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עמוד
302
302

תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה)ביטוח מפני מחלה()מס׳  ,(2התשנ״ד-ג199
תקנות מם הכנסה)מועד לתשלום ניכויים ומסים()תיקון( ,התשנ״ד 993-ז
תקנות מם הכנסה ומס מעסיקים )ניבוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מם מעסיקים(
)תיקון( ,התשנ״ד1993-
צו הסדרים במשק המדינה)תיקוני חקיקה()הכרזה על הסבם נוסף( ,התשנ״ד993-ז
תקנות אגרות חקלאיות)הצמדה למדד()תיקון( ,התשנ״ד1993-
תקנות בנק הדואר)שירותים בבנק הדואר()תיקון( ,התשנ״ד1993-
הודעת בנק הדואר)שירותים בבנק הדואר /התשג״ד1995-
...
הודעת הדיינים)אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ד993-ו
הודעת בתי הדין הדרוזיים)אגרות( ,התשנ״ד1993-
הודעת מס הכנסה)סכום התרומות למוסד ציבורי( ,התשנ׳׳ד1993-
הודעת העמותות)אגרות( ,התשנ״ד1993-
הודעת ניירות ערך)אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף( ,התשנ״ד1993-
הודעת המפלגות)עדכון סכומי תרומות( ,התשנ״ד 993-ו
החלטת הרשויות המקומיות)גימלאות לראש רשות וסגניו()תיקון( ,התשנ״ד1993-

303
303
304
305
305
308
313
314
314
315
315
316

תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה )ביטוח מפני מחלה( )מס׳ ,(2
התשנ״ד־993ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )15ב( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י) '1950-להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
שיעור השתתפות
המדינה

השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה ,כאמור בסעיף 5ו)ב( לחוק ,של מקבל
.1
תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א׳ ,תהיה בשיעור הנקוב לצדו של אותו
סעיף בטור בי ,שישולם לבל חודש שבעדו משתלם התגמול:
טור א׳

טור ב׳

הטעיף

בשקלים חדשים

7
8
9
)10א(
)10ב(
0ו)ג(

59.96
72.59
59.96
72.59
59.96
72.59
72.59
59.96
72.59
59.96
59.96
72.59

0ו)ד(

0ו)ה(
0וא
 12בין אם יש לו בן זוג ובין אם אין לו
(1)13
(2)13
ביטול

.2

תחילה

.3

תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה )ביטוח מפני מחלה( ,התשנ״ד - 1993-בטלות.
2

תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בתשרי התשנ״ד )ו באוקטובר .(1993

י״ט בכסלו התשנ״ד ) 3בדצמבר (1993
)חמ -176ג(

יצחק רבין
שר הביטחון

ק״ת התש״י ,עמי .126
ק״ת התשנ״ד ,עמ׳ .18

תקנות מס הכנסה )מועד לתשלום ניכויים ומסים()תיקון( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  166ו־ 243לפקודת מם הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה ו

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )מועד לתשלום ניכויים ומסים( ,התש״ן) *1989-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,בהגדרת ״תקנות ניכויים״ -

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6ענו .120
י ק״ת התשץ ,עמי  ;108התשנ״א ,עמי 48ג.
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)(1

במקום פסקה ) (11יבוא:
״) (11תקנות מם הכנסה ומס מעסיקים)ניכוי ממשכורת ומשבר עבודה ותשלום מם
מעסיקים( ,התשנ״ג 1993-״;
ג

)(2

פסקה ) (12־ בטלה.

בתקנה )2א( לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״לדחות א ת הדיווח״
.2
יבוא ״לדווח בחודשים ינואר ,אפריל ,יולי ואוקטובר בלבד)להלן  -חודשי הדיווח( ,לגבי כל אחד
משלושת החודשים הקודמים לחודש הדיווח ולשלם באותו מועד את המסים שהיה עליהם
לשלם לגבי כל אחד משלושת החודשים הקודמים לחודש הדיווח.

תיקון תקנה 2

תחולתן של תקנות אלה לגבי משבורת המשולמת לחודש ינואר  1994ואילך ,ולגבי
.3
תשלומים ששולמו החל ביום י״ח בטבת התשנ״ד )ו בינואר .(1994

תחולה

ל׳ בונסלו התשנ״ד ) 14בדצמבר (1993
"־
,
) ח מ ; 0 :

ג (

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ק׳ ת התשנ״ג ,עמ׳ .408

תקנות מם הכנסה ומם מעסיקים )ניכוי ממשכורת ומשבד עבודה ותשלום
מם מעסיקים()תיקון( ,התשנ״ד־1993
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  166,164ו־ 243לפקודת מס הבנסהי)להלן  -הפקודה( ,וסעיף 6
לחוקן מם מעסיקים ,התשל״ה , 1975-אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנה )11ג( לתקנות מס הכנסה ומם מעסיקים )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום
.1
מם מעסיקים( ,התשנ״ג) 1993-להלן  -התקנות העיקריות( -

תיקון תקנה וו

ג

)(1

במקום ״לפי תקנה )6ב() ,ג( ו־)0״ יבוא ״לפי תקנה 6״;

) (2במקום ״ותשלום לפי תקנה )6ג() ,ה( ו־)ו(״ יבוא ״תשלום לפי תקנה )6ד( ו־)ה(
ותשלום לפי תקנה )6ב( שאיננו הכנסת עבודה״.
בתקנה )12ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״לגבי העובדים שהעסיק בשנת המס״ יבוא ״לגבי
.2
העובדים ששילם להם משכורת בשנת המם״.
ל׳ בכסלו התשנ״ד ) 14בדצמבר (1993
)חמ-444ג(

תיקון תקנה נו

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
טיח התשל״ה ,עמי .118
ק ית התשנ״ג ,עמי .408
2

נ

עו הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )הכרזה על הסכם נוסף(,
התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (4)40לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(,
הת1/מ״ט989-וי ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
סייח התשמ״ט ,עמי .28
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הכרזה

הסדר הפשרה שבין תכן הנפקות ) (1987בע״מ לבין מחזיקי איגרות חוב שלה ואחרים,
.1
שאושר בידי בית המשפט המחוזי בתל־אביב  -יפו ביום כ״ג בחשון התשנ״ד) 7בנובמבר ,(1993
מוכרז בזה כהסכם לענין פרק ח׳ לחוק האמור.
א׳ בטבת התשנ״ד ) 15בדצמבר (1993
)חמ. (3-2230

אברהם )בילגה( שוחט
שר האוצר

תקנות אגרות חקלאיות )העמדה למדד()תיקון( ,התשנ״ד1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  38לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח 1957-י ,סעיף 8
לחוק הגנת הצומח ,התשט״ו , 1956-סעיף  4לחוק הזרעים ,התשט״ז956-ו  ,סעיף  6לחוק לפיקוח
על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי״ד , 1954-סעיף  23לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה , 1985-סעיפים  13ו־ 15לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,
התשי״ז /1957-סעיף  16לפקודת הכלבת ,'1934 ,סעיף'  38לחוק הרופאים הווטרינרים,
התשנ״א , 1991-סעיף  3לחוק להשבחת ייצור חקלאי)בעלי חיים( ,התשי״ב ,'1952-סעיף  104לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג°1973-י ,סעיף  16לחוק הפיקוח על קידוחי מים,
התשט״ו , 1955-סעיף  159לחוק המים ,התשי״ט , 1959-סעיף  9לפקודת הדיג ,'1937 ,וסעיף ?.6
לפקודת היערות ' ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו ,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק־יםוד :משק המדינה" ,אני מתקין תקנות
אלה:
נ

2

4

5

8

״

נ

2י

4

תיקון תקנה ו

5י

בתקנה  1לתקנות אגרות חקלאיות )הצמדה למדד( ,התשמ״א ,1981-תקנת משנה )ד(
.1
תסומן)ה( ולפניה יבוא:
״)ד( סכום אגרה שהשתנתה באמור בתקנת משנה )ב( יעוגל -
)ו( אם הוא עולה על שקל חדש ואינו עולה על  10שקלים  -לסכום הקרוב שהוא
מכפלה של  5אגורות;
) (2אם הוא עולה על  10שקלים חדשים ואינו עולה על  50שקלים חדשים -
לסכום הקרוב שהוא מכפלה של  0.50שקל חדש:
) (3אם הוא עולה על  50שקלים חדשים  -לשקל החדש הקרוב.״
ב׳ בטבת התשנ׳׳ד ) 16בדצמבר (1993
)חמ (3-1181
1
2
נ
4
5
6
7
8

י
'°
״
1 2
נ י

"י
1 5
1 6
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יעקב צור
שר החקלאות

סייח התשי״ח ,עמי  :24התשנ״ב ,עמי .151
סייח התשט״ז ,עמי  ;79התשמ״ב ,עמי .204
סייח התשט״ז ,עמי  ;97התשכ״ה ,עמי .55
סייח התשי״ד ,עמי  ;137התשכ״ח ,עמי .56
סייח התשמ״ה ,עמי .84
סייח התשי״ז ,עמי .44
עייר  ,1934תוס׳  ,1עמי  ;242סייח התשנ״ג ,עמי .106
טייח התשנ״ב ,עמי .76
סייח התשי״ב ,עמי ,128
סייח התשל״ג ,עמי  ;272התשמ״ד ,עמי .23
טייח התשט״ו ,עמי  ;84התשנ״ב ,עמי .30
טייח התשי״ט ,עמי  ;169התשנ״ג ,עמי .16
עייר  ,1937תוס׳  ,1עמי .137
חא״י ,כרך א׳ ,עמי)ע( .690
סייח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״א ,עמי .130
סייח התשל״ה ,עמי  ;206התשנ״ב ,עמי .1125
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תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר()תיקון( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,התשי״א-ו95ו  ,באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף
)1ב( לחוק־יםוד :משק המדינה  ,אני מתקינה תקנות אלה:
י

2

5

.1

בתוספת לתקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( ,התשל״ה974-ו  ,בחלק א׳ -
4

)(1

בפרט  ,6בטור ״התשלום בשקלים חדשים״ ,במקום ״ו.5ו״ יבוא ״3,00״.

)(2

פרט  8יסומן  9ולפניו יבוא:
״ .8אימות חתימה על כתב
הצהרה והתחייבות בשל אבדן
תעודת מילווה

.2

2.00

תיקון התוספת

מבקש ההצהרה״.

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח בטבת התשנ״ד ) 1בינואר .(1994

תחילה

ט׳ בטבת התשנ״ד ) 23בדצמבר (1993
<חמז-4ג(
י סייח התשי״א ,עמ׳
סייח התשנרה ,עמי
ס ״ח התשל״ה ,עמי
״ ק״ת התשל״ה ,עמי
2

3

 :219התשמ״ו ,עמי .99
 ;60התשג״ג ,עמי .88
.207
 ;157התשנ״ג ,עמ׳  ,64ענד 8ג ,7עמי  942ועמי .1018

שולמית אלוני
שרת התקשורת

הודעת בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( ,התשנ״ד־993ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 44א לתקנות בנק הדואר)שירותים בבנק הדואר( ,התשל״ה974-וי
)להלן  -התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד בשיעור של  4.58%ועקב הפעלת מקדם ההתייעלות בהתאם להוראות
.1
תקנה 44א)א( לתקנות העיקריות ,יועלו שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר בשיעור של
 3.53%ולפיכך נוסח התוספת בתקנות העיקריות יהיה החל ביום י״ח בטבת התשנ״ד ) 1בינואר
 (1994כמפורט להלן:

החלפת התוספת

״תוספת
חלק א׳
)תקנה )44א«
עסקאות בחשבונות סילוקים
.1

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל חשבון

.2

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם אחר -

התשלום
בשקלים חדשים

המשלם

ללא תשלום

2.1

בטופס שאישר אותו המנהל

2.28

בעל החשבון

2.2

בטופס שלא אישר אותו המנהל

4.57

בעל החשבון

החזרה או העברה של סכום מחשבון התשלומים
השמורים

3.78

מבקש הסכום

י ק״ת התשל״ה ,עמי  ;157התשנ״ג ,עמי  ,64עמי  ,227עמי  ,738עמי  942ועמי .1018
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התשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בחשבונות סילוקים

המשלם

חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה משוכה על בנק
הדואר ,הניתנת לפרעון במזומן

בעל החשבון

2.28

חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום במזומן
לפי רשימת מוטבים או הוראת תשלום
ממוגנטת
3.00
חיוב חשבון סילוקים  ,לפי הוראת תשלום
מאושרת מראש
תשלום בעד פדיון מילוות ומילווה מלחמה  1 %מהסכום
המשתלם בעד
מרצון מכוח התקנות כלהלן:
פדיון התעודה
2.28

2

בעל החשבון
בעל החשבון
מבקש הפדיון

) (1תקנות מילווה בטחון)תעודות מילתה( ,התשל״ב־) 1972תיקון( ,התשמ״ח; 1988-
ג

) (2תקנות מילווה בטחון)תעודות מילווה( ,התשל״ג)1973-תיקון( ,התשמ״ח־; 1988
4

)ב( תקנות מילווה בטחון)תעודות מילווה( ,התשל״ה) 1975-תיקון( ,התשמ״ח988-ו ;
־

) (4תקנות מילווה בטחון)תעודות מילווה()מס׳  ,(2התשל״ה975-ו)תיקון( ,התשמ״ח־988ו ;
4

) (5תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש )תעודות מילווה()תיקון מס׳  ,(2התשמ״ח988-ו';
) (6תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש )תעודות מילווה( )מס׳ ) (2תיקון מם׳ ,(2
התשמ״ח; 1988-
) (7תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה אי()תיקון מס׳  ,(2התשמ״ח;'1988-
8

) (8תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ב׳( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ח-
;1°1988
) (9תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה גי( )תיקון מם׳  ,(2התשמ״ח־
;"1988
) (10תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ד׳( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ח-
 1988י;
2

) (11תקנות מילווה מלחמה על שבח מקרקעין )תעודות מילווה( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ח־
;"1988

ק״ת התשנ״ד ,עמ׳.
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1026
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1026
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1027
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1027
י ק״ת התשמ״ח ,עמי .1031
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1032
י ק־ת התשמ״ח ,עמי .1029
"י ק״ת התשמ״ח ,עמי .1030
״ לףת התשמ״ח ,עמי .1030
י ק״ת התשמ״ח ,עמי .1031
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1028
2

ב
4

5

4

8

2

ג י
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התשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בחשבונות סילוקים

) (12תשלום בעד פדיון מילווה
שלום הגליל מכוח תקנות
למימון מבצע שלום הגליל
)הוצאת תעודות מילווה ודרכי
פדיון( ,התשמ״ו"1986-י

 1%מהסכום המשתלם בעד
פדיון התעודה ובלבד שסכום
התשלום בעד הפדיון לא יעלה
על  20שקלים חדשים ,לא יפתת
מ־ 2שקלים חדשים אם נפדית
תעודה אחת ,ולא יפחת מ־3
שקלים תרשים אם נפדות שתי
תעודות או יותר של אותו
המילווה.

) (13תשלום בעד פדיון מוקדם של
מילווה שלום הגליל מכוח
תקנות למימון מבצע שלום
מוקדם(,
)פדיון
הגליל
התשמ״ז1986-

 1%מהסכום המשתלם בעד
פדיון התעודה ובלבד שסכום
התשלום בעד הפדיון לא יעלה
על  20שקלים חדשים ולא
יפחת מ־ 2שקלים חדשים אם
נפדית תעודה אחת ,ולא יפחת
מ־ 3שקלים חדשים אם נפדות
שתי תעודות או יותר של אותו
המילווה:

5י

המשלם

מבקש פדיון

א(

לגבי תעודה שהסכום
המשתלם בעדה אינו
עולה על  150שקלים
חדשים

המדינה

ב(

לגבי תעודה שהסכום
המשתלם בעדה עולה על
 150שקלים

מבקש הפדיון

ללא תשלום

העברת סכום מחשבון םילוקים
לחשבון םילוקים אחר או לחשבון
חסכון

חלק ב׳
)תקנה )44ב«

ו.

עסקאות בהמחאות בסף
העברת סכום בהמחאת כסף ,החזרתו של
הסכום או הארכת תוקף המחאה שפקע תקפה

התשלום
בשקלים חדשים

המשלם

ללא תשלום

.2

ביטול המחאת בסף לפי בקשת השולח

1.05

השולח

.3

שינוי שם השולח או המוטב של המחאת בסף

1.05

השולח

.4

מתן העתק של המחאת כסף שנטען שאבדה

1.05

השולח

ק״ת התשמ״ו ,עמי .611
ק״ת התשמ׳׳ז ,עמ׳ .263
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חלק ג׳
)תקנה )44ג«
התשלום
בשקלים חדשים

שונות

המשלם

ללא תשלום

ו.

פרסום ברשימת בעלי החשבונות

.2

טיפול בהמחאה שלא כובדה  -לבל המחאה
2.1

כאשר ההמחאה הופקדה לזכות חשבון
והבנק שעליו נמשכה לא כיבדה ,למעט
בשל פגם טכני שקבע המנהל

2.2

באשר ההמחאה משובה על בנק הדואר,
ובנק הדואר לא ביבדה

3.00

בעל החשבון

בעל החשבון

.3

חקירה אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין
תאריכים מםויימים  -לכל אחד מן הימים
הכלולים בין שני תאריכים

3.78

מבקש החקירה

.4

חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

4.30

מבקש החקירה

.5

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר

4.30

מבקש החקירה

.6

צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן למבקש -
לכל צילום

3.78

מבקש המסמך

.7

התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון
סילוקים  -לכל  10פעולות

3.00

בעל החשבון

.8

העברת נתונים מהמחאות למאגר מידע ממובן,
לפי בקשת בעל החשבון  -לבל  10המחאות

3.00

בעל החשבון

.9

פנקס המחאות

ללא תשלום״

ט׳ בטבת התשנ״ד ) 23בדצמבר  993ו(
)חמ (3-47

ש ל מ ה וקס
המנהל הכללי של משרד התקשורת

הודעת הדיינים )אגדות()מם׳  ,(2התשנ״ד-ג99ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3ב לתקנות הדיינים)אגרות( ,התשי״ז957-וי)להלן  -התקנות(,
י׳
אני מודיע לאמור:
עדכון אגרות

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה החל ביום
.1
י״ח בטבת התשנ״ד ) 1בינואר  (1994כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
.1

האגרה בשקןלים חדשים

נישואין
)א( בקשה להיתר נישואין

121

י ק״ת התשי״ז ,עמי  ;1586התשנ״ג ,עמי  926ועמי .1147
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)ב( אישור פסק־דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית הדין
הרבני הגדול)כולל חתימת מאה רבנים(

169

)ג( בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאשה בתוך  90ימים
מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל
)ד( כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין

121

)ה( בקשה לעיכוב נישואין

121

)0

.2

121

אישור הסכם ממון לפי סעיף  2לחוק יחסי ממון בין בני זוג,
התשל״ג*1973-

121

)ז( תביעת כתובה מעזבון

 69ו

)ח( בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין

121

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

121

)ב( הליך ביניים בנפרד מהתביעה

121

)ג( כוללת התביעה תביעות כספיות ,תוספת של / °/°י מסכום
2

התביעה אך לא פחות מ־
.3

מזונות
)א( תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע,
לרבות מזונות ילדים
)ב( תביעה או בקשה לביטול פסק־דין בענין מזונות או להפחתת
שיעור המזונות

.4

121

פטור מאגרה
121

גירושין
)(1

)א( תביעה לגירושין  -בולל כריכת מזונות ,החזקת ילדים
וכל צווי העזר הנלווים

169

)ב( תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין

169

)ג( כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף

 69ו

)ד( כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף  1% -מערך
התביעה אך לא פחות מ־
)ה( תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרית
)ו(

תביעה להכרזה כמורדןת(

)ז( הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה
)(2
)(3
2

169
169
169
121

מתן תוקף פסק־דין להסכם גירושין  -גם לפי חוק יחסי ממון בין
בני זוג ,התשל״ג) 1973-לרבות הסבם בענין מזונות(

121

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

ו2ו

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

 69ו

ס״ח התשל״ג ,עמי .267
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)ג( סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ

פטור מאגרה

)ד( סידור גט על ידי שליח)בארץ( תוספת ל־)א(

169

)ה( סידור גט מחוץ לבית הדין  -תוספת ל־)א(

169

)ו( בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר

121

)ז( בקשה למסירה מחוץ לבית הדין ,של גט שנשלח ממקום אחר -
תוספת ל־)0

169

)ח( נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו ,בנוסף
לאגרות האמורות ,כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה.
)(4
)(5

)א( תעודת גירושין  -לכל צד

121

)ב( העתק מאושר של תעודת גירושין

ו12

)א( בקשה לאישור גירושין

169

)ב( אישור גירושין שסודרו בארץ ,תוספת ל־)א(

169

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

169

)ד( בקשה וסידור גט של עיגון

פטור מאגרה

)ה( סידור גט שנעשה ביזמת בית הדין

פטור מאגרה

חליצה
פטור מאגרה

בקשה לחליצה וסידורה
אפוטרופסות
)א( בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין

ו 2ו

)ב( בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין
פטור מאגרה

לצורך משפט

169

)ג( בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר
)ד( בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות

פטור מאגרה

)ה( בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה
פטור מאגרה

למינוי אפוטרופוס נוסף
החזקת ילדים

ו 12

בקשה להחזקת ילדים
אימוץ
בקשה לאימוץ ,ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

121

ירושות וצוואות
ו.

310

)א( בקשה למתן צו ירושה ,צו קיום צוואה ,או צו לשינוי צו ירושה
או צו לשינוי צו לקיום צוואה
)ב( מתן צו ירושה ,צו קיום צוואה ,צו לשינוי צו ירושה או צו
לשינוי צו לקיום צוואה ,תוספת ל־)א(

ו12
121
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)ג( התנגדות למתן צו ירושה או צו קיובז צוואה
.2

121

בקשה לאישור צוואה מחיים:
)א( בשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין

169

)ב( כשהצוואה נעשתה מחוץ לבית הדין

121

 .3בקשה למינוי מנהל עיזבון או לבטל או לשנות צו למינוי מנהל
עיזבון

121

 .4מתן צו למינוי מנהל עיזבון

121

 .5בקשה למתן צו תלויים ,ללא צו ירושה

121

 .6בקשת מנהל עיזבון למתן הוראות

פטור מאגרה

 .7חלוקת עיזבון בעין על ידי בית הדין שלא בהסכמה

169

 .8בקשה לאישור חלוקת עיזבון

121

:•: .10קדשות
1א( בקשה לכינון הקדש)כולל אישור שטר ההקדש(

121

ו ב( בקשה למנות מנהל הקדש

121

ו ג( בקשה להתנגד למינוי מנהל דזקדש

121

ו ד( בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי מנהל הקדש

121

וה( בקשה לביטול הקדש

169

) 0בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש

169

)ז( בקשת מנהל הקדש למתן הוראות

פטור מאגרה

:1 .11ירות
)א( בקשה לגירות

169

)ב( סידור גירות ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה
תוספת ל־)א(

169

)ג(

)ו(

תעודת גירות

121

)(2

העתק תעודת גירות

23

)ד( סידור גיור לחומרה

פטור מאגרה

 .12תביעות ממון
)א( בקשה לדון בתביעה )לרבות תביעות לבוררות מוסכמת של
דיינים בגימלאות(

23

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

ו12

) 0פסק דין בתביעה ,לרבות תביעה שכנגד -זזתובע בלבד

23

 .13הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאוו* מיוחדות
)א( משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים ,ולענין פרט זה -
דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה
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)ב( משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ לישראל או שלא על ידי
הדואר  -בהסדר מיוחד  -ישולמו כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה
בידי המבקש.
.14

.15

.16

.17

גביית עדות והשבעות
)א( גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין

169

)ב( גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ

 69ו

)ג( השבעה מחוץ לבית הדין הרן בענין

 69ו

)ד( השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ

 69ו

ערעורים
)א( הודעת ערעור או ערעור שכנגד

121

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

23

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

121

העתקים
)א( העתק מפסק דין או מהחלטה ,מפרוטוקול ומכל מסמך אחר ,או חלק
מהם שנדפס או צולם על ידי בית הדין ,בעד כל עמוד או חלק ממנו
ועד שבעה עמודים

2

)ב( אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב־)א(

2

פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין -
בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי
או על ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין
הוגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שבוצע פסק הדין למבקש

.18

.19

121
פטור מאגרה

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

121

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

 21ו

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

121

שונות
)א( בקשה לרשיון לטוען רבני לפעול במורשה

601

)ב( בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מהרכב
169

להרכב באותו בית דין
)ג( בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים

121

)ד( בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו ,או לדחות

312

תאריך הקראת פסק דין או להקדימו

פטור מאגרה

)ה( בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט

23

)ו( בקשה לתיקון המצב האישי

169

)ז( בקשה לתעודת רווקות

ו2ו
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)ח( בקשה לקביעת כשרות יוחסין

121

)ט( בקשה לאישור אלמנות

121

)י( בקשה לאישור יהדות

121

)יא( בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן

121
פטור מאגרה

)יב( השלשת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין

121

)יג( בקשה שלא נקבעה לה אגרה

121

)יד( אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון
)טו( תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו1986-

נ

23״

תוספת שניה
)תקנה 3א(
אגרת פרוטוקול
בשקלים חדשים

.1
.2

46

הליך לפי פרטים 1 )4ץא()10,ה()12',0)10,ב()15,ג( לתוספת הראשונה

 ) 1 x 4,0)1x1),5 ) 4א ( 1)9,7 ,ץג(,
הליך לפי פרטים )2א(3,ב) (,3א ) ( ,^1)4 ,
)10 ,(7)9א()10 ,ב()10 ,ג()14 ,ג(4 ,ו)ד( (1)19 ,לתוספת הראשונה
.3

כל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה

34
פטור״

ט״ו בכסלו התשנ״ד ) 29בנובמבר (1993
א ל י ה ו בן דהן
מנהל בתי הדין הרבניים

נחמ -2!;9

(3

ג

סייח התשמ״ו ,עמי .107

הודעת בתי הדין הדרוזיים )אגרות( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי־הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(,
התשל״ג973-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת לתקנות החל ביום י״ח בטבת התשנ״ד
.1
) 1ביו:ואר  (1994הוא כדלקמן:

שינוי סכומים

״תוספת
)תקנה (2
האגרה בשקלים חדשים

.1

בעד תובענה בעניני נישואין ,גירושין ,שלום בית ,מזונות ,אפוטרופסות,
החזקת ילדים ,אימוץ ,ירושות ,עזבונות וצוואות

.2

בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק

109.33
76.74

.3

בעד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפםק־דין שניתן במעמד צד אחד

87.73

.4

בעד הליך ביניים וםעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית

54.81

י ק״וז התשל״ג ,עמי  ;1280התשמ״ח ,עמי  !542התשנייג ,עמי .956
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.5

בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

109.33

.6

בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

2.18

.7

בעד כל ענין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי תוספת זו

76.74

.8

בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

21.91״

ל׳ בכסלו התשנ״ד ) 4בדצמבר (1993
יצחק ר ב י ן
השר לעניני דתות

)וומ (5-1691

הודעת מם הכנסה )סכום התרומות למוסד עיבורי( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )46ב( לפקודת מם הכנסה י )להלן  -הפקודה( ,אני מודיע
לאמור:
סבום התרומות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט  1993לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט
.1
 1992יהיה הסכום המינימלי של התרומות שבסעיף )46א( לפקודה לגבי שנת המס  1993כך:
) (1במקום ״ 180שקלים חדשים״ יבוא ״ 200שקלים חדשים״ ובמקום ״ 180,000שקלים
חדשים״ יבוא ״ 200,000שקלים חדשים״.
ל׳ בכסלו התשנ״ד ) 14בדצמבר  993ו(
דורון לוי
נציב מם הכנסה

)חמ (3-152

1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 20ו; ם״ח התש״ן ,עמי  136ק״ת התשנ״ג ,עמי .186

הודעת העמותות )אגרות( ,התשנ״ד1993-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ה( לתקנות העמותות)אגרות; ,התשנ״ב־992ו' )להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
שינוי אגרות

עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום י״ח בטבת
ו.
התשנ״ד ) 1בינואר  (1994כדלקמן:

״תוספת
)תקנה (1
.1

.2

האגרה בשקלים

בעד בקשה לרישום ־
) (1עמותה לפי סעיף  2לחוק ,לא בולל דמי פרסום ברשומות

163

) (2אגודה קיימת כעמותה לפי סעיף  60לחוק ,לא כולל דמי פרסום ברשומות

163

חדשים

אגרות שונות בעד שירותי הרשם -
) (1עיון בתיק עמותה או בתיק בקשה לרישום עמותה ,במסמכים שהוגשו
בהתאם לסעיף )39ב( לחוק ,לגבי כל עמותה

14

י ק״ת התשנ״ב ,עמי  ;649התשנ״ג ,עמי .187
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) (2קבלת מידע באמצעות המחשב -
7
4

עד  2עמודים ,לכל עמוד
לכל עמוד נוסף
) (3מתן אישור לקיומם של מסמכים ,שמקורם מצוי בתיק העמותות,
לגבי כל עמוד

4״

ז׳ בטבת התשנ״ד) 21בדצמבר (1993
עמרםקלעג׳י
המנהל הכללי של משרד הפנים

)חמ -1389ג>

הודעת ניירות עדך )אגרת בקשה למתן היתד לפרסום תשקין«(,
התשנ״ד־993ו
ו:התאם לתקנה ו)ד( לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התש׳יל970-ו )להלן ־ התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות ,והוא יהיה מיום י״ח בטבת
.1
התשנ״ד )ו בינואר  1,965 (1994שקלים חדשים,

עדכון הסכום

"^5£

של

ו׳ בטבת התשנ״ד ) 20בדצמבר (1993
אריה מינטקביץ
יושב ראש רשות ניירות ערך

)חמ26׳י(5-

י ק״ל התש״ל ,עמי  ;1446התשמ״ד ,ענו  :472התשנ״ג ,עמי .940

הודעת המפלגות)עדכון סכומי תרומות( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28טו לחוק המפלגות ,התשנ״ב) ,1992-להלן  -החוק( ,אני מודיע
לאמור:
עקב השינויים במדד המחירים לצרכן ישתנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א׳ להלן,
.1
סכומי התרומות הנקובים בהם כמפורט בטור ב׳ להלן ,ובמקומם יבואו ,החל ביום י׳׳ח בטבת
התשנ״ד) 1בינואר  ,(1994הסכומים המפורטים בטור ג׳ לצדם:
טור א׳
הסעיף

28ה)ב(
28ו)א(
28ח)א(
28ח)א(

טור ב׳
הסכום הקודם
בשקלים חדשים

100
5,000
150,000
300,000

ח׳ בטבת התשנ״ד ) 22בדצמבר (1993
)חמ(3-2«4

עדכון סכומים

טור ג׳
הסכום המעודכן
בשקלים חדשים

104
5,200
156,000
312,000
זאב בונה
רשם המפלגות

ס״ח התשנ״ב ,עמי  ;190התשנ״ג ,עמי .170
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החלטת הרשויות המקומיות )גימלאות לראש דשות וסגניו( )תיקון(,
התשנ״ד1993-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  2לחוק הרשויות המקומיות )גימלאות לראש רשות וסגניו(,
התשל״ז 1977-י ,מחליטה ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לאמור:
2

תיקון סעיף26א

להחלטת

הרשויות

המקומיות )גימלאות לראש

בסעיף 26א
.1
התשל״ז977-ו -
) (1בסעיף קטן)ב( ,במקום ״לפי סעיף זה״ יבוא ״לפי סעיף קטן)א(׳׳;

רשות

וסגניו(,

ג

) (2במקום סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג( חדל ראש רשות לכהן לפני שהגיע לגיל  60שנים ,לאחר שכיהן כראש רשות 30
שנים לפחות ,ללא צירוף תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית ,יהיה זכאי ,בנוסף
לקיצבה ,למענק בשיעור של משכורת חודש אחד ,כפי שהיא במועד התשלום ,לכל
שנה שכיהן מעל  30שנים :בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.״
תחולה

.2
ואילך.

החלטה זו תחול על מי שחדל לכהן ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב ) 1באפריל (1992

כ״ד בכסלו התשנ״ד ) 6בדצמבר (1993
יהושע מצא

)חמ «-977

יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה
של הכנסת
י ם״ח התשל״ז ,עמי  !77התשמ״א ,עמי .147
י״פ התשמ״ה ,עמי .1656
ק״ת התשל״ז ,עמי ג !166התש״ן ,עמי .124
2

3
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