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350 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	הפטנטים	)נוהלי	הלשכה,	סדרי	דין,	מסמכים	ואגרות(,	התש"ע-2009

הודעת	הפטנטים	)הארכת	תקופת	הגנה	-	סדרי	דין	בבקשה	לצו,	בהתנגדות	לצו	ובבקשה	לביטול(	)שינוי	
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357 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	שמאי	מקרקעין,	התש"ע-2009

357 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 הודעת	חוקרים	פרטיים	ושירותי	שמירה	)אגרות	רישיון(,	התש"ע-2009

358 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	 הודעת	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)קופות	גמל(	)אגרה	שנתית	לחברה	מנהלת(,	התש"ע-2009

358 הודעת	הדואר	)אגרות	בעד	היתר(,	התש"ע-2009�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

359 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	הסדרת	הפיקוח	על	כלבים	)עדכון	אגרות(,	התש"ע-2009

359 הודעת	הסדרת	הפיקוח	על	כלבים	)עדכון	אגרות(	)מס'	2(,	התש"ע-2009�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		
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360 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	הירושה	)אגרות	הרשם	לענייני	ירושה(	)מס'	2(,	התש"ע-2009

29 בדצמבר 2009 6843 י"ב בטבת התש"ע
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תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק 
בשנת 2010(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	31	ו–53	לחוק	המועצה	לענף	הלול	)ייצור	ושיווק(,	התשכ"ד- 	
11963	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	המועצה	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	לפי	
סעיף	21א	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	

אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

"אפרוחות"	-	אפרוחים	משעת	בקיעתם	מהביצה	עד	גיל	שבעה	ימים;

"אתר	ייעודי"	-	אתר	שאליו	יועתק	לול	הבסיס,	שהוצא	לגביו	כתב	אישור;

"בעל	מכסה"	-	מי	שנקבעה	לו	מכסה	לשנת	התכנון	לפי	תקנות	אלה;

"המועצה"	-	המועצה	לענף	הלול	שהוקמה	על	פי	סעיף	2	לחוק;

"כללי	2009"	-	תקנות	המועצה	לענף	הלול	)כללים	בדבר	מכסות	לייצור	ביצי	מאכל	
לשיווק	בשנת	2009(,	התשס"ט-42009;

לעידוד	 לחוק	 	6 בסעיף	 כמשמעותה	 המינהלה,	 שהוציאה	 אישור	 	- אישור"	 "כתב	
השקעות	הון	בחקלאות,	התשמ"א-51980,	לפי	החלטת	הממשלה	מס'	1855	מיום	

ח'	בתמוז	התשס"ז	)24	ביוני	2007(;

"להקה"	-	מטילות	בגיל	אחד	שמחזיק	מגדל;

"לול	הבסיס"	-	לול	המצוי	במשקו	של	בעל	מכסה	במען	הרשום	שלו	או	במשק	של	בעל	
מכסה	אחר	בתחום	אותו	יישוב;

"מגדל	פרגיות"	-	אדם	העוסק	בגידול	פרגיות;

"מטילות"	-	תרנגולות	שגילן	עולה	על	חמישה	חודשים;

"עופות	להטלה"	-	מטילות,	פרגיות	ואפרוחות;

"פרגית"	-	תרנגולת	בגיל	שעד	חמישה	חודשים;

"שנת	התכנון"	-	שנת	2010�

גודל	משק	הלול	לייצור	ביצי	מאכל	לשיווק	בהיקף	ארצי	בשנת	התכנון,	יהיה	גידול	 	�2
מטילות	לייצור	1,897,000,000	ביצי	מאכל	לשיווק	)להלן	-	המכסה	הארצית(�

העקרונות	לקביעת	מכסות	אישיות	לייצור	ביצי	מאכל	לשיווק	לכל	מגדל	לשנת	התכנון,	 	�3
במסגרת	המכסה	הארצית,	יהיו	כאמור	בתקנות	4	עד	6�

	לכל	מגדל	תיקבע	מכסה	אישית	לייצור	ביצי	מאכל	לשיווק	בשנת	התכנון,	שתהיה	 )א( 	�4
שווה	למכסה	האישית	לייצור	ביצי	מאכל	לשיווק	שנקבעה	לו	לשנת	2009�

	ועדת	המכסות	תקבע	לכל	מגדל	שבשנת	2007	או	2008	שיווק	כדין	ביצים	בכמות	 )ב(
	3 עד	 של	 מכסה	 תוספת	 שנה,	 לאותה	 לו	 שנקבעה	 מהמכסה	 אחוזים	 	92 על	 העולה	

אחוזים	מהמכסה	שנקבעה	לו	לפי	תקנת	משנה	)א(�

הגדרות

__________
ס"ח	התשכ"ד,	עמ'	12;	התשס"ג,	עמ'	455� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3

ק"ת	התשס"ט,	עמ'	427� 	4
ס"ח	התשמ"א,	עמ'	56� 	5

מכסה	ארצית

קביעת	מכסות	
אישיות

מכסה	אישית
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ועדת	המכסות	תקבע,	בהתאם	להנחיות	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר	)להלן	-	השר(,	 	�5
מכסות	אישיות	בהיקף	של	עד	250,000	ביצי	מאכל	למגדל	חדש	ביישובים	המפורטים	
ובלבד	 השר,	 של	 מידה	 לאמות	 בהתאם	 נוסף	 חדש	 למגדל	 וכן	 הראשונה	 בתוספת	
הנחיות	 ביצים;	 מיליון	 	26 על	 תעלה	 לא	 זו	 תקנה	 לפי	 שתוקצה	 הכוללת	 שהמכסה	
ואמות	המידה	של	השר	לעניין	תקנה	זו,	יפורסמו	באתר	האינטרט	של	משרד	החקלאות	

	�www�moag�gov�il	היא	שכתובתו	הכפר	ופיתוח

לבעל	 להלן,	 כמפורט	 החד–פעמית	 המכסה	 תוספות	 את	 תקבע	 המכסות	 	ועדת	 )א( 	�6
מכסה	שניתן	לו	כתב	אישור,	בהתאם	לבקשתו,	ובלבד	שהמכסה	הכוללת	שתוקצה	לפי	

תקנה	זו	לא	תעלה	על	30	מיליון	ביצים:

	תוספת	מכסה	בהיקף	השווה	למחצית	כמות	הביצים	שתטיל	הלהקה	המצויה	 )1(
בלול	הבסיס	ממועד	העתקתו	לאתר	ייעודי	ועד	גיל	26	חודשים	או	בתקופה	של	

שישה	חודשים,	הנמוך	מביניהם;

בעל	 של	 התחייבות	 תמורת	 ביצים,	 	250,000 עד	 של	 בהיקף	 מכסה	 	תוספת	 )2(
המכסה	להעביר	לרשותו,	מכוח	סעיף	34	לחוק,	מכסה	באותו	היקף	ועד	למועד	
יעלה	על	 ובלבד	שהיקף	המכסה	בצירוף	התוספת	האמורה	לא	 העברה	כאמור,	
750,000	ביצים	אם	הוא	בעל	מכסה	כהגדרתו	בסעיף	1	לחוק	הגליל,	התשמ"ח-
61988,	ועל	1,500,000	אם	הוא	בעל	מכסה	אחר;	המועצה	תהיה	רשאית	להתנות	את	
הקצאת	התוספת	לפי	תקנת	משנה	זו	בבטוחות	שיבטיחו	את	ביצוע	ההתחייבות	

האמורה	של	בעל	המכסה�

	נוסף	על	המכסה	לפי	תקנות	4	ו–5	ותקנת	משנה	)א(,	ועדת	המכסות	תקבע	לכל	 )ב(
2009,	תוספת	 6)ב(	לכללי	 לו	מכסה	חד–פעמית	מכוח	תקנה	 	בעל	מכסה	שלא	נקבעה	
האישית	 מהמכסה	 בשיעור	 התכנון,	 בשנת	 לשיווק	 מאכל	 ביצי	 לייצור	 חד–פעמית	
שנקבעה	לו,	כמפורט	בתוספת	השניה	לצד	גיל	הלהקות	שהוא	מחזיק	בשנת	התכנון	

לפי	מועד	בקיעתן�

	בעל	מכסה	רשאי	להודיע	למועצה,	בתוך	30	ימים	מיום	פרסום	תקנות	אלה,	כי	 )ג(
הוא	מוותר	על	תוספת	המכסה	לפי	תקנת	משנה	)ב(�

	בעל	מכסה	שנקבעה	לו	תוספת	מכסה	חד–פעמית	מכוח	תקנה	6)ב(	לכללי	2009,	 )ד(
תוקטן	המכסה	שתיקבע	לו	לפי	תקנה	4,	בשיעור	התוספת	האמורה�

	לא	ייצר	בעל	מכסה	את	מכסתו	מחוץ	ללול	הבסיס	)להלן	-	לול	חלופי(� )א( 	�7
	תקנת	משנה	)א(	לא	תחול	אם	התקיימו	כל	אלה:	 )ב(

	למגדל	נקבעה	מכסה	אישית	לראשונה	לפני	יום	כ"ג	בטבת	התש"ס	)1	בינואר	 )1(
	;)2000

	בעל	המכסה	מסר	על	כך	הודעה	בכתב	למועצה	לא	יאוחר	מ–10	ימים	לפני	 )2(
מועד	קבלת	עופות	להטלה	לשם	ייצור	המכסה	בלול	החלופי;

	הלול	החלופי	מצוי	במשק	של	בעל	מכסה	אחר; )3(

	בעל	המכסה	מייצר	את	מלוא	מכסתו	בלול	החלופי	ובלול	הבסיס	לא	יימצאו	 )4(
עופות	להטלה	במשך	שנת	התכנון�

	בעל	מכסה	המייצר	את	מכסתו	בלול	חלופי	כאמור	בתקנת	משנה	)ב(,	למעט	מי	 )ג(
שגידל	בשנת	2008	את	מלוא	מכסתו	בלול	חלופי	מכוח	הסכם	בכתב	שנכרת	לפני	יום	

מכסות	חדשות

תוספת	
חד–פעמית

מקום	הגידול

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	22;	התשס"ח,	עמ'	256� 	6
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כ"ב	בשבט	התשס"ה	)1	בפברואר	2005(	והוא	ממשיך	לייצרה	בשנת	התכנון	באותו	לול	
חלופי,	תקטן	מכסתו	בשנת	התכנון	ב–10	אחוזים�

	מי	שזכאי	למכסה	אישית	לפי	תקנה	4)א(	או	5	והוא	לא	קיבל	על	כך	הודעה	עד	 )א( 	�8
תום	30	ימים	מיום	פרסום	תקנות	אלה,	רשאי	לפנות	עד	תום	60	ימים	מיום	הפרסום	

האמור	לוועדת	המכסות	בבקשה	לקביעת	מכסתו�

	ועדת	המכסות	רשאית,	מנימוקים	מיוחדים	שיירשמו,	לדון	בבקשות	שהוגשו	לה	 )ב(
לאחר	המועד	האמור�

	המועצה	תקבע	לכל	בעל	מכסה,	בתחילת	שנת	התכנון	וכן	מזמן	לזמן	במהלכה,	 )א( 	�9
מכסת	עופות	להטלה	לייצור	מכסתו,	על	פי	מפתחות	אחידים	שתקבע,	בשים	לב	לגיל	

הלהקה	שהוא	מחזיק	ותקופת	גידולה�

	בעל	מכסה	לא	יחזיק	עופות	להטלה	בכמות	העולה	על	מכסת	העופות	להטלה	 )ב(
האחרונה	שקבעה	לו	המועצה�

	בעל	מכסה	שלפי	קביעת	המועצה	מחזיק	עופות	להטלה	בכמות	עודפת	על	מכסת	 )ג(
העופות	להטלה	שהיא	קבעה	לו,	יעביר	את	הכמות	העודפת	לשחיטה,	באופן	שתורה	

המועצה�

העופות	 מכסת	 בה	 שתפורט	 מגדל	 תעודת	 מכסה	 בעל	 לכל	 תנפיק	 	המועצה	 )א( 	�10
שנקבעה	לו	לייצור	מכסתו�

	קבלן	מורשה	וכל	אדם	אחר	העוסק	בשיווק	אפרוחות	להטלה	לא	ישווק	אפרוחות	 )ב(
אלא	למגדל	שהציג	לפניו	את	תעודת	המגדל	שלו	או	למגדל	פרגיות	אשר	הציג	לפניו	
האפרוחות	 כמות	 הפרגיות;	 את	 יגדל	 הוא	 שבעבורם	 המגדלים	 לו	 שמסרו	 תעודות	
שתשווק	כאמור	לא	תעלה	על	הכמות	הרשומה	בתעודה	או	בתעודות	שהוצגו	לפני	

המשווק,	לפי	העניין�

לכמות	 ובהתאמה	 מגדל,	 תעודת	 בידיו	 כן	 אם	 אלא	 מטילות	 אדם	 יחזיק	 	לא	 )ג(
הרשומה	בה�

	לא	יחזיק	מגדל	פרגיות	אלא	אם	כן	הוא	קיבל	את	האפרוחות	שמהן	גידל	אותן	 )ד(
מקבלן	מורשה,	בעל	מדגרה	או	אדם	אחר	העוסק	בשיווק	אפרוחות	להטלה,	כנגד	הצגתה	
של	תעודת	מגדל	שמסר	לו	בעל	מכסה,	או	באישור	בכתב	שמסרה	לו	המועצה,	ובהתאם	

לכמויות	הנקובות	בתעודה	או	באישור	כאמור�

	לא	ישווק	מגדל	פרגיות	אלא	למגדל	שהציג	לפניו	אישור	של	המועצה	שהוצא	 )ה(
סמוך	לפני	מועד	השיווק,	ולפיו	רשאי	המגדל	לקבל	לרשותו	פרגיות,	ובהתאמה	לכמות	

הרשומה	באישור�

אין	בתקנות	אלה	כדי	לגרוע	מכוחו	של	דין	אחר� 	�11

תוספת ראשונה
)תקנה	5(

אביבים,	זרעית,	מרגליות,	נטועה�

פנייה	לקביעת	
מכסות	אישיות

מכסת	עופות	
להטלה

גידול	מטילות	
ופרגיות

שמירת	דינים
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תוספת שניה

)תקנה	6)ב((

	גיל	הלהקות	לפי	מועד	הבקיעה
בשנת	2009

שיעור	התוספת
באחוזים	מהמכסה	האישית

3פברואר
5מרס

8אפריל
10מאי
14יוני
16יולי

17אוגוסט
12ספטמבר
9אוקטובר
6נובמבר
3דצמבר

כ"ח	בכסלו	התש"ע	)15	בדצמבר	2009(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-685(

שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	

הודעת המקרקעין )אגרות(, התש"ע-2009

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

	עקב	העלייה	במדד	המחירים	לצרכן	יהיה	נוסח	התוספת	לתקנות	מיום	ט"ו	בטבת	התש"ע	 �1
)1	בינואר	2010(,	כדלקמן:

"תוספת
)תקנה	2(

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

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

	שכירות, שכירות משנה והעברתן -	 �1

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

	רישום	שכירות	-	3%	מהתמורה	שהוסכם	עליה	בין	הצדדים	לעסקה	או	3%	 )1(
מהסכום	המתקבל	מהכפלת	שוויים	של	המקרקעין	במספר	שנות	השכירות	
או	שכירות	המשנה	כשהוא	מחולק	לעשרים	וחמש,	הכל	לפי	הסכום	הגבוה	
יותר,	ובלבד	שהאגרה	לא	תפחת	מ–116	שקלים	חדשים,	דין	חלק	של	שנה	

כדין	שנה;

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

שינוי	סכומים

__________
ק"ת	התשל"ה,	עמ'	222;	התשמ"ז,	עמ'	1264;	התשס"ט,	עמ'	325� 	1
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	הוגשה	בקשה	לרישום	-	 )ב(

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

המדינה,	 הוא	 הראשי	 כשהשוכר	 שלישית,	 ושכירות	 משנה	 שכירות	 	של	 )2(
כאמור הוא	תאגיד	 ושוכר	המשנה	 לישראל,	 קיימת	 קרן	 או	 הפיתוח	 	רשות	
בפסקה	)1(	-	תהא	האגרה	על	שכירותו	של	התאגיד	האמור	-	116	שקלים	

חדשים�

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

שבהן	יכולים	להאריכה	לפי	הברירה�

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

תפחת	מ–116	שקלים	חדשים�

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

המתבטלת�

	תיקון	תנאי	השכירות	-	 )ו(

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

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

	בכל	מקרה	אחר	-	116	שקלים	חדשים� )3(

	משכנתה -	 �2

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

	בעד	רישום	כל	אחד	מאלה	-	116	שקלים	חדשים:	 )ב(

	העברת	משכנתה; )1(

	העברת	מקרקעין	כפוף	למשכנתה; )2(

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

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

	רישום	פדיון	מלא	או	חלקי	ממשכנתה	קיימת: )ג(

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

	אם	הכסף	מופקד	בלשכה	-	116	שקלים	חדשים� )2(
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	ירושה	-	 �3

	בקשה	לרישום	ירושה	על	פי	דין	או	על	פי	צוואה	-	116	שקלים	חדשים� )א(

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

	העברת	שכירות	במקרקעין	לאלמנה	של	מוריש	או	לאלמן	של	מורישה	על	פי	ויתור	 )ג(
של	יורש,	אם	הוויתור	נעשה	בלא	תמורה	אגב	ביצוע	רישום	הירושה	-	116	שקלים	

חדשים�

זה	תשולם	גם	במקרה	של	רישום	מקרקעי	עיזבון,	 	האגרה	המשתלמת	לפי	סעיף	 )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	 במישרין;	במקרה	האחרון	תשולם	האגרה	 העיזבון	

אותה	עסקה	או	מס	רכישת	מקרקעין	שחל	עליה�

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

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	

נרשמת	ליתרת	התקופה�

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

נוסף	על	כל	אגרה	אחרת	 116	שקלים	חדשים,	 רישום	ההערה	תשולם	אגרה	בסך	 עם	
המשתלמת	לפי	תוספת	זו,	ואולם	אין	לגבות	אגרת	הערה	לגבי	עיזבון	אחד	אלא	פעם	

אחת	בלבד�

	פיצול )פרצלציה( ואיחוד	-	 �5

	בעד	פיצול	-	116	שקלים	חדשים	בעד	כל	חלקה	שנוצרה	בפיצול� )א(

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

	בתים משותפים	-	 �6

בשקלים	חדשים
	רישום	בית	משותף	- )א(

	בעד	בקשה	לרישום	בית	בפנקס	הבתים	המשותפים )1(

	בעד	רישום	הבית	כאמור,	לגבי	כל	דירה )2(

116

69

	תיקון	צו	רישום	-	 )ב(

	בעד	הבקשה	לתיקון	צו	רישום )1(

	עם	הגשת	טענות )2(

	לגבי	כל	דירה	שהוספה	בצו	התיקון )3(

116

116

69

__________
ס"ח	התש"ט,	עמ'	13� 	2
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בשקלים	חדשים

	ביטול	הרישום	בפנקס	הבתים	המשותפים	-	 )ג(

	 	בעד	הבקשה	לביטול )1(

	 	עם	הגשת	טענות )2(

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

הצדק	לעשות	כן�

116

116

	רישום	תקנון	מוסכם	-	 )ד(

	בעד	רישום	תקנון	מוסכם	כאמור	בסעיף	62	לחוק	 )1(116

	בעד	רישום	תיקון	בתקנון	שנרשם )2(116

	הכרעה	בסכסוכים	-	 )ה(

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

השלום	בהליכים	בתביעה	אזרחית�

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

	נסחים	והעתקים	מפנקסים	ומסמכים	ומידע	ממוחשב	אחר	- 	)א( �7

בעד	העתק	מאושר	או	נסח	מאושר	מרישום	כל	נכס	או	זכות	או
מסמך	הקשור	בו	-

66ל–20	דפים	או	חלק	מהם			

66לכל		הדפים	הנוספים					

	בעד	נסח	מרוכז	של	הדירות	בבית	משותף	-					 )א1(

116ל–20	דפים	או	חלק	מהם				

116לכל	הדפים	הנוספים

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

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

53ל–20	דפים	או	חלק	מהם				

66לכל	הדפים	הנוספים											
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בשקלים	חדשים

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

ל–20	דפים	או	חלק	מהם

לכל	הדפים	הנוספים																																																								

105

116

	מידע	ממוחשב	אחר	-	בעד	כל	שירות								 116)ה(

	עיון		- �8

66בעד	כל	נכס	או	זכות	שביחס	אליהם	נדרש	העיון																									

	תיקון בפנקס	-	 �9

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

הרשם	-	פטור	מכל	אגרה;	בכל	מקרה	אחר	-	116	שקלים	חדשים�

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

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

	ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין	-	 �10

	אם	מבצע	השירות	הוא	עובד	אחד	-	235	שקלים	חדשים;	אם	משתתפים	בביצוע	 )א(
יותר	מעובד	אחד	-	תוספת	של	235	שקלים	חדשים	בעד	כל	עובד	נוסף�

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

	רישום זיקת הנאה	-	 �11

החלקה	 לגבי	 רישום	 כל	 בעד	 חדשים,	 שקלים	 	116 	- הנאה	 זיקת	 רישום	 	בעד	 )א(
הכפופה	ובעד	כל	רישום	לגבי	החלקה	הזכאית�

	בעד	מחיקת	רישום	זיקת	הנאה	-	בעד	כל	מחיקת	רישום	לגבי	החלקה	הכפופה	 )ב(
ובעד	כל	מחיקת	רישום	לגבי	החלקה	הזכאית	-	69	שקלים	חדשים�

	רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין	-	 �12

2%	משוויים	של	המקרקעין	או	של	הזכות�

	הערת אזהרה	-	 �13

	בעד	רישום	הערת	אזהרה	-	 )א(

	בעד	כל	רישום	-	116	שקלים	חדשים; )1(

הבתים	 בפנקס	 להירשם	 העתיד	 בבית	 דירה	 האזהרה	 הערת	 נושא	 	היה	 )2(
המשותפים	והבית	נבנה	על	מספר	חלקות	-	116	שקלים	חדשים	בעד	רישום	

הערת	האזהרה	על	כל	החלקות;

__________
ק"ת	התש"ל,	עמ'	657� 	3



קובץ	התקנות	6843,	י"ב	בטבת	התש"ע,	2009�12�29 346

	היה	נושא	הערת	האזהרה	דירה	בבית	מתוך	כמה	בתים	שהוקמו	או	יוקמו	על	 )3(
כמה	חלקות	-	116	שקלים	חדשים,	ובלבד	שהמבקש	את	הרישום	ייחס	את	

ההערה	לחלקה	או	לחלקות	שעליהן	ייבנה	הבית�

	בעד	מחיקת	הערת	אזהרה,	על	פי	בקשת	הצדדים	-	69	שקלים	חדשים� )ב(

	הערה על הגבלת כשרות	-	 �14

										בעד	רישום	הערה	בדבר	הגבלת	כשרות,	בעד	כל	רישום	-	116	שקלים	חדשים�

	הערה על הצורך בהסכמה	-	 �15

	בעד	רישום	הערה	על	הצורך	בהסכמה,	בעד	כל	רישום	-	116	שקלים	חדשים� )א(

	בעד	מחיקת	הערה	על	הצורך	בהסכמה,	בעד	כל	מחיקה	-	69	שקלים	חדשים� )ב(

	אגרת בקשה	-	 �16

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

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

בקשה	נוספת	שתוגש	לכשיצורפו	אליה	מסמכים	מתוקנים�

	שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה	-	 �17

	בעד	העברת	הסמכות	לרישום	עסקה	מן	הרשם	של	הלשכה	שבה	מוחזקים	הפנקסים	 )א(
הנוגעים	בדבר	אל	הרשם	של	לשכה	אחרת	-	116	שקלים	חדשים	לכל	עסקה�

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

	שינוי שם	- �18

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

	מחיקת רישום של זכות שפקעה	- �19

בעד	מחיקת	הרישום	של	זכות	שפקעה	-	69	שקלים	חדשים�

	רישום זכות קדימה	-	 �20

	בעד	רישום	זכות	קדימה,	לכל	רישום	-	116	שקלים	חדשים� )א(

	בעד	מחיקת	רישום	של	זכות	קדימה,	לכל	מחיקה	-	69	שקלים	חדשים� )ב(

	כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו	-	116	שקלים	חדשים�" �21

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-648(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשט"ז,	עמ'	94� 	4
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הודעת הסיוע המשפטי, התש"ע-2009

	- )להלן	 התשל"ג-11973	 המשפטי,	 הסיוע	 לתקנות	 11א)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

	עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 �1
2008,	נוסח	תקנות	1א	ו–3א)א(,	התוספת	הראשונה	וסעיפים	1	ו–2	של	התוספת	השניה	לתקנות,	

החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כמפורט	להלן:

"אגרת		
השתתפות

	מי	שראש	הלשכה	החליט	בעניינו	בחיוב,	כאמור	בתקנה	3	)להלן	-	 1א�
המבקש(,	ישלם	ללשכה	לסיוע	משפטי	אגרת	השתתפות	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	מבקש	שהכנסתו	אינה	עולה	על	מחצית	 )1(
הסכום	המקנה	זכאות	לסיוע	משפטי	

62

מחצית	 על	 עולה	 שהכנסתו	 	מבקש	 )2(
הסכום	המקנה	זכאות	לסיוע	משפטי	

"125

"תשלום	אגרת	
השתתפות

	לא	תטופל	בקשה	לגופה	ולא	יחליט	בה	ראש	הלשכה	כאמור	 	)א( 3א�
בתקנה	3,	אלא	אם	כן	שילם	המבקש	מקדמה	בסכום	של	33	שקלים	חדשים;	
החליט	ראש	הלשכה	כי	למבקש	יינתן	סיוע	משפטי	כאמור	בתקנה	3,	ייזקף	

הסכום	האמור	על	חשבון	אגרת	ההשתתפות�"

"תוספת ראשונה
)תקנה	6)3((

	שכרם	של	עדים,	של	עדים	מומחים,	של	רופאים	ושל	מומחים	רפואיים	ובלבד	שהסכום	לא	 )א(
יעלה	על	הסכום	הנקוב	בתוספת	השניה	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-	21984�

	שכרו	של	פוסק	רפואי	בשיעור	שקבע	בית	המשפט� )ב(

	צילום	מסמכים,	בסכום	שלא	יעלה	על	393	שקלים	חדשים	למבקש	אחד	בכל	ערכאה� )ג(

	תרגום	מסמכים	בסכום	שלא	יעלה	על	590	שקלים	חדשים	למבקש	אחד�" )ד(

"תוספת שניה
)תקנה	11(

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

	בסעיף	זה,	"בית	משפט"	-	אחת	הערכאות	המפורטות	בטבלה	שבסעיף		קטן	)ב(� 	)א( �1

חדשים	 בשקלים	 טרחה	 שכר	 יקבל	 4)א()3(,	 תקנה	 לפי	 שירות	 ליתן	 שנתמנה	 	מי	 )ב(
כמפורט	להלן:

	בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין  	)א( )1(
לפני  בקשות  נישואין,  )התרת  העליון  המשפט  בית  לעבודה,  הארצי 

רשם בית המשפט העליון(:

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשל"ג,	עמ'	2048;	התשס"א,	עמ'	848;	התשס"ט,	עמ'	356� 	1

ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220� 	2
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לימוד	
עניינו

של	מבקש

דיון
מוקדם/

קדם	משפט

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה	
נוספת

סיכומים	
בכתב

ישיבה	לשמיעת	
פסק	דין,	ישיבה	
לאישור	הסכם,	
ישיבה	שלא	
מתקיימת

973402484402402163תביעה

973402484402402163הגנה

402245245245245163המרצות

402245245245245163הודעת	צד	ג'

או	 תביעות	 בכמה	 יום	 באותו	 המתנהל	 משפט	 בבית	 ישיבה	 או	 	דיון	 )ב(
יראו,	לצורך	תשלום	שכר	טרחה,	כדיון	 דין,	 בין	אותם	בעלי	 המרצות	

בתיק	אחד	ותשלומו	יהיה	לפי	התעריף	הגבוה	יותר	בטבלה	שלעיל�

	בית משפט לענייני משפחה: 	)א( )2(

לימוד	
עניינו

של	מבקש

דיון
מוקדם/

קדם	משפט

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה	
נוספת

סיכומים	
בכתב

ישיבה	לשמיעת	
פסק	דין,	ישיבה	
לאישור	הסכם,	
ישיבה	שלא	
מתקיימת

תביעה	בתיק	
עיקרי

973402484402402163

973402484402402163הגנה

402245245245245163המרצות

402245245245245163הודעת	צד	ג'

או	 תביעות	 בכמה	 יום	 באותו	 המתנהל	 משפט	 בבית	 ישיבה	 או	 	דיון	 )ב(
יראו,	לצורך	תשלום	שכר	טרחה,	כדיון	 דין,	 בין	אותם	בעלי	 המרצות	

בתיק	אחד	ותשלומו	יהיה	לפי	התעריף	הגבוה	יותר�

העיקרי,	 בתיק	 המוגשות	 משפט	 בית	 אגרת	 מתשלום	 לפטור	 	בקשות	 )ג(
בתיקי	משנה	ובבקשות	ביניים,	יראו	אותן	כבקשה	אחת	לצורך	חישוב	

שכר	טרחה�

	כל	תביעה	נוספת	בתיק	העיקרי	במהלך	שלושה	חודשים	מיום	הגשת	 )ד(
התביעה	הראשונה	בתיק	העיקרי,	תיחשב	לצורך	תשלום	שכר	טרחה,	

כלימוד	עניינו	של	מבקש	בהמרצה�

	בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול: )3(

לימוד	עניינו	
סיכומים	בכתבישיבהשל	מבקש

ישיבה	לשמיעת	פסק	דין	או	
החלטה,	ישיבה	לאישור	הסכם,	

ישיבה	שלא	מתקיימת

809321321130

	הוצאה לפועל: )4(

בקשה	לביצוע	פסק	דין,	
טענת	"פרעתי",	איחוד	תיקים

בקשה	להוצאה	לפועל,	
למעט	בקשה	מסוג	דחיית	

דיון	הזמנת	עדים
הופעה	לפני	ראש	ההוצאה	
לפועל	או	לפני	מי	מטעמו

402321321
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	בית המשפט העליון: )5(

הגשת	בג"צ
לימוד	עניינו	של	

ישיבהמבקש

3,2341,130בג"ץ

1,2911,130*ערעור

1,130973בקשת	רשות	ערעור

	הסכום	כולל	תיקון	טעות	בתחשיב	שנעשה	בחסר	במועד	העדכון	הקודם� *

	פעולות נוספות בכל הערכאות:  )6(

הודעה/
תגובה/בקשה	
)בלא	תצהיר	

תומך(

ביקור	במקום	
על	פי	צו	בית	
משפט/בית	
דין	או	על	פי	
הוראת	ראש	

הלשכה
מסירה	אישית	

בתוך	העיר
מסירה	אישית	

מחוץ	לעיר
עריכת	
הסכם

תיקון	הסכם	
לאחר	חתימה

131245102135484								85						

	מי	שנתמנה	לפי	תקנה	4)א()3(	ליתן	שירות,	רשאי	בית	המשפט	לקבוע	לו	שכר	טרחה	 )ג(
הגבוה	בשיעור	של	50%	עד	100%	משכר	הטרחה	הקבוע	בטבלה	שבסעיף	קטן	)ב(,	
אם	שוכנע	כי	ההכנה	באותו	עניין	חייבה	עבודה	מרובה	במיוחד	וכי	הטיפול	בו	

היה	קשה	במיוחד�

	)נמחק(� )ד(

	מי	שנתמנה	לפי	תקנה	4)א()3(	ליתן	שירות,	למעט	שירות	המפורט	בסעיף	1)ב(,	יקבל	 )א( 	�2
שכר	טרחה	כמפורט	להלן:

טור	א'
השירות

טור	ב'
בשקלים	חדשים

	התייעצות	רגילה	שאינה	מצריכה	מסמכים )1(

	התייעצות	רגילה	עם	בדיקת	מסמכים											 )2(

	חוות	דעת	בכתב	)כולל	התייעצות(														 )3(

	מכתב	התראה																																								 )4(

	עריכת	תצהיר																																								 )5(

	הרשאה	כללית,	רגילה,	או	בלתי	חוזרת								 )6(

163

321

484

56

163

163

	מי	שנתמנה	ליתן	שירות	לפי	חוק	פיצויים	לנפגעי	תאונות	דרכים,	התשל"ה-31975,	 )ב(
יקבל	שכר	טרחה	לפי	הקבוע	בו�"

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-237(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	234� 3
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הודעת הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התש"ע-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	6א)ג(	לתקנות	הפטנטים	)נוהלי	הלשכה,	סדרי	דין,	מסמכים	 	

ואגרות(,	התשכ"ח-11968	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	התנודות	במדד	המחירים	לצרכן	יהיה	נוסח	התוספת	השניה	לתקנות	החל	ביום 	�1	
ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כדלקמן:

"תוספת שניה
)תקנה	6(

בשקלים	חדשים

	עם	הגשת	בקשה	לפטנט	לפי	סעיף	11)א(	לחוק �11,021

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

227

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

227

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

227

	עם	הגשת	בקשה	לתיקון	טעות	סופר	בפירוט	לפי	סעיף	69	לחוק 227)ד(

	עם	הגשת	בקשה	לבחינה	על	אתר	של	בקשת	פטנט,	לפי	תקנה	35)א( �3683

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

61

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

81,	100	ו–195

683

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

683

	עם	הגשת	בקשה	לתיקון	פירוט	לפי	סעיפים	29	או	65	לחוק 683)ג(

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

683

	אגרת	חידוש	לפי	סעיף	56	לחוק: �6

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

150

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

303

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

1,824

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

3,802

הגדלת	סכומים

__________
ק"ת	התשכ"ח,	עמ'	1104;	התשנ"ו,	עמ'	951;	התשס"ט,	עמ'	1106� 	1
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בשקלים	חדשים

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

4,561

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

9,887

	אגרה	לאומית	לפי	סעיף	48ד)א(	לחוק �71,021

	אגרת	מסירה	לפי	סעיף	48ב)א(	לחוק �8532

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

227

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

42

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

כעורך	פטנטים	לפי	סעיף	142	לחוק

167

	אגרה	שנתית	לעורך	פטנטים	לפי	סעיף	145	לחוק 167)ב(

	בעד	אישור	או	העתק	או	כל	מסמך,	תעודה	או	נסח	מתוך	הפנקס	לפי	 �12
סעיף	168)ב(	לחוק

42

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

3

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

6�10

	נדרש	הצילום	בתוך	שבוע	- )ג(
	לכל	עמוד	מחמשת	העמודים	הראשונים )1(30

	לכל	עמוד	נוסף )2(6�10

	אגרת	פרסום דמי	הפרסום14�
שהודעה	עליהם
מתפרסמת	מזמן
לזמן	ברשומות"

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-884(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות 
לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התש"ע-2009

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

__________
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	996;	התשס"ג,	עמ'	276;	התשס"ט,	עמ'	1037� 	1
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עקב	השינוי	במדד,	יהיו	סכומי	האגרה	שבתוספת	לתקנות	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	 	�1
)1	בינואר	2010(,	כדלקמן:

סכום	האגרה	
בשקלים	חדשים

	אגרת	בקשה	)תקנה	2)ב()5(( )1(1,015

	אגרת	הארכה	)תקנה	7)א()1(( )2(2,726

אגרת	הארכה	)תקנה	7)א()2((	-

	לפני	תום	שנת	הארכה	ראשונה 3,272)א(

	לפני	תום	שנת	הארכה	שניה 3,926)ב(

	לפני	תום	שנת	הארכה	שלישית 4,711)ג(

	לפני	תום	שנת	הארכה	רביעית 5,654)ד(

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

682

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

1,365

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-2846(

																																																																																המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התש"ע-2009	

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

עקב	העלייה	במדד	המחירים	לצרכן,	יהיה	נוסח	תקנות	1	ו–2	לתקנות	החל	ביום	ט"ו	 	�1
בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2009(,	כדלקמן:

	האגרה	שעל	נוטריון	לשלם	לפני	שיתחיל	לכהן	כאמור	בסעיף	5	לחוק,	"אגרת	רישיון �1
היא	963	שקלים	חדשים�

	האגרה	השנתית	שעל	נוטריון	לשלם,	כאמור	בסעיף	6)א(	לחוק	אגרה	שנתית 	)א( �2
היא	בסכום	של	963	שקלים	חדשים�

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

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-662(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

ק"ת	התשל"ז,	עמ'	1741;	התשמ"ז,	עמ'	1278;	התשס"ט,	עמ'	1034� 	1

הגדלת	סכומים

שינוי	סכומים
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הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התש"ע-2009

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

בטבת	 כ"ט	 ביום	 החל	 לתקנות,	 	1 תקנה	 נוסח	 יהיה	 לצרכן	 המחירים	 מדד	 עליית	 	עקב	 �1
התש"ע	)15	בינואר	2010(,	כך:

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

המוסף	שהנוטריון	חייב	בו	בעד	מתן	השירות:

טור	א'
השירות

טור	ב'
שיעור	השכר

בשקלים	חדשים

	אימות	חתימה	- �1

	אימות	חתימת	יחיד	כחותם	ראשון 152)א(

	כל	חתימה	של	חותם	נוסף	על	אותו	מסמך 61)ב(

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

61פסקאות	)א(	או	)ב(

	ניתן	באותו	מעמד	אימות	חתימה	על	מסמך	וגם	 )ד(
האישור	 על	 נוסף	 מסמך,	 אותו	 של	 העתק	 על	
61כאמור	בפסקה	)ג(	או	בלעדיו,	לכל	העתק	כאמור

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

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

	אישור	העתק	צילומי	של	מסמך	- 	)א( �2

61לעמוד	הראשון

5לכל	עמוד	נוסף

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

20לעמוד	הראשון

5לכל	עמוד	נוסף

	אישור	נכונות	של	תרגום	- 	)א( �3

	עד	מאה	המילים	הראשונות	בתרגום )1(191

עד	 מהן,	 חלק	 או	 נוספות	 מילים	 מאה	 	לכל	 )2(
152אלף	מילים

נוספות	או	חלק	מהן,	מעל	 	לכל	מאה	מילים	 )3(
74אלף	המילים	הראשונות

__________
	ק"ת	התשל"ט,	עמ'	196;	התשס"ט,	עמ'	1245� 1

שינוי	סכומים
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טור	א'
השירות

טור	ב'
שיעור	השכר

בשקלים	חדשים

לאותו	 אחד	 מאישור	 יותר	 אחד	 במעמד	 	ניתן	 )ב(
61תרגום,	לכל	אישור	נוסף	על	האישור	הראשון

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

	לחותם	ראשון 221)א(

	לכל	חותם	נוסף 114)ב(

לאותה	 אחד	 מאישור	 יותר	 מעמד	 באותו	 	ניתן	 )ג(
68צוואה,	לכל	אישור

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

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

המילים	שבצוואה

	אישור	שפלוני	נמצא	בחיים �5152

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

	למצהיר	הראשון 154)א(

	לכל	מצהיר	נוסף 62)ב(

לאותו	 אחד	 מאישור	 יותר	 אחד	 במעמד	 	ניתן	 )ג(
61תצהיר,	לכל	אישור	נוסף

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

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

המילים	שבתצהיר

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

	אם	הסכום	שעליו	נדרש	לערוך	את	ההעדה	אינו	 )א(
972עולה	על	70,500	שקלים	חדשים

חדשים	 שקלים	 	70,500 על	 האמור	 הסכום	 	עלה	 )ב(
של	 ממשרדו	 הנסיעה	 הוצאות	 על	 נוסף	 הכל	

2,081הנוטריון	למקום	ההעדה	וחזרה

אחר	 מסמך	 או	 כוח	 ייפוי	 ביטול	 בדבר	 הערה	 	רישום	 7א�
לפי	תקנה	5	לתקנות	הנוטריונים,	התשל"ז-31977	)להלן	

-	תקנות	הנוטריונים(	-

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

162לפי	תקנה	5)ג(	לתקנות	הנוטריונים

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

559)ג(	לתקנות	הנוטריונים
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	63� 2

	ק"ת	התשל"ז,	עמ'	1724� 3
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טור	א'
השירות

טור	ב'
שיעור	השכר

בשקלים	חדשים

	לכל	העתק	נוסף 59)ג(

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

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

קביעה	-	245

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

יהא	מספר	הפעולות	באותו	מעמד	אשר	יהא:

מיציאת	 ממנה	 חלק	 או	 הראשונה	 	לשעה	 )1(
494הנוטריון	ממשרדו	ועד	שובו

	לכל	מחצית	שעה	נוספת	או	חלק	ממנה )2(152

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

באותו	מעמד�

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

למקום	שהיה	מיועד	למתן	השירות	וחזרה�

או	 למחרת	 	8�00 עד	 	19�00 השעות	 בין	 השירות	 	ניתן	 �10
לשכר	 ייווסף	 	- 	9 פרט	 שבגדר	 פעולה	 למעט	 מנוחה,	 בימי	
שיעור	של	50%	מן	השכר	הקבוע	בכל	אחד	מהפרטים	1	עד	

8	ו–11,	לפי	העניין�

	אימות	הסכם	ממון	הנעשה	לפי	סעיף	2)ג1(	לחוק	 	)א( �11
338יחסי	ממון	בין	בני	זוג,	התשל"ג-41973

__________
	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	267;	התשנ"ה,	עמ'	136� 4
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טור	א'
השירות

טור	ב'
שיעור	השכר

בשקלים	חדשים

של	 נוספים	 לעותקים	 אימות	 מעמד	 באותו	 	ניתן	 )ב(
59אותו	הסכם	ממון,	לכל	אימות	נוסף

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

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

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

81"אישור	סכום	של

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-1216(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

הודעת הגנת הפרטיות )אגרות(, התש"ע-2009
התשס"א-12000 )אגרות(,	 הפרטיות	 הגנת	 לתקנות	 7)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 		

)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

ביום לתקנות	החל	 3)א(	 ותקנה	 	2 נוסח	תקנה	 לצרכן	 במדד	המחירים	 עקב	התנודות	 	�1	
ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	יהיה	כדלקמן:

	בעד	רישום	מאגר	מידע	בפנקס	יגבה	הרשם	אגרה	בסכום	245	שקלים	"אגרת	רישום �2
חדשים�

מאגר	אגרה	תקופתית בעבור	 שנה,	 של	 לתקופה	 תקופתית	 אגרה	 יגבה	 	הרשם	 	)א( �3
מידע	הרשום	בפנקס,	למעט	מידע	שבבעלות	המדינה,	בסכומים	המפורטים	

להלן:

בשקלים	חדשים

	מאגר	מידע	שבבעלות	תאגיד,	למעט	מלכ"ר	- )1(

	שיש	בו	מידע	רגיש	ושמספר	האנשים	שמידע	עליהם )א(
									נמצא	במאגר	-

	עולה	על	10,000 918)אא(

	עד	10,000 490)בב(

	אחר 245)ב(

	מאגר	מידע	שפסקה	)1(	אינה	חלה	עליו	- )2(

	שיש	בו	מידע	רגיש	ושמספר	האנשים	שמידע	עליהם )א(
244									נמצא	במאגר	עולה	על	500

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשס"א,	עמ'	162;	התשס"ט,	עמ'	332	ועמ'	476� 	1
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בשקלים	חדשים
	מאגר	מידע	אחר פטור")ב(

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(

פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-3041(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

הודעת שמאי מקרקעין, התש"ע-2009	

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

ט"ו	 ביום	 46)א(	לתקנות	החל	 נוסח	תקנה	 יהיה	 לצרכן,	 עקב	העליה	במדד	המחירים	 	�1
בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כדלקמן:

	אלה	האגרות	שיש	לשלם: ")א(

	בשקלים	חדשים

	רישום	בפנקס	)תקנה	2( �1537

	בחינות	)תקנה	7(	- �2

	בחינות	מוקדמות,	לכל	נושא 	)א( 	270

	בחינות	סופיות,	לכל	נושא 	)ב( 	320

	בקשה	לפטור	מבחינות	)תקנה	15(,	לכל	נושא �3133

	רישום	כמתמחה	)תקנה	17( �4133

	אישור	גמר	התמחות	)תקנה	25( �5133

	בקשה	לקיצור	תקופת	ההתמחות	)תקנה	28( �6133

	אגרה	שנתית	לשמאי	מקרקעין �7"795

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-320(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

	ק"ת	התשכ"ג,	עמ'	1443;	התשמ"ז,	עמ'	1278;	התשס"ט,	עמ'	1035� 1

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון(, התש"ע-2009	

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

2)א(	לתקנות	החל	ביום	ט"ו	 נוסח	תקנה	 עקב	התנודות	במדד	המחירים	לצרכן	יהיה	 	�1
בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כדלקמן:

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

האגרה	בשקלים	חדשים

	רישיון	חוקר	פרטי	לפי	סעיף	3	לחוק �1963
__________

ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1540;	התשמ"ז,	עמ'	1240;	התשס"ט,	עמ'	1035� 	1

הגדלת	סכומים

הגדלת	סכומים
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האגרה	בשקלים	חדשים

	רישיון	לקיים	משרד	לחקירות	פרטיות	לפי	סעיף	9	לחוק �22,412

	רישיון	לתאגיד	לפי	סעיף	13	לחוק	או	לסניף	של	תאגיד	כאמור	 �32,412

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

2,412

	רישיון	לעסוק	כשומר	או	בארגון	שירותי	שמירה	כשכיר �5"119

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-1172(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

 הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )אגרה שנתית
לחברה מנהלת(, התש"ע-2009

פיננסיים	 שירותים	 על	 הפיקוח	 לתקנות	 4)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 מודיע	 	אני	 	
	)קופות	גמל(	)אגרה	שנתית	לחברה	מנהלת(,	התשס"ז-12007,	כי	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע

)1	בינואר	2010(,	סכום	האגרה	השנתית	הוא	2,230	לשקלים	חדשים�

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
ענתבי 	 ן די י 	 	 )חמ	3-3669(

הממונה	על	שוק	ההון	ביטוח	וחיסכון 	 	

במשרד	האוצר 	 	
__________

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1110;	התשס"ט,	עמ'	244� 1

הודעת הדואר )אגרות בעד היתר(, התש"ע-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4)ד(	לתקנות	הדואר	)אגרות	בעד	היתר(,	התשס"ו-12006	)להלן	 	

-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
התש"ע בטבת	 ט"ו	 מיום	 לתקנות,	 ו–)ב(	 2)א(	 תקנה	 נוסח	 של	8171%�3,	 בשיעור	 	,2008	

)1	בינואר	2010(,	הוא	כלהלן:

	מבקש	המבקש	להירשם	כבעל	ההיתר	הכללי,	ישלם	אגרה	בסכום	של	2,890	 	)א( �2"
על	 המנהל	 לו	 שהודיע	 לאחר	 חדשים,	 שקלים	 ותשעים(	 מאות	 שמונה	 )אלפיים	

ההחלטה	לאשר	את	בקשתו,	ולפני	קבלת	תעודת	ההיתר�

אגרה	 ישלם	 כמותי,	 לדואר	 הכללי	 ההיתר	 כבעל	 להירשם	 המבקש	 	מבקש	 )ב(
לאחר	 חדשים,	 שקלים	 ושבעים(	 מאות	 שבע	 אלפים	 )חמשת	 	5,770 של	 בסכום	
שהודיע	לו	המנהל	על	ההחלטה	לאשר	את	בקשתו,	ולפני	קבלת	תעודת	ההיתר�"

ו'	בטבת	התש"ע	)23	בדצמבר	2009(
טל 	 בר 	 עדן 	 	 )חמ	3-3205(

המנהל	הכללי	של	משרד	התקשורת 	 	
__________

	ק"ת	התשס"ו,	עמ'	506;	התשס"ט,	עמ'	176� 1

עדכון	סכומים
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הודעת	הסדרת	הפיקוח	על	כלבים	)עדכון	אגרות(,	התש"ע-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	22)ג(	לתקנות	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים,	התשס"ה-12005	 	

)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	השתנו	סכומי	האגרות	הנקובים	בתקנה	20	לתקנות,	והם	החל	ביום	 	�1
ה'	בטבת	התשס"ט	)1	בינואר	2009(,	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	בעד	הנפקת	סימון	לכלב �166

	בעד	רישיון	לכלב �2107

	בעד	רישיון	לכלב	מסורס	או	מעוקר �334

כ"א	בכסלו	התש"ע	)8	בדצמבר	2009(

ץ מובי י חי משה	 	 	 )חמ	3-3417(

מנהל	השירותים	הווטרינריים 	 	
__________

	ק"ת התשס"ה, עמ' 362; התשס"ו, עמ' 446;	התשס"ח,	עמ'	386� 1

הודעת	הסדרת	הפיקוח	על	כלבים	)עדכון	אגרות(	)מס'	2(,	התש"ע-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	22)ג(	לתקנות	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים,	התשס"ה-12005	 	

)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	השתנו	סכומי	האגרות	הנקובים	בתקנה	20	לתקנות,	והם	החל	ביום	 	�1
ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	בעד	הנפקת	סימון	לכלב �168

	בעד	רישיון	לכלב �2110

	בעד	רישיון	לכלב	מסורס	או	מעוקר �335

כ"א	בכסלו	התש"ע	)8	בדצמבר	2009(

ץ מובי י חי משה	 	 	 )חמ	3-3417(

מנהל	השירותים	הווטרינריים 	 	
__________

	ק"ת התשס"ה, עמ' 362; התשס"ו, עמ' 446; התשס"ח, עמ' 386; התש"ע, עמ' 359� 1

הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התש"ע-2009

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)ג(	לתקנות	הירושה	)אגרות	הרשם	לענייני	ירושה(,	התשנ"ח-
11998	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	השינוי	במדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	מאי	2009	לעומת	המדד	שפורסם	 	�1
)1	ביולי	 בחודש	נובמבר	2008,	יהיה	התוספת	לתקנות	החל	ביום	ט'	בתמוז	התשס"ט	

2009(,	כדלקמן:

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	1291;	התשס"ט,	עמ'	292� 	1

עדכון	סכומים
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"תוספת
)תקנה	1)א((

טור	א'
הפעולה	או	השירות				

טור	ב'
בשקלים	חדשים

	בקשה	למתן	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה �1449
	בקשה	לתיקון	או	ביטול	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה	 �2449

	בקשה	למינוי	מנהל	עיזבון �3449
	עשיית	צוואה	בפני	רשם	לענייני	ירושה �4209

	הפקדה	או	החזרה	של	צוואה �595
	בקשה	לתיקון	טעות	סופר	בהחלטת	רשם	לענייני	ירושה,	שהוגשה	 �6

פטורהבתוך	30	ימים	מיום	מתן	ההחלטה

	עיון	בתיק	הנמצא	בארכיון	הרשם	לענייני	ירושה �727
	העתק	מאושר	מכל	מסמך	שבתיק	הרשם	לענייני	ירושה 61�4	לכל	עמוד8�

	כל	בקשה	אחרת	לפעולה	או	שירות	שאינם	מנויים	בפרטים	1	עד	8 �9"209

י'	בטבת	התשס"ט	)27	בדצמבר	2009(
שלמה	שחר 	 	 )חמ	3-2872(

האפוטרופוס	הכללי 	 	
הממונה	הארצי	לענייני	ירושה 	 	

הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה( )מס' 2(, התש"ע-2009

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)ג(	לתקנות	הירושה	)אגרות	הרשם	לענייני	ירושה(,	התשנ"ח-
11998	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

	עקב	השינוי	במדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	 �1
בחודש	מאי	2009	יהיה	התוספת	לתקנות	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כדלקמן:

"תוספת
)תקנה	1)א((

טור	א'
הפעולה	או	השירות				

טור	ב'
בשקלים	חדשים

	בקשה	למתן	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה �1461
	בקשה	לתיקון	או	ביטול	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה	 �2461

	בקשה	למינוי	מנהל	עיזבון �3461
	עשיית	צוואה	בפני	רשם	לענייני	ירושה �4215

	הפקדה	או	החזרה	של	צוואה �598
	בקשה	לתיקון	טעות	סופר	בהחלטת	רשם	לענייני	ירושה,	שהוגשה	 �6

פטורהבתוך	30	ימים	מיום	מתן	ההחלטה

	עיון	בתיק	הנמצא	בארכיון	הרשם	לענייני	ירושה �728
	העתק	מאושר	מכל	מסמך	שבתיק	הרשם	לענייני	ירושה 74�4	לכל	עמוד8�

	כל	בקשה	אחרת	לפעולה	או	שירות	שאינם	מנויים	בפרטים	1	עד	8 �9"215

י'	בטבת	התש"ע	)27	בדצמבר	2009(
שלמה	שחר 	 	 )חמ	3-2872(

האפוטרופוס	הכללי 	 	
הממונה	הארצי	לענייני	ירושה 	 	

שינוי	סכומים

__________
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	1291;	התש"ע,	עמ'	359� 	1




