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הודעת שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ו-2015

התשע"ב-12012  )אגרות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות  2)ד(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1  עקב שינוי המדד, יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, 
כדלקמן:

"1  ישולמו אגרות, כמפורט להלן: 

 סכום האגרה
בשקלים חדשים

שמאי  תקנות  לפי  בבחינות  להיבחן  בקשה  )1( בעד 
מקרקעין )בחינות(, התשס"ו-2006 -

289)א( בחינות מוקדמות, לכל בחינה  

462)ב( בחינות סופיות, לכל בחינה 

)2( בעד בקשה לפטור מבחינה לפי כללי שמאי מקרקעין 
)פטור מבחינות(, התש"ם-1979 - לכל נושא

142

שמאי  תקנות  לפי  ההתמחות  במסגרת  בקשות  )3( בעד 
מקרקעין )רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות(, 

התשס"ד-2004 -

)א( בקשה להירשם כמתמחה 

ואולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו 
אצל מאמן אחר, מפני שהמאמן הקודם נפטר או פשט 
את הרגל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות מיוחדות 
מי  או  המקרקעין  שמאי  מועצת  ראש  יושב  שלדעת 
לאותו  מאפשרות  אינן  מטעמו  לכך  הסמיך  שהוא 
הקודם  המאמן  אצל  בהתמחותו  להמשיך  מתמחה 
לשלם  אין  אגרה,  מתשלום  פטירתו  את  ומצדיקות 
אגרה נוספת עם הגשת הבקשה כאמור בדבר התמחות 
אצל המאמן האחר, ובלבד שלא עברה חצי שנה מיום 

שהתמחותו הופסקה כאמור    

168

168)ב( בקשה לאישור על סיום התמחות 

)4( בעד בקשה להירשם בפנקס לפי תקנות שמאי מקרקעין, 
התשכ"ג-1963

671

)5( אגרה תקופתית בהתאם להוראות שלהלן: 

שבעדה  השנה  שבתחילת  מקרקעין  )א( לשמאי 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של עד 3 שנים 

832

שבעדה  השנה  שבתחילת  מקרקעין  )ב( לשמאי 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של מעל 3 שנים 

1,232

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 1038; התשע"ה, עמ' 642   1
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 סכום האגרה
בשקלים חדשים

)ג( לעניין פסקאות משנה )א( ו–)ב( - ותק של שמאי 
שבהן  תקופות  בפנקס;  רישומו  מיום  יימנה  מקרקעין 
בעילה  מותלה  המקרקעין  שמאי  של  רישומו  היה 
בחשבון  יבואו  לחוק   37 או   32 סעיף  לפי  משמעתית 

לעניין מניין הוותק  

עד  ו–)ב(  )א(  משנה  פסקאות  לפי  האגרה  )ד( שולמה 
תום חודש מרס בשנה שבעדה משולמת האגרה, תהיה 

האגרה בהתאם להוראות שלהלן:

)1( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של עד 3 שנים

822

)2( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של מעל 3 שנים 

1,026

ישלם  שנה  במהלך  בפנקס  להירשם  )ה( המבקש 
אגרה תקופתית יחסית בשיעור השווה למכפלת מספר 
חודשי השנה שנותרו מיום רישומו בפנקס עד חודש 
התקופתית  האגרה  בסכום  שנה,  אותה  של  דצמבר 
כדין  חודש  חלקי  דין  זה,  לעניין  עשרה;  שתים  חלקי 

חודש שלם

)ו( הותלה רישומו של שמאי מקרקעי בפנקס על פי 
האמור בסעיף 8א לחוק, ותמה תקופת ההתליה במהלך 
שנה שלא שולמה בשלה אגרה תקופתית, ישלם שמאי 
אגרה  בפנקס,  רישומו  לחידוש  כתנאי  המקרקעין, 
מספר  למכפלת  השווה  בשיעור  יחסית  תקופתית 
חודשי השנה שנותרו מתום תקופת ההתליה עד חודש 
התקופתית  האגרה  בסכום  שנה,  אותה  של  דצמבר 
כדין  חודש  חלקי  דין  זה,  לעניין  עשרה;  שתים  חלקי 

חודש שלם "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-320-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת רואי חשבון )אגרות(, התשע"ו-2015
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 47)ג( לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-11955 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, יהיה נוסח תקנה 47)א( לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(,    1
כדלקמן:

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשע"ה, עמ' 643   1
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")א( ואלה האגרות שיש לשלם:

בשקלים חדשים
)1( בחינות - 

)א( בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים 
וכן  א',  חלק  סופית  ובחינה  ב'  חלק  ביניים  א',  חלק 
לגשת  המועמד  הורשה  שבה  לבחינה  לגשת  בקשה 
שנית  להיבחן  וביקש  שנכשל  או  השלמה  לבחינות 

במועד אחר

419

)ב( בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית 
חלק ב', וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד 
לגשת לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית 

במועד אחר

773

)ג( בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים 
או בבחינה סופית חלק א' או חלק ב'; על בקשה לפטור 
פי  על  האגרה  תעלה  לא  יותר  או  נושאים  משבעה 

שבעה מן האגרה האמורה 

128

773)ד( ערר על בחינה

)2( התמחות -

)א( בקשה להירשם כמתמחה, ואולם אם היה הכרח 
חשבון  רואה  אצל  התמחותו  את  יתחיל  שמתמחה 
אחר מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את 
שלדעת  מסיבות  או  המקצוע,  מן  הסתלק  או  הרגל 
היושב ראש אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך 
לשלם  אין  הקודם,  החשבון  רואה  אצל  בהתמחותו 
אגרה נוספת עם הגשת הבקשה כאמור בדבר התמחות 

אצל רואה החשבון האחר

128

128)ב( בקשה לשחרור מחובת התמחות

1,041)3( בקשה לרישיון רואה חשבון

)4( אגרה שנתית -

)א( לרואה חשבון שביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה 
לשנת התשלום )להלן - המועד הקובע( טרם חלפו 3 

שנים מיום קבלת רישיונו

540

שנים   3 חלפו  הקובע  שבמועד  חשבון  )ב( לרואה 
ויותר מיום קבלת רישיונו

757

217)ג( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר
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בשקלים חדשים

)ד( רואה חשבון, שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה 
לא יאוחר מ–31 בינואר של שנה מסוימת, שאינו רוצה 
לשמש רואה חשבון באותה שנה, יהיה פטור מתשלום 
יצהיר  אשר  ועד  שנה  אותה  לגבי  שנתית  אגרה 
רוצה  שהוא  חשבון  רואי  למועצת  שתימסר  בהצהרה 

להמשיך ולשמש רואה חשבון "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-665-ת2(  

יושבת ראש מועצת רואי חשבון   

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון(, התשע"ו-2015 

)אגרות  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  2)ג2(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
רישיון( )מס' 2(, התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 2)א( לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(,    1
כדלקמן:

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

האגרה בשקלים חדשים

11,041  רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק

2  רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 
לחוק

2,607

של  לסניף  או  לחוק   13 סעיף  לפי  לתאגיד  3  רישיון 
תאגיד כאמור 

2,607

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

2,607

שמירה  שירותי  בארגון  או  כשומר  לעסוק  5  רישיון 
כשכיר

" 128

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1172-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   __________

ק"ת התשל"ג, עמ' 1540; התשע"א, עמ' 1093; התשע"ה, עמ' 647   1

הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ו-2015
אני  התשנ"ז-11997,  במקרקעין,  המתווכים  לתקנות  12)ה(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 12)א( לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(,    1
כדלקמן:

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשס"ג, עמ' 404; התשע"ה, עמ' 646   1
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")א( אלה האגרות שישולמו:

בשקלים חדשיםבעד -

494)1( בחינה ראשונה או חוזרת

966)2( אגרה חד–פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

484 ")3( אגרה שנתית לחידוש רישיון

ד' בטבת התשע"ד )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2797-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ד( לתקנות הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשל"ז-11977 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 1 ו–2 לתקנות מיום כ' בטבת    1
התשע"ו )1 בינואר 2016(, כדלקמן:

כאמור "אגרת רישיון לכהן  שיתחיל  לפני  לשלם  נוטריון  שעל   1  האגרה 
בסעיף 5 לחוק, היא 1,025 שקלים חדשים 

2  )א( האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם, כאמור בסעיף 6)א( אגרה שנתית
לחוק היא בסכום של 1,025 שקלים חדשים 

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

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-662-ת1(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   __________
ק"ת התשל"ז, עמ' 1741; התשמ"ז, עמ' 1278; התשע"ה, עמ' 647   1

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות, מיום כ' בטבת התשע"ו    1
)1 בינואר 2016(, 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:

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשע"א, עמ' 1254; התשע"ד, עמ' 468   1
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1  אימות חתימה -

164)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 -

21לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

3  )א( אישור נכונות של תרגום -

206)1( עד מאה המילים הראשונות בתרגום

עד  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
164אלף מילים

מעל  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )3( לכל 
79אלף 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 -

238)א( לחותם ראשון

122)ב( לכל חותם נוסף

לאותה  אחד  מאישור  יותר  מעמד  באותו  )ג( ניתן 
73צוואה, לכל אישור

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

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

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

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבצוואה

5164  אישור שפלוני נמצא בחיים

6  קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

166)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 
1,048עולה על 76,800 שקלים חדשים

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

2,243הנוטריון 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 

175לפי תקנה 5)ג( לתקנות הנוטריונים

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

563)ג( לתקנות הנוטריונים

63)ג( לכל העתק נוסף

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

הסכום שנקבע לפעולה 
בתעריף המינימלי 

המומלץ של לשכת עורכי 
הדין, ובאין קביעה כאמור 

- הסכום שנקבע בו 
לפעולה הדומה לה ביותר, 

ובאין קביעה - 264
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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 
533הנוטריון ממשרדו ועד שובו

164)2( לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

)ב( נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת 
כל  של  חלקו  יהיה  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 
364יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-31973

של  נוספים  לעותקים  אימות  מעמד  באותו  )ב( ניתן 
63אותו 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, 

87 "ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1216-ת1(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   __________
ס"ח התשל"ג, עמ' 267; התשנ"ה, עמ' 136   3
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הודעת הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים 

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

התשע"ו  בטבת  כ'  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2016(, כדלקמן:

"תוספת שנייה
)תקנות 6, 6א, 19, 85, 87)ג(, 112)א( ו–202(

בשקלים חדשים

 50 בעד  לחוק  11)א(  סעיף  לפי  לפטנט  בקשה  הגשת  עם    1
שאינו  מבקש  ואולם  שבבקשה,  הראשונות  התביעות 
חברה ואינו שותפות, או חברה או שותפות שמחזור עסקיה 
בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים או 
מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, 
התשי"ח-1958 )להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה( או 
חברה למסחור טכנולוגיה שהיא בבעלות מלאה של מוסד 
הרוחני  הקניין  של  ובניהול  בהגנה  עיסוקה  אשר  כאמור, 
המגישים  מוסד,  באותו  פותחו  אשר  מאמצאות  הנובע 
בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% 

מהסכום

2,017

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

517

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

גנטיים

252

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

252

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

העמודים לא יימנו רצפים גנטיים

252

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

1,764

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( 

235

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

235

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ה, עמ' 60; התשע"ו, עמ' 60   1
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בשקלים חדשים

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

לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו

235

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

235

)א( אגרת הגשת בקשה להקדמת בחינה של פטנט לפי    8
סעיף 19א)ד( לחוק -

300)1( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)א()3( עד )6( לחוק

10,000)2( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)ג( לחוק

לפי  פטנט  בקשת  של  אתר  אל  בחינה  בעד  )ב( אגרה 
סעיף 19א)ה( לחוק - 

)1( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)א()3( עד )6( לחוק

700

)2( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)ג( לחוק

5,000

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 

202

 ,52 תקנה  לפי  הבקשה  קיבול  על  הודעה  קבלת  עם    10
או  חברה  או  שותפות  ואינו  חברה  שאינו  מבקש  ואולם 
שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 
מיליון שקלים חדשים או מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק 
המועצה להשכלה גבוהה, או חברה למסחור טכנולוגיה 
עיסוקה  אשר  כאמור,  מוסד  של  מלאה  בבעלות  שהיא 
בהגנה ובניהול של הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר 
מסוימת  אמצאה  בעד  המגישים  מוסד,  באותו  פותחו 

בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום

706

)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, 98 ו–195 

2,017

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

או 46)א( 

706

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

706

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

706
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בשקלים חדשים

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

807

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

1,613

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

2,420

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

שנים 

4,033

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

שנתיים 

5,646

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

12,099

אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק   132,017

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( 

3,529

אגרת מסירה לפי תקנה 6)ה( לתקנות יישום האמנה    15551

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

3,529

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

לתקנות יישום האמנה 

1,512

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

1,512

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

454

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

235

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

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  

172

172)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

 "43

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-884-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת חופש המידע )אגרות(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ד( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט-11999 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש    1
ספטמבר 2014, יהיו הסכומים בתקנות מיום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015(, 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

20)1( אגרת בקשה )תקנה 1(

30)2( אגרת טיפול )תקנה 2(

)3( אגרת הפקה )תקנה 3)א(( -

2 0)א( לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק

49 2)ב( לתקליטור מחשב שנמסר

)4( סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול 
149והפקה )תקנה 4(

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2916-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   __________
ק"ת התשנ"ט, עמ' 860; התשע"ב, עמ' 64   1

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

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

בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1
2016(, כדלקמן:

עדכון הסכומים

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 146; התשע"ה, עמ' 704   1
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"תוספת
)תקנה 1)א((

חלק א': אגרות

טור א'
הפעולה או השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

1636  בקשה לרישום במרשם הזוגיות

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

212

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 בכסלו התשע"ו )10 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4137(

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

הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשע"ו-2015

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

המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב    1
 שפורסם בחודש נובמבר 2014, יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו 

)1 בינואר 2016(, כדלקמן:

"תוספת

)תקנה 1)א((

טור א'
הפעולה או השירות 

טור ב'
בשקלים חדשים

1498  בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2498  בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3498  בקשה למינוי מנהל עיזבון

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ה, עמ' 1210   1
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טור א'
הפעולה או השירות 

טור ב'
בשקלים חדשים

4233  עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5105  הפקדת צוואה

6  בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

727  עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

12 5 לכל עמוד8  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

233"9  כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-2872(  

האפוטרופוס הכללי   
הממונה הארצי לענייני ירושה   

 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות
של ציוד קצה( )עדכון סכומים(, התשע"ו-2015

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)3( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן 
אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה(, התשע"ב-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  המדד,  שינוי  עקב    1
2016(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

הסכום לתשלום בשקלים חדשיםקבוצות של פרטים 

440מתן אישור סוג )לכל פרט להלן(א 

 בדיקות של ציוד קצה נייחב  
)כולל ציוד קצה אלחוטי 

 המתחבר לרשת בזק
בדיקה מלאהציבורית נייחת(

בדיקה 
בדיקה טכניתמינהלית

בדיקה 
משלימה

קבוצה א':
 ציוד קצה במישק אנלוגי

)עד שני קווים(
3,8001,7702,0301,660

קבוצה ב':
לא ישיםלא ישים1,990לא ישיםציוד קצה במישק דיגיטלי

קבוצה ג':
 ציוד מיתוג או ניתוב

)עד 59 שלוחות( 
5,5902,3603,2202,610

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 200; התשע"ה, עמ' 407   1
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הסכום לתשלום בשקלים חדשיםקבוצות של פרטים 

קבוצה ד':
 ציוד מיתוג או ניתוב

)מעל 59 שלוחות(
לא ישיםלא ישים5,700לא ישים

קבוצה ה': 
 גרסת ציוד חדשה לדגם

שניתן לו אישור סוג

  60%
מהתשלום 

 המצטבר
 בעד

הבדיקה
המינהלית 

והבדיקה 
הטכנית של 

הציוד

 60% 
מהתשלום 

 בעד
הבדיקה

המינהלית 
של הציוד

 60%
מהתשלום 

 בעד
הבדיקה
 הטכנית

של הציוד

 80%
מהתשלום 

 בעד
הבדיקה
הטכנית

של הציוד

****ציוד אחר 

* לפי הפרט הדומה לו ביותר במאפייניו הטכניים "

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
ר ב ל י פ ה  מ ל ש )חמ 3-3273-ת2(   

המנהל הכללי של משרד התקשורת   




