
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

918 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . .   ציבוריים) (אגרות), חוץ מסמכי אימות (ביטול אמנת האג ביצוע הודעת

(תיקון), ושאיריהם) שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות  החלטת
918 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

920 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ותשלומים), (הענקות הכנסת חברי שכר הודעת

7 במאי 2009 6777 התשס"ט באייר י"ג
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(אגרות), ציבוריים) חוץ מסמכי אימות (ביטול האג אמנת ביצוע הודעת
התשס"ט-2009

חוץ ציבוריים), מסמכי האג (ביטול אימות אמנת לתקנות לביצוע לתקנה 5א(ד) בהתאם  
הודעה לאמור: בזה נמסרת התקנות), (להלן - התשל"ז-11977

עקבעלייתהמדדשפורסםבחודשדצמבר2008 לעומת המדדשפורסםבחודש ינואר 2008, .1
5א(א) בתקנה האגרה המעודכן שיעור (1 בינואר 2009), בטבת התשס"ט ביום ה' החל

שקלים חדשים. 31 הוא

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'
שילה משה  (3-666 (חמ

המשפטים משרד של הכללי המנהל   
__________

.618 עמ' התשס"ח, 1 ק"ת התשל"ז, עמ' 1940;

שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת
התשס"ט-2009 (תיקון), ושאיריהם)

התשכ"ט- השלטון, ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק סעיף 1 לפי הסמכות בתוקף  
לאמור: הכנסת של הכספים ועדת מחליטה ,11969

1 ושאיריהם),1.תיקון סעיף שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות בהחלטת
הקובעת", "המשכורת בהגדרה הגמלאות), בסעיף 1, החלטת התשמ"א-21981 (להלן -

יבוא: פסקה (1) (1) ואחרי תסומן אשר" "זכאי במילים החל הסיפה

להגדרה בפסקאות (1) או (2) כהגדרתו כהונתו כשופט בכיר, במהלך אשר "(2) זכאי
לקצבה, יצא בכיר)  שופט - זו בפסקה (להלן המשכורת בהחלטת בכיר"  "שופט
לו מגיעה שהיתה מהמשכורת יציאתו לקצבה נמוכה בעת בכיר כשופט ומשכורתו
תהא בכיר, כשופט ערב כהונתו בתפקידו לכהן אילו המשיך לקצבה יציאתו במועד
ממוצע משוקלל לפי שיחושב סכום - פלוני ביום גמלתו לעניין משכורתו הקובעת
בתקופה שצבר הגמלה לשיעורי  ביחס השניה והמשכורת הראשונה  המשכורת של

שלהלן: הנוסחה פי על השניה, ובתקופה הראשונה

TK = (k1 * n1) + (k2 * n2)
n1+ n2

- זו בפסקה

להחלטת המשכורת; 5א בסעיף כהגדרתן - השניה" "התקופה הראשונה", "התקופה

כהונתו במהלך לקצבה אשר יצא של זכאי לעניין גמלתו הקובעת המשכורת - "TK"
כשופט בכיר;

המשכורת בהחלטת המשולב כהגדרתו השכר - סכום הראשונה" "המשכורת - "k1"
המשכורת, להחלטת ו–4ג 4ב 4א, ,4 על פי סעיפים תוספות לרבות ובצירוף כל התוספות,
לנושא משרה שיפוטית התקופה השניה בתום שהיה מגיע שהיה זכאי לקבלן, ככל

הראשונה; התקופה בתום הזכאי של כדרגתו שדרגתו

המשכורת בהחלטת כהגדרתו המשולב השכר סכום - השניה" "המשכורת - "k2"
המשכורת, להחלטת ו–4ב 4א ,4 על פי סעיפים תוספות לרבות ובצירוף כל התוספות,

הבכיר; לשופט השניה התקופה בתום המגיע לקבלן, זכאי שהיה ככל

התקופה הראשונה תום עד לגמלה צבר הבכיר שהשופט הגמלה מספר אחוזי - "n1"
;4 לפי סעיף שצבר ולמעט אחוזים

לרבות בתקופה השניה, לגמלה צבר הבכיר שהשופט הגמלה מספר אחוזי יתרת - "n2"
;4 סעיף לפי שצבר האחוזים

המשכורת. בהחלטת כהגדרתו בכיר דיין לרבות - בכיר" "שופט

"שופט להגדרה (3) בפסקה  כהגדרתו בכיר כשופט כהונתו במהלך אשר (3) זכאי
משכורתו תהא לקצבה,  יצא בכיר) שופט - זו (בפסקה המשכורת בהחלטת  בכיר"
המשכורת של משוקלל לפי ממוצע שיחושב סכום - ביום פלוני גמלתו לעניין הקובעת
הראשונה בתקופה שצבר הגמלה לשיעורי ביחס השניה והמשכורת הראשונה

הנוסחה שלהלן: פי על ובתקופה השנייה,

TK = k1 *(N- n2) + (k2 * n2)
N

- בפסקה זו

המשכורת; להחלטת 5א בסעיף כהגדרתן - השניה" "התקופה הראשונה", "התקופה

כהונתו  במהלך לקצבה יצא אשר זכאי של גמלתו לעניין הקובעת המשכורת - "TK"
בכיר; כשופט

המשכורת בהחלטת המשולב כהגדרתו השכר - סכום הראשונה" "המשכורת - "k1"
המשכורת, להחלטת 4א, ו–4ב ,4 על פי סעיפים תוספות לרבות ובצירוף כל התוספות,
לנושא משרה שיפוטית התקופה השניה בתום שהיה מגיע שהיה זכאי לקבלן, ככל

הראשונה; בתום התקופה של הזכאי כדרגתו שדרגתו

המשכורת בהחלטת כהגדרתו המשולב השכר סכום - השניה" "המשכורת - "k2"
המשכורת, להחלטת ו–4ב 4א ,4 על פי סעיפים תוספות לרבות ובצירוף כל התוספות,

הבכיר; השניה לשופט המגיע בתום התקופה זכאי לקבלן, שהיה ככל

משרה כנושא כהונתו במהלך לגמלה צבר שהזכאי הכולל הגמלה אחוזי מספר - "N"
שיפוטית;

לפי בכיר כשופט כהונתו בתקופת לגמלה צבר שהזכאי הגמלה אחוזי מספר - "n2"
3(ב)." סעיף

.2 12) התשס"ז בתמוז כ"ו ביום שלום משפט בית כנשיא כיהן אשר שיפוטית משרה נושא
לחוק 9א כאמור בסעיף מחוזי משפט בית לשופט מונה כנשיא ובעת כהונתו (2007 ביולי
מחוזי, בית משפט לקצבה כשופט ויצא התשמ"ד-1984, [נוסח משולב], המשפט בתי
"המשכורת  2 להגדרה בפסקה האמור לפי גמלתו לצורך הקובעת המשכורת תחושב

המחויבים. בשינויים הגמלאות, כנוסחה בהחלטה זו, בהחלטת הקובעת"

ביום3. בכיר דיין ולגבי (1 באוגוסט 2008) התשס"ח בתמוז זה ביום כ"ט תיקון של תחילתו
(1 בנובמבר 2007). התשס"ח בחשוון כ'

(24 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ח
ן ריבלי ראובן                                   (3-193 (חמ

הכנסת הזמנית של הכספים ראש ועדת                                                                        יושב

סכומי עדכון
האגרות

__________
1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

.1197 עמ' התשס"ח, 2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1440;
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המשכורת בהחלטת כהגדרתו המשולב השכר סכום - השניה" "המשכורת - "k2"
המשכורת, להחלטת ו–4ב 4א ,4 על פי סעיפים תוספות לרבות ובצירוף כל התוספות,

הבכיר; לשופט השניה התקופה בתום המגיע לקבלן, זכאי שהיה ככל

התקופה הראשונה תום עד לגמלה צבר הבכיר שהשופט הגמלה מספר אחוזי - "n1"
;4 לפי סעיף שצבר ולמעט אחוזים

לרבות בתקופה השניה, לגמלה צבר הבכיר שהשופט הגמלה מספר אחוזי יתרת - "n2"
;4 סעיף לפי שצבר האחוזים

המשכורת. בהחלטת כהגדרתו בכיר דיין לרבות - בכיר" "שופט

"שופט להגדרה (3) בפסקה  כהגדרתו בכיר כשופט כהונתו במהלך אשר (3) זכאי
משכורתו תהא לקצבה,  יצא בכיר) שופט - זו (בפסקה המשכורת בהחלטת  בכיר"
המשכורת של משוקלל לפי ממוצע שיחושב סכום - ביום פלוני גמלתו לעניין הקובעת
הראשונה בתקופה שצבר הגמלה לשיעורי ביחס השניה והמשכורת הראשונה

הנוסחה שלהלן: פי על ובתקופה השנייה,

TK = k1 *(N- n2) + (k2 * n2)
N

- בפסקה זו

המשכורת; להחלטת 5א בסעיף כהגדרתן - השניה" "התקופה הראשונה", "התקופה

כהונתו  במהלך לקצבה יצא אשר זכאי של גמלתו לעניין הקובעת המשכורת - "TK"
בכיר; כשופט

המשכורת בהחלטת המשולב כהגדרתו השכר - סכום הראשונה" "המשכורת - "k1"
המשכורת, להחלטת 4א, ו–4ב ,4 על פי סעיפים תוספות לרבות ובצירוף כל התוספות,
לנושא משרה שיפוטית התקופה השניה בתום שהיה מגיע שהיה זכאי לקבלן, ככל

הראשונה; בתום התקופה של הזכאי כדרגתו שדרגתו

המשכורת בהחלטת כהגדרתו המשולב השכר סכום - השניה" "המשכורת - "k2"
המשכורת, להחלטת ו–4ב 4א ,4 על פי סעיפים תוספות לרבות ובצירוף כל התוספות,

הבכיר; השניה לשופט המגיע בתום התקופה זכאי לקבלן, שהיה ככל

משרה כנושא כהונתו במהלך לגמלה צבר שהזכאי הכולל הגמלה אחוזי מספר - "N"
שיפוטית;

לפי בכיר כשופט כהונתו בתקופת לגמלה צבר שהזכאי הגמלה אחוזי מספר - "n2"
3(ב)." סעיף

.2 12) התשס"ז בתמוז כ"ו ביום שלום משפט בית כנשיא כיהן אשר שיפוטית משרה נושא
לחוק 9א כאמור בסעיף מחוזי משפט בית לשופט מונה כנשיא ובעת כהונתו (2007 ביולי
מחוזי, בית משפט לקצבה כשופט ויצא התשמ"ד-1984, [נוסח משולב], המשפט בתי
"המשכורת  2 להגדרה בפסקה האמור לפי גמלתו לצורך הקובעת המשכורת תחושב

המחויבים. בשינויים הגמלאות, כנוסחה בהחלטה זו, בהחלטת הקובעת"

ביום3. בכיר דיין ולגבי (1 באוגוסט 2008) התשס"ח בתמוז זה ביום כ"ט תיקון של תחילתו
(1 בנובמבר 2007). התשס"ח בחשוון כ'

(24 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ח
ן ריבלי ראובן                                   (3-193 (חמ

הכנסת הזמנית של הכספים ראש ועדת                                                                        יושב

מעבר הוראת

תחילה



7.5.2009 התשס"ט, באייר י"ג ,6777 התקנות קובץ 920
הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר ISSN 0334-7014 חדשים 1.46 שקלים המחיר

התשס"ט-2009 ותשלומים), (הענקות הכנסת חברי שכר הודעת

התשס"א- ותשלומים), הכנסת (הענקות חברי שכר להחלטת לסעיף 1(א)(4)(א) בהתאם  
מודיע לאמור: אני ההחלטה), (להלן - 12001

תעריפי  מדד 2008 לעומת דצמבר בחודש שפורסם התקשורת תעריפי מדד עליית עקב .1
מדד  ועליית להחלטה  51 לסעיף ובהתאם ,2007 דצמבר בחודש שפורסם התקשורת
שפורסם  לצרכן המחירים מדד 2008 לעומת דצמבר בחודש שפורסם לצרכן המחירים
בטבת ה' ביום והם החל בהחלטה, הסכומים הקבועים התעדכנו ,2007 דצמבר בחודש

כלהלן: (1 בינואר 2009) התשס"ט

בהחלטה חדשיםנושאסעיף בשקלים מעודכן סכום

28,892רדיו–טלפון–נייד1(א)(4)

ומברקים4(א) 546דואר

דירה12 2,926שכר

94כלכלה14(א)

2,368כלכלה14(ב)

94כלכלה14(ג)

נסיעה20(א) 1,305הוצאות

4,816העסקת עובד בלשכה34(ב)

2,149הוצאה מהתקציב השנתי39(ה)(1)

24,086אירוח49

שפה50א 3,589לימודי

רפואית50ד 812בדיקה

(22 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ח
י לו אבי   (3-226 (חמ

הכנסת חשב   
__________

.115 עמ' התשס"ט, 1 ק"ת התשס"א, עמ' 916;

סכומים עדכון


