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צו חסינויות וזכויות יתר )ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות( 
 )משלחת צבאית של צרפת בישראל במסגרת פעילות צבאית

משותפת, ינואר 2016(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–5 לחוק חסינויות וזכויות יתר )ארגונים בין–לאומיים 
היועץ  עם  התייעצות  ולאחר  הממשלה,  באישור  התשמ"ג-11983,  מיוחדות(,  ומשלחות 

המשפטי לממשלה, אני מצווה לאמור:

המקיימת  המשלחת(   - )להלן  בישראל  צרפת  של  הצבאית  המשלחת  )א( לחברי      1
פעילות צבאית משותפת עם ישראל בתקופה שמיום ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 
2016( עד יום ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016( )להלן - הפעילות(, יהיו החסינויות 
הצבאי  הכוח  לחברי  יתר  וזכויות  חסינויות  בדבר  בהסכם  המפורטות  היתר  וזכויות 

שישתתפו בפעילות )להלן - ההסכם(, שנוסחו בעברית מובא בתוספת 

לפי ההסכם, לגבי פעולות שחברי המשלחת יבצעו במסגרת תפקידם הרשמי בלבד  )ב( 
בסעיפים המפורטות  היתר  וזכויות  החסינויות  להם  יהיו  בלבד,  הפעילות   ולצורכי 
8, 10, 12, 22, 27, 31, 41, 47 ו–48 לאמנה בדבר משלחות מיוחדות מיום 8 בדצמבר 21969 

על אף האמור בסעיף 1, לא יוענקו חסינויות וזכויות יתר לפי צו זה לאזרחי ישראל או    2
לתושביה  

תחילתו של צו זה ביום ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(, ותוקפו עד יום ה' בשבט    3
התשע"ו )15 בינואר 2016( 

תוספת
)סעיף 1)א((

23 בדצמבר 2015

אותה  ליידע  ומתכבד  ישראל  שגרירות  את  מברך   - פרוטוקול   - הצרפתי  החוץ  משרד 
באמור להלן:

הפרוטוקול מתכבד לצרף בזאת את רשימת חברי הצוות הצרפתים שישתתפו בתרגילים 
המשותפים שיתקיימו ליד חופי ישראל בימים רביעי 13 וחמישי 14 בינואר 2016 ומבקש 
שחברי צוות אלו ייחשבו כחברים במשלחת מיוחדת בהתאם למשמעותה בסעיף 1 לאמנה 
על המשלחות המיוחדות שנחתמה בניו יורק ב–8 בדצמבר 1969, במהלך תקופת המשימה 

שלהם 

של  הצוות  חברי  רשימת  את  לפרוטוקול  באיגרת  להעביר  מהשגרירות  מבקש  הפרוטקול 
משרד הביטחון הישראלי שישתתפו בתרגילים האמורים לעיל, תוך ציון שם משפחה, שם 

פרטי, תאריך ומקום לידה, דרגה ותואר 

זו על ידי השגרירות תאפשר שבמהלך שהותם על הפלטפורמות הצרפתיות כדי  הודעה 
הישראלי  הביטחון  משרד  ידי  על  הנשלחים  הצוות  חברי  האמורים,  בתרגילים  להשתתף 
לכללי  בהתאם  מיוחדות  משימות  לחברי  המוכרים  והחסינויות  מהפריווילגיות  ייהנו 
ובחסינות  באי–פגיעות  בפרט  מדובר  זה   בהקשר  החלים  המנהגי  הבין–לאומי  המשפט 
מפני סמכות שיפוט בהתייחס לפעולות המבוצעות במסגרת המשלחת המיוחדת, כשמובן 
שבסמכות הרשות השיפוטית הצרפתית להחליט בסופו של דבר  לגבי ההנאה מחסינויות 

אלה והיקפן בהיפותיזה של התדיינות שיפוטית אפשרית עתידית 

חסינויות וזכויות 
יתר

סייג

תחילה ותוקף
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משרד החוץ הצרפתי - פרוטוקול - מבקש כי השגרירות הישראלית תשקול את המוצע 
לעיל ונוטל לעצמו את ההזדמנות להביע לפני שגרירות ישראל את הערכתו הנעלה ביותר 

שגרירות ישראל מברכת את משרד החוץ הצרפתי ומתכבדת לאשר את התנאים המוזכרים 
האיגרת  העתק  )מצורף   2015 בדצמבר   23 מיום   2015-1904111/PRO/PIDC  'מס באיגרת 
האמורה(, ולהעביר אליו את רשימת הצוותים הנשלחים על ידי משרד הביטחון הישראלי 

להשתתף בתרגילים הצבאיים המשותפים שיתקיימו בין התאריכים 13-14 בינואר 2016 

ידי  על  שיישלחו  הסגל  אנשי  האמורים,  התרגילים  במסגרת  כי  בזה  מאשרת  השגרירות 
משרד ההגנה הצרפתי, אשר שמותיהם מנויים באיגרת, ייהנו, ביחס לפעולות שיבוצעו על 
ידם במסגרת תפקידם הרשמי בלבד ולצורכי תרגילים אלה בלבד, מהחסינויות ומזכויות 
היתר הקבועות בסעיפים 8, 10, 12, 22, 27, 31, 41, 47 ו–48 לאמנה בדבר משלחות מיוחדות 
משנת 1969  הענקת החסינויות וזכויות היתר כאמור, כפופה להשלמת ההליכים הפנימיים 

הנדרשים בהתאם לדין הישראלי  

שהם  סגל  לאנשי  יוענקו  לא  האמורות,  היתר  וזכויות  החסינויות  כי  מציינת,  השגרירות 
שיכריע  הוא  בישראל  המשפט  בית  כי  מובהר  כן,  כמו  ישראל   של  תושבים  או  אזרחים 
במקרה של מחלוקת לגבי התחולה וההיקף של החסינויות וזכויות היתר של אנשי הסגל 

הצרפתי בישראל 

את  הצרפתי  החוץ  משרד  לפני  להביע  ההזדמנות  את  לעצמה  נוטלת  ישראל  שגרירות 
הערכתה הנעלה ביותר 

8 בינואר 2016

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-1639(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר החוץ  

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשע"ו-2016
)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
התשע"ו בטבת  כ'  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   2015 

)1 בינואר 2016(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1  תביעה לסכום כסף קצוב
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–477
תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2  כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

2,855

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשנ"ח, עמ' 1293; ס"ח התשע"ה, עמ' 707 ועמ' 1386   1
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בשקלים חדשים

3  בוטל 

4957  התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4983א  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4983ב  בקשה למינוי מנהל עיזבון

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

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

235

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

477

7235  בקשה בכתב

8506  עשיית צוואה לפני שופט

9506  הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10  )נמחק( 

16 5 לכל עמוד11  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

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

506

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

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

 "71

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-2659-ת2(  

מנהל בתי המשפט   




