רשומות

קובץ התקנות
כ"ג בטבת התשע"א

6959

 30בדצמבר 2010
עמוד

תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה) (תיקון) ,התעש"א420 ��������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א420 ��������������������� 2010-
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א420 �������������������������������������� 2010-
הודעת הכניסה לישראל ,התשע"א421 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת האזרחות ,התשע"א422 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת השמות ,התשע"א423 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת הדרכונים ,התשע"א424 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשע"א426 ���������������������������������������������������2010-
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו ,בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול)
(שינוי סכומים) ,התשע"א428 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס'  ,)2התשע"א429 ����������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת שמאי מקרקעין ,התשע"א430 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2010-
הודעת המתווכים במקרקעין ,התשע"א430 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-

תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (88א)( )9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז ,11967-אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 5

.1

בתקנה  5לתקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה) ,התש"ע-
 ,22010במקום "עד יום כ"ג בטבת התשע"א ( 30בדצמבר  ")2010יבוא "עד יום כ"ח בסיוון
התשע"א ( 30ביוני .")2011

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1910

יעקב נאמן
שר המשפטים

_________
1
2

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התש"ס ,עמ' .282
ק"ת התש"ע ,עמ' .1014

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה) (הוראת שעה)
(תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 57א(ב)( )2ו–57ו לפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה),
בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובהתייעצות עמו ,ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון שם

.1

ביטול תקנה 9

 .2תקנה  9לתקנות העיקריות  -בטלה.

בשם תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) ,התשס"ו-
( 22006להלן  -התקנות העיקריות) ,המילים "(הוראת שעה)"  -יימחקו.

ט"ז בטבת התשע"א ( 23בדצמבר )2010
(חמ )3-3587

יעקב אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

_________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשנ"ז ,עמ'  ;180התשס"ג ,עמ'  ;100התשס"ה ,עמ' .456
ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;616התש"ע ,עמ' .590

צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (17ב) לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,11952-ולאחר התייעצות
עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

.1

בסעיף  2לצו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) ,התשס"ה-
 ,22005במקום "עד ליום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר  ")2010יבוא "עד יום י"ח בטבת
התשע"ג ( 31בדצמבר .")2012

ט"ו בטבת התשע"א ( 22בדצמבר )2010
(חמ )3-2597

אליהו ישי
שר הפנים

_________
1
2

420

ס"ח התשי"ב ,עמ' .357
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;1010התשס"ו ,עמ'  ;992התשס"ז ,עמ'  ;470התשס"ח ,עמ'  ;270התשס"ט ,עמ' .926

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

הודעת הכניסה לישראל ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א(ה) לתקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד( 1974-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2010לעומת המדד שפורסם בחודש הגדלת סכומי
אוקטובר  ,2009יהיה נוסח חלק א' שבתוספת לתקנות ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א אגרות

( 1בינואר  ,)2011כלהלן:
"חלק א' :אגרות בעד בקשות לשירותים
טור א'
האגרה בשקלים חדשים

טור ב'
האגרה בדולרים

 .1אשרה ורישיון לישיבת ארעי
מכל הסוגים למעט מסוג א1/

170

25

 .2אשרה ורישיון לישיבת מעבר

85

17

 .3אשרה ורישיון לישיבת ביקור
מסוג ב1/

170

25

 .4אשרה ורישיון לישיבת ביקור
מסוג ב 2/כשהמבקש איננו
בעל דרכון של אחת המדינות
המפורטות בסעיף  2לחלק ב'

85

17

 .5אשרה ורישיון לישיבת ביקור
מסוג ב 3/או ב4/

85

17

השירות המבוקש

 .6אשרה ורישיון לישיבת קבע

6א .אשרה ורישיון לישיבת קבע
לבן זוגו של בעל אשרה
ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף
(2א)( )4לחוק ,שתשולם בשני
תשלומים:

 670ובעת קבלת
רישיון הקבע 85
שקלים חדשים
נוספים לכל נפש
הכלולה ברישיון

 100ובעת קבלת
רישיון הקבע 13
דולרים נוספים לכל
נפש הכלולה ברישיון

2,675

( )1במועד הגשת הבקשה

1,525

( )2במועד קבלת אשרה ורישיון

1,150

אין בהוראות פרט זה כדי  
לגרוע מכל אגרה שתידרש
לפי תקנות  אלה בפרק הזמן
שבין המועדים האמורים.
 .7אשרת חוזר

85

17

 .8החלפת רישיון הישיבה -
_________
1

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1517התש"ע ,עמ'  ;300התשע"א ,עמ' .126

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

421

השירות המבוקש

( )1מסוג כלשהו ברישיון לישיבת
קבע

טור א'
האגרה בשקלים חדשים

טור ב'
האגרה בדולרים

 670ובעת קבלת
רישיון הקבע 85
שקלים חדשים
נוספים לכל נפש
הכלולה ברישיון

 100ובעת קבלת
רישיון הקבע 13
דולרים נוספים לכל
נפש הכלולה ברישיון

( )2מסוג ב 2/לרישיון מסוג ב4/

85

17

( )3כל החלפת רישיון אחרת

170

25

 170בעד כל תקופת
הארכה

 25בעד כל תקופת
הארכה

250

40

 .9הארכת רישיון ישיבה מכל
הסוגים
 .10אשרת כניסה או אשרת חוזר
הניתנת בתחנת גבול והמבקש
איננו בעל דרכון של אחת
מהמדינות המפורטות בתקנה
 ,)2(3תוספת של
 .11בוטל.

 .12אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב 85 2/בתוספת  35שקלים
ל– 10נפשות ומעלה
חדשים לכל נפש

 17בתוספת  5דולרים
לכל נפש

 .13מסמך לפי תקנה  ,8פרט למסמך
כאמור הניתן עם אשרת עולה או
עם אשרה לישיבת ארעי מסוג
א1/

170

25

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

250

"40

י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
אמנון בן–עמי
(חמ )3-600
                                                                              ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים
                                                               וראש רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
                                                                       במשרד הפנים

הודעת האזרחות ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב(ה) לתקנות האזרחות ,התשכ"ט( 11968-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומי
אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2010לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר
 ,2009יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר ,)2011
כלהלן:

_________
1

422

ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;19התש"י ,עמ'  ;462התש"ע ,עמ' .301

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

"תוספת
(תקנה )9
טור א'
האגרה בשקלים
חדשים

טור ב'
האגרה בדולרים

 .1תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

85

17

 .2אישור או תעודה המעידה על אי–הקניית אזרחות ישראלית

85

17

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

85

17

 .4ויתור על אזרחות ישראלית

335

50

השירות המבוקש

 .5בקשה להתאזרחות

170

5א .התאזרחות לפי סעיף  7לחוק ,לבן זוגו של אזרח ישראלי
או של מי שיבקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף
(5א) לחוק או הפטור מהם ,שתשולם בשני תשלומים:

1,525

()1

במועד הגשת הבקשה

()2

במועד קבלת אזרחות ישראלית

25

865
660

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק
הזמן שבין המועדים האמורים ,לפי תקנות הכניסה לישראל,
התשל"ד".1974-
י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
אמנון בן–עמי
(חמ )3-649
                                                                           ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים
                                                               וראש רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
                                                                       במשרד הפנים

הודעת השמות ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ד) לתקנות השמות ,התשל"ה( 11975-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2010לעומת המדד שפורסם בחודש הגדלת סכומי
אוקטובר  ,2009יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר אגרות

 ,)2011כלהלן:

"תוספת
(תקנה )7
טור א'
השירות המבוקש

.1
.2

בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 13 ,10
רישה ו–17ב לחוק
הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו
פקעו ,לפי סעיפים  6ו– 7לחוק -

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

110

_________
1

ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;713התשס"ט ,עמ'  246ועמ' .483

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

423

טור א'
השירות המבוקש

.3

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

א .הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי

פטור

ב .כל הודעה נוספת
תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה -
א .תעודה ראשונה מיד עם השינוי
ב .כל תעודה נוספת

110
פטור
"15

י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
אמנון בן–עמי
(חמ )3-883
                                                                           ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים
                                                               וראש רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
                                                                       במשרד הפנים

הודעת הדרכונים ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ד) לתקנות הדרכונים ,התש"ם( 11980-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
.1
הגדלת סכומי
אגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2010לעומת המדד שפורסם בחודש
אוקטובר  ,2009יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר
 ,)2011כלהלן:

"תוספת
(תקנה )7

טור א'
השירות המבוקש

.1

דרכון ליחיד או ליחיד עם
ילדים

265

230

180

.2

דרכון לקטין

130

-

-

.3

דרכון עם מספר עמודים כפול

420

370

285

.4

(א) תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים

265

230

180

130

-

-

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים ,לשימוש
חד–פעמי לשם יציאה
_________מישראל וחזרה אליה
1

424

טור ב'
סכום האגרה

טור ד'
טור ג'
אגרה מוזלת
אגרה מוזלת
למשלמים באמצעות למשלמים באמצעות
האינטרנט או משלוח האינטרנט או משלוח
הבקשה בדואר
הבקשה בדואר
בחודשים מרס עד בחודשים נובמבר עד
פברואר
אוקטובר
בשקלים חדשים

ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1510התשס"ט ,עמ'  ;247התש"ע ,עמ'  642ועמ' .992

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה

טור ד'
טור ג'
אגרה מוזלת
אגרה מוזלת
למשלמים באמצעות למשלמים באמצעות
האינטרנט או משלוח האינטרנט או משלוח
הבקשה בדואר
הבקשה בדואר
בחודשים מרס עד בחודשים נובמבר עד
פברואר
אוקטובר
בשקלים חדשים

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )2לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים

130

115

90

.5

תעודת מעבר לקטין

130

-

-

.6

(א) דרכון לבגיר המונפק
בתחנת גבול עד 24
שעות לפני מועד יציאת
המבקש מישראל

תוספת של
790

-

-

(ב) דרכון לקטין המונפק
בתחנת גבול עד 24
שעות לפני מועד יציאת
המבקש מישראל

תוספת של
395

-

-

.7

הארכת תוקף של דרכון או
תעודת מעבר

פטור

-

-

.8

הארכת תוקף של דרכון או
תעודת מעבר בתחנת גבול

315

-

-

.9

הכנסת שינויים בדרכון או
בתעודת מעבר

פטור

-

-

.10

מסמך נסיעה לבגיר במקום
מסמך נסיעה שנגנב ,אבד,
הושמד ,הושחת או שונה -

.11

(א)

כשמסמך הנסיעה
הקודם היה דרכון או
תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק

תוספת של
420

-

-

(ב)

כשמסמך הנסיעה
הקודם היה תעודת
מעבר לפי סעיף (2ב)()2
לחוק

תוספת של
210

-

-

מסמך נסיעה לקטין במקום
מסמך נסיעה שנגנב ,אבד,
הושמד ,הושחת או שונה -

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

425

טור ב'
סכום האגרה

טור א'
השירות המבוקש

כשמסמך הנסיעה
הקודם היה דרכון או
תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק

(א)

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם
היה תעודת מעבר לפי
סעיף (2ב)( )2לחוק
י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010

טור ד'
טור ג'
אגרה מוזלת
אגרה מוזלת
למשלמים באמצעות למשלמים באמצעות
האינטרנט או משלוח האינטרנט או משלוח
הבקשה בדואר
הבקשה בדואר
בחודשים מרס עד בחודשים נובמבר עד
פברואר
אוקטובר
בשקלים חדשים

תוספת של
210

-

-

תוספת של
210

-

"-

אמנון בן–עמי
(חמ )3-692
                                                                           ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים
                                                               וראש רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
                                                                       במשרד הפנים

הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א(ג) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות) ,התשכ"ח( 11968-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת השנייה לתקנות החל ביום
כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:

"תוספת שנייה
(תקנה )6
בשקלים חדשים

 .1עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף (11א) לחוק בעד  50התביעות
הראשונות שבבקשה

1,046

1א .אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה לפטנט החל מהתביעה
ה–51

513

עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים (73א) 170 ,ו–171
לחוק או תקנות (146א) ו–(149א)

233

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

233

(ג)

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

233

(ד)

עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף  69לחוק

233

( .2א)

_________
1
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ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התשנ"ו ,עמ'  ;951התש"ע ,עמ'  ,318עמ'  350ועמ' .1374

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

בשקלים חדשים

 .3עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט ,לפי תקנה (35א)

700

 .4עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד(ג) ו– 164לחוק או בקשה לפי תקנות
(5א) או (87ג) להארכת כל מועד ,בעד כל חודש או חלק ממנו

62

עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד מהסעיפים
(73 ,67 ,61 ,30 ,25ג)(124 ,117 ,ב) 170 ,133 ,ו– 171לחוק וכן תקנות
 100 ,81ו–195

700

( .5א)

(ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי סעיף  159או
השגה לפי סעיף  161לחוק או לפי תקנה  42או (46א)

700

(ג)

עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים  29או  65לחוק

700

(ד)

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

700

 .6אגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
(א) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן
הפטנט ,עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

153

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

311

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

1,869

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

3,896

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

4,674

(ו)

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

10,132

 .7אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק

1,046

 .8אגרת מסירה לפי סעיף 48ב(א) לחוק

546

 .9עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק או לבטל ביטול
לפי סעיף 21ב לחוק

233

 .10עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה ,לכל חודש או
חלק ממנו

43

( .11א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום כעורך  
פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,וכן עם הגשת הבקשה להירשם
כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק

171

(ב)

אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק

 .12בעד אישור או העתק או כל מסמך ,תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
סעיף (168ב) לחוק

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

171
43

427

בשקלים חדשים

( .13א) בעד צילום פירוט ,שרטוט או כל מסמך ,לפי סעיף (168ב) לחוק,
לכל עמוד
(ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה ,לפי סעיף (168ב)
לחוק ,לכל עמוד
(ג) נדרש הצילום בתוך שבוע -
( )1לכל עמוד מחמשת העמודים הראשונים
( )2לכל עמוד נוסף
 .14אגרת פרסום

3.10
6.20

31
6.20
דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות"

י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-884

הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו ,בהתנגדות
לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים) ,התשע"א2010-
  בהתאם לתקנה  7לתקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו,
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) ,התשנ"ח( 11999-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב השינוי במדד ,יהיו סכומי האגרה שבתוספת לתקנות החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
סכום האגרה
בשקלים חדשים

()1

אגרת בקשה (תקנה (2ב)())5

1,038

()2

אגרת הארכה (תקנה (7א)())1

2,789

אגרת הארכה (תקנה (7א)(- ))2
(א)

לפני תום שנת הארכה ראשונה

3,346

(ב)

לפני תום שנת הארכה שנייה

4,016

(ג)

לפני תום שנת הארכה שלישית

4,818

(ד)

לפני תום שנת הארכה רביעית

5,783

()3

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

698

()4

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

1,396

י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
גיא רוטקופף
(חמ )3-2846
_________
                                                                                המנהל הכללי של משרד המשפטים
1

428

ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;996התש"ע ,עמ' .351

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס'  ,)2התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (47ג) לתקנות רואי חשבון  ,התשט"ז( 11955-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה (47א) לתקנות החל ביום כ"ה הגדלת סכומים

בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
"(א) ואלה האגרות שיש לשלם:
( )1בחינות -

()2

בשקלים חדשים

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

398

(ב) בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב',
וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות
השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

733

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

122

(ד) ערר על בחינה

733

התמחות -
(א) בקשה להירשם כמתמחה

122

ואולם 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.
(ב)

בקשה לשחרור מחובת התמחות

()3

בקשה לרישיון רואה חשבון

()4

אגרה שנתית -

122
987

(א) לרואה חשבון שביום  31בדצמבר בשנה שקדמה לשנת
התשלום (להלן  -המועד הקובע) טרם חלפו  3שנים מיום
קבלת רישיונו

512

(ב) לרואה חשבון שבמועד הקובע חלפו  3שנים ויותר
מיום קבלת רישיונו

717

(ג)

לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר

205

(ד) רואה חשבון ,שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה לא יאוחר מ– 31בינואר
של שנה מסוימת ,שאינו רוצה לשמש רואה חשבון באותה שנה ,יהיה פטור
_________
1

ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;34התשמ"ז ,עמ'  ;1239התשס"ב ,עמ'  ;264התש"ע ,עמ'  ;396התשע"א ,עמ' .79

קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,

429

מתשלום אגרה שנתית לגבי אותה שנה ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר
למועצת רואי חשבון שהוא רוצה להמשיך ולשמש רואה חשבון".
י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
גיא רוטקופף
(חמ )3-665
                                                                                   יושב ראש מועצת רואי חשבון

הודעת שמאי מקרקעין ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (46ג) לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ"ג( 1963-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

הגדלת סכומים

.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח תקנה (46א) לתקנות החל ביום כ"ה
בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
"(א)

אלה האגרות שיש לשלם:

בשקלים חדשים

551

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

בחינות מוקדמות ,לכל נושא

277

  (ב)

בחינות סופיות ,לכל נושא

328

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

136

 .4רישום כמתמחה (תקנה )17
 .5אישור גמר התמחות (תקנה )25
 .6בקשה לקיצור תקופת ההתמחות (תקנה )28
 .7אגרה שנתית לשמאי מקרקעין

136
136
136
"814

י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-320

__________

ק"ת התשכ"ג ,עמ'  ;1443התשמ"ז ,עמ'  ;1278התש"ע ,עמ'  357ועמ' .1351

1

הודעת המתווכים במקרקעין ,התשע"א2010-
    בתוקף סמכותי לפי תקנה (12ה) לתקנות המתווכים במקרקעין ,התשנ"ז   1997-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומים

.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן ,נוסח תקנה (12א) לתקנות הוא מיום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
"(א) אלה האגרות שישולמו:
בשקלים חדשים
בעד -
()1

בחינה  -ראשונה או חוזרת

460

()2

אגרה חד–פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

930

()3

אגרה שנתית לחידוש רישיון

"450

י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
(חמ )3-2758

__________
1
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ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;1078התש"ע ,עמ' .397

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים
קובץ התקנות  ,6959כ"ג בטבת התשע"א30.12.2010 ,
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