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תקנות בתי המשפט )אגרות( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984 
)להלן  התשל"ב-21972  משולב[,  ]נוסח  הדייר  הגנת  לחוק  160)ב()2(  סעיף  החוק(,   - )להלן 
לפי  האוצר  שר  באישור  התשנ"ט-31999,  החברות,  לחוק   206 סעיף  הדייר(,  הגנת  חוק   -
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-41985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

אחרי  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ז-52007  )אגרות(,  המשפט  בתי  בתקנות   .1
תקנה 6 יבוא:

בבקשה בכתב בהליך אזרחי תשולם אגרה לפי פרט 36 "אגרה בבקשה בכתב )א(  6א. 
בתוספת; בפתח הבקשה יציין המבקש אם הבקשה חייבת 

באגרה או פטורה מאגרה כאמור בתקנות אלה.

על אף האמור בתקנות אלה, אגרה ששולמה לפי תקנת  )ב( 
משנה )א( לא תוחזר."

בתקנה 14 לתקנות העיקריות -   .2
אחרי תקנה משנה )א( יבוא:  )1(

בהליך  בכתב  בקשה  בעד  אגרה  לשלם  ביכולתו  שאין  הטוען  ")א1( נתבע 
המסמכים  בצירוף  מאגרה  לפטור  בקשה  הראשון  בי–דין  כתב  עם  יגיש  אזרחי, 

המפורטים בתקנת משנה )א(; 

אגרה  מתשלום  לפטור  בקשה  לעניין  ואולם   ;" יבוא  בסופה  )ג(,  משנה  )2( בתקנת 
בעד בקשה בכתב בהליך אזרחי בית המשפט לא יידרש לשאלה האם הבקשה בכתב 

מגלה עילה."; 

בתקנת משנה )ד()3(, בסופה יבוא ")להלן - פקודת פשיטת הרגל(".   )3(

בתקנה 20 לתקנות העיקריות -  .3
ברישה, אחרי "בתקנות אלה" יבוא "ועל אף האמור בתקנה 6א";  )1(

בפסקה )2( -  )2(

המפורט  הליך  או  אזרחי  שאינו  "בהליך  יבוא  ביניים"  לסעד  "בקשה  לפני  )א( 
בתקנה זו, למעט הליך לפי פסקאות )26( עד )29(, בעד";

המילים "לרבות בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין" - יימחקו; )ב( 

בפסקה )4(, אחרי "להשבת אגרה" יבוא ", להחזר עירבון, ערובה ופיקדון";  )3(

פסקה )5( - תימחק;  )4(

בפסקה )17(, בסופה יבוא ", ובקשות במסגרת ההליכים האלה:  )5(
התשמ"ג-61983 חדש[,  ]נוסח  החברות  פקודת  לפי  ביניים  הליך   )א(  

)להלן - פקודת החברות(, או לפי פקודת פשיטת הרגל, במסגרת הליך פירוק 
 או פשיטת רגל שהגיש החייב, המפרק ובכלל זה מפרק זמני שמונה לפי סימן ו'

תיקון תקנה 20

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

2 ס"ח התשל"ב, עמ' 176.

3 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

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

5 ק"ת התשס"ז, עמ' 720.

הוספת תקנה 6א

תיקון תקנה 14
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לפקודת  י"ב  לפרק  ז'  סימן  לפי  מיוחד  מנהל  החברות,  לפקודת  י"ב  לפרק 
החברות או לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל, או נאמן שמונה לפי סעיף 45 

לפקודת פשיטת הרגל; 

החברות,  לחוק  התשיעי  בחלק  השלישי  הפרק  לפי  ביניים  הליך  )ב( 
התשנ"ט-71999, שהגיש בעל תפקיד כמשמעותו בחוק האמור;";

אחרי פסקה )30א( יבוא:  )6(

")31( בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטה או בפרוטוקול;

)32( בקשה להחלפת ייצוג לפי תקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי;

או  האזרחי  הדין  סדר  לתקנות   499 תקנה  לפי  המצאה  לתחליף  )33( בקשה 
בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט לפי תקנות 500 ו–501 לתקנות סדר הדין 

האזרחי; 

)34( בקשה לגילוי מסמכים לפי תקנות 112 ו–113 לתקנות סדר הדין האזרחי;

)35( בקשת רשות להתגונן בתביעה לפי סדר דין מקוצר; 

)36( בקשה למחיקת כותרת בתביעה לפי סדר דין מקוצר; 

)37( בקשה למחיקת הליך המוגשת על ידי מגישו; 

)38( בקשה לאיחוד תיקים;

)39( בקשה למחיקה מחוסר מעש;

)40( בקשה למתן פסק דין;

)41( בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה;

)42( בקשה לפי תקנות 215ה)ה( ו–421 לתקנות סדר הדין האזרחי; 

)43( בקשה להוספת אסמכתה;

)44( בקשה של בעל דין ששופט צד להליך לפי סעיף 24 לחוק;

)45( בקשות בעניין פומביות הדיון לפי סעיפים 68 ו–70 לחוק;

)46( בקשה להחזרת מוצג; 

)47( בקשה לשחזור תיק;

)48( בקשה לשינוי מועדי דיון ומועדי הגשת כתבי בי–דין בשל קיומו של אחד 
או יותר מאלה:

)א( דיון מקביל;

)ב( אבל;

)ג( חופשת לידה;

)ד( סיבות רפואיות שרופא אישר אותן והאישור צורף לבקשה;

)ה( שירות מילואים וצורף לבקשה אישור המעיד על כך; 

)49( כל בקשה המוגשת בבית משפט לתביעות קטנות; 

)50( בקשה לעדכון פרטי התקשרות, לרבות מען."

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשנ"ו, עמ' 60; התשע"ד, עמ' 551.  6

7 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
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בתוספת לתקנות העיקריות -  .4
במקום פרט 7 יבוא:  )1(

"7. בקשה שהיא אחת מאלה:
אגרה בשקלים 

חדשים

245";)1( אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

)2( מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-81968;

הדייר  הגנת  לחוק   12 סעיף  לפי  פינוי  הסכם  )3( אישור 
]נוסח משולב[, התשל"ב-91972;   

במקום פרט 19 יבוא:   )2(

"19. בקשה שהיא אחת מאלה:
אגרה בשקלים 

חדשים

490"; )1( אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

)2( מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

הדייר  הגנת  לחוק   12 סעיף  לפי  פינוי  הסכם  )3( אישור 
]נוסח משולב[, התשל"ב-101972;       

אחרי פרט 35 יבוא:  )3(
אגרה בשקלים 

חדשים

  35"  "36. בקשה בכתב בהליך אזרחי     

שנים  ארבע  בתום  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  לוועדת  ידווח  המשפטים  שר   .5
מיום תחילתן של תקנות אלה, על מספרן ומאפייניהן של בקשות הביניים המוגשות 
בהליכים אזרחיים; הדיווח ייעשה בחתך שנתי ויכלול התייחסות למספר הכולל של 
בקשות שהוגשו בכל שנה בחלוקה לפי זהות הגורם שהגיש את הבקשה, אורך חיי 
ההליך העיקרי, אם מדובר בתביעה כספית - סכום התביעה בהליך העיקרי, וככל 

שיתאפשר, גם לפי סוג הבקשה.

תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן )להלן - יום תחילה(. )א(   .6
תקנות אלה יחולו על בקשות בכתב שהוגשו ביום התחילה או לאחריו אף בהליך  )ב( 

אזרחי שטרם הסתיים.  

תוקפן של תקנות אלה לחמש שנים מיום תחילתן.  .7
כ"א באב התשע"ז )13 באוגוסט 2017(

)חמ 3-87-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים   

חובת דיווח

תחילה ותחולה

תוקף

תיקון התוספת

ס"ח התשכ"ח, עמ' 184.  8

9  ס"ח התשל"ב, עמ' 176.

10 ס"ח התשל"ב, עמ' 176.




