
רשומות

קובץ התקנות
13 בינואר 2019  8148 ז' בשבט התשע"ט 

עמוד

הודעת ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה( )עדכון סכומים(, התשע"ט-2019                     1808

הודעת ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי( )עדכון סכומים(, התשע"ט-2019                                         1809

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשע"ט-2019                                                                                                      1809

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התשע"ט-2019                                                                                             1812

הודעת רואי חשבון )אגרות(, התשע"ט-2019                                                                                                       1814

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשע"ט-2019                                                                                           1815

קובץ התקנות 8148, ז' בשבט התשע"ט, 13.1.2019

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000057, התקבל ב - 13/01/2019



קובץ התקנות 8148, ז' בשבט התשע"ט, 13.1.2019  1808

 הודעת ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(
)עדכון סכומים(, התשע"ט-2019

הצעה(,  רכז  באמצעות  ערך  ניירות  )הצעת  ערך  ניירות  לתקנות   25 לתקנה  בהתאם 
התשע"ז-12017 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

ו–24ז  24ו   ,24  ,15  ,14  ,11  ,2 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות, ומיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הם כלהלן: 

בתקנה 2 לתקנות -  )1(

בפסקה )5(, במקום הסכום הנקוב יבוא "101,195"; )א( 

בפסקה )7(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,600"; )ב( 

בתקנה 11)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב בפסקה )1( יבוא "50,600";  )2(

בתקנה 14 לתקנות -  )3(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "4,047,855"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,011,965"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,011,965"; )ג( 

בתקנה 15 לתקנות -  )4(

יבוא   "20,000" ובמקום   "10,120" יבוא   "10,000" במקום  )א(,  משנה  בתקנת  )א( 
;"20,240"

בתקנת משנה )ב( - )ב( 

)1(, במקום "350,000" יבוא "354,185", במקום "750,000" יבוא  בפסקה   )1(
"758,975" ובמקום "30,000" יבוא "30,360";

בפסקה )2(, במקום "750,000" יבוא "758,975", במקום "1,200,000" יבוא   )2(
"1,214,355" ובמקום "100,000" יבוא "101,195";

בתקנה 24)2( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,011,965";  )5(

בתקנה 24ו)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "6,071,785";  )6(

בתקנה 24ז לתקנות -  )7(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,600"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "505,980"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "252,990". )ג( 

 כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5802(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

ק"ת התשע"ז, עמ' 1238; התשע"ח, עמ' 1752.  1

עדכון סכומים
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הודעת ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי( )עדכון סכומים(, 
התשע"ט-2019

לחשבונו  סוחר  )זירת  ערך  ניירות  לתקנות  ו–94)ג(  84)ד(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
העצמי(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנה 84, ובפרק י"ג  לתקנות, והם   .1
מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כלהלן: 

בתקנה 84 -  )1(

לחברה מוגבלת - 807,940 שקלים חדשים; 

לחברה בהתכסות מלאה - 1,514,380 שקלים חדשים;

לחברה שאינה מוגבלת - 4,039,700 שקלים חדשים;

)2(  בפרק י"ג )תקנות 92 ו–93( -

אגרת בקשת רישיון לחברה )תקנה 92)א(( - 50,495 שקלים חדשים;

אגרת בקשת רישיון לחברה מוגבלת )תקנה 92)ב(( - 25,250 שקלים חדשים;

אגרת בקשה לשינוי תנאי רישיון )תקנה 93(  - 25,250 שקלים חדשים.

 כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5182(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-12007 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2017 יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

אגרה בשקלים חדשים 
בית משפט שלום

2.5% מהסכום הנתבע כערכו 1. תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ולא 

פחות מ–758

26,841. תביעה לפי תקנה 5 

2500א. תביעה לפי תקנה 5א

3657. תביעה לפי תקנה 3

שינוי סכומים

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ה, עמ' 242; התשע"ח, עמ' 598.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 720; התשע"ז, עמ' 778.  1
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אגרה בשקלים חדשים 
41,708. תביעה אחרת 

48,095א. תובענה ייצוגית

4ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי 
תקנה 7א)א()1(

3,036

5241. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3

על  וערעור  בר"ע(   - )להלן  ערעור  רשות  5א. בקשת 
החלטת ראש הוצאה לפועל

416

6657. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 5א

7248. בקשה שהיא אחת מאלה:

)1( אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין 
האזרחי;

)2( מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, 
התשכ"ח-1968;

)3( אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת 
הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-1972;

בית משפט מחוזי

2.5% מהסכום הנתבע כערכו 8. תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ו–1% 

מהסכום הנתבע בעבור כל סכום 
שמעל 24,257,540 שקלים חדשים

942,759. תביעה לפי תקנה 5  

9901א. תביעה לפי תקנה 5א

101,157. תביעה לפי תקנה 3 

113,193. תביעה אחרת 

1116,191א. תובענה ייצוגית

11ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי 
תקנה 7א)א()1(

5,566

12499. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום

לענייני  משפט  בית  של  ביניים  החלטת  על  12א. בר"ע 
 5 2א,  1א,  בפרט  כאמור  תביעה  שעניינה  משפחה 
המשפט  בית  לתקנות  הראשונה  שבתוספת  6ב  או 

לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-1995

506

13499. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 

14. )נמחק(

15. )נמחק(
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אגרה בשקלים חדשים 
161,404. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 

השלום  משפט  בית  נשיא  החלטת  על  16א. ערעור 
שהוגש לפי סעיף 49)ב()3( לחוק

52 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

לענייני  משפט  בית  של  דין  פסק  על  16ב. ערעור 
 5 2א,  1א.  בפרט  כאמור  תביעה  שעניינו  משפחה 
או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט 

לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-1995

658

17906. ערעור אחר או ערר 

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או 
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 

76

19497. בקשה שהיא אחת מאלה:

)1( אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין 
האזרחי;

)2( מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, 
התשכ"ח-1968;

)3( אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת 
הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-1972;

בית משפט לעניינים מינהליים

1,977 20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 

לתוספת   37 בפרט  כאמור  מינהלית,  20א. עתירה 
מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  הראשונה 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 
עתירה  למעט  העניין,  לפי  השירות,  מן  או  החיל 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 

החיל בשל כל אחד מאלה:
)א( התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות 

משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

פלילית עבירה  בביצוע  משפט  בבית  סכום האגרה לפי פרט 6)ב( הרשעה 

211,404. ערעור מינהלי 

2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת 22. תובענה מינהלית  
הגשת התובענה ו–1% מהסכום 
הנתבע בעבור כל סכום שמעל 

24,257,540 שקלים חדשים

221,815א. תובענה ייצוגית נגד רשות 

2376. עתירת אסיר
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אגרה בשקלים חדשים 
בית המשפט העליון

241,819. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או 
בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 

499

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או 
עתירה לדיון נוסף 

1,007

273,004. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי  

בערעור  מחוזי  משפט  בית  של  דין  פסק  על  28. ערעור 
קבלת  )לאחר  נוסף  דיון  או  רשות(  קבלת  )לאחר 

העתירה לדיון נוסף(  

יש להשלים את סכום הבר"ע 
לסכום בעבור ערעור

291,007. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 

שהוגש  המשפט  בתי  מנהל  החלטת  על  29א. ערעור 
לפי סעיף 78א)ג()3( לחוק

73 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

301,819. ערעור אחר או ערר 
311,007. ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט

כללי

3248. עשיית תצהיר

33499. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 

34712. סכום לניכוי בבית משפט שלום 

351,213. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי  

35."36. בקשה בכתב בהליך אזרחי  

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-87-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  

                      

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-12008 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח   ,2017  נובמבר 

)1 בינואר 2019(, הוא כדלהלן:

שינוי האגרות

ק"ת התשס"ח, עמ' 1294; התשע"ח, עמ' 810.  1
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"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א(, )ב( ו–)ח(, 5, 6, 9)א( ו–10(

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

אגרה 1. לה  נקבעה  שלא  קצוב  לסכום  תביעה  הגשת 
בתוספת זו

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מסכום של 142

לארגון 2. ארגוני-מקצועי  טיפול  דמי  בעניין  תביעה 
קיבוציים,  הסכמים  לחוק  33ז  סעיף  לפי  מעבידים 

התשי"ז-1957

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–356

קופת 3. של  מנהלת  חברה  של  קצוב  לסכום  תביעה 
גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
נגד  מעביד  של  או  התשס"ה-2005,  גמל(,  )קופות 

קופת גמל

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–356

תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, 4.
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  תביעה  או 

התשנ"ד-1994 )להלן - חוק ביטוח בריאות(

 142

ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי  5.
לעבודה 

 142

]נוסח 6. )גמלאות(  המדינה  שירות  חוק  לפי  ערעור 
משולב[, התש"ל-1970 )להלן - חוק שירות המדינה 

)גמלאות(( 

142

142ערעור אחר או ערר7.

142 תביעה אחרת8.

71 סכום מזערי בדיון מהיר9. 

142 סכום לניכוי לפי תקנה 105.

בית הדין הארצי לעבודה

לפי11. בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על   ערעור 
סעיף 24)א()2( לחוק

356

לפי 12.  בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על  ערעור 
סעיף 24)א()4( לחוק

178

356ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 13.

יש להשלים לסכום ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור14.
האגרה המשתלמת בעבור 

הגשת הערעור

ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת 15.
או  רשם  של  החלטה  על  ערעור  או  ערעור  רשות 

ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר

178

ידי 16. על  עובדים  העסקת  לחוק   8 סעיף  לפי  ערעור 
קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 

 594
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בשקלים חדשים

ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית 17.
נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי 
חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו 
ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות(

178

הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 18.
התשי"ד-1954 

594

כללי 

119 בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה19.

48."עשיית תצהיר20.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-813-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  

הודעת רואי חשבון )אגרות(, התשע"ט-2019

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

")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

443

)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

831

)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 

139

)ד( ערר על בחינה -

שינוי סכומים

ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשע"ג, עמ' 412; התשע"ח, עמ' 979.  1
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בשקלים חדשים

507)1( בשאלון פתוח שאינו רב–ברירה

253)2( בשאלון רב–ברירה

)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

139

139)ב( בקשה לשחרור מחובת התמחות

1,108)3( בקשה לרישיון רואה חשבון

)4( אגרה שנתית -

)א( לרואה חשבון שביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה 
לשנת התשלום )להלן - המועד הקובע( טרם חלפו 5 

שנים מיום קבלת רישיונו

316

שנים   5 חלפו  הקובע  שבמועד  חשבון  )ב( לרואה 
ויותר מיום קבלת רישיונו

443

110)ג( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר

)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."

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-665-ת2(

ר ו מ ל פ י  מ א  
יושבת ראש מועצת רואי חשבון   

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות,   1 תקנה  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
התשע"ט )1 בינואר 2019(, 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

ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשס"ח, עמ' 170; התשע"א, עמ' 1042; התשע"ח, עמ' 840.  1
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1. אימות חתימה -

166)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 -

209)1( עד מאה המילים הראשונות בתרגום

עד  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
166אלף מילים

מעל  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )3( לכל 
80אלף 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 -

242)א( לחותם ראשון

123)ב( לכל חותם נוסף

לאותה  אחד  מאישור  יותר  מעמד  באותו  )ג( ניתן 
74צוואה, 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

5166. אישור שפלוני נמצא בחיים

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

168)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 
1,059עולה על 76,800 שקלים חדשים

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

2,267הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי 
 - )להלן  התשל"ז-31977  הנוטריונים,  לתקנות   5 תקנה 

תקנות הנוטריונים( -

בעותק  כהערה  ורישומה  הביטול  הודעת  )א( קבלת 
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון 

178לפי תקנה 5)ג( לתקנות הנוטריונים

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

564)ג( לתקנות הנוטריונים

64)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 - 267

ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  3
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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 
539הנוטריון ממשרדו ועד שובו

166)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 19.00 עד 8.00 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 
368יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-41973

של  נוספים  לעותקים  אימות  מעמד  באותו  )ב( ניתן 
64אותו 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, 

88."ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1216-ת1(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים ס"ח התשל"ג, עמ' 276; התשס"ט, עמ' 18.    4
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