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1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19, 239, 240 ו־244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], התשמ׳יב—11982 (להלן — החוק), וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, התשיי״ז—

 21957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד—1974 3 (להלן — התקנות העיקריות),
 בתקנה 1, במקום ״סעיף 13״ יבוא ״סעיף 15״ ובמקום ״סעיף 85״ יבוא ״סעיף 95״.

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 13״ יבוא ״סעיף 15״.

 3. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 21״ יבוא ״סעיף 22״.

 4. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 58״ יבוא ״סעיף 64״.

 5. במקום תקנה 20 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״הזמנה למשפט 20. הזמנה למשפט תהיה לפי טפסים כמפורט להלן:

 (1) בחטאים ועוונות — לפי טופס 3 שבתוספת;
 (2) בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן, למעט בעבירות
 שסימן ד׳ לתקנות אלה הל עליהן — לפי טופס 4 שבתוספת;

 (3) בפשעים — לפי טופס 5 שבתוספת.״

 6. אחרי תקנה 20 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מועד מסירה 20א. הזמנה לנאשם והודעה לסניגור לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין,

 יומצאו במועדים כלהלן:
 (1) כשכתב האישום מוגש מטעם היועץ ׳המשפטי לממשלה
 או מטעם פרקליט מפרקליטות המדינה — לא פחות מארבעה

 עשר ימים לפני המועד הקבוע למשפט;
 (2) כשכתב האישום מוגש מטעם הובע אחר — לא פחות

 ,מארבעים ושמונה שעות לפני המועד הקבוע למשפט.

 אולם, בהסכמת הנאשם, מותר לקיים את, המשפט גם אם לא הומצאה
 ההזמנה במועד כאמור.״

 7. בתקנה 22 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 103״ יבוא ״סעיף 113״.

 8. בתקנה 23 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 104״ יבוא ״סעיף 114״.

 9. במקום תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הכחשת רישום 25. (א) הומצא לנאשם העתק של רישום פלילי לפי סעיף 188 לחוק,

י יצויין כי הנאשם זכאי, בהודעה בכתב לבית המשפט, להכחיש את, י י י  פ

ה 1 נ ק ן ת קו  תי

ה 4 נ ק ן ת קו  תי

ה 5י1 ן תקנ  תיקו

ה 17 נ ק ן ת קו  תי

ה 20 נ ק ת ת פ ל ח  ה

ה נ ק ת ת פ ס ו  ה
 20א

ן תקנה 22  תיקו

ה 23 נ ק ן ת  תיקו

ת פ ל ח  ה

ה 25 נ ק  ת

 ׳1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.
 2 ס״ה התשי״ז, עמי 149.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 1200.

ל התשמ״ב, 12.9.1982 ת 4404, כ״ד באלו ו נ ק ת  1622 קובץ ה



 ההרשעות, כולן או מקצתן, כי יש להגיש את ההודעה בשני העתקים
 תוך שבעה ימים מיום שהגיע העתק הרישום הפלילי לידי הנאשם וכי
 אם לא יכחיש יהא בית המשפט רשאי לקבל את העתק הרישום הפלילי

 כראיה להוכחתו.

 (ב) בית המשפט יעביר לתובע עותק מתודעת הנאשם.״

ו תל,נד, 26  10. בתקנה 26 לתקנות העיקריות, במקום ״בסעיף 173״ יבוא ״בסעיף 191״, תיקי

ה 28 נ ק ן ת  11. בתקנה 28 (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 173״ יבוא ״סעיף 191״. תיקו

׳ ד ן מ י פ ת פ ל ח . ה : א ו ב  12. במקום סימן ד׳ לתקנות העיקריות י

: סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי פעיפיפ 222, 228 ו־239 לחדל!  ״סימן ד׳

 38. (א) בעבירה שסעיף 239 לחוק חל עליה, למעט עבירת קנס,
 רשאי שוטר למסור לאדם הזמנה למשפט אם היה לו יסוד סביר להניח

 כי הוא עבר עבירה כאמור.

 (ב) הזמנה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה לפי טפסים 7 או 7א
 שבתוספת והיא תהיה חתומה ביד השוטר שהוציאה.

 (ג) לענין תקנה זו —
 ״שוטר״ — לרבות אחד מאלה:

 (1) אדם שהוסמך כדין למסור הזמנה דרך כלל או לענין
 מסויים,•

, או התקנות לפיה ופקודת  (2) לענין פקודת התעבורה4
 ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל—1970 5 — מי שיש
 בידו תעודה המעידה עליו שמשרד התחבורה מעסיקו'בתפקיד
 שמירה על הבטיחות במסגרת סיירת הבטיחות בדרכים ועל
 מדיו סימן היכר ::•הוא מועסק כך והוא בשעת מילוי תפקידו;
 (3) לעני? חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ״א—
 61960 — מי שהוסמך לפעול לפי סעיף 15 לאותו חוק.

 39. הזמנה למשפט בעבירת קנס שיש עליה ברירת קנס לפי סעיף 222
 לחוק, תהיה לפי טופס 8 שבתוספת.

 40. הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק, תהיה לפי טופס 8א
 שבתוספת.

 41. (א) בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה
 על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם
 הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל

 הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173. נ י י מד נ  4 די
וסח חדש 15, עמ׳ 320. ת ישראל, נ נ י  5 דיני מד

 6 ס״ח התשכ״א, >!ימ׳ 12.

 הזמנה למשפט
ת ו ל ת ק רו  בעבי

 הזמנה למשפט
רת קנס  בברי

ם  הודעה לתשלו
 קנס

 המצאה בדרך
 הצמדה

ל התשמ״ב, 12.9.1982 1623 ת 4404, כ״ד באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 (ב) לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב
 ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב

 הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה.

 42. (א) הודעה על בקשה להישפט לפי סעיף 229(א) לחוק, תהיה
 על גבי הספח שבטופס 8א שבתוספת והיא תישלח בדואר רשום לפי

 המען הרשום בטופס, תוך התקופה הקבועה בהודעה לתשלום הקנס.

 (ב) קבלה על משלוח ההודעה לפי תקנת משנה (א) בדואר
 רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.

 43. נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תישלח
 לנאשם בדואר רשום הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.

 44. (א) בעבירות המנויות בתקנת משנה (ב), מותר לקיים את
 המשפט סמוך לאחר המצאת ההזמנה למשפט, ובלבד שתינתן שהות
 מספקת לנאשם להגיע לבית המשפט; ביקש הנאשם לדתות את המשפט
 כדי למנות לעצמו סניגור או להביא עדי הגנה או מטעמים מוצדקים
 אחרים, תינתן לו שהות מספקת, לפי הענין, אולם מותר לקיים את

 משפטו לפי המועד האמור בתקנה 20א.

 (ב) ואלה העבירות ל ע נין תקנת משנה (א):
 (1) עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה, או
 לפי פקודת ביטוח. רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל—1970,
 שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש;
 (2) עבירות לפי סעיפים 152, 170 עד 172, 174, 186, 189,
 191 עד 196, 214 עד 216, 223, 225 עד 228, 273, 275, 334,
 357, 379 עד 381, 384, 401, 409, 452 ו־490 לחוק העונשין,

 התשל ״ז—977! ד

 (ג) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(1)
 תהיה לפי טופס 8ג שבתוספת, והיא תימסר בידי שוטר, לרבות עובד
 ציבורי אחר ששר הפנים או שר התחבורה הסמיך לכך לפי סעיף 222

 לחוק, דרך כלל או לענין מסויים.

 (ד) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(2)
 תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת.

 44א. בעבירות קנס רואים את ההודעה לתשלום קנס או את ההזמנה
 למשפט כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם
 חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח
 הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו

 ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

 44ב. הומצאה הזמנה למשפט לפי סימן זה, יוגש •העתק ממנה לבית
 המשפט שהנאשם־ הוזמן להתייצב לפניו.

 בקשת משפט

 הזמנה למשפט
רת משפט  בברי

פה ו  הזמני, תכ

קת מסירה  חז

 העתק הזמנה
ת המשפט  לבי

 7 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.

ל התשמ״ב, 12.9.1982 ו ת 4404, כ״ד באל ו נ ק ת  1624 קובץ ה



 44ג• הזמנה למשפט לפי סימן זה דינה כהזמנה למשפט וככתב אישום
 שהומצא לנאשם כדין, ודין העתק ממנה, משהוגש לבית המשפט, כדין

 כתב אישום שהוגש לבית המשפט כדין.׳׳

ו הזמנה,  די

תרת ן כו  13. בכותרת לסימן ה׳ לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 214״ יבוא ״סעיף 240״. תיקו
 מימן ה׳

ה 45 נ ק ! ת  14. בתקנה 45 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיף 214״ יבוא ״סעיף 240״ ובמקום תיקו
 ״סעיף 113״ יבוא ״סעיף 123״.

ן תקנה 56 קו  15. בתקנה 56 לתקנות העיקריות, במקום ״סעיפים 95 ו־98״ יבוא ״סעיפים 106 (א) תי
 ל־108״.

ן התופשת  16. (א) אחרי תקנה 61 לתקנות העיקריות תבוא הכותרת: ״תוספת״. תיקו

 (ב) בתוספת לתקנות העיקריות —

 (1) בטופס 3, בפסקה (3), המלים ״או פשע״ — יימחקו;

 (2) בטופס 4 —
 (א) מתחת לכותרת הטופס, במקום ״סעיף 214״ יבוא ״סעיף 240״.

 (ב) במקום פסקה (3) בהזמנה לנאשם יבוא:
 ״(3) אם לא תשיב על כתב האישום לפי פסקה (1), ולא

 תתייצב למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה י
 בכל העובדות שנטענו בכתב,האישום ומותר יהיה לדונך שלא

 בפגיד;
 (4) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר

 בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.״;

 (3) בטופס 5, בראשיתו, במקום ״בבית משפט השלום״ יבוא ״בבית
 משפט״;

 (4) בטופס 7 —

 (א) מתחת לכותרת, במקום ״סעיף 213״ יבוא ״סעיפים 239 ו־240״ ;

 (ב) במקום פסקה (3) בהזמנה למשפט וכתב אישום יבוא:
 ״(3) אם לא תשיב על כתב, האישום לפי פסקה (1), ולא
 תתייצב למשפטו ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה
 בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונו שלא

 בפניו.״;

 (5) במקום טופס 7 א יבוא:

ל התשמ״ב, 12.9.1982 1625 ת 4404, כ״ד באלו ו נ ק ת  קובץ ה



ס 7א פ ו ט  ״
 (תקנה 38)

 הזמנה למשפט וכונפ־אישום
 (בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן)

 בבית המשפט ב

 מדעת ישראל

ד ג  נ

 הנאשם : :

 שם משפחה שם פרטי המען

 מס׳ תעודת הזהות

:  אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה)

 בתאריך בשעה במקום

 עבירה על
ה)  (החיקוק והסעיף או התקנ

 שמות עדי התביעה:

3 2. 1 

 אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ״ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ׳׳ל

 ביום בשעה

 (1) אתה רשאי,להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס ״הודעת הנאשם״ המצורף,
 ולפי פרטיו.

 (2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם — אם אתה
 מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות
 שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון

 אותך שלא בפניך.

 (3) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה
 ולהעתיקו.

 הודעת דנאשפ לבית המשפט

: בית המשפט ב ל  א

: י  אנ
 שם משפחה שם ו

 הנאשם בעבירת המפורטת בהזמנה, מס׳

 אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה

ל התשמ״ב, 12.9.1982 ת 4404, כ״ד באלו ו  1626 קובץ התקנ



 (1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*.

 (2) אני מודה בעובדות אילה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה

 מודה בהן

 (3) אני טוען׳ את העובדות הבאות בנוסף על! האמור בכתב האישום :

 אישור מסירה:׳
 מסירה ביד : קיבלתי את ההזמנה, וכתבי האישום.

ת המקבל חתימת המוסר מ י ת  ח

 * מחק את,המיותר׳ ״

 (6) במקום טופס 8 יבוא:

 ״טופס 8
 (תקנה 39)ן

 הזמגה'למשפט וכתב *נישום י(ברירת קנפ)

 בבית משפט השלום ב

 מדינת ישראל

ד ג  ב

 שם משפחה שם פרטי המען

דת זהות * תאריד הלידה *  מפי תעו

 תיאור העובדות המהוות את העבירה :

 בתאריך בשעה; במקום

 עבירה על
ה)  (החיקוק והסעיף או התקנ

 שמות עדי התביעה:

.3 2. 1. 

 (א) ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע ב
׳ ק)  (החיקו

 לעבירה זו בסכום של שקלים תוך חמישה עשר ימים
 מתאריך המצאת הזמנה זו בבל סניף של בנק הדואר או בקופת ביית המשפט האמור.
 אבו תשלם את הקנס יראו אותך כאילו הודית באשמה בפני ביית המשפט, הורשעת
 ונשאת את העונש. אם לא תשלם את הקנס במועד, הנך מוזמן להתייצב בבית

 המשפט האמור כדי להישפט על האשמה, האמורה בתאריך
 בשעה

ל התשמ״ב, 12.9.1982 ת 4404, כ״ד באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 (ב) אם בתאריך ובשעה הנקובים לעיל לא תופיע בעצמך או לא יופיע סניגור מטעמך,
 ולא תמסור הודעה, כמפורט בפסקה (ג), יראוך כמודה בעובדות ובית המשפט יהיה
 רשאי לדונך שלא בפניך. כן יהיה רשא׳י בית המשפט לדונך שלא בפניך אם תודה

 בכל העובדות בטופס ״הודעת הנאשם״.

 (ג) אם אתה מודה בעובדות או בחלקן אולם ברצונך לטעון עובדות נוספות שיש מהן
 לכאורה כדי לשנות את תוצאות המשפט, עליך למלא 'את החלק המתאים בטופס
 ״הודעת הנאשם״ המצורף, לחתום עליו, ולהחזירו לבית המשפט האמור כך שיגיע
 לבית המשפט לפני תאריך •המשפט. אפ תעשה כן, אינך חייב להתייצב בבית המשפט

 בתאריך האמור ובית המשפט יקבע תאריך לבירור המשפט ולגביית ראיות.

 (ד) אם בכוונתך לכפור בעובדות המפורטות בכתב האישום אינך חייב להתייצב! בבית
 המשפט בתאריך האמור ומלבד שתבקש על גבי טופס ״הודעת הנאשם״ המצורף
 לקבוע מועד אחר לבירור המשפט ולגביית ראיות, ותחזיר את הטופס כך שיגיע

 לבית המשפט לפני תאריך המשפט.
 אם לא תתייצב בבית המשפט בתאריך שנקבע לך כאמור ולא יופיע סניגור מטעמך

 — יראוך כמודה בעובדות ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא בפניך.

 (ה) אם העבידה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה
 ולהעתיקו.

 תאריך פרטי רושם הדו״ה
 שם משפחה שם פרטי חתימה

 אישור המסירה:

ד: קיבלתי את ההזמנה וכתב האישום.  מסירה בי

 תאריך חתימת המקבל חתימת המוסר

 מסירה בדואר : מסרתי את ההזמנה וכתב האישום למשלוח בדואר רשום.

מת המוסר וחותמת הדואר  חתימה חתי

: בשעת תשלום הקנס, עליך להציג הזמנה זו. ת ו ר ע  ה
 תשלום סכום הקנס לאחר שעבדו חמישה עשר ימים מיום מסירת הזמנה זו,
 או תשלום סכום שהוא קטן משיעור הקנס שנקבע, אינם משחררים מהחובה

 להישפט על העבירה הנ״ל.

 הודעת הגאשפ

: בית המשפט ל  א
: י י  אנ

 שם משפחה . שם פרטי

 הנאשם בעבירות המפורטות בהזמנה מס׳ אשר מועד הדיון בו נקבע
 ליום שעה

 (1) מודה בבל העובדות / בעובדות אלת המפורטות בכתב האישום (פרט ׳את העובדות
 שאתה, מודה, בהן) * :

 בנוסף לאמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:

 (2) אני מבקש לקבוע לי מועד אחר למשפט כדי שאוכל לכפור באותו מועד בעובדות
 המפורטות בכתב האישום ולצורך גביית ראיות*.

 תאריך

 מחק את הטעון מחיקה ״

ל התשמ״ב, 12.9.1982 ת 4404, כ״ד באלו ו נ ק ת  1628 קובץ ה



: א ו ב ם טופס 8א י  (7) במקו

ס 8א פ ו ט  ״

ת 40, 41 ו־42) ו תקנ ) 

 הודעת תשלום ?נס
 לפי סעיף 228 (א) לחוק סדר הדיו הפלילי [נוסח משולב],

 התשמ״ב—1982

: הנהג / בעל הרכב / נוסע ברכב / הולך רגל /  א ל

ר רשיון נהיגה * פ ס ן * מ ר ת״ז / דרכו פ ס  שם משפחה * שם פרטי * מ

 מען * : י
ת מיקוד י ב י ס ה מ נ ו כ ש / ב ו ח  ישוב ר

 מס׳ הרכב **

 א;. תיאור העובדות המהוות את העבירה

 בתאריך בשעה במקום

• : ל  עבירה ע
ה)  (החיקוק והסעיף או התקנ

 ב. (1) עליך לשלם תוך 30 ימים מקבלת הודעה זו ולא: יאוחר מיום
 את הקנס שנקבע לעבירה בחוק בסך שקלים,
 זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (2) להלן כי רצונך להישפט

 בבית המשפט על העבירה.

 אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט,
 יהיה עליך לשלם כפל קנם בסכום של שקלים.

 את הקנס או את כפל הקנס ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד מסניפי
 הבנקים הבאים :

 (2) אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה
 להישפט שבנספח המצורף להודעה זו, לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום

 בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.

 ג. פרטי עורך הדו״ח:
 שם משפחה

 העדים (בנוסף לעורך הדו״ח):

 מספר ת״ז / מספר אישי מען

 * ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין.
רה שרכב מעורב בהן. ת תעבו רו  ** ימולא בעבי

ל התשמ״ב, 12.9.1982 1629 ו ת 4404, כ״ד באל ו נ ק ת  קובץ ה



 בל!שה להישפט

 א ל: משטרת ישראל, מענ״א מספר הודעת
 המטה הארצי, ירושלים תשלום קנס

 אני החתום מטה,:
ן נהיגה * ו  שם משפחה שם פרטי מס׳ תעודת זהות . רשי

 מען:
ד קו  ישוב רח׳ / שכונה מס׳ בית מי

 מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום קנס שמספרה
 מצויין לעיל.

 תאריך

 * ימולא לפי הענין.

 טופס 8ב
 (תקנה 43)

 הזמנה למשפט וכתב אישום (כדירת משפט)

 בבית משפט השלום ב:

 מדינת ישראל

ד ג  נ

 שם משפחה שם פרטי המען

ר רשיון הנהיגה * / מפי הרכב ** פ ס ן * מ  מספר זהות / דרכו

 תיאור העובדות המהוות את העבידה :

 בתאריך בשעה במקום

: ל  עבירה ע
ה)  (החיקוק והסעיף או התקנ

 שמות עדי התביעה:

.. ,3 2. 1 

 (1) מאחר שלפי סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב—1982,
 ביקשת להישפט על העבידה האמורה, הנך מוזמן בזה להתייצב: בבית המשפט הנ״ל

 לבירור האשמה בתאריך בשעה

 (2) אם בתאריך ובשעה הנקובים לעיל לא תופיע בעצמך או לא יופיע סניגור מטעמך,
 ולא תמסור הודעה כמפורט בפסקה. (3), יראוך כמודה בכל העובדות שלעיל ובית
ך; כן יהיה: רשאי לדובר שלא בפניך אם תודה י ך שלא בפנ נ ח  המשפט יהיה רשאי ל

 בכל העובדות בטופס ״הודעת הנאשם״ המצורף.

 * אם ידוע
ת תעבורה רו  ** ימולא בעבי

ל התשמ״ב, 12.9.1982 ו ת 4404, כ״ד באל ו  1630 קובץ התקנ



 (3) אמ אתה מזדה בעובדות או בחלקן אולם ברצונך לטעון עובדות נוספות שיש בהן
 לכאורה; כדי׳ לשנות את תוצאות המשפט, עליך למלא את החלק המתאים בטופס
 ״הודעת הנאשם״ המצורף, לחתום עליו, ולהחזירו לבית המשפט הנ״ל בך שיגיע
 לבית המשפט לעני תאריך המשפט. אם תעשה כן, אינך חייב להתייצב כבית המשפט

 בתאריך האמור ובית המשפט יקבע תאריך אחד לבירור המשפט ולגביית ראיות.

 (4) אם בכוונתך לכפור בעובדות המפורטות בכתב האישום אינך חייג להתייצב בבית
 המשפט בתאריך האמור ובלבד שתבקש על גביי טופס ״הודעת הנאשם״ המצורף
 לקבוע מועד אחר לבירור המשפט ולגביית ראיות, ותחזיר את הטופס כך שיגיע

 לבית המשפט לפני תאריך המשפט.
 אם לא תתייצב בבית המשפט בתאריך .החדש שנקבע לך כאמור או לא יופיע סניגור
 מטעמך — יראוך כמודה בעובדות, ובית המשפט יהיה; רשאי לדונך שלא בפניך.

 (5) אס העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה
 ולהעתיקו.

 חתימה

 הודעת הנאשם
: בית המשפט, ל  א

: י  אנ
דת הזהות המען  שם משפחה שם פרטי מספר תעו

 הנאשם בתיק פלילי מם׳ אשר מועד הדיון בו נקבע ליום

 שעה

ו \ במשבצת המתאימה :  ס«

 • 1. מודה בבל העובדות / בעובדות אלה המפורטות בכתב האישום (פרט את העובדות
 שאתה מודה בהן) *

 בנוסף לאמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:

 • 2. אני מבקש לקבוע לי מועד אחר למשפט כדי שאוכל לכפור באותו מועד בעובדות
 המפורטות בכתב: האישום, ולצורך גביית ראיות*.

ך , י חתימה  תארי

ן מחיקה.  * מחק את הטעו

ס 8ג פ ו  ט
 (תקנה 44 (ג))

 הזמנה למשפנז וכתם אישום
 (הזמנה: תכופה)

 (בעבירות שסעיפים 239 ו־240 לחוק חלים עליהן)
 בבית המשפט ב

 מדינת ישראל
ד ג  נ

 הנאשם
דת הזהות  שם משפחה שם פרטי המען מס׳ תעו

ל התשמ״ב, 12.94982 1631 ו ל א וז 4404, כ״ד ב ו  קובץ התקנ



 אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה)

 בתאריך בשעה במקום

: ל  עבירה ע
ה)  (החיקוק והסעיף או התקנ

 שמות עדי התביעה:

.3 2 . 1 

 אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ״ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ״ל.

 ביום כשעה

 (1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס ״הודעת הנאשם״ המצורף,
 ולפי פרטיו.

 (2) אם לא תשיב על כתב האישום כמפורט בפסקה (1), ולא: תתייצב למשפטך, ולא
 יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שניתנו בכתב האישום

 ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.

 (3) אתה חייב להתייצב: למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם אם אתה מודה
 בכל העובדות 'המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש
 בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך

 שלא! בפניך.

 (4) במועד המשפט יישמעו העדים, לרבות עדי ההגנה.

 (5) אם העבידה היא: עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה
 ולהעתיקו.

 הודעת הנאשם לבית המשפט

 א ל: בית המשפט ב

: י  אנ
 שם משפחה שם פרטי

 הנאשם בעבירות המפורטות בהזמנה מס׳

 אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה

 (1) מודה בבל העובדות המפורטות בכתב האישום*.

 (2) אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום * (פרט את העובדות שאתה

 מודה בהן):

 (3) אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:

 חתימה

ותר  מחק את המי

ל התשמ״ב, 12,9.1982 ת 4404, כייר באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 טופס 8ד
( ( ד  (תקנה 44 (

 הזמנה למשפט וכתכ אישום
 (הזמנה תכופה)

 (בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן)

 בבית המשפט ב

 מדינת ישראל

ד ג  נ

 הנאשם
 שם משפחה שם פרטי המע!

דת הזהות  מם׳ תעו

 אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את ,העבירה)

 בתאריך בשעה במקום ..:

:  עבירה על

ה)  (החיקוק והסעיף או התקנ

 שנןזת עדי התביעה:

,3 2. 1 

 אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ״ל כדי להישפט על האשמהמת) הנ״ל.

 ביום בשעה

 (1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס ״הודעת הנאשם״ המצורף,
 ולפי פרטיו.

 (2) אתה חייב; להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם אם אתה מודד,
 בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון.עובדות נוספות שיש
 בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא. תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך

 שלא בפניך.

 (3) במועד המשפט הקבוע לעיל יישמעו העדים, לרבות עדי ההגנה.

 (4) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בבל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה
 ולהעתיקו.

 הודעת הנאשם לבית המשפט

 א ל: בית המשפט ב

: י  אנ
 שם משפחה שם פרטי

 הנאשם בעבירות המפורטות בהזמנה מס׳

 אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה

> התשמ״ב, 12,9.1982 1633 ו י א ת 4404, כ״ד ב ו נ ק ת  קובץ ה



 (1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*.

 (2) אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום * (פרט את העובדות שאתה

 מודה בהן) :

 (3) אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:

 * מחק את המיותר

 חתימה ״

 17. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳׳ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983).

 י״ז באב התשמ״ב (6 באוגוסט 1982)
 (חמ 465—3)

 תקנות הפיקוה על עסקי ביסות (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים),
ב-1982 ׳  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״ב—•1981 •י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

לל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסט  ״המדד״ — מדד המחירים לצרכן (כו
 טיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי
 אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין
 אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסט

 טיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף;

 ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני ה־1 בחודש שבו מתחילה תקופת
 הביטוח;

 .״חוזה ביטוח חיים צמוד״ — חוזה לביטוח חיים לרבות ביטוח סיכון, ביטוח גמלה וביטוח
 פיצויים ולרבות חוזה לביטוח תאונה, מחלה אי נכות — בין שהוא חלק מחוזה ביט
 חיים או תוספת קבועה לו ובין שהוא חוזה נפרד — שבו סכום הביטוח צמוד למד

 2. (א) בחוזה ביטוח חיים צמוד יחושבו כל התשלומים שעל המבטח לשלם בשל
 מקרה הביטוח או בשל פדיון הפוליסה, לרבות תשלומים תקופתיים, לפי שיעור עליית

 המדד מן המדד היסודי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.

 (ב) בחוזה ביטוח חיים צמוד יחושבו דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם:
 (1) אם שולמו תוך 30 ימים מהיום שנקבע לתשלומם — על ידי הכפלת
 דמי הביטוח הנקובים בפוליסה ביחס שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני
 היום שנקבע לתשלומם לבין המדד היסודי כל זה כפול היחס שבין המדד

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 206.
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 שר המשפטים
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 שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלומם לבין המדד האחרון שפורסם
 לאחרונה לפני היום ה־60 שלפני היום שנקבע לתשלומם;

 (2) אם שולמו לאחר תום 30 ימים מהיום שנקבע לתשלומם — על ידי
 הכפלת דמי הביטוח הנקובים בפוליסה ביחס שבין המדד האחרון שפורסם
 לאחרונה לפני יום התשלום בפועל לבין המדד היסודי, כל זה כפול היחס
 שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני,היום שנקבע לתשלומם לבין המדד
 האחרון שפורסם לאחרונה לפני היום ה־60 שלפני היום שנקבע לתשלומם.

 3. לגבי חוזים לביטוח חיים שתקנות אלה חלות לגביהם —

 (1) האמור בתקנה 2(א) בא במקום המלים ״ייווספו עליהם הפרשי הצמדה
 מיום מסירת התביעה״ האמורות בתקנה 6 (ב) לתקנות הפיקוח על עסקי

;  ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ״ב—1982 2

 (2) הוראות תקנה 6(3) ו־(4) לתקנות האמורות בפסקה (1) — לא יחולו.

 4. (א) תקנות אלה, למעט תקנה 2(ב), יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו ביום י״ג באלול תחילה
 התשמ״ב (1 בספטמבר 1982) או לאחריו.

 (ב) תקנה 2(ב) תחול על חוזי ביטוח שנכרתו ביום ט״ז ,בטבת התשמ״ג (1
 בינואר 1983) או לאחריו.

ת ל ו ח ת  סייג ל
ת ו נ ק  ת

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 י״ד באב התשמ״ב(3 באוגוסט 1982)
 (חמ 1411—3) ־

 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 300.

 פטור ממס

ה ל י ח  ת

1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת  צו עידוד התסכון(טטור ממס הכנסה)(מס׳ 9), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון (הנחות ממס
 הכנסה-וערבות למילוות), התשט״ז—1956 י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״פקדון״ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 100,000 שקלים אשר עברו
 שלוש שנים לפחות מיום כל הפקדה;

 ״תכנית״ — תכניות החסכון של בנק הפועלים בע״מ, בנק המזרחי המאוחד בע״מ, הבנק
 הבינלאומי לישראל בע״מ, בנק אמריקאי ישראלי בע״מ, בנק אוצר לחייל בע״מ, ובנק.

 מסד בע״מ, בשם שבחר הבנק והכולל ״לחייל״ אשר אישר שר האוצר.

 2. הריבית והפרשי הצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממס.

 3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בניסן התשמ״ב(1 באפריל 1982).

ם א ר י ד ו ר ר ו  ה׳ באב התשמ״ב (25 ביולי 1982) י
 שר האוצר

, עמ׳ 152.  1 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו
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1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת ן(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 10), ה  צו עידוד החסכו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2), 5(ב) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון (הנחות
 מנ?ס הכנסה וערבות למילוות), התשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״הטבה״ — סכום של 200 שקלים שהופקדו בתכנית במסגרת ״מבצע דרך־ארץ — בולי
 זהירות בדרכים״;

 '״תכנית״ — תכנית חסכון ״טפחות לדירה״ אשר תנאיה נקבעו בתקנות עידוד החסכון
 (תכנית חסכון ״לדירה״), התשמ״א—21981,

ס אם עברו מ  2. ההטבה וכן הריבית והפרשי ההצמדה המשתלמים עליה יהיו פטורים מ
 שלוש שנים לפחות מיום תהילת החסכון.

 3. תחילתו של צו זה ביום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1981).

ד ו ר ם א ר י ר ו  ה׳ באב התשמ״ב (25 ביולי 1982) י
 שר האוצר

, עמ׳ 159.  1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1328.

 צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה - פנקס מעבר אט״א),

׳ב-1982  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 239 לפקודת המכס י (להלן — הפקודה), אני מצווה

 תחילה

 לאמור:

 1. פנקס מעבר אט״א המופיע בנספח לאמנת המכס בדבר פנקס מעבר אט״א
 לכניסתם הזמנית של טובין 2 (להלן — האמנה), יוגש לגבי טובין המיובאים זמנית לפי

 סעיף 162 (ג) לפקודה בהתאם לתנאי האמנה.

ס מעבר ק נ  פ
 אט״א

ת ק ר י ב כ ד ר  מ
 מנהל המכס והבלו

 כ״ו באב התשמ״ב (15 באוגוסט 1982)

נת ישראל, נוסח חדש, התשי״ז, עמ׳ 39. י מדי נ  1 די
 2 ב״א 598, כרך 16, עמי 21.

ל התשמ״ב, 12.9.1982 ו ת 4404, כ״ד באל ו נ ק ת  1636 קובץ ה
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