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הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התשפ"א-2021
)אגרות(,  הדרוזיים  הדתיים  הדין  בתי  לתקנות  2א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(,   .1
הוא כלהלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני -1.
253)א( נישואין
351)ב( גירושין

253)ג( שלום בית
236)ד( מזונות

240)ה( אפוטרופסות לפסול דין
240)ו( אפוטרופסות לקטין

353)ז( החזקת ילדים
1% מן הסכום )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום קצוב  1א.

אך לא פחות 
מ–302

)ב( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום שאינו 
קצוב 

504

בה 2. שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

167

בעד -3.
)א( ערעור על פסק דין של בית הדין הדתי הדרוזי בעניין 

תובענה כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א
655

הדין  בית  של  אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות  )ב( בקשת 
הדתי הדרוזי שניתנה לעניין תובענה כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, 

)ד(, )ז( או 1א                                      

504

)ג( ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין הדתי 
הדרוזי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

655

בעד -3א.  
)א(  ערעור על פסק דין של בית הדין הדתי הדרוזי בעניין 

תובענה כאמור בפרט 1)א(, )ה( או )ו(       
193

)ב(  ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין הדתי 
הדרוזי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)א(, )ה( או )ו(

193

תלויה 3ב.   תביעה  אין  כאשר  זוג  בני  בין  הסכם  אישור  בעד 
ועומדת או ערעור בעניין

454

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1280; התשמ"ח, עמ' 542; התשע"א, עמ' 1090; התש"ף, עמ' 296.  1
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האגרה בשקלים 
חדשים

הגשת 4. בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית

119

237בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין5.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד6.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 7.
תוספת זו

167

48".בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב8.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1691-ת2(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

         

הודעת בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-11968 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, הוא   .1
כלהלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני -1.

253)א( נישואין

351)ב( גירושין

253)ג( שלום בית

236)ד( מזונות

240)ה( אפוטרופסות לפסול דין

240)ו( אפוטרופסות לקטין

353)ז( החזקת ילדים

353)ח( אימוץ

240)ט( הקדשות

1% מן הסכום )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום קצוב  1א.
אך לא פחות 

מ–302

)ב( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום שאינו 
קצוב 

504

בה 2. שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

167

שינוי סכומים

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955; התשע"א, עמ' 1091; התש"ף, עמ' 297.  1 
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האגרה בשקלים 
חדשים

בעד -3.

)א( ערעור על פסק דין של בית הדין השרעי בעניין תובענה 
כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

655

הדין  בית  של  אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות  )ב( בקשת 
)ד(,  )ג(,  1)ב(,  בפרט  כאמור  תובענה  לעניין  שניתנה  השרעי 

)ז( או 1א                                      

504

הדין  בית  של  דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  )ג( ערעור 
השרעי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

655

בעד -3א.  

)א(  ערעור על פסק דין של בית הדין השרעי בעניין תובענה 
כאמור בפרט 1)א(, )ה(, )ו(, )ח( או )ט(      

193

)ב(  ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין השרעי 
1)א(,  בפרט  כאמור  תובענה  לעניין  אחד  צד  במעמד  שניתן 

)ה(, )ו(, )ח( או )ט(

193

תלויה 3ב.   תביעה  אין  כאשר  זוג  בני  בין  הסכם  אישור  בעד 
ועומדת או ערעור בעניין

454

הגשת 4. בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית  

119

476בעד רישיון שנתי של טוען שרעי5.

237בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין6.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד7.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 8.
תוספת זו  

167

48בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב9.

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות 10. 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

."101

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1690-ת2(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  
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הודעת הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים(, התשפ"א-2021

הדתיים(,  הדין  בתי  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ט-11999 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(,   .1
יהיה כלהלן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

בשקלים חדשים                               הפעולה או השירות

1501. בקשה למתן ירושה או צו קיום צוואה
2501. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

3501. בקשה למינוי מנהל עיזבון
4. עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155 

לחוק הירושה
235

5501. התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום צוואה
6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין, שהוגשה בתוך 30 

ימים מיום מתן ההחלטה
פטורה

7. )נמחק(

           5 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין, לכל עמוד
235".9. כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
ן ר ו ק נ ס ני י  ב א )חמ 3-2887-ת2(  

   שר המשפטים

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ(, התשפ"א-2021
בחוץ  בנציגויות  שירותים  )שכר  הנוטריונים  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

לארץ(, התשס"ח-12008 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשפ"א בטבת  י"ז  מיום  לתקנות,   1 בתקנה  הטבלה  נוסח  במדד,  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2021(, הוא כלהלן:

 "טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

149.  )א( אימות חתימה לחתימה ראשונה
25 )ב( לכל חתימה נוספת

)ג( אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל 
חתימה, נוסף על השכר לפי פסקה )א( או )ב(

25

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של 
 - בלעדיו  או  )ג(  בפסקה  כאמור  אישור  על  נוסף  מסמך,  אותו 

לכל העתק כאמור

25

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ח, עמ' 416; התש"ף, עמ' 321.  1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 514; התשע"א, עמ' 1255; התש"ף, עמ' 299.  1
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 "טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

2. אישור העתק צילומי של מסמך - לעמוד הראשון וכן לכל עמוד נוסף 
על העמוד הראשון

25

3. )א( אישור על נכונות של תרגום -
62)1( עד מאה המילים הראשונות במסמך המתורגם

הראשונות  המילים  מאת  על  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
שבתרגום

62

לכל   - תרגום  לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
אישור נוסף על האישור הראשון

25

 - אחרת  בדרך  או  בשבועה  שניתן  תצהיר  של  ואישור  4. )א( קבלה 
לתצהיר הראשון

49

25)ב( לכל תצהיר נוסף 
)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור 

נוסף על הראשון
25

549.  אישור שפלוני נמצא בחיים
6.  כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל 

בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
49

7. עשיית פעולה שלא בין כותלי הנציגות ועל פי בקשתו המפורשת של 
מקבל השירות, לחתום במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין 
לבצעה במשרד הנציגות - נוסף על השכר הנקוב בפריטים 1 עד 6 
לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן 
השירות וחזרה - יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה - 

לכל שעת היעדרות ממשרד הנציגות או לחלק ממנה

98

חינם8. מתן אישור נוטריוני במסגרת עיזבונות או מתנות שהמדינה זוכה בהם
9. מתן אישור נוטריוני לעובד המדינה או למי שנמנה עם צה"ל הנושא 

דרכון רשמי, בעניין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ
חינם

חינם".10. מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם שיבתו ארצה

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1216-ת3(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית  
של משרד המשפטים   

הודעת הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי ספקי גפ"מ(, התשפ"א-2021

גפ"מ(,  ספקי  )רישוי  ורישוי(  )בטיחות  הגז  לתקנות  5)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ט-12018 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני   .1
י"ז  מיום  ולפיכך  לתקנות,  השנייה  בתוספת  הנקובים  האגרה  סכומי  השתנו   ,2016

בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, נוסח התוספת השנייה הוא כמפורט להלן:

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ט, עמ' 634; התש"ף, עמ' 416.  1
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"תוספת שנייה
)תקנה 5)א((

אגרות

בתוספת זו -

"ספק גז קטן" - כהגדרתו בתקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מכירת גז על ידי 
בתי זיקוק וספקי גז(, התש"ע-2009.

תחום הפעילות בגז
אגרה בשקלים חדשים 

לספק גז קטן

אגרה בשקלים חדשים 
 לספק גז שאינו

ספק גז קטן

11,5466,183. ייצור גפ"מ

26182,474. מילוי גפ"מ במכלית

36182,474. מילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים

41,5466,183. הולכת גפ"מ בצנרת

53091,237. הובלת גפ"מ במכלית

66182,474. הובלת מכלים מיטלטלים

73091,237. הובלת מכלים שלא למילוי חוזר

86182,474. אחסון גפ"מ במכלים נייחים

96182,474. אחסון מכלים מיטלטלים

103091,237. אחסון מכלים שלא למילוי חוזר

116182,474. שיווק גפ"מ למכלים נייחים

126182,474. שיווק מכלים מיטלטלים

136182,474. שיווק מכלים שלא למילוי חוזר

3,710".14928. שיווק גפ"מ תחבורה לתחנות תדלוק

ח' בטבת התשפ"א )23 בדצמבר 2020(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-5805(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

 הודעת הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(
)עדכון סכומים(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות 
גפ"מ(, התשס"ו-12006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני   .1
מיום  יהיו  והם  לתקנות  השלישית  בתוספת  הנקובים  האגרה  סכומי  ישתנו   ,2005 

י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כמפורט להלן:

עדכון סכומים

ק"ת התשס"ו, עמ' 735; התשע"ט, עמ' 26; התש"ף, עמ' 366.  1
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