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1438 צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לנתניה(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1438 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לעמק	יזרעאל(,	התש"ע-2010

1438 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לגני	תקוה(,	התש"ע-2010

1439 צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לרחובות(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1439 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� החלטת	משכורת	נושאי	משרה	שיפוטית	)תיקון(,	התש"ע-2010

1439 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	בית	המשפט	לענייני	משפחה	)אגרות(	)מס'	2(,	התש"ע-2010
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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לנתניה(, התש"ע-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	עבירת	קנס	בחלק	י"ג	לתוספת	ראשונה	לצו	העיריות	)עבירות	קנס(,	 	�1
התשל"א-21971,	נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

ח'	באב	התש"ע	)19	ביולי	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 	1
ק"ת	התשל"א,	עמ'	1148;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ב,	עמ'	220� 	2

 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לעמק יזרעאל(,
התש"ע-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	עבירת	קנס	בחלק	פ"א	לתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	 	�1
)עבירות	קנס(,	התשל"ג-21973,	נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

ח'	באב	התש"ע	)19	ביולי	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 	1
ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1127;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ו,	עמ'	63� 	2

 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לגני תקוה(,
התש"ע-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	עבירת	קנס	בחלק	נ"ה	לתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	 	�1
)עבירות	קנס(,	התשל"ג-21973,	נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

ח'	באב	התש"ע	)19	ביולי	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 	1
ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1127;	ק"ת-חש"ם,	התשנ"ו,	עמ'	258� 	2

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

תחילה

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

תחילה

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

תחילה
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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לרחובות(, התש"ע-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	עבירת	קנס	בחלק	כ"ו	לתוספת	הראשונה	לצו	העיריות	)עבירות	קנס(,	 	�1
התשל"א-21971,	נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

ח'	באב	התש"ע	)19	ביולי	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התש"ע,	עמ'	308� 	1
ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם,	התשמ"ג,	עמ'	587;	התש"ע,	עמ'	50� 	2

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	10	לחוק–יסוד:	השפיטה1,	סעיף	14	לחוק	הקאדים,	התשכ"א- 	
21961	וסעיף	20	לחוק	בתי	הדין	הדרוזיים,	התשכ"ג-31962,	מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	

לאמור:

בתוספת	הראשונה	להחלטת	משכורת	נושאי	משרה	שיפוטית,	התשמ"א-41981	- 	�1
	בפרט	ה',	במקום: )1(

משכורת	יסוד	בשקלים	חדשיםהמשרה	השיפוטית

24,288";"קאדי	ראשי

יבוא:

משכורת	יסוד	בשקלים	חדשיםהמשרה	השיפוטית

29,632""חבר	בית	הדין	לערעורים

	בפרט	ו',	בטור	"משכורת	יסוד	בשקלים	חדשים"	שלצד	ראש	בית	הדין	לערעורים,	 )2(
במקום	"24,911"	יבוא	"33,408"	ובטור	"משכורת	יסוד	בשקלים	חדשים"	שלצד	חבר	בית	

הדין	לערעורים,	במקום	"24,288"	יבוא	"29,632"�

תחילתה	של	החלטה	זו	ביום	כ"א	באב	התש"ע	)1	באוגוסט	2010(� 	�2

א'	באב	התש"ע	)12	ביולי	2010(
גפני משה	 	 	 )חמ	3-628(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	78� 	1
ס"ח	התשכ"א	עמ'	118� 	2
ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	20� 	3

ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1448;	התשס"ט,	עמ'	912;	התש"ע,	עמ'	1011� 	4

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4)ד(	לתקנות	בית	המשפט	לענייני	משפחה	)אגרות(,	התשנ"ו- 	
11995	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

תחילה

תיקון	התוספת	
הראשונה

תחילה

__________
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	8;	התשס"ט,	עמ'	347	ועמ'	1108;	התש"ע,	עמ'	415� 	1
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עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	 	�1
	2010,	יהיה	נוסח	התוספות	הראשונה	והשנייה	לתקנות,	החל	ביום	י"ט	בתמוז	התש"ע

)1	ביולי	2010(,	כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות	2)א(	ו–4(

בשקלים	חדשים

	תביעה	לסכום	כסף	קצוב 1%	מהסכום	1�
הנתבע	כערכו	ולא	

פחות	מ–445

	כל	תביעה	בענייני	רכוש	שאינה	לסכום	כסף	קצוב,	לרבות	תביעה	 �2
לאיזון	משאבים,	לפירוק	שיתוף,	לפסק	דין	הצהרתי	בענייני	רכוש	ולמתן	

2,665חשבונות,	יהיו	מספר	הסעדים	ומספר	פריטי	הרכוש	אשר	יהיו

	בוטל �3

	התנגדות	למתן	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה �4893

	בקשה	לתיקון	או	ביטול	צו	ירושה 4918א�

	בקשה	למינוי	מנהל	עיזבון 4918ב�

	תביעה	בעניין	מזונות	או	מדור,	לרבות	הגדלה,	הפחתה	או	ביטול,	 �5
הודעה	לצד	שלישי,	שיפוי,	תביעה	למזונות	או	מדור	מן	העיזבון	או	מן	

219היורשים	וכן	אכיפת	פסק	חוץ	בעניינים	אלה

	כל	תביעה	אחרת	לרבות	אישור	הסכם	כאשר	אין	תביעה	תלויה	 �6
445ועומדת	בעניין	או	ערעור	בבית	המשפט	לענייני	משפחה

	בקשה	בכתב �7219

	עשיית	צוואה	לפני	שופט �8473

	הוכחת	צוואה	לפי	סעיף	68)ב(	לחוק	הירושה �9473

	עיון	בתיק	המצוי	בארכיון	בית	משפט,	כשעברה	שנה	מיום	שניתן	 �10
28פסק	הדין,	לתקופה	קצובה	של	שבועיים	רצופים

	העתק	מאושר	מכל	מסמך	שבתיק	בית	המשפט 81�4	לכל	עמוד11�

לענייני	 רשם	 או	 לפועל	 הוצאה	 ראש	 רשם,	 החלטת	 על	 	ערעור	 �12
473ירושה	כמשמעותו	בחוק	הירושה

תוספת שנייה
)תקנות	2)א(	ו–4)א((

בשקלים	חדשים

אגרת	פרוטוקול	בתובענות	המפורטות	בתוספת	הראשונה	למעט	
67"הליכים	לפי	פרט	8	לתוספת	הראשונה

ד'	באב	התש"ע	)15	ביולי	2010(
פט שו 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-2659(

מנהל	בתי	המשפט 	 	

שינוי	סכומים




