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1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת ן מם׳ ב), ה ו ק י ת ) י ח ר ז א ן ה י ד ר ה ד ת ס ו נ ק  ת

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

2 (להלן - , וסעיף 26 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995 י  התשמ״ד-984ו

 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

ג (להלן - התקנות  1. אחרי תקנה 258 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984

 העיקריות), יבוא:

 ״חלק ג׳1: תובענות בעניני משפחה

 פרק ב׳1: הודאות כלליות

 פרשנית 258א. למונחים בפרק זה תהיה אותה משמעות שיש להם בחוק.

 תחולת הוראות 258ב. (א) הוראות פרק זה יחולו על תובענות שנדונות בבית המשפט

ל פי החוק נדונות בבית ע  לעניני משפחה ועל תובענות בעניני משפחה ש

 משפט שלום שאינו בית משפט לעניני משפחה (להלן שניהם כאחד - בית

 המשפט); וזאת על אף האמור בתקנות 260(ב), 268(ב) ו־297(ב).

 (ב) הגדרות והוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו על תובענות

 בעניני משפחה כבל שאינן סותרות חלק זה, ובשינויים המחוייבים לפי

 הענין.

 (ג) בית המשפט רשאי לסטות מהוראות שבפרקים אחרים

 שבתקנות אלה, ולנהוג בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט

 צדק; ואולם הוראה זו לא תחול על תובענה לפי חוק הירושה,

, שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה. 4  התשכ״ה-1965

(א) תובענה בעניני משפחה שהצדדים לה הם בני־זוג או הורים  מקום השיפוט 258ג. ־

 וילדיהם תוגש לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי מקום מגוריהם

 המשותף, ואם אין להם מקום מגורים משותף - מקום מגוריהם המשותף

 האחרון.

 (ב) תובענה אחרת בעניני משפחה, לרבות תובענה שלא נקבע לה

 מקום שיפוט באמור בתקנת משנה (א), תוגש לבית המשפט שבתחום

 שיפוטו מצוי מקום מגורי התובע.

 (ג) תובענה שאין לה מקום שיפוט מתאים לפי פרק זה, תוגש לבית

 המשפט המוסמך בתל־אביב.

 (ד) תובענה חדשה נוספת בעניני משפחה תוגש כאמור בסעיף 6(ד)

 לחוק-, ראה בית המשפט כי בית משפט אחר דן בתובענה קודמת בענינם,

 בין שנסתיים בה הדיון ובין שהיא עדיין תלויה ועומדת, יעביר את

 התובענה לאותו בית משפט אשר ימשיך לדון בה מהשלב שאליו הגיע

 בית המשפט שהעבירה, אלא אם כן מצא, מטעמים שיירשמו, בי לשם

 בירור התובענה עליו לדון בה באילו לכתחילה הובאה לפניו.

 י ס״ח ה תשמ״ד, עמ׳ 195.
 2 ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 393.

 5 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220; התשג״ה, עמי 1369 ועמי 1495 (1560 ו־688ו).

 4 ס״ח התשב״ה, עמ׳ 63.
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 (ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד) רשאי בית המשפט

 להורות על העברת הדיון לבית משפט אחר, אם בל הצדדים מתגוררים

 מחוץ לאזור השיפוט.

 (ו) בכתב התביעה יפרט בעל הדין את העובדות המראות בי לבית

 המשפט יש סמבות מקומית לדון בתביעה.

 (ז) הוראות פרק ב׳ לא יחולו על תובענות בעניני משפחה.

 (ח) הוראות תקנה זו לא יחולו על תובענה בעניני אימוץ ילדים,

 ירושה, קביעת גיל או לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-

.  ו99ו5

 258ד. (א) תובענות שונות שהוגשו בין בני זוג או הורים וילדיהם

 יצורפו לתיק משפחה אחד שיכלול תיק עיקרי ותיקי משנה.

 (ב) הוגשו מספר תובענות בין אותם בעלי דין, שאינם בני המשפחה

, יצורפו אף התובענות הללו לתיק משפחה אחד  הנזכרים בתקנת משנה(א)

 באמור.

 (ג) בתובענה חדשה נוספת בין בעלי דין האמורים בתקנות משנה

, יראה לציין מביא ההליך את מספרו של התיק העיקרי בבית  (א) או(ב)

 המשפט שבו נדונה תובענה קודמת.

 (ד) תביעה ראשונה, למעט בעניני אימוץ, תקבל מספר של תיק

 עיקרי, ובל תביעה נוספת תקבל מספר של תיק משנה לתיק העיקרי;

 בקשות לסעד ביניים יצורפו לתיק העיקרי או לתיק המשנה שבמסגרתו

 הוגשו, לפי הענין.

 258ה. (א) תובענה, למעט בקשת ביניים, תיפתח במסירת כתב תביעה

 לבית המשפט.

 (ב) הוראות פרק ט״ז וסימן ב׳ בפרק כ׳ לא יחולו על תובענות בעניני

 משפחה.

 (ג) קטין רשאי להגיש תביעה בעצמו כאמור בסעיף 3(ד) לחוק.

 258ו. (א) כל בקשת ביניים, למעט בקשה להזמנת עדים או לשינוי

 מועד דיון, תוגש בדרך המרצה ותאומת בתצהיר באמור בתקנה 258ח,

 ויצויין בה סוג התובענה, במפורט בתקנה 258ז, שבמסגרתו הוגשה.

 (ב) משיב הרוצה להגיש תצהיר תשובה לבקשה בדרך המרצה

 יגישו לבית המשפט וימסור עותק ממנו למבקש, תוך חמישה עשר ימים

 מיום שהומצאה לו הבקשה; נקבע מועד מוקדם יותר לדיון בבקשה יוגש

 התצהיר, לבל המאוחר, יומיים לפני הדיון בבקשה אלא אם בן הורה בית

 המע<פט על מועד אחר.

 258ז. תובענה בשל בל אחד מהענינים המפורטים להלן, תוגש בתביעה

 נפרדת, יהיה מספר הםעדים באותו ענין אשר יהיה:

 פתיחת תיק

ג תביעה ת  כ

 בק?זת ביניים

ל ש  סעד ים ב
ות נ  תבי׳נות שו

 ־ ס״ח התשנ״א, עניי 138.
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 (ו) תובענה כספית או רבושית, לרבות סעד הצהרתי, פירוק

 שיתוף בנכם וסעד על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג,

 התשל״ג-973ו";

 (2) תובענה למזונות ולמדור;

 (3) תובענה בענין קטין שנושאה זכויות משמורת, חינוך,

 ביקור, הבטחת קשר בין קטין להורהו ויציאת קטין מהארץ;

 (4) תובענה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית

; ד  והאפוטרופסות, התשב״ב-962ו

 (5) תובענה לאבהות או אמהות;

 (6) תובענה להחזרת קטין חטוף•,

 (7) תובענה לפי חוק למניעת אלימוח במשפחה, התשנ״א-

;1991 

 (8) תובענה בענין הכרזה על ילד כבר־אימוץ או למתן צו

 אימוץ:

 (9) תובענה בענין התרת נישואין;

 (10) תובענה בענין גיל הנישואין;

 (11) תובענה בענין קביעת גיל;

 (12) חובענה לשינוי שם-,

 (13) תובענה לאכיפת פסק חוץ בעניני משפחה:

 (14) ערעור על החלטת רשם;

 (15) ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל;

 (16) תובענה למחן צו ירושה או צו קיום צוואה או התנגדות

 להם;

 (17) תובענה אחרת בעניני משפחה.

 אימות בתב 258ח. (א) לכתב תביעה, לכתב הגנה, לכתב תשובה לתביעה שכנגד,

 טענות בתעיזיי להודעה לצד שלישי ולבתב הגנה לה, יצורף תצהיר של בעל הדין שבו

 יאמת את העובדות שבכתב הטענות אשר ידועות לו מידיעתו האישית-,

 חקנה 521 לא תחול על תצהיר זה.

 (ב) היה בעל דין פסול דין, יתן את התצהיר אפוטרופםו או ידידו

 הקרוב.

 (ג) ראה בית המשפט שנבצר מבעל דין לתת תצהיר או להיחקר על

 תצהירו, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להרשות לאדם אחר לתת

 תצהיר במקומו, ובלבד שאותו אדם יודע מתוך ידיעתו־שלו את הפרטים

 הנוגעים לתובענה.

 (ד) תצהיר שהוגש באמור בתקנת משנה (א), תחול עליו הוראת

 תקנה 169(ב).

 טיח התשליג, עמ׳ 267.

 טיח התשב״ב, עמי 120.
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 258ט. (א) לכתב טענות יצרף בעל דין רשימת מסמכים שעליה נסמך

 כתב הטענות, בין שהם ברשותו ובין שאינם ברשותו.

 (ב) מסמך כאמור בתקנת משנה (א) המצוי ברשותו של מגיש כתב

 הטענות, יצורף העתק או תצלום שלו לכתב הטענות, ואם אין הוא מצוי

 ברשותו, יציין בתצהיר המאמת את כתב הטענות בידי מי, למיטב ידיעתו,

 הוא מצוי.

 (ג) לא צירף בעל דין מסמך באמור בתקנת משנה (ב), תחול תקנה

 4ו1א.

 (ד) הוראות פרק ט׳ בענין גילוי מסמכים לא יחולו על תובענות

 בעניני משפחה.

 258י. לאחר הגשת כתב הגנה לא יוגש כתב טענות נוסף אלא ברשות בית

 המשפט.

 258יא. בתובענה יתייצבו בעלי הדין בקדם־המשפט, למעט בעל דין

 שהוא פסול דין זולת אם בית המשפט קבע אחרת; דין אי־התייצבות של

 בעל דין בדין אי־התייצבות על פי תקנה 157.

 258יב: (א) בית המשפט רשאי, אף שלא בהסכמת בעלי הדין, למנות

 מומחה מטעמו, שיגיש לו חוות דעת בכתב בכל ענין הנוגע לעניני

 המשפחה.

 (ב) הורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעמו, רשאי בעל דין

ה ימים מיום מינויו. ע ב  להביא בפניו מסמכים הנוגעים לענין, תוך ש

 (ג) המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו, לפי הטופס

, ובו 8  שבתוספת הראשונה לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-971 ו

 יציין מי השתתף בהכנתה, וזאת בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום

 מינויו.

 (ד) בעל דין רשאי להגיש למומחה שאלות הבהרה בכתב על חוות

 דעתו בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את חוות הדעת, והמומחה ישיב על

 השאלות בכתב בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את השאלות,

 (ה) מומחה שמינה בית המשפט לא יוזמן להיחקר על חוות דעתו

 אלא ברשות בית המשפט, ובלבד שהוגשה בקשה מנומקת לחוקרו בתוך

ה ימים מיום קבלת התשובות לשאלות ההבהרה. ע ב  ש

 (ו) בית המשפט רשאי לחייב את בעלי הדין או מי מהם לשאת

 בתשלום הוצאותיו של המומחה שמונה באמור בתקנת משנה (א).

 (ז) בעל דין לא יגיש חוות דעת של מומחה מטעמו אלא לאחר

 שבית המשפט בחן אם ליתן צו על פי סעיף 8(ג) לחוק.

 258יג. (א) בית המשפט רשאי להזמין עד מטעמו אם הוא סבור שעדותו

 דרושה לצורך בירור המשפט.

 (ב) בית המשפט רשאי לחייב את בעלי הדין או מי מהם לשאת

 בתשלום הוצאותיו של עד שהוזמן באמור בתקנת משנה (א).

 גילוי מסמכים
 מוקדם

 כתבי טענות
 נוספים

ת בעלי ו ב צ י י ת  ה
 הדין

ת ע ת ד ו ו  ח
ל מומחה  ש

 בעגיני משפחה

ד מטעם  הזמנת ע
 בית המשפט

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8 ו, עמ׳ 420.
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ת ו ר  קבלת ע

 מינוי כונס
 נכסים

ל כונס  שכרו ש

 נכסים או מנהל

ן  עזבו

 צו עיקול
ת מזונות ע י ב ת  ב

 258יד. (א) בית המשפט רשאי לקבל כראיה כל עדות שהובאה בפניו,

 אף אם אינה קבילה בבית משפט אחר.

 (ב) בית המשפט יקבע את ממצאיו לפי הראיות המסתברות יותר.

 (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על תובענה לפי חוק הירושה,

 התשב״ה-1965, שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה.

 258טו. (א) מונה כונס נכסים בתביעה בעניני משפחה, לא תחול עליו

 תקנה 390.

 (ב) כונס הנכסים ירשום הערת אזהרה בדבר מינויו על בל נכס

 שלגביו מתנהל פנקס על פי דין.

 258טז. בית המשפט יקבע את שכרו של כונס נכסים או מנהל עזבון;

 השכר שיקבע לא יעלה על 4 אחוזים מתקבולי מימוש בדרך של מכירה,

 ולגבי ניהול נכס אחר, שאינו כרוך במכירה, לא יעלה על 2 אחוזים

 מתקבולי הכנסה.

 258יז. (א) צו עיקול בתביעת מזונות לא יעלה על סכום מזונות הנתבע

 לתקופה של שנתיים, אלא אם בן הורה בית המשפט אחרת, מטעמים

 שיירשמו.

 (ב) צו עיקול שאושר בפסק דין למזונות יפקע בחום חמש שנים

 מיום אישורו.

 (ג) צו עיקול שאושר בפסק דין למזונות לפני שבית משפט לעניני

 משפחה הוסמך לדון בתביעה באותו מקום, יפקע כאמור בתקנת משנה (ב)

 או תוך ששה חודשים מיום שהוסמך כאמור בית משפט באותו מקום, לפי

 המאוחר.

 258יח. (א) עם מתן החלטה על צו עיכוב יציאה מן הארץ יקבע בית

 המשפט, בצו, את תאריך פקיעתו.

 (ב) ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד קטין, יעמוד הצו בתוקפו עד

 מלאת לקטין שמונה עשרה שנים, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.״

 2. אחרי תקנה 351 לתקנות העיקריות, לפני פרק כ״ז יבוא:

 ״חלק ג׳2: ענינים מיוחדים נוספים״.

 תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו(1 באוקטובר 1995).

ו עיכוב  צ
 יציאה מהארץ

ד ל י ב א י ו  ד

 שר המשפטים

.3 

 י״ט באלול התשנ״ו(14 בספטמבר 1995)

 (חמ 3-1778)

 הוספת כותרת
 חלק ג׳2

 תחילה

ת ו ז ו ח מ ט ב פ ש י מ ת ת ב כ מ ס ה ה ( ח פ ש י מ נ י נ ע ט ל פ ש מ ת ה י ו ב  צ

1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת , ה ( ז כ ר מ ה ב ו י ב א ־ ל  ת

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

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

* . 
 י ם״ח התשנ״ה, עמי 393.

ל התשנ״ה, 21.9.1995 ו ל א ת 5706, כ״ו ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  1950 ק



 ,הגדרות

ת בתי כ מ ס  ה
 משפט לעניני

ה ח פ ש  מ

 תחום שיפוט

 סמבות בית
 המשפט לעניני

ה ח פ ש  מ

 1. בצו זה, ״מחוז״ ו־״נפה״ - באמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות

 ותיאורי גבולותיהם/ לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים,

 2. בית משפט שלום מן המנויים בתוספת בטור א׳ מוסמך לשבת כבית משפט לעניני

 משפחה.

 3. תחום שיפוטו, לצורך החוק, של בית המשפט לעניני משפחה, כאמור בטור א׳

 בתוספת, יהיה בכפוף להוראות סעיף 4, הנפות והרשויות המקומיות המפורטות לצדו

 בטור ב׳,

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

 הענינים המפורטים בסעיף ו(6ץה) ו־(ח) לחוק, ואולם הענינים המפורטים בסעיף 1(5) ובכל

 שאינם נוגעים לענינו של קטין -בסעיף 1(6ץג), יידונו בבית המשפט לעניני משפחה

יפו בלבד.  בתל־אביב-

 תחילתו של צו זה ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו(1 באוקטובר 1995). תחילה

ת פ ס ו  ת

(3 ־  (סעיפים 2 ו

 טור ב׳

 תחום השיפוט

 נפת השרון, לרבות תחומי הרשויות המקומיות

 של בפר סבא ורעננה

 טור א׳

 שם בית המשפט

 בית משפט השלום בכפר סבא

 נפת פתח תקוה כולל תחומי הרשות המקומית

 גבעת שמואל, ולמעט תחומי הרשויות המקומיות

 כפר סבא ורעננה

 נפות רמלה ורחובות, למעט תחומי הרשות

 המקומית גבעת שמואל

 נפת תל אביב-יפו

 בית משפט השלום בפתח תקוה

 בית משפט השלום ברמלה

פו י אביב-  בית משפט השלום בתל־

י א ב י ד ל ו  ד

 שר המשפטים

 כ׳ באלול התשנ״ה (15 בספטמבר 1995)

 (חמ ג3-266)

 י״פ התשי״ז, עמי ו76; התשנ״ד, עמי 30וב.

ד 9 9 5 - ה ״ נ ש ת ן מם׳ 2), ה ל (תיקו ע ו פ ה ל א צ ו ה ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967', ולפי סעיף 26 לחוק

, אני מתקין תקנות אלה: 2  בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995

: תיקון תקנה 120 א ו ב , אחרי תקנת משנה (ב) י  1. בתקנה 120 לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-51979

 ם״ח התשכ״ט, עמי 116.

 י־ ם״ח התשנ״ה, עמ׳ 393.

 ; ק״ת התש״ם, עמי 386; התשנ״ה, עמ׳ 530.

 קובץ התקנות 5706, כ׳׳ו באלול התשנ״ה, 21.9.1995 1951



 ״(בו) ערעור על החלטה או צו של ראש ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בעניני

 משפחה במשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995, יוגש לבית

 המשפט לעניני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה

 ההחלטה.״

ו באוקטובר 1995). )  תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ד בתשרי התשנ״ו

 י״ט באלול התשנ״ה (14 בספטמבר 1995)

י א ב י ד ל ו ) ד 3 - 6 3 מ ח ) 

 שר המשפטים

 ו 9 9 5 - ה ״ ב ש ת ל (תיקון), ה א ר ש י ה ל ס י נ כ ת ה ו נ ק  ת

׳ באישור שר

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(4) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952

, ובאישור ועדת הכספים של  האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

, אני מתקין תקנות אלה: 5  הבנםח, לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

4 (להלן - התקנות העיקריות),  ו. בתוספת לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-974ו

 יבוא:

 (1) במקום חלק א׳ יבוא:

 ״חלק אי: אגדות בעד בקשות לשירותים

 טור א׳ טור ב׳
 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים האגרה בדולרים

25 

17 

25 

90 

50 

90 

17 

 100 ובעת קבלת

 רשיון הקבע 13

 דולרים נוספים

 לבל נפש

 הכלולה ברשיון

50 

 370 ובעת קבלת

 רשיון הקבע

 45 שקלים חדשים

 נוספים לכל נפש

 הכלולה ברשיון

50 

 1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל

 הסוגים למעט מסוג א/1

 2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר

 3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג

 ב/ו

 4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2

 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת

 המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב׳

 5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3

 או ב/4

 6. אשרה ורשיון לישיבת קבע

 אשרת חוזר

 ס״ח התשי״ב, עמי 354; התשמ״ה, עמי 213.
 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.
 ס״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 40.

 ק״ת התשל״ד, עמי 1517; התשנ״ה, עמי 373.

 תיקון התוספת

 952 ו קובץ התקנות 5706, כ״ו באלול התשנ״ה, 21.9.1995



 טור ב׳
ה בדולרים ר ג א  ה

 טור א׳

 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

 תחילה

 הוראת שעה

 100 ובעת קבלת

 רשיון הקבע 13

 דולרים נוספים

 לבל נפש

 הכלולה ברשיון

 דו

25 

 25 בעד כל

 תקופת הארכה

40 

 17 בעד כל

 חודש הארבה

 או חלק ממנו

 17 בתוספת 5

 דולרים לבל

 נפש

25 

 370 ובעת קבלת

 רשיון הקבע

 45 שקלים חדשים

 נוספים לכל נפש

 הכלולה ברשיון

50 

90 

 90 בעד כל

 תקופת הארכה ׳

135 

 50 בעד כל

 חודש הארכה

 או חלק ממנו

 50 בתוספת 15

 שקלים חדשים

 לכל נפש

90 

 החלפת רשיון הישיבה -

 (1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת

 קבע

 (2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4

 (3) כל החלפת רשיון אחרת

 9, הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים

 10׳. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת

 בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון

 של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה

 3(2), תוספת של

 הארבה למפרע של רשיון ישיבה מכל

 הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים

 לפחות מיום פקיעת הרשיון

 אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל־0ו

 נפשות ומעלה

 מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך באמור

 הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה

 לישיבת ארעי מסוג א/ו

. ז 1 

.12 

.13 

 מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום

 מסמך באמור שאבד, נגנב או הושחת 135 ס

 (2) בחלק ב; בסעיף 2(א), אחרי ״שוודיה״ יבוא ״תורכיה״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ״ו(17 באוקטובר 1995).

ל אף האמור בתקנה 24א לתקנות העיקריות, לא יעלו ביום ו בינואר 1996, סכומי  3. ע

 האגרות הנקובים בתקנות אלה בטור א׳ בתוספת בפרטים 8,7,5,4,2(2) ו־12, והמדד היסודי

 שלפיו תחושב העלאת סכומי האגרות בפרטים האמורים ביום ו בינואר 1997, יהיה המדד

 שיפורסם בחודש אוקטובר 1995.

ק י׳ באלול התשנ״ה (5 בספטמבר 1995) ר ד ב ו ה  א

 (חמ 5-600) שר הפנים ,

1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת ת (תיקון), ה ו ח ר ז א ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק האזרחות, התשי״ב-952ו', באישור שר האוצר

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 2  לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו

, אני מתקין תקנות אלה: 3  לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה

 ט״ח התשי״ב, עמ׳ 146; התשמ״ח, עמ׳ 12. ם״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 40.
 טייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 קובץ התקנות 5706, ב״ו באלול התשנ״ה, 21.9.1995 1953



 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לתקנות האזרחות, התשב״ט-41968 (להלן - התקנות העיקריות),

 יבוא:

 ״תוספת

 (תקנה 9)

 טור א׳

 האגרה טור ב׳
 השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

 1. תעודה המעידה על אזרחות 50 17

 ישראלית

 2. אישור או תעודה המעידה על אי־

 הקנית אזרחות ישראלית 50 17

 3. אישור על מסירת הצהרה על אי־רצון

 להיות אזרח ישראלי, למעט אישור

 ראשון 50 17

 4. ויתור על אזרחות ישראלית 180 50

 5. בקשה להתאזרחות 90 25״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ג בתשרי התשנ״ו(17 באוקטובר 1995).

ה 3. על אף האמור בתקנה 9ב לתקנות העיקריות, לא יעלו ביום ו בינואר 1996 סכומי ע  הוראת ש

 האגרות הנקובים בתקנות אלה בטור א׳ בתוספת, בפרטים 1 עד 3, והמדד היסודי שלפיו

 תחושב העלאת סכומי האגרות בפרטים האמורים ביום 1 בינואר 1997, יהיה המדד שיפורסם ^|

 בחודש אוקטובר 1995;

# 

 י׳ באלול התשנ״ה (5 בספטמבר 995 ו)

ק ר ד ב ו ה  >חמ 649-ג< א
 שר הפנים

 4 ק״ת התשכ״ט, עמי 19; התשנ״ה, עמי 374.

ו 9 9 5 - ה ״ ב ש ת מ (תיקון), ה י נ ו ב ר ד ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, התשי״ב-1952 י, באישור שר האוצר לפי

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי  סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

 סעיף מב) לחוק־יסוד: משק המדינה', אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לתקנות הדרכונים, התש״ם-1980" (להלן - התקנות העיקריות),

 יבוא:

 י סייח התשי״ב, עמי 260; התשמ״ז, עמי 40.

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

 5 ס״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 40.

 4 ק״ת התש״ם, עמי 1510; התשנ״ה, עמי 375.

ל התשנ״ה, 21.9.1995 ו ל א ת 5706, כ״ו ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  1954 ק



ת פ ס ו ת  ״

 (תקנה 7)

 האגרה בדולרים

 האגרה
 השירות המבוקש בשקלים חדשים

40 

17 

60 

17 

17 

17 

 40 בתוספת

 5 דולרים לכל

 נפש המצורפת

 לדרבון או

 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים

 פטור

 פטור

40 

 17״

140 

50 

205 

140 

50 

50 

50 

 140 בתוספת

 20 שקלים לכל

 נפש המצורפת

 לדרבון או

 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים

 פטור

185 

 פטור

 דרבון ליחיד או ליחיד עם ילדים

 דרבון לקטין עד גיל 17

 דרכון עם מספר עמודים כפול

3X0)2 ת מעבר לפי סעיף ד ו ע ת א ( ) 

 לחוק, ליחיד או ליחיד עם

 ילדים

(3X1)2 ת מעבר לפי סעיף ד ו ע ת ב ( ) 

 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים,

 לשימוש חד־פעמי לשם יציאה

 מישראל וחזרה אליה

(3x2)2 ת מעבר לפי סעיף ד ו ע ת ג ( ) 

 לחוק, ליחיד או ליחיד עם

 ילדים

 תעודת מעבר לקטין עד גיל 17

 דרכון או תעודת מעבר קבוצתיים לפי

 סעיף ג(ג) לחוק

50 

 7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת

 מעבר

 8. הארכת תוקף של דרבון או תעודת

 מעבר בתחנת גבול,

 9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת

 מעבר

 10. מסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה

 שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה

- תוספת של:

 (א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה

 דרבון או תעודת מעבר לפי סעיף

 0X2(3 לחוק

 (ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה

 תעודת מעבר לפי סעיף 2(בץ2)

 לחוק

 קובץ התקנות 5706, כ״ו באלול התשנ״ה, 21.9.1995 1955



 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ג בתשרי התשנ״ו(17 באוקטובר 1995).

ה 3. על אף האמור בתקנה 7א לתקנות העיקריות, לא יעלו ביום 1 בינואר 1996, סבוניי ע  הוראת ש

 האגרות הנקובים בתקנות אלה בטור א׳ בתוספת בפרטים 2, 4(ב) ו־(ג), 5 ו־10(ב), והמדד

 היסודי שלפיו תחושב העלאת סכומי האגרות בפרטים האמורים ביום ו בינואר 1997, יהיה

 המדד שיפורסם בחודש אוקטובר 1995.

 י׳ באלול התשנ״ה (5 בספטמבר 1995)

ק ר ד ב ו ה  (חמ 3-692) א

 שר הפנים

1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת , ה ( ן ו ק י ת ) ( ם ו ש י י ר ר ד ם ) ן י ס ו ל כ ו א ם ה ש ר ת מ ו נ ק  ת

, באישור שר י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(4) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-1965

, ובאישור ועדת הכספים של  האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, הח.שמ״ה-985ו2

, אני מתקין תקנות אלה: 3  הכנסת, לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

4 (להלן -  1. במקום התוספת לתקנות מרשם האוכלוסין(סדרי רישום), התשל״ג-1973

 התקנות העיקריות), יבוא:

ת התוספת פ ל ח  ה

 ״תוספת

 (תקנה 5)

 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

 1. תעודת זהות או חלק ממנה שאבדו, שנגנבו או שהושחתו 50

 2. מתן מידע מקבצי מרשם האוכלוסין -

 (א) על אדם אד פטור

 (ב) על בל אדם נוסף 9״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ״ו(17 באוקטובר 1995).

 3. על אף האמור בתקנה 5א לתקנות העיקריות, לא יעלו ביום 1 בינואר 1996, סכום

 האגרה הנקוב בתקנות אלה בפרט ו בתוספת והמדד היסודי שלפיו תחושב העלאת סכום

 האגרה בפרט האמור ביום 1 ביגואר 1997, יהיה המדד שיפורסם בחודש אוקטובר 1995.

ק ר ד ב ו ה  א

 שר הפנים

 י׳ באלול התשנ״ה (5 בספטמבר 1995)

 (דומ 3-482)

 ס״ח התשכ״ה, עמי 270; התשמ״ג, עמי 20.

 ם״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 ם״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 40.

 ק״ת התשל״ג, עמי 56-, התשנ״ה, עמי 376.

 תחילה

ה ע ת ש א ר ו  ה

ל התשנ״ה, 21.9.1995 ו ל א ת 5706, כ״ו ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  1956 ק



, ( ן ו ק י ת ) ( ת ו פ ו ר י ת ר ד ח ת ו ח ק ר ל בתי מ ל ש ניהו ה ו ח י ת י פ א נ ת ) ם י ח ק ו ר  ר:קנות ה

1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת  ה

, וסעיף 0ו ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-ו98ו

, אני מתקין תקנות אלה: 2  לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-968ו

ג ה 2 נ ק ן ת ן ק י . בתקנה 32(א) לתקנות הרוקחים(תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), ת  ו

, במקום פסקה (20) יבוא: נ  התשמ״ב-1982

 ״(20) מוצרים אחרים הקשורים לתחום הבריאות וההגיינה ופריטים אישיים

 שונים.״

 י״ז באלול התשנ״ה (2 ו בספטמבר 1995)

ה נ ם ס י ר פ  (חמ 3-557) א

 שר הבריאות

ש 35, עמי 694; ם׳׳ח התשנ״ג, עמי 105. ד  י דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 201; התשמ״ח, עמי 90.

 ג ק״ת התשמ״ב, עמי 710; התשנ״ד, עמי 845.

ד 9 9 5 - ה ״ נ ש ת ק פיצויים), ה נ ע מ ) ו י ד ר יה ו ז י ה לטלו י נ ש ת ה ו ש ר ת ה ו נ ק  ת

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 139 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-990ו

 (ל ־;לן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות אלה - הגדרות

 ״הפוסק״ - אדם שנשיא בית המשפט העליון מינהו לפי סעיף 04ו(ג) לחוק-,

 ״זכאי״ - מבקש שהפוסק קבע זכאותו לפי תקנות אלה;

 ״כלל הזכאים״ - בלל הזכאים שהפוסק קבע את זכאותם מבין המבקשים שהגישו, עד יום 30

 באפריל של כל שנה, בקשות למענק פיצויים:

 ״מבקש״ - עיתון יומי או בית קולנוע שהכנסותיו מפרסומת קטנו בשל שידורי פרסומת

 בטלויזיה על פי החוק, המבקש מענק פיצויים על פי תקנות אלה-,

 ״מענק פיצויים״ - מענק שנתי לזכאי לפי סעיף 04ו(ב) לחוק:

 ״עיתון יומי״ ו״בית קולנוע״ - כמשמעותם בסעיף 104 לחוק:

2 ל בל שנה וסיומה ב־  ״שנת מענק״ - תקופה של 12 חודשים שתחילתה ביום 3 בנובמבר ש

 בנובמבר שלאחריה.

ת בקשה ש ג  2. (א) מבקש המעוניין בקבלת מענק פיצויים לפי סעיף 104 לחוק, יגיש בקשה בכתב ה

 על בך לרשות, בשלושה עותקים, במסירה למשרדי הרשות או בדואר רשום (להלן -

 הבקשה).

 (ב) בבקשה יפרט המבקש את שמו, מענו ומען נציגו לצורך הטיפול בבקשה, סכום

 הפיצויים המבוקש ודרך חישובו.

1957 

 c״n התש״ן, עמי 58; התשנ״ד, עמי 78.

ל התשנ״ה, 21.9.1995 ו ל א ת 5706, כ״ו ב ו נ ק ת  קוב׳ן ה



 (ג) המבקש יצרף לבקשתו מסמכים התומכים, לדעתו, בבקשה ובהם:

 (ו) תצהיר -

 (א) המאמת את העובדות שפורטו בבקשה:

 (ב) המעיד כי המבקש איננו בעל זיכיון לשידורי טלויזיה, או בעל זיכיון

, או בעל ענין בתאגיד 2  לשידורים לפי פרק בו לחוק הבזק, התשמ״ב-992ו

 באמור, בין במישרין ובין בעקיפין;

 (ג) המאמת את דרך חישובו של סכום מענק הפיצויים המבוקש.

 (2) דו״חות כספיים שנתיים מבוקרים ומתואמים לתקופה של שלוש השנים

 שקדמו למועד הגשת הבקשה, לרבות דו״ח שנתי מבוקר לשנה שלגביה הוגשה

 הבקשה:

 (3) אישור רואה חשבון המאשר את דרך חישוב אומדן ההכנסות מפרסומת

 ואת סכום מענק הפיצויים המבוקש.

 3. (א) בקשה תוגש עד יום 30 באפריל של כל שנה, לגבי שנת המענק שקדמה לו.

 (ב) לא הוגשה הבקשה בידי המבקש עד היום האמור יראוהו כאילו ויתר על זכותו

 למענק לגבי שנת המענק שקדמה ליום האמור.

 4. (א) הרשות רשאית לדרוש מהמבקש להשלים פרטים או להמציא מסמכים החסרים

 בבקשה.

 (ב) מבקש שנדרש להשלים פרטים או להמציא מסמכים באמור בתקנת משנה (א)

 יעשה זאת תוך 14 ימים ממועד קבלת הדרישה.

3 עותקים - על כל  5. מנהל הרשות או מי שהוא הסמיכו לבך רשאי להגיש תגובה ב־

 בקשה: העובדות בתגובת הרשות תהיינה נתמכות בתצהיר; עותק מתגובת הרשות יישלח

 למבקש לפי המען שצויין בבקשה, וזאת תוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה או מיום השלמת

 הפרטים כאמור בתקנה 4, לפי המאוחר.

 6. הבקשה על מצורפיה וכן תגובת הרשות עליה יועברו בידי הרשות להכרעת הפוסק,

 בתום המועד שנקבע לתגובה.

 7. (א) הפוסק רשאי לדרוש מהמבקש הבחרות לפרטים שמסר בבקשה, המצאת

 מסמכים המוכיחים את טענותיו וכן רשאי הוא להזמין את מי שמצהיר מטעם המבקש

 להופיע בפניו, הכל לפי שיקול דעתו.

 (ב) לא מסר המבקש הבהרות או לא המציא מסמכים או לא התייצב המצהיר מטעם

 המבקש, בהתאם לדרישת הפוסק ובמועד שקבע, רשאי הפוסק שלא לקבוע דבר לגבי אותו

 מבקש באילו לא הגיש בקשה לשנת המענק.

 8. מועצת הרשות תקבע עד יום 30 באפריל של כל שנה את סכום המענק לכלל הזכאים

(להלן - סכום המענק השנתי הכולל); סכום המענק השנתי  לגבי שנת המענק שקדמה לו

 הבולל ייקבע מתוך סכום התמלוגים שיוותרו ברשות לאחר כיסוי הוצאות הרשות, לרבות

 החזרת תשלומים לפי סעיף 53 לחוק והקצאת כספים לפי בל דין.

ת ש ג ה ד ל ע ו מ  ה
 הבקשה

 פרטים חסרים

ת הרשות ב ו ג  ת

ת הבקשה ר ב ע  ה
 לפוסק

ת לבקשה ו ר ה ב  ה

 קביעת סכום
 המענק השנתי

 2 ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 218.

ל התשנ״ה, 21.9.1995 ו ל א ת 5706, כ״ו ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  958 ו ק



 9. (א) הפוסק יקבע את הזכאים, את התקופה שבעדה ישולם מענק הפיצויים ובן את קביעת זכאות

 סכום מענק הפיצויים שאושר לכל זכאי מתוך הסכום שלגביו הוגשה הבקשה.

 (ב) הפוסק רשאי, בטרם יכריע בבקשה, לדרוש ממבקש או מהרשות כל מסמך או

 ראיה, כפי שיראה לנכון.

 (ג) הפוסק יהיה רשאי לדון ולהכריע בבקשה בבל דרך שתיראה לו, לרבות על דרך

 פישור בין הצדדים ולא יהיה קשור במתן החלטתו לסדרי דין או לדיני הראיות.

 (ר) לא מילאו המבקש או הרשות אחר דרישת הפוסק לפי תקנת משנה (ב), יחולו

 הוראות תקנה 7(ב), בשינויים המחוייבים.

 (ה). החלטת הפוסק היא סופית ותהיה בכתב ומנומקת; אולם בהסכמת המבקש

 ומנהל הרשות יבול שהחלטת הפוסק תהיה ללא נימוקים.

 10. נלשקבעה המועצה את םבום המענק השנתי הכולל לפי תקנה 8, ולאחר שהפוסק קבע תשלום מענק

ה הפיצויים ו ו ש ם ה ו ב ס  את כלל הזכאים לאותה שנת מענק, תשלם הרשות מענק פיצויים לכל זכאי ב

 לחלקו היחסי בסכום המענק השנתי הכולל.

 11. (א) פחת הסכום הכולל שקי מענקי פיצויים ששולם לזכאים בעד שנת מענק פלונית, יתרות

 מסכום המענק השנתי הבולל לאותה שנה, תועבר היתרה לסכום המענק השנתי הכולל

 בשנה שלאחריה.

 (ב) לאחר ששילמה הרשות בל מענק שאושר לפי תקנות אלה לזכאים, תועבר כל

 יתרת מענק שנתי כולל שלא נוצלה, בניבוי 10 אחוזים תקורה להוצאות ביצוע תקנות אלה

 ובכפוף לסעיף 101 לחוק, לאוצר המדינה.

 12. שכרו של הפוסק ייקבע בידי מועצת הרשות. שכר הפוסק

 13. ר;חילתן של תקנות אלה ביום פרסומן והן יחולו על מענקי פיצויים לשנות המענק תחילה ותחולה

 1993, 994ו ו־995ו.

 14. ע ל אף האמור בתקנה 3, יהיה המועד האחרון להגשת בקשה, לגבי שנת המענק 1993, הוראות מעבר

 תשעים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.

 ט״ו בתפיוז התשנ״ה (11 ביולי 1995)

ת י ר ט ן ש ו ע מ  >חמ 3-2622) ש

 שר הכלכלה והתכנון

 והשר הממונה על חוק

 הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

ת ו ר י כ י ש מ ל ד י ש ב ר ר מ ו ע י ת ש א ל ע ה ) [ ב ל ו ש ר [נוסח מ י י ד ת ה נ ג ת ה ע ד ו  ה

ו 9 9 5 - ה ״ נ ש ת ׳ 5), ה ם מ ) ( ק ס י ע ת ב  ל

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972

 (להלן - החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע

 לאמור:

 סייח התשל״ב, עמי 176; התשמ״ג, עמי ז2.
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 (1 באוקטובר 1995) הוא: ״1.8%״.

 ב״ב באלול התשנ״ה (17 בספטמבר 1995)

ס ר ו ד י ן ו מ  >חמ 3-707) ע

 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 המרבי
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 בתקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה) (תיקון),
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 (5XאX2Xא, )במקום ״פעולות שאינם פחותים״ צריך להיות ״פעולות בטיחות וגיהות בעבודה
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