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תקנות הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )שימוע לפני הוועדה המייעצת(, 
התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	5א	ו–)2ב(	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	11943	 	
)להלן	-	הפקודה(,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

פרק א': הגדרות

	בתקנות	אלה	- �1
""אמצעי	אלקטרוני"	-	תקשורת	בין	מחשבים,	דיסקט	מגנטי	או	אופטי	או	התקן	אחר	

שבאמצעותו	ניתן	להעביר	מסמכים	אל	מערכת	ממוכנת	או	ממנה;

"בעל	קרקע"	-	בעל	קרקע	ומי	שיש	לו	טובת	הנאה	בקרקע,	כמשמעותם	בסעיפים	5א,	
14א)ב(	ו–22)2ב(	לפקודה,	לפי	העניין;

"הוועדה"	-	הוועדה	המייעצת	כמשמעותה	בסעיף	2א	או	22א	לפקודה;

"הודעת	הפקעה	לפי	סעיף	5"	-	כמשמעותה	בסעיף	5)1(	לפקודה;	

"הודעת	הפקעה	לפי	סעיף	5	ו–7	יחדיו"	-	כמשמעותה	בסעיף	7)1(	לפקודה;

"הרשאה"	-	כמשמעותה	בסעיף	22	לפקודה;

"הודעה	על	מתן	הרשאה"	-	כמשמעותה	בסעיף	22)2(	לפקודה;

"התנגדות"	-	טענות	בעל	קרקע	נגד	רכישת	קרקע,	מתן	הרשאה	או	שינוי	מטרת	רכישה,	
	 לפי	העניין;

"מזכיר"	-	מזכיר	הוועדה;

חוק	 	- )להלן	 התשס"א-22001	 מקרקעין,	 שמאי	 בחוק	 כהגדרתה	 	- מקרקעין"	 "שומת	
שמאי	מקרקעין(,	שנערכה	לפי	חוק	שמאי	מקרקעין;

"שינוי	מטרת	רכישה"	-	כמשמעותו	בסעיף	14א	לפקודה;

צורך	 או	 דרך	 ציבורי	שהוא	 לצורך	 קרקע	 לרכישת	 הנוגע	 ובכל	 האוצר,	 שר	 	- "השר"	
הנובע	ממנו	או	כרוך	בו	-	שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים�	

פרק ב': סדר הדיון בהתנגדות 

	פורסמה	הודעת	הפקעה	לפי	סעיף	5,	או	הודעה	על	מתן	הרשאה,	רשאי	בעל	הקרקע	 )א( 	�2
להגיש	התנגדות	בכתב	לוועדה,	בתוך	60	ימים	מיום	פרסום	ההודעה	ברשומות�

והחליט	 הרכישה,	 מטרת	 למימוש	 דחוף	 באופן	 דרושה	 הקרקע	 כי	 השר	 	מצא	 )ב(
בהחלטה	מנומקת	בכתב	על	דחיית	המועד	להגשת	התנגדות	לפי	סעיף	5א)א(	לפקודה,	
רשאי	בעל	הקרקע	להגיש	התנגדות	כאמור	בתוך	60	ימים	מיום	פרסום	הודעת	הפקעה	

לפי	סעיפים	5	ו–7	יחדיו�

	הוועדה	תמסור	הודעה,	באופן	שבו	נמסרת	הודעה	לבעל	קרקע	לפי	סעיף	5	לפקודה,	 )ג(
על	 הרכישה,	 מטרת	 שינוי	 על	 הודעה	 לגביה	 לפרסם	 השר	 בכוונת	 אשר	 קרקע	 לבעל	
זכותו	לטעון	טענותיו	נגד	שינוי	מטרת	הרכישה;	נמסרה	הודעה	כאמור,	רשאי	בעל	קרקע	

להגיש	התנגדות	בכתב	לוועדה	בתוך	60	ימים	מיום	שנמסרה	לו	הודעה	כאמור�	

	התנגדות	תוגש	למזכיר	בכתב� )ד(

	בעל	קרקע	רשאי	להגיש	בקשה	להשמיע	את	התנגדותו	בעל	פה	לפני	הוועדה;	 )ה(
בקשה	כאמור	תוגש	יחד	עם	כתב	ההתנגדות�

הגדרות

הגשת התנגדות 
לוועדה

__________
	ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32;	ס"ח	התש"ע,	עמ'	346� 1

	ס"ח	התשס"א,	עמ'	436� 2
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א'	 טופס	 לפי	 ערוך	 יהיה	 והוא	 ההתנגדות	 טעמי	 יפורטו	 ההתנגדות,	 	בכתב	 )א( 	�3
שבתוספת�

	לכתב	ההתנגדות	יצורפו	כל	אלה: )ב(

זכותו	של	מגיש	 רישום	בפנקסי	המקרקעין,	או	מסמך	אחר	המעיד	על	 	נסח	 )1(
בפנקסי	 רשומה	 איננה	 הזכות	 אם	 הנכס,	 לגבי	 מתנגד(	 	- )להלן	 ההתנגדות	

המקרקעין;

	תצהיר,	מאומת	בידי	עורך	דין,	לאימות	כל	טענה	עובדתית	המועלית	בכתב	 )2(
ההתנגדות;

	כל	מסמך	אחר	הנוגע	לעניין,	שהמתנגד	מבקש	להציג	לפני	הוועדה� )3(

ויודיע	 ההתנגדות	 לכתב	 שצורפו	 הנלווים	 המסמכים	 את	 יבדוק	 הוועדה	 	מזכיר	 )ג(
למתנגד	אם	לכתב	ההתנגדות	שהוגש	לא	צורפו	כל	המסמכים,	כנדרש	בתקנת	משנה	)ב(�

	לא	יתקבלו	מסמכים	לאחר	חלוף	המועד	הקבוע	בתקנה	2,	אלא	באישור	יושב	ראש	 )ד(
הוועדה�

הוועדה	תקיים	דיון	בהתנגדות	לא	יאוחר	מ–90	ימים	מהמועד	האחרון	להגשת	התנגדות,	 	�4
כאמור	בתקנה	2�

המועד	 על	 למתנגד	 המזכיר	 יודיע	 2)ה(,	 בתקנה	 כאמור	 בקשה	 לוועדה	 	הוגשה	 )א( 	�5
כן	 לדיון,	אלא	אם	 לפני	המועד	שנקבע	 ימים	לפחות	 	14 שנקבע	לשמיעת	ההתנגדות	
הודיע	יושב	ראש	הוועדה	למתנגד	כי	מתקיימים	התנאים	שבתקנת	משנה	)ג(;	הזמנה	

כאמור	יכול	שתיעשה	גם	באמצעות	טלפון,	פקסימילה	או	דואר	אלקטרוני�

	החליט	יושב	ראש	הוועדה	על	קיום	דיון	בעל	פה	כאמור,	רשאי	הוא	לזמן	לדיון	כל	 )ב(
גורם	הנוגע	לעניין,	לרבות	גוף	שיש	כוונה	ליתן	לו	הרשאה�

	הוגשו	לוועדה	התנגדויות	זהות	במהותן,	רשאי	יושב	ראש	הוועדה	להזמין	ולשמוע	 )ג(
מייצגים	 מתנגדים	 אותם	 כי	 מגישי	ההתנגדויות,	אם	שוכנע	 מבין	 מתנגדים	 כמה	 רק	
עניין	או	מקום	זהים;	כמו	כן	רשאית	הוועדה	להחליט	כי	תימנע	משמיעת	התנגדות	שיש	

בה	חזרה	על	התנגדות	ששמעה	קודם	לכן�

	יושב	ראש	הוועדה	רשאי	להחליט	על	איחוד	הדיון	בהתנגדויות	המונחות	לפני	 )א( 	�6
הוועדה,	אם	הוגשו	בידי	אותם	מתנגדים,	או	שהן	באותו	נושא,	או	שמתעוררות	בהן	

שאלות	משפטיות	או	עובדתיות	דומות�

במשותף	 בהתנגדויות	 לדון	 הוועדה	 רשאית	 כאמור,	 הוועדה	 ראש	 יושב	 	החליט	 )ב(
וליתן	בעניינן	המלצה	אחת�

יושב	ראש	הוועדה	רשאי,	מטעמים	מיוחדים	שיירשמו,	שלא	לדון	בהתנגדות	או	בבקשה	 		�7
כאמור	בתקנה	2)ג(,	אם	שוכנע	כי	היא	טורדנית	או	קנטרנית�

	לא	הורה	יושב	ראש	הוועדה	אחרת,	יהיה	סדר	הדיון	בשמיעת	התנגדות	בעל	פה	 )א( 		�8
כמפורט	להלן:

	המתנגד	או	בא	כוחו,	יציג	את	ההתנגדות,	את	נימוקיה	ואת	המסמכים	שצירף	 )1(
להשגה;

המתנגד	 מטעם	 השמאי	 רשאי	 ההתנגדות,	 לכתב	 מקרקעין	 שומת	 	צורפה	 )2(
שערך	אותה	להציגה,	ולהתייחס	לכל	סוגיה	שמאית	הנוגעת	לעניין�

פרטי ההתנגדות 
ומסמכים נלווים

דיון בכתב 
התנגדות

החלטה על 
שמיעת התנגדות 

בעל פה

איחוד הדיון 
בהתנגדויות

דחיית התנגדות

סדרי הדיון 
בשמיעת 

התנגדות בעל פה
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	זומנו	כמה	גופים	לדיון	כאמור	בתקנה	5)ב(,	רשאי	יושב	ראש	הוועדה	לאפשר	 )3(
להם	או	למי	מהם	להציג	את	טיעוניו	לפי	סדר	שיורה;	

	צורפה	שומת	מקרקעין	לכתב	ההתנגדות,	רשאי	יושב	ראש	הוועדה	לאפשר	 )4(
לשמאי	מטעם	כל	אחד	מהגופים	שזומנו	לדיון	כאמור	בתקנה	5)ב(	להציג	שומת	
ניתנה	 ולהתייחס	לכל	סוגיה	שמאית	הנוגעת	לעניין;	 ידו,	 מקרקעין	שנערכה	על	
לטיעונים	 להשיב	 למתנגד	 לאפשר	 הוועדה	 ראש	 יושב	 רשאי	 כאמור,	 רשות	

כאמור�

	לא	הופיע	המבקש	או	מי	מטעמו	לדיון	שנקבע	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	יראו	אותו	 )ב(
כאילו	ויתר	על	בקשתו	להשמיע	את	התנגדותו	בעל	פה�

	הוועדה	רשאית	לקצוב	את	הזמן	לכל	הטוען	לפניה� )ג(

ראה	יושב	ראש	הוועדה	כי	יש	מקום	לזמן	לדיון	גורם	אחר	הנוגע	לעניין,	רשאי	הוא,	בכל	 	�9
שלב,	להפסיק	את	הדיון	בהתנגדות	עד	זימונו�

מתנגד,		 שהעלה	 לטענה	 עובדתית	 תשתית	 או	 מידע	 הוועדה	 לפני	 הוצגו	 	לא	 	)א( �10
רשאית	היא	שלא	לדון	בטענה	זו,	כולה	או	חלקה,	מטעם	זה	בלבד�

	הוועדה	תהיה	רשאית	לדרוש	שיומצאו	לה,	בתוך	מועד	שעליו	הורה	יושב	ראש	 )ב(
הוועדה,	מסמכים	וראיות	נוספים	הדרושים	לדעתה	לדיון	בהתנגדות;	מסמכים	וראיות	

כאמור	יוגשו	לוועדה	כשהם	מלווים	בתצהיר	מאומת	בידי	עורך	דין�

	מצאה	הוועדה	כי	לצורך	הכרעתה	בהתנגדות	דרושה	לה	חוות	דעת	מומחה,	תפנה	 )ג(
למומחה	בלתי–תלוי	שייתן	לה	חוות	דעת	בעניין	והיא	תישא	בהוצאות	הכרוכות	בכך�

כל	עניין	הנוגע	לסדרי	הדיון	בהתנגדות	שלגביו	לא	נקבעה	הוראה	מפורשת	בפקודה	או	 	�11
בתקנות	אלה,	רשאי	יושב	ראש	הוועדה	לתת	הוראות	לגביו�

	המזכיר	או	מי	שהוא	מינה	לכך,	ינהל	פרוטוקול	של	עיקרי	הדיון;	הפרוטוקול	ייחתם	 )א( 	�12
ביד	יושב	ראש	הוועדה�	

	העתק	הפרוטוקול	יועבר	למתנגד	סמוך	לאחר	חתימתו� )ב(

דיון	בוועדה	בנושא	התנגדות	לא	יתקיים,	אלא	אם	כן	נכחו	בו	לפחות	שליש	מחברי	 	�13
בסעיף	 או	 2א)א()11(	 בסעיף	 הקבוע	 הוועדה	 חבר	 הוא	 מהם	 אחד	 שלפחות	 הוועדה,	

2א)א()12(	לפקודה�

	הוועדה	תחליט	בהתנגדות	בתוך	90	ימים	מיום	סיום	הדיון	בעל	פה	בהתנגדות,	 )א( 	�14
ואם	לא	התקיים	דיון	בעל	פה	בהתנגדות,	בתוך	90	ימים	מתום	הדיון	בהתנגדות	לפי	

	 תקנה	4�

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	קבע	יושב	ראש	הוועדה	מועד	להמצאת	ראיות	 )ב(
מהמועד	 ימים	 	90 מתום	 יאוחר	 לא	 ההחלטה	 תינתן	 	,10 תקנה	 לפי	 נוספות	 וידיעות	
שנקבע	כאמור;	לא	הומצאו	ראיות	במועד,	להנחת	דעתו	של	יושב	ראש	הוועדה,	רשאי	
הוא	לדחות	את	מתן	ההחלטה	למועד	שלא	יאוחר	מ–90	ימים	מהמועד	שבו	הומצאו	

	 הראיות	והידיעות	הנוספות	כאמור�

	החלטת	הוועדה	בהתנגדות	תהיה	מנומקת,	תינתן	בכתב	ותיחתם	בידי	יושב	ראש	 )ג(
	 הוועדה�

	העתק	ההחלטה	יומצא	למתנגד	על	ידי	המזכיר,	בהקדם	האפשרי	ולא	יאוחר	מ–21	 )ד(
	 ימים	מיום	שניתנה�

זימון גורם נוסף

המצאת מסמכים 
וראיות נוספים

סדרי דין נוספים

פרוטוקול

נוכחות חברי 
הוועדה 

בדיונים בנושא 
התנגדויות

החלטה 
בהתנגדות
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שיירשמו,	 מטעמים	 ולהאריך,	 הורה,	 שעליו	 מועד	 להאריך	 רשאי	 הוועדה	 ראש	 יושב	 	�15
מועד	שנקבע	בתקנות	אלה�

פרק ג': הוראות שונות	

בכל	מקום	בתקנות	אלה	שבו	נדרשת	המצאת	מסמכים,	הגשת	בקשה,	הגשת	תשובה,	 	�16
פנייה	או	הודעה,	ניתן	להמציא	את	המסמכים	כאמור	באמצעי	אלקטרוני�

תוספת
טופס א

)תקנה	3)א((

 התנגדות לרכישת מקרקעין לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(/למתן הרשאה
לפי סעיף 22)2( לפקודה/לשינוי מטרת הרכישה )מחק	את	המיותר( 

	פרטי המתנגד: �1

שם/פרטי	חברה:	������������������	משפחה/:	���������������������	מס'	זהות/מס'	ח"פ�:	���������������������������

כתובת:	���������������������	מס'	טלפון:	���������������������������

פקסימילה:	���������������������������������

	פרטי המקרקעין: �2

גוש:	�����������������	חלקה:	����������������������	מגרש:	�����������������������

כתובת:	����������������������	יישוב:	��������������������������������

ועדת	תכנון	מחוז:	���������������������������������

אחר	 מסמך	 או	 המקרקעין	 בפנקסי	 רישום	 נסח	 לצרף	 )יש	 המקרקעין	 לגבי  הזכות  	טיב  �3
	המעיד	על	הזכות	של	המשיג	לגבי	הנכס,	אם	הזכות	איננה	רשומה	בפנקסי	המקרקעין(:
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	טעמי ההתנגדות: �4

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ו'	בטבת	התשע"א	)13	בדצמבר	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-4140(

שר	האוצר 	 	

תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות( )תיקון(, 
התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיפים	8)ב(	ו–9	לחוק	ההסדרים	במשק	המדינה	)תיקוני	חקיקה	 	
להשגת	יעדי	התקציב(,	התשנ"ג-11992	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	

לפי	סעיף	9)ד(	לחוק,	אנו	מתקינים	תקנות	אלה:

הארכת מועדים

המצאה באמצעי 
אלקטרוני

__________
	ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	10� 1
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המקומיות(,	 ברשויות	 כללית	 )ארנונה	 המדינה	 במשק	 הסדרים	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
מיתקני	 	- "מחצבות"	 זה,	 "לעניין	 יבוא	 בסופה	 "תעשיה",	 בהגדרה	 התשס"ז-22007,	
הכספים	 בשנת	 בפועל	 חציבה	 בו	 שמתבצעת	 החציבה	 שטח	 וכן	 במחצבות	 הייצור	

שבעדה	מוטלת	הארנונה"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(� �2
י"ד	בטבת	התשע"א	)21	בדצמבר	2010(

)חמ	3-2278(

ישי 	 הו אלי
שר	הפנים

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	429� 2

 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הקצאה לקופות החולים( )תיקון(,
התשע"א-2010

התשנ"ד-11994	 ממלכתי,	 בריאות	 ביטוח	 לחוק	 ו–60	 	17 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	ושר	הרווחה	והשירותים	החברתיים	ובאישורו	לפי	סעיף	

17	לחוק,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	1	לתקנות	ביטוח	בריאות	ממלכתי	)הקצאה	לקופות	החולים(,	התשנ"ה- 	�1
21995,	יבוא:

"חישוב	מספר	
המבוטחים	
המשוקלל

מקופות	 אחת	 בכל	 המשוקלל	 המבוטחים	 מספר	 	בחישוב	 �1
גיל	 לפי	 למבוטחים	 משקל	 יינתן	 לחוק,	 	17 בסעיף	 כאמור	 החולים	
כל	מבוטח	ומינו;	למבוטח	המתגורר	-	לפי	פרטי	מקום	מגוריו	כפי	
שהם	מופיעים	במרשם	האוכלוסין,	ברשות	מקומית	המסווגת	תחת	
אחד	מארבעת	האשכולות	התחתונים	של	"מדד	פריפריאליות	של	
רשויות	מקומיות	2004",	שפרסמה	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	
בשנת	2008	)להלן	-		תושב	פריפריה(,	יינתן	משקל	נפרד,	גם	זאת	

בהתחשב	בגילו	ומינו,	הכל	כמפורט	להלן:

טור	א'
גיל	המבוטח

טור	ב'
ניקוד

מבוטח	שהוא	תושב	פריפריהמבוטח	שאינו	תושב	פריפריה

זכרנקבהזכרנקבה

92�451�871�411�1עד	1

99�800�940�750�0עולה	על	1	עד	5

45�420�410�380�0עולה	על	5	עד	15

40�470�360�430�0עולה	על	15	עד	25

46�770�410�730�0עולה	על	25	עד	35

62�820�570�780�0עולה	על	35	עד	45

03�181�991�140�1עולה	על	45	עד	55

84�741�791�701�1עולה	על	55	עד	65

תיקון תקנה 1

תחילה

החלפה תקנה 1

__________
	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 1

	ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	493� 2
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טור	א'
גיל	המבוטח

טור	ב'
ניקוד

מבוטח	שהוא	תושב	פריפריהמבוטח	שאינו	תושב	פריפריה

זכרנקבהזכרנקבה

18�673�142�633�2עולה	על	65	עד	75

18�454�133�404�3עולה	על	75	עד	85

27�574�233�524�3עולה	על	85

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ד	בחשוון	התשע"א	)1	בנובמבר	2010(� �2
ז'	בטבת	התשע"א	)14	בדצמבר	2010(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-2551(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

הודעת הספנות )כלי שיט( )בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם( 
)אגרות(, התשע"א-2010

ומשכנתאות		 שיט	 כלי	 של	 ורכישה	 )בנייה	 שיט(	 )כלי	 הספנות	 לתקנות	 	18 תקנה	 	לפי	 	
עליהם(,	התשס"ב-12002	)להלן	-	התקנות(,	נמסרת	בזה	הודעה,	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	השלישית	לתקנות,	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	

התשע"א	)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת שלישית
)תקנה	17(

בתוספת	זו,	"משכנתה"	-	משכנתה	על	כלי	שיט�	

אלה	האגרות	שיש	לשלמן	בעד	רישום	בפנקס	הרישום:	 	�1

שטר	משכנתה	-	784	שקלים	חדשים;	 	)1(

שתי	 של	 הבלתי–מסולקות	 היתרות	 של	 הכולל	 בסכום	 משכנתה	 שטר	 	)2(
ובמעמד	 אלה	 למשכנתאות	 הצדדים	 בין	 הנעשות	 יותר	 או	 משכנתאות	

פדיונן	-	784	שקלים	חדשים;	

שטר	העברת	משכנתה	או	חישוב	תסובתה	-	784	שקלים	חדשים;	 	)3(

שטר	תיקון	משכנתה	-	784	שקלים	חדשים;	 	)4(

שטר	הגדלת	משכנתה	-	784	שקלים	חדשים�	 	)5(

	בעד	עותק	מאושר	בידי	הרשם	או	הנציג,	של	כל	אחד	מהשטרות	המפורטים )1( 	�2	
בסעיף	1	לעיל	שנחתם	לפני	הרשם	או	הנציג	תשולם	אגרה	של	397	שקלים	חדשים,	

ואולם	כל	צד	לשטר	זכאי	לקבל	ממנו	עותק	אחד	מאושר	כאמור	-	בלא	אגרה�	

	בעד	אישור	העתק	מכל	שטר	מהשטרות	המפורטים	בסעיף	1	לעיל	תשולם	 )2(
אגרה	של	397	שקלים	חדשים�	

	בעד	עיון	בפנקס	הרישום	תשולם	אגרה	של	123	שקלים	חדשים�" )3(

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-815(

			המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה
					והבטיחות	בדרכים

__________
ק"ת	התשס"ב,	עמ'	396;	התש"ע,	עמ'	303� 	1

עדכון	סכומים

תחילה
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הודעת הספנות )ימאים( )אגרות(, התשע"א-2010

	לפי	תקנה	81	לתקנות	הספנות	)ימאים(,	התשס"ב-12002	)	להלן	-	התקנות(,	נמסרת	בזה	 	
הודעה	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	התשיעית	לתקנות,	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	

התשע"א	)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת תשיעית
)תקנות	81	ו–82(

טור	א'
השירות

טור	ב'
האגרה	בשקלים	חדשים

ראשי,	 מכונות	 קצין	 בכיר,	 חובל	 רב	 חובל,	 לרב	 	בחינות	 )1(
קצין	מכונות	ראשי	בכיר,	חובל	ראשון,	קצין	מכונה	ראשון	

ומתן	תעודת	הסמכה	

2,047

תעודת	 ומתן	 אחר	 קצין	 של	 הסמכה	 לדרגת	 	בחינות	 )2(
הסמכה

1,452

תעודות	 ומתן	 דירוגים	 של	 הסמכה	 לדרגת	 	בחינות	 )3(
הסמכה

513

	בחינה	חלקית	או	חוזרת	או	בחינה		בעל–פה:	 )4(

	בחינות	כמצוין	בפרט	)1( א�

	בחינות	כמצוין	בפרט	)2( ב�

	בחינות	כמצוין	בפרט	)3( ג�

1,032

722

257

	בחינה	לסיראי	הצלה	מוסמך	ומתן	אישור	על	כך )5(277

	מתן	היתר	שירות	או	בחינה	להיתר	שירות	 )6(388

	מתן	פנקס	ימאי	)קבוע	או	זמני( )7(127

	העברת	פיקוד	על	אנייה )8(127

	ערעור	לפני	בית	הדין	המשמעתי )9(104

	ערעור	לפני	ועדת	ערר	רפואית )10(431

	אישור	רשימת	צוות	לפי	תקנה	50)א( )11(678

	עיון	בתיק	אישי	של	ימאי	וקבלת	העתק	ממסמכים	שבו )12(�53

המשלם	אגרה	מהאגרות	המתייחסות	למתן	השירות	בפרטים	)1(	עד	)5(	זכאי,	בתוך	15	
חודשים	מיום	התשלום,	לקבל	בחזרה	את	מחצית	האגרה	אם	בתוך	שנה	מיום	התשלום	

לא	נבחן	בבחינה	שלגביה	שילם	את	האגרה�"

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-726(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשס"ב,	עמ'	500;	התש"ע,	עמ'	304� 	1
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 הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט( )אגרות(,
התשע"א-2010

)מדידת	תפוסתם	של	כלי	שיט(,	התשמ"ג- )כלי	שיט(	 17	לתקנות	הספנות	 	לפי	תקנה	 	
11983	)להלן	-	התקנות(,	נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
	2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	לתקנות	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	התשע"א

)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת
)תקנה	17(

וכל	 סימונה	 התפוסה,	 חישוב	 תפוסתו,	 קביעת	 לצורכי	 שיט	 כלי	 מדידת	 בעד	 	�1
שירותי	מדידה	אחרים	תשולם	האגרה	כדלקמן:	

האגרה	בשקלים	חדשים

כשתפוסת	כלי	השיט	בטונות	ברוטו:	

178עד	99

616מ–100	עד	499

3,757מ–500	ומעלה

תפוסתו	 חישוב	 במבנהו,	 שינויים	 שחלו	 לאחר	 מחדש	 שיט	 כלי	 מדידת	 בעד	 	�2
וסימונה,	תשולם	מחצית	האגרה	שלפי	סעיף	1�

בעד	מתן	תעודת	תפוסה	שלפי	האמנה,	תשולם	אגרה	של	93	שקלים	חדשים�	 	�3

ניתן	אחד	 גם	אם	 2	בעד	כמה	שירותים	תשולם	 1	או	 אגרה	שנקבעה	בסעיפים	 	�4
השירותים	האמורים�"

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-815(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1046;	התש"ע,	עמ'	305� 	1

הודעת הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )אגרות(, התשע"א-2010

	לפי	תקנה	29	לתקנות	הספנות	)ימאים(	)משיטי	כלי	שיט	קטנים(,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	 	
התקנות(,	נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	הראשונה	לתקנות	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	

התשע"א	)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:

__________
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	751;	התש"ע,	עמ'	305� 	1

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים
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"תוספת ראשונה 
)תקנה	29(	

טור	א'
השירות

טור	ב'
האגרה	בשקלים	חדשים

בעד	-

100מתן	תעודת	משיט	קבועה	או	חידושה

171בחינה	עיונית	למשיט	אופנוע	ים

288בחינה	מעשית	למשיט	אופנוע	ים

171בחינה	עיונית	למשיט	סירת	מנוע	עוצמה	א'	או	ב'

288בחינה	מעשית	למשיט	סירת	מנוע	עוצמה	א'

288בחינה	מעשית	למשיט	סירת	מנוע	עוצמה	ב'

171בחינה	עיונית	למשיט	סירת	נוסעים	בשכר

276בחינה	עיונית	למשיט	ספינה

480בחינה	מעשית	למשיט	ספינה

בחינה	עיונית	למשיט	ספינת	נוסעים	בשכר	רמה	א'

בחינה	בכתב	למשיט	ספינת	נוסעים	בשכר	רמה	ב'

בשכר	 נוסעים	 ספינת	 למשיט	 בעל–פה	 בחינה	
רמה	ב'

בחינה	להיתר	השטת	אניית	נוסעים	קטנה

בחינה	למכונן	

בחינה	עיונית	למשיט	ספינה	גוררת

בחינה	מעשית	למשיט	ספינה	גוררת

סירה	 למשיט	 חוזרת	 חלקית	 עיונית	 בחינה	
ואופנוע	ים	)לכל	יחידת	מבחן(

בחינה	עיונית	חלקית	חוזרת	למשיט	ספינה	)לכל	
יחידת	מבחן(

171

276

480

402

530

171

480

171

276

נוסעים	 ספינת	 למשיט	 חוזרת	 חלקית	 בחינה	
בשכר	רמה	ב'	או	מכונן

מחצית	סכום	
הבחינה

81"הגשת	ערר	על	בחינה	עיונית

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-588(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )אגרות(, התשע"א-2010

	- )להלן	 התשכ"ב-11962	 וסימון(,	 )רישום	 שיט(	 )כלי	 הספנות	 לתקנות	 	38 תקנה	 	לפי	 	
התקנות(,	נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:	

__________
ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	2455;	התש"ע,	עמ'	306� 	1
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עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	השישית	לתקנות,	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	

התשע"א	)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת שישית 
)תקנה	38(

	בעד	רישום	כלי	שיט	ומתן	תעודת	רישום	תשולם	האגרה	המנויה	להלן:	 �1

האגרה	בשקלים	חדשיםתיאור	כלי	השיט

תפוסתו	עד	99	טונות	או	אורכו	המרבי	אינו	
עולה	על	24	מטרים

840

אורכו	 או	 ומעלה	 טונות	 מ–100	 תפוסתו	
המרבי	עולה	על	24	מטרים	

1,365

בעד	רישום	העברת	הבעלות	בכלי	השיט	ומתן	תעודת	רישום	תשולם	אגרה	 	�2
של	448	שקלים	חדשים�	

כשיר	 שאינו	 למי	 העברתו	 עקב	 הרישום	 מפנקס	 שיט	 כלי	 מחיקת	 בעד	 	�3
להירשם	כבעליו	במרשם	הישראלי,	תשולם	אגרה	של	448	שקלים	חדשים;	

כלי	שיט	שתפוסתו	פחות	מ–100	טונות	ברוטו	יהיה	פטור	מאגרה	זו�	

בעד	שינוי	השם	של	כלי	השיט	בפנקס	רישום	תשולם	אגרה	בסך	448	שקלים	 	�4
חדשים�	

רישום	חדשה	עקב	שינוי	הפרטים	שבה,	או	אם	תעודת	 בעד	מתן	תעודת	 	�5
הרישום	נעלמה,	אבדה,	הושמדה,	או	כלתה	והוחזרה	לרשם,	תשולם	אגרה	

בסך	448	שקלים	חדשים�	

בעד	תעודת	רישום	חדשה	אם	חל	שינוי	במבנה	כלי	השיט	תשולם	אגרה	 	�6
בסך	448	שקלים	חדשים�	

בעד	עיון	ברישומים	המתייחסים	לכלי	שיט	בפנקס	הרישום,	או	בעד	אישור	 	�7
רישומים	אלה,	או	בעד	אימות	מסמכים	המתייחסים	לכלי	 על	תוכנם	של	

השיט	כאמור,	תשולם	אגרה	בסך	448	שקלים	חדשים�	

בעד	מתן	העתק	צילומי	מתוכנו	של	רישום	בפנקס	הרישום,	תשולם	אגרה	 	�8
בסך	4	שקלים	חדשים	לכל	עמוד	או	חלק	ממנו�"	

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-816(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגרות(, התשע"א-2010

	- )להלן	 ספנות(,	התש"ך-11960	 )אגרות	שירותי	 1א	לתקנות	הנמלים	 	בהתאם	לתקנה	 	
התקנות(,	נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:	

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התש"ך,	עמ'	1955;	התש"ע,	עמ'	307� 	1
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עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
	2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתקנה	1	לתקנות	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	התשע"א

)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"אגרות	בעד	
שירותים

בעד	כל	אחד	מן	השירותים	המפורטים	להלן	תשלום	אגרה	בסך	 	�1
108	שקלים	חדשים:	

	מתן	יומן	רדיו	-	טלפון;	 )1(
	מתן	יומן	רדיו	-	טלגרף�" )2(

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-137(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הנמלים )רישיונות כניסה לנמל( )אגרות(, התשע"א-2010

	בהתאם	לתקנה	7ב	לתקנות	הנמלים	)רישיונות	כניסה	לנמל(,	התשט"ז-11957	)להלן	-	 	
התקנות(,	נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
	2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתקנה	7	לתקנות	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	התשע"א

)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"אגרת	רישיון	
לכניסת	רכב

לתקופה	 חידושו,	 בעד	 או	 לנמל	 רכב	 להכנסת	 רישיון	 בעד	 	�7
שצוינה	להלן	בטור	א',	תשולם	אגרה	כמפורט	לצדה	בטור	ב':

טור	א'
תקופת	הרישיון

טור	ב'	
האגרה	בשקלים	חדשים

יום	או	חלק	ממנו

לאופנוע-קטנוע

לרכב	פרטי

לרכב	פרטי	+	נגרר

למשאית

למשאית	+	נגרר

5

13

15

15

22

שנה

964לרכב	פרטי

816לבעל	ספינה

327"לדייג

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-137(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
	ק"ת	התשט"ז,	עמ'	1189;	התש"ע,	עמ'	308� 1

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים
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הודעת הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( )אגרות(, התשע"א-2010

	לפי	תקנה	25	לתקנות	הנמלים	)יומן	רשמי	לכלי	שיט(,	התשי"ז-11957	)להלן	-	התקנות(,	 	
נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
	2009,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתקנה	25)א(	לתקנות,	ונוסחה	מיום	כ"ה	בטבת	התשע"א

)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:	

	עם	מסירת	יומן	רשמי	לקברניט	אנייה	תשולם	אגרה	של	93	שקלים	חדשים�	 )1( ")א(	

	עם	מסירת	יומן	רשמי	לקברניט	ספינה	תשולם	אגרה	של	93	שקלים	חדשים�" )2(	

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-2050(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
	ק"ת	התשי"ז,	עמ'	1630;	התש"ע,	עמ'	309� 1

הודעת הנמלים )בטיחות השיט( )אגרות(, התשע"א-2010
	בהתאם	לתקנה	103	לתקנות	הנמלים	)בטיחות	השיט(,	התשמ"ג-11982	)להלן	-	התקנות(,	 	

נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
בתוספת	החמש–עשרה	 	16 עד	 ו–7	 	5 	,4 	,2 בסעיפים	 הנקובים	 הסכומים	 ישתנו	 	,2009

לתקנות,	ונוסחם	מיום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	הוא	כמפורט	להלן:	

	בעד	בדיקה	חוזרת	של	סירה,	ספינה	גוררת	או	ארבה	תשולם	אגרה	בסך	177	 	)א( �2"
שקלים	חדשים�

	בעד	בדיקה	חוזרת	של	גוררת	תשולם	מחצית	האגרה	הכוללת	של	הבדיקה	 )ב(
הכללית	הקבועה	בסעיף	5�"

	בעד	בדיקה	כללית	של	אנייה	תשולם	אגרה	כדלקמן:	 �4"

תפוסת	האנייה
האגרה	בשקלים	חדשים)בטון	ברוטו(

1,189עד	499

2,342מ–500	עד	1,599	

7,410מ–1,600	ומעלה

	בעד	בדיקה	כללית	של	סירה,	ספינה,	גוררת	וארבה	תשולם	אגרה	כדלקמן:	 �5		 					
	האגרה

בשקלים	חדשים
	בדיקה	כללית	של	סירה	או	ספינה )א(

	אגרה	בסיסית �1243

	לכל	קילווט	עוצמת	מנוע,	מעל	6	קילווט	תוספת	 �2
של

4
	,2 מעל	 להסיע	 רשאי	 השיט	 שכלי	 אדם	 	לכל	 �3

4תוספת	של	

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	387;	התש"ע,	עמ'	309� 	1
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	האגרה
בשקלים	חדשים

	7 מעל	 הכלי	 מאורך	 ממטר	 חלק	 או	 מטר	 	לכל	 �4
מטרים,	תוספת	של

11
	בדיקה	כללית	של	גוררת	-	 )ב(

	 	אגרה	בסיסית �1479

	לכל	קילווט	עוצמת	מנוע,	תוספת	של �24

	בדיקה	כללית	של	ארבה	- )ג(

	אגרה	בסיסית �1243

	 	לכל	מטר	או	חלק	ממטר	מאורך	הארבה,	תוספת	של �2	11

	אם	היא	ארבה	שומטת,	תוספת	של �355

	אם	היא	חפרת,	תוספת	של						 �4"55

	בעד	בדיקה	חוזרת	תשולם	אגרה	כדלקמן:	 "7�			)א(

האגרה	בשקלים	חדשים

1,146במחלקת	סיפון

	 	 	 	 	 במחלקת	מכונה

	 	 	 	 	 	 במחלקת	רדיו

בנושא	סניטציה,	ארון	תרופות	ציוד	רפואי

באוטומציה

1,146

1,146

1,146

1,146

בדיקה	 של	 האגרה	 תשולם	 לאמנה	 בהתאם	 באנייה,	 חלקית	 בדיקה	 	בעד	 )ב(
כללית	לפי	התפוסה�	

	בעד	בדיקה	חלקית	באנייה,	בהתאם	לאמנה	לקווי	טעינה,	תשולם	אגרה	של	 )ג(
50%	מהאגרה	לבדיקה	כללית	לפי	התפוסה�	

	בעד	בדיקה	מיוחדת	בכלי	שיט	תשולם	האגרה	המתייחסת	לנושא	הבדיקה	בתוספת	 �8
של	50%�

	בעד	מתן	היתר	שיט,	כולל	בדיקת	כושר	שיט,	תשולם	האגרה	של	בדיקה	כללית,	לפי	 �9
כלי		השיט	בתוספת	של	50%�

	בעד	מתן	תעודות	תשולם	האגרה	כדלקמן:	 	)א( �10

האגרה	בשקלים	חדשים

178רישיון	שיט	בגמר	רישום	או	העברת	בעלות

178רישיון	שיט	וחידוש	רישיון

178הארכת	רישיון	שיט

178תעודות	בהתאם	לאמנה	או	לאמנה	לקווי	טעינה

הארכת	תוקף	תעודות	שניתנו	בהתאם	לאמנה,	או	בהתאם	
לאמנה	לקווי	טעינה

178

178סימון	תו	קיבולת

	פטורים	מאגרה	- )ב(
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	רישיון	שיט	זמני;	 )1(

	תעודת	פטור	מאגרה	לאגודה	ימית;	 )2(

	תעודת	פטור	מחובת	ביטוח	סיכוני	צד	שלישי�	 )3(

אלה,	 לתקנות	 השלישי	 והפרק	 	17 תקנה	 פי	 על	 טעינה	 היתר	 קבלת	 	בעד	 	)א( �11
תשולם	אגרה	של	402	שקלים	חדשים�	

	בעד	השגחה	על	טעינת	מטענים	בצובר	או	טעינת	מטענים	מסוכנים	תשולם	 )ב(
האגרה	כדלקמן:	

סכום	בשקלים	חדשיםטון	מטען

572עד	499

793מ–500	עד	1,499	

1,627מ–1,500	ומעלה

	בעד	בדיקה	ואישור	על	פי	תקנה	27)ד(	לתקנות	אלה	תשולם	אגרה	זו:	 �12

סכום	בשקלים	חדשיםמהות	הבדיקה	והאישור

3,174מפרטים	טכניים	של	אנייה

1,945מפרטים	טכניים	של	כלי	שיט	שאינו	אנייה

158שרטוטים	בודדים,	לכל	אחד

3,174ספר	יציבות	של	אנייה

1,945חישובי	יציבות	של	כלי	שיט	שאינו	אנייה

בעד	בדיקה	חוזרת	של	חישובי	יציבות
שתוקנו	ואישור	ספר	יציבות

10%	מאגרת
הבדיקה	הראשונה

שתוקנו	 טכניים	 מפרטים	 של	 חוזרת	 בדיקה	 בעד	
ואישורם

10%	מאגרת
הבדיקה	הראשונה

	בעד	קביעת	קווי	טעינה	בכלי	השיט	שאינו	אנייה												1,067 �13

	בעד	בדיקה	ואישור	של	דגם,	אבזר	או	אמצעי	הצלה								840 �14

	בעד	החתמת	האישור	או	האבזר	או	אמצעי	הצלה �15

402																																				 								לכל	100	יחידות	או	חלק	מהן		

	בעד	כל	בדיקה	חוזרת	לכלי	שיט	לפי	הפרק �16
"5,552	 									 	 																											 	 								החמישי	א'	לתקנות

ה'	בטבת	התשע"א	)12	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-610(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4)ד(	לתקנות	בית	המשפט	לענייני	משפחה	)אגרות(,	התשנ"ו- 	
11995	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

__________
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	8;	התש"ע,	עמ'	1439� 	1
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עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	 	�1
	2010,	יהיה	נוסח	התוספות	הראשונה	והשנייה	לתקנות,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א

)1	בינואר	2011(,	כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות	2)א(	ו–4(

בשקלים	חדשים

	תביעה	לסכום	כסף	קצוב 1%	מהסכום	1�
הנתבע	כערכו	ולא	

פחות	מ–455

	כל	תביעה	בענייני	רכוש	שאינה	לסכום	כסף	קצוב,	לרבות	תביעה	 �2
לאיזון	משאבים,	לפירוק	שיתוף,	לפסק	דין	הצהרתי	בענייני	רכוש	ולמתן	

2,723חשבונות,	יהיו	מספר	הסעדים	ומספר	פריטי	הרכוש	אשר	יהיו

	בוטל �3

	התנגדות	למתן	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה �4913

	בקשה	לתיקון	או	ביטול	צו	ירושה 4938א�

	בקשה	למינוי	מנהל	עיזבון 4938ב�

	תביעה	בעניין	מזונות	או	מדור,	לרבות	הגדלה,	הפחתה	או	ביטול,	 �5
הודעה	לצד	שלישי,	שיפוי,	תביעה	למזונות	או	מדור	מן	העיזבון	או	מן	

224היורשים	וכן	אכיפת	פסק	חוץ	בעניינים	אלה

תלויה	 תביעה	 אין	 אם	 הסכם	 אישור	 לרבות	 אחרת	 תביעה	 	כל	 �6
455ועומדת	בעניין	או	ערעור	בבית	המשפט	לענייני	משפחה

	בקשה	בכתב �7224

	עשיית	צוואה	לפני	שופט �8483

	הוכחת	צוואה	לפי	סעיף	68)ב(	לחוק	הירושה �9483

	עיון	בתיק	המצוי	בארכיון	בית	משפט,	כשעברה	שנה	מיום	שניתן	 �10
29פסק	הדין,	לתקופה	קצובה	של	שבועיים	רצופים

	העתק	מאושר	מכל	מסמך	שבתיק	בית	המשפט 92�4	לכל	עמוד11�

לענייני	 רשם	 או	 לפועל	 הוצאה	 ראש	 רשם,	 החלטת	 על	 	ערעור	 �12
483ירושה	כמשמעותו	בחוק	הירושה

תוספת שנייה
)תקנות	2)א(	ו–4)א((

בשקלים	חדשים

אגרת	פרוטוקול	בתובענות	המפורטות	בתוספת	הראשונה	למעט	
68"הליכים	לפי	פרט	8	לתוספת	הראשונה

ו'	בטבת	התשע"א	)13	בדצמבר	2010(
פט שו 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-2659(

מנהל	בתי	המשפט 	 	

שינוי	סכומים




