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 הודעה בדבר רשימה למילוי טופס פתיחת הליך אזרחי

 1984-לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

 –)להלן  19848-הדין האזרחי, התשמ"ד רא)ג( לתקנות סד7בתוקף סמכותי לפי תקנה 

לטופס פתיחת הליך אזרחי, בהתאם לסוגי  4התקנות(, אני מודיע כי יש למלא את סעיף 

 העניין המפורטים ברשימה שבתוספת להודעה זו.

 בטלה. – 9ההודעה בדבר רשימות לשימוש במשרד בית משפט שבו מופעלת מערכת ממוכנת

 תוספת

 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב'  טור א' 
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חוק מניעת  –)להלן  200110-, התשס"במאיימת
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 חוק ההגבלים העסקיים( –)להלן  198812
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 המרצת פתיחה ה"פ

 אישור הסכם גישור

 בזיון המפקח על המקרקעין 19

 בקשה לחילוט רכוש )פרקליט מחוז( 20

 אה לפועלבזיון החלטת רשם ההוצ 21

 חייאת עמותהאו ה החייאת חברה 22

 חוק החוסים 23

 טען ביניים 24

 הצהרתי 25

 פירוק שיתוף - מקרקעין 26

 מיטלטלין 27
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נפגעי פעולות התגמולים ללפי חוק  יםועדת ערר 35
 197015-, התש"לאיבה
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, ערר לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(ועדת  44
 196924-התשכ"ט

, ערר לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(ועדת  45
 196225-התשכ"ב
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משמעת לפי חוק הועדת ערעור על החלטת  66
-, התשל"בחוקרים פרטיים ושירותי שמירה
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 הוועדה לפי חוק הנכיםהחלטת ערעור על  67
]נוסח  1959-תשי"טה)תגמולים ושיקום(, 

 33משולב[

משפחות הוועדה לפי חוק החלטת ערעור על  68
)תגמולים ושיקום(,  חיילים שנספו במערכה

  341950-תש"יה
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ועדת הזכאות לפי חוק החלטת ערעור על  72
 200535-, התשס"היישום תכנית ההתנתקות

לפי חוק ביטוח נפגעי על החלטת הוועדה ר עוער 73
 חיסון

ערעור על החלטות ועדות אחרות המוקמות לפי  74
 חוק

 195936-, התשי"טערר על פי חוק המים ערר על פי חוק המים עח"ק 75

76 

 ערעור מיסים ע"מ

 (1שנות מס ) -ערעור מס הכנסה 

 (2שנות מס ) -ערעור מס הכנסה  77

 (3שנות מס ) -הכנסה ערעור מס  78

 (4שנות מס ) -ערעור מס הכנסה  79

 (5שנות מס ) -ערעור מס הכנסה  80

 (6שנות מס ) -ערעור מס הכנסה  81

 (7שנות מס ) -ערעור מס הכנסה  82

 (1שנות מס ) -ערעור מע"מ  83
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 (5שנות מס ) -ערעור מע"מ  87

 (6שנות מס ) -ערעור מע"מ  88

 (7שנות מס ) -ערעור מע"מ  89

 ערעור על מס רכוש 90

91 
 עמ"ח

ערעור לפי חוק חיילים 
 שנספו במערכה

 ערעור לפי חוק חיילים שנספו במערכה
 371950-תש"יה)תגמולים ושיקום(, 

92 

 עמל"ע

ערעור על בית דין 
משמעתי של לשכת עורכי 

 משמעתי של לשכת עורכי דין ת דיןערעור על בי דין

93 

 עמר"מ

ערעור על בית דין 
משמעתי של רשויות 

 מקומיות
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