רשומות

קובץ התקנות
ז׳באבהתשס״ב

6184

 16ביולי 2002

עמוד
אכרזת המסים )גביה()ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות()הוראת שעה()תיקון מס׳ ,(2
התשם״ב2002-

999

תקנות זכויות התלמיד)תנאים לבחינות הבגרות( ,התשס״ב2002-

999

תקנות זכויות התלמיד)פרסום הוראות והרחקת תלמידים( ,התשם״ב2002-

1000

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה)אגרת רישיון()מם׳  ,(2התשם״ב2002-

1002

הודעת רישום שמות העסק)מס׳  ,(2התשס״ב2002-

1002

הודעת שמאי מקרקעין)מס׳  ,(2התשס״ב2002-

1003

הודעת המקרקעין)אגרות()מס׳  ,(2התשס״ב2002-

1003

הודעת השותפויות)רישום ואגרות()מם׳  ,(2התשם״ב2002-

1008

הודעת רואי חשבון)אגרות()מס׳  ,(2התשם״ב2002-

1009

הודעת הנוטריונים)אגרות נוטריון()מסי  ,(2התשס״ב2002-

1010

הודעת החברות)עדכון עיצום כספי( ,התשם״ב2002-

1011

הודעת אגרות חקלאיות ,התשס״ב2002-

1011

אכרזת המסים )גביה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(
)הוראת שעה()תיקון מס׳  ,(2התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המסים )גביה(  ,אני מכריז לאמור:
1

ו.

בסעיף  4לאכרזת המסים)גביה()ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(

תיקון

סעיף 4

)הוראת שעה( ,התש״ס , 2000-במקום ״כ׳ בתמוז התשס״ב ) 30ביוני (2002״ יבוא ״כ״ו בטבת
2

התשס״ג) 31בדצמבר (2002״.

.2

תחילתה של אכרזה זו ביום כ״א בתמוז התשם״ב ) 1ביולי .(2002

תחילה

כ״ז בתמוז התשס״ב ) 7ביולי (2002
ס י לבן שלום

<חמ (3-1147

שר האוצר
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  ;1374סייח התשל״ג ,עמי  :46התשמ״א ,עמי  :157התש״ן ,עמי  :127התש״ס ,עמי
.231
ק״ת התש״ס ,עמי  ;406התשס״ב ,עמי .300

תקנות זכויות התלמיד )תנאים לבחינות הבגרות( ,התשס״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק זכויות התלמיד ,התשס״א) '2000-להלן  -החוק(,
ובהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הבנס,ת ,אני מתקינה תקנות אלה:

.1

תלמיד יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית במסגרת מוסד החינוך שבו הוא

זכות

להיבחן

לומד במקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבה בחר ,אלא אם בן לא נתקיימו לגביו תנאים
אלה:
)ו(

מקצוע הבחינה נלמד במוסד החינוך שבו הוא לומר לפי תבנית הלימודים

שקבע משרד החינוך למקצוע הבחינה ולרמת הבחינה:
)(2

התלמיד בחר ולמד את מקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבהם בחר להיבחן,

ותכנית הלימודים במקצוע הבחינה של הכיתה שבה למד ,תואמת את דרישות
תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך ,לצורך בחינת הבגרות במקצוע שבו בחר
להיבחן.

.2

)א(

עמד התלמיד בשני התנאים שבתקנה  ,1יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות

סייג לזכות

במקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבהם בחר להיבחן .זולת אם הצוות המקצועי במוסד

החינוך ,הכולל את מנהל המוסד ,היועץ החינוכי ,מחנך הכיתה ,המורה המקצועי המלמד
את התלמיד את מקצוע הבחינה ורכז השכבה אם קיים כזה )להלן  -הצוות המקצועי( ,לא
אישר לו להיבחן בבחינת הבגרות מנימוקים מיוחדים שיפורטו בכתב.
)ב(

התלמיד יהיה רשאי לערור על החלטת הצוות המקצועי שלא לאפשר לו

להיבחן במקצוע הבחינה שבו בחר ,לפני המפקח הבולל של משרד החינוך :החלטת המפקח
הכולל סופית :בתקנה זו ,״מפקח כולל״  -כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי)סדרי הפיקוח(,
התשי״ז956-ו .
2

סייח התשס״א ,עמי .42
ק״ת התשי״ז ,עמי .116

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6184ז׳ ב א ב ה ת ש ם ״ ב 16.7.2002 ,

999

סמכות המנהל
במקרים

ח ר י ג י ם

.3

על אף האמור בתקנות  1ו־)2א( רשאי מנהל מוסד חינוך ,במקרים חריגים ובהסכמת

רוב חברי הצוות המקצועי ,להתיר את השתתפות התלמיד בבחינות הבגרות גם אם לא
נתקיימו התנאים לכך ,כולם או מקצתם.
כ״א בתמוז התשם״ב )ו ביולי (2002
לימור לבנת

)חמ 157ג-ג(

שרת החינוך

תקנות זכויות ה ת ל מ י ד )פרסום הוראות והרחקת תלמידים( ,התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6 ,4ו־5ו לחוק זכויות התלמיד ,התשס״א2000-

י

)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
הגדרות

ו.

בתקנות אלה -

״מפקח״  -כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי)סדרי הפיקוח( ,התשי״ז956-ו :
2

״רשות חינוך מקומית״  -רשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה ,התש״ט-
; 1949
5

״ועדת שימוע״  -במשמעותה בסעיף  7לחוק:
״תקנות ההעברה״  -תקנות חינוך ממלכתי )העברה( ,התשי״ט959-ו .
4

פרסום ה ו ר א ו ת

.2

)א(

הוראות החוק יפורסמו בידי כל רשות חינוך מקומית ,בעת שהיא מפרסמת

הורעה על מועד הרישום למוסדות החינוך שבתחום שיפוטה ,כאמור בסעיף  8לתקנות
לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( ,התשי״ט959-ו .
5

)ב(

הוראות החוק ,הוראות חוזרי המנהל הכללי בנושא זכויות התלמיד והוראות

מוסד החינוך ברבר זכויות וחובות התלמיד ובדבר כללי המשמעת במוסר ,יוצגו במוסד
החינוך ,במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם.
)ג(

עותקים ש ל הוראות כאמור בתקנת משנה )ב( יסופקו במזכירות מוסד החינוך,

על פי דרישת תלמיד או הוריו.
)ד(

משרד החינוך יפרסם את ההוראות כמפורט בתקנת משנה )ב( באתר האינטרנט

של המשרד.
החלטה ל א ח ר
דיון

דיון בהרחקת
תלמיד לצמיתות

בטרם יקבלו החלטה על הרחקת תלמיד לצמיתות ,או על הגשת בקשה להרחקה
.3
כאמור ,ידאגו מנהל מוסר חינוך או רשות חינוך מקומית ,לפי הענין ,לקיום דיון כאמור
בתקנה .4
.4

)א(

הזדמנות ההורים והתלמיד להשמיע את טענותיהם כאמור בסעיף )6א( לחוק,

תהיה בדיון ,שיערוך מנהל מוסד החינוך )להלן  -הדיון( :בריון ישתתפו המפקח על המוסד,
היועץ החינוכי או פסיכולוג המוסד ,לפי הענין ,מחנך הכיתה ורכז השכבה ,אם קיים בזה
באותו מוסד ,וכן בעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר ,לפי שיקול דעתו של מנהל המוסד.
י

 000ו

סייח התשס״א ,עמי .42

1

ק״ת התשי.״ז ,עמי 6י.1

5

ם״ח התש״ט ,עמי .287

4

ק״ת ה ת ש י ״ ט  ,עמי 69וו.

5

ק״ת ה ת ש י ״ ט  ,עמי 60ו ו.
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת 84ו ,6ז׳ ב א ב ה ת ש ם ״ ב 6.7.2002 ,ו

)ב(

לדיון יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את טענותיהם :הזמנה תישלח להם

בדואר רשום והם יהיו רשאים להשמיע את טענותיהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.
)ג(

לא הופיעו התלמיד או הוריו לדיון במועד שנקבע ,יידחה הדיון למועד אחר

שאליו יוזמנו בכתב ,כאמור בתקנת משנה )ב(; לא הופיעו גם במועד הנוסף שנקבע ,לא
יידחה עוד הדיון בשל כך.
)ד(

מנהל מוסד החינוך יעביר בכתב לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז ,את

עיקרי הדיון ,לרבות טענות ההורים והתלמיד והחלטת המוסד ,אם היתה כזו ,ונימוקיה ,ואם
נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב  -את מכתביהם.
.5

)א(

הודעת מנהל מוסד החינוך ,על החלטת רשות החינוך המקומית להרחיק תלמיד

לצמיתות ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר )להלן  -ההודעה( ,תיערך בשלושה עותקים:

מסירת הודעה
על הרחקה

עותק יימסר ביד התלמיד ,עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום ,עותק שלישי
יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך.
)ב(

ההודעה תכלול פרטים אלה:
)ו(

תובן.ההחלטה ונימוקיה:

)(2

מועד מתן ההחלטה:

)(3

קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו ,בתוך  14ימים מיום המצאת

ההודעה ,והדרכים להגשתו.

.6

)א(

ערר יוגש בכתב ,בידי התלמיד או בירי הוריו למנהל המחוז.

)ב(

הוגש ערר ,יקיים מנהל המחוז ,בתוך  14ימים מיום הגשתו ,דיון לפני ועדת

השימוע.
)ג(
)ד(

מנהל המחוז יזמין את הנציגים הקבועים בסעיף )7א( לחוק.
מנהל המחוז יזמין לדיון את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את

טענותיהם ,והם יהיו רשאים להשמיען בעצמם או על ידי מי מטעמם :בהזמנה יצוין כי נציג
מועצת התלמידים ונציג ארגון הורים ארצי ישתתפו בדיון ,אלא אם כן ביקשו התלמיד או
הוריו שלא ישתתפו.
)ה(

מנהל המחוז יקיים את הדיון לפני ועדת השימוע במועד שנקבע ,בכל הרכב

שהוא ,ובלבד שנשלחה לנציגים בועדה לתלמיד ולהוריו הודעה כדין.
)ו(

עיקרי הדיון שהועברו על ירי מנהל מוסד החינוך לפי תקנה )4ד( וכן ההחלטה

בדבר הרחקת תלמיד כאמור בסעיף  6לחוק ונימוקיה ,יהיו בעת הדיון בערר לפני מנהל מחוז
והנציגים בועדת השימוע.
.7

מנהל המחוז יודיע בכתב על החלטתו בערר למנהל המוסד ,לרשות החינוך המקומית,

לתלמיד ולהוריו ,ההודעה תכלול את תוכן ההחלטה ואת נימוקיה :החלטת מנהל המחוז

הודעה על
החלטה בערעור

תחייב את מנהל המוסד ואת רשות החינוך המקומית.
.8

תקנה  11לתקנות ההעברה לא תחול על הרחקת תלמיד ,ממוסד חינוך לצמיתות ,שאר

תקנות ההעברה יחולו ,בשינויים המחויבים לפי הענין.
כ״א בתמוז התשס״ב ) 1ביולי (2002
<חמ (3-3157

קובץ התקנות  ,6184ז׳ באב התשם״ב16.7.2002 ,

לימור

סייג לתחולה

לבנת

שרת החינוך

1001

הודעת חוקרים פרסיים ושירותי שמירה )אגרת ר י ש י ו ן ( ) מ ס ׳ ,(2
התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרת רישיון(
)מס׳  ,(2התשל״ג) '1973-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )2א( לתקנות החל מיום כ״א

בתמוז התשס׳יב ) 1ביולי  ,(2002כדלקמן:
״)א(

בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד־פעמית במפורט להלן:

)(1

רישיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק

818

)(2

רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק

2,048

)(3

רישיון לתאגיד לפי סעיף  13לחוק או לסעיף של תאגיד באמור 2,048

)(4

רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
לפי סעיף  8ו)א( לחוק

)(5

2,048

רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

101״

ב״ז בתמוז התשס״ב ) 7ביולי (2002
אהרון

)חמ (3-1172

אברמוביץ

המנהל הכללי של משרד המשפטים
י

ק״ת התשל״ג ,עמי  :1540התשמ״ז ,עמי  :1240התשס״ב ,עמי .206

הודעת רישום שמות העסק )מם׳  ,(2התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום שמות עסק) '1935 ,להלן  -התקנות( ,אני
מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,מיום

ב״א בתמוז התשס״ב ) 1ביולי  ,(2002כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרה
בשקלים חדשים

.1
.2
.3

206

עם הגשת בקשה לרישום שם העסק
עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום
בעד כל תעודת רישום

101

.4

בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

.5

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

י

1002

206

38
2

ע״ר  ,1935תום׳  ,2עמי  :640ק״ת התשמ״ז ,עמי  :1241התשס״ב .עמי .268

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6184ד ב א ב ה ת ש ס ״ ב 16.7.2002 ,

האגרה
בשקלים ח ד ש י ם

.4

עילום ,לכל עמוד

ו

.7

אישור צילום ,לכל עמוד

2״

ב״ז בתמוז התשס״ב ) 7ביולי (2002
אהרון

<חמ(3-1587

אברמוביץ

המנהל הכללי של משרד המשפטים

הזרעת שמאי מקרקעין)מס׳  ,(2התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )46ג( לתקנות שמאי מקרקעין ,התשב״ג) 1963-להלן -
י

התקנות( ,אני מודיע לאמור:

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )46א( לתקנות ,החל ביום כ״א

ה ג ד ל ת סכומים

בתמוז התשם״ב )ו ביולי  ,(2002כדלקמן:
״)א(

אלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים

)(1

רישום בפנקס)תקנה (2

)(2

בחינות )תקנה - (7
)א(

בחינות מוקדמות ,לבל נושא

)ב(

בחינות סופיות ,לכל נושא

445
230
270

)(3

בקשה לפטור מבחינות)תקנה 5ו( ,לכל נושא

 13ו

)(4

רישום כמתמחה)תקנה (17

 13ד

)(5

אישור גמר התמחות)תקנה (25

113

)(6

בקשה לקיצור תקופת ההתמחות)תקנה (28

113

)(7

אגרה שנתית לשמאי מקרקעין

675״

כ״ז בתמוז התשם״ב ) 7ביולי (2002
אהרון

<חמ (3-320

אברמוביץ

המנהל הכללי של משרד המשפטים
י ק״ת התשכ״ג ,עמי  :1443התשמ״ז ,עמי  :1278התשם״ב ,עמי .268

הודעת המקרקעין)אגרות()מס׳  ,(2התשס״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות המקרקעין)אגרות( ,התשל״ה) '1974-להלן -

התקנות( ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות ,מיום כ״א בתמוז

ש י נ ו י סכומים

התשס״ב )ו ביולי  ,(2002כדלקמן:
י ק״ת התשל״ה ,עמי  :222התשמ־ז ,עמי  :1264התש״ס ,עמי  :147התשס״ב ,עמי .305
קובץ התקנות  ,6184ז׳ באב התשס״ב16.7.2002 ,

1003

״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.

שכירות ,שכירות משנה והעברתן -

)א(

בכפוף לאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו( -
)ו(

רישום שכירות  3 % -מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3 %
מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השבירות
או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש ,הכל לפי הסכום הגבוה
יותר ,ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־01ו שקלים 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 -
)(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
) - (1תהא האגרה על שבירותו ש ל התאגיד האמור  101 -שקלים
חרשים.

)ג(

בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן
שנשאר עד תום תקופת השבירות 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־  101שקלים חדשים.

.2

)ה(

ביטול רישום שכירות או שכירות משנה  -האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום
שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השבירות
המתבטלת.

)ו(

תיקון תנאי השכירות -

)(2

אם קוצרה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות

)(3

בכל מקרה אחר  101 -שקלים חדשים.

לתקופה שהוספה;
לתקופה שנגדעה:

משכנתה -
)א(

1004

)(1

אם הוארכה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות

בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת ,או הגדלת סכום ההלוואה 101 -

שקלים חדשים:

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6184ז• ב א ב ה ת ש ם ״ ב 16.7.2002 ,

)ב(

בעד רישום כל אחד מאלה  101 -שקלים חדשים:
)ו(

העברת משכנתה:

)(2

העברת מקרקעין כפוף למשכנתה:

)(3

שינוי או תיקון בתנאי משכנתה ,או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה ,או

)(4

העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או

בשם החייב:

למנהל עיזבונו;
)ג(

רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:
)ו(
)(2

ג.

אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה  -פטור מכל אגרה:
אם הכסף מופקד בלשכה  101 -שקלים חדשים.

ירושה -
בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה  101 -שקלים חדשים.

)א(
)ב(

הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף  14לחוק
חיילים משוחררים )החזרה.לעבודה( ,התש״ט - 1949-פטור מכל אגרה.
ג

)ג(

העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור
של יורש ,אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה  101 -שקלים
חרשים.

)ד(

האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון ,או
של זכות בהם הטעונה רישום ,על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של
רישום עסקה שבוצעה בירי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון
במישרין :במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה
עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

)ה(

העברת זבות במקרקעין מאפוטרופוס ,או ממנהל עיזבון ,ליורש על פי צו ירושה -
 101שקלים 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 כי
השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה
נרשמת ליתרת התקופה.

.4

רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עיזבון -
עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך  101שקלים חדשים ,נוסף על כל אגרה אחרת
המשתלמת לפי תוספת זו ,אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם
אחת בלבד.

.5

פיצול )פרעלזגיה( ואיחוד -
)א(

בעד פיצול  101 -שקלים חרשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול:

)ב(

בעד איחוד  101 -שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם
אחרות לחלקה מאוחרת ,אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

;

סייח התש״ט ,עמי  :13התשל״ז ,עמי .86
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.6

בתים מ ש ו ת פ י ם
בשקלים ח ד ש י ם

)א(

)ב(

)ג(

רישום בית משותף -
)ו(

בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים

וסו

)(2

בעד רישום הבית באמור ,לגבי בל דירה

59

תיקון צו רישום -
)ו(

בעד הבקשה לתיקון צו רישום

וסו

)(2

עם הגשת טענות

וסו

)(3

לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

59

ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -
)ו(

בעד הבקשה לביטול

וסו

)(2

עם הגשת טענות

וסו

)(3

בוטל הרישום ובתוך 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(

)ה(

רישום תקנון מוסכם -
)ו(

בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף  62לחוק

וסו

)(2

בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

וסו

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

)ו(

פטור מאגרה.

בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות -

נסחים והעתקים מפנקסים ו מ מ ס מ כ י ם -

בער העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור בו -
ל־ 5דפי צילום או חלק מהם

57

ל־0ו דפים נוספים או חלק מהם

37

לכל הדפים הנוספים או חלק מהם

37

עיון -

בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון  57 -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
ג

הרשם  -פטור מכל אגרה :בכל מקרה אחר  -וסו שקלים חדשים.
5

1006

ק״ת התש״ל ,עמי  :657התש״ס ,עמי .1048
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בשקלים ח ד ש י ם

)ב(

חידוש רישום ,על פי סעיף  35ו לחוק  -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.

0ו.

ביצוע ש י ר ו ת מ ח ו ץ ל ל ש כ ת רישום ה מ ק ר ק ע י ן -

)א( אם מבצע השירות הוא עובד אחד  206 -שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע
יותר מעובד אחד  -תוספת ש ל  200שקלים חדשים בעד בל עובד נוסף.
)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  01 -ו 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  59 -שקלים חדשים.
2ו.

רישום ר א ש ו ן ש ל מ ק ר ק ע י ן או ש ל זכות ב מ ק ר ק ע י ן  2 % -משוויים ש ל המקרקעין או ש ל

הזכות.
.13

הערת אזהרה -

)א( בעד רישום הערת אזהרה -
)ו( בעד כל רישום  101 -שקלים חדשים.
) (2היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
המשותפים והבית נבנה על מספר חלקות  101 -שקלים חדשים בעד רישום הערת
האזהרה על בל החלקות.
) (3היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו
על מספר חלקות  101 -שקלים חדשים ,ובלבד שהמבקש את הרישום ייחם את
ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.
)ב( בעד מחיקת הערת אזהרה ,על פי בקשת הצדדים  59 -שקלים חדשים.
.14

הערה ע ל ה ג ב ל ת כ ש ר ו ת -

בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות ,בעד בל רישום  101 -שקלים חדשים.
.15

הערה ע ל ה ע ו ר ך ב ה ס כ מ ה -

)א( בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל רישום  -ו0ו שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל מחיקה  59 -שקלים חדשים.
.16

א ג ר ת בקשה -

)א( בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר ש ל הרשם)למעט בקשה לנסח רישום(
  26שקלים חדשים ,נוסף על האגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.)ב(

הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעין והחליט הרשם בי המסמכים
שצורפו לבקשה אינם קבילים  -תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן )א( ,בעד
בקשה נוספת שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.
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.17

ש י נ ו י מקומ ה ס מ כ ו ת ל ר י ש ו ם עסקה -

)א( בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם ש ל הלשכה שבה מוחזקים
הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם של לשבה אחרת  101 -שקלים חדשים לכל
עסקה.
שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים ,ולאחר מבן לא הושלמה העסקה,

)ב(

לא תוחזר האגרה ,אלא אם כן החליט הממונה להחזירה ,כולה או מקצתה.
.18

שינוי שם -

רישום שם ששונה לפי חוק השמות ,התשט״ז , 1956-פטור מכל אגרה.
4

מ ח י ק ת ר י ש ו ם ש ל זכות ש פ ק ע ה -

9ו.

בעד מחיקת הרישום ש ל זכות שפקעה  59 -שקלים חדשים.
.20

ר י ש ו ם זכות ק ד י מ ה -

)א( בעד רישום זכות קדימה ,לבל רישום  101 -שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת רישום של זכות קדימה ,לכל מחיקה  59 -שקלים חדשים.
.21

כ ל ר י ש ו ם ו כ ל ש י ר ו ת ש ל א נקבעה להם א ג ר ה ב ת ו ס פ ת זו  101 -שקלים חרשים.״
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<חמ »-648

אברמוביץ

המנהל הכללי ש ל משרד המשפטים
״

ם״ח התשט״ז ,ע מ י  :94ה ת ש ל ״ ה  ,עמי .148

הודעת השותפויות )רישום ואגרות()מם׳  ,(2התשס״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות השותפויות)רישום ואגרות(' )להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום

כ״א בתמוז התשם״ב ) 1ביולי  ,(2002כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
.1

בשקלים ח ד ש י ם
או באחוזים

בער הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
)א(

בשותפות כללית

)ב(

בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -
על ההון המוגבל שער  250,000שקלים חרשים

412
412
:יו אך לא פחות מ־412

על ההון המוגבל שמעל  250,000שקלים חרשים ועד
 830,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון המוגבל שמעל  830,000שקלים חדשים

0.1%

חוקי א״י ,כ ר ך ג׳ ,עמי  :1950ק״ת התשמ״ז ,עמי  :1269התשס״ב ,עמי .269
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ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת 1,6184׳ ב א ב ה ת ש ס ״ ב 16.7.2002 ,

בשקלים חדשים
או באחוזים

)ג(
.2

412

בשותפות מוגבלת זרה

בער הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל -
על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד  250,000שקלים חדשים

 1%אך לא פחות מ־2ו4

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  250,000שקלים חרשים ועד
0.6%

 830,000שקלים חדשים

0.1%

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  830,000שקלים חדשים
.3

בעד פרסום ברשומות

.4

בעד עיון בפנקס השותפויות ,לכל שותפות

38

.5

בעד צילום מסמך ,לכל עמוד

1

.6

לפי תעריף שנקבע

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

608

אם שולמה האגרה לאחר סוף חורש פברואר ולפני סוף אותה שנה

1,027
לפי השיעור שבתוקף
בעת התשלום״

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
כ״ז בתמוז התשם״ב ) 7ביולי (2002
אהרון

<חמ -905ג>

אברמוביץ

המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת רואי ח ש ב ו ן ) א ג ר ו ת ( ) מ ם ׳  ,(2התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )47ג( לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז) '1955-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )47א( לתקנות ,מיום כ״א בתמוז

ה ג ד ל ת סכ1מים

התשם״ב )ו ביולי  ,(2002כדלקמן:
״)א(

ואלה האגרות ש י ש לשלם:
בשקלים חדשים

)ו(

בחינות -
)א(

בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים
חלק אי ,ביניים חלק ב׳ ובחינה סופית חלק אי ,ובן בקשה
לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות
השלמה או שנבשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

)ב(

329

בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית

חלק ב׳ ,וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד

לגשת לבחינות השלמה או שנבשל וביקש להיבחן שנית
במועד אחר

608

ק״ת התשט״ז ,עמי 4נ :התשמ״ז ,עמי  :1239התשס״ב ,עמי .264
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6184ז׳ ב א ב ה ת ש ס ״ ב 16.7.2002 ,

1009

בשקלים ח ד ש י ם

)ג(

בקשה לפטור מבחינה לבל נושא בבחינת ביניים
01ז

או בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳
על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה
האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה
)ד(
)(2

608

ערר על בחינה

התמחות -
)א(

101

בקשה להירשם במתמחה
אולם אם היה הברח 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.

)ב(

בקשה לשחרור מחובת התמחות

)(3

בקשה לרישיון רואה חשבון

)(4

אגרה שנתית -

101
818

924

)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 בתוך 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.״

כ״ז בתמוז התשס״ב ) 7ביולי (2002
)חמ (3-665

אהרון

אברמוביץ

המנהל הבללי של משרד המשפטים

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון()מסי  ,(2התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ד( לתקנות הנוטריונים )אגרת נוטריון( ,התשל״ז'1977-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ה ג ד ל ת סכומים

ו.

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנות ו ו־ 2לתקנות החל ביום כ״א

בתמוז התשם״ב ) 1ביולי  ,(2002כדלקמן:

ק״ת ה ת ש ל ״ ז  ,עמי  :1724התשמ״ז ,עמי  :1278התשס״ב ,עמי .270

0ו0ו

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6184ז׳ ב א ב ה ת ש ס ״ ב 16.7.2002 ,

״אגרת רישיון

האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן באמור בסעיף  5לחוק,

.1

היא 8ו 8שקלים חרשים.
אגרד ,שנתית

)א(

.2

האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם ,כאמור בסעיף )6א( לחוק

היא בסכום של  818שקלים חדשים.
)ב( .בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר ,ישלם שליש
האגרה השנתית.״
כ״ז בתמוז התשם״ב ) 7ביולי (2002
אהרון א ב ר מ ו ב י ץ

)חמ 0-662

המנהל הכללי ש ל משרד המשפטים

הודעת החברות )עדכון עיעום כספי( ,התשס״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )355ג( לחוק החברות ,התשנ״ט) 1999-להלן  -החוק( ,אני
י

מודיע לאמור:

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתו

עדכון

סכום

של החוק ,סכום העיצום הכספי הוא החל ביום י״ז בטבת התשם״ב ) 1בינואר - (2002
 6,242.82שקלים חדשים.
כ״ח בתמוז התשם״ב ) 8ביולי (2002
אלישע

)חמ (3-3204

צידון

רשם החברות
ס״ח התשנ״ט ,עמי 89ו.

הודעת אגרות חקלאיות ,התשס״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות אגרות חקלאיות)הצמדה למרד( ,התשמ״א 981 -ו י,
אני מודיע לאמור:

.1

בשל העליה במרד השתנו ביום י״ט בניסן התשס״ב )ו באפריל  (2002סכומי האגרות

הקבועות בתקנות שלהלן ,לשיעורים המפורטים להלן לצדן:
)א(

העלאת

סכומי

>  1ג י י ת

בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשל״ט979-ו  ,בתקנה 9ו ,בעד בדיקת
2

התוצרת:
בשקלים חדשים

פרחים ,לכל 0ו פרחים או חלק מהם
אגוזי אדמה ,לטונה

פירות ,לטונה

ירקות ,לטונה

תות שדה ,למכל

;

0.02

4.70

12.00
12.00
0.17

ק״ת התשמ״א ,עמי  :1564התשנ״ט ,עמי .181
ק״ת התשל״ט ,עמי  :577התשג״ט ,עמי .389

קובץ התקנות  ,6184ז׳ באב התשס״ב16.7.2002 ,
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בשקלים חדשים

)ב(

בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)יצוא פרי הדר( ,התשל״ה975-ו  ,בתקנה - 27
ג

)(1

לכל מכל רגיל שנארז בו פרי הדר לפי סולם הגדלים כאמור
0.06

בתקנות

מכפלה של 0.06

)(2

בעד פרי בצובר

)(3

אגרת פיקוח על אריזה מחדש ,לכל מכל פרי שאושר לאריזה

במספר המכלים
הרגילים הנכללים
באותו מכל צובר

מחדש
)(4

0.09

אגרת פיקוח על אריזה מחדש של מכל צובר שאושר לאריזה

מכפלה של 0.09

מחדש

במספר המכלים
הרגילים הנכללים
באותו מכל צובר

)ג(
)ד(

בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)אתרוגים( ,התשל״ד974-ו ,
4

בתקנה וו  -בער בדיקת האתרוגים ,לכל אתרוג

.90ו

בתקנות הגנת הצומת )שימוש בקוטלי עשבים( ,התשב״ט, 1969-
5

בתקנה - 4
בעד רישיון

107.00

בעד העתק רישיון

36.50

בתקנה - 9
בעד אישור

128.00

בעד העתק אישור
)ה(

36.50

בתקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(,
התשנ״ה- *1994-
בתקנה  - 2תקנת משנה)ד(  -בעד היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
בתקנה  ,0)3לבל בקשה

382.00

בתקנה 0ו  -אגרת רישום תכשיר

3,808.00

בתקנה ו ו)ב(  -בעד חידוש תעודת רישום
בתקנה 9ו)ג(  -עם הגשת בקשה להיתר יבוא במסלול מקביל
בתקנה 9וא)ב(  -בעד חידוש היתר ליבוא במסלול מקביל
בתקנה  9ומג(  -עם הגשת בקשה להיתר מכירה
)0

732.00

424.00
1,507.00
166.00
2,512.00

בתקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים( ,התשל״א970-ו  ,בתוספת השישית ,לענין
תקנה  7ו ,אגרות בדיקה -
י

) ו(

משלוח המכיל חומר ריבוי זרעים וזרעי תפוחי אדמה  -מ־0ו עד  20ק״ג

30.00

לכל  10ק״ג נוספים או חלק מהם ,עד למשקל כולל של טונה אחת

0.72

״ת התשל״ה ,עמי  ;977התשנ״ט ,עמי .389
״ת התשל״ד ,עמי  ;995התשנ״ט ,עמי .389
״ת התשכ״ט ,עמי  ;755התשנ״ט ,עמי .389
״ת התשנ״ט ,עמי  ;389התשס״ב ,עמי .71
״ת התשל״א ,עמי  :25התשנ״ט ,עמי .389
1012
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בשקלים חדשים

)(2

)(3

)ז(

לכל טונה נוספת או חלק ממנה ,ער למשקל כולל של  300טונות

1.20

לכל  10טונות נוספות או חלק מהן

2.60

משלוח המכיל חומר ריבוי וגטטיבי)למעט תפוחי אדמה( -
מ־0ועד20ק״ג

30.00

לבל  10ק״ג נוספים או חלק מהם ,עד למשקל כולל של טונה אחת

1.10

לבל  100ק״ג נוספים או חלק מהם

9.90

משלוח שאינו מכיל חומר ריבוי -
מ־10עד00וק״ג

30.00

לכל  100ק״ג נוספים או חלק מהם ,עד למשקל כולל של טונה אחת

3.25

לכל טונה נוספת או חלק ממנה ,עד למשקל כולל של  100טונות

0.62

לכל  10טונות נוספות או חלק מהן ,עד למשקל של  1,000טונות

2.00

לכל  0ו טונות נוספות או חלק מהן

1.85

בתקנות הגנת הצומח )שימוש בתכשירים נובאקרון ,אזודרין ,סיאולן
30.00

ומטאציל( ,התשכ׳׳ח968'-ו  ,בתקנה )3ב( ,בעד מתן רישיון
8

)ח(

בתקנות הגנת הצומח )שימוש בפרתיון( ,התשל׳׳ב ,'1971 -בתקנה )2ד( ,בעד
מתן רישיון

)ט(

30.00

בתקנות הזרעים )מכירה( ,התשכ״ה ,'°1964-בתקנה - 19
)(1
)(2

בעד נטילת דוגמה

117.00

בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם ובאותו מקום

51.00

דוגמה מכמות הכוללת יותר מ־ 25שקים ,תוספת לכל  5שקים או חלק
מהם שלמעלה מ־25

)י(

2.25

בתקנות הזרעים)רישיונות מכירה( ,התשב״ח 1967-י ,בתקנה  ,9בעד מתן רישיון 839.00
י

)יא( בתקנות הזרעים )גידול זרעים מושבתים ומכירתם( ,התש״ך960-ו -
2י

)(1

בתקנה  - 30בעד אישור להפקה

839.00

)(2

בחלק א׳ לתוספת ,זרעי דגן -
בסעיף  3ו  -בעד הגשת בקשה ,לדונם

2.60

בסעיף  - 14בעד אישור זרעים ,לטונה -
זרעי יסוד או זרעים רשומים
לטונה זרעים מאושרים
)(3

39.00
32.00

בחלק ב׳ לתוספת ,םורגום מכלוא -
בסעיף  - 15בעד הגשת בקשה לאישור שדה לזרעי יסוד ומאושרים -
שטח השדה עד  4דונם  -לשדה

82.00

שטח השדה מעל  4דונם  -לכל דונם נוסף

30.00

ק״ת התשכ״ח ,עמי  ;1825התשנ״ט ,עמי .389
י ק״ת התשל״ב ,עמי  ;291התשנ״ט ,עמי .389
 '°ק״ת התשכ״ה ,עמי  ;446התשנ״ט ,עמי .389
״ ק״ת התשכ״ח ,עמי  ;224התשנ״ט ,עמי .389
י ק״ת התש״ך ,עמי  ;1448התשנ״ט ,עמי .389
2
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בסעיף  - 16בעד אישור זרעים -

)(4

)(5

)(6

)(7

)(8

)(9

זני מכלוא וקו עקר זברי  -לטונה

82.00

זרעי יסור  -לטונה

51.00

בחלק ג׳ לתוספת ,אגוזי אדמה -
בסעיף  - 16בער אישור שדה ,לדונם

7.95

בסעיף 7ו  -בעד אישור זרעים מושבתים ,לטונה

222.00

בחלק ד׳ לתוספת ,כותנה -
בסעיף  - 13בעד אישור שדה ,לדונם

3.90

בסעיף 4ו  -בעד אישור זרעים ,לטונה

67.00

בחלק ה׳ לתוספת ,תפוחי אדמה -
בסעיף  - 29בעד בדיקה של שדה ,לדונם

7.95

בסעיף  - 30בעד אישור זרעים ,לטונה

67.00

בחלק ו׳ לתוספת ,תירס -
בסעיף  - 22בעד רישום שדה ,בשטח שאינו עולה על  4דונם

82.00

בשטח שעולה על  4דונם ,לכל דונם נוסף

30.00

בסעיף  - 23בער אישור זרעים ,לטונה

82.00

בסעיף  - 19בעד בדיקת שדה ,לדונם

47.00

בסעיף  - 20בער אישור זרעים ,לטונה

2,986.00

בחלק ד לתוספת ,עגבניות -

בחלק ח׳ לתוספת ,תלתן אלכסנדרוני -
בסעיף  - 18בעד אישור שדה ,לדונם

3.10

בסעיף  9ו  -בעד אישור זרעים ,לטונה

82.00

) 00בחלק ט׳ לתוספת ,אספסת תרבותית -
בסעיף  8ו  -בעד אישור שדה ,לדונם

3.10

בסעיף  9ו  -בעד אישור זרעים ,לטונה

82.00

) (11בחלק י׳ לתוספת ,חסה -
בסעיף  - 15בער בדיקת שדה ,לדונם

36.50

בסעיף  6ו  -בעד אישור זרעים ,לקילוגרם

13.00

)2ו( בחלק י״א לתוספת ,מלון -
בסעיף  7ו  -בעד בדיקת שדה ,לדונם

7.95

בסעיף  8ו  -בער אישור זרעים ,לטונה

604.00

) (13בחלק י״ב לתוספת ,עשב רודוס -
בסעיף  - 15בעד בדיקת שדה ,לדונם

20.00

בסעיף  6ו  -בעד אישור זרעים ,לטונה

482.00

)4ו( בחלק י״ג לתוספת ,מלפפונים -

1014

)א(

בער אישור שדה ,לדונם

12.00

)ב(

בעד אישור זרעים ,לטונה

705.00
קובץ התקנות  ,6184ז־ באב התשם״ב16.7.2002 ,

בשקלים ח ד ש י ם

)יב( בתקנות הזרעים )גידול שתילים ומכירתם( ,התשכ״ד964-ו -
גו

בתוספת הראשונה  -בחלק בי ,שתילי הדר ,בסעיף 0ו  -בעד סימון עץ

39.00

בחלק גי  -שתילי ורדים ,בסעיף  - 14בעד כל שתיל שנבלל בתעודת משלוח

0.09

בחלק ה׳  -שתילי אבוקדו ,בסעיף  - 5בער אישור עץ ריבוי מסומן

.00ו5

בתוספת השניה -

)יג(

בעד אישור מכירה

39.00

בער אישור למשתלה מאושרת ,עד דונם אחד

60.00

לכל דונם נוסף או חלק ממנו

30.00

בתקנות הזרעים )גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו( ,התשל״ח8-ד9ו ,
4י

בתקנה - 40
)ו(

בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי -
עד  2דונם

81.00

תוספת לבל דונם נוסף

 3.00ו

)(2

בעד אישור למכירת ייתורים מושרשים ,לכל  00ו ייחודים או חלק מהם

0.66

)(3

בעד אישור למכירת ייתורים בלתי מושרשים ,לכל  100ייתורים או
0.28

חלק מהם
)יד( בתקנות הזרעים )גידול פקעות סייפן ומכירתן( ,התשל״ג972-ו  ,בתקנה - 22
5י

בעד מתן אישור לפקעות בגודל  10ואילך ,לכל  100פקעות מאושרות או חלק מהן 0.66
)טו( בתקנות מחלות בעלי חיים )סימון גמלים( ,התשכ״ב , 1962-בתקנה - 15
4י

36.50

בער ביצוע הסימון ,לכל ראש גמל

)טז( בתקנות מחלות בעלי חיים )תעודה וטרינרית( ,התשל״ה ,' 1975 -בתוספת ,בעד
ד

תעודה וטרינרית -
לבקר -
בעד ראש בקר אחד

36.50

בעד כל ראש בקר נוסף

 9.50ו

לצאן -
עד חמישה ראשי צאן

 92.00ו

בעד כל ראש צאן נוסף

19.50

אך לא יותר מאשר

375.00

לקבוצה עד שבעים וחמישה ראש בקר או ראש צאן

36.50

לכל ראש בקר או צאן בנפרד

2.80

בעלי חיים ליצוא -

בעלי חיים אחרים

• 29.50

ק״ת התשכ״ד ,עמי  1494ועמי  ;1789התשג״ט ,עמי .389
"י ק״ת התשל״ח ,עמי  ;1440התשג״ט ,עמי .389
1 5

ק״ת התשל״ג ,עמי  ;364התשנ״ט ,עמי .389

1 6

ק״ת התשכ״ב ,עמי  ;1718התשנ״ט ,עמי .389

״

ק״ת התשל״ה ,עמי  :914התשמ״ז ,עמי  ;85התשנ״ט ,עמי .389

קובץ התקנות  ,6184ז׳ באב התשם״ב16.7.2002 ,

015

בשקלים ח ד ש י ם

)יז(

בתקנות מחלות בעלי חיים )בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן( ,התש״ך־
960ו  ,בתקנה  - 5בעד טבילה או ריסוס של בל ראש צאן

1.95

,8

)יח( בתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי חיים( ,התשל״ד , '1974-בתקנה 3
י

בעד מתן רישיון

36.50

בתוספת
לבל ר א ש בשקלים ח ד ש י ם
אגרת הסגר
אגרת הסגר
בתחנת הסגר ב ע ד ש ה י י ה בתחנת
ע ד  8ימים הסגר מעל ל־ 8ימים

בקר לגידול ,פיטום

78.00

בקר לשחיטה

78.00

עגלים ועגלות יונקים

34.00

14.00
14.00

אגרת הסגר
במקום הסגר

30.00

22.00

7.75

14.00

גמלים ,ופרדים

78.00

15.50

22.00

סוסים

290.00

15.50

22.00

חזירים ,חמורים ,כבשים ועזים

34.00

7.75

14.00

כבשים ועזים לשחיטה

34.00

7.75

7.75

עופות ,יונים וציפורים

3.10

1.20

 2.25ולא

כלבים ,חתולים וקופים

121.00

15.50

אוגרים ,עכברים ,חולדות וחזירי ים

0.62

ארנבות ,שפנים וחיות פרווה

7.85

 482.00למשלוח
 60.00ולא יעלה על

 6.00ו 2,2למשלוח

 0.39ולא יעלה על
 69.00למשלוח
7.75

גוזלים

 7.75ולא יעלה על
 655.00למשלוח
 30.00למשלוח
לכל אלף או
חלק ממנו

אפרוחים וביצי דגירה

 30.00ולא יעלה

משלוח דבורים

 78.00למשלוח

חיות בר ממשפחת היונקים

 36.50ולא יעלה

על 1.00ו 5למשלוח

על  705.00למשלוח
)יט( בתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(,
התשמ״ח , °1988-בתקנה )9ב(  -בעד תעודת שחרור
2

״
2 0

6ו0ו

ק״ת ה ת ש ״ ך  ,עמי  ;150התשנ״ט ,עמי .389

ק״ת ה ת ש ל ״ ד  ,עמי  ;991ה ת ש ל ״ ט  ,עמי  ;720התשמ״ז ,עמי  ;101התשנ״ט ,עמי .389

ק״ת ה ת ש מ ״ ת  ,עמי  ;880התשנ״ט ,עמי .389

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6184ז׳ ב א ב ה ת ש ם ״ ב 16.7.2002 ,

בשקלים חרשים

)כ(

בתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר( ,התשל״ד974-ו'  ,בתקנה )3א( -
2

375.00

בעד היתר
בתקנה  ,8בעד מתן תעודת שחרור -
)(1

לבשר ,לכל טונה או חלק ממנה

)(2

לקרביים ,לכל טונה או חלק ממנה

36.50
192.00

)כא( בתקנות מחלות בעלי חיים )מיקרואורגניםמים ,תרכיבים ומעבירים(,
התשל״ה975-ו  ,בתקנה  - 4בעד מתן היתר ליבוא חד פעמי של תרכיב
22

148.00

או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים ,לכל היתר
)כב( בתקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות( ,התשי״ט959-ו ,
25

בתוספת ,בעד חיסון -
אבעבועות צאן

1.40

אנפלסמה

22.00

בבזיה

22.00

בבזיילה

22.00

ברוצלוזים לבקר

 3.00ו

ברוצלוזיס לצאן

5.75

בת שחפת)פרטוברקולוזיס( לצאן

 .95ו

דבר הבקר

1.40

דבר צאן

.40ו

כחול הלשון לצאן

1.20

בלבת לבקר

12.00

לפטוספירוזיס בקר

19.50

לפטוספירוזיס לכל בעל חיים אחר

 3.00ו

סימום מעיים)עם טטנוס(

4.70

סלמונלה בקר

9.00

שחור השוק)ירמת(

9.90

תיילריה

22.00

גמרת ,לכל ראש בקר ,כבש או עז

0ו3.

גמרת ,לכל בהמה אחרת

3.90

קדחת השקע האפריקאי -
לכל ראש צאן

.95ו

לבל ראש בקר

2.80
8.75

קדחת קיו
)כג( בתקנות מחלות בעלי חיים )רישום ,סימון והובלה של בקר( ,התשל״ו976-ו ,
24

בתקנה 6ו -
״
״
״
״

ק״ת התשל״ד ,עמי  ;1244התשמ״ז ,עמי  ;85התשנ״ט ,עמ׳ .389
ק־ת התשל״ה ,עמי  ;1338התשמ״ז ,עמי  ;83התשג״ט ,עמי .389
ק״ת התשי״ט ,עמי  ;638התשל״ט ,עמי  ;724התשנ״ט ,עמי .389
ק״ת התשל״ו ,עמי  ;2678התשמ״ז ,עמי  ;114התשנ״ט ,עמי .389

קובץ התקנות 84ו ,6ז׳ באב התשס״ב16.7.2002 ,

017

בשקלים חדשים
)ו(

בעד תעודת רישום -
שהוצאה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח

2.80

שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל

1.95

)(2

בער כפל תעודת רישום

34.00

)(3

בער תווית סימון -
שהוצמדה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח

3.30

שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל

2.80
32.50

בתקנה  - 29בעד היתר להובלת בקר
וכד( בתקנות מחלות בעלי חיים )סימון צאן( ,התשל״ט978-ו  ,בתקנה - 5
25

7.95

בעד ביצוע הסימון
)כה( בתקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הפה והטלפיים( ,התש״ך959-ו ,
26

בתקנה 0ו -
בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר )למעט בקר מגזע מקומי(
וחזירים

4.70

בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע מקומי

4.70

בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים

2.80

)בו( בתקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות( ,התשכ״ד964-ו'  ,בתקנה ו)5ג( -
2

בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר
 54.00ו

טרי או קפוא
בתקנה )69ג( -

 54.00ו

בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי
בתקנה )73א( -
בעד בדיקת משנה לבשר טרי ,לכל ק״ג

8ו0,

בעד בדיקת משנה לבשר קפוא ,לבל ק״ג

0.09

בתקנה )73ב( -
בתקנה - 0)79
בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי ,בעד ארנבת ,חזיר ,כבש או עז

154.00

בעד כל בהמה אחרת

 54.00ו

)בז( בתקנות הכלבת )החזקת כלבים ,חתולים וקופים במאורות בידור(,
התשי״ט , 1 959-בתקנה - 5
28

)ו(

בעד הובלה למאורת בידוד ,אם הובלה על־ידי פקח

64.00

)(2

בעד בידוד ,לכל יום

28.00

)כח( בתקנות הכלבת ) רישוי ותיסון( ,התשל״ר , 1974-בתקנה - 5
י2

)ו(
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
י ק״ת
25

26

27

28

2

8ו0ו

בעד רישיון לכלב שנותנת רשות מקומית

62.00

ואם הכלב מעוקר

.00ו3

התשל״ט ,עמי  396ועמי  ;1832התשנ״ט ,עמי .389
החשיך ,עמי  ;722התשנ״ט ,עמי .389
התשב״ד ,עמי  ;837התשמ״ז ,עמי  ;103התשנ״ט ,עמי .389
התשי״ט ,עמי  :1724התשמ״ז ,עמי  ;114התשנ״ט ,עמי .389
התשל״ד ,עמי  :723התשנ״ד ,עמי  ;143התשנ״ט ,עמי .389
קובץ התקנות  ,6184ז׳ באב התשם״ב16.7.2002 ,

בשקלים ח ד ש י ם

)(2

בעד חיסון

22.50

ואם הכלב מעוקר

11,50

)בט( בתקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי)מוצרי עוף(,
התשל״ז- 1976-
10

בתקנה  - 3בעד אישור המבקר ,בכתב ,למוצרי עוף בראוי ליצוא בהתאם לתקנות 29.50
בתקנה  1ו  -בער מתן כתב אישור למפעל שהוא משחטה בלבד
למפעל שאינו כולל משחטה
לכל מפעל אחר
בתקנה  - 20בער בדיקה ,לבל שעת בדיקה במפעל ושעת נסיעה אליו וממנו

52.00
107.00
165.00
26.00

בתקנה  - 0080בעד -
)(1

בדיקה בקטריולוגית  -ספירת חיידקים ,לדוגמה

)(2

בדיקת נוכחות סלמונלה ,סטפילוקוקים וכיוצא באלה ,חיידקים
לדוגמה/לסוג

36.50

)(3

בדיקה כימית ,לדוגמה

51.00

)(4

בדיקה היסטולוגיה ,לדוגמה

36.50

•)(5

)ל(

81.00

בדיקה לקיום שאריות אנטיביוטיקה ,לסוג אחד של אנטיביוטיקה,
לדוגמה

36.50

)(6

בריקה לשאריות הורמונים ,לדוגמה

51.00

)(7

בדיקה לשאריות חומרי הדברה ,לדוגמה

51.00

)(8

בדיקה לתכולת מים עודפים ,לדוגמה

12.00

)(9

בדיקה כימית -
א.

חלבון ,סידן ,זרחן ,מלח ,לדוגמה

36.50

ב.

 %מים ,לדוגמה

12.00

ג.

 %שומן ,לדוגמה

36.50

ד.

 %אפר ,לדוגמה

12.00

בתקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ושל תוצרת מן החי)ביצים(,
התשי״ח , 1958-בתקנה  ,15בעד אישור ,לתיבה
יג

0.38

)לא( בתקנות הדיג- "1937 ,
בתקנה  ,(3)2בעד רישיון דיג

 48.00ו

בתקנה 3)2א( ,בעד רישיון דיג בים בנרת

358.00

בתקנה 3)2ב( ,בעד רישיון דיג לשוטר

78.00

בתקנה  ,(10)2בער העתק רישיון דיג

78.00

בתקנה 2א) ,(7בעד רישיון לספינה לעסוק בדיג -
)א(

)ב(

לספינה הדגה בשיטות אחרות בים כנרת

ק ״ ת התשל״ז ,עמי  ;82התשנ״ה ,עמי  ;1310התשנ״ט ,עמי .389

5 0

י י

12

לספינה הדגה ברשתות עמידה)אמבטן( בים כנרת

ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1766התשנ״ט ,עמי .389

ע י י ר  ,1937תוס׳  ,2עמי  ;86ק״ת התשמ״ז ,עמי  ;78התשמ״ח ,עמי  ;874התשנ״ט ,עמי .389

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6184ז׳ ב א ב ה ת ש ם ״ ב 16.7.2002 ,

954.00

3,662.00

)ג(

לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי

91.00ו

)ד(

לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת ברשת הקפה

213.00

)ה(

למכמורתנים

,288.00ו

)ו(

50,609.00

לספינה הפועלת בדיג מרתקים

78.00

בתקנה 2א) - (8בעד העתק רישיון לספינה לעסוק בדיג ,שאבד או שנשמד

 7.00ו ו ,ו

בתקנה  ,(3)3בעד רישיון לפריקת דגים מספינות זרות
)לב( בצו הרופאים הווטרינרים )אגרות( ,התשנ״ג993-ו" -
)ו(

בעדרישיון

385.00

)(2

בער החלפת רישיון

94.00

)(3

בעד היתר זמני

94.00

)(4

בער חידוש היתר זמני

94.00

)לג( בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור דבש ומכירתו( ,התשל״ז977-ו ,
4ג

בסעיף - 14
)א(

לכל דבורית

30.00

)ב(

לכל דבורית שנוספה

30.00

)ג(

העברת דבורית למקום רעיה אחר

2.80

)לד( בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו(,
התשל״א ,"1971 -בתוספת השלישית -
בער היתר ל -
סיטונאי

742.00

קמעונאי

.00ו23

בעל מגרסה

231.00

יצרן של תערובת לבעלי חיים -
עד  5,000טונות לשנה

 .368.00ו

מ־ 5,000עד  30,000טונות ,לכל ,000ו טונות נוספות

35.00ו

מ־ 30,000עד  100,000טונות ,לכל  1,000טונות נוספות

88.00

מעל  ,100,000לכל  ,000ו טונות נוספות

39.00

מוצרי טחנות קמח ,לכל מוצר

328.00

מוצרי לוואי ומינרלים אחרים ,לכל מוצר

617.00

כוספות סויה וכותנה ,לכל מוצר

1,020.00

כוםפות אחרות ,לכל מוצר

454.00

מקרואלמנטים ותחליפי חלב ,לכל מוצר

1,020.00

מוצרי לוואי מן החי ,לבל מוצר

1,020.00

ויטמינים כתוספת למזון לבעלי חיים ,לכל מוצר

 ,020.00ו

ק״ת התשנ״ט ,עמי 89ג.
ק״ת ה ת ש ל ״ ז  ,עמי  ;2236התשנ״ט ,עמי 89ג.
ק״ת ה ת ש ל ״ א  ,עמי  ;518התשנ״ט ,עמי .389
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)לה( בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מדגריות( ,התשכ״ז967-ו" ,בסעיף 2א,
בעדמתןרישיון
)לו(

1,658.00

בוטל"

)לז( בתקנות זכות מטפחים ,התשל״ד , 1974-בתוספת -
8ג

בעד בקשה לרישום בספר הזכויות

103.00

אגרת פרסום

103.00

בעד פרסום של זכות עדיפה

103.00

בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות

103.00

בעד בקשת השגה על קביעת שם זן

.00ו5

בעד רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפחים ,לשנה אחת

03.00ו

תוספת לאגרה לקיום זכות מטפחים עקב הארכת מועד לתשלום אגרה

.00ו5

בער בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה

222.00

בער עותק תעודת זכות מטפחים

31.00

בעד בקשה לקבלת מסמך או אישור היוצא מאת הרשם או הלשכה ולא
36.50

נקבעה לה אגרה אחרת
בעד בקשה לתיקון ספר הזכויות או בל מסמך אחר או להשלמתם אם לא
נקבעה אגרה אחרת

36.50

בעד הגשת מסמכים בהליך על ריב

81.00

בעד נוסח מאושר מכל דבר בספר זבות מטפחים או מסמך אחר הפתוח לעיון

36.50

בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום בבעל זכות הזן

103.00

)לח( בתקנות הפיקוח על קידוחי מים ,התשט״ז955-ו'  ,בתוספת -
5

בעד מתן רישיון קדיחה

375.00

בעד רישיון לשינוי ציוד

280.00

)לט( בתקנות המים )רישיון להקמת מכון מים ורישומו( ,התשב״ו966-ו  ,בתקנה ,14
40

בעד רישיון הקמה ,אם ספיקתו של המכון היא -

)מ(

עד  50מ״ק/שעה

375.00

מעל  50מ״ק/שעה

503.00

בתקנות המים )אגרות עבור רישיונות( ,התשמ״ח ,•"1988-רישיונות שהוצאו
מאת נציב המים -
)(1

רישיון הפקה על פי סעיף  23לחוק -
כאשר רישיון ההפקה הינו לכמות מים שנתית של:
עד  100,000מ״ק

482.00

-

בין  100,000מ״ק ל־ 500,000מ״ק

964.00

-

 500,000ויותר

1,465.00

ק״ת התשכ״ז ,עמי  :1942התשנ״ט ,עמי .389
1 7

בוטל.

5 8

ק״ת התשל״ד ,עמי  :713התשמ״ז ,עמי  :100התשנ״ט ,עמי .389

4 0

ק״ת התשכ״ו ,עמי  :512התשריט ,עמי .389

״ ק״ת התשט״ז ,עמי  :164התשנ״ה ,עמי  :475התשנ״ט ,עמי .389
י" ק״ת התשמ״ח ,עמי  934ועמי  :1096התשנ״ט ,עמי .389
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-

כאשר רישיון ההפקה ניתן לגבי שני מיתקני הפקה או יותר -

תוספת לכל מיתקן הפקה מעל לשניים
-

121.00

כאשר רישיון ההפקה מכיל נספח צרכנים  -תוספת לכל צרכן

המפורט בנספח הצרכנים

44.00

)(2

בעד רישיון החדרה ,על פי סעיף  44לחוק

2,966.00

)(3

בעד העתק של רישיון החדרה

30.00

)מא( בתקנות היערות" ,בתוספת השניה -
ו.

בעד רישיון לתושבי כפרים להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער
לצורכי בניה ,שימוש ביתי וחקלאות

.2

2.60

בעד רישיון לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים שמורים ליער -
לתקופה שלא תעלה על חורש  -לכל ראש -

.3

)ו(

בקר

2.60

)(2

כבשים

0.89

)(3

עזים

0.28

רישיון להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער לצורכי מלאכה ומסחר -
5.30

)(1

לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד ,לכל טונה מטרית

)(2

לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד ,לבל טונה מטרית

5.30

)(3

לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי

5.30

)(4

לעצי הסקה ,לכל טונה מטרית

3.20

)(5

לפחמי עץ ,לכל טונה מטרית

30.00

)(6

לכל גרופית זית

0.58

)ד(

לכל שתיל זית משריש

1.10

)(8

לסיד ,לכל טונה מטרית

12.00

)(9

לסמוך עץ ,לכל טונה מטרית

5.30

) (10למוט של גדר ,לכל טונה מטרית

5.30

) 1ו( לעצים שאינם סמוכי עץ ומוטות של גדר ,לכל טונה מטרית

5.30

) (12לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי,
לכל טונה מטרית

3.20

רישיון לרעיית מקנה של זרים באזורים שמורים ליער -
לתקופה שלא תעלה על חודש  -לכל ראש -
)ו(

בקר

3.20

)(2

כבשים

1.10

)(3

עזים

0.28

רישיון להפיק תוצרת יער מאדמת יער שהיא רכוש פרטי לצורכי מלאכה
ומסחר -
)(1

5.30

לסמוך עץ ,לכל טונה מטריה

חוקי א״י .כ ר ך ג׳ ,ע מ י ) ע ( ) ,1754א(  ;1746ק״ת התשנ״ט ,עמי .389
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)(2

למוט של גדר .לכל טונה מטרית

5.30

)(3

לעצים שאינם סמובי עצים ומוטות של גדר ,לבל טונה מטרית

5.30
3.20

)(4

לעצי הסקה ,לכל טונה מטרית

)(5

עצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי,
לכל טונה מטרית

.6

3.20

)(6

לפחמי עץ ,לבל טונה מטרית

30.00

)(7

לסיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער ,לכל טונה מטרית

5.30

)(8

לסיד שנשרף בעזרת דלק שאינו תוצרת יער ,לכל טונה מטרית

5.30

)(9

לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד ,לכל טונה מטרית

5.30

) (10לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד ,לכל טונה מטרית

5.30

)1ו( לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי

5.30

) (12שיחי הדסים  -לבל ענף

0.58

) 3ו( לכל טונה של זרעים או חלק ממנה

51.00

רישיון לכרות עצים מוגנים ,לכל רישיון

36.50

)מב( בתקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני דבר סוסים( ,התשכ״א960-ו",
5.30

בתקנה  ,4בעד הרכבת חיסון ,לכל זריקה
)מג( בתקנות מחלות בעלי חיים )מניעת שאריות ביולוגיות( ,התש״ס, 2000-
44

346.00

בתקנה  ,5בעד כל בדיקה -
)מד( בתקנות מחלות בעלי חיים )הסדר יבוא מוצרי כוורת( ,התשמ״ב982-ו ,
45

39.00

בתקנה )2ד(  -בעד רישיון
)מה( בתקנות מחלות בעלי חיים )תכשירים כימיים( ,התשמ״ב982-ו  ,בסעיף - 20
46

)א(

בעד בקשה לרישום תכשיר

)ב(

בעד בדיקת תכשיר ,בהתאם להיקף הבדיקה

)ג(

1,117.00
מ־ 7,705.00עד 22,927.00
7.00ו 1,1

בער תעודת רישום

)ד(

בער אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה

742.00

)ה(

בעד תכנית בדיקת תכשיר

779.00

)מו( בתקנות הגנת הצומח )מניעת מחלת הטריסטזה( ,התשב״ב961-ו  ,בתקנה - 6
47

26.00

בעד בדיקת עץ

9.00

בעד סימון ורישום עץ
)מז( בתקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה( ,התש״ם980-ו ,
48

בתקנה  ,5בעד בקשה ל כ ל ו ל זן ברשימת הזנים

״
4 4

 28.00ו

ק״ת התשב״א ,עמי  ;87התשנ״ט ,עמי .389
ק״ת התש״ס ,עמי  ;449התשס״ב ,עמי .123

4 5

ק״ת התשמ״ב ,עמי  :1004התשנ״ט ,עמי .389

4 6

ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;1608התשמ״ז ,עמי  ;84התשנ״ט ,עמי .389

י" ק״ת התשב״ב ,עמי  :413ח ת עמ״ו ,עמי  ;2654התשנ״ט ,עמי .389
4 8

ק״ת התש״• ,עמי  ;1965התשנ״ה ,עמי  ;747התשנ״ט ,עמי .389
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)מח( בצו הפיקוח על מערכים ושירותים )הקמה והפעלה של משקי טיפוח,
הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות( ,התשמ״א981-וי" ,בסעיף 53א.
798.00

בעד רישיון
)מט( בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק בקר לשחיטה( ,התשמ״ג, 1983-
50

בסעיף 0ו ,בעד כל תעודת משלוח -
)ו(

לבקר שגילו עד  4חודשים ,מכפלה של מספר ראשי הבקר הרשומים
בתעודת המשלוח ב-

)(2

20.00

לבקר שגילו מ־ 4חודשים ומעלה ,מכפלה של מספר ראשי הבקר
הרשומים בתעודת המשלוח ב-

)נ(

39.00

בתקנות להגנת חיית הבר )כללים למתן היתר מיוחד לצידת צבי(,
385.00

התשמ״ו , 1986-תקנה  ,2בער מתן היתר לצידת צבי
51

)נא( בתקנות מחלות בעלי חיים )ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן( ,התשמ״ט."1989-
19.50

בתקנה 3א ,בעד אבחון לראש צאן לשנה
)נב( בתקנות מחלות בעלי חיים )הזרעה מלאכותית בצאן( ,התשי״ט988-ו",

1,463

בתקנה  ,9בעד בקשה להיתר
)נג( בתקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הגיוקםל( ,התש״ל , 19 70-בתוספת השניה -
54

סוג העופות

אפרוחים

מספר העופות

האגרה בשקלים חדשים

עד  2.5מיליון

24,476.00

מ־ 2.5מיליון עד  5.5מיליון

25,674.00

מ־ 5.5מיליון עד  0.5ו מיליון

27,344.00

מעל 0.5ו מיליון

 3.00ו 34,5

פרגיות

כל מספר

.00ו0,24ו

מטילות ביצי מאכל

כל מספר

.00ו 5

פטמים

עד  00,000ו

420.00

מ־00,000ו עד 300,000

.00ו 45

מעל 300,000

614.00

הודנים

כל מספר

4,096.00

הודים

עד  5,000ו

410.00

מעל  5,000ו

481.00

י ׳ ב ת מ ו ז ה ת ש ם ״ ב ) 20ב י ו נ י (2002
)חמ (3-1181

יצחק

ליר ור

המנהל הכללי ש ל משרד החקלאות
ק״ת ה ת ש מ ״ א  ,עמי  ;876ה ת ש מ ״ ג  ,עמי  ;674התשנ״ט ,עמי .389
ק״ת ה ת ש מ ״ ג  ,עמי  ;1721ה ת ש מ ״ א  ,עמי  ;2654התשנ״ט ,עמי .389
ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;1506התשנ״ט ,עמי .389
ק״ת התשמ״ט ,עמי  ,539עמי  1278ועמי  ;1305התשנ״ט ,עמי .389
ק״ת התשנ״ט ,עמי .181
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