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תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )סדרי דין בפני ועדת קנסות(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48)ו(	לחוק	מועצת	הצמחים	)ייצור	ושיווק(,	התשל"ג-11973	 	

)להלן	-	החוק(,	ובתוקף	שאר	הסמכויות	הנתונות	לי	לפי	כל	דין,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

פרק א': פרשנות

	בתקנות	אלה,	"מזכיר"	-	אדם	שהמועצה	מינתה	אותו	למזכיר	ועדת	הקנסות� �1

פרק ב': סדרי דין בפני ועדת קנסות

	כתב	אישום	כאמור	בסעיף	49	לחוק,	יוגש	למזכיר	במספר	העתקים	העולה	בשלושה	 )א( 	�2
על	מספר	הנאשמים�

	כתב	אישום	ייחתם	ביד	התובע� )ב(

	כתב	אישום	יכלול	פרטים	אלה: �3
	שמו	של	הנאשם,	מספר	הזהות	שלו	ומענו;	 	)1(

	פירוט	העובדות	המהוות	את	העבירה	בציון	המקום	והזמן	ככל	שניתן	לבררם; )2(

	שמות	עדי	התביעה� )3(

	מותר	לצרף	בכתב	אישום	כמה	אישומים	או	כמה	נאשמים� �4
ועדת	הקנסות,	 	נכללו	בכתב	האישום	כמה	אישומים	או	כמה	נאשמים,	רשאית	 )א( 	�5
בכל	שלב	משלבי	הדיון	עד	למתן	ההחלטה,	לצוות	על	הפרדת	הדיון	באישום	פלוני	או	

על	הפרדת	הדיון	של	נאשם	פלוני�

	הופרד	הדיון	כאמור,	יוגש	כתב	אישום	נפרד	בשל	האישום	דיון	בו	הופרד	או	נגד	 )ב(
נאשם	שדינו	הופרד�	

לפני	תחילת	 או	מקצתם,	 כולם	 בו	מאישומים	שבכתב	האישום,	 לחזור	 רשאי	 התובע	 	�6
הדיון,	או	בכל	שלב	משלביו�

	חזר	בו	התובע	מאישום	לפני	תשובת	הנאשם	לאישום,	תבטל	ועדת	הקנסות	את	 )א( 	�7
האישום	שממנו	חזר	בו	התובע;	חזר	בו	לאחר	מכן,	תזכה	ועדת	הקנסות	את	הנאשם	

מאותו	אישום�

	חזר	בו	התובע	מאישום	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	לאחר	שהתייצב	הנאשם	בפני	 )ב(
ועדת	הקנסות,	יצווה	יושב	ראש	ועדת	הקנסות	על	המועצה	להחזיר	לנאשם	הוצאות	
נסיעה	ברכב	ציבורי,	אם	הוא	בא	מחוץ	לעיר,	וכן	שכר	בטלה	שלא	יעלה	על	השיעורים	

הנקובים	בתקנה	10)1(	לתקנות	סדר	הדין	הפלילי,	התשל"ד-21974�	

המזכיר	ימציא	לנאשם	עתק	מכתב	האישום	ומכל	הודעה	על	חזרה	מאישום,	חתום	ביד	 	�8
התובע�

להודיע	 	,8 בתקנה	 כאמור	 האישום	 כתב	 העתק	 שקיבל	 לאחר	 רשאי,	 	הנאשם	 )א( 	�9
במכתב	רשום	לוועדת	הקנסות	כי	אינו	מודה	בעובדות	כמפורט	בכתב	האישום	ומבקש	

להופיע	בפני	ועדת	הקנסות	ולהביא	את	ראיותיו�

)א(,	תודיע	לנאשם	 ועדת	הקנסות	הודעת	הנאשם	כאמור	בתקנת	משנה	 	קיבלה	 )ב(
בכתב	על	מועד	הדיון	לשם	הבאת	ראיותיו	וניהול	פרשת	ההגנה	כאמור	בתקנה	20�

הגדרה

__________
ס"ח	התשל"ג,	עמ'	310� 	1

ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1200� 	2

הגשת כתב 
אישום

פרטי כתב אישום

צירוף אישומים

הפרדת הדיון

חזרה מאישום

תוצאות החזרה

המצאת כתב 
אישום לנאשם

כפירה
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יושב	ראש	הוועדה,	יקבע	את	מועד	תחילת	הדיון,	לאחר	שהמזכיר	העביר	לוועדה	את	 	�10
מהיום	שבו	 ימים	 עשר	 חמישה	 תום	 לפני	 יהיה	 לא	 זה	 ובלבד	שמועד	 כתב	האישום,	
הומצא	כתב	האישום	לנאשם;	יושב	ראש	הוועדה	יורה	להזמין	את	בעלי	הדין	בכתב	

לאותו	מועד�

	ועדת	הקנסות	לא	תדון	נאשם	אלא	בפניו,	ואולם	רשאית	ועדת	הקנסות	להרשות	 )א( 	�11
לנאשם,	לפי	בקשתו,	שייעדר	מהדיון,	כולו	או	חלקו�

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	רשאית	ועדת	הקנסות	לדון	נאשם	שלא	בפניו	 )ב(
אם,	לאחר	שהומצאה	לו	הזמנה	ולא	התייצב,	הומצאה	לו	הזמנה	שניה	בצירוף	התראה,	

שאם	לא	ייענה	גם	להזמנה	השניה,	ידונו	בעניין	שלא	בפניו�

הנאשם	רשאי,	עד	לתחילת	הדיון	בוועדת	הקנסות,	להודות,	בהודעה	בכתב,	בעובדות	 	�12
ועדת	הקנסות	 נוספות;	 וכן	לטעון	עובדות	 כולן	או	מקצתן,	 הנטענות	בכתב	האישום,	

תמציא	עותק	מכתב	ההודיה	לתובע�

הודיה	שבכתב	אינה	מונעת	את	הנאשם	לטעון	טענות	מקדמיות	או	להודות	בעובדות	 	�13
או	לטעון	עובדות	נוספות	במהלך	הדיון	בפני	ועדת	הקנסות�

התייצב,	 ולא	 התובע	 הוזמן	 התובע;	 בהעדר	 באישום	 הקנסות	 ועדת	 תדון	 	לא	 	)א( �14
רשאית	ועדת	הקנסות	לדחות	את	מועד	הדיון	או	לזכות	את	הנאשם�

	התייצב	הנאשם	והחליטה	ועדת	הקנסות	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	רשאי	יושב	 )ב(
ראש	ועדת	הקנסות	לצוות	על	המועצה	לשלם	לנאשם	הוצאות	נסיעה	ברכב	ציבורי,	
אם	הוא	בא	מחוץ	לעיר,	וכן	שכר	בטלה	שלא	יעלה	על	השיעורים	הנקובים	בתקנה	10)1(	

לתקנות	סדר	הדין	הפלילי,	התשל"ד-1974�

בפתיחת	הדיון	יקרא	יושב	ראש	של	ועדת	הקנסות	את	כתב	האישום	בפני	הנאשם	ואם	 	�15
ויבקש	 ראה	צורך	בכך	אף	יסביר	לנאשם	את	העבירות	המיוחסות	לו	בכתב	האישום	

אותו	להשיב	עליהן�

לא	הודה	הנאשם	בעובדות	המיוחסות	לו	בכתב	האישום,	או	הודה	בחלק	מהן,	יביא	 	�16
התובע	בפני	ועדת	הקנסות	את	ראיותיו	להוכחת	העובדות	שהנאשם	לא	הודה	בהן,	לפי	

סדר	שיורה	יושב	ראש	ועדת	הקנסות�

כולה	או	מקצתה,	בכל	שלב	 בו	מהודאתו,	 ועדת	הקנסות	רשאי	נאשם	לחזור	 ברשות	 	�17
משלבי	הדיון	עד	למתן	החלטה�

עם	סיום	הבאת	ראיות	התובע	רשאי	הנאשם	לטעון	כי	האישום	לא	הוכח	אף	לכאורה,	 	�18
והתובע	רשאי	להשיב	על	הטענה�

ורשאית	 תזכה	את	הנאשם	 לכאורה,	 אף	 הוכח	 לא	 כי	האישום	 ועדת	הקנסות	 מצאה	 	�19
היא	לעשות	כך	אף	אם	לא	נטענה	טענה	לפי	תקנה	18,	לאחר	שנתנה	לתובע	הזדמנות	

להשמיע	את	דברו	בעניין�

	לא	זוכה	הנאשם	לפי	תקנה	19	רשאי	הוא	- �20
	להביא	את	ראיות	ההגנה	ולהקדים	להן	דברי	פתיחה; )1(

	להעיד	כעד	הגנה,	ואז	הוא	עשוי	להיחקר; )2(

	למסור	הודעה,	ואז	לא	ייחקר; )3(

	להימנע	הן	מעדות	והן	ממסירת	הודעה� )4(

בתום	הבאת	הראיות,	או,	אם	לא	הובאו	ראיות,	עקב	הודאת	הנאשם	בעובדות	או	מטעם	 	�21
אחר,	רשאים	התובע	ואחריו	הנאשם,	להשמיע	את	סיכומיהם	לעניין	האשמה�

קביעת מועד 
הדיון

נוכחות הנאשם

הודיה בכתב

הודיה בכתב 
אינה מונעת 

טענות מקדמיות
העדר תביעה

הקראת כתב 
אישום

הגשת התביעה

חזרה מהודאה

טענת חוסר עילה

זיכוי בהעדר 
הוכחה לכאורה

פרשת ההגנה

סיכומים 
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לחיוב;	 או	 לזיכוי	 הנאשם	 של	 דינו	 את	 הקנסות	 ועדת	 תכריע	 האשמה	 בירור	 בתום	 	�22
הכרעת	הדין	תהיה	בכתב	ותנומק�

מתוך	 שנתגלו	 העבירות	 מן	 אחת	 כל	 בשל	 בדין	 נאשם	 לחייב	 רשאית	 הקנסות	 ועדת	 	�23
העובדות	שהוכחו	בפניה,	אך	לא	תטיל	עליו	אלא	עונש	אחד	בשל	אותו	מעשה�

את	 לטעון	 הנאשם,	 ואחריו	 התובע	 רשאים	 בדין,	 הנאשם	 את	 הקנסות	 ועדת	 חייבה	 	�24
טענותיהם	לעניין	שיעור	הקנס	שיש	להטיל	על	הנאשם;	ועדת	הקנסות	רשאית	להרשות	

לצדדים	להביא	ראיות	לעניין	זה�

לאחר	שמיעת	הטענות	והראיות,	אם	היו	כאלה,	תיתן	ועדת	הקנסות	את	גזר	דינה	ותקבע	 	�25
בו	את	הקנס	המוטל	על	הנאשם�

פרק ג': הוראות שונות

נחלקו	דעות	חברי	ועדת	הקנסות,	תכריע	דעת	הרוב;	אין	רוב	לדעה	אחת	תכריע	הדעה	 	�26
אשר	היא,	לדעת	יושב	ראש	הוועדה,	מקילה	עם	הנאשם;	ואולם	אם	לא	היה	רוב	דעות	
לגבי	שיעור	הקנס,	רואים	חבר	הוועדה	שהציע	את	שיעור	הקנס	הגבוה	ביותר	כאילו	

הצטרף	לדעתו	של	חבר	הוועדה	שהציע	את	ההצעה	הקרובה	ביותר	להצעתו�

כל	חברי	הוועדה	יחתמו	על	החלטתה	שתינתן	בכתב;	ואולם	רשאי	בעל	דעת	מיעוט	 	�27
להוסיף	בהחלטה	את	דעתו	החולקת	ונימוקיו�

נבצר	מאחד	מחברי	ועדת	הקנסות	לסיים	את	הדיון,	ייקבע	חבר	אחר	במקומו	והוועדה	 	�28
בהרכבה	החדש	תמשיך	בדיון	מהשלב	שאליו	הגיעה	לפני	שינוי	ההרכב�

	כל	מסמך	שיש	להמציא	לאדם	לפי	תקנות	אלה,	המצאתו	תהיה	במסירה	לידיו	או	 )א( 	�29
במשלוח	מכתב	בדואר	רשום	לפי	מען	מגוריו	או	עסקיו	העיקרי	של	הנמען,	עם	אישור	

מסירה�

	אישור	קבלת	המכתב	בחתימת	הנמען	על	טופס	הדואר	או	אישור	הדוור	שהוא	 )ב(
הציג	את	המכתב	לנמען	והלה	סירב	לקבלו	או	לאשר	את	הקבלה,	ייחשב	ראיה	שהמסמך	

הומצא	כדין	בתאריך	המסומן	באישור�

	ועדת	הקנסות	רשאית	לדחות	את	הדיון	או	המשך	הדיון	למועד	אחר,	אם	הדחייה	 )א( 	�30
דרושה,	לדעתה,	למען	הצדק�

	יושב	ראש	הוועדה	יודיע	בכתב	לכל	בעל	דין	על	כל	מועד	שנקבע	לדיון	אם	לא	 )ב(
הודיע	על	כך	בעל	פה	בשעת	דיון	ולא	רשם	את	ההודעה	בפרוטוקול�

זולת	אם	 	הזמנה	לדיון	תומצא	לבעל	הדין	שבעה	ימים	לפחות	לפני	מועד	הדיון	 )ג(
הסכימו	בעלי	הדין	לזמן	קצר	מזה�

כדי	 בהם	 אין	 למסמך,	 מסמך	 בין	 אי–התאמה	 או	 המשפטיים	 המסמכים	 באחד	 ליקוי	 	�31
לפגוע	בתוקפם	של	ההליכים	על	פיהם;	ואולם	אם	נראה	לוועדת	הקנסות	כי	יש	בדבר	
חשש	לעיוות	דינו	של	הנאשם,	תדחה	את	הדיון	למועד	אחר	או	תורה	הוראה	אחרת	כדי	

להסיר	את	החשש�

	פרוטוקול	של	מהלך	הדיון	בפני	ועדת	הקנסות	ינוהל	בידי	יושב	ראש	הוועדה	או	 )א( 	�32
על	פי	הוראותיו;	הפרוטוקול	ייחתם	ביד	היושב	ראש	ויכלול	פרטים	אלה:

	מספר	התיק; )1(

	מקום	ותאריך	הישיבה; )2(

הכרעת דין

חיוב בעבירה 
על פי העובדות 

שהוכחו
טענות וראיות 
לעניין שיעור 

הקנס

גזר דין

החלטות ברוב 
דעות

דעת מיעוט

שינוי בהרכב 
הוועדה

המצאת מסמכים

דחיית הדיון 
והזמנה

 ליקויים או
אי-התאמות בין 

מסמכים

פרוטוקול
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	שמות	חברי	ועדת	הקנסות,	ואם	הפרוטוקול	מתנהל	על	פי	הוראות	היושב	 )3(
ראש	בידי	אחר	-	גם	שמו	של	רושם	הפרוטוקול;

	שמות	בעלי	הדין; )4(

	שמות	המתייצבים; )5(

	שמותיהם	של	בעלי	הדין	או	באי	כוחם	שהוזמנו	ולא	התייצבו; )6(

	בקשות,	טענות,	הוראות	והודעות	אחרות	החשובות	לעניין; )7(

	שמות	העדים	שנחקרו	ותוכן	עדותם	או	תמציתה; )8(

	ראיות	אחרות	שנגבו; )9(

	החלטות	ביניים; )10(

בשעת	 נוכחים	 נציגיהם	שהיו	 או	 הדין	 בעלי	 וציון	 הדיון	 להמשך	 	המועד	 )11(
קביעת	המועד�

תעודה	 וכל	 הקנסות	 ועדת	 ידי	 על	 ונתקבלו	 שהוגשו	 מסמכים	 האישום,	 	כתב	 )ב(
הנוגעת	לאותו	דיון	יצורפו	לפרוטוקול	ויהוו	חלק	ממנו�

	החלטת	ועדת	הקנסות	בגמר	הדיון	תיחתם	בידי	כל	חברי	הוועדה	והיא	תכלול	 )א( 	�33
פרטים	אלה:

	מספר	התיק; )1(

	מען	הוועדה; )2(

	שמות	חברי	הוועדה; )3(

	שמות	בעלי	הדין	ושמות	באי	כוחם	ומענם; )4(

	העובדות	שהעלו	התביעה	וההגנה; )5(

	הכרעת	הדין	ונימוקיה; )6(

	גזר	הדין; )7(

	תאריך	החלטה� )8(

לאחר	 האפשר	 ככל	 סמוך	 הדין	 לבעלי	 יימסר	 זו	 תקנה	 לפי	 ההחלטה	 	העתק	 )ב(
נתינתה�

כל	פעולה	של	הנאשם	או	המועצה	לפי	תקנות	אלה	רשאים	לעשותה	גם	באי	כוחם	 	�36
במקומם,	זולת	אם	נאמר	אחרת	בתקנות	אלה�

בכל	עניין	של	סדרי	דין	שאין	עליה	הוראה	בחוק,	בתקנות	אלה	או	בחיקוק	אחר,	תנהג	 	�37
ועדת	הקנסות	בדרך	הנראית	לה	טובה	ביותר	לעשיית	צדק�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �38

כ"ד	באדר	התש"ע	)10	במרס	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-4005(

שר	המשפטים 	 	

צורת ההחלטות

פעולה על ידי 
באי כוח

סדרי דין כשאין 
הוראה בחיקוק 

קיים

תחילה
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תקנות החברות )אגרות( )תיקון(, התש"ע-2010
)להלן	 ו–366	לחוק	החברות,	התשנ"ט-11999	 345כז	 	,)6(44 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	 	
-	החוק(,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	

ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

אחרי	תקנה	4	לתקנות	החברות	)אגרות(,	התשס"א-32001	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 	�1
יבוא:

"אגרת	מיזוג	
לחברה	לתועלת	

הציבור

חברה	 בידי	 מיזוג	 הצעת	 הגשת	 על	 	,4 בתקנה	 האמור	 אף	 	על	 4א�
לתועלת	הציבור	כאמור	בסעיף	345טז	לחוק,	תשולם	האגרה	הקבועה	
לעניין	זה,	בפרט	8א	בתוספת,	על	ידי	כל	אחת	מן	החברות	המתמזגות�"

בתקנה	6)א(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"שיעור	העליה"	יבוא	"שיעור	השינוי"� 	�2
	בתוספת	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פרט	8	יבוא: �3

בשקלים	חדשים

	הגשת	הצעת	מיזוג	בידי	חברה	לתועלת	 "8א�
הציבור,	לכל	חברה	מתמזגת

�"809

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1088(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60� 	2

ק"ת	התשס"א,	עמ'	230� 	3

תקנות העמותות )אגרות( )תיקון(, התש"ע-2010
החוק(,	 	- )להלן	 התש"ם-21980	 העמותות,	 לחוק	 66)א()1(	 סעיף	 לפי	 סמכותי1,	 	בתוקף	 	
באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-31985,	ובאישור	ועדת	

החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	3	לתקנות	העמותות	)אגרות(,	התשנ"ח-41998	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	- 	�1
	במקום	תקנות	משנה	)א(	ו–)ב(	יבוא: )1(

	סכומי	האגרות	הנקובים	בתוספת	ישתנו	ב–1	בינואר	של	כל	שנה	)להלן	-	 ")א(
יום	השינוי(,	לפי	שיעור	שינוי	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי�

	שינוי	סכומים	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	ייעשה	על	בסיס	הסכומים	שנקבעו	 )ב(
ליום	השינוי	הקודם	לפני	שעוגלו	לפי	תקנת	משנה	)ג(�";

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"סכום	מוגדל"	יבוא	"סכום	שהשתנה"; )2(

	בתקנת	משנה	)ד(,	במקום	"ליום	ההעלאה",	פעמיים,	יבוא	"ליום	השינוי"; )3(

	בתקנת	משנה	)ה(,	במקום	"העלאת	הסכומים"	יבוא	"שינוי	הסכומים"� )4(

הוספת תקנה 4א

תיקון תקנה 6

תיקון התוספת

תיקון תקנה 3

__________
י"פ	התשס"ד,	עמ'	1870� 	1

ס"ח	התש"ם,	עמ'	210;	התש"ע,	עמ'	288� 	2

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60� 	3

ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	974� 	4
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בתוספת	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פרט	2	יבוא: 	�2

האגרה	בשקלים	חדשים

בפרק	 כמשמעותה	 מיזוג	 הצעת	 	הגשת	 "2א�
ד2	לחוק,	לכל	עמותה	מתמזגת

�"809

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1389(

שר	המשפטים 	 	

תקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	34	לחוק	חינוך	ממלכתי,	התשי"ג-11953	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	 	

היוועצות	בוועד	החינוך	לפי	סעיף	14	לחוק,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	3	לתקנות	חינוך	ממלכתי	)מוסדות	מוכרים(,	התשי"ד-21953,	בסופה	יבוא: 	�1
	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א()6(,	רשאי	השר	להכיר	במוסד	אף	אם	משכורות	 ")ד(
המורים	והעובדים	במוסד	אינן	לפי	הכללים	האמורים	בה,	אם	המוסד	מקיים	תכנית	
התכנית	 המשרד	 חשב	 ושלדעת	 החינוך	 משרד	 בידי	 ובכתב	 מראש	 הבראה	שאושרה	
מחייבת	הפחתה	בשכר	העובדים,	ובלבד	שההפחתה	תהיה	מידתית	ובהתאם	לרכיבי	

	 השכר	הקודם,	וכן	לפי	נתוני	העובדים	והעסקתם	קודם	ההפחתה�"

י"ב	באדר	התש"ע	)26	בפברואר	2010(
סער 	 ן גדעו 	 	 )חמ	3-773(

שר	החינוך 	 	
__________

ס"ח	התשי"ג,	עמ'	137� 	1

ק"ת	התשי"ד,	עמ'	104;	התש"ע,	עמ'	296� 	2

 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס' 483: כביש לוד-נבלת-
ראש העין-פתח תקוה; קטע ראש העין-פתח תקוה( )ביטול(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לפקודת	הדרכים	ומסילות	הברזל	)הגנה	ופיתוח(,	11943,	אני	 	
מצווה	לאמור:

העין-פתח	 לוד-נבלת-ראש	 כביש	 	:483 מס'	 מדרך	 קטע	 על	 הפקודה	 	תחולת	 )א( 	�1
ציון		 בנקודת	 והמסתיים	 	E=191397�82/N=667100�09 ציון	 בנקודת	 המתחיל	 תקוה2,	

E=191435�04/N=667097�81	-	בטלה�

	גבולות	ושטח	קטע	הדרך	לביטול	עוברים	בגושים	ובחלקות	המפורטים	בתוספת	 )ב(
זיהוי,	בצבע	חום	עם	קווים	אלכסונים	באדום	במפה	מספר	כ/8087		 והמסומנים,	לשם	
התש"ע בשבט	 י"ט	 ביום	 התחבורה	 שר	 בידי	 והחתומה	 	1:1,000 מידה	 בקנה	 	הערוכה	

)3	בפברואר	2010(	)להלן	-	המפה(�

	גבולות	ושטח	ההכרזה	המסומנים	במפה	תואמים	את	החלטת	בית	משפט	עליון	 )ג(
רע"א	9959/06�

תיקון התוספת

תיקון תקנה 3

__________
ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	40;	ס"ח	התשי"א,	עמ'	74� 	1

ק"ת	התשי"ד,	עמ'	1148� 	2

ביטול תחולת 
הפקודה
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בע"מ,	 בישראל	 לדרכים	 הלאומית	 החברה	 	- מעצ	 במשרדי	 נמצאים	 המפות	 העתקי	 	�2
בטל' מראש	 בתיאום	 בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 יהודה,	 אור	 	,29 קנדה	 יהדות	 	רח'	

03-7355742	בשעות	העבודה	הרגילות�

תוספת
)סעיף	1)ב((

חלקי	חלקות גושים

11 6323

י"ט	בשבט	התש"ע	)3	בפברואר	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-162(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

צו המועצות המקומיות )א( )באר יעקב, תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)א(,	התשי"א-21950,	במקום	פרט	)נח(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	באר	יעקב� ")נח(

תאריך	הקמתה:	ב'	בכסלו	התש"י	)23	בנובמבר	1949(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(:

הגושים	3784,	3785,	3831	עד	3835,	3837	עד	3841,	4041,	4220	עד	4223,	4233	עד	4235,	
4245,	4537,	4544,	5699	-	בשלמותם;

גוש	3633	-	חלקות	51	עד	59,	61	עד	71,	73	עד	76,	וחלק	מחלקות	15,	72	כמסומן	במפה	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט"ז	בטבת	התשס"ט	
ירושלים,	במשרד	 2009(	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	המשרד	הפנים,	 )12	בינואר	
)להלן	 יעקב	 באר	 המקומית	 המועצה	 ובמשרד	 רמלה,	 המרכז,	 מחוז	 על	 הממונה	

-	המפה(;

גוש	3634	-	חלקות	30,	35,	47,	49,	50,	54,	56	עד	58,	וחלק	מחלקה	29	כמסומן	במפה;

גוש	3836	-	חלקות	3	עד	12,	15,	וחלק	מחלקות	1,	2,	13,	14,	16	עד	18,	20,	21	כמסומן	במפה;

גוש	4040	-	פרט	לחלקה	153;

גוש	4238	-	חלקות	5,	30,	31;

גוש	4349	-	חלקות	1	עד	5;

גוש	4351	-	חלקות	1	עד	3,	6	עד	15,	21	עד	24,	26	עד	29,	וחלק	מחלקות	5,	16	עד	18,	20	
כמסומן	במפה;

גוש	4722	-	חלקה	11,	וחלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;

גוש	4723	-	חלקות	6,	7,	20,	וחלק	מחלקות	8,	9,	11,	17,	18	כמסומן	במפה;

גוש	4724	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	5416	-	חלקה	57�"

ט"ז	בחשוון	התש"ע	)3	בנובמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-269(

שר	הפנים 	 	

רשות לעיין 
במפה

החלפת פרט )נח( 
בתוספת הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1

ק"ת	התשי"א,	עמ'	474;	התשס"ז,	עמ'	1133� 	2
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צו המועצות המקומיות )א( )בית דגן, תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2		לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

	בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)א(,	התשי"א-21950,	במקום	פרט	)נ(	יבוא: �1
		המועצה	המקומית	בית	דגן� ")נ(

תאריך	הקמתה:	ט"ז	בשבט	התשי"ג	)1	בפברואר	1953(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(:

הגושים	6081,	6098	עד	6104,	7208	-	בשלמותם;

גוש	6069	-	פרט	לחלקות	54,	64	עד	71,	73,	77;

	79 	,67 	,64 	,22 מחלקות	 וחלק	 	,76 עד	 	70 	,68 	,65 	,61 	,49 	,21 חלקות	 	- 	6070 גוש	
כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	1:5,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	
מופקדים	במשרד	 ושהעתקים	ממנה	 	)2009 בינואר	 	12( ט"ז	בטבת	התשס"ט	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	המועצה	

המקומית	בית	דגן	)להלן	-	המפה(;

גוש	6075	-	פרט	לחלקות	26,	223,	224,	227,	וחלק	מחלקות	6,	97,	134,	139,	225,	228	
כמסומן	במפה;

גוש	6076	-	פרט	לחלקות	76,	79	עד	91,	157,	וחלק	מחלקה	32	כמסומן	במפה;

גוש	6077	-	חלקות	68	עד		104,	וחלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;

גוש	6080	-	פרט	לחלקות	22	עד	26,	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה�"

ט"ז	בחשוון	התש"ע	)3	בנובמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-269(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	700;	התשנ"ד,	עמ'	788� 	2

צו המועצות המקומיות )ב( )בני עי"ש, תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

	בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"ג-21953,	במקום	פרט	)פ(	יבוא: �1
	המועצה	המקומית	בני	עי"ש� ")פ(

תאריך	הקמתה:	כ"ז	בסיוון	התשמ"א	)29	ביוני	1981(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(:

גושים	2250,	2251	-	בשלמותם;

גוש	486	-	פרט	לחלקות	27,	41,	42,	56,	וחלק	מחלקה	208	כמסומן	במפה	הערוכה	
בקנה	מידה	1:5,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט"ז	בטבת	התשס"ט	)12	
בינואר	2009(	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	
הממונה	על	מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	המועצה	המקומית	בני	עי"ש	)להלן	

-	המפה(;

החלפת פרט )נ( 
בתוספת הראשונה

החלפת פרט )פ( 
בתוספת הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשמ"א,	עמ'	1280;	התש"ן,	עמ'	619� 	2
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גוש	2218	-	חלקות	18	עד	21,	27,	38	עד	41,	88,	102,	104,	106,	108,	110,	114,	116,	
118,	וחלק	מחלקות	17,		28	עד	37,	75	עד	77,	83	,85,	87,	89,	91,	93,	95,	112	

כמסומן	במפה;

גוש	2242	-	חלקה	19;

גוש	2244	-	חלקות	17,	18;

גוש	2249	-	חלק	מחלקות	5,	10	כמסומן	במפה;

גוש	-4992	חלק	מחלקות	2,	5	כמסומן	במפה�"

ט"ז	בחשוון	התש"ע	)3	בנובמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

											שר	הפנים 	 	 	 	 	 	

צו המועצות המקומיות )א( )גני תקוה, תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2		לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

)צז(	 פרט	 במקום	 התשי"א-21950,	 )א(,	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
יבוא:

	המועצה	המקומית	גני	תקוה� ")צז(

תאריך	הקמתה:	י'	בחשוון	התשי"ד	)26	באוקטובר	1953(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע:

גוש	6717	-	בשלמותו;

גוש	6716	-	חלקות	11	עד	22,	56,	57,	59,	64,	65,	67,	69	עד	71,	75,	76,	81	עד	125,	
127,	130	עד	135,	וחלק	מחלקות	58,	72,	74,	136	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	
מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"ח	בתמוז	התשס"ט	)20	ביולי	
2009(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	

על	מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	המועצה	המקומית	גני	תקוה;

גוש	6720	-	פרט	לחלקות	440	עד	466;

גוש	6721	-	חלקות	22,	23,	35	עד	55,	57	עד	59,	63,	64,	וחלק	מחלקות	10,	24,	62	
כמסומן	במפה�"

כ"ח	בתמוז	התשס"ט	)20	ביולי	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-269(

											שר	הפנים 	 	 	 	 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"א,	עמ'	178;	התשס"ז,	עמ'	598� 	2

צו המועצות המקומיות )ב( )ג'לג'וליה, תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

)יד(	 פרט	 במקום	 התשי"ג-21953,	 )ב(,	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
יבוא:

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשכ"ה,	עמ'	1525� 	2

החלפת פרט )צז( 
בתוספת הראשונה

החלפת פרט )יד( 
בתוספת הראשונה
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	המועצה	המקומית	ג'לג'וליה� ")יד(

תאריך	הקמתה:	כ'	באייר	התשט"ז	)1	במאי	1956(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(:

גוש	7527	-	בשלמותו;

גוש	7506	-	חלקות	1	עד	6,	12,	13,	17	עד	21,	24	עד	34,	36	עד	39,	וחלק	מחלקות	22,	
23,	35	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	
מופקדים	 ממנה	 ושהעתקים	 	)2009 בינואר	 	12( התשס"ט	 בטבת	 ט"ז	 ביום	
במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	

המועצה	המקומית	ג'לג'וליה	)להלן	-	המפה(;

גוש	7507	-	פרט	לחלק	מחלקות	31	עד	33	כמסומן	במפה;

גוש	7508	-	חלקות	1,	18,	19,	30,	160	עד	210,	וחלק	מחלקות	20	עד	22,	156,	158	
כמסומן	במפה;

גוש	7510	-	פרט	לחלקה	30,	וחלק	מחלקות	25	עד	27,	29	כמסומן	במפה;

גוש	7512	-	חלקות	11,	12,	14,	17,	וחלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	7513	-	חלקה	8;

גוש	7522	-	פרט	לחלק	מחלקה	50	כמסומן	במפה;

גוש	7586	-	חלקות	2,	3,	וחלק	מחלקות	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	7636	-	חלקה	31;

גוש	8895	-	חלקות	2,	4	עד	7,	9,	10,	12,	18,	22,	25,	26,	28,	וחלק	מחלקות	1,	8,	11,	
17,	19,	21	כמסומן	במפה�"

ט"ז	בחשוון	התש"ע	)3	בנובמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

									שר	הפנים 	 	 	 	 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )זמר, תיקון(, התש"ע-2010
בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1	,	אני	מצווה	לאמור:

	בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"ג-21953,	במקום	פרט	)צג(	יבוא: �1
	המועצה	המקומית	זמר� 	")צג(

תאריך	הקמתה:	י"ב	באלול	התשמ"ח	)25	באוגוסט	1988(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע:

גושים	8642,	8644,	8645,	8649	עד	8652,	8656,	8658,	8660	-	בשלמותם;

9,	11	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	 16,	וחלק	מחלקות	 גוש	8631	-	חלקה	
	)2009 ביולי	 	23( באב	התשס"ט	 ב'	 ביום	 הפנים	 ביד	שר	 והחתומה	 	1:10,000
ושהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	

מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	המועצה	המקומית	זמר	)להלן	-	המפה(;

החלפת פרט )צג( 
בתוספת הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשמ"ח,	עמ'	1070;	התשמ"ט,	עמ'	795� 	2
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גוש	8632	-	חלק	מחלקות	7,	31,	32,	40	כמסומן	במפה;

גוש	8643	-	פרט	לחלקות	35,	36;

גוש	8648	-	פרט	לחלקות	39,	40;

גוש	8653	-	פרט	לחלק	מחלקות	14,	20,	37,	38,	40	כמסומן	במפה;

גוש	8654	-	חלקות	24	עד	26,	34,	וחלק	מחלקות	1	עד	5,	23,	27,	31,	36	כמסומן	במפה;

גוש	8657	-	פרט	לחלקות	34	עד	37,	63,	וחלק	מחלקות	55,	61,	62,	64	כמסומן	במפה;

גוש	8659	-	חלקות	1	עד	6,	8	עד	10,	12	עד	15,	19	עד	21,	33,	34,	וחלק	מחלקות	7,	
16,	32	כמסומן	במפה;

גוש	8662	-	חלקות	1	עד	3,	49	עד	53,	55;

גוש	8663	-	חלקות	1,	2,	50,	וחלק	מחלקה	43	כמסומן	במפה;

גוש	8846	-	חלקות	11,	12,	14,	16;

גוש	8920	-	חלק	מחלקה	38	כמסומן	במפה�"

ב'	באב	התשס"ט	)23	ביולי	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

											שר	הפנים 	 	 	 	 	 	

צו המועצות המקומיות )א( )כפר יונה, תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

	בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)א(,	התשי"א-21950,	במקום	פרט	)ח(	יבוא: �1
	המועצה	המקומית	כפר	יונה�																														 ")ח(

תאריך	הקמתה:	י"ב	בכסלו	התש"א	)12	בדצמבר	1940(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	)ועד	בכלל(	-

הגושים	8112	עד	8115,	8123	עד	8125,	8133	עד	8135,	8144	עד	8154,	8195,	8732,	
8954,	9501	עד	9503	-	בשלמותם;

גוש	7991	-	חלקות	20,	22,	24	עד	28;

גוש	8091	-	חלקות	15	עד	17,	25,	27	עד	34,	37,	44,	וחלק	מחלקות	7,	8	כמסומן	
כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	 	1:10,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 במפה	
במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2009 בינואר	 	21( התשס"ט	 בטבת	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	המועצה	

המקומית	כפר	יונה	)להלן	-	המפה(;

גוש	8092	-	חלקות	35,	44,	45,	47;

גוש	8093	-	חלקות	20	עד	26;

גוש	8097	-	חלקות	37	עד	70,	73;

גוש	8118	-	חלקות	18,	30,	31,	35,	39,	48,	50	עד	64,	70,	71,	73,	75	עד	90,	97,	וחלק	
מחלקה	41	כמסומן	במפה;

החלפת פרט )ח( 
בתוספת הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"א,	עמ'	178;	התשכ"ב,	עמ'	2488;	התשס"ו,	עמ'	17� 	2
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גוש	8120	-	חלקות	1,	15,	וחלק	מחלקות	2,	4,	6,	8,	10	עד	14,	16,	18	כמסומן	במפה;

גוש	8132	-	פרט	לחלקות	2,		7	עד	9,	16,	24,	וחלק	מחלקה	25	כמסומן	במפה;

גוש	8138	-	פרט	לחלקה	128,	וחלק	מחלקות	15,	60,	129	כמסומן	במפה;

גוש	8139	-	חלקות	19,	21,	וחלק	מחלקות	9,	20	כמסומן	במפה;

גוש	8142	-	חלקות	11,	12,	21	עד	23,	25	עד	27,	29,	41,	48,	50	עד	54,	62	עד	69,	71,	
75,	77,	78,	וחלק	מחלקות	30,	70	כמסומן	במפה;

גוש	8143	-	חלקות	10,	11�"

ב'	באב	התשס"ט	)23	ביולי	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-269(

											שר	הפנים 	 	 	 	 	 	

החלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה( )תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	16	לחוק–יסוד:	נשיא	המדינה1,	מחליטה	ועדת	הכספים	של	 	

הכנסת	לאמור:

הוראת	 	- )להלן	 התשס"ט-22008	 שעה(,	 )הוראת	 המדינה	 נשיא	 משכורת	 בהחלטת	 	�1
השעה(,	בסעיף	1,	בכותרת	השוליים,	בסופה	יבוא	“לשנת	2009"�

	אחרי	סעיף	1	להוראת	השעה	יבוא: �2

"הוראת	שעה	
לשנים	2010	

ו–2011

	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(	תשתנה	משכורתו	 		)א( �2
במחצית	 תעלה	 הכוללת	 שמשכורתו	 כך	 המדינה	 נשיא	 של	
להחלטת	 	3 סעיף	 הוראות	 לפי	 עולה	 היתה	 שבו	 השיעור	
החלטת	 	- )להלן	 התשמ"ב-31982	 המדינה,	 נשיא	 משכורת	
המשכורת(,	אילולא	הוראות	סעיף	1	להוראת	השעה	)להלן	-	

מחצית	העדכון(�

תשתנה	 	)2011 בינואר	 	1( התשע"א	 בטבת	 כ"ה	 	ביום	 )ב(
תשוב	 הכוללת	 שמשכורתו	 כך	 המדינה	 נשיא	 של	 משכורתו	

ותעלה	במחצית	העדכון�

	3 סעיף	 לגרוע	מהוראות	 כדי	 זה	 קטן	 סעיף	 בהוראת	 	אין	 )ג(
2010 בשנים	 המשכורת	 שינוי	 לעניין	 המשכורת	 	להחלטת	

ו–2011�"

	תחילתה	של	החלטה	זו	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(� �3

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(
גפני משה	 	 	 )חמ	3-362(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ד,	עמ'	118� 	1

ק"ת	התשס"ט,	עמ'	278� 	2

ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1248� 	3

תיקון סעיף 1

הוספת סעיף 2

תחילה
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הודעת משכורת נשיא המדינה, התש"ע-2010
	בהתאם	לסעיפים	1	ו–3	להחלטת	משכורת	נשיא	המדינה,	התשמ"ב-11982,	ולסעיף	10	 	
לחוק	שכר	מינימום,	התשמ"ז-21987,	ולהחלטת	משכורת	נשיא	המדינה	)הוראת	שעה(	)תיקון(,	

התש"ע-32010,	אני	מודיע	לאמור:

של	 משכורת	 המדינה	 לנשיא	 תשולם	 	,)2010 בינואר	 	1( בטבת	התש"ע	 ט"ו	 ביום	 החל	 	�1
44,863	שקלים	חדשים	לחודש�	

הודעה	זו	באה	במקום	הודעת	משכורת	נשיא	המדינה,	התש"ע-42010,	מיום	ה'	בשבט	 	�2
התש"ע	)20	בינואר	2010(�

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
פני ג 							משה	 	 	 )חמ	3-362(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	 	 	 	 	

__________
ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1248;	התשס"א,	עמ'	322� 	1

ס"ח	התשמ"ז,	עמ'	68� 	2

ק"ת	התש"ע,	עמ'	1009� 	3

ק"ת	התש"ע,	עמ'	716� 	4

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה( )תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	10	לחוק–יסוד:	השפיטה1,	סעיף	8	לחוק	בית	הדין	לעבודה,	 	
התשט"ו-41955,	 הדיינים,	 לחוק	 	17 סעיף	 התעבורה3,	 לפקודת	 26)ד(	 סעיף	 התשכ"ט-21969,	
סעיף	14	לחוק	הקאדים,	התשכ"א-51961,	וסעיף	20	לחוק	בתי	הדין	הדרוזיים,	התשכ"ג-61962,	

מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לאמור:

	- )להלן	 התשס"ט-72008	 שעה(,	 )הוראת	 שיפוטית	 משרה	 נושאי	 משכורת	 בהחלטת	 	�1
הוראת	השעה(,	בסעיף	1,	בכותרת	השוליים,	בסופה	יבוא	“לשנת	2009"�

	אחרי	סעיף	1	להוראת	השעה	יבוא: �2

"הוראת	שעה	
לשנים	2010	

ו–2011

	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(	תשתנה	משכורת	 		)א( �2
יעלה	 כך	ששכרו	המשולב	 נושא	משרה	שיפוטית	 היסוד	של	
במחצית	השיעור	שבו	היה	עולה	לפי	הוראות	סעיף	6	להחלטת	
	- )להלן	 התשמ"א-81981	 שיפוטית,	 משרה	 נושאי	 משכורת	
1	והוראת	השעה	 החלטת	המשכורת(,	אילולא	הוראות	סעיף	

)להלן	-	מחצית	העדכון(�

תשתנה	 	)2011 בינואר	 	1( התשע"א	 בטבת	 כ"ה	 	ביום	 )ב(
משכורת	היסוד	של	נושא	משרה	שיפוטית	כך	ששכרו	המשולב	

ישוב	ויעלה	במחצית	העדכון�

	6 סעיף	 מהוראות	 לגרוע	 כדי	 זה	 קטן	 סעיף	 בהוראת	 	אין	 )ג(
להחלטת	המשכורת	לעניין	שינוי	המשכורת	בשנים	2010	ו–2011�"

שינוי משכורת 
הנשיא

החלפת הודעה

תיקון סעיף 1

הוספת סעיף 2

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	78� 	1

ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	2

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	3

ס"ח	התשט"ו,	עמ'	68� 	4

ס"ח	התשכ"א,	עמ'	118� 	5

ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	20� 	6

ק"ת	התשס"ט,	עמ'	278� 	7

ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1448� 	8
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	תחילתה	של	החלטה	זו	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(� �3
ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(

גפני משה	 	 	 )חמ	3-628(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התש"ע-2010
	בהתאם	לסעיפים	2	ו–6)ה(	להחלטת	משכורת	נושאי	משרה	שיפוטית,	התשמ"א-11981,	 	
לסעיף	10	לחוק	שכר	מינימום,	התשמ"ז-21987,	ולהחלטת	משכורת	נושאי	משרה	שיפוטית	

)הוראת	שעה(	)תיקון(,	התש"ע-32010	)להלן	-	ההחלטה(,	אני	מודיע	לאמור:

החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(	שיעורי	משכורת	היסוד	של	נושאי	משרה	 	�1
שיפוטית	בתוספת	הראשונה	להחלטה	הם	כמפורט	להלן:

“תוספת ראשונה 
)סעיף	2(

משכורת	יסוד	בשקלים	חדשיםהמשרה	השיפוטית

שופטים:א�

37,059נשיא	בית	המשפט	העליון

35,964משנה	לנשיא	בית	המשפט	העליון

33,408שופט	בית	המשפט	העליון

27,208נשיא	בית	משפט	מחוזי

26,519סגן	נשיא	בית	משפט	מחוזי

26,519שופט	בכיר	בבית	משפט	מחוזי

24,911שופט	בית	משפט	מחוזי

24,288נשיא	בית	משפט	שלום

23,314סגן	נשיא	בית	משפט	שלום

23,314שופט	בכיר	בבית	משפט	שלום

21,042שופט	בית	משפט	שלום

שופטי בית הדין לעבודה:ב�

32,826נשיא	בית	הדין	הארצי

30,982סגן	נשיא	בית	הדין	הארצי

30,982שופט	בכיר	בבית	הדין	הארצי

26,683שופט	בית	הדין	הארצי

24,288נשיא	בית	דין	אזורי

23,314סגן	נשיא	בית	דין	אזורי

23,314שופט	בכיר	בבית	דין	אזורי

21,042שופט	בית	דין	אזורי

תחילה

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

שיפוטית

__________
ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1448;	התשס"ט,	עמ'	912� 	1

ס"ח	התשמ"ז,	עמ'	68� 	2

		ק"ת	התש"ע,	עמ'	1010� 3
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משכורת	יסוד	בשקלים	חדשיםהמשרה	השיפוטית

21,042שופטי תעבורהג�

דיינים:ד�

33,408רב	ראשי	לישראל

29,632חבר	בית	הדין	הרבני	הגדול

27,208ראש	אבות	בתי	דין	שאינו	מכהן	כרב	של	עיר

24,911ראש	אבות	בתי	דין	המכהן	כרב	של	עיר

24,288אב	בית	דין	אזורי

23,314דיין	בכיר	

21,042חבר	בית	דין	אזורי

קאדים:ה�

33,408ראש	בית	הדין	לערעורים

24,288קאדי	ראשי

21,042קאדי

קאדים מד'הב:ו�

24,911ראש	בית	הדין	לערעורים

24,288חבר	בית	הדין	לערעורים

21,042�"חבר	בית	הדין

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
פני ג 					משה	 	 	 )חמ	3-628(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	 	 	 	 	

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010
הכנסת	 ועדת	 מחליטה	 התשנ"ד-11994,	 הכנסת,	 לחוק	 	55 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	

לאמור:

)להלן	 )הענקות	ותשלומים(,	התשס"א-22001	 40ח	להחלטת	שכר	חברי	הכנסת	 בסעיף	 	�1
-	החלטת	השכר(,	סעיף	קטן	)ב(	-	בטל�	

סעיף	40ח)ב(	להחלטת	השכר,	כנוסחו	ערב	ביטולו	בהחלטה	זו,	ימשיך	לחול	על	העסקה	 	�2
שהחלה	ערב	תחילתה	של	החלטה	זו,	ולא	תחל	העסקה	של	עוזר	פרלמנטרי	שלישי	לפי	

הסעיף	האמור	לאחר	תחילתה	של	החלטה	זו�

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
ן י לו ריב	 י 	 	 )חמ	3-226(

יושב	ראש	ועדת	הכנסת 	 	 	 	 	 	

__________
ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	140� 	1

ק"ת	התשס"א,	עמ'	916;	התש"ע,	עמ'	888� 	2

תיקון סעיף 40ח

הוראת מעבר




