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ז"נשתה-21997(,מס'תיקון(האזרחיהריןסדרתקנות

משולב],נוסח[המשפטבתילחוקו-108109סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאנין4891-ד"משתה,

העיקריות),התקנות-להלן(ד"משתה-21984האזרחי,הריןסדרלתקנות3בתקנה1.
יבוא:א)(משנהתקנתאחרי

תוגשסניפים,מספרהתובעשללעסקוהיוא),(משנהבתקנתהאמוראףעלאו)("
אומגוריולמקוםביותרהקרובהסניףמצוישיפוטושבתחוםהמשפטלביתהתובענה

הנתבע."שלעסקולמקום

והסיפהבכתב","יבואהמרצה"בדרך"במקוםהעיקריות,לתקנות25בתקנה2.
תימחק.-הדיון"בשעת"במיליםהמתחילה

מיוחדים"."יבואמטעמים""אחריהעיקריות,לתקנותא)251(,בתקנה3.

מיוחדים"."יבואמטעמים""אחריהעיקריות,לתקנות205בתקנה4.

יכולה"הבקשה"במיליםהמתחילההסיפהבמקוםהעיקריות,לתקנות207בתקנה5.

בעל-פה".שתהיהיכולהבקשה"יבוא

מטעמים"יבואשיירשם"אחרימספיקמטעם"במקופהעיקריות,לתקנות214בתקנה6.

שיירשמו".מיוחדים

-בן"לעשותסבירטעםראהאם"המיליםהעיקריות,לתקנות215בתקנה7.

יימחקו.

בכתב"."יבואהמרצה"בדרך"במקוםהעיקריות,לתקנות238בתקנה8.

-העיקריותלתקנותכ'בפרק9.

יבוא:הפרקבותרתבמקום)1(

בכתב";בקשותכ':פרק"

יבוא:א'סימןכותרתבמקום)2(

בכתב".בקשה-א'סימן"

יבוא:העיקריותלתקנות241תקנהבמקום10.

אסמכתאות,כוללטיעוניואתהדיןבעליפרטבכתבבבקשהא)(241'בהוהריוןבכתב
תצהירלבקשה;יסודהמשמשותהעובדותאימותלשםתצהירלהויצרף

ביתברשותאלאלהיצורףלאהגשתה,בעתלבקשהצורףשלא

המשפט.

הדיןלבעלימהבקשהעותקיומצאבכתב,בקשההוגשהב)(

בדבר.הנוגעים

891.עמ'התשמ"ד,ס"ח
286.עמ'התשנ"ז,2220;עמ'התשמ"ר,ק"ת2

10.1997.התשנ"ז,באלולכ"ט5855,התקנותקובץנ126
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מיוםימיםעשריםתוךלבקשהלהשיברשאיהמשיבג)(

להויצרףאסמכתאות,כוללטיעוניואתיפרטבתשובתולו;שהומצאה
צורףשלאתצהירלתשובה;יסודהמשמשותהעובדותאימותלשםתצהיר

המשפט.ביתברשותאלאלהיצורףלאהגשתה,בעתלתשובה

בלבדוהתשובההבקשהיסודעללהחליטרשאיהמשפטביתד)(

תצהיריהם."עלהמצהיריםחקירתלאחרבכך,צורךראהאםאו,

תקנותוניקון
ו-242243

245תקנהתיקון

בכתב"."יבואהמרצה"בדרך"במקוםהעיקריות,לתקנותו-242243בתקנות11.

-העיקריותלתקנות245בתקנה12.

בכתב";"יבואהמרצה"בדרך"במקום)1(

241"תקנהלפיצורפולאשתצהיריהם"יבואעדים"לשמועאיןאולם"אחרי)2(

מיוחדים"."יבואמטעמים""אחרי)3(

247תקנהביטול בטלה.-העיקריותלתקנות247תקנה13.

ג852תקנהתיקון -העיקריותלתקנותג852בתקנה14.

קטין,שלמזונותבעניןהתובענההיתהואולם"יבואבסופהא),(משנהבתקנת)1(

7258,בתקנהכמשמעותוהעיקרי,בתיקהדיוןהעברתעללהורותהמשפטביתרשאי
אחר";משפטלבית

מיוחדים";"יבואמטעמים""אחריד),(משנהבתקנת)2(

כמשמעותוהעיקרי,בתיק"יבואהדיון"העברת"אחריה),(משנהבתקנת)3(

7258".בתקנה

י7852תקנהתיקון מיוחדים""יבואמטעמים""אחריהעיקריות,לתקנותא)זי852(בתקנה15.

כ852תקנהתיקון -העיקריותלתקנותכ852בתקנה16.

יבוא:ב)(משנהתקנתבמקוםו)(

מאומתא62טופסלהויצורףב62,טופסלפיתוגשסכסוךליישובבקשהב)("
בתצהיר";

הזוג".בני"יבואהדין"בעלי"במקוםו),ב(משנהבתקנת)2(

269תקנהתיקון מיוחדים""יבואמטעמים""אחריהעיקריות,לתקנותב)962(בתקנה17.

290תקנהתיקון שיירשמו""יבואבהחלטתו"שיפרש"במקוםהעיקריות,לתקנות290בתקנה18.

368תקנהתיקון שיירשמו""יבואבסופההעיקריות,לתקנות368בתקנה19.

378תקנהתיקון -העיקריותלתקנות378בתקנה20.

מיוחדים";"יבואמטעמים""אחריא),(משנהבתקנתו)(

מיוחדיםמטעמים"יבואמיוחדות"מסיבות"במקוםב),(משנהבתקנת)2(

3%תקנהתיקוןמיוחדיםמטעמים"יבואשיפרש"מטעמים"במקוםהעיקריות,לתקנותג)083(בתקנה21.
שיירשמו".

1997.1"התשנ"ו,באלולכ"ט5855,התקנותקובץ
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מטעמים"יבואלדבר"מיוחדטעםראהאם"במקוםהעיקריות,לתקנות390בתקא;390.22תקנהתיקון

שיירשמו".מיוחדים

214"תקנהאו"יבוא201"תקנהלפי"אחריהעיקריות,לתקנותא)א893(בתקנהMS.23"תקנהתיקון

שיירשמו""יבואמיוחדים""אחריהעיקריות,לתקנות444בתקנה444.24תקנהתיקון

מטעםאוהמשפטביתמטעםפורסםשלא"במקוםהעיקריות,לתקנותב)644(בתקנה446.25תקנהתיקון

רשמי".בפרסוםבדפוספורסםשלא"יבואהדין"עורכילשכת

תימחק.-ז)(משנהתקנתהעיקריות,לתקנות465בתקנה465.26תקנהתיקון

שיירשמו""יבואמיוחדים""אחריהעיקריות,לתקנותה)ג174(בתקנה28.ג174תקנהתיקון

יבוא:בסופההעיקריות,לתקנות475בתקנה475.29תקנהתיקון

בפקסימילה".")4(

יבואדינו"עורךבאמצעות"אחרי)1(,בפסקההעיקריות,לתקנותא)א574(בתקנה30.א574תקנהתיקון
מטעמו".שליחאופקידו"

ג'סימןהוספת
ל"בבפרק

יבוא:העיקריותלתקנות497תקנהאחרי31.

בפקסמילההמצאהג'ו:סימן"

להמציארשאיהשולח)-להלן(עורך-דיןאומשפטביתא)(א4ל7.לעירךהמצאה
דיו

ויראוהנמען),-להלן(דיןבעלהמייצגדיןלעורךבפקסמילהבי-דיןכתב

ובלבדהמשלוח,ביוםלנמעןאישיתבמסירהשהומצאבי-דיןככתבאותו
אלה:כלבושנתקיימו

ה'עדא'בימים16:00השעהעדנשלחבי-הדיןכתבו)(

לפקודתאו8בסעיףכמשמעותםמנוחהימישאינםבשבוע,
שנקבעומנוחהימיאוח"שתה-31948,והמשפט,השלטוןסדרי

לאחראומנוחהביוםו'ביוםשנשלחבי-דיןכתבבחיקוק;

שלאחריו;החולביוםנשלחכאילואותויראו16:00,השעה

שהוגשבי-הדיןבכתבמופיעהנמעןשלהפקסמילהמספר)2(
שלהמשרדיהמכתביםבנייראותובענהבאותההמשפטלבית

הדין;עורך

עשרה,עלעולהאינובי-הדיןכתבשלהעמודיםמספר)3(
השולח;חתימתמופיעהעמודבכלהכתובובסיום

צוינושבובפקסמילה",משלוחדף"צורףבי-הדיןלכתב)4(

ומספרהטלפוןמספרכתובתו,כוללהשולחפרטיהתיק,פרטי
שנשלחו.העמודיםומספרשלו,הפקסמילה

המשלוח,משעתשעות24בתוךבטלפון,לנמעןיודיעהשולחב)(
ביתבמזכירותמצויממנוהעתקוכיבי-דיןכתבאתבפקסמילהלושלחכי

225.עמ'התשנ"ב,ס"ח1;עמ'א',תוס'התש"ח,2,ע-רי

1.10.1997התשנ"ז,באלולכ"ט5855,התקנותקובץ2641
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כתבפרטיאתשתכלולהטלפונית,ההודעהעלתרשומתויערוךהמשפט,
ההודעה.נמסרהשלוהאדםשלושמוהשיחהזמןבי-הדין,

ביןבתיקהראשוןבי-הדיןכתבעליחולולאזותקנההוראותג)(

תביעהכתבהגשתלפנישהוגשהבכתבבקשהעללרבותדין,בעליאותם

ערעור.או

בפקסמילהבי-דיןכתבלהמציארשאידיןבעלהמייצגדיןעורךב794.לביתהמצאה
זו,בתקנההמחויבים;בשינוייםיחולוא794תקנהוהוראותמשפט,לביתמשפט

המשפטבתימנהלשפרסםברשימההמופיעבי-דיןכתב-בי-דין"כתב"
ברשומות."

512תקנהתיקון מיוחדים""יבואמטעמים""אחריהעיקריות,לתקנותא)215(בתקנה32.

התוספתתיקון
הראשונה

-העיקריותלתקנותהראשונהבתוספת33.

יבוא:17טופסבמקום)1(

71טופס"

203(תקנה(

מקוצרדיןבסדרהזמנה

..........................בבית(ה)משפט

..........................ב-

.................תיק

.........................נגד........................

האזרחההדיןסדרלתקטתפרקטחלפיתובענהזהפטפטלביתהג"א............הואילו
עלבזההמצורףהתביעהבכתבהסעד)כמפורטאתלפרוט(.............ל,4891-ד"מטותה

להתגבןרשותבכתבהמשפטמביתלבקשלהתגוללבדעתךישאםמחמךהנךנספחיה

אשרבתצהירנתמכתצתכהלהטתהבקעתזההזמנההמצאתמטםימים............תוך

אטהמד-כןואםבלבד,ממנהחלקנגדאומלההתובענהנגדלטענןמתכוץאתהאםישרשבו

התצהיר.מןהעתקבצירוףזובקשההעתקלתובעלמסורועליךחלק,

שלאדיןפסקלקבלהזכותלתובעתהאכאמור,להתגונןרשותיתןלאהמשפטביתאם
בפניך.

....................................................
המהטפט.ביתפקירחתימתתאריך

יבוא:25טופסבמקום)2(

10.199711265.התשג-ז,באלולכ"ט5855,התקנותקובץ
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25טופס"

ב)142((תקנה(

בכתבבקשהעלהודעה

..........................בבית(ה)משפט

..........................ב-

.................תיק

.........................נגד........................

....................אל:

בבקשהכמפורט,............לבקשהזהמשפטלביתנגדךהגיש...........1הואיל
מעםימיםעסוים*................תוךלבקשהלהשיבמחמןהעךבזה,המצורפתבכתב

זו.הודעהלךשהומצאה

בפניך.שלאהחלטהלקבלהמשפטמביתלבקשהזכותלמבקשתהאכן,תעשהלאאם

....................................................
הכהשפט"ביתפקידחתימתתאריך

המיותר.אתולמחוקשנקבעההתקופהאתלצייןישהתקופה,אתלהאריךהמשפטביתהחליטאם.

תקנה"במקוםא62",טופס"למיליםמתחתהראשונה,לתוספתא62בטופס)3(
ה)ד852(".תקנה"יבואה852"

יבוא:הראשונהלתוספתא62טופסאחרי)4(

ב62טופס"

ב)כ852((תקנה(

משפחהלעניניהמשפטבבית

......................ב

.......................תיק

...............הזוגבניבענין

................

סכסוךליישובבקשה

התדיינותובלאשלוםבדרכיהסכסוךאתליישבוברצוניהזוג,בןלביןביניסכסוךונתגלעהואיל

אוליעוץאוהסיועליחידתולהפניההסכסוךליישובבבקשההמשפטלביתפונהאנימשפטית,
המשפט.ביתדעתשיקוללפילפישור,

...............
המבקש"חתימת

1991"1.1התשנ"ז,באלולכ"ט$855,התקנותקובץך266
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תחילה1997(.באוקטובר)26התשנ"חבתשריב"הביוםאלהתקנותשלתחילתן29.

1997(בספטמבר)14התשנ"ובאלולי"ב

"3-17(חמ(

הנגביחיצ

המשפטיםשר

ז"נשתה-51997(,מס'תיקון(טוסךערךמסתקנות

ובאישורן6791-ו"לשתה,מוסף,ערךמסלחוקו-21145סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

אלה:תקנותמתקיןאניהכנסת,שלהכספיםועדת

א6תקנהתיקיןמשפטבתילחוקג97בסעיףכהגדרתופישור,"יבואעריכה""אחריא)א1%6(,בתקנה1.

ד"משתה-31984".משולב],נוסח[

1997(בספטמבר)15התשנ"זבאלולי"ג

ג3-63(חמ(
נאמןעקבי

האוצרשר52.עמ'התשל-ו,מ"ח 1590.עמ'התשל-ו,ק-ת!
ח.עמ'התשמ-ד,ס.ח

ז"נשתה-61997(,מס'תיקון(מוסףערךמסתקנות

ובאישורי5791-ו"לשתה,מוסף,ערךמסלהוקו-44145סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

אלה:תקנותמתקיןאניהכנסת,שלהכספיםועדת

13תקנהתיקיז-ו"לשתה-21976מוסף,ערךמסלתקנותב)א31(בתקנה1.

שלהבנקחשבוןפרטי"יבואבבנק"החשבוןפרטי"במקום)1(,בפסקה)1(
העוסק";

-)2(בפסקה)2(

יבוא:בסופהב),(משנהבפסקתא)(

שללמחשבלחוק,או34בסעיףכמשמעותומייצג,בידיישירותתוזןאו"
האוצר;משרדשלממוכניםעיבודיםשירות

או"יבואההודעה"גביעלהבנקאישורמיום"במקוםג),(משנהבפסקתב)(

ב)".(משנהבפסקתכאמורלמחשבהזנתהמיום

תחילהפרסומן.מיוםימים30אלהתקנותשלתחילתן2.

ן7991בספטמבר)17התשנ"זבאלולט"ו
2-236(חמ(

נאמןעקבי

האוצרשר
52.עמ'התשל"ו,ס"ח 968.וע'מ860עמ'488,עמ'95,עמ'התשנ"ז,1590;עמ'התשל"ו,ק-ת!

19971.11267"התשנ"ז,באלולכ"ט5855,התקנותקובץ
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תיקון),(בעבודה)בטיחותפעולותבמימוןהשתתפות(הלאומיהביטוחתקנות
ז"נשתה-1997תיקון),(ה"נשתה-1995

משולב],נוסח[הלאומיהביטוחלחוקו-149400סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
עםהתייעצותלאחרן5991-ה"נשתה,

שלוהרווחההעבודהועדתובאישורךהמועצה

אלה:תקנותמתקיןאניהכנסת,

6תקנהביטול
לתקנות

ה"נשתהמ-1995

תחילה

בעבודה)בטיחוהפעולותבמימוןהשתתפות(הלאומיהביטוחלתקנות6תקנה1.
בטלה.-ה"נשתה-21995תיקון),(

1997(.במאי)31התשנ"זבאיירכ"רביוםאלהתקנותשלתחילתן2.

1997(בספטמבר)10התשנ"זבאלולח'

3-2116(חמ(

ישיליהוא
והרווחההעבודהשר207.עמ'התשג-ה,מ"ח 1671.עמ'התשנ-ה,ק"ת!

למצרכים)מרבייםמחיריםקביעת(ושירותיםמצרכיםמחירופיקוחצו
ז"נשתה-61997(,מס'תיקון(

ושירותים,מצרכיםמחיריעלהפיקוחלחוקו-13א)1%21(סעיףלפיסמכותנובתוקף
מצוויםאנוא)31(,סעיףלפיהמחיריםועדתהמלצתשהתקבלהולאחרי6991-ו"נשתה,

לאמור:

מרבייםמחיריםקביעת(ושירותיםמצרכיםמחיריעלפיקוחיציבותלצובתוספת1.התוספתתיקון
יבואובו,המפורטיםהמצרכיטשלמחיריהםבמקוםשני,בחלקו"נשתה-21996,למצרכים),
להלן:הנקוביםהמחירים

-במכירהק"ג1שלבחבילותבש-חהמחיר
לצרכןלקמעונאיהמכירהמחיר

ב'טורא'טורב'טורא'טורבש"חמהמחסן
באזורכוללבאזורכולללסיטונאינטולטונה

אילתמע"מאילתמע-ממע"מללאמע"מללאהמצרךשם

חיטהקמח"
9121.291.551.381.651.50אחיד)(כהה

לבן,חיטהקמח
10111.411.781.511.851.60רךחיטהקמח

לבןחיטהקמח
1.65"10501.451.811.551.95חיטהסולתאובהיר

1997(.בספטמבר)26התשנ"זבאלולכ"דביוםזהצושלתחילתו2.תחילה

1997(בספטמבר)14התשנ"זבאלולי"ב
3-2722(חמ(

שרנסקינתןנאמןיעקב

והמסחרהתעשיהשרהאוצרשר
192.עמ'התשנ"ו,ס"ח ו-אסו.86,309921,עםהתשנ-ז,1507;עמ'התשנ-ו,ק"ת2
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י799-ז"נשתהאגרות),(משפטביתהודעת

-להלן(1ח"משתה-1987אגרות),(משפטביתלתקנותד)21(תקנהלפיסמבותיבתוקף

לאמור:מודיעאניהתקנות),

האגרותשינוייוליבחודששפורסםהמדדלעומת1997,יוליבחודששפורסםהמדדעלייתעקב1.

התשנ"זבאלולכ"טביוםהחללתקנות,והשניההראשונההתוספותנוסחיהיה1996,

כדלקמן:1997(באוקטובר)1

ראשונהתוספת"

א2(תקנה(

חרשיםבשקלים

2,027העליוןהמשפטתבביערעורהגשת

ערעורהגשתלרבותהעליוןהמשפטבביתעתירהאובקשההגשתא)(

679לצדק)הגבוההמשפטלביתעתירהלמעט(הרשםהחלטתעל

340לצדקהגבוההמשפטלביתעתירההגשתב)(

340עציראואסירבעתירתהחלטהעלערעוראוערעורבקשתהגשתג)(

המחוזי:המשפטבביתתביעההגשת3.

בפרטכאמורתביעהלמעטקצוב,כסףלסכוםתביעהא)(

מהסכום2.544אא)(משנה

בעתכערכוהנתבע

התובענההגשת

29,061גוףנזקיבשללפיצוייםתביעהאא)(

164למזונותתביעהאב)(

2,027עליוחל8שפריטהליךלמעטאחרת,תביעהבכלב)(

848שלוםמשפטביתשלדיןפסקעלמחוזימשפטבביתערעורהגשתא)(4.

לתביעותמשפטביתשלדיןפסקעלערעוררשותבקשתהגשתב)(

340קטנות

דיןפסקעלערעורשאינומחוזימשפטבביתערראוערעורהגשת5.

509שלוםמשפטביתשל

340מחוזימשפטבביתבערעורהקשורהבקשההגשת6.

שלום:משפטיביתהלירהגשת7.

הנתבעמהסכוםSOb.2קצובכסףלסכוםתביעהא)(
הגשתבעתכערכו-

פחותולאהתובענה,
חדשיםשקליםמ-168

4,649גוףנזקיבשללפיצוייםתביעהאא)(

1,016עליוחל8שפריטהליךלמעטאחרת,תביעהבכלב)(

1522.עמ'התשנ"ו,1010;ועמ'221)316(עמ'התשמ-ח,ק"ת
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חדשיםבשקלים

340שלוםמשפטבביתערראוערעורהגשתג)(

ובאיןבכסףלביטויניתןאינובוהמבוקשהסעדששוויהליךהגשת

בתוספת:לגביומיוחדתהוראה

679מחוזימשפטבביתא)(

340שלוםמשפטבביתב)(

168דיןלשכירותבביתג)(

52עציראואסירעתירת9.

מאגרהפטורערעוררשותקבלתלאחרבינייםהחלטתעלערעור10.

לסכוםלהשליםישערעוררשותקבלתלאחרדיןפסקעלערעור11.

המשתלמתהאגרה

ערעורהגשתעבור

לביתכבערעור.העליוןהמשפטבביתנוסףדיון2.1

העליוןהמשפטהתקנות:פיעלמאגרהפטורהשאינהבקשההגשת13.

168לשכירותדיןבביתאושלוםמשפטבביתא)(

340מחוזימשפטבביתב)(

106צוואהעשיית14.

34צוואהוהחזרתצוואה,הפקדת15.

34משפטביתשלראשימזכיראורשם,אושופטבפניתצהירעשיית16.

עמודלכל3.67משפטביתשבתיקמסמךמכלהעתק17.

עמודלכל3.67למקורכמתאיםהעתקאישור18.

מיוםלפחותשנהשעברההמשפטביתבארכיוןהמצויבתיקעיון19.

19רצופיםשבועייםשלקצובהלתקופההדין,פסקשניתן

שניהתוספת

א21(תקנה(
חדשיםבשקלים

הראשונהלתוספת10,1112,ג)7(,1,4,5,פרטיםלפיהליך

הראשונהלתוספתו-2,6813,פרטיםלפיהליך

הראשונהלתוספתו-(ב)א)7-ו(3פרטיםלפיהליך

קטנותלתביעותמשפטבביתתביעה

20שבתקנהו-)24()22()21(,)19(,)17(,פסקאותלפיהליך

פטורהראשונהלתוספתו-9,14,15,161718,פרטיםלפיהליך

1997(בספטמבר)21התשנ"זבאלולי"ט
רביבי,ששטיצחק

3-87(חמ(
מחוזימשפטביתנשיא

המשפטבתימנהל
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5(,מס'(סניגור),טרחתשכרהתאמת(הפליליהדיןסדרהודעת
ז"נשתה-1997

-להלן(י4791-ד"לשתההפלילי,הדיןסדרלתקנותוא4%(תקנהלפיסמכותיבתוקף

לאמור:מודיעאניתקנות),;.

שיעורהעלאתהתשנ"זבאלולכ"טביוםהחליהיולתקנותא)~תקנהלפיסניגורטרחתשברשיעורי1.

כגוריםכדלקמן:1997(באוקטוברי
חדשיםבשקלים

-שלוםכבנפטבבית

-בעניןראשונהלישיבהא)(

542ערובההטלתאובערבותשחרורמעצר,)1(

670ההליכיםתוםעדמעצר)2(

768חטאשהיאבעבירהאישום)3(

1,024אחרתבעבירהאישום)4(

2,330מוותגרימתשלבעבירהאישום)5(

1,726מוותגרימתשלבעבירהלעונשטיעון)6(

א),(משנהבפסקתכאמורמהעניניםאחדבבלנוספתלישיבהב)(

263ישיבהלכל

-מחוזימשפטבבית

-בעניןראשונהלישיבהא)(

640ערובההטלתאובערבותשחרורמעצר,)1(

1,151ההליכיםתוםעדמעצר)2(

2,330פלילימשפט)3(

-פליליערעור)4(

1,151הדיןפסקעלאא)(

670בלבדהדיןגזרעלבב)(

א),(משנהבפסקתכאמורמהעניניםאחדבכלנוספתלישיבהב)(

542ישיבהלכל

-העליוןהמשפטבבית3.

-בעניןראשונהלישיבהא)(

1,151ערובההטלתאובערבותשחרורמעצר,)1(

-פליליערעור)2(

2,088הדיןפסקעלאא)(

1,151בלבדהדיןגזרעלבב)(

913.ענוהתשנ"ז,710;עכרהתשמ"ט,12%;עמ'התשל"ד,ק-ת

1271ש1.17991התשנ"ז,באלולכ"ט5855,התקנותקובץ
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.חדשיםבשקלים

א),(משנהבפסקתכאמורמהעניניםאחדבכלנוספתלישיבהב)(

928ישיבהלכל

1997(בספטמבר)21התשנ"זבאלולי"ט

רביבי,שופטיצחק3-245(חמ(

מחוזימשפטביתנשיא

המשפטבתימנהל

ז"נשתה-37997(,מס'(מוקדם)פרעוןעמלות(הבנקאותהורעת

ב"משתה-1981מוקדם),פרעוןעמלות(הבנקאותלצוה)%סעיףלפיסמכותיבתוקף

לאמור:מודיעאניהמדד,עלייתועקבהעיקרי),הצו-להלן(

שקליכ"53.70יבואחדשים"שקלים"52.40במקוםא),%בסעיףהעיקרי,בצו1.סכיםהגדלת

חדשים".

1997(.באוקטובר)10התשנ"זבתשריכ"זביוםזוהודעהשלתחילתה2.תחילה

1997(בספטמבר)21התשנ"זבאלולי"ט

3-1512(חמ(

אבלסאבז

,הבנקיםעלהמפקח

891.עמ'התשנ"ו,270:עמ'התשמ.ב.ק"ת

0.1997התשנ"ז,באלולכ"ט5855,התקנותקובץ1272

ירושוהממשלתי,במדפיסוהודפסבסדר-צילוםסודרISSNאאה334-2)(חדשיםשקלים3.72המחיר
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