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הודעת המקרקעין (אגרות) (מס'  ,)2התש"ע1346 ���������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס'  ,)2התש"ע1351 ����������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת שמאי מקרקעין (מס'  ,)2התש"ע1351 ������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס'  ,)2התש"ע1352 ��������������������������������������������������2010-
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו ,בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) ���������������� 1352
(שינוי סכומים) (מס'  ,)2התש"ע2010-
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס'  ,)2התש"ע1353 ������������������������������������������������������������������������ 2010-
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (מס'  ,)2התש"ע1354 ������������������������������������������������������������ 2010-
הודעת רישום שמות עסק (מס'  ,)2התש"ע1355 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת המדגמים (מס'  ,)2התש"ע1356 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-

הודעת המקרקעין (אגרות) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות המקרקעין (אגרות) ,התשל"ה( 1974-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומים

 .1עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י"ט בתמוז
התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

"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 העניין.
 .1שכירות ,שכירות משנה והעברתן -
(א)

(ב)

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– 116שקלים חדשים ,דין חלק של שנה
כדין שנה;

()2

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

הוגשה בקשה לרישום -
( )1של שכירות ושכירות משנה כאחד ,כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא
המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לעניין סעיף זה; או
()2

(ג)

של שכירות משנה ושכירות שלישית ,כשהשוכר הראשי הוא המדינה,
רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל ,ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור
בפסקה ( - )1תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור  116 -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– 116שקלים 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)

תיקון תנאי השכירות -
()1

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

_________
1
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()2

אם קוצרה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות
לתקופה שנגרעה;

()3

בכל מקרה אחר  116 -שקלים חדשים.

 .2משכנתה -
(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת ,או הגדלת סכום ההלוואה -
 116שקלים חדשים.
(ב)

בעד רישום כל אחד מאלה  116 -שקלים חדשים:
( )1העברת משכנתה;
( )2העברת מקרקעין כפוף 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 עיזבונו.

(ג)

רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:
()1

אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה  -פטור מכל אגרה;

()2

אם הכסף מופקד בלשכה  116 -שקלים חדשים.

 .3ירושה -
(א)

בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה  116 -שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף  14לחוק
חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט - 21949-פטור מכל אגרה.
(ג)

העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור
של יורש ,אם הוויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה  116 -שקלים
חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון,
או של זכות בהם הטעונה רישום ,על שם האפוטרופוס או מנהל העיזבון וגם
במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי 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 זכות במקרקעין מאפוטרופוס ,או ממנהל עיזבון ,ליורש על פי צו ירושה
  116שקלים 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.

 .4רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עיזבון -
עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך  116שקלים חדשים ,נוסף על כל אגרה אחרת
המשתלמת לפי תוספת זו ,ואולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם
אחת בלבד.
________
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 .5פיצול (פרצלציה) ואיחוד -
(א)

בעד פיצול  116 -שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול.

(ב) בעד איחוד  116 -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)

(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

רישום בית משותף -
()1

בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים

116

()2

בעד רישום הבית כאמור ,לגבי כל דירה

69

()1

בעד הבקשה לתיקון צו רישום

116

()2

עם הגשת טענות

116

()3

לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

69

תיקון צו רישום -

ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -
()1

בעד הבקשה לביטול

116

()2

עם הגשת טענות

116

()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 הוועדה
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.

רישום תקנון מוסכם -
()1

בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף  62לחוק

116

()2

בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

116

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.

 .7נסחים והעתקים מפנקסים ומסמכים ומידע ממוחשב אחר -
(א) בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות
או
מסמך הקשור בו -
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בשקלים חדשים

ל– 20דפים או חלק מהם   

66

לכל  הדפים הנוספים     

66

(א )1בעד נסח מרוכז של הדירות בבית משותף      -
ל– 20דפים או חלק מהם    

116

לכל הדפים הנוספים

116

(ב)

צפייה במידע על רישום כל נכס או זכות   

10

(ג)

בקשה לנסח מאושר  מרישום כל נכס או זכות שנצפה ושהוגשה
לספק שירותי מידע אלקטרוני בתוך שעה מן הצפייה   -
ל– 20דפים או חלק מהם    

56

לכל הדפים הנוספים           

66

(ד) בקשה לנסח מרוכז של הדירות בבית משותף שנצפה ,ושהוגשה
לספק שירותי מידע אלקטרוני בתוך שעה מן הצפייה   -
ל– 20דפים או חלק מהם

105

לכל הדפים הנוספים                                                        

116

מידע ממוחשב אחר  -בעד כל שירות        

116

(ה)

 .8עיון  -
בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון                         

66

 .9תיקון בפנקס -
(א) תיקון בפנקס ,על פי צו של מפקח כאמור בתקנה  90לתקנות המקרקעין (ניהול
ורישום) ,התש"ל( 31969-להלן  -תקנות הרישום) ,אם הטעות נגרמה בעטיו של
הרשם  -פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר  116 -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.

 .10ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -
(א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד  236 -שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע
יותר מעובד אחד  -תוספת של  236שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.
(ב) אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים  -תיגבה מלוא האגרה
לגבי כל מקום וכל תיק.
 .11רישום זיקת הנאה -
(א) בעד רישום זיקת הנאה  116 -שקלים חדשים ,בעד כל רישום לגבי החלקה
הכפופה ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.
________
3
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(ב) בעד מחיקת רישום זיקת הנאה  -בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה
ובעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית  69 -שקלים חדשים.
 .12רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין -
 2%משוויים של המקרקעין או של הזכות.
 .13הערת אזהרה -
(א)

(ב)

בעד רישום הערת אזהרה -
()1

בעד כל רישום  116 -שקלים חדשים;

()2

היה נושא הערת האזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
המשותפים והבית נבנה על כמה חלקות  116 -שקלים חדשים בעד רישום
הערת האזהרה על כל החלקות;

()3

היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך כמה בתים שהוקמו או יוקמו על
כמה חלקות  116 -שקלים חדשים ,ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את
ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

בעד מחיקת הערת אזהרה ,על פי בקשת הצדדים  69 -שקלים חדשים.

 .14הערה על הגבלת כשרות -
          בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות ,בעד כל רישום  116 -שקלים חדשים.
 .15הערה על הצורך בהסכמה -
(א)

בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל רישום  116 -שקלים חדשים.

(ב)

בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל מחיקה  69 -שקלים חדשים.

 .16אגרת בקשה -
(א) בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם (למעט בקשה לנסח רישום)
  30שקלים חדשים ,נוסף  על האגרה 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.
 .17שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -
(א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת  116 -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.

 .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  69 -שקלים חדשים.
________
4
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ס"ח התשט"ז ,עמ' .94

קובץ התקנות  ,6905כ"ג בתמוז  התש"ע5.7.2010 ,

 .20רישום זכות קדימה -
(א)

בעד רישום זכות קדימה ,לכל רישום  116 -שקלים חדשים.

(ב) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה ,לכל מחיקה  69 -שקלים חדשים.
 .21כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו  116 -שקלים חדשים".
ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-648

הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ד) לתקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) ,התשל"ז1977-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח תקנות  1ו– 2לתקנות החל ביום י"ט
בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

"אגרת רישיון

 .1האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף  5לחוק,
היא  966שקלים חדשים.

אגרה שנתית

( .2א) האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם ,כאמור בסעיף (6א) לחוק
היא בסכום של  966שקלים חדשים.

הגדלת סכומים

(ב) בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר ,ישלם שליש
האגרה השנתית".
ט"ו בתמוז התש"ע ( 27ביוני )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-662

__________
1

ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1724התשמ"ז ,עמ'  ;1278התש"ע ,עמ' .352

הודעת שמאי מקרקעין (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (46ג) לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ"ג( 11963-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח תקנה (46א) לתקנות החל ביום י"ט הגדלת סכומים

בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:
"(א)

אלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים

 .1רישום בפנקס (תקנה )2

539

 .2בחינות (תקנה - )7
  (א)

בחינות מוקדמות ,לכל נושא

271

  (ב)

בחינות סופיות ,לכל נושא

321

__________
1

ק"ת התשכ"ג ,עמ'  ;1443התשמ"ז ,עמ'  ;1278התש"ע ,עמ' .357

קובץ התקנות  ,6905כ"ג בתמוז  התש"ע5.7.2010 ,
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בשקלים חדשים

 .3בקשה לפטור מבחינות (תקנה  ,)15לכל נושא

133

 .4רישום כמתמחה (תקנה )17

133

 .5אישור גמר התמחות (תקנה )25

133

 .6בקשה לקיצור תקופת ההתמחות (תקנה )28

133

ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-320

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון)
(מס'  ,)2התשל"ג( 11973-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה (2א) לתקנות החל ביום י"ט
בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:
"(א)

בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד–פעמית כמפורט להלן:
האגרה בשקלים חדשים

 .1רישיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק

966

 .2רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק

2,419

 .3רישיון לתאגיד לפי סעיף  13לחוק או לסניף של תאגיד כאמור

2,419

 .4רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
      לפי סעיף (18א) לחוק

2,419

 .5רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

"119

ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
(חמ )3-1172

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1540התשמ"ז ,עמ'  ;1240התש"ע ,עמ' .357

1

הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו ,בהתנגדות
לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בהתאם לתקנה  7לתקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו,
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) ,התשנ"ח( 11998-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב השינוי במדד ,יהיו סכומי האגרה שבתוספת לתקנות החל ביום י"ט בתמוז התש"ע
( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

__________
1
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ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;996התש"ע ,עמ' .351

קובץ התקנות  ,6905כ"ג בתמוז  התש"ע5.7.2010 ,

"תוספת
(תקנה )7

אגרת בקשה ואגרות הארכה
סכום האגרה
בשקלים חדשים

()1

אגרת בקשה (תקנה (2ב)())5

1,019

()2

אגרת הארכה (תקנה (7א)())1

2,737

אגרת הארכה (תקנה (7א)(- ))2
(א)

לפני תום שנת הארכה ראשונה

3,284

(ב)

לפני תום שנת הארכה שניה

3,941

(ג)

לפני תום שנת הארכה שלישית

4,729

(ד)

לפני תום שנת הארכה רביעית

5,675

()3

אגרת התנגדות (תקנה (3א))  -האגרה שנקבעה לעניין סעיף 30
לחוק ובתקנות נוהלי הלשכה

685

()4

בקשה לביטול (תקנה  - )4כפל אגרת התנגדות כאמור
בפסקה ( )3לפי תקנה  103לתקנות הלשכה

"1,370

ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
גיא רוטקופף
(חמ )3-2846
                                                                                המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ג) לתקנות השותפויות (רישום ואגרות)( 1להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

הגדלת סכומים

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים או
באחוזים

 .1בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
(א)

בשותפות כללית

486

(ב)

בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

486

על ההון המוגבל שעד  300,000שקלים חדשים

 1%אך לא פחות
מ–486

_________
1

חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1950ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1269התשס"א ,עמ'  ;1053התש"ע ,עמ' .395
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בשקלים חדשים או
באחוזים

(ג)

על ההון המוגבל שמעל  300,000שקלים חדשים  
ועד  980,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון המוגבל שמעל  980,000שקלים חדשים

0.1%

בשותפות מוגבלת זרה

486
 1%אך לא פחות
מ–486

 .2בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל  -על סכום הגדלת
ההון המוגבל שעד  300,000שקלים חדשים
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  300,000שקלים חדשים
ועד  980,000שקלים חדשים

0.6%

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  980,000שקלים חדשים

0.1%
לפי תעריף שנקבע

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

43

 .5בעד צילום מסמך ,לכל עמוד

1.00

 .6אגרה שנתית לשותפות רשומה ,שתשולם בעד כל שנה חוץ
מהשנה שבה נרשמה -

717

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

1,212
לפי השיעור שבתוקף
בעת התשלום"

ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-905

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (מס'  ,)2התש"ע―2010
בתוקף סמכותי 1לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) ,התשל"ג-
( 21973להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום י"ט בתמוז
התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

"תוספת
(תקנה )2

האגרה בשקלים
חדשים

 .1בעד תובענה בענייני נישואין ,גירושין ,שלום בית ,מזונות,
אפוטרופסות ,החזקת ילדים ואימוץ

218.81

 .2בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק

153.63

__________
1
2
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י"פ התשס"ב ,עמ' .2032
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1280התשמ"ח ,עמ'  ;542התשנ"ט ,עמ'  ;516התש"ע ,עמ' .412

קובץ התקנות  ,6905כ"ג בתמוז  התש"ע5.7.2010 ,

האגרה בשקלים
חדשים

 .3בעד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין שניתן במעמד
צד אחד

175.57

 .4בעד הליך ביניים וסעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת
התובענה העיקרית

109.72

 .5בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

218.81

 .6בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

4.35

 .7בעד כל עניין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי
תוספת זו

153.63

 .8בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

"43.85

ט' בתמוז התש"ע ( 21ביוני )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1691

הודעת רישום שמות עסק (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ג) לתקנות רישום שמות עסק( 11935 ,להלן  -התקנות) ,אני
מודיע לאמור:
 .1עקב העלייה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

הגדלת סכומים

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
האגרה בשקלים חדשים

 .1עם הגשת בקשה לרישום שם עסק

243

 .2עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום

243

 .3בעד כל תעודת רישום

119

 .4בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

43

 .5בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
רשומה ,לכל עמוד

2

 .6צילום ,לכל עמוד

1

 .7אישור צילום ,לכל עמוד

"2

ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
גיא רוטקופף
(חמ )3-1387
                                                                               המנהל הכללי של משרד המשפטים
__________
1

ע"ר  ,1935תוס'  ,2עמ'  ;640ק"ת התשמ"ג ,עמ'  ;9התשמ"ז ,עמ'  ;1241התשס"ט ,עמ'  ;334התש"ע ,עמ' .516
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הודעת המדגמים (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות המדגמים( 1להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי אגרות

.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כך:

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים

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

178

( .1א)

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

377

 .2עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם,
או להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה
לפי תקנות  )2(31ו– ,)2(33לכל חודש או חלק ממנו

65

 .3עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר ,לתיקון הפנקס ,לתיקון טופס
הבקשה ,לרישום שם בעל חדש ,לשינוי שם בעל ,לשינוי מען
למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים  43ו–44
לפקודה ותקנות  41עד 46

57

( .4א)

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

731

(ב)

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

731

 .5בעד הארכת תקופת הגנה -
(א)

על פי סעיף  )2(33לפקודה

408

(ב)

על פי סעיף  )3(33לפקודה

810

 .6בעד אישור כל מסמך ,תעודה ,תעודה לצורכי בירור משפטי או
נסח מתוך הפנקס ,לפי סעיפים  32ו– 40לפקודה ותקנה 55

45

 .7בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר ,לפי סעיף )2(35
לפקודה ,לכל עמוד

    3.1

( .8א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  ,64בעד כל עניין

227

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי תקנה 48

144

(ב)

 .9עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה  ,54לכל חודש או חלק ממנו
 .10אגרת פרסום

65
דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות"

ט"ו בתמוז התש"ע ( 27ביוני )2010
מאיר נועם
(חמ )3-375
                                                                                   רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר
__________
1
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חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1957התש"ע ,עמ' .397

קובץ התקנות  ,6905כ"ג בתמוז  התש"ע5.7.2010 ,
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