
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

בעבודה) גמלאות מקבלי (שילוב חקיקה) (תיקוני 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות  תקנות
1082 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), שעה) (הוראת

(2007 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק הסדרים צו
1084 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תחילה), (דחיית

1084 התשס"ח-2008 . . .   הסוציאליים), העובדים בפנקס רישום דרכי בדבר (כללים הסוציאליים העובדים הודעת

1084   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 המסחר, סימני הודעת

1085 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 דין, מסמכים ואגרות) (מס' סדרי הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה,

לביטול) ובבקשה לצו בהתנגדות לצו, סדרי דין בבקשה - הגנה תקופת (הארכת הפטנטים  הודעת
1087 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (מס' סכומים) (שינוי

1088 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המדגמים, הודעת

1089 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 שירותים) (מס' (שכר הודעת הנוטריונים

1092   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 ,(2 עסק (מס' שמות הודעת רישום

1093 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מקרקעין (מס' הודעת שמאי

1094   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 ,(2 רישיון) (מס' (אגרות שמירה ושירותי פרטיים הודעת חוקרים

1094 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 ואגרות) (מס' (רישום הודעת השותפויות

1095 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (אגרות) (מס' חשבון הודעת רואי

1096   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 (אגרות), הדרוזיים הדתיים הדין בתי הודעת

1097   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 (אגרות), השרעיים הדין בתי הודעת

1098 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), לעבודה הדין בית הודעת

1098   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 (אגרות), משפחה לענייני המשפט בית הודעת

1100 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   סניגור), שכר טרחת הפלילי (התאמת הדין סדר הודעת

6 ביולי 2008 6686 התשס"ח בתמוז ג'
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חקיקה) (תיקוני 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות  תקנות
(תיקון), התשס"ח-2008. שעה) בעבודה) (הוראת גמלאות (שילוב מקבלי

הכספים  לשנת הכלכלית המדיניות ו–58 לחוק 57(ב) לפי סעיפים 45(ג), בתוקף סמכותי  
של הכספים ועדת ובאישור הרווחה שר בהסכמת התשס"ד-12004, חקיקה), (תיקוני 2004

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

(שילוב  חקיקה) (תיקוני  2004 הכספים  לשנת  הכלכלית המדיניות לתקנות   1 בתקנה .1
העיקריות), התקנות - (להלן התשס"ה-22004 שעה), (הוראת בעבודה)  גמלאות  מקבלי

עובר" יבוא: "משתתף במקום ההגדרה

ז' הוראות פרק האזור שהוחלו על בעת שילוב אזור שהיה תושב מי - ""משתתף עובר"
למעט: לאזור מחוץ אל מגוריו מקום את העתיק מכן ולאחר לחוק

מחוץ אל למגורי קבע מגוריו והעביר את מקום קליטה שהתגורר במרכז מי (1)
לאזור;

מרכז ובין בינו שהמרחק חדש, מגורים למקום מגוריו מקום את שהעתיק מי (2)
קילומטרים". שישים על עולה הקרוב התעסוקה

- העיקריות לתקנות 12 בתקנה .2
כי מעוניין הוא כן אם אלא "הקרוב, יבוא "המקורי" במקום (א), משנה בתקנת (1)

המקורי"; התעסוקה במרכז יקודם בעבודה שילובו

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום (2)

התעסוקתי היעדים למתכנן שנתן לאחר עובר, משתתף לבקשת רשאי, השר "(ב)
שילובו קידום כי להורות שירשמו, מיוחדים ומנימוקים בעניין, עמדתו את להביע

המשתתף. לבחירת תעסוקה במרכז ייעשה בעבודה העובר המשתתף של

למקום לאזור מחוץ אל את מקום מגורי הקבע שלו שהעביר עובר משתתף (ג)
התעסוקה  במרכז יטופל המקורי התעסוקה ממרכז ל–60 קילומטרים 40 בין המרוחק

או המקורי, לבחירתו. הקרוב

שבחר התעסוקה למרכז המשתתף של הנוכחי מגוריו ממקום המרחק אם (ד)
מאלה: אחד לגביו יחול קילומטרים, 40 על עולה (ג) משנה לתקנת בהתאם

האישית ביצוע התכנית למשתתף הסעה למקום התעסוקה יספק מרכז (1)
השתתפות כשעות יימנה אחת, שעה העולה על האמור, הנסיעה וזמן ובחזרה,
שעה על עולה תכניתו האישית של השעות ובלבד שהיקף האישית בתכנית

בשבוע;

על עולה במקום שאינו למשתתף תכנית אישית התעסוקה יקבע מרכז (2)
המשתתף. ממקום מגוריו הנוכחי של ק"מ 40

להביע היעדים התעסוקתי למתכנן שנתן לאחר לבקשת המשתתף, רשאי, השר
של שילובו קידום כי  מיוחדים שירשמו, להורות ומנימוקים  בעניין,  עמדתו את

".(2) בפסקה כאמור ייעשה המשתתף

יבוא: החתימה אחרי העיקריות, לתקנות החמישית בתוספת .3
המשתתף -  "לידיעת

של במקרה שלאחריו; ולחודש הסירוב לחודש גמלה שלילת לגרור עלול לעבודה סירוב
אם בין בחודש, יומיים אישית מעל תכנית אי–קיום בשבוע - שעה מעל אישית תכנית

1 תיקון תקנה

12 תיקון תקנה

התוספת תיקון
החמישית

__________
.394 עמ' התשס"ז, ס"ח ;(99) 1 ס"ח התשס"ד, עמ' 70

.156 עמ' התשס"ז, ;587 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ה, עמ' 184;
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החוק להוראות בהתאם התעסוקתי, היעדים מתכנן ידי על אושרה שלא היעדרות בשל
לגרור נוכחות במרכז, עלולה אף על האישית התכנית בשל אי–קיום ובין אם והתקנות

לחודש; גמלה שלילת

האישית תכנית אי–קיום כל - מכך פחות או בשבוע שעה של אישית תכנית של במקרה
להוראות בהתאם התעסוקתי, מתכנן היעדים על ידי אושרה שלא היעדרות בשל אם בין
עלולה במרכז, אף נוכחות על האישית התכנית אי–קיום אם בשל ובין והתקנות החוק

לחודש; שלילת גמלה לגרור

ערר לפני להגיש ניתן ממנה נפגע עצמך את רואה שאתה יעדים מתכנן כל החלטת על
על לך שנודע מיום ימים עשרה בתוך וזאת שלך התעסוקה מרכז שבאזור הערר ועדת

כתובות ועדות הערר: ערר; להגיש מבקש ההחלטה שעליה אתה

ירושלים - הערר ועדת

...................................... כתובת:

................................. טלפוני מענה ,................................. קהל קבלת שעות

............................................ פקס ............................ טלפון

נצרת - הערר ועדת

.................................................. כתובת:

................................... טלפוני מענה ,........................................ קהל קבלת שעות

.......................................... פקס ................................... טלפון

חדרה - הערר ועדת

.................................................. כתובת:

................................... טלפוני מענה ,........................................ קהל קבלת שעות

.......................................... פקס ................................... טלפון

אשקלון - הערר ועדת

.................................................. כתובת:

................................... טלפוני מענה ,........................................ קהל קבלת שעות

.......................................... פקס ................................... טלפון

נתניה - ועדת ערר

.................................................. כתובת:

................................... טלפוני מענה ,........................................ קהל קבלת שעות

.......................................... פקס ................................... טלפון

לעבודה, בהתאם  הדין ולפני בית ערר ועדת לפני משפטי בהליכים לסיוע הינך זכאי  
הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972. למבחנים הקבועים בחוק

............................................................ המשפטי: הסיוע לשכת כתובת

" ...................................................... טלפון:

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
ישי הו אלי (3-3403 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר
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והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק הסדרים צו
התשס"ח-2008 תחילה), (דחיית (2007 הכלכלית לשנת הכספים

להשגת חקיקה במשק המדינה (תיקוני הסדרים לחוק סעיף 42(ב) לפי סמכותי בתוקף  
חוק  - (להלן  התשס"ז-12008  ,(2007 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי

לאמור: מצווה אני ההסדרים),

ההגבלים לחוק 3א סעיף תחילתו של לעניין לחוק ההסדרים 42(א) בסעיף הנקוב התאריך .1
התשס"ט (1 בינואר 2009). בטבת ה' ליום בזה התשמ"ח-21988, נדחה העסקיים,

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
ן בר–או ני  ו ר (3-3836 (חמ

האוצר שר
__________

1 ס"ח התשס"ז, עמ' 52.

.78 עמ' התשס"ז, 2 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128;

העובדים בפנקס רישום דרכי בדבר (כללים הסוציאליים העובדים הודעת
התשס"ח-2008 הסוציאליים),

בדבר (כללים הסוציאליים העובדים לתקנות לפי תקנה 8(ד) סמכותי בתוקף מודיע אני   
בחודש שפורסם המדד עליית עקב כי התשס"ג-12002, הסוציאליים), העובדים בפנקס רישום
הוא האמורות, לתקנות 8(א) תקנה נוסח מרס 2006, בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת מרס

כלהלן: (1 במאי 2008), בניסן התשס"ח ביום כ"ו החל

יהיו: אלה תקנות לעניין האגרות "(א)

שקלים חדשים
בעד רישום בפנקס (1)219

בעד עיון בפנקס (2)"26

(24 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"א
הרצוג יצחק  (3-2839 (חמ

החברתיים והשירותים הרווחה שר                                                                                   
__________

.94 עמ' התשס"ז, 1 ק"ת התשס"ג, עמ' 246;

התשס"ח-2008 המסחר, סימני הודעת

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

כ"ח מיום לתקנות הראשונה התוספת נוסח יהיה לצרכן המחירים במדד העלייה עקב .1
כדלקמן: (1 ביולי 2008), התשס"ח בסיוון

”תוספת ראשונה
(3 (תקנה

חדשים בשקלים

- לפקודה 7 סעיף לפי מסחר סימן לרישום בקשה הגשת .1

טובין אחד 1,403(א) בסוג

דחיית תחילה

סכומים הגדלת

__________
.612 עמ' התשס"ז, ק"ת ;192 עמ' ,2 תוס' 1 ע"ר 1940,
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חדשים בשקלים

לביטול רישום בקשה התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או הגשת הודעת .2
ו–41  38 24(א), סעיפים לפי בבקשה טובין  סוג לכל  אחד מסחר סימן

707לפקודה
ו–41(ב) ,29 24(ו), סעיפים בהליכים לפי טענות בקשה להשמיע הגשת .3

73 תקנה או לפי 658לפקודה

- לפקודה 32 סעיף לפי מסחר סימן רישום לחידוש בקשה הגשת .4

טובין אחד 2,499(א) לסוג

מחודש חלק או לחודש ,(2)52 תקנה לפי פיגור אגרת .564

טובין סוג לכל ,(1)53 תקנה לפי לתוקף החזרה אגרת .6970

ביטולה או רשות רישום בעלות, העברת ברישום, לשינוי בקשה הגשת .7
הגשת  עם וכן 51 או 52 לפקודה 49(א), ,37 ,(5) ,(4) 36(א)(3), ,20 סעיפים לפי

לכל סימן אחרת, אגרה נקבעה לא שלגביה הפנקס 274בקשה לתיקון

חיפוש - 8. בעד

78(א) תקנה לפי 559(א)

78(ב) תקנה לפי 84(ב)

לפקודה 6(ב) לפי סעיף רישום של מאושר בעד העתק .942

סימן לכל ממנו, חלק או חודש לכל ,82 לפי תקנה מועד בעד הארכת .1064

24 או 25 תקנה לפי בדיון טענות להשמיע בקשה הגשת .11422

טובין סוג לכל 22(ג), תקנה לפי אתר על לבחינה בקשה הגשת .12658

עמוד לכל כל מסמך, צילום בעד .13"3.20

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
(3-1129 (חמ

ועם נ ר  מאי
המסחר וסימני המדגמים הפטנטים רשם

,(2 דין, מסמכים ואגרות) (מס' סדרי  הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה,
התשס"ח-2008

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 ביולי 2008), התשס"ח בסיוון כ"ח

שניה "תוספת
(6 (תקנה

חדשים בשקלים

לחוק 11(א) סעיף לפטנט לפי הגשת בקשה עם .1964

סכומים הגדלת

__________
.219 עמ' התשס"ח, ;979 עמ' התשמ"ב, 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

215

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

215

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

215

לחוק 69 סעיף לפי סופר בפירוט טעות בקשה לתיקון הגשת עם 215(ד)

35(א) תקנה פטנט, לפי בקשת של אתר על לבחינה הגשת בקשה עם .3645

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

57

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

645

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

645

לחוק 29 או 65 סעיפים פירוט לפי לתיקון הגשת בקשה עם 645(ג)

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

645

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,

142

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

286

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

1,722

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

3,591

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

4,306

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

9,335

48ד(א) לחוק סעיף לפי לאומית אגרה .7964

48ב(א) לחוק סעיף לפי מסירה אגרת .8503

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

215

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

40
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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

158

לחוק 145 סעיף לפי פטנטים לעורך שנתית אגרה 158(ב)
לפי הפנקס מתוך תעודה או נסח מסמך, העתק או כל או אישור בעד .12

לחוק 168(ב) סעיף
40

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

2.80

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

5.70

- שבוע בתוך הצילום נדרש (ג)
הראשונים מחמשת העמודים עמוד לכל (1)28

נוסף עמוד לכל (2)5.70
פרסום אגרת הפרסום14. דמי

עליהם שהודעה
מזמן מתפרסמת
ברשומות" לזמן

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-884 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

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

האגרה סכום
חדשים בשקלים

2(ב)(5)) אגרת בקשה (תקנה (1)962

7(א)(1)) אגרת הארכה (תקנה (2)2,584

- 7(א)(2)) (תקנה הארכה אגרת

ראשונה תום שנת הארכה לפני 3,101(א)

שניה הארכה שנת תום לפני 3,721(ב)

שלישית תום שנת הארכה לפני 4,465(ג)

רביעית תום שנת הארכה לפני 5,359(ד)

סכומים שינוי

__________
.221 עמ' התשס"ח, ;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

647

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

1,293

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-2846 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                  המנהל

התשס"ח-2008 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 ביולי 2008), התשס"ח בסיוון כ"ח

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

חדשים בשקלים

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

167

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

355

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

61

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

53

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

689

42(ג) תקנה לפי מדגם של להחזרת תוקפו בקשה הגשת עם 689(ב)

הגנה - תקופת הארכת 5. בעד

לפקודה (2)33 סעיף פי על 384(א)

לפקודה (3)33 סעיף פי על 762(ב)

__________
.222 עמ' התשס"ח, ;154 עמ' התש"ס, ;442 עמ' התשנ"ז, עמ' 1957; ג', כרך א"י, 1 חוקי

שינוי אגרות



6.7.2008 התשס"ח, בתמוז ג' ,6686 התקנות 1089קובץ

חדשים בשקלים

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

43

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

2.90

בעד כל עניין ,64 לפי תקנה טענות להשמיע הודעה הגשת (א) עם .8214

48 תקנה לפי הרשם לפני טענות להשמיע בקשה הגשת עם 136(ב)

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

61

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

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
ועם נ ר  מאי  (3-375 (חמ

המסחר וסימני המדגמים הפטנטים, רשם                                                                                   

2),התשס"ח-2008 שירותים) (מס' (שכר הודעת הנוטריונים

התשל"ט-11978  שירותים), (שכר הנוטריונים לתקנות 4(ד) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני - התקנות), (להלן

בסיוון  כ"ח ביום החל 1 לתקנות, נוסח תקנה יהיה לצרכן  מדד המחירים עליית עקב  .1
כך: (1 ביולי 2008), התשס"ח

שירותים שכר"שכר נוטריון יגבה בטור א', להלן מהשירותים המפורטים שירות בעד .1
ערך למס השווה סכום בצירוף שירות, אותו לצד ב' בטור הנקוב בשיעור

השירות: מתן בו בעד שהנוטריון חייב המוסף

א' טור
השירות

ב' טור
השכר שיעור

חדשים בשקלים

1. אימות חתימה -

ראשון כחותם יחיד חתימת אימות 144(א)

מסמך אותו נוסף על חותם חתימה של כל 57(ב)

היה הזולת בשם מסמך על  שהחותם אישור (ג)
לפי השכר על נוסף חתימה לכל לכך, מוסמך

(ב) 57פסקאות (א) או

וגם מסמך על חתימה אימות מעמד באותו ניתן (ד)
האישור על  נוסף  מסמך,  אותו  של  העתק  על
העתק כאמור לכל בלעדיו, או (ג) 57כאמור בפסקה

סכומים שינוי

__________
.411 עמ' התשס"ח, 1 ק"ת התשל"ט, עמ' 196;
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א' טור
השירות

ב' טור
השכר שיעור

חדשים בשקלים

כרוך (ד) עד (א) בפסקאות כאמור השירות היה (ה)
- תיווסף בידי הנוטריון בתרגום המסמך

הקבוע השכר מן מחצית
למספר בהתאם 3(א), בפרט
המסמך שבאותו המילים

מסמך - של העתק צילומי אישור 2. (א)

הראשון 57לעמוד

נוסף עמוד 5לכל

אחד, צילומי מהעתק יותר אחד במעמד אושרו (ב)
- הראשון האישור על נוסף אישור לכל

הראשון 19לעמוד

נוסף עמוד 5לכל

תרגום - של נכונות אישור 3. (א)

בתרגום המילים הראשונות מאה עד (1)181

עד מהן, חלק או נוספות  מילים  מאה לכל (2)
מילים 144אלף

מעל חלק מהן, או נוספות מאה מילים לכל (3)
הראשונות המילים 70אלף

לאותו אחד מאישור יותר אחד במעמד ניתן (ב)
האישור הראשון אישור נוסף על 57תרגום, לכל

הירושה,  לחוק  22 סעיף לפי הנערכת צוואה אישור .4
- התשכ"ה-21965

ראשון לחותם 210(א)

נוסף חותם לכל 108(ב)

לאותה אחד מאישור יותר מעמד באותו ניתן (ג)
אישור לכל 64צוואה,

בידי כרוך בתרגומה אישור הצוואה היה (ד)
תיווסף הנוטריון,

הקבוע השכר מן מחצית
למספר בהתאם 3(א), בפרט

שבצוואה המילים

בחיים נמצא שפלוני אישור .5144

בדרך או בשבועה שניתן תצהיר של ואישור קבלה .6
- אחרת

הראשון למצהיר 146(א)

נוסף מצהיר לכל 58(ב)

לאותו אחד מאישור יותר אחד במעמד ניתן (ג)
נוסף לכל אישור 57תצהיר,

__________
2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.
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א' טור
השירות

ב' טור
השכר שיעור

חדשים בשקלים

הנוטריון, בידי בתרגומו כרוך התצהיר אישור היה (ד)
תיווסף

הקבוע השכר מן מחצית
למספר בהתאם 3(א), בפרט

שבתצהיר המילים

הצורך - במידת תרגום לרבות סחיר, מסמך של 7. העדה

אינו ההעדה את לערוך נדרש שעליו הסכום אם (א)
חדשים שקלים 66,800 על 921עולה

חדשים  שקלים   66,800 על האמור  הסכום (ב) עלה
של ממשרדו  הנסיעה הוצאות על נוסף הכל 

וחזרה ההעדה למקום 1,973הנוטריון

אחר מסמך או כוח ייפוי ביטול בדבר הערה רישום 7א.
לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן  5 תקנה לפי

הנוטריונים) - - תקנות

בעותק כהערה ורישומה הביטול הודעת קבלת (א)
הנוטריון בידי השמור המסמך או הכוח ייפוי של

לתקנות הנוטריונים 5(ג) תקנה 154לפי

מסמך או הכוח ייפוי של מאושר העתק הוצאת (ב)
תקנה הביטול לפי בדבר ההערה הנושא את אחר

לתקנות הנוטריונים 555(ג)

נוסף העתק לכל 55(ג)

דין, כל לפי לעשות שנוטריון מוסמך אחרת פעולה כל .8
אלה בתקנות שכר לה נקבע ושלא

לפעולה שנקבע הסכום
המומלץ המינימלי בתעריף
הדין, עורכי לשכת של
- כאמור קביעה ובאין
לפעולה בו שנקבע הסכום
ובאין ביותר, לה הדומה

232 - קביעה

כל דין, לפי לעשותן מוסמך שנוטריון פעולות (א) עשיית .9
המפורשת בקשתו פי ועל הנוטריון של במשרדו שלא
פעולה למעט - אחר במקום לתתו השירות מקבל של
הנקוב השכר על - נוסף לבצעה במשרדו אין טיבה שלפי
הוצאות על ונוסף העניין, לפי ו–11, 8 עד   1 בפרטים
- וחזרה השירות מתן למקום הנוטריון ממשרד הנסיעה

יהא: מעמד אשר באותו מספר הפעולות יהא

מיציאת ממנה חלק או הראשונה לשעה (1)
שובו 468הנוטריון ממשרדו ועד

ממנה חלק נוספת או מחצית שעה לכל (2)144
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א' טור
השירות

ב' טור
השכר שיעור

חדשים בשקלים

בעת מקום, באותו לעשות פעולות נוטריון נתבקש (ב)
של חלקו יהא אדם, מספר בני בידי אחת, ובעונה
בהוצאות הנסיעה מעמד באותו מבקש שירות כל
שירות מבקשי בסך כל (א) כחלקו בפסקה כאמור

באותו מעמד.

מקבל הזמנת לפי משרדו את הנוטריון יצא (ג)
שאותה והפעולה פעולה, עשיית לשם השירות,
תלויות שאינן מסיבות  בוצעה לא  לבצע נתבקש
(א)(1) בפסקה כמפורט לשכר זכאי הנוטריון יהא בו,
הנוטריון של ממשרדו הנסיעה להוצאות וכן ו–(2)

וחזרה. השירות למתן מיועד שהיה למקום

או  למחרת  8.00 עד   19.00 השעות בין  השירות ניתן  .10
לשכר  ייווסף -  9 פרט שבגדר  פעולה למעט  מנוחה, בימי 
אחד מהפרטים 1 עד  בכל השכר הקבוע 50% מן של שיעור

העניין. לפי ו–11, 8

לחוק 2(ג1) לפי סעיף הנעשה ממון הסכם (א) אימות .11
התשל"ג-31973 זוג, בני בין ממון יחסי

320

של נוספים  לעותקים אימות מעמד באותו (ב) ניתן
אימות נוסף לכל ממון, אותו הסכם

55

בידי בתרגומו כרוך  הממון  הסכם  אימות  היה (ג)
תיווסף הנוטריון,

הקבוע השכר מן מחצית
למספר בהתאם 3(א), בפרט
הממון שבהסכם המילים

פרטים לפי הנוטריוני האישור את הנוטריון ערך .12
שאינה לועזית, בשפה העניין, לפי ו–11, 8 1 עד 
לאותו הקבוע לשכר ייווסף אנגלית, או ערבית

של סכום 77"אישור

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-1216 (חמ

המשפטים משרד של הכללי המנהל   
_________

.136 עמ' התשנ"ה, 3 ס"ח התשל"ג, עמ' 276;

התשס"ח-2008 ,(2 עסק (מס' שמות הודעת רישום

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

מיום לתקנות הראשונה  התוספת נוסח יהיה  לצרכן,  המחירים במדד העליה  עקב .1 
כדלקמן: (1 ביולי 2008), התשס"ח בסיוון כ"ח

סכומים הגדלת

__________
.223 עמ' התשס"ח, ;146 עמ' התש"ס, ;243 עמ' התשנ"ט, 1 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1241;
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"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

עסק שם לרישום בקשה הגשת עם .1229

הרישום בפנקס פרטים שינוי בדבר הודעה הגשת עם .2229

תעודת רישום בעד כל .3113

הרשם במשרד שנרשמו במסמכים עיון כל בעד .441

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

(23 ביוני 2007) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-1387 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

התשס"ח-2008  ,(2 מקרקעין (מס' הודעת שמאי

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

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

לשלם: שיש האגרות אלה "(א)

חדשים בשקלים

(2 (תקנה בפנקס רישום .1507

- (7 (תקנה בחינות .2

נושא לכל מוקדמות, בחינות 255(א)

נושא לכל סופיות, בחינות 301(ב)

נושא לכל ,(15 מבחינות (תקנה בקשה לפטור .3125

(17 (תקנה כמתמחה רישום .4125

(25 (תקנה התמחות גמר אישור .5125

(28 ההתמחות (תקנה תקופת בקשה לקיצור .6125

מקרקעין לשמאי שנתית אגרה .7"751

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-320 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

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

סכומים הגדלת
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התשס"ח-2008  ,(2 רישיון) (מס' (אגרות שמירה ושירותי פרטיים הודעת חוקרים

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

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

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

האגרה בשקלים חדשים

לחוק 3 סעיף לפי פרטי חוקר רישיון .1909

לחוק 9 סעיף לפי פרטיות לחקירות משרד לקיים רישיון .22,277

כאמור  תאגיד של לסניף או 13 לחוק סעיף לפי לתאגיד רישיון .32,277

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

2,277

כשכיר שמירה שירותי בארגון או כשומר לעסוק רישיון .5"113

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-1172 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל
__________

.225 עמ' התשס"ח, 1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1540;

התשס"ח-2008  ,(2 ואגרות) (מס' (רישום הודעת השותפויות

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 2008), התשס"ח בסיוון כ"ח

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

או חדשים בשקלים
באחוזים

שותפות: רישום לשם פרטים הגשת בעד .1

כללית בשותפות 458(א)

מוגבלת זרה שותפות שאינה מוגבלת 458(ב) בשותפות

חדשים שקלים 260,000 שעד המוגבל ההון פחות על לא 1% אך
מ–458

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

סכומים הגדלת

סכומים הגדלת

__________
.226 עמ' התשס"ח, ;1053 עמ' התשס"א, ;1269 עמ' התשמ"ז, ק"ת עמ' 1950; ג', כרך א"י 1 חוקי
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או חדשים בשקלים
באחוזים

מוגבלת זרה 458(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–458

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 .441

עמוד לכל מסמך, צילום בעד .51.00

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

676

אותה סוף ולפני פברואר חודש סוף לאחר האגרה שולמה אם
שנה

1,142

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

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-905 (חמ

המשפטים משרד של הכללי                                                                                 המנהל

התשס"ח-2008 ,(2 (אגרות) (מס' חשבון הודעת רואי

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

בסיוון כ"ח ביום החל לתקנות 47(א) נוסח תקנה יהיה לצרכן המחירים במדד עקב העליה .1
כדלקמן: (1 ביולי 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

366

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

676

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 מן האגרה שבעה פי על

113

__________
.233 עמ' התשס"ח, ;264 עמ' התשס"ב, ;1239 עמ' התשמ"ז, 1 ק"ת התשט"ז, עמ' 34;

סכומים הגדלת
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חדשים בשקלים

בחינה על ערר 676(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
להמשיך בהתמחותו מאפשרות לאותו מתמחה ראש אינן היושב
הגשת נוספת עם אגרה לשלם אין הקודם רואה החשבון אצל

האחר אצל רואה החשבון כאמור בדבר התמחות הבקשה

113

התמחות מחובת לשחרור בקשה 113(ב)

חשבון רואה לרישיון בקשה (3)909

שנתית - (4) אגרה

חשבון לרואה 1,027(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

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה משה  (3-665 (חמ

רואי חשבון מועצת יושב ראש                                                                                   

התשס"ח―2008 (אגרות), הדרוזיים הדתיים הדין בתי הודעת

התשל"ג- (אגרות), הדרוזיים הדתיים הדין בתי לתקנות 2א(ג) לפי תקנה בתוקף סמכותי
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - 11973

בסיוון כ"ח ביום החל לתקנות התוספת נוסח יהיה לצרכן, המחירים במדד השינוי עקב .1
כדלקמן: (1 ביולי 2008), התשס"ח

"תוספת
(2 (תקנה

בשקלים האגרה
חדשים

מזונות, בית, שלום גירושין, נישואין, בענייני תובענה בעד .1
וצוואות עזבונות ירושות אימוץ, ילדים, החזקת אפוטרופסות,

206.02

הופסק שהדיון בה ,1 בסעיף האמורה בתובענה דיון חידוש בעד .2144.64

__________
.329 עמ' התשס"ו, ;542 עמ' התשמ"ח, 1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1280;

סכומים שינוי
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בשקלים האגרה
חדשים

אחד צד דין שניתן במעמד לפסק והתנגדות ערעור, ערעור שכנגד בעד .3165.31

התובענה הגשת נתבקשו בעת עזר, שלא ביניים וסעדי הליך בעד .4
העיקרית

103.30

הנישואין מסדר טרחת שכר למעט נישואין, רישום בעד .5206.02

עמוד לכל מסמכים, אישור בעד .64.09

זו פי תוספת על אגרה לו נקבעה שלא הליך, או פעולה כל עניין, בעד .7144.64

נקוב למען מסמכים של אישית מסירה בעד .8"41.28

(26 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ג
פרידמן דניאל  (3-1691 (חמ

המשפטים שר                                                                                   

התשס"ח―2008 (אגרות), השרעיים הדין בתי הודעת

התשכ"ח-11968  (אגרות), השרעיים הדין בתי לתקנות 2א(ג) לפי תקנה בתוקף סמכותי
לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

בסיוון כ"ח ביום החל לתקנות, התוספת נוסח יהיה לצרכן, המחירים במדד השינוי עקב .1
כדלקמן: (1 ביולי 2008), התשס"ח

"תוספת
(2 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

מזונות, בית, שלום גירושין, נישואין, בענייני תובענה בעד .1
עזבונות, ירושות, אימוץ,  ילדים,  החזקת  אפוטרופסות,

והקדשות צוואות

206.02

בה שהדיון ,1 בסעיף האמורה בתובענה דיון חידוש בעד .2
הופסק

144.64

שניתן דין לפסק והתנגדות שכנגד  ערעור ערעור, בעד .3
אחד צד במעמד

165.31

בעת הגשת נתבקשו שלא עזר, וסעדי ביניים בעד הליך .4
התובענה העיקרית

103.30

שרעי טוען רישיון שנתי של בעד .5413.22

הנישואין מסדר טרחת שכר למעט נישואין, רישום בעד .6206.02

עמוד לכל מסמכים, אישור בעד .74.09

על לו אגרה נקבעה הליך, שלא פעולה או כל עניין, בעד .8
פי תוספת זו

144.64

נקוב למען מסמכים של אישית מסירה בעד .9"41.28

(24 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"א
פרידמן דניאל  (3-1690 (חמ

המשפטים שר                                                                                   

סכומים שינוי

__________
.329 עמ' התשס"ו, ;541 עמ' התשמ"ח, 1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955;
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התשס"ח-2008 (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 ,2008 מאי בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ח (1 ביולי 2008), בסיוון כ"ח ביום לתקנות הוא, החל הראשונה התוספת 2007, נוסח

כדלקמן:
"תוספת ראשונה

(2 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

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

מ–61

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

61

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

61

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

מ–61
על צו בהליך ביניים הגשת ערעור על החלטה או .561

הדין בית בתיק מסמך הנמצא מכל העתק בעד לכל עמוד6. 1.46 
ממנו חלק או

כמתאים למקור העתק בעד אישור לכל עמוד7. 1.46 
ממנו" חלק או

(25 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ב
שופט גל, משה  (3-813 (חמ

המשפט בתי מנהל
__________

;1020 עמ' התשס"ו, ;407 עמ' התשס"ג, ;843 עמ' התשס"ב, ;1934 עמ' התשמ"ד, 1 ק"ת התשכ"ט, עמ' 2114;

.235 עמ' התשס"ח,

התשס"ח-2008 משפחה (אגרות), המשפט לענייני בית הודעת

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

נובמבר בחודש  שפורסם לעומת המדד ,2008 מאי בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ח בסיוון  כ"ח ביום החל  הוא, לתקנות והשניה הראשונה  התוספות נוסח  ,2007 

כדלקמן: (1 ביולי 2008),

האגרות שינוי

__________
;1017 עמ' התשס"ו, ;404 עמ' התשס"ג, ;842 עמ' התשס"ב, ;1293 עמ' התשנ"ח, ;8 1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 

.183 עמ' התשס"ח, 363 ועמ' 809; עמ' התשס"ז,

האגרות שינוי
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"תוספת ראשונה
ו–4) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

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

מ–419 פחות

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

יהיו הרכוש אשר פריטי ומספר הסעדים מספר 2,509חשבונות, יהיו

בוטל .3

צוואה קיום צו או ירושה צו למתן התנגדות .4840

ירושה צו לתיקון או ביטול בקשה 4864א.

עיזבון מנהל למינוי בקשה 4864ב.

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

אלה בעניינים חוץ פסק אכיפת וכן 206היורשים

תלויה תביעה אין הסכם כאשר לרבות אישור אחרת תביעה כל .6
משפחה המשפט לענייני בבית ערעור בעניין או 419ועומדת

בכתב בקשה .7206

שופט לפני צוואה עשיית .8445

הירושה לחוק 68(ב) סעיף לפי צוואה הוכחת .9445

שנה מיום שניתן כשעברה משפט, בית בארכיון עיון בתיק המצוי .10
רצופים שבועיים של קצובה לתקופה הדין, 26פסק

המשפט בית שבתיק מסמך מכל מאושר העתק לכל עמוד11. 4.53

לענייני רשם או לפועל הוצאה  ראש רשם,  החלטת על ערעור .12
הירושה בחוק כמשמעותו 445ירושה

שניה תוספת
ו–4(א)) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

למעט בתוספת הראשונה המפורטות פרוטוקול בתובענות אגרת
לתוספת הראשונה 8 פרט לפי 63"הליכים

(25 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ב
שופט גל, משה  (3-2659 (חמ

המשפט בתי מנהל
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התשס"ח-2008 סניגור), טרחת שכר (התאמת הפלילי הדין סדר הודעת

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

התשס"ח בסיוון כ"ח ביום החל הם, לתקנות 4(א) תקנה לפי סניגור טרחת שכר שיעורי .1 
כדלקמן: (1 ביולי 2008),

חדשים בשקלים

(1) בבית משפט שלום -

- בעניין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)698
858(2) מעצר עד תום ההליכים         

987(3) אישום בעבירה שהיא חטא       
1,312(4) אישום בעבירה אחרת          

2,988(5) אישום בעבירה של גרימת מוות     
מוות    גרימת של 2,215(6) טיעון לעונש בעבירה

בפסקת כאמור מהעניינים אחד בכל נוספת לישיבה  (ב)
ישיבה (א), לכל 337משנה

מחוזי - משפט (2) בבית

- בעניין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)822
1,478(2) מעצר עד תום ההליכים         

2,988(3) משפט פלילי                
(4) ערעור פלילי -              

1,478(אא) על פסק הדין             
858(בב) על גזר הדין בלבד         

בפסקת כאמור מהעניינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
698משנה (א), לכל ישיבה          

העליון - המשפט (3) בבית

- בעניין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת שחרור בערבות או מעצר, (1)1,478
(2) ערעור פלילי -

2,681(אא) על פסק הדין             
1,478(בב) על גזר הדין בלבד         

בפסקת כאמור מהעניינים אחד בכל נוספת לישיבה  (ב)
ישיבה (א), לכל 1,189משנה

(25 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ב
שופט גל, משה  (3-245 (חמ

מנהל בתי המשפט   
__________

645 ועמ' 1018; עמ' ,333 עמ' התשס"ו, ;710 עמ' התשמ"ט, ;998 עמ' התשמ"ה, 1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1200;

81 ועמ' 835. עמ' התשס"ח, ;24 עמ' התשס"ז,

שיעורי העלאת
טרחת שכר

סניגורים


