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צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט( )מס' 5(, התשע"ט-2019

שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי  השאלת  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והספורט2,  התרבות  שרת  ועם  החוץ  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשס"ז-12007 
   Kunstmusem Bern  ולאחר שנחתמו הסכמים )להלן - ההסכמים(, בין מוזאון ישראל לבין
בברן, שווייץ )להלן - המשאיל(, להשאלת נכסי תרבות )להלן - הנכסים(, להצגה בתערוכה 
מיום ישראל  במוזאון  להתקיים  עתידה  אשר  גורליט"  מקרה  ואידיאולוגיה:  טעם   "על 

כ"ג באלול התשע"ט )2 בספטמבר 2019(, אני מצווה לאמור:

כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכמים, יחולו פסקאות )1( ו–)2( שבסעיף 3   .1
לחוק, ולפיכך - 

לא תהיה לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או   )1(
חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותם של המשאילים בנכסים;

לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים   )2(
למשאילים בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכמים.

תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכמים.  .2
כ"ז בתמוז התשע"ט )29 ביולי 2019(

)חמ 3-3795-ת1(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4280.  2

הודעת המכר )דירות( )הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות(, התשע"ט-2019

ההוצאות  גובה  )הגבלת  )דירות(  המכר  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפטיות(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
האמור הסכום   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  עודכן   ,2014  נובמבר 

בתקנה 2)1( לתקנות והוא "5,019 שקלים חדשים".

ד' בתמוז התשע"ט )7 ביולי 2019(
)חמ 3-4892-ת2(

ן ו ט י ב א  ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

ק"ת התשע"ה, עמ' 454; התשע"ח, עמ' 1166.  1

הגבלת סמכות 
שיפוט

תוקף

עדכון סכום
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