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קובץ התקנות 8000, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018  1952

תקנות בתי המשפט )אגרות( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

 בתוקף  סמכותי לפי סעיפים 83 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-
11984, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור 

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-32007 -  .1
אחרי פרט 12 יבוא:  )1(

אגרה בשקלים חדשים

לענייני  משפט  בית  של  ביניים  החלטת  על  "12א. בר"ע 
 5 2א,  1א,  בפרט  כאמור  תביעה  שעניינה  משפחה 
המשפט  בית  לתקנות  הראשונה  שבתוספת  6ב  או 

לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-41995 

;"500  

אחרי פרט 16א יבוא:  )2(

אגרה בשקלים חדשים

לענייני  המשפט  בית  של  דין  פסק  על  "16ב. ערעור 
 5 2א,  1א,  בפרט  כאמור  תביעה  שעניינו  משפחה 
המשפט  בית  לתקנות  הראשונה  שבתוספת  6ב  או 

לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-1995      

."650

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(   .2
)תיקון(, התשע"ח-52018 )להלן - יום התחילה(, והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום 

התחילה ולאחריו.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-87-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-2018

משפחה,  לענייני  המשפט  בית  לחוק  ו–)ג(  26)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995, ולפי סעיפים 83 ו–108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-31985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון התוספת

תחילה ותחולה

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשס"ז, עמ' 720; התשע"ד, עמ' 756; התשע"ח, עמ' 1748.

4 ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ח, עמ' 1952.

5 ק"ת התשע"ז, עמ' 1952.

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
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1953 קובץ התקנות 8000, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018 

בתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-41995 -  .1
בפרט 1, אחרי "קצוב" יבוא "למעט כאמור בפרט 1א";  )1(

אחרי פרט 1 יבוא:  )2(

אגרה בשקלים חדשים

"1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר 
בין בני הזוג שאינה תביעה לפי פרט 5  

1% מהסכום הנתבע 
כערכו ולא פחות 

מ–300";

בפרט 2, אחרי "אשר יהיו" יבוא "למעט כאמור בפרט 2א";      )3(

אחרי פרט 2 יבוא:  )4(

אגרה בשקלים חדשים

לסכום   זוג   בני  בין  רכוש  בענייני  תביעה  "2א. כל 
שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות 
לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון  תביעה 
דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו 

מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש  אשר יהיו

;"500

הסכם  אישור  "ולמעט  יבוא  משפחה"  לענייני  המשפט  "בבית  אחרי   ,6 )5( בפרט 
כאמור בפרט 6א";

)6( אחרי פרט 6 יבוא:

אגרה בשקלים חדשים

"6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני 
בעניין  ועומדת  תלויה  תביעה  אין  כאשר  הזוג, 

או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה     

450

350".6ב. תביעה בעניין החזקת ילדים

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו   .2
על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2659-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הדיינים )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון התוספת 
הראשונה

4  ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ב, עמ' 775; התשע"ה, עמ' 1386; התשע"ח, עמ' 781.

תחילה ותחולה

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
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קובץ התקנות 8000, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018  1954

התקנות   - )להלן  התשי"ז-31957  )אגרות(,  הדיינים  לתקנות  הראשונה  בתוספת   .1
העיקריות( -

במקום פרט 3 יבוא:   )1(

אגרה בשקלים חדשים

"מזונות 

הגדלה,  לרבות  ומדור  מזונות  בעניין  3. )א( תביעה 
הפחתה או ביטול, ולרבות מזונות ילדים

234

או  למזונות  תביעה  במסגרת  ביניים  )ב( בקשת 
העיזבון  מן  מדור  או  למזונות  תביעה  לרבות  מדור, 

או מן היורשים

     פטור מאגרה";

בפרט 4 -  )2(

בפסקה )1( - )א( 

בפסקת משנה )א(, המילים "כולל כריכת מזונות, החזקת ילדים וכל   )1(
צווי העזר" - יימחקו;

בפסקת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב לצדה יבוא "500";  )2(

בפסקת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב לצדה יבוא "500".   )3(

בפסקת משנה )ד(, במקום הסכום הנקוב לצדה יבוא "300";  )4(

אין  "כאשר  יבוא  בסופה  למתן",  "בקשה  יבוא  "מתן"  במקום   ,)2( )ב( בפסקה 
תביעה או בקשה תלויה ועומדת בעניין  או ערעור בבית הדין הרבני הגדול" 

ובמקום הסכום הנקוב לצדה יבוא "450";

בפרט 7, במקום הסכום הנקוב לצדה יבוא "350";   )3(

בפרט 8, במקום הסכום הנקוב לצדה יבוא "350";  )4(

במקום פרט 15 יבוא:  )5(

אגרה בשקלים חדשים

"ערעורים

15. )א( ערעור או ערעור שכנגד כאמור בפרט 3, 4)1()א( 
עד )ד(, 4)2( או 7

650

בעניין   אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות  בקשת  )ב( 
תביעה או בקשה כאמור  בפרט 3, 4)1()א( עד )ד(, 4)2( 

או 7  

500

ערעור או ערעור שכנגד על פסק דין או בקשת  )ג( 
או  תביעה  בעניין  אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות 

בקשה בכל עניין אחר

249

בקשה להארכת זמן הגשת ערעור או להארכת  )ד( 
זמן הגשת בקשת רשות ערעור

;"44

תיקון התוספת 
הראשונה

3  ק"ת התשי"ז, עמ' 1580; התשע"ב, עמ' 760; התשע"ד, עמ' 270; התשע"ח, עמ' 832.
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1955 קובץ התקנות 8000, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018 

בפרט 19, בפסקה )יד(, במקום הסכום הנקוב לצדה יבוא "44".   )6(

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות  -   .2
בפרט 1, פרט 15)ג( - יימחק;  )1(

בפרט 2, במקום "3)א(, 3)ב(" יבוא "3" ובמקום "5)א(" יבוא "5".  )2(

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(    .3
)תיקון(, התשע"ח-42018 )להלן - יום התחילה(, והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום 

התחילה או לאחריו.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-259-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג-11962, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת הראשונה לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התשל"ג-31973 -  .1
במקום פרט 1 יבוא:     )1(

אגרה בשקלים חדשים

"1. בעד תובענה בענייני -

251)א( נישואין    

348)ב( גירושין    

251)ג( שלום בית  

234)ד( מזונות         

238)ה( אפוטרופסות לפסול דין   

238)ו( אפוטרופסות לקטין      

350)ז( החזקת ילדים     

 1א. )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש
בסכום קצוב -

1% מן הסכום אך 
לא פחות מ–300  

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

;"500

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה ותחולה

4  ק"ת התשע"ח, עמ' 1952.

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשל"ג, עמ' 1280; התשע"ב, עמ' 761; התשע"ד, עמ' 456; התשע"ח, עמ' 808.
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קובץ התקנות 8000, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018  1956

במקום פרט 3 יבוא:  )2(

אגרה בשקלים חדשים

"3. בעד -

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

650

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

בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

500

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

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

650

3א. בעד -

ערעור על פסק דין של בית הדין הדתי הדרוזי  )א( 
בעניין תובענה כאמור בפרט 1)א(, )ה( או )ו(

191

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

תובענה כאמור בפרט 1)א(, )ה( או )ו(

191

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

."450

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(   .2
)תיקון(, התשע"ח-42018 )להלן - יום התחילה(,  והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום 

התחילה או לאחריו.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1691-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות בתי הדין השרעיים )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-31968 -  .1
במקום פרט 1 יבוא:    )1(

אגרה בשקלים חדשים

"1. בעד תובענה בענייני -

251)א( נישואין    

348)ב( גירושין    

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה ותחולה

4  ק"ת התשע"ח, עמ' 1952.

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955; התשע"ב, עמ' 762; התשע"ד, עמ' 457; התשע"ח, עמ' 809.
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1957 קובץ התקנות 8000, א' בסיוון התשע"ח, 15.5.2018 

אגרה בשקלים חדשים

251)ג( שלום בית  

234)ד( מזונות         

238)ה( אפוטרופסות לפסול דין   

238)ו( אפוטרופסות לקטין      

350)ז( החזקת ילדים     

350)ח( אימוץ     

238)ט( הקדשות     

1א. )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש 
בסכום קצוב  

 1% מן הסכום אך 
לא פחות מ–300  

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

;"500 

)2( במקום פרט 3 יבוא:

אגרה בשקלים חדשים"3. בעד -

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

650

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

1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

500

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

כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

650 

3א. בעד -

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

191

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

כאמור בפרט 1)א(, )ה(, )ו(, )ח(  או )ט(

191

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

 ."450

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(   .2
)תיקון(, התשע"ח-42018 )להלן - יום התחילה(,  והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום 

התחילה או לאחריו.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1690-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תחילה ותחולה

4  ק"ת התשע"ח, עמ' 1952.
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 צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך הקמת חומה וסלילת
דרך מילוט( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסעיף  לפי  לאומית  ודחיפות  חשיבות  בעל  במיזם  שמדובר  שהשתכנעתי  לאחר  החוק(, 

האמור, אני מצווה לאמור: 

בצו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך הקמת חומה וסלילת דרך מילוט(   .1
)הוראת שעה(, התשע"ח-22018, בסעיף 2 - 

)1( בפסקה 1, במקום הרישה עד המילים "וכן תהיה אחראית" יבוא "משרד הביטחון 
יאשר את עבודות הקמת החומה והצבת הבולרדים, יבצען וכן יהיה אחראי";  

)2( בפסקה 4, לפני "דרך המילוט תהא" יבוא "עיריית ירושלים תאשר את עבודות 
סלילת דרך המילוט ותבצען"; 

)3( במקום פסקה 5 יבוא: 

ואת  החומה  את  יפרק  הביטחון  משרד  זה,  צו  של  תוקפו  פקיעת  ")5( עם 
הבולרדים, ישקם את השטח ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו 

לפי כל דין; הוראות פסקה זו יחולו על עיריית ירושלים בעניין דרך המילוט;".

כ"ח באייר התשע"ח )13 במאי 2018(
)חמ 3-5660(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון סעיף 2

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.

2 ק"ת התשע"ח, עמ' 1739.
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