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ן מם׳ 2), התשנ״ו-996ו  תקנות סדר הדין האזרחי(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83, 08ו ו־09ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מתקין תקנות אלה: י  התשמ״ד-1984

(להלן - התקנות העיקריות), 2  1. בתקנה ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו

 בהגדרת ״בית משפט״ ויירשם״, במקום ״התשי״ז-957ו״ יבוא ״[נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 (להלן - חוק בתי המשפט)״.

 ״בקשה להעברת

 ענין לבית משפט

 אחר

 אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

 6א. בקשה להעברת ענין לבית משפט אחר לפי סעיפים 49 או 78 לחוק

 בתי המשפט תוגש כמפורט להלן:

 (ו) הבקשה תוגש בכתב; בבקשה יפורטו כל נימוקיה, ויצורף לה

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא נסמכת והעתק של בל

 מסמך שעליו היא מבוססת; הבקשה תוגש במספר עותקים מספיק

 לשם המצאה לכל בעלי הדין:

 (2) החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, תומצא

 הבקשה לבעלי הדין האחרים-, כל בעל דין רשאי להשיב לבקשה:

 תשובת בעל הדין תוגש תוך עשרה ימים מיום ההמצאה, במספר

 עותקים מספיק לבית המשפט ולבעלי הדין האחרים! לתשובה יצורף

 תצהיר לשם אימות העובדות שעליהן היא נסמכת, והעתק מכל

 מסמך שעליו היא מבוססת.

 (3) לא הוגשה תשובה בתוך עשרה ימים, רשאי בית המשפט

 להחליט בבקשה לאלתר על יסוד הטענות בכתב שבפניו-,

 (4) בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ליתן, לבקשת

 בעל דין, הזדמנות לטעון טענות נוספות בכתב או בעל־פה.״

 בתקנה 16 לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום תקנת משנה (ג)'יבוא:

 ״(ג) הוגשה לבית המשפט תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף, או תביעה לשיפוי

 או לפיצוי על תשלומי פנסיה, תגמולים ובל הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו

, לפרש בכתב התביעה  בשל נזקי גוף, אין חובה, על אף האמור בתקנת משנה(א)

 את הסכום הנתבע בעד נזק כללי, ותקנה 9(9) לא תחול עליו.״

 (2) תקנת משנה (ד) - תימחק.

 4. בתקנה 17(א) לתקנות העיקריות, המלים ״[נוסח משולב], התשמ״ד-1984״ -

 יימחקו.

 5. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, אחרי ״תומצא״ יבוא ״בתכוף לאחר הגשתו של כתב

 התביעה״, ובמקום ״של כתב התביעה״ יבוא ״ממנו״.

.3 

 תיקון תקנה ו

 הוספת תקנה 6א 2.

 תיקון תקנה 16

 תיקון תקנה 7 ו

 תיקון תקנה 20

 י סייח התשמ״ד, עמי 891.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220; התשנ״ו, עמי 2.
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 6. בתקנה 101(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 37 לחוק בתי־המשפט, התשי״ז- תיקון תקנה וסו

 1957״ יבוא ״סעיף 79 לחוק בתי המשפט״.

 7. בתקנה 122 לתקנות העיקריות, במקום ״או צו לגילוי מסמכים״ יבוא ״לגילוי מסמכים״ תיקון תקנה 122

 ואחרי ״לעיון במסמכים״ יבוא ״או צו למתן פרטים נוספים לפי תקנה 65״.

ם תיקון תקנה 140 ו ק  8. בתקנה 140 לתקנות העיקריות, אחרי ״ולהחישו״ יבוא ״או כדי לברר אם יש מ

 לפשרה בין בעלי הדין״.

s14 9 בתקנה 143 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה. 

ט _״ פ ו  (ו) במקום הדישה יבוא ״בקדם־משפט או לצורכי קדם־משפט מוסמך ש

 (2) בפסקה (5), אחרי ״ובין אם לאו״ יבוא ״וכן רשאי הוא להורות, כי בעלי הדין

 יגישו תצהירים במועד אחד, על אף האמור בתקנה 158;״ ובסופה, במקום ״תקנה 168״

 יבוא ״תקנה 168(ב)״.

 10. בתקנה 168 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 168

 (ו) האמור בתקנה יסומן(א) ואחרי ״ובין אם לאו״ יבוא ״ורשאי הוא להורות, על אף

 האמור בתקנה 158, כי בעלי הדין יגישו תצהירים במועד אחד״;

 (2) הםיפה המתחילה ב״לא הגיש״ תסומן(ב).

 11. בתקנה 184 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 42א לחוק בתי המשפט, התשי״ז-1957״ תיקון תקנה 184

 יבוא ״סעיף 73 לחוק בתי המשפט״.

 12. בתקנה 241 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 241

 ״(ד) נדחתה בקשה בדרך המרצה ובעל דין הגיש מחדש אותה בקשה או בקשה

 דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת.״

 13. בתקנה 258יב(ז) לתקנות העיקריות, בסופה, במקום ״לחוק״ יבוא ״לחוק בתי תיקון תקנה 258יב

 המשפט״.

 14. בתקנה 266(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״אלא אם כן הורה בית המשפט על תיקון תקנה 266

 סדר :>חר של החקירה״.

 15. בתקנה 360 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: תיקון תקנה 360

 ״(א) בתובענה לסכום כסף הנתמכת במסמך או בראיות מהימנות לכאורה, רשאי

ל נכסים שבידי הנתבע או שבידי התובע  בית המשפט או הרשם לתת צו עיקול זמני ע

 וכן על נכסים של הנתבע שבידי אדם אחר(להלן - מחזיק), לרבות בל חוב וזכות, בין

 שהגיע זמן פרעונם ובין אם לאו, עד שיקוים פםק־הדין, אם ראה, כי אי מתן הצו עלול

 להכביד על ביצוע פסק־הדין; כיוצא בזה, בתביעת דבר שבעין רשאי בית המשפט או

 הרשם לצוות על עיקול הנכס הנתבע.״

 16. האמור בתקנה 361 לתקנות העיקריות, יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקון תקנה 561

 ״(ב) לבקשה תצורף התחייבות של התובע לפצות את הנתבע בגין כל נזק שייגרם

ל ידי העיקול, אם תידחה התביעה או יפקע הצו מסיבה אחרת.״  לו ע

 17. בתקנה 363 לתקנות העיקריות, המילים ״ולמחזיק, אם ישנו״ - יימחקו. תיקון תקנח 363
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 תיקון תקנה 364 18. בתקנה 364 לתקנות העיקריות, הסימון(א) ותקנת משנה (ב) - יימחקו.

 תיקון תקנה 365 19. בתקנה 365 לתקנות העיקריות, במקום ״ערובה״ יבוא ״התחייבות לפי תקנה 361

ל צד שלישי״, ובסופה יבוא ״אולם רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים  וערובה ש

 שיירשמו, לפטור מהמצאת הערובה״.

 תיקון תקנה 367 0 2. בתקנה 367 לתקנות העיקריות, אחרי ״מצויים בידו״ יבוא ״ובן אם בדעתו להגיש

 התנגדות לצו העיקול״.

 תיקון תק;ה 369 21. בתקנה 369(א) לתקנות העיקריות, במקום ״או לאחר תום המועד האמור״ יבוא ״או

 תוך חמישה עשר ימים מתום המועד האמור.״

 בתקנה 373 לתקנות העיקריות -

 (1) בפסקה (1), אחרי ״לנתבע ולמחזיק״ יבוא ״ואם הורה בית המשפט על מסירה

 אישית - תוך 7 ימים מיום שהורה בך או תוך תקופה אחרת שקבע״;

 (2) הסיפה המתחילה במילה ״או״ תסומן(1א) ובמקום ״או״ יבוא ״התובע״.

 בתקנה 386 לתקנות העיקריות -

ו) האמור בתקנה יסומן(א), ואחרי פסקה (2) יבוא: ) 

 ״כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות לנתבע להימנע מלהוציא את הנכסים

 האמורים או שווים מתחום המדינה, ולהימנע מלמכרם, לשעבדם או לשנות את

 מצבם או את זכויותיו בהם״.

 (2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(ב) בית המשפט או הרשם רשאי להורות, בצו כאמור, על הוצאתם של

 הנכסים האמורים או שווים מרשות הנתבע ולמנות אדם שיחפש אחריהם,

 ישמור עליהם או יפעל בהם-, בתקנה זו, ״נכסים״ - לרבות זכויות בנכם וזכויות

 שהנתבע בעל ענין בהן.״

 24. בתקנה 400 לתקנות העיקריות, המלים ״[נוסח משולב], התשמ״ד־-1984״ - יימחקו.

 25. אחרי תקנה 406 לתקנות העיקריות יבוא:

ל 406א. בקשת רשות ערעור על החלטה הדוחה בקשה למתן סעד זמני,  ״רשות ערעור ע

' שלא נדחתה לפי תקנה 406(א), תידון במעמד צד אחד, אלא אם כן הורה , ^ נ מ ״ ד ע  ם

 בית המשפט על הזמנת בעל הדין האחר.״

 26. בתקנה 445(ב) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (7) יבוא:

 ״(8) לתת תוקף של פסק דין להסדר פשרה״.

 27. בתקנה 471א לתקנות העיקריות, במקום ״לחוק״ יבוא ״לחוק בתי המשפט״.

 28. במקום תקנה 485 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״המצאה למדינה 485. המען להמצאת כתב בי־דין למדינה יהיה משרד פרקליט המחוז

 שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה-, היה בית המשפט

 הדן בתובענה בית המשפט העליון - משרד פרקליטות המדינה.״

 תיקון תקנה 373 2 2.

 תיקון תקנה 386 23.

 תיקון תקנה 400

 הוספת תקנה 406א

 תיקון תקנה 445

 תיקון תקנה ו47א

 תיקון תקנה 485
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 29. בתקנה 512 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 512

 (ו) בתקנת משנה (א), המילים ״בסכום בולל״ - יימחקו, ואחרי ״בל אחד מהם

 בנפרד״ יבוא ״בסכום כולל״;

 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״לפי תקנה 511״ יבוא ״לפי תקנת משנה (א)״, ובמקום

 ״החל״ יבוא ״ששולם״.

 30. בתקנה 525 לתקנות העיקריות, במקום ״בסעיף 37א לחוק בתי המשפט, תיקון תקנה 525

 התשי׳ז-1957״ יבוא ״בסעיף 81 לחוק בתי המשפט״.

 31. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ו ב»ייר התשנ״ו(15 במאי 996ו)

ד ל י ב א י ו  (חמ 1778-» ד

 שר המשפטים

 תקנות בית משפט (אגרות)(תיקון מסי 2), התשנ״ו-996ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83 ו־09ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

 התשמ״ד-1984' (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב,

, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלו:  התשב:״ה-21985

ג (להלן - התקנות תיקון תקנה 1  1. בתקנה 1 לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח-987ו

 העיקריות) -

 (1) בהגדרה ״דיון״, במקום הםיפה המתחילה במילים ״למעט דיון בקדם משפט״

 יבוא ״ולמעט דיון בישיבת קדם משפט ראשונה״-,

 (2) בהגדרה ״תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף״, בסופה יבוא ״לרבות תביעה לפי חוק

 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-975ו" (להלן - חוק הפיצויים)״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה(א), המלים ״פסיקת תשלום תכוף לפי חוק תיקון תקנה 3

 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-975ו״ - יימחקו.

ת תקנה 6 פ ל ח  3. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא: ה

 ״אגרה !:תביעה 6. (א) בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף תשולם אגרה לפי פרטים 3(אא)

ל או 7(אא) בתוספת הראשונה, לפי הענין. ש 1 ב ^ * , ק ^ 

 (ב) אגרה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם כמפורט להלן:

 (1) עם הבאת ההליך לבית המשפט, לרבות הליך שהסעד

 המבוקש בו הוא פסיקת תשלום תכוף לפי חוק הפיצויים, ישלם

 התובע סכום בשיעור הנקוב בפרטים 8(א) או (ב) בתוספת

 הראשונה, לפי הענין;

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.

 2 ם״ח התשמ״ה, עמ׳ 60; התשנ״א, עמ׳ 130.

 3 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 221; התשנ״ו, עמ׳ 12.

 4 ם״ח התשל״ה, עמי 234.

 קובץ התקנות 5756, י״ב בסיון התשג״ו, 30.5.1996 935



 (2) בוטל, נמחק או נדחה ההליך לפני שהחל הדיון בו, כאשר

 לא חלה בענין תקנה 5ו, ישלם התובע שליש מסכום האגרה

 החלה כאמור בתקנת משגה (א), בניכוי הסכום ששילם לפי

ו) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק  פסקה (

, על היתרה, מיום 5  פסיקת ריבית והצמדה, התשב״א-1961

 הבאת ההליך לבית המשפט עד התשלום בפועל (להלן -

 הפרשי הצמדה וריבית);

 (3) הסתיים ההליך בפשרה לפני שהחל הדיון בו, כאשר לא

 חלה בענין תקנה 5ו, ישלם הנתבע שליש מסכום האגרה החלה,

 בניכוי הסכום ששילם התובע לפי פסקה (ו) בתוספת הפרשי

 הצמדה וריבית, וישפה את התובע על סכום האגרה ששילם

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית:

 (4) הסתיים ההליך בפסק דין לחובת הנתבע או בפשרה שלא

 כאמור בפסקה (3), ישלם הנתבע את האגרה החלה בניכוי

 הסכום ששילם התובע לפי פסקה (ו) ובתוספת הפרשי הצמדה

 וריבית על היתרה, וישפה את התובע על סכום האגרה ששילם

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית;

 (5) נדחה ההליך או נמחק בפסק דין, ישלם התובע את האגרה

 החלה בניכוי הסכום ששילם לפי פסקה (ו) ובתוספת הפרשי

 הצמדה וריבית;

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (בץ3) או(4), התנהל ההליך בבית

 משפט מחוזי, וסכום הפיצוי שנפסק או שבעלי הדין התפשרו עליו נמוך

 משישים אחוזים מתחום סמכות בית משפט השלום ביום הבאת ההליך,

 ישלם הנתבע את האגרה בשיעורה בבית משפט שלום, והתובע ישלים את

 האגרה החלה בבית המשפט המחוזי.

 אגרה בתביעה 7. בתביעה למזונות או לאכיפת פסק חוץ שבו נפסקו מזונות, לביטול

 פסק דין למזונות, לשינוי פסק דין למזונות, לשיפוי בענין מזונות או

 בהודעה לצד שלישי בענין מזונות, תשולם אגרה לפי פרט 3(אב) בתוספת

 הראשונה.״

 בתקנה 5ו לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) הסתיים הליך בפשרה או בוטל או נמחק על ידי מגישו, הכל לא יאוחר מישיבת

 קדם המשפט הראשונה, תוחזר האגרה ששולמה, בניכוי הסכום הנקוב בפרטים 8(א)

 או 8(ב) בתוספת הראשונה, לפי הענין.״

 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

 (ו) בפרט 3 -

 (א) במקום פרט משנה (אא) יבוא:

 ״(אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף - 25,000״.

 (ב) במקום פרט משנה (אב) יבוא:

 ״(אב) תביעה למזונות - 141.״

 סייח התשכ״א, עמי 192.

 תיקון תקנה 15

 תיקון התוספת 5.
 הראשונה
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 (2) בפרט 7, במקום פרט משנה (אא) יבוא:

 ״(אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף - 4,000״.

 6. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מפרםומן. תחילה

ר ב ע ת מ א ר ו  7. ונקבות אלה לא יחולו על תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף, לרבות תביעות לפי חוק ה

 פיצויים לכפגעי תאובות דרכים, התשל״ה-975ו, אשר הוגשו בתקופה שמיום כ״ו באדר א׳

 התשב״ב (ו במרס 992ו) עד יום התחילה; אולם אם ראה בית המשפט או הרשם כי סכום

 הפיצוי שנפסק או שבעלי הדין התפשרו עליו במוך במידה ביכרת מסכום התגיעה, רשאי

, כי 6  הוא לדורות, בהתחשב בתקנה 2ו5(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו

 הנתבע ישלם את חלקו באגרה בשיעור החלק שלו באגרה שהיתה חלה אילו היה סכום

 התביעה שווה לסכום שחוייב בו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וכי התובע ישלם את

 יתרת האגרה החלה בפועל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 ד׳ בםיון התשנ״ו(22 במאי 1996)

ד ל י ב א י ו  (חמ 13-87 ד

 שר המשפטים

 6 ק״ת וזתשמ׳׳ד, עמ׳ 2220.

 עו בתי המשפט לעניגי משטחה (הסמכת בתי משפט במחוז הדרום),

 התשנ״ו-1996

, י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995

 (להלן - החוק), ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:

 ו. בצו זה, ״נפה״ - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור הגדרה

 גבולותייהם2, לרבות מימי החופים הסמוכים לגבולות המתוארים.

 2. בית משפט שלום מן המנויים בטור א׳ בתוספת מוסמך לשבת כבית משפט לעניני הסמכת בתי משפט
 לעניני משפחה

 משפחה.

 3. תחום שיפוטו, לצורך החוק, של בית משפט לעניני משפחה, כאמור בסעיף 2, יהיה תחום שיפוט

 הנפה המפורטת לצדו בטור ב׳ בתוספת, בכפוף להוראות סעיף 4.

 4. בית משפט לעניני משפחה מוסמך לדון בכל הנושאים שנקבעו בחוק, למעט בסעיף ן סמכות בית
 , המשפט לעניני

ה (6ץח) לחוק. ח פ ש  מ

ל צו זה ביום ט״ו בםיון התשנ״ו (2 ביוני 1996). תחילה  5. תחילתו ש

 ם״ח התשג״ה, עמי 393.
 י״פ דתשי״ז, עמי 761; התשב״ז, עמי 861; התשמ״ו, עמי 2664; התשנ״ד, עמ׳ 3130.
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 תוספת

 (סעיפים 2 ו ־3)

 טור ב׳
 תחום השיפוט

 טור א׳
ם בית המשפט  ש

 נפת באר־שבע למעט תחום עיריית אילת,

 ומועצה אזורית חבל אילות

 נפת אשקלון

 תחום עיריית אילת, ומועצה אזורית חבל

 אילו ת

י א ב י ד ל ו  ד

 שר המשפטים

שבע  בית משפט השלום בבאר־

 בית משפט השלום באשדוד

 בית משפט השלום אילת

 כ״ד באייר התשנ״ו(13 במאי 1996)

 (חמ 3-2663)

 צו בתי המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז הדרום),

 התשנ״ו-1996

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק בתי המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995

 (להלן - החוק), באישור שר המשפטים, ולאחר תיאום עם נשיאי בתי המשפט הנוגעים

 בדבר, אני מצווה לאמור:

ע לאחר יום י״ב ב ת ענינים 1. תובענות בעניני משפחה אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר ש ר ב ע  ה

 באייר התשנ״ו(1 במאי 1996) ואשר עד יום י״ג בםיון התשנ״ו(31 במאי 1996) טרם הוחל

 הדיון בהן בנוכחות בעלי הדין, יועברו לבתי המשפט לעניני משפחה המוסמכים במחוז

 הדרום על פי ההוראות הקבועות בעניין מקום השיפוט לגבי תביעות שהוגשו לאחר תחילתו

 של החוק.

ה 2. תובענות כאמור בסעיף 1(6ץח) לחוק אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ר ב ע ה  סייג ל

 בכל מועד שהוא לפני תחילתו של צו זה, לא יועברו לבתי משפט לעניני משפחה.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בסיון התשנ״ו(2 ביוני 1996).

ט פ ו ש , י ב י ב . ר  י

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 כ״ד באייר התשנ״ו(13 במאי 1996)

 (חמ ג260-ג)

 ם״ח התשנ״ה, עמי 393. .

ל הליכים),  צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים ש

ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת  ה

י  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18(ג1) ו־20(א1) לחוק בית דין לעבודה, התשב״ט-1969

 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה

 והרווחה של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 ם״ח התשכ״ט, עמי 70; התשמ״ה, עמי 208.
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 ו. בצו זה, ״הליך״ - הליך בבית דין לעבודה שהמוסד לביטוח לאומי צד בו.

 2. אלה סוגי ההליכים בבית דין אזורי שבהם, על אף האמור בסעיף 18(א) לחוק, יהיה

 שופט דן יחיד:

 (ו) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 23ו לחוק הביטוח

(להלן - חוק הביטוח); 2  הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995

 (2) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים, החלטה של ועדה לעררים, החלטה

 של ועדה לעררים לשירותים מיוחדים והחלטה של ועדה לעררים לילד נכה לפי

 סעיפים 213 ו־222 לחוק הביטוח:

 (3) ערעור על קביעה של דרגת נכות לפי סעיף 387 לחוק הביטוח והתקנות לפיו, לפי

 פרק י״ג לחוק הביטוח או מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח.

 3. על אף האמור בסעיף 20(אץ3) לחוק, ערעור על פסק דין של בית דין אזורי בכל אחד

 משלושת הענינים הנזכרים בתקנה 2 יידון בשלושה שופטים בלבד.

 4. צו בית הדין לעבודה(הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשמ״ז-1987ג -

 בטל.

 י״ג באייר התשנ״ו(2 במאי 1996)

 (חמ 2 3-204)

ר י מ ה נ ר ו  א

 שרת העבודה והרווחה
 2 ס יה התשנ״ה, עמי 10¿.

 ג ק ׳ת התשמ״ז, עמי 1182.

 תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)(תיקון), התשנ״996-1 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62(ב), 108 ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מתקין תקנות אלה: י  התשמ״ד-984ו

, במקום תיקון תקנה  1. בתקנה 6ו(א) לתקנות שיפוט בתביעות קטניות (סדרי דין), התשל״ז-21977

 ״7 ימים״ יבוא ״15 ימים״.

 כ״ו באייר התשנ״ו(15 במאי 1996)

 (דומ ו •3-8)

 י ם׳ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 2 ק״ת התשל״ז, עמי 510; התשנ״ב, עמ׳ 1158

ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת  תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים)(הוראת שעה), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88(אץ9) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967', אני מתקין

 תקנות אלה:

א ל ו בינואר 1990) והזוכה תיקים ל )  ו. נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל לפני יום ד׳ בטבת התש״ן
ה ל ו ע ^ פ m ״ ם א י א ן ) ף 1 ? ? י 2 א מ 3 ב ן ב ( ״ נ ש ת ר ה י י א ח ב ״ ף כ ח א ה ^ ל ו ע ו ^ פ ש ב ק י ; א ב  ל

 נסתיימו ובוטלו בו כל ההליכים.

 י ם יח התשכ״ז, עמי 116; התשנ״ד, עמי 284.

 הגדרה

 הליכים בבית
 דין אזורי

 הליכים בבית

 הדין הארצי

 ביטול

ד ל י ב א י ו  ד

 שר המשפטים

י א ב י ד ל ו  ד

 שר המשפטים
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 גניזת תיקים 2. תיקים כאמור בתקנה 1 לעיל ייגנזו בתום שלושה חודשים מהמועד שבו תפרסם

 הנהלת בתי המשפט הודעה, בשני עיתונים יומיים בעברית, שבה ייאמר כי בכוונתה לגנוז

 תיקים כאמור, וכי תיק לא ייגנז אם הזוכה בתיק יבקש, תוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה,

 שתיק מסוים לא ייגנז.

2 לא יחולו על תיקי מזונות. ־ ה 3. הוראות תקנות ו ו ל ו ח ת  סייג ל

ל תיק לפי האמור בתקנות אלה אין בו כדי לפגוע בזכותו של הזוכה להגיש  4. גניזתו ש

 בקשה חדשה לביצוע פסק הדין.

י א ב י ד ל ו  ד

 שר המשפטים

 כ״ו באייר התשנ׳׳ו(13 במאי 1996)

 (חמ 3-1910)

 שמירת זכויות

 תקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון)(תיקון),, התשנ״ו-1996

(להלן - החוק), אני י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ג) ו־39 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982

 מתקינה תקנות אלה:

2 (להלן - התקנות  1. בתקנה ו לתקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון), התשנ״ב-992ו

 העיקריות), אחרי ההגדרה ״המנהל״ יבוא:

ל משרד התקשורת או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות  ״ ״המנהל הכללי״ - המנהל הכללי ש

 אלה•,״.

 תיקון תקנה ו

 אחרי תקנה 18 לתקנות העיקריות יבוא:

 18א. (א) במסגרת בדיקתם של מסמכי הבקשה, יעביר המנהל כל

 בקשה לוועדת רישוי של משרד התקשורת שתורכב מעובדי המשרד

 כלהלן:

 (1) היועץ המשפטי;

 (2) מנהל אגף הנדסה ורישוי-,

 (3) מנהל אגף פיקוח בזק ודואר:

 (4) מנהל אגף ספקטרום התדרים;

 (5) מנהל אגף כלכלה ותכנון.

 (ב) הוועדה תייעץ למנהל בדבר תקינות הבקשה, ובלי לגרוע

 מהאמור, תמליץ בפניו בדבר תאימות המידע שבמםמכי הבקשה לצורך

 השיקולים הנדרשים לפי סעיף 4(ב) לחוק.

 (ג) היועץ המשפטי יעמוד בראש הוועדה והיא תקבע את סדרי

 עבודתה; בהעדר היועץ המשפטי, ימלא את מקומו, כיושב ראש הוועדה,

 מנהל אגף פיקוח בזק ודואר.״

א 2. ו  ה1םפת תקנה 8

 ״ועדת רישוי
 משרדית

 י ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ו, עמ׳ 302.

 י ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 1322.
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 3. אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 21

 ״ערר ו2א. (א) הודיע המנהל למבקש על פסילת הבקשה המתוקנת בהתאם

 . לתקנה 21, רשאי המבקש לערור על פסילת בקשתו בפני המנהל הכללי.

 (ב) ערר יוגש למנהל הכללי תוך 45 ימי עבודה ממועד מתן הודעת

 המנהל כאמור.

 (ג) לא הודיע המנהל הכללי על החלטתו בערר תוך 21 ימי עבודה

 יראו את הערר כאילו נתקבל.

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 372::-« ש

 שרת התקשורת

ת הפקודה)(מם׳ 2) (תיקון מם׳ 2), ל ו ח ת ־ י א ) י ט ו ח ל א  •גו הטלגרף ה
 התשנ״ו-1996

, י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב-1972

 אני מצווה לאמור:

1 ף י ע ס ן 1 ק י , ת 2  ו. בסעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי (אי־תחולת הפקודה) (מס׳ 2), התשמ״ב-1982

 בפסקה (1) -

 (1) ברישה, אחרי ״מכשירי טלגרף אלחוטי״ יבוא ״אשר המנהל כהגדרתו בתקנות

, אישר כי תכונותיהם ג  הטלגרף האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ז-987ו

 הטכניות תואמות אחד מן המפורטים להלן:״;

 (2) בפסקת משנה (ד), המלים ״והמשמשים לפיקוד בשלט רחוק״ - יימחקו;

 (3) בפסקת משנה (ה), המלים ״והמשמשים במיקרופונים אלחוטיים״ - יימחקו:

 (4) אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:

 ״(ו) הפועלים בתוך פס התדרים 433.05 - 434.79 מה״ץ, שהספקם אינו עולה

ל 10 מיליוואט;  ע

 (ז) הפועלים בתוך פס התדרים 2457-2418 מה״ץ, לפי תקן אירופאי 300-328 -

 £181 וברמת שידורי שווא בפס התדרים 1000-30 מה״ץ שאינה עולה על 54 -
 דב״מ בתחום של 100 קילוהרץ.״

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 3-1504) ש

 שרת התקשורת

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ׳ 506; התשנ״ד, עמ׳ 47.

 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 525; התשג״ו, עמ׳ 311.

 3 ק״ת התשמ״ז, עמי 915.
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ר היבשתיים) (תיקון), ב ע מ  תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי ה
 התשנ״ו-1996

(1X1)2 ולפי סעיף , י 1 9 7 ד - ז ״ ל ש ת ה 2 9 ה פ ו ע ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף , לחוק רשות ה

, באישור הממשלה ובאישור ועדת  לחוק רשות שדות התעופה(הוראת שעה), התש״ם-21980

 הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים),

ג -  התשנ״ה-1994

) בתקנת משנה (א), פסקה (2) תסומן(3) ולפניה, במקום פסקה (1) יבוא: ו ) 

 ״(ו) ממסוף רפיח - 78 שקלים חדשים:

 (2) ממסוף אלנבי - 87 שקלים חדשים.״

 (2) בתקנת משנה (ב), אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) המשתתף בחיפושי הצלה, בהושטת עזרה רפואית לנפגעים ובפעילות

 הומניטרית אחרת-,

 (7) שהוא חבר משלחת ממשלתית העובר במסוף ערבה, במסוף נהר הירדן או

 במסוף אלנבי לצורך מילוי תפקיד במשא ומתן בין ישראל למדינה שבנה,

 במסגרת אחת מהועדות המשותפות הקבועות, שנבלל ברשימה שאישר משרד

 החוץ;

ל אח״מ שהופק/ה בהתאם להסבם הביניים  (8) המחזיק בדרכון/תעודת מסע ש

 בין ישראל לפלסטינים, מיום ד׳ בתשרי התשנ״ו(28 בספטמבר 1995), בהתאם

 לקביעה של הועדה האזרחית העליונה המשותפת לישראל ולצד הפלסטיני,

 כמשמעותה בהסכם האמור: ראש הצד הישראלי יודיע לרשות שדות התעופה

 על תוכן הקביעה כאמור.

 (3) בתקנת משנה (גץ3), במקום ״כ״ט באדר ב׳ התשנ״ה (31 במרס 995ו)״ יבוא ״כ״ב

 באדר ב׳ התשנ״ח (31 במרס 1997)״.

 תחילה 2. תחילתה של תקנה 1(2), לענין פסקה 7 בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, ותקנה 1(3),

 ביום א׳ בניסן התשנ״ה (ו באפריל 1995).

 ד׳ בסיון התשנ״ו(22 במאי 1996)

 (דומ 3-128)

 1 סייח התשל״ז, עמי 182; התשנ״א, עמ׳ 30

 2 'ס״ת התש״ם, עמי 104; התשנ״ה, עמי 20.

 ג ק״ת התשנ״ה, עמי 399.

ר ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה

ר היבשתיים) ב ע מ  תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי ה

 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ו-1996

(1X1)2 סעיף ' 1 9 7 7 - ז ״ ל ש ת ה 2 9 ה פ ו ע ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף , לחוק רעדות שדות ה

, ובאישור הממשלה וועדת  לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעהx התש״ם-21980

ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  הכלכלה ש

 ס״ח התשל״ז, עמי 182; התשנ״א, עמי 30.

 ם״ח התש״ם, עמי 104; התשנ״ה, עמי 20.

ן התשנ״30.5.1996,1 מ ס ת 5756, י״ב ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  942 ק



 1. בתקנה 2 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), תיקון תקנה 2

ן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת משנה (ג) יבוא: ל ה ל ) ג ו 9 9 4 - ה ״ נ ש ת  ה

ל אף האמור בתקנת משנה (איץ2) -  ״(ד) ע

) נוסע היוצא ממסוף ערבה אל אזור עקבה בלבד בתחבורה ציבורית, וחוזר ו ) 

 בה לישראל בשעות הפעילות של מסוף ערבה באותו יום - ישלם אגרה

 מופחתת של 5ו שקלים חדשים בלבד;

 (2) נוסע כאמור, שנכנס לישראל ביום שיצא - אם דרך מסוף יבשתי אחר, או

 דרך מסוף ערבה לאחר שהמשיך למקום אחר בירדן, או שלא בתחבורה ציבורית,

 או לאחר סגירת המסוף האמור - ישלים את האגרה לשיעורה המלא, לפי תקנת

, בעת כניסתו לישראל.״ ^ א  משנה (

 2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: תיקון תקנה ג

 ״אגרות יציאה 3. בעל רכב מסחרי היוצא ממסוף מעבר יבשתי עם מטענים שאינם

 עם מטענים כבודה אישית, ישלם אגרה בסכום של 00 ו שקלים חדשים בעד יציאה,

 כאמור.״

־ ו בחודש שלאחר פרסומן. תחילה  3. תחילתן של תקנות אלה ב

 ד׳ בסי ין התשנ״ו(22 במאי 1996)

ר ס י ל ק א ר ש  (חמ3-128) י

 שר התחבורה
 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 399.

 •<צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא דבב ומתן שירותים לרכב)

 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

, אני מצווה לאמור: י  התשי״ח-1958

 1. בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), תיקון סעיף 2ו

, אחרי ״אצל היבואן״ יבוא ״או מורשהו״ ואחרי ״ליבואן״ יבוא ״או 2 ט-978ו ׳ ,  התשל

 למורשהו.״

 כ״ד באייר התשנ״ו(13 במאי 1996)

ר ס י ל ק א ר ש  (חמ3ו3-7< י

 שר התחבורה

 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24.

 ק״ת חתשל״ט, עמי 124; התשנ״ו, עמי 174.

ן התשנ״ו, 30.5.1996 943 ת 5756, י״ב בםיו ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



 צו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הודאת שעה)(מחירים מרביים

ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת  למצרכים)(תיקון מם׳ 7), ה

3ו לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ־  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 2ו(אץו) ו

 התשנ״ו-996ו', אנו מצווים לאמור:

ת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים פ ס ו ת  תיקון ה

, בחלק עשירי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן, 2  למצרכים), התשמ״ט-989ו

ב׳ להלן: ־  יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח במכירה - המחיר בש״ח במכירה -

 המשקל לקמעונאי לצרכן באזור אילת

 המצרך בגרמים כולל מע״מ כ1לל מע״מ לקמעעאי לצרכן

 ״לחם בהה (אחיד) 750 1.91 2.15 1.63׳ 1.80

 לחם לבן 750 1.94 2.20 11.66 1.85

 חלה או מאפה

 שמרים 500 1.96 2.20 1.67 1.85

 לחמניה 75 0.59 0.70 0.50 0.60

 לחם בהה (אחיד)

 פרום וארוז 750 2.25 2.55 1.92 2.20

 לחם לבן פרוס

 וארוז 500 2.01 2.35 1.73 2.00״

(9 במאי 1996).  תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ באייר התשנ״ו

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)

 (חמ 3-2722)

ש י ר ה ח כ י  מ

 שר התעשיה והמסחר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421; התשנ״ו, עמי 60.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים

 למצרכים)(תיקון מם׳ 8), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 12(א^) ו־13 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,

, אנו מצווים לאמור:  התשנ״ו-996וי

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים

, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים  למצרכים), התשמ״ט-21989

 להלן, יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 סייח התשנ״ו, עמי 192.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התשנ״ו, עמי 797.

ט ח ו ) ש ה : ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר
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 המחיר בש״ח בחבילות במשקל של ו ק״ג

 לחבילה במכירה

 מחיר המכירה
 מהמחסן בש״ח

 לטונה נטו

 שם המיגרך ללא מע״מ

2.00 2.20 1.84 2.07 1.72 1,221 
 קמח חיטה

 כהה (אחיד)

2.15 2.50 2.02 2.38 1.88 1,353 
 קמח חיטה לבן,
 קמח חיטה רך

 קמח ד יטה לבן
 בהיר או סולת

 חיטה 1,405 1.94 2.43 2.08 2.60 2.20

 לקמעונאי לצרכן

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור אי

 כולל

 מע־מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 בולל
 מע־מ

 לסיטונאי

 ללא מע״מ

׳ו(9 במאי 1996). תחילה  2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ באייר התשנ׳

 י״ט באייר התשג״ו(8 במאי 1996)

 (חמ 3-2722)

ט ח ) ש ו ג ה י ב י ב ר ה ם ( ש א י ר ח ה ב י  מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

ת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) (תיקון), כ ש  כללי ל

 התשנ״ו-1996

 :תוקף סמכותה לפי סעיף 109(3) לחוק לשכת עורכי הדין, התשב״א- 1961', מתקינה

 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. בסעיף 5 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות), תיקון סעיף 5

 התשו:״ב-962ו, המילים ״ביום העבודה האחרון של כל חודש״ - יימחקו.

 כ״ו באייר התשנ״ו(15 במאי 1996)

ק י נ ו ה ט ד ו ה  (חמ 3-1932) י

 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי־הדין

 גתאשר.

ד ל י ב א י ו  ד

 שר המשפטים

 ו ם״דו התשכ״א, עמי 178.

 2 ק״ת התשב״ב, עמי 1793; התשנ״ה, עמי 1735.
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, ( ן ץ לארץ)(תיקו  כללי מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו

 התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67א ו־243 לפקודת מם הכנסה(להלן - הפקודה)', ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:

ת התוספת 1. במקום התוספת לכללי מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), פ ל ח  ה

, יבוא: 2  התשמ״ב-982ו

 ״תוספת

 (סעיף 6(1»

 הסכום המרבי שיותר בניבוי בשל הוצאות דיור:

 ו. 000,ו דולר לחודש בכל אחת מהמדינות האלה:

 אוזבקיסטן, אזרביג׳אן, אל סלבדור, אקוואדור, בוליביה, בלארוס, גרוזיה, דרום אפריקה,

 הונדורס, חוף השנהב, יוון, מצרים, נפאל, םוואזילגד, פרגואי, קוםטה ריקה, קזחסטן,

 קמרון, קפריסין והרפובליקה הדומיניקנית.

 .2 500,ו דולר לחודש בכל אחת מהמדינות האלה:

 אוקראינה, אורוגואי, אירלנד, אריתריאה, אתיופיה, בורמה, ג׳מייקה, גואטמלה, לטביה,

 ניו זילנד, פיג׳י, פינלנד, פנמה, פרו, צ׳ילה, צ׳כיה, קולומביה, קנדה, רומניה ותורכיה.

 .3 2,000 דולר בכל אחת מהמדינות האלה:

 אוסטרליה, איטליה, ארצות הברית של אמריקה, בולגריה, בלגיה, ברזיל, דנמרק,

 הונגריה, ונצואלה, זאיר, מכסיקו, נורבגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פיליפינים ושבדיה.

 .4 3,000 דולר לחודש בכל אחת מהמדינות האלה:

 אוסטריה, ארגנטינה, בריטניה, גרמניה, הודו, הולנד, ארצות הברית-במנהטן(ניו־יורק),

 צרפת, רוסיה, שוויץ ותאילנד.

 5,000 דולר לחודש בכל אחת מהמדינות האלה:

 הונג קונג, טאיוון וסינגפור.

 8,000 דולר לחודש בכל אחת מהמדינות האלה:

 וייטנם, יפן, סין וקוריאה.

 1,000 דולר לחודש בשל דיור בכל מדינת חוץ אחרת.״

.5 

.6 

 ד.

 2. כללים אלה יחולו לגבי הכנסה המופקת בחוץ לארץ בשנת המס 1996 ואילך, למעט

 בהודו, ויאנטם, טאיוון, יפן, סין, קוריאה ורוסיה, שכללים אלה יחולו לגבי הכנסה המופקת

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 בהן בשנת 1995 ואילך.

 ג׳ בניסן התשנ״ו(21 במאי 1996)

 (חמ 1588-ג)

 תחולה

ש 6, עמי 20 ו. ד  דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1322; התשנ״ב, עמי 570 (706).
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