רשומות

קובץ התקנות
ד' בטבת התשע"ג

7193

 17בדצמבר 2012
עמוד

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים
הכפופים להסכמי שמים פתוחים) ,התשע"ג314 ����������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת הכניסה לישראל ,התשע"ג315 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת האזרחות ,התשע"ג317 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
הודעת הדרכונים ,התשע"ג317 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) התשע"ג320 ����������������������������������������������2012-
הודעת הדיינים (אגרות) ,התשע"ג321 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) ,התשע"ג326 ����������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) ,התשע"ג327 �������������������������������������������������2012-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית) ,התשע"ג327 �������������������������� 2012-
תיקוני טעויות

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק
קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,11988-ובאישור
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מתקין כללי פטור סוג אלה:
 .1בכללים אלה -

הגדרות

"הסדר לשיווק קיבולת טיסה"  -הסדר בין מובילים שלפיו משווק מוביל קיבולת טיסה,
בטיסה המופעלת על ידי מוביל אחר; ויכול שהסדר זה יהיה על דרך של מכירה
מראש של קיבולת טיסה למוביל המשווק;
"הסדר קוד משותף"  -הסדר בין מובילים שלפיו יכול מוביל לעשות שימוש בקוד
הטיסה הנקוב שלו בטיסה שמפעיל מוביל אחר שבהסדר;
"הסכם שמים פתוחים"  -כל אחד מאלה:
( )1הסכם התעופה האירופי-ים תיכוני בין האיחוד האירופי והמדינות החברות
בו ובין מדינת ישראל ,אשר נחתם בראשי תיבות ביום  30ביולי  - 2012לאחר
שייחתם כדין בידי הצדדים;
( )2הסכם הובלה אווירית בין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ובין ממשלת
ישראל מיום  1בדצמבר ;2010
"מוביל"  -מוביל באוויר בעל רישיון להפעלת טיסה מסחרית לפי חוק רישוי שירותי
התעופה ,התשכ"ג ,21963-או לפי הדין של מדינה אחרת ,וכל אדם קשור אליו;
"קיבולת טיסה"  -מושבי טיסה או קיבולת מטען.
 .2הסדר לשיווק קיבולת טיסה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין ,ויכול שיכלול
הסדר קוד משותף ,אם מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן:

פטור מקבלת
אישור

( )1עניינו של ההסדר בקווי תעופה שחל לגביהם הסכם שמיים פתוחים; הסדר לשיווק
קיבולת טיסה יכול שיכלול גם קטע טיסה מיעד הנמצא בתוך שטח שחל לגביו הסכם
שמים פתוחים ליעד אחר ,או קטע טיסה אל יעד שנמצא בתוך שטח כאמור מיעד אחר;
( )2ההסדר אינו מגביל את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע ממנו או שהוא עלול
להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור ,אך אין בו כדי לפגוע פגיעה משמעותית
בתחרות בשוק כאמור;
( )3עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה והוא אינו כולל כבילות
שאינן נחוצות למימוש עיקרו;
( )4הצדדים להסדר הודיעו על קיומו לממונה על הגבלים עסקיים והעבירו אליו
עותק של המסמך המכונן את ההסדר לא יאוחר מיום כניסתו של ההסדר לתוקף.
חריג לכללי ההגבלים 	.3

העסקיים (הוראות
והגדרות כלליות)

לעניין סעיף  4לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) ,התשס"ו,32006-
יחול פטור סוג זה על הסדרים מן הסוג המפורט בו העומדים בכל תנאי פטור סוג זה.

 .4תוקף כללים אלה לחמש שנים מיום תחילתם.

תוקף

כ"ז בכסלו התשע"ג ( 11בדצמבר )2012
(חמ )3-3090

__________
1
2
3
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נתאשר.
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

דיויד גילה
הממונה על הגבלים עסקיים

ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .114
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .104
ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;)828(786התשע"א ,עמ' .850

קובץ התקנות  ,7193ד' בטבת התשע"ג17.12.2012 ,

הודעת הכניסה לישראל ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א(ה) לתקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד( 1974-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2012לעומת המדד שפורסם בחודש הגדלת סכומי
אוקטובר  ,2011יהיה נוסח חלק א' שבתוספת לתקנות ,החל ביום י"ט בטבת התשע"ג אגרות

( 1בינואר  ,)2013כלהלן:
"חלק א' :אגרות בעד בקשות לשירותים
טור א'
האגרה בשקלים חדשים

טור ב'
האגרה בדולרים

 .1אשרה ורישיון לישיבת ארעי
מכל הסוגים למעט מסוג א1/

175

25

 .2אשרה ורישיון לישיבת מעבר

90

17

 .3אשרה ורישיון לישיבת ביקור
מסוג ב1/

175

25

  .4אשרה ורישיון לישיבת ביקור
מסוג ב 2/כשהמבקש איננו
בעל דרכון של אחת המדינות
המפורטות בסעיף  2לחלק ב'

90

17

 .5אשרה ורישיון לישיבת ביקור
מסוג ב 3/או ב4/

90

17

השירות המבוקש

 .6אשרה ורישיון לישיבת קבע

6א .אשרה ורישיון לישיבת קבע
לבן זוגו של בעל אשרה
ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף
(2א)( )4לחוק ,שתשולם בשני
תשלומים:

 705ובעת קבלת
רישיון הקבע 90
שקלים חדשים
נוספים לכל נפש
הכלולה ברישיון

 100ובעת קבלת
רישיון הקבע 13
דולרים נוספים לכל
נפש הכלולה ברישיון

2,815

( )1במועד הגשת הבקשה

1,600

( )2במועד קבלת אשרה ורישיון

1,210

אין בהוראות פרט זה כדי
לגרוע מכל אגרה שתידרש
לפי תקנות אלה בפרק הזמן
שבין המועדים האמורים.

__________
1

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1517התשע"ב ,עמ' .400

קובץ התקנות  ,7193ד' בטבת התשע"ג17.12.2012 ,
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השירות המבוקש

 .7אשרת חוזר

טור א'
האגרה בשקלים חדשים

90

טור ב'
האגרה בדולרים

17

 .8החלפת רישיון הישיבה -
( )1מסוג כלשהו ברישיון לישיבת
קבע

 705ובעת קבלת
רישיון הקבע 90
שקלים חדשים
נוספים לכל נפש
הכלולה ברישיון

 100ובעת קבלת
רישיון הקבע 13
דולרים נוספים לכל
נפש הכלולה ברישיון

( )2מסוג ב 2/לרישיון מסוג ב4/

90

17

( )3כל החלפת רישיון אחרת

175

25

 175בעד כל תקופת
הארכה

 25בעד כל תקופת
הארכה

265

40

 .9הארכת רישיון ישיבה מכל
הסוגים
 .10אשרת כניסה או אשרת חוזר
הניתנת בתחנת גבול והמבקש
איננו בעל דרכון של אחת
מהמדינות המפורטות בתקנה
 ,)2(3תוספת של
( .11בוטל).
 .12אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב2/
ל– 10נפשות ומעלה

 90בתוספת  35שקלים
חדשים לכל נפש

 17בתוספת  5דולרים
לכל נפש

 .13מסמך לפי תקנה  ,8פרט למסמך
כאמור הניתן עם אשרת עולה או
עם אשרה לישיבת ארעי מסוג
א1/

175

25

 .14מסמך לפי תקנה  8הניתן במקום
מסמך כאמור שאבד ,נגנב או
הושחת

265

"40

י"ד בכסלו התשע"ג ( 28בדצמבר )2012
(חמ )3-600
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אמנון בן–עמי
ראש רשות האוכלוסין וההגירה

קובץ התקנות  ,7193ד' בטבת התשע"ג17.12.2012 ,

הודעת האזרחות ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב(ה) לתקנות האזרחות ,התשכ"ט( 11968-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2012לעומת המדד שפורסם בחודש הגדלת סכומי
אוקטובר  ,2011יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר אגרות

 ,)2013כלהלן:

"תוספת
(תקנה )9
טור א'
האגרה בשקלים
חדשים

טור ב'
האגרה בדולרים

 .1תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

90

17

 .2אישור או תעודה המעידה על אי–הקניית אזרחות ישראלית

90

17

 .3אישור על מסירת הצהרה על אי–רצון להיות אזרח
ישראלי ,למעט אישור ראשון

90

17

 .4ויתור על אזרחות ישראלית

355

50

 .5בקשה להתאזרחות

175

25

5א .התאזרחות לפי סעיף  7לחוק ,לבן זוגו של אזרח ישראלי
או של מי שיבקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף
(5א) לחוק או הפטור מהם ,שתשולם בשני תשלומים:

1,605

השירות המבוקש

()1

במועד הגשת הבקשה

905

()2

במועד קבלת אזרחות ישראלית

695

אין בהוראת פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק
הזמן שבין המועדים האמורים ,לפי תקנות הכניסה לישראל,
התשל"ד".1974-
י"ח בכסלו התשע"ג ( 2בדצמבר )2012
(חמ )3-649

		

		

אמנון בן–עמי
ראש רשות האוכלוסין וההגירה

__________
1

ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;19התשע"ב ,עמ' .401

הודעת הדרכונים ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ד) לתקנות הדרכונים ,התש"ם( 11980-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2012לעומת המדד שפורסם בחודש הגדלת סכומי
אוקטובר  ,2011יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר אגרות

 ,)2013כלהלן:
__________
1

ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1510התשע"ב ,עמ'  ,408עמ'  ,536עמ'  728ועמ' .729

קובץ התקנות  ,7193ד' בטבת התשע"ג17.12.2012 ,
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"תוספת
(תקנה )7

טור א'
השירות המבוקש

.1

דרכון ליחיד או ליחיד עם
ילדים

275

245

190

.2

דרכון לקטין

140

125

90

.3

דרכון עם מספר עמודים כפול

450

390

300

3א  .על אף האמור בפרטים  1עד
 ,3דרכון לפי תקנה 6ב במקום
דרכון לפי פרטים  1עד 3
שתוקפו מעל לשנתיים

פטור

-

-

3ב.

על אף האמור בפרט  ,1דרכון
לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי
תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה
מחמש שנים

פטור

-

-

.4

(א) תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים

275

245

190

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים ,לשימוש
חד–פעמי לשם יציאה
מישראל וחזרה אליה

140

-

-

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )2לחוק ,ליחיד או
ליחיד עם ילדים

140

125

90

תעודת מעבר לקטין

140

125

90

5א  .על אף האמור בפרטים  4ו–,5
תעודת מעבר לפי תקנה 6ב
במקום תעודת מעבר לפי
פרטים  4ו– 5שהונפקה לפני
פחות משלוש שנים

פטור

-

-

על אף האמור בפרטים  4ו–,5
תעודת מעבר לפי תקנה 6ב
במקום תעודת מעבר לפי
תקנה 6ב אשר שולמה בעבורה
אגרה לפי פרטים  4ו–5

פטור

-

-

.5

5ב.
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טור ב'
סכום האגרה

טור ד'
אגרה מוזלת
למשלמים באמצעות
האינטרנט בחודשים
נובמבר עד פברואר
טור ג'
(ובלבד שהבקשה
אגרה מוזלת
הוגשה בלשכת רשות
למשלמים באמצעות האוכלוסין וההגירה
האינטרנט בחודשים בתוך שלושה חודשים
מרס עד אוקטובר
ממועד התשלום)
בשקלים חדשים

קובץ התקנות  ,7193ד' בטבת התשע"ג17.12.2012 ,

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה

.6

(א) דרכון לבגיר המונפק
בתחנת גבול עד 24
שעות לפני מועד יציאת
המבקש מישראל
(ב) דרכון לקטין המונפק
בתחנת גבול עד 24
שעות לפני מועד יציאת
המבקש מישראל
הארכת תוקף של דרכון או
תעודת מעבר

.8

הארכת תוקף של דרכון או
תעודת מעבר בתחנת גבול

330

.9

הכנסת שינויים בדרכון או
בתעודת מעבר

פטור

.10

מסמך נסיעה לבגיר במקום
מסמך נסיעה שנגנב ,אבד,
הושמד ,הושחת או שונה -

.7

.11

טור ד'
אגרה מוזלת
למשלמים באמצעות
האינטרנט בחודשים
נובמבר עד פברואר
טור ג'
(ובלבד שהבקשה
אגרה מוזלת
הוגשה בלשכת רשות
למשלמים באמצעות האוכלוסין וההגירה
האינטרנט בחודשים בתוך שלושה חודשים
מרס עד אוקטובר
ממועד התשלום)
בשקלים חדשים

תוספת של
830

-

-

תוספת של
415

-

-

פטור

-

-

-

-

-

-

(א)

כשמסמך הנסיעה
הקודם היה דרכון או
תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק

תוספת של
275

-

-

(ב)

כשמסמך הנסיעה הקודם
היה תעודת מעבר לפי
סעיף (2ב)( )2לחוק

תוספת של
140

-

-

מסמך נסיעה לקטין במקום
מסמך נסיעה שנגנב ,אבד,
הושמד ,הושחת או שונה -
(א)

כשמסמך הנסיעה
הקודם היה דרכון או
תעודת מעבר לפי סעיף
(2ב)( )1לחוק

תוספת של
140

-

-

(ב)

כשמסמך הנסיעה הקודם
היה תעודת מעבר לפי
סעיף (2ב)( )2לחוק

תוספת של
140

-

-
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טור א'
השירות המבוקש

12

מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב
במקום מסמך נסיעה לפי תקנה
6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים
האמורים בתקנה (5א)

טור ד'
אגרה מוזלת
למשלמים באמצעות
האינטרנט בחודשים
נובמבר עד פברואר
טור ג'
(ובלבד שהבקשה
אגרה מוזלת
הוגשה בלשכת רשות
למשלמים באמצעות האוכלוסין וההגירה
האינטרנט בחודשים בתוך שלושה חודשים
מרס עד אוקטובר
ממועד התשלום)
בשקלים חדשים

טור ב'
סכום האגרה

-

פטור

-

י"ד בכסלו התשע"ג ( 28בנובמבר )2012
(חמ )3-692

אמנון בן–עמי
ראש רשות האוכלוסין וההגירה

		
		

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין),
התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3ד(ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד
קישור–גומלין) ,התש"ס( 12000-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון תשלומים
בעד קישור–
גומלין למערכת
רט"ן

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2012לעומת המדד הממוצע השנתי שפורסם
לשנת  ,2009בשיעור של  ,8.83%יהיו התשלומים בעד קישור–גומלין אל מערכת רט"ן
הנקובים בפסקאות (()1ג)()2( ,ג) ו–(()3ג) בתקנה 3ג(א) לתקנות ,החל ביום י"ט בטבת
התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013כלהלן:
( )1התשלום המרבי מאת מפ"א בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה פנים–ארצית
נכנסת ,או מאת מפעיל רט"ן אחר בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן נכנסת -
 0.0643שקלים חדשים;
( )2התשלום המרבי מאת מב"ל בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית
  0.0643שקלים חדשים;( )3התשלום המרבי מאת מפעיל רט"ן אחר בעד העברת הודעת מסר קצר 0.0018 -
שקלים חדשים.

כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
(חמ )3-2801

		
		

עדן בר טל
המנהל הכללי של משרד התקשורת

__________
1
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ק"ת התש"ס ,עמ'  ;472התשע"א ,עמ'  ;30התשע"ב ,עמ' .318
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הודעת הדיינים (אגרות) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3ב(ג) לתקנות הדיינים (אגרות) ,התשי"ז( 11957-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  ,2012לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שינוי האגרות

 ,2011יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג
( 1בינואר  ,)2013כדלקמן:

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
האגרה
בשקלים חדשים

.1

.2

.3

נישואין
(א)

בקשה להיתר נישואין

247

(ב)

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

342

(ג)

בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאישה
בתוך  90ימים מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל

247

(ד)

כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין

247

(ה)

בקשה לעיכוב נישואין

247

(ו)

אישור הסכם ממון לפי סעיף  2לחוק יחסי ממון בין בני
זוג ,התשל"ג1973-

247

(ז)

תביעת כתובה מעיזבון

342

(ח)

בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין

247

שלום בית
(א)

תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים
לתביעה

247

(ב)

הליך ביניים בנפרד מהתביעה

247

(ג)

כוללת התביעה תביעות כספיות ,תוספת של
מערך התביעה אך לא פחות מ–

½%
247

מזונות
(א)

תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש
התובע לרבות מזונות ילדים

פטור

(ב)

תביעה או בקשה לביטול פסק דין בעניין מזונות או
להפחתת שיעור המזונות

247

__________
1

ק"ת התשי"ז ,עמ'  ;1580התשנ"ג ,עמ'  ;1147התשס"ד ,עמ'  ;396התשס"ט ,עמ' .1212
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האגרה
בשקלים חדשים

.4

גירושין
(א)

תביעה לגירושין  -כולל כריכת מזונות,
החזקת ילדים וכל צווי העזר הנלווים

()1

342

(ב)

תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין

342

(ג)

כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן
ניתנות להערכה בכסף

342

(ד)

כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף
 1% -מערך התביעה אך לא פחות מ–

247

(ה)

תביעה או בקשה לצו הפרדה נוסף על התביעה
העיקרית

342

(ו)

תביעה להכרזה כמורד(ת)

342

(ז)

הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה

247

()2

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

247

()3

(א)

בקשה לסידור גט ,כאשר שני הצדדים נמצאים
בארץ

247

(ב)

בקשה לסידור גט ,כאשר אחד הצדדים נמצא
בחוץ לארץ

342

(ג)

סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ

פטור

(ד)

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

342

(ה)

סידור גט מחוץ לבית הדין ,תוספת ל–(א)

342

(ו)

בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר

247

(ז)

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

342

()4

()5
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(ח)

נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו
ישולמו ,נוסף על האגרות האמורות ,כל
ההוצאות הכרוכות בהסדר זה

(א)

תעודת גירושין ,לכל צד

247

(ב)

העתק מאושר של תעודת גירושין

247

(א)

בקשה לאישור גירושין

342

(ב)

אישור גירושין שסודרו בארץ ,תוספת ל–(א)

342
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האגרה
בשקלים חדשים

.5

(ג)

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

342

(ד)

בקשה וסידור גט של עיגון

פטור

(ה)

סידור גט שנעשה ביוזמת בית הדין

פטור

חליצה
בקשה לחליצה וסידורה

.6

.7

אפוטרופסות
(א)

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או קטין

247

(ב)

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין
לצורך משפט

פטור

(ג)

בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר

342

(ד)

בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות

פטור

(ה)

בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על
קטין או בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

פטור

החזקת ילדים
בקשה להחזקת ילדים

.8

247

אימוץ
בקשה לאימוץ ,ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

.9

(בוטל)

.10

הקדשות

.11

פטור

247

(א)

בקשה לכינון הקדש (כולל אישור שטר ההקדש)

247

(ב)

בקשה למנות מנהל הקדש

247

(ג)

בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש

247

(ד)

בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי
מנהל הקדש

247

(ה)

בקשה לביטול הקדש

342

(ו)

בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש

342

(ז)

בקשת מנהל הקדש למתן הוראות

פטור

גירות
(א)

בקשה לגירות

342

(ב)

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

342
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האגרה
בשקלים חדשים

(ג)
(ד)
.12

.13

.14

.15

.16

.17

()1

תעודת גירות

247

()2

העתק תעודת גירות

44
פטור

סידור גירות לחומרה

תביעות ממון
(א)

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

42

(ב)

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

247

(ג)

פסק דין בתביעה ,לרבות תביעה שכנגד  -התובע בלבד

44

הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות -
(א)

משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים ,ולעניין פרט זה
 -דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה

(ב)

משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ ישראל
או שלא על ידי הדואר  -בהסדר מיוחד  -ישולמו כל
ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש

גביית עדות והשבעות
(א)

גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בעניין

342

(ב)

גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ

342

(ג)

השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניין

342

(ד)

השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ

342

ערעורים
(א)

הודעת ערעור או ערעור שכנגד

247

(ב)

בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת
זמן הגשת ערעור

44

(ג)

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

247

העתקים
(א)

העתק מפסק דין או מהחלטה ,מפרוטוקול ומכל מסמך
אחר ,או חלק מהם

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 לפני בעל דין

324

פטור

247
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בשקלים חדשים

הוגשה הבקשה בתוך חמישה עשר ימים מיום שהודע פסק
הדין למבקש
.18

.19

פטור

צווי עיקול ,צווי עיכוב וצווי מניעה
(א)

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

247

(ב)

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

247

(ג)

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

247

שונות
(א)

בקשה לרישיון לטוען רבני לפעול כמורשה

(ב)

בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו
או מהרכב להרכב באותו בית דין

342

(ג)

בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים

247

(ד)

בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו ,או לדחות
את תאריך הקראת פסק דין או להקדימו

פטור

(ה)

בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט

44

(ו)

בקשה לתיקון המצב האישי

342

(ז)

בקשה לתעודת רווקות

247

(ח)

בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות

247

(ט)

בקשה לאישור אלמנות

247

(י)

בקשה לאישור יהדות

247

(יא)

בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן

247

(יב)

השלמת פיקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק
הדין

פטור

(יג)

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

247

(יד)

אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון

247

(טו)

תצהיר לפני דיין לפי חוק שירות ביטחון

"44
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תוספת שנייה
(תקנה 3א)
אגרת פרוטוקול
בשקלים חדשים

.1

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

96

.2

הליך לפי פרטים (2א)(3 ,א)(3 ,ב)()1(4 ,ב)()1(4 ,ג)()1(4 ,ד)()1(4 ,ו),
(5א)(10 ,7 ,א)(10 ,ב)(10 ,ג)(14 ,ג)(14 ,ד) )1(19 ,לתוספת הראשונה

69

.3

כל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה

פטור"

ו' בכסלו התשע"ג ( 20בנובמבר )2012
(חמ )3-259

ש ל מ ה ד י כ וב ס ק י

		

מנהל בתי הדין הרבניים

		

						
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) ,התשע"ג2012-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

	.1

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר  2012לעומת המדד שפורסם
בחודש נובמבר  2011יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר
 ,)2012כדלקמן:

"תוספת
(תקנה (1א))
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'
הפעולה או השירות

 .1בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

494

 .2בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

494

 .3בקשה למינוי מנהל עיזבון

494

 .4עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

231

 .5הפקדה או החזרה של צוואה

105

 .6בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה ,שהוגשה
בתוך  30ימים מיום מתן ההחלטה
 .7עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

פטורה
30

 .8העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה
 .9כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים  1עד 8

 5.07לכל עמוד
"231

כ"א בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
דוד האן
האפוטרופוס הכללי
הממונה הארצי לענייני ירושה

(חמ 		 )3-2872

__________
1
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ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;1291התשע"ב ,עמ'
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הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון),
התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת
רישיון) ,התשמ"ט( 11980-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית מדד חודש ספטמבר  2012לעומת מדד חודש ספטמבר  ,2011ישתנו הסכומים עדכון סכומים

הנקובים בתקנה  1לתקנות ,והם יהיו החל ביום פרסומה של הודעה זו כלהלן:
האגרה בעד מתן רישיון
בשקלים חדשים

()1

ענף ראשי

998

()2

ענף משנה

605

כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
		

(חמ )3-771

		

אמנון כהן
רשם הקבלנים

__________
ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;289התשס"ז ,עמ'  ;407התשע"א ,עמ' .62

1

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית),
התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף
כספי ומהות מקצועית) ,התשמ"ד( 11984-להלן  -התקנות) ,ועקב העלייה במדד תשומות
הבנייה למגורים ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב העלייה במדד חודש אוקטובר  2011לעומת מדד חודש אוקטובר  ,2010עדכון סכומים

(א)
עודכנו הסכומים הנקובים בתקנה  1לתקנות ,והם החל ביום ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר  ,)2012כלהלן:
()1

במקום הסכום האמור בפסקה ( )1בא " 80,120שקלים חדשים";

()2

במקום הסכום האמור בפסקה ( )2בא " 41,870שקלים חדשים".

(ב) עקב העלייה במדד חודש אוקטובר  2012לעומת מדד חודש אוקטובר ,2011
יעודכנו הסכומים הנקובים בתקנה  1לתקנות ,החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר
 )2013כלהלן:
()1

במקום " "80,120יבוא " 82,507שקלים חדשים";

()2

במקום " "41,870יבוא " 43,117שקלים חדשים" .

כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
(חמ )3-1048

		
		

אמנון כהן
רשם הקבלנים

__________
1

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;1476התשס"ד ,עמ'  ;534התשע"א ,עמ' .274

קובץ התקנות  ,7193ד' בטבת התשע"ג17.12.2012 ,
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תיקון טעות
  בתקנה ()1(7ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב ,2012-במקום
"ילד הזקוק לנוכחות מתמדת" צריך להיות "ילד הזקוק לנוכחות מתמדת כמשמעו בפרט ()2
בתוספת השנייה" ובמקום "ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת" צריך להיות "ילד הזקוק
להשגחה קבועה של הזולת כהגדרתו בתקנה ."1
(חמ )3-2146

תיקון טעות דפוס
  ברישה של תקנה  1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל
יותר מקופת גמל אחת) ,התשע"ב ,2012-שפורסמו בקובץ התקנות  ,7160התשע"ב ,עמ' ,1660
בסופה ,המשפט "ושערב תחילתן של תקנות אלה ניהלה יותר מקופת גמל אחת מכל סוג
כאמור באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד" ,המופיע בטעות בשנית בשורה הלפני אחרונה של
הסעיף  -צריך להימחק.
(חמ )3-4368
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