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 עו בית המשפט לעגיני משטחה (הסמכת בית משפט במחוז ירושלים),
ו 9 9 7 - ז ״ נ ש ת  ה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-995ו

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

 1. בצו זה, ״מחוז״ - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי

, לרבות מימי התופין הסמוכים לגבולות המתוארים.  גבולותיהם2

 2. בית משפט השלום בירושלים מוסמך לשבת כבית משפט לעניני משפחה.

 4. בית המשפט לעניני משפחה מוסמך לדון בכל הנושאים שנקבעו בחוק, למעט

6^ לחוק.  הענינים המפורטים בסעיף 1(

 5. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באדר א׳ התשנ״ז(2 במרס 1997), ואולם עניני משפחה

6^ לחוק, יחל בית המשפט לעניני משפחה לדון בהם החל ביום ג׳  האמורים בסעיף 1(

 באלול התשנ״ז(5 בספטמבר 1997).

 הסמכת בית
 המשפט לעניני

 משפחה

ל בית המשפט לעניני משפחה הוא מחוז ירושלים.  תחום שיפוט 3. תחום שיפוטו לצורך החוק ש

 סמכות השיפוט
 בבית המשפט

 לעניני משפחה

 תחילה

 ו׳ באדר א׳ התשנ״ז(13 בפברואר 1997)

י ה נ ג ב י ח  (חמ 3-2663) צ

 אני מסכים. שר המשפטים

ק ר ן ב ו ר ה  א

 נשיא בית המשפט העליון

 סייח התשנ״ה, עמי 393.
 י״פ התשי״ז, עמי 761; וזתשנ״ר, עמי 3130.

 צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז ירושלים),

 התשנ״ז-997ד

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

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

 בדבר, אני מצווה לאמור:

 העברת ענינים 1. (א) תובענות בעניני משפחה, למעט תובענות בענינים המפורטים בסעיף ו(6)(ח)

 לחוק, אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר יום כ״ב בטבת התשג״ז(1 בינואר

 1997), ושטרם הוחל בהן בשמיעת עדים לנושא התובענה, יועברו לבית המשפט לעניגי

 משפחה המוסמך במחוז ירושלים על פי ההוראות הקבועות בענין מקום השיפוט לגבי

 תביעות שהוגשו לאחר תחילתו של החוק.

 (ב) תובענות כאמור בסעיף קטן(א) שהוחל בהן בשמיעת עדים במסגרת בקשה

 לקביעת מזונות זמניים, יועברו לבית המשפט לעניני משפחה לאחר שבית המשפט המחוזי

 בירושלים יתן את החלטתו לענין המזונות הזמניים.

 ם״ח התשנ״ה, עמ׳ 393.

 440 קובץ התקנות 5814, כ׳ באדר א׳ התשנ״ז, 27.2.1997



 (1:) תובענות בענינים המפורטים בסעיף ו(6)(ח) לחוק, אשר הוגשו לבית המשפט

 המחוזי כירושלים לאחר יום י׳ בתמוז התשנ״ז(15 ביולי 1997) ושטרם הוחל בהן בשמיעת

 עדים לנושא התובענה, יועברו לבית המשפט לעניני משפחה כאמור בסעיף קטן(א).

 2. (א) תחילתו של צו זה, למעט סעיף ו(ג), ביום כ״ג באדר א׳ התשנ״ז (2 במרס תחילה

.(1997 

 0:) תחילתו של סעיף 1(0 ביום ג׳ באלול התשנ״ז(5 בספטמבר 1997).

 ו׳ באדר א׳ התשנ״ז(ב1 בפברואר 1997)

, שופט . ר ב י ב י  (חמ 2663 -0 י

 אני מאשר. נשיא בית משפט מחוזי

י ה נ ג ב י מנהל בתי המשפט ח  צ

 שר המשפטים

ת הזמנית בחברון), י מ ו א ל ך י ב  עו חסינויות וזכויות (הנוכחות ה

ו 9 9 ד - ז ״ נ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק חםינויות וזכויות (ארגונים בין־לאומיים ומשלחות

, באישור הממשלה, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי 1  מיוחדות), התשמ״ג-1983

 לממשלה, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״הסכם הביניים״ - הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה בין ישראל לאש״ף

 שנחתם בוושינגטון ביום ד׳ בתשרי התשנ״ו(28 בספטמבר 1995);

 ״הסכם :־;נוכחות״ - ההסכם בדבר הנוכחות הבין־לאומית הזמנית בעיר חברון בין ישראל

VII לאש״ף שנחתם בירושלים ביום י״ג בשבט התשנ״ז(21 בינואר 1997), בהמשך לסעיף 

 (10) לנספח ז של הסבם הביניים;

 ״מחבר ההבנה״ - מיזכר .ההבנה בין נורבגיה, דנמרק, שבדיה, איטליה, שוויץ ותורכיה

 שנחתם באוסלו ביום ב״ב בשבט התשנ״ז(30 בינואר 1997), וחילופי האיגרות בין אש״ף,

 ישראל, נורבגיה, דנמרק, שבדיה, איטליה, שוויץ ותורכיה שנלוו למיזכר ההבנה;

 ״הנוכחות הבין־לאומית״ - הנוכחות הבין־לאומית הזמנית בחברון שהוסכם על הקמתה

 בהסכם הנוכחות, ושפרטיה הובאו במיזכר ההבנה.

 2. לחברי הנוכחות הביךלאומית יהיו, בעת מילוי תפקידם בישראל, הזכויות חםינויות וזכויות

 והחםינויות שנקבעו בהסכם הנוכחות ובמיזכר ההבנה.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בשבט התשנ״ז(ו בפברואר 1997) והוא יעמוד בתוקפו עד תחילה ותוקף
 סיום תנ:קידה של הנוכחות הבין־לאומית, על פי הסכם הנוכחות ומיזכר ההבנה.

 ב׳ באדר א׳ התשנ״ז(9 בפברואר 1997)

י ו ד ל ו  (חמ 3-1659) ד

 שר החוץ

 סייח דתשמ״ג,יעמ׳ 124.

ר א׳ התשנ״ז, 27.2.1997 441 ד א ת 3814, ב׳ ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



ו 9 9 ד - ז ״ נ ש ת  תקנות המדגמים (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(ז) לפקודת הפטנטים והמדגמים1 (להלן - הפקודה),

, ובאישור ועדת  באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ׳יה-21985

, אני מתקין תקנות אלה: 5  הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

 ו. אחרי תקנה 3 לתקנות המדגמים" (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

ו ביולי ־ ב ו בינואר ו ־  ״הצמדה למדד 3א. (א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב

 של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת

 המדד היסודי; לענין זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה:

ד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום ד מ ה  ״המדד החדש״ -

 השינוי;

ד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום ד מ ה  ״המדד היסודי״ -

 השינוי הקודם.

 (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משגה (א) יעוגל -

0ו שקלים חדשים - לשקל החדש השלם  (ו) אם הוא גבוה מ־

 הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

 (2) אם הוא נמוך מ־םו שקלים חדשים - לעשר האגורות

 הקרובות.

 (ג) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יפרסם ברשומות את

 נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.״

 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 3)

 בשקלים חדשים

 הוספת תקנה 3א

ת התוספת פ ל ח  ה
נה  הראשו

 22ו

258 

45 

 (א) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד

 בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה

 (ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת

 חפצים, בסוג אחד לפי תקנה 5

 עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום

 מדגם, או להארכת מועד לתצלום האגרה, בעד הארכת

 תקופת ההגנה לפי תקנות ו3(2) ו־33(2) לכל חודש או חלק

 ממנו

 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1055; סייח התשכ״א, עמי 16.

 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 נ סייח התשל״ה, עמי 206.

 4 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 1957; ק״ת התשנ״ו, עמי 255.

 442 קובץ התקנות 5814, כ׳ באדר א׳ התשנ״ז, 27.2.1997



 בשקלים חדשים

39 

500 

500 

278 

555 

33 

2.20 

156 

100 

45 

 דמי הפרסום

 שהודעה עליהם

 מתפרסמת מזמן

 לזמן ברשומות״

 3. ׳נם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס,

 לתיקון טופס הבקשה, לרישום שם בעל חדש, לשינוי שם

 1:על, לשינוי מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של

 מדגם לפי סעיפים 43 וי44 לפקודה ותקנות 41 עד 46

 4. (א) עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי

 סעיפים 36 ו־42(ב) לפקודה

 (ב) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של מדגם לפי תקנה

 ׳.4(ג)

 .5 1:עד הארכת תקופת ההגנה -

 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה

 (ב) על פי סעיף 33(3) לפקודה

 6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לעורכי בירור

 משפטי או נסח מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו־40 לפקודה

 ותקנה 55

 7. בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף

 3.5(2) לפקודה, לכל עמוד

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64, בעד

 נ:ל ענין

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע .טענות בפני הרשם לפי

 תקנה 48 .

 9. עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 54, לכל חודש

 זנו חלק ממנו

 10. אגרת פרסום

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר א׳ התשנ״ז (2 במרס 1997).

י ה נ ג ב י ח  צ

 שר המשפטים

 י׳ באדר א׳ התשנ״ז(17 בפברואר 1997)

 (חמ 75,:-3)

 תקנות סימני המסחר (תיקון), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972

 (להלן - הפקודה), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-

, אנ 3 , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה  985 ו2

 מתקין תקנות אלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26; התשל״ב, עמי 511.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; התש:״א, עמי 130.

 קובץ התקנות 5814, כ׳ באדר א׳ התשנ״ז, 27.2,1997



 הוספת תקנה בא 1. אחרי תקנה 3 לתקנות סימני המסחר, 41940 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

ו ביולי של בל ־ ב 1 בינואר ו  ״הצמדה למדד (א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב־

 שנה (להלן - יום השינוי)• לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד

 היסודי; לענין זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה;

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום

 השינוי;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום

 השינוי הקודם.

 (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל -

 (1) אם הוא גבוה מ־10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם

 הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל בלפי מעלה;

 (2) אם הוא נמוך מ־10 שקלים חדשים - לעשר האגורות

 הקרובות.

 (ג) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יפרסם ברשומות את

 נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.״

ת התוספת 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא: פ ל ח  ה

נה  הראשו

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 3)

 בשקלים חדשים

 ו. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי

 סעיף 7 לפקודה 700

 2. (א) עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון הפנקס או

 בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים 24(א),

 38 או 41 לפקודה 500

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיפים 24(0, ו4(ב)

 לפקודה ותקנה 73 222

 3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי

 סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש 1777

 (ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) 45

 (ג) אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1) 689

 4. עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום

 רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א), 37, 49(א), 51 או 52

 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא

 נקבעה אגרה אחרת 78

 סייח התשל״ה, עמי 206.

מ 192; ק״ת התשנ״ה, עמי 1401; התשנ״ו, עמי 256.  עייר 1940, תוס׳ 2, ע

 444 קובץ התקנות 5814, כ׳ באדר א׳ התשנ״ז, 27.2.1997



 בשקלים חדשים

 5. ביגד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78 400

 6. בעד אישור כל רישום(תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה 53

 ר, עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או

 חלק ממנו 45

 8. עם פתיחת הליך לקביעת הזכויות של מבקשי סימנים זהים

 או דומים, לפי סעיף 29 לפקודה 389

 9. ב עד עילום כל מסמך, לכל עמוד 2.20

 10. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנח 22(ג) 400

 11. אגרת פרסום דמי הפרסום
 שהודעה עליהם

 מתפרסמת מזמן

 לזמן ברשומות״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר א׳ התשנ״ז(2 במרס 1997). תחילה

־ א׳ התשנ״ז(17 בפברואר 1997) ד א  י׳ ב

ר י פ ו ל א א כ י  >חמ 5-1129) י מ

 נתאשר. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 ע ח י ה נ ג ב י

 שר המשפטים

ו 9 9 7 - ז ״ נ ש ת  תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״)(תיקון), ה

5ו לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979', ובאישור ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4,3 ו

 ועדת ״זבספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

2 - תיקון תקנה 6  1. בתקנה 6(2) לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א-1981

 (1) בהגדרה ״ריבית הליבור״, במקום הסיפה המתחילה במלים ״כפי שהתפרסמה״

 יבוא ״כפי שפורסמה, שני ימי עסקים לפני תחילת תקופת הריבית, בדף FRBD של

 סוכנות הידיעות של רויטרס או בפרסום חלופי, שלפי הודעת בנק ישראל לעיבור

 קובע את הריבית האמורה בדרך דומה•,״-,

 (2) בהגדרה ״יום עסקים״, אחרי ״בלונדון״ יבוא ״ובניו־יורק״.

ה ל ו ח  2. תקנות אלה יחולו גם על סדרות של איגרות חוב שהוצאו לעיבור לפני יום פרסומן, ת

ו במרס 1997) או לאחריו.  לגבי תקופות ריבית המתחילות ביום כ״ב באדר א׳ התשנ״ז(

 ג׳ באדר א׳ התשנ״ז(10 בפברואר 1997)

ד ו ד י ר ן מ  >חמ 50><-5) ד

 שר האוצר

 י ם״ח התשל״ט, עמי 112.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1271; התשנ״ו, עמי 12.
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 תקנות הנמלים (תיקון), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-ו197', וסעיף 20

, על פי הצעת רשות הנמלים והרכבות,  לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשב״א-961 ו2

, ולפי סעיף 2(ב)  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה3

 לחוק העונשין, התשל״ז-ד197", אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 1. בתקנות הנמלים, התשל״א- 51971, אחרי תקנה 70וז יבוא:
11170 

 ״מי נטל 70וזו. (א) לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט לנמל אניות חומרים

 מסוכנים נוזלים בצובר אלא אם כן מותקנים באניה מכלים יעודיים למי

 נטל (Segregated Ballast Tanks) וכל מי הנטל נמצאים באותם מכלים.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מנהל הנמל רשאי לאשר

 כניסת אניה המובילה שמן, כמשמעותו בתקנות הנמלים (טעינה ופריקה

, אל תחום מסוף לשינוע שמן גם אם לא  של שמנים), התשל׳׳ו-975 ו6

 מותקנים בה מכלים יעודיים למי נטל, בכל אחד מאלה:

 (ו) אם המסוף מצויד במיתקנים לקליטה ולטיפול במי נטל

 מהאניה:

it (2) אס היא נכנסת לנמל לצורך פריקה בלבד ואין היא נושאת 

 מי נטל.״ ן

 תהילה 2. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

 י׳ באדר א׳ התשנ״ז(17 בפברואר 1997)

י ו ק ל ח צ  (חמ 3-137) י

 שר התחבורה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 2 סייח התשכ״א, עמי 145; התשבדח, עמי 150; התשנ״ב, עמ׳ 42.

 ג ס״ת התשנ״ב, עמי 214.

 י סייח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 48ג.
 5 ק״ת התשל״א, עמי 306; התשנ״ה עמי 1001.

 6 ק״ת התשל״ו, עמי 568; התשמ״ט, עמי 1282.

ת דפוס ו ע  תיקון 0

 בתקנות מסילות הברזל(דמי נסיעה)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ז-1997, שפורסמו בקובץ התקנות

 5812, התשנ״ז, עמ׳ 411, בתוספת הראשונה, בטבלה השניה -

 (ו) בשורה ״בני דרום״, בטור ״בני דרום״, הסכום ״5.0״ - יימחק:

 (2) בשורה ״אשדוד״, בטור ״בני דרום״, במקום ״9.0״ צריך להיות ״5.0״.

 (חמ 3-1055)
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