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 2023הוצאה לפועל  –טבלת אגרות 

 פירוט סכום האגרה  סוג פעולה נושא #

פתיחת  1

 תיק 

     מגובה השטר 1.25%תשלום אגרה בסך  -מסלול רגיל פתיחת תיק שטרות

 .₪( 177)או מינימום                    

)או  המעודכן מגובה החוב 1.25% - במסלול מקוצר

 .לניהול התיק 70₪בצירוף ,  (₪ 203מינימום 

2  תיק פסק דין כספי 

 תיק תביעה סכום קצוב 

  כביש אגרהתיק חוב  

 משכון לסוגיו תיק 

 מגובה החוב 1%תשלום אגרה בסך  - מסלול רגיל

 .( ₪ 102 מינימוםהמעודכן, )או 

 )או מינימום  ןהמעודכ מגובה החוב 1% - במסלול מקוצר

 לניהול התיק ₪ 70בצירוף (  119₪

דין להחזרת -לביצוע פסקבקשה  3

 מיטלטלין

 ₪ 102 בסך תשלום אגרה

 .₪ 203תשלום אגרה בסך  צו עשה-תיק פסק דין 4

אם פסק הדין כולל בתוכו הן חיוב כספי והן צו  -הערה

שתחושב  , עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי

 בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.

מהשווי  1%אגרת פתיחת תיק על סך  - הרגילבמסלול  תיק מזונות 5

 יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק(. 1%בעת התשלום )

  – במסלול מזונות

  מהשווי בעת התשלום  1%אגרת פתיחת תיק בסך

 יקוזז מהתקבולים עתידיים בתיק(. 1%)

 69 - התיק במסגרת שיינקטו הליכים עבור האגר  ₪

 ובכל השנייה ומהשנה.  התיק פתיחת בעת שייגבו

 .₪ 64 בסך זו אגרה תגבה, שאחריה שנה

6 

 סכום

האגרה 

במועד 

פתיחת 

 התיק 
 

 בתיקים

 שנפתחו

בתקופת 

הוראת שעה 

קורונה  –

החל 

מתאריך 

24.09.2020 

ועד לתאריך 

24.03.2022  

 ₪  60 - רגיל מסלול פתיחת תיק שטרות

 לניהול התיק ₪ 64בצירוף ₪,  60  - במסלול מקוצר

7   פסק דין כספיתיק 

 קצוב סכום תביעה תיק 

 חוב כביש אגרה  תיק 

 ₪. 60  - רגיל מסלול

 לניהול התיק ₪ 64בצירוף ₪,  60  - במסלול מקוצר

 החוב מגובה 1%אגרת פתיחת תיק על סך  תשלום משכון לסוגיו  תיק 8

 לסכום מינימום(₪  93המעודכן )או השלמה של 

דין להחזרת -בקשה לביצוע פסק 9

 מיטלטלין

 ₪  93 בסך אגרה תשלום

 .₪ 185תשלום אגרה בסך  צו עשה-תיק פסק דין 10

אם פסק הדין כולל בתוכו הן חיוב כספי והן צו  - הערה

עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי,  שתחושב 

 בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.

מהשווי  1%אגרת פתיחת תיק על סך  - במסלול הרגיל תיק מזונות 11

 יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק(. 1%בעת התשלום )

 

  – במסלול מזונות

 התשלום בעת מהשווי 1% בסך תיק פתיחת אגרת 

 (.בתיק עתידיים מהתקבולים יקוזז 1%)

 64 - התיק במסגרת שיינקטו הליכים עבור האגר  ₪

 ובכל השנייה ומהשנה.  התיק פתיחת בעת שייגבו

 .₪ 60 בסך זו אגרה תגבה, שאחריה שנה

 

http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A
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 פירוט סכום האגרה סוג פעולה נושא #

12 

 השלמת

 אגרה

 
בתיקים  

שנפתחו 

בתקופת 

הוראת שעה 

קורונה  –

החל 

מתאריך 

24.09.2020 

ועד לתאריך 

24.03.2022 

חייב לא שילם את החוב במועד תידרש המקרים בהם ב פתיחת תיק שטרות
 להשלים אגרת פתיחת תיק לפי הפירוט הבא: 

 1.25%סך של  ל האגרה סכום השלמת -מסלול רגיל

 לסכום מינימום(₪   162)או השלמה של   מגובה השטר

  1.25%השלמת סכום האגרה לסך של   - במסלול מקוצר

לסכום ₪   162המעודכן  או השלמה של  מגובה החוב

 נימום(מי

13  תיק פסק דין כספי 

 קצוב סכום תביעה תיק 

 חוב כביש אגרה  תיק 

 

חייב לא שילם את החוב במועד תידרש המקרים בהם ב
 להשלים אגרת פתיחת תיק לפי הפירוט הבא: 

 1%השלמת סכום האגרה לסך של     - מסלול רגיל

לסכום  ₪ 33של  השלמההמעודכן, )או  מגובה החוב

 מינימום( .

 1%השלמת סכום האגרה לסך של    - במסלול מקוצר

לסכום  ₪ 33של  השלמההמעודכן או  מגובה החוב

 .מינימום(

בקשה  14

להעתק 

נאמן 

למקור, 

שאילתות 

 ותדפיסים

 לכל עמוד. אגורות 30 -ואילך 30-מהעמוד ה תדפיסים

אישור העתק מסמך מהוצאה לפועל  15

 כמתאים למקור

 לכל עמוד ₪ 4

לרבות הדפסת מסמך  שאילתה 16

 ממחשב הוצאה לפועל

5 ₪ 

 

 

17 

הליכים 

 ועיקולים

 
 

  עיקול צד ג' במדיה מגנטית

 חברת אשראי( ופ"ג/ק בנק/ חברת ביטוח/)

 לכל גורם  ₪ 8

 פטור. עיקול רכב במשרד הרישוי 18

 פטור. עיקול מקרקעין  19

)כולל החזר הוצאות עבור פריצת דלת, החלפת  ₪ 6,475 פינוי מקרקעין  הליך 20

מנעול, משאית אחת, סבלים והובלה וארבעה שוטרים 

 בשכר( 

 הוצאות נסיעהבתוספת ₪  208 עיקול מיטלטלין 21

 בתוספת הוצאות נסיעה₪  208 מסירת הודעת פינוי 

 *  ₪ 600 עד הוצאת מיטלטלין )ביצוע הליך מלא( 22

 * ₪ 2,100 עד כולל גרר(תפיסת רכב )לא  23

בהגשת  האגרה מתשלום ה/פטור הזוכה -  ₪ 245 תיקי מזונות -צו מאסר  24

 מתקבולים עתידיים בתיק.. התשלום יקוזז הבקשה

 ₪  186 צו הבאה 25

 ₪ 2 )כתובת(  הליך עבור מידע 26

 )תלוי בגורם(₪     3-5 הליך עבור מידע שאינו כתובת 27

חתימה על  28

 תצהיר

 ₪  52 תצהיר

29 
 חדלות

 פירעון

 

לפתיחת הליכי חדלות פירעון  בקשה

 על ידי בעל החוב 

 טרם הגשת הבקשה. תשולם₪  900בסך  אגרה

 .הנשייה קופת מנכסיי תשולם ₪ 574 בסך האגרה יתרת

 ידי לאגרה בעד הגשת תביעת חוב ע 30

 נושה

  ₪ 32אגרה בסך  תשלום

 ת.הוצאות בסכום גבוה יותר עקב נסיבות מיוחדו* מנהל הלשכה רשאי לאשר 

http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A

