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 תקנות זכויות החולה )תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית
או עיון בה(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32)3( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"מדיה מגנטית" - אמצעי לאחסון נתונים המבוסס על מגנוט;

"בקשה" - בקשה לקבלת העתק רשומה רפואית, למעט בקשה כאמור שנעשית בידי 
מבטח או מטעמו;

"מיופה כוח" - מי שקיבל ממטופל ייפוי כוח להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי 
הסמכה  הכולל  אישיים  לעניינים  מתמשך  כוח  ייפוי  או  לחוק,   16 סעיף  לפי 
לפעול בעניינים בריאותיים לפי הסמכה מפורשת בעניין או לפי הסמכה כללית 
והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק  32יג)ג(  בסעיף  כאמור  סויגה,  שלא 
התשכ"ח-21965 )להלן - חוק הכשרות המשפטית(, או ייפוי כוח רפואי כמשמעו 
בסעיף 32טו לחוק הכשרות המשפטית, או ייפוי כוח לפי סעיף 37 לחוק החולה 
גנטי,  מידע  לחוק   42 סעיף  לפי  כוח  ייפוי  או  התשס"ו-32005,  למות,  הנוטה 

התשס"א-42000; 

"קרוב" - בן זוג, הורה, הורה ההורה, צאצא, אח או אחות, או בן זוג או צאצא של כל 
אחד מאלה, לרבות בשל אימוץ;

"רשומה לא ממוחשבת" - רשומה רפואית שאינה רשומה ממוחשבת;

של  סוג  כל  לרבות  מחשב,  בקובץ  השמורה  רפואית  רשומה   - ממוחשבת"  "רשומה 
מדיה מגנטית.

לעניין תקנות אלה יראו כל אחת מאלה כיחידה אחת של רשומה רפואית, אף  )א(   .2
אם היא מחולקת לכמה תיקים או קבצים המוחזקים באתרים שונים של אותו מוסד 
רפואי, אותו מחוז של קופת חולים או אותה קופת חולים, לפי העניין, ובלבד שהיא 

נוגעת לאותו אדם:  

רשומה רפואית במוסד רפואי אחד;  )1(

רשומה לא ממוחשבת המצויה במחוז אחד של קופת חולים;  )2(

רשומה ממוחשבת המצויה בקופת חולים אחת;  )3(

רפואי  מוסד  במסגרת  במטופל  מטפל  שאינו  מטפל,  אצל  רפואית  רשומה   )4(
או קופת חולים או מטעמם, אף אם היא מחולקת לכמה תיקים או קבצים אצל 

המטפל;

לעניין זה - 

"מוסד רפואי" - לרבות בית חולים השייך לקופת חולים, ולמעט מרפאה שבבעלות 
קופת חולים;

"קופת חולים" - לרבות מרפאה שבבעלותה, ולמעט בית חולים השייך לה.

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.  1

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשע"ו, עמ' 298.  2
ס"ח התשס"ו, עמ' 58.  3

ס"ח התשס"א, עמ' 62.  4

הגדרות

רשומה רפואית
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ממוחשבת  ורשומה  ממוחשבת  לא  רשומה  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
לפי  המרבי  התשלום  לעניין  רפואית  רשומה  של  נפרדת  כיחידה  אחת  כל  ייחשבו 

תקנות אלה. 

התשלום המרבי בעד מסירת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת או חלק ממנה  )א(   .3
א'  בטור  המנויים  רפואית  רשומה  של  סוגים  לגבי  אחת,  בקשה  במסגרת  שהתבקש 
הסכום  הוא  לאפוטרופסו,  או  קרובו,  שהוא  כוחו  למיופה  עצמו,  למטופל  בתוספת, 

הנקוב בטור ב' בתוספת בעד אותו סוג של רשומה רפואית ולפי הפירוט שבטור ג'.

התשלום המרבי בעד מסירת העתק של רשומה רפואית לא ממוחשבת או חלק  )ב( 
ממנה שהתבקש במסגרת בקשה אחת, למטופל עצמו, למיופה כוחו שהוא קרובו, או 
בתעריפון  רפואית  רשומה  העתק  מסירת  לעניין  שנקבע  בסכום  יהיה  לאפוטרופסו, 
משרד הבריאות; לעניין תקנת משנה זו, "תעריפון משרד הבריאות" - רשימת תעריפי 
האשפוז והשירותים האמבולטוריים, שמפרסם משרד הבריאות באתר האינטרנט שלו, 
 12 סעיף  לפי  בצווים  שנקבעו  כפי  לזמן  מזמן  המעודכנים  התעריפים  את  המשקפת 

לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-51996;

הוראות תקנה זו יחולו לעניין מסירת העתק של רשומה רפואית שנוצרה בתוך  )ג( 
חמש השנים שקדמו למועד הבקשה לקבלת ההעתק.

מטופל  של  קרוב  לעניין  גם  יחולו  אפוטרופוס  לעניין  החלות  זו  תקנה  הוראות  )ד( 
המתייחסת  רפואית  רשומה  לקבלת  כאמור,  אחד  קרוב  שהגיש  בקשה  לגבי  שנפטר, 
הוגשה  שהבקשה  ובלבד  לפטירה,  שקדמו  החודשים  בששת  הרפואיים  לטיפולים 

בתוך 30 ימים מיום הפטירה.

החולים  קופת  הרפואי,  המוסד  אצל  ידנית  מסירה   - "מסירה"  זו,  תקנה  לעניין  )ה( 
או המטפל, למטופל עצמו או למיופה כוחו שהוא קרובו, לאפוטרופסו, או לקרוב של 
שהיא  כפי  המטופל  של  העדכנית  לכתובת  משלוח  או  העניין,  לפי  שנפטר,  מטופל 

מעודכנת ברישומי המוסד הרפואי, קופת החולים או המטפל.

הרשאת גישה לעיון ברשומה הרפואית, ככל שניתנת, למטופל עצמו או למיופה  )א(   .4
כוחו שהוא קרובו, או לאפוטרופסו, או לקרוב של מטופל שנפטר, תהיה בלא תשלום; 
אודות  על  במידע  צפייה    - הרפואית"  ברשומה  לעיון  גישה  "הרשאת  זה,  לעניין 
המטופל המוצג לעיונו על ידי מוסד רפואי או קופת חולים באופן אלקטרוני מקוון, 

באמצעות שימוש ברשת האינטרנט.

לא ייגבה תשלום מהמטופל עצמו, ממיופה כוחו שהוא קרובו, מאפוטרופסו או  )ב( 
מקרובו של מטופל שנפטר, בעד עצם הגשת הבקשה למסירת העתק רשומה רפואית; 

תשלום בעד מסירת העתק הרשומה הרפואית ייגבה במועד מסירתה.

על אף האמור בתקנה 3, לא ייגבה תשלום מהמטופל עצמו, ממיופה כוחו שהוא  )ג( 
קרובו, מאפוטרופסו, או מקרוב של מטופל שנפטר, בעד מסירת המסמכים המפורטים 
להלן, פעם אחת לאחד מהם, בגמר הטיפול או בעת שחרורו של המטופל מאשפוז, לפי 

העניין, ובלבד שהמסמכים מתייחסים לאותו טיפול או אשפוז:

מכתב שחרור, סיכום ביקור, סיכום טיפול או סיכום אשפוז, אצל רופא או   )1(
במוסד רפואי, לפי העניין, גיליון מחלה וגיליון מיון;

העתק בדיקה, תוצאות הבדיקה, ופענוח תוצאות הבדיקה, שבוצעה שלא   )2(
במסגרת אשפוז; 

תשלום מרבי בעד 
מסירת העתק של 

רשומה רפואית

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  5

פטור מתשלום
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הוראות להמשך טיפול, לרבות בסיום ביקור בחדר מיון;  )3(

סיכומים לגורמים רפואיים.  )4(

על אף האמור בתקנה 3, לא ייגבה תשלום ממטופל, ממיופה כוחו שהוא קרובו או  )ד( 
מאפוטרופסו בעד מסירת מרשמים והפניות בתוקף.

על אף האמור בתקנה 3, לא ייגבה תשלום ממטופל, ממיופה כוחו שהוא קרובו,  )ה( 
מאפוטרופסו, או מקרוב של מטופל שנפטר בעד מסירת העתק רשומה או מסמך אחר 

שהוא זכאי לקבלו בלא תשלום לפי כל דין.

אין באמור בתקנות אלה כדי להקנות זכות לקבל מידע רפואי על אודות מטופל  )א(   .5
למי שאינו זכאי לכך על פי כל דין ואין באמור בהן כדי לגרוע מזכות לעיין במידע 

רפואי לפי כל דין.

משרד הבריאות וקופות החולים ימסרו אחת לשנה החל בשנת 2020, לוועדת העבודה   .6
הרווחה והבריאות של הכנסת, דיווחים על יישום תקנות אלה.

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן, ואולם תחילתה של תקנה 3)ב( ביום   .7
כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(. 

הוראות תקנות אלה יחולו על רשומה רפואית שנוצרה מיום כ"ה בטבת התשע"א  )א(   .8
)1 בינואר 2011(, שבקשה למסירתה הוגשה מיום תחילתן ואילך.

היה מטופל ילד שנמצא באומנה, כמשמעותו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-62016  )ב( 
לעניין  החלות  אלה  תקנות  הוראות  האומן  על  יחולו  לילדים(,  אומנה  חוק   - )להלן 
אפוטרופוס, לגבי מידע לפי החוק שהוא זכאי לקבלו כאמור בסעיף 48)ב( לחוק אומנה 

לילדים.

הוראות תקנות אלה לא יחולו על בקשה לקבלת העתק רשומה רפואית שהפיק  )ג( 
המערך הרפואי של שירות בתי הסוהר.

תוספת
)תקנה 3(

טור א'
השירות

טור ב'
 התשלום המרבי

)בשקלים חדשים( 
טור ג'
פירוט

1. הפקת העתק רשומה ממוחשבת, 
בפלט או על גבי תקליטור )דיסק( או 
נדרשה  ואם  אחרת,  מגנטית  במדיה 
פעולת המרה לקובץ מחשב התשלום 

כולל את פעולת ההמרה  

לרבות אלה:10

הניתנת  דימות  בדיקת   )1(
לשמירה על גבי תקליטור )דיסק( 

או במדיה מגנטית אחרת; 

דימות  בדיקת  )2( תוצאות 
שיש צורך להמיר לקובץ מחשב 
כדי למסור העתק למבקש )כגון 
שקפי רנטגן, OCT, בדיקת על–

קול וכדומה(  

20. כל תקליטור )דיסק( נוסף 

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4977(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

שמירת דינים 

דיווח לוועדה 

תחילה 

תחולה 

ס"ח התשע"ו, עמ' 586.  6
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תקנות בתי המשפט )גישור(, התשע"ט-2018

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109  79ד)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
משפחה,  לענייני  המשפט  בתי  לחוק  26)א(  וסעיף  החוק(,   - )להלן  התשמ"ד-11984 

התשנ"ה-21995, אני מתקינה תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשנ"ג-31993  )גישור(,  המשפט  בתי  לתקנות   1 תקנה  במקום   .1
העיקריות(, יבוא: 

1. בתקנות אלה:"הגדרות

"גישור" - כמשמעו בסעיף 79ג לחוק;

סכסוך  יישוב  על  הדין  בעלי  בין  הסכם   - גישור"  "הסדר 
שביניהם, שהושג בסיומו של הליך גישור;

"יחידת הגישור", "רשימת המגשרים" - כהגדרתם בתקנות 
רשימת המגשרים;

להגיע  הדין  בעלי  בידי  לסייע  שתפקידו  מי   - "מגשר" 
בלי  חופשי,  ומתן  משא  ניהול  מתוך  גישור  להסדר 

שיש בידו סמכות להכריע בו;

לתקנות   12 בתקנה  כמשמעותו   - מרבי"  טרחה  "שכר 
רשימת המגשרים;

"תקנות רשימת המגשרים" - תקנות בתי המשפט )רשימת 
המגשרים(, התשע"ח-42017."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -  .2
במקום תקנת משנה )ד( יבוא:  )1(

")ד( לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מגשר, יופנו ליחידת הגישור 
כדי שתביא לפניהם, מתוך רשימת המגשרים, את שמותיהם של כל המגשרים 
המתאימים למאפייני הסכסוך לפי השיקולים שבתקנה )ד1()1( עד )3( וכן שמו 
לפי  הצדדים  שבין  הסכסוך  למאפייני  המתאימים  יותר  או  אחד  מגשר  של 
השיקולים שבתקנה )ד1()1( עד )4( ובלבד ששכר הטרחה של מגשר אחד לפחות 

אינו עולה על שכר הטרחה המרבי.";

)2( אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

")ד1( לצורך מתן המלצה לצדדים לפי תקנת משנה )ד(, תשקול יחידת הגישור 
את השיקולים האלה:

תחומי התמחותו של המגשר ותחום עיסוקו;  )1(

אזורי פעילותו;  )2(

השפות שהוא דובר;  )3(

לפי  תובענה  באותה  הגישור  לצורך  הנדרשים  מיוחדים  מאפיינים   )4(
פניית השופט;

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ח, עמ' 660.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.  2
ק"ת התשנ"ג, עמ' 1042.  3
ק"ת התשע"ח, עמ' 194.  4
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)ד2( המלצת יחידת הגישור על רשימה מצומצמת של כמה מגשרים לפי תקנת 
המפורטים  לשיקולים  ובכפוף  שוויוני,  באופן  האפשר,  ככל  תיעשה,  )ד(  משנה 

בתקנת משנה )ד1(.

יחידת  של  המלצה  יסוד  על  לגישור  עניין  הועבר  שאליו  המגשר  )ד3( פרטי 
הגישור יפורסמו באתר בתי המשפט."

)3( במקום תקנת משנה )ה( יבוא:

)ד( כדי לפגוע בזכותם של בעלי הדין לבחור  ")ה( אין באמור בתקנת משנה 
מגשר שאינו נכלל ברשימת המגשרים."

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באלול התשע"ט )5 בספטמבר 2019( והן יחולו על   .3
הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(
)חמ 3-2395(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הודעת המקרקעין )אגרות(, התשע"ט-2019

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

עקב השינוי במדד, נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(,   .1
הוא כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

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

שבפרק ב' לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי העניין:

1. מכר, שכירות, שכירות משנה, העברת שכירות, ביטול שכירות, תיקון תנאי שכירות - 
38 שקלים חדשים.

2. משכנתה - 

- ההלוואה  סכום  הגדלת  או  נוספת,  משכנתה  או  משכנתה  רישום   )א( בעד 
159 שקלים חדשים.

)ב( בעד רישום כל אחד מאלה - 159 שקלים חדשים: 

)1( העברת משכנתה;

)2( העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

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

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

שינוי סכומים

תחילה

ק"ת התשל"ה, עמ' 222; ; התשמ"ז, עמ' 1264; התשע"א, עמ' 1092; התשע"ב, עמ' 403; התשע"ז, עמ' 1734;   1 

    התשע"ח, עמ' 954.
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)ג( רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת -

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

)2( אם הכסף מופקד בלשכה - 159 שקלים חדשים.

3. ירושה - 

)א( בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 159 שקלים חדשים.

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

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

159 שקלים חדשים.

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

אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

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

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

נרשמת ליתרת התקופה.

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

עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 159 שקלים חדשים, נוסף על כל אגרה אחרת 
המשתלמת לפי תוספת זו, ואולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם 

אחת בלבד.

5. פיצול )פרצלציה( ואיחוד - 

)א( בעד פיצול - 134 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;

)ב( בעד איחוד - 134 שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם 
אחרות לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

6. בתים משותפים - 

בשקלים חדשים
)א( רישום בית משותף -

)1( בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים

)2( בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה

126

75

על  כאמור  לחוכר  בעלות  והקניית  לדורות  חכירה  )3( ביטול 
פי תקנה 63 לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב-32011 

פטורים מכל 
אגרה

)ב( תיקון צו רישום -

126)1( בעד הבקשה לתיקון צו רישום

ס"ח התש"ט, עמ' 13.  2

ק"ת התשע"ב, עמ' 74.  3
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בשקלים חדשים

126)2( עם הגשת טענות

75)3( לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

)ג( ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

)1( בעד הבקשה לביטול

)2( עם הגשת טענות

126

126

הביטול  צו  מתן  מיום  שבועיים  ובתוך  הרישום  )3( בוטל 
הבתים  בפנקס  מחדש  הבית  לרישום  בקשה  הוגשה 
המשותפים, והוכח להנחת דעתו של מפקח כי הביטול 
הוועדה  של  הוראה  בביצוע  קשורים  מחדש  והרישום 
המקומית לתכנון ולבנייה או נובעים ממנה, יהיו הבקשה 
לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה; המפקח רשאי 
להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן 

הצדק לעשות כן.

)ד( רישום תקנון מוסכם - 

126)1( בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 

126)2( בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

)ה( הכרעה בסכסוכים - 

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

השלום בהליכים בתביעה אזרחית.

פטור מאגרה)ו( בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות

7. נסחים והעתקים מפנקסים ומסמכים ומידע ממוחשב אחר -

)א( בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או
מסמך הקשור בו 

74

131)א1( בעד נסח מרוכז של הדירות בבית משותף      

נסח  לרבות  זכות  או  נכס  כל  מרישום  מאושר  נסח  כל  )א2( בעד 
מרוכז של דירות בית משותף, שהוא מסר אלקטרוני החתום בחתימה 
ו"חתימה  אלקטרוני"  "מסר  זה,  משנה  בפרט  מאובטחת,  אלקטרונית 
אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתם   - מאובטחת"  אלקטרונית 

התשס"א-42001 

15

)ב( )נמחק(

)ג( )נמחק(

)ד( )נמחק(

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  4
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בשקלים חדשים
)ד1( עיון באמצעות קבלת עותק ממסמכי תיק רישום בית משותף 
בחתימה  חתום  יהיה  כאמור  עותק  ממוחשבת;  בסריקה  שנסרקו 
באופן  או  תקליטור  גבי  על  תהיה  וקבלתו  מאובטחת  אלקטרונית 
מאובטחת"  אלקטרונית  "חתימה  זה,  משנה  בפרט  מרחוק;  מקוון 
סריקה  התשס"א-2001;  אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתה   -
)העתקים  העדות  לתקנות  3א  בתקנה  כהגדרתה   - ממוחשבת 

צילומיים(, התש"ל-51969 

33

154)ה( מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות        

8. עיון  -
72)1( בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון

לעיון  אפשרות  לגביו  כשקיימת  משותף  בית  של  פיזי  )2( בתיק 
כאמור בפרט 7)ד1( וקבלת עותק מצולם ממנו

218

9. תיקון בפנקס - 

)א( תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח כאמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין )ניהול 
ורישום(, התש"ל-1969 )להלן - תקנות הרישום(, אם הטעות נגרמה בעטיו של 

הרשם - פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 154 שקלים חדשים.

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

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

10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין - 

)א( אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 278 שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע 
יותר מעובד אחד - תוספת של 278 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

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

11. רישום זיקת הנאה - 

החלקה  לגבי  רישום  כל  בעד  חדשים,  שקלים   139  - הנאה  זיקת  רישום  )א( בעד 
הכפופה ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

)ב( בעד מחיקת רישום זיקת הנאה - בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה 
ובעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית - 87 שקלים חדשים.

12. רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין - 

2% משוויים של המקרקעין או של הזכות.

13. הערת אזהרה - 

)א( בעד רישום הערת אזהרה - 

)1( בעד כל רישום - 159 שקלים חדשים;

הבתים  בפנקס  להירשם  העתיד  בבית  דירה  האזהרה  הערת  נושא  )2( היה 
המשותפים והבית נבנה על כמה חלקות - 159 שקלים חדשים בעד רישום 

הערת האזהרה על כל החלקות;

ק"ת התש"ל, עמ' 316; התשס"ח, עמ' 794.  5
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)3( היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך כמה בתים שהוקמו או שיוקמו 
על כמה חלקות - 159 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס 

את ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

)ב( בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 107 שקלים חדשים.

14. הערה על הגבלת כשרות - 

  בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום - 159 שקלים חדשים.

15. הערה על הצורך בהסכמה - 

)א( בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 159 שקלים חדשים.

)ב( בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 107 שקלים חדשים.

15א. הערה בדבר מקלט ומחסה - 

רישום הערה לפי תקנה 28 לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב-2011 - פטור 
מכל אגרה.

15ב. הערה על אי–התאמה להיתר - 

ורישום(,  )ניהול  המקרקעין  לתקנות   29 תקנה  לפי  הערה  מחיקת  או  רישום 
התשע"ב-2011, על פי בקשת מוסד התכנון - פטורים מכל אגרה.

16. )נמחק(.

17. שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה - 

בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים 
הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - פטור מכל אגרה.

18. שינוי שם -

רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט"ז-61956 - פטור מכל אגרה.

19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 107 שקלים חדשים.

20. רישום זכות קדימה - 

)א( בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 159 שקלים חדשים.

)ב( בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 107 שקלים חדשים.

21. נאמנות -

רישום הערה על קיומה של נאמנות - 154 שקלים חדשים.

22. הערה על הקדש - 

רישום הערה על הקדש - 154 שקלים חדשים.

23. החלפת נאמני ההקדש - 

רישום הערה על החלפת נאמני ההקדש - 154 שקלים חדשים

24. חוב כספי - 

בעד הערה שנרשמת לפי דין על קיומו של חוב מס או חוב כספי - 154 שקלים  )א( 
חדשים.

בעד הערה בדבר נקיטת הליכים לגביית חוב המס או החוב הכספי - 154 שקלים  )ב( 
חדשים. 

ס"ח התשט"ז, עמ' 94.  6
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25. חוב היטל השבחה -

רישום הערה בשל חוב היטל השבחה - 154 שקלים חדשים.

26. ייעודם של מקרקעין - 

רישום הערה לפי תקנה 27)א( לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב-2011 - 
154 שקלים חדשים.

27. הכנתה, הפקדתה או קיומה של תכנית ורישומה - 

הערה על הכנת תכנית, הפקדתה של תכנית או קיומה של תכנית לפי חוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ח-71965 )להלן - חוק התכנון והבנייה(, או הערה שרישומה מתחייב 

בהתאם לתכנית או היתר כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה - 154 שקלים חדשים.

28. הסכם שיתוף - 

רישום הערה על הסכם שיתוף - 159 שקלים.

29. מחיקת רישום - 

מחיקת רישום שבוצע בהתאם לסעיפים 21 עד 28 - 102 שקלים חדשים."

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-648-ת2(

ר ו מ ל פ י  מ א  
המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, 
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ה( לתקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין 
אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ח-11998  לביטול(,  ובבקשה  לצו  בהתנגדות  לצו,  בבקשה 

מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד, סכומי האגרה השתנו ונוסח התוספת לתקנות מיום כ"ד בטבת   .1
התשע"ט )1 בינואר 2019(, הוא כדלקמן:

"תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

אגרת בקשה ואגרות הארכה

סכום האגרה בשקלים חדשים

1,100)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ג()4((

2,957)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

3,548)א( לפני תום שנת הארכה ראשונה

4,257)ב( לפני תום שנת הארכה שנייה

שינוי סכומים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  7

ק"ת התשנ"ח, עמ' 996; התשע"ח, עמ' 178 ועמ' 844.  1
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סכום האגרה בשקלים חדשים
5,108)ג( לפני תום שנת הארכה שלישית

6,131)ד( לפני תום שנת הארכה רביעית

האגרה שנקבעה לעניין סעיף 30 )4( אגרת התנגדות )תקנה 3)א(( 
לחוק בפרט 11 לתוספת השנייה 
בתקנות הפטנטים נוהלי הרשות

כפל האגרה האמורה בפרט )4(".)5( אגרת בקשה לביטול )תקנה 4( 

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2846-ת2(

ר ו מ ל פ י  מ א  
המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

  

הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב( לתקנות ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשמ"ט-11989 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2017, ישתנו האגרות לפי התקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 

כדלקמן:

)1( בתקנה 2)א(, הסכום הוא - 2,343 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 2)ב(, הסכום הוא - 933 שקלים חדשים.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2123(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  

תיקון טעות

בהודעת המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"ח-12018, שפורסמה בקובץ 
התשע"ח בניסן  ה'  יום  עד  "וזאת  לבוא  צריך  בסופה   ,1764 עמ'  התשע"ח,   ,7982  התקנות 

)21 במרס 2018(,  מועד תחילתן של תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות( )תיקון(, 
התשע"ח-22018".

)חמ 3-1759-ת2( 

שינוי אגרות

ק"ת התשמ"ט, עמ' 473; התשע"ח, עמ' 782.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1764.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1030.  2
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