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צו הסטטיסטיקה )מיפקד אוכלוסיית דיור משותף ומוסדות(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן 
- הפקודה(, ולאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, אני מצווה לאמור:

בצו זה -   .1
או  תקצוב  פיקוח,  על  האמונים  המדינה,  מוסדות  כולל  גופים,  לרבות   - גג"  "ארגון 

תכלול פעילות, של קבוצת מקומות דיור משותף;

"בית אבות" - מעון לזקנים;

"בית דיור מוגן" -  כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-22012;

"בית מלון" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

"דיור משותף" - כל אחד מגופים אלה: 

)1( מוסד;

)2( בית דיור מוגן ובית אבות; 

)3( בית מלון; 

"מגורי סגל עובדים" - מגורי צוות העובדים שמטפל בדיירי דיור משותף;

"מגורי עובדים" - מגורים זמניים של קבוצת עובדים שלהם משימה משותפת;

"מוסד" - מקום המיועד לספק שירותי לינה, לחמישה דיירים לפחות, לתקופה של 
ולא  יהודיים  דת  מוסדות  מעונות,  פנימיות,  לרבות  יותר,  או  חודשים  שלושה 
יהודיים, מוסדות אשפוז, אכסניות )הוסטלים(, מגורי אזרחים בבסיסים צבאיים, 
מיתקנים באחריות שירות בתי הסוהר, מרכזי קליטה, מגורי עובדים ומגורי סגל 

עובדים;

"המועד הקובע" - ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020( בשעה 00:00;

"המיפקד" - מיפקד אוכלוסיית דיור משותף;

"מעון" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-41965;

"משרד הרווחה" - משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

התשפ"א בתמוז  י"ט  יום  עד  זה  צו  של  פרסומו  שמיום  בתקופה  ייערך  המיפקד   .2 
)29 ביוני 2021(.

המיפקד יקיף את אוכלוסיית הדיור המשותף במדינה במועד הקובע ששהו במקום   .3
לתקופה של שלושה חודשים לפחות, למעט -

)1( אוכלוסיית קטינים המאושפזת באשפוזים פסיכיאטריים;

5)ב()1(  בסעיף  לאמור  בכפוף  הסוהר  בתי  שירות  במשמורת  קטינים  )2( אוכלוסיית 
בנוגע למיתקנים שבאחריות שירות בתי הסוהר;

)3( אוכלוסיית מקלטים לנשים מוכות ודירות המשך;

)4( אוכלוסיית מרכזי חירום.

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח, עמ' 201.

2  ס"ח התשע"ב, עמ' 426.

3  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

הגדרות 

תקופת המיפקד 
 

היקף המיפקד 
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הנתונים שייכללו בשאלונים ושייאספו הם נתונים דמוגרפיים על אוכלוסיית הדיור   .4
המשותף במועד הקובע לפי הפירוט הזה:

)1( מספר זהות או מספר דרכון בהעדר מספר זהות;

)2( שם פרטי;

)3( שם משפחה;

)4( תאריך לידה;

)5( ארץ לידה;

)6( שנת עלייה;

)7( מין;

)8( שם אב;

)9( תאריך הכניסה לדיור המשותף.

קשר  אנשי  או  המשותף,  הדיור  גופי  מנהלי  יהיו  השאלונים  על  )א( המשיבים   .5
למעט  שלו,  הגג  ארגון  או  הגוף  מנהלי  שמינו  תפקידם,  במסגרת  למידע  שחשופים 

משיבים לפי סעיף קטן )ב(, על השוהים באותו גוף דיור משותף.  

הפירוט  לפי  ישיבו,  מסוימות  אוכלוסיות  על  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  )ב( על 
שבסעיף 4 ובאופן מרוכז, המשיבים האלה: 

על   - תפקידו  במסגרת  למידע  החשוף  מטעמו  מי  או  הסוהר  בתי  )1( נציב 
משלושה  למעלה  הסוהר  בתי  שירות  שבאחריות  במיתקנים  ששוהים  עצורים 
חודשים נכון למועד הקובע ועל שפוטים השוהים במיתקנים כאמור נכון למועד 

הקובע; 

השמה  מתבצעת  שבהם  המוסדות  בכל  השוהים  על   - הרווחה  )2( משרד 
מלאה בידי משרד הרווחה; לעניין זה, "השמה מלאה" - השמה של כל הדיירים 

במוסד בידי משרד הרווחה;

ממושכת  לשהייה  במחלקות  בגירים  מאושפזים  על   - הבריאות  )3( משרד 
בבתי חולים פסיכיאטריים; 

בפיקוחו,  הנמצא  משותף  בדיור  השוהים  על   - והשיכון  הבינוי  )4( משרד 
לרבות בחברות המשכנות ובבתי דיור גיל הזהב.

)ג( משיב לפי צו זה יעביר את המידע בצירוף שם גוף הדיור המשותף שלגביו נוגע 
המידע ומיקומו הגאוגרפי של הגוף, ואם הוא משיב לגבי יותר מגוף אחד, יעביר גם 
את השיוך של אדם לגוף מסוים, בחלוקה לפי גופי דיור משותף; לעניין זה, "מיקום 

גאוגרפי" - כתובת גוף הדיור המשותף, לרבות שם היישוב, הרחוב ומספר המבנה. 

גוף  בידי  המצוי  המידע  לפי  ידיעתו  למיטב  המיפקד  לשאלון  ישיב  משיב  )ד( כל 
הדיור המשותף, בלא פנייה אישית לאוכלוסיית הגוף. 

)ה( אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
לגבי  לרבות  בעניין,  מהם  מידע  לקבלת  סמך  ויחידות  ממשלה  למשרדי  גם  לפנות 
גוף דיור משותף ואוכלוסיית דיור משותף, אם סברה שבידיהם מידע הנחוץ לביצוע 

הפעולה הסטטיסטית. 

נושאי המיפקד 
 

המשיבים על 
השאלונים
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הסטטיסטיקן  שימנה  פוקדים  בידי  ייאספו  5)א(  סעיף  לפי  שייאספו  )א( הנתונים   .6
הלאומי.

)ב( הנתונים שייאספו לפי סעיף 5)ב( עד )ה( ייאספו בתיאום עם עובדים מוסמכים 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

)ג( איסוף הנתונים אפשרי גם באמצעות קבצים דיגיטליים.

כ"ז בטבת התשפ"א )11 בינואר 2021(
)חמ 3-5023(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב   

ראש הממשלה   

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-12007 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2019, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 2(

אגרה בשקלים חדשים 
בית משפט שלום

2.5% מהסכום הנתבע כערכו 1.  תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ולא 

פחות מ–755

26,815.  תביעה לפי תקנה 5 

2499א. תביעה לפי תקנה 5א

3654.  תביעה לפי תקנה 3

41,701.  תביעה אחרת 

48,064א. תובענה ייצוגית

4ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי 
תקנה 7א)א()1(

3,024

5241.  תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3

על וערעור  בר"ע(   - )להלן  ערעור  רשות   5א. בקשת 
 החלטת ראש ההוצאה לפועל

414

6654.  ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 5א

שינוי סכומים

סידורי הפקידה 
 

ק"ת התשס"ז, עמ' 720; התש"ף, עמ' 311.  1
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אגרה בשקלים חדשים 
7247.  בקשה שהיא אחת מאלה:

)1( אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין 
האזרחי;

)2( מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, 
התשכ"ח-1968;

)3( אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת 
הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-1972;

בית משפט מחוזי

2.5% מהסכום הנתבע כערכו 8.  תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ו–1% 

מהסכום הנתבע בעבור כל סכום 
שמעל 24,163,178 שקלים חדשים

942,593.  תביעה לפי תקנה 5  

9897א. תביעה לפי תקנה 5א

101,153. תביעה לפי תקנה 3 

113,180. תביעה אחרת 

1116,128א. תובענה ייצוגית

11ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי 
תקנה 7א)א()1(

5,544

12497. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום

לענייני  משפט  בית  של  ביניים  החלטת  על  12א. בר"ע 
 5 2א,  1א,  בפרט  כאמור  תביעה  שעניינה  משפחה 
המשפט  בית  לתקנות  הראשונה  שבתוספת  6ב  או 

לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-1995

504

13497. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 

14. )נמחק(

15. )נמחק(

161,399. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 

השלום  משפט  בית  נשיא  החלטת  על  16א. ערעור 
שהוגש לפי סעיף 49)ב()3( לחוק

52 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

16ב. ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה 
6ב  או   5 2א,  1א,  בפרט  כאמור  תביעה  שעניינו 
שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני 

משפחה )אגרות(, התשנ"ו-1995

655

17902. ערעור אחר או ערר 
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אגרה בשקלים חדשים 
18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או 

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 
76

19495. בקשה שהיא אחת מאלה:

)1( אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין 
האזרחי;

)2( מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, 
התשכ"ח-1968;

)3( אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת 
הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-1972;

בית משפט לעניינים מינהליים

1,969 20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 

לתוספת   37 בפרט  כאמור  מינהלית,  20א. עתירה 
מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  הראשונה 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 
עתירה  למעט  העניין,  לפי  השירות,  מן  או  החיל 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 

החיל בשל כל אחד מאלה:
)א( התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות 

משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

פלילית עבירה  בביצוע  משפט  בבית  סכום האגרה לפי פרט 6)ב( הרשעה 

211,399. ערעור מינהלי 

2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת 22. תובענה מינהלית  
הגשת התובענה ו–1% מהסכום 
הנתבע בעבור כל סכום שמעל 

24,163,178 שקלים חדשים

221,808א. תובענה ייצוגית נגד רשות 

2376. עתירת אסיר

בית המשפט העליון

241,812. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או 
בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 

497

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או 
עתירה לדיון נוסף 

1,004

272,992. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי  

בערעור  מחוזי  משפט  בית  של  דין  פסק  על  28. ערעור 
קבלת  )לאחר  נוסף  דיון  או  רשות(  קבלת  )לאחר 

העתירה לדיון נוסף(  

יש להשלים את סכום הבר"ע 
לסכום בעבור ערעור
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אגרה בשקלים חדשים 
291,004. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 
סעיף 78א)ג()3( לחוק

72 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

301,812. ערעור אחר או ערר 
311,004. ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט

כללי

3248. עשיית תצהיר

33497. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 

34710. סכום לניכוי בבית משפט שלום 

351,208. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי  

36"36. בקשה בכתב בהליך אזרחי  

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-87-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  

                      

הודעת סדר הדין האזרחי )עדכון התוספת השנייה(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי תקנה 187א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2019, נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 

2021( כמפורט להלן:
"תוספת שנייה

)תקנה 187)ב((

שיעור התשלומים לעדים:
הסכומים 

בשקלים חדשים

)1( שכר בטלה -

עד 101)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 200)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 131)א( אם המציא קבלה

)ב( )בטל(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 44)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט,

ואולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר 
משלושים ק"מ מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט 

עד 12לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"א, עמ' 475; התש"ף, עמ' 225.  1
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שיעור התשלומים לעדים:
הסכומים 

בשקלים חדשים

עד 101)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4(  )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 79)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 131)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 31)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 101)4( חוות דעת רפואית בכתב

עד 84)5( בדיקת גופו של אדם

)ב( בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה )א()3( 
או )4(, סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים 

לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות

)ג( רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, 
יהיה זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה )3()א( ובית 

המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה 
פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה )2(

)5( שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב, כולל מתן עדות לעניין 
חוות הדעת בישיבה אחרת של בית המשפט

159 עד 663"

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
ל ז ר מ ל  א )חמ 3-1778-ת2(   יג

מנהל בתי המשפט  

הודעת שיקים ללא כיסוי )סדרי דין( )שינוי סכום הפיקדון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 17)ד( לתקנות שיקים ללא כיסוי )סדרי דין(, התשמ"ב-11981 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2019, סכום הפיקדון לתשלום הוצאות משפט, הקבוע בתקנה 17)א( לתקנות, 

יעמוד מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( על 416 שקלים חדשים. 

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
ל ז ר מ ל  א יג )חמ 3-1412-ת2(  

מנהל בתי המשפט   

עדכון סכום 
הפיקדון

1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 370; התשע"ט, עמ' 652; התש"ף, עמ' 219.
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הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ג( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
י"ז  מיום  יהיה  לתקנות   10 בתקנה  ו–)4()א(   )3(  ,)2(  ,)1( פסקאות  נוסח   ,2019 נובמבר 

בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( כמפורט להלן:

הסכום בשקלים 
חדשים

")1( שכר בטלה -

עד 104)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 205)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 136)א( אם המציא קבלה

)ב( )בוטלה(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 45)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

ואולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר 
משלושים קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית 

המשפט לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 12

עד 104 )ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 80)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 136)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 32)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 104")4( חוות דעת רפואית בכתב

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
ל ז ר מ ל  א יג )חמ 3-245-ת3(  

מנהל בתי המשפט  

עדכון סכומים

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשמ"ט, עמ' 523; התש"ף, עמ' 217.  1
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הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב( לתקנות ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשמ"ט-11989 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2019, ישתנו האגרות לפי התקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כלהלן:

)1( בתקנה 2)א(, הסכום הוא - 2,334 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 2)ב(, הסכום הוא - 930 שקלים חדשים.

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2123(

ל ז ר מ ל  א יג  

מנהל בתי המשפט  

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-12008 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח   ,2019  נובמבר 

)1 בינואר 2021(, הוא כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א(, )ב( ו–)ח(, 5, 6, 9)א( ו–10(

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

אגרה 1. לה  נקבעה  שלא  קצוב  לסכום  תביעה  הגשת 
בתוספת זו

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מסכום של 142

לארגון 2. ארגוני-מקצועי  טיפול  דמי  בעניין  תביעה 
קיבוציים,  הסכמים  לחוק  33ז  סעיף  לפי  מעבידים 

התשי"ז-1957

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–355

קופת 3. של  מנהלת  חברה  של  קצוב  לסכום  תביעה 
גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
נגד  מעביד  של  או  התשס"ה-2005,  גמל(,  )קופות 

קופת גמל

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–355

תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, 4.
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  תביעה  או 

התשנ"ד-1994 )להלן - חוק ביטוח בריאות(

 142

שינוי אגרות

שינוי האגרות

ק"ת התשמ"ט, עמ' 473; התש"ף, עמ' 282.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 1294; התש"ף, עמ' 315.  1
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בשקלים חדשים

ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי  5.
לעבודה 

  142

]נוסח 6. )גמלאות(  המדינה  שירות  חוק  לפי  ערעור 
משולב[, התש"ל-1970 )להלן - חוק שירות המדינה 

)גמלאות((

 142

142 ערעור אחר או ערר7.

142  תביעה אחרת8.

71 סכום מזערי בדיון מהיר9. 

142  סכום לניכוי לפי תקנה 105.

בית הדין הארצי לעבודה

לפי11. בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על   ערעור 
סעיף 24)א()2( לחוק

355

לפי 12.  בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על  ערעור 
סעיף 24)א()4( לחוק

177

355ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 13.

יש להשלים לסכום ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור14.
האגרה המשתלמת בעבור 

הגשת הערעור

ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת 15.
או  רשם  של  החלטה  על  ערעור  או  ערעור  רשות 

ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר

177

ידי 16. על  עובדים  העסקת  לחוק   8 סעיף  לפי  ערעור 
קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 

 592

ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית 17.
נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי 
חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו 
ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות(

177

הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 18.
התשי"ד-1954 

592

כללי 

119 בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה19.

48"עשיית תצהיר20.

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-813-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  

17/01/2115:36



קובץ התקנות 9099, ד' בשבט התשפ"א, 17.1.2021  1570

תיקון טעויות

התשע"ט,  ,8152 תקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ט-2019,  העיצובים,   בתקנות 
עמ' 1848, בתוספת הראשונה -  

במקום "herby apply for a design to be granted to me in respect thereof" צריך   )1(
 ;"hereby apply for a design to be granted to me in respect thereof" להיות

 ;"The Design is applied to" צריך להיות "The Design in applied to" במקום  )2(

במקום ")**(P.O.A: General/Individual - attached/to be filed latter" צריך להיות   )3(
 ;"P.O.A: General/Individual - attached/to be filed later )**("

המילים "according to Patents and Designs Ordinance and Regulations" - צריכות   )4(
להימחק.

)חמ 3-5716(

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 
17/01/2115:36


