים

6,256,000 15,765א'עד

22,620ב'מ–6,256,000 עד 25,021,000

25,021,000 עד 100,082 34,670ג'מעל

100,082 50,440ד'מעל

(18 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ב
טרי משה   (3-926 (חמ

ערך ניירות רשות ראש                                                                                 יושב

התשס"ו-2006  לחוק), 15ג עד 15א סעיפים לענין (פרטים ערך ניירות הודעת

15ג עד 15א סעיפים לענין (פרטים ערך ניירות לתקנות ו–4(א) 3(א) לתקנות  בהתאם   
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - לחוק), התש"ס-12000

3(א) בתקנה הקבוע לעובדים ערך ניירות בהצעת התמורה סכום עודכן המדד שינוי עקב .1
שקלים חדשים. 16,694,000 (1 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז מיום ה' והוא לתקנות,

4(א) בתקנה הקבוע אחת בהצעה  המרבית  התמורה סכום עודכן  המדד  שינוי עקב .2
שקלים חדשים. 2,225,540 (1 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז מיום ה' והוא לתקנות,

(18 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ב
טרי משה   (3-3027 (חמ

ערך ניירות רשות ראש                                                                                 יושב

__________
.766 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התש"ס, עמ' 616;

עדכון סכום
התמורה בהצעת

ערך ניירות
של לעובדים

שאינו תאגיד
תאגיד מדווח

עדכון סכום
המרבית התמורה
של אחת בהצעה

שאינו תאגיד
תאגיד מדווח




