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 תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזוד תיקים ומסמכים),

ז 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 / סעיף 88 לחוק
, סעיף 160 (ב) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],  ההוצאה לפועל, התשכ״ז—1967 2
, וסעיף 4(ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל״ו—1976 *, ובתוקף  התשל״ב—1972 3

. ה ! ק ן א י י ד ר ד ן תקנות ס נות לי לפי כל דין, אני מתקי  שאר הסמכויות הנתו

: בית המשפט העליון, בית משפט הגייד•  1. בתקנות אלה, ״בית משפט״ — כל אחד מאלה
 מחוזי, בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים, בית דין לשכירות, בית משפט

 לתביעות קטנות ולשכת הוצאה לפועל.

 ו ס׳׳וו ,התשי״ז, עמי 148,
 2 ס״ת התשכ״ז, עמי 116.
 3 ם״ח התשל״ב, עמי 176.
 4 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 247,
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 2. נוכח בית משפט או שופט או רשם של בית משפט, מיוזמתו או על פי פגייה של צד
 נוגע בדבר או בכל דרך אחרת, כי תיק של בית משפט אבד או הושמד, כולו או חלקו, או
 כי מסמך שבו נעשה בלתי קריא, וכי יש צורך בשחזורו של התיק או של המסמך לשם
 המשך קיום ההליך או למטרה אחרת, רשאי הוא לצוות על השחזור של התיק או של

 המסמך (להלן — צו שחזור).

 3. משניתן צו שחזור, יודיע מזכירו של בית המשפט על הצו לצדדים הנוגעים לענין,
 ככל שהם ידועים לו, ורשאי הוא לפרסם הודעה על הצו ברשומות.

 4. (א) מי שקיבל הודעה על צו שחזור ימציא למזכיר של בית המשפט שנתן את הצו,
 תוך שלושים ימים, העתק או העתק מצולם מכל כתב בי־דין או מסמך אחר שברשותו או
 שברשות עורך־דינו ואשר הוגשו לבית המשפט, בין בידו ובין בידי צד אחר, ולרבות
 פרוטוקול או רישום אחר של בית המשפט וכן תיאור של כל ראיה שאיננה מסמך אשר
 הוגשה לבית המשפט, בין בידו ובין בידי צד אחר, וכן ימציא רשימה של כל המסמכים
 האמורים; החומר האמור יומצא בצירוף תצהיר המאמת אותו :•המאשר כי אין ברשותו
 של המצהיר או ברשות של עורך־דינו מסמכים נוספים על אלה שאת העתקיהם המציא
 כאמור; מי שקיבל הודעה על צו שחזור ואין ברשותו חומר כאמור, ימציא תצהיר על כך

 והוא רשאי לציין בו כל פרט שיש בו כדי לסייע לשחזור.

 (ב) ניתן צו שחזור לגבי חלק מתיק או לגבי מסמך מסויים, תחול הוראת תקנת
 משנה (א) לגבי אותו חלק או אותו מסמך בלבד.

 (ג) מזכיר של בית המשפט ימציא לכל אחד משאר הצדדים רשימה של המסמכים
 שהומצאו לו לפי תקנת משגה (א).

 5. (א) תוך שלושים ימים מיום המצאת הרשימה כאמור בתקנה 4(ג) רשאי כל אדם
 להגיש לבית המשפט שנתן את צו השחזור השגה בכתב על המסמכים שהוגשו לבית

 המשפט לפי תקנה 4.

 (ב) נוכח בית המשפט, השופט או הרשם, כי העניו אינו סובל דיחוי, רשאי הוא
 להורות על קיצור המועדים הנקובים בתקנות 4 ו־5.

 הודעה .על צו
 שחזור

 המצאת חומר
 לשחזור

ו או נ ממ !  6. בית המשפט או השופט או הרשם יתן החלטתו בדבר שחזור תיק או חלק
 מסמך שבו, לפי הענין, בשים לב להשגות שהוגשו לפי תקנה 5; דבר השחזור יצויין על

 התיק או על המסמך המשוחזר.

 7. משהוחלט על שחזור תיק או חלק ממנו או מסמך, לפי תקנה 6, יבוא התיק או החלק
ו או המסמר ו או המסמך המשוחזרים, לכל דבר וענין, במקום התיק או החלק ממנ  ממנ
 המקוריים, ולא תישמע טענה כלפי שלמות התיק המשוחזר או החלק ממנו או מסמך שבו,

 נכונותם או קבילותם, אלא ברשות בית המשפט, שתינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 8. תיק או מסמך שאבדו ושוחזרו לפי תקנות אלה ונתגלו לאחר מכן ובטרם נסתיים
 ההליך לגביהם בבית המשפט שנתן את ההחלטה בדבר השחזור, רשאי בית המשפט, השופט

 או הרשם, לבטל החלטה שניתנה לגביהם לפי תקנה 6.

 החלטה בדבר
 שחזור

 השתק טענות

 ביטול תיק
 ששוחזר

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 א׳ באב התשמ״ד (30 ביולי 1984)
 (חמ 1772—3)
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ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום) (תיקון), ה

י מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, התשי״ ז—•1957 *, אנ
ר:  לאמו

׳ משפט השלום י ל מ ׳ ה  1, בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), התש״ך—1960 2
 ״רמת־גן״ — תימחק. ברמת־גז

ן הוראות מעבר כ י ש מ ׳ י ה ן ז ל צ ו ש ת 1 , י ח  2. ענין שהיה בדיון לפני בית משפט השלום ברמת־גן ערב ת

.  לדון בו בבית משפט השלום בתל־אביב־יפו

ם י ס ה נ ש  א׳ באב התשמ״ד (30 ביולי 1984) מ
) שר המשפטים 3 ~ 5 4 מ 4 ח ) 

 1 ק״ת התש״ך, עם׳ 664.

 צו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי על פי סעיף 29ב לחוק בתי המשפט, התשי׳יז—1957 י, ולאחר
ר: וה לאמו יעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצו  התי

׳ תיקון סעיף •1 ( ה כ מ ס ה ה ז מ ק  1. בסעיף 1(ד) לצו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים _ ה

, בפסקה (1), אחרי ״נשר״ יבוא ״עתלית״ ואחרי ״קרית מוצקין״ יבוא  התשמ״ג—1983 2
 ״רכסים״.

• י י י ח  2. תחילתו של צו זה ביום ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984). ת

ם י ס ה נ ש  כ״ה בתמוז התשמ״ד (25 ביולי 1984) מ
 >חמ 3-1653) שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ז, עמי 148; התשמ״יב, עמי 192; התשמ״ד, עמי 150.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1042; 1309 ו־1762; התשמ״ד, עמי 1736.

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס׳ 7), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 י, ובאישור ועדת
ן תקנות אלה:  הכספים של הכנסת, אני מתקי

א: תיקון תקני, 9 בו , אחרי פסקה (23) י  1. בתקנה 9(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו—1976 2

 ״(24) הסכם יסודי בין ארגון הבריאות העולמי ובין ממשלת ישראל בדבר אספקת
 סיוע של יועץ טכני <••.״

׳ד (25 בינואר 1984). תחילה  2. תחילתן של תקנות אלה מיום כ״א בשבט התשמ׳

ה ן ־ א ו ר ג ד ל כ א ג  ט״ו בתמוז התשמ״ד (15 ביולי 1984) י
 >חמ 236—3) שר האוצר

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 52; התשל״ט, עמי 52.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 1590; התשמ״ב, עמי 269,

 3 כ״א 341, עמי 587. -
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 חוק עזר למסילות הגרזל (תעריפי הוגלה ותשלומים שונים)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (מס׳ 6), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת כסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
ן חוק עזר זה: , אני מתקי  1972 ג

 ״גדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״משא״ — טובין וחבילות, כמשמעותם בפקודה;

נה״ — המקום שבו נטען המשא בקרון, ואם המקום אינו בתחנת רכבת — ת טעי  ״תחנ
 תחנת הרכבת הקרובה ביותר בכיוון הנגדי לכיוון ההובלה;

ת רכבת שבת נפרק המשא או התחנה הקרובה ביותר אחרי מקום  ״תחנת פריקה״ — תחנ
בלה;  הפריקה בכיוון ההו

וחה״ — כמשמעותם בסעיף 18 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—  ״ימי מנ
 21948, לרבות יום העצמאות.

י חובלי. 2. תעריף ההובלה בעד כל אחד מהמשאות המפורטים בחלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת, ד ע  ת

ת המובל בקרונות שהוזמנו במיוחד לכך (להלן — ״הקרונות״), יהיה בשיעור של 84 שקלים ו נ ו י ?  ב

 לכל טונה ובנוסף לכך בשיעור המפורט לצד אותו משא, שיחושב לפי משקל המשא ולפי
נה ובין תחנת הפריקה; היה משקל המשא פחות מהמשקל ת הטעי  המרחק שבין תחנ
 המזערי שנקבע לאותו משא בחלק א׳ ובחלק ג׳ לתוספת, יראו אותו משקל כאילו היה

 המשקל המזערי האמור.

 תעריפי תשלום 3, (א) התשלום בעד כל טונה של משא מהמשאות המפורטים בחלק א׳ לתוספת,
 *הובלה בשלוחת , , , , , , ,

 העוברת בשלוחת רכבת יהיה בשיעור של 31.50 שקלים לכל טון ק״מ של אורך השלוחה
 אך לא פחות מ־196.10 שקלים.

 (ב) התשלום בעד הובלת מכולות של ׳40 העוברות בשלוחה יהיה 2,479 שקלים
; למכולה של ׳20 יהיה התשלום  לכל מכולה ריקה ו־3,528 שקלים לכל מכולה מלאה

ת התשלום כאמור.  מחצי
 התשלום האמור לא יחול על הובלה בשלוחת נמל קישון.

 (ג) לענין סעיפים קטנים (א) ו־(ב) —

 ״שלוחת רכבת״ — קו מסילת הברזל המיועד לטעינה או לפריקה של משא שלא
 בתחנת רכבת;

 ״תחנה מפקחת״ — תחנת רכבת שעובדיה מפעילים את תנועת הרכבות אל תוך
 השלוחה וממנה;

 ״אורך השלוחה״ — אורך מסילת הברזל מציר התחנה המפקחת עד קצה השלוחה או
 עד קצה המסילה הארוכה ביותר שבה.

 4. התשלום לפי התעריף הכולל לסי סעיפים 2 ו־3 לא יפחת מ־502 שקלים לטונה
 למשאות שבחלק א׳ לתוספת.

 5. תעריף ההובלה למכולות יהיה כמפורט בחלק ד׳ לתוספת.

 רגבת

 תעריף מועדי
 לקרונות

 תעריף הובלה
 למכולות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ׳ 485.
 2 ע״ר התש״ח, תוס׳ א׳, עב׳ 12.
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 תעריף הובלה
 לירושלים

 דמי השהיית
 קרו!

ר מדמי 1 » 
 »«מיוו ביפי

 םנוהח

י  דפי גי«ו
 הזמנו! קרי!

 תעריף ניקוי
 קרונות

 08 ערך פוכף

 תחולת

 גי«ו«

 6. בהובלת משא לירושלים, להוציא מכולות, יראו בכל ק״מ שבין תחנת הרכבת
1 ק״מ.  בית־שמש ותחנת הרכבת ירושלים — \

 7. כל משלוח של משא יירשם ובעז־ רישומו ישולמו 214 שקלים.

נה לאחר 24 שעות מזמן הצבתו, ית קרון לשם פריקה או טעי  8. (א) בעד השהי
 ישולמו דמי השהיה לכל 3 שעות או חלק מהן שלאחר 24 השעות האמורות, בשיעור

נה מקיבולו.  6.60 שקלים לכל טו

 (ב) קרון שהוצב לפריקה אחרי שעה 12.00, ובנמל קישון אחרי שעה 10.00,
 ייחשב לצורך תשלום דמי השהייה כאילו הוצב לפריקה בשעה 07.00 של היום שבא

 אחריו.

 9. דמי ההשהיה לא ישולמו בעד השהיה שחלה בימי מנוחה אם התחילו ימי המנוחה
 לפני 24 השעות הראשונות הפטורות מדמי ההשהיה.

 10. בוטלה הזמנת קרון לטעינה, ישולמו דמי ביטול בסך 6.60 שקלים לכל טונה
ו לכל 3 שעות או חלק מהן משעת הצבת הקרון לטעינה עד שעת ביטול ההזמנה. ל ו ב י ק ! ^ 

 11. בעד ניקוי קרונות הטעונים משאות מהמפורטים בחלק ה׳ לתוספת בטור א׳ ישולם
/ אולם אם יוחזר הקרון לאחר פריקתו נקי, להנחת דעתו  התעריף הקבוע לצידו בטור ב

 של המנהל הכללי, לא ישולם בעד הניקוי.

 12. התשלומים לפי חוק עזר זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

 13. תחולתו של חוק עזר זה ביום ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984).

 14. חוק עזר למסילת הברזל (תעריפי הובלה ותשלומים שונים) (תיקון מס׳ 5),
 התשמ״ד—1984 3 — בטל.

 חוסטת

 חלק א׳

 (סעיפים 2, 3 ו־4)
 האותיות מעייניו!

 את המשקל ה0זערי
 של סוג המשא

 התעריף בשקלים
 לטון, לכל ק״מ

 אסבסט ומוצרי אסבסט 7.03 ב

ה 7.03 ג נ ת  בד וחוטים כולל מ

 ברזל עד 6 מטרים אורך וגלילי ברזל 5.24 ב

 ברזל מעל 6 מטרים אורך וצינורות 6.39 ב

 גרוטאות 5.24 ג

 גרעיני מספוא, מאכל ושמן 7.88 ב

 מצרכי מזון 9.63 ב

 דטרגנטים ושמן מאכל 7.42 ב

 דלק (במכלים) (למעט מזוט כמפורט בחלק ב׳) 13.23 א

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 1794.
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 האותיות מצייו!ו1ז
 את המשקל ממועדי

 של סוג המשא
 התעריף בשקלים
 משאות לטון, לכל ק״מ

 המרים פלסטיים והמרי בנין שלא פורטו
 בחלק זה 7,03 ב
 הצץ 7.03 א

 כימיקלים מוצקים ונוזלים שלא פורטו
 במקום אחר בחלק זה 8.15 ב
 כלי קיבול ריקים (כולל מכלי אריזה) 7.03 ד
 מחצבים למיניהם 8.19 ב
 מים. 7.03 —
 מכונות ומכוניות 7.03 ג
 מלט 7.03 א
 עץ כולל בולים 9.63 ג
! צמיגים וגומי 7.03 ג  י

 רהיטים, חפצי בית ודואר 7.03 ג
 שמן סיכה ודלק בחביות 9.63 ב
 תאית ונייר 9.63 ב

 חלק ג׳

 (סעיף 2)
 טור ג׳

 פור א׳ טור ב׳
 התעריף לטונה

 משאות המרחק בשקלים

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לבני־ברק,
 לפתח־תקוה, לרמלה, ללוד ולרחובות 1,196
 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לקרית גת ולבאר שבע 2,384
 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לבית שמש 1,647
 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לירושלים 2,537
 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לנחל צין 3,495

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לבית שמש 988
 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לרמלה 913

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לאורון ולצפע 2,207
 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לנחל צין .2,561

 חלק ג׳

 (סעיף 2)

/ ג׳ ו־ד׳ להלן, משקלם  1. סוגי המשאות המצויינים באותיות המפורטות בטורים א/ ב
 המזערי בקרונות יהיה לפי הקיבול המפורט בטורים אלה לצד הקרונות המפורטים

 בסעיף זה:
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 טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | סור ד׳

 קרונות שקיבולם בק״ג המשקל המזערי בטונות לפי סוגי המשאות קרונות שקיבולם בק״ג

 סוג א׳ | סוג ב׳ | סוג ג׳ | סוג.ד׳

 קרונות שקיבולם בק״ג

 (א) קרונות ארגזיים —
 35,000 הקיבול הרשום 25 16 12

 (ב) קרונות גלויים —
 25,000 הקיבול הרשום 24 20 12
 מעל 25,000 הקיבול הרשום 28 25 15

 (ג) קרונות משפכיים ותפזורת —

נים: הקיבול הרשום!  כל סוגי משאות למעט גרעי

 גרעינים —

; ן : 22 טו ן  קרונות שקיבולם 25 טו

; ן : 35 טו ן  ^ קרונות שקיבולם 40—50 טו

: 60 טון. ן  קרונות שקיבולם 60 טו

:  2. המשקל המזערי יהיה כמפורט בטור ב׳ לפי סוג הקרון וקיבולו וסוג המשא, כלהלן

 קרונות שטוחים —
 סור א׳ טור ב׳ י

 הקיבול בטונות י המשקל המ«ערי בטונות

 כל סוגי המשאות פרט לבולי עץ
 וכלי קיבול ריקים —

12 12. 

30 30/40 
40 50 

50 56/60 
100 120 

 בולי עץ —

25 30/40 

30 50/60 

 כלי קיבול ריקים — ־
 עד 30 20
 מעל 30 25

:  3. מכלי דלק ומכלי מים, משקלם המזערי יהיה כמפורט להלן

: מספר הליטרים של כושר קיבולו של המכל מוכפל במשקל הסגולי  (א) מכלי דלק
 של הדלק.

ם: הקיבול הרשום.  (ב) מכלי מי
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 חלק ד׳

 (סעיף 5)

 התעריף בשקלים להובלת מכולות טעונות של ׳40 לפי מספר ק״מ

 (א) עד 40 ק״מ

 (ב) בעד כל ק״מ נוסף מעל 40 ק״מ

 ה ע ר ו ת
; ל י  ( 1) התעריף למכולה ריקה יהיה 75% מהתעריף הנקוב לע

; ל  (2) התעריף למכולה ׳20 יהיה מחצית התעריף הנקוב לעי

 (3) על מכולה של ׳20 שאינה המכולה האחרונה ממשלוח והוטענה בודדת על קרון
 המיועד להובלת 2 מכולות או יותר, תשולם תוספת של 30% מן התעריף הנקוב

 בהערה (2) לעיל.

 חלק ה׳ (

 (סעיף ,11)
 טור א׳ טור ב׳

 המשאות התעריף לקרון בשקלים

 כל משא בצובר שהובלתו באותם קרונות אינה קבועה 499

 חביות המכילות שמנים או כימיקלים 499

 בולי עץ 389

 פסולת מכל הסוגים 499

 כל חומר ארוז בשקי נייר או יוטה 228

 חבילות של נייר או תאית 228

 שקלי0

9,139 

106.10 

י ר י ר פ י צ ב  נתאשר. צ
 ב׳ באב התשמ״ד (31 ביולי 1984) המנהל הכללי של מסילות הברזל

 >זו« »5—3)

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה
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