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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר עדים במשפטים פליליים),
 התשמ״ז-1987 972
973 . . . . . 1982  ,הננעת הנוטריונים(שכר שירותים)(מס׳ 2^ה5820נ̂!
 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור), התשמ׳׳ז-1987 975
 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית(מס׳ 2), התשמ׳׳ז-1987 976



 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון מס׳ 6), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 83 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984', ושאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת החוםפת 1. במקום התוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-21984, יבוא:
 השניה

 תוספת שניה
 (תקנה 187 (ב))

ם _בשקלים חדשים ו  הסכ

 (1) שכר בטלה ליום התיצבות ~ עד 12

 (2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

 (א) אם המציא קבלה עד 70

 (ב) ללא קבלה עד 5

 (3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

 (א) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה
 לצורך המשפט עד 22

 אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה
 מרוחק יותר משלושים קילומטרים מבית־

 המשפט והיה עליו לבוא לבית־המשפט לצורך
 מתן העדות בלבד, יווספו לשכר האמור עד 7

 (ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה
 לצורך המשפט עד 50

 (4) (א) שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה --

 (1) בדיקה או ניתוח של גוויה עד 40

 (2) בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה עד 70

 (3) תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה עד 15:

 (4) חוות דעת רפואית בכתב עד 50
 (ב) בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב

 בפסקת משנה (א)(3) או (4), סכום שלא
 יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו,

 בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו
 כרוכים במתן השירות.

 (ג) רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב,
 יהא זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה (3)(א) ובית
 המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של

 אותה פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה (2).

, עמ׳ 198.  י ס״וו התשמ״ד
, עמ׳ 403. ׳ד, עמי 2220 ועמי 2388! התשמ״ו ת התשמ׳ ״  2 ק

ז, 28.5.1987 ׳ ר התשמ׳ י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת ץ ה ב ו  962 ק



ם חדשים י ל ק ש ם ב ו כ ס  ה

 (5) שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב,
 כולל מתן עדות לענץ חוות הדעת

 בישיבה אחרת של בית המשפט 80 עד 140״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ באייר התשמ׳׳ז (1 במאי 1987). •תחילה

ר י ר ש ם ה ר ב  כ״ב בניסן התשמ״ז(21 באפריל 1987) א
 (חמ 3-1778) שר המשפטים

 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון מס׳ 7), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ושאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

״  1. בתקנה 174 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-21984 (להלן - התקנות העיקריות), תיקץ תקנה 4
 הסיפה המתחילה במלה ״ובלבד״ - תימחק.

 2. במקום תקנה 303 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 303

) 303. הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום תפורסם בשני עתונים ' י 8 י ם ( י ס ר פ " 
 יומיים - מהם אחד עתון בוקר והשני עתון צהרים וכן ברשומות, ורשאי בית
 המשפט או הרשם לפטור מפרסום בעתון יומי אחד או להורות על פרסומים
 אחרים! ההודעה בעתונים היומיים תכלול הזמנה להגשת כתב התנגדות תוך

 מועד שלא יפחת משבועיים מיום הפרסום.״

 3. הוראות תקנה 2 יחולו גם לענין בקשות התלויות ועומדות ביום תחילתה בפני בית המשפט הוראות מעבר
 או הרשם, אולם לגביהן די בפרסום בעתון יומי אחד.

ר י ר ש ם ה ר ב  ו׳ באייר התשמ״ז(5 במאי 1987) א
) שר המשפטים m 3-1778 

, עמ׳ 216. ח התשמ״ד, עמ׳ 198¡ התשמ״ו ״  1 ס

ז, עמי 230, ׳ , עמ׳ 403 ועמי 994: התשמ׳ , עמ׳ 1181¡ התשמ״ו ה ״ מ ש ת ת התשמ״ד, עמ׳ 2220 ועמ׳ 2388¡ ה ״  2 ק

 עמ׳ 962.

 תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מסי 7), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982/
 וסעיף 83 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 10 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-31974, יביא: החלפת תקנה 10

ם 10. אלה התשלומים לענין תקנות 6 ו־7: מי ר התשלו ו ע י ש  ״
 לעדים

, עמי 43. ב ״ מ ש ת ח ה ״  1 ס

׳ד, עמ׳ 198. ח התשמ׳ ״  2 ס

, עמ׳ 402. ׳ד, עמי 1200¡ התשמ״ד, עמ׳ 1289¡ התשמ״ו ת התשל׳ ״  3 ק

ז, 28.5.1987 3 96 ׳ ר התשמ׳ י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



ם חדשים י ל ק ש ם ב  הסבו

 (1) שכר בטלה ליום התיצבות עד 12

 (2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -
 (א) אם המציא קבלה עד 70
 (ב) ללא קבלה עד 5

 (3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

 (א) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה
 לצורך המשפט עד 22

 אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה
 מרוחק יותר משלושים קילומטרים מבית

 המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט לצורך
 מתן העדות בלבד, יווספו לשכר האמור עזי 7

 (ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה
 לצורך המשפט עזי 50

 (4) (א) שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה -

 (1) בדיקה או ניתוח של גוויה עד 40

 (2) בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה עד 70

 (3) תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה עד 15

 (4) חוות דעת רפואית בכתב עז־ 50
 (ב) בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב

 בפסקת משנה (א)(3) או (4), סכום שלא
 יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו,

 בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו
 כרוכים במתן השירות.

 (ג) רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, יהא
 זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה(3)(א) ובית המשפט רשאי לפסוק
 לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה

 (2).׳׳

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ באייר התשמ׳׳ז (1 במאי 1987).

ר י ר ש ם ה ר ב  כ״ב בניסן התשמ״ז(21 באפריל 1987) א
 >חמ 3-245) שר המשפטים

ז, 28.5.1987 ׳ ר התשמ׳ י ט באי ״ ת 5034, כ ו נ ק ת בץ ה  קו



 תקנות מס קניה (טובין)(תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי״ב-11952, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 23 לתקנות מס קניה (טובין), התשי״ג-31953, במקום ״900 שקלים״ יבוא ״20 תיקון תקנה 23
 שקלים חדשים״.

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987) מ ש ה נ ס י ם
 (חמ 3-20) שר האוצר

, עמי 946. ו , עמי 344! ס״וו התשל״ ״ב  1 סייח התשי

, עמ׳ 574. ו , עמ׳ 206¡ י״פ התשל״ ה ״ ל ש ת ח ה ״  2 ס

ת התשמ״א, עמ׳ 630. ״ , עמ׳ 1364¡ ק ״ג ׳ת התשי  3 ק׳

 4 י״פ התשמ״ד, עמי 2880.

ות מס  תקנ
 הכנסה (פטור

 ממס על הפרשי
 הצמדה בהלוואה

 של בעל שליטה),
 התשמ״ו-1986

ת מס ו  תקנ
 הכנסה (קביעת

 סכום הניכוי בעד
 תשלום מזונות

 לתושב חוץ),
 התשמ״ב-1982

ת מס ו  תקנ
 הכנסה (ניכוי

 הוצאות מסוימות),
 התשל״ב־1972

 כללי מם
 הכנסה (בעלי

 הכנסה בחוץ לארץ)

 תקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות - ניכויים והנחות), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16ב, 20ב, 120,31ב, וי243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (פטור ממם על הפרשי הצמדה בהלוואה של בעל
 שליטה), התשמ״ו-21986, יבוא:

 5. הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו־2(2), יתואמו בהתאם לאמור בסעיף 120ב
 לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה ויעוגלו למאה השקלים החדשים הקרובים״.

ן סכומים  ״עדכו

 2. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ),
 התשמ״ב-31982, הםיפה המתחילה במלים ״לעניו זה״ - תימחק.

 3. בתקנה 2ג לתקנות מס הכנסה(ניכוי הוצאות מסוימות), התשל״ב-41972, במקום הרישה
 המסתיימת במלה ״לפקודה״ יבוא ״הסכומים הנקובים בפסקאות(1) ו־(4) לתקנה 2 יתואמו עלפי

 סעיף 120 ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה״.

 4. בכלל 2(א) לכללי מס הכנסה(בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ״ב-51982, במקום
 פסקאות (1) עד (4) יבוא:

 ״(1) על 36,000 דולר הראשונים - 37%;

 (2) על 12,000 דולר הנוספים - 47%!

 (3) על 12,000 דולר הנוספים - 50%;

 (4) על כל דולר נוסף - 52%״.

, עמי 2, עמ׳ 89 ועמ׳ 97. ח התשמ״ז ״ סח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס ו , נ ת ישראל נ  1 דיני מדי

, עמ׳ 405. ו ת התשמ״ ״  2 ק

, עמי 396 ו־503. , עמי 514¡ התשמ״ו ב ״ מ ש ת ת ה ״  3 ק

, עמ׳ 503. , עמ׳ 1337! התשמ״ו ב ״ ל ש ת ת ה ״  4 ק

, עמ׳ 254. , עמ׳ 1322! התשמ״ז ב ״ מ ש ת ת ה ״  5 ק

965 28.5.1987 , ר התשמ״ז י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת בץ ה  קו



 5. תקנות מם הכנסה (התאמת סכומים), התשמ״א-61981 - בטלות.

 6. (א) תחילתן של תקנות 1 עד 3 מיום ג׳ בניסן התשמ״ז (2 באפריל 1987);
 (ב) תחילתה של תקנה 4 מיום ב׳ בניסן התשמ׳׳ז (1 באפריל 1987);

 (ג) תחילתה של תקנה 5 -

 (1) לגבי תקרות הכנסה, נקודות זיכוי ונקודות קיצבה - ביום ב׳ בניסן התשמ״ז(1
 באפריל 1987);

 (2) לגבי ההנחות הסוציאליות - ביום ג׳ בניסן התשמ״ז (2 באפריל 1987).

 משה נגזים
 שר האדונר

 כ״ד בניסן התשמ״ז(23 באפריל 1987)
 (חמ 3-1297)

ות מס  תקנ
 הכנסה (התאמת

 סכומים),
 התשמ״א-1981

 תחילה

, עמי 396. ת התשמ״א, עמי 710; התשמ״ו ״  ק

 צו מס הכנסה (מסור ממס על ריבית כשל הלוואה מתושב חוץ) (מס׳ 4¿
 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של המסת, למי
 חוק־יסוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

 1. הריבית שמקבל בנקדס טרסט (בסעיף זה ובסעיף 2 - המלווה), מאת טלרד תעשיות
 טלקומוניקציה ואלקטרוניקה בע׳׳מ(להלן - טלרד), בשל הלוואה בסכום של עד 16 מיליון מלו*

 של ארצות הברית, שנתן המלווה לטלרד, תהא פטורה ממס.

 פטור לריבית
 על הלוואה לטלרד

 2. הריבית שמקבל המלווה מאת כור תעשיות בע״מ(להלן - כור), בשל הלוואה ב0פו0 של
 עד 10 מיליון דולר של ארצות הברית, שנתן המלווה לכוד, תהא פטורה ממס.

 3. הריבית שמקבלת חברת Bankers Trust Company New York (בסעיף זה - המלווה), מאת
 כלל(ישראל) בע״מ(להלן - כלל), בשל הלוואה בסכום של עד 10 מיליון דולר של ארצות הברית,

 שנתן המלווה לכלל, תהא פטורה ממס.

ן פת ו ע ד  ג
 שר המדע והפיתוח

 ממלא מקום שר האוצר

 ל׳ בניסן התשמ״ז(29 באפריל 1987)
 (חמ 3-1895)

, עמ׳ 2, עמי 89 וי97. וסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס״וו החשמ״ז , נ  1 דיני מדינת ישראל

׳ה, עמ׳ 206.  2 ס״ח התשל׳

 פטור לריבית
 על הלוואה

 לכור תעשיות בע״מ

 פטור לריבית
 על הלוואה לכלל

ז, 28.5.1987 ׳ יר התשמ׳ ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת  966 קובץ ה



 צו מס הכנסה (הקלה ממסי במל) (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 214 לפקודת מס הכנסה/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
 סעיף 1(ב) לחוקייסוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

 1 . בסעיף 1 לצו מס הכנסה(הקלה ממסי כפל), התשכ״ד-31963, במקום ״50%״ יבוא ״48%״ תיקון סעיף
 ובמקום ״46%״ יבוא ״45%״.

 2. תחולתו של צו זה לגבי הכנסה שנתקבלה בידי - תחולה
 (1) יחיד - מיום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987);

 (2) חבר־בני־אדם - מיום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987).

 י״ד בניסן התשמ״ז(13 באפריל 1987) מ ש ה נ ס י ם
3) שר האוצר -10  >חמ7ו

, עמ׳ 89 ועמי 97. ח התשמ״ז ״ סח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס ו , נ נת ישראל  י דיני מדי
, עמ׳ 206. ה ״ ל ש ת  2 ס״ח ה

, עמי 152. ת התשכ״ד ״  3 ק

 צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסות־חוץ של תושב ישראל) (תיקון),
 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
 סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

 1 . בסעיף 1 לצו מס הכנסה(הנחה במס על הכנסות־חוץ של תושב ישראל), התשכ״ד-31963, תיקון סעיף 1
 בםיפה, במקום ״50%״ יבוא ״48%״ ובמקום ״46%״ יבוא ״45%״.

 2. תחולתו של צו זה לגבי הכנסה שנתקבלה בידי - תחולה
 (1) יחיד - מיום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987);

 (2) חבר־בנייאדם - מיום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987).

ם י ס  י״דבניסןהתשמ׳׳ז(13 באפריל1987) משה נ
 >חמ 3-1017) שר האוצר

ז, עמ׳ 89 ועמ׳ 97. ׳ וסח חדש 6, עמ׳ 120! ס׳׳ח התשמ׳ , נ נת ישראל  1 דיני מדי

ה, עמ׳ 206. ׳ ח התשל׳ ״  2 ס

ת התשכ״ד, עמ׳ 151. ״  3 ק

 תקנות המכס (תיקון מס׳ 10), התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף
 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 11 לתקנות המכס, התשכ״ו-31965 (להלן - התקנות העיקריות) - תיקון תקנה

 (1) תקנות משנה (א)(3), (א)(4), (א)(5)(ג), (א)(6) ו־(א)(7) - בטלות:

סח חדש 3, עמי 30. ו , נ ת ישראל נ  דיני מדי
, עמ׳ 574. , עמי 206¡ י״9 התשל״ו ה ״ ל ש ת  ס׳׳ח ה

׳ד, עמי 2880. , עמ׳ 274¡ י״פ התשמ׳ ו ת התשכ״ ״  ק

967 28.5.1987 , ר התשמ״ז י ת 5034, כ״ט כאי ו נ ק ת בץ ה  jj קו



 (2) בתקנת משנה (א)(5)(א), במקום השיעורים הקבועים בה יבוא בכל מקום
 ״75 שקלים חדשים״.

 2. בתקנה 24 לתקנות העקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) בעד תעודת מכם תשולם אגרה בסך 20 שקלים חדשים.״

 3. בתקנות 37 וי37א לתקנות העיקריות, במקום ״590 שקלים״ יבוא ״20 שקלים חדשים״.

ם י ס  משה נ
 שר האוצר

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987)
 (חמ 3-25)

 תיקון תקנה
 24(ב)

 תיקון תקנות
K37-37 

ת רישום ו ר ג א  ״
ר ו ש  או אי

 תקנות סוכני המכס (תיקון), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־32 לחוק סוכני המכס, התשכ״ה-11965, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . בתקנות סוכני המכס, התשכ״ה-31965, בפרק שישי: אגרות, במקום תקנות 41 וי42 יבוא:

 41. אלה אגרות הרישום או האישור שיש לשלם:

ם חדשים י ל ק ש  נ

 (1) סוכן מכס 200

 (2) פקיד רשוי 50

 42. אלה האגרות השנתיות שיש לשלם:

 (1) סוכן מכס 90

 (2) פקיד רשוי 50.״

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

ת ו י ת נ ת ש ו ר ג  א

 י׳ בניסן התשמ״ז(9 באפריל 1987)
 (חמ 3-1339)

, עמ׳ 16. ה ״ כ ש ת  1 סייח ה

, עמ׳ 574. ו ׳ , עמ׳ 206¡ י׳׳פ התשל׳ ז  2 ם״ח התשל״ו

ת התשכ״ה, עמ׳ 1307! התשמ״א, עמ׳ 377. ״  3 ק

 תיקון תקנות
 41 ו־42

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 11), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41 ו־70 לפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה) אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנה 302 לתקנות התעבורה, התשכ״א-21961(להלן - התקנות העיקריות), ברישה,
 במקום ״בלוחיות הזיהוי של הרכב״ יבוא ״לוחיות הזיהוי של הרכב יהיו כמפורט בתוספת

 השלישית ויהיו בהן״.

 תיקון תקנה 302

וסח חדש 7, עמי 173. , נ נת ישראל  1 דיני מדי

׳א, עמי 1425. ת התשכ׳ ״  2 ק

28.5.1987 , ז יר התשמ״ ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת  968 קובץ ה



 2. לתוספת השלישית לתקנות העיקריות, במקום סעיף 1 יבוא: תיקון התוספת
 השלישית

 ״1. (א) הדוגמאות של לוחיות זיהוי לרכב:

 (1) 5 ספרות 00-000

 (2) 6 ספרות 000-000

 (3) 7 ספרות 00-000-00
 (ב) דוגמה של לוחית זיהוי אחורית לאופנוע ולאופניים עם מנוע עזר:

000-000 
 או: 00-000

00 

 (ג) הלוחיות יהיו על פי המפורט במיפרט מכון התקנים הישראלי מס׳ 327
 (להלן - המיפרט);

 (ד) צבע לוחיות הזיהוי יהיה צהוב מחזיר אור כאמור במיפרט.

 (ה) צבע לוחית הזיהוי ברכב כאמור בסעיף 17(א)(3) לפקודה, יהיה לבן
 מחזיר אור כאמור במיפרט.

 (ו) מספר הרישום על גבי הכנף הקדמית באופנוע ובאופניים עם מנוע עזר
 יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור וייראה משני עברי האופנוע.

 הצבע הצהוב יהיה על פי המיפרט! מידות הרקע הצהוב יהיו בהתאם למספר
 הספרות וגדלן ובלבד שגובה כל ספרה יהיה 30 מ״מ לפחות.

 (ז) לוחיות הזיהוי, למעט אלה המפורטות בסעיף קטן(ו), ישאו את הסימונים
 המפורטים במיפרט וסימן השגחה שניתן על פי חוק התקנים, התשי״ג-31953״.

 3. תחולתה של תקנה 1 לגבי כל רכב ביום מתן רשיון הרכב או חידושו ותחילתה ביום כ״א תחולה ותחילה
 באב התשמ״ז (16 באוגוסט 1987).

 ו׳ באייר התשמ״ז(6 במאי 1987) ח י י ם ק ו ר פ ו
 (חמ 0-83 שר התחבורה

ג, עמ׳ 116. ׳ ׳  3 סייח התשי

 תקנות האגודות השיתופיות (בודדות בסכסוכים) (תיקון), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות' (להלן - הפקודה), אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 18 לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), התשל״ב-21972, בתקנת תיקון תקנה 18
 משנה (א), בסופה יבוא:

ך אי, עמ׳ 336. ר  חא״י, כ
׳א, עמ׳ 1182. , עמ׳ 746: התשמ׳ ב ״ ל ש ת ת ה ״  ק

׳ז, 28.5.1987 969 יר התשמ׳ ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



 ״אי־הארכה בתום ששה החדשים לא תפגע בכשירות המינוי ובתוקפו של הפסק ובלבד
 שהרשם האריך את התקופה ושלח הודעה על כך לבורר״.

 כ״ז בניסן התשמ״ז(26 באפריל 1987) מ ש ה ק צ ב
 >חמ 3-1430) שר העבודה והרווחה

 חקנות שמירח הנקיון(שלטים ברכב), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ״ד-1984' (להלן - החוק) ובאישור
 ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״אוטובוס״ - רכב מנועי המיועד להסעת שמונה אנשים או יותר בנוסף על הנהג:

 ״דופן״ - דופן פנימי ברכב:

 ״מונית״ - רכב ציבורי המיועד להסיע שבעה אנשים בנוסף על הנהג, לרבות זוטובוס:

 ״טיולית״ - רכב מסחרי בלתי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק״ג והמשמש או מיועד
 לשמש להסעת נוסעים:

 ״רכב״, ״רכב מסחרי״ ו״רכב ציבורי״ - כמשמעותם בפקודת התעבורה:2

 ״רכב מסחרי בלתי אחוד״ - רכב מסחרי בו תא הנהג נפרד מארגז המטען ומשקלו הכולל המותר
 אינו עולה על 4000 ק״ג ושניתן לגביו היתר להסעת נוסעים;

 ״שלט״ - שלט המורה על איסור השלכת פסולת מרכב, כאמור בסעיף 6 לחוק.

ו של 2. בשלט יופיעו המלים ״השלכת פסולת מרכב זה אסורה״ בצבע לבן על רקע ירוק.  תכנ
 שלט וצבעיו

 מידות השלט 3. מידות השלט והאותיות לא יפחתו מהמפורט בתוספת הראשונה.
 והאותיות

 מקום קביעת 4. שלט ברכב ייקבע במקום גלוי לעין שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה, בהתאם למפורט

ט בתוספת השניה. י  ש

 קביעת שלט 5. (א) שלט יהיה מחומר עמיד ויוצמד לדופן הרכב באופן שאינו ניתן לתנודה, להזזה או

י להסרה. ת י י מ ש  י

 (ב) שלט יישמר, בכל עת, במצב תקין, נקי וקריא: נתבלה השלט או ניזוק, יוחלף באחר.

 תחילה 6. תחילתן של תקנות אלה ביום הששים לאחר פרסומן.

, עמי 142. ח התשמ״ד ״  1 ס

ח התשמ״ד, עמי 30. ״ סח חדש 7, עמי 173: ם ו , נ ת ישראל נ י מדי נ  2 די

28.5.1987 , ז ר התשמ״ י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת בץ ה  970 קו
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 תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 מידות השלט והאותיות
 (א) באוטובוס ובטיולית:

 השלט - 10x25 ס״מ לפי הדוגמה:

 גובה האותיות - 2 ם״מ.
25 

15 

 תוספת שניה

 (תקנה 4)

 מקומות לקביעת שלטים ומספר השלמים

 (ב) במונית וברכב מסחרי בלתי אחוד:

 השלט - 7x15 ם״מ לפי הדוגמה:

 גובה האותיות - 1 ס״מ.

ם מספר שלטים מזערי ת שלטי ע י ב ם ק  0וג הרבב מקו

1 
1 

 1 בכל מפן לפחות

1 
 1 בכל דופן לפחות

 דופן קדמי
 דופן אחורי

 דפנות האורך
 אחת מדפנות האורך

 או הדופן הקדמי

 דפנות האורך והרוחב

 דופן הרוחב בחלק
 המקביל לתא הנהג

 (א) אוטובוס

 (ב) מתיה

 (ג)

ע ממור*  (ד) ד
r m בלתי 

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה ושר הפנים

 כ״ג בביסן התשמ״ז(22 באפריל 1987)
(*-182Jon) 

 תיקון התוספת
 השלישית

 צו יציבות מודדים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(שינוי התוספת השלישית
 לחוק)(מס׳ *3A התשמ׳׳«7-»19

 בתוקף םמכותגו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השלישית, אחרי פסקה (148)2 יבוא:

 ״(149) שירות הסעת סיור באוטובוס לתיירים!

 (150) שירות הסעת סיור ברכב אשכול!

 (151) שירות סיור קבוע״.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

ר י ר ם ש ה ר ב  כ״דבניסןהתשמ״ז(23באפריל1987) א
 >חמ 0-1977 שד התיירות

, עמ׳ 26. , עמ׳ 2! התשמ״ז ח התשמ״ו ״  ס
ז, עמ׳ 952. ׳ ת התשמ׳ ״  ק

í 

971 28.5.1987 , ז ר התשמ״ י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת בץ ה  קו



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(שיגוי התוספת השלישית
 לחוק) (תיקון מס׳ 36), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (151)2 יבוא:
 ״(152) שירותי היחידה לשיקום חברתי תעסוקתי במרכז בריאות הנפש, ״טירת הכרמל״

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  ש
 שרת הבריאות

 כ״ה בניסן התשמ״ז(24 באפריל 1987)
 (חמ 3-1977)

ם סי  משה נ
 שר האוצר

 תיקון התוספת
 השלישית

, עמי 24. ח התשמ״ו ״  ס
, עמי 971. ת התשמ״ז ״  ק

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שכד עדים במשפטים
 אזרחיים), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותינו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. שיעורי התשלומים לעדים במשפטים אזרחיים יהיו כמפורט בתוספת השניה לתקנות סדר
 הדין האזרחי (תיקון מס׳ 6), התשמ״ז-21987.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באייר התשמ״ז (1 במאי 1987).

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

ם סי  כ״ב בניסן התשמ״ז(21 באפריל 1987) משה נ
 (חמ 3-1978) שר האוצר

, עמ׳ 2.  סייח התשמ״ו
, עמי 962. ת התשמ״ז ״  ק

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שכר עדים במשפטים
 פליליים), התשמ״ז-987ו

 בתוקף םמכותינו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. שיעורי התשלומים לעדים במשפטים פליליים יהיו כמפורט בתקנות סדר הדין הפלילי
 (תיקון מס׳ 7), התשמ״ז-21987.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באייר התשמ״ז (1 במאי 1987).

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

ם סי  כ״בבניסןהתשמ״ז(21באפריל1987) משה נ
 (חמ 3-1978) שר האוצר

, עמי 2. ה התשמ״ו ״  ס
, עמי 963. ת התשמ״ז ״  ק

 שכר עדים
 במשפטים אזרחיים

 תחילה

 שיעור התשלומים
 לעדים במשפטים

 פליליים

 תחילה

28.5.1987 , ר התשמ״ז י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת בץ ה  972 קו



 הודעת הגוסדיוגים (שכר שירותים)(מס׳ 2), הוזשמ״ז-1987

 שינוי סכומים
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4;ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט-978י11

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן נוסח תקנה 1 לתקנות הוא, החל ביום ט״ז בניסן
 התשמ״ז (15 באפריל 1987), כך:

 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

תים רו ר שי כ ש  ״

ר ב׳  טו
ם חדשים י ל ק ש ר ב כ ש ר ה עו  שי
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 השיעורים שנקבעו לאישור
 העתק צילומי

 כפל השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק צילומי .

24 
18 

ר א׳  טו
ת רו  השי

 1. אימות חתימה -
 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת
 היה מוסמך לכך, לכל חתימה בנוסף לשכר לפי

 פסקאות (א) או(ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על
 מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף
 לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל

 העתק כאמור

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך -
 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף
 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי
 אחד, לכל אישור נוסף לאישור הראשון -

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 3. אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור
 באמצעות נייר פחם

 4. אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס
 בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

 5. (א) אישור נכונות של תרגום -
 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום
 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהם

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד
 לאותו תרגום, לכל אישור נוסף לאישור

 הראשון

973 

, עמ׳ 424. , עמ׳ 196! התשמ״ז ט ״ ל ש ת ת ה ״  י ק

28.5.1987 , ר התשמ״ז י ת 5034, כ׳׳ט באי ו נ ק ת ץ ה ב ו י ק • 
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ם חדשים י ל ק ש ר ב כ ש ר ה  שיעו

 הסכום שנקבע לפעולה !:תעריף •
 המינימלי של לשכת עורכי הדין וב
 אין קביעה כאמור - הסכום שנקבע
 בו לפעולה הדומה לה ביותו; ובאין

 קביעה - 29

 הסכום שנקבע לביצוע הפעולה לפי
 פסקה (א) בתוספת השכר שנקבע

 לענין פריט 1

7 
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20 
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7 
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 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי.הדין,
 ובאין קביעה כאמור - הסכום שנקבע
 בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין

 קביעה - 29

ר א׳  טו
ת רו  השי

 6. (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו
 כאמור בסעיף 7(9) לחוק, לרבות פעולה בדבר
 צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה,

 התשכ״ה-1965

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א) אגב
 אימות חתימה של צד למסמך

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסק
 אות (א) או (ב) במסמך פלוני ובעותק נוסף
 ממנו, לכל עותק נוסף שנעשתה בו הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים

 8. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או
 בדרך אחרת -

 (א) למצהיר הראשון
 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד
 לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף

 9. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת
 הצורך -

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את
 ההעדה אינו עולה על 8,060 שקלים חדשים

 (ב) עלה הסכום האמור על 8,060 שקלים
 חדשים

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו
 של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן
 לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי
 בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו
 במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין
 לבצעה במשרדו - בנוסף לשכר הנקוב בפרי-
 טים 1 עד 10, לפי הענין, ובנוסף להוצאות
 הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות
 וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר

 יהא:

28.5.1987 , ז ר התשמ״ י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת  974 קובץ ה
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י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה
 מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק
 ממנה

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו
 מקום, בעת ובעונה אחת, על ידי מספר בני
 אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
 מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א)
 כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.״

 י׳׳ז בניסן התשמ׳׳ז (16 באפריל 1987)
 (חמ 3-1216)

 הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-11974 (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים חדשים לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו, החל ביום ב׳ העלאת שיעורי
ת ח י ט

ר ו י כ  בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987), כדלקמן: ״

ן ו ת המשפט העלי י ב ת משפט מחוזי ב י ב ם ב ת משפט השלו י נ  ב

 69 עד 135 —

 29 עד 40 —

 עד 170

 57 עד 79

 עד 135

 29 עד 40

ר הפעולה או  ^ תי

 י־ -~'
 (1) תשלום חד־פעמי בעד ישיבה

 נפרדת שנועדה לשחרור בערבות עד 29
 (2) תשלום חד־פעמי בעד לימוד התיק,
 עבודות הכנה וישיבה ראשונה בבית

 המשפט 33 עד 68

 (3) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הרא
 שונה 18 עד 29

 (4) תשלום חד־פעמי בבית־המשפט
 בשל ערעור, כולל ישיבה ראשונה בבית
 המשפט, אם ראה בית המשפט שהיה
 בערעור קושי מיוחד או הצריך פעולות

 הכנה מיוחדות —

 (5) בערעור שבר לא קבע בית המשפט
 תשלום חד־פעמי כאמור בפסקה(4), בעד

 . כל ישיבה 18 עד 29

ר ג ה ה י ר  א
 סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 א׳ בניסן התשמ׳׳ז (31 במרס 1987)
 (חמ 3-245)

, עמי 260. ת התשל״ד, עמ׳ 1200¡ התשמ״ז ״  1 ק

׳ז, 28.5.1987 975 ר התשמ׳ י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מס׳ 2), התשמ'׳ז-987ו

/ ולסעיף 8א

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ׳׳א-11981
 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-21985, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום ב׳ בניסן התשמ״ו(1 באפריל 1987) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת הותק
 השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

תק שיפוטי ת ו פ ס ו  ת
תק) ת ו נ ל ש  (בעד כ

ם חדשים י ל ק ש  ב

3!:'.25 
31.99 
28.25 
24.96 
23.74 
21.01 

30.92 
26.97 
23.74 
21.01 

21.01 

31.99 
28.25 

24.96 

24.96 
23.74 
21.01 

24.96 
23.74 
21.01 

24.96 
23.74 
21.01 

ת יסוד ר ו כ ש  מ
ם חדשים י ל ק ש  ב

5379.31 
4797.92 
3809.80 
3443.28 
3344.46 
2826.92 

4704.72 
3725.79 
3344.46 
2826.92 

2826.92 

4797.92 
4195.85 

3809.80 

3443.28 
3344.46 
2826.92 

3443.28 
3344.46 
2826.92 

3443.28 
3344.46 
2826.92 

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  א
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 א. שופטים
 נשיא בית המשפט העליון
 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי
 שופט בית משפט מחוזי
 נשיא בית משפט שלום
 שופט בית משפט שלום

 ב. שופטי בית הדין לעבודה
 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שופט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה

 ד. דיינים
 רב ראשי לישראל

 חבר בית הדין הרבני הגדול
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין
 אב בית דין אזורי

 חבר בית דין אזורי

 ה. האדים
 ראש בית הדין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

 ו. קאדים מד׳הכ
 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

 כי׳ד בניסן התשמ״ז(23 באפריל 1987)
 (חמ 3-628)

, עמי 1291: התשמ״ד, עמי 2392. ג ת התשמ״א, עמי 1448: התשמ״ ״  ק
, עמי 15 ו־145.  ס״ח התשמ״ו

 משכורת יסוד
 ותוספת ותק

28.5.1987 , ר התשמ״ז י ת 5034, כ״ט באי ו נ ק ת בץ ה  קו
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