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תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 )תיקון מס' 3(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד- 
11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשמ"ד-21984  האזרחי,  הדין  סדר  בתקנות   .1
258ה, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

בכפוף  ג',  בפרק  ג'  סימן  ויחול  לדין  הזמנות  התובע  ימסור  התביעה  כתב  ")ד( עם 
לתקנת משנה )ה(.    

המצאת  לאחר  ימים   30 בתוך  הגנה  כתב  להגיש  הנתבע  יידרש  לדין  בהזמנה  )ה( 
ההזמנה, או בתוך תקופה ארוכה יותר שהורה עליה בית המשפט או הרשם; נתבע 

שנדרש להגיש כתב הגנה יגיש אותו בתוך המועד הנקוב בהזמנה לדין." 

האמור בתקנה 258י לתקנות העיקריות, יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .2
ו–ג' ב'  סימנים  יחולו  שכנגד,  תביעה  כתב  להגשת  משפט  בית  רשות   ")ב( ניתנה 

בפרק ו', ואולם כתב הגנה שכנגד יוגש בתוך 30 ימים או בתוך תקופה ארוכה יותר 
שהורה עליה בית המשפט או הרשם.  

צד  ואולם  י"ז,  פרק  יחול  שלישי,  צד  הודעת  להגשת  משפט  בית  רשות  ניתנה  )ג( 
שלישי יגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שההודעה הומצאה לו, או בתוך זמן 

ארוך יותר שהורה עליו בית המשפט או הרשם."

א' בשבט התשע"ט )7 בינואר 2019(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל( 
)תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בהסכמת  החוק(,   -

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת לתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל(,   .1
התשס"ט-22009  -

אחרי פריט )2( יבוא:  )1(

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
 קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

")3( תקנה 42 לתקנות תכנון משק החלב 
)קביעת מכסות חלב(, התשע"ד-32014, לעניין -

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.  1

ק"ת התשס"ט, עמ' 1136; התשע"ב, עמ' 621.  2
ק"ת התשע"ד, עמ' 1748.  3

תיקון תקנה 258ה

תיקון תקנה 258י

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ט, עמ' 470 )1364( ועמ' 1482.  2

תיקון התוספת
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טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
 קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

 10,000תקנות 3, 25)א(

5,000תקנות 14)ג(, 23, 25)יב(

  1,000".תקנות 22)א(, 25)י(

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-1922-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון(,  
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 
11971, אני מתקין תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  מועצות(  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות   2 בתקנה   .1
התשס"ד-22004, במקום "ארבע עשרה שנים וששה חודשים" יבוא "חמש עשרה שנים 

ושישה חודשים".

תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(

)חמ 3-244-ת1(

ן ני ק ע ו ק  ח צ י  
השר לשירותי דת  

 צו העיריות )חלוקת הכנסות בין עיריית קריית ים לבין העיריות עכו,
קריית ביאליק וקריית מוצקין והמועצה האזורית מטה אשר(, התשע"ט-2019

המועצות  לפקודת  34א  וסעיף  העיריות1,  לפקודת  9ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות2, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 

אני מכריז ומצווה לאמור:

בצו זה -   .1
המתקבלות  פיתוח,  והיטלי  השבחה  היטלי  כללית,  מארנונה  הכנסות   - "הכנסות" 

מאזור חלוקת ההכנסות כאמור בסעיף 2;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:10,000 החתומה ביד שר 
הפנים ביום כ"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018( ושהעתקים ממנה מופקדים 

תיקון תקנה 2

תחילה

1    ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143; י"פ התשס"ד, עמ' 1642; התשס"ח, עמ' 1820.

 2   ק"ת התשס"ד, עמ' 704 ועמ' 928; התשס"ה, עמ' 158 ועמ' 648; התשס"ו, עמ' 96 ועמ' 822; התשס"ז,

עמ' 608, עמ' 855 ועמ' 1094; התשס"ח, עמ' 214; התשס"ט, עמ' 1081; התש"ע, עמ' 46, עמ' 276, עמ' 
 952, עמ' 1194 ועמ' 1629; התשע"א, עמ' 276, עמ' 805, עמ' 1062 ועמ' 1378; התשע"ב, עמ' 313, עמ' 952,

עמ' 1232 ועמ' 1710; התשע"ג, עמ' 1130 ועמ' 1600; התשע"ד, עמ' 684; התשע"ה, עמ' 20 ועמ' 1330, 
התשע"ו, עמ' 268; התשע"ז, עמ' 752; התשע"ח, עמ' 340.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ו, עמ' 317.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ו, עמ' 151.  2

הגדרות
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במשרד הפנים בירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, במשרד הממונה על 
מחוז הצפון ובמשרדי הרשויות המקומיות;

"עודף הכנסות" - סכום שני אלה:

98% מההכנסות מארנונה כללית והיטלי השבחה;  )1(

קריית  עיריית  ידי  על  שהוצאו  הוצאות  בניכוי  פיתוח,  מהיטלי  ההכנסות   )2(
ים בעד ביצוע עבודות הפיתוח שבעדן הוטלו היטלי הפיתוח האמורים באזור 
חלוקת ההכנסות או בסמיכות לו; היתה מחלוקת בין הרשויות המקומיות על 
גובה ההוצאות כאמור, יכריע במחלוקת הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים;

קריית  עיריית  עכו,  עיריית  אשר,  מטה  האזורית  המועצה   - המקומיות"  "הרשויות 
ביאליק, עיריית קריית ים ועיריית קריית מוצקין;

"הרשויות המקומיות המקבלות" - המועצה האזורית מטה אשר, עיריית עכו, עיריית 
קריית ביאליק ועיריית קריית מוצקין;

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כמפורט להלן וכמסומן במפה:  .2
גוש 10417 - חלקות 1, 3, 5 וחלק מחלקה 6;  )1(

גוש 10420 - חלקות 1, 7, 10 ,13 וחלק מחלקות 5 ו–6;  )2(

גוש 10421 - חלק מחלקות 233, 235 ו–237;  )3(

גוש 10444 - חלקה 245 וחלק מחלקות 48, 2212 ו–2214.  )4(

עודף ההכנסות יחולק בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל עודף ההכנסות,   .3
כמפורט להלן:

עודף הכנסות עד לסך של 25,000,000 שקלים חדשים - )א( 

עיריית עכו - 50%;  )1(

עיריית קריית ים - 50%;  )2(

 33,330,000 של  סך  ועד  חדשים  שקלים   25,000,000 של  סך  מעל  הכנסות  עודף  )ב( 
שקלים חדשים -

מועצה אזורית מטה אשר - 5%;  )1(

עיריית עכו - 30%;  )2(

עיריית קריית ביאליק - 5%;  )3(

עיריית קריית מוצקין - 30%;  )4(

עיריית קריית ים - 30%;  )5(

 41,660,000 של  סך  ועד  חדשים  שקלים   33,330,000 של  סך  מעל  הכנסות  עודף  )ג( 
שקלים חדשים -

מועצה אזורית מטה אשר - 14%;  )1(

עיריית עכו - 21.5%;  )2(

עיריית קריית ביאליק - 21.5%;  )3(

עיריית קריית מוצקין - 21.5%;  )4(

עיריית קריית ים - 21.5%;  )5(

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות 

אופן חלוקת עודף 
ההכנסות 
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עודף הכנסות מעל סך של 41,660,000 שקלים חדשים - )ד( 

מועצה אזורית מטה אשר - 20%;  )1(

עיריית עכו - 20%;  )2(

עיריית קריית ביאליק - 20%;  )3(

עיריית קריית מוצקין - 20%;  )4(

עיריית קריית ים - 20%.  )5(

גזבר עיריית קריית ים יערוך בכל רבעון דוח רבעוני של ההכנסות באזור חלוקת  )א(   .4
ההכנסות )להלן - הדוח הרבעוני(, ולפיו תעביר עיריית קריית ים את עודף ההכנסות 

לרשויות המקומיות המקבלות כאמור בסעיף 3.

הדוח הרבעוני ועודף ההכנסות יועברו לרשויות המקומיות המקבלות בתוך 30  )ב( 
ימים מתום כל רבעון.

לידיהן  שהועבר  מיום  ימים   21 בתוך  רשאיות,  המקבלות  המקומיות  הרשויות  )ג( 
הדוח הרבעוני, לדרוש מעיריית קריית ים כל מידע הנוגע להכנסות, ועיריית קריית 

ים תמציא את המידע הנדרש בתוך 21 ימים מיום שנדרשה לכך.

התקבולים  יישאו  במועד,  המקבלות  המקומיות  לרשויות  הסכומים  הועברו  לא   .5
והצמדה,  ריבית  פסיקת  לחוק   5 בסעיף  כמשמעותה  פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית 

התשכ"א-31961.

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5687(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

הודעת המדגמים, התשע"ט-2019
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט  .1 
)1 בינואר 2019(, כדלקמן:

"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(

שינוי סכומים

תשלום ודיווח

ריבית

ס"ח התשכ"א, עמ' 192.  3

1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשע"א, עמ' 1091; התשע"ח, עמ' 816.
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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

400

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

601

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

69

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

61

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

61

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

782

5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

436)א( לפי סעיף 33)2( לפקודה

867)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

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

243

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

154

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

69

20."10. בעד העתק סרוק של תיק רישום

ג' בטבת התשע"ט )11 בדצמבר 2018(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-375-ת2(  

                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים
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הודעת הדרכונים, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות הדרכונים, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2018 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2017 אוקטובר 

2019(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

 דרכון ליחיד או ליחיד עם1.
ילדים

270250155

על אף האמור בפרט 1, 1א.
דרכון שרק תמונת תווי 

הפנים של בעלו הוכללה 
במאגר הביומטרי בהתאם 

לחוק הכללת אמצעי זיהוי,  
במקום דרכון כאמור, ובלבד 

שהבקשה הוגשה בלשכות 
רשות האוכלוסין וההגירה 

בתקופה של  6 חודשים לפני 
מועד פקיעת הדרכון עד 6 

חודשים לאחר המועד האמור

130

14012590דרכון לקטין2.

450395305דרכון עם מספר עמודים כפול3.

)נמחק(3א. 

)נמחק(3ב.

תעודת מעבר לפי סעיף )א(4.
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

270250155

תעודת מעבר לפי סעיף )ב(
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים, לשימוש 
חד–פעמי לשם יציאה 

מישראל וחזרה אליה

140--

עדכון סכומים

1 ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"א, עמ' 424; התשע"ז, עמ' 499.
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב
תעודת מעבר לפי סעיף )ג(

2)ב()2( לחוק, ליחיד או 
ליחיד עם ילדים

14012590

14012590תעודת מעבר לקטין5.

)נמחק(5א. 

)נמחק(5ב.

דרכון זמני או תעודת )א(6.
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בתחנת גבול 
עד שני ימי עבודה לפני 

מועד יציאת המבקש 
מישראל

תוספת של
555

--

דרכון זמני או תעודת )ב(
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לקטין, 
המונפקים בתחנת גבול 

עד 2 ימי עבודה לפני 
מועד יציאת המבקש 

מישראל

תוספת של
285

--

תעודת מעבר זמנית )ג(
לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 

המונפקת בתחנת גבול 
עד שני ימי עבודה לפני 

מועד יציאת המבקש 
מישראל

תוספת של
285

--

דרכון זמני או תעודת )א(6א.
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
140

--

דרכון זמני או תעודת )ב(
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לקטין, 
המונפקים בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
70

--
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב
תעודת מעבר זמנית )ג(

לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 
המונפקת בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
70

--

הארכת תוקף של דרכון או 7.
תעודת מעבר בלא שבב 

בנציגיות בחוץ לארץ

--פטור

)נמחק(8.

הכנסת שינויים בדרכון או 9.
בתעודת מעבר בלא שבב 

בנציגויות בחוץ לארץ

--פטור

על אף האמור בפרט 1, )א(9א.
דרכון לפי תקנה 6ב,  
לבגיר, במקום דרכון 

שניתן לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(  

ויונפק דרכון אשר תוקפו 
עד תום תוקפו של 

הדרכון הקודם

--פטור

על אף האמור בפרט )ב(
2, דרכון לפי תקנה 6ב, 

לקטין, במקום דרכון 
שניתן לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי  בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(,  

ויונפק דרכון אשר תוקפו 
עד תום תוקפו של 

הדרכון הקודם

--פטור
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

על אף האמור בפרט  4)ב(, )ג(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק ולפי תקנה 

6ב, לבגיר, במקום תעודת 
מעבר לפי סעיף 2)ב()1( 
לחוק שניתנה לתקופה 
קצרה מחמש שנים או 

עקב שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(  

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

--פטור

על אף האמור בפרט 4)ג(, )ד(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()2( לחוק ולפי תקנה 

6ב במקום תעודת מעבר 
לפי סעיף 2)ב()2(  לחוק 
שניתנה לתקופה קצרה 

מחמש שנים או עקב 
שינוי בפרט מהפרטים 

האמורים בתקנה 5)א(   
ותונפק תעודת מעבר עד 

תום תוקפה של תעודת 
המעבר הקודמת

--פטור

על אף האמור בפרט 5, )ה(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק ולפי תקנה 

6ב, לקטין, במקום תעודת 
מעבר לפי סעיף 2)ב()1( 
לחוק שניתנה לתקופה 
קצרה מחמש שנים או 

עקב שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(,  

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

-פטור
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב
מסמך נסיעה לבגיר במקום 10.

מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 
הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
280

--

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

מסמך נסיעה לקטין במקום 11.
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
140

--

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

)נמחק(."12.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
ף ס ו י ר  ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-692-ת3(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ט-2019

  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 כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר   .1
2019(, כדלקמן:

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשע"ח, עמ' 839; התשע"ט, עמ' 1765.  1
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"12. )א( אלה האגרות שישולמו:

בשקלים חדשיםבעד -

501)1( בחינה ראשונה או חוזרת

977)2( אגרה חד–פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

217.")3( אגרה שנתית לחידוש רישיון

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2797-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת רישום שמות עסק, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום שמות עסק, 11935 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט  .1 
)1 בינואר 2019(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

265עם הגשת בקשה לרישום שם עסק)1(

265עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום)2(

130בעד כל תעודת רישום)3(

47בעד 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(

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1387-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

ע"ר 1935, תוס' 2, עמ' 640; ק"ת התשע"א, עמ' 1090; התשע"ח, עמ' 866.  1
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