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שופטים הרכב הוועדה לבחירת על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק (4)6 לסעיף בהתאם
שופטים2, לבחירת הוועדה שהרכב מודיע אני התשמ"ד-11984,
שר מקום ממלא שטרית,  "מאיר במקום כדלקמן:  השתנה
המשפטים שר "דניאל פרידמן, ראש" יבוא יושב - המשפטים

ראש". יושב -

(13 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"ה

 (3-814 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

ו–4744. 4438 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

נשיא סגן מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח המשפט בתי  לחוק 9(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
כרמל, רפאל השופט  של מינויו את בזה מאריכה אני  העליון,
במחוז השלום  משפט בתי של נשיא לסגן  ,052166253 ת"ז
התשס"ז בשבט י"ג מיום  נוספת, שנה של לתקופה   ירושלים,
(31 בינואר 2008). התשס"ח כ"ח בשבט יום עד (1 בפברואר 2007),

(31 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"ב
 (3-60 (חמ

ציפי לבני  
המשפטים שרת __________

.143 עמ' התשנ"ב, ;198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

ערר ועדת ראש יושב מינוי
פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות  לפי

התשל"ג-1973 עקיף), ונזק מלחמה (נזק

מס לתקנות ו–(ד) 12(ב)(1) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
עקיף), ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש
,053191698 ת"ז קראוס, עמירם את ממנה אני התשל"ג-11973,

הדרום. באזור ערר ועדת ראש ליושב
(7 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ט

 (3-206 (חמ
ציפי לבני  

המשפטים שרת __________
566 ועמ' 830. עמ' התש"ן, ;1682 עמ' התשל"ג, 1  ק"ת

רשמי תקן שינוי בדבר אכרזה תיקון
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

לחוק התקנים, 8(ה) סעיף לסמכותי לפי מודיע בהתאם אני
העוסקת רשמי תקן שינוי  בדבר  באכרזה כי התשי"ג-11953,
פרסומה" יבוא  במקום "60 ימים מיום 2721, בסופה, ת"י בשינוי

(1 בינואר 2009)". ה' בטבת התשס"ט "ביום
(29 בינואר 2007) התשס"ז בשבט י'

 (3-95 (חמ
ישי אליהו  

והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________
.722 עמ' התשס"ה, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח

.2516 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

הדתית נהריה למועצה ממונים מינוי הודעה בדבר
משולב], התשל"א-1971 [נוסח היהודיים הדת חוק שירותי לפי

היהודיים שירותי הדת לחוק 6(ב2) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  אני ממנה - החוק), (להלן התשל"א-11971  משולב], [נוסח

הדתית נהריה: למועצה לממונים להלן האנשים המפורטים

           השם             מס' זהות
____________________________________

- 060444650 (ועקנין)  מרדכי אואקנין

סמכות הכרעה בעל  

022655146 חיים רואש  

(16 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"ח

 (3-140 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש __________

התשס"ד, י"פ ;143 עמ' התשס"ד, ;130 עמ' התשל"א, ס"ח   1 

עמ' 1642.  

אלקטרוניים בבית בי-דין כתבי הגשת הודעה בדבר
בתל אביב קטנות משפט לתביעות

ולפי תקנות התשמ"ד-1984, האזרחי, הדין סדר תקנות לפי
התשל"ז-1976 דין), (סדרי קטנות בתביעות השיפוט

סדר  ו–497ג1 לתקנות 215ו תקנות 1, לפי סמכותי בתוקף  
ולפי  סד"א), תקנות - (להלן התשמ"ד-11984  האזרחי, הדין
דין), (סדרי קטנות בתביעות השיפוט לתקנות 13(ב) תקנה

כי: מודיע אני התשל"ז-21976,

ניתן ,(2007 בפברואר   25) התשס"ז  באדר ז'  ביום החל  .1 
בלבד אביב  בתל  קטנות לתביעות המשפט בבית  להגיש 
של בדרך אלקטרונית תובענה המשפט), בית - (להלן
סד"א.  ט"ז3 לתקנות פרק לפי אלקטרוני בי–דין כתב הגשת

תיעשה המשפט  לבית אלקטרוני בי–דין כתב של הגשה  .2
שכתובתו: המשפט, בתי של  האינטרנט  אתר באמצעות

האינטרנט).  אתר - www.court.gov.il (להלן

וצורתו בי–דין כתב  מאפייני בדבר תקנות סד"א הוראות .3
המחויבים. בי–דין אלקטרוני, בשינויים כתב על יחולו

מסוג בקבצים מצורפים לצרף ניתן אלקטרוני בי–דין לכתב .4
ביט  מגה חמישה על יעלה שלא ובנפח בלבד  tiff או  pdf

.(5M)

לבית שיש לשלם אחר תשלום כל וכן בית משפט אגרת .5
באמצעות האינטרנט באתר לשלם ניתן יהיה המשפט,

כרטיס חיוב בלבד.

המשפט בבית  הנוהגים בי–דין כתבי המצאת כללי  .6
המחויבים. יחולו בשינויים קטנות לתביעות

הרגילה. בדרך תביעות ולהגיש להמשיך ניתן יהיה .7

(22 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ד'
 (3-1778 (חמ

גל משה  
מנהל בתי המשפט __________

התשס"ו, ;202 עמ' התשס"ה, ;2220 עמ' התשמ"ד, ק"ת   1 

.(1020)   עמ' 834
.510 עמ' התשל"ז, 2    ק"ת




