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הודעת המקרקעין )אגרות(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות המקרקעין )אגרות(, התשל"ה-11974 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

)1 בינואר 2020(,  עקב השינוי במדד, נוסח התוספת לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף   .1
הוא כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

בשכירות, במשכנתאות ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים האחרים 
ההוראות ולשאר  ולהקלות  להנחות  לפטורים,  האגרות,  לשיעורי  בכפוף  להלן,   כמפורט 

שבפרק ב' לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי העניין:

1. מכר, שכירות, שכירות משנה, העברת שכירות, ביטול שכירות, תיקון תנאי שכירות - 
38 שקלים חדשים.

2. משכנתה - 

- ההלוואה  סכום  הגדלת  או  נוספת,  משכנתה  או  משכנתה  רישום   )א( בעד 
160 שקלים חדשים.

)ב( בעד רישום כל אחד מאלה - 160 שקלים חדשים: 

)1( העברת משכנתה;

)2( העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

המשכנתה  לעסקת  הצדדים  בשמות  או  משכנתה  בתנאי  תיקון  או  )3( שינוי 
או בשם החייב;

או  שנפטר  המשכנתה  בעל  של  ליורשו  במשכנתה  ההנאה  טובת  )4( העברת 
למנהל עיזבונו.

)ג( רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת -

)1( אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

)2( אם הכסף מופקד בלשכה - 160 שקלים חדשים.

3. ירושה - 

)א( בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 160 שקלים חדשים.

 14 בסעיף  כמשמעותו  בשירות  שמת  אדם  של  משפחתו  בן  הבקשה  את  )ב( הגיש 
לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-21949 - פטור מכל אגרה.

פי  על  מורישה  של  לאלמן  או  מוריש  של  לאלמנה  במקרקעין  שכירות  )ג( העברת 
ויתור של יורש, אם הוויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 

160 שקלים חדשים.

)ד( האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, 
או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם האפוטרופוס או מנהל העיזבון וגם 
במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי 
העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום 

אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ה, עמ' 222; התשמ"ז, עמ' 1264; התשע"א, עמ' 1092; התשע"ב, עמ' 403; התשע"ז, עמ' 1734;   1 

    התשע"ט, עמ' 1788.
ס"ח התש"ט, עמ' 13.  2
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)ה( העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה 
- 160 שקלים חדשים.

)ו( במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר, תשולם 
האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח 
כי השכירות הקודמת התבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה 

נרשמת ליתרת התקופה.

4. רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עיזבון - 

עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 160 שקלים חדשים, נוסף על כל אגרה אחרת 
המשתלמת לפי תוספת זו, ואולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם 

אחת בלבד.

5. פיצול )פרצלציה( ואיחוד - 

)א( בעד פיצול - 134 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;

)ב( בעד איחוד - 134 שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם 
אחרות לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

6. בתים משותפים - 

בשקלים חדשים
)א( רישום בית משותף -

)1( בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים

)2( בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה

127

75

על  כאמור  לחוכר  בעלות  והקניית  לדורות  חכירה  )3( ביטול 
פי תקנה 63 לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב-32011 

פטורים מכל 
אגרה

)ב( תיקון צו רישום -

127)1( בעד הבקשה לתיקון צו רישום

127)2( עם הגשת טענות

75)3( לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

)ג( ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

)1( בעד הבקשה לביטול

)2( עם הגשת טענות

127

127

הביטול  צו  מתן  מיום  שבועיים  ובתוך  הרישום  )3( בוטל 
הבתים  בפנקס  מחדש  הבית  לרישום  בקשה  הוגשה 
המשותפים, והוכח להנחת דעתו של מפקח כי הביטול 
הוועדה  של  הוראה  בביצוע  קשורים  מחדש  והרישום 
המקומית לתכנון ולבנייה או נובעים ממנה, יהיו הבקשה 
לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה; המפקח רשאי 
להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן 

הצדק לעשות כן.

ק"ת התשע"ב, עמ' 74.  3
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בשקלים חדשים

)ד( רישום תקנון מוסכם - 

127)1( בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 

127)2( בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

)ה( הכרעה בסכסוכים - 

החוק  של  ו'  לפרק  ד'  סימן  לפי  בסכסוך  להכרעה  בהליכים 
משפט  בבית  המשתלמות  אגרות  על  החלות  ההוראות  יחולו 

השלום בהליכים בתביעה אזרחית.

פטור מאגרה)ו( בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות

7. נסחים והעתקים מפנקסים ומסמכים ומידע ממוחשב אחר -

)א( בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או
מסמך הקשור בו 

75

132)א1( בעד נסח מרוכז של הדירות בבית משותף      

נסח  לרבות  זכות  או  נכס  כל  מרישום  מאושר  נסח  כל  )א2( בעד 
מרוכז של דירות בית משותף, שהוא מסר אלקטרוני החתום בחתימה 
אלקטרונית מאובטחת, בפרט משנה זה, "מסר אלקטרוני" ו"חתימה 
אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתם   - מאובטחת"  אלקטרונית 

התשס"א-42001 

15

)ב( )נמחק(

)ג( )נמחק(

)ד( )נמחק(
)ד1( עיון באמצעות קבלת עותק ממסמכי תיק רישום בית משותף 
בחתימה  חתום  יהיה  כאמור  עותק  ממוחשבת;  בסריקה  שנסרקו 
באופן  או  תקליטור  גבי  על  תהיה  וקבלתו  מאובטחת  אלקטרונית 
מאובטחת"  אלקטרונית  "חתימה  זה,  משנה  בפרט  מרחוק;  מקוון 
"סריקה  התשס"א-2001;  אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתה   -
)העתקים  העדות  לתקנות  3א  בתקנה  כהגדרתה   - ממוחשבת" 

צילומיים(, התש"ל-51969 

33

155)ה( מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות        

8. עיון  -
72)1( בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון

לעיון  אפשרות  לגביו  כשקיימת  משותף  בית  של  פיזי  )2( בתיק 
כאמור בפרט 7)ד1( וקבלת עותק מצולם ממנו

219

9. תיקון בפנקס - 

ורישום(,  )ניהול  המקרקעין  לתקנות   95 בתקנה  כאמור  בפנקס,  )א( תיקון 
התשע"ב-62011 )להלן - תקנות הרישום(, אם הטעות נגרמה בעטיו של הרשם 

- פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 155 שקלים חדשים.

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  4

ק"ת התש"ל, עמ' 316; התשס"ה, עמ' 794.   5

ק"ת התשע"ב, עמ' 74.  6
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)ב( חידוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק - פטור מאגרה.

)ג( מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך, או על פי הוראות הממונה או 
רשות מוסמכת אחרת, תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.

10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין - 

)א( אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 278 שקלים חדשים; אם משתתפים בביצוע 
יותר מעובד אחד - תוספת של 278 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.

)ב( אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים - תיגבה מלוא האגרה 
לגבי כל מקום וכל תיק.

11. רישום זיקת הנאה - 

החלקה  לגבי  רישום  כל  בעד  חדשים,  שקלים   139  - הנאה  זיקת  רישום  )א( בעד 
הכפופה ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

)ב( בעד מחיקת רישום זיקת הנאה - בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה 
ובעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית - 88 שקלים חדשים.

12. רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין - 

2% משוויים של המקרקעין או של הזכות.

13. הערת אזהרה - 

)א( בעד רישום הערת אזהרה - 

)1( בעד כל רישום - 160 שקלים חדשים;

הבתים  בפנקס  להירשם  העתיד  בבית  דירה  האזהרה  הערת  נושא  )2( היה 
המשותפים והבית נבנה על כמה חלקות - 160 שקלים חדשים בעד רישום 

הערת האזהרה על כל החלקות;

)3( היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך כמה בתים שהוקמו או שיוקמו 
על כמה חלקות - 160 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס 

את ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

)ב( בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 108 שקלים חדשים.

14. הערה על הגבלת כשרות - 

  בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום - 160 שקלים חדשים.

15. הערה על הצורך בהסכמה - 

)א( בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 160 שקלים חדשים.

)ב( בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה - 108 שקלים חדשים.

15א. הערה בדבר מקלט ומחסה - 

רישום הערה לפי תקנה 28 לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב-2011 - פטור 
מכל אגרה.

15ב. הערה על אי–התאמה להיתר - 

ורישום(,  )ניהול  המקרקעין  לתקנות   29 תקנה  לפי  הערה  מחיקת  או  רישום 
התשע"ב-2011, על פי בקשת מוסד התכנון - פטורים מכל אגרה.

16. )נמחק(.

17. שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה - 

בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים הפנקסים 
הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - פטור מכל אגרה.
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18. שינוי שם -

רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט"ז-71956 - פטור מכל אגרה.

19. מחיקת רישום של זכות שפקעה -

בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 108 שקלים חדשים.

20. רישום זכות קדימה - 

)א( בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום - 160 שקלים חדשים.

)ב( בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה - 108 שקלים חדשים.

21. נאמנות -

רישום הערה על קיומה של נאמנות - 155 שקלים חדשים.

22. הערה על הקדש - 

רישום הערה על הקדש - 155 שקלים חדשים.

23. החלפת נאמני ההקדש - 

רישום הערה על החלפת נאמני ההקדש - 155 שקלים חדשים.

24. חוב כספי - 

בעד הערה שנרשמת לפי דין על קיומו של חוב מס או חוב כספי - 155 שקלים  )א( 
חדשים.

בעד הערה בדבר נקיטת הליכים לגביית חוב המס או החוב הכספי - 155 שקלים  )ב( 
חדשים. 

25. חוב היטל השבחה -

רישום הערה בשל חוב היטל השבחה - 155 שקלים חדשים.

26. ייעודם של מקרקעין - 

רישום הערה לפי תקנה 27)א( לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב-2011 - 
155 שקלים חדשים.

27. הכנתה, הפקדתה או קיומה של תכנית ורישומה - 

הערה על הכנת תכנית, הפקדתה של תכנית או קיומה של תכנית לפי חוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-81965 )להלן - חוק התכנון והבנייה(, או הערה שרישומה מתחייב 

בהתאם לתכנית או היתר כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה - 155 שקלים חדשים.

28. הסכם שיתוף - 

רישום הערה על הסכם שיתוף - 160 שקלים.

29. מחיקת רישום - 

מחיקת רישום שבוצע בהתאם לסעיפים 21 עד 28 - 103 שקלים חדשים."

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-648-ת2(

י   ב ק ע י ל  ג י ס  
ממלאת מקום המנהלת הכללית    

של משרד המשפטים  

ס"ח התשט"ז, עמ' 94.  7

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  8
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הודעת העמותות )אגרות(, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח-11998 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא   .1
כמפורט להלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום -
)א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, 

761לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

761לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות
2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,137)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

אותה שנה
1,511

לפי שיעור האגרה )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר סוף 

חודש מרס של שנת 
התשלום בפועל

התאגדותה  שנת  לאחר  הראשונות  בשנתיים  )ד( עמותה 
או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שעליו דיווחה בדוח 
האחרונה  הכספים  לשנת  ביחס  לרשם  שהגישה  המילולי 
השנה  ערב  מילולי  דוח  להגיש  עליה  היה  לגביה  אשר 
שלגביה נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על סך של 300,000 

שקלים חדשים

150

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה 
מתמזגת

761

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם -
33)א( עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה

בדואר
בלשכת 

הרשם

4348)ב( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק
)ג( קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל 

מסמך -
שינוי  תעודת  או  עמותה  של  התאגדות  )1( תעודת 

שם של עמותה
10

25".)2( מסמך אחר

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-1389-ת2( 

י ב ק ע י ל  ג י ס  
ממלאת מקום המנהלת הכללית  

של משרד המשפטים  

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 974; התשע"ח, עמ' 32; התשע"ט, עמ' 2234.  1
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הודעת שמאי מקרקעין )אגרות(, התש"ף-2020

התשע"ב-12012  )אגרות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות  2)ד(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1. עקב שינוי המדד, יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 
כדלהלן:

"1. ישולמו אגרות, כמפורט להלן: 

 סכום האגרה
בשקלים חדשים

שמאי  תקנות  לפי  בבחינות  להיבחן  בקשה  )1( בעד 
מקרקעין )בחינות(, התשס"ו-2006 -

294)א( בחינות מוקדמות, לכל בחינה  

469)ב( בחינות סופיות, לכל בחינה 

)2( בעד בקשה לפטור מבחינה לפי כללי שמאי מקרקעין 
)פטור מבחינות(, התש"ם-1979 - לכל נושא

144

שמאי  תקנות  לפי  ההתמחות  במסגרת  בקשות  )3( בעד 
מקרקעין )רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות(, 

התשס"ד-2004 -

)א( בקשה להירשם כמתמחה 

ואולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו 
אצל מאמן אחר, מפני שהמאמן הקודם נפטר או פשט 
את הרגל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות מיוחדות 
מי  או  המקרקעין  שמאי  מועצת  ראש  יושב  שלדעת 
לאותו  מאפשרות  אינן  מטעמו  לכך  הסמיך  שהוא 
הקודם  המאמן  אצל  בהתמחותו  להמשיך  מתמחה 
לשלם  אין  אגרה,  מתשלום  פטירתו  את  ומצדיקות 
אגרה נוספת עם הגשת הבקשה כאמור בדבר התמחות 
אצל המאמן האחר, ובלבד שלא עברה חצי שנה מיום 

שהתמחותו הופסקה כאמור    

171

171)ב( בקשה לאישור על סיום התמחות 

)4( בעד בקשה להירשם בפנקס לפי תקנות שמאי מקרקעין, 
התשכ"ג-1963

682

)5( אגרה תקופתית בהתאם להוראות שלהלן: 

שבעדה  השנה  שבתחילת  מקרקעין  )א( לשמאי 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של עד 3 שנים 

844

שבעדה  השנה  שבתחילת  מקרקעין  )ב( לשמאי 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של מעל 3 שנים 

1,250

שינוי סכומים

ק"ת התשע"ב, עמ' 1038; התשע"ט, עמ' 2247.  1
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 סכום האגרה
בשקלים חדשים

)ג( לעניין פסקאות משנה )א( ו–)ב( - ותק של שמאי 
שבהן  תקופות  בפנקס;  רישומו  מיום  יימנה  מקרקעין 
בעילה  מותלה  המקרקעין  שמאי  של  רישומו  היה 
בחשבון  יבואו  לחוק   37 או   32 סעיף  לפי  משמעתית 

לעניין מניין הוותק  

עד  ו–)ב(  )א(  משנה  פסקאות  לפי  האגרה  )ד( שולמה 
תום חודש מרס בשנה שבעדה משולמת האגרה, תהיה 

האגרה בהתאם להוראות שלהלן:

)1( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של עד 3 שנים

834

)2( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה 
משולמת האגרה הוא בעל ותק של מעל 3 שנים 

1,042

ישלם  שנה  במהלך  בפנקס  להירשם  )ה( המבקש 
אגרה תקופתית יחסית בשיעור השווה למכפלת מספר 
חודשי השנה שנותרו מיום רישומו בפנקס עד חודש 
התקופתית  האגרה  בסכום  שנה,  אותה  של  דצמבר 
כדין  חודש  חלקי  דין  זה,  לעניין  עשרה;  שתים  חלקי 

חודש שלם

)ו( הותלה רישומו של שמאי מקרקעי בפנקס על פי 
האמור בסעיף 8א לחוק, ותמה תקופת ההתליה במהלך 
שנה שלא שולמה בשלה אגרה תקופתית, ישלם שמאי 
אגרה  בפנקס,  רישומו  לחידוש  כתנאי  המקרקעין, 
מספר  למכפלת  השווה  בשיעור  יחסית  תקופתית 
חודשי השנה שנותרו מתום תקופת ההתליה עד חודש 
התקופתית  האגרה  בסכום  שנה,  אותה  של  דצמבר 
כדין  חודש  חלקי  דין  זה,  לעניין  עשרה;  שתים  חלקי 

חודש שלם."

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-320-ת3( 

י ב ק ע י ל  ג י ס  
ממלאת מקום המנהלת הכללית  

של משרד המשפטים  

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-12007 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2018, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כדלקמן:

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ז, עמ' 720; התשע"ט, עמ' 1809.  1
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"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–761

26,869. תביעה לפי תקנה 5 

2502א. תביעה לפי תקנה 5א

3659. תביעה לפי תקנה 3

41,715. תביעה אחרת 

48,128א. תובענה ייצוגית

4ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי 
תקנה 7א)א()1(

3,048

5242. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3

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

417

6659. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 5א

7249. בקשה שהיא אחת מאלה:

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

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

)3( אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת 
הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-1972;

בית משפט מחוזי

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

מהסכום הנתבע בעבור כל סכום 
שמעל 24,355,713 שקלים חדשים

942,932. תביעה לפי תקנה 5  

9904א. תביעה לפי תקנה 5א

101,162. תביעה לפי תקנה 3 

113,206. תביעה אחרת 

1116,256א. תובענה ייצוגית

11ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי 
תקנה 7א)א()1(

5,588
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אגרה בשקלים חדשים 
12501. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום

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-1995

508

13501. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 

14. )נמחק(

15. )נמחק(

161,410. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 

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

52 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

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

לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-1995

660

17910. ערעור אחר או ערר 

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

77

19499. בקשה שהיא אחת מאלה:

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

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

)3( אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת 
הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-1972;

בית משפט לעניינים מינהליים

1,985 20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 

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 
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אגרה בשקלים חדשים 
211,410. ערעור מינהלי 

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

24,355,713 שקלים חדשים

221,823א. תובענה ייצוגית נגד רשות 

2377. עתירת אסיר

בית המשפט העליון

241,827. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

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

501

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

1,012

273,016. 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

291,012. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 

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

73 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

301,827. ערעור אחר או ערר 
311,012. ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט

כללי

3248. עשיית תצהיר

33501. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 

34715. סכום לניכוי בבית משפט שלום 

351,218. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי  

36."36. בקשה בכתב בהליך אזרחי  

י"ח בכסלו התש"ף )16 בדצמבר 2019(
)חמ 3-87-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  
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הודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-12008 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התש"ף  בטבת  ד'  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח   ,2018 נובמבר   בחודש 

)1 בינואר 2020(, הוא כדלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א(, )ב( ו–)ח(, 5, 6, 9)א( ו–10(

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

אגרה 1. לה  נקבעה  שלא  קצוב  לסכום  תביעה  הגשת 
בתוספת זו

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מסכום של 143

לארגון 2. ארגוני-מקצועי  טיפול  דמי  בעניין  תביעה 
קיבוציים,  הסכמים  לחוק  33ז  סעיף  לפי  מעבידים 

התשי"ז-1957

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–358

קופת 3. של  מנהלת  חברה  של  קצוב  לסכום  תביעה 
גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
נגד  מעביד  של  או  התשס"ה-2005,  גמל(,  )קופות 

קופת גמל

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–358

תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, 4.
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  תביעה  או 

התשנ"ד-1994 )להלן - חוק ביטוח בריאות(

 143

ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי  5.
לעבודה 

 143

]נוסח 6. )גמלאות(  המדינה  שירות  חוק  לפי  ערעור 
משולב[, התש"ל-1970 )להלן - חוק שירות המדינה 

)גמלאות( 

143

143ערעור אחר או ערר7.

143 תביעה אחרת8.

71 סכום מזערי בדיון מהיר9. 

143 סכום לניכוי לפי תקנה 105.

בית הדין הארצי לעבודה

לפי11. בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על   ערעור 
סעיף 24)א()2( לחוק

358

לפי 12.  בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על  ערעור 
סעיף 24)א()4( לחוק

179

שינוי האגרות

ק"ת התשס"ח, עמ' 1294; התשע"ט, עמ' 1812.  1
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בשקלים חדשים

358ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 13.

יש להשלים לסכום ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור14.
האגרה המשתלמת בעבור 

הגשת הערעור

ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת 15.
או  רשם  של  החלטה  על  ערעור  או  ערעור  רשות 

ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר

179

ידי 16. על  עובדים  העסקת  לחוק   8 סעיף  לפי  ערעור 
קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 

 597

ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית 17.
נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי 
חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו 
ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות(

179

הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 18.
התשי"ד-1954 

597

כללי 

120 בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה19.

48."עשיית תצהיר20.

י"ח בכסלו התש"ף )16 בדצמבר 2019(
)חמ 3-813-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור(, התש"ף-2020

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן -
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התש"ף בתשרי  ב'  מיום  הם  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 באוקטובר 2019(, כלהלן:

בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

803)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

985)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,136)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,508)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,437)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,546)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סניגורים

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ט, עמ' 3489.  1

01/01/2015:43
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 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
385משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

946)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,697)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,437)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,697)אא( על פסק הדין                          

985)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
803משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,697)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,082)אא( על פסק הדין                          

1,697)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,367".משנה )א(, לכל ישיבה

ח' בתשרי התש"ף )7 באוקטובר 2019(
)חמ 3-245-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט   

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור( )מס' 2(, 
התש"ף-2020

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן -
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התש"ף בטבת  ד'  מיום  הם  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 בינואר 2020(, כלהלן:

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סניגורים

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התש"ף, עמ' 316.  1

01/01/2015:43
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בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

801)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

983)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,134)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,505)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,430)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,541)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
384משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

944)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,694)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,430)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,694)אא( על פסק הדין                          

983)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
801משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,694)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,076)אא( על פסק הדין                          

1,694)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,365".משנה )א(, לכל ישיבה

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
)חמ 3-245-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט   

01/01/2015:43




