
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

1006 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), תואר מומחה ובחינות) (אישור הרופאים תקנות

1010 התשס"ו―2006 . . . . . . . . .   ,(4 (מס' שעה) רמת פיקוח) (הוראת (קביעת מחירי מצרכים ושירותים על פיקוח צו

ושירות לישראל בע"מ המלח חברת מתוצרת מלח מחירי (הפחתת ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח  צו
בע"מ), המלח ים חברת מפעלי ידי מלח מאכל המיוצר על בע"מ של המלח לישראל חברת בידי  שיווק

1011 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1011 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), המקרקעין הודעת

1017 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), לעניני משפחה המשפט בית הודעת

1018   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 ,(3 סניגור) (מס' טרחת שכר (התאמת הפלילי הדין הודעת סדר

1019   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 (אגרות), לעבודה הדין בית הודעת

טעות תיקון

26 ביולי 2006 6502 באב התשס"ו א'
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התשס"ו-2006  (תיקון), ובחינות) מומחה תואר (אישור הרופאים תקנות

ולאחר התשל"ז-11976, חדש],  [נוסח הרופאים לפקודת  17 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין ההסתדרות הרפואית בישראל, אני עם התייעצות

 - (להלן התשל"ג-21973  ובחינות),  מומחה תואר (אישור הרופאים לתקנות  1 בתקנה .1
רפואי," ואחרי "ארגון יבוא רפואי" "מוסד אחרי מוכר", "מוסד בהגדרה התקנות העיקריות),

אלה". תקנות לפי התמחות "לענין יבוא "שהוכרו"

העיקריות - לתקנות 2. בתוספת

ב' - 1, בטור בפרט (1)

יבוא: א' פרט משנה במקום (א)

פנימית;"; ברפואה שנים שלוש "א.

בטל; - ג' משנה פרט (ב)

ב' - בטור  ,17 בפרט (2)

שנים"; 4 ¼" יבוא שנים" 4" במקום א', משנה בפרט (א)

יבוא: ג' משנה פרט במקום (ב)

האלה:  מהמקצועות באחד 3 חודשים "ג.

יילוד וגינקולוגיה, כירורגיה פלסטית, כירורגיית ילדים, כלי דם, כירורגיית
איברים, השתלת אבחנתית, רדיולוגיה כללי, נמרץ טיפול נפרולוגיה,

אונקולוגיה.";

 - 18, בטור ב' בפרט (3)

יבוא: א' פרט משנה במקום (א)

השנתיים  במהלך לקיימם  חובה  - פנימית  ברפואה  חודשים  6 "א.
להתמחות;"; הראשונות

בטל; - ג' משנה פרט (ב)

יבוא: ד' פרט משנה במקום (ג)

האלה: מהמקצועות משניים אחד בכל חודשים שלושה "ד.

אונקולוגיה, רפואתילדים, אנדוקרינולוגיה, אימונולוגיהקליניתואלרגולוגיה,
אנטומיה רפואית, גנטיקה זיהומיות, מחלות פלסטית, כירורגיה פסיכיאטריה,

פתולוגית.";

וגרון אוזן  אף "מחלות יבוא "הרדמה" אחרי ב', משנה בפרט ב', בטור  ,20 בפרט (4)
ראש-צוואר"; של וכירורגיה

ב' - 21, בטור בפרט (5)

יבוא פעמיים, וילדים",  יילודים "בכירורגיית במקום א', משנה  בפרט (א)
ילדים"; "בכירורגיית

1 תיקון תקנה

התוספת תיקון

__________
.97 עמ' התשס"ב, ס"ח ;594 עמ' ,30 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.413 עמ' התשס"ג, ;1924 עמ' התשל"ג, 2 ק"ת
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יבוא: ה' עד פרטי משנה ג' במקום (ב)

חובה; - כאב במרפאת חודשים שלושה "ג.

מאלה: משניים חודשים בכל אחד שלושה ד.

קרדיולוגיה, נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, ילדים, רפואת פנימית, רפואה
דחופה."; רפואה ניאונטולוגיה, ילדים, נמרץ טיפול נוירולוגיה, ריאה, מחלות

יבוא: ב' האמור בטור במקום ,22 בפרט (6)

 - מהן "½ 5 שנים

ובפריון, ובהן: וגינקולוגיה שנים ביילוד 4 ½ א.

- חובה; שנים יילוד 1 ½

חובה; חודשים גינקולוגיה - 12

חובה; חודשים פריון - 6

- חובה; וגינקולוגיה שנים יילוד 1 ½

בין: בחירה לפי חודשים 12 ב.

בכל  ארבעה חודשים או אלה, ממקצועות משניים בכל אחד 6 חודשים
אלה: ממקצועות משלושה אחד

כללי, נמרץ טיפול הרדמה, אורולוגית,  כירורגיה  כללית, כירורגיה
ולילד לאם (תחנה הציבור בריאות אונקולוגיה, פגים, אנדוקרינולוגיה,
חוץ גופית, הפריה האישה), אולטרה סאונד, יחידת מרכז לבריאות או

פדיאטרית."; אנדוקרינולוגיה רפואית, גנטיקה

יבוא: ב' האמור בטור במקום ,24 בפרט (7)

מסלולים אלה: "אחד משני

רפואית - א. אונקולוגיה

- שנים מהן 5

- חובה; רפואית שנים אונקולוגיה 3

חובה; - רדיותרפיה שנה 1

חובה; פנימית - חודשים רפואה 9

מאלה:  באחד 3 חודשים

ראש של וכירורגיה וגרון אוזן אף מחלות כללית, כירורגיה כללי, נמרץ טיפול
גסטרואנטרולוגיה, המטולוגיה, יילודוגינקולוגיה, רדיולוגיהאבחנתית, צוואר,

אנטומיה פתולוגית; ומין, עור מחלות מוח עצם, השתלת

או

ב. רדיותרפיה -

 - מהן 5 שנים

- חובה; שנים רדיותרפיה 3
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חובה; - רפואית אונקולוגיה שנה 1

חובה; פנימית - חודשים רפואה 9

מאלה: באחד חודשים 3

וכירורגיה וגרון  אוזן  אף מחלות כללית, כירורגיה כללי,  נמרץ  טיפול
וגינקולוגיה, יילוד  המטולוגיה, אבחנתית,  רדיולוגיה צוואר,  ראש של
אנטומיה ומין, עור מחלות עצם, מוח השתלת גסטרואנטרולוגיה,

פתולוגית.";

יבוא: ב' האמור בטור במקום ,25 בפרט (8)

 - 4 שנים, מהן

של  וצמוד ישיר בפיקוח המשפחה לרפואת במרפאה ראשונים חודשים  9
המדריך;

האלה: המקצועות מן מ–4 אחד בכל חודשים בהם ½ 1 6 חודשים

חדר אורתופדיה, עיניים, מחלות צוואר, ראש וכירורגיית וגרון אוזן אף מחלות
ראומטולוגיה, אונקולוגיה, כירורגיה, ומין, עור מחלות וגינקולוגיה, יילוד מיון,

זיהומיות; גריאטריה,שיקום, מחלות

חובה; פנימית - לרפואה במחלקה חודשים - 12

חובה; ילדים - לרפואת חודשים במחלקה 6

חובה; חודשים פסיכיאטריה - 3

המדריך;  בפיקוח המשפחה לרפואת במרפאה אחרונים 12 חודשים

בבחינה ועמידה המנהל בו שהכיר  המשפחה, ברפואת  אוניברסיטאי קורס
בסיומו.";

ב' - 30, בטור בפרט (9)

הנשימה, דרכי של "פתולוגיה יבוא פנימית" "רפואה אחרי ב', משנה בפרט (1)
הפה."; חלל של פתולוגיה צוואר, ראש של פתולוגיה משפטית, פתולוגיה

תימחק; - בסופו ההערה (2)

יבוא: ב' האמור בטור במקום ,35 בפרט (10)

תקנות אלה; לפי מומחה תואר "(א) בעל

 22 סעיף לפי הכירה בו גבוהה שהמועצה להשכלה לפחות, תואר שני בעל (ב)
מאלה: באחד התשי"ח-31958, גבוהה, להשכלה המועצה לחוק

רפואי; ניהול במגמת הציבור בריאות, בריאות מערכות מינהל רפואי, ניהול

מהן - 2 שנים (ג)

בן  כללי בהנהלת בית חולים מתוכה 9 חודשים חולים, בית בהנהלת 1 שנה
פסיכיאטרי,  בית חולים מיוחד (כגון: בהנהלת ו–3 חודשים לפחות, מיטות 300
במינהל מומחה תואר בעל  מדריך  בפיקוח הכל  שיקומי),   גריאטרי,

- חובה; רפואי
__________

.191 עמ' התשי"ח, 3 ס"ח



26.7.2006 באב התשס"ו, א' ,6502 התקנות 1009קובץ

בפיקוח  חולים,  בית  שאיננו רפואי ארגון של ראשית בהנהלה  חודשים   6
- חובה; רפואי מומחה במינהל תואר מדריך בעל

מאלה:  באחד 6 חודשים

בית שאיננו רפואי של ארגון הראשית או ההנהלה כללי חולים בית הנהלת
בפיקוח - חולים  בית  שאיננו רפואי ארגון של המחוז הנהלת  או  חולים,

רפואי."; במינהל מומחה תואר בעל מדריך

של בתקופה הבחירה  מקצועות ברשימת ב', משנה בפרט ב',  בטור ,36 בפרט (11)
בסופה יבוא: שלושה חודשים,

ילדים, התפתחות הילד."; רדיולוגיית זיהומיות, "גנטיקה רפואית, מחלות

יבוא: ב' האמור בטור במקום ,38 בפרט (12)

האלה: המסלולים משלושת "אחד

ילדים; או ברפואת פנימית מומחה ברפואה תואר א.

- מהן שנים, 2 ½

- חובה; שנים ראומטולוגיה 2

חובה; ואלרגולוגיה - קלינית חודשים באימונולוגיה 3

מאלה: באחד חודשים 3

אימונולוגיה אבחנתית, רדיולוגיה אורתופדיה, ושיקום, פיזיקלית רפואה
ואלרגולוגיה. קלינית

או

מהן - ½ 5 שנים ב.

חובה; - פנימית ברפואה שנה 1

חובה; - ראומטולוגיה שנה 1

- חובה; פנימית שנים רפואה 2

חובה; ואלרגולוגיה - קלינית חודשים באימונולוגיה 3

מאלה: באחד חודשים 3

אימונולוגיה אבחנתית, רדיולוגיה אורתופדיה, ושיקום, פיזיקלית רפואה
ואלרגולוגיה; קלינית

חובה. - ראומטולוגיה שנה 1

או

 - מהן ½ 5 שנים ג.

חובה;  - פנימית רפואה 3 שנים

חובה; - ראומטולוגיה שנה 1

חובה;  - ואלרגולוגיה קלינית אימונולוגיה 3 חודשים
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מאלה: באחד חודשים 3

אימונולוגיה אבחנתית, רדיולוגיה אורתופדיה, ושיקום, פיזיקלית רפואה
ואלרגולוגיה; קלינית

חובה."; - ראומטולוגיה שנה 1

בטל; - 47 פרט (13)

יבוא: ב' האמור בטור במקום ,48 בפרט (14)

- שנים מהן 2 ½"

- חובה; ילדים שנים המטו–אונקולגיית 2 ¼

מאלה:  באחד 3 חודשים

מחלות זיהומיות." פתולוגית, אנטומיה דימות, המטולוגיה, רדיותרפיה,

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

שלו, יוכל ההתמחות מתקופת שליש השלים אלה תקנות של תחילתן שערב (א) מי .4
התמחותו. בעת תחילת עליו שחלה ההתמחות תכנית לפי התמחותו ולהשלים את להמשיך

לפני  העיקריות, לתקנות שבפרט 47 בתוספת התמחות במסלול שנמצא מתמחה (ב)  
תואר ולקבל פרט אותו לפי התמחותו את ולהשלים להמשיך יוכל אלה, בתקנות ביטולו
התקנות של הדרישות בכל  עמד אם ילדים, ואלרגולוגיית קלינית באימונולוגיה  מומחה
מיום יאוחר לא ההתמחות בבחינות ועמד בהצלחה ההתמחות את שסיים ובלבד העיקריות,

(31 בדצמבר 2007). בטבת התשס"ח כ"ב

(9 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ג
י ר ז י ן  ב יעקב   (3-222 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

שעה) (הוראת פיקוח) רמת (קביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ו-2006  ,(4 (מס'

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 7 לפי סמכותנו בתוקף  
לאמור: מצווים אנו החוק), - (להלן

שעליהם  והשירותים  המצרכים בדבר להודעה בתוספת   8 בפרט האמור  אף  (א) על .1
ז' ביום בע"מ, לישראל חברת המלח מתוצרת מחירי מלח על הפיקוח רמת תהיה ו2, פרק חל

ו'. פרק לפי במקום לחוק ה' פרק לפי (3 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז

החוק על מצרכים,  (החלת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח בצו על אף האמור (ב)  
על רמת הפיקוח תהיה התשנ"ט-31999, החוק), מתחולת מצרכים והוצאת פיקוח רמת קביעת
מפעלי ידי חברת על המיוצר מאכל, מלח בע"מ של לישראל המלח חברת שיווק בידי שירות
ו'. פרק לפי במקום לחוק ה' פרק לפי (3 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז ז' ביום בע"מ, המלח ים

תחילה

מעבר הוראות

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

.2707 עמ' התשנ"ו, 2 י"פ

.386 עמ' התשנ"ט, 3 ק"ת

שעה הוראת
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בלבד. (3 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז ז' ביום יחול 1 בסעיף האמור .2

(2 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ו'

(3-2722 (חמ

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

ישי אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

חברת מתוצרת מלח מחירי (הפחתת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
של בע"מ לישראל המלח חברת בידי שיווק ושירות בע"מ לישראל המלח

התשס"ו-2006  בע"מ), ים המלח חברת מפעלי על ידי המיוצר מאכל מלח

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(3) לפי סמכותנו בתוקף  
מצווים  אנו סעיף 13 לחוק, לפי המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), - 11996 (להלן

לאמור:

שיווק לישראל בע"מ ושירות חברת המלח מלח מתוצרת של לצרכן כולל מע"מ המחיר .1
בע"מ, המלח מפעלי ים חברת על ידי המיוצר מאכל של מלח בע"מ המלח לישראל חברת בידי
להלן מפורטים ולפיכך ,0.87% יופחת בשיעור (17 ביוני 2002)2, התשס"ב בתמוז ז' ביום שנקבע

בחבילה: בשקית או ק"ג 1 של באריזה מלח של לסוגים חדשים מחירים

המצרך
בש"ח  המחיר

מע"מ 15.5% כולל

מעולה שולחן 1.40מלח

גביש מעולה מטבח 1.40מלח

רגיל מטבח 1.35מלח

צו זה ביום ז' בתמוז התשס"ו (3 ביולי 2006). 2. תחילתו של
(2 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ו'

(3-2722 חמ

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

ישי אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

התשס"ו-2006 (אגרות), המקרקעין הודעת

 - (להלן התשל"ה-11974  (אגרות), המקרקעין לתקנות 2(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

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

__________
148 ועמ' 282. עמ' התשס"ד, ;222 עמ' התשל"ה, 1 ק"ת

תחולה

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

.3345 עמ' התשס"ב, 2 י"פ

תחילה

סכומים שינוי

הפחתה
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"תוספת
(2 (תקנה

האחרים ולשירותים לרישום האגרות יהיו להלן המנויות ובפעולות במשכנתאות בשכירות,
ההוראות שבפרק ולשאר ולהקלות להנחות לפטורים, האגרות, לשיעורי בכפוף כמפורט להלן,

הענין. שבתוספת לפי מכל הוראה אותם כחלק יראו לתקנות, אשר ב'

- והעברתן משנה שכירות שכירות, .1

- (ו) עד (ב) קטנים בסעיפים לאמור כפוף (א)

או 3%  לעסקה הצדדים עליה בין שהוסכם 3% מהתמורה - שכירות רישום (1)
השכירות במספר שנות המקרקעין של שוויים המתקבל מהכפלת מהסכום
הגבוה הסכום לפי הכל וחמש, לעשרים מחולק כשהוא המשנה שכירות או
שנה  של חלק דין חדשים, מ–107 שקלים תפחת לא שהאגרה ובלבד יותר,

כדין שנה;

שאליה המרבית את התקופה השכירות כתקופת יראו זה,  קטן סעיף לענין (2)
לשוכר. השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה יכולה

- הוגשה בקשה לרישום (ב)

הראשי הוא השוכר המקרקעין או כשבעל כאחד, ושכירות משנה של שכירות (1)
או סעיף זה; לענין ציבורי כגוף אותו אישר המשפטים ששר תאגיד המדינה או

המדינה, הוא הראשי כשהשוכר שלישית, ושכירות משנה שכירות של (2)
כאמור הוא תאגיד המשנה ושוכר לישראל, קיימת קרן או הפיתוח   רשות
107 שקלים  - האמור התאגיד של שכירותו על האגרה תהא - (1) בפסקה

חדשים.

שנשאר הזמן פרק את השכירות כתקופת יראו משנה שכירות או שכירות בהעברת (ג)
את להאריך ברירה היתה עמה השכירות המקורית, אלא שאם תקופת תום עד
התקופות כל תום  עד שנשאר  הזמן פרק  את  השכירות כתקופת  יראו  תקופתה

הברירה. יכולים להאריכה לפי שבהן

קרובו של לטובת השכירות חוזה העברת או המשנה שכירות השכירות, (ד) היתה
לא שהאגרה ובלבד הרגילה מהאגרה שליש האגרה תהא המעביר, או המשכיר

שקלים חדשים. מ–107 תפחת

בעד משתלמת שהיתה האגרה - משנה  שכירות או  שכירות רישום ביטול (ה)
השכירות תקופת תום עד משנה לפרק הזמן שנשאר שכירות או שכירות רישום

המתבטלת.

- השכירות תנאי תיקון (ו)

השכירות רישום בעד המשתלמת האגרה - השכירות תקופת הוארכה אם (1)
שהוספה; לתקופה

שכירות רישום בעד המשתלמת האגרה - השכירות תקופת קוצרה אם (2)
שנגרעה; לתקופה

שקלים חדשים. 107 - אחר מקרה בכל (3)
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- משכנתה .2

- ההלוואה סכום הגדלת או  נוספת,  משכנתה  או  משכנתה  רישום בעד  (א)
שקלים חדשים; 107

חדשים:  107 שקלים מאלה - אחד כל רישום (ב) בעד

העברת משכנתה; (1)

למשכנתה; כפוף מקרקעין העברת (2)

או המשכנתה לעסקת הצדדים בשמות או משכנתה בתנאי תיקון או שינוי (3)
החייב; בשם

או שנפטר המשכנתה בעל של ליורשו במשכנתה ההנאה טובת העברת (4)
עיזבונו. למנהל

קיימת: ממשכנתה מלא או חלקי פדיון רישום (ג)

אגרה; פטור מכל - המשכנתה לבעל במישרין הכסף משתלם אם (1)

שקלים חדשים. 107 - בלשכה מופקד הכסף אם (2)

ירושה -  .3

שקלים חדשים. 107 - פי צוואה על או ירושה על פי דין בקשה לרישום (א)

14 לחוק  בסעיף כמשמעותו בשירות שמת של אדם משפחתו בן הבקשה את הגיש (ב)
אגרה. מכל פטור - חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-21949

ויתור על פי מורישה של לאלמן או מוריש של לאלמנה במקרקעין העברת שכירות (ג)
107 שקלים  הירושה - רישום ביצוע אגב תמורה בלא נעשה הוויתור אם של יורש,

חדשים.

עיזבון, מקרקעי רישום של  במקרה גם תשולם זה לפי סעיף המשתלמת האגרה (ד)
וגם העיזבון מנהל או האפוטרופוס שם  על  רישום, הטעונה בהם זכות של או
במקרקעי עיזבון  מנהל או אפוטרופוס בידי שבוצעה עסקה רישום של  במקרה
רישום בעד על האגרה נוסף האגרה תשולם האחרון במישרין; במקרה העיזבון

עליה. מקרקעין שחל רכישת מס עסקה או אותה

ירושה פי צו על ליורש עיזבון, מאפוטרופוס, או ממנהל במקרקעין העברת זכות (ה)
שקלים חדשים. 107 -

תשולם שנפטר, שוכר של  יורשו שם על במקרקעין שכירות רישום  של במקרה (ו)
מפקח של דעתו להנחת  שהוכח  ובלבד ,1 סעיף לפי  ולא  זה סעיף לפי  האגרה 
החדשה והשכירות השוכר במות תנאיה מכוח נתבטלה הקודמת השכירות כי

התקופה. ליתרת נרשמת

עיזבון -  מנהל מינוי או צוואה קיום צו על הערה רישום .4

אחרת  אגרה על כל נוסף חדשים,  107 שקלים בסך אגרה תשולם ההערה רישום עם
פעם אלא אחד עיזבון לגבי הערה אגרת לגבות אין אולם זו, תוספת לפי המשתלמת

בלבד. אחת
__________

.13 עמ' התש"ט, 2 ס"ח
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ואיחוד -  (פרצלציה) פיצול .5

בפיצול. שנוצרה כל חלקה בעד חדשים שקלים 107 - פיצול בעד (א)

עם  אחרת או עם המתאחדת חלקה כל בעד 107 שקלים חדשים - איחוד בעד (ב)
אדם. אותו של בבעלותו החלקות היו אם מאוחדת, לחלקה אחרות

משותפים -  בתים .6

חדשים בשקלים
- משותף בית רישום (א)

הבתים המשותפים  בפנקס בית בקשה לרישום (1) בעד

דירה  כל לגבי כאמור, הבית רישום (2) בעד

107

63

- רישום צו תיקון (ב)

רישום  צו לתיקון הבקשה (1) בעד

טענות הגשת עם (2)

התיקון  דירה שהוספה בצו כל (3) לגבי

107

107

63

- המשותפים הבתים בפנקס הרישום ביטול (ג)

לביטול הבקשה בעד (1)

טענות הגשת עם (2)

הביטול צו מתן מיום שבועיים  ובתוך  הרישום בוטל (3)
הבתים בפנקס מחדש הבית  לרישום  בקשה הוגשה
הביטול כי של מפקח דעתו והוכח להנחת המשותפים,
הוועדה של  הוראה בביצוע קשורים מחדש והרישום 
הבקשה יהיו ממנה, או נובעים ולבניה לתכנון המקומית

פטורים מאגרה; והרישום לרישום מחדש

האמורה השבועיים תקופת את להאריך רשאי המפקח
כן. לעשות הצדק מן כי נוכח אם

107

107

- מוסכם תקנון רישום (ד)

בשקלים  62 לחוק בסעיף כאמור מוסכם תקנון רישום בעד (1)
חדשים

107

בתקנון שנרשם תיקון בעד רישום (2)107

- בסכסוכים הכרעה (ה)

החוק של ו' לפרק ד' סימן לפי בסכסוך להכרעה בהליכים
בבית משפט אגרות המשתלמות החלות על יחולו ההוראות

אזרחית. בתביעה בהליכים השלום

מאגרה. פטור - נציגות ומינוי נציגות למנות בקשה (ו)

ממוחשב אחר - ומידע מפנקסים וממסמכים והעתקים 7. (א) נסחים
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חדשים בשקלים
או או זכות  נכס כל מרישום מאושר נסח או בעד העתק מאושר

- מסמך הקשור בו

מהם  חלק או 60ל–20 דפים

הנוספים   60לכל  הדפים

 - משותף בבית הדירות של מרוכז נסח (א1) בעד

מהם  חלק או 106ל–20 דפים

הנוספים הדפים 106לכל

זכות או במידע על רישום כל נכס צפיה 10(ב)

שנצפה ושהוגשה או זכות נכס כל מאושר מרישום בקשה לנסח (ג)
- הצפיה מן בתוך שעה מידע אלקטרוני שירותי לספק

מהם  חלק או 50ל–20 דפים

60לכל הדפים הנוספים  

שנצפה, ושהוגשה משותף בבית הדירות של מרוכז בקשה לנסח (ד)
- הצפיה מן בתוך שעה מידע אלקטרוני שירותי לספק

מהם חלק או דפים ל–20

לכל הדפים הנוספים                                         

96

106

שירות  כל בעד - אחר ממוחשב 106(ה) מידע

עיון - .8

60בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון      

תיקון בפנקס -  .9

(ניהול  90 לתקנות המקרקעין  בתקנה כאמור מפקח של צו פי על בפנקס, תיקון (א)
של  בעטיו נגרמה הטעות אם הרישום), תקנות - התש"ל-31969 (להלן ורישום),

שקלים חדשים. 107 - - פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר הרשם

מאגרה. פטור - לחוק 135 סעיף פי על רישום, חידוש (ב)

הממונה או הוראות פי על או מוסמך, משפט בית הוראות פי על תיקון (ג) מבוצע
הפעולה. מהות לפי האגרה תשולם אחרת, מוסמכת רשות

המקרקעין -  רישום ללשכת מחוץ שירות ביצוע .10

בביצוע  משתתפים אם חדשים; 217 שקלים - הוא עובד אחד אם מבצע השירות (א)
נוסף. עובד כל בעד חדשים שקלים 217 של תוספת - אחד מעובד יותר

מלוא האגרה תיגבה אחדים - בתיקים או אחדים מבוצע במקומות אם השירות (ב)
וכל תיק. מקום לגבי כל

__________
.657 עמ' התש"ל, 3 ק"ת
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הנאה -  זיקת רישום .11

החלקה  לגבי  רישום כל  בעד  חדשים, שקלים   107 - הנאה זיקת  רישום בעד  (א)
הזכאית. החלקה לגבי רישום כל ובעד הכפופה

לגבי החלקה הכפופה מחיקת רישום כל בעד - זיקת הנאה בעד מחיקת רישום (ב)
שקלים חדשים. 63 - הזכאית החלקה לגבי רישום מחיקת כל ובעד

במקרקעין -  זכות של או מקרקעין של ראשון רישום .12

הזכות. של או המקרקעין של משוויים 2%

אזהרה -  הערת .13

- אזהרה רישום הערת בעד (א)

שקלים חדשים. 107 - כל רישום בעד (1)

הבתים בפנקס להירשם העתיד בבית דירה האזהרה הערת נושא היה (2)
בעד רישום  107 שקלים חדשים - מספר חלקות על נבנה המשותפים והבית

החלקות. כל על האזהרה הערת

יוקמו או שהוקמו בתים מספר מתוך בבית דירה האזהרה הערת נושא היה (3)
ייחס  הרישום את שהמבקש ובלבד חדשים, 107 שקלים חלקות - על מספר

הבית. ייבנה שעליהן לחלקות או לחלקה ההערה את

שקלים חדשים. 63 - הצדדים בקשת פי על אזהרה, הערת מחיקת בעד (ב)

כשרות -  הגבלת על הערה .14

שקלים חדשים. כל רישום - 107 בעד כשרות, הגבלת בדבר הערה רישום בעד    

בהסכמה -  הצורך על הערה .15

שקלים חדשים. 107 - רישום בעד כל בהסכמה, הצורך על רישום הערה בעד (1)

שקלים חדשים. 63 - מחיקה בעד כל בהסכמה, הצורך על מחיקת הערה בעד (2)

אגרת בקשה -  .16

בקשה לנסח רישום) למעט הרשם ( של אחר לשירות עסקה או בעד בקשה לרישום (א)
. השירות או המשתלמת בעד הרישום על האגרה נוסף  חדשים, שקלים 27 -

המסמכים כי הרשם והחליט במקרקעין פעולה או עסקה לרישום בקשה הוגשה (ב)
בעד (א), קטן בסעיף - תשולם האגרה שנקבעה קבילים אינם לבקשה שצורפו

מתוקנים. מסמכים אליה לכשיצורפו שתוגש נוספת בקשה

עסקה -  לרישום הסמכות מקום שינוי .17

הפנקסים מוחזקים הלשכה שבה של הרשם מן עסקה הסמכות לרישום העברת בעד (א)
עסקה. לכל חדשים שקלים 107 - הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת

העסקה, הושלמה לא מכן זה והועברו התיקים, ולאחר סעיף לפי האגרה שולמה (ב)
מקצתה. או כולה להחזירה, הממונה החליט כן אם אלא האגרה, תוחזר לא

- שם שינוי .18

אגרה. מכל פטור התשט"ז-41956, ששונה לפי חוק השמות, שם רישום
__________

.94 עמ' התשט"ז, 4 ס"ח



26.7.2006 באב התשס"ו, א' ,6502 התקנות 1017קובץ

- זכות שפקעה של מחיקת רישום .19

שקלים חדשים. 63 - שפקעה זכות הרישום של מחיקת בעד

רישום זכות קדימה -  .20

שקלים חדשים. 107 - לכל רישום זכות קדימה, בעד רישום (א)

שקלים חדשים. 63 - לכל מחיקה קדימה, זכות של רישום בעד מחיקת (ב)

חדשים." שקלים בתוספת זו - 107 אגרה נקבעה להם שירות שלא וכל כל רישום .21

(18 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ב
שילה 3-648)                                                     משה (חמ

                                     המנהל הכללי של משרד המשפטים (בפועל)

התשס"ו-2006 משפחה (אגרות), המשפט לעניני בית הודעת

התשנ"ו- (אגרות), משפחה לעניני המשפט בית לתקנות תקנה 4(ד) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - 11995

נובמבר בחודש  שפורסם לעומת המדד ,2006 מאי בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ו (1 ביולי  בתמוז ה' ביום החל והשניה לתקנות, הראשונה התוספות נוסח 2005, יהיה

כדלקמן: ,(2006

ראשונה תוספת
ו–4) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

קצוב כסף לסכום תביעה 1% מהסכום 1.
ולא כערכו הנתבע

מ–406 פחות

תביעה לרבות קצוב, רכוש שאינה לסכום כסף בעניני תביעה כל .2
רכוש ולמתן בעניני הצהרתי דין לפסק שיתוף, לפירוק לאיזון משאבים,

יהיו הרכוש אשר פריטי ומספר הסעדים מספר חשבונות, יהיו

2,425

בוטל .3

צוואה קיום צו או ירושה צו למתן התנגדות .4812

ירושה צו לתיקון או ביטול בקשה 4835א.

עיזבון מנהל למינוי בקשה 4835ב.

או ביטול, הפחתה או מדור, לרבות הגדלה, מזונות תביעה בענין .5
מן או העיזבון מן מדור או למזונות תביעה שיפוי, שלישי, לצד הודעה

אלה חוץ בענינים פסק וכן אכיפת היורשים

200

תלויה תביעה אין הסכם כאשר לרבות אישור אחרת תביעה כל .6
משפחה המשפט לעניני בבית ערעור בענין או ועומדת

406

בכתב בקשה .7200

__________
.404 עמ' התשס"ג, ;1293 עמ' התשנ"ח, ;8 עמ' התשנ"ו, 1 ק"ת

שינוי אגרות
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חדשים בשקלים

שופט בפני צוואה עשיית .8431

הירושה לחוק 68(ב) סעיף לפי צוואה הוכחת .9431

שנה מיום שניתן כשעברה משפט, בית בארכיון עיון בתיק המצוי .10
רצופים שבועיים של קצובה לתקופה הדין, פסק

24

המשפט בית שבתיק מסמך מכל מאושר העתק לכל עמוד11. 4.39

לעניני רשם  או לפועל הוצאה ראש רשם, החלטת על ערעור  .12
הירושה בחוק כמשמעותו ירושה

431

שניה תוספת
ו–4(א)) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

למעט בתוספת הראשונה המפורטות פרוטוקול בתובענות אגרת
לתוספת הראשונה 8 פרט לפי הליכים

"61

(29 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ג'
פט שו , ן קו או בעז  (3-2659 (חמ

משפט מחוזי נשיא בית                                                                                   

המשפט בתי מנהל

התשס"ו-2006 ,(3 סניגור) (מס' טרחת שכר (התאמת הפלילי הדין הודעת סדר

- (להלן התשל"ד-11974 הפלילי, הדין סדר לתקנות 4(ו)(4) תקנה  לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: אני מודיע התקנות),

התשס"ו בתמוז ה' החל ביום יהיו, לתקנות 4(א) תקנה לפי סניגור טרחת שכר שיעורי .1 
כדלקמן: (1 ביולי 2006),

חדשים בשקלים

(1) בבית משפט שלום -

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)670

825(2) מעצר עד תום ההליכים         

947(3) אישום בעבירה שהיא חטא       

1,261(4) אישום בעבירה אחרת          

2,872(5) אישום בעבירה של גרימת מוות     

מוות    גרימת של 2,128(6) טיעון לעונש בעבירה

בפסקת כאמור מהענינים אחד  בכל  נוספת לישיבה  (ב)
ישיבה (א), לכל 324משנה

שיעורי העלאת
טרחת שכר

סניגורים

__________
333 ועמ' 645. עמ' התשס"ו, ;710 עמ' התשמ"ט, ;998 עמ' התשמ"ה, ;1200 עמ' התשל"ד, 1 ק"ת
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חדשים בשקלים

מחוזי - משפט (2) בבית

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)789

1,419(2) מעצר עד תום ההליכים         

2,872(3) משפט פלילי                

(4) ערעור פלילי -              

1,419(אא) על פסק הדין             

825(בב) על גזר הדין בלבד         

בפסקת כאמור מהענינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
670משנה (א), לכל ישיבה          

העליון - המשפט (3) בבית

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת שחרור בערבות או מעצר, (1)1,419

(2) ערעור פלילי -

2,576(אא) על פסק הדין             

1,419(בב) על גזר הדין בלבד         

בפסקת כאמור מהענינים אחד  בכל  נוספת לישיבה  (ב)
ישיבה (א), לכל 1,142משנה

(29 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ג'
פט שו , ן קו או בעז  (3-245 (חמ

משפט מחוזי נשיא בית                                                                                   

המשפט בתי מנהל

התשס"ו-2006 (אגרות), לעבודה הדין בית הודעת

התשכ"ט-11969  (אגרות), לעבודה הדין בית לתקנות תקנה 18א(ד) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

נובמבר בחודש  שפורסם לעומת המדד ,2006 מאי בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ו (1 ביולי 2006), בתמוז ה' ביום הראשונה לתקנות, החל התוספת נוסח 2005, יהיה

כדלקמן:
"תוספת ראשונה

(2 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

קצוב כסף לסכום תביעה הגשת הנתבע 1. 1% מהסכום
כערכו בעת הגשת
ההליך ולא פחות

מ–59

האגרות שינוי

__________
.407 עמ' התשס"ג, ;1934 עמ' התשמ"ד, ;2114 עמ' התשכ"ט, 1 ק"ת
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האגרה בשקלים חדשים

בכסף לביטוי בו אינו ניתן ששווי הסעד המבוקש הליך הגשת .2
אגרה לו נקבעה ולא ביניים הליך שאינו והליך

59

מועד להארכת בקשה לרבות הארצי, הדין לבית בקשה הגשת .3
דין פסק ביצוע לעיכוב ובקשה

59

אזורי דין בית של דין פסק של ערעור הגשת האגרה4. מחצית
משתלמת שהיתה
הערעור היה אילו
פחות ולא תובענה

מ–59
על צו בהליך ביניים הגשת ערעור על החלטה או .559

הדין בית בתיק מסמך הנמצא מכל העתק בעד לכל עמוד6. 1.41 
ממנו חלק או

כמתאים למקור העתק בעד אישור לכל עמוד7. 1.41 
ממנו" חלק או

(29 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ג'
פט שו , ן קו או בעז  (3-813 (חמ

משפט מחוזי נשיא בית                                                                                   

המשפט בתי מנהל

טעות תיקון

התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ו-2006, מס' 3), האזרחי (תיקון סדר הדין בתקנה 4 לתקנות  
- 834 עמ' התשס"ו, ,6490

להיות צריך תביעה," כתב תביעה, כתב "החלות על במקום החדשה, 53(ג) בתקנה (1)
תביעה"; כתב על "החלות

לו  "שהומצא להיות צריך שכנגד" הגנה כתב לו "שהומצא במקום 56 החדשה, בתקנה (2)
שכנגד". תביעה כתב

(3-1778 (חמ




