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צו הביטוח הלאומי )אזורי ניסוי לעניין סעיף 224א לחוק( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 224א)ב()1( ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מצווה לאמור:

לעניין סעיף 224א לחוק, אלה האזורים שייערך בהם ניסוי לבדיקת זכאות לסיעוד  )א(    1
באמצעות רופא: 

אזור טבריה הכולל יישובים אלה:   )1(

אורטל, אזור חצור מ"א 1, אזור חצור מ"א 55, אזור חצור של"ש, אזור כנרות 
מ"א 6, איילת השחר, אילנייה, אלומות, אלמגור, אמנון, אניעם, אפיקים, 
ארבל, אשדות יעקב )איחוד(, אשדות יעקב )מאוחד(, בועיינה-נוג'ידאת, 
בית זרע, בית קשת, בית רימון, ברעם, גבעת אבני, גדות, גולן דרומי מ"א 
71, גולן צפוני מ"א 71, גולן תיכון מ"א 71, גונן, גינוסר, גליל עליון מ"ז מ"א 
של"ש,  מ"ז  עליון  גליל   ,55 מ"א  מ"ז  עליון  גליל   ,2 מ"א  מ"ז  עליון  גליל   ,1
 ,6 מ"א  מ"ז  תחתון  גליל   ,3 מ"א  מ"ז  תחתון  גליל   ,2 מ"א  מ"ז  תחתון  גליל 
גליל תחתון מ"ז של"ש, גשר, דגניה א', דגניה ב', דן, דפנה, האון, הגושרים, 
טבריה,   ,71 מ"א  חרמון  חמאם,  חוקוק,  חולתה,  נס,  חד  הזורעים,  הודיות, 
טפחות, יבנאל, יפתח, יראון, כדורי, כורזים, כחל, כלנית, כנף, כנרות של"ש, 
כפר  הנשיא,  כפר  גלעדי,  כפר  בלום,  כפר  )קבוצה(,  כנרת  )מושבה(,  כנרת 
זיתים, כפר חיטים, כפר סאלד, כפר קיש, כפר תבור, כרכום, לביא, לבנים, 
להבות הבשן, מגדל, מחניים, מלכייה, מנחמיה, מנרה, מסד, מסדה, מעגן, 
מרכז  נטופה,  מצפה  מצפה,  צמח,  מפעלי  עליון,  גליל  מפעלי  ברוך,  מעיין 
אזורי כדורי, מרכז אזורי מרום הגליל, מרכז כ"ח, משגב עם, נאות מרדכי, 
סאסא, עין גב, עמוקה, עמיעד, עמיר, עמק חולה מ"א 1, עמק חולה מ"א 
55, עמק חולה של"ש, פורייה - כפר עבודה, פורייה - נווה עובד, פורייה 
עילית, פרוד, צביה, צבעון, קדרים, רביד, שדה אילן, שדה נחמיה, שדמות 
דבורה, שמיר, שער הגולן, שרונה, תל קציר, תל חי, תעשיון גליל תחתון, 
חלב(,  )גוש  ג'ש  יוחאי,  בר  בירייה,  אמירים,  אליפלט,  הגנוז,  אור  אביבים, 
דוב"ב, דלתון, חזון, טובא-זנגרייה, יסוד המעלה, כדיתה, כפר חושן, כפר 
חנניה, כפר שמאי, כרם בן זמרה, מירון, משמר הירדן, עלמה, צפת, קצרין, 
ראש פינה, ריחאנייה, רמות נפתלי, שדה אליעזר, שפר, אבני איתן, אודם, 
אל-רום, אלוני הבשן, אלי-עד, אפיק, בני יהודה, גבעת יואב, גשור, חספין, 
יונתן, כפר חרוב, מבוא חמה, מיצר, מעלה גמלא, מרום גולן, נאות גולן, נוב, 
נווה אטי"ב, נטור, עין זיוון, קדמת צבי, קשת, רמות, רמת מגשימים, שניר, 
הלל,  בית  בוקעאתא,  הגלילית,  חצור  אל-אסד,  עין  עיילבון,  מגאר,  שעל, 
דישון, יובל, מג'דל שמס, מטולה, מסעדה, מרגליות, עין קנייא, ע'ג'ר, קלע, 

קרית שמונה, שאר יישוב;

אזור פתח תקוה הכולל יישובים אלה:   )2(

אורנית, אלקנה, ברקן, גבעת השלושה, גבעת שמואל, גני תקווה, גת רימון, 
ג'לג'וליה, חגור, חורשים, חלמיש, ירחיב, כפר ברא, כפר סירקין, כפר קאסם, 

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשע"ג, עמ' 112   1

קביעת אזורים
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עץ  זהב,  עלי  עינת,  נירית,  נחשונים,  מתן,  ברקן,  מפעלי  מעש,  מגשימים, 
אפרים, פדואל, פתח תקוה, צור יצחק, שדי חמד, שערי תקוה, איתמר, אלון 
רבבה,  נטפים,  קרית  נופים,  תפוח,  כפר  יקיר,  יצהר,  ברכה,  אריאל,  מורה, 

יהוד, עמנואל, אלעד, ראש העין;

אזור ירושלים הכולל יישובים אלה:   )3(

אבו גוש, אביעזר, אבן ספיר, אבנת, אדרת, אורה, איתנים, אלון שבות, אלמוג, 
אלעזר, אספר, אפרתה, בית אל, בית הערבה, בית זית, בית חורון, בית מאיר, 
בית נקופה, בר גיורא, בת עין, גבע בנימין, גבעון החדשה, גבעת זאב, גבעת 
יערים, גבעת שמש, גלגל, דולב, דייר ראפאת, הר אדר, הר גילה, הרי יהודה 
מ"א 26, הרי יהודה של"ש, ורד יריחו, יד השמונה, ידידה, ייט"ב, ירושלים, 
כוכב השחר, כוכב יעקב, כסלון, כפר אדומים, כפר עציון, כרמי צור, כרמל, 
מעלה  מעון,  מטע,  עילית,  מוצא  עוז,  מגדל  ציון,  מבשרת  ביתר,  מבוא 
מצפה  יריחו,  מצפה  עמוס,  מעלה  מכמש,  מעלה  לבונה,  מעלה  החמישה, 
שלם, נווה אילן, נווה דניאל, נווה מיכאל, נוקדים, נטף, נירן, נס הרים, נעמ"ה, 
נפת ירדן מ"א 75, נתיב הל"ה, עטרת, עין כרם - בי"ס חקלאי, עין נקובא, עין 
קדר,  צרעה,  הדסה,  צור  צובה,  פסגות,  עפרה,  עמינדב,  עלמון,  עלי,  ראפה, 
קליה, קרית יערים, קרית יערים )מוסד(, קרית ענבים, ראש צורים, רימונים, 
רמת רזיאל, רמת רחל, שואבה, שורש, שילה, שלומציון, שפלת יהודה מ"א 
26, שפלת יהודה של"ש, תלם, תקוע, מעלה אדומים, גיתית, יפית, מגדלים, 
חגי,  אדורה,  תומר,  פצאל,  הגדוד,  נתיב  משואה,  אפרים,  מעלה  מכורה, 

נגוהות, סוסיה, עתניאל, פני חבר, קרית ארבע, ביתר עילית;

אזור באר שבע הכולל יישובים אלה:  )4(

עמאר  אבו  )שבט(,  עבדון  אבו  )שבט(,  סריחאן  אבו  )שבט(,  ג'ווייעד  אבו 
)שבט(, אבו עמרה )שבט(, אבו קורינאת )יישוב(, אבו קורינאת )שבט(, אבו 
רובייעה )שבט(, אבו רוקייק )שבט(, אבו תלול, אבשלום, אום בטין, אורון, 
שבע  באר  אזור   ,51 מ"א  שבע  באר  אזור   ,41 מ"א  שבע  באר  אזור  אורים, 
של"ש, אזור בשור מ"א 42, אזור בשור מ"א 38, אזור בשור מ"א 39, אזור גרר 
מ"א 41, אזור גרר מ"א 42, אזור גרר מ"א 39, אזור ים המלח מ"א 51, אזור 
לכיש מ"א 41, אטרש )שבט(, אילות, אל סייד, אליפז, אסד )שבט(, אעצם 
)שבט(, אפיניש )שבט(, אשכולות, אשל הנשיא, אשלים, באר מילכה, באר 
שבע, בארי, ביר הדאג', בית קמה, בני נצרים, גבעות בר, גרופית, גהאביב 
מ"א  הערבה  )שבט(,  הוזייל  )שבט(,  הוואשלה  דריג'את,  דבירה,  )שבט(, 
51, הערבה מ"א 53, הערבה מ"א 54, הר הנגב הדרומי מ"א 54, הר הנגב 
הדרומי מ"א 48, הר הנגב הדרומי מ"א 53, הר הנגב הצפוני מ"א 48, הר 
מ"א  הצפוני  הנגב  הר   ,51 מ"א  הצפוני  הנגב  הר   ,53 מ"א  הצפוני  הנגב 
54, הר עמשא, זבארגה )שבט(, חולית, חורה, חצבה, חצרים, טללים, טנא, 
יהל, יטבתה, ים המלח - בתי מלון, כחלה, כיסופים, כמהין, כסיפה, כרם 
מולדה,  גוריון,  בן  מדרשת  מגן,  לקיה,  לוטן,  להבים,  להב,  כרמים,  שלום, 
מחנה טלי, מחנה יוכבד, מחנה יפה, מחנה יתיר, מחנה עדי, מיתר, מסעודין 
מפעלי  )סדום(,  המלח  ים  מפעלי  אבשלום,  מפעלי  )שבט(,  עזאזמה  אל 
מעון, מפעלי צין - ערבה, מצדות יהודה, מצפה רמון, מרחב עם, משאבי 
חריף,  נווה  נוה,  נבטים,  סמדר,  נאות  הכיכר,  נאות  הנגב,  משמר  שדה, 
ניצנה )קהילת חינוך(, ניצני סיני, ניר יצחק, ניר עוז, נירים, נצאצרה )שבט(, 



קובץ התקנות 7294, ג' בחשוון התשע"ד, 2013 10 7  46

עוקבה(  )בנו  עוקבי  עומר,  ספיר,  סעד,  סנסנה,  סמר,  )שבט(,  סייד  סופה, 
)שבט(, עטאוונה )שבט(, עידן, עין גדי, עין השלושה, עין חצבה, עין יהב, 
עין תמר, עיר אובות, עלומים, ערערה-בנגב, פארן, פרי גן, צאלים, צוחר, 
 צופר, קבועה )שבט(, קודייראת א–צאנע )שבט(, קוואעין )שבט(, קטורה, קצר

רמת  מדבר,  רוח  רביבים,  עזתה,  חינוך  קרית  מרחבים,  חינוך  קרית  א–סר, 
חובב, רעים, רתמים, שגב-שלום, שדה בוקר, שדה ניצן, שובל, שומרייה, 
)שבט(,  א–צאנע  תראבין  שבע,  תל  שני,  שמעה,  שלומית,  במדבר,  שלווה 
דקל,  גילת,  בטחה,  אופקים,  אוהד,  רהט,  מכחול,  )יישוב(,  א–צאנע  תרבין 
יבול, ישע, יתד, מבטחים, מסלול, עין הבשור, עמיעוז, פדויים, פטיש, רנן, 
ברוש,  הגדי,  בית  אשבול,  תפרח,  יוסף,  תלמי  אליהו,  תלמי  אברהם,  שדי 
גבעולים, זמרת, זרועה, יושיביה, כפר מימון, מבועים, מלילות, מעגלים, ניר 
משה, ניר עקיבא, נתיבות, פעמי תש"ז, קלחים, שדה צבי, שובה, שוקדה, 
שיבולים, שרשרת, תאשור, תדהר, תושייה, תלמי ביל"ו, תקומה, דימונה, 

עזוז, ירוחם, אילת, באר אורה, צוקים, שחרות, שיטים, נווה זוהר, ערד;

אזור נהריה הכולל יישובים אלה:  )5(

אבירים, אבן מנחם, אדמית, אזור אילון מ"א 52, אזור אילון מ"א 4, אזור אילון 
אזור   ,4 מ"א  יחיעם  אזור   ,52 מ"א  יחיעם  אזור   ,2 מ"א  יחיעם  אזור  של"ש, 
יחיעם מ"א 56, אזור יחיעם של"ש, אזור כרמיאל מ"א 2, אזור כרמיאל מ"א 
56, אזור כרמיאל של"ש, אזור נהריה של"ש, אזור נהריה מ"א 4, אזור עכו מ"א 
4, אזור עכו מ"א 56, אזור עכו של"ש, אזור שפרעם מ"א 56, אזור תעשייה 
אכזיב )מילואות(, אזור תעשייה נעמן )מילואות(, אילון, אלקוש, אפק, אשרת, 
גורנות  גורן,  בצת,  עמי,  בן  )אשר(,  אזורי  בי"ס  העמק,  בית  הגליל,  בוסתן 
הגליל, גיתה, געתון, גשר הזיו, הילה, הרדוף, חוסן, חורפיש, חניתה, יאנוח-

ג'ת, יחיעם, יסעור, יערה, כברי, כליל, כסרא-סמיע, כפר ורדים, כפר מסריק, 
לפידות,  לימן,  הגטאות,  לוחמי  )זרעית(,  רוזנואלד  כפר  הנקרה,  ראש  כפר 
זיו,  נווה  נהרייה,  מתת,  מצובה,  מעיליא,  מעונה,  מנות,  מזרעה,  תפן,  מגדל 
נטועה, נס עמים, נתיב השיירה, סער, עבדון, עברון, עין המפרץ, עין יעקב, 
עמקה, עראמשה, פסוטה, פקיעין החדשה, פקיעין )בוקייעה(, צוריאל, רגבה, 
ג'דיידה- אחיהוד,  שתולה,  שמרת,  שלומי,  דנון,  שייח'  שומרה,  ציון,  שבי 

מכר, טל-אל, עכו, מעלות-תרשיחא, אבו סנאן, ג'ולס, ירכא, כפר יאסיף;

אזור רמת גן הכולל יישובים אלה:  )6(

אזור רמת גן של"ש, גבעתיים, סביון, קרית אונו, רמת גן, אור יהודה 

בסעיף זה - )ב( 

"מ"א" - מועצה אזורית;

"מ"מ" - מועצה מקומית;

"מ"ז" - מועצה זמנית;

"של"ש" - שטח ללא שיפוט  

תוקפו של צו זה  למשך תקופת הניסיון כהגדרתה בסעיף 224א)א( לחוק     2
ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(

)חמ 3-3742(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

תוקף
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צו הביטוח הלאומי )קביעת גוף ציבורי( )תיקון(, התשע"ד-2013
בתוקף סמכותי לפי סעיף 307 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-11995 
מצווה  אני  לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  מועצת  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

לאמור:   

העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשמ"ד-21984  ציבורי(,  גוף  )קביעת  הלאומי  הביטוח  בצו    1
בפתיח, במקום "סעיף 137)א( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשכ"ח-1968" 

יבוא "סעיף 307 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995"   

בסעיף 1 לצו העיקרי -   2
ברישה, במקום "סעיף 137 לחוק" יבוא "סעיף 307 לחוק";  )1(

בסופו יבוא:     )2(

קופת חולים מכבי שירותי בריאות במקומות המפורטים להלן:     )6("

"בית בלב בת ים", בת ים;  )1(

"בית בלב אילת", אילת;  )2(

"בית בלב כפר סבא", כפר סבא;  )3(

"בית בלב גני עומר", עומר;  )4(

"בית בלב רעננה", רעננה;  )5(

"בית בלב ירושלים", ירושלים;  )6(

"בית בלב נשר", נשר;  )7(

מעונות מכבי תל השומר, בית חולים תל השומר;  )8(

נותנות  שהן  פסיכיאטריים,   אשפוז  שירותי  לעניין  החולים,  קופות  כל   )7(
 בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי; לעניין זה,

"בית חולים" - בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-31991 " 

תחילתו של סעיף 1)6( לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לצו זה,  ב–1 בחודש שלאחר  )א(    3
יום פרסומו 

)ב( תחילתו של סעיף 1)7( לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לצו זה, ביום י"ד בתמוז 
התשע"ה )1 ביולי 2015(    

כ"ח באלול התשע"ג )3 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4667(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ג, עמ' 175   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1927; התשנ"א, עמ' 985   2
ס"ח התשנ"א, עמ' 58   3

תיקון פתיח

תיקון סעיף 1

תחילה
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תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ב( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 
11971 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:       

בתקנות אלה -    1
 7 סעיף  לפי  לספק  מוסמכת  שהמועצה  דת  שירותי  בעד  אגרה   - שירותים"  "אגרת 

לחוק;   

"אכסניית נוער"  - אכסניה שהכירה בה אגודת אכסניות הנוער בישראל )אנ"א(, ע"ר;  

"בית ספר שדה" - בית הארחה הכולל גם מרכז הדרכה בתחומי טבע, ארכיאולוגיה 
וידיעת ארץ ישראל;  

"מועצה" - מועצה דתית שהוקמה לפי סעיף 1 לחוק; 

המקומיות  ברשויות  הסעד  מלשכות  אחת  לו  שנתנה  באישור  שמחזיק  מי   - "נזקק" 
הפועלות מכוח סעיף 2)א( לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-31958, והמעיד כי הוא 

נזקק כהגדרתו בחוק האמור;   

"נכה" - מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון;

או  סטודנט  בתעודת  מחזיק  נישואין  לרישום  בקשתו  הגשת  שבמועד  מי   - "סטודנט" 
באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, 
התשי"ח-41958, ואשר לפיהם הוא תלמיד במוסד כאמור במועד הגשת הבקשה;  

"עולה חדש"  - תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל;   

"עיוור או לקוי ראייה" - מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראייה שהנפיק 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים; 

 "שירות לאומי" - כהגדרתו בחוק שירות לאומי, התשי"ג-51953; 

"שירות סדיר"  - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-61986;   

"שעות פעילות רגילות" -  כל אחת מאלה:

במקווה גברים - כל ימות השנה בבוקר מן השעה 00 06 עד השעה 00 09;   )1(

השעה  עד  החמה  שקיעת  שלפני  השעה  במחצית  החל   - נשים  במקווה   )2(
00 21 בתקופת שעון החורף, ועד השעה 00 22 בתקופת שעון הקיץ;

"תלמיד ישיבה" - מי שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק באישור המעיד 
כי הוא תלמיד אחת מן הישיבות המוכרות על ידי ועד הישיבות בארץ ישראל 
חוק  לפי  המוכרת  קדם–צבאית  במכינה  תלמיד  או  ההסדר  ישיבות  איגוד  או 

המכינות הקדם צבאיות, התשס"ח-72008;    

"תקופת שעון החורף" ו"תקופת שעון הקיץ" - לפי חוק קביעת הזמן, התשנ"ב-81992 

הגדרות

__________
ס"ח התשל"א, עמ' 130   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ס"ח התשי"ח, עמ' 103   3
ס"ח התשי"ח, עמ' 191   4
ס"ח התשי"ג, עמ' 163   5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   6
ס"ח התשס"ח, עמ' 890   7
ס"ח התשנ"ב, עמ' 137   8
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לא תספק מועצה שירותי דת מן השירותים המפורטים בתוספת אלא אם כן שולמה    2
בעדם תחילה האגרה הקבועה לצדם בתוספת   

)א( אין באי–תשלום אגרה לפי פרט 1 בתוספת, כולה או מקצתה,  כדי לבטל בדיעבד    3
רישום נישואין או אימות הסכם נישואין   

 1 פרט  לפי  נישואין  הסכם  לאימות  או  וסידורם  נישואין  לרישום  האגרה  )ב( מן 
בתוספת תינתן הנחה בשיעור 40 אחוזים כאשר אחד מבני הזוג הוא -

חייל בשירות סדיר, שאינו בשירות קבע;    )1(

משרת בשירות לאומי;    )2(

נזקק;   )3(

תלמיד ישיבה או סטודנט;   )4(

עולה חדש;    )5(

נכה;   )6(

עיוור או לקוי ראייה    )7(

לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנת משנה )ב( סטודנט או תלמיד ישיבה אשר במועד  )ג( 
הגשת בקשתו לרישום הנישואין גילו למעלה מ–30 שנים    

אגרת שירותים שונים, תעודות ואישורים אין באי–תשלום אגרה לפי פרט 2 בתוספת,    4
כולה או מקצתה, כדי לבטל בדיעבד תוקף תעודות ואישורים שונים כמפורט באותו 

פרט  

)א(   באגרה לתעודת הכשר שנתית לפי פרט 3)ה(, )ח(, )ט(, )י( ו–)טו( בתוספת - מספר    5
העובדים כולל את כל המועסקים באותו בית עסק, לרבות עובדי מינהלה; לעניין זה 

יבואו במניין סך כל המשרות המאוישות   

שטח   - בתוספת  3)יב(  פרט  לפי  למשחטות  שנתית  הכשר  לתעודת  באגרה  )ב( 
המשחטה כולל את שטחי מחסנים ומשרדים  

באגרה לתעודת הכשר שנתית למרכולים לפי פרט 3)יג( בתוספת - שטח המרכול  )ג( 
כולל את שטח המכירה וכן שטחי מחסנים ומשרדים    

בעד  תשלום  כוללת  אינה  בתוספת   4 פרט  לפי  הפסח  לחג  הכשר  לתעודת  האגרה    6
 7 בפרט  כמפורט  הפסח,  חג  ובימות  ומיתקנים  כלים  הכשרת  לצורך  משגיח  עבודת 

בתוספת  

אגרה בעד שימוש בבית הלוויות לפי פרט 6 בתוספת, תשלם למועצה הדתית החברה    7
לענייני קבורה ולא משפחת הנפטר  

המרכזית      הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "מדד"  אלה,  בתקנות  )א(    8
לסטטיסטיקה  

)ב(  הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב–1 בינואר של כל שנה )להלן - יום השינוי( 
לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד 
הראשון  השינוי  יום  ולעניין  הקודם,  השינוי  ליום  שקדם  נובמבר  בחודש  שפורסם 

שלאחר תחילתן של תקנות אלה - לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר 2013   

)ג(   סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה )ב(, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום 
של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה    

 חובת תשלום
אגרת שירותים

אגרת רישום 
 נישואין או

אימות הסכם

אגרת שירותים 
שונים, תעודות 

ואישורים

אגרת תעודות 
הכשר שנתיות

אגרת תעודות 
הכשר לפסח

תשלום בעד שימוש 
בבית הלוויות

הצמדה למדד
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כפי  התוספת  נוסח  את  ברשומות  בהודעה  יפרסם  דת  לשירותי  המשרד  מנכ"ל  )ד( 
שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו   

תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשל"ד-91974 - בטלות     9
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן      10

תוספת 
)תקנות 2 ו–8(

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1  רישום נישואין וסידורם

700)א( רישום נישואין וסידורם

271)ב( אימות הסכם נישואין    

2  שירותים ותעודות שונות

174)א( פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(  

150)ב( תעודת רווקות  

65 )ג( העתק תעודת נישואין

)ד( אישורים שונים של הרבנות המקומית או של 
המועצה הדתית   

129

)ה( העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי 
משנה )ב( ו–)ד(  

129

)ו( כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים 
בפרטי משנה )ב( עד )ד(

19

3  תעודות הכשר שנתיות )לשנת תקציב(  

)א( בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום 

אוכל שכושר הקליטה בו -  

517עד 20 איש 

743 21 עד 50 איש   

1,356 51 איש ומעלה  

)ב( בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים  

3,261 עד 70 חדרים

6,154 71  עד 130 חדרים  

8,692 131 עד 250 חדרים  

12,295 251 חדרים ומעלה   

2,267)ג( אכסניות נוער ובתי ספר שדה    

ביטול

תחילה

__________
ק"ת התשל"ד, עמ' 1354   9
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

)ד( אולמות אירועים

כושר קליטה -

2,744 עד 450 איש  

4,120 451 עד 1,000 איש  

4,804   1,001 איש ומעלה   

)ה( מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות )כולל מאפיות, 
מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן )קייטרינג((     

מעסיקים - 

1,369 עד 10 עובדים  

2,744 11  עד 20 עובדים    

4,869 21 עד 30 עובדים   

318,692 עובדים ומעלה    

)ואשר  בו משגיח קבוע  מוסד הכולל מטבח שנוכח  )ו( 
אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

2,267

מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע )מטבח  )ז( 
קצה( )ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

1,356

)ח( מפעלים לייצור טליתות ושופרות 
מעסיקים  -

1,369 עד 10 עובדים   

112,744 עד 20 עובדים   

4,869 21 עד 30 עובדים   

318,692 עובדים ומעלה   

)ט( חנויות לתשמישי קדושה )ספרי תורה, מגילות, 
תפילין ומזוזות(

מעסיקים -

500 עד 2 עובדים    

1,050 3 עובדים ומעלה  

)י( יקבים
מעסיקים -

1,369 עד 5 עובדים  

4,869 6 עד 10 עובדים 

119,053 עובדים ומעלה     

)יא( חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים   

1,369חנות או מחסן שאינם סיטונאיים   

4,869 חנות סיטונית או מחסן סיטוני  
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

)יב( משחטות   
משחטות ששטחן -

3,422 עד 500 מ"ר

6,457 501  עד 1,000 מ"ר        

1,0019,408 מ"ר ומעלה  

)יג( מרכולים
מרכולים ששטחם -

1,808 עד 250 מ"ר    

2513,422 עד 500 מ"ר  

5016,457 עד 1,000 מ"ר   

1,0019,386 מ"ר ומעלה   

)יד( מטעים וכרמים )ערלה, כלאיים, נטע רבעי(
שטח - 

271עד 20 דונמים   

814למעלה מ–20 דונמים עד 50 דונמים   

1,200 למעלה מ–50 דונמים עד 100 דונמים  

1,600למעלה מ–100 דונמים   

)טו( בתי אריזה לפירות  
מעסיקים -

1,446עד 10 עובדים  

112,712 עד 30 עובדים  

314,520 עובדים ומעלה   

אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית  )טז( 
)אם לא הונפקה תעודת הכשר(  

174

4  תעודות הכשר לפסח

)א( תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק 
הנזכרים בפרט 3 )למעט פרטי משנה )ח(, )ט(, )יד( ו–)טו( שבו(  

230

)ב( רפתות ודירים

1,718משק שיתופי  

174משק משפחתי  

)ג( מרכזי מזון ומכוני תערובת

1,718עד 3,000 טונות לחודש

3,0014,494 עד 8,000 טונות לחודש  

8,0018,956 טונות ומעלה לחודש   
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

5  שימוש במקוואות

)א( נשים

15טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת

30טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה  

50טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה 
הנשים  

  50

פטורכלות בשנה הראשונה לנישואיהן   

)ב( גברים

10טבילת שחרית בימי חול  

20טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת

120מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים  

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה 
בתשלום מראש )כרטיס פעימות( 

10% הנחה

)ג( טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של 
המקווה 

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות 
הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים -

50לכל טובל/ת

לא יותר מ–250לכל המשפחה  

6  בתי הלוויות

באולם  הטהרה,  בחדר   - ההלוויות  בבתי  )א( השימוש 
ההספדים או בשניהם  

300לכל נפטר     

)ב( אחסון בקירור

250עד 24 שעות ראשונות  

250כל 24 שעות נוספות או חלק מהן  

7     משגיח
37      שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית,  לשעה      

                                                    

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(

)חמ 3-4468(

ט נ ב י  תל פ נ  
         השר לשירותי דת  

 



קובץ התקנות 7294, ג' בחשוון התשע"ד, 2013 10 7  54

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע חוף גלים, לפי תכנית מס' חכ/340(, התשע"ד-2013

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-11998  )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 

ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4(, )5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא לאורך חוף הים התיכון מצפון לעתלית, צבוע בירוק,    1
מספר בתשריט  עבה,  חום  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים   מקווקוו 

ש/חפ/חכ/340 הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביום ב' באלול התשע"ג )8 באוגוסט 
2013( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים    2
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  בחיפה,  חיפה,  מחוז  על  הממונה 
הכרמל, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל 

תוספת
)סעיף 1(

  השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית חוף הכרמל, 
שבו חלה תכנית מס' חכ/340 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 
וחלקות  גושים  כולל  והוא   ,4578 עמ'   ,)2010 באוגוסט   29( התש"ע  באלול  י"ט  מיום   ,6131

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקות 1, 10-8, 13, 16;גוש 10696 - 

חלקה 1,  חלקי חלקות 2, 9, 13, 14, 36;גוש 10697 -

חלקה 12, חלקי חלקות 3, 5, 8, 10, 15, 25, 26, 48, 50, 56, 58, 66, 68, 74, 76;גוש 10704 -

חלקי חלקות 7, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 34, 44-42;גוש 10718 -

חלקות 8, 17, 18, חלקי חלקות 1, 7, 9, 16, 19, 24, 25, 29, 30 גוש 10719 -

ב' באלול התשע"ג )8 באוגוסט 2013(
)חמ 3-650(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
              שר הפנים

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( 
)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית 
במשק הדלק(, התשנ"ו-11995  )להלן - הצו(,  אני מודיע כי:

תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך נוסח התוספת לצו מיום כ"ג בתמוז    1
התשע"ג )1 ביולי 2013(, הוא כדלהלן:

"תוספת
)סעיפים 1 ו–2(

טור ד'
תעריף בשקלים חדשים

טור ג' 
יחידת חיוב 

טור ב'
הערות

טור א'
שירות תשתית

6 55 ק"ל/חודש - 1  אחסון מוצרי נפט

3 92 ט"מ/חודש 2  אחסון מזוט

7 00 ט"מ/חודש - 3  אחסון נפט גולמי 
במסוף הנפט בקרית 

חיים

1 32 × B
כאשר -

B - שער חליפין של 
דולר המחאות מכירה, 

לפי "מבנה המחיר" 
שמפיץ מינהל הדלק 

לחברות הדלק והמצוי 
לעיון במשרד מינהל 

הדלק

ק"ל נעשה במיתקן הניפוק, בעת    1
הניפוק למכליות;

מתעריף זה יש להפחית את    2
ערך הבנזין שנגרע והומר בתוסף, 
ואשר שווה ל–000225 0 ק"ל; ערך 

הבנזין יחושב לפי מחיר שער בז"ן 
בתוספת ביטוח ודלף בצינור;

התעריף בפרט זה לא יעודכן    3
לפי סעיף 2 לצו

4  הוספת תוסף אשלגני 
מחליף עופרת לבנזין 
96 אוקטן נטול עופרת

13 62 ט"מ כולל הולכה עד המיתקן המנפק 
ואחסון תפעולי לפני הניפוק, לא 

כולל שאיבה למיתקן המנפק

5  ניפוק מזוט למכליות 
כביש ולרכבות

6 28 ק"ל לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, לא כולל אחסון 

תפעולי לפני הניפוק

6  ניפוק מוצרי נפט 
לקווים ייעודיים 

4 18 ט"מ לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, כולל אחסון 

תפעולי לפני הניפוק

7  ניפוק מזוט לקווים 
ייעודיים

עדכון תעריפי 
תשתית

__________
 1043 עמ'   ,316 עמ'  התשנ"ח,   ;704 ועמ'   416 עמ'   ,218 עמ'  התשנ"ז,   ;564 ועמ'   220 עמ'  התשנ"ו,  ק"ת   1
ועמ' 1044; התשס"א, עמ' 330; התשס"ב, עמ' 1329 ועמ' 1334; התשס"ג, עמ' 391; התשס"ד, עמ' 245; 

התשס"ה, עמ' 834; התשס"ו, עמ' 1047; התשס"ז, עמ' 1115; התשע"ב, עמ' 1583 
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טור ד'
תעריף בשקלים חדשים

טור ג' 
יחידת חיוב 

טור ב'
הערות

טור א'
שירות תשתית

27,440 ק"מ/שנה לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת 
אחזקת  הון,  החזר  כולל  למסוף, 

קווים והגנה קטודית

8  הולכת מוצרי דלק 
ומזוט בקווים ייעודיים, 

כשהצנרת איננה 
בבעלות הצרכן

הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו 
מנקודת  קילומטרים,   2 על  עולה 
המוצא אל היעד הסופי שהורה עליו 
הצרכן, כולל כל השאיבה והשימוש 
ההזרמה  לביצוע  הנדרשים  בצנרת 
בקווים  והולכה  ניפוק  כולל  )לא 

ייעודיים(;

לקילו  קבוע  מרכיב  מורכב  המחיר 
אשר  הקבוע(,  הרכיב  )להלן  ליטר 
קילו  כל  בעבור  אחת  פעם  ישולם 
לפי  המשולם  משתנה  ורכיב  ליטר, 

אורך ההזרמה בקילומטרים;

לחברת  ישולם  הקבוע  הרכיב 
תשתיות נפט ואנרגיה, למעט מקרים 
)שאיבה  ההזרמה  תהליך  כל  שבהם 
ושימוש בצנרת( מבוצע על ידי בתי 
זיקוק לנפט בע"מ )להלן - בז"ן( ובהם 

ישולם התשלום הקבוע לבז"ן

9  הזרמת מוצרי נפט

1 24 ק"ל רכיב קבוע )א( מבתי הזיקוק 
בחיפה או מנמל 

הדלק בחיפה 
למיתקני הניפוק 

של חברות שיווק 
דלק בצפון

0 08 ק"ל/ק"מ רכיב משתנה

2 04 ק"ל רכיב קבוע )ב( הזרמה בכל שאר 
07 0הקווים ק"ל/ק"מ רכיב משתנה

A × 4 321
כאשר -

A = הערך היציג של 
דולר ארה"ב ביום 

ביצוע התשלום

טונה מטרית בסכום המחושב יעוגל כלפי מעלה 
כל סכום שמעל למחצית האגורה, 

וכל סכום שעד למחצית האגורה 
יעוגל כלפי מטה;

פרט זה לא יעודכן כאמור בסעיף 2 
לצו, על אף האמור בסעיף זה

10  הזרמת מוצרי דלק 
בקו אשל-שיזפון
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טור ד'
תעריף בשקלים חדשים

טור ג' 
יחידת חיוב 

טור ב'
הערות

טור א'
שירות תשתית

0 30 ק"ל הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש 
בצנרת שאורכה אינו עולה על 
2 קילומטרים וכן שירות הניתן 

לחברת תשתית המזרימה מוצרי 
נפט על ידי חברת תשתית אחרת

11  שאיבת מוצרי נפט

2 11 ט"מ לא כולל אחסון תפעולי לפני 
השאיבה

12  שאיבת מזוט

0 08 ק"לxק"מ תשתית  לחברת  הניתן  שירות 
המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת 

תשתית אחרת

13  שימוש בצנרת

1 44 ט"מ - 14  הזרמת נפט גולמי בין 
מסוף הנפט בקרית חיים 
לבין בית הזיקוק בחיפה

4 61 ט"מ לא כולל אחסון 15  פריקה או טעינה של 
מוצרי נפט

4 02 ט"מ לא כולל אחסון 16  פריקה או טעינה של 
מזוט

2 84 ט"מ לא כולל אחסון 17  פריקה של נפט גולמי 
במסוף הנפט בקרית 

חיים

4 57 ט"מ כולל אחסון תפעולי לפני מילוי 
כלי השיט

18  הזרמה ומילוי כלי 
שיט במוצרי נפט או 

במזוט

 "4 11 ט"מ - 19  פריקת מי נטל 
ממכליות ים

י"ז בתמוז התשע"ג )25 ביוני 2013(
ף)חמ 3-2651( ס ו י ר  ב ן  ח

         מנהל מינהל הדלק 

הודעת חופש המידע )אגרות(, התשע"ד-2013

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

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש    1
ספטמבר 2012, יהיו הסכומים בתקנות מיום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(, 

כמפורט להלן:

__________
1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 860; התשע"ג, עמ' 212 

עדכון הסכומים
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

בשקלים חדשים

00 101)1( אגרת בקשה )תקנה 1(

00 54)2( אגרת טיפול )תקנה 2(

)3( אגרת הפקה )תקנה 3)א(( -

37 1)א( לכל עמוד צילום

42 5)ב( לדיסקט מחשב

)4( סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול 
00 270והפקה )תקנה 4(

י"ג בתשרי התשע"ד )17 בספטמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-2916(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים    

הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ד-2013
ובעלי  המשרה  נושאי  העובדים,  של  להשתתפותם  לחוק  ו–13   6 לסעיפים    בהתאם 
תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

2013 ו–2014 )הוראת שעה(, התשע"ג-12013, אני מודיע לאמור:

מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013( תשולם לנשיא המדינה משכורת של 50,315    1
שקלים חדשים לחודש 

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
י ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני )חמ 3-362(   

יושב ראש ועדת הכספים   
__________

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 90 

 
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"ד-2013

ובעלי  המשרה  נושאי  העובדים,  של  להשתתפותם  לחוק  ו–13   6 לסעיפים    בהתאם 
תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

2013 ו–2014 )הוראת שעה(, התשע"ג-12013, אני מודיע לאמור:

1  מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, ישולם שכר יסוד לחודש -
)1( לראש הממשלה 42,856 שקלים חדשים;

)2( לשר 38,145 שקלים חדשים;

)3( לסגן שר 34,990 שקלים חדשים 

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
י ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני )חמ 3-646(   

יושב ראש ועדת הכספים   
__________

1 ס"ח התשע"ג, עמ' 90 

שינוי משכורת 
הנשיא

שכר יסוד




