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תקנות סדר הדין האזרחי)תיקון( ,התשג״ו1995-
תקנות בית המשפט לעניני משפחה)אגרות( ,התשנ״ו...1995-

• •
...

תקנות בית המשפט)אגרות()תיקון( ,התשנ״ו 995-ו

• 2
8 .

••

••

12

תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״גלבוע״()תיקון( ,התשנ״ו 995-ו

12

תקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר תנאיו ואגרות()תיקון( ,התשנ״ו995-ו

2ו

צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :762קטע רמת טבעון  -פינר; דרך
הגישה לפינר :צומת רמת טבעון  -פינר(,התשנ״ו1995-
צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()דרך מס׳  :8833קטע עוקף כפר ורדים :דרך גישה
מכפר ורדים )צפון( לדרך עין יעקב  -מעונה :דרך ינוח  -תרשיחא :קטע כפר ורדים:
צומת כפר ורדים מערב :צומת כפר ורדים מרכז :צומת כפר וררים מזרח( ,התשנ״ו995-ו  4 . . .ו
13

צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()צומת)מחלף( חדרה מזרח()תיקון( ,התשנ״ו 995-ו 15 . . .

צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :40קטע עוקף באר־שבע ממזרח:
מחלף באר־שבע צפון :מחלף באר־שבע  -תל־שוקת :מחלף באר־שבע  -דימונה:
מחלף באר־שבע דרום()תיקון( ,התשנ״ו995-ו

16

תקנות סדר הדין האזרחי)תיקון( ,התשנ״ו995-ו
בתוקף

סמכותי

סעיפים 108

לפי

לחוק

ו־109

בתי

המשפט ]נוסח

משולב[,

התשמ״ד ,'1984-ולפי סעיף ד לחוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים( ,התשנ״א 991 -ו ,
2

ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 258ב

בתקנה 258ב)ג( לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד984-ו )להלן  -התקנות

.1

ג

העיקריות( ,אחרי ״שבתקנות אלה״ יבוא ״למעט פרק ב״בו״.
הוספת פרק כ״ב1

אחרי פרק כ״ב לתקנות העיקריות יבוא:

.2

״פרק ב״בד :החזרת ילדים חטופים לחוץ ל א ר ץ
פרשנות

295א.

ההגדרות וההוראות שבפרק כיו יחולו על פרק זה במידה

)א(

שאינן סותרות את הוראותיו ,ובשינויים המחוייבים.
לשאר המונחים בפרק זה תהא המשמעות שנודעת להם בחוק

)ב(

אמנת האג )החזרת ילדים חטופים( ,התשנ״א) 1991 -להלן  -החוק(.
בית המשפט
שאליו תוגש
התובענה
כתב התביעה

תובענה להחזרת ילד לחוץ לארץ לפי האמנה תוגש במסירת כתב

295ב.

תביעה )להלן  -התביעה( לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי הילד :לא
היה המקום ידוע לתובע יחולו הוראות תקנה 258ג.
295ג.

התביעה

)א(

תוגש

בתצהיר

לפי

טופס

34א

שבתוספת

הראשונה.
)ב(

לתביעה יצורפו:
)ו(

החלטה או הסכם מאומתים בדבר זכותו של התובע

שהילד יהיה במשמורתו או העתק מאומת שלהם:
)(2

כל מסמך אחר לביסוס התביעה לרבות תעודה בדבר הדין

)(3

תצהיר מאת כל אדם שהוא עד נדרש לדעת התובע.

הנוהג במקום מגוריו הרגיל של הילד:

)ג(

הוראות תקנה 258ח יחולו על תצהיר שיוגש לפי תקנה זו.

)ד(

לא הגיש התובע איזה מן המסמכים האמורים בתקנת משנה

)ב( ,לרבות העדר אימות כאמור ,ידון בית המשפט בתביעה ואולם רשאי
הוא ליתן לכך משקל בהחלטתו.
המשיב לתביעה
בקשה לסעד
ביניים

בכתב התביעה יצוין כמשיב לתביעה מי שלדעתו של התובע

295ד.

מחזיק בילד ומי שהוא צד מעונין)להלן בולם  -המשיב(.
295ה.
ביניים.
)ב(

)א(

עם הגשת התביעה יכול התובע להגיש כל בקשה לסעד

בית המשפט יחליט בבקשה לסעד ביניים עם הגשתה על פי צד

אחד ,בענינים המפורטים להלן:
)(1

צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד הילד או נגד מי שמחזיק

בו;
ם״ח התשמ״ד ,עמי .198
ם״ח התשנ״א ,עמ׳ .148
ק״ת התשמ״ד ,עמי  :2220התשנ״ה ,עמי  ,1495ועמ׳ .1946

2
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)(2

צו האוסר על יציאתו של הילד ממקום המפורט בצו;

)(3

צו להפקדת דרבון ע ל שם הילד או שהילד רשום בו:

)(4

צו המורה למשטרת ישראל לחקור את נסיבות החטיפה,

לאתר את מקום הימצאו של הילד ולסייע לפקיד סעד להביא
את הילד לפני בית המשפט;
)(5

צו המופנה לרשויות שיפוטיות או מינהליות אחרות שלא

לדון בענינו של הילד לפי סעיף  6ו בתוספת לחוק;
) (6כל צו שלדעתו ימנע פגיעה נוספת בילד או בזכויות של
צדדים מעוניינים או אשר יבטיח החזרתו מרצון ש ל הילד או
למען יישוב מחלוקות בדרכי שלום.
המצאת כתב
התביעה

הודעה על מועד הדיון בתביעה ,והעתק מן התביעה ומצורפיה ,וכן

295ו.

בל צו שבית המשפט נתן ,יומצאו למשיב בסמוך ,ככל האפשר ,לקביעת
מועד הדיון בתביעה ,על ידי פקיד בית המשפט ,על ידי מי שהוסמך בכתב
בידי בית המשפט באופן אחר ,הכל כפי שיקבע בית המשפט.

תשובת המשיב

295ז.

תשובת המשיב תוגש לא יאוחר מיומיים לפני מועד הדיון

)א(

בתביעה; המשיב יצרף לתשובה תצהיר לפי תקנה 258ח וכל מסמך אשר
בא לבסס את תשובתו ,וכן תצהיר מאת כל אדם שהוא עד נדרש לדעת
המשיב• ,הוראות תקנה 258ח יחולו על תצהיר שיוגש לפי תקנה זו.
תשובת המשיב תוגש לבית המשפט והעתק ממנה ומצורפיה

)ב(

יומצאו ,בו ביום ,במישרין לבעלי הדין האחרים.
מועד הדיון
בתביע׳־;
הזמנת עדים
וחקירהם

הדיון בתביעה יתקיים לא יאוחר מחמישה עשר ימים ממועד

295ח.

הגשת התביעה.
295ט.

ביקש בעל דין לחקור את מי שהצהיר מטעם בעל הדין

)א(

שכנגד ,או לזמן עדים מטעמו שלטענתו לא ניתן היה להגיש את עדותם
בתצהירים ,רשאי בית המשפט שלא להתיר את החקירה או את מתן
העדות אם לא ראה צורך בכך לשם בירור העובדות והזמנתם אינה ניתנת
להיעשות באופן מיידי.
בית המשפט רשאי לדרוש ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,שבעל

)ב(

דין יתייצב לחקירה או לקבוע דרך אחרת לחקירה.
)ג(

חקירת העדים ומתן העדות לפי תקנות משנה)א( ו־)ב( יתקיימו

לא יאוחר מחמישה ימים לאחר הדיון הראשון.
)ד(

לא התייצב לחקירה מצהיר ,לרבות בעל דין שהצהיר ,לא ידחה

בית המשפט את התביעה וידון בה לגופה ,ורשאי הוא ליתן לבך משקל
בפסק הדין.
)ה(

היה הילד בגיל וברמת בגרות שמן הראוי להביא בחשבון את

השקפותיו ,לא יחליט בית המשפט בתביעה לפני שישמע אותו ,אלא אם

כן לא ראה בית המשפט צורך בכך מטעמים מיוחדים שיירשמו.
הדיון בתביעה

295י.

)א(

במועד הדיון רשאי בית המשפט לתת צו להחזרת הילד

לאלתר למקום מגוריו הרגיל ,ואף לפי צד אחד ,ובלבד שההזמנה לדיון
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הומצאה למשיב או לבא כוחו :לא התייצב התובע לדיון והמשיב התייצב,
לא ידחה בית המשפט את התביעה וידון בה לגופה.
)ב(

עם מתן הצו לפי תקנת משנה )א( יתן בית המשפט הוראות

לאופן ביצוע החזרת הילד ,לרבות מתן הוראות לפקיד סעד ולמשטרת
ישראל.
)ג(

הדיון בתביעה לא יעוכב אף אם מתנהל דיון בענין הנוגע לילד

בפני רשות שיפוטית אחרת ,והוראות תקנה 295יב יחולו על תקנה זו.
ראיות נוספות

295יא.

)א(

לפני מתן פסק הדין ,רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע

להמציא לו החלטה או קביעה מרשויות המדינה שבה נמצא מקום מגוריו
הרגיל של הילד ,כי הרחקתו או אי החזרתו נעשתה שלא כדין כאמור
בסעיף  3בתוספת לחוק.
)ב(

טען המשיב כי החזרת הילד תחשוף אותו לנזק כאמור בסעיף

)13ב( בתוספת לחוק כי החזרת הילד פוגעת בעקרונות המפורטים בסעיף
 20בתוספת לחוק ,יביא ראיות ברורות ומשכנעות לביסוס טענתו ,ורשאי
בית המשפט לדרוש ממנו להביא ראיות נוספות לשם כך.
צו שנתנה
רשות שיפוטית
אחרת

295יב.

ניתנו צו או החלטה בנוגע לילד בידי רשות שיפוטית אחרת

כאמור בסעיף  7ו בתוספת לחוק ,לא יביא בית המשפט בחשבון את עצם
עובדת מתן הצו או ההחלטה ,אולם רשאי הוא להתחשב בנימוקים
להחלטה או לצו בשיקוליו בענין החזרת הילד.

החלטת בית
המשפט בתביעה

295יג.

)א(

בית המשפט יתן פסק דין מנומק בתביעה לא יאוחר מששה

שבועות מהיום שבו הוגשה התביעה• ,בית המשפט רשאי ליתן את פסק
הדין שלא בנוכחות מי מבעלי הדין ,אם ראה כי הצד שלא הופיע הוזמן
בדין לשמיעת פסק הדין.
)ב(

החליט בית המשפט להחזיר את הילד למקום מגוריו הרגיל,

והתקיימו או עשויים להתקיים הליכים בענינו של הילד בפני רשות
שיפוטית אחרת ,יורה בית המשפט בהחלטתו בענין אותם הליכים באמור
בסעיף  6ו לתוספת לחוק.
295יד.

)א(

ערעור על פסק דין בתביעה או בערעור )להלן  -ערעור על

פסק דין( ועל החלטה אחרת יוגש לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן
ההחלטה; כתב הערעור יימסר בידי המערער במישרין לבעלי הדין
האחרים ביום הגשתו לבית המשפט.
)ב(

המועד שייקבע לדיון בערעור על פסק הדין יהא לא יאוחר

מעשרה ימים מהיום שבו הוגש הערעור ,ועל החלטה אחרת  -לא יאוחר
משבעה ימים; עיקרי טיעון מטעם בעלי הדין יוגשו לבית המשפט לא
יאוחר מיומיים לפני הדיון בערעור והעתק מהם יימסר במישרין לבעלי
הדין האחרים ביום הגשתם לבית המשפט.
)ג(

בית המשפט שלערעור יתן החלטה בערעור על פסק דין לא

יאוחר משלושים ימים מיום הגשת הערעור ,ובערעור על החלטה אחרת -
תוך עשרה ימים.
)ד(

4

ערעור על החלטה אחרת לא יעכב את הדיון בתביעה.
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)ה(

תקנה  201לענין ביטול פסק הדין שניתן על פי עד אחד לא

תחול על פסק דין לפי פרק זה.
פ ט ו ר נוערובה

295טו.

רשות שיפוטית לא תדרוש ערובה כלשהי לתשלום הוצאות

הכרוכות בהליכים על פי האמנה ,לרבות הליכים לפי תקנה 295יד.
הוצאו ע התובע

295טז.

נתן בית המשפט פסק דין להחזרת הילד ,רשאי הוא להטיל על

המשיב את הוצאותיו של התובע ,לרבות הוצאות נסיעה ,הוצאות
הברוכות באיתור הילד ,שכר טרחת עורך דין והוצאות הכרוכות בהחזרת
הילד.

שפת המסמכים

295יז.

מסמכים שהוגשו לבית המשפט שאינם בעברית ילוו בתרגום

מאושר לעברית.
295יח.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנות 295ג ו־295יז ,כל מסמך אחר שיוגש

אין צורך
באימות מסמכים

לבית המשפט ,אין לדרוש לגביו אימות נוטריוני ,דיפלומטי או קונסולרי.

הכרה בהחלטות

בית המשפט רשאי בפסק הדין להביא בחשבון בשיקוליו ,החלטה

חוץ

295יט.

שיפוטית או מינהלית שניתנה במדינה שבה נמצא מקום מגוריו הקבוע
של הילד ,גם אם לא נתמלאו התנאים לכך לפי סעיף ו  1לחוק אכיפת פסקי
חוץ ,התשי״ח."1958-

הארכת מועדים

295כ.

על אף האמור בתקנה  528לא יאריך בית המשפט מועד שנקבע

בפרק זה מטעמים מיוחדים שיירשמו ,אלא באישור נשיא בית המשפט שדן
בתביעה או בערעור.

בקשה לאכיפת
זכות ביקור
בישואל
.3

295בא.

על תביעה לאכיפת זכות ביקור לגבי ילד הנמצא בישראל יחולו

ההוראות החלות על תביעה להחזרת ילד ,בשינויים המחוייבים לפי
הענין.״

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,אחרי טופס  34יבוא:

תיקון התוספת
הראשונה

״טונוס 34א
)תקנה 295ג(
בבית משפט השלום ב

מס׳ התיק
כתב תביעה
התובע:
נגד
המשיב:

תביעה להחזרת ילד חטוף או לאכיפת זכויות ביקור )מחק את המיותר()לפי חוק אמנת האג
)החזרת ילדים חטופים( ,התשנ״א(1991 -

4

ם״ח התשי״ח ,עמ׳ .68
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.1

)א(

פרטים על הילד והוריו:
הילד -

)ב(

)ב(

6

שמו הפרטי ושם המשפחה

-

תאריך הלידה ומקום הלידה של הילד

-

אזרחותו של הילד

-

מקום מגוריו הרגיל של הילד

-

מספר הדרכון של הילד או שבו הוא רשום

-

מספר תעודת הזהות של הילד

-

תיאור הילד

האם -

שמה הפרטי ושם משפחתה

-

תאריך הלידה ומקום הלידה של האם

-

אזרחותה של האם

-

עיסוקה של האם

-

מקום מגוריה הרגיל של האם

-

מספר תעודת הזהות של האם

-

מספר דרכונה של האם

האב -

שמו הפרטי ושם משפחתו

-

תאריך הלידה ומקום הלידה של האב

-

אזרחותו של האב

-

עיסוקו של האב

-

מקום מגוריו הרגיל של האב

-

מספר דרכונו של האב

-

מספר תעודת הזהות של האב

)ד(

תאריך נישואי האב והאם ומקום עריכתם

)ה(

מקום מגוריהם המשותף או מקום מגוריהם המשותף האחרון .

)ו(

פרטים על התובע:
-

שם פרטי ושם משפחה

-

אזרחותו

-

עיסוקו

-

מקום מגוריו

-

מספר דרכונו של התובע

-

מספר תעודת הזהות של התובע

-

ייחוסו של התובע אל הילד

-

שם וכתובת של בא־כוחו)עורך־דין או הרשות המרכזית(

קובץ התקנות  ,5707ה׳ בתשרי התשנ״ו29.9.1995 ,

)ז(

)ח(

פרטים על מי שנטען לגביו כי העביר או מחזיק בילד או צד מעונין)המשיב(
-

שם פרטי ושם משפחה

-

תאריך הלידה ומקומה י

-

אזרחותו

-

עיסוקו

-

מספר הדרכון

-

מספר תעודת הזהות

-

תיאורו

פרטים על הילד:
-

כתובת אחרונה ידועה של הילד לאחר העברתו

-

כתובת הילד אם היא שונה מהאמור בסעיף קטן)א(

-

שמות ,כתובות ומספרי טלפון של אנשים אחרים שיוכלו לספק מידע נוסף
ביחס למקום הילד

.2

מועד ,מקום ונסיבות של ההעברה או ההחזקה של הילד ,או נסיבות שלילת זכות הביקור
אצל הילד ,לפי הענין

ג.

הבסיס העובדתי והמשפטי לתביעה

.4

הליכים משפטיים אחרים התלויים ועומדים בעניינו של הילד

.5

למי נדרש להעביר את הילד:
-

שם פרטי ושם משפחה

-

תאריך לידתו ומקומה

-

כתובתו

-

מספר הטלפון שלו בעבודה ובבית

.6

ההסדרים המוצעים להחזרת הילד

ד.

רשימת מסמכים הנוגעים לענין שמצורפים לתביעה בולל תמונות ותצהירים

,2
.3
יום
חתימת התובע או בא־כוחו
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תצהיר
אני הח״מ

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת,

מ״ז

וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כי
בכתב התביעה הנ״ל הן נכונות ובידיעתי האישית.

העובדות שבפסקאות

חתימת המצהיר

תאריך
מאשר/ת בזה כי ביום

אני הח״מ
הופיע/ה בפני

מר/גב׳

ב

( ,ולאחר

המוכר/ת לי אישית)שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס׳

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה
בפני.
תאריך
.4

חתימת מקבל התצהיר

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

כ״ט באלול התשנ״ה ) 24בספטמבר (1995
דו ד ליבאי

<חמ (3-1778

שר המשפטים

תקנות בית המשפט לעגיני משפחה )אגרות( ,התשנ״ו 995-ו
בתוקף

סמכותי לפי סעיף )26אץ (5ו־)ג( לחוק בית המשפט לעניני

משפחה,

התשנ״ה) 1995-להלן  -החוק( ,ולפי סעיף  108לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
י

התשמ״ד , 1984-באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה, 1985-
נ

2

ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א׳ :פירוש מונחים
ו.

)א(

בתקנות אלה -

״בית משפט״  -שופט או רשם:
״הליך״  -תביעות ,בקשות ,ערעורים ושאר ענינים שמביא בעל דין בפני בית המשפט:
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,-
״ערעור״  -לרבות ערעור שכנגד:
״תביעה״  -לרבות תביעה שכנגד.
)ב(

למונחים .אחרים בתקנות אלה תהיה אותה משמעות שיש להם בחוק.

י ם״ח התשנ״א ,עמ׳ .393
ם״ח התשמ״ד ,עמי .198
ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״א ,עמ׳ .130
2

5

קובץ התקנות  ,5707ה׳ בתשרי התשנ״ו29.9.1995 ,

טרק ב׳ :האגרה ותשלומו־!
.2

)א(

לא יזקק בית משפט לבל הליך ,אלא אם בן שולמה בעד ההליך האגרה הקבועה

תשלום אגרה

_

בעד הליכים

בתוספת הראשונה ואגרת הפרוטוקול הקבועה בתוספת

ה

ש

נ

י

ה

ש

ת

י

ה

ן

כ א ך  1ת

האגרה /זולת אם מביא ההליך פטור מתשלום האגרה.
)ב(

אגרה תשולם על כל תביעה ותביעה לפי הפריטים שבתוספת הראשונה ,יהיו

מספר הםעדים בתביעה אשר יהיו ,ואולם אם כללה התביעה פריטים ו ו־ 2לתוספת
הראשונה תשולם האגרה על בל אחד מפריטים אלה.
)ג(

הליך שלא נתקיים בו אחד התנאים האמורים בתקנת משנה )א( לא יקובל

לרישום בגזברות או במזכירות בית משפט ,אלא אם כן הוגשה בקשה לפטור מאגרה.
)ד(

נזקק בית משפט להליך והוברר כי לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה )א(,

תמציא המזכירות דרישה לתשלומה בתוך שבעה ימים מיום ההמצאה :טרם הסתיים ההליך
ולא שולמה האגרה כאמור ,יימחק ההליך.
)ה(

דרישה לתשלום אגרה דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר

המדינה ,וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.
)ו(

הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנה  5לתקנות סדר דין)סעד מידי

בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט( ,התשל״א. 1971-
4

.3

)א(

על אגרת פרוטוקול יחולו הוראות תקנות אלה.

)ב(

כל בעל דין זכאי לקבל עותק אחד מאושר בזן הפרוטוקול ומפםק הדין ללא

אגרת פרוטוקול

תשלום נוסף.
.4

)א(

הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו פעמיים בשנה ,לפי

הצמדה למדד

שיע־ר השינוי במדד כמפורט להלן:
)ו(

באחד באפריל ,לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש פברואר שקדם

לו לעומת הגמאיעזפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו:
)(2

באחרבאוקטובר ,לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם

לו לעומת המדד שג^רםם בחודש פברואר שקדם לו.
)ב(

)ג(

סכום אגרה שעודכן כאמור בתקנת משנה )א( יעוגל כלהלן:
)(1

אם הוא נמוך מ־סו שקלים חדשים  -לא יעוגל;

)(2

אם הוא גבוה מ־סו שקלים חדשים  -לשקל החדש השלם הקרוב.

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,סכומי האגרות ישונו רק עם שיעור השינוי

במדד בתקופה האמורה הגיע ל־ 5%לפחות :לא הגיע שיעור השינוי ל־ ,5%יצטבר שיעור
השינוי לשיעור שיחושב ביום השינוי.הבא אחריו עד שהשיעור המצטבר מיום השינוי
האחרון יגיע ל־ 5%לפחות.
)ד(

מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את נוסח התוספות הראשונה והשניה כפי

שהשתנו על פי האמור בתקנה זו.

4

ק״ת ה ת ש ל ״ א  ,עמי .284

קו:1ץ התקנות  ,5707ה׳ בתשרי התשנ״ו29.9.1995 ,

9

תובענות שהועברו
למשפחה

פ ט

,5

הועברה תובענה לדיון בבית המשפט לעניני משפחה מבית משפט אחר ,לא תוחזר

האגרה ששולמה בבית המשפט הראשון ,ויראו את ההליך בהליך ששולמה בעדו האגרה

במלואה בבית המשפט לעניני משפחה ,ואף אם מביא ההליך עדיין חייב בתשלום חלק מן
האגרה.
פרק ג׳ :פטור מאגרה והחזרת אגרה
ב ע ל י דין
הפטורים מאגרה

ענינים הפטורים

.6

.7

מאגרה

אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:
)ו(

המדינה ובל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

)(2

האפוטרופוס הכללי;

)(3

פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו.

עניינים אלה פטורים מאגרה:
)ו(

תובענה או ערעור לפי החוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ״א , 1991-או

)(2

בקשת ביניים במסגרת תביעה למזונות או מדור,

)(3

בקשה לפטור מאגרה ,מחובת ערבון או ערובה:

)(4

בקשה להזמנת עדים ,למסירת כתבי בית דין או לשינוי מועד דיון.

)א(

בית המשפט רשאי להורות על החזרת כל האגרה ,אם התביעה שבעדה שולמה

־

בענין החזרת קטין חטוף:

החזרת אגרה
א ו חלקה

.8

אגרה הועברה לבוררות או הסתיימה בהסדר פישור.
)ב(

הסתיימה התביעה בפשרה ,לרבות מחיקה או ביטול התביעה בפשרה ,עד

לתחילת הדיון ,תהא האגרה המשתלמת בערה בשיעור מחצית מן הסכום של האגרה; לענין
זה ,״תחילת הדיון״  -קדם משפט.

בקשה לפטור
מ ת ש ל ו ם אגרה

.9

)א(

בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה ,יצרף לתובענה או לערעור בקשה

לפטור אותו מתשלומה ,ויתמוך אותה בתצהיר שבו יפרט את רכושו ,רכוש בן זוגו ,רכוש
הוריו ,אם המבקש סמוך על שולחנם ופירוט של הכנסותיו בששת החודשים שקדמו למועד
הגשת הבקשה ,ויצרף לבקשה מסמכים ואישורים לביסוס עובדות אלה.
)ב( ראש בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה ,רשאי הוא
לפוטרו מתשלום האגרה בולה או חלקה.
)ג(

אגרה שלגביה לא ניתן פטור ,תשולם תוך שבעה ימים מהמועד שהודע לבעל

הדין על ההחלטה :לא שולמה האגרה  -יימחק ההליך,
פרק די :הוראות שונות
תחולה

.10

תקנות אלה יחולו גם על תובענות בעניני משפחה המוגשות על פי החוק לבית משפט

הוראות מעבר

.11

תקנות בית המשפט )אגרות( ,התשמ״ח987-ו" ,ימשיכו לחול על תובענה בעניני

שאינו בית משפט לעניני משפחה.

משפחה -

ס״ח ה ת ש נ ״ א  ,עמי  38ו.

ק״ת התשמ״ח ,ענד .221

10

קובץ התקנות  ,5707ה׳ בתשרי התשנ״ו29.9.1995 ,

,12

)(1

באזור שטרם הוקם בו בית משפט לעניני משפחה,-

)(2

שטרם הוסמך לדון בה בית משפט לעניני משפחה.

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

תחילה

תוספת ראשונה
)תקנות )2א( ו־)(4
בשקלים חדשים

ו.

תביעה לסכום בסף קצוב ,בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים

.2

כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב ,לרבות תביעה

 %ו מהסכום
הנתבע כערכו
בעת הבאת
ההליך ולא
פחות מ־ 268ש״ח

לאיזון משאבים ,לפרוק שיתוף ,לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש
 ,ולמתן חשבונות ,יהיו מספר הםעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

1602

.3

תביעה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

537

.4

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

537

.5

תביעה בענין מזונות או מדור ,לרבות הגדלה ,הפחתה או ביטול,
הודעה לצד שלישי ,שיפוי ,תביעה למזונות או מדור מן העזבון
או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה

.6

 33ו

כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה

268

ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה
.7

בקשת ביניים המוגשת בדרך המרצה בבית המשפט לעניני משפחה

 33ו

;8

עשיית צוואה בפני שופט

133

.9

הפקדת צוואה

60

 .10עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט ,כשעברה שנה מיום שניתן
.11

פסק הדין ,לתקופה קצובה של שבועיים רצופים

15

העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

 2,90לכל עמוד

תוספת שניה
)תקנות )2א( ו־)3א((
בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים
לפי פרטים  8ו־ 9לתוספת הראשונה

41

נ:״ט באלול התשנ״ה ) 24בספטמבר (1995
)חמ (3-2659

דוד

ליבאי

שר המשפטים
קובץ התקנות  ,5707ה׳ בתשרי התשנ״ו29.9.1995 ,

11

תקנות בית משפט )אגרות()תיקון( ,התשנ״ו995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 08ו לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו )להלן
י

 החוק( ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו ובאישור2

ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ת י ק ו ן תקנה 15

.1

בתקנה  15לתקנות בית המשפט )אגרות( ,התשמ״ח987-ו  ,בתקנת משנה )ב( ,בסופה
5

יבוא ״או הסתיים בהסדר פישור כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק״.
.2

תחילה

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

כ״ט באלול התשנ״ה ) 24בספטמבר (1995
)חמ

דוד

(3-87

ליבאי

שר המשפטים
סייח ה ת ש מ ״ ד  ,עמי .198

2

נ

סייח ה ת ש מ ״ ה  ,עמי  :60התשנ״א ,עמי .130

ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;221התשנ״ב ,עמי .820

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גלבוע״()תיקון( ,התשנ״ו995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4,3ו־ 15לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט979-וי ,ובאישור
ועדת הכספים של הבנםת ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת

תקנה 18

.1

במקום תקנה  18לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גלבוע״( ,התשמ״א 981 -ו ,
2

יבוא:

״תחולת מ ו ע ד
ביום ש א י נ ו י ו ם
עסקים בנקאי

.18

חל מועד תשלום הנקוב בתקנות אלה ביום שאינו יום עסקים בנקאי,

יבוצע התשלום ביום העסקים הבנקאי שלאחריו ,והיום הקובע שלגביו
יחושב השער החדש יידחה בהתאם :לענין זה -
״יום עסקים בנקאי״  -יום שבו פועלים רוב סניפי התאגידים הבנקאיים
ואשר לגביו נוהגים התאגידים הבנקאיים בישראל לקיים סליקה של
שיקים ,חיובים אחרים וזיכויים;
״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א-ו. 198״
ג

י״ח באלול התשנ״ה ) 3ו בספטמבר (1995
גחמ (3-950

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ם״ח התשל״ט ,עמי .112
ק״ת ה ת ש מ ״ א  ,עמי .1271
ס״ח ה ת ש מ ״ א  ,עמי .232

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות()תיקון(,
התשנ״ו995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-ולאחר התייעצות
י

עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
סייח ה ת ש ב ״ ה  ,עמי .308

2ו

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5707ה ׳ ב ת ש ר י ה ת ש נ ״ ו 29.9.1995 ,

בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש״ל-

.1

ת י ק ו ן ס ע י ף 2.05

970ו )להלן  -התוספת השניה( ,בסעיף  2.05בפסקה )ו( ,במקום ״לדירה״ יבוא ״בדירה״.
2

.2

במקום סעיף  3.21לתוספת השניה יבוא:
״3.21

ה ח ל פ ת ס ע י ף 3.21

בכפוף להוראות המפורטות בסימן ב׳ לחלק זה ובחלק בי ,לגבי פרוזדור

המהווה חלק מדרך מוצא בטוח ,יהיה רוחבו המינימלי של פרוזדור באמור בבנין מסוג
כמפורט להלן בטור א׳ כנקוב לצדו בטור בי:
טור א׳
סוג הבנין

)(1

בנין למגורים ,להחסנה ,לתעשיה או
למשרד בלי מעלית

)(2

טור ב׳
רוחב הפרוזדור במטרים

1.10

בנין למגורים ,להחסנה ,לתעשיה או
למשרד עם מעלית שהכניסה אליה
מהפרוזדור

 1.50לכל אורך פיר המעלית
ובאורך של  1.50לפחות ,ו־1.10
לאורך כל יתרת הפרוזדור

)(3
)(4

בנין מסחרי אחר ובנין המשמש מוסד
ציבורי

1.50

בית ספר

2.40״

בסעיף  7.04.00לתוספת השניה -
)ו(

בסעיף קטן)ב^( ,במקום ״ 2.35מטרים לפחות״ יבוא ״ 2.10מטרים לפחות״:

)(2

במקום סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג(

תיקון ס ע י ף
7.04.00

מעלית כאמור תתאים לדרישות התקן הישראלי ת״י ) 24מעליות( ״.
5

תחילתן של תקנות אלה  15ימים מיום פרסומן)להלן  -יום התחילה(. .

.4

)א(

.5

על אף האמור בתקנה  ,2בבנין למגורים להחסנה ,לתעשיה ,או למשרד ,אשר הוקם

תחילה
הוראת מעבר

לפני יום התחילה ואשר מבקשים להוסיף לו מעלית שדלתותיה נפתחות במקביל לפתח
היציאה יהא רוחב הפרוזדור  1.10מטרים.
י׳ באלול התשנ״ה ) 5בספטמבר (1995
)חנ(3-347 :

אהוד

ברק

שר הפנים
ק״ת התש״ל ,עמ׳ ו84ו.
י״פ התשמ״ח ,עמי .701

עו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :762קטע ר מ ת טבעון -
פיגר; דרך הגישה לביגר; עומת רמת טבעון  -פינר( ,התשנ״ו1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח( 1943 ,י ,אני
מצווה לאמור:

עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי  :40סייח התשב״ו ,עמי .4
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5707ה׳ ב ת ש ר י ה ת ש נ ״ ו 29.9.1995 ,

13

יעל ה ד ר ך

.1

)א(

הפקודה תחול על קטעי הדרך והצומת הבאים:
)(1

קטע הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחיל בנקודת ציון 163.337 - 238.270

בקירוב על דרך מם׳  :762קטע בפר חסידים  -רמת טבעון )להלן  -הדרך(:
2

והמסתיים בנקודת ציון  163.966 - 238.177בקירוב על הדרך:
)(2

קטע הדרך ברוחב עד  30מטרים המתחיל בנקודת ציון 163.943 - 238.156

בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודת ציון  64.067 - 238.422ו בקירוב על דרך

הגישה לפינר:
)(3

הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לפינר בנקודת ציון - 238.179

 163.953בקירוב על הדרך.

)ב(

גבולות קטעי הדרך והצומת עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת

ומסומנים ,לשם זיהוי ,בקווים אדומים במפה מס׳ ב 7439/הערובה בקנה מידה 1:2500
והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ט׳ באלול התשנ״ה ) 4בספטמבר .(1995
ר ש ו ת לעיין
במפה

.2

העתק המפה האמורה בסעיף ו)ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה ,רח׳

בן גוריון ו ,חיפה וכל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוסבת
)סעיף )1ב«
גושים

חלקי ח ל ק ו ת

10474

28 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,5 ,4 ,3

10367

3 ,2

ט׳ באלול התשנ״ה ) 4בספטמבר (1995
בנימין

)ר!מ 62ו-ג(

) פ ו א ד ( בן

אליעזר

שר הבינוי והשיכון
ק״ת התשנ״ג ,עמי .296

עו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ו פ י ת ו ח ( ) ד ר ך מם׳  :8833קטע עוקף! בבר
ורדים; דרך גישה מבפר ורדים )צבון( ל ד ר ך עין יעקב  -מעונה; דרך ינוח -
תרשיחא; קטע בבר ורדים; צומת בבר ורדים מערב; עומת כבר ורדים מרכז;
עומת בבר ורדים מזרח( ,התשג״ו1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(943 ,וי ,אני
מצווה לאמור:
תחולת הפקודה
על הדרך

.1

)א(

הפקודה תחול על קטעי הדרך והצמתים הבאים:
)ו(

קטע הדרך ברוחב עד  30מטרים המתחיל בנקודת ציון 173.906 - 268.090

בקירוב על דרך מס׳ ) 8833ישן  :(2111מסעף אשרת־געתון-עין יעקב-מעונה

2

בסמוך לכפר ורדים ממערב והמסתיים בנקודת ציון  175.831 - 267.255בקירוב
על דרך ינוח־תרשיחא בסמוך לכפר ורדים ממזרח )להלן  -הדרך(;
ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי  :40סייח התשב׳׳ו ,עמי .4
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הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך כלס׳ ) 8833ישן ו (211בנקודת ציון

)(2

2

 174.123-267.993בקירוב בסמוך לכפר ורדים ממערב:
הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לכפר ורדים במרכז בנקודת

)(3

ציון  174.426-267.683בקירוב,-
הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לכפר ורדים ממזרח בנקודת

)(4

ציון  174.792-267.428בקירוב.
גבולות קטעי הדרך והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת

)ב(

ומסומנים לשם זיהוי ,בקווים אדומים במפה מם׳ כ 7607/הערוכה בקנה מידה 1:5000
והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ט׳ באלול התשנ״ה ) 4בספטמבר .(1995

.2

העתק מהמפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה,

שד׳ ב; גוריון ו ,חיפה ,וכל המעונין בדבר ,רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
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שר הבינוי והשיכון

ק״ת התשל״ט ,עמי .1726

עו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )עומת )מחלף!( חדרה מזרח(
)תיקון( ,התשנ״995-1ו
בתוקף סמכותי לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( 943 ,ו י ,אני מצווה
לאמור:

.1

בתוספת לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )צומת )מחלף( חדרה מזרח(,
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2

ט׳ באלול התשנ״ה ) 4בספטמבר (1995
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י
2
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׳1״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי  :40ס״ח התשכ״ו ,עמ׳ .4
ל ״ת התשנ״ה ,עמי .224

ק ו ב י ׳ ה ת ק נ ו ת  ,5707ה׳ ב ת ש ר י ה ת ש נ ״ ו 29.9.1993 ,

ב נ י מ י ן ) פ ו א ד ( בן

אליעזר

שר הבינוי והשיכון
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עו הדרבים ומסילות ה ב ר ז ל ) ה ג נ ה ופיתוח()דדך מם׳  :40קטע עוקף! ב א ר ־ ש ב ע
ממזרח;

באר־שבע
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-
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח( 943 ,ו י ,אני
מצווה לאמור:
החלפת התוספת

.1

במקום התוספת לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :40קטע עוקף
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)חמ (3-162

אליעזר

שר הבינוי והשיכון
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2

עייר  ,1943תוס׳ ו,
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ם״ח התשכ״ו,
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