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 הודעת חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו(
)עדכון אגרת רישום(, התש"ף-2020

וניהולו(,  מאשר  גורם  )רישום  אלקטרונית  חתימה  לתקנות   21 לתקנה  בהתאם 
התשס"ב-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה 21)א( לתקנות, והוא מיום   .1 
ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( 30,200 שקלים חדשים.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-3134-ת2(

ה נ ח ו א ר  י מ א   

שר המשפטים   

הודעת הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים 

ואגרות(, התשכ"ח-11968 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

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

"תוספת שנייה
)תקנות 6, 6א, 19, 85, 87)ג(, 112)א( ו–202(

בשקלים חדשים

 50 בעד  לחוק,  11)א(  סעיף  לפי  לפטנט  בקשה  הגשת  עם   .1
שאינו  מבקש  ואולם  שבבקשה,  הראשונות  התביעות 
חברה ואינו שותפות, או חברה או שותפות שמחזור עסקיה 
בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים או 
מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, 
התשי"ח-1958 )להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה( או 
חברה למסחור טכנולוגיה שהיא בבעלות מלאה של מוסד 
הרוחני  הקניין  של  ובניהול  בהגנה  עיסוקה  אשר  כאמור, 
המגישים  מוסד,  באותו  פותחו  אשר  מאמצאות  הנובע 
בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% 

מהסכום

2,047

אגרת הגשה נוספת בעד כל תביעה שבבקשה לפטנט החל   .2
בתביעה ה–51

525

אגרת הגשה נוספת בעד כל 50 עמודים שבבקשה לפטנט   .3
רצפים  יימנו  לא  העמודים  במספר  ה–101;  בעמוד  החל 

גנטיים

256

אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה בין–לאומית   .4
המייעדת את ישראל, החל בתביעה ה–51

525

עדכון אגרת רישום

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ב, עמ' 6; התשע"ט, עמ' 1958.  1

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ב, עמ' 684; התשע"ט, עמ' 1832.  1
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בשקלים חדשים

בין– שבבקשה  נוספים  עמודים   50 כל  בעד  הגשה  אגרת   .5
לאומית המייעדת את ישראל, החל בעמוד ה–101; במספר 

העמודים לא יימנו רצפים גנטיים

256

עם הגשת בקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש   .6
בין–לאומי לפי תקנה 35א 

1,791

לפי  לביטולו  או  פטנט  למחיקת  בקשה  הגשת  )א( עם   .7
סעיף 73)א(, או לתיקון הפנקס לפי סעיפים 170)א( ו–171 

לחוק או לפי תקנות 146)א( ו–149)א( 

238

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

238

)ג( עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות 
באמצאה שהוגשה עליה בקשת פטנט לפי סעיף 169 לחוק, 

לשינוי רישום כזה או לביטולו

238

לפי  בפירוט  סופר  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  )ד( עם 
סעיף 69 לחוק

238

)א( אגרת הגשת בקשה להקדמת בחינה של פטנט לפי   .8
סעיף 19א)ד( לחוק -

304)1( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)א()3( עד )6( לחוק

10,149)2( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)ג( לחוק

לפי  פטנט  בקשת  של  אתר  על  בחינה  בעד  )ב( אגרה 
סעיף 19א)ה( לחוק - 

)1( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)א()3( עד )6( לחוק

710

)2( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)ג( לחוק

5,075

עם הגשת בקשה להארכת כל מועד, לפי סעיפים 48ד)ג(   .9
ו–164 לחוק או לפי תקנות 5)א( או 87)ג(, בעד כל חודש או 

חלק ממנו 

205

 ,52 תקנה  לפי  הבקשה  קיבול  על  הודעה  קבלת  עם   .10
או  חברה  או  שותפות  ואינו  חברה  שאינו  מבקש  ואולם 
שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 
מיליון שקלים חדשים או מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק 
טכנולוגיה  למסחור  חברה  או  גבוהה  להשכלה  המועצה 
עיסוקה  אשר  כאמור,  מוסד  של  מלאה  בבעלות  שהיא 
בהגנה ובניהול של הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר 
מסוימת  אמצאה  בעד  המגישים  מוסד,  באותו  פותחו 

בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום

716
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בשקלים חדשים

)א( עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד   .11
מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 73)ג(, 117, 124)ב(, 133 ו–170)ג( 

לחוק וכן תקנות 81, 84, 98 ו–195 

2,047

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

או 46)א( 

716

או   29 סעיפים  לפי  פירוט  לתיקון  בקשה  הגשת  )ג( עם 
65 לחוק 

716

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

716

אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק -  .12

חודשים  שלושה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )1( עם 
מיום מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

819

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

1,637

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

2,456

הארבע  השנה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )4( עם 
עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע 

שנים 

4,093

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

שנתיים 

5,731

שלושה  תום  לפני  לתשלום  כוללת  חידוש  )6( אגרת 
חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו   

12,280

אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק  .132,047

כרשות  הפטנטים  לרשות  המשתלמת  חיפוש  אגרת   .14
הפטנטים  לתקנות  6)ד(  תקנה  לפי  בין–לאומית  חיפוש 
פטנטים(,  בענייני  פעולה  שיתוף  בדבר  האמנה  )יישום 

התשנ"ו-1996 )להלן - תקנות יישום האמנה( 

3,582

אגרת מסירה לפי תקנה 6)ה( לתקנות יישום האמנה   .15559

אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש   .16
בין–לאומית לפי סעיף 48י)ד( לחוק

3,582

הפטנטים  לרשות  המשתלמת  מקדימה  בחינה  אגרת   .17
6)ז(  תקנה  לפי  מקדימה  לבחינה  בין–לאומית  כרשות 

לתקנות יישום האמנה 

1,535

כרשות הפטנטים  לרשות  המשתלמת  נוספת  אגרה   .18 
בין–לאומית לבחינה מקדימה לפי סעיף 48יא)ד( לחוק

1,535
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בשקלים חדשים

יישום  לתקנות  6)ח(  תקנה  לפי  מאוחרת  מסירה  אגרת   .19
האמנה

460

או  לחוק,  21א  סעיף  לפי  מחדש  לדיון  בקשה  הגשת  עם   .20
לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק

238

לשם  בכתב  או  פה  בעל  להיבחן  בקשה  הגשת  )א( עם   .21
רישום כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת 

הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק  

175

175)ב( אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק

בעד אישור או העתק כל פירוט, שרטוט, מסמך או תעודה,   .22
או בעד נסח מתוך הפנקס, לפי סעיף 168)ב( לחוק

"44

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-884-ת2(  

המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   
של משרד המשפטים   

הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, 
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ה( לתקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין 
אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ח-11998  לביטול(,  ובבקשה  לצו  בהתנגדות  לצו,  בבקשה 

מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד, סכומי האגרה השתנו ונוסח  התוספת לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף  .1 
)1 בינואר 2020(, הוא כדלקמן:

"תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

                                 אגרת בקשה ואגרות הארכה

סכום האגרה בשקלים חדשים

1,105)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ג()4((

2,969)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

3,562)א( לפני תום שנת הארכה ראשונה

4,275)ב( לפני תום שנת הארכה שנייה

5,129)ג( לפני תום שנת הארכה שלישית

6,156)ד( לפני תום שנת הארכה רביעית

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 996; התשע"ח, עמ' 178; התשע"ט, עמ' 1793.  1
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סכום האגרה בשקלים חדשים

האגרה הקבועה לעניין סעיף 30 )4( אגרת התנגדות )תקנה 3)א(( 
לחוק בפרט 11 לתוספת השנייה 
בתקנות הפטנטים נוהלי הרשות

כפל האגרה האמורה בפרט )4(")5( אגרת בקשה לביטול )תקנה 4( 

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-2846-ת2(  

המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   
של משרד המשפטים   

הודעת הסניגוריה הציבורית, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-11996 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התש"ף בטבת  ד'  מיום  לתקנות,   )6( עד   )2(7 תקנה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2020(, הוא כדלקמן:

")2( שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

לשעת  חדשים  שקלים   237 על  יעלה  שלא  סכום   - בלבד  ייעוץ  )א( לצורך 
ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,185 שקלים חדשים לתיק;

)ב( לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,583 שקלים חדשים;

)ג( לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא 
יעלה על 793 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 

2,260 שקלים חדשים;

)ד( תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים 
פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים 
מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

בפסקאות  שפורטו  הסכומים  על  נוספים   50% על  תעלה  שלא  )ה( תוספת 
משנה )א( עד )ד( מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי - עוד 

תוספת שלא תעלה על 50%;

שקלים   180 על  יעלה  שלא  הארצי,  הציבורי  הסניגור  באישור  לחוקר,  )3( שכר 
חדשים לשעה;

וכן  קבלות  כנגד  בתיק  לטיפול  הקשורים  ומסמכים  חקירה  חומר  צילום  )4( הוצאות 
בכל  לתיק  חדשים  שקלים   86 על  יעלה  שלא  בסכום  הצהרה,  פי  על  מסמכים  צילום 

ערכאה;

 566 על  יעלה  שלא  בסכום  קלטות,  תמלול  לרבות  מסמכים,  תרגום  )5( הוצאות 
שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה 

על כך, מטעמים מיוחדים;

ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשס"ט, עמ' 802; התשע"ח, עמ' 824.  1

שינוי סכומים
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לשעת  חדשים  שקלים   180 על   יעלה  שלא  סכום   - )קונסקוטיבי(  עוקב  )6( תרגום 
עבודה."

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2708-ת4(

    
י ב ק ע י ל  ג י ס  

המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   
של משרד המשפטים   

הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג(, התש"ף-2020

לייצוג(,  זכאים  של  תשלום  )חובת  הציבורית  הסניגוריה  לתקנות   7 לתקנה    בהתאם 
התשע"ב-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1. עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 
כדלקמן:

"1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי 
מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב 

בתשלום סכום כמפורט להלן: 

 1,255  - המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )1( לגבי 
שקלים חדשים;

שקלים   457  - אחר  משפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )2( לגבי 
חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה 

- 628 שקלים חדשים;

)3( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון - 1,255 שקלים חדשים;

)4( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי - 457 שקלים חדשים."

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2708-ת3(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   

של משרד המשפטים   

   
ק"ת התשע"ב, עמ' 66; התשע"ט, עמ' 1830.   1

הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, התש"ף-2020

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)ד( לתקנות הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים 
ציבוריים(, התשנ"ו-11996 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1. עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, נוסח פסקאות )1( עד )3( ו–)4( עד )5א( לתקנה 1)א( 
לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא כדלקמן:

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 981; התשס"ב, עמ' 151; התשע"ט, עמ' 2282.  1

שינוי סכומים
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בשקלים חדשים

")1( בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

654)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

783)2( מעצר עד תום ההליכים

914)3( אישום בעבירה שהיא חטא 

2,687)4( אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר

1,569)5( אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר

1,176)6( אישום בעבירה אחרת

2,415)7( אישום בעבירה של גרימת מוות

1,639)8( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת -

)1( שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים 
בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור 

הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

498

אחד  בכל  מהותי,  דיון  בה  התקיים  )2( שלא 
מהעניינים כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה 

בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

336

)2( בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

976)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

1,630)2( מעצר עד תום ההליכים

3,265)3( משפט פלילי 

)4( ערעור פלילי -

3,018)אא( על פסק הדין

1,510)בב( על גזר הדין בלבד

2,149)5( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

בפסקת  כאמור  מהעניינים  אחד  בכל  נוספת  )ב( לישיבה 
לטיפול  במישרין  הקשור  בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה 

בתיק, לכל ישיבה

819

)3( בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,630)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

4,527)אא( על פסק הדין
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בשקלים חדשים

2,262)בב( על גזר הדין בלבד

2,419)3( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול 

בתיק, לכל ישיבה

1,305

)4( תורנות - 

158)א( שעת תורנות בבית משפט

58)ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה 
לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, 
הסניגור  בקשת  פי  על  אלה  שירותים  ומתן  העניין,  לפי 
הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור 
סניגור  של  מינוי  נדרש  שבהם  תיקים  קבלת  בערובה, 
שירות  מתן  המחוזי,  הציבורי  לסניגור  והעברתם  ציבורי 
ואשר  התורן  על  המחוזי  הציבורי  הסניגור  שהטיל  אחר 

אינו כלול בתקנות אלה. 

248)4א( ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר

)5( שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר 
או במקום אשפוז, לשעה

103

66")5א( שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות )4א( ו–)5(

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2710-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   

של משרד המשפטים   

   

הודעת חופש המידע )אגרות(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ד( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט-11999 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
הם   ,)2019 באוקטובר   1( התש"ף  בתשרי  ב'  מיום  בתקנות,  הסכומים   ,2018 ספטמבר 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

20)1( אגרת בקשה )תקנה 1(

30)2( אגרת טיפול )תקנה 2(

עדכון סכומים

ק"ת התשנ"ט, עמ' 860; התשע"ט, עמ' 2092.  1
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בשקלים חדשים

)3( אגרת הפקה )תקנה 3)א(( -

0.20)א( לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק

2.50)ב( לתקליטור מחשב שנמסר

)4( סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול 
151והפקה )תקנה 4(

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-2916-ת2(  

המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   
של משרד המשפטים   

 הודעת ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(
)עדכון סכומים(, התש"ף-2020

הצעה(,  רכז  באמצעות  ערך  ניירות  )הצעת  ערך  ניירות  לתקנות   25 לתקנה  בהתאם 
התשע"ז-12017 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

ו–24ז  24ו   ,24  ,15  ,14  ,11  ,2 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות, ומיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( הם כלהלן: 

בתקנה 2 לתקנות -  )1(

בפסקה )5(, במקום הסכום הנקוב יבוא "101,500"; )א( 

בפסקה )7(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,750"; )ב( 

בתקנה 11)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב בפסקה )1( יבוא "50,750";  )2(

בתקנה 14 לתקנות -  )3(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "4,060,140"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,015,035"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,015,035"; )ג( 

בתקנה 15 לתקנות -  )4(

יבוא   "20,240" ובמקום   "10,150" יבוא   "10,120" במקום  )א(,  משנה  בתקנת  )א( 
;"20,300"

בתקנת משנה )ב( - )ב( 

)1(, במקום "354,185" יבוא "355,260", במקום "758,975" יבוא  בפסקה   )1(
"761,280" ובמקום "30,360" יבוא "30,450";

בפסקה )2(, במקום "758,975" יבוא "761,280", במקום "1,214,355" יבוא   )2(
"1,218,040" ובמקום "101,195" יבוא "101,500";

בתקנה 24)2( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "101,500";  )5(

בתקנה 24ו)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "6,090,210";  )6(

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ז, עמ' 1238; התשע"ט, עמ' 1808.  1
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בתקנה 24ז לתקנות -  )7(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,750"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "507,515"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "253,750". )ג( 

 ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(
)חמ 3-5802(

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

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
 השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(

)עדכון סכומי האגרות(, התש"ף-2020 
  בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול 
תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

ו–27ג  27ב  27א,   ,26  ,25  ,24 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות, והם יהיו מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( כלהלן:

סכום האגרה
בשקלים חדשים

316תקנה 24)א( - בקשת רישיון - יחיד

158תקנה 24)א( - בקשת רישיון אחר - יחיד

475תקנה 24)ב( - בקשת רישיון - שותפות

238תקנה 24)ב( - בקשת רישיון אחר - שותפות

629תקנה 24)ג( - בקשת רישיון - חברה

315תקנה 24)ג( - בקשת רישיון אחר - חברה

1,232תקנה 24)ד( - בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

475תקנה 25)א( - אגרת בחינה

475תקנה 25)ב( - אגרה על הגשת ערעור

475תקנה 25)ג( - פטור מבחינות או מהתמחות

316תקנה 25)ג( - פטור מבחינה אחת

316תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה

779תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד בתאגיד מורשה

1,558תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד כעסק או בתאגיד בנקאי

תקנה 27א)ב( - אגרה שנתית ליחיד אשר התלה או ביטל את 
רישיונו

779

עדכון סכומים

 
ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשע"ג, עמ' 196; התשע"ט, עמ' 1761.  1
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סכום האגרה
בשקלים חדשים

779תקנה 27א)ג( - אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד הקובע

תקנה 27ב)א( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק

5,119

תקנה 27ב)ב( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק לאחר המועד הקובע

5,119

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יפחת מ -

5,119

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יעלה על -

614,459

תקנה 27ג)ד( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים שהתקבל במהלך שנת הכספים

5,119

כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-2766-ת2(  

                                                                                   יושבת ראש רשות ניירות ערך

 הודעת הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(
)עדכון סכומים(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות 
גפ"מ(, התשס"ו-12006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני   .1
מיום  יהיו  והם  לתקנות  השלישית  בתוספת  הנקובים  האגרה  סכומי  ישתנו   ,2005 

ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםבעד -

1141. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות

2141. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות

3186. מתן רישיון

4149. חידוש רישיון שפג תוקפו

5310. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, למעט פסקה )1( שבו

י"ט בכסלו התש"ף )17 בדצמבר 2019(
)חמ 3-5034(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  
מנהל מינהל הדלק  

עדכון סכומים

ק"ת התשס"ו, עמ' 735; התשע"ט, עמ' 26 ועמ' 1668.  1
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