רשומות
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מסי  ,(2התשע״ב2011-

392

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מסי  ,(3התשע״ב2011-

393

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מסי  ,(4התשע״ב2011-
צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מסי  ,(5התשע״ב2011-
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תקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים( )תיקון( ,התשע״ב2011-

394

תקנות הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק( ,התשע״ב2011-

395

הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות( ,התשע״ב2011 -
הודעת הנוטריונים )שכר שירותים( ,התשע״ב2011-

396
396

הודעת הכניסה לישראל ,התשע״ב2011-

400

הודעת האזרחות ,התשע״ב2011-

401

הודעת השמות ,התשע״ב2011-

402

הודעת המקרקעין )אגרות( ,התשע״ב2011-
הודעת הדרכונים ,התשע״ב2011-

403
408

הודעת רישום שמות עסק ,התשע״ב2011-

410

הודעת המתווכים במקרקעין ,התשע״ב2011-

411

הודעת רואי חשבון )אגרות( ,התשע״ב2011-

411

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מסי  ,(2התשע״ב2011-

412

הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצאו שלא לציבור( ,התשע״ב413 . 2011-
413
הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון( ,התשע״ב2011-
הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית( ,התשע״ב2011-

414

הודעת ניירות ערך )אגרות בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף( ,התשע״ב2011-

414

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )19ב() (2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה-
) 1965להלן — החוק( ,ובהסכמת עיריית טירת כרמל ,אנו מצווים לאמור:
1

פטור מהיטל
השבחה

ת ו ק ף

.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

.2

תוקפו של צו זה עד יום הי בכסלו התשע״ז ) 5בדצמבר  ,(2016זולת אם בוטלה ההכרזה

2

על המתחם כמתחם לעיבוי הבנייה קודם לכן.

תוספת
)סעיף (1
גוש  10707חלקות  ;104 ,95גוש  12300חלקות  29 ,23 ,2-10וגוש  10679חלקות ,31 ,29 ,28
 82-73 ,55 ,37-35במתחם בן צבי בטירת כרמל.
י״ב בתשרי התשע״ב ) 10באוקטובר (2011
)חמ (3-3634

א ל י ה ו ישי
שר הפנים

אריאל אטיאם
שר הבינוי והשיכון

ם״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשמ״ג ,עמי .25
ק״ת התשע״א ,עמי .737

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס׳ ,(2
התשע״ב2011 -
בתוקף םמכותנו לפי םעיף 9ו)ב() (2לתוםפת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה-
965ו )להלן — החוק( ,ובהםכמת עיריית טירת כרמל ,אנו מצווים לאמור:
ו

פטור מהיטל
השבחה

ו.

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוםפת.

תוקף

.2

תוקפו של צו זה עד יום ה׳ בכםלו התשע״ז ) 5בדצמבר 6ו ,(20זולת אם בוטלה ההכרזה
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

2

תוספת
)םעיף ו(
גוש 0679ו ,חלקה  83וגוש 0707ו ,חלקי חלקות 02 ,98 ,95ו04 ,ו במתחם גיורא בטירת כרמל.
י״ב בתשרי התשע״ב )0ו באוקטובר וו(20
)חמ (3-3634

א ל י ה ו ישי
שר הפנים

אריאל אטיאם
שר הבינוי והשיכון

ם״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשמ״ג ,עמי .25
ק״ת התשע״א ,עמי .737
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מסי ,(3
התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )19ב() (2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה-
) 1965להלן — החוק( ,ובהסכמת עיריית נהריה ,אנו מצווים לאמור:
1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

.1

תוקפו של צו זה עד יום בי באלול התשע״ו ) 5בספטמבר  ,(2016זולת אם בוטלה ההכרזה

.2

פטור מהיטל
ה

2

ש

ב

ח

ה

תוקף

על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת
)סעיף (1
גוש  ,18172חלקות  181עד  189 ,188 ,185במתחם הפינה בנהריה.
י״ב בתשרי התשע״ב ) 10באוקטובר (2011
)חמ (3-3634

א ל י ה ו ישי
שר הפנים

אריאל אטיאס
שר הבינוי והשיכון

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשמ״ג ,עמי .25
ק״ת התשע״א ,עמי .284

2

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מסי ,(4
התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )19ב() (2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה-
) 1965להלן — החוק( ,ובהסכמת עיריית חיפה ,אנו מצווים לאמור:
1

.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

.2

תוקפו של צו זה עד יום בי בטבת התשע״ו ) 14בדצמבר  ,(2015זולת אם בוטלה ההכרזה
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

פטור מהיטל
ה

2

ש

ב

ח

ה

תוקף

תוספת
)סעיף (1
גוש  11566חלקות  628 ,261-259וגוש  11567חלקות 640-637 ,624-618 ,610 ,600-593
במתחם מח״ל בחיפה.
י״ב בתשרי התשע״ב ) 10באוקטובר (2011
)חמ (3-3634

א ל י ה ו ישי
שר הפנים
2

אריאל אטיאס
שר הבינוי והשיכון

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשמ״ג ,עמי .25
ק״ת התש״ע ,עמי .1433

קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס׳ ,(5
התשע״ב2011 -
בתוקף םמכותנו לפי םעיף 9ו)ב() (2לתוםפת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה-
965ו )להלן — החוק( ,ובהםכמת עיריית חיפה ,אנו מצווים לאמור:
ו

פטור מהיטל
השבחה

ו.

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוםפת לצו זה.

תוקף

.2

תוקפו של צו זה עד יום י״ח בםיוון התשע״ד )6ו ביוני 4ו ,(20זולת אם בוטלה ההכרזה
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

2

תוספת
)םעיף ו(
גוש 94וו חלקות  280 ,263 ,262 ,258 ,255 ,253 ,238 ,50וגוש 96וו חלקות 6-5ו67 ,66 ,48 ,
במתחם חביבה רייך בחיפה.
י״ב בתשרי התשע״ב )0ו באוקטובר וו(20
)חמ (3-3634

א ל י ה ו ישי
שר הפנים
2

אריאל אטיאם
שר הבינוי והשיכון

ם״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשמ״ג ,עמי .25
ק״ת התש״ע ,עמי 52ו.

צו הביטוח הלאומי )הגדלת שיעור הענקות( ,התשע״ב2011-
בתוקף םמכותי לפי םעיף )282ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוםח משולב[ ,התשנ״ה995-ו
)להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ועם שר האוצר ,ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנםת ,אני מצווה לאמור:
ו

הגדלת שיעור
ההענקות

םך כל ההענקות לשנה לפי םעיף )282א() (2לחוק ,יגדל ויעמוד על שיעור מרבי של .0.5%

ו.

גי בכםלו התשע״ב ) 29בנובמבר וו(20
)חמ ו(3-436

א ה ו ד ברק
שר הביטחון

ם״ח התשנ״ה ,עמי 0ו.2

תקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים( )תיקון( ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )63ג( ו־)160א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב-
 ,1972אני מתקין תקנות אלה:
החלפת התוספת  . 1במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים( ,התשל״ג , 1973-יבוא:
1

2

ם״ח התשל״ב ,עמי 76ו.
ק״ת התשל״ג ,עמי 475ו; התשם״ו ,עמי .799
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״תוספת
)תקנה (3
שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף )63א( לחוק  -בדירות,
לחדר ,לחודש:
ניקוי

מאור

הרקת בור שפכים

9.90

0.59

2.92

בבתי עסק לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים

ניקוי

מאור

הרקת בור שפכים

עד 16
מעל 16
מעל 24
מעל 32
מעל 40
מעל 48
מעל 56
מעל 64
מעל 88
מעל 112
מעל 136
מעל  160בתוספת לכל  24מ״ר
או חלק מהם
מעל  160מ״ר הראשונים

ו4.8ו
22.34
30.03
37.36
44.78
7ו52.
59.78
ו74.5
89.57
04.57ו
9.32וו

ו.0ו
.62ו
2.00
2.63
3.26
3.59
4.24
ו5.2
6ו6.
ו7.2
8.47

4.06
6.60
8.35
0.46ו
2.65ו
4.58ו
6.89ו
.60ו2
25.49
29.58
34.00

4.83ו

ו.0ו

4.06״

י״ח בכםלו התשע״ב )4ו בדצמבר וו(20
אריאל אטיאם
שר הבינוי והשיכון

)חמ 9ו(3-9

תקנות הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות
לבתי עסק( ,התשע״ב2011 -
בתוקף םמכותי לפי םעיפים 52א)ג( לחוק הגנת הדייר ]נוםח משולב[ ,התשל״ב972-ו
)להלן  -החוק( ,ועקב עליית מדד המחירים לצרכן ,כאמור בםעיף 52א)ב( לחוק ,אני מודיע
לאמור:
ו

ו.

השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עםק ביום וי בטבת התשע״ב )ו בינואר
2ו (20הוא.2.55% :

העלאת השיעור
ה מ ר ב י

כ״ב בכםלו התשע״ב )8ו בדצמבר וו(20
מר ד כי מרד כ י

)חמ (3-707

המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון
ם״ח התשל״ב ,עמי 76ו; התשנ״ט ,עמי  ;98ק״ת התשע״א ,עמי .282

קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכםלו התשע״ב ,וו2.20ו25.

395

הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות( ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ג( לתקנות ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות( ,התשע״א-
) 2010להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומים

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כדלקמן:

.1

״תוספת
)תקנה )1א((
חלק אי :אגרות
טור אי
הפעולה או השירות

טור בי
בשקלים חדשים

 .1בקשה לרישום במרשם הזוגיות
 .2בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי
סעיף )10א( לחוק

620
207

חלק בי :הנחות
)(1
)(2
)(3
)(4

זכאים להנחה

שיעור ההנחה באחוזים

אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות חובה או
משרת בשירות לאומי
אם אחד מבני הזוג הוא סטודנט
אם אחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים
הראשונות לעלייתו ארצה
אם אחד מבני הזוג זכאי להבטחת הכנסה לפי
חוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א1980-

40
40
40
40״

י״ז בכסלו התשע״ב ) 13בדצמבר (2011
)חמ (3-4137

יוסף ח י י ם אלחנן הרשלר
רשם הזוגיות
ק״ת התשע״א ,עמי .146

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים( ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה )4ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים( ,התשל״ט1978-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום וי בטבת
התשע״ב ) 1בינואר  ,(2012כך:

״ ש כ ר

1

396

1

ש י ר ו ת י ם

.1

בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור אי ,יגבה נוטריון שכר
בשיעור הנקוב בטור בי לצד אותו שירות ,בצירוף סכום השווה למס
הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

ק״ת התשל״ט ,עמי  ;196התש״ע ,עמי  ;1285התשע״א ,עמי .1254
קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,

טור אי
השירות

טור בי
שיעור השכר
בשקלים חדשים

 .1אימות חתימה
)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון
160
)ב( כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך
64
)ג( אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה
מוסמך לכך ,לכל חתימה נוסף על השכר לפי
פסקאות )א( או )ב(
64
)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם
על העתק של אותו מסמך ,נוסף על האישור
כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו ,לכל העתק כאמור
64
)ה( היה השירות כאמור בפסקאות )א( עד )ד( כרוך מחצית מן השכר הקבוע
בתרגום המסמך בידי הנוטריון  -תיווסף
בפרט )3א( ,בהתאם למספר
המילים שבאותו המסמך
) .2א( אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון
64
לכל עמוד נוסף
5
)ב( אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -
לעמוד הראשון
21
לכל עמוד נוסף
5
) .3א( אישור נכונות של תרגום -
) (1עד מאה המילים הראשונות בתרגום
201
) (2לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,עד
אלף מילים
160
) (3לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,מעל
אלף המילים הראשונות
77
)ב( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תרגום ,לכל אישור נוסף על האישור הראשון
64
 .4אישור צוואה הנערכת לפי סעיף  22לחוק הירושה,
התשכ״ה- 1965-
)א( לחותם ראשון
232
)ב( לכל חותם נוסף
119
)ג( ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה
צוואה ,לכל אישור
71
בידי
בתרגומה
כרוך
הצוואה
)ד( היה אישור
מחצית מן השכר הקבוע
הנוטריון ,תיווסף
בפרט )3א( ,בהתאם למספר
המילים שבצוואה
2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .63
קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,

397

טור בי
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור אי
השירות

 .5אישור שפלוני נמצא בחיים
 .6קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -
)א( למצהיר הראשון
)ב( לכל מצהיר נוסף
)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תצהיר ,לכל אישור נוסף

160
162
65

64
)ד( היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון ,מחצית מן השכר הקבוע
תיווסף
בפרט )3א( ,בהתאם למספר
המילים שבתצהיר
 .7העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -
)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו
1,021
עולה על  72,100שקלים חדשים
)ב( עלה הסכום האמור על  72,100שקלים חדשים
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של
הנוטריון למקום ההעדה וחזרה
2,185
7א .רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי
תקנה  5לתקנות הנוטריונים ,התשל״ז) 1977-להלן -
תקנות הנוטריונים( -
)א( קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון
לפי תקנה )5ג( לתקנות הנוטריונים
)ב( הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך
אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה
)5ג( לתקנות הנוטריונים
)ג( לכל העתק נוסף

170

62
62

 .8כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין ,הסכום שנקבע לפעולה
בתעריף המינימלי המומלץ
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור -
הסכום שנקבע בו לפעולה
הדומה לה ביותר ,ובאין
קביעה 257 -
) .9א( עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין,
שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת
של מקבל השירות לתתו במקום אחר  -למעט פעולה
שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו  -נוסף על השכר הנקוב
בפרטים  1עד  8ו־ ,11לפי העניין ,ונוסף על הוצאות
הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה -
יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
398

קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,

טור בי
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור אי
השירות

) (1לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת
הנוטריון ממשרדו ועד שובו
) (2לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

519
160

)ב( נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום ,בעת
ובעונה אחת ,בידי כמה בני אדם ,יהא חלקו של
כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
כאמור בפסקה )א( כחלקו בסך כל מבקשי שירות
באותו מעמד.
)ג( יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל
השירות ,לשם עשיית פעולה ,והפעולה שאותה
נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות
בו ,יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה )א()(1
ו־) (2וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון
למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
 .10ניתן השירות בין השעות  19.00עד  8.00למחרת או
בימי מנוחה ,למעט פעולה שבגדר פרט  - 9ייווסף לשכר
שיעור של  50%מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים  1עד
 8ו־ ,11לפי העניין.
) .11א( אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף )2ג (1לחוק
יחסי ממון בין בני זוג ,התשל״ג1973-
)ב( ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של
אותו הסכם ממון ,לכל אימות נוסף
3

355

62
)ג( היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע
בפרט )3א( ,בהתאם למספר
הנוטריון ,תיווסף
המילים שבהסכם הממון
 .12ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים
 1עד  8ו־ ,11לפי העניין ,בשפה לועזית ,שאינה
ערבית או אנגלית ,ייווסף לשכר הקבוע לאותו
85״
אישור סכום של

י״ז בכסלו התשע״ב ) 13בדצמבר (2011
)חמ (3-1216

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

ס״ח התשל״ג ,עמי  ;276התשנ״ה ,עמי .136

קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,

399

הודעת הכניסה לישראל ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א)ה( לתקנות הכניסה לישראל ,התשל״ד) 1974-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

הגדלת סכומי
אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש
אוקטובר  ,2010יהיה נוסח חלק א׳ שבתוספת לתקנות ,החל ביום ו׳ בטבת התשע״ב
) 1בינואר  ,(2012כלהלן:
״חלק אי :אגרות בעד בקשות לשירותים
טור אי
האגרה בשקלים חדשים

טור בי
האגרה בדולרים

175

25

85

17

 .3אשרה ורישיון לישיבת ביקור
מסוג ב1/

175

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/
 .6אשרה ורישיון לישיבת קבע

85

17

השירות המבוקש

 .1אשרה ורישיון לישיבת ארעי
מכל הסוגים למעט מסוג א1/
 .2אשרה ורישיון לישיבת מעבר

 690ובעת קבלת
רישיון הקבע 85
שקלים חדשים
נוספים לכל נפש
הכלולה ברישיון

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

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

2,755

) (1במועד הגשת הבקשה

1,570

) (2במועד קבלת אשרה ורישיון

1,185

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

85

17

 .8החלפת רישיון הישיבה
ק״ת התשל״ד ,עמי  ;1517התשע״א ,עמי  710ועמי .1346

400

קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,

השירות המבוקש

) (1מסוג כלשהו ברישיון לישיבת
קבע

טור אי
האגרה בשקלים חדשים

טור בי
האגרה בדולרים

 690ובעת 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/
) (3כל החלפת רישיון אחרת
 .9הארכת רישיון ישיבה מכל
הסוגים

17

85

25

175
 175בעד כל תקופת
הארכה

 25בעד כל תקופת
הארכה

260

40

 .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
 .13מסמך לפי תקנה  ,8פרט למסמך
175
כאמור הניתן עם אשרת עולה או
עם אשרה לישיבת ארעי מסוג
א1/
 .14מסמך לפי תקנה  8הניתן במקום
מסמך כאמור שאבד ,נגנב או
הושחת

 17בתוספת  5דולרים
לכל נפש
25

40״

260

י״ב בכסלו התשע״ב ) 8בדצמבר (2011
אמנון ב ן ־ ע מ י
ראש רשות האוכלוסין ,ההגירה
ומעברי הגבול במשרד הפנים

)חמ (3-600

הודעת האזרחות ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב)ה( לתקנות האזרחות ,התשכ״ט) 1968-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
1

 . 1עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר
 ,2010יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר  ,(2012כלהלן:

הגדלת סכומי
א ג ר ו ת

ק״ת התשכ״ט ,עמי  ;19התשע״א ,עמי  422ועמי .709

קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,

401

״תוספת
)תקנה (9
השירות המבוקש

טור אי
האגרה בשקלים
חדשים

טור בי
האגרה בדולרים

85
85
85

17
17
17

 .1תעודה המעידה על אזרחות ישראלית
 .2אישור או תעודה המעידה על אי־הקניית אזרחות ישראלית
 .3אישור על מסירת הצהרה על אי־רצון להיות אזרח
ישראלי ,למעט אישור ראשון
 .4ויתור על אזרחות ישראלית
 .5בקשה להתאזרחות
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:
) (1במועד הגשת הבקשה
) (2במועד קבלת אזרחות ישראלית
אין בהוראת פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק
הזמן שבין המועדים האמורים ,לפי תקנות הכניסה לישראל,
התשל״ד.1974-״

50
25

345
175

1,570
890
680

י״ב בכסלו התשע״ב ) 8בדצמבר (2011
אמנון בן־עמי
ראש רשות האוכלוסין ,ההגירה
ומעברי הגבול במשרד הפנים

)חמ (3-649

הודעת השמות ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות השמות ,התשל״ה) 1975-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
1

הגדלת סכומי

.1

א ג ר ו ת

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש
אוקטובר  ,2010יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כלהלן:

״תוספת
)תקנה (7

1

402

טור אי
השירות המבוקש

טור בי
האגרה בשקלים חדשים

 . 1בקשה לשינוי שם )פרטי או משפחה( לפי סעיפים 13 ,10
רישה ו־17ב לחוק
 . 2הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו
פקעו ,לפי סעיפים  6ו־ 7לחוק -

115

ק״ת התשל״ה ,עמי  ;713התשע״א ,עמי  423ועמי .709
קובץ התקנות  ,7063כ״ט בכסלו התשע״ב25.12.2011 ,

טור אי
השירות המבוקש

א .הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי

טור בי
האגרה בשקלים חדשים

ב  .כל הודעה נוספת
 . 3תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה -
א  .תעודה ראשונה מיד עם השינוי
ב  .כל תעודה נוספת

פטור
115

פטור
20״

י״ב בכסלו התשע״ב ) 8בדצמבר (2011
אמנון ב ן ־ ע מ י
ראש רשות האוכלוסין ,ההגירה
ומעברי הגבול במשרד הפנים

)חמ (3-883

הודעת המקרקעין )אגרות( ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות המקרקעין )אגרות( ,התשל״ה) 1974-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום וי בטבת
התשע״ב ) 1בינואר  ,(2012כדלקמן:

שינוי סכומים

״תוספת
)תקנה (2
בשכירות ,במשכנתאות ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים האחרים
כמפורט להלן ,בכפוף לשיעורי האגרות ,לפטורים ,להנחות ולהקלות ולשאר ההוראות שבפרק
בי לתקנות ,אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי העניין.
 .1שכירות ,שכירות משנה והעברתן -
)א( בכפוף לאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו( -
) (1רישום 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־ 122שקלים חדשים ,דין חלק של שנה
כדין שנה;
) (2לעניין סעיף קטן זה ,יראו כתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה
יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.
)ב( 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
) (2של שכירות משנה ושכירות שלישית ,כשהשוכר הראשי הוא המדינה ,רשות
הפיתוח או קרן קיימת לישראל ,ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה )(1
 תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור  122 -שקלים חדשים.1

ק״ת התשל״ה ,עמי  ;222התשמ״ז ,עמי  ;1264התשע״א ,עמי  469ועמי .1092
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)ג( 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־ 122שקלים 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 -
) (1אם הוארכה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות
לתקופה שהוספה;
) (2אם קוצרה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות
לתקופה שנגרעה;
) (3בכל מקרה אחר  122 -שקלים חדשים.
 .2משכנתה -
)א( בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת ,או הגדלת סכום ההלוואה -
 122שקלים חדשים.
)ב( בעד רישום כל אחד מאלה  122 -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:
) (1אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה  -פטור מכל אגרה;
) (2אם הכסף מופקד בלשכה  122 -שקלים חדשים.
 .3ירושה -
)א( בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה  122 -שקלים חדשים.
)ב( הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף  14לחוק
חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,התש״ט - 1949-פטור מכל אגרה.
2

)ג( העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור
של יורש ,אם הוויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה  122 -שקלים
חדשים.
2
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)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
  122שקלים 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  122שקלים חדשים ,נוסף על כל אגרה אחרת
המשתלמת לפי תוספת זו ,ואולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם
אחת בלבד.
 .5פיצול )פרצלציה( ואיחוד -
)א( בעד פיצול  122 -שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול.
)ב( בעד איחוד  122 -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 -
) (1בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
) (2בעד רישום הבית כאמור ,לגבי כל דירה

122
72

)ב( תיקון צו רישום -
) (1בעד הבקשה לתיקון צו רישום
) (2עם הגשת טענות
) (3לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

122
122
72

)ג( ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -
) (1בעד הבקשה לביטול

122

) (2עם הגשת טענות

122

) (3בוטל 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 ולבנייה או נובעים ממנה ,יהיו הבקשה
לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה; המפקח רשאי
להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן
הצדק לעשות כן.
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בשקלים חדשים

)ד( רישום תקנון מוסכם -
) (1בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף  62לחוק

122

) (2בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

122

)ה( הכרעה בסכסוכים -
בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן די לפרק וי 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 -
ל־ 20דפים או חלק מהם

69

לכל הדפים הנוספים

69

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

122

לכל הדפים הנוספים

122

)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
לכל הדפים הנוספים

58
69

)ד( בקשה לנסח מרוכז של הדירות בבית משותף שנצפה ,ושהוגשה
לספק שירותי מידע אלקטרוני בתוך שעה מן הצפייה -
ל־ 20דפים או חלק מהם
לכל הדפים הנוספים
)ד (1עיון מקוון ,על גבי מסך מחשב בלשכות ,במסמכי תיק רישום
בית משותף ,כפי שנסרקו בסריקה ממוחשבת כהגדרתה
בתקנות העדות )העתקים צילומיים( ,התש״ל) 1969-להלן -
עיון מקוון( וקבלת עותק מהם על גבי תקליטור
)ה( מידע ממוחשב אחר  -בעד כל שירות
 .8עיון
) (1בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון
) (2בתיק פיזי של בית משותף כשקיימת לגביו אפשרות לעיון
מקוון וקבלת עותק מצולם ממנו
406
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 .9תיקון בפנקס -
)א( תיקון בפנקס ,על פי צו של מפקח כאמור בתקנה  90לתקנות המקרקעין )ניהול
ורישום( ,התש״ל) 1969-להלן  -תקנות הרישום( ,אם הטעות נגרמה בעטיו של
הרשם  -פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר  122 -שקלים חדשים.
3

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

ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -
)א( אם מבצע השירות הוא עובד אחד  248 -שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע
יותר מעובד אחד  -תוספת של  248שקלים 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  122 -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  72 -שקלים חדשים.
.12

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

 .13הערת אזהרה -
)א( בעד רישום הערת אזהרה -
) (1בעד כל רישום  122 -שקלים חדשים;
) (2היה נושא הערת האזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
המשותפים והבית נבנה על כמה חלקות  122 -שקלים חדשים בעד רישום
הערת האזהרה על כל החלקות;
) (3היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך כמה בתים שהוקמו או יוקמו על
כמה חלקות  122 -שקלים חדשים ,ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את
ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.
)ב( בעד מחיקת הערת אזהרה ,על פי בקשת הצדדים  72 -שקלים חדשים.
.14

הערה על הגבלת כשרות -
בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות ,בעד כל רישום  122 -שקלים חדשים.

.15

הערה על הצורך בהסכמה -
)א( בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל רישום  122 -שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל מחיקה  72 -שקלים חדשים.
ק״ת התש״ל ,עמי .657
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.16

אגרת בקשה -
)א( בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם ) למעט בקשה לנסח רישום(
  31שקלים 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.

.17

שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -
)א( בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים
הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת  122 -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.

.18

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

.19

מחיקת רישום של זכות שפקעה -
בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה  72 -שקלים חדשים.

.20

רישום זכות קדימה -
)א( בעד רישום זכות קדימה ,לכל רישום  122 -שקלים חדשים.
)ב( בעד מחיקת רישום של זכות קדימה ,לכל מחיקה  72 -שקלים חדשים.

.21

כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו  122 -שקלים חדשים.״

י״ז בכסלו התשע״ב ) 13בדצמבר (2011
גיא רוטקופף

)חמ (3-648

המנהל הכללי של משרד המשפטים
4

ס״ח התשט״ז ,עמי .94

הודעת הדרכונים ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות הדרכונים ,התש״ם) 1980-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
1

ה ג ד ל ת

א ג ר ו ת

ס כ ו מ י

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש
אוקטובר  ,2010יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום ו׳ בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כלהלן:

ק״ת התש״ם ,עמי  ;1510התשע״א ,עמי  424ועמי .710
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״תוספת
)תקנה (7

טור אי
השירות המבוקש

טור בי
סכום האגרה

.1

דרכון ליחיד או ליחיד עם
ילדים
דרכון לקטין
דרכון עם מספר עמודים כפול

.4

)א( תעודת מעבר לפי סעיף
)2ב() (1לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים
)ב( תעודת מעבר לפי סעיף
)2ב() (1לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים ,לשימוש
חד־פעמי לשם יציאה
מישראל וחזרה אליה
)ג( תעודת מעבר לפי סעיף
)2ב() (2לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים

.5

תעודת מעבר לקטין

.6

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

.7

הארכת תוקף של דרכון או
תעודת מעבר

פטור

.8

הארכת תוקף של דרכון או
תעודת מעבר בתחנת גבול

325

.9

הכנסת שינויים בדרכון או
בתעודת מעבר

פטור

.10

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

.2
.3

*

טור די
טור גי
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
ב שק ל י ם ח ד ש י ם

185

270

240

135
440

380

295

240

185

270

135

135

120

90

135
תוספת של
815

תוספת של
405

בג״צ  ,2651/09האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הפנים )לא פורסם(.
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טור בי
סכום האגרה

טור אי
השירות המבוקש

.11

)א(

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

)ב(

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

טור די
טור גי
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
בש קלים ח דשים

מסמך נסיעה לקטין במקום
מסמך נסיעה שנגנב ,אבד,
הושמד ,הושחת או שונה *-
)א(

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

)ב( כשמסמך הנסיעה הקודם
היה תעודת מעבר לפי
סעיף )2ב() (2לחוק
כ״ה בכסלו התשע״ב ) 21בדצמבר (2011
אמנון בן־עמי
ראש רשות האוכלוסין וההגירה

)חמ (3-692

בג״צ  ,2651/09האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הפנים )לא פורסם(.

הודעת רישום שמות עסק ,התשע״ב2011-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום שמות עסק) 1935 ,להלן  -התקנות( ,אני
מודיע לאמור:
1

שינוי סכומים

.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרה
בשקלים חדשים

)(1

עם הגשת בקשה לרישום שם עסק

)(2
)(3

עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום
בעד כל תעודת רישום

255
255
125

ע״ר  ,1935תוסי  ,2עמי  ;640ק״ת התשע״א ,עמי  475ועמי .1090
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האגרה
בשקלים חדשים

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

בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם
בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
רשומה ,לכל עמוד
צילום ,לכל עמוד
אישור צילום ,לכל עמוד

45
2
1
2״

י״ז בכסלו התשע״ב ) 13בדצמבר (2011
ג י א רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

)חמ (3-1387

הודעת המתווכים במקרקעין ,התשע״ב2011-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ה( לתקנות המתווכים במקרקעין ,התשנ״ז) 1997-להלן
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

.

עקב שינוי המדד ,יהיה נוסח תקנה )12א( לתקנות החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כדלקמן:

שינוי סכומים

״)א( אלה האגרות שישולמו:
בשקלים חדשים

בעד -
) (1בחינה  -ראשונה או חוזרת

470

) (2אגרה חד־פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

960
460״

) (3אגרה שנתית לחידוש רישיון
י״ז בכסלו התשע״ב ) 13בדצמבר (2011
)חמ (3-2758
ק״ת התשנ״ז ,עמי  ;1078התשע״א ,עמי .430

ג י א רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת רואי חשבון )אגרות( ,התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה )47ג( לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז) 1955-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב שינוי המדד ,יהיה נוסח תקנה )47א( לתקנות החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כדלקמן:

שינוי סכומים

״)א( ואלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים

) (1בחינות
)א( בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק
אי ,ביניים חלק בי ובחינה סופית חלק אי ,וכן בקשה לגשת
לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או
שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

408

ק״ת התשט״ז ,עמי  ;34התשע״א ,עמי .1094
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בשקלים חדשים

753

)ב( בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק בי,
וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות
השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר
)ג( בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים או
בבחינה סופית חלק אי או חלק בי; על בקשה לפטור משבעה
נושאים או יותר לא תעלה האגרה על פי שבעה מן האגרה
האמורה

125

)ד( ערר על בחינה

753

) (2התמחות -
)א( בקשה להירשם כמתמחה
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

125

125
1,014

) (3בקשה לרישיון רואה חשבון
) (4אגרה שנתית -
)א( לרואה חשבון שביום  31בדצמבר בשנה שקדמה לשנת
התשלום )להלן  -המועד הקובע( טרם חלפו  3שנים מיום
קבלת רישיונו

526

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

737

211
)ג( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר
)ד( רואה חשבון ,שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה לא יאוחר מ־ 31בינואר
של שנה מסוימת ,שאינו רוצה לשמש רואה חשבון באותה שנה ,יהיה פטור
מתשלום אגרה שנתית לגבי אותה שנה ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר
למועצת רואי חשבון שהוא רוצה להמשיך ולשמש רואה חשבון.״
י״ז בכסלו התשע״ב ) 13בדצמבר (2011
גיא רוטקופף

)חמ (3-665

יושב ראש מועצת רואי חשבון

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מסי  ,(2התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג (2לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון(
)מסי  ,(2התשל״ג) 1973-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

ק״ת התשל״ג ,עמי  ;1540התשע״א ,עמי .1093
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עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה )2א( לתקנות החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כדלקמן:
״)א( בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:

.1

שינוי סכומים

האגרה בשקלים חדשים

 .1רישיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק
 .2רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק
 .3רישיון לתאגיד לפי סעיף  13לחוק או לסניף של תאגיד כאמור
 .4רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
לפי סעיף )18א( לחוק

1,014
2,540
2,540
2,540

 .5רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

125״

י״ז בכסלו התשע״ב ) 13בדצמבר (2011
ג י א רוטקופף

)חמ (3-1172

המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו
שלא לציבור( ,התשע״ב-וו20
בהתאם לתקנה )3ג( לתקנות ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה
רשומה שהוצעו שלא לציבור( ,התשנ״ט) 1998-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה )2א( לתקנות ,והוא עדכון סכום
.1
ל
מיום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר  4,100 ,(2012שקלים חדשים.
1

א ג ר ת ה ט י פ ו

כ״ד בכסלו התשע״ב ) 20בדצמבר (2011
שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

)חמ (3-2360
1

ק״ת התשנ״ט ;126 (266) ,התשע״א ,עמי .295

הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון( ,התשע״ב-וו20
בהתאם לתקנה )25ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום( ,התשס״ז) 2007-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות )6 ,4א( (2)23 ,ו־)24א( לתקנות,
והם יהיו החל ביום וי בטבת התשע״א ) 1בינואר  ,(2012כלהלן:

עדכון סכומים

סכום האגרה
בשקלים חדשים

תקנה  - 4אגרת רישום
תקנה )6א(  -חובת פיקדון של חתם
תקנה  - (2)23חובת פיקדון של מפיץ
תקנה )24א(  -אגרה שנתית

2,920
2,917,000
1,458,000
5,135

כ״ד בכסלו התשע״ב ) 20בדצמבר (2011
)חמ (3-2445
1

שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

ק״ת התשס״ז ,עמי  ;661התשע״א ,עמי .296
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הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית( ,התשע״ב-וו20
בהתאם לתקנה )4ג( לתקנות ניירות ערך )אגרה שנתית( ,התשמ״ט) 1989-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עדכון הסכומים  . 1עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה
בתוספת
לתקנות ,והם יהיו החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר  ,(2012כלהלן:
1

הראשונה
ובתוספת השנייה

הסכומים בתוספת הראשונה )תקנות ו)2 ,ב( ו־)ג( ו־(4
הון עצמי
)באלפי שקלים חדשים(

דרגה

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

עד 41,916

אי

38,105

מ־ 41,916עד 83,835
מ־ 83,835עד 262,937

בי

47,630

גי

72,415

מעל 262,937

די

125,770

הסכומים בתוספת השנייה )תקנות ו (1)2 ,ו־(4
שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
)בשקלים חדשים(

דרגה

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

עד 7,207,000

אי

18,160

מ־ 7,207,000עד 29,271,000

בי

26,060

מ־ 29,271,000עד 117,083,000

גי

39,945

מעל 117,083,000

די

58,105

כ״ד בכסלו התשע״ב ) 20בדצמבר (2011
)חמ (3-926

שמואל ה א ו ז ר
יושב ראש רשות ניירות ערך
ק״ת התשמ״ט ,עמי  ;782התשע״א ,עמי .(302) 295

הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף( ,התשע״ב-וו20
בהתאם לתקנה )2ד( לתקנות ניירוך ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התשנ״ה) 1995-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

עדכון הסכום
הקבוע של
האגרה

.1

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה )2א( לתקנות ,והוא מיום וי
בטבת התשע״ב ) 1בינואר  4,100 ,(2012שקלים חדשים.

כ״ד בכסלו התשע״ב ) 20בדצמבר (2011
שמואל ה א ו ז ר
יושב ראש רשות ניירות ערך

)חמ (3-926
ק״ת התשנ״ה ,עמי  ;702התשע״א ,עמי .295
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