
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1318 תקנות	סדר	הדין	האזרחי	)תיקון	מס'	3(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

תקנות	מקורות	אנרגיה	)יעילות	אנרגטית	מזערית	לנורה	חשמלית	לתאורת	פנים	במבנים(	)נורות	פלואורניות(,	
1318 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

1319 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	משק	החשמל	)תשלום	מופחת	לנכים	המקבלים	קצבת	זקנה	לנכה(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1320 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	התכנון	והבנייה	)פטור	מהיטל	השבחה(	)הוראת	שעה(	)מס'	15(,	התשע"ב-2012

1321 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	התכנון	והבנייה	)פטור	מהיטל	השבחה(	)הוראת	שעה(	)מס'	16(,	התשע"ב-2012

1321 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	התכנון	והבנייה	)פטור	מהיטל	השבחה(	)הוראת	שעה(	)מס'	17(,	התשע"ב-2012

1322 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	התכנון	והבנייה	)פטור	מהיטל	השבחה(	)הוראת	שעה(	)מס'	18(,	התשע"ב-2012

1322 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)תיקון	מס'	5(,	התשע"ב-2012

1324 הודעת	בית	המשפט	לענייני	משפחה	)אגרות(	)מס'	2(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		
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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 3(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	108	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984,	אני	 	

מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	1	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-21984,	במקום	ההגדרה	"תצהיר"	יבוא: �1
""תצהיר	-	תצהיר	לפי	סעיף	15	לפקודת	הראיות	]נוסח	חדש[,	התשל"א-31971,	לרבות	
הצהרה	בכתב	בדבר	אמיתות	הדברים	שנכתבו	בה	ושניתנה	מחוץ	לישראל,	באחת	

מן	הדרכים	האלה:

	בפני	נציג	דיפלומטי	או	קונסולרי	של	ישראל; )1(

	לפי	דין	המקום	שבו	ניתנה	ואושרה	בידי	נציג	כאמור; )2(

	לפי	הסדר	שנקבע	מכוח	הסכם	בין	מדינת	ישראל	לבין	מדינת	חוץ; )3(

	בפני	נוטריון	המוסמך	על	פי	דין	מדינת	החוץ	שבה	ניתנה	ההצהרה	לאמת	את	 )4(
החתימה	על	ההצהרה,	ובלבד	שצורף	להצהרה	אישור	נוטריוני	של	תעודה	מזהה	
לביצוע	 בתקנות	 כהגדרתה	 האמנה	 לפי	 מדינה	 מאותה	 תעודה	 וכן	 החותם	 של	
)ביטול	אימות	מסמכי	חוץ	ציבוריים(,	התשל"ז-41977,	אשר	מאמתת	 אמנת	האג	
את	חתימת	הנוטריון	על	גבי	ההצהרה	ומאשרת	כי	הוא	אכן	נוטריון	על	פי	דיני	

אותה	מדינה�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� �2
כ"ד	בסיוון	התשע"ב	)14	ביוני	2012(

נאמן 							יעקב	 	 	 	 )חמ	3-1778(

שר	המשפטים 	 																																																		
__________

	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 1

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220;	התשע"ב,	עמ'	21	ועמ'	160� 2

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	18,	עמ'	421� 3

	ק"ת	התשל"ז,	עמ'	1940� 4

תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת 
פנים במבנים( )נורות פלואורניות(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לחוק	מקורות	אנרגיה,	התש"ן-11989	)להלן	-	החוק(		ובאישור	 	
ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
התשי"ג-21953	 התקנים,	 לחוק	 	2 בסעיף	 כמשמעותו	 התקנים	 מכון	 	- התקנים"	 “מכון	

)להלן	-	חוק	התקנים(;

“מעבדה	מאושרת"	-	כמשמעותה	בסעיף	12	לחוק	התקנים;

“נורה	פלואורנית"	-	נורה	שהיא	אחת	מאלה,	כמשמעותן	בתקן:

	נורה	פלואורנית	בעלת	שתי	כיפות;	 )1(

	נורה	פלואורנית	בעלת	כיפה	אחת; )2(

	נורה	פלואורנית		בעלת	נטל	עצמי	בלא	כיסוי; )3(

תיקון תקנה 1

תחילה

הגדרות

__________
	ס"ח	התש"ן,	עמ'	28� 1

	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"ט,	עמ'	34� 2
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שלו	 שעותק	 התקנים,	 חוק	 לפי	 לזמן	 מזמן	 וכתוקפו	 העניין	 לפי	 מאלה	 אחד	 	- “תקן"	
מופקד	לעיון	הציבור	במשרדי	מכון	התקנים	הישראלי,	והפניה	אליו	מצויה	באתר	
האינטרנט	של	משרד	האנרגיה	והמים	שכתובתו	www�mni�gov�il;	בהעדר	הפניה	

כאמור,	לא	יהיה	תוקף	לתקן	לעניין	תקנות	אלה:

דרישות	 	- כיפות	 שתי	 בעלות	 פלואורניות	 “נורות	 	61195 ת"י	 ישראלי	 	תקן	 )1(
בטיחות"³;

דרישות	 	- אחת	 כיפה	 בעלות	 פלואורניות	 “נורות	 	61199 ת"י	 ישראלי	 	תקן	 )2(
בטיחות"4;

	תקן	ישראלי	ת"י	60968	“נורות	בעלות	נטל	עצמי	לשימושי	תאורה	כלליים	 )3(
-	דרישות	בטיחות"5�		

נורה	 ישווק	 ולא	 ימכור,	 לא	 בארץ,	 לשימוש	 ייצר	 לא	 עיסוקו,	 בדרך	 אדם	 ייבא	 לא	 	�2
את	 לתקן	 בהתאם	 בדקו	 מאושרת	 מעבדה	 או	 התקנים	 מכון	 כן	 אם	 אלא	 פלואורנית	
היעילות	האנרגטית	של	הנורה	הפלואורנית	ובהתאם	לבדיקה,	היעילות	האנרגטית	של	

הנורה	הפלואורנית	היא	כמפורט	בתוספת	לפחות�

נורה	פלואורנית	 	היעילות	האנרגטית	של	 היצרן	או	היבואן	ימסור	לממונה	מידע	על	 	�3
שייבא	או	ייצר	לפי	דרישת	הממונה�

תחילתן	של	תקנות	אלה	לעניין	יצרן	או	יבואן		חמישה	חודשים	מיום	פרסומן,	ולעניין	 	�4
מוכר	ומשווק	18	חודשים	מיום	פרסומן�

תוספת
)תקנה	2(

דרישות ליעילות אנרגטית של נורה 

קריטריון	ליעילות	אנרגטיתסוג	נורה

W≤)0�24*√ƒ(+0�0103*ƒנורה	פלואורנית	בכל	הספק	חשמלי

בטבלה	לעיל	-

ƒ	-	שטף	אור	של	הנורה	)לומן(

W	=	הספק	המבוא	של	הנורה	)וט(

כ"א	בסיוון	התשע"ב	)11	ביוני	2012(
לנדאו 	 י ז 							עו 	 	 	 )חמ	3-4373(

שר	האנרגיה	והמים 	 																																																		
__________

	י"פ	התשע"א,	עמ'	5806� 3

	י"פ	התשע"א,	עמ'	5806� 4

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	600� 5

תקנות משק החשמל )תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	31א)ג(	ו–63	לחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-11996		)להלן	-	 	
החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

חובה לעמוד 
ביעילות אנרגטית

העברת מידע 
לממונה

תחילה

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208;	התשע"ב,	עמ'	278� 1
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בתקנות	משק	החשמל	)תשלום	מופחת	לנכים	המקבלים	קצבת	זקנה	לנכה,	התשע"א-	 	�1
לנכים	 מופחת	 “)תשלום	 במקום	 התקנות,	 בשם	 העיקריות(,	 התקנות	 	- )להלן	 	22011

המקבלים	קצבת	זקנה	לנכה("	יבוא	“)תשלום	מופחת	לזכאים	שונים("�	

	בתקנה	1	לתקנות	העיקריות	- �2
	בהגדרה	“המוסד",	בסופה	יבוא	“ולגבי	זכאי	הנמנה	בפסקה	)4(	לתוספת	לחוק	-	 )1(

צבא	הגנה	לישראל;";

	בהגדרה	“זכאי",	בסופה	יבוא	“והצרכנים	הנמנים	בתוספת	לחוק"� )2(

בתקנה	5	לתקנות	העיקריות,	במקום	“כתובת	מגורים"	יבוא	“וכן	כתובת	מגורים	-	למעט	 	�3
ביחס	לזכאים	הנמנים	בפסקה	)4(	לתוספת	לחוק"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ט'	באייר	התשע"ב	)1	במאי	2012(� �4
ט"ז	בסיוון	התשע"ב	)6	ביוני	2012(

לנדאו 	 י ז 							עו 	 	 	 )חמ	3-4266(

שר	האנרגיה	והמים 	 																																																		
__________

	ק"ת	התשע"א,	עמ'	1183� 2

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 15(,  
התשע"ב-2012

והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 השלישית	 לתוספת	 19)ב()2(	 סעיף	 פי	 על	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	ובהסכמת	עיריית	חיפה,	אנו	מצווים	לאמור:	

לא	תחול	חובת	תשלום	היטל	השבחה	בשל	בנייה	של	דירת	מגורים	על	מקרקעין	שהיה	 	�1
קיים	עליהם	מבנה	ערב	תחילתו	של	צו	זה,	או	הרחבה	של	דירת	מגורים	בתחום	המתואר	

בתוספת�

תוקפו	של	צו	זה	עד	יום	י"ח	בסיוון	התשע"ד	)16	ביוני	2014(,	זולת	אם	בוטלה	ההכרזה2,	 	�2
על	המתחם	לפינוי	לשם	בינוי	קודם	לכן�

תוספת
)סעיף	1(

	גוש	11194,	חלקות	238,	253,	255,	258,	262,	263	וגוש	11196,	חלקות	5	עד	16,	במתחם	 	
חביבה	רייך	בחיפה�	

י"א	בסיוון	התשע"ב	)1	ביוני	2012(
)חמ	3-3634(

ישי 	 הו 																																				אלי

																												שר	הפנים
אטיאס 																									אריאל	

										שר	הבינוי	והשיכון

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	152� 2

תיקון שם

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

תחילה

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 16(,  
התשע"ב-2012

והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 השלישית	 לתוספת	 19)ב()2(	 סעיף	 פי	 על	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	ובהסכמת	עיריית	רמת	השרון,	אנו	מצווים	לאמור:	

לא	תחול	חובת	תשלום	היטל	השבחה	בשל	בנייה	של	דירת	מגורים	על	מקרקעין	שהיה	 	�1
קיים	עליהם	מבנה	ערב	תחילתו	של	צו	זה,	או	הרחבה	של	דירת	מגורים	בתחום	המתואר	

בתוספת�

בוטלה	 אם	 זולת	 	,)2018 בפברואר	 	9( התשע"ח	 בשבט	 כ"ד	 יום	 עד	 זה	 צו	 של	 תוקפו	 	�2
ההכרזה2,	על	המתחם	לפינוי	לשם	בינוי	קודם	לכן�

תוספת
)סעיף	1(

	גוש	6550,	חלקות	185	עד	187,	במתחם	החלוץ	ברמת	השרון�	 	

י"א	בסיוון	התשע"ב	)1	ביוני	2012(
)חמ	3-3634(

ישי 	 הו 																																				אלי

																												שר	הפנים
אטיאס 																									אריאל	

										שר	הבינוי	והשיכון

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	950� 2

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 17(,  
התשע"ב-2012

והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 השלישית	 לתוספת	 19)ב()2(	 סעיף	 פי	 על	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	ובהסכמת	עיריית	חיפה,	אנו	מצווים	לאמור:	

לא	תחול	חובת	תשלום	היטל	השבחה	בשל	בנייה	של	דירת	מגורים	על	מקרקעין	שהיה	 	�1
קיים	עליהם	מבנה	ערב	תחילתו	של	צו	זה,	או	הרחבה	של	דירת	מגורים	בתחום	המתואר	

בתוספת�

תוקפו	של	צו	זה	עד	יום	ב'	בטבת	התשע"ו	)14	בדצמבר	2015(,	זולת	אם	בוטלה	ההכרזה2,	 	�2
על	המתחם	לפינוי	לשם	בינוי	קודם	לכן�

תוספת
)סעיף	1(

	גוש	11566,	חלקות	259	עד	261	וגוש	11567,	חלקות	593	עד	600,	610,	618	עד	624,	628,	637	 	
עד	640,	במתחם	מח"ל	בחיפה�	

י"א	בסיוון	התשע"ב	)1	ביוני	2012(
)חמ	3-3634(

ישי 	 הו 																																				אלי

																												שר	הפנים
אטיאס 																									אריאל	

										שר	הבינוי	והשיכון

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1433� 2

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 18(,  
התשע"ב-2012

והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 השלישית	 לתוספת	 19)ב()2(	 סעיף	 פי	 על	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	ובהסכמת	עיריית	פתח	תקוה,	אנו	מצווים	לאמור:	

לא	תחול	חובת	תשלום	היטל	השבחה	בשל	בנייה	של	דירת	מגורים	על	מקרקעין	שהיה	 	�1
קיים	עליהם	מבנה	ערב	תחילתו	של	צו	זה,	או	הרחבה	של	דירת	מגורים	בתחום	המתואר	

בתוספת�

בוטלה	 זולת	אם	 	,)2015 באוקטובר	 	26( י"ג	בחשוון	התשע"ו	 יום	 עד	 זה	 צו	 תוקפו	של	 	�2
ההכרזה2,	על	המתחם	לפינוי	לשם	בינוי	קודם	לכן�

תוספת
)סעיף	1(

	גוש	6715,	חלקה	184,	במתחם	יוספברג	בפתח	תקוה�	 	

י"א	בסיוון	התשע"ב	)1	ביוני	2012(
)חמ	3-3634(

ישי 	 הו 																																				אלי

																												שר	הפנים
אטיאס 																									אריאל	

										שר	הבינוי	והשיכון

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	602� 2

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 5(, התשע"ב-2012 
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בסעיף	106)א(	לצו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(,	התשי"ח-21958	)להלן	-	הצו	 	�1
העיקרי(,	אחרי	פסקה	)3(	יבוא:

	מי	שחייב	חוב	סופי	בשל	ארנונה	לוועד	המקומי	בעד	שישה	חודשים,	ולא	שילם	 )4(“
שנה;	 על	 העולה	 תקופה	 ובמשך	 החוב	 של	 האחרון	 חלקו	 של	 התשלום	 ממועד	 אותו	
לעניין	זה,	“חוב	סופי"	-	חוב	שחלף	לגביו	המועד	להגשת	השגה,	ערר	או	ערעור,	לפי	
העניין,	ואם	הוגשו	ערעור	או	תובענה	אחרת	-	לאחר	מתן	פסק	דין	חלוט	או	החלטה	

סופית	שאינה	ניתנת	לערעור	עוד�"

	אחרי	סעיף	106	לצו	העיקרי	יבוא:	 �2

"הודעה	על	התפנות	
מקומו	של	חבר	הוועד	

המקומי

	נראה	לגזבר	הוועד	המקומי	כי	חבר	הוועד	פסול	לכהן	 	)א( 106א�
התפנות	 בדבר	 הודעה	 הגזבר	 לו	 ישלח	 	,)4(106 סעיף	 לפי	
מקומו		בוועד	ויפרט	בה	את	הסיבות	לכך	ואת	מועד	כניסתה	
הוועד	 לחבר	 תישלח	 ההודעה	 )ד(;	 קטן	 סעיף	 לפי	 לתוקף	
ממנה	 והעתק	 לאחרונה	 הידוע	 מענו	 לפי	 רשום	 במכתב	
בהודעה	 האזורית;	 המועצה	 לראש	 רשום	 במכתב	 יישלח	
יצוין	כי	על	חבר	הוועד	לשלם	את	חובו	או	להסדיר	אותו	

לרבות	בדרך	של	פריסתו	)בסעיף	זה	-	הסדרת	חוב(�

תיקון סעיף 106

הוספת סעיפים 
106א ו-106ב

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 1

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"ב,	עמ'	71,	עמ'	213,	עמ'	606	ועמ'	1178� 2
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פסול	 הוועד	 שחבר	 האזורית	 המועצה	 לראש	 	נראה	 )ב(
בסעיף כאמור	 הודעה	 הוועד	 לחבר	 הגזבר	 שלח	 ולא	 	לכהן	
ראש	 ממנו	 שדרש	 מיום	 ימים	 עשר	 ארבעה	 בתוך	 )א(	 קטן	
המועצה	האזורית	לעשות	כן,	ישלח	ראש	המועצה	האזורית	
ישלח	 ממנה	 והעתק	 האמורה	 ההודעה	 את	 הוועד	 לחבר	

במכתב	רשום	לגזבר�

	נראה	לממונה	שחבר	הוועד	פסול	לכהן	ולא	שלח	ראש	 )ג(
המועצה	האזורית	לחבר	הוועד	הודעה	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	
בתוך	ארבעה	עשר	ימים	מיום	שדרש	ממנו	הממונה	לעשות	
כן,	ישלח	הממונה	לחבר	הוועד	את	ההודעה	האמורה	והעתק	

ממנה	ישלח	במכתב	רשום	לראש	המועצה	האזורית�

	בתום	שישים	ימים	מיום	שנשלחה	ההודעה	לפי	סעיף	 )ד(
קטן	)א(,	)ב(	או	)ג(	לפי	העניין	תיפסק	כהונתו	של	חבר	הוועד	

המקומי	זולת	אם	תוך	הזמן	האמור	-	

ההודעה	 משלוח	 ממועד	 ימים	 שלושים	 	בתוך	 )1(
הסדיר	את	החוב;

ההודעה	 משלוח	 ממועד	 ימים	 שישים	 	בתוך	 )2(
התקיים	אחד	מאלה:

	הגיש	חבר	הוועד	בקשה	לבית	משפט	מוסמך	 )א(
לביטול	ההודעה;	במקרה	זה	לא	יחדל	לכהן	אלא	

אם	כן	בית	המשפט	החליט	על	כך�

נתקיימו	 שלא	 ההודעה	 לשולח	 	התברר	 )ב(
ביטל	 והוא	 שליחתה,	 את	 המחייבות	 הנסיבות	
אותה	בהודעה	מנומקת	בכתב	לחבר	הוועד;	העתק	
מהודעת	הביטול	יימסר	לידי	הממונה,	הגזבר	או	

ראש	המועצה	האזורית,	הכל	לפי	העניין�

על	 ולממונה	 האזורית	 המועצה	 לראש	 יודיע	 	הגזבר	 )ה(
הפסקת	כהונה	של	חבר	הוועד�

	הממונה	יוודא	את	קיומן	של	הוראות	סעיף	קטן	זה� )ו(

	הוראות	לעניין
חזרה	לכהונה

לא	 כי	 שהוחלט	 לאחר	 לכהן	 המקומי	 הוועד	 חבר	 	חזר	 106ב�
התקיימה	העילה	לפסלות	כהונה	לפי	סעיף	106)א()4(,	יחדל	
לכהן	מי	שהחליף	אותו	מתוך	רשימת	המועמדים	ולא	תיפגע	
בשל	כך	בלבד	זכותו	של	האחרון	לשוב	ולכהן	כחבר	הוועד	

מכוח	הוראות	סעיף	130�"

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
כ"א	בסיוון	התשע"ב	)11	ביוני	2012(

ישי 	 הו 										אלי 	 	 	 )חמ	3-136-ת1(

			שר	הפנים 	 																																																		

תחילה
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הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4)ד(	לתקנות	בית	המשפט	לענייני	משפחה	)אגרות(,	התשנ"ו- 	

11995	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	2012,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
	2011,	יהיה	נוסח	התוספות	הראשונה	והשנייה	לתקנות,	החל	ביום	י"א	בתמוז	התשע"ב

)1	ביולי	2012(,	כדלקמן:
"תוספת ראשונה
)תקנות	2)א(	ו–4(

בשקלים	חדשים

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

פחות	מ–472

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

2,830חשבונות,	יהיו	מספר	הסעדים	ומספר	פריטי	הרכוש	אשר	יהיו

	בוטל �3

	התנגדות	למתן	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה �4949

	בקשה	לתיקון	או	ביטול	צו	ירושה 4974א�

	בקשה	למינוי	מנהל	עיזבון 4974ב�

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

233היורשים	וכן	אכיפת	פסק	חוץ	בעניינים	אלה

תלויה	 תביעה	 אין	 אם	 הסכם	 אישור	 לרבות	 אחרת	 תביעה	 	כל	 �6
472ועומדת	בעניין	או	ערעור	בבית	המשפט	לענייני	משפחה

	בקשה	בכתב �7233

	עשיית	צוואה	בפני	שופט �8502

	הוכחת	צוואה	לפי	סעיף	68)ב(	לחוק	הירושה �9502

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

	העתק	מאושר	מכל	מסמך	שבתיק	בית	המשפט 12�5	לכל	עמוד11�

לענייני	 רשם	 או	 לפועל	 הוצאה	 ראש	 רשם,	 החלטת	 על	 	ערעור	 �12
502ירושה	כמשמעותו	בחוק	הירושה

תוספת שנייה
)תקנות	2)א(	ו–4)א((

בשקלים	חדשים

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

שופטכ"א	בסיוון	התשע"ב	)11	ביוני	2012( 	 , צר מיכאל	שפי
	 	 מנהל	בתי	המשפט)חמ	3-2659( 	 	 __________

	ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	8;	התשע"ב,	עמ'	612� 1

שינוי סכומים




