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תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)א( ו–15)א( לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-12010, 
אני מתקין תקנות אלה:

בחלק   ,1 מס'  בטופס  התשע"א-22010,  דת,  לחסרי  הזוגיות  ברית  לתקנות  בתוספת    1
"בקשה ותצהיר", במקום פרט )4( יבוא:

"4  שנינו חסרי דת כאמור בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010 "

כ"ו בחשוון התשע"ד )30 באוקטובר 2013(
)חמ 3-4136(

ני לב י  פ י צ  2013-11614

שרת המשפטים  

תקנות התכנון והבנייה )סטייה ניכרת מתכנית( )הוראת שעה(, התשע"ד-2013 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 151)ב( ו–265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965,    

לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנה 2 לתקנות התכנון והבנייה )סטייה    1
ניכרת מתכנית(, התשס"ב-22002- 

בפסקה )9(, אחרי פסקת משנה )ג( בא:   )1(

ו–)2(, תינתן הקלה  ו–)ב()1(  ו–)2(  )א()1(  )1( על אף האמור בפסקאות משנה  ")ד( 
מ–30%,  יותר  לא  אך   20% על  העולה  בשיעור  מגורים  דירות  לתוספת 
ואשר שטחן הממוצע עולה על 70 מטרים רבועים, אם הוצגה חוות דעת 
התוספת  לאחר  המתקבל  הדירות  לתמהיל  המתייחסת  הוועדה  מהנדס 
הפתוחים,  השטחים  הציבור,  שמוסדות  והמאשרת  בסביבה  והשתלבותן 
התשתיות ושטחי החניה בסביבת הבניין נותנים מענה לצרכים הנובעים 

מתוספת הדירות; 

דירות  להוספת  תנאי  כי  בהחלטה  לקבוע  רשאית  המקומית  הוועדה   )2(
העולה  בשיעור  הנוספות  שהדירות  הוא   )1( משנה  פסקת  לפי  מגורים 
תנאי  המקומית  הוועדה  קבעה  בלבד;  מקום  בני  למגורי  ישמשו   20% על 
מתן  מיום  שנים  מ–10  תפחת  שלא  לתקופה  בתוקף  התנאי  יהיה  כאמור, 

תעודת גמר; 

)3( לעניין פסקת משנה זו -

הקבוע  מגוריו  ומקום  שנים,  מ–18  יותר  בן  שהוא  מי   - מקום"  "בני 
שיפוטה  בתחום  הוא  לפחות  האחרונות  השנים  שלוש  במשך 
המגורים  דירות  תוספת  הותרה  שבה  המקומית  הרשות  של 

ובלבד שהמציא את אישור הרשות לכך;

"תעודת גמר" - כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרות(, התש"ל-31970;";

__________
ס"ח התש"ע, עמ' 428   1

ק"ת התשע"א, עמ' 102   2

תיקון התוספת

הוראת שעה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ק"ת התשס"ב, עמ' 824; התשס"ח, עמ' 875; התשע"ג, עמ' 309   2
ק"ת התש"ל, עמ' 1841   3
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הנלווית  סטייה  "למעט  בא  תת–קרקעיים"  חניה  "מקומות  אחרי   ,)15( בפסקה   )2(
לתוספת דירות מגורים שאושרה לפי פסקה )9()ד("   

תוקפן של תקנות אלה לחמש שנים    2
ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(

)חמ 3-347(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
                שר הפנים 

תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי, התשע"ד-2013

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  ממלכתי,  חינוך  לחוק   17 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר שנועצתי במועצת החינוך הממלכתי-דתי לפי סעיף 15 לחוק, אני מתקין למועצה 

לחינוך ממלכתי-דתי תקנון זה: 

בתקנון זה -    1
"השר" - שר החינוך;

"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך;

"חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-21949;

"מנהל המינהל" - מנהל מינהל החינוך הדתי שבמשרד החינוך;

"תקנות" - תקנות חינוך ממלכתי )המועצה לחינוך ממלכתי-דתי(, התשי"ג-31953  

מי  יהיה  המועצה(   - )להלן  ממלכתי-דתי  לחינוך  המועצה  של  הראש  יושב  )א(    2
שבחרה המועצה מבין חבריה, והשר אישר את מינויו )להלן - יושב הראש( 

יושב הראש ינהל את ישיבותיה  )ב( 

)ג( יושב הראש רשאי למנות לו ממלא מקום 

חברותו של אדם במועצה פוקעת בכל אחת מאלה: )א(    3
)1( הוא נפטר;

הוא התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב ראש;    )2(

נבצר ממנו למלא את תפקידו;    )3(

לכהן  ראוי  אינו  הוא  ונסיבותיה  חומרתה  שמפאת  בעבירה  הורשע  הוא   )4(
במועצה;  

שירות  מסיבת  שלא  רצופות  ישיבות  שלוש  המועצה  מישיבות  נעדר  הוא   )5(
מראש  כך  על  הודיע  ולא  מחלה  מסיבת  או  לישראל  הגנה  בצבא  במילואים 

ליושב הראש  

מנהל המינהל ישתתף בישיבות המועצה, למעט במקרים שהדבר עלול להעמידו  )ב( 
בניגוד עניינים    

תוקף

הגדרות

יושב ראש

מינוי חברי המועצה

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 137   1
ס"ח התש"ט, עמ' 287   2

ק"ת התשי"ג, עמ' 1423   3
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תפקידי המועצה הם כדלהלן:      4
כאמור בסעיפים 14 עד 16 ו–18 לחוק;   )1(

כאמור בתקנות;   )1(

לשמוע דין וחשבון מבאי–כוח המשרד על התפתחות החינוך הדתי במדינה   )2(
ועל פעולות המשרד בעניין זה, להביע דעה ולייעץ בעניינים שפורטו באותו דין 

וחשבון; 

של  הדתי  ולאופיים  הדתית  להוויה  הנוגעות  הסוגיות  בכל  לשר  לייעץ   )3(
מוסדות החינוך הממלכתיים-דתיים  

הקשורים  מסוימים  עניינים  לבירור  מיוחדת  משנה  ועדת  למנות  רשאית  המועצה    5
בתפקידה או בסמכויותיה אם תמצא צורך בכך    

המועצה תתכנס בירושלים לפי הזמנת השר, המנהל הכללי, יושב הראש, או מחצית    6
לא  מקרה  ובכל  מסוים,  בנושא  כינוסה  את  המבקשים  הפחות  לכל  המועצה  מחברי 

פחות מארבע פעמים בשנה    

התייעצות השר עם המועצה לפי החוק, או לפי חוק לימוד חובה תיעשה באחת מן    7
הדרכים האלה:   

פנייה ליושב הראש - השר או מי מטעמו רשאי לפנות ליושב ראש בבקשה לקיים   )1(
דיון לשם היוועצות עם המועצה; הפנייה תהיה בכתב ותצורף לה רשימת הסוגיות 

שבהן יש להיוועץ במועצה; יושב הראש יכנס את המועצה לדון בסוגיות; 

פנייה לחברי המועצה -     )2(

לגבי  המועצה  מחברי  אחד  לכל  בכתב  לפנות  רשאי  מטעמו  מי  או  השר  )א( 
הסוגיות שבהן יש להיוועץ עם המועצה; בפנייה יצוין כי חבר המועצה רשאי 
את  לכנס  בבקשה  המועצה,  ראש  ליושב  ימים,  שבעה  בתוך  בכתב,  לפנות 

המועצה לדיון באותן סוגיות; 

שליש  )א(  פסקה  לפי  הפנייה  משלוח  מיום  ימים  שבעה  בתוך  ביקש  לא  )ב( 
את  הראש  יושב  יכנס  המועצה,  את  לכנס  בכתב,  לפחות,  המועצה  מחברי 

המועצה לדון בסוגיות; 

ביקש בתוך שבעה ימים מיום משלוח הפנייה לפי פסקה )א(, שליש מחברי  )ג( 
המועצה לפחות, בכתב, לכנס את המועצה, יכנס יושב הראש את המועצה לדון 

בסוגיות  

יושב הראש או מי מטעמו ישלח את ההזמנות לכל ישיבות המועצה בדואר רגיל או    8
בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, שבעה ימים לפחות לפני מועד הישיבה בציון סדר 

היום של הישיבה    

ישיבות המועצה יהיו חוקיות אם התקיימו במועד שנקבע בהזמנות, ואם השתתפו    9
בהן חמישה חברים לפחות, לרבות יושב הראש או ממלא מקומו; התכנסה המועצה 
לפחות,  חברים  חמישה  הופיעו  לא  כאמור  שנקבע  במועד  אם  התייעצות:  לצורך 
מספר  בכל  חוקית  ותהיה  מקום  באותו  תתקיים  והיא  שעה  ברבע  הישיבה  תידחה 

משתתפים    

תפקידי המועצה

ועדת המשנה

מועד מושבי 
המועצה

 התייעצות השר
עם המועצה

הזמנות לישיבות 
המועצה

מניין חוקי
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יהיו  ההצבעה  וסדרי  להצבעה  יובא  הוא  במועצה,  להחלטה  נושא  להביא  יש  אם    10
כדלקמן:   

ההצבעה בישיבות המועצה היא אישית;   )1(

לכל חבר יהיה קול אחד;   )2(

ההכרעה בהצבעה היא ברוב דעות;   )3(

היו הדעות שקולות - ליושב הראש קול נוסף ומכריע;   )4(

הצבעה יכול שתהיה בעל–פה במהלך הדיון עצמו, או בכתב - ובלבד שהתקיים   )5(
בתוך  בכתב  להצביע  רשאים  החברים  כי  הודיע  הראש  ויושב  כדין,  בעל–פה  דיון 

שבוע ימים לכל היותר מיום הדיון  

בפרוטוקול הדיון יפורטו גם דעות המיעוט במועצה        11
הצעות שהתקבלו בכל ישיבה יירשמו בידי מזכיר שימנה מנהל המינהל והן יובאו    12
לפני שר החינוך, המנהל הכללי וכל חברי המועצה, לא יאוחר מעשרה ימים לאחר 

הישיבה    

תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי, התשי"ג-1953 - בטל        13
כ"ד בחשוון התשע"ד )28 באוקטובר 2013(

)חמ 3-246-ת1(

ן ו ר י פ י  ש    
                שר החינוך

תקנות הדואר )הפחתה של סכום עיצום כספי(, התשע"ד-2013

החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11986  הדואר,  לחוק  109ג1)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין  אני  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  המשפטים  ושרת  האוצר  שר  בהסכמת 

תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
בחוק  כהגדרתו  מבקר,  חשבון  רואה  שנתן  אישור   - מבקר"  חשבון  רואה  "אישור 

החברות, התשנ"ט-21999, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים; 

"הכנסה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה3;

"המנהל" - כהגדרתו בסעיף 109א לחוק;

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 109ב1 לחוק  

המנהל או המפקח, לפי העניין, רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי,  )א(    2
בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה: 

המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה   )1(
- 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה - 10 אחוזים;

לפי  למפקח,  או  למנהל  עליה  ודיווח  מיוזמתו  ההפרה  את  הפסיק  המפר   )2(
העניין - 25 אחוזים;

סדרי הצבעה

דעות המיעוט

זיכרון דברים 
והחלטות ישיבות 

המועצה

ביטול

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשע"ב, עמ' 566   1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   3

הגדרות

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי
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המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו   )3(
של המנהל או המפקח, לפי העניין - 20 אחוזים; 

ההפרה היא קלה, בנסיבות ביצועה; לעניין זה יתחשב המנהל או המפקח,   )4(
לפי העניין, בין השאר בהיקף ההפרה, ברווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, 
להיגרם  עשוי  שהיה  בנזק  או  ההפרה  אלמלא  להימנע  עשוי  שהיה  בהפסד 

בעקבותיה - 30 אחוזים 

או  המנהל  רשאי  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  נסיבות  כמה  מפר  לגבי  )ב( התקיימו 
המפקח, לפי העניין, להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים 
 85% על  יעלה  לא  המצטבר  ההפחתה  ששיעור  ובלבד  במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד 

מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה  

 10% על  עולה  הכספי  העיצום  שסכום  העניין,  לפי  המפקח,  או  המנהל  מצא  )א(    3
על  יעלה  שלא  כך  הסכום  את  להפחית  הוא  רשאי  המפר,  של  השנתית  מההכנסה 

הסכום השווה ל–10% מההכנסה השנתית של המפר   

תקנת משנה )א( תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם  )ב( 
לאו   

מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי לפי תקנה זו, יגיש למנהל או למפקח,  )ג( 
לפי העניין, אישור רואה חשבון מבקר, לעניין ההכנסה השנתית שלו בשנת הכספים 
שקדמה ליום מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, בתוך 30 ימים 

מיום מסירת ההודעה כאמור  

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-4546(

ן ד ר א ד  ע ל ג    
            שר התקשורת 

הודעת הדיינים )אגרות(, התשע"ד-2013

 - )להלן  התשי"ז-11957  )אגרות(,  הדיינים  לתקנות  3ב)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   ,2012 

)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

נישואין1 

251בקשה להיתר נישואין )א(

אישור פסק דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית )ב(
348הדין הרבני הגדול )כולל חתימת 100 רבנים(

הפחתה בשל 
התחשבות במחזור 

עסקאות

__________
ק"ת התשי"ז, עמ' 1580; התשנ"ג, עמ' 1147; התשס"ט, עמ' 1212; התשע"ב, עמ' 321   1

ס"ח התשל"ג, עמ' 267   2

שינוי האגרות
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 האגרה
בשקלים חדשים

לאישה )ג( או  למעוברת  נישואין  סידור  להתיר  בקשה 
251בתוך 90 ימים מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל

251כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין)ד(

251בקשה לעיכוב נישואין)ה(

אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני )ו(
251זוג, התשל"ג-21973

348תביעת כתובה מעיזבון)ז(

251בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין)ח(

שלום בית2 

הנלווים )א( לצווים  בקשות  כולל  בית  לשלום  תביעה 
251לתביעה

251הליך ביניים בנפרד מהתביעה)ב(

של  %½ )ג( תוספת  כספיות,  תביעות  התביעה  כוללת 
251מערך התביעה אך לא פחות מ–

מזונות3 

שהגיש )א( בתביעה  הקשור  הליך  וכל  מזונות  תביעת 
פטור מאגרההתובע לרבות מזונות ילדים

או )ב( מזונות  בעניין  דין  פסק  לביטול  בקשה  או  תביעה 
251להפחתת שיעור המזונות

גירושין4 

מזונות, )א()1( כריכת  כולל   - לגירושין  תביעה 
348החזקת ילדים וכל צווי העזר הנלווים

348תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין)ב(

שאינן )ג( כספיות  תביעות  התביעה  כוללת 
348ניתנות להערכה בכסף

להעריכה )ד( שניתן  תביעה  התביעה  כוללת 
251בכסף - 1% מערך התביעה אך לא פחות מ–

תביעה או בקשה לצו הפרדה נוסף על  התביעה )ה(
348העיקרית

348תביעה להכרזה כמורד)ת()ו(

251הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה)ז(
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 האגרה
בשקלים חדשים

מתן תוקף פסק דין להסכם גירושין - גם לפי חוק יחסי )2(
ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 )לרבות הסכם בעניין 

251מזונות(

בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים )א()3(
251בארץ

בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא )ב(
348בחוץ לארץ

פטור מאגרהסידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ)ג(

348סידור גט על ידי שליח )בארץ(, תוספת ל–)א()ד(

348סידור גט מחוץ לבית הדין, תוספת ל–)א()ה(

251בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר)ו(

גט )ז( של  הדין,  לבית  מחוץ  למסירה  בקשה 
348שנשלח ממקום אחר, תוספת ל–)1(

למסירתו )ח( או  הגט  לסידור  מיוחד  הסדר  נעשה 
כל  האמורות,  האגרות  על  נוסף  ישולמו, 

ההוצאות הכרוכות בהסדר זה

251תעודת גירושין, לכל צד)א()4(

251העתק מאושר של תעודת גירושין)ב(

348בקשה לאישור גירושין)א()5(

348אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת ל–)א()ב(

348אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תוספת ל–)א()ג(

פטור מאגרהבקשה וסידור גט של עיגון)ד(

פטור מאגרהסידור גט שנעשה ביוזמת בית הדין)ה(

חליצה5 

פטור מאגרהבקשה לחליצה וסידורה

אפוטרופסות6 

251בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או קטין)א(

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין )ב(
פטור מאגרהלצורך משפט

348בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר)ג(

פטור מאגרהבקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות)ד(
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 האגרה
בשקלים חדשים

בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על )ה(
פטור מאגרהקטין או בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

החזקת ילדים7 

251בקשה להחזקת ילדים 

אימוץ8 

251בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

)בוטל(9 

הקדשות10 

251בקשה לכינון הקדש )כולל אישור שטר ההקדש()א(

251בקשה למנות מנהל הקדש)ב(

251בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש)ג(

מינוי )ד( לביטול  צו  או  הקדש  מנהל  מינוי  צו  מתן  בעד 
251מנהל הקדש

348בקשה לביטול הקדש)ה(

348בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש)ו(

פטור מאגרהבקשת מנהל הקדש למתן הוראות)ז(

גירות11 

348בקשה לגירות)א(

סידור גירות בלא הבדל במספר המתגיירים שבאותה )ב(
348משפחה, תוספת ל–)א(

251תעודת גירות)1()ג(

45העתק תעודת גירות)2(

פטור מאגרהסידור גירות לחומרה)ד(

תביעות ממון12 

לבוררות )א( תביעות  )לרבות  בתביעה  לדון  בקשה 
42מוסכמת של דיינים בגמלאות(

251עם חתימת שטר הבוררות - נוסף על )א( - התובע בלבד)ב(

45פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד - התובע בלבד)ג(

הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות -13 

משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולעניין פרט זה )א(
פטור מאגרה- דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה
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 האגרה
בשקלים חדשים

ישראל )ב( לארץ  מחוץ  דין  בית  כתב  או  הזמנה  משלוח 
או שלא על ידי הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כל 

ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש

גביית עדות והשבעות14 

348גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בעניין)א(

348גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ)ב(

348השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניין)ג(

348השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ)ד(

ערעורים15 

251הודעת ערעור או ערעור שכנגד)א(

להארכת )ב( בקשה  בעד  או  לערעור  רשות  למתן  בקשה 
45זמן הגשת ערעור

251הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל–)ב()ג(

העתקים16 

העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך )א(
2אחר, או חלק מהם

2אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב–)א()ב(

פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין -17 

בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על 
251ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל דין

פסק  שהודע  מיום  ימים  עשר  חמישה  בתוך  הבקשה  הוגשה 
פטור מאגרההדין למבקש

צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה18 

בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה )א(
251)כולל מתן הצו(

בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה )ב(
251)כולל מתן הצו(

דין )ג( בעל  במעמד  שניתן  כאמור  הצו  לביטול  בקשה 
251אחד )כולל מתן הצו(

שונות19 

1,240בקשה לרישיון לטוען רבני לפעול כמורשה)א(
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 האגרה
בשקלים חדשים

בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו )ב(
348או מהרכב להרכב באותו בית דין

251בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים)ג(

או )ד( להקדימו,  או  הדיון  תאריך  את  לדחות  בקשה 
פטור מאגרהלדחות את תאריך הקראת פסק דין או להקדימו

45בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט)ה(

348בקשה לתיקון המצב האישי)ו(

251בקשה לתעודת רווקות)ז(

251בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות)ח(

251בקשה לאישור אלמנות)ט(

251בקשה לאישור יהדות)י(

251בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן)יא(

השלמת פיקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק )יב(
פטור מאגרההדין

251בקשה שלא נקבעה לה אגרה)יג(

251אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון)יד(

]נוסח )טו( ביטחון  שירות  חוק  לפי  דיין  לפני  תצהיר 
45משולב[,  התשמ"ו-31986

תוספת שנייה
)תקנה 3א(

אגרת פרוטוקול 
בשקלים חדשים

לתוספת 1  15)ג(  12)ב(,  10)ו(,  10)ה(,  4)1()א(,  פרטים  לפי  הליך 
98הראשונה

הליך לפי פרטים 2)א(, 3)א(, 3)ב(, 4)1()ב(, 4)1()ג(, 4)1()ד(, 4)1()ו(, 2 
570)א(, 7, 10)א(, 10)ב(, 10)ג(, 14)ג(, 14)ד(, 19)1( לתוספת הראשונה

פטור מאגרה"כל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה3 

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
י ק ס וב כ י ד ה  מ ל ש )חמ 3-259(  

מנהל בתי הדין הרבניים   
__________

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   3
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה(, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
החל  כי  מודיע  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"א-12011  התעופה(,  בשדות  תעופתי  לבנזין 
מיום כ"ח בחשוון התשע"ד )1 בנובמבר 2013(, עודכן מחיר הבנזין ולפיכך נוסח התוספת 

הראשונה לצו הוא כדלקמן: 

"תוספת ראשונה
)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 78 4 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 69 12 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 06 107 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 25 117 אגורות לליטר "

כ"ז בחשוון התשע"ד )31 באוקטובר 2013(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

מנהל מינהל הדלק   

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 858 ועמ' 862; התשע"ג, עמ' 726    3




