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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק לצופנים
ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ח  במערכת מדמית), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6!ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר: להלן — החוק), אגי מצווה לאמו )  התשי״ח—1957 י

 1. בצו זה —

ת; י  ״גז״ — גז נפט מעובה או גז טבעי, המסופק באמצעות מערכת מרכז

ת;  ״מערכת מרכזית״ — מיתקן המשמש להולכת גז למספר יחידות נפרדו

; ז  ״צרכן״ — צרכן של ג

ולת;  ״ספק״ — מי שעסקו או חלק מעסקו מכירה או הספקה של גז לז

;  ״מוגה״ — מונה המודד את כמות הגז שצורך הצרכן

 ״המחיר״ — מחיר גז שנקבע בחיקוק;

; ז  ״מקדמת מימון״ — תשלום על חשבון האספקה השוטפת של ג

ית; ^  ״מקדמת מלאי״ — תשלום בשל מלאי של גז המיועד לשימוש במערכת המרכז

 ״ריבית״ — ריבית פשוטה.

ד גז שצרך, לגבי תקופה של כחדשיים ע  2. (א) ספק רשאי להגיש לצרכן חשבון י
 שקדמה לקריאת המונה האחרונה כשהוא מבוסס על קריאת המונה בפועל, לרבות מקדמת

 מימון (להלן — החשבון).

 (ב) חל שינוי במחיר הגז בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחס החשבון, יראו
 את הצריכה כאילו התחלקה באופן שווה לכל יום בתקופת החשבון והצרכן יחוייב לשלם
נוי ואת המחיר החדש בעד הימים למן  את המחיר הקודם בעד הימים שלפני יום השי

(להלן — מחיר הגז המשוקלל). י ו נ  יום השי

 3. (א) ספק רשאי לגבות מצרכן בכל חשבון מקדמת מימון בשיעור של 92%
; מקדמת המימון תחושב על בסיס מחיר ן  מכמות הגז שנצרך בפועל על פי אותו חשבו

 הגז המשוקלל בתקופת הצריכה.

 (ב) ספק רשאי לגבות מצרכן המצטרף למערכת מרכזית מקדמת מימון בסכום
 שלא יעלה על מחירם, ביום התשלום, של 7 מ״ ק של גז מהסוג המסופק באמצעות אותת

 מערכת.

 (ג) הודיע הצרכן, שביקש להפסיק את האספקה בהתאם לסעיף 7, על רצונו
 לחדש את האספקה וטרם חלפו 60 ימים מיום ההפסקה עד יום הבקשה לחידוש אםפקה^
 רשאי הספק לגבות מהצרכן מקדמת מימון בגובה 92% מכמות הגז שצרך הצרכן בפועל
 בתקופת החשבון האחרון שהוגש לו לפני שביקש להפסיק את האספקה, לפי מחיר הגז

 ביום הגשת הבקשה לחידוש האספקה.

 (ד) מקדמת המימון תוחזר לצרכן בערכה הנקוב בחשבון שלאחריו, ותקוזז כנגד
 כל חיוב המופיע באותו חשבון.

 (ה) נותרה יתרת זכות לטובת הצרכן, רשאי הספק, לפי בחירתו, להחזיר את
 היתרה כולה באמצעות המחאה לתשלום מידי שתצורף לחשבון האמור בסעיף קטן (ד)
 או להצמיד את סכום היתרה למחיר הגז ולקזזה כנגד כל חיוב המופיע בכל חשבון
 שלאחריו עד לסילוקה; הצמדה כאמור תהיה למחירו המשוקלל של גז בתקופת כל חשבון.

ת ו נ ו  חשב
 צריכת גז

ן ת מימו מ ד ק  מ

 1 ס״וז התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
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ת מלאי מ ד ק  מ

ת פיגורים בי  רי

ת אספקה ק ס פ  ה
ם י אי־תשלו ל ג  ב

!  חשבו

ת אספקה ק ס פ  ה
 לפי בקשת

 הצרכן

ת החשבון נ ו כ ת  מ

בית ספקים  רי

 4. ספק רשאי לגבות מצרכן המצטרף למערכת מרכזית מקדמת מלאי, למעט בעד
 מלאי גז טבעי, בסכום השווה למחירם של 12.2 ק״ג גז, לפי מחירם כיום חתימת חוזה

 האספקה בין הצרכן לבין הספק.

 5. (א) ספק רשאי לגבות מצרכן ריבית פיגורים על חשבון שלא שולם במועדו,
 כולו או חלקו, בשיעור שלא יעלה על 5% לכל 7 ימים או חלק מהם, ההל ביום ד,־ 11

 מיום משלוח החשבון לצרכן, בתנאי שתאריך המשלוח יודפס על החשבון.

 (ב) שינוי בשיעור הריבית יהיה לפי היתר מאת מנהל מינהל הדלק, בהתאם
 לפרק שני 1 לחוק.

 6. (א) ספק רשאי להפסיק את אספקת הגז אם לא שילם צרכן את החשבון, שנשלח
 למענו, עד ליום ה־35 לאחר משלוחו, בלי הודעה מוקדמת לצרכן, ובלבד שהספק יודיע

 לצרכן על גבי החשבון כי אי־פרעונו תוך 35 ימים יגרור אהריו הפסקת אספקת הגז.

נו של  (ב) בחר הספק לתת הודעה מוקדמת על ידי •הצמדת הודעה על דלת מעו
ן או משלוחה בדואר רשום, רשאי הספק לחייב את הצרכן בסכום שלא יעלה על כ ר צ ה  ן
, ביום התשלום, של 0.5 מ״ק גז מהסוג שסופק, ובלבד שההודעה המוקדמת הוצמדה רו  "מחי

 או נשלחה 20 ימים לפחות לאחר משלוח החשבון לצרכן.

 (ג) גבה הספק את החשבון במעונו של הצרכן במועד בו היה זכאי להפסיק את
 האספקה ובטרם שביצע את ההפסקה, רשאי הוא לחייב את הצרכן בסכום שלא יעלה

 על מחירם, ביום התשלום, של 4 מ״ק של גז מהסוג שסופק.

 (ד) ספק רשאי לסרב לחדש אספקה שהופסקה לפי סעיף זד, עד שהצרכן שילם
ת החשבון, את הריבית שהצטברה עליו ואת הסכום שחייב בו לפי סעיפים קטנים  א

 (ב) ו־(ה).

 (ה) בעד חידוש אספקה שהופסקה לפי סעיף זה, רשאי ספק לגבות מצרכן סכום
 שלא יעלה על מחירם ביום התשלום, של 5 מ״ק של גז מהסוג שסופק.

 7. (א) הודיע הצרכן לספק על רצונו להפסיק את האספקה, יחזיר הספק לצרכן את
 יתרת מקדמת המימון בערכה האמור בסעיף 3(ד) או (ה) לפי הענין, ולצרכן ששילם
 מקדמת מלאי — את הסכום השווה למחירם של 12.2 ק״ג גז לפי מחירם ביום ההפסקה,
 בניכוי התשלומים המגיעים מהצרכן לספק בשל צריכת הגז עד למועד ההפסקה; ההחזר

 יתבצע תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ההפסקה.

ך 14. ימים כאמור, ישא ריבית בשיעור הנקוב ו  | (ב) סכום שלא הוחזר לצרכן ת
 בסעיף 5(א) או שהותר כאמור בסעיף 5(ב), לפי העוין, מהיום ה ־15 ועד החזרתו בפועל,

 ובלבד שהחזר יבוצע תוך 35 ימים מיום קבלת ההודעה על ההפסקה.

 8. החשבון יהיה במתכונת המופיעה בתוספת.

 9. (א) סכום שנגבה מצרכן בחשבון שלא בהתאם לצו זה או שלא הוחזר לצרכן
 בהתאם לצו זה ישא ריבית בשיעור הנקוב בסעיף 5(א) או שהותר כאמור בסעיף 5(ב),

 לפי הענין, מיום שנגבה או מיום שצריך היה להחזירו ועד ההחזר בפועל, לפי הענין.

ן באות לגרוע מהאחריות הפלילית או האזרחית נ  (ב) הוראות סעיף קטן (א) אי
 של ספק המפר צו זה או מהעונשים שניתנים להפעלה נגדו או מהתרופות העומדות לצרכן

 לפי כל דין.
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י 10. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד צריכת גז המסופק במערכת י ט י  נ

 מרכזית), התשמ׳׳ג—1983 2 (להלן — הצו הקודם) — בטל.

 ""'יי׳ 11. תחילתו של צו זה ביום ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984) ותחולתו על חשבונות
 בעד גז שנצרך החל ביום תחילתו.

י 12. (א) עומדת לזכות צרכן לפני תחילתו של צו זה יתרת זכות בשל מקדמת מימון, נ ע ת מ ראו  הו

 יומר סכום היתרה למ״ק של גז, לפי המחיר שהיה בתוקף ביום ה׳ בתמוז התשמ״ד (5
 ביולי 1984), של סוג הגז שסופק והצרכן יזוכה בחשבון הראשון שיוצא לפי צו זה בסכום
 השווה למחירה ביום הוצאת החשבון של אותה כמות גז; נשארה יתרת זכות, יחולו

 הוראות סעיף 3(ה).

 (ב) סכום אחר העומד לזכות צרכו מכוח הצו הקודם לפני תחילתו של צו זה,
 יוחזר לו בחשבון הראשון שיוצא לפי צו זה; סכום ההחזר יהיה צמוד למדד המחירים
 לצרכן כאשד המדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום בו היה על הספק להחזיר

^ ^ ו ב ש ח  את הסכום לפי הצו הקודם והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע ביום הוצאת ה
^ ר ז ח ו  הראשון לפי צו זה; עולה הסכום האמור על סכום החיוב לפי החשבון האמור, י

 ההפרש בהמחאה לתשלום מיידי שתצורף לאותו חשבון.

 חוסמת
 (סעיף 8)

 פני החשבון

 שם החברה ומענה
 שם הצרכן מס׳ המונה

 המען תאריך המשלוח

.. תאריך אחרון לתשלום. .  מס׳ הצרכן.

) (ה) (י) (ז) י  (א) (ב) (ג) (

 הסכום
 (כשקלים)

קלל ר משו  מחי
 למ״ק ללא מע״מ
ן ת החשבו פ ו ק ת  ב
 בשקלים — ראה

 סעיף 3 על גב
ן  החשבו

 סה׳׳כ כמות
ת פ ו ק ת  שנצרכה ב
ן (במ״ק)  החשבו

 תאריך הקריאה
ת י ח כ ו נ  ה

 קריאה נוכחית
נה  של המו

 תאריך
 הקריאה

 קריאה קודמח
 של המונה

 92% מקדמה על חשבון אספקה שוטפת (ללא מע״מ)

 החזר מקדמה מחשבון קודם (ללא מע״מ)

 שונות חובה, או זכות (ללא מע״מ)
 (לפירוט סיבת החיוב או הזיכוי ראה גם סעיף 4 על גב החשבון)

 סה״כ חובה; או זכות (ללא מע״מ) (ראה סעיף 4 או 5 על גב החשבון)

 מע״מ חובה או זכות

 סה״כ לתשלום או החזר (כולל מע״מ)

 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1199¡ התשמ״ד, עמ׳ 534, עמ׳ 713 ועמי 889.
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 גב החשבון

: ת ו ר  ה ע
 (1) אי־תשלום במועד הנ״ל יגרור תשלום ריבית של 5% לכל 7 ימים או חלק מהם.

 (2) אי־תשלום החשבון עד ליום ה־35 מתאריך המשלוח הג״ל יגרור הפסקת אספקת הגז
 ללא התראה.

 (3) ׳ מחירי הגז בתקופת החשבון:

 מתאריך עד תאריך
 מחיר במ״ק ללא מע״מ

 (בשקלים)

1 

2 

3 

4 

 )(4) יתרת זכות מחשבון קודם

 הסכום
 (בשקלים)

קלל  מחיר משו
 (בשקלים)

ן קודם ו  יתרת זכות מחשב
 (במ״ק)

 (5) חישוב יתרת זכות בחשבון הנוכחי מומרת למ״ק:

 סה״כ יתהת זכות
 במ״ק

ן  מהיר לפי החשבו
 ללא מע״מ (בשקלים)

 סכום הזיכוי
 (בשקלים)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האנרגיה והתשתית

״ט בתמוז התשמ״ד (19 ביולי 1984)  י
 (חמ 565—3)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון מסי 6), ה  ן תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: ן תקנות אלה  התשכ״ח—1968 !, אני מתקי

ן תקני, 6א קו , במקום ״87,566 תי  1. בתקנה 6א לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי״ד—1954 2

 שקלים״ יבוא ״125,831 שקלים״.

ה י י ה  2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בתמוז התשמ״ד (25 ביולי 1984). ת

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 כ״ ב בתמוז התשמ״ד (22 ביולי 1984)
 (חמ 185—3)

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 647¡ התשמ״ד, עמי 1476.
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ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי) (תיקון), ה

 ״הצמדת התעריף
 למדד המתירים

 לצרכן

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הדין, התשכ״א—1961 !,
:  מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה

 1. במקום סעיף 1א לכללי׳ לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), התשל״ז—1977 2
א: בו  (להלן — הכללים), י

 1א. (א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה
ה (להלן — ל כל שנ י 1 באוקטובר, 1 בינואר, 1 באפריל ו־1 ביולי ש נ פ  ל
י המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש יוני 1984  המדד החדש) כ
 שפורסם ביום 15 ביולי 1984 (להלן — המדד היסודי), יבוא במקום
 כל סכום קבוע שנקבע בתוספת לכללים אלה, בין כשכר מינימלי ובין
ל באופן יחסי לשיעור העלית ד ג ו ר מינימלי, סכום מ כ  כיסוד לחישוב ש
לת אם המועצה הארצית ו , ז י ד סו ת המדד הי מ ו ע ד החדש ל ד מ  של ה

 החליטה אחרת. ^

ל שכר שנקבע כאחוז מסכום ת התעריף לא. תחול ע ד מ צ  (ב) ה
 קבוע.

ף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב י ע ס ם מוגדל כאמור ב  (ג) כל סכו
ה של 100 שקלים., ל פ כ  שהוא מ

 (ד) המועצה ׳הארצית תפרסם ברשומות את החלטתה, לפי סעיף
ו את המקדם שבו יש להכפיל את הסכומים הנקובים בתוספת,  זה א
 כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף קטן (א), ותחילתו
ד כאמור תהא במועדים האמורים ד מ  של התעריף המוגדל עקב עליית ה
ם מיום הפרסום, לפי המאוחר.״ מי  בסעיף קטן (א), או בתום חמישה עשר י

א: בו  במקום התוספת לכללים י

ת פ ל ח  ה
 סעיף 1א

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת

ם, ט שלו פ ש ת מ י לל ב כו הם ( תי ו ל דרג ל כ ט ע פ ש ת לבתי מ ו י פ ס ת כ ו ע י ב  ו. ת

( ם י ר ח נלימ א י וטריבו ז ט מחו פ ש ת מ י  ב

ת השכר בשקלים רו  השי

 15% מסכום התביעה
 10% מסכום התביעה ולא פחות מ״47,000

 שקליט

 8% מסכום התביעה ולא פחות מ־78,000
 שקלים

 6% מסכום התביעה ולא פחות מ־200,000
 שקלים

 (א) עד 320,000 שקלים

 (ב) עולה על 320,000 שקלים ואינה עולה
 על 780,000 שקלים

 (ג) עולה על 780,000 שקלים ואינה עולה
 על 3,120,000 שקלים

 (ד) עולה על 3,120,000 שקלים ואינה עולה
 על 7,800,000 שקלים

 1 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 178.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1709; התשל״ח, עמי 791; התשמ״א, עמ׳ 1,101; התשמ״ג, עמ׳ 1186.
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 השכר בשקלים

 4% מסכום התביעה׳ ולא• פחות «־460,000
 שקלים

ן והלקוח, אך  בהתאם למוסכם בין עורך הדי
 לא פחות מ־1,000,000 שקלים

 8,000 שקלים

 10,500 שקלים

 15,500 שקלים

 (ה) עולה על 7,800,000 שקלים

 (ו) עולה על 25,000,000 שקולים

ניה אלה י י  (.1) ישיבות נו8פות בענ

 (א) עד לסך של 3,120,000 שקלים, בעד
 כל ישיבה נוספת

 (ב) מסך של 3,120,000 שקלים ועד לסך
 של 7,800,000 שקלים, בעד כל ישיבה, נוספת

 (ג) מעל לסך של 7,800,000 שקלים, בעד
 כל ישיבה נוספת

ט פ ש מ ת ה ו א צ ו ה י ב ת ששכרן תלו ו י ח ר ז ת א ו ע י ב ת ת נזיקין ו ו ע י ב  2. ת

( י ז ט מחו פ ש ת מ בבי ם ו ו ל ט ש פ ש ת מ י ב ב ) 

י הגימלה  15% מהסכום שנפסק לאחר ניכו
 שמשלם המוסד לביטוח לאומי

י הגימלה  12,5% מהסכום שנפסק לאחר ניכו
 שמשלם המוסד לביטוח לאומי

 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי הגיימלד,
 שמשלם המוסד לביטוח לאומי

 8,000 שקלים

 10,500 שקלים

 15,500 שקלים

 (א) עד לסך של 3,120,000 שקליים

 (ב) מסך של 3,120,000 שקליים ועד לסך
ד 7,800,000 שקלים  ש

 (ג) מעל לסך של 7,800,000 שקלים

נים אלה י י  (1) ישיבות נוספות בענ

 (א) עד 3,1,20,000 שקלים, בעד כל ישיבה
 נוספת,

 (ב) מסך של 3,120,000 שקליים ועד 7,800,000
 שקלים, בעד כל ישיבה נוספת

 (ג) מעל 7,800,000 שקליים, בעד כל ישיבה
 נוספת

ה ר ו ב ע ת ט ל פ ש ת מ י ב , ב מי ט מקו פ ש ת מ י ב ט שלום, ב פ ש ת מ י ב  3. ב

ם י ר ח נלים א בו  ובטרי

 מ. עניינים אזרהייפ

 (1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לפילוק
 יד, לגב• ;כפי דליי. ניידי — לפי שווי הנכ8

י ו  כשהוא, פנ

 (א) עד לסך של 3,120,000 שקליים

 (ב) מעל לסך של 3,120,000 שקלים

 3% מערך הנכס׳ ולא פחות מ־31,000 שקלים

 2% מערך הנכם ולא פחות מי־62,000 שקלים

ן ולא פחות מ:־62,000  4% מעירך המקרקעי
 שקליים

 (2) תביעה לפירוק שיתוף! במקרקעין —
ן בשהמ פנויים  לפי שווי המקרקעי

 (א) שווי חלקו שיל הלקוח במקרקעין
 העומדים לחלוקה אינו עולה על 3,120,000

 שקליים

ת 4679, ב' באב התשמ״ד, 31.7.1984 2139 ו נ ק ת  קובץ ה



ם י י ק ש  השכר כ

 4% «־3,120,000 השקלים הראשונים ועוד
 3% מחלק הערך העולה על 3,120,000 שקלים

 4% «־3,120,000 השקלים הראשונים ועוד
 3% «־4,680,000 השקלים הבאים ועוד 2%

 מחלק הערך העולה על 7,800,000 שקלים

 15,500 שקלים

 כמו תביעה כספית

 8,000 שקלים

 11,500 שקלים >

 11,500 שקלים

 8,000 שקלים

 1/3 מהשכר על תביעה כספית אילו הוגשה
 בעניין נשוא הפסק

 % מהשכר הנ״ל

 % מהשכר הנ״ל

 8,000 שקלים

 23,000 שקליים

 31,000 שקלים

 104,000 שקלים

 52,000 שקלים

 17,000 שקלים

 8,000 שקלים

 (ב) השווי האמור עולה על 3,120,000 שקלים,
 אך אינו עולה על 7,800,000 שקלים

 (ג) השווי האמור עולה על 7,800,000 שקליפ

 (3) תביעה לפפק־דיו הצהרתי, או תניעה
 אחרת שנושאה לא ניתן להעדפה פכפף

 (4) תביעה לקיצפה חדשית

: ה ר  ה ע
 סכום התביעה לצורך הישוב השכר יהיה
 סכום הקיצבה הוודשית הנפסק כפול 48

 (ארבע שנים).

 (5) בקשה בעניו עיקול זמני

 (6) בקשות כינייפ אחרות

 (7) כקשה לקביעת גיל

נים הג״ל י  ישיבה, נוספת בכל אהד מהענ

 (8) אישור פפק של בורר

גדות  (א) בקשה לאישור בלי התנ

גדות  (ב) בקשה לאישור בהתנ

 (ג) בקשה, לביטול הפסק

 ישיבה נוספת

 ב.׳ עניכים פליליימ

 (1) אישום בחטא

 (2) אישום בעוון או בעבירה אחרת

 (3) אישום בעבירה של גרימת מוות
 היה הטיעון לעונש בלבד

 (4) שחרור בערבות
נים הנ״ל י  ישיבה נוספת בכל אחד מהענ

י ז ט מחו פ ש ת מ י ב  4. ב

 31,000 שקלים

 כמפורט בפסקה 1 לעיל, לפי הסכום

 כמו תביעה כספית

 (1) תביעה לפפק דיו הצהרתי ותביעה אחרת
 שנושאה לא ניתן להערכה בבפף

 אם התברר הערך האמיתי של התביעה

 (2) תביעה לקיצבה חדשית

: ה ר  ה ע
 סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה
 סכום הקיצבה החדשית שנפסק כפול 48

 (ארבע שנים).
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ת השכר בשקלים דו  השי

 15,500 שקלים

 11,500 שקלים

 50% ;מהשכר שיבערכאה, הראשונה אד לא
 פחות «־23,000 שקלים

 11,500 שקלים.

עה כספית אילו הוגשה  1/3 מהשכר על תבי
 בעניו נשוא, הפסק

״ל  % מהשכר הנ
״ל  % מהשכר הנ

 11,500 שקלים

 I.5% מערך העזבון אך לא, 30,000פחות «־
 שקלים

ו והלקוח, אך ן עורך הדי  בהתאם למוסכם בי
 לא פחות «־550,000 שקלים

 כמו בבקשה לקיום צוואה או צו ירושה, או
הל עזבון, בתוספת 25%  למינוי מנ

 II שקלים500,

 23,000 שקלים
 46,000 שקלים

 15,500 שקלים
 11,500 שקלים

 כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל, אך לא
 פחות «:־23,000, שקלים

: ה ר  ה ע
 סכום התביעה, לצורך חישוב השכר הוא
נות הנדרש בתביעה לתקופה, של ו  סכום המז

 שנה אחת.

י במחלוקת אך לא ו  7.5% מסכום המס השנ
 פחות, מ־31,000 שקלים

גבה  31,000 שקלים ועוד 7.5% מהסכום שנ

 46,000 שקליים

 11,500 שקלים

ת ביניים  (3) כקשו
נים הנ״ל י  ישיבה נוספת בכל אחד מהענ

 (4) ערעורים אזרחיים

 ישיבה, נוספת

 (5) אישור פפק, של בורר
גדות  (א) בקשה, לאישור, בלי׳ התנ

גדות  (ב) בקשה לאישור, בהתנ
 (ג) בקשה לביטול הפסק

 ישיבה, נוספת

 (6) מיום צוואה, או צו ירושה׳ או מינוי
 מנהל עזבון

י ו נ  ן( אי) בקשה לקיום צוואה, לצו ירושה, למי
 "מנהל עזבון או גם לפעולה משולבת, בלי

 התנגדותי
 (ב) עלה, ערך העזבון על 40,000,000 שקלים

 (ג) בקשה, כאמור, בהתנגדות

ו מהעניינים המפורטים י  ישיבה נוספת בענ
 בפסקאות (א), (בי) ו־(ג) לעיל

 (7) אפוטרופפות או אימוץ
 (א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס

גדות  בלי התנ
גדות  (ב) . בקשה כאמור, בהתנ

 (ג) כל בקשה אחרת ליפי חוק הכשרות
ת והאפוטרופסות  המשפטי

נים הנ״ל י י  ישיבה נוספת בכל אחד מהענ

 (8) מזונות

 (9) ערעורי מפ ההגםה — מםים, ארנונות
 והיטלים, לרפות עררים בפני פל ועדה אחרת

 שבראשה יושב שופט

 (10) פשיטת רגל, פירוק חברה — ייצוג
 נושה בבל שלבי הבקשה, למעט חליפים

 נגד הנאמן או הנמרה

 (11) פשיטת רגל, פירוק חברה — ייצוג
 יחייב, או חברה שפירוקה מבוקש

 ישיבה נוספת בעניין זה
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 השבר בשקלים

 ב, ע ני כיש פליליים

 (1) משפטים פליליים 70,000 שקלים

 (2) ערעורים פליליים
 (א) ערעור על גזר הדין בלבד 20,000 שקלים

 (ב) ערעור על פסק. הדין, או על פסק הדין
 וגס על גזר הדין 34,500 שקלים
 ישיבה נוספת בכל אחד פהענינ״ם הנ״ל 17,000 שקלים!

ט העליון פ ש מ ת ה י ב  5. ב

 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה
 אך לא פחות מ־70,000 שקלים

 70,000 שקלים בנוסף לשכר שהוא זכאי לקבל
 בערכאה קודמתו י

 70,000 שקלים

 35,000 שקלים

ט  35,000 שקלי

 כמפורט בפסקאות (א:) עד (ג) לפי העניין
 28,000 שקלים

 41,000 שקליים

 156,000 שקלים
: ה ר ע  ה

 הועד המחוזי, או מי שהוסמך על ידו, רשאי
ו ציבורי מובהק,  בעניינים שיש בהם עני
 להפחית, לבקשת עורך הדין, מין השכר האמור.

 (1) ערעור אזרחי

 (2) ערעור כתביעת נזיקין ששכרה תלוי
 בתוצאות המשפט

 (3) ערעור פלילי —

 (א) ערעור על פסק הדין, או על פסק הדין
 ועל גזר הדין

 (ב) ערעור על גזר הדין בלבד

 (4) המרצה ובקשה, למעט בקשה לרשות ער
 עור אשר הופכת לשמיעת הערעור

 (5) בקשה לרשות ערעור אשר היפכת לשמי־
 עת הערעור

י נים הנ״ל  ישיבה נוספת בכל אחד מהענ

ת המשפט הגבוה לצדק  (6) בבי

(1) ד)  (א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15 (
ד: השפיטה סו י ק־  להו

 (ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור,
 כאמור׳ בפסקה (א)

ה ד ו ב ע ת דין אזורי ל י ב  6. ב

 (א) תביעת כספית כמו בתביעות כספיות בביתי׳ משפט

תנת להערכה בכסף כמו בסעיף 3.א.(3). י ה נ נ נ  (ב) תביעה שאי

 (ג) ערעור ליבית הדיו הארצי כמו ערעורי לבית המשפט העליון.
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 7. בבית דין לשכירות

ם י י ק ש  השכר כ

 8,000 שקלים לדירה בת חדר אחד ועוד
 4,000 שקלים לכל חדר בדירה בת יותר

 מחדר אהד

 סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד
 כגדרש בבקשת התשלום, אך לאי פחות

 מ־8,000 שקלים

 כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים לפי
 סעיף 1 או 2 הכלי לטי העניו, אך לא: פחות

 מ־15,500 שקליים

 8,000 שקליים

 דין רבני

 21,000 שקלים

 42,000 שקליים

 14,000 שקלים

 21,000 שקלים

 21,000׳ שקלים

 52,000 שללים

 000,,21: שקליים

 42,000 שקלים

י הסכומים שנתקבלו יכו  כשכר עריכת חוזה בנ
 בפסקה (ה), (ו) או (ז) לפי העניו, אד לא

 פיתות מ־40,000 שקלים

ו בסעיף 2 י  השבר שנקבע לאותו ענ

 לפי׳ שווי נכסי ההקדש בהתאם לתעריף
 המתייחם לעריכת חוזיים

 17,000 שקלים

 21,000 שקליים

ו י  כמפורט בפסקאות (ה) או (ו) לפי הענ

ב ליפי העניניימ לעייל  50% מהשכר הנקו
 בערכאה הראשונה, אך לא: פחות; מ:־15,500

 שקלים;

 8,000 שקליים

רות  השי

 (א) בקשה לפסוק דמי שכירות עבור דירת
 מגורים

 (ב) בקשה לפסוק דמי שכירות עבור בית
 עסק

 (ג) בקשה לפסוקי סכום מסויים לפי חלק ב׳
 פרק ה׳ לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],
 התשל״ב—1972, או לדמי מפתח לפי חלק ג׳

 לחוק

נים המפורטים בפס י ו מהענ י בה נוספת בענ  ישי
ה (א)—(ג)  קאות משנ

 8. בבית

ן ללא התנגדות  (א) היתר נישואי

 (ב) היתר נישואין שיש בו התנגדות

 (ג) אישור נישואין

 (ד) תביעה לשלום בית

ן  (ד.) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מארושי
 ומספק)

 (ו) תביעה לגט ללא הסכמה (לרבות גט מא־
 רושין ומספק)

 (ז) החזקת ילדים ללא התנגדות

 (ח) החזקת ילדים שיש בה התנגדות

 (ט) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו

 בפסק הגט)

 (י) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט
 המחוזי

 (יא) הקדשות

 (יב) אישור רווקות.

 (יג) אישור אבהות

 (יד) הפרדה

 (טו) ערעורים

נים המפורטים בפס־ י  ישיבה נוספת בענין מהענ
 קאות (א) עד (טו)
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 9. הוצאה לפועל

ם י ל ק ש  השכר נ

 3% מהחוב הפסוק ולא פחות מ־1,500 שקלים

 10% מהחוב הפסוק ובלבד שלא יפחת
 מ־1,500 שקלים

 10% «־780,000 השקלים הראשונים ועוד
 7.5% מהסכום העולה על סך זה

 10% «־780,000 השקלים הראשונים, 7.5%
 «־2,320,000 השקלים הבאים ועוד 5% מיתרת

 החוב הפסוק העולה על 3,100,000 שקלים

 כמו בתביעה כספית בבית משפט השלום
 ובבית המשפט המחוזי, הכל לפי העניו, אך

 לא פחות «־1,500 שקלים

ב הפסוק, אלא אם הוסכם אחרת  3% מהחו
 בהסכם המישכון או בשטר המשכנתא

 (1) פער הוצאה לפועל של פסק דין
 (א) שולם החוב על ידי החייב, לאחר פתיחת

 התיק ותוך המועד הקבוע באזהרה
 (ב) לא שולם החוב כאמור בפיסקה א׳ ונקט
 עורך ׳הדין בהליכים נוספים בהוצאה לפועל
ן בשיעורים  יושלם שכר טירהת עורך הדי

: ן ל ה  המפורטים ל

 (אא) כשהחוב הפסוק הוא עד 780,000 שקלים

 (בב) כשחוב הפסוק עולה על 780,000 שקלים
 ואינו עולה על 3,100,000 שקלים

 (גג) כשהחוב הפסוק עולה על 3,100,000

 (2) ביצוע שטר

 (א) בעד הגשת השטר לביצוע למשרד
 ההוצאה לפועל

ד לאחר פתיחת התיק  (ב) לא שולם החוב מי
 ותוך התקופה הקבועה באזהרה, ונקט עורך
ן ן בהליכים נוספים, יקבל עורך הדי  הדי
 בנוסף לקבוע בסעיף קטן (א) דלעיל, שכר
 טירחת בשל הפעולות הנוספות בסעיף
 9.(1)(ב) דלעיל. בסעיף זה ״פעולות נוספות״
 — הליכים בהם נקט עורך הדיו לאחר מסירת
 האזהרה ותום המועד הקבוע בה להגשת

 התנגדות.

 (ג) הוגשה התנגדות ונקבע בה שכר טירחת
 עורך הדיו תוך כדי דחיית ההתנגדות, יבוא
 שכר הטירחה שנקבע כאמור, בנוסף לשכר

 שנקבע בסעיפים- קטנים (א) ו־(ב).

ו בתיק ת וניתן פסק די גדו  (ד) הוגשה התנ
 האזרחי; תוך קבלת ההתנגדות, יבוא שכר
ן במקום שכר הטירחד,  הטירחה בפסק הדי

 שניפסק לפי סעיף קטן (א) דלעיל.

ן ומשכנתא  (3) הוצאה לפועל של מישבו

 (א) שולם החוב המובטח לאחר משלוח
 התראה בלבד ותוך המועד הקבוע בה

 (ב) לא שולם החוב כאמור בסעיף קטן (א)
ן בהליכים נוספים ל ונקט עורך הדי  דלעי
 למימוש המישכון או המשכנתא, יושלם שכרו
 בשיעורים הנקובים בסעיף 9. (1) (ב) דלעיל.

נה בא־כוח הזוכה למנהל מכירות או  (ג) מו
 כונס נכסים, לא יהיה זכאי לשכר נוסף מעל
 לזה הקבוע בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) דלעיל.
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עה בבית־משפט שלום באותו נושא,  (4) הוצאה לפועל שלי פסק היו להחזרת כמו׳ בתבי
(2 ) כי נכס דלא כמפורט בסעיף 3. א,  חזקה, לפינוי או לסילוק יד לנ

ידי  ני

 (5) ביצוע פסק דיו בענייני מזונות לא פחות מ־31,000 שקלים

 10. גוררות

 75% מהשכר כמו בעיגינים אזרחיימ בבתי־
 המשפט, אך לא; פחות מ־23,000 שקולים

ת (ישיבת:  23,000 שקלים לישיבה, עד 3 שעו
ון עד 3 שעות)  בוררות — די

י בורר  (א) שכר ייצוג בפג

 (ב) שכר הבורר יהיה

 וו. שירות מחוץ לבתי המשפט

 2% מהשווי, אך לא פחות מ־15,500 שקלים.

עוד  !2%׳ «־1,560,000 השקלים הראשונים ו
 1.5% מיתרת הסכום העולה על 1,560,1000

 שקלים.

ם; 1.5% י נ  2%: «:־1,560,000 השקלים הראשו
 «;־4,640,000 השקלים הבאים ; 1.25% מיתרת

 הסכום העולה על 6,200,000 שקלים.

 2% «־1,560,000 השקלים הראשוניים; 1.5%
1.25% ; ם י א ב  מ־4,640,000 השקלים ה
; 1% מיתרת ם י א ב  מ־6,300,000 השקלים ה

 הסכום העולה על 1:2,500,000 שקלים.

ם; 1.5% י נ  2% «־1,560,000 השקלים הראשו
 מ־4,640,000 השקלים הבאים 1.25%
1% ; ם י א ב  מ־6,300,000 השקליים ה
 «־24,500,000: השקלים שלאהידיהם ועוד
 0.75% מיתרת הסכום העולה על 37,000,000

 שקלים.

 לפי הסכם אך לא פחות «־550,000 שקליים.

 לפי 1הסכם אך לא פחות «־23,000 שקלים.

 25,000 שקליים

 בתוספת מחציית השכר׳ שנקבע לעריכת צוואה.

 4,500 שקלים

 (1) עריכת הוזים
א ההוזה אינו עולה! על  (א) שווי נשו

 1,560,000 שקלים

 (ב) שווי נשוא החוזה עולה על 1,560,1000
 שקלים אך אינו עולה על 6,200,000 שקלים

 (ג) שווי נשוא ההוזה עולה על 6,200,000
 שקליים אך אינו עולה על 12,500,000 שקלים

 (ד) שווי נשוא החוזה עולה על 12,500,000
 שקלים אך אינו עולה על 37,000,000 שקלים

 (ה) שווי נשוא החוזה עולה על 37,000,000
נו עולה על 62,1000,000 שקלים  שקלים אך אי

 (ו) שווי נשוא החוזה עולה על 62,000,000
 שקלים

ו ניתן לביטוי נ  (ז) שווי נשוא החוזה אי
 בכסף

 (2) עריכת צוואות

 (א) צוואה רגילה לרבות צוואה הדדית רגילה

 (ב) בעד הפקדה בבית המשפט

 (3) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות

ה מצריכת בדיקת נ יעצות רגילה שאי  (א) התי
ם  מסמכי
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 השכר בשקלים

 9,500 שקלים

 15,500 שקליים

 1,500 שקלים

 4,500 שקליים

 4,000 שקלים

 35,000 שקליים

 15,500 שקלים

 23,500 שקלים

 15,500 שקלים

 15,500 שקלים

 בהתאם לשכר שנקבע בפסקה (1) לעריכת
 חוזיים.

 39,000 שקלים

 39,000 שקלים ועוד 0.75% מיתרת ההון
 הרשום העולה על 780,000 שקלים.

 בהתאם למוסכם ולא פחות מ־92,000 שקליים.

 39,000 שקלים

 39,000 שקלים

 23,500: שקליים

 39,000 שקלים

 בהתאם למוסכם אך לא פחות מ־47,000
 שקלים

 50% משכר הטרחה הניתן עבורי עריכת חוזה
 על סכום דומה.

 יקבל 25% בנוסף לשכר שקיבל, עבור החוזה.

 14,000 שקלים ביעד כל סויג

 14,000 שקלים

 9,000 שקלים
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 השירות

 (ב) התייעצות עם בדיקת מסמכים

 (ג) חוות דעת בכתב

 (ד) כתיבת מכתב התראה

 (ה) הרשאה כללית רגילה או בליתי חוזרת

 (ז) עריכת תצהיר.

 (4) תאגידים ועמותות

 (א) עריכת תקנות לעמותה והגשתה לרישום

 (אא) שינוי בתקנות

 (ב) אגודה שיתופית — רישום האגודה וערי
 כת תקנות מיוחדות ורישומן

 (בב) שינוי בתקנות

 (ג) שותפות

 (אא) רישום שותפות ללא עריכת חוזה שות
 פות

 (בב) רישום שותפות כולל עריכת חוזה שות־
 פות

) חברות — ד ) 
ות י  חברת מנ

 (אא) עריכת תזכיר ותקנות וסידור הפעולות
 לרישום החברה (לא כולל עריכת חוזים)

 כשההון הרישום אינו עולה על 780,000 שקלים

ן הרשום עולה על 780,000 שקלים אך  כשההו
 אינו עולה על 7,800,000 שקלים

 כשההון הרשום עולה על 7,800,000 שקלים

 (בב) רישום חברה מוגבלת: בערבות

) רישום חברת חוץ ג ג ) ; 

נוי בתקנות  (דדי) שי

י תזכיר, הגשת בקשה לכך וכל נו  (הה) שי
 הפעולות הקשורות לכך

 (5) פירוק תאגידים מרצון

 (6) עריכת שעבודים ורישומם

 ערך עורך הדין את החוזה

) כימני מפחד ן ) 

 (א) עריכת בקשה לרישום בהעדרי התנגדות

 (ב) עריכת תשובה להשיגה על לשכת הרושם

 (ג) הופעה בפני הרושם במעמד צד אחד
 בלבד



 השכר בשקלים

 28,000 שקלים

 50,000 שקלים

 15,000 שקלים

 1% מסכום שווי הנכס.

נים ועוד  1% «־10,000,000 השקלים הראשו
 0.79% מסכום השווי העודף על 10,000,000

 שקליים.

 0.5% מסכום המשכנתא ולא פחות «־18,000
 שקליים.

 50% מהשכר של רישום המשכנתא, אד לא
 פחות «־14,000 שקליים.

 14,000 שקלים על הפטר משכנתא יחידה.

 10,000 שקליים

 14,000 שקליים

 השכר על אותה פעולה כאילו היתד, פעולת
 מכר, בתוספת 50% משכרי זה.

 השכר המגיע כאילו היתה, זו פעולת מכר
 באותם מקרקעין, בתוספת 50% משכר זה.

 50% מהשכר המגיע כאילו היתד. זו פעולת
 מכרי באותם מקרקעין.

 0.5% משיווי המקרקעין, אך לא פחות
 «־31,000 שקליים.

ה בפני הת נ גדות לרישום או הג  (ד) התנ
 נגדות, כולל הופעה בפני הרושם

 (•ה) ערעור בבית המשפט העליון על החלטת
 הרושם

נים הנ״ל י  ישיבה נוספת בכל אחד מהענ

ן (לא כולל עסקאות  (א) רישופ מקרקעי
 שפפקה (9) חלה עליהן)

 (א) עירך עורך הדיין את החוזה בקשרי לפעולה
 במקרקעין, לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות

 הרישום.

ן חוזה — יהיה השכר  (ב) לא ערך עורך הדי
: ׳  המפורט בפסקאות (ג) עד (ו) דלהלן

ה ורישום זכות חכירה  (ג) מכר, חליפין; מתנ
ה והעבריה מחברה, לבעלי  )או חכירת משנ

יות בה  הזכו

 (אא) כששווי המקרקעין אינו עולה על
 10,000,000 שקלים

ן עולה על 10,000,000  כששווי המקרקעי
 שקלים

 (ד) משכנתא

 (אא) רישום משכנתא

 (בב) העברת משכנתא

 (גג) הפטר או ביטול משכנתא
 (ה) רישום הערת אזהרה

 (אא) ערך עורך הדין את החוזה, אוי טיפל
ן  ברישום המקרקעי

 (בב) לא ערך עורך הדיין את החוזה,, או לא
 ן טיפל ברישום המקרקעין

 (ו) חלוקה ופיצול

 (ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות

 (אא) הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה
 לבית המשפט, כולל הבקשה או התביעה

 (בב) ללא פניה או זיקה לבית המשפט

ן לפי׳ צו ירושה, אוי צו  (ח) רישום מקרקעי
 קיום צוואה (כאשר עורך הדין לא טיפל ולא
 קיבל שכרי.בעד השגת צו ירושה או צו קיום

 הצוואה)
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 יכלל שכר הרישום בשכר עבור הטיפול בצו
 הירושה או בצו קיום הצוואה.

 שבר של 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה.

 שכר של 0.25%.

 23,000 שקלים

 לפי השכר שנקבע לגבי תביעות כספיות.

 10,000 שקלים לחדר.

ן בהשגת צו ירושה או  (ט) טיפל עורך הדי
 צו קיום צוואה:

ת א  (9) רישום דירות מגורים שנרכשו מ
 קפלן

 (א) בעד רישום פעולות מכר, מכר ללא תמו־
ה  רה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנ

 ישולם לעורך דינו של הקבלן

 (ב) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרי
 שום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה,

 בקשר עם הפעולות המנויות ב־(1)

 (10) פתים משותפים

י נ פ  (א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה ג
 המפקח

 (אא) ללא הופעה

 (בב) עבור יכל הופעה

ן  (ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאי
 פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרית באותו

 נכס

י במחלוקת ולא פחות ו  7.5% מהסכום השנ
 מ־17,000 שקלים.

 (11) מטיפ, ארנונות והיטלים (להוציא מס
 הכנפה), עריכת ערעור או ערד, כולל הופעה

י ועדת ערר  פפג

 3ללי:
ה המונח ״שוויי״  בכל מקום בו נזכר בתעריף ז
 או ״ערך״ יתווסף מס ערך מוסף לשווי או

 ליעדך כאמור.״

 תהילה 3 תחילתם שיל כללים אלה ביום ג׳ באב התשמי״ד (1 באוגוסט 1984).

ר נ ק נ ח צ  נתאשר. י
 כ׳ בתמוז התשמ״ד (20 ביולי 1984) יושב ראש המועצה הארצית

ן  של לשכת עורכי הדי

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים
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1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  הודעת הסיוע המשפטי (מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(6) לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, הוזשל״ג—
(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור: 1 1973 

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יוני 1983 לעומת המדד שפורסם שיעור עליית
 המדד

 בחודש פברואר 1984 הוא 70.80%.

ם סכומים מוגד׳ ן י ל ב ח  2. בהתאם לאמור בסעיף 1 יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות ה

 ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984) כך:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 6(3))

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד
 שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין

 האזרחי, התשכ״ג—963! 2.

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט•

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 6,300 שקלים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 9,400 שקלים למבקש אחד.

ת שניה פ ס ו  ת

 (תקנה 11)

 סימן א׳ — שכר הטרחה על בפיס הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית משפט״ — אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף
. ב) )  קטן

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרהה בשקלים
 כמפורט להלן:

 ישיבה לקביעת
 תאריר, ישיבה
 למתן פסק דיו,

 ישיבה שלא התקיימה

 ישיבה נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 י דיון או
 מוגשות ראיות

 תזכורת, דיון
 מוקדם, פסק־דין

 בהעדר הגנה

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית משפט שלום

 תביעת פינוי סילוק יד 5,000 3,100 7,200 4,000 1,600

 קביעת שבר דירה 3,100 1,600 2,500 3,200 9,300

 קביעת גיל 2,500 1,900 2,500 1,600 1,600

 המרצה בתיק עיקרי 2,500 1,400 2,500 1,400 930

 עגין אחר 4,400 2,800 5,300 3,900 1,600

 1 ק׳׳ת התשל״ג, עמ׳ 2048; התשמ״ד, עמי 2112.
 2 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1869.
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 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת

 לימוד ענינו ישיבה ראשונה תזכורת,
 של מבקש
 (חד פעמי)

 שונות

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת

 דיון מוקדם,
 פסק דין

 ישיבה
 נוספת

 שבה מתקיים
 דיון או

 קדם
 משפט

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית משפט מחוזי

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת
ות בהעדר הגנה  מוגשות ראי

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 צו ירושה
 (ללא• התנגדות) 12,500

י אפוטרופוס ו נ  מי
 (ללא התנגדות) 8,100

 בקשה למתן הוראות
 לפי חוק הכשרות

ת  המשפטי
 והאפוטרופסות,

6,200 

4,500 7,500 

 התשכ״ב—3.1962

טת רגל  פשי

ן 4,500 6,200 3,700 1,900  היתר נישואי

2,500 4,400 

.1,900 

6,500 10/900 

:2,500 

5,400 8,700 

3,700 

ן אחר  עגי

 המרצה! בתיק עיקרי

 ישיבה נושפת
ן ת  למעט מ
 פסק דין.

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

פעות  juan בוזיל הו
ת צו ל ב ך ק ר ו צ  ל

אי  על תנ

18,700 

18,700 

 ישיבה בבית משפט

15,700 

3,700 

6,200 

49,900 

25,000 

 הכנה

11,200 

8,700 

7,500 

 טית המשפט העליון

 בג״צ
ג הביאם קורפוס צ מסו ״  צג

ו אזרתי י  ענ

ן  בקשה להתרת נישואי

 בקשת רשות לערעור

ן ו  ישיבה לדי
כורת,  תז

 דיון מוקדם
ה  הכנ

 (חד פעמי)
 רשפ בית המשפט העליון

2,500 1/900 3,700 

ת י ח ד  ישיבה נ
ו ישיבה שלא  א

ימת  מתקי

 ישיבה
ת פ ס ו  נ

נה  ישיבה ראשו
ים דיון  שבה מתקי
ות ת ראי גשו  או מו

ו נ י נ  לימוד ע
ל מבקש  ש
 (חד פעמי)

 היה דיו דכגי אזורי

3,700 

7,500 

1,400 3,700 

3,700 4,500 

עה 4,500  תבי

פפת למבקש ו עה נ  תבי

 הפכם גירושין לצורך הכללתו
ן לגירושין:  בפסק די

 שווי הנכסים אינו עולה על 221,600 שקלים

 שווי הנכסים עולה על 221,600 שקליט

 3 ס״ז! התשכ׳׳ב, עט׳ 120.

ב התשמ״ד, 31.7.1984 א ת 4679, ב' נ ו נ ק ת  2150 קובץ ה



 ישיבה נדחית
 או ישיבה שלא

 מתקיימת

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה שבה
 מתקיים דיון

 לימוד ענינו
 של המבקש
 (חד פעמי)

 בית הדיו הרבני הגדול

 ערעור 4,500 8,100 3,100 1,900

 ערעור כאשר הענין טופל
 בידיי אותו: עורד־דין

 בדרגה ראשונה 4,500 7,500 3,100 1,900

 ישיבו? לקביעת
 תאריד,

 ישיבה למתן
 פסק דין,

 ישיבה שלא
 מתקיימת

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים דיון
 או מוגשות ראיות

 דיון מוקדם
 לימוד ענינו
 של מבקש
 ו,חד «עמי)

 בית דין אזורי לעבודה

 תביעה 4,400 2,800 5,300 3,900 1,600
 רשים 2,500 1,400 2,500 1,400 1,000

 ן^ית הדין הארצי לעבודה
 ערעור על ועדת נכות:

 ועדות רפואיות 3,100 4,400 5,600 1,600
 ערעורים אחרים 5,600 4,400 10,000 5,600 1,600
 רשם 4,400 5,600 1,600

פט ונציג ציבור  ועדות נכות שכהן שו
 ערר 8,700 4,400 6,200 4,400 «)1,6

נה ישיבה נוטפת  המאה לפועל חד-פעמי ישיבה ראשו

1,200 

2,500 

 1,400״

 פתיחת תיק 2,500

 בקשות שונות בהעדר הופעה 1,900

 הופעה בפני רשם בענין אחר

 איחוד תיקים 7,500

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 כ״ה בתמוז התשימ״ד (25 ביולי׳ 1984)
 (חמ 237—3)
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