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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור דבש ומכירתו( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

 בתוקף  סמכותי לפי סעיפים 5 ו–15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-
11957, אני מצווה לאמור:

)תיקון(,  ומכירתו(  דבש  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  4)ו(  בסעיף    1
התשל"ז-21977, המילים "הארוז במכלים שתכולת כל אחד מהם עד 3 קילוגרמים" - 

יימחקו    

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-853-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת רישום שמות עסק, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום שמות עסק, 11935 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

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

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

262עם הגשת בקשה לרישום שם עסק)1(

262עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום)2(

128בעד כל תעודת רישום)3(

46בעד 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(

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1387-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ע"ר 1935, תוס' 2, עמ' 640; ק"ת התשע"א, עמ' 1090; התשע"ה, עמ' 964   1

שינוי סכומים

תיקון סעיף 4

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 24   1

ק"ת התשל"ז, עמ' 2236   2
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הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15)ג( לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד-11994, 

אני מודיעה לאמור:

התשע"ו בטבת  כ'  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  יהיה  במדד  השינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2016(, 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

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

31

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

10

פטור")5( הודעת העברה

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-812-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשנ"ד, עמ' 734; התשע"א, עמ' 855; התשע"ד, עמ' 472   1

הודעת המפלגות )עדכון סכומים(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28יח1 לחוק המפלגות, התשנ"ב-11992 )להלן - החוק(, אני 

מודיע לאמור: 

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

להלן  והם מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כמפורט בטור ג' לצדם:

שינוי סכומים

עדכון סכומים

__________
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 580   1
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טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

2811,48011,377ו)א()1(

2811,48011,377ו)ב(

2834,42034,111ו)ב(

2845,88045,468ו)ג()2(

285,7405,689ח)א()1(

285,7405,689ח)א()2(

28177,810176,215ח)א()3(

28464,600460,432ח)א()4(

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ס ו ב ו ל ג ל  י י )חמ 3-2424-ת1(     א

                רשם המפלגות

ראש רשות התאגידים        
 

הודעת המפלגות )אגרות(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשנ"ג-11993  )אגרות(,  המפלגות  לתקנות  2)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

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

"תוספת
)תקנה 1(

בשקלים חדשים

1  בעד -

2,240)1( בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום

65)2( רישום שינוי על פי דיווח

114)3( עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

65)4( עיון בפנקס המפלגות

319)4א( עיון בקובץ של הרשם

)5( קבלת מידע באמצעות -

65)א( דף מחשב עד 5 עמודים

96 8לכל עמוד נוסף

23 2)ב( צילום, לכל עמוד

96 8")6( אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ס ו ב ו ל ג ל  י י )חמ 3-2431-ת2(      א

                 רשם המפלגות

ראש רשות התאגידים        __________
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730; התשע"א, עמ'' 1256; התשע"ה, עמ' 633   1

שינוי סכומים




