
 רשומות

 קובץ התקנות
 ט״ו בסיון התשס״א 6108 6 ביוני 2001

 עמוד
 צו הסדרים במשק המדינה (שיעור תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית

 חולים ציבורי כללי), התשם־א-2001 836
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם)

 (תיקון), התשס״א-2001 837
 צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו

 בשואה), התשס״א-2001 837
 קביעת מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(קביעת משכורת בסיסית והוצאות

 אש״ל)(תיקון), התשס״א-2001 838
 תקנות רשות השידור(אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה)(הוראת שעה), התשם״א- 2001 841
 צו התכנון והבניה (לב השרון), התשס״א-2001 842
 צו התכנון והבניה (שרונים), התשס״א-2001 842
 הודעת בית המשפט לעניני משפחה(אגרות), התשם״א-2001 843
 הודעת בית משפט(אגרות), התשם״א-2001 844

 תיקון טעות



 צו ההסדרים במשק המדינה (שיעור תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה
 במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התשס״א-ו200

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 27(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה להשגת
 יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ״ט-999ו' (להלן - החוק),

 אנו מצווים לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״בית חולים״ - בית חולים ציבורי כללי כהגדרתו בסעיף 27(א) לחוק;

 ״שיעור התוספת לקופה״ - כהגדרתה בסעיף 27(ג) לחוק;

 ״תקרת הצריכה הבסיסית״ - תקרת צריכה בסיסית פרטנית במחיר מלא כהגדרתה בסעיף
 27(א) לחוק.

 קביעת שיעור 2. שיעור התוספת לקופה, לשנת 2001 לענין צריבת שירותי בריאות בידי הקופה בבתי
ה חולים (בלא פיתוח שירותים), יהיה כמפורט להלן: פ ו ק ת ל פ ס ו ת  ה

 (ו) קופת חולים כללית - 0.71%-;

 (2) קופת חולים מכבי - 4.93%;

 (3) קופת חולים מאוחדת - 4.08%;

 (4) קופת חולים לאומית - 2.56%.

 קביעת שיעורי 3. (א) שיעורי התוספת לתקרת הצריכה לבית חולים, במחיר מלא בשל מיטות אשפוז
ת נוספות שאושרו לו בשנת 2001 והשלמת תקרת הצריכה לבית החולים במחיר מלא בשל י ב 1 ת ל פ ס ץ י  ה

 חולים י

 מיטות אשפוז נוספות שאושרו לו לשנת 2000, יהיו במפורט להלן:

 (ו) איבילוב - 0.30%;

 (2) פוריה - 2.01%;

 (3) ברזילי - 0.170/0;

 (4) נהריה - 1.01%;

 (5) הלל יפה - 0.34%;

 (6) וולפסון - 0.27%;

 (7) לניאדו - 0.05%;

 (8) מאיר - 2.28%-,

 (9) רבין - 0.53%;

 (10) םורוקה - 0.21%;

 (וו) העמק (עפולה) - 8.32%;

 (12) קפלן - 3.71%.
 (ב) שיעור התוספת הנקוב בסעיף קטן(א) יחול באופן יחסי לשיעור התוספת לקופה

 שנקבע לכל קופת חולים בסעיף 2 כמפורט להלן:
 (ו) קופת חולים כללית - 63.98%;

 סייח התשנ״ט, עמי 90: התש־ס, עמי 69: התשס״א, עמי 229.
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 (2) קופת חולים מכבי - 17.12%;

 (3) קופת חולים מאוחדת - 8.36%;

 (4) קופת חולים לאומיא - 10.540/0.

ב שו  4. תקרת הצריבה לקופת חולים במחיר מלא תחושב - אופן חי

 (1) בבית חולים שלא נקבעה לו תוספת לפי סעיף 3 - לפי תקרת הצריבה הבסיסית
 בצירוף שיעור התוספת שנקבע לקופה בסעיף 2;

 (2) בבית חולים שנקבעה לו תוספת לפי סעיף 3 - באמור בפסקה (1) ובתוספת
 מכפלה של תקרת הצריכה הבסיסית בשיעור היחס שנקבעו לכל קופה לפי הענין,

 בסעיף 3(ב), כשהיא מוכפלת, בשיעור התוספת לבית החולים לפי סעיף 3(א).

 ד בסיון התשס״א (29 במאי 2001)
 (חמ 3-2768)

ם ו ל ש ן ב ל י ן ם ה ד ם י ס  נ
 שר הבריאות שר האוצר

 עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם
 תכשירי מרשם)(תיקון), התשס״א- 2001

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(אץו)לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-
 1996' (להלן - החוק), ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13(א) לחוק, אנו

 מצווים לאמור:

 ו. בסעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תיקון סעיף 5
 תכשירי מרשם), התשם׳׳א-ו2200, במקום ״י׳ בסיון התשס״א(ו ביוני 2001)״ יבוא ״י״ד באלול

 התשס״א (2 בספטמבר 2001)״.

 א׳ בסיון התשם״א (23 במאי 2001)
 (חמ 3-2722)

ן ה ד ם י ם ם נ ו ל ש ן ב ל י  ס
 שר האוצר שר הבריאות

 ם״ח התשנ״ו, עמי 92ו.
 ג ק״ת התשס״א, עמי 412.

 צו מס הכנסה (פטור ממם על פיצויים מממשלת ערפת לתושבי ישראל
 שהוריהם נרצחו בשואה), התשם״א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת מם הכנסה', אני מצווה לאמור:

 ו. בצו זה, ״פיצויים מממשלת צרפת״ - פיצויים ליתומים שהוריהם נרצחו בשואה, הגדרות
 המתקבלים בישראל מממשלת צרפת על פי החלטת ממשלת צרפת מיום י׳ בתמוז
 התש״ם (13 ביולי 2000), ובלבד שאינם חייבים במס מכוח דין בצרפת, למעט פיצויים
 באמור שאינם חייבים במם בצרפת מכוח אמנה למניעת כפל מם בין מדינת ישראל לבין

 צרפת.

ש 6, עמי 120. ד נת ישר<ול, נוסח ח י ני מד  י די
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 פטור 2. תושב ישראל המקבל פיצויים מממשלת צרפת, פטור עליהם ממס.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה לגבי פיצויים שהתקבלו ביום י׳ בתמוז התש׳׳ס (13 ביולי 2000)

 ואילך.

 כ״ט באייר התשם״א (22 במאי 2001)
ם ו ל  (חמ 3-199) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

 קביעת מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת
 בסיסית והוצאות אש״ל)(תיקון), התשס״א-2001

 בתוקף םמכ1תי לפי סעיף 1 לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ),
 התשמ״ב-982ו', אני קובע לאמור:

 תיקון התוספת 1. (א) בחלק ד׳ בתוספת לקביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)

 (קביעת משבורת בסיסית והוצאות אש״ל), התשנ״ב-1992ג (להלן - התוספת), הטור מ־
 1.1.2000 ואילך - יימחק.

 (ב) אחרי חלק ד׳ לתוספת יבוא:

 ״חלק ה׳

 מ־00.ו.1 ועד
 31.12.00* מ־ו200.ו.1 ו;<1ילך•

 המדינה משכורת בסיסית משכורת בסיסית סוג המטבע
 אוזבקיסטן 3,120 3,200 דולר

 אוסטריה 45,880 48,160 שילינג
 אוסטרליה 3,120 3,200 דולר
 אוקראינה 3,192 3,280 דולר
 אורוגואי 3,680 3,680 דולר
 אזרביג׳אן 3,120 3,200 דולר

 איטליה 6,520,000 6,920,000 לירטה
 אינדונזיה 3,192 3,192 דולר
 איי מרשל 3,040 3,040 דולר

 אירלנד 2,520 2,640 לירה אירית
 אל סלואדור 3,040 3,120 דולר
 אנגולה 3,360 3,360 דולר
 אקואדור 3,040 3,120 דולר
 ארגנטינה 3,600 3,680 דולר
 ארה״ב של אמריקה״ 3,456 3,572 דולר
 אריתריאה 3,120 3,120 דולר
 אתיופיה 3,264 3,264 דולר

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1322.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 999: התשנ״ח, עמי 1111: התש״ס, עמי 699.
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 31.12.00* מ־ 1.2001.ו ואילך*

 המדינה משכורת בסיסית משבורת בסיסית סוג המטבע

 בולגריה 3,120 3,120 דולר
 בוליביה 3,040 3,120 דולר
 ביילורוס 3,120 3,120 דולר

 בלגיה 142,400 עד 31.5
 149,280 מ־6.ו 149,280 פרנק בלגי

 ברזיל 3,520 3,520 דולר
 בריטניה 2,576 2,576 לירה שטרלינג

 גאבון 3,040 3,040 דולר
 גאנה 3,040 3,040 דולר
 גואטמלה 3,120 3,120 דולר
 גינאה 3,040 3,040 דולר
 ג׳מאיקה 3,040 3,040 דולר
 גרוזיה 20ו,3 3,120 דולר

 גרמניה 6,400 6,624 מרק גרמני
 דנמרק 27,264 עד 31.5

 28,536 מ־6.ו 28,536 כתר דני
 דרום אפריקה 3,040 3,120 דולר
 האיטי 3,040 3,040 דולר
 הורו 3,120 3,120 דולר

 הולנד 7,600 7,600 פלורין
 הונג־קונג 27,920 עד 31.5

 29,160 מ־1.6 29,160 דולר הונג־קונגי
 הונגריה 3,120 3,120 דולר
 הונדורס 2,960 3,040 דולר
 הרפובליקה הדומיניקנית 3,264 3,320 דולר

 הרפובליקה הדמוקרטית
 של קונגו וזאיר 3,480 3,600 דולר
 וייאטנם 3,120 3,200 דולר
 ונצואלה 3,160 3,360 דולר
 זימבבואה 3,040 3,120 דולר

 חוף השנהב 2,032,000 עד 31.5
 2,140,000 מ־1.6 2,196,000 פרנק אפריקאי

 טאיוון 3,520 3,520 דולר
 טוגו 3,040 3,040 דולר
 טונגה 3,040 3,040 דולר
 טוניסיה 3,120 3,200 דולר
 טנזניה 3,040 3,040 דולר
 טרינידד וטובגו 3,040 3,040 דולר
 יוון 3,272 3,272 דולר

 יפן 588,000 588,000 יאן
 ירדן 3,120 3,200 דולר
 לטביה 92ו,3 3,280 דולר

 קובץ התקנות 6108, ט״ו בםיון התשם״א, 6.6.2001



 מ־1.00.ו ועד
 31.12.00* מ־01ס1.1.2 ואילך•

 המדינה משבורת בסיסית משכורת בסיסית סוג המטבע
 ליבריה 3,040 3,040 דולר
 לסוטו 3,040 3,040 דולר
 מאוריטניה 3,264 3,264 דולר
 מולדביה 3,040 3,040 דולר
 מאלווי 2,960 3,200 דולר
 מיאנמר (בורמה) 3,120 3,120 דולר

 מלטה 3,040 3,040 לירה מלטזית
 מצרים 3,120 3,200 דולר
 מקסיקו 3,120 3,200 דולר
 מרוקו 3,120 3,200 דולר

 נורבגיה 29,232 30,640 כתר נורווגי
 ניגריה 3,280 3,260 דולר
 ניו זילנד 3,120 3,200 דולר
 נפאל 3,040 3,120 דולר
 סווזילנד 2,960 3,120 דולר
 סין 3,232 3,232 דולר
 סינגפור 3,944 3,944 דולר
 סמואה 3,040 3,040 דולר

 סנגל 2,032,000 2,140,000 פרנק אפריקאי
 סנטה לוצ׳יה 3,040 3,040 דולר
 ספרד 540,000 552,000 פזטה
 סרביה-מונטנגרו 3,040 3,120 דולר
 סדי לנקה 3,040 3,040 דולר
 עומן 3,224 3,224 דולר
 פולין 3,136 3,200 דולר

 פורטוגל 618,800 660,000 אסקודה
 פיג׳י 3,040 3,040 דולר
 פיליפינים 3,120 3,120 דולר

 פינלנד 19,680 20,160 מרק פיני
 פנמה 3,040 3,120 דולר
 פפואה 3,040 3,040 דולר
 פרגואי 3,120 3,200 דולר
 פרו 3,120 3,200 דולר
 צ׳ילה 3,280 3,440 דולר
 צ׳כיה 3,120 3,120 דולר

 צרפת 23,720 23,720 פרנק צרפתי
 קולומביה 3,192 3,192 דולר
 קונגו ברזאוויל 3,040 3,040 דולר
 קוסטה ריקה 3,120 3,200 דולר
 קוריאה 3,200 3,200 דולר
 קזחסטן 3,272 3,272 דולר

 קהיליה מרכז
 אפריקנית 3,040 3,040 דולר
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 מ־ו200.ו.ו ואילך•
עד  מ־1.00.ו ו

 2.00 י.ו ג׳

רת בסיסית סוג המטבע רת בסיסית משבו נה משכו  המדי

 דולר
 פרנק אפריקאי

 דולר
 דולר

 לירה קפריסאית
 דולר
 דולר

 כתר שוודי
 פרנק שוויצרי

 דולר
 דולר
 דולר

3,280 
2,140,000 

3,120 
3,424 
1,880 
3,200 
3,280 

32,760 
6,504 
3,160 
3,200 
3,040 

3,280 
2,032,000 

3,120 
3,424 
1,720 
3,120 
3,200 

 29,960 עד 31.5
 31,200 מ־1.6

6,192 
3,080 
3,120 
3,040 

 קטר
 קמרון
 קנדה
 קניה

 קפריסין
 רומניה
 רוסיה

 שוודיה

 שוויץ
 תאילנד
 תורכיה

 כל מדינה אחרת

. נה כלשהי ן לגבי מדי י ו  • או תקופה אחרת כפי שצ

ת בארה״ב.־ ו נ י  י• כל המד

 2. תחילתה של קביעה זו מיום כ״ג בטבת התש״ס (ו בינואר 2000). תחילה

 כ״ח באייר התשס״א (21 במאי 2001)
ם ו ל  >חמ 1588-ג) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

 תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה),
 התשם״א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשב״ה-965ו', ובהמלצת
 הועד המנהל, אני מתקינה תקנות אלה:

ראת שעה  1. על אף האמור בתקנה 3 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), הו
, יראו לשנת הכספים 2001 כאילו באותה תקנה -  התשמ״א-ו198ג

 (1) בתקנת משנה (ב) -

 (א) בפסקה(1), במקום ״ביום 1 בינואר״, פעמיים, נאמר ״ביום 6 ביוני״, ובמקום
 ״ביום ו ביולי״ נאמר ״ביום 1 באוגוסט״:

, במקום ״ב־ו בפברואר, ב־ו במרס,״ נאמר ״ב־6 ביוני, ב־1 ^ 2  (ב) בפסקה (
 ביולי״, ולגבי האגרה המוקטנת הנדונה באותה פסקה, במקום ״1 בינואר״ נאמר

 ״6 ביוני״;

 (ג) בפסקה (2ץב), במקום ״ב־1 בפברואר וב־1 במרס״ נאמר ״ב־6 ביוני וב־ו
 ביולי״;

 ס־ח התשב״ה, עמי 106.
 ק־ת התשמ״א, עמי 447; התשנ״ה, עמי 427.
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 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״ער 28 בפברואר״ נאמר ״עד 30 ביוני״.

 י״ד בםיון התשס״א (5 ביוני 2001)
ה א י צ י ק י ל  (חמ ג1ג-3) ד

 השרה הממונה על ביצוע חוק רשות השידור

 צו התכנון והבניה (לב השרון), התשם״א-ו200

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-905ו', ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 קביעת מרחב ו. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון

י מקומי לב השרון(להלן - מרחב התכנון המקומי). מ ו ק י מ ו נ כ  ת

 גבולות מרחב 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו בחול בתשריט הערוך בקנה

 התכנון המקומי מידה 1:10,000 והחתום בירי ביום א׳ באייר התשס״א (24 באפריל 2001) והם כוללים את

 תחום המועצה האזורית לב השרון.

 הפקדת עותקים 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקרים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי

ט הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב  של התשרי

 השרון וכל מעוניין רשאי לעיין בה• בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ביטול 4. צו התכנון והבניה (לב השרון), התשנ״ד-21994 - בטל.

 תחילה 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

ת מעבר 6. דיון או פעולה אחרת שהחל בהם מוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה, בענין הנוגע ו ר*  הו

 לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון
 המקומי.

 א׳ באייר התשס״א (24 באפריל 2001)
י ש ו י ה י ל  (חמ 13 ו ו—3) א

 שר הפנים

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 1156; התשנ״ח, עמי 1014.

 צו התכנון והבניה (שרונים), התשס״א-2001
, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 קביעת מרחב 1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון

י מקומי שרונים (להלן - מרחב התכנון המקומי). מ ו ק ו מ י נ כ  ת

 סייח התשב״ה, עמי 107.
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 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה גבולות מרחב
ן המקומי ת התכנו • א , ל ! ם ^ ה ) ן 2 0 0 ל ן ו ר פ ^ 2 ב 4  מידה 0,000 ו: ו והחתום בידי ביום א׳ באייר התשס״א (

 תחומי המועצות המקומיות: אבן יהודה, בפר יונה, קדימה, פרדסיה, תל־מונד, אליכין,
 צורן.

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקדת עותקים
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים ובל •מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 4. צו התכנון והבניה (שרונים), התשנ״ה-995ו2 - בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

ל התשריט  ש

 ביטול

 תחילה

 6. דיון או פעולה אחרת שהחל בהם מוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה, בענין הנוגע הוראות מעבר
 לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון

 המקומי.

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 א׳ באייר התשס״א (24 באפריל 2001)
 (חמ בוזו—3)

 ק״ת התשנ״ה, עמי 1414.

י האגרות נו  שי

 הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשס״א-2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ״ו-
 1995ו (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2001, לעומת המרד שפורסם בחודש נובמבר
 999ו, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות, החל ביום י׳ בתמוז התשס״א (ו ביולי

 2001), כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 1% מהסכום
 הנתבע כערכו

 ולא פחות מ־369

 ״תוספת ראשונה
 (תקנות 2(א) ו־(4»

2,205 

739 
758 

 ו. תביעה לסכום כסף קצוב

 2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה
 לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רבוש

 ולמתן חשבונות, יהיו מספר הםעדים ומספט פריטי הרכוש אשר יהיו
 3. בוטל

 4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
 4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

843 

 ק״ת התשנ״ו, עמי 8; התשנ״ח, עמי 1293; התש״ט, עמי 215.
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 4ב. בקשה למינוי מנהל עזבון 758

 5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגרלה, הפחתה או ביטול,
 הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העזבון

 או מן היורשיםזכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 82ו

 6. בל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה

 ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 369

 7. בקשת בכתב 182

 8. עשיית צוואה בפני שופט 391

 9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 391

 10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן
 פסק הרין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 22

 11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.99 לבל עמוד

 12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה
 כמשמעותו בחוק הירושה 391

 תוספת שניה
 (תקנות 2(א) ו־4(א»

 בשקלים חדשים

 אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים
 לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 55״

 א׳ בסיון התשס״א (23 במאי 2001)
ט פ ו , ש ל ב ר ן א  >חמ 3-2659) ד

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 הודעת בית משפט (אגרות), התשס״א-2001
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2ו(ד) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח-987ו' (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

י האגרות ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2001, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר נו  שי

 1999, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות, החל ביום י׳ בתמוז התשס״א
 (1 ביולי 2001) כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2א)

 בשקלים חדשים

 1. הגשת ערעור בבית המשפט העליון 2,261

 י ק״ת התשמ״ח, עמי 221(316); התש״ס עמי 217.
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 בשקלים חדשים

 2. (א) הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור

 על החלטת הרשם(למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק) 758

 (ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 380

 (ג) הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר 380

 3. הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:

 2.5% מהסכום
 הנתבע כערכו בעת
 הגשת התובענה

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב, למעט תביעה כאמור בפרט
 משנה(אא)

 (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף 8ו32,4

 (אב) תביעה למזונות 82 ו

 (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפריט 8 חל עליו 2,261

 4. (א) הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום 946

 (ב) הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות
 קטנות 380

 5. הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על פסק דין

 של בית משפט שלום 568

 6. הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי 380

 7. הגשת הליך בבית משפט שלום:
 (א) תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע
 כערכו בעת הגשת
 התובענה, ולא פחות
 מ־87ו שקלים חדשים

5,187 

1,134 

380 

 (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף

 (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו

 (ג) הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום

 הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין
 הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:

758 
380 

187 

58 

 פטור מאגרה
 יש להשלים לסכום
 האגרה המשתלמת
 עבור הגשת ערעור

 (א) בבית משפט מחוזי

 (ב) בבית משפט שלום

 (ג) בבית דין לשכירות

 9. עתירת אסיר או עציר

 10. ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת רשות ערעור

 1 ו. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור
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 בשקלים חדשים

 2ו. דיון נוסף בבית המשפט העליון כבערעורלבית

 משפט

 3ו. הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:

 (א) בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות 87 ו

 (ב) בבית משפט מחוזי 380

 14. עשיית צוואה 118

 15. בוטל

 16. עשיית תצהיר בפני שופט או רשם, או מזכיר ראשי של בית משפט 38

 17. העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט 4.10 לבל עמוד

 18. אישור העתק כמתאים למקור 4.10 לכל עמוד

 19. עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה שנה לפחות מיום
 שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 22״

 בשקלים חדשים

119 

119 

161 

34 

119 

 פטור״

 תוספת שניה
 (תקנה 2וא)

 1. הליך לפי פרטים 4,1, 7,5(ג), 11,10, 12 לתוספת הראשונה

 2. הליך לפי פרטים 8,6,2 ו־13 לתוספת הראשונה

 3. הליך לפי פרטים 3 ו־7(א) ו־(ב) לתוספת הראשונה

 4. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

 5. הליך לפי פסקאות(17), (19), (21), (22) ו־(24) שבתקנה 20

 6. הליך לפי פרטים 17,16,15,14,9 ו־8ו לתוספת הראשונה

, שופט ל ב ר ן א  ד
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 א׳ בםיון התשס״א (23 במאי 2001)
(J-87 חמ) 

 תיקון טעות
 בתקנה ו לתקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות)(תיקון), התש״ס-2000 (תיקון מס• 2),
 התשס״א-2001, שפורסמו בקובץ התקנות 6102, התשס״א, עמ׳ 760, במקום ״אחרי״ צריך להיות

 ״במקום״.

 (חמ 3-1790)

 קובץ התקנות 6108, ט״ו בסיון התשםי׳א, 6.6.2001
 סודר במחי רשומות. משוד המשפעזם, זד״דפ0 במדפל0 הממשלתי

846 
ISSN 0334-3030 המחיר 3.96 שקלים חדשים 


