רשומות

קובץ התקנות
ב״דובסיוןהתשנ״ח

5907

תקנות מם הכנסה)פטור מהגשת דין וחשבון()תיקון מם׳  ,(2התשג׳יח1998-
צו מס הבולים על מסמכים)שינוי תוספת ב׳ לחוק()מס׳  ,(2התשנ״ח 99.8-ו
תקנות הפיקוח על המטבע)הגדרת תושב חוץ( ,התשנ״ח 998-ו
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון צרכים
מיוחדים()תיקון( ,התשג״ח 998-ו
תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו)הסדרים כלכליים והוראות שונות(
)ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי( ,התשנ״ח 998-ו
צו סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה  -מעצרים()ביטול הענקת סמכויות( ,התשנ״ח 998-ו
תקנות הרופאים)מתן מרשם()תיקון( ,התשנ״ח1998-
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח)ענפי ביטוח()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה)אגרות רשיון()מס׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
הודעת החברות)אגרות ,פרטי רישום וטפסים()מם׳  ,(2התשג־ח1998-
התשנ׳׳ח1998.-
הודעת רישום שמות עסק)מס׳ ,(2
הודעת שמאי מקרקעין)מם׳  ,(2התשנ׳׳ח1998-
הודעת המקרקעין)אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
הודעת השותפויות)רישום ואגרות()מם׳  ,(2התשנ״ח1998-
הודעת הפטנטים)נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות()מס׳  ,(2התשנ׳׳ח1998-
הודעת רואי חשבון)אגרות( ,התשג״ח1998-
הודעת ייייטריונים)אגרות נוטריון()מס׳  ,(2התשנ״ח998-ו
הודעת המתווכים במקרקעין)מם׳  ,(2התשנ׳׳ח1998-
הודעת המדגמים)מם׳  ,(2התשנ׳׳ח 998-ו
הודעת סימני המסחר)מס׳ ,(2התשנ׳׳ח998-ו
הודעת ההוצאה לפועל)אגרות ,שכר והוצאות( ,התשנ״ח1998-
הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[)העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק(
 ,(3 •01!,התשנ״ח 998-ו
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תקנות מם הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון()תיקון מס׳ ,(2
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 34וא לפקודת מם הכנסה )להלן  -הפקודה(  ,ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
,

תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( ,התשמ״ח) 1988-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,בסופה יבוא:
2

״״נכס חוץ״  -כל רכוש ,בין מקרקעין בין מיטלטלין ובן בל זכות או טובת הנאה,
ראויות או מוחזקות והבל כשהם מחוץ לישראל;
״בעל חשבון בתאגיד חוץ בנקאי״  -מי שרשום בתאגיד חוץ בנקאי כבעל חשבון
במטבע כלשהו:
״תאגיד חוץ בנקאי״  -תאגיד שהואגד מחוץ לישראל והוא בנק או מוסד כספי אחר
לפי דיני אותה מדינה.״
תיקון תקנה ג

.2

תיקון תקנה 4

בתקנה  4לתקנות העיקריות ,אחרי ״ממשלח יד״ יבוא ״ושלא מתקיימות בו הנסיבות
.3
האמורות בפסקאות ) (6או) (7שבתקנה )3א(״.

תחולה

בתקנה )3א( לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
״) (6היה לו ,לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו  8ו שנים נכס חוץ במועד כלשהו
בשנת המס:
) (7הוא ,בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו  18שנים הם בעלי חשבון בתאגיד בנקאי
חוץ במועד כלשהו בשנת המם.״

תקנות אלה יחולו על הדוחות שיש להגישם לגבי שנת המם  998ו ואילך.

.4

י׳ בםיון התשנ״ח ) 4ביוני (1998
)חמ (3-720
יעקב נאמן
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק־ת התשמ״ח ,עמי  ,380התשנ״ז ,עמי  ,472התשנ״ח ,עמ׳ .378

צו מם הבולים על מסמכים )שינוי תוספת ב׳ לחוק()מם׳ ,(2
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ״א) '1961-להלן -
החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק־יםוד :משק המדינה  ,אני
מצווה לאמור:
2

ו.

תיקון תוספת ב׳

2
1

944

בתוספת ב׳ לחוק בסעיף  ,11אחרי סעיף קטן)יב( יבוא:
ג

ס״ח התשכ״א ,עכר  ;64ק״ת התשנ״ח ,עמי .892
ס״ח התשליה ,עמי .206
ק־ת התשנ״ו ,עמ׳ .613

קובץ התקנות  ,5907ב״ח בסיון התשנ״ח22.6.1998 ,

מיג( דו״ח על הקצאת מניות הטבה שהוצא על ידי מבטח בהגדרתו בחוק הפיקוח
;:ל עסקי ביטוח ,התשמ״א 981-ו  ,ובל מסמך אחר שהמפקח על עסקי ביטוח ,אישר
שהוא כרוך בו ובלבד שהפטור לא יחול לגבי סכום המס המתייחס לשיעור הגבוה
נלהיחם המזכה :בסעיף קטן זה ,״יחס מזכה״  -יחס שהמפקח על הביטוח אישר שאינו
עולה על  50%בין ההון הבסיסי להון הראשוני כמשמעותם בתקנות הפיקוח על עסקי
ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( ,התשנ״ח988-ו .״
4

5

ט׳ בסיון התשנ״ח ) 3ביוני (1998
)חמ -1107ג(

יעקב נאמן
שר האוצר
4
5

ס־ח התשמ״א ,עמי  ;208התשנ״ז ,עמי .52
ק״ת ו־תשנ״ח ,עמי .52

תקנות הפיקוח על המטבע )הגדרת תושב חוץ( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי פסקה ) (4להגדרה ״תושב חוץ״ שבסעיף  1לחוק הפיקוח על
המטבע ,התשל״ח978-וי)להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
:.תקנות אלה -
.1
״הישובים הישראליים״  -כהגדרתם בסעיף  XIIלהסכם ביניים ישראלי־פלסטיני בדבר
הגדה המערבית ורצועת עזה ,שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור
הפלסטיני ,ביום ד׳ בתשרי התשנ״ו) 28בספטמבר  ,(1995לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו
אליו)להלן  -ההסכם(:
״אתרים צבאיים מוגדרים״  -לרבות אזור המתקן הצבאי ,והבל במשמעותם בסעיף XVII
להסבם•,
״שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית״  -יהודה והשומרון וחבל עזה ,למעט הישובים
הישראליים ואתרים צבאיים מוגדרים.

הגדרות

2

.2

לענין החוק בלבד ,יראו כתושב חוץ -
)ו( מי שהוא תושב שטחי האחריות האזרחית והפלסטינית ,למעט אזרח ישראלי:
) (2מי שכניסתו לישראל וישיבתו בה פטורים מאשרה ורשיון לפי סעיף דו לחוק
הכניסה לישראל ,התשי״ב952-ו  ,או מבוח צו שהוצא על פיו;
) (3מדינות חוץ ונציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של מדינות חוץ.

תושב חוץ

ג

ט׳ בסי ין התשנ״ח ) 3ביוני (1998
)חמ (3-2537

יעקב נאמן
שר האוצר

ס־ח התשל״ח ,עמי 08ו ועמי  ;206התשמ־ח ,עמי .23
כתבי אמנה ,כרך  ,33עמי .1
ם״ח התשי״ב ,עמי  ;354התשנ״ו ,עמי .168

קובץ התקנות  ,5907כ״ח בסיון התשנ״ח22.6.1998 ,
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון
צרכים מיוחדים()תיקון( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו ־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים
ושיקום( ,התש״י , 1950-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
י

תיקון תקנה ו

בתקנה ו לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום
ו.
למימון צרכים מיוחדים( ,התשמ״ד984-ו  ,אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:
תוספת בשקלים חדשים
״)ד( לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה  60שנה ,הזכאית
לתגמול לפי סעיף )8ד( והיא אם ליתום או ליתומים
714.52״
של הנספה שמלאו להם  24שנים ויותר
2

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ב־ 1בחודש שלאחר פרסומן.

א׳ בסיון•התשנ״ח ) 26במאי (1998
)חמ (3-1301

יצחק מרדכי
שר הבטחון

י ם״ח התש״י ,עמי  :162התשנ״ו ,עמי .53
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;1394התשנ״ז ,עמי .1098
2

תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו)הסדרים כלכליים
והוראות שונות()ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי(,
התשנ״ח998-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
)הסדרים כלכליים והוראות שונות()תיקוני חקיקה( ,התשנ״ה) , 1994-להלן  -החוק( ,ולענין
תקנה  ,1לאחר התייעצות עם קופת החולים הנותנת את מרב שירותי הבריאות התעסוקתית
לעובדים ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

סכום הניכוי

הניכוי מסכומי היטל השוואה שינכה מדור התשלומים כאמור בסעיף )22ב( לחוק
.1
)להלן  -הניכוי( ייעשה מדי חודש בחודשו ויחושב לפי סך כל ימי העבודה שעבדו בפועל
עובדים כאמור בסעיף )20א( בחודש השני שלפני החודש שבו בוצע הניכוי ,כשהוא מחולק
לשלושים ,כפול חמישה עשר שקלים חדשים .הסכום האמור ישתנה כל אימת שיחול שינוי
במחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ״ו996-ו  ,ובאותו שיעור של שינוי.

העברת סכומים
לקופת חולים

סכומי הניבוי יועברו לקופת חולים באמור בסעיף )22ב( לא יאוחר מהחמישה עשר
.2
לכל חודש שני שלאחר החודש שעבורו מועבר הניכוי.

העברת סכומים
למטרת ביטוח
רפואי של
מקבלי פנסיה

סכומים כאמור בסעיף )22ג( לחוק יופרשו ויועברו לרשות הפלסטינית מדי חודש
.3
בחודשו לא יאוחר מהחמישה עשר בחודש השני שלאחר החודש שעבורו מועבר התשלום.

2

ט׳ בםיון התשנ״ח ) 3ביוני (1998
)חמ (3-2605

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ׳׳ה ,עמי .326
ם״ח התשנ״ו ,עמי .22
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קובץ התקנות  ,5907ב״ח בםיון התשנ״ח22.6.1998 ,

צו סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה  -מעצרים()ביטול הענקת סמכויות(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים(,
התשנ׳׳ו996-ו' ,אני מצווה לאמור:
בטלים -
.1
) (1צו הענקת סמכויות מעצר לשומרי נמל אילת ,התשי״ט959-ו ;
) (2צו הענקת סמכויות מעצר לפקחים ,התשב״ד963-ו ;
) (3צו הענקת סמכויות מעצר לחוקרי מם הכנסה ,התשב״ד964-ו ;
) (4צו הענקת סמכויות מעצר למפקח למניעת כריית זיפזיף ,התשכ״ה964-ו ;
) (5צו הענקת סמכויות לפקחי שמורות טבע וערבי טבע מוגנים ,התשב״ה965-ו ;
) (6צו הענקת סמכויות מאסר לפקידים הממונים על בקורת מכרות ,התשב׳׳ו-
;1965
) (7צו הענקת סמכויות לפקחי גנים לאומיים ,התשכ״ו; 1966-
) (8צו הענקת סמכויות מעצר לחברי הגא ,התשכ״ט969-ו',-
) (9צו הענקת סמכויות לחיילות ,התשב״ט969-ו ;
) (10צו הענקת סמכויות מעצר לסייר בסיירת הבטיחות ,התשל״א-ו97ו ;
)וו( צו הענקת סמכויות מעצר לפקחים ,התשל״ב972-ו ;
) (12צו הענקת סמכויות מעצר לחיילי יחידת עטרות ,התשל״ג973-ו י;
) (13צו הענקת סמכויות מעצר לשומרי נמל אשקלון ,התשל״ה; 1975-
) (14צו הענקת סמכויות מעצר לסוהרים ,התש״ם; 1979-
) (15צו סדר הדין הפלילי)מעצר וחיפוש()הענקת סמכויות לחיילים הפועלים תחת
פיקוד המשטרה( ,התשמ״ב;' 1982-
) (16צו סדר הדין)מעצר וחיפוש()הענקת סמכויות מעצר לסוהרים( ,התשמ׳׳ד-
 983ו י.
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ט׳ בסיון התשנ״ח ) 3ביוני (1998
)חמ (3-2849
־

ס״ח התשג״ו ,עמי
ק״ת התשי״ט ,עמי .707
* ק״ת התשכ״ד ,עמי .44
ק״ת התשכ״ד ,עמ׳ .979
ק׳׳ת התשכ״ה ,עמי .233
* ק׳׳ת התשכ״ה ,עמי .617
ק׳׳ת התשכ״ו ,עמי .515
ק״ת התשכ״ו ,עמי .1555
* ק״ת התשכ״ט ,עמי .730
ק״ת התשכ״ט ,עמי .762
״ ק״ת התשל״א ,עמ׳ .1501
י ק״ת התשל׳׳ב ,עמי .1252
ק־ת התשל״ג ,עמי .1525
"י ק״ת התשל״ה ,עמי .1331
י ק־ת התש״ם ,עמי .40
*' ק״ת התשמ״ב ,עמי .490
י י ק״ת התשמ״ד ,עמי .578
2
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קובץ התקנות  ,5907ב״ח בםיון התשנ״ח22.6.1998 ,
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תקנות הרופאים )מתן מרשם()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )61א( לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז976-ו ,
באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ובאישור שר הבריאות ,אני מתקין תקנות
אלה:
י

בתקנה  2לתקנות הרופאים )מתן מרשם( ,התשמ״א-ו98ו -
)ו( במקום פסקה )ו( יבוא:
״) (1שם הרופא ,מקום עבודתו או מענו ומספרי הטלפון שלור
) (2במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4שם האדם שלו מיועד המרשם ומספר תעודת הזהות שלו ,מינו וגילו אם
הוא מתחת לגיל  18שניסר
) (3במקום פסקה ) (8יבוא:
״) (8חתימה וחותמת הרופא״

.1

2

אחרי תקנה  2יבוא:
.2
 .3סם או תכשיר רפואי הניתנים על פי מרשם יינתנו פעם אחת בלבד,
•תוקף מרשם
זולת אם הורה בו הרופא על מספר הפעמים שיש לחזור עליו; תוקפו של
מרשם לא יעלה על שנה.״
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

.3

י״ג בסיון התשנ״ח )ד ביוני  998ו(
<חמ (3-316

תיקון תקנה 2

הוספת תקנה 3

תחילה

גבי ברבש
המנהל הכללי של משרד הבריאות

אני מאשר.
יהושע מצא
שר הבריאות
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמי .594
ק״ת התשמ״א ,עמי .639
2

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח()תיקון( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו־ 112לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א981-וי,
אני מודיע ומתקין לאמור:
בסעיף ןא להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח( ,התשמ״ה , 1985-אחרי
.1
פסקה ) (25יבוא:
״) (26ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא )כענף בודד 16 -ז.(&/1011011״
2

ב׳ בםיון התשג״ח ) 27במאי (1998
)חמ (3-1081

תיקון סעיף 1

יעקב נאמן
שר האוצר

י םיח התשמ׳־א ,עמ׳  ;208התשג״ז ,עמ׳ .212
ק״ת התשמ״ה ,עמי  ;1416התשץ ,עמ׳ .381
2
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הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמידה )אגרות רשיון()מם׳ ,(2
התשנ׳׳ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה)אגרות רשיון(
)מם׳  ,(2התשל״ג) 1973-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
י

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )2א( לתקנות ,מיום ז׳ בתמוז
.1
התשנ׳׳ח ) 1ביולי  (1998כך:

הגדלת סכומים

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

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

715
רשיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק
1,791
רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק
רשיון לתאגיד לפי סעיף 3ו לחוק או לסניף של תאגיד כאמור ו1,79
רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
ו,79ו
לפי סעיף 8ו)א( לחוק
88״
רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

י״ג בסמן התשנ״ח ) 7ביוני (1998
נ י ל י ארד

)חמ !(3-117

המנהלת הכללית של משרד המשפטים
י קית התשל־׳ג ,עמי  ;1540התשמ״ז ,עמי  ;1240התשנ״ח ,עמ׳ .127

הודעת החברות )אגרות ,פרטי רישום וטפסים()מם׳  ,(2התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות החברות )אגרות ,פרטי רישום וטפסים(,
התשמ״ט) '1989-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,מיום
.1
ז׳ בתמוז התשנ״ח ) 1ביולי 998ו( ,כדלקמן:

הגדלת סכומים

״תוספת ראשונה
)תקנה (2
האגרה
בשקלים חדשים
או באחוזים

.1

)א( בקשה לרישום חברה -
בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת חוץ או חברה לפי
סעיף  45לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג1983-
)להלן  -הפקודה(
־

360

)ב( בעד רישום חברה בעלת הון מניות או חברה לפי סעיף 45
לפקודה ,אגרת הון -
ק ״ת התשמ׳׳ט ,עמי  ;899התשנ״ח ,עמי  128ועמי .205
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמי .761
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האגרה
בשקלים חדשים
או באחוזים

על ההון שעד  220,000שקלים חדשים

 %ו אך לא פחות מ־360

על ההון שמעל  220,000שקלים חדשים ועד  730,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון שמעל  730,000שקלים חדשים
)ג( בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות ושמספר
חבריה לצרכי רישום ,בהתאם לאמור בתקנותיה -

0.1%

עד 20
מ־ו 2עד 50
מעל 50
)ד( בעד רישום חברת חוץ נושאת רווחים
)ה( בעד רישום חברת חוץ שאינה נושאת רווחים

560
360
715
1,075
360

בעד הגשת הודעה על הגדלת הון ,לא יאוחר מתום המועד
להגשת ההודעה ,אגרת הון -
על סכום ההגדלה שעד  220,000שקלים חדשים
על סכום ההגדלה שמעל  220,000שקלים חדשים ועד
 730,000שקלים חדשים
על סכום ההגדלה שמעל  730,000שקלים חדשים

%ו אך לא פחותמ־360
0.6%
0.1%

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

.4

.5

 0.6%אך לא פחות מ־360
אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום -
715
אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר
,075ו
אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה
לפי שיעור האגרה
אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר
סוף חודש פברואר
של שנת התשלום
בפועל
)א( חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף  41לפקודה
באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית
715
)ב( חברה המבקשת להירשם בחברה פרטית לפי סעיף  42לפקודה
715
בעד בל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום
הנקוב לצדו:
) ו(
)(2
)(3
)(4
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עיון בתיק החברה ,לגבי כל חברה
עיון בפנקס החברות ,לגבי כל חברה
עיון בפנקס השעבודים ,לגבי כל חברה
קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת -

33
33
33
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האגרה
בשקלים חדשים
או באחוזים

עד  5עמודי מחשב
לבל עמוד נוסף
) (5אימות ,לבל עמוד
) (6צילום ,לבל עמוד
) (7אישור צילום ,לבל עמוד
) (8מתן מידע תמציתי לגבי חברות ,ערוך לפי מספרי רישום ,מען,
תאריך רישום ,מילת מפתח בשם או גורם מזהה אחר של החברה,
לבל חברה
י״ג בסיון התשנ׳׳ח ) 7ביוני (1998
)חמ (5-2165

33
2
2
1
2
"6

נילי ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

הודעת רישום שמות עסק )מם׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  0)3לתקנות רישום שמות עסק 1935 ,י)להלן  -התקנות( ,אני
מודיעה לאמור:
יעקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,מיום
.1
ז׳ בתמוז התשנ״ח )ו ביולי  ,(1998כדלקמן:

הגדלת סכומים

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרה
בשקלים חדשים

ו.
.2
.3
.4
.5

עם הגשת בקשה לרישום שם עסק
עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום
בעד כל תעודת רישום
בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם
בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
רשומה ,לכל עמוד

182
182
88
33
2

 .6צילום ,לכל עמוד

1

 .7אישור צילום ,לכל עמוד

2״

י״ :,בסיון התשנ״ח ) 7ביוני (1998
נ י ל י ארד

)דוו* 87גו-ג(

המנהלת הכללית של משרד המשפטים
ע־ר 5ג9ו ,תוס׳  ,2עמי 9ג ;6ק״ת התשמ״ז ,עמי ו24ו :התשנ״ח ,עמ׳ 0גו.

קיבץ התקנות  ,5907כ׳׳ח בסיון התשנ׳־ח22.6.1998 ,

951

הודעת שמאי מקרקעין)מם׳  ,(2התשג״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )46ג( לתקנות שמאי מקרקעין ,התשב״ג) 1963-להלן -
התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
י

הגדלת סכומים

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )46א( לתקנות ,מיום ז׳ בתמוז
.1
התשנ״ח ) 1ביולי  998ו( ,כדלקמן:
״)א( אלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים

)(1
)(2

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

רישום בפנקס)תקנה (2
בחינות )תקנה - (7
)א( בחינות מוקדמות ,לכל נושא
)ב( בחינות סופיות ,לכל נושא
בקשה לפטור מבחינות)תקנה 5ו( ,לכל נושא
רישום במתמחה)תקנה  7ו(
אישור גמר התמחות)תקנה (25
בקשה לקיצור תקופת ההתמחות)תקנה (28
אגרה שנתית לשמאי מקרקעין

י״ג בםיון התשנ״ח ) 7ביוני (1998
<חמ (3-320

398
202
237
98
98
98
98
591״

נילי אוד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

ק״ת החשכ״ג ,עמי  ;1443התשמ״ז ,עמי  ;1278התשנ״ח ,עמי .130

הודעת המקרקעין)אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות המקרקעין)אגרות( ,התשל״ה) '1974-להלן -
התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
הגדלת סכומים

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות ,מיום ז׳ בתמוז
ו.
התשנ״ח ) 1ביולי  ,(1998כדלקמן:

״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.
ו .שבירות ,שבירות משנה והעברתן -
)א( בכפוף לאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו( -
)ו( רישום שבירות  3% -מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות
י ק״ת התשל״ה ,עמי  ;222התשמ״ז ,עמי  ;1264התשנ־ח ,עמי .(214) 131
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או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש ,הבל לפי הסכום הגבוה
יותר ,ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־ 88שקלים חדשים• ,דין חלק של שנה כדין
שנה:
)(2

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

)ב( הוגשה בקשה לרישום -
)ו( של שכירות ושכירות משנה כאחד ,כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי
הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף
זה• ,או
) (2של שכירות משנה ושכירות שלישית ,כשהשוכר הראשי הוא המדינה ,רשות
הפיתוח או קרן קיימת לישראל ,ושובר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה
)ו(  -תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור  88 -שקלים חדשים.
)ג( בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השבירות את פרק הזמן
שנשאר עד תום תקופת השבירות המקורית ,אלא שאם היתה עמה ברירה
להאריך את תקופתה יראו בתקופת השבירות 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־ 88שקלים חדשים.

.2

)ה( ביטול רישום שכירות או שבירות משנה  -האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום
שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות
המתבטלת.
)ו( תיקון תנאי השכירות -
) (1אם הוארכה תקופת השבירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות
לתקופה שהוספה;
) (2אם קוצרה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום שבירות
לתקופה שנגדעה;
) (3בכל מקרה אחר  88 -שקלים חדשים.
משכנתה -
)א( בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת ,או הגדלת סכום ההלוואה  88 -שקלים
חדשים;
)ב( בעד רישום כל אחד מאלה  88 -שקלים חדשים:
) (1העברת משכנתה;
) (2העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה,-
) (3שינוי או תיקון בתנאי משכנתה ,או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה ,או
בשם החייב;
) (4העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או
למנהל עזבונו;
)ג( רישום פדיון מלא או חלקי ממשבנתה קיימת:
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.5

) (1אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה  -פטור מכל אגרה:
) (2אם הכסף מופקד בלשכה  88 -שקלים חדשים.
ירושה -
)א( בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה  88 -שקלים חדשים.
)ב( הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות במשמעותו בסעיף  14לחוק
חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,התש״ט949-ו  -פטור מכל אגרה.
2

)ג( העברת שבירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור
של יורש ,אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה  88 -שקלים
חדשים.
)ד( האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון ,או
של זבות 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
רבישת מקרקעין שחל עליה.
)ה( העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס ,או ממנהל עזבון ,ליורש על פי צו ירושה -
 88שקלים חדשים.
)ו( במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר ,תשולם
האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף ו ,ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח בי
השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השובר והשכירות החדשה
נרשמת ליתרת התקופה.
.4

רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון -
עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך  88שקלים חדשים ,בנוסף לכל אגרה אחרת
המשתלמת לפי תוספת זו ,אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם
אחת בלבד.

 .5פיצול )פרצלציה( ואיחוד -
)א( בעד פיצול  88 -שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;
)ב( בעד איחוד  88 -שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם
אחרות לחלקה מאוחדת ,אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.
 .6בתים משותפים -
בשקלים חדשים

)א( רישום בית משותף -
)ו( בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
) (2בעד רישום הבית באמור ,לגבי כל דירה
)ב( תיקון צו רישום -
) (1בעד הבקשה לתיקון צו רישום
) (2עם הגשת טענות
)ב( לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון
־
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בשקלים חדשים

)ג( ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -
)ו( בעד הבקשה לביטול
) (2עם הגשת טענות

88
88

) (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 הוועדה
המקומית ׳לתכנון ולבניה או נובעים ׳-ממנה ,יהיו הבקשה
לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה; המפקח רשאי
להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נובח כי מן
הצדק לעשות כן.
)ד( רישום תקנון מוסכם -
)ו( בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף  62לחוק
) (2בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

88
88

)ה( 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( בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות  -פטור מאגרה.
.7

.8
.9

נסחים והעתקים מפנקסים וממסמכים  -בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום בל
נבס או זכות או מסמך הקשור בו -
50
ל־ 5דפי צילום או חלק מהם
32
ל־ 10דפים נוספים או חלק מהם
32
לבל הדפים הנוספים או חלק מהם
עיון -
בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון  50 -שקלים חדשים.
תיקון בפנקס -
)א( תיקון בפנקס ,על פי צו של מפקח כאמור בתקנה  90לתקנות המקרקעין)ניהול
ורישום( ,התש״ל969-ו )להלן  -תקנות הרישום( ,אם הטעות נגרמה בעטיו של
הרשם  -פטור מכל אגרה; בבל מקרה אחר  88 -שקלים חדשים.
)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.
ג

0ו .ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -
)א( אם מבצע השירות הוא עובד אחד  82 -ו שקלים חדשים• ,אם משתתפים בביצוע
יותו מעובד אחד  -תוספת של  82ו שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.
ג

ק״ת התש״ל ,עמי  ;657התש״ם ,עמי .1048
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)ב( אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים  -תיגבה מלוא האגרה
לגבי כל מקום וכל תיק.
וו .רישום זיקת הנאה -
)א( בעד רישום זיקת הנאה  88 -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  52 -שקלים חדשים.
 .12רישום ראשון של מקרקעין או של זבות במקרקעין  2% -משוויים של המקרקעין או של
הזכות.
.13

הערת אזהרה -
)א( בעד רישום הערת אזהרה -
) (1בעד כל רישום  88 -שקלים חדשים.
) (2היה נושא הערת האזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
המשותפים והבית נבנה על מספר חלקות  88 -שקלים חדשים בעד רישום הערת
האזהרה על בל החלקות.
) (3היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו
על מספר חלקות  88 -שקלים חדשים ,ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את
ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.
)ב( בעד מחיקת הערת אזהרה ,על פי בקשת הצדדים  52 -שקלים חדשים.

 .14הערה על הגבלת בשרות -
בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות ,בעד בל רישום  88 -שקלים חדשים.
 .15הערה על הצורך בהסכמה -
)א( בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל רישום  88 -שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל מחיקה  52 -שקלים חדשים.
 .16אגרת בקשה -
)א( בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם)למעט-בקשה לנסח רישום(
  23שקלים 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.
דו .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  88 -שקלים חדשים לכל
עסקה.
)ב( שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים ,ולאחר מבן 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  52 -שקלים חדשים.

 .20רישום זכות קדימה -
)א( בעד רישום זכות קדימה ,לבל רישום  88 -שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת רישום של זבות קדימה ,לבל מחיקה  52 -שקלים חדשים.
 .21בל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו  88 -שקלים חדשים.״
י״ג בםיון התשנ״ח ) 7ביוני (1998
)חמ«-«48

נ י ל י ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

* ס״ח התשט״ז ,עבר  ;94התשל־ה ,עמי .148

הודעת השותפויות )רישום ואגרות()מם׳  ,(2התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות השותפויות)רישום ואגרות( )להלן  -התקנות(,
אני מודיעה לאמור:
1

הגדלת סכומים

 .1עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,מיום
ז׳ בתמוז התשנ״ח ) 1ביולי  ,(1998כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
בשקלים חדשים
או באחוזים

 .1בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
360
)א( בשותפות כללית
360
)ב( בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -
 1%אך לא פחות מ־360
על ההון המוגבל שעד  220,000שקלים חדשים
על ההון המוגבל שמעל  220,000שקלים חדשים ועד
0.6%
 730,000שקלים חדשים
 %ו0.
על ההון המוגבל שמעל  730,000שקלים חדשים
360
)ג( בשותפות מוגבלת זרה
 .2בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -
על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד  220,000שקלים חדשים  10/0אך לא פחות מ־360
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  220,000שקלים חדשים ועד
0.6%
 730,000שקלים חדשים
0.1%
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  730,000שקלים חדשים
חוקי א״י ,כרך גי ,עמ׳  ;1950ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  ;1269התשנ״ח ,עמ׳ .136
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בשקלים חדשים
או באחוזים

לפי תעריף שנקבע

 .3בעד פרסום ברשומות
 .4בעד עיון בפנקס השותפויות ,לבל שותפות

33

 .5בעד צילום מסמך ,לבל עמוד

ו

.0

אגרה שנתית לשותפות רשומה ,שתשולם בעד כל שנה חוץ
532
מהשנה שבה נרשמה -
897
אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה
לפי השיעור שבתוקף
אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
בעת התשלום״

י״ג בסיון התשנ״ח ) 7ביוני (1998
<חמ «-905

נ י ל י ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

הודעת הפטנטים )נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות()מסי ,(2
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים)נוהלי הלשכה ,סדרי הדין ,מסמכים
ואגרות( ,התשכ״ח968-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת השניה לתקנות החל ביום ז׳
הגדלת סכומים . 1
בתמוז התשנ״ח ) 1ביולי  (1998כך:

״תוספת שניה
)תקנה (6
 . 1עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף  1ו)א( לחוק
) .2א( עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים )73א(,
 170ו־ 171לחוק או תקנות )146א(ו־49ו)א(
)ב( עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת
הפטנט לפי סעיף  23לחוק
)ג( •עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זבות לבקשה
לפטנט לפי סעיף  169לחוק ,לשינוי רישום כזה או לביטולו
)ד( עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף  69לחוק
 .3עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
לפי תקנה )35א(
 .4עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד)ג( ו־ 164לחוק
או לפי תקנות )5א( או )87ג( להארכת כל מועד,
בעד כל חודש או חלק ממנו

769
173
173
173
173
517

46

ק״ת התשכ״ח ,עמ׳  ;1104התשמ״ב ,עמי  ;979התשנ״ח ,עמי .137
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בשקלים חדשים

 .5ו א( עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד
מהסעיפים )73 ,67 ,61 ,30 ,25ג()124 ,117 ,ב( 170 ,133 ,ו־ודו
לחוק וכן תקנות  100,81ו־195
<;ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי
תקנה  42או )46א(
)ג( עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים  29או  65לחוק
)ד( עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו
לפי סעיף  59לחוק
.6

517
517
517
517

מגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
<א( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים
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

230

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

1,378

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

2,872

)ה( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של שנתיים
)ו( אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים
מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו
 .7אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק
 .8אגרת מסירה לפי סעיף 48ב)א( לחוק
 .9עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף ו2א לחוק,
או לבטל ביטול לפי סעיף ו 2ב לחוק
0ו .עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה,
לכל חודש או חלק ממנו
וו) .א( עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום
בעורך פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,ובן עם הגשת הבקשה
להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק
)ב( אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק

114

3,446
7,467
769
402
173
33

 27ו
127

 .12בעד אישור או העתק כל מסמך ,תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
סעיף )168ב( לחוק
 3ו) .א( בעד צילום פירוט ,שרטוט או כל מסמך ,לפי סעיף )168ב(
לחוק ,לכל עמוד

2.30

)ב( בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה ,לפי סעיף 68ו)ב(
לחוק ,לכל עמוד

4.60

קובץ התקנות  ,5907ב״ח בסיון התשנ״ח22.6.1998 ,

33

95 9

בשקלים חדשים

)ג( נדרש הצילום תוך שבוע -
23

)ו( לבל עמוד מחמשת העמודים הראשונים
) (2לבל עמוד נוסף
4ו .אגרת פרסום

4.60
דמי הפרסום שהודעה
עליהם מתפרסמת
מזמן לזמן ברשומות״

י״ג בסיון התשנ״ח )ד ביוני 998ו(
<חמ (3-884

נ י ל י ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

הודעת רואי חשבון)אגרות( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )47ג( לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז955-ו )להלן  -התקנות(,
אני מודיעה לאמור:
י

הגדלת סכומים

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )47א( לתקנות מיום ז׳ בתמוז
.1
התשנ׳׳ח )ו ביולי  (1998כדלקמן:
״)א( ואלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים

)ו( בחינות -
)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 שנבשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר
)ב( בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית
חלק בי ,וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד
לגשת לבחינות השלמה או שנבשל וביקש להיבחן שנית
במועד אחר

532

)ג( בקשה לפטור מבחינה לבל נושא בבחינת ביניים
או בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳

88

288

על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה
האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה
532

)ד( ערר על בחינה
) (2התמחות -
)א( בקשה להירשם במתמחה

88

ק׳׳ת התשט׳׳ז ,עמי  ;34התשמ״ז ,עמ׳  ;1239התשנ״ז ,עמ׳  ;852התשנ־ח ,עמ׳ .340

960

קובץ התקנות  ,5907כ״ח בסיון התשנ״ח22.6.1998 ,

בשקלים חדשים

אולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל
רואה חשבון אחר ,מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט
את 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.
88
715

)ב( בקשה לשחרור מחובת התמחות
) (3בקשה לרשיון רואה חשבון
) (4אגרה שנתית -
807
)א( לרואה חשבון
)ב( לרואה חשבון שכיר  -מחצית האגרה השנתית המוטלת על רואה חשבון
בעל ותק זהה;
)ג( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר  -חמישית האגרה השנתית המוטלת
על רואה חשבון בעל ותק זהה•,
)ד( 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״ג מזיון התשנ״ח ) 7ביוני (1998
)חמ (3-665
ג י לי א ר ד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון()מם׳  ,(2התשנ״ח998-י
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ד( לתקנות הנוטריונים )אגרת נוטריון( ,התשל״ז977-ו
)להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:

י

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנות ו ו־ 2לתקנות מיום ז׳ בתמוז
.1
התש:״ח )ו ביולי 998ו( כך:
-אגרח רשיון

ו .האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן באמור בסעיף  5לחוק,
היא  715שקלים חדשים.

אגרה שנתית

) .2א( האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם ,כאמור בסעיף )6א( לחוק
היא בסכום של  715שקלים חדשים.
)ב( בעל רשיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר ,ישלם שליש
האגרה השנתית.״

י״ג בםיון התשנ״ח ) 7ביוני (1998
)חמ (3-662

הגדלת סכומים

נ י ל י ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

י קית התשל״ז ,עמי  ;1724התשמ״ז ,עמ׳  ;1278התשג״ח ,עמ׳ .139

קובץ התקנות  ,5907כ״ח בסיון התשנ״ח22.6.1998 ,

961

הודעת המתווכים במקרקעין)מם׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2ו)ה( לתקנות המתווכים במקרקעין ,התשנ׳׳ז997-ו )להלן -
התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
1

שינוי סכומים

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה )12א( לתקנות מיום ז׳ בתמוז
ו.
התשנ״ח )ו ביולי 998ו( כך:
בשקלים חדשים

ץא( אלה האגרות שישולמו בעד -
)ו( בחינה  -ראשונה או חוזרת

360

) (2אגרה חד־פעמית בעד רשיון ורישום בפנקס

210

) (3אגרה דו־שנתית לחידוש רשיון

10ו,ו״

י״ג בסיון התשנ״ח ) 7ביוני  997ו(
)חמ (3-2797

נילי ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

ק״ת התשנ״ת ,עמי 25ו.

הודעת המדגמים )מס׳  ,(2התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
,

שינוי אגרות

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום ז׳
ו.
בתמוז התשנ״ח )ו ביולי  ,(1998כך:

״תוםכת ראשונה
)תקנה (3
בשקלים חדשים

)א( עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג
אחד לפי סעיף  30לפקודה

134

ו.

)ב( עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים,
בסוג אחד לפי תקנה 5

283

.2

עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם,
או להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה
לפי תקנות ו (2)3ו־ - (2)33לכל חודש או חלק ממנו

49

.3

עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר ,לתיקון הפנקס ,לתיקון טופס
הבקשה ,לרישום שם בעל חדש ,לשינוי שם בעל ,לשינוי מען
ולשינוי מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי
סעיפים  43ו־ 44לפקודה ותקנות ו 4עד 46

43

חוקי א״י ,כרך גי ,עמי  ;1957ק״ת התשנ״ח ,עמ׳ .125

962

קובץ התקנות  ,5907כ״ח בסיון התשנ׳׳ח22.6.1998 ,

בשקלים חדשים

.4

.5

)א( עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים
 36ו־)42ב( לפקודה

551

)ב( עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של מדגם לפי תקנה )42ג(

551

בעד הארבת תקופת ההגנה -
)א( על פי סעיף  (2)33לפקודה
)ב( על פי סעיף  (3)33לפקודה

306
611

.6

בעד אישור כל מסמך ,תעודה ,תעודה לצורכי בירור משפטי או נסח
מתוך הפנקס ,לפי סעיפים  32ו־ 40לפקודה ותקנה 55

36

.7

בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר ,לפי סעיף (2)35
לפקודה ,לכל עמוד

.8

)א( עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  64בעד כל ענין

 72ו

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

 10ו

2.40

 .9עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה  ,54לכל חודש או
חלק ממנו
אגרת פרסום
.10
דמי הפרסום שהודעה
עליהם מתפרסמת
מזמן לזמן ברשומות״
49

ט׳ בםיון התשנ״ח ) 3ביוני (1998
משה ג ו ל ד ב ר ג

גחנו (3-375

רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

הודעת סימני המסחר )מם׳  ,(2התשנ״דו 998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות סימני המסחר) 1940 ,להלן  -התקנות( ,אני
מודיע לאמור:
י

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,החל
.1
בי •ם ד בתמוז התשנ״ח ) 1ביולי  ,(1998כך:

שינוי אגרות

״תוםטת ראשונה
)תקנה (3
בשקלים חדשים

ו .עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי
סעיף  7לפקודה

770

ע״ר  ,1940תום׳  ,2עמי 92ו; ק־ת התשנ״ח ,עמי .126

קובץ התקנות  ,5907כ״ח בסיון התשנ״ת22.6.1998 ,

963

בשקלים חדשים

) .2א( עם הגשת הודעת התנגדות ,בקשה לתיקון פנקס או
בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים )24א(,
 38או  41לפקודה
)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 0)24
ו)4ב( לפקודה ותקנה 73
.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.9

551
245

)א( עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי
סעיף  32לפקודה ,אגרת חידוש
)ב( אגרת פיגור לפי תקנה (2)52
)ג( אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה (1)53
עם הגשת בקשה לשינוי ברישום ,העברת בעלות ,רישום
רשות או ביטולה לפי סעיפים )36 ,20א()49 ,37 ,א( 51 ,או 52
לפקודה ובן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא
נקבעה אגרה אחרת
בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78
בעד אישור בל רישום)תעודה או נסח( לפי סעיף )6ב( לפקודה
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82
לבל חודש או לחלק ממנו

1,956
49
758

86
440
36
49

עם פתיחת הליך לקביעת הזכויות של מבקשי סימנים זהים או
דומים ,לפי סעיף  29לפקודה
בעד צילום כל מסמך ,לכל עמוד
עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 0)22
דמי הפרסום
אגרת פרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן לזמך
429
2.40
440

ט׳ בםיון התשנ״ח ) 3ביוני 998ו(
משהגולדברג

<חמ -1129ג>

רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

הודעת ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ה( לתקנות ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות(,
התשב״ח968-ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
י

שינוי האגרות

 .1עקב עליית מדד המחירים לצרכן ,שפורסם בחודש מאי  1998לעומת המדד שפורסם
בחודש מאי  ,1997נוסח התוספת לתקנות העיקריות יהיה החל ביום ד בתמוז התשנ׳׳ח )1
ביולי  (1998כדלקמן:
י ק״ת התשכ־ח ,ענו  ;2132התשמ״ה ,ענד  ;979התשמ־ח ,עמי  ;1011התשניז ,עמי  ;911התשנ״ח ,ענד
.337

964

קובץ התקנות  ,5907כ׳׳ח בסיון התשנ״ח22.6.1998 ,

״תום&ת
בשקלים חדשים

)א( האגרה בעד -
)ו( בקשה לביצוע של פםק־דין או של חיוב שדינו בפסק
דין שהסכום בהם קצוב ,למעט בקשה לביצוע שטר

 1%מהשווי בעת
הגשת הבקשה ולא
פחות מ־65

) (2בקשה לביצוע פםק־דין להחזרת מיטלטלין

65

) (3בקשה לביצוע פםק־דין לפינוי מקרקעין ,לסילוק יד
או להחזרת חזקה

132

) (4בקשה לביצוע פםק־דין למזונות
) (5בקשה לביצוע פםק־דין בענין שאינו מפורט בפריטים
)ו( עד) (4לעיל
) (6בקשה לביצוע שטר

 1%מהשווי בעת
התשלום
132
 1.25%מהשווי בעת
הגשת הבקשה ולא
פחות מ־6וו

) (7בקשה בדרך המרצה ,לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר

פטור

) (8בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף  70לחוק
) (9בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פםק־דין למזונות
) (10בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב

פטור
פטור
פטור

) (11העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל  3לכל עמוד
 3לכל עמוד
) (12אישור העתק כמתאים למקור
פטור
) (13הזמנת תיק גנוז ,כולל העיון בו
 4לכל שאילתה
) (14שאילתה
)ב( השכר לביצוע עיקול בעד -
)א( המצאת צו עיקול לבנק ,לרשם המקרקעין ,למשרד
הרישוי או למוסד אחר
)ב( פעולה שבוצעה כהלכה של -
עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים
חיפוש
מסירת נכס או קטין
מסירת הודעת פינוי
)ג( פעולה שבוצעה כהלכה של -
הוצאת מיטלטלין מעוקלים
פינוי בפועל של מקרקעין
הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול
קובץ התקנות  ,3907כ״ח בםיון התשנ״ת22.6.1998 ,

פטור
76
76
76
76
76
76
6ו1

965

בשקלים חדשים

תפיסת מכונית

90

ניהול מבירה פומבית

92

)ד( פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה
)ה( תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד
המוציא לפועל

33
 75%מהשכר כאמור
בפריטים )ב( עד )ד(
לפי הענין

)ו( תשלום שכרו של מנהל מבירה פומבית )שאינו
פקיד של בית המשפט(

 1%מהמחיר שהושג
באותה מבירה

השכר בעד -
)א( הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל
)ב( מכירת מקרקעין או מיטלטלין

)י(

98
 0.5%מהמחיר שהושג
באותה מכירה

האגרה בעד -
)א( בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד
)ב( בקשה לחידוש שנתי של אישור בעל תפקיד

)ה( אגרת פרוטוקול
י״ג בםיון התשנ״ח ) 7ביוני (1998
)דומ (3-88

9ו8
276
וו״
י׳ ר ב י ב י  ,שופט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מדבי של דמי שכירות
לבתי עסק()מם׳  ,(3התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א)ג( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב972-ו
)להלן  -החוק( ,ועקב עליית מדד המחירים לצרכן ,כאמור בסעיף 52א)ב( לחוק ,אני מודיע
לאמור:
י

העלאת השיעור
ה מ ר ב י

השיגור המרבי להעלאת דמי השבירות בבתי עסק ביום ד בתמוז התשנ״ח )ו ביולי
.1
998ו( הוא1.56%":״.
כ״ג בסיון התשנ״ח ) 17ביוני  998ו(
)חמ (3-707

מאיר שלמה גרינברג
המנהל הכללי של
משרד הבינוי והשיכון

י ס״ח התשל״ב ,עמי  :176התשמ״ג ,עמי .21
966
המהיר  7.44שקלים חדשים

ISSN 0334-2883

קובץ התקנות  ,5907ב״ת בסיון התשנ״ח22.6.1998 ,
סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

