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 17בינואר 2011
עמוד

תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון) ,התשע"א508 �����������������������������������������������������������2011-
הודעת ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים) ,התשע"א508 �������������������������������������������������� 2011-
הודעת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשע"א509 ��������������������������������������������������������������������������2011-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון והוראת שעה) ,התשע"א510 �������������������������������������2011-
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון) ,התשע"א510 ���������������������������������������������������������������������������������������� 2011-

תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש"ס ,12000-סעיף
 108לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-וסעיף  18לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,32001-בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הביטחון ,אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 41

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה בתוך שבעה ימים מיום פרסומן.

בתקנה  41לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) ,התשס"א ,42000-במקום
תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) פסק בית המשפט או הרשם שכר טרחת עורך דין לפי תקנת משנה (א) ,לא ייפסק
ולא ייווסף לסכום שנקבע ,כאמור ,סכום השווה למס ערך מוסף הנגזר מן הסכום
שנקבע".

ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
(חמ )3-3079

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
4

ס"ח התש"ס ,עמ' .190
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשס"א ,עמ' .410
ק"ת התשס"א ,עמ' .171

הודעת ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים) ,התשע"א2011-
בהתאם לתקנה (7א) לתקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים),
התשס"ב( 12002-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב עליית שיעור המדד יהיה נוסח תקנות  2עד  5לתקנות החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  )2011כדלקמן:
"שכר טרחת עורך    .2שכר טרחת עורך דין בעד הגשת בקשה לביצוע המשכנתה,
דין בעד הגשת
לרבות אם פרע החייב את החוב שבפיגור או את מלוא חוב
בקשה לביצוע
ההלוואה עד למינוי כונס נכסים ,יהיה בשיעור של 10%
משכנתה
מהחוב שבפיגור ,ואולם הוא לא יפחת מ– 1,808שקלים חדשים
ולא יעלה על  12,055שקלים חדשים.
שכר כונס נכסים
טרם נמכרה
הדירה

   .3פרע החייב את החוב שבפיגור והתוספות כאמור בסעיף
81ב(1ב)(()4א)( )1או ( )2לחוק או פרע את מלוא חוב ההלוואה,
לאחר שמונה כונס נכסים וקודם שחלפו  90ימים מיום המינוי,
זכאי כונס הנכסים לשכר טרחה בשיעור של  10%מסכום החוב
שבפיגור ,כשהוא מחושב ליום הפירעון ,או מסכום החוב
שנפרע בפועל ,הנמוך מביניהם ,ואולם הוא לא יעלה על
 12,055שקלים חדשים; היה כונס הנכסים עורך הדין כאמור
בתקנה  ,2זכאי כונס הנכסים לשכר טרחה לפי תקנה זו נוסף
על שכר הטרחה לפי תקנה .2

__________
1

508

ק"ת התשס"ב ,עמ' .1158

קובץ התקנות  ,6965י"ב בשבט התשע"א17.1.2011 ,

שכר כונס נכסים   .4פרע החייב את מלוא חוב ההלוואה לאחר שחלפו  90הימים
טרם נמכרה דירה
מיום מינוי כונס הנכסים ,ואולם בטרם הוכרז על קונה
בחלוף  90ימים
בהליכים למכירת הדירה נושא המשכנתה (להלן  -הדירה),
לפי החוק ,זכאי כונס הנכסים לשכר הכולל את שכר הטרחה
כקבוע בתקנה  ,2בתוספת שכר באחוזים מסכום החוב שנפרע
בפועל ,כמפורט להלן:

שכר כונס נכסים

()1

לגבי  421,925השקלים החדשים הראשונים ;4.8% -

()2

לגבי  602,750שקלים חדשים נוספים ;5.6% -

()3

לגבי כל שקל חדש נוסף .6.4% -

(   .5א) נמכרה הדירה בידי כונס הנכסים ,יהיה כונס הנכסים
זכאי לשכר הכולל את שכר הטרחה כקבוע בתקנה  ,2בתוספת
שכר באחוזים מהתמורה שנתקבלה בעד מכירת הדירה בלבד,
כמפורט להלן:
()1

לגבי  421,925השקלים החדשים הראשונים ;6% -

()2

לגבי  602,750שקלים חדשים נוספים ;7% -

()3

לגבי כל שקל חדש נוסף .8% -

(ב) קיבל כונס הנכסים שכר לפי תקנת משנה (א) ,יופחת ממנו
כל סכום אחר ששולם לו על פי תקנה  3או  ,4אם שולם".
כ"ט בטבת התשע"א ( 5בינואר )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-88

הודעת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשע"א2011-
  בהתאם לסעיף (1א)(()4א) להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א-
( 12001להלן  -ההחלטה) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר  2010לעומת מדד תעריפי עדכון סכומים

התקשורת שפורסם בחודש דצמבר  ,2009ובהתאם לסעיף  51להחלטה ועליית מדד
המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  2010לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם
בחודש דצמבר  ,2009התעדכנו הסכומים הקבועים בהחלטה ,והם החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  )2011כלהלן:
סעיף בהחלטה

(1א)()4

רדיו-טלפון-נייד

30,420

(4א)

דואר ומברקים

580

12

שכר דירה

3,107

(14א)

כלכלה

99

(14ב)

כלכלה

2,514

(14ג)

כלכלה

99

(20א)

הוצאות נסיעה

1,386

(34ב)

העסקת עובד בלשכה

5,114

__________
1

נושא

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

ק"ת התשס"א ,עמ'  ;916התש"ע ,עמ' .716
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509

סעיף בהחלטה

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

נושא

(39ה)()1

הוצאה מהתקציב השנתי

2,282

49

אירוח

25,576

50א

לימודי שפה

3,811

50ד

בדיקה רפואית

862

כ"ז בטבת התשע"א ( 3בינואר )2011
חיים אבידור
חשב הכנסת

(חמ )3-226

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון והוראת שעה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת
לאמור:
תיקון סעיף 40ט

.1

תיקון סעיף 51

 .2בסעיף  51להחלטת השכר ,במקום "סעיפים  1ו– "27יבוא "סעיפים  27 ,1ו–40ט".

בסעיף 40ט להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א( 22001-להלן
 החלטת השכר) ,בסעיף קטן (א) ,במקום הסכומים הנקובים בפסקאות ( )1עד ( )3שבו,בהתאמה ,יבואו סכומים אלה בשקלים חדשים:
( )1בתקופה שמיום כ"ז בשבט התשע"א ( 1בפברואר  )2011עד יום כ"ז באייר התשע"א
( 31במאי ;7,430 ;7,000 ;6,300 - )2011
( )2בתקופה שמיום כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני  )2011עד יום י' בסיוון התשע"ב
( 31במאי ;7,655 ;7,210 ;6,500 - )2012
()3

בתקופה שמיום י"א בסיוון התשע"ב ( 1ביוני  )2012ואילך .7,885 ;7,430 ;6,700 -

כ"ח בטבת התשע"א ( 4בינואר )2011
י ר יב ל ו י ן
יושב ראש ועדת הכנסת

(חמ )3-226

__________
1
2

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .140
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;916התש"ע ,עמ' .152

החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף הסמכות לפי סעיף  36לחוק–יסוד :הממשלה ,1מחליטה ועדת הכספים של הכנסת
לאמור:
הוספת סעיף 6ב

.1

תחולה

 .2תיקון זה יחול לגבי תשלום הוצאות ביגוד בעבור שנת  2010ואילך.

בהחלטת שכר שרים וסגני שרים ,התשמ"ב ,21982-אחרי סעיף 6א יבוא:
"תשלום הוצאות
ביגוד

6ב .שר וסגן שר זכאים ,לצורך רכישת ביגוד ,לסכום שנתי כמקובל
לגבי המנהלים הכללים במשרדי הממשלה ,ובאותם תנאים".

כ"ז בטבת התשע"א ( 3בינואר )2011
(חמ )3-646

__________
1
2

510

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;508התשס"ט ,עמ' .115

מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים
קובץ התקנות  ,6965י"ב בשבט התשע"א17.1.2011 ,
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