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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לערד(, התשע"א-2010

התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

עבירה	שנקבעה	כעבירת	קנס	בחלק	מ"ה	לצו	העיריות	)עבירות	קנס(,	התשל"א-21971,	 	�1
נקבעת	בזה	כעבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

כ"ט	בכסלו	התשע"א	)6	בדצמבר	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	1043� 	1
ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ב,	עמ'	306� 	2

 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לבית שמש(,
התשע"א-2010

התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

)עבירות	 העיריות	 לצו	 הראשונה	 לתוספת	 מ"א	 בחלק	 קנס	 כעבירת	 שנקבעה	 עבירה	 	�1
קנס(,	התשל"א-21971,	נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

כ"ט	בכסלו	התשע"א	)6	בדצמבר	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 	1
ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם,	התש"ס,	עמ'	42� 	2

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	15	לחוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א- 	
11971,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(	)הוראת	שעה(,	התשס"ד- 	�1
22004,	במקום	"שש	שנים	ושישה	חדשים"	יבוא	"שש	שנים	ותשעה	חודשים"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י'	בטבת	התשע"א	)17	בדצמבר	2010(� 	�2

ט'	בטבת	התשע"א	)16	בדצמבר	2010(
י מרג יעקב	 	 	 )חמ	3-244(

השר	לשירותי	דת 	 	
__________

ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ד,	עמ'	143;	י"פ	התשס"ד,	עמ'	1642;	התשס"ה,	עמ'	1820� 	1
ק"ת	התשס"ד,	עמ'	704	ועמ'	928;	התשס"ו,	עמ'	822;	התשס"ז,	עמ'	608,	עמ'	855	ועמ'	1094;	התשס"ח,	עמ'	 	2

214;	התשס"ט,	עמ'	1081;	התש"ע,	עמ'	1629�

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

תחילה

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

תחילה

תיקון	תקנה	2

תחילה
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הודעת סדר הדין האזרחי )עדכון התוספת השנייה(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	187א	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-11984	)להלן	-	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2009,	נוסח	התוספת	השנייה	לתקנות	הוא	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	

2011(,	כמפורט	להלן:
“תוספת שנייה

)תקנה	187)ב((

שיעור	התשלומים	לעדים
הסכומים	

בשקלים	חדשים

	שכר	בטלה	- )1(

	להתייצבות	של	עד	4	שעות עד	94)א(

	ליום	התייצבות	)מעל	4	שעות( עד	188)ב(

	דמי	לינה	לכל	לילה	שעל	העד	ללון	מחוץ	לביתו	- )2(

	אם	המציא	קבלה עד	124)א(

	בלא	קבלה	)בוטל( )ב(

	שכרו	של	מומחה	מאוצר	המדינה	- )3(

המשפט,	 לצורך	 מומחה	 עבודת	 עשיית	 הצריכה	 לא	 	כשהעדות	 )א(
יותר	משלושים	 מרוחק	 המומחה	 הקבוע	של	 עבודתו	 מקום	 אם	 ואולם	
והיה	עליו	לבוא	לבית	המשפט	לצורך	מתן	העדות	 ק"מ	מבית	המשפט	

בלבד,	ייווספו	לשכר	האמור

עד	41

עד	12

	כשהעדות	הצריכה	עשיית	עבודת	מומחה	לצורך	המשפט עד	94)ב(

	שכרו	של	רופא	כשהעדות	הצריכה	- 	)א( )4(

	בדיקה	או	ניתוח	של	גווייה עד	75)1(

	בדיקה	או	ניתוח	של	גווייה	שהוצאה	מקברה עד	124)2(

	תעודה	רפואית	שאינה	מצריכה	בדיקה עד	29)3(

	חוות	דעת	רפואית	בכתב עד	94)4(

	בדיקת	גופו	של	אדם עד	80)5(

	בית	המשפט	רשאי	להוסיף	על	הסכום	הנקוב	בפסקת	משנה	)א()3(	 )ב(
או	)4(,	סכום	שלא	יעלה	על	עשרים	וחמישה	אחוזים	למאה	ממנו,	בשים	

לב	למידת	הטורח,	להיקף	או	להעמקה	שהיו	כרוכים	במתן	השירות�

	רופא	שהעיד	בבית	המשפט	על	חוות	דעת	רפואית	שנתן	בכתב,	יהא	 )ג(
זכאי	גם	לשכר	כמומחה	לפי	הרישה	של	פסקה	)3()א(	ובית	המשפט	רשאי	
לפסוק	לו	שכר	נוסף	בשל	נסיעות,	לפי	הסיפה	של	אותה	פסקה	וכן	דמי	

לינה	לפי	פסקה	)2(�

	שכר	של	מומחה	רפואי	בעד	חוות	דעת	בכתב,	כולל	מתן	עדות	לעניין	 )5(
חוות	הדעת	בישיבה	אחרת	של	בית	המשפט

150	עד	624"

ו'	בטבת	התשע"א	)13	בדצמבר	2010(
שופט 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-1778(

מנהל	בתי	המשפט 	 	

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220;	התשס"א,	עמ'	475;	התש"ע,	עמ'	599� 	1
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הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	10א)ג(	לתקנות	סדר	הדין	הפלילי,	התשל"ד-11974	)להלן	-	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2009,	נוסח	פסקאות	)1(,	)2(,	)3(	ו–)4()א(	בתקנה	10	לתקנות	הוא	החל	ביום	כ"ה	בטבת	

התשע"א	)1	בינואר	2010(,	כמפורט	להלן:

הסכומים	
בשקלים	חדשים

	שכר	בטלה	- )1("

	להתייצבות	של	עד	4	שעות עד	97)א(

	ליום	התייצבות	)מעל	4	שעות( עד	193)ב(

	דמי	לינה	לכל	לילה	שעל	העד	ללון	מחוץ	לביתו	- )2(

	אם	המציא	קבלה עד	128)א(

	בלא	קבלה בוטל)ב(

	שכרו	של	מומחה	מאוצר	המדינה	- )3(

המשפט,	 לצורך	 מומחה	 עבודת	 עשיית	 הצריכה	 לא	 	כשהעדות	 )א(
יותר	משלושים	 מרוחק	 המומחה	 הקבוע	של	 עבודתו	 מקום	 אם	 ואולם	
מתן	 לצורך	 המשפט	 לבית	 לבוא	 עליו	 והיה	 המשפט	 מבית	 קילומטרים	

העדות	בלבד,	ייווספו	לשכר	האמור

עד	42

עד	12

	כשהעדות	הצריכה	עשיית	עבודת	מומחה	לצורך	המשפט עד	97)ב(

	שכרו	של	רופא	כשהעדות	הצריכה	- 	)א( )4(

	בדיקה	או	ניתוח	של	גווייה עד	76)1(

	בדיקה	או	ניתוח	של	גווייה	שהוצאה	מקברה עד	128)2(

	תעודה	רפואית	שאינה	מצריכה	בדיקה עד	30)3(

	חוות	דעת	רפואית	בכתב עד	97")4(

ו'	בטבת	התשע"א	)13	בדצמבר	2010(
שופט 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-245(

מנהל	בתי	המשפט 	 	
__________

ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1200;	התש"ע,	עמ'	600� 	1

עדכון	סכומים




