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 תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(
)הארכת תחולת סעיף 5)ג( לחוק(, התשע"ז-2017

)הוראת  המערבי  הנגב  וליישובי  לשדרות  סיוע  לחוק  7)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין  אני  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ז-12007  שעה(, 

תקנות אלה:

בשנות  גם  יחולו  לחוק,  5)ג(  בסעיף  כנוסחן  הכנסה2,  מס  לפקודת   11 סעיף  הוראות   .1
הכספים 2017 ו–2018. 

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-4184(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה1, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה 
והתעשייה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

במשמרות( עבודה  בעד  הכנסה  על  המס  )שיעור  הכנסה  מס  לתקנות   3 בתקנה   .1 
התשמ"ז-21986, במקום "ו–2016" יבוא "עד תום שנת המס 2018".

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-1408(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה(
)תיקון )מס' 2(, התשע"ז-2017

של  הכספים  ועדת  ובאישור  הכנסה1,  מס  לפקודת   164 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסת, אני מצווה לאמור:

כהכנסה(,  נכסים  או  שירותים  בעד  תשלומים  )קביעת  הכנסה  מס  לצו  2א  בסעיף   .1
התשל"ז-21977, אחרי פסקה )3( יבוא:

יעביר  אם  האמורה,  הזכות  תמורת  במקרקעין  זכות  רוכש  שמשלם  ")4( תשלום 
הרוכש למנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב 
לפי  המקדמה  לתשלום  הקבוע  המועד  עד  האמור  לחוק   15 סעיף  הוראות  לפי  בו, 
סעיף 15)ג( או )ג1( לחוק האמור, או עד למועד מתן ההחלטה בבקשה להקטנת סכום 

הארכה של תחולת 
סעיף 5)ג( לחוק

תיקון תקנה 3

תיקון סעיף 2א

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 1384; התשע"ז, עמ' 473.

ס"ח התשס"ז, עמ' 459; התשע"ו, עמ' 273.  1

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 270.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשמ"ו, עמ' 240.

2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 98; התשע"ו, עמ' 2.
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המקדמה לפי סעיף 15)ה( או )ו( לחוק האמור, לפי העניין, לפי המאוחר; לעניין פסקה 
המקדמה  שיעור  הקטנת  בשל  בפועל  תשלום  ישולם  לא  אם  לרבות   - "תשלום"  זו, 

בהתאם להוראות סעיף 15)ה( או )ו( לחוק האמור, לפי העניין."

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-468-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004( )שינוי התוספת לחוק(, 

התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 48)ב( לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004(, התשס"ג-12003 

)להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

בתוספת לחוק, אחרי פרט 5 יבוא:  .1
"6. הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה 

של אוסטריה2."

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(
)חמ 3-4229(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי 
עובדים זרים( )תיקון(, התשע"ז-2017

מתקין  אני  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתוספת לתקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי   .1
עובדים זרים(, התשע"ג-22013, לפני "אוסטרליה" יבוא "אוסטריה".

ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(
)חמ 3-4543(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

שינוי התוספת 
לחוק

תיקון התוספת

1   ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 926.

2 ק"ת התשע"ג, עמ' 569; התשע"ו, עמ' 1146.

1   ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשע"א, עמ' 638; ק"ת התשע"ו, עמ' 201.

2 אושרר ביום י"ד בטבת התשע"ז )12 בינואר 2017(.



קובץ התקנות 7776, י"ז בשבט התשע"ז, 13.2.2017  694

תקנות עובדים זרים )דמי היתר( )תיקון(, התשע"ז-2017
התשנ"א-11991,  זרים,  עובדים  לחוק  ו–8)ב(  1י1)ה(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  עם  ובהתייעצות  האוצר  שר  בהסכמת 

מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשס"ו-22006  היתר(,  )דמי  זרים  עובדים  לתקנות   1 בתקנה   .1
העיקריות(, במקום ההגדרה "קבלן כוח אדם" יבוא:    

להעסקת  המרבית  המכסה  מתוך  זרים  עובדים  להעסקת  היתר  בעל   - ""מעסיק" 
הנותן  אדם  כוח  קבלן  לרבות  הממשלה,  שקובעת  הבניין  בענף  זרים  עובדים 
שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי 

קבלני כוח אדם, התשנ"ו-31996."

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

מעסיק שהוא חברת בנייה זרה, פטור מתשלום דמי היתר "פטור זמני )א(   .2
למשך שנתיים ממועד קבלת היתר לראשונה.

מעסיק שאינו קבלן כוח אדם ואינו חברת בנייה זרה, פטור  )ב( 
מתשלום דמי היתר למשך שנה ממועד תחילת תקנות אלה.

בתקנה זו, "חברת בנייה זרה" - חברת בנייה שהתאגדה  )ג( 
של  הזרות  הבנייה  חברות  במאגר  הכלולה  לישראל,  מחוץ 

משרד הבינוי והשיכון."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -      .3
בתקנת משנה )א(, במקום "קבלן כוח אדם", פעמיים, יבוא "מעסיק";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "קבלן כוח אדם", פעמיים, יבוא "מעסיק".  )2(

במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:  .4
"החזר חלקי במקרה 

של מעבר עובדים
עובד זר שעבד כדין אצל מעסיק בעל היתר בענף הבניין )להלן -   .4
המעסיק הראשון(, ועבר לעבוד כדין אצל מעסיק אחר בעל היתר 
בענף הבניין )להלן - המעסיק החדש(, זכאי המעסיק הראשון 
להחזר חלקי של דמי ההיתר, בשיעור יחסי של הימים שנותרו 
מהיום שבו החל העובד הזר לעבוד אצל המעסיק החדש, עד 

היום שבו פוקע תוקף ההיתר, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

המעסיק החדש שילם בשל אותו עובד את כל התשלומים   )1(
שהוא חייב בהם לפי סעיפים 1י)א1( ו–1י1 לחוק;

מספר העובדים הזרים אצל המעסיק הראשון, שהותר לו   )2(
להעסיקם, הופחת בהתאם."

בתקנה 5 לתקנות העיקריות - במקום "קבלן כוח האדם", פעמיים, יבוא "המעסיק".   .5
תחילתן של תקנות אלה ב–1 לחודש שלאחר פרסומן.  .6

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-3501(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 2

תיקון תקנה 3

החלפת תקנה 4

תיקון תקנה 5

תחילה

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.  1

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 732; התשס"ח, עמ' 1364.

3 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.
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צו המועצות המקומיות )עילבון, תיקון(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קנח( יבוא:  .1
")קנח(  המועצה המקומית עילבון.

תאריך הקמתה: כ"ח בתשרי התשל"ד )21 באוקטובר 1973(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

גושים 15399, 15400, 15401, 15402, 15403, 15404, 15408, 15409, 15411, 15412, 15413, 
15424, 15428, 15429, 15430, 15431 - בשלמותם;

גוש 15407 - חלקות 32 עד 37 וחלק מחלקות 31, 39, 41 כמסומן במפה הערוכה בקנה 
בנובמבר   8( התשע"ז  בחשוון  ז'  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה 
2016( שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על 

מחוז צפון ובמשרדי המועצה המקומית עילבון )להלן - המפה(;

גוש 15414 - חלקות 1 עד 7 וחלק מחלקות 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 15416 - חלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 15423 - חלק מחלקות 1, 2, 8 כמסומן במפה;

גוש 15425 - חלקות 19, 20, 24 עד 55 וחלק מחלקות 56, 57 כמסומן במפה;

גוש 15426 - חלקות 38 עד 51, 53."

ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2017(
עי)חמ 3-701( ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

שר הפנים   

כללי תאגידי מים וביוב )התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע גבייה(
)תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 26)ב()4( לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 )להלן - 
החוק(, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

לביצוע  מקומית  רשות  עם  חברה  )התקשרות  וביוב  מים  תאגידי  לכללי   11 בסעיף   .1
גבייה(, התשע"ד-22016 )להלן - הכללים העיקריים( -  

ברישה,  במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום כ"ט   )1(
בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(";

בפסקה )2(, אחרי "תמורת אספקתם של מלוא שירותי הגבייה" יבוא ", כפי שנקבע   )2(
בהסכם הגבייה."   

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.  .2
ט' בשבט התשע"ז )5 בפברואר 2017(

)חמ 3-4771(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

                                                                    למים ולביוב )בפועל(

החלפת פרט )קנח( 
בתוספת הראשונה

תיקון סעיף 11

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

2 ק"ת התשי"א, עמ' 72; התשע"ז, עמ' 254.

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174.  1

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 936; התשע"ה, עמ' 1389.

תחילה
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הודעת התעבורה )אגרות(, התשע"ז-2017

אני  התקנות(,   - )להלן  התשכ"א-11961  התעבורה,  לתקנות  15א)ב(  לתקנה  בהתאם 
מודיעה לאמור: 

עקב ירידת המדד שפורסם בחודש ינואר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר   .1
2016, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, למעט הנספחים, מיום ה' בניסן התשע"ז 

)1 באפריל 2017(, כמפורט להלן: 

"תוספת ראשונה
חלק א' 

אגרות בעד רישיונות נהיגה, כתב הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה ובעד בדיקה 
רפואית לנהג 

                                                   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1. בעד בחינה עיונית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד 
בדיקה עיונית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף

48

2. בעד בחינה מעשית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה או בעד 
בחינה מעשית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף

138

267א. בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217

2433ב. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים

2395ג. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים

2346ד. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים

2306ה. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים

2266ו. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים

3225. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים

4182. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים

5139. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים

692. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

751. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה

או  נהיגה  רישיון  בעד  העניין,  לפי   ,7 עד  2ב  בפרטים  האמור  על  8. נוסף 
חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו 
האגרה  שבין  מההפרש   1/12 - העניין  על השנים השלמות, לפי  הנוסף 
לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2ב עד 7, הארוכה מהתקופה 
שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר )להלן בפרט זה - התקופה 

השלמה( לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה

929. בעד כפל רישיון

9א. נמחק.

התאמת שיעור 
האגרות

1 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ד, עמ' 951; התשמ"ה, עמ' 723; התשס"ג, עמ' 71; התשס"ו, עמ' 778; 

   התשע"ו, עמ' 1056 ועמ' 1575.
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                                                   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים
9ב.   בעד הנפקה חוזרת של רישיון הנהיגה כאמור בפרטים 2ב עד 9 ו–9ג, 
באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי, למעט אם ההנפקה כאמור 
היתה מותנית במבחני נהיגה או נדרשה עקב שינוי בדרגת הרישיון של 

הנהג תוספת של

27

9ג. על אף האמור בפרטים 2ב עד 9ב, בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל 
תקופת תוקף, למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל

12

למי  חוזרת,  הנפקה  לרבות  נהיגה,  רישיון  בהנפקת  טיפול  בעד  9ד. אגרה 
שפטור מאגרה לפי תקנות אלה בעד רישיונות נהיגה כאמור בפרטים 

2ב עד 8

22

10. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רישיון נהיגה או תעודה -

)1( בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה 
לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט כאמור בפרט משנה )7(

624

321)2( בעד בדיקה חוזרת

1,061)3( בעד ערר לוועדת ערר

976)4( בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי

)5( בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל 
976המותר עולה על  14,999 ק"ג

117)6( בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

)7( בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים 
של סמים מסוכנים

221

11453. )1( בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל–5 שנים

39)2( בעד כפל כתב הסמכה

חלק ב' 

אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה 

                                                  טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1. )א( בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, 
כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב אחד בלבד

418

)ב( בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, 
כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב אחד

831

2. )א( בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו -

1,136)1(  לתקופה של  עשר שנים

1,038)2( לתקופה של תשע שנים

940)3( לתקופה של  שמונה שנים

843)4( לתקופה של שבע שנים
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                                                  טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

745)5( לתקופה של שש שנים

632)6( לתקופה של חמש שנים

518)7( לתקופה של ארבע שנים

401)8( לתקופה של שלוש שנים

275)9( לתקופה של שנתיים

137)10( לתקופה של שנה

)11( נוסף על האמור בפרטי משנה )1( עד )10(, לפי העניין, בעד 
שנים  של  שאינה  לתקופה  חידושו  או  נהיגה  להוראת  רישיון 
שלמות, בעד כל  חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, 
שנים  של  לתקופה  האגרה  שבין  מההפרש   1/12  - העניין  לפי 
מהתקופה  הארוכה   )10( עד   )1( משנה  בפרטי  כמפורט  שלמות 
שבעדה מבוקש הרישיון או חידושו והקרובה אליה ביותר )להלן 
בפרט משנה זה - התקופה השלמה( לבין האגרה לתקופה הקצרה 

בשנה מהתקופה השלמה.

האגרות לפי פרט משנה זה יבואו במקום האגרות הקבועות בפרטים 2ב עד 
9ג בחלק א' לתוספת זו, ואולם מי שקיבל לראשונה רישיון להוראה והדרכה 
פרט  לפי  אגרה  ישלם  בתוקף,  היה  שלו  הנהיגה  שרישיון  בעת  נהיגה  של 

משנה זה נוסף על כל אגרה ששילם לפי חלק א' לתוספת זו.

137)ב( בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה

137)ג( בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

67)ד( בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

339. בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה

חלק ג' 

אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם 

   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

73)א( קטנוע, אופנוע לרבות תלת–אופנוע ואופנוע עם רכב צדי

215)ב( רכב מכל סוג, למעט רכב המפורט בפרט משנה )א(

)ג( רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר, כאמור 
בתקנה 284)א()2א(

36

73)ד( רכב לא מנועי מכל סוג

אופנוע  למעט  דו–שימושי,  פרטי  ורכב  פרטי  נוסעים  לרכב  רישיון  בעד  2. )א( אגרה 
 - )להלן   )1996 באפריל   1( התשנ"ו  בניסן  י"ב  ביום  לראשונה  שנרשם  פרטי,  ואוטובוס 
היום הקובע( או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א', לפי העניין 
)להלן - קבוצת מחיר(, כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור, 

כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה', לפי העניין:
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                    האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

א'
קבוצת מחיר

ב'
ששנת ייצורו

או מועד עלייתו 
לכביש

עד 3 שנים

ג'
ששנת ייצורו

או מועד עלייתו 
לכביש

4 עד 6 שנים

ד'
ששנת ייצורו או 

מועד עלייתו לכביש
7 עד 10 שנים

ה'
ששנת ייצורו 

או מועד עלייתו 
 לכביש

מעל 10 שנים

11,060929814711

21,3491,1761,030901

31,6261,4231,2461,087

41,9391,6491,4031,192

52,2211,8301,5101,248

63,1532,3651,7741,328

74,4943,1442,2011,542

ק"ג   3,500 עד  הוא  המותר  הכולל  שמשקלו  מסחרי  לרכב  רישיון  בעד  )א1( אגרה 
ושנרשם לראשונה ביום ה' בשבט התשנ"ח )1 בפברואר 1998( או לאחריו, מקבוצת מחיר 
מן המפורטות בטבלה 1א שבנספח א', כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה )א(, או בעד 
חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה' באותה טבלה, לפי 

העניין. 

בטבלה א'  בטור  וכמפורט  )א(  משנה  בפרט  כאמור  לרכב  רישיון  בעד   )ב( אגרה 
שבנספח ב', שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה 
שבפרט בטבלה  קבוצה  כל  לצד  כקבוע  ב',  בטור  לצדו  המצוינת  המחיר  קבוצת   לפי 

משנה )א( בטורים ב' עד ה', לפי העניין. 

לפני  לראשונה  שנרשם  או  )א1(  משנה  בפרט  כאמור  לרכב  רישיון  בעד  )ב1( אגרה 
יום ה' בשבט התשנ"ח )1 בפברואר 1998( או בעד חידוש רישיון כאמור, היא כמפורט 
בטור א' בטבלה שבנספח ג' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל 

קבוצה בטבלה שבפרט משנה )א( בטורים ב' עד ה' לפי העניין. 

המצוין  לרכב  רישיון  בעד  אגרה  )ב1(,  עד  )א(  משנה  בפרטי  האמור  אף  )ב2( על 
ברישיונו כרכב לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר 
שנרשמה ברישיונו, כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה )א( בטורים )ב( עד 

)ה( לפי העניין, ובהפחתה של 239 שקלים חדשים.

)ג( נמחק.

)ד( נמחק.

)ה( בפרט זה -

"שנת ייצורו" - השנה שנרשמה ברישיון הרכב כשנת ייצורו;

"מועד עלייתו לכביש" - החודש שבו עלה הרכב לכביש כפי שנרשם ברישיון 
הרכב.

3. )א( אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר 3,501 ק"ג או יותר, רכב מדברי, 
רכב עבודה, אמבולנס, רכב חשמלי, רכב לכיבוי שריפות, רכב חילוץ, המופעלים על 

ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה 378 שקלים חדשים. 
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)ב( אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה )א(, המופעל על ידי מנוע דיזל 
או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:

כשמשקלו הכולל המותר בק"ג
האגרה בשקלים חדשים

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

1,921עד 16,000

2,410מ–16,001 עד 20,000

3,321מ–20,001 ומעלה

)ג( על אף האמור בפרט זה, האגרה בעד רישיון לרכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב)ג()2א( 
ו–)3( שהותקנה בו מערכת בקרת יציבות, תופחת בתקופות ובשיעורים המפורטים להלן, 
ובלבד שההפחתה כאמור לא תחול על רכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב)ג()2א()א( לאחר 

יום ט"ו בחשוון התשע"ג )31 באוקטובר 2012(:

)1( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - 122 שקלים חדשים בעבור 
כל חודש שבו רישיון הרכב בתוקף;

התשע"ד בטבת  כ"ח  יום  עד   )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט   )2( מיום 
)31 בדצמבר 2013( - 82 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב בתוקף;

התשע"ה בחשוון  ז'  יום  עד   )2014 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  כ"ט   )3( מיום 
)31 באוקטובר 2014( - 41 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב בתוקף.

4. אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון, לתקופה של שנה אחת 
תהיה בשיעור של 222 שקלים חדשים. 

5. )א( אגרה בעד רישיון לאופנוע, לתלת–אופנוע ולאופנוע עם רכב צדי היא: 

כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק
בשקלים חדשים

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

44עד 50

162מ–51 עד 150

299 מ–151 ומעלה

44)ב( אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי

6. אגרה בעד רישיון לטיולית, לאוטובוס או בעד חידוש רישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של 
שנה היא:

טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

  כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -

549   על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל
1,017   על ידי מנוע דיזל

7. אגרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור, שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח 
או  התשמ"ה-21985,  רכב(,  והשכרת  מיוחדת  הסעה  סיור,  )הסעת  ושירותים  מצרכים  על 

בעד חידושם היא: 

2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164; התשס"ח, עמ' 107.
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)א( כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל -

טור א'
כשמספר מקומות הישיבה

לנוסעים מלבד הנהג

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של שנה

137 עד 4
5187 ומעלה

)ב( כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל -

טור א'
כשמספר מקומות הישיבה

לנוסעים מלבד הנהג

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של שנה

645עד 4
51,052 ומעלה

8. אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:

טור א'

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של 
שנתייםשנה

כשהטרקטור מופעל -

229460 על ידי מנוע בנזין

6731,343 על ידי מנוע דיזל או אחר

9. אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:

טור א'
כשמשקלו הכולל המותר בק"ג

טור ב'
בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

67עד 4,000
162מ–4,001 עד 8,000

369מ–8,001 ומעלה

10. אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא 369 שקלים חדשים. 

האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של  1/12 מן האגרה  10א. 
השנתית הקבועה בפרטים 2 עד 10, לפי העניין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו. 

11. אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 25 שקלים חדשים. 

11א. )א( על אף האמור בפרטים 2, 5 ו–11, האגרה בעד רישיון של רכב מזכה, הרשום על שם אדם 
כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, תופחת בסכום בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' לצדו:

טור ב'טור א'

לתגמול  זכאי  שאינו  פעיל  מילואים  חייל 
נוסף  וכן חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול 

נוסף השווה לנקודת זיכוי אחת

59

נוסף  לתגמול  הזכאי  פעיל  מילואים  חייל 
השווה לאחת וחצי נקודות זיכוי

118

נוסף  לתגמול  הזכאי  פעיל  מילואים  חייל 
השווה לשתי נקודות זיכוי

177
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מאי  בחודש  החל  באגרה  החייב  אחד,  מזכה  רכב  על  תחול  האגרה  )ב( הפחתת 
שלאחר השנה של תקופת שירות המילואים המזכה, לתקופה של שנה.

)ג( היו בבעלותו של חייל מילואים יותר מרכב אחד שהוראות פרט משנה )א( חלות 
עליו, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב אשר מועד תשלומה הוא המוקדם מביניהם, 
מזכה  רכב  בשל  זכאי  היה  שלה  ההפחתה  סכום  בין  הפרש  קיים  אם  ואולם  בלבד; 
אחר שבבעלותו לבין סכום ההפחתה בשל הרכב שלגביו הופחתה האגרה, זכאי חייל 
המילואים לקבל החזר בגובה ההפרש בין סכומי ההפחתה כאמור; היו מועדי תשלום 
האגרה זהים, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב שסכומה הוא הגבוה מביניהם, בלבד.

)ד( חייל מילואים פעיל ששילם, לאחר תחילתן של תקנות אלה, אגרה בעד רישיון 
רכב של רכב מזכה בלא הפחתה כאמור בפרט זה, זכאי לקבל החזר בגובה ההפחתה.

לא  מזכה  רכב  כל  בגין  הפחתה  לאחר  האגרה  סכום  זה,  בפרט  האמור  אף  )ה( על 
יפחת מ–10 שקלים.

)ו( בפרט זה -

המילואים,  שירות  בחוק  כהגדרתו  מילואים  חייל   - פעיל"  מילואים  "חייל 
שניתנה  תקפה  פעיל  מילואים  חייל  בתעודת  המחזיק  התשס"ח-32008, 
באופן  התחבורה,  למשרד  הועברו  ושפרטיו  לישראל  הגנה  צבא  בידי  לו 

ממוחשב, בידי משרד הביטחון;

"נקודת זיכוי" - כהגדרתה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה4;

"רכב מזכה" - רכב מסוג L ורכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי, או 
שצוין ברישיונו כמרכב אחוד, למעט רכב הרשום על שם תאגיד בלבד;

"תגמול נוסף", "תקופת שירות המילואים המזכה" - כמשמעותם בחוק שירות 
המילואים, התשס"ח-2008.

11ב. אגרה בעד רישיון רכב לרכב רפואי בבעלות משרד הביטחון, המשמש נכה שנקבעה לו 
דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בתקנות הנכים )כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת(, 

התשכ"ו-51965, היא 25 שקלים חדשים. 

12. בטל. 

או  293)א(  בתקנה  המנויות  המטרות  מן  לאחת  שניתן  סחר  רישיון  בעד  שנתית  13. אגרה 
בעד חידושו, למעט רישיון שניתן למטרה המנויה בתקנה 293)א()5א( היא 1,251 שקלים 

חדשים. 

13א. אגרה בעד רישיון סחר שניתן למטרה האמורה בתקנה 293)א()5א( או בעד חידושו, 
לתקופה של שלוש שנים, היא 4,170 שקלים חדשים. 

14. אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד–פעמית לפי תקנה 278 היא 39 
שקלים חדשים. 

שם  על  הרשום  רכב  רישיון  בעד  השנתית  האגרה  תהיה  זו  בתוספת  האמור  אף  15. על 
מוסד לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה - 

)1( מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים 
בתוספת זו - 25 שקלים חדשים; 

__________
3 ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשל"ה, עמ' 168.

5 ק"ת התשכ"ו, עמ' 296.
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)2( אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב 
שאינו משמש אלא להובלת מתים - 25 שקלים חדשים; 

)3( "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים, לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים 
- 25 שקלים חדשים; 

)4( "אקי"ם" - אגודה לקימום מפגרים, לרכב המשמש להסעת מפגרים - 25 שקלים חדשים; 

)5( "אגודת יד שרה" - לרכב המשמש להובלת נכים - 25 שקלים חדשים. 

בעד חידוש רישיון רכב לפי פרטים 2 עד 15 באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי   15א. 
- תוספת של 27 שקלים חדשים.

16. אגרה בעד כפל רישיון רכב, כפל אישור על תוקף רישיון רכב, כפל אישור רישום 
שינוי בעלות על רכב, או כפל רישיון סחר היא: 

בשקלים חדשים
29כפל רישיון רכב או כפל אישור

137כפל רישיון סחר
ניתן  אם  אישור,  כפל  או  רכב  רישיון  כפל  בעד 
באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי תוספת של

27

17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, 
של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות )2( ו–)3( לסעיף 17)א( לפקודה, היא 

67 שקלים חדשים. 

18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה 380, 
פחמימני  בגז  הרכב  הנעת  המאפשרת  הסבה  ערכת  התקנת  לאישור  בקשה  למעט 

מעובה, היא 229 שקלים חדשים. 

אם  לשנה  חדשים  שקלים   25 היא  חידושו  או  נ"נ  מסוג  רכב  רישיון  בעד  19. האגרה 
התקיימו ברכב כל אלה: 

)1( הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור; 

)2( הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות נגד מיקוש; 

)3( הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד. 

20. בטל. 

21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא: 

                     טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

229רכב פרטי
279רכב מסחרי או רכב עבודה

489אוטובוס

22. אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת–אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע 
בחוק עזר שהתקינה מועצה של עירייה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה 

על המפורט להלן: 

לאופניים - 39 שקלים חדשים; 

לתלת–אופן - 39 שקלים חדשים. 
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23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577 
תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות 
הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי 

שפרסם בנק ישראל ביום התשלום: 

טור ב'טור א'

משקל כולל מותר בק"ג    סוג הרכבארץ מוצא
האגרה בדולרים של 

ארצות הברית

פטוראוטובוס ציבורימצרים

15מ–10,000 עד 20,000רכב מסחרימצרים
30מ–20,001 עד 40,000רכב מסחרימצרים
35מ–40,001 עד 55,000רכב מסחרימצרים

חלק ד' 
אגרות לרישיונות להפעלת מונית 

)תקנות 490)א(, 526 ו–535 וסעיפים 14ג)ד( ו–14ו לפקודה( 

בשקלים חדשים
1. בעד מתן רישיון להפעלת מונית -

118,872)א( מהמכסה שנקבעה לשנת 1989
121,223)ב( מהמכסות שהוקצו לשנים  1990 ו–1992

 - מונית  להפעלת  )רישיונות  התעבורה  פקודת  לתיקון  חוק  )ג( לפי 
הוראת שעה(, התשנ"ב-61992

121,223

21,922.  אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית
או   ירושה  צו  לפי  מונית  להפעלת  רישיון  להעברת  היתר  בעד  אגרה  2א.  

קיום צוואה
739

375. אגרה בעד מתן רישיון הסעה
4735. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית

חלק ה'

אגרות בעד מידע מתוך מאגרי המידע של רשות הרישוי

טור א'
                        טור ב'

                       בשקלים חדשים

1.  אגרה בעד תדפיס מידע לנהג בנוגע למפורט להלן
       באמצעות עמדות שירות אוטומטיות היא:

)1( מספר הנקודות כמשמעותן בתקנה 544 שנרשמו 
לחובתו

10

10")2( מאפייני בעלים קודמים של רכב

ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(
)חמ 3-83-ת3(

ל י י א ר  נ ר ט ן  ר ק  
                                                                                   המנהלת הכללית של משרד

   התחבורה והבטיחות בדרכים
__________

6 ס"ח התשנ"ב, עמ' 138.  
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הודעת הדיינים )אגרות(, התשע"ז-2017

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2016 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 נובמבר 2015, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות מיום ג' בטבת התשע"ז

)1 בינואר 2017(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

נישואין1.

274בקשה להיתר נישואין )א(

אישור פסק דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית )ב(
383הדין הרבני הגדול )כולל חתימת 100 רבנים(

לאישה )ג( או  למעוברת  נישואין  סידור  להתיר  בקשה 
274בתוך 90 ימים מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל

274כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין)ד(

274בקשה לעיכוב נישואין)ה(

אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני )ו(
274זוג, התשל"ג-21973

383תביעת כתובה מעיזבון)ז(

274בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין)ח(

שלום בית2.

הנלווים )א( לצווים  בקשות  כולל  בית  לשלום  תביעה 
274לתביעה

274הליך ביניים בנפרד מהתביעה)ב(

של  %½ )ג( תוספת  כספיות,  תביעות  התביעה  כוללת 
274מערך 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 
274להפחתת שיעור המזונות

שינוי האגרות

__________
ק"ת התשי"ז, עמ' 1580; התשנ"ג, עמ' 1174; התשס"ט, עמ' 1212; התשע"ו, עמ' 323.  1

ס"ח התשל"ג, עמ' 267.  2
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 האגרה
בשקלים חדשים

גירושין4.

מזונות, )א()1( כריכת  כולל   - לגירושין  תביעה 
383החזקת ילדים וכל צווי העזר הנלווים

383תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין)ב(

שאינן )ג( כספיות  תביעות  התביעה  כוללת 
383ניתנות להערכה בכסף

להעריכה )ד( שניתן  תביעה  התביעה  כוללת 
274בכסף - 1% מערך התביעה אך לא פחות מ–

תביעה או בקשה לצו הפרדה נוסף על  התביעה )ה(
383העיקרית

383תביעה להכרזה כמורד)ת()ו(

274הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה)ז(

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

274מזונות(

בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים )א()3(
274בארץ

בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא )ב(
383בחוץ לארץ

פטור מאגרהסידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ)ג(

383סידור גט על ידי שליח )בארץ(, תוספת ל–)א()ד(

383סידור גט מחוץ לבית הדין, תוספת ל–)א()ה(

274בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר)ו(

גט )ז( של  הדין,  לבית  מחוץ  למסירה  בקשה 
383שנשלח ממקום אחר, תוספת ל–)ו(

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

ההוצאות הכרוכות בהסדר זה

274תעודת גירושין, לכל צד)א()4(

274העתק מאושר של תעודת גירושין)ב(

383בקשה לאישור גירושין)א()5(

383אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת ל–)א()ב(
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 האגרה
בשקלים חדשים

383אישור 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.

274בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או קטין)א(

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך )ב(
פטור מאגרהמשפט

383בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר)ג(

פטור מאגרהבקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות)ד(

בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או )ה(
פטור מאגרהבקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

החזקת ילדים7.

274בקשה להחזקת ילדים 

אימוץ8.

274בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

)בוטל(9.

הקדשות10.

274בקשה לכינון הקדש )כולל אישור שטר ההקדש()א(

274בקשה למנות מנהל הקדש)ב(

274בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש)ג(

מינוי )ד( לביטול  צו  או  הקדש  מנהל  מינוי  צו  מתן  בעד 
274מנהל הקדש

383בקשה לביטול הקדש)ה(

383בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש)ו(

פטור מאגרהבקשת מנהל הקדש למתן הוראות)ז(

גירות11.

383בקשה לגירות)א(

סידור גירות בלא הבדל במספר המתגיירים שבאותה )ב(
383משפחה, תוספת ל–)א(
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274תעודת גירות)1()ג(

55העתק תעודת גירות)2(

פטור מאגרהסידור גירות לחומרה)ד(

תביעות ממון12.

לבוררות )א( תביעות  )לרבות  בתביעה  לדון  בקשה 
55מוסכמת של דיינים בגמלאות(

274עם חתימת שטר הבוררות - נוסף על )א( - התובע בלבד)ב(

55פסק 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

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

הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש.

גביית עדות והשבעות14.

383גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בעניין)א(

383גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ)ב(

383השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניין)ג(

383השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ)ד(

ערעורים15.

274הודעת ערעור או ערעור שכנגד)א(

להארכת )ב( בקשה  בעד  או  לערעור  רשות  למתן  בקשה 
55זמן הגשת ערעור

274הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל–)ב()ג(

העתקים16.

העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך )א(
5אחר, או חלק מהם

5אישור 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 
274ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל דין
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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(
274)כולל מתן הצו(

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

דין )ג( בעל  במעמד  שניתן  כאמור  הצו  לביטול  בקשה 
274אחד )כולל מתן הצו(

שונות19.

1,369בקשה לרישיון לטוען רבני לפעול כמורשה)א(

בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו )ב(
383או מהרכב להרכב באותו בית דין

274בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים)ג(

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

55בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט)ה(

383בקשה לתיקון המצב האישי)ו(

274בקשה לתעודת רווקות)ז(

274בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות)ח(

274בקשה לאישור אלמנות)ט(

274בקשה לאישור יהדות)י(

274בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן)יא(

השלמת פיקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק )יב(
פטורהדין

274בקשה שלא נקבעה לה אגרה)יג(

274אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון)יד(

]נוסח )טו( ביטחון  שירות  חוק  לפי  דיין  לפני  תצהיר 
55משולב[,  התשמ"ו-31986

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.  3
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