
 רשומות

 קובץ התקנות
5 ו באוקטובר 1997 8 5  כ״ט באלול התשנ״ז 5

 עמוד

 תמנות סדר הדיו האזרחי(תיקה מם׳ 2), התשנ״ז-1997 262 ו

 תקנות מס ערך מוסף(תיקון מס׳ 5), התשנ״ז-1997 267 י

י "  תקנות מם ערך מוסף(תיקון מס׳ 6), התשנ״ז-997ו 7

 תקנות הביטוח הלאומי(השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה)(תיקון),
' י 2 6  התשנ״ה-995 ו(תיקון), התשנ׳׳ז-997 ו 8

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למערכים)(תיקון מס• 6),

 התשנ״ז-1997 , 268 י

 הודעת בתי המשפט(אגרות). התשנ׳׳ז-997 ו 269 י

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרכת סניגור)(מם׳ 5), התשנ״ז-1997 ..1271

 הודעת הבנקאות(עמלות פרעון מוקרם)(מס׳ 3), התשג״ז-997 י 2ל2 י



 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון מם׳ 2), התשנ״ז-997 ו

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

, אני מתקין תקנות אלה: '  התשמ״ד-984ו

2 (להלן - התקנות העיקריות),  תיקון תקנה 3 ו. בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984

 אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

ל התובע מספר סניפים, תוגש  ״(א o על אף האמור בתקנת משגה (א), היו לעסקו ש

 התובענה לבית המשפט שבתחום שיפוטו מיזצוי הסניף הקרוב ביותר למקום מגוריו או

 למקום עסקו של הנתבע.״

. בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״, והסיפה  תיקון תקנה 25 2

 המתחילה במילים ״בשעת הדיון״ - תימחק.

 תיקון תקנה 52ו 3. בתקנה 52ו(א), לתקנות העיקריות, אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״.

 תיקון תקנה 205 4. בתקנה 205 לתקנות העיקריות, אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״.

ת העיקריות, במקום הםיפה המתחילה במילים ״הבקשה יכולה״ ו נ ק ת  תיקון תקנה 207 5. בתקנה 207 ל

ה בעל־פה״.  יבוא ״הבקשה יכול שתהי

 תיקון תקנה 214 6. בתקנה 214 לתקנות העיקריות, במקום ״מטעם מספיק אחרי שיירשם״ יבוא ״מטעמים

 מיוחדים שיירשמו״.

ך  תיקון תקנה 215 7. בתקנה 215 לתקנות העיקריות, המילים. ״אם ראה טעם סביר לעשות כ

 בתקנה 238 לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״

 בפרק ב׳ לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום כותרת הפרק יבוא:

 ״פרק בי: בקשות בכתב״;

 (2) במקום כותרת סימן א׳ יבוא:

 ״סימן א׳ - בקשה בכתב״.

 במקום תקנה 241 לתקנות העיקריות יבוא:

 יימחקו.

.8 

.9 

 תיקון תקנה 8ג2

 החלפת כותרות
 בפרק כ׳

 החלפת תקנה 241 10.

ת טיעוניו כולל אסמכתאות, ה 241. (א) בבקשה בכתב יפרט בעל הדין א ב

ה

ן ^ ו

ת

ב ^  ב

ת יסוד לבקשה; תצהיר  ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשו

 שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית

 המשפט.

 (ב) הוגשה בקשה בכתב, יומצא עותק מהבקשה לבעלי הדין

 הנוגעים בדבר.

 סייח התשמ״ד, עמי 891.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220; התשנ״ז, עמי 286.
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 תיקון תקנות
 242 ו־243

 תיקון תקנה 245

 ביטול תקנה 247

 תיקון תקנה 258ג

 תיקון תקנה 258יז

 תיקון תקנה 258ב

 תיקון תקנה 269

 תיקון תקנה 290

 תיקון תקנה 368

 תיקון תקנה 378

 תיקון תקנה 380

 (ג) המשיב רשאי להשיב לבקשה תוך עשרים ימים מיום

ת טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה  שהומצאה לו; בתשובתו יפרט א

ת יסוד לתשובןז; תצהיר שלא צורף  תצהיר לשם אימות העובדות המשמשו

 לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.

 (ד) בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובה בלבד

ם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.״  או, א

 11. בתקנות 242 ו־243 לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״.

 ת ו י ר ק י ע  12. בתקנה 245 לתקנות ה

 ( 1) במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בכתב״;

 (2) אחרי ״אולם אין לשמוע עדים״ יבוא ״שתצהיריהם לא צורפו לפי תקנה ו24״;

 (3) אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״.

 13. תקנה 247 לתקנות העיקריות - בטלה.

 14. בתקנה 258ג לתקנות העיקריות -

ל קטין,  (ו) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא ״לאולם היתה התובענה בענין מזונות ש

 רשאי בית המשפט להורות על העברת הדיון בתיק העיקרי, כמשמעותו בתקנה 258ד,

 לבית משפט אחר״;

 (2) בתקנת משנה (ד), אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״;

 (3) בתקנת משנה (ה), אחרי ״העברת הדיון״ יבוא ״בתיק העיקרי, כמשמעותו

 בתקנה 258ד״.

 15. בתקנה 258יז(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״.

 ת ו י ר ק י ע  16. בתקנה 258כ לתקנות ה

 ( 1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) בקשה ליישוב סכסוך תוגש לפי טופס 26ב, ויצורף לה טופס 26א מאומת

 בתצהיר״•,

 (2) בתקנת משנה (ב ו), במקום ״בעלי הדין״ יבוא ״בני הזוג״.

\מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״.  17. בתקנה 269(ב) לתקנות העיקריות, אחרי

 18. בתקנה 290 לתקנות העיקריות, במקום ״שיפרש בהחלטתו״ יבוא ״שיירשמו״.

 19. בתקנה 368 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״שיירשמו״.

 ת ו י ר ק י ע  20. בתקנה 378 לתקנות ה

 (!) בתקנת משנה (א), אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״מסיבות מיוחדות״ יבוא ״מטעמים מיוחדים

 שיירשמו״.

 י 21.. בתקנה 380(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״מטעמים שיפרש״ יבוא ״מטעמים מיוחדים
 שיירשמו״.
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 תיקון תקנה 90ג 22. בתקנה 390 לתקנות העיקריות, במקום ״אם ראה טעם מיוחד לדבר״ יבוא ״מטעמים

 מיוחדיגו שיירשמו״.

 תיקון תקנה 98»! ~ 23. בתקנה 398א(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״לפי תקנה ד20״ יבוא ״או תקנה 214״.

 תיקון תקנה 444 24. בתקנה 444 לתקנות העיקריות, אחרי ״מיוחדים״ יבוא ״שיירשמו״.

 תיקון תקנה 446 25. בתקנה 446(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״שלא פורסם מטעם בית המשפט או מטעם

 לשכת עורכי הרין״ יבוא ״שלא פורסם בדפוס בפרסום רשמי״.

 תיקון תקנה 465 26. בתקנה 465 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ז) - תימחק.

 תיקון תקנה 471ג 28. בתקנה ו47ג(ה) לתקנות העיקריות, אחרי ״מיוחדים״ יבוא ״שיירשמו״.

 תיקון תקנה 475 29. בתקנה 475 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״(4) בפקםימילה״.

 תיקון תקנה 475א 30. בתקנה 475א(א) לתקנות העיקריות, בפסקה (1), אחרי ״באמצעות עורך דינו״ יבוא

 ״פקידו או שליח מטעמו״.

. אחרי תקנה 497 לתקנות העיקריות יבוא: n 31 הוספת סימן 
 בפרק ל״ב

 ״סימז ג׳ו: המצאה בפקסמילה

 המעאה לעורך 97'4א. (א) בית משפט או עורך־דין (להלן - השולח) רשאי להמציא

ו כתב בי־דין בפקסמילה לעורך דין המייצג בעל דין(להלן - הנמען), ויראו י  ד

 אותו ככתב בי־דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, ובלבד
 שנתקיימו בו כל אלה:

ה 16:00 בימים א׳ עד ה׳ ע ש  (1) כתב בי־הדין נשלח עד ה

נם ימי מנוחה כמשמעותם בסעיף 8וא לפקודת  בשבוע, שאי

, או ימי מנוחה שנקבעו ג  סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו

 בחיקוק: כתב בי־דין שנשלח ביום ו׳ ביום מנוחה או לאחר

 השעה 16:00, יראו אותו כאילו נשלח ביום החול שלאחריו׳,

גש ל הנמען מופיע בכתב בי־הדין שהו  (2) מספר הפקםמילה ש

ל  לבית המשפט באותה תובענה או בנייר המכתבים המשרדי ש

 עורך הדין-,

ל כתב בי־הדין אינו עולה על עשרה,  (3) מספר העמודים ש

 ובסיום הכתוב בכל עמוד מופיעה חתימת השולח׳,

 (4) לכתב בי~הדין צורף ״דף משלוח בפקםמילה״, שבו צוינו

 פרטי התיק, פרטי השולח כולל כתובתו, מספר הטלפון ומספר

 הפקסמילה שלו, ומספר העמודים שנשלחו.

 (ב) השולח יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח,

ת כתב בי־דין וכי העתק ממנו מצוי במזכירות בית  כי שלח לו בפקםמילה א

 5 עייר 2, התש״ח, תוס׳ אי, עמי ו: ס״ח התשנ״ב, עמי 225.
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 תיקון תקנה 512

 תיקון התוספת
 הראשונה

ת פרטי כתב  המשפט, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול א

 בי־הדין, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.

 (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על כתב בי־הדין הראשון בתיק בין

ת כתב תביעה ש ג  אותם בעלי דין, לרבות על בקשה בכתב שהוגשה לפני ה

 או ערעור.

 הנ״:אה לבית 497ב. עורך דין המייצג בעל דין רשאי להמציא כתב בי־דין בפקסמילה

ט לבית משפט, והוראות תקנה 497א יחולו בשינויים המחויבים-, בתקנה זו, £ ו ש  מ

ך - כתב בי־דין המופיע ברשימה שפרסם מנהל בתי המשפט די ־  ״כתב בי

 ברשומות.״

 32. בתקנה 2ו5(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״מטעמים״ יבוא ״מיוחדים״.

 33, בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

 (1) במקום טופס 17 יבוא:

 ״טופס 17

 (תקנה 203)

 הזמנה בסדר דין מקוער

 בבית(ה)משפט

 ב־

 תיק

 נגד

 הואיל ו הגיש לבית משפט זה תובענה לפי פרק ט״ז לתקנות סדר הדין האזרחי,

 התשמ״ד-1984, ל (לפרש את הסעד) במפורט בכתב התביעה המצורף בזה על

 נספחיו, הנך מוזמן, אם יש בדעתך להתגונן, לבקש מבית המשפט בכתב רשות להתגונן

 תוך ימים מיום המצאת הזמנה זו. הבקשה צריכה להיות נתמכת בתצהיר אשר

 בו יפורש אם אתה מתכוון לטעון נגד התובענה כולה או נגד חלק ממנה בלבד, ואם כן - נגד איזה

 חלק, ועליך למסור לתובע העתק בקשה זו בצירוף העתק מן התצהיר.

ם בית המשפט לא יתן רשות להתגונן כאמור, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא ו  א

 בפניך.

 תאריך חתימת פקיד בית המשפט״

 (2) במקום טופס 25 יבוא:
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 ״טופס 25

 (תקנה ו24(ב»

 הודעה על בקשה בכתג

 בבית(ה)משפט

 ב־

 תיק

 נגד

 אל:

 הואיל ו הגיש נגדך לבית משפט זה בקשה ל במפורט בבקשה

 בכתב המצורפת בזה, הינך מוזמן להשיב לבקשה תוך * עשרים ימים מיום

 שהומצאה לך הודעה זו.

 אם לא תעשה כן, תהא למבקש הזכות לבקש מבית המשפט לקבל החלטה שלא בפניך.

 תאריך חתימת פקיד בית המשפט״

 * אם החליט בית המשפט להאריך את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמתוק את המיותר.

 (ג) בטופס 26א לתוספת הראשונה, מתחת למילים ״טופס 26א״, במקום ״תקנה

 258ה״ יבוא ״תקנה 258ד(ה)״.

 (4) אחרי טופס 26א לתוספת הראשונה יבוא:

 ״טופס 26ב

 (תקנה 258כ(ב))

 בבית המשפט לעניני משפחה

 ב

 תיק

 בענין בני הזוג

 בקשה ליישוב סכסוך

 הואיל ונתגלע סכסוך ביני לבין בן הזוג, וברצוני ליישב את הסכסוך בדרכי שלום ובלא התדיינות

 משפטית, אני פונה לבית המשפט בבקשה ליישוב הסכסוך ולהפניה ליחידת הסיוע או ליעוץ או

 לפישור, לפי שיקול דעת בית המשפט.

 חתימת המבקש״
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ל תקנות אלה ביום כ״ה בתשרי התשנ״ח (26 באוקטובר 1997). תחילה  2. תחילתן ש

 ״ב באלול התשנ״ז(14 בספטמבר 1997)

 זמ 3-1778)

 צ ח י ה נ ג ב י

 שר המשפטים

 תקנות מם ערך מוסף (תיקון מם׳ 5), התשנ״ז-997ו

, ובאישור '  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-976ו

ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  1דת הכספים ש

, אחרי ״עריכה״ יבוא ״פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט תיקון תקנה 6א  בתקנה 6א(א^)

״. ג  ;וסח משולג:], התשמ״ד-984ו

 יג באלול התשנ״ז(15 בספטמבר 1997)

 1מ 3-236)

ן מ א ב נ ק ע  י

• שר האוצר 5 2 ' מ  סייח התשי״ג ע
 ק״ת התשל״ו, עמי 1590.

 סייח התשמ״ד, עמי 79.

 תקנות מם ערך מוסף (תיקון מם׳ 6), התשנ״ז-997ו

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44 ו־45ו לחוק מס ערך מוסף, התשל׳׳ו-1975י

ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  עדת הכספיים ש

2 _ תיקון תקנה 13  בתקנה ב1א(ב) לתקנות מם ערך מוסף, התשל״ו-976ו

ל  (1) !:פסקה (1), במקום ״פרטי החשבון בבנק״ יבוא ״פרטי חשבון הבנק ש

 העוסק״;

 (2) בפסקה (2) -

 !:א) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא:

ל  ״או תוזן ישירות בידי מייצג, כמשמעותו בסעיף 43וא לחוק, למחשב ש

ל משרד האוצר׳,  שירות עיבודים ממוכנים ש

 וב) בפסקת משנה (ג), במקום ״מיום אישור הבנק על גבי ההודעה״ יבוא ״או

 !:ליום הזנתה למחשב כאמור בפסקת משנה (ב)״.

ל תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה  תחילתן ש

 ״ו באלול התשנ״ז(17 בספטמבר 0997

 1מ 2-236)

ן מ א ב נ ק ע  י

 שר האוצר

 ם״ח התשע ״ו, עמ׳ 52.
 ק״ת התש? ״ו, עמי 1590; התשנ״ז, עמי 95, עמי 488, עמי 860 ועימ 968.
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 תקנות הביטוח הלאומי(השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה)(תיקון)
 התשנ״ה-995ו (תיקון), התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 49ו ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב
, , לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה והרווחה ש '  התשנ״ה-995ו

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול תקנה 6 ו. תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודד

2 - בטלה.  לתקנות (תיקון), התשנ״ה-1995
 מהתשנ״ה-1995 1 יי

ו3 במאי 997ו). ) ״ז ל תקנות אלה ביום כ״ד באייר התשנ  תחילה 2. תחילתן ש

 ח׳ באלול התשנ״ז(10 בספטמבר 1997)

 (חמ 3-2116)

י ש ו י ה י ל  א

 י ם״ח התשנ״ה, עמי 207. שר העבודה והרווחה
 2 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 671 ו.

 עו פיקוח מחירי מערבים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למערכים)
 (תיקון מם׳ 6), התשנ״ז-ד99ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(א^) ו־13 לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותיו

, ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 3ו(א), אנו מצווי י  התשנ״ו-996ו

 לאמור:

 תיקון התוספת ו 1. בתוספת לצו יציבות פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביי

ל המצרכים המפורטים בו, יבוז , בחלק שני, במקום מחיריהם ש  למצרכים), התשנ״ו-21996

 המחירים הנקובים להלן:

 המחיר בש״ח בחבילות של 1 ק״ג במכירה -

 מחיר המכירה לקמעונאי לערכן
 מהמחסן בש״ח טור א׳ טור ב־ טור א׳ טור ב׳
 לטונה נטו לסיטונאי כולל באזור כולל באזור
 שם המערך ללא מע״מ ללא מע״מ מע״מ אילת מע״מ אילת

 ״קמח חיטה

 כהה (אחיד) 912 1.29 1.55 1.38 1.65 1.50

 קמח חיטה לבן,

 קמח חיטה רך 1011 1.41 1.78 1.51 1.85 1.60

 קמח חיטה לבן

 בהיר או סולת חיטה 1050 1.45 1.81 1.55 1.95 1.65"

ל צו זה ביום כ״ד באלול התשנ״ז(26 בספטמבר 1997).  תחילה 2. תחילתו ש

 י״ב באלול התשנ״ז(14 בספטמבר 1997)

 (חמ 3-2722)

י ק ס נ ר ש ן ת ן נ מ א ב נ ק ע  י

 — שר האוצר שר התעשיה והמסחר
 י סייח התשנ״ו, עמי 192.

 ־ ק״ת התשנ״ו, עמי 1507; התשנ״ז, עמ 86, 309, 921 ו־1064.
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 הודעת בית משפט (אגרות), התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מד) לתקנות בית משפט(אגרות), התשמ״ח-1987' (להלן -

 זקנות), אני מודיע לאמור:

 עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי 1997, לעומת המדד שפורסם בחודש יולי שינוי האגרות

 19, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות, החל ביום בייט באלול התשנ׳׳ז

 באוקטובר 1997) כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 2א)

 בשקלים חדשים

 הגשת ערעור בבי ת המשפט העליון 2,027

 (א) הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור

 על החלטת הרשם(למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק) 679

 (ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 340

 (ג) הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר 340

 הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב, למעט תביעה כאמור בפרט

 משנה(אא) 2.5% מהסכום

 הנתבע כערכו בעת

 הגשת התובענה

29,061 

164 

2,027 

848 

340 

509 

340 

 2.5% מהסכום הנתבע

 בערכו בעת הגשת

 התובענה, ולא פחות

 מ־68ו שקלים חדשים

4,649 

1,016 

 (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף

 (אב:) תביעה למזונות

 (ב) בבל תביעה אחרת, למעט הליך שפריט 8 חל עליו

ל בית משפט שלום  (א) הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין ש

 (ב) הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות

 קטנות

נו ערעור על פסק דין  הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאי

ל בית משפט שלום  ש

 הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי

 הגשת דזליך בבית משפט שלום:

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב

 (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף

 (ב) בכ ל תביעה אחרת, למעט הליך שפריט 8 חל עליו

 ק״ת התשמיח, עמי 221(316) ועמי 1010: התשנ״ו, עמ׳ 1522.
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 בשקלים חדשים

340 

679 

340 

168 

52 

 (ג) הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום

י הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין ו  הגשת הליך ששו

 הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:

 (א) בבית משפט מחוזי

 (ב) בבית משפט שלום

 (ג) בבית דין לשכירות

 עתירת אסיר או עציר

 פטור מאגרה

ש להשלים לסכום  י

 האגרה המשתלמת

ת ערעור ש ג  עבור ה

 10 . ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת רשות ערעור

 1 ו. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור

 כבערעור לביח

 המשפט העליון

168 

340 

106 

34 

34 

 3.67 לכל עמוד

 3.67 לכל עמוד

19 

 בשקלים חדשים

52 

52 

71 

26 

52 

 פטור״

 12. דיון נוסף בבית המשפט העליון

נה פטורה מאגרה על פי התקנות:  13. הגשת בקשה שאי

 (א) בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות

 (ב) בבית משפט מחוזי

 עשיית צוואה

 הפקדת צוואה, והחזרת צוואה

 עשיית תצהיר בפני שופט או רשם, או מזכיר ראשי של בית משפט

 7 ו. העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט

 18. אישור העתק כמתאים למקור

ה לפחות מיום נ  19. עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה ש

ל שבועיים רצופים  שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה ש

 תוספת שגיה

 (תקנה 2וא)

 1. הליך לפי פרטים 7,5,4,1(ג),12,11,10 לתוספת הראשונה

 2. הליך לפי פרטים 8,6,2 ו ־13 לתוספת הראשונה

 3. הליך לפי פרטים 3 ו־7(א) ו־(ב) לתוספת הראשונה

 4. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

 5. הליך לפי פסקאות(17), (19), (21), (22) ו־(24) שבתקנה 20

־8ו לתוספת הראשונה  6. הליך לפי פרטים 17,16,15,14,9 ו

 י״ט באלול התשנ״ז(21 בספטמבר 1997)

ט (חמ 5-87) פ ו ש , י ב י ב ק ר ח צ  י

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט
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 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגורים

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבר סרדות סניגור), (מס׳ 5),
 התשנ״ז-ד99ו

(להלן - י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(וץ4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-974ו

 תקנות), אני מודיע לאמור:

 שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום כ״ט באלול התשנ״ז

 באוקטובר 1997) כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 בבית משפט שלום -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 542

 (2) מעצר עד תום ההליכים 670

א חטא 768  (3: אישום בעבירה שהי

 (4: אישום בעבירה אחרת 1,024

 (5: אישום בעבירה של גרימת מוות 2,330

 (6: טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,726

ה (א),  (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנ

 לנ:ל ישיבה 263

 בבית בשפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 640

 (2) מעצר עד תום ההליכים 1,151

 (3) משפט פלילי 2,330

 (4.! ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,151

 (בב) על גזר הדין בלבד 670

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משגה (א),

 למל ישיבה 542

 בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,151

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 2,088

 (בב) על גזר הדין בלבד 1,151

 ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשנדט, עמי 710; התשג״ז, עמי ג 91.
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 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),

 לבל ישיבה

 י״ט באלול התשנ״ז(21 בספטמבר 1997)

פט שו , ב י י ב ק ר ח צ  (וומ 3-245) י

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 הודעת הבנקאות (עמלות טדעון מוקדם)(מם׳ 3), התשנ״ז-ד99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ה) לצו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ״ב-981 ו

 (להלן - הצו העיקרי), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:

כ י ל ק  הגדלת סכום 1. בצו העיקרי, בסעיף 4(א), במקום ״52.40 שקלים חדשים״ יבוא ״53.70 ש

 חדשים״.

 תחילה 2. תחילתה של הודעה זו ביום כ״ז בתשרי התשנ״ז(10 באוקטובר 1997).

 י״ט באלול התשנ״ז (21 בספטמבר 1997)

 (חמ 3-1512)

ם ל ב ב א א  ז

 המפקח על הבנקים

 ק״ת התשמ״ב, עמי 270; התשנ׳יז, עמי 891.
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