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תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)14( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(, התשל"ה-21975, בתוספת,   .1
בסופה יבוא:

שנת מס
 קופה רושמת

בשקלים חדשים
 מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

 מסופון
בשקלים חדשים

2019"8,2005,200."11,900

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
)חמ 3-309( 

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
ר  צ ו א ה ר  ש  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התש"ף-2020

שירות  )מחיר  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום 

ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

כמות תדלוק שנתית מצטברת לחברת 
 תעופה מכל נותני השירות

מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

8.95מ–1 עד 300

6.42מ–301 עד 5,000

4.24מ–5,001 עד 25,000

2.10מעל 25,000

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק   

תיקון התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 168.  1

ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשע"ט, עמ' 1594.  2

1      ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התש"ס, עמ' 785; התשע"ט, עמ' 3497.
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הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

בטבת  ד'  מיום  לתקנות,   1 תקנה  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
התש"ף )1 בינואר 2020(, כך:

בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון "שכר שירותים  .1
סכום  בצירוף  שירות,  אותו  לצד  ב'  בטור  הנקוב  בשיעור  שכר 
השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1. אימות חתימה -

167)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

66)ב( כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

היה  הזולת  בשם  מסמך  על  שהחותם  )ג( אישור 
לפי  השכר  על  נוסף  חתימה,  לכל  לכך,  מוסמך 

66פסקאות )א( או )ב(

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם 
האישור  על  נוסף  מסמך,  אותו  של  העתק  על 

66כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו, לכל העתק כאמור

כרוך  )ד(  עד  )א(  בפסקאות  כאמור  השירות  )ה( היה 
בתרגום המסמך בידי הנוטריון - תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבאותו 
מסמך

2. )א( אישור העתק צילומי של מסמך -

66לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

אחד,  צילומי  מהעתק  יותר  אחד  במעמד  )ב( אושרו 
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -

21לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

3. )א( אישור נכונות של תרגום -

211)1( עד מאה המילים הראשונות בתרגום

עד  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
167אלף מילים

מעל  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )3( לכל 
80אלף המילים הראשונות

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשס"ח, עמ' 170; התשע"ט, עמ' 1815.  1
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
66תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון

הירושה,  לחוק   22 סעיף  לפי  הנערכת  צוואה  4. אישור 
התשכ"ה-21965 -

243)א( לחותם ראשון

124)ב( לכל חותם נוסף

לאותה  אחד  מאישור  יותר  מעמד  באותו  )ג( ניתן 
74צוואה, לכל אישור

)ד( היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי 
הנוטריון, תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבצוואה

5167. אישור שפלוני נמצא בחיים

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

169)א( למצהיר הראשון

67)ב( לכל מצהיר נוסף

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ג( ניתן 
66תצהיר, לכל אישור נוסף

)ד( היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, 
תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו 
1,067עולה על 76,800 שקלים חדשים

חדשים,  שקלים   76,800 על  האמור  הסכום  )ב( עלה 
של  ממשרדו  הנסיעה  הוצאות  על  נוסף  הכול 

2,283הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי 
 - )להלן  התשל"ז-31977  הנוטריונים,  לתקנות   5 תקנה 

תקנות הנוטריונים( -

בעותק  כהערה  ורישומה  הביטול  הודעת  )א( קבלת 
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון 

179לפי תקנה 5)ג( לתקנות הנוטריונים

)ב( הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך 
אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 

564)ג( לתקנות הנוטריונים

64)ג( לכל העתק נוסף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.  2

ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  3
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, 
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

הסכום שנקבע לפעולה 
בתעריף המינימלי 

המומלץ של לשכת עורכי 
הדין, ובאין קביעה כאמור 

- הסכום שנקבע בו 
לפעולה הדומה לה ביותר, 

ובאין קביעה - 268

9. )א( עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, 
המפורשת  בקשתו  פי  ועל  הנוטריון  של  במשרדו  שלא 
פעולה  למעט   - אחר  במקום  לתתו  השירות  מקבל  של 
שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב 
הוצאות  על  ונוסף  העניין,  לפי  ו–11,   8 עד   1 בפרטים 
הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - 

יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה -

מיציאת  ממנה  חלק  או  הראשונה  )1( לשעה 
543הנוטריון ממשרדו ועד שובו

167)2( לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

מקום,  באותו  פעולות  לעשות  נוטריון  )ב( התבקש 
חלקו  יהיה  אדם,  בני  כמה  בידי  אחת,  ובעונה  בעת 
של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה 
שירות  מבקשי  כל  בסך  כחלקו  )א(  בפסקה  כאמור 

באותו מעמד.

)ג( יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, 
לבצע  התבקש  שאותה  והפעולה  פעולה,  עשיית  לשם 
הנוטריון  יהיה  בו,  תלויות  שאינן  מסיבות  בוצעה  לא 
להוצאות  וכן  ו–)2(  )א()1(  בפסקה  כמפורט  לשכר  זכאי 
מיועד  שהיה  למקום  הנוטריון  של  ממשרדו  הנסיעה 

למתן השירות וחזרה.

או  למחרת   8.00 עד   19.00 השעות  בין  השירות  10. ניתן 
בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - ייווסף על השכר 
שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 

8 ו–11, לפי העניין.

11. )א( אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2)ג1( לחוק 
371יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-41973

של  נוספים  לעותקים  אימות  מעמד  באותו  )ב( ניתן 
64אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף

ס"ח התשל"ג, עמ' 276; התשס"ט, עמ' 18.  4
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

בידי  בתרגומו  כרוך  הממון  הסכם  אימות  )ג( היה 
הנוטריון, תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבהסכם 
הממון

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 
ו–11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, 

89."ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1216-ת1(  

ממלאת מקום המנהלת     

   הכללית של משרד המשפטים

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התש"ף-2020
)אגרות(,  הדרוזיים  הדתיים  הדין  בתי  לתקנות  2א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא   .1
כדלהלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני -1.
255)א( נישואין
354)ב( גירושין

255)ג( שלום בית
238)ד( מזונות

242)ה( אפוטרופסות לפסול דין
242)ו( אפוטרופסות לקטין

356)ז( החזקת ילדים
1% מן הסכום )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום קצוב  1א.

אך לא פחות 
מ–305

)ב( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום שאינו 
קצוב 

508

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

168

בעד -3.
)א( ערעור על פסק דין של בית הדין הדתי הדרוזי בעניין 

תובענה כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א
660

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1280; התשע"ח, עמ' 1955; התשע"ט, עמ' 2890.  1
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האגרה בשקלים 
חדשים

הדין  בית  של  אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות  )ב( בקשת 
הדתי הדרוזי שניתנה לעניין תובענה כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, 

)ד(, )ז( או 1א                                      

508

)ג( ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין הדתי 
הדרוזי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

660

בעד -3א.  
)א(  ערעור על פסק דין של בית הדין הדתי הדרוזי בעניין 

תובענה כאמור בפרט 1)א(, )ה( או )ו(       
194

)ב(  ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין הדתי 
הדרוזי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)א(, )ה( או )ו(

194

תלויה 3ב.   תביעה  אין  כאשר  זוג  בני  בין  הסכם  אישור  בעד 
ועומדת או ערעור בעניין

457

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

120

239בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין5.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד6.

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

168

48".בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב8.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-1691-ת2(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

         

הודעת בתי הדין השרעיים )אגרות(, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-11968 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא   .1
כדלהלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני -1.

255)א( נישואין

354)ב( גירושין

255)ג( שלום בית

שינוי סכומים

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955; התשע"א, עמ' 1091; התשע"ט, עמ' 2891.  1

01/01/2013:24
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האגרה בשקלים 
חדשים

238)ד( מזונות

242)ה( אפוטרופסות לפסול דין

242)ו( אפוטרופסות לקטין

356)ז( החזקת ילדים

356)ח( אימוץ

242)ט( הקדשות

1% מן הסכום )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום קצוב  1א.
אך לא פחות 

מ–305

)ב( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום שאינו 
קצוב 

508

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

168

בעד -3.

)א( ערעור על פסק דין של בית הדין השרעי בעניין תובענה 
כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

660

הדין  בית  של  אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות  )ב( בקשת 
)ד(,  )ג(,  1)ב(,  בפרט  כאמור  תובענה  לעניין  שניתנה  השרעי 

)ז( או 1א                                      

508

הדין  בית  של  דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  )ג( ערעור 
השרעי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

660

בעד -3א.  

)א(  ערעור על פסק דין של בית הדין השרעי בעניין תובענה 
כאמור בפרט 1)א(, )ה(, )ו(, )ח( או )ט(      

194

)ב(  ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין השרעי 
1)א(,  בפרט  כאמור  תובענה  לעניין  אחד  צד  במעמד  שניתן 

)ה(, )ו(, )ח( או )ט(

194

תלויה 3ב.   תביעה  אין  כאשר  זוג  בני  בין  הסכם  אישור  בעד 
ועומדת או ערעור בעניין

457

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

120

480בעד רישיון שנתי של טוען שרעי5.

239בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין6.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד7.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 8.
תוספת זו  

168

48בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב9.

01/01/2013:24
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האגרה בשקלים 
חדשים

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות 10. 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

."102

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-1690-ת2(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

הודעת הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים(, התש"ף-2020

הדתיים(,  הדין  בתי  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ט-11999 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

)1 בינואר 2020(,  עקב השינוי במדד, נוסח התוספת לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף   .1
הוא כדלהלן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

בשקלים חדשים                               הפעולה או השירות

1505. בקשה למתן ירושה או צו קיום צוואה

2505. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

3505. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4. עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155 
237לחוק הירושה

5505. התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום צוואה

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין, שהוגשה בתוך 30 
ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

7. )נמחק(

        5.19 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין, לכל עמוד

237".9. כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2887(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

ק"ת התשנ"ט, עמ' 514; התשע"א, עמ' 1255; התשע"ב, עמ' 762; התשע"ט, עמ' 2176.  1

שינוי סכומים

01/01/2013:24
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הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון(, התש"ף-2020 

  בהתאם לתקנה 25)ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 4, 6)א(, 23)2( ו–24)א( לתקנות,   .1
והם יהיו מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כלהלן:

סכום האגרה 
בשקלים חדשים

3,030תקנה 4 - אגרת רישום

3,030,000תקנה 6)א( - חובת פיקדון של חתם

1,514,000תקנה 23)2( - חובת פיקדון של מפיץ

5,335תקנה 24)א( - אגרה שנתית

כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-926-ת7(  

יושבת ראש רשות ניירות ערך     __________
1 ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התשע"ט, עמ' 1708.

הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית(, התש"ף-2020
 - )להלן  התשמ"ט-11989  שנתית(,  )אגרה  ערך  ניירות  לתקנות  4)ג(  לתקנה    בהתאם 
התקנות(, ותקנה 3)ב( ו–)ד( לתקנות ניירות ערך )אגרה שנתית( )תיקון(, התשע"ח-22018, אני 

מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה   .1
לתקנות, והם יהיו מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( כלהלן:

הסכומים בתוספת הראשונה )תקנות 1, 2)ב( ו–)ג( ו–4(

הון עצמי
דרגה)באלפי שקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

39,580א'עד 43,546

49,485ב'מ–43,546 עד 87,093

75,230ג'מ–87,093 עד 273,156

130,660ד'מעל 273,156

הסכומים בתוספת השנייה )תקנות 1, 2)ו( ו–4(

שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

23,095א'עד 50,201,000

28,115ב'מעל 50,201,000 עד 251,006,000

35,140ג'מעל 251,006,000

כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-926-ת3(  

יושבת ראש רשות ניירות ערך   

עדכון סכומים

עדכון הסכומים 
בתוספת הראשונה 

ובתוספת השנייה 

ק"ת התשמ"ט, עמ' 782; התשע"ט, עמ' 1709.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2767.  2

01/01/2013:24
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הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה 
שהוצעו שלא לציבור(, התש"ף-2020

  בהתאם לתקנה 3)ג( לתקנות ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה 
רשומה שהוצעו שלא לציבור(, התשנ"ט-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא   .1
יהיה מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 4,265 שקלים חדשים.

כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2360-ת3(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התש"ף-2020

אלקטרוני(, ודיווח  )חתימה  ערך  ניירות  לתקנות  19)ג(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התש"ף בטבת  ד'  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2018  דצמבר 

)1 בינואר 2020(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 16)ב( ו–18)ג((

בעד -
סכומי האגרות

בשקלים חדשים

75,185)א( אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה 16)ב(

48)ב( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, עד 5 עמודים

3".)ג( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, לכל עמוד נוסף

כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(
)חמ 3-3252-ת2(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

עדכון סכום אגרת 
הטיפול

עדכון סכומים

ק"ת התשנ"ט, עמ' 126; התשע"ט, עמ' 1709.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התשע"ט, עמ' 1710.  1

01/01/2013:24
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הודעת הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי )עדכון סכומים(, 
התש"ף-2020

האשראי,  דירוג  חברות  פעילות  הסדרת  לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 7 ו–26)א( לתקנות, והם יהיו   .1
מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( כלהלן:

בתקנה 7, אגרת רישום - 30,670 שקלים חדשים;  )1(

בתקנה 26)א( -  )2(

אגרה שנתית - 204,440 שקלים חדשים;

אגרה משתנה בעד כל מכשיר פיננסי - 610 שקלים חדשים;

אגרה בעד מכשיר פיננסי שדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת - 305 שקלים 
חדשים.

כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-5183(  

יושבת ראש רשות ניירות ערך   

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מס' 2(, התש"ף-2020 
)אגרות  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  2)ג2(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

רישיון( )מס' 2(, התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח תקנה 2)א( לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא:  .1
"2. )א( בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד–פעמית כמפורט הוא כלהלן:

האגרה בשקלים חדשים

11,057. רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק

2. רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 
לחוק

2,646

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

2,646

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

2,646

שמירה  שירותי  בארגון  או  כשומר  לעסוק  5. רישיון 
כשכיר

."130

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1172-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית  
של משרד המשפטים   

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשע"ה, עמ' 470; התשע"ט, עמ' 1710. 

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1540; התשע"א, עמ' 1093; התשע"ט, עמ' 2235.  1

01/01/2013:24




