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3.  

  בתביעות כספיות בלבד( התביעהסכום(: 
_______________ 

4.  

  א)ג( לתקנות סדר הדין האזרחי, 7לפי תקנה ן )יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט ענייסוג
 :4(מזמן לזמן ברשומות מתפרסמתשכפי  1984 -התשמ"ד
 באפשרותך לבחור יותר מסוג עניין אחד) __________________________________________

 והאגרה שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר( באותו התיק,

 

 חסוי קטין      הראשון( בעל הדין)די בציון פרטי  פרטי מגיש התובענה -בעלי הדין .5

 
 ח"פמספר  /מספר זהות שם )פרטי ומשפחה/חברה/מוסד(
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 כתובת טלפוןפר מס

 

 

, האמורות , אם אין בידי מגיש התובענה "מספר זהות" כהגדרתו בתקנות1984-( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"דוא)7בהתאם לתקנה * 

__________________עליו לפרט את הטעמים לכך. לפיכך, אם אין ברשותך מספר זהות, נא פרט:__________________________  

______________________________________________________________________________________________  
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 אחר: .7
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 הודעה בדבר רשימה למילוי טופס פתיחת הליך אזרחי

 1984-לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

 –)להלן  19848-התשמ"דא)ג( לתקנות סדר הדין האזרחי, 7בתוקף סמכותי לפי תקנה 

יש  יום התחילה( –)להלן  (2018ביולי  14)  ב' באב תשע"ח החל ביוםהתקנות(, אני מודיע כי 

לטופס פתיחת הליך אזרחי, בהתאם לסוגי העניין המפורטים ברשימה  4למלא את סעיף 

 שבתוספת להודעה זו.

ההודעה בדבר רשימה למילוי טופס פתיחת הליך אזרחי מיום ז' באב  החל ביום התחילה

 בטלה.  – 9(2017ביולי  30התשע"ז )

 תוספת

 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב'  טור א' 

סוג  מספר
 סוג עניין תיקה שם תיק

 אבעיה אבעיה אב"ע  .1

2.  
 בע"ק

בקשה לאישור 
 בקשה לאישור עיקול עיקול

 בקשה לשחזור תיק בקשה לשחזור תיק בש"ז  .3

4.  
 בת"ת

בקשה לתשלום 
 בקשה לתשלום תכוף תכוף

5.  

 ה"ט
הטרדה מאיימת 

 וצו הגנה

הטרדה לפי חוק מניעת  מניעת הטרדה מאיימת
חוק מניעת  –)להלן  200110-, התשס"במאיימת

 הטרדה מאיימת( 

, למניעת אלימות במשפחהלפי חוק  צו הגנה  .6
חוק למניעת אלימות  –)להלן  199111-התשנ"א

 במשפחה(

7.  

 הגבלים עסקיים ה"ע

 בקשה לאישור הסדר כובל

 בקשה לביטול היתר זמני  .8

 בקשה להיתר זמני  .9

                                                      
  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 8.202

  י"פ התשע"ז, עמ' 9.8092
  ס"ח התשס"ב, עמ' 6. 10

  ס"ח התשנ"א, עמ' 11.138



לחוק  30סעיף לפי בקשה להסדרת פעולות מונופולין   .10
חוק  –)להלן  198812-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

 ההגבלים העסקיים(

 ערר בעניין מיזוג חברות  .11

לחוק ההגבלים  28סעיף לפי ערר על דרישת הממונה   .12
 העסקיים

( לחוק ג)43סעיף לפי ערר על קביעת הממונה   .13
 ההגבלים העסקיים

 15סעיף לפי ערר על החלטת הממונה בעניין פטור   .14
 לחוק ההגבלים העסקיים

או על  ערר על התנגדות הממונה למיזוג חברות  .15
)א( לחוק 22התניית המיזוג בתנאים לפי סעיף 

 ההגבלים העסקיים

)ב( לחוק 22לפי סעיף  ערר על הסכמה למיזוג חברות  .16
 ההגבלים העסקיים

 חרא -ה"ע )הגבלים עסקיים(   .17

18.  

 המרצת פתיחה ה"פ

 אישור הסכם גישור

 בזיון המפקח על המקרקעין  .19

 מחוז(בקשה לחילוט רכוש )פרקליט   .20

 אה לפועלבזיון החלטת רשם ההוצ  .21

 חייאת עמותהאו ה החייאת חברה  .22

 חוק החוסים  .23

 טען ביניים  .24

 הצהרתי  .25

 וףפירוק שית -מקרקעין   .26

 מיטלטלין  .27

)מקרים  לחוק לניהול מוסדות 8 יףסעלפי  צו יציאה  .28
 131952-מיוחדים(, התשי"ב

הרישום בפרט הלאום פסק דין הצהרתי לצורך שינוי   .29
 לארמי

 רישום לאום ודת )גיורים(  .30

                                                      
  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשנ"ח, עמ' 53; התש"ס, עמ' 12.113

  ס"ח התשי"ב, עמ' 13.277



 אחר –ה"פ )המרצת פתיחה(   .31

32.  

 הפ"ב
המרצת פתיחה 

 בוררות

 אישור פסק בורר

 הבהסכמ -אישור פסק בורר   .33

 ביטול פסק בורר  .34

 מינוי בורר, העברת בורר, הוראות לבוררות  .35

36.  

 ו"ע
או ועדת  ועדת ערר

 ערעור

)סייגים  חוק ההתיישבות החקלאיתועדת הכרעה לפי 
 לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, 

 141967-תשכ"זה

נפגעי פעולות התגמולים ללפי חוק  יםועדת ערר  .37
 197015-, התש"לאיבה

לעבודות הנדסה  ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים  .38
 161969-תשכ"טהבנאיות, 

, רכישה(ו  מיסוי מקרקעין )שבחלפי חוק ועדת ערר   .39
 196317-התשכ"ג

חוק להסדר תפיסת מקרקעים לפי  ערעור ועדת   .40
  194918-תש"יהבשעת חירום, 

)תגמולים ושיקום(,  ערעור לפי חוק הנכיםועדת   .41
 חוק הנכים(-)להלן 19]נוסח משולב[ 1959-תשי"טה

חיילים שנספו משפחות ערעור לפי חוק ועדת   .42
 –)להלן  201950-תש"יה)תגמולים ושיקום(,  במערכה

  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה(

-, התשי"דערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאציםועדת   .43
 חוק נכי המלחמה בנאצים( –)להלן  195421

-, התשי"זלפי חוק נכי רדיפות הנאצים יםעררועדת   .44
 חוק נכי רדיפות הנאצים –)להלן  195722

 הגנה-חוק שירות הקבע בצבאלפי ערעור ועדת   .45
  231985-תשמ"ההלישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[, 

                                                      
  ס"ח התשכ"ז, עמ' 14.108
  ס"ח התש"ל, עמ' 15.126

  ס"ח התשכ"ט, עמ' 218. 16
  ס"ח התשכ"ג, עמ' 17.156

  ס"ח התש"י, עמ' 1. 18
  ס"ח התשי"ט, עמ' 276. 19

  ס"ח התש"י, עמ' 162. 20
  ס"ח התשי"ד, עמ' 76. 21
  ס"ח התשי"ז, עמ' 22.163

  ס"ח התשמ"ה, עמ' 23.142



באנשים עם ערר לפי חוק הסעד )טיפול ועדת   .46
 196924-, התשכ"ט(התפתחותית-מוגבלות שכלית

, ערר לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(ועדת   .47
 196225-התשכ"ב

)כביש ארצי לישראל(,  ערר לפי חוק כביש אגרהועדת   .48
 199526-התשנ"ה

)הגבלות ועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור   .49
 196927-תשכ"טהלאחר פרישה(, 

 198928-, התש"ןחוק ביטוח נפגעי חיסוןועדה לפי   .50
 חוק ביטוח נפגעי חיסון( -)להלן 

 חרא -ו"ע )ועדת ערעור/ערר(   .51

 חוזה אחיד חוזה אחיד ח"א  .52

 חיקור דין חיקור דין אזרחי חד"א  .53

54.  

 חה"ע

חוק  בקשה לפי
הגנה על עדים 

 292008-, התשס"טהגנה על עדיםלחוק  )חה"ע(

55.  
 נע"ד

ניהול רכושם של 
 נעדרים או שבויים

 לא התנגדותבניהול רכושם של נעדרים או שבויים 

 ניהול רכושם של נעדרים או שבויים עם התנגדות  .56

57.  

 ערעור אזרחי ע"א

 ל החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחהרעור עע
 הטרדה מאיימתאו חוק מניעת 

 בית משפט לעניינים מקומיים על החלטת ערעור   .58

 ערעור על החלטת נשיא שלום להעברת תיק   .59

 נזקקות החלטה בענין ערעור על   .60

 רכבה -בית משפט השלום החלטת ערעור על   .61

 ן יחידד -בית משפט השלום החלטת ערעור על   .62

 ערעור בחירות  ערעור בחירות ע"ב  .63

החלטת ערעור על  עב"י  .64
 בית דין למשמעת

של לשכת עורכי  בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 
 הדין

                                                      
  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132. 24

  ס"ח התשכ"ב, עמ' 25.96
  ס"ח התשנ"ה, עמ' 26.490
  ס"ח התשכ"ט, עמ' 27.144

  ס"ח התש"ן, עמ' 28.17
  ס"ח התשס"ט, עמ' 29.98



של עובדי  בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 
 המדינה

של רשויות  בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 
 מקומיות

של רשם  בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 
 הפטנטים

 אחר –ערעןר על החלטת בית דין למשמעת 

65.  

 ע"ו
 החלטת ערעור על

 ועדה

ועדה לזכויות מטפחים זני ערעור על החלטת הו
, צמחים זני של מטפחים זכותצמחים לפי חוק 

  .66 197330-"גהתשל

חוק שירות הקבע על החלטת ועדת ערעור לפי ערעור   .67
הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[, -בצבא

 311985-תשמ"הה

משמעת לפי חוק חוקרים הועדת ערעור על החלטת   .68
 197232-, התשל"בפרטיים ושירותי שמירה

  הוועדה לפי חוק הנכיםהחלטת ערעור על   .69

חיילים משפחות הוועדה לפי חוק החלטת ערעור על   .70
  שנספו במערכה

 ועדה פסיכיאטרית החלטת ערעור על   .71

 ועדה רפואית עליונה החלטת ערעור על   .72

 נכי רדיפות הנאצים חוק לפי הועדהחלטת ערעור על   .73

מלחמה הנכי  ה לפי חוקועד החלטתערעור על   .74
 בנאצים

ועדת הזכאות לפי חוק יישום החלטת ערעור על   .75
 200533-, התשס"התכנית ההתנתקות

לפי חוק ביטוח נפגעי על החלטת הוועדה ר עוער  .76
 חיסון

 על החלטות ועדות אחרות המוקמות לפי חוקערעור   .77

 עח"ק  .78
ערר על פי חוק 

 195934-, התשי"טערר על פי חוק המים המים

 (1נות מס )ש -ערעור מס הכנסה  ערעור מיסים ע"מ  .79

                                                      
  ס"ח התשל"ג, עמ' 30.272

  ס"ח התשמ"ה, עמ' 31.142
  ס"ח התשל"ב, עמ' 90. 32

  ס"ח התשס"ח, עמ' 33.142
  ס"ח התשי"ט, עמ' 34.169



 (2נות מס )ש -ערעור מס הכנסה   .80

 (3נות מס )ש -ערעור מס הכנסה   .81
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194.  

תיק אזרחי בסדר 
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203.  
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1.  
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 בקשה להכרזת בר אימוץ  .2

 בקשה למתן צו אימוץ  .3

 צו הורותבקשה למתן   .4

( לחוק אימוץ ילדים, ג)12בקשה לפי סעיף   .5
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 אחר -אמ"ץ )אימוץ(   .6

7.  
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14.  
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 ותמזונ -אכיפת פסק חוץ 
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 בקשה לאישור עיקול בקשה לאישור עיקול בע"ק  .16
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18.  
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  מאיימת
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 חיקור דין משפחה חיקור דין משפחה חד"מ  .22

23.  
 יישוב סכסוך י"ס
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25.  

 ערעור משפחה עמ"ש
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 ערעור בעניין אימוץ אימוץערעור משפחה  עמ"צ  .31

32.  

 ערעור על החלטת רשם ע"ר
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 ערעור על החלטת רשם הזוגיות  .35
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37.  
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על החלטה שעניינה פטור מאגרה רשות ערעור 
 רבוןיעאו מ

 רשות ערעור משפחה  .38

ים בעניינים שבין יעל החלטת בינ ערעוררשות   .39
 בני זוג
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41.  
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  ביטול פסק בורר  .42

 בורר, העברת בורר, הוראות לבוררותמינוי   .43
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45.  
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 קצובתביעה כספית לסכום כסף בלתי   .57

 תביעה כספית לסכום כסף קצוב  .58

 תביעה כספית ורכושית  .59

כספית לסכום כסף קצוב בין בני זוג  תביעה  .60
 תביעה שאינה הזוג בני בין מהקשר שנובעת

  לתקנות אגרות משפחה לתוספת 5 פרט לפי
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 מהות בהסכמהיאאו ל תביעה לאבהות  .62
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 למזונות ומדורתביעה   .63

 תביעה רכושית  .64

 תביעה רכושית בין בני זוג  .65

 אחר -תמ"ש )תיק משפחה(   .66

 תביעת נזקקות תביעת נזקקות תנ"ז  .67

68.  

 תיק עזבונות ת"ע

 בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

 הוכחת מוות  .69

 הוכחת צוואה  .70

 הצהרת מוות  .71

 לצו קיום צוואהאו  התנגדות לצו ירושה  .72

 מזונות מן העיזבון  .73
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 עשיית צוואה בפני רשות  .75
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 561965-ה, התשכ"הלחוק הירוש 25סעיף 

 אחר -ת"ע )תיק עזבונות(  .79
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