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 ועד היום. 3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים שהוגשו בתקופה מיום  ./
 3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים ששולמה עליהם אגרה בתקופה מיום  ..

 ועד היום.
מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .0

 ועד היום. 3/5..8.0
האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום מספר ההליכים  .6

 ועד היום, בהם המדינה ומוסדותיה היו בהם צד. 3/5..8.0
ועד היום, שהוגשו על ידי  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים האזרחיים מיום  .8

 המדינה ומוסדותיה.
תקופה מיום מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב ב .4

 ועד היום, בהם המוסד לביטוח לאומי היה צד. 3/5..8.0
ועד היום, שהוגשו על ידי המוסד  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .6

 לביטוח לאומי.
מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .5

 כללי היה צד.ועד היום, בהם האפוטרופוס ה 3/5..8.0
ועד היום, שהוגשו על ידי  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .9

 האפוטרופוס הכללי.
מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .3/

 ועד היום, בהם בנק היה צד. 3/5..8.0
 היום, שהוגשו על ידי בנקים. ועד 3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .//
מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  ../

 ועד היום, בהם חברת ביטוח הייתה צד. 3/5..8.0
ועד היום, שהוגשו על ידי חברות  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .0/

 ביטוח.
ים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלוי .6/

 ועד היום, בהם אחד הצדדים יוצג על ידי הסיוע המשפטי. 3/5..8.0
ועד היום, שהוגשו על ידי מי  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .8/

 שמיוצגים על ידי הסיוע המשפטי.
לב בתקופה מיום מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל ש .4/

ועד היום, בהם אחד ניתן פטור מאגרה על ידי בית המשפט מטעמים של חוסר  3/5..8.0
 יכולת כלכלית.

ועד היום, שהוגשו על ידי מי  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .6/
 .שקיבל פטור מאגרה מבית המשפט מטעמים של חוסר יכולת כלכלית

ועד היום, שהוגשו על ידי  3/5..8.0כים אזרחיים מיום מספר הבקשות בכתב בהלי .5/
 .באותם תיקים התובעים

ועד היום, שהוגשו על ידי  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .9/
 .באותם תיקים הנתבעים

מספר מייצגים שונים )עורכי דין( שייצגו בהליכים אזרחיים נתבעים, בתיקים שהיו  .3.
 ועד היום. 3/5..8.0תלויים מיום 

שהיו פטורות ועד היום,  3/5..8.0מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  ./.
 .מתשלום אגרה

 .ועד היום 3/5..8.0מיום שהוגשו אזרחיים  בכתב בהליכים ההודעותמספר  ...

 ועד היום. 3/5..8.0מיום שהוגשו מספר בקשות באמצעות המזכירות בהליכים אזרחיים  .0.

מספר ההודעות ו1או הבקשות המוסכמות שהוגשו בתיקים בהם המדינה ו1או הביטוח  .6.
המדינה ו1או ב"כ הלאומי ו1או האפוטרופוס הכללי הם צד להליכים, ואשר הוגשו על ידי 

 ועד היום. 3/5..8.0הביטוח הלאומי ו1או האפוטרופוס הכללי מיום 
ועד ליום  4/././מיום מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים שהוגשו בתקופה  .8.

6.0..3/5. 
 4/././מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .4.

 .3/5..6.0ועד ליום 
 4/././מיום מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה  .6.

 , בהם המדינה ומוסדותיה היו בהם צד.3/5..6.0ועד ליום 
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, שהוגשו על 3/5..6.0ועד ליום  4/././פר הבקשות בכתב בהליכים האזרחיים מיום מס .5.
 ידי המדינה ומוסדותיה.

 4/././מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .9.
 , בהם המוסד לביטוח לאומי היה צד.3/5..6.0ועד ליום 

, שהוגשו על ידי 3/5..6.0ועד ליום  4/././מיום מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים  .03
 המוסד לביטוח לאומי.

 4/././מיום  מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה ./0
 , בהם האפוטרופוס הכללי היה צד.3/5..6.0ועד ליום 

גשו על ידי , שהו3/5..6.0ועד ליום  4/././מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  ..0
 האפוטרופוס הכללי.

 4/././מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .00
 , בהם בנק היה צד.3/5..6.0ועד ליום 

, שהוגשו על ידי 3/5..6.0ועד ליום  4/././מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .06
 בנקים.

 4/././ים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלוי .08
 , בהם חברת ביטוח הייתה צד.3/5..6.0ועד ליום 

, שהוגשו על ידי 3/5..6.0ועד ליום  4/././מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .04
 חברות ביטוח.

 4/././מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .06
 , בהם אחד הצדדים יוצג על ידי הסיוע המשפטי.3/5..6.0ועד ליום 

, שהוגשו על ידי 3/5..6.0ועד ליום  4/././מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .05
 מי שמיוצגים על ידי הסיוע המשפטי.

 4/././מספר ההליכים האזרחיים שהיו תלויים בפני בתי המשפט בכל שלב בתקופה מיום  .09
, בהם אחד ניתן פטור מאגרה על ידי בית המשפט מטעמים של חוסר 3/5..6.0ועד ליום 

 יכולת כלכלית.
, שהוגשו על 3/5..6.0ועד ליום  4/././מיום  מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מ .63

 ידי מי שקיבל פטור מאגרה מבית המשפט מטעמים של חוסר יכולת כלכלית.
 .3/5..6.0ועד ליום  4/././מיום וגשו שהמספר ההודעות בכתב בהליכים אזרחיים  ./6
ועד ליום  4/././מיום שהוגשו מספר בקשות באמצעות המזכירות בהליכים אזרחיים  ..6

6.0..3/5. 
מספר ההודעות ו1או הבקשות המוסכמות שהוגשו בתיקים בהם המדינה ו1או הביטוח  .60

ה ו1או הלאומי ו1או האפוטרופוס הכללי הם צד להליכים, ואשר הוגשו על ידי המדינ
 .3/5..6.0ועד ליום  4/././הביטוח הלאומי ו1או האפוטרופוס הכללי מיום 

, שהוגשו על ידי 3/5..6.0ועד ליום  4/././מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .66
 .באותם תיקים התובעים

, שהוגשו על ידי 3/5..6.0ועד ליום  4/././מספר הבקשות בכתב בהליכים אזרחיים מיום  .68
 ים.הנתבע

מספר מייצגים שונים )עורכי דין( שייצגו בהליכים אזרחיים נתבעים, בתיקים שהיו  .64
 .3/5..6.0ועד ליום  4/././תלויים מיום 

, ומיום זה עד היום. ככל שחל 3/5..6.0עד ליום  3/4.././פילוח הבקשות שהוגשו, מיום  .66
והפילוח יהא בכל במועד מסוים שינוי בקידוד ו1או בפילוח בנט המשפט, אבקש שהפירוט 

 תקופה של קידוד שונה, באופן נפרד.
ועד היום, האם שולמו  3/5..6.0, מיום 66פירוט לגבי כל קידוד ו1או פילוח האמור בסעיף  .65

 באותו  קידוד או פילוח אגרות, ובאיזה היקף.
ועד יום  3/4.././מספר הבקשות שהוגשו ביחס לפטור מאגרות באופן כללי, מיום  .69

ום זה ועד היום, בתיקים אזרחיים, ומספר הבקשות שהתקבלו באופן מלא , ומי3/5..6.0
 או באופן חלקי.

, ומספר 3/5..6.0מספר הבקשות שהוגשו באופן ספציפי לפטור מאגרות של בקשות, מיום  .83
 הבקשות שהתקבלו.
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