רשומות

קובזו התקנות
י׳׳ט במםלו התשנ״א

5313

 6בדצמבר 1990

עמוד
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תקנות רישוי עסקים)הדברת מזיקים()תיקון( ,התשנ״א1990-
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שידור תשדירי שירות ושידורי חסות( )תיקון(,
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התשנ״א1990-
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כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)גידול ושיווק גזר בשנת  ,(1990התשנ״א1990-
כללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק( )הסדר לשיווק ולהובלה של פירות( )תיקון(,
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התשנ״א,.1990-
הודעת החברות)אגרות ,פרטי רישום וטפסים( ,התשנ״א1990-

271

הודעת הפטנטים)נוהלי הלשכה ,סדרי הדין ,מסמכים ואגרות( ,התשנ״א1990-

273

הודעת רישום שמות עסק ,התשנ״א 1990

274

הודעת שמאי מקרקעין ,התשנ״א1990-

275

הודעת המקרקעין)אגרות( ,התשנ״א1990-

275

הודעת השותפויות)רישום ואגרות( ,התשנ״א1990-

280

הודעת רואי חשבון)אגרות( ,התשנ׳יא1990-

281

הודעת הנוטריונים)אגרות נוטריון( ,התשנ״א1990-

י.
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תקנות רישוי עלזקים )הדברת מזיקים( )תיקון( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח ,'1968-וסמכות שר הבריאות
לפי סעיף  38לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח , 1957-ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 29

בתקנה )29ב( לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( ,התשל״ה) 1975-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,במקום ״כמפורט בסעיף  17בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות ,התשמ״ט-
) 1989להלן  -תקנות האגרות(״ יבוא ״בסך  21שקלים חדשים״.

תיקון תקנה 31

בתקנה  31לתקנות העיקריות ,במקום ״כמפורט בסעיף  17בתוספת השניה לתקנות
.2
האגרות״ יבוא ״בסך  21שקלים חדשים״.

3

4

הוספת תקנה 31א

.3

אחרי תקנה  31לתקנות העיקריות יבוא:
31א) .א( סכומי האגרות הנקובים בתקנות )29ב( ו־ 31ישתנו ב־ 1במרס
וב־ 1בספטמבר של כל שנה)להלן  -יום השינוי( לפי שיעור עליית המדד החדש
לעומת המדד היסודי.

״הצמדה למדד

)ב( בתקנה זו -
״המדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי!
״המדד היסודי״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
)ג( סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה)א( יעוגל לשקל החדש הקרוב:
)ד( המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות )29ב( ו־  31כפי
שהשתנה עקב עליית המדד.״
תיקון תקנות
א ג ר ו ת בריאות

.4

בתקנות אגרות בריאות ,התשמ״ט- 1989-
) (1בתקנה  ,3תקנת משנה )יז(  -תימחק:
) (2בתוספת הראשונה ,פרט  - 17יימחק:
) (3בתוספת השניה ,סעיף  - 17יימחק.

א׳ בכסלו התשנ״א ) 18בנובמבר (1990
)חמ (3-1550
יצחק שמיר
ראש הממשלה
ס״ח התשכ״ח ,עמי .204
והשר לאיכות הסביבה
סייח התשי״ח ,עמי .24

אהוד אולמרט
שר הבריאות

ק ״ ת התשל׳׳ה ,עמי  :1184התש״ן ,עמ׳ .732
ק ״ ת החשמ״ט ,עמי  :714התש׳ץ ,עמ׳  ,11עמ׳  449ועמי 1268

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שידור תשדירי שירות ושידורי הפות(
)תיקון( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי' לפי סעיפים )135ד( ו־ 139לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,
התש״ן , 1990-ובאישורה של הוועדה המיוחדת של הכנסת לפי סעיף  141לחוק האמור ,אני קובע
כללים אלה:
2

י״פ התש׳ץ ,עמי .3418
סייח התש״ן ,עמי .59
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בסעיף  1לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו)שידור תשדירי שירות ושידורי חסות(
.1
ההש״ן) 1990-להלן  -הכללים העיקריים( ,בהגדרת ״מינהלת ההקמה״ ,המלים ״במשרד
התקשורת״  -יימחקו.
׳

ת י ק ץ סעיף 1

3

בסעיף )2א( לכללים העיקריים -

.2

תיקון סעיף 2

) (1ברישה ,המלים ״במשרד התקשורת״  -יימחקו;
) (2במקום פסקת משנה ) (2יבוא:
״) (2היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה או מי שהוא הסמיך״;
) (3במקום פסקת משנה ) (3יבוא:
״) (3חשב מינהלת ההקמה״.
בסעיף  22לכללים העיקריים ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

.3

תיקון סעיף 22

״)ב( תוקפם של כללים אלה עד יום ט״ז בניסן התשנ״א ) 31במרס (1991״.
כ״ז בחשון התשנ״א ) 25בנובמבר (1990
<חמ (3-2215

•
3

יצחק שמיר
ראש הממשלה

ק ״ ת התש״ן ,עמ׳ .541

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק גזר בשנת ,(1990
התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט, 1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
1

בכללים,אלה -

.1

הגדרות

״לגדל״  -לרבות לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול גזר!
״לשווק״  -להעביר גזר בכל דרך מדרכי ההעברה.
המיכםה הכללית לגידול גזר בשנת  ,1990בכל שטחי הארץ היא  5,400דונם.

.2
.3
ב

ס

)א(
ע

י

ף

ק

ט

שנת הגידול  1990תפוצל לעונות משנה ,הן לגידול והן לשיווק ,בהתאם לקבוע
ן ) ג (

_

.

מיכסת גידול
מועדי זריעה,
שתילה ושיווק

)ב( ועדת המיכסות תקבע למבקש מיכסה אישית ,מועדי זריעה או שתילה ,וכן מועדי
שיווק.
)ג( תקופות השיווק תיקבענה בהתאם למועדי הזריעה שבמיכסה ,כדלקמן :לזריעה
בחודשים ינואר ,פברואר ומרס  -שיווק מתחילת מאי עד סוף יולי! לזריעה בחודשים אפריל ,מאי
ויוני  -שיווק מתחילת יולי עד אמצע אוקטובר! לזריעה בחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר  -שיווק
מתחילת אוקטובר עד סוף ינואר! לזריעה בחודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר  -שיווק מתחילת
ינואר עד סוף מאי.
ם״ח התשי׳׳ט ,עמי  :222התשכ״ב ,עמי  :31התשל״ו ,עמי  ¡129התש״ס ,עמי  ;229התשמ״א ,עמ׳ 178
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אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה המיכםות האישיות במסגרת המיכסה הכללית:

ע ק ר ו נ ו ת לקביעת
מיבמות אישיות

.4

זכות ב ק ר ק ע
הגידול

ועדת המיכםות רשאית שלא לקבוע מיכםה אישית למבקש ,אם הוכח להנחת דעתה ,כי
.5
הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

)א( למבקש לגדל ולשווק גזר בשנת  ,1990תיקבע מיכסה אישית ,ככל האפשר,
בשיעור המיכםה האישית ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו לגידול ולשיווק גזר
בשנת  ,'1989או בשנה שקדמה לה  -אם לא גידל ולא שיווק גזר בשנת  1989מחמת
מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בל ועדת המיכםות ,והמבקש דיווח על כך
כדין.
)ב( תוספות חד־פעמיות למיכםות האישיות שקבעה ועדת המיכםות בשנת  1989לא
תבואנה בחשבון לקביעת המיכסות האישיות בשנת  1990לפי סעיף קטן )א(.

נתאשד.
כ׳׳ג בחשון התשנ״א ) 11בנובמבר (1990
ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

)חמ (3-881

רפאל איתן
שר החקלאות

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

כללי מועצת הפידות )ייצור ושיווק()הסדר לשיווק ולתובלה של פירות()תיקון(,
התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  11ו־ 29לחוק מועצת הפירות)ייצור ושיווק( ,התשל״ג,'1973-
ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,קובעת מועצת הפירות כללים אלה:
תיקון סעיף 17

בסעיף ) 17א( לכללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק()הסדר לשיווק ולהובלה של פירות(,
.1
התשל׳׳ה , 1975-במקום ״מאתיים שקלים חדשים״ יבוא ״שלוש מאות וחמישים שקלים חדשים״.
2

נתאשר.
3-1134

ט״ו באלול התש״ן ) 5בספטמבר (1990
(
m
רפאלאיתן
שר החקלאות

אליהו מאור
ממלא מקום יושב ראש מועצת הפירות

משהנםים
שר התעשיה והמסחר

י סייח התשל״ג ,עמ׳ .310
ק ״ ת התשל״ה ,עמי  ;842התשמ״ז ,עמי  !1191התש׳׳ן ,עמי .349
1

הודעת תוקרים פרטיים'ושירותי שמירה )אגרות רשיון( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רשיון(
)מם׳  ,(2התשל״ג) '1973-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ק ״ ת התשל״ג ,עמי  ;1540התשמ׳׳ז ,עמי  ;1240התש״ן ,עמ׳ .721
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עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )2א( לתקנות מיום ט״ו בטבת
.1
התשנ׳׳א ) 1בינואר  (1991כך:

הגדלת סכומים

׳׳)א( בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

3-1172

330
826
826

רשיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק
רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק
רשיון לתאגיד לפי סעיף  13לחוק או לסניף של תאגיד כאמור
רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
826
לפי סעיף ) 18א( לחוק
41״
רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר
חיים ק לוג מ ן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

י׳ בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
*
m

הודעת וזתברות )אגדות ,פרטי רישום וטפסים( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות החברות )אגרות ,פרטי רישום וטפסים(,
התשמ״ט) '1989-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום ט׳׳ו בטבת
.. 1
התשנ״א ) 1בינואר  (1991כדלקמן:

העלאת א ג ר ו ת

״תוספת ראשונה
)תקנה (2
האגרה
בשקלים חדשים
א ו באחוזים

_
) .1א( בקשה ל ר י ע
בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת חוץ או חברה לפי
סעיף  45לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג) 1983-להלן -
הפקודה(
)ב( בעד רישום חברה בעלת הון מניות או חברה לפי
סעיף  45לפקודה ,אגרת הון -
זום

.

ח ב ף ה

_ _ —

2

על ההון שעד  90,000שקלים חדשים

166

 1%אך לא פחות מ־166

על ההון שמעל  90,000שקלים חדשים ועד  330,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון שמעל  330,000שקלים חדשים
)ג( בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות ושמספר
חבריה לצרכי רישום ,בהתאם לאמור בתקנותיה -

0.1%

עד 20
מ־21עד50
מעל 50

166
166
330

ק ״ ת התשמ״ט ,עמי  !899התש״ן ,עמ׳ .739
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ׳ .761
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האגרה
בשקלים חדשים
או באחוזים

.2

)ד( בעד רישום חברת חוץ נושאת רווחים

495

)ה( בעד רישום חברת חוץ שאינה נושאת רווחים

166

בעד הגשת הודעה על .הגדלת הרן ,לא יאוחר מתום המועד
להגשת ההודעה ,אגרת הון -
על סכום ההגדלה שעד  90,000שקלים חדשים

 1%אך לא פחות מ־166

על סכום ההגדלה שמעל  90,000שקלים חדשים ועד
 330,000שקלים חדשים

0.6%

על סכום ההגדלה שמעל  330,000שקלים חדשים

0.1%

.3

עם הוצאת מניות הניתנות לפדיון ,בין בדרך חתימה על
התזכיר ובין בדרך הקצאה  -על הסכום הנקוב של
המניות שהוצאו כאמור

.4

אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום •
אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר

 0.6%אך לא פחות מ־166

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה
אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

.5

.6

330
495
לפי שיעור האגרה
המשתלמת לאחר
סוף חודש פברואר
של שנת התשלום
בפועל

)א( חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף  41לפקודה
באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית

330

)ב(  .חברה המבקשת להרשם כחברה פרטית לפי סעיף  42לפקודה

330

בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום
הנקוב לצידו:
) (1עיון בתיק החברה ,לגבי כל חברה

16

) (2עיון בפנקס החברות ,לגבי כל חברה

16

)(3
)(4

)(5
)(6

עיון בפנקס השעבודים ,לגבי כל חברה
קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת -
עד  5עמודי מחשב
לכל עמוד נוסף
אימות ,לכל עמוד
צילום ,לכל עמוד

) (7אישור צילום ,לכל עמוד

16
16
2
2
1
2״

י׳ בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
)חמ (3-2165
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הודעת הפטנטים )נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי העיף קטן)ה( של התוספת השניה לתקנות הפטנטים)נהלי הלשכה ,סדרי
הדין ,מסמכים ואגרות( ,התשכ״ח) '1968-להלן  -התוספת השניה( ,אני מודיע לאמור:
עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן)א( של התוספת השניה החל
.1
ביום ט״ו בטבת התשנ״א ) 1בינואר  (1991כדלקמן:

הגדלת

שקלים חדשים

״)א( .1
.2

עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף )11א( לחוק

330

)א( עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים  169ו־0ד 1לחוק

66

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

66

)ג(

עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה
לפטנט לפי סעיף  169לחוק ,לשינוי רישום כזה או לביטולו

66

)ד( עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף  69לחוק

66

.3

עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
לפי תקנה )35א(

166

.4

עם הגשת בקשה לפי תקנות )5א( או )87ג( להארכת כל מועד,
בעד כל חודש או חלק ממנו

13

.5

)א( עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד
מהסעיפים  70 ,133 ,117 ,67 ,61 ,30 ,25ו־ 171לחוק
וכן תקנות  81ו־195,100

166

)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי
)ג(

תקנה  42או )46א(

166

עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים  29או  65לחוק

166

)ד( עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו
לפי סעיף  65לחוק
.6

166

אגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
)א( אגרה לפי סעיף  56כדי שהפטנט יהיה בתוקף מיום מתן
הפטנט ,עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט
)ב( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך
הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים
)ג(

לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה
נוספת של ארבע שנים

פטור מאגרה
33
495

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

990

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

1,156

ק׳׳ר .התשכ״ח ,עמ׳

 ;1104התש״ם ,עמי

 ;1008התשמ״ח ,עמי  ;7התש״ן ,עמי .740
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בשקלים חדשים

)ו( אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים
מיום מתן הפטנט  -יהיה בתוקף לכל תקופתו
) .7א( עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום
כעורך פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,וכן עם הגשת הבקשה
להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק

.8

2,477

49

)ב( אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק

49

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

10

) .9א( בעד צילום פירוט ,שרטוט או כל מסמך ,לפי סעיף ) 168ב(
לחוק ,לכל עמוד

1

)ב( בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה ,לפי סעיף ) 168ב(
לחוק ,לכל עמוד

2

)ג( נדרש הצילום תוך שבוע ,לכל עמוד

10
דמי הפרסום שהודעה
עליהם מתפרסמת
מעת לעת״

 .10אגרת פרסום

י׳ בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת רישום שמוח עסק ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום שמות עסק) '1935 ,להלן  -התקנות( ,אני
מודיע לאמור:
העלאת א ג ר ו ת

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום ט״ו בטבת
.1
התשנ״א ) 1בינואר  (1991כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרה
בשקלים חדשים

 .1עם הגשת בקשה לרישום שם עסק
.2

83

עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום

 .3בעד כל תעודת רישום

83
41

.4

בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

16

.5

בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
רשומה ,לכל עמוד

2

עייר  ,1935תום׳  ,2עמי  ¡639ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  ¡1241התש״ן ,עמי .743

274
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האגרה
ב ש ק ל י ם חדשים

: .6גילום ,לכל עמוד

1

*; .7ישוו־ צילום ,לכל עמוד

2״

י׳ במזלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת שמאי מקרקעין ,החשנ״א990-ו
:תוקף סמכותי לפי תקנה )46ג( לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ״ג) 1963-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )46א( לתקנות מיום ט״ו בטבת
.1
התשו:״א ) 1בינואר  (1991כדלקמן:

העלאת אג׳

״)א( אלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים

166

) (1רישום בפנקס)תקנה (2
) (2בחינות )תקנה - (7

)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

)א( בחינות מוקדמות ,לכל נושא
)ב( בחינות סופיות ,לכל נושא

83
99

בקשה לפטור מבחינות)תקנה  ,(15לכל נושא
רישום כמתמחה)תקנה (17
אישור גמר התמחות)תקנה (25
בקשה לקיצור תקופת ההתמחות)תקנה (28
אגרה שנתית לשמאי מקרקעין

41
41
41
41
246״

י׳ בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
חיים ק ל ו ג מ ן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

1חמ (3-320

1

י

ק׳ ת התשכ׳׳ג ,עמי  ;1443התשמ״ז ,עמ׳  ;1278התש״ן ,עמי .750

הודעת המקרקעין )אגרות( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות המקרקעין )אגרות( ,התשל״ה) '1974-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום ט״ו בטבת התשנ״א
.1
) 1בינואר  (1991כדלקמן:
1

העלאת א ג ר ו ת

קי׳ ת התשל׳׳ה ,עמי  :222התשמ׳׳ז ,עמי  :1264התש״ן ,עמ׳ .734
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״תוספת
)תקנה (2
בשכירות ,במשכנתאות ,ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים האחרים
כמפורט להלן ,בכפוף לשיעורי האגרות ,לפטורים ,להנחות ולהקלות ולשאר ההוראות שבפרק ב׳
לתקנות ,אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי הענין.
.1

שכירות ,שכירות משנה והעברתן -
)א( בכפוף לאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו( -
)(1

רישום שכירות  3% -מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או
שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש ,הכל לפי הסכום הגבוה יותר,
ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־ 41שקלים חדשים! דין חלק של שנה כדין שנה:

)(2

לענין סעיף קטן זה ,יראו כתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה יכולה
השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

)ב( הוגשה בקשה לרישום -

)ג(

)(1

של שכירות ושכירות משנה כאחד ,כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא
המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה! או

)(2

של שכירות משנה ושכירות שלישית ,כשהשוכר הראשי הוא המדינה ,רשות
הפיתוח או קרן קיימת לישראל ,ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה )- (1
תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור  41 -שקלים חדשים.

בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד
תום תקופת השכירות המקורית ,אלא שאם היתה עמה ברירה להאריך את תקופתה
יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל התקופות שבהן יכולים
להאריכה לפי הברירה.

)ד( היתה השכירות ,שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר
או המעביר ,תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־ 41
שקלים חדשים.
)ה( ביטול רישום שכירות או שכירות משנה  -האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום
שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות המתבטלת.
)ו(

.2

תיקון תנאי השכירות -
)(1

אם הוארכה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה
שהוספה!

)(2

אם קוצרה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה
שנגדעה!

)(3

בכל מקרה אחר  41 -שקלים חדשים.

משכנתה -
)א( בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת ,או הגדלת סכום ההלוואה •*  41׳£זקלים
חדשים!
)ב( בעד רישום כל אחד מאלה  41 -שקלים חדשים:
)(1

העברת משכנתה!
קובץ התקנות  ,5313י״ט בכסלו התשנ׳׳א6.12.1990 ,

)(2

העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה;

) (3שינוי או תיקון בתנאי משכנתה ,או בשמות הצדדים לעיסקת המשכנתה ,או בשם
החייב!
) (4העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנה
עזבונו;
)ג(

.3

רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:
)(1

אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה  -פטור מכל אגרה:

)(2

אם הכסף מופקד בלשכה  41 -שקלים חדשים.

ירושה -
)א( בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה  41 -שקלים חדשים.
)ב( הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף  14לחוק
החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,התש״ט - 1949-פטור מכל אגרה.
2

)ג(

העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של
יורש ,אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה  41 -שקלים חדשים.

)ד(

האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גס במקרה של רישום מקרקעי עזבון ,או של
זכות בהם הטעונה רישום ,על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה של רישום
עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עזבון במקרקעי העזבון במישרין! במקרה
האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעד רישום אותה עסקה או מם רכישת מקרקעין
שחל עליה.

)ה( העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס ,או ממנהל עזבון ,ליורש על פי צו ירושה 41 -
שקלים חדשים.
)ו( במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר ,תשולם האגרה
לפי סעיף זה ולא לפי סעיף  ,1ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי השכירות
הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה נרשמת ליתרת •
התקופה.
.4

רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון -
עם י־ישום ההערה תשולם אגרה בסך  41שקלים חדשים ,בנוסף לכל אגרה אחרת המשתלמת
לפי תוספת זו ,אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם אחת בלבד.

.5

פיצול )פרצלציה( ואיחוד -
)א( בעד פיצול  41 -שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;
)ב( בעד איחוד  41 -שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם אחרות
לחלקה מאוחדת ,אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

.6

בתים משותפים -
בשקלים חדשים

)א(

רישום בית משותף -
)(1
)(2

2

בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
בעד רישום הבית כאמור ,לגבי כל דירה

41
25

סייח היוש׳׳ט ,עמי  :13התשל׳׳ז ,עמי .86
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ת י ל ן ו ן

) ב (

)(1
)(2
)(3
)ג(

צ ן

ר י ש ו ם

בשקלים חדשים

_

41
41
25

בעד הבקשה לתיקון צו רישום
עם הגשת טענות
לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -
)(1

בעד הבקשה לביטול

41

)(2

עם הגשת טענות

41

) (3בוטל הרישום ותוך שבועיים מיום מתן צו הביטול הוגשה
בקשה לרישום הבית מחדש בפנקס הבתים המשותפים ,והוכח
להנחת דעתו של מפקח כי הביטול והרישום מחדש קשורים
בביצוע הוראה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה או נובעים
ממנה ,יהיו הבקשה לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה:
המפקח רשאי להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח
כי מן הצדק לעשות כן.
)ד(

רישום תקנון מוסכם -
)(1
)(2

)ה(

בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף  62לחוק
בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

41
41

הכרעה בסכסוכים -
בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ו׳ של החוק יחולו ההוראות החלות על
אגרות המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.

)ו(
.7

בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות  -פטור מאגרה.

העתקים ונפחים מפנקסים וממסמכים -
בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור בו  25 -שקלים
חדשים לשני דפי צילום או חלק מהם ו־ 16שקלים חדשים לכל דף נוסף או חלק ממנו.

.8

עיון -
בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון  16 -שקלים חדשים.

.9

תיקון בפנקפ -
)א( תיקון בפנקס ,על פי צו של מפקח כאמור בתקנה  90לתקנות המקרקעין )ניהול
ורישום( ,התש״ל) 1969-להלן  -תקנות הרישום( ,אם הטעות נגרמה בעטיו של הרשם
 פטור מכל אגרה :בכל מקרה אחר  41 -שקלים חדשים.3

)ב( חידוש רישום ,על פי סעיף  135לחוק  -פטור מאגרה.
)ג( מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך ,או על פי הוראות הממונה או רשות
מוסמכת אחרת ,תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.
.10

ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -
)א( אם מבצע השירות הוא עובד אחד  83 -שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע יותר
מעובד אחד  -תוספת של  83שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

3
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)ב( אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים  -תיגבה מלוא האגרה לגבי כל
מקום וכל תיק.
.11

רישום זיקת הנאה -
)א( בעד רישום זיקת הנאה  41 -שקלים חדשים ,בעד כל רישום לגבי החלקה הכפופה ובעד
כל רישום לגבי החלקה הזכאית.
)ב( בעד מחיקת רישום זיקת הנאה  -בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה ובעד כל
מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית  25 -שקלים חדשים.

.12

רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין  2% -משוויים של המקרקעין או של
הזכות.

.13

הערת אזהרה -
)א( בעד רישום הערת אזהרה -
)(1

בעד כל רישום  41 -שקלים חדשים.

) (2היה נושא הערת האזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים המשותפים
והבית נבנה על מספר חלקות  41 -שקלים חדשים בעד רישום הערת האזהרה על כל
החלקות.
) (3היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו על
מספר חלקות  41 -שקלים חדשים ,ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את ההערה
לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.
)ב(
.14

בעד מחיקת הערת אזהרה ,על פי בקשת הצדדים  25 -שקלים חדשים.

הע־ה על הגכלת כשרות -
בעי־ רישום הערה בדבר הגבלת כשרות ,בעד כל רישום  41 -שקלים חדשים.

.15

הע־ה על הצורך כהסכמה -
)א( בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל רישום  41 -שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל מחיקה  25 -שקלים חדשים.

.16

אגרת כקשה -
)א( בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם)למעט בקשה לנסח רישום( 10 -
שקלים חדשים ,בנוסף לאגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.
)ב( הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעין והחליט הרשם כי המסמכים שצורפו
לבקשה אינם קבילים  -תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן)א( ,בעד בקשה נוספת
שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.

.17

שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -
)א( בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת  41 -שקלים חדשים לכל עסקה.
)ב( שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים ,ולאחר מכן לא הושלמה העסקה. ,לא
תוחזר האגרה ,אלא אם כן החליט הממונה להחזירה ,כולה או מקצתה.
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 .18שינוי שם -
רישום שם ששונה לפי חוק השמות ,התשט״ז , 1956-פטור מכל אגרה.
4

 .19מחיקת רישום של זכות שפקעה -
בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה  25 -שקלים חדשים.
 .20רישום זכות קדימה -
)א( בעד רישום זכות קדימה ,לכל רישום  41 -שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת רישום של זכות קדימה ,לכל מחיקה  25 -שקלים חדשים.
 .21כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו  41 -שקלים חדשים.״
י׳ בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
ח י י ם ק ל ו ג מן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

<חמ (3-648
4

סייח התשם״ז ,עמי  :94התשל״ה ,עמי .148

הודעת השותפויות )רישום ואגרות( ,התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות השותפויות)רישום ואגרות(' )להלן  -התקנות( ,אני
מודיע לאמור:
העלאת א ג ר ו ת

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום ט״ו בטבת
.1
התשנ״א ) 1בינואר  (1991כדלקמן:

׳תוספת ראשונה
)תקנה (3
בשקלים חדשים
או באחוזים

.1

בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
)א( בשותפות כללית
)ב( בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -
על ההון המוגבל שעד  90,000שקלים חדשים
על ההון המוגבל שמעל  90,000שקלים חדשים ועד
 330,000שקלים חדשים

166
166
 1%אך לאפחותמ־166
0.6%

על ההון המוגבל שמעל  330,000שקלים חדשים

0.1%

)ג( בשותפות מוגבלת זרה
.2

166

בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -
על סכום הגדלת
ההון המוגבל שעד  90,000שקלים חדשים

 1%אך לא פחות מ־166

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  90,000שקלים חדשים ועד
 330,000שקלים חדשים
1
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0.6%

חוקי א״י ,כ ר ף גי ,עמי  :1950ק ״ ת התשמ״ז ,עמי  :1269התש״ן ,עמ׳ .742
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בשקלים חדשים
או באחוזים

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  330,000שקלים חדשים
.3

בעד פרסום ברשומות

.4

בעד עיון בפנקס השותפויות ,לכל שותפות

0.1%
לפי תעריף שנקבע
16

:1 5.עד צילום מסמך ,לכל עמוד
.6

1

אגרה שנתית לשותפות רשומה ,שתשולם בעד כל שנה חוץ
מהשנה שבה נרשמה -

246

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה

413
לפי השיעור שבתוקף
בעת התשלום״

 .אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
י׳ במסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
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(3

הודעת רואי חשבון )אגרות( ,התשנ״א990-ז
כתוקף סמכותי לפי תקנה )47ג( לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז ,'1955-אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )47א( לתקנות מיום ט״ו בטבת
.1
התשנ״א ) 1בינואר  (1991כדלקמן:
״)א( ואלה האגרות שיש לשלם:
)(1

בחינות-

133

)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

246

)ד(
)(2

בשקלים חדשים

)א( בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק א/
ביניים חלק ב׳ ובחינה סופית חלק אי ,וכן בקשה לגשת
לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או
שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

)ג( בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים או
בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳
על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה
האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה.
ערר על בחינה

העלאת א ג ר ו ת

41

246

התמחות -
)א( בקשה להירשם כמתמחה
אולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל רואה
חשבון אחר ,מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את

41

ק ״ ת התשט״ז ,עמי  :34התשמ״ז ,עמי  :1239התש״ן ,עמי .719
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ב ש ק ל י ם חדשים

הרגל או הסתלק מן המקצוע ,או מסיבות שלדעת היושב ראש
אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל רואה
החשבון הקודם ,אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה
כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר.
41

)ב( בקשה לשחרור מחובת התמחות

330

) (3בקשה לרשיון רואה חשבון
) (4אגרה שנתית -
)א( לרואה חשבון שהוא בעל רשיון עד שנתיים

330

)ב( לרואה חשבון שהוא בעל רשיון משנתיים עד  5שנים

661

)ג( לרואה חשבון שהוא בעל רשיון מעל  5שנים

990

)ד( לרואה חשבון שכיר  -מחצית האגרה השנתית המוטלת על רואה חשבון בעל ותק
זהה;
)ה( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר  -חמישית האגרה השנתית המוטלת על רואה
חשבון בעל ותק זהה:
)ו( רואה חשבון ,שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה תוך חודש אלול ,שאינו רוצה
לשמש רואה חשבון בשנה המתחילה בחודש תשרי שלאחריו ,יהא פטור מתשלום
אגרה שנתית החל מחודש תשרי האמור ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר
למועצה שהוא רוצה להמשיך לשמש רואה חשבון.״
י׳ בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
<

חמ 6 6 5

ח

־>

י

י

ם

ק

ל

ו

ג

מ

ן

המנהל הכללי של משרד המשפטים
יושב ראש מועצת רואי חשבון

3

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון( ,החשג"א990-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ד( לתקנות הנוטריונים )אגרת נוטריון( ,התשל״ז) '1977-להלן
 התקנות( ,אני מודיע לאמור:העלאת א ג ר ו ת

עקב העליהיבמדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנות  1ו־ 2לתקנות מיום ט״ו בטבת
.1
התשנ״א ) 1בינואר  (1991כך:
״ א ג ר ת רשיון

 . 1האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף  5לחוק היא
 330שקלים חדשים.

אגרה שנתית

 .2האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם בחודש תשרי של כל שנה ,כאמור
בסעיף  6לחוק ,היא  330שקלים חדשים.״

י׳ בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר (1990
ח י י ם ק ל ו ג מן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

1חמ (3-662

1

ק ״ ת התשל״ז ,עמי  !1724התשמ״ז ,עמ ;1278 :התש״ן ,עמי .744
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