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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 15(, התשפ"ב-2022

הבריאות,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור: 

במקום ת"י 407 - בירה, ממאי 22002 )להלן - התקן המוחלף(, בעל רשמיות חלקית,   .1
יבוא:

"ת"י 407 - בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט, 
מנובמבר 2021, אשר יהיה רשמי במלואו, למעט - 

הדרישה לתכולה מינימלית של 65% מוצקי לתת שעורה או לתת החיטה,   )1(
שמופיע  כפי  הבירה,  בהפקת  המשמשים  המוצקים  כל  מסך  יחד,  שניהם  או 

בהגדרות של "בירה" או "תירוש בירה";

סעיף 2.3.8 - גודל האותיות והספרות."  )2(

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2
תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם בתקופה   .3

שמיום התחילה עד יום כ' בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024(, יחולו הוראות אלה:  

התקן המוחלף ימשיך לחול, לצד התקן שלפי אכרזה זו;  )1(

עוסק לא יבחר לפעול לפי דרישות התקן שלפי אכרזה זו בתקופה האמורה, אלא   )2(
אם כן הוא בחר, בהתאם לסעיף 4)א( לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות 
הקבועות  הסימון  הוראות  לפי  גם  לפעול  התשע"ה-42014,  מראש,  ארוז  מזון  סימון 

בתקן האמור.

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

    
י א יב רב ב ה  נ ר ו א  

שרת הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן רשמי 

הפקדה 

תחילה 

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2  י"פ התשס"ב, עמ' 2978.

3  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

4  ס"ח התשע"ה, עמ' 120.
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הודעת הסניגוריה הציבורית, התשפ"ב-2022

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

התשפ"ב בטבת  כ"ח  מיום  לתקנות,   )6( עד   )2(7 תקנה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2022(, יהיה כלהלן:

")2( שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

לשעת  חדשים  שקלים   241 על  יעלה  שלא  סכום   - בלבד  ייעוץ  )א( לצורך 
ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,206 שקלים חדשים לתיק;

)ב( לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,611 שקלים חדשים;

)ג( לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא 
יעלה  לא  זה  בסעיף  התשלום  כל  שסך  ובלבד  חדשים,  שקלים   807 על   יעלה 

על 2,300 שקלים חדשים;

)ד( תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים 
פסיכיאטריים 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   183 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   87 על  יעלה  שלא  בסכום  הצהרה,  פי  על  מסמכים  צילום 

ערכאה;

 576 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;

לשעת  חדשים  שקלים   183 על   יעלה  שלא  סכום   - )קונסקוטיבי(  עוקב  )6( תרגום 
עבודה."

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2708-ת4(

    
י ד י ו ד ן  ר ע  

המנהל הכללי של משרד המשפטים  

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשס"ט, עמ' 802; התשפ"א, עמ' 1229.  1
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הודעת הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים(, התשפ"ב-2022

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

עקב השינוי במדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(,   .1
הוא כלהלן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

בשקלים חדשים                               הפעולה או השירות

1515. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
2515. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

3515. בקשה למינוי מנהל עיזבון
4. עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155 

לחוק הירושה
241

5515. 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(

           5.57 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין, לכל עמוד
241".9. כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-2887-ת2(  

שר המשפטים   
  

הודעת המפלגות )אגרות(, התשפ"ב-2022
 - )להלן  התשנ"ג-11993  )אגרות(,  המפלגות  לתקנות  2)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(,   .1
הוא כלהלן:

"תוספת
)תקנה 1(

בשקלים חדשים

1. בעד -

2,308)1( בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום

67)2( רישום שינוי על פי דיווח

117)3( עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

1   ק"ת התשנ"ט, עמ' 514; התשע"א, עמ' 1255; התשפ"א, עמ' 1403.

שינוי סכומים

שינוי סכומים

1  ק"ת התשנ"ג, עמ' 730; התשע"א, התשפ"א, עמ' 980.
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בשקלים חדשים

67)4( עיון בפנקס המפלגות

328)4א( עיון בקובץ של הרשם

)5( קבלת מידע באמצעות -

67)א( דף מחשב, עד 5 עמודים

9.23לכל עמוד נוסף

2.30)ב( צילום, לכל עמוד

9.23".)6( אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
י ל א ו מ ש ל  כ י )חמ 3-2431-ת2(         מ

         רשמת המפלגות 

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת זיהום הים( 
)עדכון סכומים(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל 
למניעת זיהום הים(, התשע"א-12011, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשלום  יחידת  סכומי  וכן   6 בתקנה  הנקובים  הסכומים  התעדכנו   ,2020 דצמבר 
 כאמור בתוספת, ולפיכך נוסח תקנה 6 ונוסח התוספת החל מיום כ"ח בטבת התשפ"ב

)1 בינואר 2022(, הם כמפורט להלן:

"חישוב ההיטל )1(
בהיתר חירום

שפכים בעד  ההיטל  סכום   ,4 בתקנה  האמור  אף  על    .6 
המתקבל  כסכום  יחושב  חירום  היתר  לפי  שהוזרמו 
מהמכפלה של מקדם ההזרמה בסכום הנקוב לצד משך זמן 

ההזרמה שעליו דיווח בעל היתר החירום, כמפורט להלן:

 10,606  - פחות  או  שעות   24 שנמשכה  )1( הזרמה 
שקלים חדשים;

מ–72  יותר  ולא  שעות   24 מעל  שנמשכה  )2( הזרמה 
שעות - 26,514 שקלים חדשים;

מ–96  יותר  ולא  שעות   72 מעל  שנמשכה  )3( הזרמה 
שעות - 79,541 שקלים חדשים, ולכל יממה נוספת או 

חלק ממנה - 10,606 שקלים חדשים נוספים.";

"תוספת)2(
)תקנה 2(

טור א'
סוג חומר מזהם 

טור ב'
 יחידת תשלום

)בשקלים חדשים לקילוגרם(

לא  אם   ;)BOD5  - ביולוגית  חמצן  )צריכת  )1( צח"ב 
)TOC( נקבעה אמת מידה לצח"ב - פחמן כללי

0.10

עדכון סכומים

ק"ת התשע"א, עמ' 1356; התשפ"א, עמ' 2219.  1
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טור א'
סוג חומר מזהם 

טור ב'
 יחידת תשלום

)בשקלים חדשים לקילוגרם(

)TSS( מוצקים מרחפים ב–105 מעלות צלזיוס )0.19)2

P–0.95)3( זרחן כללי כ

ניטריט  קילדהל,  חנקן  של  )סכום   N–כ כללי  )4( חנקן 
וניטראט( 

0.10

FTIR 0.95)5( שמנים ושומנים בשיטת

19.09)6( אבץ

77.42)7( כרום

77.42)8( ניקל

154.84)9( נחושת

154.84)10(  עופרת

1,544.16)11(  קדמיום

4,632.48)12(  כספית

90.15)13(  פנול

)BTX( בנזן, טולואן, קסילן  )90.15)14

1,544.16)15(  חומרי הדברה )שאינם קוטלי עשבים(

337.26".)16(  קוטלי עשבים

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(
ן ה כ ת  י ל )חמ 3-4250(     ג

                                                                               המנהלת הכללית של

המשרד להגנת הסביבה     

הודעת השותפויות )רישום ואגרות(, התשפ"ב-2022
 - )להלן  ואגרות(1  )רישום  השותפויות  לתקנות  3א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשפ"ב בטבת  כ"ח  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח  המדד,  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2022(, הוא כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 סכות האגרה
 בשקלים חדשים

1. בעד רישום  - 

922שותפות כללית

2,701שותפות מוגבלת   

2. )נמחק(

שינוי סכומים

חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשע"א, עמ' 474; התשפ"א, עמ' 977.  1
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 סכות האגרה
 בשקלים חדשים

לפי תעריף שנקבע3. בעד פרסום ברשומות

410.  בעד עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל שותפות

534. בעד עיון בתיק שותפות סרוק, באינטרנט, לכל שותפות

5א. בעד -

בדואר
בלשכת רשם
השותפויות 

6570קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק שותפות סרוק  

או  מקורית  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
תעודת שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת

10

5ב. )נמחק(

5ג. )נמחק(

5ד. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק השותפות הסרוק, 
לכל מסמך

26

כל  בעד  שתשולם  רשומה,  לשותפות  שנתית  6.  אגרה 
שבה  לשנה  ועד  נרשמה  שבה  מהשנה  חוץ  שנה, 
ובלבד  השותפות,  פירוק  על  הודעה  לרשם  תימסר 

ששולמה עד סוף חודש מרס של אותה שנה 

1,157

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף 
אותה שנה

1,538

לפי השיעור שבתוקף אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
בעת התשלום".

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-905-ת2(  

י ד י ו ד ן  ר ע  
המנהל הכללי של משרד המשפטים  
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