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 תקנות בית המשפט (סדרי הדין בתקופת שביתה או השגתה חלקית
 של עובדים בבתי המשפט), התשמ״א - 1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו ־47 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 / וסעיף 88
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין,  לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז—1967 2

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

;  ״מסמך״ — לרבות כתב בי־דין במשמעותו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג—1963 3

 ״בית־משפט״ — בית המשפט העליון, בית משפט מחוזי, בית משפט שלום;

 ״לשכה״ — לשכת ההוצאה לפועל שליד בית משפט השלום;

 ״רשם״ — כמשמעותו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג—1963.

 2. תקנות אלה יחולו על אותם בתי משפט ולשכות הוצאה לפועל שבהם מתקיימת
 שביתה או השבתה חלקית ובתקופה שבה היא מתקיימת.

 3. (א) נשיא בית המשפט העליון, נשיאי בתי המשפט המחוזיים, השופטים הראשיים
 של בתי משפט השלום או שופטים שהם מינו, וכן ראשי ההוצאה לפועל — כל אחד לגבי
 בית המשפט או הלשכה שבה הוא מכהן — יחליטו מהם סוגי הענינים שבהם יטפל אותו

 בית משפט או אותה לשכה.

 (ב) בענינים שאינם נמנים על אלה האמורים בתקנת משנה (א), רשאי בית
 המשפט או ראש ההוצאה לפועל לדון אם הענין שהובא בפניו אינו סובל דיחוי.

 4. פעולה שמזכיר ראשי של בית משפט או מוציא לפועל או פקיד מפקידיהם מוסמך
 לעשות על פי חיקוק, לרבות על פי תקנות אלה, רשאי לעשותה גם רשם.

 5. תקופה שתקנות אלה חלות עליה לא תובא במנין הימים לגבי חישוב מועד או זמן
 לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת בית המשפט, בהחלטת

 הרשם או בהחלטת ראש ההוצאה לפועל.
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 6. (א) אגרה שיש לשלמה בעד הליך לפי תקנות בית משפט (אגרות), התשל״ו—
 1976 * או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח—1968 >׳, או לפי
 תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז—1976 °, ולא היתד, אפשרות לשלמה
 כאמור בתקנות האמורות, תשולם בקופת בית המשפט מיד לאחר תום התקופה שתקנות

 אלה חלות עליה, ואולם —

 1 ס״ח התשי״ו, עמ׳ 148.
 2 ס״ה התשכ״ז, עמ׳ 116.

 3 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1869.

 4 ק״ת התשל״ו, עמי 2258.
 5 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132¡ ד,,תש״ם, עמי 704.

 6 ק״ת התשל״ז, עמי 510¡ התש״ט, עמ׳ 688.

ל התשמ״א, 3.9.1981 ת 4265א, ד׳ באלו ו נ ק ת  1430א קובץ ה



 (1) אם יש צורך בקביעת שווי ההליך, תשולמ האגרה מיד לאחר קביעת
 השווי;

 (2) אם קבע בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל מועד אחר או
 דרך אחרת לתשלום האגרה, לרבות תשלום בבנק הדואר או בשיק בנקאי
 לפקודת בית המשפט תשולם האגרה במועד ובדרך שקבע בית המשפט, הרשם

 או ראש ההוצאה לפועל.

 (ב), לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי בית •המשפט, הרשם או
 ראש ההוצאה לפועל למחוק את ההליך ויראו את ההליך כאילו לא הוגש, או להאריך את

 הזמן לתשלום האגרה אם מצא טעם מיוחד לכך.

 7. (א) מסמך שחייבים או שמותר להגישו לבית משפט, רואים אותו כמסמך שהוגש הגשת מסמכים
ת המשפט ם לבי י א ו ר ׳ ו ט פ ש ת מ י ו ב ת ו ל א  כהלכה לבית המשפט אם נמסר בדואר רשום ממוען כדבעי א

 את מועד מסירתו לדואר כאמור כמועד הגשתו לבית המשפט.

 (ב) בקשה לדון בענין שאינו סובל דיחוי וכן כל מסמך שיש להגישו לבית
 המשפט הדן בענין על פי תקנות אלה, יש להגישם, על אף האמור בתקנת משנה (א),

 אל המזכיר הראשי של בית המשפט או אל המוציא לפועל, לפי הענין.

 (ג) הוגש מסמך לבית המשפט או שנמסר לדואר והועבר לבית המשפט והמסמך ,
 אינו תקין, ישלח המזכיר הראשי של בית המשפט או המוציא לפועל, לפי הענין, הודעה
 על כך לצדדים וידרוש תיקון הפגם; לא תוקן הפגם תוך שבעה ימים מיום שנמסרה הודעה

 כאמור, יחזיר בית המשפט את המסמך למי שמסרו, ויראו את המסמך כאילו לא הוגש.

ו המצאת מסמכים יקןק א  8. (א) בעל דין, הרשאי או החייב להגיש מסמך לבית המשפט, ועל פי ח
 החלטת בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל חייב להמםר העתק מאותו מסמר לכל
 אדם, חייב בעל הדין, בעת הגשתו של אותו מסמך לבית המשפט או בעת מסירתו לדואר,
 לפי הענין, למסור עותק מן המסמך לכל אדם כאמור, זולת אם בית המשפט או ראש
 ההוצאה לפועל הורה אחרת; רואים את העתק המסמך שנמסר כהלכה לכל אדם כאמור,

 אם נמסר בדואר רשום ממוען כדבעי אל אותו אדם.

 (ב) בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל רשאים לדרוש בכל עת מכל
 בעל דין שהיה חייב למסור העתק המסמך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לו אישור

 מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר ההעתק כאמור.

 (ג) הגיש אדם מסמך לבית המשפט או מסרו לדואר, לפי העגין, והוא חייב למסור
 העתק ממנו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרו, יהא דין המסמך שהוגש לבית המשפט
 או שנמסר לדואר כאילו לא הוגש, כל עוד לא נמסר ההעתק כנדרש, זולת אם קבע בית

 המשפט אחרת.

 ג׳ באלול התשמ״א (2 בספטמבר 1981)
 (חמ 1148—3)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ל התשמ״א, 3.9.1981 1430 ב ת 4265א, ד׳ באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 תקנות בריאות העם (קבורה מחדש) (תיקון מסי 2), התשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת בריאות העם, 1940 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקני,9 1. פסקה (א) בתקנה 9(1) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 21941 — בטלה.

ן ד ך מ ו ו ר  נתאשר. ב
 א׳ באלול התשמ״א (31 באוגוסט 1981) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (חמ 712—3)

ס ט ק ר ש ו ז ע י ל  א
 שר הבריאות

ס׳ 1, עמי 191; ם״ח התש״ם, עמי 3, עמי 157.  1 ע״ר 1940, תו
 2 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמ׳ 610; ק״ח התשל״ז, עמי 493, עמי 863; התשל״ט, עמי 10; התשמ׳׳א, עמי 388.

ל התשמ״א, 3.9.1981 ת 4265א, ד׳ באלו ו נ ק ת  1430 ג קובץ ה

 המחיר 60 אגורות הדשות 2883 — 0334 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


