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                                                      בשקלים חדשים אגרה                                                                                               

 שלוםבית משפט 

                       מהסכום הנתבע כערכו  5.2%                              תביעה לסכום כסף קצוב .1
 758 -מ פחות  אבעת הגשת התובענה ול

 6,841   2תביעה לפי תקנה  .5

 255  א 2א.     תביעה לפי תקנה 5

  625              3 תביעה לפי תקנה .3

 1,558  תביעה אחרת .4

 8,552  ובענה ייצוגיתת א.4

 3,536  חלקה הראשון של האגרה בתובענה ב.4

 (1א)א()5ייצוגית לפי תקנה  

 541  3תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה  .2

 416   בר"ע( וערעור על –להלן בקשת רשות ערעור )    א.   2

 החלטת ראש הוצאה לפועל           

 625  א2מעט בערעור כאמור בפרט ל ערעור או ערר .6

 548  שהיא אחת מאלה: בקשה  .5

 לתקנות סדר הדין האזרחי; 534אבעיה לפי תקנה  ( 1)

  ;1568-לחוק הבוררות, התשכ"ח 8מינוי בורר לפי סעיף  ( 5)

 ;1555-לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב 15לפי סעיף פינוי  אישור הסכם ( 3)
 

 בית משפט מחוזי

מהסכום הנתבע כערכו בעת  5.2% תביעה לסכום כסף קצוב .8
מהסכום  1%-הגשת התובענה ו

שמעל  הנתבע בעבור כל סכום
 שקלים חדשים 54,525,245

 45,525  2תביעה לפי תקנה  .5

  551  א2א.     תביעה לפי תקנה 5

 1,125  3תביעה לפי תקנה  .15

 3,153  תביעה אחרת .11

 16,151  תובענה ייצוגית א.11

                                           
 .558; התשע"ז , עמ'555ק"ת התשס"ז, עמ'  1



 

 

 2,266  חלקה הראשון של האגרה בתובענה ב.11

 (1א)א()5ייצוגית לפי תקנה  

 455  על החלטת ביניים של בית משפט שלום בר"ע .15

 256  בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט לענייני א.15

 2א, 5א, 1ה שעניינה תביעה כאמור בפרט משפח 

 ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט 6או  

 1552-לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו 

  

 455  בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות .13

 .     )נמחק(14

             )נמחק(.     12

 1,454  ערעור על פסק דין של בית משפט שלום .16

 בעד כל תובענה שבשל 25               השלום שהוגש ערעור על החלטת נשיא בית משפט א.  16

 העברתה לבית משפט אחר מוגש                                                 ( לחוק      3)ב()45לפי סעיף           

      ערעור                                                                                                        

 628  של בית המשפט לענייני ערעור על פסק דין  ב.16

 2א, 5א, 1בפרט  משפחה שעניינו תביעה כאמור  

 ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט 6או  

   1552-לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו 

 556  ערעור אחר או ערר .15

 

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

 455  שהיא אחת מאלה: בקשה  .15

 לתקנות סדר הדין האזרחי; 534אבעיה לפי תקנה  ( 1)

  ;1568-לחוק הבוררות, התשכ"ח 8מינוי בורר לפי סעיף  ( 5)

 ;1555-לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב 15לפי סעיף פינוי אישור הסכם  ( 3)
 

 בית משפט לענינים מינהליים

 

 1,555  א55, למעט בעתירה כאמור בפרט עתירה מינהלית .55

 לתוספת הראשונה 35ת, כאמור בפרט מינהלי תירהע .א55

 לחוק בתי משפט לעניניים מינהליים, שעניינה פיטורין          

 שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, או          

 לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור          

 של שוטר או סוהר מן החיל בכל אחד מאלה:         

 )א( התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות        

 משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;              

      6לפי פרט סכום האגרה  רשעה בבית משפט בביצוע עבירות פלילית)ב( ה        
 

 1,454. ערעור מינהלי                                                                                   51

מהסכום הנתבע כערכו בעת  5.2% תובענה מינהלית .55
מהסכום  1%-הגשת התובענה ו

שמעל  כוםהנתבע בעבור כל ס



 

 

 שקלים חדשים  54,525,245

 1,812  תובענה ייצוגית נגד רשות א.55

 56  עתירת אסיר .53
 

 בית המשפט העליון

 

 1,815  עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק .54

בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או  .52
                                                                                                   455  אסיר או עציר ה בעתירתבר"ע על החלט

בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או  .56
 1555       עתירה לדיון נוסף

 3554       ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי .55

 

     

  ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור .58
 ר קבלת רשות( או דיון נוסף )לאחר קבלת )לאח

יש להשלים את סכום   לדיון נוסף(                                                      העתירה  
 הבר"ע לסכום בעבור ערעור

 1555  ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון .55

 שהוגש לפיערעור על החלטת מנהל בתי המשפט    א.55

  בעד כל תובענה שבשל 53                                ( לחוק                            3א)ג()58סעיף           

 העברתה לבית משפט אחר מוגש                                                                                                       

 ערעור                                                                                                       

 1,815  ערעור אחר או ערר .35

 1555  ערעור על החלטה בענין פסלות שופט .31
    

    כללי

 

 48  עשיית תצהיר .35

 455  12סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה  .33

 515  שלום סכום לניכוי בבית משפט .34

 1,513  סכום לניכוי בבית משפט מחוזי .32

 "32  בקשה בכתב בהליך אזרחי . 36
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