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(ב) המבקש לא יהיה חייב להתייצב לדיון בבקשה אלא אם כן 
בית המשפט או הרשם הזמין אותו להתייצב."

5.  תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

כ"ו באב התשע"ב (16 באוגוסט 2012)
נאמן (חמ 3-1778)         יעקב 

                שר המשפטים

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012

[נוסח משולב], התשמ"ד- ו–109 לחוק בתי המשפט   108 לפי סעיפים    בתוקף סמכותי 
11984, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984, במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג) בית המשפט או הרשם יכלול בתוך הסכום האמור בתקנת משנה (א) לעניין שכר 
טרחת עורך דין, סכום השווה למס ערך מוסף מקום שבו הזוכה שילם או מחויב לשלם מס 
ערך מוסף לעורך דינו, זולת אם ראה  בית המשפט או הרשם כי הזוכה רשאי לנכות את 

מס התשומות שבשכר טרחת עורך דינו, ובלבד שלא יפסוק סכום כאמור כרכיב נפרד." 

י"ח באלול התשע"ב (5 בספטמבר 2012)
נאמן (חמ 3-1778)        יעקב 

                                         שר המשפטים
__________

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ב, עמ' 21, עמ' 160(1398), עמ' 1318, עמ' 1560 ועמ' 1672.

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (שינויים בתוספת הראשונה 
והשלישית לחוק), התשע"ב-2012

התשמ"א-11981  השבים,  ותקנת  הפלילי  המרשם  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
(להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט 

של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

1. בתוספת הראשונה לחוק - 

(1) בפרט (ד), במקום "חוק השופטים, התשי"ג-1953" יבוא "חוק בתי המשפט [נוסח 
משולב], התשמ"ד-21984" בסופו יבוא "חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-31955, וכן ועדה 
למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט, ולגבי 

בית דין צבאי ובית משפט צבאי - גם מזכיר הוועדות.";

(2) במקום פרט (ד1) יבוא:

המייעצת  הוועדה  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה  שר  המשפטים,  "(ד1) שר 
לעניין נציגי ציבור כמשמעותה בסעיף 16א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-

41969, ומנהל בתי המשפט לעניין סעיפים 10, 11 ו–15 לחוק האמור;".

תחילה

תיקון תקנה 512

תיקון התוספת 
הראשונה לחוק

__________
1 ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

4 ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.


