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הודעת הדיינים )אגרות(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשי"ז-11957  )אגרות(,  הדיינים  לתקנות  3ב)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  לתקנות  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   ,2016 

)1 בינואר 2018(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

נישואין1 

275בקשה להיתר נישואין )א(

אישור פסק דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית )ב(
384הדין הרבני הגדול )כולל חתימת 100 רבנים(

לאישה )ג( או  למעוברת  נישואין  סידור  להתיר  בקשה 
275בתוך 90 ימים מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל

275כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין)ד(

275בקשה לעיכוב נישואין)ה(

אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני )ו(
275זוג, התשל"ג-21973

384תביעת כתובה מעיזבון)ז(

275בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין)ח(

שלום בית2 

הנלווים )א( לצווים  בקשות  כולל  בית  לשלום  תביעה 
275לתביעה

275הליך ביניים בנפרד מהתביעה)ב(

של  %½ )ג( תוספת  כספיות,  תביעות  התביעה  כוללת 
275מערך התביעה אך לא פחות מ–

מזונות3 

שהגיש )א( בתביעה  הקשור  הליך  וכל  מזונות  תביעת 
פטור מאגרההתובע, לרבות מזונות ילדים

או )ב( מזונות  בעניין  דין  פסק  לביטול  בקשה  או  תביעה 
275להפחתת שיעור המזונות

שינוי האגרות

ק"ת התשי"ז, עמ' 1580; התשס"ט, עמ' 1212; התשע"ז, עמ' 705.  1
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 האגרה
בשקלים חדשים

גירושין4 

מזונות, )א()1( כריכת  כולל   - לגירושין  תביעה 
384החזקת ילדים וכל צווי העזר הנלווים

384תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין)ב(

שאינן )ג( כספיות  תביעות  התביעה  כוללת 
384ניתנות להערכה בכסף

להעריכה )ד( שניתן  תביעה  התביעה  כוללת 
275בכסף - 1% מערך התביעה אך לא פחות מ–

תביעה או בקשה לצו הפרדה נוסף על  התביעה )ה(
384העיקרית

384תביעה להכרזה כמורד)ת()ו(

275הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה)ז(

מתן תוקף פסק דין להסכם גירושין - גם לפי חוק יחסי )2(
ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 )לרבות הסכם בעניין 

275מזונות(

בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים )א()3(
275בארץ

בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא )ב(
384בחוץ לארץ

פטור מאגרהסידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ)ג(

384סידור גט על ידי שליח )בארץ(, תוספת ל–)א()ד(

384סידור גט מחוץ לבית הדין, תוספת ל–)א()ה(

275בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר)ו(

גט )ז( של  הדין,  לבית  מחוץ  למסירה  בקשה 
384שנשלח ממקום אחר, תוספת ל–)ו(

למסירתו )ח( או  הגט  לסידור  מיוחד  הסדר  נעשה 
כל  האמורות,  האגרות  על  נוסף  ישולמו, 

ההוצאות הכרוכות בהסדר זה

275תעודת גירושין, לכל צד)א()4(

275העתק מאושר של תעודת גירושין)ב(

384בקשה לאישור גירושין)א()5(

384אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת ל–)א()ב(
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 האגרה
בשקלים חדשים

384אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תוספת ל–)א()ג(

פטור מאגרהבקשה וסידור גט של עיגון)ד(

פטור מאגרהסידור גט שנעשה ביוזמת בית הדין)ה(

חליצה5 

פטור מאגרהבקשה לחליצה וסידורה

אפוטרופסות6 

275בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או קטין)א(

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך )ב(
פטור מאגרהמשפט

384בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר)ג(

פטור מאגרהבקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות)ד(

בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או )ה(
פטור מאגרהבקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

החזקת ילדים7 

275בקשה להחזקת ילדים 

אימוץ8 

275בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

)בוטל(9 

הקדשות10 

275בקשה לכינון הקדש )כולל אישור שטר ההקדש()א(

275בקשה למנות מנהל הקדש)ב(

275בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש)ג(

מינוי )ד( לביטול  צו  או  הקדש  מנהל  מינוי  צו  מתן  בעד 
275מנהל הקדש

384בקשה לביטול הקדש)ה(

384בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש)ו(

פטור מאגרהבקשת מנהל הקדש למתן הוראות)ז(

גירות11 

384בקשה לגירות)א(

סידור גירות בלא הבדל במספר המתגיירים שבאותה )ב(
384משפחה, תוספת ל–)א(
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 האגרה
בשקלים חדשים

275תעודת גירות)1()ג(

55העתק תעודת גירות)2(

פטור מאגרהסידור גירות לחומרה)ד(

תביעות ממון12 

לבוררות )א( תביעות  )לרבות  בתביעה  לדון  בקשה 
55מוסכמת של דיינים בגמלאות(

275עם חתימת שטר הבוררות - נוסף על )א( - התובע בלבד)ב(

55פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד - התובע בלבד)ג(

הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות -13 

משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולעניין פרט זה )א(
פטור מאגרה- דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה

משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ או שלא )ב(
על ידי הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כל ההוצאות 

הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש 

גביית עדות והשבעות14 

384גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בעניין)א(

384גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ)ב(

384השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניין)ג(

384השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ)ד(

ערעורים15 

275הודעת ערעור או ערעור שכנגד)א(

להארכת )ב( בקשה  בעד  או  לערעור  רשות  למתן  בקשה 
55זמן הגשת ערעור

275הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל–)ב()ג(

העתקים16 

העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך )א(
5אחר, או חלק מהם

5אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב–)א()ב(

פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין 17 

בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על 
275ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל דין
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 האגרה
בשקלים חדשים

פסק  שהודע  מיום  ימים  עשר  חמישה  בתוך  הבקשה  הוגשה 
פטור מאגרההדין למבקש

צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה18 

בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה )א(
275)כולל מתן הצו(

בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה )ב(
275)כולל מתן הצו(

דין )ג( בעל  במעמד  שניתן  כאמור  הצו  לביטול  בקשה 
275אחד )כולל מתן הצו(

שונות19 

1,372בקשה לרישיון לטוען רבני לפעול כמורשה)א(

בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו )ב(
384או מהרכב להרכב באותו בית דין

275בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים)ג(

או )ד( להקדימו,  או  הדיון  תאריך  את  לדחות  בקשה 
פטור מאגרהלדחות את תאריך הקראת פסק הדין או להקדימו

55בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט)ה(

384בקשה לתיקון המצב האישי)ו(

275בקשה לתעודת רווקות)ז(

275בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות)ח(

275בקשה לאישור אלמנות)ט(

275בקשה לאישור יהדות)י(

275בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן)יא(

השלמת פיקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק )יב(
פטורהדין

275בקשה שלא נקבעה לה אגרה)יג(

275אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון)יד(

]נוסח )טו( ביטחון  שירות  חוק  לפי  דיין  לפני  תצהיר 
55משולב[,  התשמ"ו-31986

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות טז(
100בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014
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תוספת שנייה
)תקנה 3א(

אגרת פרוטוקול 
בשקלים חדשים

לתוספת 1  15)ג(  12)ב(,  10)ו(,  10)ה(,  4)1()א(,  פרטים  לפי  הליך 
99הראשונה

הליך לפי פרטים 2)א(, 3)א(, 3)ב(, 4)1()ב(, 4)1()ג(, 4)1()ד(, 4)1()ו(, 2 
574)א(, 7, 10)א(, 10)ב(, 10)ג(, 14)ג(, 14)ד(, 19)1( לתוספת הראשונה

פטור"כל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה3 

י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(
)חמ 3-259-ת2(  

י ב ק ע י ן  ו ע מ ש  
מנהל בתי הדין הרבניים )בפועל(   

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מס' 2(, 
התשע"ח-2018 

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

)1 בינואר  עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 2)א( לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח    1
2018(, כדלקמן:

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

האגרה בשקלים חדשים

11,040  רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק

2  רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 
לחוק

2,605

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

2,605

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

2,605

שמירה  שירותי  בארגון  או  כשומר  לעסוק  5  רישיון 
כשכיר

" 128

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
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"ז, עמ' 563   1

שינוי סכומים
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הודעת שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ח-2018

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

בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום  לתקנות   1 תקנה  נוסח  יהיה  המדד,  שינוי  1  עקב 
2018(, 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  

461)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 

831

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

1,231

שינוי סכומים

__________

ק"ת התשע"ב, עמ' 1038; התשע"ז, עמ' 560   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

821

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

1,025

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 "

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-320-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ח-2018
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 12)ה( לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-11997 )להלן 

- התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 12)א( לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר    1
2018(, כדלקמן:

"12  )א( אלה האגרות שישולמו:

שינוי סכומים

__________

ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשע"ז, עמ' 563; התשע"ח, עמ' 772   1
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בשקלים חדשיםבעד -

495)1( בחינה ראשונה או חוזרת

965)2( אגרה חד–פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

361 ")3( אגרה שנתית לחידוש רישיון

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2797-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשע"ח-2018
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 י"ד בטבת    1
התשע"ח )1 בינואר 2018(, כדלקמן:

כאמור "אגרת רישיון לכהן  שיתחיל  לפני  לשלם  נוטריון  שעל   1  האגרה 
בסעיף 5 לחוק, היא 1,024 שקלים חדשים 

2  )א( האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם, כאמור בסעיף 6)א( אגרה שנתית
לחוק היא בסכום של 1,024 שקלים חדשים 

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

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-662-ת1(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשל"ז, עמ' 1741; התשע"א, עמ' 1092; התשע"ז, עמ' 564   1

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות, מיום י"ד בטבת התשע"ח   1 
)1 בינואר 2018(, 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' 1042; התשע"ז, עמ' 564   1
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1  אימות חתימה -

164)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

65)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 

65פסקאות )א( או )ב(

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

65כאמור 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 -

65לעמוד 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 -

207)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 
65תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון

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

239)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

66)ב( לכל מצהיר נוסף

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ג( ניתן 
65תצהיר, 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  הכול 

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 

176לפי 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 - 

יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה: -

מיציאת  ממנה  חלק  או  הראשונה  )1( לשעה 
533הנוטריון ממשרדו ועד שובו

164)2( לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

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

באותו מעמד 

)ג( יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, 
לבצע  התבקש  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

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1216-ת1(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   __________
3 ס"ח התשל"ג, עמ' 276; התשס"ט, עמ' 18 
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הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, 
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התשע"ח-2018

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"ד בטבת התשע"ח   1 
)1 בינואר 2018(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

סכום האגרה בשקלים חדשיםאגרת בקשה ואגרות הארכה:

1,087)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ג()4((

2,922)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

3,506)א( לפני תום שנת הארכה ראשונה

4,207)ב( לפני תום שנת הארכה שנייה

5,048)ג( לפני תום שנת הארכה שלישית

6,059)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 )4(")5( אגרת בקשה לביטול )תקנה 4( 

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2846-ת2(  

                                                                                 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, 
התשע"ח-2018

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

)1 בינואר 2018(,  1  עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1)א(, מיום י"ד בטבת התשע"ח 
כדלקמן:

")א( בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של 1,113 שקלים חדשים "

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-4064-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשע"א, עמ' 224; התשע"ז, עמ' 574   1

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 996; התשע"ז, עמ' 571; התשע"ח, עמ' 178   1
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הודעת המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשע"ח-2018

דירות(,  רוכשי  של  השקעות  )הבטחת  )דירות(  המכר  לחוק  4ו)ג(  לסעיף  בהתאם 
התשל"ה-11974 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב    1
הנקובים הסכומים  יעודכנו   ,)2008 באוקטובר   6( התשס"ט  בתשרי  ז'  ביום   הידוע 

בסעיף 4ב)א( לחוק כמפורט להלן:

סכום העיצום הכספי המעודכן בשקלים חדשיםבפסקה

)1(27,690 

)2(55,350

)3(55,350

)4(221,420

)5(442,840

כ"ג בטבת התשע"ח )10 בינואר 2018(
)חמ 3-3874-ת2(

י ד י י ר ג ית  מ ע   
הממונה לפי סעיף 3ד לחוק   

הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות(, התשע"ח-2018
)אגרות(, דת  לחסרי  הזוגיות  ברית  לתקנות  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

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

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר    1
2018(, כדלקמן:

"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(

עדכון סכומים

שינוי סכומים

ס"ח התשל"ה, עמ' 14; התשע"ד, עמ' 60; ק"ת התשע"ז, עמ' 1111   1

ק"ת התשע"א, עמ' 146; התשע"ז, עמ' 572   1
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שיעור ההנחה באחוזיםזכאים להנחה

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"ו בטבת התשע"ח )8 בינואר 2018(
)חמ 3-4137-ת2(

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

הודעת שירות לאומי-אזרחי )דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף 
מפעיל( )עדכון סכומים(, התשע"ח-2018

והיקף  כלכלה  )דמי  לאומי-אזרחי  שירות  לתקנות  1)ז(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ונוסחה  לתקנות,  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב    1
מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 1)ב(, )ו( ו–)ז((

דמי כלכלה בשקלים חדשים

טור א'
מצב משפחתי

טור ב'
מסלול 30 שעות

טור ג'
מסלול 20 שעות

טור ד'
מסלול אזרחי-ביטחוני

55 59426 79297 396רווק

97 773,213 16892 1,339נשוי

83 3,848"44 701,180 1,765נשוי + 1 או יותר

כ' בטבת התשע"ח )7 בינואר 2018(
)חמ 3-5030(

י רב ' ג ם  ו ל ש – ר ש  
המנהל הכללי  

הרשות לשירות לאומי אזרחי  

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 1476; התשע"ז, עמ' 890   1




