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 זגו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה)(תיקון),
 התשם״ב-ו200

, לאחר '  בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו
וה לאמור: עצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, אני מצו י  התי

ף ו(א) לצו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה),  תיקון סעיף ו 1. בסעי
א ״באר שבע״. בו , לפני ״בני ברק״ י 2  התשמ״ג-983ו

 ט״ז באב התשם״א (5 באוגוסט 2001)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 3-1651) מ

 שר המשפטים

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשמ״ג, עמי 1042; התשמ״ה, עמי 965.

 כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(תיקון),
 התשם״ב-2001

עדת הכספים ר ו שו באי , ו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67א ו־243 לפקודת מם הכנסה'
 של הכנסת, אני קובע כללים אלה:

ץ לארץ), התשמ״ב- דה בחו  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבו
 982ו2, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 6(1»

ור לחורש: ת די צאו ל הו ש י ב תר בניכו ו לרים שי  הסכום המרבי בדו

 מיום מיום מיום מיום
 1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2001 מיום

 עד יום עד יום עד יום עד יום 1.7.2001
 המדינה• Ó.2000 S0.6.99 30.6.97.30 30.6.2001 ואילך

 אוזבקיסטן 1000 1000 1000 1000 1000
 אוזבקיםטן-טשקנט 1000 2000 2000 2000 1700
 אוסטריה 3000 3000 3000 3000 3000
ינה 3000 3500 3500 3500 3200  אוסטריה-ו
 אוסטרליה 2000 1500 1500 1500 1500
י 2000 2500 2500 2500 2300 רנ  אוסטרליה-סי
 אוסטרליה-קנברה 2000 1500 1500 2000 1700
 אוקראינה 1500 1500 1500 1500 1500
יב 1500 2500 2500 2500 2700  אוקראינה-קי
גואי 1500 1500 1500 1500 1500 רו  או
דאו 1500 2000 2500 3000 2700 נטבי -מו אי ו ג ו ר  או
 אזרביג׳אן 1000 1000 1000 1000 1000

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 1322: התשם־א, עמי 155.

 קובץ התקנות 6137, כ״א בכסלו התשם׳׳ב, 6.12.2001



 מיום מיום מיום מיום
 1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2001 מיום

 ער יום עד יום ער יום ער יום 1.7.2001
 המדינה• 10.6.97 30.6.99 10.6.2000 30.6.2001 ואילך

אן-באקו 1000 2000 2000 2000 2300 ׳ ג רבי  אז
 איטליה 2000 2000 2000 2000 2000
מא 2000 3000 3000 3000 2700 ו ה-ר טלי  אי
רלנד 1500 1500 1500 1500 1500  אי
ן 1500 1500 3000 3000 2700 י ל ב ד-ד נ ל ר  אי
ר 1000 1000 1000 1000 1000  אל סלבדו
ר 1000 1000 1500 1500 1700 ו ר-םלבד ו  אל םלבד
 אנגולה 1000 1000 1000 1000 1000
דה 1000 1000 4000 4000 4200 אנ לה-לו ו ג  אנ
10C0 1000 1000 1000 1000 ר אדו ו  אקו
טו 1000 1500 2000 2000 2300 ר-קי אדו ו  אקו
 ארגנטינה 3000 3000 3000 3000 3000
ירס 3000 3500 4000 4000 4200 ס אי ו אנ נה-בו  ארגנטי
 אריתריאה 1500 1500 1500 1500 1500
תריאה-אסמרה 1500 2000 2000 2000 1700  ארי
ל אמריקה 2000 1500 1500 1500 1500 ת ש ת הברי  ארצו
 ארה״ב-אטלנטה 2000 1500 2000 2000 2300
ן 2000 2500 2500 3000 3200  ארה״ב-בוסטו
ן 2000 1500 2000 2000 2300 וסטו  ארה״ב-י
ן 2000 3000 3000 3500 3700 גטו נ שי ו  ארה״ב-ו
 ארה״ב-לום אנג׳לם 2000 2500 2500 3000 3200
 ארה׳־ב-מיאמי 2000 2000 2000 2000 2000
רק) 3000 3500 4000 4500 5000 ו י ־ ו י נ )  ארה״ב-מנהטן
ו יורק 2000 3500 3500 4000 4700  ארה׳יב-ני
׳ב-סן פרנסיםקו 2000 2500 2500 2500 3200  ארה׳
ה 2000 2000 2000 2000 3200 לדלפי  ארה״ב-פי
ו 2000 1500 2000 2000 2300 קג  ארה״ב-שי
פיה 1500 1500 1500 1500 1700 ו  אתי
לגריה 2000 2000 2000 2000 2300  בו
ביה 1000 1000 1000 1000 1000 לי  בו
ה-לה פס 1000 1000 1500 1500 1700 בי י ל ו  ב
 בלארוס 1000 1000 1000 1000 1000
נסק 1000 1500 1500 1500 1700  בלארוס-מי
 בלגיה 2000 2000 2000 2000 2000
סל 2000 2000 2000 2500 2700 י ה-בר י  בלג
יל 2000 2000 2000 2000 2000  ברז
ה 2000 3000 3000 3000 3200 לי י ז ל-בר י ז  בר
ו 2000 3500 4000 4500 4700 ל יל-םן פאו  ברז
ו דה ז׳נרו 2000 3000 3500 3500 3700 י ל-ר י ז  בר
 בריטניה 3000 3000 3000 3000 3000
ה) 3000 4500 5000 5000 4700 לי ג אנ ) ן ו ד נ ו ה-ל י טנ י  בר
 ג׳מייקה 1500 1500 1500 1500 1700

 קובץ התקנות 6137, כ־א בכסלו התשס־ב, 6.12.2001



 מיום מיום מיום מיום
 1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2001 מיום

 עד יום עד יום עד יום עד יום 1.7.2001
 המדינה׳ 30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 ואילך
1700 1500 1500 1500 
1000 1000 1000 1000 
2300 2000 2000 2000 
2500 2500 2500 2500 
2700 3000 2500 2500 
2000 2000 2000 2000 
2700 2500 2500 2500 
1000 1000 1000 1000 
1700 1500 1500 1500 
3000 3000 3000 3000 
4700 4500 4500 5500 
3200 4000 4000 6500 
2700 2500 2500 2500 
2000 2000 2000 2000 
2700 3000 3000 2500 
1000 1000 1000 1000 
3700 4500 4500 4500 
2000 2000 2000 2000 
2700 3000 2000 2000 
2000 2000 2000 2000 
2500 2500 2500 2500 
1000 1000 1000 1000 
1000 1000 1000 1000 
1700 1500 1500 1500 
4000 4000 4000 4000 
5000 5500 5500 4000 
-- -- ״ 1000 
-- -- -- 2000 

1000 1000 1000 1000 
1700 1500 1500 1500 
9500 8000 8000 8000 
1000 1000 1000 1000 
1700 1500 1500 1500 
1500 1500 1500 1500 
3200 3000 3000 3000 
1000 1000 1000 1000 
1700 1500 1500 1500 
1500 1500 1500 1500 
2300 2000 2000 2000 
2000 2000 2000 2000 
3700 3500 3500 3000 
1000 1000 1000 1000 

 קובץ התקנות 6137, כ״א בכסלו התשם״ב, 6.12.2001

 גואטמלה 1500
 גרוזיה 1000
ביליםי 1000 יה-טי ז  גרו
 גרמניה 3000
ן 3000  גרמניה-ברלי
 דנמרק 2000
 דנמרק-קופנהגן 2000
 דרום אפריקה 1000
 דרום אפריקה-פרטוריה 1000
ו 3000 ד  הו
י 3000 י מב -בו ו ד  הו
ו דלהי 3000 י נ - ו ד  הו
לנד 3000  הו
 הונגריה 2000
דפשט 2000 ה-בו רי ג נ  הו
 הונדורס 1000
ייטנאם 8000  ו
נצואלה 2000  ו
נצואלה-קראקם 2000  ו
 זאיר 2000
 זאיר-קינשאםה 2000
ימבבואה 1000  ז
 חוף השנהב 1000
אן 1000 ׳ ג ד  חוף השנהב-אבי
ואן 5000 י  טי
יפה 5000 ואן-טי י  טי
וגוסלביה 1000  י
וסלביה-בלגרד 1000 ג ו  י
וון 1000  י
נה 1000 ן-אתו ו ו  י
 יפן 8000
 ירדן 1000
ן 1000 -רבת עמו ן רד  י
 לטביה 1500
גה 1500  לטביה-רי
 מאוריטניה 1000
ריטניה-נואקשוט 1000  מאו
 מינאמר (בורמה) 1500
ן 1500 נגו  מינאמר (בורמה)-י
 מקסיקו 2000
 מקסיקו-מקסיקו סיסי 2000
 מצרים 1000



 מיום
 7.2001.י
 ואילך

 מיום
1.7.2001 
 עד יום

30.6.2001 

 מיום
1.7.99 

 עד יום
30.6.2000 

 מיום
1.7.97 

 עד יום
30.6.99 

 מיום
1.1.96 

 עד יום
 המדינה• 30.6.97

ה 1000 1500 1500 1500 1700 דרי  מצרים-אלכסנ
ר 1000 1500 1500 2500 2700  מצרים-קהי
 מרוקו 1000 1000 1000 1000 1000
קו-רבאט 1000 2000 2500 2500 2700  מרו
 נורבגיה 2000 2000 2000 2000 2000
רבגיה-אוסלו 2000 2500 2500 2500 2700 ו  נ
 ניגריה 1000 1000 1000 1000 1000
וס 1000 2000 2000 2500 2700 גריה-לאג י  נ
 ניו זילנד 1500 1500 1500 1500 1500
ן 1000 2000 2000 2000 2300 נגטו לי ו לנד-ו י  ניו ז
 נפאל 1000 1000 1000 1000 1000
ילנד 1000 1000 1000 1000 1000 ואז  סו
 סין 8000 4500 4500 4500 4500
ן 8000 7000 7000 7000 5600 י ׳ ג י ן-בי  סי
נג קונג 8000 8000 6500 6500 6500  סין-הו
ן-שנחאי 8000 4500 5000 5000 5000  סי
 סינגפור 5000 4500 4000 4000 4700
 סנגל 1000 1000 1000 1000 1000
1700 1S00 1500 1500 1000 סנגל-דקאר 
 ספרד 2000 2000 2000 2000 2000
ד 2000 2500 2500 2500 2300 י ר  םפרד-מד
1000 1000 1000 . . . --  סרביה
-- ־- 2000 2000 2300 רד ה-בלג  סרבי
 עומאן 1000 1000 1000 1000 1000
 עומאן-מסקט 1000 3000 3000 3000 3200
ן 2000 2000 2000 2000 2000 לי  פו
רשה 2000 3000 3000 3000 3700 -ו ן י ל  פו
גל 2000 2000 2000 2000 2000  פורטו
ן 2000 2500 2500 2500 2300 גל-ליםבו רטו  פו
 פיג׳י 1500 1500 1500 1500 1500
נים 2000 2000 2000 2000 2000 פי לי  פי
לה 2000 6500 5000 3500 3200 י ים-מנ נ פי לי  פי
נלנד 1500 1500 1500 1500 1500  פי
נקי 1500 1500 1500 2000 2700 נלנד-הלםי  פי
 פנמה 1500 1500 1500 1500 1500
 פנמה-פנמה סיטי 1500 1500 2000 2500 2300
ואי 1000 1000 1000 1000 1000 ו  פרג
ן 1000 1500 1500 1500 1700 ו נסי ואי-אםו ו  פרג
1500 1500 1500 1S00 1500 פרו 
-לימה 1500 2000 2000 2000 1700  פרו
 ציילה 500 ו 1500 1500 1500 1500
ו 1500 2000 2000 2000 2300 ילה-סנטיאג  צ׳

 קובץ התקנות 6137, כ״א בכסלו התשס״ב, 6.12.2001 ד5ו



 מיום מיום מיום מיום
 1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2001 מיום

 עד יום ער יום עד יום עד יום 1.7.2001
 המדינה• 30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 ואילך

 צ׳כיה 1500 1500 1500 1500 1500
כיה-פראג 1500 2000 2000 2000 2300  צ׳
 צרפת 3000 2000 2000 2000 2000
י 3000 2000 2500 2500 2300  צרפת-מרסי
ס 3000 3000 3000 3000 3200 י  צרפת-פר
 קולומביה 1500 1500 1500 1500 1500
גוטה 1500 1500 2000 2000 2300 לומביה-בו  קו
 קוסטה ריקה 1000 1000 1000 1000 1000
 קוסטה ריקה-סן חוזה 1000 . 1500 2000 2000 2300
 קוריאה 8000 5000 5000 5000 5000
ל 8000 5000 6500 6500 5600 או ריאה-סי  קו
 קזחסטן 1000 1000 1000 1000 1000
 קזחסטן-אלמאטה 1000 1500 1500 1500 2700
 קטר 1000 1000 1000 1000 1000
 קטר-רוחה 1000 2500 3000 3000 3200
 קמרון 1000 1000 1000 1000 1000
נדה 1000 1500 1500 1500 1700 -יאו ן  קמרו
 קנדה 1500 1500 1500 1500 1500
וה 1500 2000 2000 2000 2300 טו  קנדה-או
 קנדה-טורונטו 1500 2000 2000 2000 2300
ל 1500 1500 2000 2000 2300 נטריאו  קנדה-מו
 קניה 1000 1000 1000 1000 1000
1700 1500 1S00 1500 1000 רובי י י  קניה-נ
 קפריסין 1000 1000 1000 1000 1000
 קפריםין-ניקוסיה 1000 1500 2000 2000 1700
 רומניה 1500 1500 1500 1500 1500
 רומניה-בוקרשט 1500 1500 2500 2500 2700
 רוסיה 3000 3000 3000 3000 3000
 רוםיה-מוםקבה 3000 4000 5000 4500 4700
ניקנית 1000 1000 1000 1000 1000  הרפובליקה הדומי

ניקנית-  הרפובליקה הדומי
ו 1000 1500 1500 1500 1700 ג נ מי  סנטו רו
ה 2000 2000 2000 2000 2000 י ד ב  ש
לם 2000 3000 3000 3000 3200 קהו ה-שטו  שבדי
ץ 3000 2500 2500 2500 2500 י ו  שו
ן 3000 2500 3000 3000 3200 ר ב - ץ י ו ו  ש
נבה 3000 4000 4000 4000 3700 ׳ ץ-ג י ו  שו
ד 3000 2500 2500 2500 2300 לנ  תאי
 תוניסיה 1000 1000 1000 1000 1000
ניס 1000 2500 3000 3000 3200 ניםיה-תו  תו
 תורכיה 1500 1500 1500 1500 1500
ל 1500 2000 2000 2500 2700 רכיה-איסטנבו  תו

 קובץ התקנות 6137, ב״א בכסלו התשס־ב, 6.12.2001



 מיום מיום מיום מיום
 1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2001 מיום

 עד יום עד יום עד יום עד יום 1.7.2001
 המדינה• 30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 ואילך

 תורכיה-אנקרה 1500 2000 2000 2000 2300
 כל מדינה אחרת 1000 1000 1000 1000 1000

 בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה שלגביו יש קביעה מיוחדת בטבלה.״

 ה׳ בחשון התשם׳׳ב (22 באוקטובר 2001)
ם ו ל ן ש ב ל י  (חמ 3-1588) ס

 שר האוצר

 כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבעעי בנמל התעופה בן גוריון)
 (תיקון), התשם״ב- 2001

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', באישור שר
 התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל׳׳ז-

 977ו2, מתקינה רשות שדות התעופה כללים אלה:

 1. בסעיף ו לכללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן תיקון סעיף 1
 גוריון), התשמ״ד-1984ג(להלן - הכללים) -

 (1) אחרי ההגדרה ״נתיב״ יבוא:

 ״״סימן עצור על פני הכביש״ - משמעותו כמשמעות תמרור ב־ד3 בתוספת
 להודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש״ל-41970;

 ״פס אדום״ - קו סימון בצבע אדום התוחם אזור המיועד לעבודה סמוך
 למטוס:

 ״קו קטעים אדום לבן״ - סימון קו קטעים בצבע אדום־לבן המקובל בתעופה
 הבין־לאומית, בצומת המהווה מפגש של כביש לנסיעת כלי רכב עם מסלול
 הסעה למטוסים, ואשר משמעותו קצה תחום רוחב מסלול הסעה

 למטוסים״;

 (2) בהגדרה ״רכב שירות״, במקום ״או מכונה ניידת״ יבוא ״מכונה ניידת או רכב
 תפעולי״;

 (3) אחרי ההגדרה ״רכב שירות״ יבוא:

 ״״רכב תפעולי״ - רכב שמטרתו מתן שירות לכלי טיס.״

 2. האמור בסעיף 5 לכללים יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 5

 ״(ב) הנוהג ברכב יעצור בקו קטעים אדום לבן ויוודא כי הצומת פנוי למעבר.״

 י ס־ח התשל״ז, עמי 182.
 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226; התשנ״ד, עמי 348.

 ג ק־ת התשמ״ד, עמי 925; התשנ״ה, עמ׳ 508.

 י ק״ת התש״ל, עמי 738; התש״ס, עמי 935.

א בכסלו התשם״ב, 6.12.2001 159  קובץ התקנות 6137, כ־



 הוספת סעיף 13א 3. אחרי סעיף 13 לכללים יבוא:

 ״כניסה לאזור 13א. לא ייכנס אדם, לאזור המסומן בפס אדום, אלא ברכב שירות, למעט

ס נוסעים בדרכם לכלי הטיס או ממנו.״ פ ו ב מ י ס מ  ה

 אדום
 כ״ו בחשון התשס׳׳ב (12 בנובמבר 2001)

 (דומ 3-1518)

ם ו ל י ש ב  צ
 נתאשר. יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה

ה נ ם ס י ר פ  א
 שר התחבורה

 הודעת בית משפט (אגרות), התשם״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מד) לתקנות בית משפט(אגרות), התשמ״ח-987ו' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי האגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2001, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי

 2001, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות, החל ביום י״ז בטבת התשס״ב
 (1 בינואר 2002), כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 2א)

 בשקלים חדשים

 1. הגשת ערעור בבית המשפט העליון 2,299

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

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

 (ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 386

 (ג) הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר 386

 3. הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב, למעט תביעה כאמור בפרט
 משנה(אא) 2.5% מהסכום

 הנתבע כערכו בעת
 הגשת התובענה

 (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף 32,966

 (אב) תביעה למזונות 185

 (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו 2,299

 4. (א) הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום 962

 (ב) הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות
 קטנות 386

 ק״ת התשמ״ח, עמי 221(316): התשס״א, עמי 844.
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 בשקלים חדשים

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

 של בית משפט שלום 578

 6. הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחתי 386

 7. הגשת הליך בבית משפט שלום:
 (א) תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע
 כערכו בעת הגשת

 התובענה, ולא פחות
 מ־190 שקלים חדשים

5,275 

1,153 

386 

 (אא) תביעה לפיצויים בשל מקי גוף

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

 (ג) הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום

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

771 

386 

190 

59 

 פטור מאגרה

 יש להשלים לסכום
 האגרה המשתלמת

 בעבור הגשת ערעור

 כבערעור לבית
 משפט

 (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

 ו 1. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור

 12, דיון נוסף בבית המשפט העליון

 13. הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:

 (א) בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות 90ו

 (ב) בבית משפט מתוזי 386

 14. עשיית צוואה 120

 15. בוטל

 16. עשיית תצהיר בפני שופט או רשם, או מזכיר ראשי של בית משפט 39

 17. העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט 4.17 לכל עמוד

 18. אישור העתק כמתאים למקור 4.17 לכל עמוד

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

 (תקנה 12א)

 בשקלים חדשים

 ו. הליך לפי פרטים ו, 7,5,4(ג), 11,10 ו־12 לתוספת הראשונה 121

גו לתוספת הראשונה 121 ־  2, הליך לפי פרטים 8,6,2 ו

 3. הליך לפי פרטים 3 ו־7(א) ו־(ב) לתוספת הראשונה 164

 4. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות 55

 5. הליך לפי פסקאות(17), (19), (21), (22) ו־(24) שבתקנה 20 121

 6. הליך לפי פרטים 17,16,15,14,9 ו־18 לתוספת הראשונה פטור״

 י־׳א בכסלו התשם״ב (26 בנובמבר 2001)
, שופט ל ב ר  >חמד3-8< דן א

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א(ד) לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשב״ט-1969'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי האגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 2001, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום י״ז בטבת התשם״ב(1 בינואר 2002)

 כדלקמן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 האגרה בשקלים חדשים

 1% מהסכום הנתבע כערכו

 בעת הגשת ההליך

 ולא פחות מ־54

 ו. הגשת תביעה לסכום כסף קצוב

54 

54 

 מתצית האגרה שהיתה משתלמת
 אילו היה הערעור תובענה,

 ולא פחות מ־54

 הגשת הליך ששווי הסער המבוקש בו אינו ניתן לביטוי
 בכסף והליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה

 הגשת בקשה לבית הדין הארצי, לרבות בקשה
 להארכת מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

 הגשת ערעור על פסק דין,של בית דין אזורי

54 

 1.50 לכל עמוד או חלק ממנו

 הגשת ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים

 בעד העתק מכל מסמך הנמצא בתיק בית הדין

.5 

 ק״ת התשכ״ט, עמי 2114: התשמ״ד, עמ׳ 1934: התש״ס, עמי 216.
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 האגרה בשקלים חדשים

 ד. בעד אישור העתק כמתאים למקור 1.50 לכל עמוד או חלק ממנו״

 י״א בכסלו התשס״ב (26 בנובמבר 2001)

, שופט ן ארבל  (חמ5-815) ד

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות ההגבלים העסקיים(אגרות), התשמ״ט-989ו'
 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שמוי האגרות
 2001 ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום י״ז בטבת התשס״ב(ו בינואר 2002/

 כדלקמן:

 (א) בתקנה 2(א) יהיה הסכום - 1,797 שקלים חדשים:

 (ב) בתקנה 2(ב) יהיה הסכום - 715 שקלים חדשים:

 י״א בכסלו התשס״ב (26 בנובמבר 2001)

, שופט ן ארבל  (חמג3-212) ד

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 ק״ת התשמ־ט, ענד 475 ועמי 598; התשס־א, עמי 877.

 הודעת ההועאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ״ה-
 1995' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד, שפורסם בחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם בחודש העלאת שיעור
»ב אגרה מיוחדת  נובמבר 1998, יהיו שיעורי האגרה המיוחדת בתקנה ו לתקנות, החל ביום י״ז בטבת התשס

 (1 בינואר 2002), כמפורט להלן:

 (ו) אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו הבאה - 133 שקלים חדשים.

 (2) אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו מאסר - 175 שקלים חדשים.

 י״א בכסלו התשס״ב (26 בנובמבר 2001)
, שופט ן ארבל  >חמ88-ג) ד

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 ק־ת התשנ־ה, עמי 1186; התשג״ט, עמי 226.
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 הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשס״ב- 2001

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

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2001, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 2001. יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות, החל ביום י״ז בטבת התשם״ב

 (1 בינואר 2002), כדלקמן:

 שינוי אגרות

 ״תוספת ראשונה

 (תקנות 2(א) ו־(4))

 בשקלים חדשים
 1% מהסכום

 הנתבע כערכו
 ולא פחות מ־5דג

 1. תביעה לסכום כסף קצוב

2,242 

751 

771 

771 

185 

375 

185 

398 

398 

22 

 4.06 לכל עמוד

398 

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

 ולמתן חשבונות, יהיו מספר הםעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

 3. בוטל

 4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

 4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

 4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון

 5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול,
 הורעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון

 או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה

 6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה
 ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה

 7. בקשה בכתב

 8. עשיית צוואה בפני שופט

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

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

 11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

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

 ק״ת התשנ״ו, עמי 8; התשנ״ח, עמי 1293; התשם״א, עמ׳ 843.
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 תוספת שניה

 (תקנות 2(א) ו־4(א»

 בשקלים חדשים

 אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים
 לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 56״

 י״א בכסלו התשם״ב (26 בנובמבר 2001)
ט פ ו , ש ל ב ר ן א  >חמ 5-2659) ד

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 הודעת הסיוע המשפטי, התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א(ג) לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם בחודש עדכון סכומים
 נובמבר 2000, יהיה נוסח תקנות 1א ו־3א(א), התוספת הראשונה וסעיפים 1(ב) ו־2(א)

 בתוספת השניה לתקנות החל ביום י״ז בטבת התשס״ב (ו בינואר 2002), כמפורט להלן:

 ״אגרת השתתפות ו א. מי שראש הלשכה החליט בענינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 (להלן -

 המבקש), ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מתצית
 הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 51

 (2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום
 המקנה זכאות לסיוע משפטי 02 ו.״

 3א. (א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור
 בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקרמה בסכום של 26 שקלים חדשים;
 החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף

 הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.״

 ״תשלום אגרת
 השתתפות

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 6(3»

 (א) שברם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום
 לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי,

 התשמ״ד-21984.

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 320 שקלים חדשים למבקש אחד בבל
 ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 480 שקלים חדשים למבקש אחד.״

 65 ו

 י ק״ת התשל״ג, עמ׳ 2048; התשס״א, עמ׳ 848 ועמי 886.
 י ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 ״תוספת שניה

 (תקנה וו)

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה X104(3, יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים
 כמפורט להלן:

 (1) (א) בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין הארצי
 לעבודה, בית המשפט העליון(התרת נישואין, בקשות בפני רשם בית המשפט העליון):

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין,

 ישיבה לאישור
 הסכם, ישיבה
 שלא מתקיימת

 סיכומים
 בכתב

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה
 להוכחות

 דיון
 מוקדם/

 קדם משפט
 לימוד ענינו
 של מבקש

 תביעה 792 328 394 328 328 133
 הגנה 792 328 394 328 328 133
 המרצות 328 199 199 199 199 133
 הודעת צד ג׳ 328 199 199 199 199 133

 (ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או המרצות בין
 אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אתר ותשלומו יהיה לפי

 התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

 (2) (א) בית משפט לעניני משפחה:

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין,

 ישיבה לאישור
 הסכם, ישיבה
 שלא מתקיימת

 סיכומים
 בכתב

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה
 להוכחות

 דיון
 מוקדם/

 קדם משפט
 לימוד ענינו
 של מבקש

133 328 328 394 328 792 
 תביעה בתיק

 עיקרי
 הגנה 792 328 394 328 328 133
 המרצות 328 199 199 199 199 133
 הודעת צד ג׳ 328 199 199 199 199 133

 (ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או המרצות בין
 אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי

 התעריף הגבוה יותר.

 (ג) בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי משנה
 ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה.

 (ר) כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה
 הראשונה בתיק העיקרי, תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה, כלימוד ענינו של מבקש

 בהמרצה.

 (3) בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:
 ישיבה לשמיעת

 פסק דין או החלטה,
 לימוד ענינו סיכומים ישיבה לאישור הסבם, לימוד ענינו

 של מבקש ישיבה בכתב ישיבה שלא מתקיימת

105 262 262 658 
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 (4) הוצאה לפועל:

 בקשה להוצאה לפועל,
 למעט בקשה מסוג הופעה בפני ראש
 דחיית דיון, ההוצאה לפועל או

 הזמנת עדים בפני מי מטעמו

 בקשה לביצוע
 פסק דין, טענת ״פרעתי״,

 איחוד תיקים

262 262 328 

 (5) בית המשפט העליון:

 ישיבה
 לימוד ענינו
 הגשת בג״צ של מבקש

 בג״ץ 2,632 920

 ערעור 1,051 920

 בקשת רשות ערעור 920 792

 (6) פעולות נוספות בבל הערכאות:

 תיקון הסבם
 לאתר חתימה

 עריכת
 הסכם

 מסירה אישית מסירה אישית
 בתוך העיר מחוץ לעיר

 ביקור במקום
 על פי צו בית
 הודעה/תגובה/ משפט/בית דין

 בקשה (בלא או על פי הוראת
 תצהיר תומך) ראש הלשכה

 106 199 83 109 94ג 09״

^ ליתן שיר1ת, למעט שירות המפורט בסעיף 1(ב), יקבל שבר א )  ״(א) מי שנתמנה לפי תקנה 4
 טרחה כמפורט להלן:

 טור א׳ טור ב׳
 השירות בשקלים חדשים

 (1) התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים 133

 (2) התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים 262

 (3) חוות דעת בכתב (כולל התייעצות) 394

 (4) מכתב התראה 46

 (5) עריכת תצהיר 133

 (6) הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת 135"

 י״א בכסלו התשס״ב (25 בנובמבר 2001)
ו ו ה ג מ ל  (חמ ד25-ג) ש

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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 החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה), התשם״ב- 2001

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 45 לחוק־יםוד: הממשלה', מחליטה הכנסת לאמור:

 1. על אף הוראות סעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ב-21982, במשך שנה
 מיום פרסומה של החלטה זו, לא יעלה שכר היסוד של ראש הממשלה, השרים וסגני

 השרים.

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 ו׳ בכסלו התשס״ב(21 בנובמבר 2001)
 (חמ 1-646)

 ם״ח התשנ״ב, עמי 214.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 508: התשס״א, עמי 794.

 החלטת שכד חברי הכנסת (תיקון), התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-949ו', ולפי סעיף 16
 לחוק הכנסת, התשנ״ד-21994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

 1. אחרי סעיף 1 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ״ז-986וג (להלן - ההחלטה),
 יבוא:

 ״שכר ראש
 האופוזיציה

 וא. שכר היסוד של ראש האופוזיציה יהיה בשכר היסוד של שר.״

 2. בסעיף 4 להחלטה, אחרי ״ליושב ראש הכנסת״ יבוא ״ראש האופוזיציה״.

 3. בסעיף 5(ב) להחלטה, אחרי ״יושב ראש הכנסת״ יבוא ״ראש האופוזיציה״.

 ה׳ בכסלו התשם״ב (20 בנובמבר ו200)

י כץ ס ו  י
 יושב ראש ועדת הכנסת

 (חמ 1-226)

 סייח התש״ט, עמי 41.
 סייח התשנ״ד, עמי 140; התש״ס, עמי 238.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 368; התש״ם, עמי 787.

 החלטת שכר חברי הכנסת (הודאת שעה), התשס״ב-2001

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-949ו', מחליטה ועדת
 הכנסת לאמור:

 1. על אף הוראות סעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ״ז-21986, במשך שנה מיום
 פרסומה של החלטה זו, לא יעלה שכר היסוד של יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני

 יושב ראש הכנסת, יושבי ראש ועדות הכנסת וחברי הכנסת.

י כץ ס ו  י
 יושב ראש ועדת הכנסת

 ה׳ בכסלו התשם״ב (20 בנובמבר 2001)
 (חמ 1-226)

 סיידו התש־ט, עמי 41.
 ק־ת התשמ״ז, עמ׳ 368; התש״ס, עמ׳ 787.

 הוראת שעה

 הוספת סעיף 1א

 תיקון סעיף 4

 תיקון סעיף 5

 הוראת שעה
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