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הודעת המקרקעין )אגרות(, התשע"ה-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות המקרקעין )אגרות(, התשל"ה-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בטבת  י'  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב    1
התשע"ה )1 בינואר 2015(, 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"ד, עמ' 462   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 
בתקנות העדות )העתקים צילומיים(, התש"ל-31969 )להלן - 

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

217

9  תיקון בפנקס - 

)א( תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח כאמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין )ניהול 
ורישום(, התשע"ב-42011 )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 - 256 שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע 
יותר מעובד אחד - תוספת של 256 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
ק"ת התשע"ב, עמ' 74   3
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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   28  - 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-51956, פטור מכל אגרה 

__________
ס"ח התשט"ז, עמ' 94   5
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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"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(

ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-648(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, 
התשע"ה-2015

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

1  עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנת משנה )א( מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, 
כדלקמן:

")א( בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של 1,123 שקלים חדשים "

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-4064(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשע"א, עמ' 224; התשע"ד, עמ' 479   1

הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, 
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התשע"ה-2015

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, יהיו סכומי האגרה שבתוספת לתקנות מיום י' בטבת התשע"ה   1 
)1 בינואר 2015(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

אגרת בקשה ואגרות הארכה:

סכום האגרה בשקלים חדשים

1,096)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ב()5((

2,945)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ח, עמ' 996; התשע"ד, עמ' 19 ועמ' 480   1
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סכום האגרה בשקלים חדשים
)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

3,534)א( לפני תום שנת הארכה ראשונה

4,241)ב( לפני תום שנת הארכה שנייה

5,089)ג( לפני תום שנת הארכה שלישית

6,107)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 )3(")5( בקשה לביטול )תקנה 4( 

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2846-ת2(  

                                                                                 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

הודעת הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התשע"ה-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים 

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

התשע"ה  בטבת  י'  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2015(, 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

2,031

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

520

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

גנטיים

254

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

520

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

254

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ב, עמ' 684; התשע"ד, עמ' 482   1
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בשקלים חדשים

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

1,777

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( 

236

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

236

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

לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו

236

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

236

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

19א)א()1( ו–19א)א()2( לחוק 

1,015

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

חלק ממנו 

203

עם קבלת הודעה על קיבול הבקשה לפי תקנה 52, ואולם    10
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

711

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

לחוק וכן תקנות 81, 84, 100 ו–195 

2,031

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

או 46)א( 

711

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

711

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

711

אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק -   12

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

813

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

1,624
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בשקלים חדשים

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

2,437

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

שנים 

4,061

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

שנתיים 

5,685

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

12,183

אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק   132,031

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

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

3,554

אגרת מסירה לפי תקנה 6)ה( לתקנות יישום האמנה    15554

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

3,554

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

לתקנות יישום האמנה 

1,523

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

1,523

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

457

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

236

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

הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק  

174

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

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

 "44

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-884-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

__________
2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 948; התשע"ג, עמ' 1167 
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הודעת סימני המסחר, התשע"ה-2015

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

התשע"ה בטבת  י'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב     1 
)1 בינואר 2015(, כדלקמן:

“תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

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

1,617)א( בסוג טובין אחד

1,215)ב( לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

2  הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן 
814מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24)א(, 38 ו–41 לפקודה

ו–41)ב(   29 24)ו(,  סעיפים  לפי  בהליכים  טענות  להשמיע  בקשה  הגשת     3
759לפקודה או לפי תקנה 73

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

2,882)א( לסוג טובין אחד

2,432)ב( לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

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

61,118  אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53)1(, לכל סוג טובין

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

317לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן

8  בעד חיפוש -

645)א( לפי תקנה 78)א(

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

1074  בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או לחלק ממנו, לכל סימן

11468  הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 26

12759  הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22)ג(, לכל סוג טובין

70 133  בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

48" 14  בעד העתק סרוק של תיק רישום

י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(
)חמ 3-1129-ת2(

ג נ י ל ק א  ס א     
      רשם סימני המסחר

__________
1 ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"א, עמ' 532; התשע"ד, עמ' 423 

שינוי סכומים
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הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות(, התשע"ה-2015
)אגרות(, דת  לחסרי  הזוגיות  ברית  לתקנות  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

)1 בינואר  י' בטבת התשע"ה  עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום    1
2054(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

חלק א': אגרות

טור א'
הפעולה או השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

1641  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

י"ח בכסלו התשע"ה )10 בדצמבר 2014(
)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"ד, עמ' 486 

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשע"ה-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-12007 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2014 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
נובמבר 2013, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, 

כדלקמן:

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשס"ז, עמ' 720; התשע"ד, עמ' 756   1

שינוי סכומים
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"תוספת
)תקנה 2(

אגרה בשקלים חדשים 
בית משפט שלום

5% 2 מהסכום הנתבע כערכו 1  תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ולא 

פחות מ–755

26,815  תביעה לפי תקנה 5 

2499א  תביעה לפי תקנה 5א

3655  תביעה לפי תקנה 3

41,702  תביעה אחרת 

5240  תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3

על  וערעור  בר"ע(   - )להלן  ערעור  רשות  5א  בקשת 
החלטת ראש הוצאה לפועל

414

6655  ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א

7247  בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה

בית משפט מחוזי

כערכו 8  תביעה לסכום כסף קצוב  הנתבע  מהסכום   2 5%
ו–1%  התובענה  הגשת  בעת 
מהסכום הנתבע בעבור כל סכום 

שמעל 24,164,518 שקלים חדשים

942,596  תביעה לפי תקנה 5  

9897א  תביעה לפי תקנה 5א

101,152  תביעה לפי תקנה 3 

113,180  תביעה אחרת 

12497  בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום

13497  בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 

161,399  ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 

השלום  משפט  בית  נשיא  החלטת  על  16א  ערעור 
שהוגש לפי סעיף 49)ב()3( לחוק

52 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

17903  ערעור אחר או ערר 

18  עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או 
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 

76

19495  בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה
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אגרה בשקלים חדשים 
בית משפט לעניינים מינהליים

1,970 20  עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 

לתוספת   37 בפרט  כאמור  מינהלית,  20א  עתירה 
מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  הראשונה 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 
עתירה  למעט  העניין,  לפי  השירות,  מן  או  החיל 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 

החיל בשל כל אחד מאלה:
)א( התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות 

משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

פלילית עבירה  בביצוע  משפט  בבית  סכום האגרה לפי פרט 6)ב( הרשעה 

211,399  ערעור מינהלי 

5% 2 מהסכום הנתבע כערכו בעת 22  תובענה מינהלית  
מהסכום  ו–1%  התובענה  הגשת 
שמעל  סכום  כל  בעבור  הנתבע 

24,164,518 שקלים חדשים

2376  עתירת אסיר

בית המשפט העליון

241,813  עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

25  בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או 
בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 

497

26  בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או 
עתירה לדיון נוסף 

1,004

272,992  ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי  

בערעור  מחוזי  משפט  בית  של  דין  פסק  על  28  ערעור 
קבלת  )לאחר  נוסף  דיון  או  רשות(  קבלת  )לאחר 

העתירה לדיון נוסף(  

יש להשלים את סכום הבר"ע 
לסכום בעבור ערעור

291,004  ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 

שהוגש  המשפט  בתי  מנהל  החלטת  על  29א  ערעור 
לפי סעיף 78א)ג()3( לחוק

72 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

301,813  ערעור אחר או ערר 
311,004  ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט

כללי

3248  עשיית תצהיר

33497  סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 
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אגרה בשקלים חדשים 

34710  סכום לניכוי בבית משפט שלום 

1,208" 35  סכום לניכוי בבית משפט מחוזי  

ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(
ר צ י פ ש ל  א כ י )חמ 3-87-ת2(                     מ
                    מנהל בתי המשפט

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשע"ה-2015
)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2014, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי    1
התשע"ה  בטבת  י'  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   ,2014 

)1 בינואר 2015(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1  תביעה לסכום כסף קצוב
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–483
תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2  כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

2,893

3  בוטל

4969  התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4995א  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4995ב  בקשה למינוי מנהל עיזבון

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

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

238

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

483

7238  בקשה בכתב

8513  עשיית צוואה לפני שופט

9513  הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10  )נמחק(

22 5 לכל עמוד11  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

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

513

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשנ"ח, עמ' 1293; התשע"ד, עמ' 1650   1
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תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

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

 "72

ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-2659-ת2(  

מנהל בתי המשפט   

הודעת ההוצאה לפועל )התאמת אגרה מיוחדת(, התשע"ה-2015
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות ההוצאה לפועל )אגרה מיוחדת(, התשנ"ה-11995 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 נובמבר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב    1
נובמבר 2013, יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, 

כמפורט להלן:

דמי הטיפול בעד ביצוע צו הבאה או צו מאסר )להלן - אגרה 1 "אגרה מיוחדת
מיוחדת( לפי פרק ז4 לחוק, יהיו כמפורט להלן:

)1( אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו הבאה - 173 שקלים חדשים;

)2( אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו מאסר - 227 שקלים חדשים "

ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-88-ת4(  

מנהל בתי המשפט   

__________
ק"ת התשנ"ה, עמ' 1186; התשע"ד, עמ' 356   1

תיקוני טעויות דפוס
בהודעת הדואר )אגרות בעד היתר(, התשע"ה-2014, שפורסמה בקובץ התקנות 7453,    1
התשע"ה, עמ' 353, בסעיף 1, במקום "עקב עליית המדד" צריך להיות " עקב ירידת 

המדד";

)חמ 3-3205(

בהודעת שירותי תיירות )מורי דרך(, התשע"ה-2014, שפורסמה בקובץ התקנות 7455,    2
התשע"ה, עמ' 376, בסעיף 1, במקום "התשע"א" צריך להיות "התשע"ה" 

)חמ 3-325(

 שינוי שיעור
אגרה מיוחדת




