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תקנות בתי המשפט )אגרות( )תיקון( התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   83 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
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:

בתקנה 1 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-32007 )להלן - התקנות העיקריות( -  .1
)1( אחרי ההגדרה "דיון" יבוא:

""חוק תובענות ייצוגיות" - חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-42006;";

)2( אחרי ההגדרה ""תובענה" או "הליך"" יבוא:

""תובענה ייצוגית" - כהגדרתה בחוק תובענות ייצוגיות;".

אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:  .2
"אגרה בתובענה 

ייצוגית 
 11 פרט  לפי  רשות  נגד  שאינה  ייצוגית  בתובענה  )א(  7א. 
אגרה  תשולם  ייצוגיות,  תובענות  לחוק  השנייה  לתוספת 
לפי פרט 4א או 11א בתוספת, לפי העניין, בשני שיעורים, 

כמפורט להלן:

עם הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית,   )1(
11ב  או  4ב  בפרט  הנקוב  הסכום  את  המבקש  ישלם 
של  הראשון  חלקה   - )להלן  העניין  לפי  בתוספת, 

האגרה(;

ישלם  התובענה,  את  הדוחה  דין  פסק  ניתן   )2(
המבקש את יתרת סכום האגרה )להלן - חלקה השני 

של האגרה(;

התובענה  את  המקבל  בהליך  דין  פסק  ניתן   )3(
פשרה  הסדר  המאשר  דין  פסק  או   חלקה  או  כולה 
לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, ישלם המשיב 
את חלקה השני של האגרה וישפה את המבקש על 
סכום האגרה ששילם בעד חלקה הראשון של האגרה 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד; על אף האמור, רשאי 
בית המשפט לפטור את המשיב מתשלום חלקה השני 
מטעמים  חלקה,  או  כולה  זו,  פסקה  לפי  האגרה  של 

מיוחדים שיירשמו;

ניתן פסק דין המאשר הסדר הסתלקות לפי סעיף 16   )4(
לחוק תובענות ייצוגיות ישלם המבקש את חלקה השני 

של האגרה; על אף האמור רשאי בית המשפט -

להורות כי המשיב ישלם את חלקה השני  )א( 
סכום  על  המבקש  את  וישפה  האגרה  של 
האגרה ששילם בעד חלקה הראשון של האגרה 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

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.

4 ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"ד, עמ' 756.
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השני  חלקה  מתשלום  המבקש  את  לפטור  )ב( 
חלקה,  או  כולה  זו,  פסקה  לפי  האגרה  של 

מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בתובענה ייצוגית נגד רשות לפי פרט 11 לתוספת השנייה  )ב( 
לחוק תובענות ייצוגיות תשולם אגרה לפי פרט 22א, ויחולו 

ההוראות שלהלן:

ניתן פסק דין בהליך המקבל את התובענה כולה   )1(
או חלקה, או המאשר הסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק 
על  המבקש  את  הרשות  תשפה  ייצוגיות,  תובענות 
סכום האגרה ששילם במועד הגשת הבקשה לאישור 

התובענה כייצוגית בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

לפי  הסתלקות  הסדר  המאשר  דין  פסק  ניתן   )2(
סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי בית המשפט 
סכום  על  המבקש  את  תשפה  הרשות  כי  להורות 
לאישור  הבקשה  הגשת  במועד  ששילם  האגרה 

התובענה כייצוגית בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

תחדל  היא  כי  רשות  הודיעה  שבהם  במקרים   )3(
מהגבייה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור, בהתאם 
האגרה  מן  ינוכה  ייצוגיות,  תובענות  לחוק   9 לסעיף 
הנקוב  סכום  התשלום,  במועד  כערכה  ששולמה, 
ויתרת  התשלום,  במועד  כערכו  בתוספת,   33 בפרט 
האגרה ששולמה תוחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על 

היתרה, כאמור בתקנה 17.

הגשת  על  גם  יחול  זו,  בתקנה  כאמור  האגרה  סכום  )ג( 
לשני  חלוקה  בלא  במלואו,  וישולם  שלישי  לצד  הודעה 

שיעורים, עם הגשת ההודעה.

בתקנה זו -  )ד( 

"מבקש" - מי שהגיש לבית המשפט בקשה לאישור 
תובענה ייצוגית, לרבות תובע מייצג, כהגדרתו 

בחוק תובענות ייצוגיות; 

משפט  בתי  לחוק   2 בסעיף  כהגדרתה   - "רשות" 
לעניינים מינהליים.

יציין  הייצוגית  התובענה  לאישור  הבקשה  בפתח  )ה( 
אלה,  תקנות  לפי  באגרה  חייב  או  פטור  הוא  אם  המבקש 

ואם פטור יציין את מספר התקנה שמכוחה הוא פטור."

האמור בתקנה 19 לתקנות העיקריות יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .3
")ב( אלה פטורים מחובת תשלום אגרה לפי תקנה 7א:

ארגון, כהגדרתו בחוק תובענות ייצוגיות, שהגשת תובענות ייצוגיות אינה   )1(
פעולתו העיקרית והרשום במרשם רשם העמותות או רשם ההקדשות;
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הישראלית  המועצה  בחוק  כהגדרתה  לצרכנות,  הישראלית  המועצה   )2(
לצרכנות, התשס"ח-52008; 

שוכר דירה ציבורית התובע חברה לדיור ציבורי; לעניין זה, "דירה ציבורית"   )3(
הציבורי,  בדיור  הדייר  זכויות  בחוק  כהגדרתם   - ציבורי"  לדיור  ו"חברה 

התשנ"ח-61998;".

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )30א( יבוא:  .4
")31( תובענה ייצוגית לפי פרטים 6, 7 ו–9 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות."

בתוספת לתקנות העיקריות -   .5
אחרי פרט 4 יבוא:  )1(

אגרה בשקלים חדשים

8,000"4א. תובענה ייצוגית       

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

;"3,000

אחרי פרט 11 יבוא:  )2(

אגרה בשקלים חדשים

16,000"11א. תובענה ייצוגית       

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

;"5,500

אחרי פרט 22 יבוא:  )3(

אגרה בשקלים חדשים

     1,794"."22א. תובענה ייצוגית נגד רשות        

לוועדת  ידווח  המשפטים  שר  אלה,  תקנות  של  תחילתן  מיום  שנתיים  של  בתקופה   .6
החוקה חוק ומשפט של הכנסת על מספרן של התובענות הייצוגיות שהוגשו בכל שנה 
בחלוקה לפי הפרטים שבתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, מספרן של התובענות 
הייצוגיות שהסתיימו בפסק דין, בהסתלקות לפי סעיף 16 לחוק האמור או בהסדר פשרה 
לפי סעיף 19 לחוק האמור, מספרן של התובענות הייצוגיות שבהן שולם החלק הראשון 
האגרה  של  השני  החלק  שולם  שבהן  הייצוגיות  התובענות  של  מספרן  האגרה,  של 

ומספרן של התובענות הייצוגיות שבהן הוחזרה האגרה לפי תקנה 7א)ב()3(.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  )א(   .7
תקנות אלה לא יחולו על בקשה לאישור תובענה ייצוגית ועל תובענה ייצוגית  )ב( 

אשר היתה תלויה ועומדת לפני בית משפט ביום תחילתן של תקנות אלה.

כ"ה באדר התשע"ז )12 במרס 2017(
)חמ 3-87-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  
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תיקון התוספת

5  ס"ח התשס"ח, עמ' 841.

6 ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

חובת דיווח

תחילה וסייג 
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