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באישור , )החוק -להלן ( 1965-ה"תשכ, לחוק הירושה) 7)(א(160סעיף תוקף סמכותי לפי ב  
חוק , ובאישור ועדת החוקה, 1985 -ה"תשמ, ב לחוק יסודות התקציב39שר האוצר לפי סעיף 

  :אני מתקין תקנות אלה, לחוק) ב(160ומשפט של הכנסת לפי סעיף 

כמפורט , ים שהוא נותןוהשירות) הרשם  -להלן (בעד פעולות רשם לעניני ירושה   )א(  .1
  .לצדו' תשולם האגרה שנקבעה בטור ב, בתוספת' בטור א

  .אלא אם כן שולמה האגרה, לא תקובל אצל רשם בקשה  )ב(  

שינוי במדד המחירים ההסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה לפי שיעור   )א(  .2
  :ימי השינוי כמפורט להלןב, )המדד  -להלן (לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, באחד בינואר  )1(
  ;לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו

לעומת , אי שקדם לומלפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש , באחד ביולי  )2(
  .המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו

   -) א(כאמור בתקנת משנה סכום האגרה שהשתנה   )ב(  

  ;לא יעוגל  -שקלים חדשים  10 -אם הוא נמוך מ  )1(

  .יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב  -שקלים חדשים  10 -אם הוא גבוה מ  )2(

יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי , א לחוק65הממונה הארצי כמשמעותו בסעיף   )ג(  
  .שהשתנתה על פי האמור בתקנה זו

העתק הקבלה של בנק הדואר ; בע הממונה הארציקבבנק הדואר ובדרך ש גרה תשולםא  .3
  .יחד עם הודעה על ייעוד האגרה לרשם והענין שאליו היא מתייחסת יימסרו לרשם

  :לה פטורים מחובת תשלום אגרהא  .4

  ;כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו, המדינה וכל מי שהורשה לייצגה  )1(

  ;האפוטרופוס הכללי  )2(  

  ;יטוח לאומיבמוסד לה  )3(  

  ;כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו, פקיד סעד של רשות מקומית  )4(  

אביו או אמו של מי , ילדו, שהוא בן זוגו, מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו  )5(
   -שנפטר 

או שהוא ) 1947בנובמבר  29(ח "ז בכסלו תש"עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט  )א(
 1970 -ל"תש, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבהבגדרתה נפגע פגיעת איבה כה

זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב , )חוק נפגעי איבה  -להלן (
שנעשתה , לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה) 1(1כמשמעותם בסעיף 

  ;בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור

לחוק חיילים ) ב(14 -ו) ג(, )א(2, )ב)(א(1משמעותו בסעיפים כצבאי  בשירות  )ב(
  . 1949  -ט"תש, )החזרה לעבודה(משוחררים 

  .ללא תשלום נוסף, ל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת הרשםכ  .5

, א לחוק לבית המשפט67הועבר הענין לפי סעיף  ולמה אגרה אצל הרשם ולאחר מכןש  .6
  .ה כאגרה ששולמה לבית המשפטיראו אות

  ).1998בספטמבר  1(ח "באלול תשנ' חילתן של תקנות אלה ביום ית  .7

  הרובת תשלום אגח

  צמדה למדדה

  שלום אגרהת

  טור מאגרהפ

  כאות לקבלת עותקז

ין אגרה בהליכים ד
שהועברו לבית 

  המשפט

  חילהת
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        וספתוספתוספתוספתתתתת

  ))א(1תקנה (
  'טור ב  'ור אט  

  בשקלים חדשים  עולה או השירותהפ  

  424  בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה  .1

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

  424  קשה למינוי מנהל עיזבוןב  .3

  198  עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה  .4

  90  הפקדה או החזרה של צוואה  .5

, בהחלטת רשם לעניני ירושה רבקשה לתיקון טעות סופ  .6
  פטורה  ימים מיום מתן ההחלטה 30שהוגשה בתוך 

  25  עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה  .7

  לכל עמוד 4.36  מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושההעתק מאושר מכל   .8

 1כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים   .9
  198      8עד 

  

  

  
  אביגדור קהלני  )1998באוגוסט  24(ח "ל תשנובאל' ב

  השר לבטחון הפנים    
  ממלא מקום שר המשפטים    
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