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1 9 8 1 - ב ״ מ ש ת  תקנות שיקים ללא כיסוי(סדרי דין), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א—11981 (להלן —
, ושאר הסמכויות הנתונות  החוק), סעיפים 46 ו־47 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 2

 לי לפי כל דין, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ערעור לפי סעיף 10 לחוק יוגש לבית־משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא סניף
 הבנק שעליו נמשך השיק נושא הערעור (להלן — סניף הבנק), ושהוא הקרוב ביותר

 לסניף הבנק.

 2. (א) הערעור יוגש בצורת בקשה בדרך המרצה לפי טופס 1 שבתוספת (להלן —
 הבקשה).

 (ב) הבקשה תכלול הרצאה מפורטת של כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם
 מסתמך המבקש.

 3. המשיב לבקשה יהיה הבנק שעליו נמשך השיק שסדרב וכמענו יצויין מען סניף
 הבנק.

 (1) תצהיר מפורט לאימות כל העובדות המשמשות יסוד לבקשה;
 (2) כל מסמך או ראי־ אחרת שעליהם מסתמך המבקש;

 (3) העתק מפניתו של המבקש או של שותף אחר לחשבון אל המשיב בבקשה
 לבטל את הבאת השיק נושא הבקשה במנין השיקים שסורבו, ותשובת המשיב

יה;  לפנ
 (4) העתק מהודעה לפי טופס 2 שבתוספת — אם השיק נושא הבקשה נמשך

 על חשבון משותף.

 5. הבקשה תוגש תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעה לפי סעיף 2(ג) לחוק;
 ואם קיבל המבקש הודעה לפי סעיף 3(ב) לחוק — תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של
 הודעה לפי סעיף 2(ג) לחוק או תוך עשרה ימים מיום ההמצאה לפי סעיף 3(ב) לחוק, לפי

 המאוחר שבהם.

ם השיפוט  מקו

ר ת ערעו ש ק  ג

 צירופים לבקשה 4. לבקשה יצורפו —

 מועד הגשת
 הבקשה

ת המשיב 6. (א) תשובת המשיב תוגש תוך עשרים ימים מהיום שבו הומצאה לו הבקשה. ב י ש  ״

 (ב) לתשובה יצורפו כל מסמך וכל ראיה אחרת שהמשיב מסתמך עליהם.

 (ג) תשובת המשיב אינה טעונה תמיכה בתצהיר. ״

 (ד) לא הגיש המשיב השובה כאמור — לא יורשה להתנגד לבקשה.

, 7. (א) המבקש רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב ו נ י ״ , ב ת  ב
ל המבקש  ש

 (ב) בכתב התשובה לא יעלה המבקש נימוק חדש לבקשה או טענה שבעובדה
 שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות.

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 136.
 2 ס״ח היתשי״ז, עמי 148.
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י  8. הוגשה בקשה רשאי בית המשפט אם נוכח שהשהייה הכרוכה בדיון בבקשה עלןלד, טען• זמנ
 לגרום נזק, ליתן צו זמני על פי צד אחד, עם הוראות ככל שייראה לו; משיב רשאי לבקש

 ביטולו של צו כאמור תוך שלושים ימים מיום שהומצא לו.

ת ד ח ו א  9. בעלי חשבון משותף רשאים להגיש יחד בקשה לגבי אותו חשבון, אף אם בקשתו בקשר, מ
 של כל אחד מהם היא בשל שיק שונה.

 10. היה השיק נושא הבקשה משוך על חשבון משותף — ימציא המבקש לשאר בעלי מבקש-שזתף
 החשבון (להלן — מבקשים־שותפים), העתק מהבקשה בצירוף הודעה לפי טופס 2 בתוספת

 שבו יוזמנו להתיצב ביום שנקבע לדיון בבקשה.

 11. מי שהומצאה לו הודעה לפי תקנה 10 לגבי שיק מסוים רשאי תוך עשרה ימים בקשה של
ת מבקש שותף ו נ ק ך ת י ל ו ח ו י ה ז ש ק ל ב  מיום ההמצאה, להגיש' לגבי אותו שיק בקשת מבקש־שותף; ע

 2(ב) ו־4(1) ו־(2).

ת משיב ב ו ש  12. תשובת המשיב תוגש תוך עשרה ימים מהיום שהומצאה לו בקשת מבקש ־שותף, ת
ף ת ו ש - ש ק ב מ . ל ( ג ) ־  ותחול עליה תקנה 6(ב) ו

 13. מבקש־שותף רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב םתב תשובה. של
ה; על כתב התשובה תחול תקנה 7(ב). מבקש-שותף  עלי

 14. בדונו בבקשה לא ייזקק בית המשפט לנימוק או לראיה שלא הוזכרו בבקשה, בתשובת הגבלה לנימוקים
 המשיב או בכתב התשובה של המבקש או של המבקש־השותף אלא מטעמים מיוחדים

 שיירשמו, או אם הועלו הנימוק או הראיה לראשונה בכתב התשובה של המבקש או של י
 המבקש־השותף.

 15. בקשה, תשובה או כתב תשובה לפי תקנות אלה יוגשו במספר מספיק של עותקים ועותקים
 לשם המצאה לכל אהד מבעלי הדין. •

ו די  16. החלטת בית המשפט בבקשה תהווה מעשה בית דין גם כלפי מבקש־שותף, אף אס ׳מעשה בית-
 לא הגיש בקשה לפי תקנה 11.

י סו  17. (א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 750 שקלים כפקדון לתשלום פקדון לכי
ת משפט ו א צ ו  ה

 הוצאות המשפט.
 (ב) הסכום שיש להפקידו יועלה מדי שנה לפי השינויים שיחולו במדד המהירים

 \ לצרכן שפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן — המדד);

 אם יתברר מתוך המדד שפורסם לחודש ינואר מדי שנה בשנה (להלן — המדד
 החדש), כי המדד עלה לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1982 (להלן — המדד היסודי),

 יוגדל סכום הפקדון באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ג) סכום הפקדון המוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב;
 סכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.

 (ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את סכום הפקדון כפי
 שהוא מוגדל עקב עליית המדד. תחילתה של חובת הפקדת הפקדון המוגדל תהיה ביום 1

 בחודש שאחרי פרסום ההודעה.

ו התשמ״ב, 24.12.1981 371 ת 4298, כ״וז בכסל ו  קובץ התקנ



 18. (א) מבקש ומבקש־שותף המבקשים להזמין את פקיד הבנק המשיב כעד ישלמו
 לבית המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך הזמן שייקבע, סכום כסף להנחת דעתו של

 הרשם או המזכיר הראשי של בית משפט, לכיסוי הוצאותיו של העד.

 (ב) לענין הוצאותיו ושכרו של עד כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות
 תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג—31963, בדבר עד מומחה.

 19. על בקשה לפי תקנות אלה יחולו תקנות בית המשפט (אגרות), התשל״ו—1976 י.

 20. הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג—1963, יחולו בערעור לפי סעיף 10
 לחוק, במידה שאין בהם סתירה לתקנות אלה.

הוצאות ן ?1  פקדו

 שמירת דינים

 תוספת

 בקשה לפי סעיף* 10 לחוק שיקים ללא כיסוי,
 התשמ׳׳א—1981

ס ו פ ו  ט
 (תקנה 2)

 בבית המשפט השלום

 נגד
 1. שם המבקש מספר זהות כמשמעותו בתקנות שיקים ללא כיסוי,

 התשימ״א!—51981.

 2. מען המבקש

 י 3. בחשבון משותף — שמות בעלי החשבון האחרים ומענם :

.1 

.2 

.3 

 4. מספר החשבון שעליו נמשך השיק שסורב

 5. שם הבנק, שם סניף הבנק ומענו

 6. מספר השיק שסורב סמנו השיק בספרות ובמלים

 תאריך סירוב: השיק

 7. נימוקי הבקשה:

 8. רשימת התצהירים, המסמכים והראיות המצורפים לבקשה.

 תאריך

 3 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1869.
 4 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2258; התשמ״א, ענו,׳ 1288.

 5 ק״ת החשמ׳יא, יעמ׳ 1976.
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ס 2 פ ו  ט
 (תקנה 10)

 הודעה למבקש ־שותף!
 בבית המשפט השלום

 ב
 המבקש,

 נגד
 המשיב

 אל: מבקש־שותף

 הואיל והמבקש במשפט שלעיל הגיש בקשה שהעתקה מצורף בזה :

 הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט השלומ ב.

 ביום שעה

 הואיל ובמועד זה תינתן החלטה לענין השיקים נושא הבקשה.

 הנך רשאי להגיש בקשה תוך 10 ימים מיום שהומצאה לך הודעה זו ובה הרצאה של טענותיך.

ם י ס ה נ ש  כ״ד בכסלו התשמ׳׳ב (20בדצמבר 1981) מ
 שר המשפטים

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקרפיונים חיים)

1 9 8 1 - ג ״ מ ש ת  (מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
 אני מצווה לאמור:

י נ י ח  1. המחיר המרבי כולל מע״מ לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה — מ

 (1) , במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי 26.77 שקלים;
 (2) במכירה לצרכן בהנותו של קמעונאי 33.20 שקלים.

ל ו ט ,  2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקרפיונים חיים) (מס׳ 2), ב
 התשמ׳׳ב—21981 — בטל.

ו י י ח  3. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בכסלו התשמ״ב (2 בדצמבר 1981). ״

ך י ל ר ה א ח מ  י״א בכסלו התשמ״ב (7 בדצמבר 1981) ש
' שר החקלאות 3 ־ 1 9 ""  י

 1 ס״ח התשי״ח, ע«׳ 24.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 356.

ו התשמ״ב, 24.12.1981 373 ל ס כ ת 4298, כ״ח ב ו נ ק ת  קובץ ה



1 9 8 ו - ג ״ מ ש ת  צו המועצות המקומיות (א) (הוד השרון) (תיקון), ה

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1
 לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי׳׳א•—1950 2, במקום פרט
 (פג) יבוא:

 ״(פג) המועצה המקומית הוד השרון.

 תאריך הקמתה: ז׳ בכסלו התשכ״ה (12 בנובמבר 1964).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 6407 עד 6413, 6442 עד 6446, 6454, 6455, 6456, 6555, 6562, 6565
 עד 6567, 6572, 6573, 6652, 6653, 6657, 6662 — בשלמותם.

 6453 פרט להלקות 1, 27, 33 עד 43 וחלק מחלקות 22, 23 (דרכים)
 כמסומן במפת תהום המועצה המקומית הוד השרון הערוכה בקנה מידה
 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״א בתמוז התשמ״א (13 ביולי
 1981) וש־עתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד
 הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית הוד השרון

 (להלן — המפה).
 6561 פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

 6563 פרט לחלק מהלקה 21 הדרום מערבי כמסומן במפה ;
 6564 פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

 6574 פרט להלקות 13 עד 16, 23 עד 25 והלק מחלקה 12 כמסומן במפה;
 6656 פרט לחלקות 9, 23, 24, 35 עד 44 בשלמותן ופרט לחלקי חלקות

 1, 2, 5 עד 8, 20 עד 22, 25 עד 27, 31 עד 34 ו־45 כמסומן במפה;
 6660 פרט לחלקה 10 וחלק מהלקות 4 ו־129 כמסומן במפה;

 6661 פרט לחלקות 1, 5, 6, 10, 12, 13 ו־15 בשלמותן.

 החלקות: 31 עד 33, 36, 113 עד 115 בשלמותן והלק מחלקה 87 כמסומן במפה
 בגוש 6447;

 3, 23, 26, 30, 41, 49, 50, 53, 54, 138, 141, 146, 149, 152 עד 169,
 171, 192, 195, 200, 201, 204 עד 206 בשלמותן, חלקי חלקות 81, 82

 (דרכים), 172,143 כממומן במפה בגוש 6448;
 3, 8 עד 10, 12, 107 עד 112, 137, 138, 208 עד 210 וחלק מחלקה 54

 (דרך) כמסומן במפה בגוש 6449 ;
 44, 45, 49, 63, 168 עד 172, 174 (דרך), 180, 182 עד 185, 194 עד
 196 (דרך) וחלקי חלקות 53, 55 (דרכים), למעט רצועה צפונית מחלקה
 55 (דרך) ברוחב 4 מ׳ הגובלת עם חלקות 173, 122, 135 עד 138 בגוש

 6451 כמסומן במפה;

י מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256. נ  1 די
 2 ק״ת התשי״א, עמ׳ 178; התש״ם, עמ׳ 1281.

ו התשמ״ב, 24.12.1981 ל ס נ ת 4298, כ״ח ר ו  קוהץ התקנ



 הרצועה הדרומית של חלקה 60 (דרך) ברוחב 6 מ׳ בגוש 6452 למעט
 חלק מאותה חלקה 60 (דרך), הגובל עם חלקה 1 בגוש 6153 כמסומן

 במפה;
 2 עד 7, 14, 18 (דרך), 19 וחלקי חלקות 15, 17 (דרכים) בגוש 6549

 כמםומן במפה;
 חלק מהלקה 2 כמסומן במפה בגוש 6560 ;

 2 עד 4 והלק מהלקה 1 בגוש 6575 כמסומן במפה;
 27, 32 בשלמותן וחלקי חלקות 1 עד 1, 6 עד 12, 18 עד 20, 22 עד 26

 י כמסומן במפה בגוש 6654 ;

 חלק מהלקה 21 בגוש 6655 כמסומן במפה; 2, 3 וחלק מחלקות 1, 4, 5,
 10,7 ו־19 כמסומן במפה בגוש 6658 ;

 11 כמסומן במפה בגוש 6659 ;
 15 וחלקי חלקות 10,9 (דרך) בגוש 7517 כמםומן במפה;

 9, 13 עד 66 וחלק מחלקה 11 (דרך) כמסומן במפה בגוש 7518.״

 י״א בתמוז התשמ״א (13 ביולי• 1981)
 וחמ 269—3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דחם השרון, תיקון),

9 ו 8 1 - ב ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה לאמור:

ה פיט(ני) ק י  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958 ־, ת
/ בתופפוז הראשונה _ • < . . _ 

 בפרט (נד) —
 (1) במקום הפסקה המתחילה במלים ״בפרט זה, ״מפה״״ והמסתיימת במלים
 ״ובמשרד המועצה האזורית דרום השרון״ יבוא ״בפרט זה, ״מפה״ — המפה של
 דרום השרון הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ט באדר
״ד בחשון התשמ״ב (11  ה תש ״ם (17 במרס 1980), וכפי שתוקנה ונחתמה ביום י
ה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד  בנובמבר 1981), ושהעתקים ממנ

 הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה האזורית דרום השרון״.

 (2) במקום השטח המתואר לצד הישוב כפר מל״ ל יבוא:

 ״החלקות 1, 7 עד 22, 24, 25, 27, 29, 30, 37 עד 49, 51 עד 60, 65, 89, 94 עד
 99, 103, 116 עד 127, 87 פרט לחלק ממנה המשמש לדרך, 90 פרט
 לאותו חלק הגובל עם חלקות 4 עד 6, חלק מחלקה 91 (דרך) הגובל עם

 חלקות 1 ו־103 בגוש 6447 כמםומן במפה;

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1256; התש״ם, עמי 1273; עמי 2064.
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 1, 4 עד 7, 9 עד 13, 17, 19 עד 22, 25, 27 עד 29, 31, 32, 35 עד 40,
 42 עד 48, 51, 52, 55, 75, 80, 82, 83, 139״ 140, 144, 145, 189, 190,
 191, 193, 194, 196, 197, אותו חלק מחלקה 81 (דרך) הגובל עם חלקות
 31, 32, 37, 38; מחצית הלקה 142 (דרך) לכל אורכה כמסומן במפה;

 חלק מחלקה 143 המסומן במפה; חלק מחלקה 146 (דרך) הגובל עם
 חלקות 40, 42 עד 44, 80, 145 בגוש 6448 כמסומן במפה;

 4 עד 7 וחלק מחלקה 54 (דרך) הגובל בחלקה 4 והלק מחלקה 57 (דרך)
 הגובל בחלקות 61, 64, 67 ו־70 בגוש 6449 כמהומן במפה; 27, 29, 30,

 156,38,33,32 עד 158 בגוש 6451.״

ג ר ו ף ב ס ו  י״ד בחשון התשמ״ב (11 בנובמבר 1981) י
« . .  (חמ 702—ג) .

 שר הפנים

 תיקון טעות

 בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשמ״א—1981, שפורסמו בקובץ
 התקנות 4275, התשמ״א, עמ׳ 1580, בתקנה 1 —

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״110״ צ״ל ״109א״;

 (2) בגוף התקנה, במספר התקנה שהוספה, במקום ״110״ צ״ל ״109א״.

 י״ז בכסלו התשמ״ב (13 בדצמבר 1981)
 (חמ 1450—3)

 תיקון טעות

 בתקנות סדר הדין הפלילי (פגישת עצור עם עורך דין), התשמ״ב—1981, שפורסמו
 בקובץ התקנות 4292, התשמ״ב, עמ׳ 326, בתקנה 2, אחרי ״הפגישה״ צ״ל ״בהקדם

 האפשרי״.

 י״ז בכסלו התשמ״ב (13 בדצמבר 1981)
 (חמ 1477—3)

 תיקון שעות דפוס

 בתקנות סדר הדין הפלילי (פגישת עצור עם עורך דין), התשמ״ב—1981, שפורסמו בקובץ
 התקנות 4292, התשמ״ב, עמ׳ 326, בדישה, במקום ״27א(1)״ צ״ל ״27א(0״.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים
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