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תי לפי סעיפים 82, 108 ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],  בתוקף סמכו

ות אלה: י מתקין תקנ , אנ 2 , וסעיף 160 לחוק הירושה, התשב״ה-1965 י ו 9 8 4 - ד  התשמ״

ת תיקון תקנה 7א ו ג (להלן - התקנ ד-1984 ׳ ן האזרחי׳ התשמ׳ ות סדר הדי  1. בתקנה 7א לתקנ

 !?עיקריות) -

בוא ״(להלן - טופס  (ו) בתקנת משנה (ב), במקום ״(להלן - טופס פתיחת הליך)״ י

ך אזרחי)״; י  פתיחת הל

בוא חת הליך״ י  (2) בתקנת משנה (ג), בפסקאות (ו) ו־(2), אחרי ״טופס פתי

 ״אזרחי״.

ות העיקריות, במקום טופס 1 יבוא. תיקון התוספת נה לתקנ  2. בתוספת הראשו
 הראשונה

 סייח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198; התשנ״ד, עמי 49.
 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 63.

 ק׳׳ת התשמ״ד, עמי 2220; התשנ״ב, עמ׳ 1147.

 קובץ התקנות 5676, י״ב בניסן התשנ״ה, 12.4.1995 1369



 מינקת זיהו׳ תיק

 (תינתן בבית המשפט)

 טופס ו

 (תקנה 7א (ב»

 בתי המשפט

 בית המש3ט ה

 פתיחת הל׳ ־ אזרח׳
) תאף«1 1 9 8 4 - י ־ ות סדר הדי! האזרחי, התשמ  >10סס 1 לסי ת7!נר. לא (ג) לתקנ

־ ״ עו•. י * 
 ג3^_ יי

ק י ת דעה לצד שלישי ב ה <íl ערעור הו בענ  הליו: • תו
ק \־~] המרצה בתיק עה שכננד בתי  • תבי

ם) י כ פ (המרצת פתיחה) ך] עז (עזבונות! • ענ (ערעור נ  סוג התיק • א (אזרחי) [0 ה

) • עש (ערעור שמה) ה ס מ ת ערעור) • מא (מעמד אישי) • עמה (ערעור מס ה  • ברע (בקשת רשו
ת ו ר ב קי ח ו פי ) 

ת רגל) טו ם) • פשר ופשי י ל י ) 0 עמח (ערעור משפחות חי  • ה מ והמרצה) עא (ערעור אזרחי
 סדי דיו: • ר ויגיל) • מ (מקוצר)

w ד ס ו מ ה / ה  שם המשפחה / החבר

״ קוד:  נושא התובענה: ו

 סכום התובענה:
סד  מגיש התובענה:(«1 שס המשפחה / החכרה / המו

 בענייו עזבו! המנוח/ה: י!
ד »1 תאיו סעדים:  הסעד קו

 סעד עיקרי

 סעדים נוספים

 סמן /• אם הוגשה בקשה לפטור מאגרה [0
 סמן י* אס נל מגישי התובענה פטורים מאגרה •
 סמן / אם מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים י" •

 פרט המוצות/בקשות אם נפתחו לפני כתיחת ההלין הנוכחי:
ק , י ק שם הת ק מספר התי ק שם התי י  מספר הת

 פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (במ«דה שמגיש התובענה מיוצג):
ן ן מספר רשיי! מספר פקס׳ מספר טלפו רך הדי ם עו  ש

 בכת 1

 בכת 2

 בכת 3

 בכת *

 בכת 5

 השם:

 1. לרכות ר.1זרצר. שנפתחת לסד פתיחת יחיל! העיקו־
 2. לפי ועויוזר. של !ושאי חונעגה המפורטת מעבר לזן<. (בקקור. של סתירה בי! הקוד לבי! התיאור, הקוד הזא המחייב).

ן מבי! חניש׳ הוויבענה  נ. 1א רשום שס משפחה/חכרה/מזסז של הראשו
 4 1א וש׳ס ןושפחד,/חבור./ן׳זסז 0)ל הראש! ן מנ־1 נע?• הזין 01נ!;ד

ז ב ל  5. נתיק• עזנותת נ
 6. לפי רשימת םעדימ שפרסם נו1הל נת־ המשפט ברשומ1ת (במקרה של סתירה נ־1 הקוד לני! היויאור, הקיז־ הוא המחייב).

 7. אס מחבקשח מס־רר. אישית לחלק מהנחנעיט, •ש לצרף רשימה

 י״ט באדר ב׳ התשנ״ה (21 במרס 1995)

ם י ל י י  (חמ 3-1778) ד

 שר המשפטים

 1370 קובץ התקנות 5676, י״ב בניסן התשנ״ה, 2.4.1995 ו



 עו הכיסוח הלאומי(סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול),
 התשנ״ה-1995

מי [נוסח •משולב],  בתוקף סמכותי לפי סעיף 27וסח(ב) לחוק הביטוח הלאו

וה י מצו וחה, אנ דה והרו ו ת עם שר העב עצו י בהתי י (להלן - החוק), ו ו 9 6 8 ח-  התשב״

 ל*.מור:

ל לפי ם לתגמו כאי ה בז ם להלן נקבעים בז י י ו ם המנ אי לו גים של משרתים במי . הסו  ו

ם אחד: אי לו ום מי ת אחת, של י צבו י  ס׳1:יף 127סח(א) לחוק בשל שירות, בהתי

ות אויר;  (ו) איש צו

ות עזר אוירי;  (2) איש צו

 (3) צולל;

 (4) צוללן!

 (5) מג״ד במערך השדה:

 (6) מח״טים ומפקדי אגד במערך השדה;

- 2 1993- ״ג ן תגמול), התשג י י ם לענ אי לו מי (סוגי משרתים במי  2. צו הביטוח הלאו

 בגיל.

 כ״ו באדר א׳ התשנ״ה (26 בפברואר 1995)
 (חמ 3-1996)

ק ר ב י ן ח צ  י

ן  שר הביטחו
 י ס״דו התשב״ח עמי 108; התשל״ז, עמי 212; התשמ״ו, עמי 194.

 2 ק״ת התשג׳׳ג, עמי 694.

 קביעת סוגים
 של משרתים

 במילואים

 ביטול

 תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מועדי כוורת)(תיקון),
 התשג״ה-995ו

, י ו 9 8 5 ה- ם [נוסח חדש], התשמ״ י תי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חי  בתוקף סמכו

ות אלה: י מתקין תקנ , אנ 2 ם [נוסח חדש], התשמ״ג-1983 רי ת דבו נ  וסעיף 9 לפקודת הג

ג תיקון תקנה 1 1982 ים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ״ב- ת בעלי חי ות מחלו  1. בתקנה ו לתקנ

ם ״וכל לה במלי ות העיקריות), בהגדרת ״נמל יבוא״, במקום הסיפה המתחי  (להלן - התקנ

ות אלה״. ן תקנ י הל לענ יסה אחר שאישר המנ בוא ״וכל נמל או אתר כנ ם או אויר״ י  נמל י

ות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: תיקון תקנה 2  2. בתקנה 2 לתקנ

ון בכתב מאת ורת אלא דרך נמל יבוא ועל פי רשי יבא אדם מוצרי כו  ״(א) לא י

בהתאם לתנאיו.״ הל ו  המנ

ר ו ב צ ק ע  י

ת  שר החקלאו

 כ״א באדר ב׳ התשנ״ה (23 במרס 1995)

 (חמ 3-1544)

 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 757.

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1004.
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 תקנות מחלות בעלי חיימ (יבוא בשד)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ה-1995

, ' ו 9 85 ם [נוסח חדש], התשמ״ה- י ת בעלי חי תי לפי סעיף 22 לפקודת מחלו  בתוקף סמכו

ות אלה: י מתקין תקנ  אנ

א ״או בו , בסופה י 2 ו 9 7 4 - ד א בשר), התשל״ בו י ם( י ות מחלות בעלי חי  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(א) לתקנ

 בחודש מאי שבמהלכה״.

 י״ד באדר ב׳ התשנ״ה (16 במרס 995 ו)

ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-857) י

ת  שר החקלאו

 י ם״ח התשמ״ה, עמי 84.
 2 ק״ת התשל״ד, עמי 1244; התשנ״ג, עמי 745; התשנ״ה, עמי 234.

 תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), התשנ״ה-995ו

י מתקין תקנות , אנ י ו 9 55 - ו ת הבר, התשט״ י נת חי תי לפי סעיף 16 לחוק להג  בתוקף סמכו

 אלה:

, במקום פסקה (4) יבוא: 2 1976- ת הבר, התשל״ו י נת חי ות להג  1. בתקנה 7(א) לתקנ

הל מזמן לזמן:  ״(4) עבר בהצלחה מבחן בכתב לקבלת רשיון ציד, כפי שקבע המנ

בחן בעל־פה;״. הל להי ב יאפשר לו המנ כתו דע קרוא ו ו ו י נ ע המבקש כי אי י ד  הו

ם ב׳ בניסן התשנ״ה (2 באפריל 1995). ו  2. תחילתן של תקנות אלה בי

ר ו ב צ ק ע  י

ת  שר החקלאו

 י״ח באדר ב׳ התשנ״ה (20 במרס 1995)

 (ד1מ 3-524)

 ס״ח התשט״ו, עמי 10; התש״ן, עמי 180.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 2031; התשנ״א, עמי 24ד

ה נ ם ס י ר פ  א

ת או  שר הברי

 ״לשם מחקר לרבות מחקר שווקים״ - יימחקו.

ם פרסומן. ו  2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מי

 כ״ה באדר ב׳ התשנ״ה (27 במרס 1995)

 (חמ 3-11)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 906; התשנ״ה, עמי 1306.

 החלפת תקנה 7

 תחילה

 תקנות הרוקחים (תכשירים ר&ואיים)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ה-1995

י 981 ו י, אנ תי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-  בתוקף סמכו

 מתקין תקנות אלה:

ם י , המל 2 1986- ו ות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ״ ^ לתקנ א ) 2  תיקון תקנה 29 1. בתקנה 9

 תחילה
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 עו זכות מספחים (הוספה לתוספת)(מס׳ 4), התשנ״ה-1995

 ג:תוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זבות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-973 ו י(להלן -

 החוק), אני מצווה לאמור:

 1. י בתוספת2 לחרק - ־ . תיקון התוספת

"Rosa L. - (1) אחרי ״ורד 

"Veronica L. - יבוא ״ורוניקה 

"Veronica L. - (2) אחרי ״ורוניקה 

"Vernonia Scherb. - יבוא ״ורנוניה 

"Zoysia Willd. - 5(3) אחרי ״זויםיה 

"Setaria palmifolia (Koen.) Stapf - יבוא ״זיפן עלה־הדקל 

"Casimiroa edulis (Llave & Lex) - 4(4) אחרי ״םפוטה לבנה 

."Spathiphyllum Schott - יבוא ״םפתיפילון 

 י״ד באדר ב׳ התשנ״ה (16 במרס 1995)

ר ו ב צ ק ע < י  (חמ2-ג

 שר החקלאות
 י ס״ח התשל״ג, עמי 272; התשמ״ד, עמי 23.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 366.

 5 ק׳ ת התשנ״ג, עמי 265.

 4 ק׳ ת התשנ״ג, עמי 398.

 הודעת הסיוע המשפטי(מם׳ 2), התשנ״ה-1995

- ג ״ וע המשפטי, התשל ות הסי ה לתקנ י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השנ

ע לאמור: די י (להלן - התקנות), אני מו  ג197

ד שיעור עליית רים לצרכן שפורסם בחודש פברואר 1995 לעומת המד ית מדד המחי  1. שיעור עלי
 המדד

 שפורסם בחודש נובמבר 994 ו הוא 2.3%.

ה סכומים מוגדלים י ־(ב) לתוספת השנ נה וסעיף 1(א) ו  2. בהתאם לאמור בסעיף 1, נוסח התוספת הראשו

ם א׳ בניסן התשנ״ה (1 באפריל 1995), כך: ו ות הוא, החל בי  לתקנ

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3»

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא

. 2  יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 214.90 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 322.30 שקלים חרשים למבקש אחד.

 י ק״ת התשל״ג, עמי 2048; המשמ״ר, עמי 2112; התשנ׳:ה, עמי 730.
 2 ,ךת התשמ״ד, עמי 2220.
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 תוםטת שניה

 (תקנה וו)

 סימן א׳ - שבר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית־משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן(ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(אץ3), יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט

 להלן:

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,
 ישיבה שלא
 ישיבה נוספת התקיימה

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 לימוד ענינו תזכורת, דיון
 של מבקש מוקדם, פסק דין
 בית משפט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה

52.70 135.20 244.50 106.40 171.40 

31.60 115.90 84.10 52.70 106.30 

52.70 52.70 84.60 65.10 76.70 

32.80 46.90 84.60 46.90 76.70 

52.70 132.40 1 78.40 96.30 152.40 

 תביעת פינוי,
 סילוק יד

 קביעת שכר דירה

 קביעת גיל

 המרצה בתיק עיקרי

 ענין אחר

 ישיבה
 לקביעת תאריך,
 ישיבה למתן

 פסק דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת

 תזכורת,
 דיון

 מוקדם,
 פסק דין
 בהעדר
 הגנה

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה

 שבה מתקיים
 דיון

 או מוגשות
 ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 בית משפט מחוזי (חד פעמי)

154.50 

65.10 127.00 210.00 

149.10 220.40 372.40 

 צו ירושה
 (ללא התנגדות)

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות)

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשב״ב-1962ג

 פשיטת רגל 235.40

 היתר נישואין 154.50

 ענין אחר 296.90

 המרצה בתיק
 עיקרי 127.00
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 ישיבה נוספת
 למעט מתן פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת
 בית־המשפט העליון צו על תנאי

 בג״צ 1700.20 637.80

626.10 

 ישיבה בבית המשפט

840.00 

 הכנה

 בג״ע מסוג הביאס קורפוס

 ענין אזרחי 381.20 536.20

 בקשה להתרת נישואין 296.90 127.00

 בקשה רשות לערעור 255.70 210.00

 רשם בית המשפט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון

84.60 65.10 127.00 

 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים

 של מבקש דיון או
 בית דין רבני (חד פעמי) מוגשות ראיות

 אזורי

127.00 

255.70 

1 27.00 

132.70 

 תבי;:ה 154.50

 תביעה נוספת למבקש 154.50

 הטכס גירושין לעורך
 הכללתו בפסק דין

 לגיר־שין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 7,561.80 שקלים חדשים

 שווי הנכסים עולה על 7,561.80 שקלים חדשים

 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

 בית הדין הרבני הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ערעיר כאשר הענין טופל בידי
 אות• עורך־דין בדרגה ראשונה

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 ישיבה ראשונה למתן פסק דין
 שבה מתקיים דיון וישיבה שלא
 או מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 תביעה 135.20 96.30 178.90 132.40 52.70

 רשם 84.60 46.90 81.90 46.90 35.40

 ב לימיי עניני

 1 של מבקש

 אזורי לעבודה (חד פעמי) דיון מוקדם
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 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן מסק דין
 וישיבה שלא
 ישיבה נוספת מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים דיון
 דיון מוקדם או מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש

 (חד פעמי) :

 בית הדין
 הארעי לעבודה

 06.40 ו 135.20 192.40 32.70

 ערעור על
 ועדת נכות

 וועדות
 רפואיות

52.70 192.40 342.20 135.20 192.40 
 ערעורים

 אחרים

 רשם 135.20 192.40 52.70

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין
 וישיבה שלא
 מתקיימת

 לימוד ענינו ישיבה ראשונה
 של מבקש שבה מתקיים דיון

 (חד פעמי) דיון מוקדם או מוגשות ראיות ישיבה נוספת

 ועדות נכות
 שבהן שופט
 ונציג ציבור

 ערר 296.90 135.20 210.00 135.20 52.70

 הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 84.90

 בקשות שונות בהעדר הופעה 61.30 31.20

 הופעה בפני רשם בענין אחר 84.90

 איחוד תיקים 279.30 46.90"

ם ק ל ו ג מ ן י י  ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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