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צו להסדר ההימורים בספורט )אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

התשכ"ז-11967,  בספורט,  ההימורים  להסדר  לחוק  10ב)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם שרת המשפטים ובהסכמת שרת התרבות והספורט, אני מצווה לאמור:

בצו להסדר ההימורים בספורט )אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון(, התשע"ח-22018,   .1
בסעיף 1 -

בטבת  "ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום   ,)1( בפסקה   )1(
התש"ף )31 בדצמבר 2019(";

בפסקה )2(, במקום "בשנת 2019 ואילך" יבוא "בשנת 2020 ואילך".  )2(

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5592(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ג( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
כ"ד  מיום  הוא  לתקנות   10 בתקנה  ו–)4()א(   )3(  ,)2(  ,)1( פסקאות  נוסח   ,2017 נובמבר 

בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כמפורט להלן:
הסכומים 

בשקלים חדשים

")1( שכר בטלה -

עד 104)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 206)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 137)א( אם המציא קבלה

)ב( )בוטל(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 45)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

ואולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר 
משלושים קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית 

עד 12המשפט לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 104)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 81)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 137)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עדכון סכומים

תיקון סעיף 1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"ז, עמ' 464.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1813.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 1220; התשס"ד, עמ' 42; התשע"ח, עמ' 776.  1

DoCenter Id:801-02-2019-000001, received on -01/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



1713 קובץ התקנות 8140, כ"ד בטבת התשע"ט, 1.1.2019 

הסכומים 
בשקלים חדשים

עד 33)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 104".)4( חוות דעת רפואית בכתב

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
ט פ ו ש  , ל ז ר מ ל  א יג )חמ 3-245-ת3(  

מנהל בתי המשפט  

הודעת הדיינים )אגרות(, התשע"ט-2019
 - )להלן  התשי"ז-11957  )אגרות(,  הדיינים  לתקנות  3ב)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   ,2017 

)1 בינואר 2019(, כדלקמן:
"תוספת ראשונה

)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

נישואין1.

278בקשה להיתר נישואין )א(

אישור פסק דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית )ב(
389הדין הרבני הגדול )כולל חתימת 100 רבנים(

לאישה )ג( או  למעוברת  נישואין  סידור  להתיר  בקשה 
278בתוך 90 ימים מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל

278כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין)ד(

278בקשה לעיכוב נישואין)ה(

אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני )ו(
278זוג, התשל"ג-21973

389תביעת כתובה מעיזבון)ז(

278בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין)ח(

שלום בית2.

הנלווים )א( לצווים  בקשות  כולל  בית  לשלום  תביעה 
278לתביעה

278הליך ביניים בנפרד מהתביעה)ב(

של  %½ )ג( תוספת  כספיות,  תביעות  התביעה  כוללת 
278מערך התביעה אך לא פחות מ-

שינוי האגרות

ק"ת התשי"ז, עמ' 1580; התשס"ט, עמ' 1212; התשע"ח, עמ' 832.  1

ס"ח התשל"ג, עמ' 267.  2
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 האגרה
בשקלים חדשים

מזונות3.

תביעה בעניין מזונות ומדור לרבות הגדלה, הפחתה )א(
237או ביטול ולרבות מזונות ילדים

בקשת ביניים במסגרת תביעה למזונות או מדור, לרבות )ב(
פטור מאגרהתביעה למזונות או מדור מהעיזבון או מהיורשים

גירושין4.

389תביעה לגירושין )א()1(

506תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין)ב(

שאינן )ג( כספיות  תביעות  התביעה  כוללת 
506ניתנות להערכה בכסף

להעריכה )ד( שניתן  תביעה  התביעה  כוללת 
304בכסף - 1% מערך התביעה אך לא פחות מ-

תביעה או בקשה לצו הפרדה נוסף על  התביעה )ה(
389העיקרית

389תביעה להכרזה כמורד)ת()ו(

278הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה)ז(

בקשה למתן תוקף פסק דין להסכם גירושין - גם לפי )2(
חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 )לרבות הסכם 
תלויה  בקשה  או  תביעה  אין  כאשר  מזונות(,  בעניין 

455ועומדת בעניין או ערעור בבית הדין הרבני הגדול

בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים )א()3(
278בארץ

בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא )ב(
389בחוץ לארץ

פטור מאגרהסידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ)ג(

389סידור גט על ידי שליח )בארץ(, תוספת ל–)א()ד(

389סידור גט מחוץ לבית הדין, תוספת ל–)א()ה(

278בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר)ו(

גט )ז( של  הדין,  לבית  מחוץ  למסירה  בקשה 
388שנשלח ממקום אחר, תוספת ל–)ו(

למסירתו )ח( או  הגט  לסידור  מיוחד  הסדר  נעשה 
כל  האמורות,  האגרות  על  נוסף  ישולמו, 

ההוצאות הכרוכות בהסדר זה
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 האגרה
בשקלים חדשים

278תעודת גירושין, לכל צד)א()4(

278העתק מאושר של תעודת גירושין)ב(

389בקשה לאישור גירושין)א()5(

389אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת ל–)א()ב(

389אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תוספת ל–)א()ג(

פטור מאגרהבקשה וסידור גט של עיגון)ד(

פטור מאגרהסידור גט שנעשה ביוזמת בית הדין)ה(

חליצה5.

פטור מאגרהבקשה לחליצה וסידורה

אפוטרופסות6.

278בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או קטין)א(

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך )ב(
פטור מאגרהמשפט

388בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר)ג(

פטור מאגרהבקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות)ד(

בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או )ה(
פטור מאגרהבקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

החזקת ילדים7.

354בקשה להחזקת ילדים 

אימוץ8.

278בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

)בוטל(9.

הקדשות10.

278בקשה לכינון הקדש )כולל אישור שטר ההקדש()א(

278בקשה למנות מנהל הקדש)ב(

278בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש)ג(

מינוי )ד( לביטול  צו  או  הקדש  מנהל  מינוי  צו  מתן  בעד 
278מנהל הקדש

389בקשה לביטול הקדש)ה(

389בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש)ו(

פטור מאגרהבקשת מנהל הקדש למתן הוראות)ז(

DoCenter Id:801-02-2019-000001, received on -01/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8140, כ"ד בטבת התשע"ט, 1.1.2019  1716

 האגרה
בשקלים חדשים

גירות11.

389בקשה לגירות)א(

סידור גירות בלא הבדל במספר המתגיירים שבאותה )ב(
389משפחה, תוספת ל–)א(

278תעודת גירות)1()ג(

56העתק תעודת גירות)2(

פטור מאגרהסידור גירות לחומרה)ד(

תביעות ממון12.

לבוררות )א( תביעות  )לרבות  בתביעה  לדון  בקשה 
56מוסכמת של דיינים בגימלאות(

278עם חתימת שטר הבוררות - נוסף על )א( - התובע בלבד)ב(

56פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד - התובע בלבד)ג(

הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות -13.

משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולעניין פרט זה )א(
פטור מאגרה- דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה

משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ או שלא )ב(
על ידי הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כל ההוצאות 

הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש.

גביית עדות והשבעות14.

389גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בעניין)א(

389גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ)ב(

389השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניין)ג(

389השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ)ד(

ערעורים15.

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

בקשת רשות ערעור על החלטה אחרת בעניין תביעה )ב(
506או בקשה כאמור בפרט 3, 4)1()א( עד )ד(, 4)2( או 7

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

252עניין אחר

זמן )ד( להארכת  או  ערעור  הגשת  זמן  להארכת  בקשה 
45הגשת בקשת רשות ערעור
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 האגרה
בשקלים חדשים

העתקים16.

העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך )א(
5אחר, או חלק מהם

5אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב–)א()ב(

פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין 17.

בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על 
278ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין

פסק  שהודע  מיום  ימים  עשר  חמישה  בתוך  הבקשה  הוגשה 
פטור מאגרההדין למבקש

צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה18.

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

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

דין )ג( בעל  במעמד  שניתן  כאמור  הצו  לביטול  בקשה 
278אחד )כולל מתן הצו(

שונות19.

1,388בקשה לרישיון לטוען רבני לפעול כמורשה)א(

בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו )ב(
389או מהרכב להרכב באותו בית דין

278בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים)ג(

או )ד( להקדימו,  או  הדיון  תאריך  את  לדחות  בקשה 
פטור מאגרהלדחות את תאריך הקראת פסק הדין או להקדימו

56בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט)ה(

389בקשה לתיקון המצב האישי)ו(

278בקשה לתעודת רווקות)ז(

278בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות)ח(

278בקשה לאישור אלמנות)ט(

278בקשה לאישור יהדות)י(

278בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן)יא(

השלמת פיקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק )יב(
פטורהדין
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

 האגרה
בשקלים חדשים

278בקשה שלא נקבעה לה אגרה)יג(

45אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון)יד(

56תצהיר לפני דיין לפי חוק שירות ביטחון3)טו(

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות )טז(
101בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

תוספת שנייה
)תקנה 3א(

אגרת פרוטוקול 
בשקלים חדשים

100הליך לפי פרטים 4)1()א(, 10)ה(, 10)ו(, 12)ב( לתוספת הראשונה1.

הליך לפי פרטים 2)א(, 3, 4)1()ב(, 4)1()ג(, 4)1()ד(, 4)1()ו(, 5, 7, 10)א(, 2.
1075)ב(, 10)ג(, 14)ג(, 14)ד(, 19)1( לתוספת הראשונה

פטור".כל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה3.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(
)חמ 3-259-ת2(  

א כ ל מ ד  ו ד  
מנהל בתי הדין הרבניים   

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.  3
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