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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016, בהסכמת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ובהמלצת הוועדה המייעצת 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:  .1
גבעתיים - ויצמן-ז'בוטינסקי-שינקין;  )1(

ירושלים - רסקו;  )2(

כפר יונה - שדרות בגין.  )3(

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומיות הנוגעות בדבר, לפי העניין. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(

)חמ 3-5406(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ח-2018

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016, בהסכמת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ובהמלצת הוועדה המייעצת 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:  .1
בית שמש - הגפן;  )1(

לוד - לאה גולדברג;  )2(

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומיות הנוגעות בדבר, לפי העניין. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(

)חמ 3-5406(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ג( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2017 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2016, נוסח פסקאות )1(, )2(, )3( ו–)4()א( בתקנה 10 לתקנות הוא מיום י"ד בטבת 

התשע"ח )1 בינואר 2018(, כמפורט להלן:

עדכון סכומים

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשס"ד, עמ' 42; התשע"ז, עמ' 486.  1

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

הפקדת מפות

תחילה ותוקף
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הסכומים 
בשקלים חדשים

")1( שכר בטלה -

עד 103)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 203)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

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

עד 135)א( אם המציא קבלה

)ב( )בוטל(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 44)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 103)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 80)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 135)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 32)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 103")4( חוות דעת רפואית בכתב

כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-245-ת3(  

מנהל בתי המשפט  

הודעת סדר הדין האזרחי )עדכון התוספת השנייה(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 187א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2016, נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, 

כמפורט להלן:

"תוספת שנייה
)תקנה 187)ב((

שיעור התשלומים לעדים:
הסכומים 

בשקלים חדשים

)1( שכר בטלה -

עד 100)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 198)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

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

עד 130)א( אם המציא קבלה

)ב( )בוטל(

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"א, עמ' 475; התשע"ז, עמ' 487.  1
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שיעור התשלומים לעדים:
הסכומים 

בשקלים חדשים

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 43)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט,

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

עד 12לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 100)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 79)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 130)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 31)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 100)4( חוות דעת רפואית בכתב

עד 84)5( בדיקת גופו של אדם

)ב( בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה )א()3( 
או )4(, סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים 

לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות.

)ג( רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, 
יהיה זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה )3()א( ובית 

המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה 
פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה )2(.

)5( שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב, כולל מתן עדות לעניין 
חוות הדעת בישיבה אחרת של בית המשפט.

158 עד 658"

כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י )חמ 3-1778-ת2(   מ

מנהל בתי המשפט  

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-12007 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2016 יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

אגרה בשקלים חדשים 
בית משפט שלום

2.5% מהסכום הנתבע כערכו 1. תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ולא 

פחות מ–749

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ז, עמ' 720; התשע"ז, עמ' 488.  1
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אגרה בשקלים חדשים 
26,761. תביעה לפי תקנה 5 

2495א. תביעה לפי תקנה 5א

3649. תביעה לפי תקנה 3

41,688. תביעה אחרת 

5239. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3

על  וערעור  בר"ע(   - )להלן  ערעור  רשות  5א. בקשת 
החלטת ראש הוצאה לפועל

411

6649. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 5א

7245. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה

בית משפט מחוזי

2.5% מהסכום הנתבע כערכו 8. תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ו–1% 

מהסכום הנתבע בעבור כל סכום 
שמעל 23,971,596 שקלים חדשים

942,255. תביעה לפי תקנה 5  

9890א. תביעה לפי תקנה 5א

101,144. תביעה לפי תקנה 3 

113,155. תביעה אחרת 

12493. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום

13493. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 

14. )נמחק(

15. )נמחק(

161,388. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 

השלום  משפט  בית  נשיא  החלטת  על  16א. ערעור 
שהוגש לפי סעיף 49)ב()3( לחוק

51 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

17895. ערעור אחר או ערר 

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או 
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 

76

19491. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה

בית משפט לעניינים מינהליים

1,953 20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 
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אגרה בשקלים חדשים 
לתוספת   37 בפרט  כאמור  מינהלית,  20א. עתירה 
מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  הראשונה 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 
עתירה  למעט  העניין,  לפי  השירות,  מן  או  החיל 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 

החיל בשל כל אחד מאלה:
)א( התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות 

משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

פלילית עבירה  בביצוע  משפט  בבית  סכום האגרה לפי פרט 6)ב( הרשעה 

211,388. ערעור מינהלי 

2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת 22. תובענה מינהלית  
הגשת התובענה ו–1% מהסכום 
הנתבע בעבור כל סכום שמעל 

23,971,596 שקלים חדשים

2376. עתירת אסיר

בית המשפט העליון

241,798. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או 
בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 

493

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או 
עתירה לדיון נוסף 

996

272,968. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי  

בערעור  מחוזי  משפט  בית  של  דין  פסק  על  28. ערעור 
קבלת  )לאחר  נוסף  דיון  או  רשות(  קבלת  )לאחר 

העתירה לדיון נוסף(  

יש להשלים את סכום הבר"ע 
לסכום בעבור ערעור

29996. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 

שהוגש  המשפט  בתי  מנהל  החלטת  על  29א. ערעור 
לפי סעיף 78א)ג()3( לחוק

72 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

301,798. ערעור אחר או ערר 
31996. ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט

כללי

3248. עשיית תצהיר

33493. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 
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אגרה בשקלים חדשים 
34704. סכום לניכוי בבית משפט שלום 

1,199".35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי  

ז' בטבת התשע"ח )25 בדצמבר 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י )חמ 3-87-ת2(                     מ
                    מנהל בתי המשפט

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

)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי   .1
התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   2017 

)1 בינואר 2018(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1. תביעה לסכום כסף קצוב
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–477
תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2. כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

2,852

3. בוטל.

4956. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4982א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4982ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, 
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון 

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

235

תלויה  תביעה  אין  אם  הסכם  אישור  לרבות  אחרת  תביעה  6. כל 
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה

477

7235. בקשה בכתב

8506. עשיית צוואה בפני שופט

9506. הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10. )נמחק(.

5.15 לכל עמוד11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשנ"ח, עמ' 1293; התשע"ז, עמ' 1367.  1
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בשקלים חדשים

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  12. ערעור 
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

506

התדיינויות  להסדר  לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  13. בקשה 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

100

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט 
הליכים לפי פרטים 8 ו–13 לתוספת הראשונה

."71

כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י )חמ 3-2659-ת2(           מ

          מנהל בתי המשפט

הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב( לתקנות ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשמ"ט-11989 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2016, ישתנו האגרות לפי התקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, כדלקמן:

)1( בתקנה 2)א(, הסכום הוא - 2,315 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 2)ב(, הסכום הוא - 922 שקלים חדשים.

כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-2123(  

מנהל בתי המשפט    
__________________

1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 473; התשע"ז, עמ' 404.

שינוי אגרות




