
 

 

 
 
 
 

 9202-ט"עהתש ,(2)מס'  יני משפחה )אגרות(יהודעת בית המשפט לענ
 

תקנות(, אני ה –)להלן  59911-ני משפחה )אגרות(, התשנ"וילתקנות בית המשפט לעני )ד(4סמכותי לפי תקנה  בתוקף
 מודיע לאמור:

 
יהיה נוסח  1058 נובמבר , לעומת המדד שפורסם בחודש1059 מאי בחודשהמדד שפורסם  שינויעקב 

 כדלקמן: (,1059 ולייב 5)ט "עשתהסיון ב ח"כיום מ, יה לתקנותיתוספות הראשונה והשנה
  
 תוספת ראשונה"  
 ((4)-)א( ו1ות )תקנ    

 
  בשקלים חדשים   

 מהסכום הנתבע 5%  א5, למעט כאמור בפרט תביעה לסכום כסף קצוב . 5
 כערכו ולא פחות      

  483-מ           
 

 מהסכום הנתבע 5% תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר א. 5            
 כערכו ולא פחות         1שאינה תביעה לפי פרט בין בני הזוג  
 304-מ            

 
 

                         1,891   ני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב,יכל תביעה בעני  . 1 
 לרבות תביעה  לאיזון  משאבים, לפירוק שיתוף,       

   יני רכוש ולמתן חשבונות,ילפסק דין הצהרתי  בענ    
 , יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו    
          א1למעט כאמור בפרט     

 
 106  כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום  א.1 
 שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות         
 תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק         
 יהיו  דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,        
                                    יומספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יה        

 
 

 .   בוטל3           
                
    900      .   התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה4 

    
    996                     קשה לתיקון או ביטול צו ירושהא. ב4    

    
    996                             זבוןיב.  בקשה למינוי מנהל ע4      

 
                                     ין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, י.   תביעה בענ1  
  הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי,        

 זבון  או  מןיתביעה למזונות או מדור מן  הע    
         138                                        ינים אלהיהיורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענ    

 
                                    483                          אםתביעה אחרת לרבות אישור הסכם .   כל 6  

                                           
 .7111, עמ' ט; התשע"8עמ'  ,התשנ"ו ק"ת 1



 

 

 ין או ערעור יאין תביעה תלויה ועומדת בענ    
 , ולמעט יני משפחהיבבית המשפט לענ   
                                               א6אישור הסכם כאמור בפרט    
 

 416                אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני א.  6         
 הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין    
     או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה   
 

 311       תביעה בעניין החזקת ילדים   .ב6        
 

  138         .  בקשה בכתב0     
 

  153                    פני שופטל.  עשיית צוואה 8     
 

   153     )ב( לחוק הירושה68.  הוכחת צוואה לפי סעיף 9     
 

   (נמחק). 50     
 

 לכל עמוד   1.11            אושר מכל מסמך שבתיק בית המשפטהעתק מ  .55
 

                                     לטת רשם, ראש הוצאה לפועלהח.  ערעור על 51    
   153                 ני ירושה כמשמעותו בחוק הירושהייאו רשם לענ      

 
                                   505                לחוק להסדר התדיינויות  3בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף . 53 

 1054-)הוראת שעה(, התשע"הסכסוכי משפחה ב             
   

 
    
 תוספת שניה  
 ()א(4 -)א( ו1)תקנות   

 
 בשקלים חדשים                      
   
               אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה  
 ."10               לתוספת הראשונה 53-ו 8 יםלמעט הליכים לפי פרט  

 
 
 
 
 
 

 (50.6.1059) ט"עתשה סיוןז' ב
 (3-1619)חמ  

 
 
 
 

                                                                                                                   
               

 יגאל מרזל                                                                                                                           
         מנהל בתי המשפט                                                          


