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 תקנות בית משטט (אגרות)(תיקון), התעזם״ה-2004

ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], 0 9 x 1 0 8 3 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 00108 ,(3 ו

, , באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985  החשמ״ד-984וי

 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 ״אגרה בענין
 הליך שהחל

 בלשכת ההוצאה
 לפועל

 1. במקום תקנה 5 לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח-987וג (להלן - התקנות

 העיקריות), יבוא:

 5. הוגשה בקשה לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל,

 ישלם המבקש, במקרים שלהלן, את סכום האגרה שהיה חייב בה לפי

 התוספת הראשונה בשל תובענה על פי השטר או על פי כתב התביעה

 שצורף לבקשה לביצוע, לפי הענין, בניכוי הסכום ששולם בלשכת

 ההוצאה לפועל עם הגשת הבקשה ובתוספת אגרת פרוטוקול:

 (ו) הוגשה התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק

 ההוצאה לפועל, התשב״ז-1967" (להלן - חוק ההוצאה לפועל),

 ובית משפט קיבל את ההתנגדות-,

 (2) הוגשה התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף

 ו8או(ד) לחוק ההוצאה לפועל, ובית המשפט קיבל את

 ההתנגדות-,

 (3) התביעה, שצורפה לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב,

 הועברה לביו! המשפט לפי סעיף ו8או(ו) לחוק ההוצאה לפועל

 והמבקש הודיע על רצונו להמשיך בבירור התביעה בבית

 המשפט.״

 תיקון תקנה 12 2. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו ב־1 בינואר של כל

 שנה, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד

 שפורסם בחודש דצמבר שקרם ליום העדכון הקודם, ולענין יום השינוי הראשון

 שלאחר תחילתה של תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2002.

 (ב) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה(א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום

 של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.״

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 24),

, או ביום פרסומן, אם פורסמו לאחר תחילתו של החוק האמור.  התשס״ג-52002

י נ ב י ל פ י  צ

 ממלאת מקום שר המשפטים

 ט״ז בטבת התשם״ה (28 בדצמבר 2004)

 (חמ 3-87)

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 סייח התשמ״ה, עמ׳ 60; התשכ״א, עמי סלו.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 221; התשס״ב, עמי 1266.
 סייח התשכ״ז, עמי 16; התשס״ג, עמי 16.

 ם״ח התשס״ג, עמי 161; התשס״ד, עמי 16.
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 • תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שבר והוצאות)(תיקון), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 81א1(ז) ו־88 לחוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-1967' (להלן

, באישור שר X3̂) ]לחוק בתי המשפט [נוסח משולב, התשמ״ד-984ו2 - החוק), סעיף 83(

, ובאישור ועדת החוקה חוק  האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985ג

 ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 4א לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח-41968 הוספת תקנה 4ב

 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״הוצאות הכרוכות 4ב. (א) נדרש המבקש לפי תקנה 09וו(ב) לתקנות ההוצאה לפועל,

, להמציא את האזהרה לנתבע, תצורף לחוב הפסוק עלות ה התש״ם-51979 ^ר **"ל  £\^ב

 המבקש המצאת האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה לפי תקנות רשות הדואר

.  (תשלומים בער שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשם״ג-62003

 (ב) המציא המבקש את האזהרה שלא בדואר רשום עם אישור

 מסירה, רשאי המוציא לפועל להוסיף לחוב הפסוק את ההוצאות הסבירות

 שהוציא המבקש בעד ההמצאה, אם שוכנע כי המבקש ניסה תחילה

 להמציא את האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה, ואישור המסירה

 מעיד כי הכתב לא הומצא כדין לחייב או לא הומצא המצאה מלאה,

 ובלבד שסכומן לא יעלה על הסכום הנקוב בפרט (ו) בתוספת.״

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) המגיש בקשה לביצוע חיוב שדינו כפסק דין לפי סעיף 81 לחוק, לביצוע שטר

 לפי סעיף ו8א(ב) לחוק או לביצוע תלניעה על סכום קצוב לפי סעיף 81או(א) לחוק,

 שהיה פטור מתשלום אגרת בית המשפט לפי תקנה 19 לתקנות האגרות אילו היה

 בעל דין כאמור בה, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.״

 בתקנה 10א לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

־ ו בינואר של כל שנה (להלן - יום  ״(ב) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב

 השינוי), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד

 שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון

 שלאחר תחילתה של תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2002.״

 תיקון תקנה 5

 3. תיקון תקנה 0זא

 בתוספת לתקנות העיקריות - תיקון התוספת

 (1) בפרט (א) -

 (א) בפסקה (1), אחרי ״בקשה לביצוע״ יבוא ״תביעה על סכום קצוב ובקשה

 לביצוע״;

 (ב) בפסקה (7), אחרי ״שטר״ יבוא ״או התנגדות לביצוע תביעה על סכום
 קצוב״;

 (2) אחרי פרט (ה) יבוא:

 ״(ו) ההוצאות בעד המצאת אזהרה לנתבע 55 שקלים חדשים״.
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 סייח התשכ״ז, עמי 116; התשם״ג, עמי 16.
 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 סיידו התשמ״ה, עמי 60; התשכ״א, עמי 130.
 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132; התשם״ד, עמי 856.

 ק״ת התש״ם, עמי 386; התשס״ד, עמי 6ג8.
 ק״ת התשס״ג, עמי 888; התשס״ה, עמי 241.
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 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 24),

 התשס״ג-2002 או ביום פרסומן, אם פורסמו לאחר תחילתו של החוק האמור.

 ט״ז בטבת התשם״ה (28 בדצמבר 2004)

י נ ב י ל פ י  >חמ 3-88) צ

 ממלאת מקום שר המשפטים

 אברזת המסים (גביה) (ארגונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)
 (הוראת שעה)(תיקון), התשס״ה--2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה)', אני מכריז לאמור:

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 לאכרזת המסים (גביה)(ארגונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)

 (הוראת שעה), התש׳׳ם-22000, במקום ״י״ט בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004)״ יבוא ״ל׳

 בכסלו התשם״ו(31 בדצמבר 2005)״.

 י״ז בטבת התשס״ה (29 בדצמבר 2004)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-1147) ב

 שר האוצר
 י חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374; סייח התשל״ג, עמי 46; התשמ״א, עמי 157; התש״ן, עמי 127; התש״ם, עמי

.231 
 2 ק״ת התש״ס, עמי 406; התשס״ד, עמי 339.

 צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים),
 התשס״ה- 2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק הסכמים קיבוציים (תיקון מם׳ 0), התשס״א-2001'

 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הארכת התקופה ו. התקופה הנקובה בסעיף 3(ב) לחוק, מוארכת בזה לגבי עובדי המוסד למודיעין

 ולתפקידים מיוחדים, לתקופה נוספת של שנה, עד יום א׳ בטבת התשס״ו (1 בינואר

.(2006 

 י״ר בטבת התשס״ה (26 בדצמבר 2004)

ט ר מ ל ו ד א ו ה  (חמ 3-3232) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 י סייח התשס״א, עמי 123; ק״ת התשם״ד, עמי 326.

 הודעת החברות (עדכון עיצום כספי), התשס״ה-2004
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 355(ג) לחוק החברות, התשנ״ט-1999ו (להלן - החוק), אני

 מודיע לאמור:

 עדכון סכום 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפגי תחילתו

 של החוק, סכום העיצום הכספי הוא החל ביום כ׳ בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005), 6,435

 שקלים חדשים.

 ד׳ בטבת התשס״ה (16 בדצמבר 2004)

ן ו ד י ע צ ש י ל  (חמ 3-3204) א

 רשם החברות

 י סייח התשנ״ט, עמי 189; ק״ת התשם״ב, עמי 1011.
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