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הודעת הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים 

ואגרות(, התשכ"ח-11968 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

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

"תוספת שנייה
)תקנות 6, 6א, 19, 85, 87)ג(, 112)א( ו–202(

בשקלים חדשים

 50 בעד  לחוק  11)א(  סעיף  לפי  לפטנט  בקשה  הגשת  עם   .1
שאינו  מבקש  ואולם  שבבקשה,  הראשונות  התביעות 
שמחזור  שותפות  או  חברה  או  שותפות,  ואינו  חברה 
שקלים  מיליון   10 על  עלה  לא  הקודמת  בשנה  עסקיה 
המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  שהוכר  מוסד  או  חדשים 
המועצה  חוק   - )להלן  התשי"ח-1958  גבוהה,  להשכלה 
שהיא  טכנולוגיה  למסחור  חברה  או  גבוהה(,  להשכלה 
בהגנה  עיסוקה  אשר  כאמור,  מוסד  של  מלאה  בבעלות 
ובניהול של הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר פותחו 
בקשה  מסוימת  אמצאה  בעד  המגישים  מוסד,  באותו 

ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום

2,038

אגרת הגשה נוספת בעד כל תביעה שבבקשה לפטנט החל   .2
בתביעה ה–51

523

אגרת הגשה נוספת בעד כל 50 עמודים שבבקשה לפטנט   .3
רצפים  יימנו  לא  העמודים  במספר  ה–101;  בעמוד  החל 

גנטיים

255

אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה בין–לאומית   .4
המייעדת את ישראל, החל בתביעה ה–51

523

בין– שבבקשה  נוספים  עמודים   50 כל  בעד  הגשה  אגרת   .5
לאומית המייעדת את ישראל, החל בעמוד ה–101; במספר 

העמודים לא יימנו רצפים גנטיים

255

עם הגשת בקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש   .6
בין–לאומי לפי תקנה 35א 

1,784

לפי  לביטולו  או  פטנט  למחיקת  בקשה  הגשת  )א( עם   .7
סעיף 73)א(, או לתיקון הפנקס לפי סעיפים 170)א( ו–171 

לחוק או תקנות 146)א( ו–149)א( 

237

)ב( עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך 
בקשת הפטנט לפי סעיף 23 לחוק

237

)ג( עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות 
 169 סעיף  לפי  לפטנט  בקשת  עליה  שהוגשה  באמצאה 

לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו

237

שינוי סכומים

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ג, עמ' 684; התשע"ח, עמ' 812.  1
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בשקלים חדשים

לפי  בפירוט  סופר  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  )ד( עם 
סעיף 69 לחוק

237

)א( אגרת הגשת בקשה להקדמת בחינה של פטנט לפי   .8
סעיף 19א)ד( לחוק -

304)1( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)א()3( עד )6( לחוק

10,108)2( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)ג( לחוק

לפי  פטנט  בקשת  של  אתר  על  בחינה  בעד  )ב( אגרה 
סעיף 19א)ה( לחוק - 

)1( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)א()3( עד )6( לחוק

713

)2( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)ג( לחוק

5,055

עם הגשת בקשה להארכת כל מועד, לפי סעיפים 48ד)ג(   .9
ו–164 לחוק או לפי תקנות 5)א( או 87)ג(, בעד כל חודש או 

חלק ממנו 

203

 ,52 תקנה  לפי  הבקשה  קיבול  על  הודעה  קבלת  עם   .10
או  חברה  או  שותפות  ואינו  חברה  שאינו  מבקש  ואולם 
שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 
מיליון שקלים חדשים או מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק 
המועצה להשכלה גבוהה, או חברה למסחור טכנולוגיה 
עיסוקה  אשר  כאמור,  מוסד  של  מלאה  בבעלות  שהיא 
בהגנה ובניהול של הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר 
מסוימת  אמצאה  בעד  המגישים  מוסד,  באותו  פותחו 

בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום

713

)א( עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד   .11
מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 73)ג(, 117, 124)ב(, 133 ו–170)ג( 

לחוק וכן תקנות 81, 84, 98 ו–195 

2,038

לפי  הרשם  לפני  טענות  להשמיע  בקשה  הגשת  )ב( עם 
סעיף 159 או השגה לפי סעיף 161 לחוק או לפי תקנה 42 

או 46)א( 

713

או   29 סעיפים  לפי  פירוט  לתיקון  בקשה  הגשת  )ג( עם 
65 לחוק 

713

לאחר  פטנט  של  תוקפו  להחזרת  בקשה  הגשת  )ד( עם 
פקיעתו לפי סעיף 59 לחוק 

713

אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק -  .12

חודשים  שלושה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )1( עם 
מיום מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

816

)2( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית 
מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 

1,630
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בשקלים חדשים

)3( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית 
מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 

2,446

הארבע  השנה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )4( עם 
עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע 

שנים 

4,077

)5( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה 
של  נוספת  לתקופה  לפטנט,  הבקשה  מתאריך  עשרה 

שנתיים 

5,707

שלושה  תום  לפני  לתשלום  כוללת  חידוש  )6( אגרת 
חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו   

12,230

אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק  .132,038

כרשות  הפטנטים  לרשות  המשתלמת  חיפוש  אגרת   .14
הפטנטים  לתקנות  6)ד(  תקנה  לפי  בין–לאומית  חיפוש 
פטנטים(,  בענייני  פעולה  שיתוף  בדבר  האמנה  )יישום 

התשנ"ו-1996 )להלן - תקנות יישום האמנה( 

3,567

אגרת מסירה לפי תקנה 6)ה( לתקנות יישום האמנה   .15557

אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש   .16
בין–לאומית לפי סעיף 48י)ד( לחוק

3,567

הפטנטים  לרשות  המשתלמת  מקדימה  בחינה  אגרת   .17
6)ז(  תקנה  לפי  מקדימה  לבחינה  בין–לאומית  כרשות 

לתקנות יישום האמנה 

1,529

כרשות הפטנטים  לרשות  המשתלמת  נוספת  אגרה   .18 
בין–לאומית לבחינה מקדימה לפי סעיף 48יא)ד( לחוק

1,529

יישום  לתקנות  6)ח(  תקנה  לפי  מאוחרת  מסירה  אגרת   .19
האמנה

458

או  לחוק,  21א  סעיף  לפי  מחדש  לדיון  בקשה  הגשת  עם   .20
לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק

238

לשם  בכתב  או  פה  בעל  להיבחן  בקשה  הגשת  )א( עם   .21
רישום כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת 

הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק  

174

174)ב( אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק

בעד אישור או העתק כל פירוט, שרטוט, מסמך או תעודה,   .22
או בעד נסח מתוך הפנקס, לפי סעיף 168)ב( לחוק

."44

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-884-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
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הודעת הכניסה לישראל, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א)ה( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2018 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות,  הראשונה  שבתוספת  א'  חלק  נוסח  יהיה   ,2017 אוקטובר 

התשע"ט )1 בינואר 2019(, כלהלן:

"חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט 
מסוג א/1

175

290. אשרה ורישיון לישיבת מעבר

3175. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1

4.  אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 
כשהמבקש אינו בעל דרכון של אחת המדינות 

המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'

90

590. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4

715 ובעת קבלת רישיון הקבע 6. אשרה ורישיון לישיבת קבע
85 שקלים חדשים נוספים לכל 

נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל 
אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2)א()4( 

לחוק, שתשולם בשני תשלומים:

2,850

1,625)1( במועד הגשת הבקשה

1,225)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

אין בהוראות פרט זה כדי  לגרוע מכל אגרה 
שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין 

המועדים האמורים.

790. אשרת חוזר

8. החלפת רישיון הישיבה -

715 ובעת קבלת רישיון הקבע )1( מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע
85 שקלים חדשים נוספים לכל 

נפש הכלולה ברישיון

90)2( מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4

תיאום סכומים

1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ט, עמ' 1672.
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השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים

175)3( כל החלפת רישיון אחרת

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט כאמור 
בפרט 15)2(

175 בעד כל תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת 
גבול והמבקש אינו בעל דרכון של אחת 

מהמדינות המפורטות בתקנה 3)2(, תוספת של

260

11. )בוטל(

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל–10 נפשות 
ומעלה

90 בתוספת 25 שקלים חדשים 
לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן 
עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי 

מסוג א/1

175

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור 
שאבד, נגנב או הושחת

260

15. אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, ב/52, 
ב/53

הבקשה  הגשת  )1( במועד 
ורישיון  לאשרה  הראשונה 

כאמור - 710

)2( במועד הגשת בקשה להארכת 
אשרה ורישיון - 605."

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
ף ס ו י – ר ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-600-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15)ג( לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד-11994, 

אני מודיעה לאמור:

התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  במדד,  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2019(, 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

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ד, עמ' 734; התשע"א, עמ' 855; התשע"ב, עמ' 540.  1
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האגרה בשקלים חדשים

פטור)ב( החל בשנה השישית

)1א( רישום כאמור בפסקה )1()א( הנעשה בפעולה 
מקוונת, לתקופה של עד חמש שנים, לכל שנה

32

פטור)2( ביטול משכון

)3( שינויים -

38)א( שינוי פרטי חייב, נושא נכנס או בעל נכס

הנעשה  )א(  משנה  בפסקת  כאמור  )א1( שינוי 
בפעולה מקוונת 

32

)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

)ג()1(  בפסקה  כאמור  משכון  תקופת  )ד( הארכת 
הנעשית בפעולה מקוונת, לכל שנה עד חמש שנים

32

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

32

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

11

פטור".)5( הודעת העברה

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-812-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת המפלגות )עדכון סכומים(, התשע"ט-2019
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
עודכנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א' להלן, הסכומים הנקובים בהם בטור ב' להלן  

והם מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כמפורט בטור ג' לצדם:

טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

2811,38011,520ו)א()1(

2811,38011,520ו)ב(

2834,11034,520ו)ב(

2845,47046,010ו)ג()2(

285,6905,760ח)א()1(

285,6905,760ח)א()2(

עדכון סכומים

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 580, התשע"ח,עמ' 98; ק"ת התשע"ח , ע"מ 733.  1
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טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

28176,210178,320ח)א()3(

28460,420465,930ח)א()4(

284,0004,050לב)א()1(

284,0004,050לב)א()2(

2850,00050,600לב)א()3(

28120,000121,440לב)א()4(

28320,000323,830לב)א()5(

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ס ו ב ו ל ג ל  י י )חמ 3-2424-ת1(     א

                רשם המפלגות
ראש רשות התאגידים        

הודעת המפלגות )אגרות(, התשע"ט-2019  

 - )להלן  התשנ"ג-11993  )אגרות(,  המפלגות  לתקנות  2)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

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

"תוספת
)תקנה 1(

בשקלים חדשים

1. בעד -

2,265)1( בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום

66)2( רישום שינוי על פי דיווח

115)3( עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

66)4( עיון בפנקס המפלגות

322)4א( עיון בקובץ של הרשם

)5( קבלת מידע באמצעות -

66)א( דף מחשב עד 5 עמודים

9.06לכל עמוד נוסף

2.26)ב( צילום, לכל עמוד

9.06".)6( אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
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"ח, עמ' 734.  1

שינוי סכומים
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הודעת האזרחות, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב)ד( לתקנות האזרחות, התשכ"ט-11968 )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 9(

השירות המבוקש
האגרה בשקלים 

חדשים

190. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

290. אישור או תעודה המעידים על אי–הקניית אזרחות ישראלית

ישראלי,  אזרח  להיות  אי–רצון  על  הצהרה  מסירת  על  3. אישור 
למעט אישור ראשון

90

4350. ויתור על אזרחות ישראלית

5175. בקשה להתאזרחות

5א. התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק, לבן זוגו של אזרח ישראלי או 
של מי שיבקש להתאזרח והתקיימו בו התנאים שבסעיף 5)א( 

לחוק או הפטור מהם, שתשולם בשני תשלומים -

1,625

920)1( במועד הגשת הבקשה

705)2( במועד קבלת אזרחות ישראלית

אין בהוראת פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק הזמן שבין 
המועדים האמורים, לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974."

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(
ף ס ו י – ר ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-649-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת סדר הדין האזרחי )עדכון התוספת השנייה(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 187א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

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

כמפורט להלן:

עדכון סכומים

עדכון סכומים

ק"ת התשכט, עמ' 19; התש"ן, עמ' 462; התשע"ו, עמ' 1950 ועמ' 2152.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"א, עמ' 475; התשע"ח, עמ' 777.  1
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"תוספת שנייה
)תקנה 187)ב((

שיעור התשלומים לעדים:
הסכומים 

בשקלים חדשים

)1( שכר בטלה -

עד 101)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 201)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 131)א( אם המציא קבלה

)ב( )בוטל(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט,
ואולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר 

משלושים ק"מ מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט 
לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 44

עד 12

עד 101)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 79)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 131)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 32)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 101)4( חוות דעת רפואית בכתב

עד 85)5( בדיקת גופו של אדם

)ב( בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה )א()3( 
או )4(, סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים 

לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות.

)ג( רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, 
יהיה זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה )3()א( ובית 

המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה 
פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה )2(.

)5( שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב, כולל מתן עדות לעניין 
חוות הדעת בישיבה אחרת של בית המשפט

160 עד 666".

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
ל ז ר מ ל  א )חמ 3-1778-ת2(   יג

מנהל בתי המשפט  
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הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור(, התשע"ט-2019

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן -
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  הם  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 בינואר 2019(, כלהלן:

בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

799)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

980)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,130)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,500)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,419)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,533)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
383משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

941)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,689)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,419)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,689)אא( על פסק הדין                          

980)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
799משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,689)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,067)אא( על פסק הדין                          

1,689)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,360".משנה )א(, לכל ישיבה

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
ל ז ר מ ל  א )חמ 3-245-ת2(                   יג

מנהל בתי המשפט

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סניגורים

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ט, עמ' 500.  1
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הודעת השותפויות )רישום ואגרות(, התשע"ט-2019
 - )להלן  ואגרות(1  )רישום  השותפויות  לתקנות  3א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

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(

 בשקלים חדשים
או באחוזים

1. בעד רישום  - 

903שותפות כללית

2,645שותפות מוגבלת   

2. )נמחק(

לפי תעריף שנקבע3. בעד פרסום ברשומות

410.  בעד עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל שותפות

533. בעד עיון בתיק שותפות סרוק, באינטרנט, לכל שותפות

בשקלים חדשים5א. בעד -

בלשכת הרשם בדואר

6469קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק שותפות סרוק  

או  מקורית  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
תעודת שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת

10

5ב. )נמחק(

5ג. )נמחק(

5ד. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק השותפות הסרוק, 
לכל מסמך

25

כל  בעד  שתשולם  רשומה,  לשותפות  שנתית  6.  אגרה 
שבה  לשנה  ועד  נרשמה  שבה  מהשנה  חוץ  שנה, 
ובלבד  השותפות,  פירוק  על  הודעה  לרשם  תימסר 

ששולמה עד סוף חודש מרס של אותה שנה 

1,133

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף 
אותה שנה

1,506

לפי השיעור שבתוקף אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
בעת התשלום".

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-905-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשע"א, עמ' 852; התשע"ח, עמ' 865.  1
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