
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

214 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה) (תיקון), (הוראת מועצות) (ניהול הדת היהודיים שירותי תקנות

214 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), המכס תקנות

215   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2007 ,(2 מס' (תיקון התעבורה תקנות

217   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2007 ,(3 מס' (תיקון התעבורה תקנות

219 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מיוחד), רישיון מתן בעד (אגרה ושידורים) (בזק התקשורת הודעת

219   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2007 ואגרות), מסמכים דין, סדרי הלשכה, (נוהלי הפטנטים הודעת

(שינוי לביטול) ובבקשה בהתנגדות לצו לצו, בבקשה דין סדרי - תקופת הגנה (הארכת הפטנטים הודעת
221 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   סכומים),

222 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המדגמים, הודעת

223 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   נוטריון), (אגרות הנוטריונים הודעת

223   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2007 עסק, שמות רישום הודעת

224 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מקרקעין, שמאי הודעת

225 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   רישיון), (אגרות שמירה ושירותי פרטיים חוקרים הודעת

225 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), החברות הודעת

226 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ואגרות), (רישום השותפויות הודעת

227 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   במקרקעין, המתווכים הודעת

227 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), המקרקעין הודעת

233 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   חשבון (אגרות), רואי הודעת

234 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   השניה), התוספת (עדכון האזרחי הדין סדר הודעת

235 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), לעבודה הדין בית הודעת

20 בדצמבר 2007 6630 התשס"ח בטבת י"א
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(תיקון), שעה) (הוראת מועצות) (ניהול היהודיים הדת שירותי תקנות
התשס"ח-2007

התשל"א- משולב], [נוסח היהודיים הדת שירותי לחוק סעיף 15 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני החוק), - (להלן 11971

התשס"ד- שעה),  (הוראת מועצות) (ניהול היהודיים הדת שירותי לתקנות  2 בתקנה .1
שנים". "חמש יבוא חודשים" וארבעה שנים "שלוש במקום ,22004

בחשוון התשס"ח (17 באוקטובר 2007). ה' ביום אלה תקנות 2. תחילתן של

(23 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ג
אולמרט ד  אהו (3-244 (חמ

הממשלה ראש
__________

.1642 עמ' התשס"ד, י"פ ;143 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשל"א, עמ' 130;

855 ועמ' 1094. עמ' ,608 עמ' התשס"ז, ;822 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ד, עמ' 704 ועמ' 928;

התשס"ח-2007 (תיקון), המכס תקנות

אלה: תקנות מתקין אני המכס1, לפקודת ו–232 70(ב) לפי סעיפים 68(א), בתוקף סמכותי  

ההגדרה  במקום העיקריות), התקנות - לתקנות המכס, התשכ"ו-21965 (להלן 12 בתקנה .1
מישראל" יבוא: לחוזרים "מחסן מסירה

יבשתי, במעבר או בין–לאומי בנמל סגור מחסן - מישראל" לחוזרים מסירה ""מחסן
טובין של להחסנתם המיועדים 30ב, לתקנה בהתאם מסלולים הותקנו שבהם
ולבעל מישראל ליוצאים נמכרו שהטובין ובלבד לישראל, לחוזרים ולמסירתם
מעבר או באותו נמל מישראל ליוצאים למכירה למחסן רישיון המחסן גם רישיון

המחסן;". נמצא שבו יבשתי

לציון)" (ראשון "מרכז יבוא אביב-יפו"  "תל במקום  העיקריות, לתקנות 14(א) בתקנה .2
הירדן". נהר מעבר "מסוף יבוא "אילת" ואחרי

ג' - בטור 1, בטבלה, בסעיף השביעית לתקנות העיקריות, בתוספת .3

הירדן"; נהר מעבר "מסוף יבוא גוריון" "בן אחרי בכותרת, (1)

המכס"; "מבית יבוא יבשתי" מעבר "מתחום במקום ,(2)7 פרט מול (2)

יבשתי". מעבר "או מסוף יבוא נמל בין–לאומי" "בתחום אחרי ,9 בפרט (3)

(4 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ד
ן בר–או ני  ו ר (3-25 (חמ

האוצר שר
__________

.39 עמ' חדש 3, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.1147 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274;

2 תיקון תקנה

תחילה

12 תיקון תקנה

14 תיקון תקנה

התוספת תיקון
השביעית
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התשס"ח-2007 ,(2 מס' (תיקון התעבורה תקנות

ועדת  ובאישור הפקודה), - (להלן התעבורה1  לפקודת  70 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת  של  הכלכלה

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977,

- העיקריות) התקנות - (להלן לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 1 בתקנה .1

יבוא: כולל" "אורך ההגדרה אחרי (1)

על עולה אינה המותרת המרבית המהירות שבו אזור - תנועה" מיתון ""אזור
ביציאה  ג-53  ובתמרור אליו בכניסה ג-52 בתמרור מסומן והוא קמ"ש 30

ממנו";

המילים עד סימן" וכל "תמרור במילים החל הקטע במקום תנועה", "הסדר בהגדרה (2)
בדרך או כדין מוצב או בנוי, סלול התקן או אות, או וכל סימן "תמרור יבוא "או מופעל"

הדרך"; בתחום כל עצם אחר המוצב לרבות בה, מופעל

אגף הרכב" יבוא: אחרי הגדרת "מנהל (3)

אחר תת–קרקעי מעבר או מסילה,  או לכביש מתחת העוברת  דרך - ""מנהרה"
המציין אותה". תמרור שלפניו הוצב רכב, המיועד למעבר

יבוא: בסופו ג' בסימן הראשון, בפרק העיקריות, לתקנות ב' בחלק .2

תעתיק התעתיק,"כללי כללי פי על  ייכתבו  תמרורים גבי על  המופיעים  שמות 19א.
ללשון האקדמיה עליהם שהחליטה ולכתב ערבי5, לטיני לכתב מכתב עברי
התשי"ג-61953, העברית, ללשון העליון המוסד לחוק 10 סעיף לפי העברית

התעבורה." על המפקח בהנחיות ושפורטו

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום העיקריות, לתקנות 28 בתקנה .3

ברכב - הנוהג בתנועה, שהרכב (1) בעת "(ב)

באמצעות אלא ברכב בהם ישתמש ולא נייד, או קבוע בטלפון יאחז לא (א)
דיבורית;

;(s.m.s) מסרון יקרא או ישלח לא (ב)

- זו משנה בתקנת (2)

שאם ובלבד בו אחיזה בלא בטלפון  שימוש המאפשר  התקן - "דיבורית"
את המונע יציב באופן ברכב יונח  הטלפון  בטלפון, מצוי ההתקן

נפילתו;

לחצנים לחיוג." בו קיימים אשר לתקשורת המיועד מכשיר "טלפון" -

לרבות - "צומת" זו, משנה תקנת "לעניין יבוא בסופה העיקריות, לתקנות 36(ד) בתקנה .4
אחר". כביש עם מפגש

__________
.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.38 עמ' התשס"ח, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

5 י"פ התשנ"ד, עמ' 2442.

6 ס"ח התשי"ג, עמ' 168.

1 תיקון תקנה

19א הוספת תקנה

28 תיקון תקנה

36 תיקון תקנה
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יבוא: משנה (ב) לתקנות העיקריות, אחרי תקנת 39יא בתקנה .5

במנהרה." בקלנועית אדם ינהג לא "(ב1)

יבוא: (5) פסקה אחרי העיקריות, לתקנות 47(ה) בתקנה .6

היציאה  אחרי או 50 מטרים מנהרה לפני 50 מטרים או בתוך במנהרה הוא נמצא (6)"
המנהרה." מן

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 52 בתקנה .7

תנועה; מיתון באזור (15)"

במנהרה." (16)

- העיקריות לתקנות 54 בתקנה .8
(א) - משנה (1) בתקנת

תימחק; המילה "וטיולית" - ,(2) בפסקה (א)

"וטיולית"; יבוא בסופה הרכב", "סוג בטור ,(3) בפסקה (ב)

תימחק; - (4) פסקה (ג)

תנועה", ובמקום מיתון באזור "או משולב" יבוא "ברחוב אחרי (ב), בתקנת משנה (2)
קמ"ש"; 30" קמ"ש" יבוא 25"

(ד) - משנה (3) בתקנת

יימחקו; התנועה" - בטיחות המילים "מטעמי ,(1) בפסקה (א)

תימחק; - (3) פסקה (ב)

יבוא: (ה) משנה תקנת אחרי (4)

מרבית מותרת מהירות דרך רשאית לקבוע בקטע המרכזית רשות התימרור "(ה1)
שתיקבע המרבית המותרת (א), ובלבד שהמהירות משנה האמור בתקנת מן השונה

להלן: המפורט על תעלה לא

קמ"ש; 80 - עירונית בדרך (1)

קמ"ש; 90 - מהירה ושאינה דרך שאינה עירונית בדרך (2)

קמ"ש." 110 - מהירה בדרך (3)

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 64 בתקנה .9

קדימה זכות ייתן סמוך, לנתיב לסטות ועליו מסתיים נסיעתו שנתיב רכב נוהג "(ו)
לסטות." מבקש הנוסעים בנתיב שאליו הוא רכב לכלי

50 מטרים לפניה  בתחום "או יבוא בסופה ,(11) בפסקה העיקריות, לתקנות 72(א) בתקנה .10
לאחריה." או

זעיר אוטובוס "שאינו יבוא אוטובוס" "למעט אחרי העיקריות, לתקנות 83א(ב) בתקנה .11
פרטי".

יבוא: (ב) משנה תקנת אחרי העיקריות, לתקנות 84 בתקנה .12
הגנה צבא קצין רכב בידי רישיון לו שניתן ברכב (ב), בתקנת משנה האמור אף על "(ב1)
על העולה במספר נוסעים להסיע מותר הרישוי, כרשות סמכות לו שהואצלה לישראל

39יא תיקון תקנה

47 תיקון תקנה

52 תיקון תקנה

54 תיקון תקנה

64 תיקון תקנה

72 תיקון תקנה

83א תיקון תקנה

84 תיקון תקנה
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פקודות פי על יהיה הסעתם ואופן שמספרם ובלבד (ב) משנה בתקנת האמור המספר
הצבא."

יבוא: העיקריות לתקנות 117 תקנה אחרי .13

הליכה "איסור
במנהרה

ילדים, עגלת עגלת עגלת יד, יסיע בה במנהרה, לא אדם לא ילך 117א.
בה." העובר הכביש יחצה את חולים ולא כיסא או חולים

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 129 בתקנה .14

במנהרה." אדם על אופניים ירכב לא "(ג)

ו–(ג)". "129(א) יבוא "129(א)" לתקנות העיקריות, במקום 135 בתקנה .15

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 138 בתקנה .16

העובר בה". את הכביש עמו יחצה במנהרה ולא חיים אדם בעל יוליך "(ד) לא

עד התאורה"  "ובזמן במילים החל הקטע במקום העיקריות, לתקנות 152(ד)  בתקנה .17
רשות שנתנה להנחיות יהיו בהתאם כאמור והסימון יבוא "הגידור כאמור" "מהבהב המילים

התימרור".

ותחילתה  פרסומן, מיום 45 ימים 3(ב)(1)(ב), יהיה תקנה למעט אלה, תקנות של תחילתן .18
חודשים מיום פרסומה. 3 יהיה 3(ב)(1)(ב) תקנה של

(6 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ו
פז מו ל שאו (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר

התשס"ח-2007 ,(3 מס' (תיקון התעבורה תקנות

ובאישור  הפקודה),   - (להלן התעבורה1  לפקודת  ו–70 4 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977,

יבוא: העיקריות), התקנות - (להלן לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 269 תקנה אחרי .1

או חובה "החלת
איסור

יראו 282(א)(4), תקנה לפי לכביש עלייתו מועד ברישיונו שצוין רכב 270א.
של הייצור לשנת והמתייחסים אלה בתקנות הקבועים איסור או חובה

לכביש." עלייתו למועד כמתייחסים הרכב,

יבוא: (3) פסקה במקום העיקריות, לתקנות 282(א) בתקנה .2

ותיתן  רכב תרשום הרישוי רשות ואולם ייצורו; ממועד 12 חודשים טרם חלפו (3)"
מאלה: אחד בו התקיים אם האמורה, התקופה בחלוף אף רישיון עליו

בהנחיות המוגדר  ייצורו, תהליך והושלם  יצרנים  כמה בידי יוצר הרכב   (א)
במשרד הרכב באגף  הציבור לעיון המופקדות  ,(EC) האירופית הקהילה מדינות

הוספת תקנה
117א

129 תיקון תקנה

135 תיקון תקנה

138 תיקון תקנה

152 תיקון תקנה

תחילה

הוספת תקנה
270א

282 תיקון תקנה

__________
.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.?? עמ' התשס"ח, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;
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המשרד, של האינטרנט ובאתר של המשרד, הרגילות העבודה בשעות התחבורה,
בשלבים) כדלהלן: שיוצר רכב (להלן - (multi-stage) בשלבים שיוצר כרכב

 N רכב מסוג ק"ג,  על 3,500  עולה המותר הכולל M שמשקלו רכב מסוג (1)
המסווגים O4–ו O3 מסוג  ורכב ק"ג  8,000 על עולה המותר הכולל שמשקלו
- עבודה כרכב או ירי ממוגן כרכב כאמבולנס, מסוכנים, חומרים להובלת  כרכב

שלהם; השלדה ייצור ממועד חודשים 24 חלפו שטרם

על עולה המותר הכולל ומשקלו אש כיבוי ייעודו אשר עבודה רכב (2)
הכולל  שמשקלו עגורן, ייעודו משאבת בטון, אשר עבודה ורכב 15,000 ק"ג
השלדה  ייצור ממועד חלפו 30 חודשים שטרם - 25,000 ק"ג על עולה המותר

שלהם;

כמשמעותו  אישי ביבוא מסוג L שיובא רכב M1 או מסוג פרטי רכב הוא הרכב (ב)
אם  או ייצורו, ממועד 24 חודשים חלפו וטרם התשס"ו-52006, חופשי, יבוא בצו
בדרכים לתנועה לראשונה הרכב נרשם שבו מהמועד - ידוע אינו ייצורו מועד

חוץ; במדינת

ממועד  4 שנים חלפו וטרם חוזר תושב או חוץ תושב תייר, בידי יובא הרכב (ג)
לראשונה לתנועה נרשם שבו מהמועד אינו ידוע - ייצורו מועד אם או ייצורו, או

חוץ; במדינת בדרכים

נציג האומות המאוחדות, או נציגות של או חדש, נציג בידי עולה הרכב יובא (ד)
חוץ; מדינת של נציגות או

לתקופה יבוא רישיון  עליו שניתן רכב או שיובא אספנות רכב הוא  הרכב (ה)
קצובה;

 12 חלפו וטרם ישראל, משטרת של או לישראל הגנה צבא של הוא הרכב (ו)
ייצורו. ממועד שנים

ניידת; ומכונה שטח רכב ,T למעט רכב מסוג - בפסקה זו, "רכב"

להלן: כמפורט לכביש הרכב עליית מועד הרכב ברישיון יצוין (4)

- חוץ במדינת בדרכים לתנועה נרשם ושלא לראשונה, בארץ הנרשם ברכב (א)
מבין המוקדם הרכב, ייצור ממועד חודשים עשר שנים או בארץ הרכב רישום מועד

השניים;

חוץ במדינת בדרכים לתנועה בעבר ושנרשם לראשונה, בארץ הנרשם ברכב (ב)
לתנועה לראשונה הרישום ממועד או הרכב ייצור ממועד חודשים עשר שנים -

השניים; מבין החוץ, המוקדם במדינת בדרכים

לתנועה בעבר נרשם ולא לראשונה בארץ שנרשם בשלבים, שיוצר ברכב (ג)
מועד - הייצור תהליך להשלמת ועד הרכב ייצור מועד - חוץ במדינת בדרכים

רישום הרכב בארץ;

ייצור הרכב הושלם שבו היום האחרון בחודש ייצור" - "מועד זו, בתקנת משנה
העניין." לפי השלדה, או

__________
התשס"ו, עמ' 782. 5 ק"ת שיעורי-מק"ח,
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יבוא: העיקריות לתקנות 283 תקנה אחרי .3

על  "הגבלה
העברת בעלות

נציגות או נציג בידי שיובא  ברכב  בעלות  לראשונה,  תועבר לא 283א.
כמשמעותו  לכביש הרכב עליית ממועד 12 שנים חלפו מדינת חוץ, אם של
אם - האומות המאוחדות נציג של בידי שיובא  וברכב 282(א)(4), בתקנה
בעלות  על העברת יחול לא זו בתקנה האמור מהמועד האמור; 5 שנים חלפו
העברת על או חוץ מדינת  לנציג של חוץ מדינת  נציג של בבעלות ברכב
האומות של לנציג  המאוחדות האומות  של  נציג בבעלות ברכב  בעלות

המאוחדות."

באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008). כ"ה ביום אלה 4. תחילתן של תקנות

(11 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ב'
פז מו ל שאו (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר

מיוחד), רישיון מתן בעד (אגרה ושידורים) (בזק התקשורת הודעת
התשס"ח-2007

מתן רישיון  (אגרה בעד ושידורים) תקנה 5 לתקנות התקשורת (בזק לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - מיוחד), התשס"ב-12001

,2005 אוקטובר חודש של המדד לעומת ,2007 אוקטובר חודש של המדד  עליית עקב .1
שלוש לתקנות, חמשת אלפים 2(א) בתקנה הנקוב  האגרה סכום יהיה  ,1.99% של בשיעור

(1 בינואר 2008). התשס"ח בטבת ג', כ"ג ביום החל שקלים חדשים, ותשעים מאות

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
ן ו ר ג ם י חי (3-2371 (חמ

ורישוי להנדסה בכיר כללי מנהל סגן
במשרד התקשורת

__________
.233 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשס"ב, עמ' 121;

ואגרות), מסמכים סדרי דין, (נוהלי הלשכה, הפטנטים  הודעת
התשס"ח-2007

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 התנודות עקב .1 
כדלקמן: (1 בינואר 2008), בטבת התשס"ח כ"ג

שניה "תוספת
(6 (תקנה

חדשים בשקלים

לחוק 11(א) סעיף לפטנט לפי הגשת בקשה עם .1940

הוספת תקנה
283א

תחילה

בסכום שינוי
האגרה

סכומים הגדלת

__________
239 ועמ' 921. עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104;
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חדשים בשקלים

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

210

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

210

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

210

לחוק 69 סעיף לפי סופר בפירוט טעות בקשה לתיקון הגשת עם 210(ד)

35(א) תקנה פטנט, לפי בקשת של אתר על לבחינה הגשת בקשה עם .3629

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

629

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

629

לחוק 29 או 65 סעיפים פירוט לפי לתיקון הגשת בקשה עם 629(ג)

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

629

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,

138

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

279

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

1,679

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

3,501

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

4,198

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

9,102

48ד(א) לחוק סעיף לפי לאומית אגרה .7940

48ב(א) לחוק סעיף לפי מסירה אגרת .8490

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

210

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

39
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חדשים בשקלים

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

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

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-884 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

לצו, בהתנגדות  דין בבקשה - סדרי תקופת הגנה (הארכת הודעת הפטנטים
התשס"ח-2007 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"ח כ"ג בטבת ביום החל לתקנות שבתוספת האגרה סכומי יהיו השינוי במדד, עקב .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008),

האגרה סכום
חדשים בשקלים

2(ב)(5)) אגרת בקשה (תקנה (1)938

7(א)(1)) אגרת הארכה (תקנה (2)2,520

- 7(א)(2)) (תקנה הארכה אגרת

ראשונה תום שנת הארכה לפני 3,024(א)

שניה הארכה שנת תום לפני 3,628(ב)

שלישית תום שנת הארכה לפני 4,353(ג)

רביעית תום שנת הארכה לפני 5,225(ד)

סכומים שינוי

__________
.923 עמ' התשס"ו, ;167 עמ' התשס"א, 1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 996;
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האגרה סכום
חדשים בשקלים

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

631

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

1,261

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-2846 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                  המנהל

התשס"ח-2007 המדגמים, הודעת

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 בינואר 2008), בטבת התשס"ח כ"ג

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

חדשים בשקלים

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

163

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

346

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)

672

42(ג) תקנה לפי מדגם של להחזרת תוקפו בקשה הגשת עם 672(ב)

הגנה - תקופת הארכת 5. בעד

לפקודה (2)33 סעיף פי על 374(א)

לפקודה (3)33 סעיף פי על 743(ב)

__________
.925 עמ' התש"ס, ;442 עמ' התשנ"ז, 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

בעד כל עניין ,64 לפי תקנה טענות להשמיע הודעה הגשת (א) עם .8209

48 תקנה לפי הרשם לפני טענות להשמיע בקשה הגשת עם 133(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

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
ועם נ ר  מאי  (3-375 (חמ

המסחר וסימני המדגמים הפטנטים, רשם                                                                                   

התשס"ח-2007  הנוטריונים (אגרות נוטריון), הודעת

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

כ"ג  ביום החל לתקנות ו–2  1 תקנות נוסח יהיה  לצרכן,  המחירים במדד  העליה  עקב .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008), התשס"ח בטבת

רישיון 5 לחוק, "אגרת בסעיף כאמור לכהן לשלם לפני שיתחיל נוטריון שעל האגרה .1
שקלים חדשים. 886 היא

שנתית לחוקאגרה 6(א) בסעיף כאמור נוטריון לשלם, השנתית שעל האגרה (א) .2
שקלים חדשים. 886 היא בסכום של

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

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-662 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל
__________

.926 עמ' התשס"ו, ;1049 עמ' התשס"א, ;1278 עמ' התשמ"ז, 1 ק"ת התשל"ז, עמ' 1724;

התשס"ח-2007 רישום שמות עסק, הודעת

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

סכומים הגדלת

__________
.927 עמ' התשס"ו, ;324 עמ' התשס"ג, ;146 עמ' התש"ס, ;243 עמ' התשנ"ט, 1 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1241;
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מיום לתקנות הראשונה  התוספת נוסח יהיה  לצרכן,  המחירים במדד העליה  עקב .1 
כדלקמן: (1 בינואר 2008), בטבת התשס"ח כ"ג

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

עסק שם לרישום בקשה הגשת עם .1223

הרישום בפנקס פרטים שינוי בדבר הודעה הגשת עם .2223

תעודת רישום בעד כל .3110

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

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-1387 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

התשס"ח-2007  מקרקעין, שמאי הודעת

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

בטבת כ"ג החל ביום לתקנות 46(א) נוסח תקנה יהיה לצרכן, המחירים במדד עקב העליה .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008), התשס"ח

לשלם: שיש האגרות אלה "(א)

חדשים בשקלים

(2 (תקנה בפנקס רישום .1494

- (7 (תקנה בחינות .2

נושא לכל מוקדמות, בחינות 249(א)

נושא לכל סופיות, בחינות 293(ב)

נושא לכל ,(15 מבחינות (תקנה בקשה לפטור .3122

(17 (תקנה כמתמחה רישום .4122

(25 (תקנה התמחות גמר אישור .5122

(28 ההתמחות (תקנה תקופת בקשה לקיצור .6122

מקרקעין לשמאי שנתית אגרה .7"732

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-320 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

סכומים הגדלת

סכומים הגדלת

__________
.927 עמ' התשס"ו, ;260 עמ' התשס"ג, ;1278 עמ' התשמ"ז, 1 ק"ת התשכ"ג, עמ' 1443;
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התשס"ח-2007  רישיון), (אגרות שמירה ושירותי פרטיים חוקרים הודעת

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

בטבת כ"ג החל ביום לתקנות 2(א) נוסח תקנה יהיה לצרכן המחירים במדד עקב התנודות .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008), התשס"ח

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

האגרה בשקלים חדשים

לחוק 3 סעיף לפי פרטי חוקר רישיון .1886

לחוק 9 סעיף לפי פרטיות לחקירות משרד לקיים רישיון .22,220

כאמור  תאגיד של לסניף או 13 לחוק סעיף לפי לתאגיד רישיון .32,220

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

2,220

כשכיר שמירה שירותי בארגון או כשומר לעסוק רישיון .5"110

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-1172 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל
__________

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

התשס"ח-2007 (אגרות), החברות הודעת

- (להלן התשס"א-12001 (אגרות), החברות לתקנות 6(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

כ"ג בטבת ביום החל לתקנות התוספת נוסח יהיה לצרכן המחירים במדד עקב העליה .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008), התשס"ח

"תוספת

חדשים בשקלים
- בעד

חברה רישום .12,244
2. עיון -

החברה 41בתיק

חברה לכל החברות, 41במרשם

חברה לכל השעבודים, 41בפנקס

לכל חברה - המחשב באמצעות 3. קבלת מידע

מחשב עמודי 5 41עד

נוסף עמוד 2לכל

סכומים הגדלת

סכומים הגדלת

__________
.239 עמ' התשס"ו, ;349 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשס"א, עמ' 230;



20.12.2007 התשס"ח, בטבת י"א ,6630 התקנות קובץ 226

חדשים בשקלים
עמוד אימות, לכל .42
עמוד צילום, לכל .52

עמוד לכל צילום, אישור .62
תאריך מען, רישום, מספרי לפי ערוך חברות, על מידע תמצית .7
לכל חברה, של אחר מזהה פרט או בשם מפתח מילת רישום,

חברה

6

לכל חברה מתמזגת הגשת הצעת מיזוג, .82,244
שנתית אגרה .91,277

אגרה שנתית מופחתת .10"962

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-1088 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   

התשס"ח-2007  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 בינואר 2008), בטבת התשס"ח כ"ג

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

או חדשים בשקלים
באחוזים

שותפות: רישום לשם פרטים הגשת בעד .1

כללית בשותפות 447(א)

מוגבלת זרה שותפות שאינה מוגבלת 447(ב) בשותפות

חדשים שקלים 260,000 שעד המוגבל ההון פחות על לא 1% אך
מ–447

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 447(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–447

חדשים שקלים 860,000 0.6%ועד

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

סכומים הגדלת

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



20.12.2007 התשס"ח, בטבת י"א ,6630 התקנות 227קובץ

או חדשים בשקלים
באחוזים

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

659

אותה סוף ולפני פברואר חודש סוף לאחר האגרה שולמה אם
שנה

1,113

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

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-905 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

התשס"ח―2007 במקרקעין, המתווכים הודעת

התשנ"ז-11997   במקרקעין, המתווכים לתקנות 12(ה) תקנה לפי  סמכותי     בתוקף 

לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

בטבת כ"ג הוא מיום לתקנות 12(א) נוסח תקנה לצרכן, המחירים במדד עקב התנודות .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008), התשס"ח

אלה האגרות שישולמו: "(א)

- חדשיםבעד בשקלים

חוזרת או ראשונה - בחינה (1)420

בפנקס ורישום בעד רישיון חד–פעמית אגרה (2)830

לחידוש רישיון אגרה דו–שנתית (3)"410

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-2758 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   
__________

;122 עמ' התשס"ג, ;130 עמ' התש"ס, ;223 עמ' התשנ"ט, ;962 עמ' התשנ"ח, ק"ת 1 ק"ת התשנ"ז, עמ' 1098;

.335 עמ' התשס"ו,

התשס"ח-2007 (אגרות), המקרקעין הודעת

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

סכומים שינוי

__________
.1011 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 22;
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בטבת כ"ג  מיום לתקנות התוספת נוסח יהיה לצרכן המחירים במדד העליה עקב  .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008), התשס"ח

"תוספת
(2 (תקנה

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

העניין. לפי הוראה שבתוספת כחלק מכל יראו אותם אשר לתקנות, 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 התקופה המרבית את השכירות כתקופת יראו זה, סעיף קטן לעניין (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; לעניין 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

סכומים שינוי
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שקלים חדשים. 107 - אחר מקרה בכל (3)

- 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 ואולם זו, תוספת לפי המשתלמת

בלבד. אחת
__________

2 ס"ח התש"ט, עמ' 13.
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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
רשאי מאגרה; המפקח פטורים מחדש והרישום לרישום
מן נוכח כי אם האמורה השבועיים תקופת להאריך את

כן. לעשות הצדק

107

107

- מוסכם תקנון רישום (ד)

62 לחוק  בסעיף כאמור מוסכם תקנון רישום בעד (1)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 זכות או מרישום כל נכס מאושר מאושר או נסח העתק בעד

- מסמך הקשור בו

מהם  חלק או 60ל–20 דפים

הנוספים   60לכל  הדפים

 - משותף בבית הדירות של מרוכז נסח (א1) בעד

מהם  חלק או 107ל–20 דפים

הנוספים הדפים 107לכל

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                                         

97

107

שירות  כל בעד - אחר ממוחשב 107(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

__________
3 ק"ת התשל"ו, עמ' 657.
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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 כל בעד בהסכמה, הצורך על הערה רישום בעד (א)

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

אגרת בקשה -  .16

בקשה לנסח רישום) למעט הרשם ( של אחר לשירות עסקה או בעד בקשה לרישום (א)
השירות. או הרישום בעד המשתלמת האגרה על 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

- זכות שפקעה של מחיקת רישום .19
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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

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה 3-648)                                                    משה (חמ

                                            המנהל הכללי של משרד המשפטים

התשס"ח-2007 (אגרות), חשבון רואי הודעת

התקנות),  - התשט"ז-11955 (להלן , רואי חשבון לתקנות תקנה 47(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע אני

בטבת כ"ג החל ביום לתקנות 47(א) נוסח תקנה יהיה לצרכן המחירים במדד עקב העליה .1
כדלקמן: (1 בינואר 2008), התשס"ח

לשלם: ואלה האגרות שיש "(א)

בחינות חדשים(1) בשקלים

חלק ביניים בחינות נושא בכל לבחינה לגשת בקשה (א)
לגשת א' וכן בקשה חלק סופית ובחינה ביניים חלק ב', א',
או השלמה לבחינות לגשת המועמד הורשה שבה לבחינה

אחר במועד שנית להיבחן וביקש שנכשל

357

חלק ב' בבחינה סופית בכל נושא לגשת לבחינות (ב) בקשה
הורשה המועמד לגשת לבחינות בקשה לגשת לבחינה שבה וכן

אחר במועד להיבחן שנית שנכשל וביקש או השלמה

659

או ביניים  בבחינת נושא לכל מבחינה לפטור (ג) בקשה
ב' או חלק בבחינה סופית חלק א'

האגרה תעלה לא או יותר משבעה נושאים לפטור בקשה על
האמורה; האגרה מן שבעה פי על

110

בחינה על ערר 659(ד)

התמחות (2)

כמתמחה להירשם בקשה (א)

אצל את התמחותו יתחיל שמתמחה היה הכרח אם ואולם
או נפטר הקודם החשבון שרואה מפני אחר, חשבון רואה
מסיבות שלדעת או המקצוע, מן הסתלק או את הרגל פשט

110

__________
.195 עמ' התשס"ז, ;258 עמ' התשס"ג, ;1239 עמ' התשמ"ז, 1 ק"ת התשט"ז, עמ' 34;

סכומים הגדלת
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חדשים בשקלים

להמשיך מתמחה לאותו מאפשרות אינן ראש היושב
אגרה לשלם אין הקודם החשבון רואה אצל בהתמחותו
אצל רואה התמחות בדבר כאמור הבקשה הגשת נוספת עם

האחר; החשבון

התמחות מחובת לשחרור בקשה 110(ב)

חשבון רואה לרישיון בקשה (3)886

שנתית - (4) אגרה

חשבון לרואה 1,001(א)

רואה על המוטלת השנתית  האגרה  מחצית   - שכיר חשבון  לרואה (ב)
זהה; ותק בעל חשבון

המוטלת השנתית חמישית האגרה או יותר - בגיל שבעים חשבון לרואה (ג)
זהה; ותק בעל חשבון רואה על

אלול, חודש בתוך למועצה שמסר בהצהרה שהצהיר חשבון, רואה (ד)
שלאחריו, תשרי המתחילה בחודש בשנה רואה חשבון לשמש רוצה שאינו
יצהיר אשר ועד תשרי האמור מחודש החל אגרה שנתית מתשלום פטור יהא

חשבון." רואה לשמש להמשיך רוצה שהוא למועצה שתימסר בהצהרה

(2 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ב
שילה משה  (3-665 (חמ

רואי חשבון מועצת יושב ראש                                                                                   

התשס"ח-2007  הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), סדר הודעת

 - התשמ"ד-11984 (להלן האזרחי, הדין סדר לתקנות תקנה 187א לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2007 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
,(2008 (1 בינואר  התשס"ח  כ"ג בטבת ביום לתקנות הוא החל התוספת השניה נוסח  ,2005

להלן: כמפורט

שניה תוספת
187(ב)) (תקנה

"שיעור התשלומים לעדים   
הסכומים בשקלים

חדשים
בטלה - (1) שכר

שעות 4 של עד 85(א) להתייצבות עד

שעות) 4 (מעל התייצבות ליום 168(ב) עד

לביתו - מחוץ ללון העד שעל לילה לכל לינה (2) דמי

קבלה המציא אם 112(א) עד

סכומים עדכון

__________
.244 עמ' התשס"ו, ;403 עמ' התשס"ג, ;464 עמ' התשס"ב, ;475 עמ' התשס"א, 1 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220;
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"שיעור התשלומים לעדים   
הסכומים בשקלים

חדשים

קבלה בלא 8(ב) עד

המדינה - מאוצר מומחה של (3) שכרו

המשפט, לצורך מומחה עבודת עשיית הצריכה לא כשהעדות (א)
יותר מרוחק  המומחה של הקבוע עבודתו מקום אם ואולם 
המשפט לבית לבוא  עליו  והיה מבית המשפט ק"מ  משלושים

לשכר האמור ייווספו בלבד, העדות לצורך מתן

37 עד

המשפט מומחה לצורך עבודת עשיית כשהעדות הצריכה 11(ב) עד

הצריכה - כשהעדות רופא של שכרו (4) (א)

גוויה של ניתוח או בדיקה (1)85 עד

מקברה שהוצאה גוויה של ניתוח או בדיקה (2)67 עד

בדיקה מצריכה שאינה רפואית תעודה (3)112 עד

בכתב רפואית דעת חוות (4)25 עד

אדם של גופו בדיקת (5)85 עד

משנה בפסקת הנקוב הסכום על להוסיף רשאי המשפט בית (ב)
אחוזים וחמישה  עשרים על יעלה שלא סכום  ,(4) או  (א)(3) 
שהיו להעמקה להיקף או הטורח, למידת בשים לב ממנו, למאה

השירות. במתן כרוכים

בכתב, שנתן רפואית דעת חוות על המשפט בבית שהעיד רופא (ג)
ובית (3)(א) פסקה של הרישה לפי כמומחה לשכר גם זכאי יהא
של הסיפה לפי נסיעות, בשל נוסף שכר לו לפסוק רשאי המשפט

.(2) פסקה לפי לינה דמי וכן פסקה אותה

לעניין עדות מתן כולל בכתב, דעת חוות בעד רפואי מומחה של שכר (5)
המשפט. בית של אחרת בישיבה הדעת חוות

135 עד 561
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התשס"ח-2007 (אגרות), לעבודה הדין בית הודעת

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

מאי בחודש שפורסם המדד לעומת ,2007 נובמבר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ח (1 בינואר 2008), בטבת כ"ג ביום הראשונה לתקנות, החל התוספת נוסח 2006, יהיה

כדלקמן:

האגרות שינוי

__________
.1019 עמ' התשס"ו, ;407 עמ' התשס"ג, ;843 עמ' התשס"ב, ;1934 עמ' התשמ"ד, 1 ק"ת התשכ"ט, עמ' 2114;
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"תוספת ראשונה
(2 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

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

מ–59

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. 1.42 
ממנו חלק או

כמתאים למקור העתק בעד אישור לכל עמוד7. 1.42 
ממנו" חלק או

בדצמבר) 4) התשס"ח בכסלו כ"ד
שופט גל, משה  (3-813 (חמ
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