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הודעת המקרקעין )אגרות(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות המקרקעין )אגרות(, התשל"ה-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב    1
התשע"ד )1 בינואר 2014(, 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  שכירות, שכירות משנה והעברתן - 
)א( בכפוף לאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו( - 

)1( רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% 
מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או 
שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכול לפי הסכום הגבוה יותר, 

ובלבד שהאגרה לא תפחת מ–126 שקלים חדשים, דין חלק של שנה כדין שנה;

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

)ב( הוגשה בקשה לרישום - 

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

או

המדינה,  הוא  הראשי  כשהשוכר  שלישית,  ושכירות  משנה  שכירות  )2( של 
רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור 
בפסקה )1( - תהיה האגרה על שכירותו של התאגיד האמור - 126 שקלים 

חדשים 

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

התקופות שבהן יכולים להאריכה לפי הברירה 

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

תפחת מ–126 שקלים חדשים 

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

המתבטלת 

)ו( תיקון תנאי השכירות - 

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

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשל"ה, עמ' 222; התשמ"ג, עמ' 2; התשע"ג, עמ' 395   1
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שכירות  רישום  בעד  המשתלמת  האגרה   - השכירות  תקופת  קוצרה  )2( אם 
לתקופה שנגרעה;

)3( בכל מקרה אחר - 126 שקלים חדשים 

2  משכנתה - 

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

)ב( בעד רישום כל אחד מאלה - 126 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 

)ג( רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

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

)2( אם הכסף מופקד בלשכה - 126 שקלים חדשים 

3  ירושה - 

)א( בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 126 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 - 

126 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 
- 126 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 126 שקלים חדשים, נוסף על כל אגרה אחרת 
המשתלמת לפי תוספת זו, ואולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם 

אחת בלבד 

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

)א( בעד פיצול - 126 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול 

)ב( בעד איחוד - 126 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

)ב( תיקון צו רישום -

126)1( בעד הבקשה לתיקון צו רישום

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 
הביטול  כי  מפקח  של  דעתו  להנחת  והוכח  המשותפים, 
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 -

72ל–20 דפים או חלק מהם   

72לכל הדפים הנוספים     
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בשקלים חדשים
)א1( בעד נסח מרוכז של הדירות בבית משותף -     

126ל–20 דפים או חלק מהם    

126לכל הדפים הנוספים

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

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

60ל–20 דפים או חלק מהם    

72לכל הדפים הנוספים           

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

ל–20 דפים או חלק מהם

לכל הדפים הנוספים                                                        

114

126

)ד1( עיון מקוון, על גבי מסך מחשב בלשכות, במסמכי תיק רישום 
כהגדרתה  ממוחשבת  בסריקה  שנסרקו  כפי  משותף,  בית 
 - )להלן  התש"ל-1969  צילומיים(,  )העתקים  העדות  בתקנות 

עיון מקוון( וקבלת עותק מהם על גבי תקליטור

33

126)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 
מקוון 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-31969 )להלן - תקנות הרישום(, אם הטעות נגרמה בעטיו של 

הרשם - פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 126 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 - 257 שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע 
יותר מעובד אחד - תוספת של 257 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף 

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

__________
ק"ת התש"ל, עמ' 657   3



קובץ התקנות 7326, ז' בשבט התשע"ד, 2014 1 8  466

11  רישום זיקת הנאה - 

החלקה  לגבי  רישום  כל  בעד  חדשים,  שקלים   126  - 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 - 75 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 - 126 שקלים חדשים;

הבתים  בפנקס  להירשם  העתיד  בבית  דירה  האזהרה  הערת  נושא  )2( היה 
המשותפים והבית נבנה על כמה חלקות - 126 שקלים חדשים בעד רישום 

הערת האזהרה על כל החלקות;

)3( היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך כמה בתים שהוקמו או יוקמו 
על כמה חלקות - 126 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס 

את ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית 

)ב( בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 75 שקלים חדשים 

14  הערה על הגבלת כשרות - 

  בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום - 126 שקלים חדשים 

15  הערה על הצורך בהסכמה - 

)א( בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 126 שקלים חדשים 

)ב( בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 75 שקלים חדשים 

16  אגרת בקשה - 

לנסח  בקשה  )למעט  הרשם  של  אחר  לשירות  או  עסקה  לרישום  בקשה  )א( בעד 
או  הרישום  בעד  המשתלמת  האגרה  על  נוסף  חדשים,  שקלים   33  - רישום( 

השירות 

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

בקשה נוספת שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים 

17  שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה - 

מוחזקים  שבה  הלשכה  של  הרשם  מן  עסקה  לרישום  הסמכות  העברת  )א( בעד 
הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 126 שקלים חדשים לכל 

עסקה 

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

18  שינוי שם -

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

__________
ס"ח התשט"ז, עמ' 94   4
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19  מחיקת רישום של זכות שפקעה -

בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 75 שקלים חדשים 

20  רישום זכות קדימה - 

)א( בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 126 שקלים חדשים 

)ב( בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 75 שקלים חדשים 

21  כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו - 126 שקלים חדשים "

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(

ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-648(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ד( לתקנות הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשל"ז-11977 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 1 ו–2 לתקנות מיום כ"ט בטבת    1
התשע"ד )1 בינואר 2014(, כדלקמן:

1  האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 "אגרת רישיון
לחוק, היא 1,052 שקלים חדשים 

2  )א( האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם, כאמור בסעיף 6)א( אגרה שנתית
לחוק היא בסכום של 1,052 שקלים חדשים 

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

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(

ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-662(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

__________
ק"ת התשל"ז, עמ' 1741; התשמ"ז, עמ' 1278; התשע"ב, עמ' 372   1

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ(, התשע"ד-2014
בחוץ  בנציגויות  שירותים  )שכר  הנוטריונים  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

לארץ(, התשס"ח-12008 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות   1 בתקנה  הטבלה  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

 טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

149   )א( אימות חתימה לחתימה ראשונה
25 )ב( לכל חתימה נוספת

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ח, עמ' 416; התשע"ג, עמ' 717 
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 טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

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

25

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

לכל העתק כאמור

25

2  אישור העתק צילומי של מסמך - לעמוד הראשון וכן לכל עמוד נוסף 
על העמוד הראשון

25

3  )א( אישור על נכונות של תרגום -
62)1( עד מאה המילים הראשונות במסמך המתורגם

הראשונות  המילים  מאת  על  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
שבתרגום

62

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

25

 - אחרת  בדרך  או  בשבועה  שניתן  תצהיר  של  ואישור  4  )א( קבלה 
לתצהיר הראשון

49

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

נוסף על הראשון
25

549   אישור שפלוני נמצא בחיים
6   כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל 

בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
49

7  עשיית פעולה שלא בין כותלי הנציגות ועל פי בקשתו המפורשת של 
מקבל השירות, לחתום במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין 
לבצעה במשרד הנציגות - נוסף על השכר הנקוב בפריטים 1 עד 6 
לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן 
השירות וחזרה - יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה - 

לכל שעת היעדרות ממשרד הנציגות או לחלק ממנה

98

חינם8  מתן אישור נוטריוני במסגרת עיזבונות או מתנות שהמדינה זוכה בהם
9  מתן אישור נוטריוני לעובד המדינה או למי שנמנה עם צה"ל הנושא 

דרכון רשמי, בעניין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ
חינם

חינם10  מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם שיבתו ארצה

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1216-ת3(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

__________
ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשע"א, עמ' 1254; התשע"ג, עמ' 633   1
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בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,   1 תקנה  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  מדד  עליית  עקב    1
התשע"ד )1 בינואר 2014(, כך:

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

השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1  אימות חתימה -

166)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

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

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

66פסקאות )א( או )ב(

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם 
האישור  על  נוסף  מסמך,  אותו  של  העתק  על 

66כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו, לכל העתק כאמור

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

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

המילים שבאותו מסמך

2  )א( אישור העתק צילומי של מסמך -

66לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

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

22לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

3  )א( אישור נכונות של תרגום -

208)1( עד מאה המילים הראשונות בתרגום

עד  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
166אלף מילים

מעל  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )3( לכל 
80אלף המילים הראשונות

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
66תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון

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

241)א( לחותם ראשון

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשע"א, עמ' 1254; התשע"ג, עמ' 633 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63    1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63   2



קובץ התקנות 7326, ז' בשבט התשע"ד, 2014 1 8  470

טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

124)ב( לכל חותם נוסף

לאותה  אחד  מאישור  יותר  מעמד  באותו  )ג( ניתן 
74צוואה, לכל אישור

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

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

המילים שבצוואה

5166  אישור שפלוני נמצא בחיים

6  קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

168)א( למצהיר הראשון

67)ב( לכל מצהיר נוסף

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ג( ניתן 
66תצהיר, לכל אישור נוסף

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

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

המילים שבתצהיר

7  העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו 
1,058עולה על 76,800 שקלים חדשים

חדשים  שקלים   76,800 על  האמור  הסכום  )ב( עלה 
של  ממשרדו  הנסיעה  הוצאות  על  נוסף  הכל 

2,265הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

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

תקנות הנוטריונים( -

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

177לפי תקנה 5)ג( לתקנות הנוטריונים

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

564)ג( לתקנות הנוטריונים

64)ג( לכל העתק נוסף

8  כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, 
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 - 267
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

9  )א( עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, 
המפורשת  בקשתו  פי  ועל  הנוטריון  של  במשרדו  שלא 
פעולה  למעט   - אחר  במקום  לתתו  השירות  מקבל  של 
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  )1( לשעה 
538הנוטריון ממשרדו ועד שובו

166)2( לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

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

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

למתן השירות וחזרה 

10  ניתן השירות בין השעות 00 19 עד 00 8 למחרת או בימי 
ייווסף לשכר שיעור  מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - 
של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו–11, 

לפי העניין 

11  )א( אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2)ג1( לחוק 
368יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-31973

של  נוספים  לעותקים  אימות  מעמד  באותו  )ב( ניתן 
64אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף

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

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

המילים שבהסכם הממון

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

88"ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1216(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   
__________

ס"ח התשל"ג, עמ' 276; התשס"ט, עמ' 18   3
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__________
1 ק"ת התשנ"ד, עמ' 734; התשע"א, עמ' 855; התשע"ג, עמ' 603 

הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15)ג( לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד-11994, 

אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד יהיה נוסח התוספת השנייה לתקנות החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד   1 
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת שנייה
)תקנה 14(

האגרה בשקלים חדשים

אגרה בעד -

המחאת  של  הודעה  ורישום  משכון  הודעת  )1( רישום 
זכות בהתאם לתקנות פשיטת הרגל )סדרי רישום של 

המחאה זכות(, התש"ל-1970, לתקופה -

38)א( עד חמש שנים, לכל שנה

פטור)ב( החל בשנה השישית

פטור)2( ביטול משכון

)3( שינויים -

38)א( שינוי פרטי חייב, נושא נכנס או בעל נכס

)ב( שינוי פרט כאמור בפסקת משנה )א( בשל טעות 
סופר או טעות של הרשם

פטור

)ג( הארכת תקופת משכון -

38)1( עד 5 שנים, לכל שנה

פטור)2( החל בשנה השישית

)4( עיון במאגר, כולל קבלת דוח, נסח או מסמך אחר וכן 
אימות מסמך

32

עיון במאגר, כולל הדפסת דוח, נסח או מסמך אחר, 
באמצעות האינטרנט

11

פטור")5( הודעת העברה

כ"ט בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-812(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת החברות )אגרות(, התשע"ד-2014
 - )להלן  התשס"א-12001  )אגרות(,  החברות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר    1
2014(, כדלקמן:

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"א, עמ' 122; התשע"ג, עמ' 604 

שינוי סכומים
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"תוספת

בשקלים חדשיםבעד -

2,640רישום חברה1 

877רישום חברה לתועלת הציבור

עיון -2 

49בתיק החברה

11בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 
עמודי מחשב

49

רשם  בלשכת  החברה,  מנסח  נוספים  עמודים  הדפסת 
החברות, לכל עמוד

2

בדואר
בלשכת רשם 

החברות

6570קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק3 

כדי  מאחד  יותר  נדרש  )אם  נוסף   )CD( תקליטור  לכל 
להכיל את כל תיקי החברה(

2228

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת 
התאגדות משוחזרת

11

4אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד4 

2צילום או הדפסה, לכל עמוד5 

ממנו 6  העתק  או  שהמסמך  מסמך,  העתק  לגבי  אישור 
מצוי בתיק החברה, לכל עמוד

4

בשקלים חדשים

)נמחקה(7 

2,640הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת8 

הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל 8א 
חברה מתמזגת

877

1,503אגרה שנתית9 

1,131"אגרה שנתית מופחתת10 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1088(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ד―2014
 - )להלן  התשנ"ח-11998  )אגרות(,  העמותות  לתקנות  3)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר    1
2014(, כמפורט להלן:

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 947; התשע"ג, עמ' 605 
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"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

1  בקשה לרישום -
)א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, 

877לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

877לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות
לחוק   2 סעיף  לפי  עמותה  לרישום  בקשה  הגשת  )ג( בעד 
או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, 
תצהיר  לבקשה  מצורף  כאשר  לחוק,   60 סעיף  לפי 
חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי 

נתמלאו כל התנאים האלה:
)1( התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 

300,000 שקלים חדשים;
)2( העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות 
ניהול,  דמי  או  תרומות  גביית  דמי  משכורת, 
ביצוע  לצורך  מקצוע  לבעל  המשולם  לשכר  פרט 

439הפעולות הנדרשות על פי הדין
2  אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,316)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

1,608אותה שנה

לפי שיעור האגרה )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר סוף 

חודש מרס של שנת 
התשלום בפועל

של  סך  על  עולה  איננו  השנתי  שתקציבה  )ד( )1( עמותה 
300,000 שקלים חדשים 

שהיא  צורה  בכל  שכר  משלמת  שאיננה  )2( עמותה 
דמי  או  תרומות  גביית  דמי  משכורת,  לרבות 
לצורך  מקצוע  לבעל  המשולם  לשכר  פרט  ניהול 
הכספי  הדוח  והגשת  העמותה  חשבונות  ניהול 
העמותה  על  המוטלות  פעולות  וביצוע  השנתי 

על פי כל דין 
)3( כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו 

פטורתצהיר לאימות עובדות אלה 

2א  הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה 
מתמזגת

877

3  אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

בהתאם  שהוגשו  במסמכים  או  העמותה  בתיק  )א( עיון 
31לסעיף 39)ב( לחוק, לגבי כל עמותה
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האגרה בשקלים חדשים

)ב( )נמחקה(

2)ג( הדפסה לכל עמוד

בדואר
בלשכת 

הרשם

4350)ג1( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק
כדי  מאחד  יותר  נדרש  )אם  נוסף   )CD( תקליטור  לכל 

להכיל את כל תיק העמותה(
2228

)ד( מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק 
4העמותות, לגבי כל עמוד

)ה( )נמחקה(

ממנו  העתק  או  שהמסמך  מסמך,  העתק  לגבי  )ו( אישור 
מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד

"4

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1389(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת השותפויות )רישום ואגרות(, התשע"ד―2014
 - )להלן  ואגרות(1  )רישום  השותפויות  לתקנות  3א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד    1 
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

1  בעד רישום  - 

901שותפות כללית

2,640שותפות מוגבלת   

2  )נמחק(

לפי תעריף שנקבע3  בעד פרסום ברשומות

4   בעד -

11 עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל שותפות

עיון בנסח שותפות, בלשכת הרשם והדפסה 
של עד 5 עמודי מחשב

49

הדפסת עמודים נוספים בלשכת הרשם, לכל 
עמוד

2

549  בעד עיון בתיק שותפות בלשכת הרשם

2הדפסה, לכל עמוד

שינוי סכומים

__________
חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשע"א, עמ' 474; התשע"ג, עמ' 602   1
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בשקלים חדשים

5א  בעד -
בלשכת הרשם בדואר

קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק שותפות 
סרוק  

6570

כל תקליטור )CD( נוסף )אם נדרש יותר מאחד 
כדי להכיל את כל תיק השותפות( 

2228

מקורית  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
או תעודת התאגדות משוחזרת

11

5ב  אישור שמסמך המקור מצוי בתיק השותפות, 
לכל עמוד

4

או  שהמסמך  מסמך,  העתק  לגבי  5ג  אישור 
העתק ממנו מצוי בתיק השותפות, לכל עמוד

4

שתשולם  רשומה,  לשותפות  שנתית  6   אגרה 
בעד כל שנה, חוץ מהשנה שבה נרשמה ועד 
פירוק  על  הודעה  לרשם  תימסר  שבה  לשנה 

השותפות -

1,131

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר 
ולפני סוף אותה שנה

1,503

לפי השיעור שבתוקף אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
בעת התשלום"

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-905(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א)ג( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-11973 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
של  ו–2   1 וסעיפים  הראשונה  התוספת  ו–3א)א(,  1א  תקנות  נוסח   ,2012 נובמבר 
כמפורט   ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,  השנייה  התוספת 

להלן:

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

כמפורט להלן:

__________
ק"ת התשל"ג, עמ' 2048, התשנ"ה, עמ' 1754; התשנ"ו, עמ' 1327, התשס"א, עמ' 848; התשע"ג, עמ' 599   1

שינוי סכומים
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בשקלים חדשים

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

68

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

"136

"תשלום אגרת 
השתתפות

3א  )א( לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור 
בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 36 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((

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

)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט 

)ג( צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 429 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה 

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 645 שקלים חדשים למבקש אחד "

"תוספת שנייה
)תקנה 11(

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

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

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

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

לפני רשם בית המשפט העליון( -

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

1,062439528439439178תביעה

1,062439528439439178הגנה

439267267267267178המרצות

439267267267267178הודעת צד ג'

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

בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל 

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220   2
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)2( )א( בית משפט לענייני משפחה -

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

1,062439528439439178

1,062439528439439178הגנה

439267267267267178המרצות

439267267267267178הודעת צד ג'

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

אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר 

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

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

כלימוד עניינו של מבקש בהמרצה 

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

לימוד עניינו 
סיכומים בכתבישיבהשל מבקש

ישיבה לשמיעת פסק דין או 
החלטה, ישיבה לאישור הסכם, 

ישיבה שלא מתקיימת

883350350142

)4( הוצאה לפועל -

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

439350350

)5( בית המשפט העליון -

ישיבהלימוד עניינו של מבקשהגשת בג"צ

3,5301,234בג"ץ

1,4091,234ערעור

1,2341,062בקשת רשות ערעור

)6( פעולות נוספות בכל הערכאות - 

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

14426711214852893
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)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( ליתן שירות, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר 
שבסעיף  בטבלה  הקבוע  הטרחה  משכר   100% עד   50% בשיעור  הגבוה   טרחה 
וכי  במיוחד  מרובה  עבודה  חייבה  עניין  באותו  ההכנה  כי  שוכנע  אם  )ב(,  קטן 

הטיפול בו היה קשה במיוחד 

)ד( )נמחק( 

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

טור א'
השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

)1( התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים

)2( התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים           

)3( חוות דעת בכתב )כולל התייעצות(              

)4( מכתב התראה                                        

)5( עריכת תצהיר                                        

)6( הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת        

178

350

528

61

178

178

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

)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( והוא חייב בנסיעות לשם התייצבות בבית המשפט 
משרדו,  נמצא  שבה  המקומית  הרשות  לתחום  מחוץ   1 בסעיף  המפורטים  מן 
זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או 

באוטובוס " 

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-237-ת2(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   
__________

ס"ח התשל"ה, עמ' 234   3

הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ד( לתקנות הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד 
הגשת השגה(, התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  )א(  משנה  תקנה  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  1  עקב 
2014(, כדלקמן:

")א( בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של 1,124 שקלים חדשים "

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-4064(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 224; התשע"ג, עמ' 608   1

שינוי סכומים
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הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, 
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ה( לתקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין 
אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ח-11999  לביטול(,  ובבקשה  לצו  בהתנגדות  לצו,  בבקשה 

מודיע לאמור:

בטבת  כ"ט  ביום  החל  לתקנות  שבתוספת  האגרה  סכומי  יהיו  במדד,  השינוי  עקב    1
התשע"ד )1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

סכום האגרה בשקלים חדשיםאגרת בקשה ואגרות הארכה:

1,099)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ב()5((

2,954)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

3,545)א( לפני תום שנת הארכה ראשונה

4,254)ב( לפני תום שנת הארכה שנייה

5,104)ג( לפני תום שנת הארכה שלישית

6,125)ד( לפני תום שנת הארכה רביעית

האגרה שנקבעה לעניין סעיף 30 )4( אגרת התנגדות )תקנה 3)א(( 
לחוק ובתקנות נוהלי הלשכה

כפל האגרה האמורה בפרט )3(")5( בקשה לביטול )תקנה 4( 

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-2846(  

                                                                                 המנהל הכללי של משרד המשפטים
__________

ק"ת התשנ"ח, עמ' 996; התשע"ד, עמ' 19   1

הודעת הגנת הפרטיות )אגרות(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ג( לתקנות הגנת הפרטיות )אגרות(, התשס"א-12000 )להלן 

- התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,  ו–3   2 תקנות  נוסח  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2014(, הוא כדלקמן:

בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום 266 2 "אגרת רישום
שקלים חדשים 

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

המדינה, בסכומים המפורטים להלן:

__________
1 ק"ת התשס"א, עמ' 162; התשע"ג, עמ' 719 

שינוי סכומים

שינוי סכומים
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בשקלים 
חדשים

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

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

995)אא( עולה על 10,000

531)בב( עד 10,000

266)ב( אחר

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

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

עולה על 500

265

פטור)ב( מאגר מידע אחר

)ב( האגרה התקופתית שישלם בעל מאגר מידע אשר בבעלותו 
יותר משני מאגרי מידע לא תעלה על -

)1( בבעלותו יותר מ–10 מאגרי מידע - פי ארבעה מסכום 
האגרה התקופתית הגבוה ביותר שצריך היה לשלמו לפי 

תקנת משנה )א( למאגר בודד )להלן - הסכום הגבוה(;

)2( בבעלותו יותר מ–5 ולא יותר מ–10 מאגרי מידע - פי 
שלושה מן הסכום הגבוה;

)3( בבעלותו עד 5 מאגרי מידע - כפל הסכום הגבוה 

כל  של  במרס  מ–1  יאוחר  לא  תשולם  התקופתית  )ג( האגרה 
שנה )להלן - מועד התשלום( 

)ד( הוראות תקנה זו לא יחולו על השנה שבה נרשם המאגר "

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-3041(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת ביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, התשע"ד-2014
בהתאם לתקנה 5א)ד( לתקנות לביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, 

התשל"ז-11977 )להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור:

עקב שינוי המדד, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( שיעור האגרה המעודכן    1
בתקנה 5א)א( הוא 35 שקלים חדשים 

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-666(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשל"ז, עמ' 1940; התשס"ח, עמ' 618; התשע"ג, עמ' 720 
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הודעת רישום שמות עסק, התשע"ד―2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום שמות עסק, 11935 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד    1
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

265עם הגשת בקשה לרישום שם עסק)1(

265עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום)2(

130בעד כל תעודת רישום)3(

47בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם)4(

הודעה )5( של  או  רישום  תעודת  של  קטע  או  העתק  אישור  בעד 
רשומה, לכל עמוד

2

1צילום, לכל עמוד)6(

2" אישור צילום, לכל עמוד)7(

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1387(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   
__________

ע"ר 1935, תוס' 2, עמ' 640; ק"ת התשע"א, עמ' 475 ועמ' 1090   1

הודעת הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים 

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

עקב שינוי המדד יהיה  נוסח התוספת השנייה לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד    1 
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת שנייה
)תקנות 6, 6א, 19, 85, 87)ג( ו–112)א((

בשקלים חדשים

 50 בעד  לחוק  11)א(  סעיף  לפי  לפטנט  בקשה  הגשת  עם     1
שאינו  מבקש  ואולם  שבבקשה,  הראשונות  התביעות 
שמחזור  שותפות  או  חברה  או  שותפות,  ואינו  חברה 
שקלים  מיליון   10 על  עלה  לא  הקודמת  בשנה  עסקיה 
חדשים, המגישים בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה 

לפטנט ישלמו 60% מהסכום

2,037

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ג, עמ' 214 
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בשקלים חדשים

2  אגרת הגשה נוספת בעד כל תביעה שבבקשה לפטנט החל 
בתביעה ה–51

522

3  אגרת הגשה נוספת בעד כל 50 עמודים שבבקשה לפטנט 
רצפים  יימנו  לא  העמודים  במספר  ה–101;  בעמוד  החל 

גנטיים

255

4   אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה בין–לאומית 
המייעדת את ישראל, החל בתביעה ה–51

255

בין– שבבקשה  נוספים  עמודים   50 כל  בעד  הגשה  5   אגרת 
לאומית המייעדת את ישראל, החל בעמוד ה–101 

255

6   עם הגשת בקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש 
בין–לאומי לפי תקנה 35א 

1,782

לפי  לביטולו  או  פטנט  למחיקת  בקשה  הגשת  )א( עם     7
סעיף 73)א(, או לתיקון הפנקס לפי סעיפים 170)א( ו–171 

לחוק או תקנות 146)א( ו–149)א( 

237

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

237

)ג( עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות 
 169 סעיף  לפי  לפטנט  בקשת  עליה  שהוגשה  באמצאה 

לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו

237

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

237

לפי  פטנט,  בקשת  של  בחינה  להקדמת  בקשה  הגשת  עם     8
סעיף  לפי  המוגשות  כאמור  בקשות  למעט  35)א(,  תקנה 

19א)א()1( ו–19א)א()2( לחוק 

1,018

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

או חלק ממנו 

204

10  עם קבלת הודעה על קיבול הבקשה לפי תקנה 52, ואולם 
מבקש שאינו חברה ואינו שותפות או חברה או שותפות 
מיליון   10 על  עלה  לא  הקודמת  בשנה  עסקיה  שמחזור 
בקשה  מסוימת  אמצאה  בעד  המגישים  חדשים,  שקלים 

ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום

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

לחוק וכן תקנות 81, 84, 100 ו–195 

2,037

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

או 46)א( 

713
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בשקלים חדשים

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

713

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

713

12  אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:

חודשים  שלושה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )1( עם 
מיום מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

815

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

1,629

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

2,444

הארבע  השנה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )4( עם 
עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע 

שנים 

4,073

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

שנתיים 

5,702

שלושה  תום  לפני  לתשלום  כוללת  חידוש  )6( אגרת 
חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו   

12,219

132,037  אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק

כרשות  הפטנטים  לרשות  המשתלמת  חיפוש  14  אגרת 
הפטנטים  לתקנות  6)ד(  תקנה  לפי  בין–לאומית  חיפוש 
פטנטים(,  בענייני  פעולה  שיתוף  בדבר  האמנה  )יישום 

התשנ"ו-21996 )להלן - תקנות יישום האמנה( 

3,564

15556  אגרת מסירה לפי תקנה 6)ה( לתקנות יישום האמנה 

16  אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש 
בין–לאומית לפי סעיף 48י)ד( לחוק

3,564

הפטנטים  לרשות  המשתלמת  מקדימה  בחינה  17  אגרת 
6)ז(  תקנה  לפי  מקדימה  לבחינה  בין–לאומית  כרשות 

לתקנות יישום האמנה 

1,527

כרשות הפטנטים  לרשות  המשתלמת  נוספת   18  אגרה 
בין–לאומית לבחינה מקדימה לפי סעיף 48יא)ד( לחוק

1,527

יישום  לתקנות  6)ח(  תקנה  לפי  מאוחרת  מסירה  19  אגרת 
האמנה

458

או  לחוק,  21א  סעיף  לפי  מחדש  לדיון  בקשה  הגשת  20  עם 
לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק

237

__________
2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 948; התשע"ג, עמ' 1167 



485 קובץ התקנות 7326, ז' בשבט התשע"ד, 2014 1 8 

בשקלים חדשים

לשם  בכתב  או  פה  בעל  להיבחן  בקשה  הגשת  21  )א( עם 
רישום כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת 

הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק  

174

)ב( אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק

22  בעד אישור או העתק כל פירוט, שרטוט, מסמך או תעודה, 
או בעד נסח מתוך הפנקס, לפי סעיף 168)ב( לחוק

 "44

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1387-ת2(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בתקנה 1)ב()2( לתקנות, ישתנו מיום כ"ט בטבת התשע"ד  	.1
1)ב(  לתקנה  ו–)ד(  )ב(  )1()א(,  משנה  בפסקאות  הנקובים  הסכומים   )2014 בינואר   1(

לתקנות ונוסחן של פסקאות המשנה האמורות יהיה כלהלן:

")ב( שכר ביקורת -

)1( בעד עבודת ביקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי 
בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל -

)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 654 שקלים חדשים; כלל 
הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים 
הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון 
כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,675 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין 

וחשבון כספי של מנהל עיזבון - לא יעלה על 6,125 שקלים חדשים;

)ב( כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 326 שקלים חדשים;" 

וסיווגה  אפוטרופוס  או  עיזבון  מנהל  למינוי  בקשה  רישום  ")ד( בעד 
לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד–

פעמי של 437 שקלים חדשים "

"תוספת
)תקנה 1)ב()1()א((

שכר בשקלים חדשיםתקבולים

164 בעד כל נכס;)1( מהשכרת נכסי מקרקעין

326 בעד כל עסקה;)2( מביצוע עסקה במקרקעין

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

__________
ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"ג, עמ' 721   1

שינוי סכומים
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שכר בשקלים חדשיםתקבולים

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

654 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)4( מירושה, כשלא נתמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

654 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה"

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-1708(  

האפוטרופוס הכללי   

הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ג( לתקנות ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות(, התשע"א-12010 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר    1
2014(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

חלק א': אגרות

טור א'
הפעולה או השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

1643  בקשה לרישום במרשם הזוגיות

לפי  הזוגיות  במרשם  רישום  למחיקת  2  בקשה 
סעיף 10)א( לחוק

214

חלק ב': הנחות

שיעור ההנחה באחוזיםזכאים להנחה

אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות חובה או )1(
משרת בשירות לאומי

40

40אם אחד מבני הזוג הוא סטודנט )2(

אם אחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים )3(
הראשונות לעלייתו ארצה

40

אם אחד מבני הזוג זכאי להבטחת הכנסה לפי )4(
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980

 "40

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4137(

ר ל ש ר ה ן  נ ח ל א ם  י י ח ף  ס ו י   
רשם הזוגיות   

__________
1 ק"ת התשע"א, עמ' 146; התשע"ג, עמ' 411 

שינוי סכומים
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הודעת המפלגות )אגרות(, התשע"ד-2014
 - )להלן  התשנ"ג-11993  )אגרות(,  המפלגות  לתקנות  2)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

 1   עקב שינוי המדד נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(,
הוא כדלהלן:

"תוספת
)תקנה 1(

בשקלים חדשים

1  בעד -

2,262)1( בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום

66)2( רישום שינוי על פי דיווח

115)3( עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

66)4( עיון בפנקס המפלגות

322)4א( עיון בקובץ של הרשם

)5( קבלת מידע באמצעות -

66)א( דף מחשב עד 5 עמודים

05 9לכל עמוד נוסף

26 2)ב( צילום, לכל עמוד

05 9")6( אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

א' בשבט התשע"ד )2 בינואר 2014(
ס ו ר ג י  ל )חמ 3-2431(      ג

               רשמת המפלגות
__________

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730; התשע"א, עמ' 1108 ועמ' 1256; התשע"ג, עמ' 587   1

הודעת המפלגות )עדכון סכומים(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28יח1 לחוק המפלגות, התשנ"ב-11992 )להלן - החוק(, אני 
מודיעה לאמור: 

לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  במדד  העלייה  עקב    1
ב'  בטור  בהם  הנקובים  הסכומים  להלן,  א'  בטור  המפורטים  החוק  בסעיפי  עודכנו 

להלן  והם מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כמפורט בטור ג' לצדם:

טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

2811,26011,480ו)א()1(

2811,26011,480ו)ב(

2833,77034,420ו)ב(

שינוי סכומים

עדכון סכומים

__________
1 ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 580; ק"ת התשע"ג, עמ' 572 
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טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

2845,02045,880ו)ג()2(

285,6305,740ח)א()1(

285,6305,740ח)א()2(

28174,480177,810ח)א()3(

28455,890464,600ח)א()4(

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
ס ו ר ג י  ל ג )חמ 3-2424(  

             רשמת המפלגות

הודעת הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים(, התשע"ד-2014

הדתיים(,  הדין  בתי  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ט-11999 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב    1
התשע"ד )1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

בשקלים חדשים                               הפעולה או השירות    

1503  בקשה למתן ירושה או צו קיום

2503  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

3503  בקשה למינוי מנהל עיזבון

4  עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155 
235לחוק הירושה

5503  התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום

6  בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין, שהוגשה בתוך 30 
ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

7  )נמחק(

16 5 8  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין, לכל עמוד

235"9  כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-2887(  

שרת המשפטים   
__________

1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 514; התשע"א, עמ' 1255; התשע"ב, עמ' 436 ועמ' 762; התשע"ג, עמ' 409 




