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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1532   2
ס"ח התשע"א, עמ' 694   3
ס"ח התשס"ד, עמ' 540   4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 446   5
ס"ח התשס"ד, עמ' 456   6

ק"ת התשע"א, עמ' 1311   7

תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(, 
התשע"ו-2016 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 145ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(,  
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"ד-22014       1
)להלן - התקנות העיקריות( - 

אחרי  ההגדרה "חוק הקרינה" יבוא:  )1(

מזיק,  ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  חוק   - אסבסט"  מפגעי  למניעת  ""חוק 
התשע"א-32011;";

ייחוד  )רישוי  והאדריכלים  המהנדסים  "תקנות  לאחר  פשוט",  "מבנה  בהגדרה   )2(
פעולות(, התשכ"ז-1967" יבוא ")להלן -  תקנות המהנדסים(";  

פעולות(,  ייחוד  )רישוי  "והאדריכלים  המילים  מבנים",  "מהנדס  בהגדרה   )3(
התשכ"ז-1967" - יימחקו;  

אחרי  ההגדרה "מיתקן תשתית" יבוא:  )4(

""מערכת רישוי זמין" -  מערכת מקוונת להגשת מסמכים וניהול תהליכים לפי 
;";www  bonim gov il החוק, הזמינה לציבור ברשת האינטרנט בכתובת

אחרי ההגדרה "מרחב מוגן דירתי" יבוא:   )5(

""סריקה ממוחשבת" - הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ מחשב באופן 
שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה למקור;";  

במקום  ההגדרה "הסביבה החופית" יבוא:   )6(

הסביבה  שמירת  בחוק  כהגדרתם   - החופית"  ו"הסביבה  הים"  חוף  ""תחום 
החופית, התשמ"ד-42014;";  

אחרי ההגדרה "צלחת קליטה" יבוא:   )7(

ובלבד  התשל"א-51971,  חדש[,  ]נוסח  הנמלים  בפקודת  כהגדרתו   - ""נמל" 
שמתקיים בו שימוש נמלי;

התשס"ד-62004,  והנמלים,  הספנות  רשות  בחוק  כהגדרתו   - נמלי"  "שימוש   
פרטים למעט  האמור,  לחוק  השנייה  בתוספת  המפורטים  הנמלים   ולגבי 

22 ו–23 שבתוספת הראשונה שבו;";  

במקום ההגדרה "תקנות אבק מזיק" יבוא:   )8(

ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  תקנות   - אסבסט"  מפגעי  למניעת  ""תקנות 
עניינים(,  ניגוד  ומניעת  אסבסט  לעבודת  ומהיתר  מרישיון  )פטור  מזיק 

התשע"א-72011;"   

תיקון תקנה 1
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בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )5( יבוא:     2
המיועד   בשטח  מבוצעות  העבודות  אם  למעט  הים,  חוף  בתחום  אינם  ")6( הם 

למגורים או בשטח מיתקן תשתית "   

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:    3

אלה "דיווח בדרך מקוונת תקנות  פי  על  הרישוי  לרשות  הודעה  מתן  או  דיווח  4א  
יכול שייעשה גם בדרך מקוונת, ובלבד שיתקיימו התנאים 

המפורטים להלן: 

)1(  הדיווח יתבצע באמצעות הטופס המתאים במערכת 
רישוי זמין;

של  בדרך  יתבצע  אלה  תקנות  לפי  אישורים  צירוף    )2(
מוסר  ישמור  כאמור  אישור  צורף  ממוחשבת;  סריקה 

האישור ברשותו עותק המקור של האישור שצורף "

 2 100 בפרט  כאמור  "מעקה  במקום   ,)3( בפסקה  העיקריות,  לתקנות  5)א(   בתקנה    4
בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור 
לתקנות  השנייה  בתוספת   2 103 בפרט  כאמור  בטיחותי  "פתרון  יבוא  אלה"  בתקנות 
לפי  פטור  הוא  אף  ויהיה  הקיר  או  הגדר  מעל  כאמור  פתרון  יותקן  והבנייה,  התכנון 

תקנות אלה" 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -   5
במקום "גדר המוקמת בידי רשות מקומית ומיועדת" יבוא "הקמת גדר בידי רשות   )1(

מקומית";

במקום "תקנה 5)א()4(, )5( ו–)ב(" יבוא  "תקנה 5)א()3( עד )5( ו–)ב("   )2(

בתקנה 7)א( רישה לתקנות העיקריות, במקום "ויחולו הוראות" יבוא "יחולו תקנות    6
5)א()4(, )5( והוראות" 

בתקנה 8)א( רישה לתקנות העיקריות, במקום  "ויחולו הוראות" יבוא "יחולו תקנות    7
5)א()3( עד )5( והוראות"  

בתקנה 9 לתקנות העיקריות  -   8
ברישה, במקום  "ובלבד שיתקיימו בה תנאים אלה"  יבוא  "ובלבד שיחולו  תקנות   )1(

5)א()3( עד )5( ו–)ב( והוראות אלה";

בפסקה )4(, אחרי "לפי תקנה זו" יבוא "בתחום הסביבה החופית"   )2(

9   האמור בתקנה 14 יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   
")ב( על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה )א( 
ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי 

מיתקן עצמאי  

תימסר  שבתוספת  הטופס  לפי  ערוכה  זו  תקנה  לפי  עבודה  ביצוע  על  )ג( הודעה 
לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה "

בתקנה 20)ג( לתקנות העיקריות -   10
במקום  "תקנות אבק מזיק" יבוא "חוק למניעת מפגעי אסבסט";  )1(

תיקון תקנה 2

הוספת תקנה 4א

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 20
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מזיק"  אבק  לתקנות  29)ה(  תקנה  לפי  הטכנית  הוועדה  אישור  "ובקבלת  )2( במקום 
יבוא "ובקבלת היתר עבודת אסבסט מאת הממונה לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט, 
מפגעי  למניעת  תקנות  לפי  אסבסט  לעבודת  מהיתר  פטורה  עבודה  לגבי  למעט 

אסבסט"  

בתקנה 22)ב( לתקנות העיקריות, במקום "מבנה טכני לניטור אויר" יבוא "מיתקן לניטור    11
רעידות"     

אחרי תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:     12

 "מיתקן טכני
להשנאה ולהגדלת 

אספקת חשמל

22א  הקמת מבנה טכני זמני  המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת 
החשמל, לתקופה שאינה עולה על 90 ימים, בשטח מיתקן 

תשתית המיועד לאספקת חשמל "

בתקנה 23 לתקנות העיקריות, במקום "מיתקן ניטור אוויר" יבוא "תחנת ניטור אוויר    13
כהגדרתה  בחוק אוויר נקי, התשס"ח-82008, בכל מקום שנדרש ניטור לפי כל דין"  

בתקנה 27)א( לתקנות העיקריות,  במקום "לעבודות שאינן טעונות היתר לפי סעיף    14
261)ד( לחוק" יבוא "לעבודות לפי סעיף 261)ד( ו–)ה( לחוק"    

בתקנה 37)א( לתקנות העיקריות, המילים "בתוך מיתקן תשתית" - יימחקו    15
כ"ז בכסלו התשע"ו )9 בדצמבר 2015(

)חמ 3-4861(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר    

צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39א)ג( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, 
בהתייעצות עם שר המשפטים ועם רשות ניירות ערך, אני מצווה לאמור:  

במקום התוספת הרביעית לחוק יבוא:    1

"תוספת רביעית
)סעיף 39א(

חלק א' 
הוראות שיחולו על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניותיה מוצעות לציבור בישראל

תקנות לפי חוק החברות חוק החברות 

אסיפת בעלי מניות 1 
וכתבי הצבעה

סעיפים 63 עד 66, 87 
ו–89

תקנות החברות )הודעה 
ומודעה על אסיפה כללית 

ואסיפת סוג בחברה ציבורית 
והוספת נושא לסדר היום(, 

התש"ס-22000

תקנות החברות )הוכחת בעלות 
במניה לצורך הצבעה באסיפה 

הכללית(, התש"ס-32000

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ב, עמ' 678   1
ק"ת התש"ס, עמ' 282; התשע"ד, עמ' 1173   2
ק"ת התש"ס, עמ' 289; התשע"ד, עמ' 1173   3

תיקון תקנה 22

הוספת תקנה 22א

תיקון תקנה 23

תיקון תקנה 27

תיקון תקנה 37

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 752   8

החלפת התוספת 
הרביעית לחוק
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תקנות לפי חוק החברות חוק החברות 

תקנות החברות )הצבעה 
בכתב והודעות עמדה(, 

התשס"ו-42005

תקנות החברות )שינוי החלטה 
שפורטה בהודעה על אסיפה 

כללית(, התשס"ד-52004

יושב ראש 2 
דירקטוריון ומנהל 

כללי

סעיפים 94)א(, 95, 119 
ו–121)ג(

סעיפים 114 עד 117ועדת ביקורת3 

סעיפים 118א ו–118בועדת תגמול4 

ועדה לבחינת 5 
הדוחות הכספיים

תקנות החברות )הוראות ותנאים 
לעניין הליך אישור הדוחות 

הכספיים(, התש"ע-62010

סעיף 123)א( מען רשום 6 

סעיפים 146 עד 153מבקר פנימי7 

זכות בעל מניות 8 
לעיון ולקבלת מידע

סעיפים 184 ו–185

סעיפים 194 עד 205א התביעה הנגזרת 9 

סעיפים 225 עד 232א, כהונת נושא משרה10 
234 ו–251א 

סעיפים 239 עד 249א  דירקטור חיצוני11 
)ההוראות החלות על 

חברה ציבורית(

תקנות החברות )כללים בדבר 
גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס-72000

תקנות החברות )עניינים 
שאינם מהווים זיקה(, 

התשס"ז-82006

תקנות החברות )תנאים 
ומבחנים לדירקטור בעל 

מומחיות חשבונאית ופיננסית 
ולדירקטור בעל כשרות 

מקצועית(, התשס"ו-92005
סעיפים 249ב ו–249גדירקטור בלתי תלוי12 

ק"ת התשס"ו, עמ' 164; התשע"ד, עמ' 1168   4
ק"ת התשס"ד, עמ' 275   5

ק"ת התש"ע, עמ' 743; התשע"ב, עמ' 794   6
ק"ת התש"ס, עמ' 290; התשע"ב, עמ' 794   7

ק"ת התשס"ז, עמ' 330; התשע"ב, עמ' 795   8
ק"ת התשס"ו, עמ' 198   9
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תקנות לפי חוק החברות חוק החברות 

סעיפים 252 עד 256חובות נושאי משרה13 

סעיפים 258 עד 264פטור שיפוי וביטוח14 

מדיניות תגמול 15 
לנושאי משרה 

ותנאי כהונה 
והעסקה של נושאי 

משרה

סעיפים 267א, 267ב, 
270)2( ו–)3(, 272)ג( 

ו–)ד( ו–273 )ההוראות 
החלות על חברה 

ציבורית(

תקנות החברות )הקלות 
בעסקאות עם בעלי עניין(, 

התש"ס-102000
תקנות החברות )הקלות לעניין 

החובה לקבוע מדיניות תגמול(, 
התשע"ג-112013

עסקאות עם 16 
נושאי משרה ובעל 

שליטה

סעיפים 270)1( ו–)4(, 
272)א( ו–275 עד 282 

)ההוראות החלות על 
חברה ציבורית(

תקנות החברות )הקלות 
בעסקאות עם בעלי עניין(, 

התש"ס-2000

סעיפים 270)5( ו–274 הצעה פרטית 17 

תקנות החברות )אישור סעיפים 301 עד 311דיבידנד 18 
חלוקה(, התשס"א-122001

תקנות החברות )סכומים 
אחרים הכלולים בהון עצמי 

שיראו אותם כעודפים(, 
התשע"ב-132012

סעיפים 328 עד 340 הצעות רכש19 
ו–342א

תקנות החברות )בקשה לפשרה סעיף 350 פשרה או הסדר20 
או להסדר(, התשס"ב-142002

סעיפים 363א)א( ו–)ב()2( הטלת עיצום כספי21 
עד )12(, 363ב ו–363ג

חלק ב' 

הוראות שיחולו על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומציעה תעודות התחייבות שלה 
לציבור בישראל

תקנות לפי חוק החברות חוק החברות 

יושב ראש 1 
דירקטוריון ומנהל 

כללי 

סעיפים 94)א(, 95, 119 
ו–121)ג(

סעיפים 114 עד 117ועדת ביקורת2 

סעיפים 118א ו–118בועדת תגמול3 

ק"ת התש"ס, עמ' 584; התשע"ג, עמ' 1571   10

ק"ת התשע"ג, עמ' 652; התשע"ג, עמ' 570   11

ק"ת התשס"א, עמ' 990   12

ק"ת התשע"ב, עמ' 1560   13

ק"ת התשס"ב, עמ' 868   14
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תקנות לפי חוק החברות חוק החברות 

ועדה לבחינת 4 
הדוחות הכספיים

תקנות החברות )הוראות 
ותנאים לעניין הליך 

אישור הדוחות הכספיים(, 
התש"ע-2010

סעיף 123)א( מען רשום 5 

סעיפים 146 עד 153מבקר פנימי6 

סעיפים 194 עד 205א התביעה הנגזרת 7 

סעיפים 225 עד 232א, כהונת נושא משרה8 
234 ו–251א 

סעיפים 239 עד 249א  דירקטור חיצוני9 
)ההוראות החלות על 

חברה ציבורית(

תקנות החברות )כללים בדבר 
גמול והוצאות לדירקטור 

חיצוני(, התש"ס-2000

תקנות החברות )עניינים 
שאינם מהווים זיקה(, 

התשס"ז-2006

תקנות החברות )תנאים 
ומבחנים לדירקטור בעל 

מומחיות חשבונאית ופיננסית 
ולדירקטור בעל כשרות 

מקצועית(, התשס"ו-2005
סעיפים 249ב ו–249גדירקטור בלתי תלוי10 
חובות נושאי 11 

משרה
סעיפים 252 עד 256

סעיפים 258 עד 264פטור שיפוי וביטוח12 

מדיניות תגמול 13 
לנושאי משרה 

ותנאי כהונה 
 והעסקה של

נושאי משרה

סעיפים 267א, 267ב,  
270)2( ו–)3(, 272 ו–273
)ההוראות החלות על 

חברת איגרות חוב( 

תקנות החברות )הקלות לעניין 
החובה לקבוע מדיניות תגמול(, 

התשע"ג-2013

עסקאות עם 14 
נושאי משרה ובעל 

שליטה

סעיפים 270)1( ו–)4א(, 
272)א(,  ו–275 עד 282

)ההוראות החלות על 
חברת איגרות חוב( 

תקנות החברות )הקלות 
בעסקאות עם בעלי עניין(, 

התש"ס-2000

תקנות החברות )אישור סעיפים 301 עד 311דיבידנד 15 
חלוקה(, התשס"א-2001

תקנות החברות )סכומים 
אחרים הכלולים בהון עצמי 

שיראו אותם כעודפים(, 
התשע"ב-2012

תקנות החברות )בקשה לפשרה סעיף 350 פשרה או הסדר16 
או להסדר(, התשס"ב-2002
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תקנות לפי חוק החברות חוק החברות 

סעיפים 363א)א( ו–)ב()2( הטלת עיצום כספי17 
עד )12(, 363ב ו–363ג"

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(

)חמ 3-5080(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר   

הודעת הגנת הפרטיות )אגרות(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ג( לתקנות הגנת הפרטיות )אגרות(, התשס"א-12000 )להלן 

- התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשע"ו בטבת  כ'  מיום  לתקנות,  ו–3   2 תקנות  נוסח  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2016(, הוא כדלקמן:

בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום של 2 "אגרת רישום
263 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 )להלן - הסכום הבסיסי(:

)1( בעד מאגר מידע בבעלות תאגיד שאינו מלכ"ר - 
545 שקלים חדשים;

שקלים   168  - מלכ"ר  בבעלות  מידע  מאגר  )2( בעד 
חדשים;

)3( בעד מאגר מידע שאינו מנוי בפסקה )1(, )2( או )4( 
- 248 שקלים חדשים "

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3041-ת2(

ר ו מ ל פ י  מ א  
                                                                     המנהלת הכללית של משרד המשפטים 

הודעת המדגמים, התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

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

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 162; התשע"ה, עמ' 963   1

תחילה

__________
1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשע"א, עמ' 1091; התשע"ה, עמ' 631 
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"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בתוספת זו -   1
"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

מי שאינו חברה ואינו שותפות;  )1(

)2(  חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון 
שקלים חדשים;

)3(  מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מכללה אקדמית כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה   )4(

בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ  1   )א( 
אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה, ואולם מבקש 
ראשונה  בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד, 

לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

396

המיועד  מדגם  לרישום  בקשה  הגשת  עם  )ב( 
ואולם   ;5 תקנה  לפי  אחד  בסוג  חפצים,  למערכת 
בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד,  מבקש 

ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

594

בקשה  להשלמת  מועד  להארכת  בקשה  הגשת  עם    2
האגרה  לתשלום  מועד  להארכת  או  מדגם,  לרישום 
בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות 31)2( ו–33)2( 

- לכל חודש או חלק ממנו

68

לתיקון  סופר,  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  עם  )א(    3
וכן  רישיון  או  עיקול  שעבוד,  רישום  לרבות  הפנקס 
ביטול כל אחד מאלה, לתיקון טופס הבקשה, לרישום 
שם בעל חדש ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 

42 עד 44 לפקודה ותקנות 40, 41, 45 ו–46

60

עם הגשת בקשה לשינוי שם בעל ולשינוי מען  )ב( 
למסירת הודעות לפי תקנות 42 ו–43

60

לפי  מדגם  של  רישומו  לביטול  בקשה  הגשת  4   עם 
סעיפים 36 ו–42)ב( לפקודה

773

5  בעד הארכת תקופת ההגנה -

432)א( לפי סעיף 33)2( לפקודה

857)ב( לפי סעיף 33)3( לפקודה

6  בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצורכי בירור 
משפטי או נסח מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו–40 

לפקודה ותקנה 55

48
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בשקלים חדשים

אחר,  מסמך  כל  או  מדגם  של  העתקות  צילום  7  בעד 
לפי סעיף 35)2( לפקודה, לכל עמוד

0 50

עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  8   )א( 
64, בעד כל עניין

241

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם  )ב( 
לפי תקנה 48

152

9  עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 54, לכל 
חודש או חלק ממנו

68

20 "10  בעד העתק סרוק של תיק רישום

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
ג נ י ל ק א  ס א )חמ 3-375-ת2(  

                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים

הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשנ"ח-11998  )אגרות(,  העמותות  לתקנות  3)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

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

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

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

868לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

868לפי 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 

התמלאו 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 

434הפעולות הנדרשות על פי הדין

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 947; התשע"א, עמ' 124; התשע"ה, עמ' 649 
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האגרה בשקלים חדשים
2  אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,303)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

1,592אותה 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

868

3  אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

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

)ב( )נמחקה(

2)ג( הדפסה, לכל עמוד

בדואר
בלשכת 

הרשם

4247)ג1( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק

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

2126

)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

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1389-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
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הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, 
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התשע"ו-2016

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 

מודיעה לאמור:

התשע"ו בטבת  כ'  מיום  לתקנות  שבתוספת  האגרה  סכומי  יהיו  במדד  השינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2016(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

סכום האגרה בשקלים חדשיםאגרת בקשה ואגרות הארכה:

1,089)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ב()5((

2,925)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

3,510)א( לפני תום שנת הארכה ראשונה

4,212)ב( לפני תום שנת הארכה שנייה

5,054)ג( לפני תום שנת הארכה שלישית

6,065)ד( לפני תום שנת הארכה רביעית

האגרה שנקבעה לעניין סעיף 30 )4( אגרת התנגדות )תקנה 3)א(( 
לחוק בפרט 11 לתוספת השנייה 

בתקנות הפטנטים ובתקנות 
נוהלי הלשכה

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

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2846-ת2(  

                                                                                 המנהלת הכללית של משרד המשפטים
__________

ק"ת התשנ"ח, עמ' 996; התשע"ד, עמ' 19; התשע"ה, עמ' 699   1

תיקון טעות

בתקנה 8)א()2( לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי 
 ,494 עמ'  התשע"ו,   ,7595 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ו-2015,  חולים(,  קופת  לחברי 

במקום "5,500 שקלים חדשים" צריך להיות "4,500 שקלים חדשים" 

)חמ 3-5161(

שינוי סכומים




