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 תקנות לשכת עורכי הדין(סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים)
 (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39 ו־110 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961', אני מתקין
 תקנות אלה:

 החלפת התוספת 1 . במקום התוספת לתקנות לשכת עורכי הדין(סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות

 מעשיים), התשכ״ג-1962/ יבוא:

 ״תוספת

 (תקנה 4(ב))

 1. דמי חיובים ודיני עבודה ״

 א) חוק החוזים (חלק כללי), התשל׳׳ג-1973:

 ב) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל׳׳א-1970;

 ג) חוק המחאת חיובים, התשכ׳׳ט-1969;

;  ד) חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982־

 ה) חוק המכר, התשכ׳יח-1968;

 ו) חוק המכר (דירות), התשל״ג-1973;

 ז) חוק המתנה, התשכ׳׳ח-1968•:

 ח) חוק השכירות והשאילה, התשל׳׳א-1971:

 ט) חוק השומרים, התשכ״ז-1967*;

 י) חוק השליחות, התשכ״ה-1965;

 יא) חוק הערבות, התשכ״ז-1967!

 יב) פקודת הנזיקין [נוסח חדש]:

 יג) פקודת ביטוח רכב מנועי ןנוסח חדש], התש״ל-1970 - פרק ד*;

 יד) חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי״ב-1952:

 טו) חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ״ד-1964•;

 טז) חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969! .

 יז) חוק הגנת השכר, התשי׳׳ח-1958י;

 יח) חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963; ״

 יט) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי׳׳א-1951•;

; ,  כ) חוק חופשה שנתית, התשי׳׳א-1951,

 כא) חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954י;

 כב) חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957•;

 כג) חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי״ז-1957•:

 כד) חוק הביטוח הלאומי [ינוסח משולב], התשכ״ח-1968 - פרקים ג׳ ויז׳•; בשאר
 הסעיפים תידרש ידיעה כללית בלבד!

 י ס״ח התשכ״א, עמ׳ 178. -.••- ־•• •
 2 ק״ת החשכ״ג, עמ׳ 704: התשמ׳׳ו, עמ׳ 142: התשמ״ט, עמ׳ 1010.
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 כה) חוק חוזה קבלבות, התשל״ד-1974•;

 כו) חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל׳׳ה-1974•:

 כז) חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל׳׳ה-1975;

 כח) חוק הנאמנות, התשל׳׳ט-1979;

 כט) חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל׳יט-1979!

 ל) חוק האחריות למוצרים פגומים, התש״ם-1980י;

 לא) חוק הגנת הדייר ן נוסח משולב!, החשל״ב-1972•.

 2. דיני הנין

 א) חוק המקרקעין, התשכ׳יט-1969!

 ב) חוקייסוד: מקרקעי ישראל•:

 ג) חוק מקרקעי ישראל, התש״ך-1960•!

 ד) חוק המיטלטלין, התשל״א-1971 :

 ה) חוק השבת אבידה, התשל׳׳ג-1973•:

 ו) חוק המשכון, התשכ״ז-1967;

 ז) חוק להגנת רכוש מופקד, התשכ׳׳ה-1964•:

 ח) חוק ההתיישנות, התשי׳׳ח-1958!

 ט) חוק זכויות מבצעים, התשמ״ד-1984•:

 י) חוק זכות יוצרים, 1911•;

 יא) פקודת זכות יוצרים, 1924•;

 יב) חוק הפטנטים, התשכ״ז-1967*.

 3. דיני מעמד אישי

 א) פקודת הנישואין והגירושין (רישום):

 ב) חוק גיל הנישואין, התש״י-1950•;

 ג) חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי׳׳ג-1953; •

 ד) חוק שיווי זכויות האשה, התשי״א-1951;

 ה) חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל״ג-1973;

 ו) תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני זוג), התשל׳׳ד-1973!

 ז) חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ״ט-«196!

 ח) חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי״ט-1959;

 ט) חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל״ב-1972•:

 י) חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981:

 יא) חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב-1962;

 יב) חוק הירושה, התשכ״ה-1965;

 יג) חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978;

 יד) דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1947-1922, סימנים 55-51, 64, 65;
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 טו) פקודת העדות הדתיות (המרה)״:

 טז) חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978*;

 4. דיני עונשין ודיון פלילי

 א) חוק העונשין, התשל׳׳ז-1977;

 ב) חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965;

 ג) חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש״י-1950•;

 ד) חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982:

 ה) פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש];־התשכ״ט-1969!

 ו) חוק לטיפול בחולי נפש, התשט״ו-1955 - סעיף 6:

 ז) פקודת התעבורה, פרקים רביעי עד שביעי:

 ח) חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955 - חלק אי;

 ט) חוק ההסגרה, התשי״ד-1954י;

 י) חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 •;

 יא) פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969•;

 יב) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-1971;

 יג) פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);

 יד) חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955•:

 טו) פקודת הסמים המסוכנים ןנוסח חדש], התשל״ג-1973•:

 טז) חוק הגנת הפרטיות, התשמ׳׳א-1981;

 יז) חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-1981•!

 יח) חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985.

 5. דיני מסחר א׳ (תאגידים)

 א) פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983; . :.

 ב) פקודת האגודות השיתופיות•;

 ג) פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה-1975; •

 ד) חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968•;

 ה) חוק העמותות, התש׳׳ם-1980•.

 6. דיני מםחר ב׳ (פשיטת רגל, פירוק, שטרות, מסים ונושאים מסחריים'אחרים)

 א) פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם-1980•:

 ב) פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983;

 ג) פקודת השטרות:

 ד) פקודת מס הכנסה - חלקים אי, ב׳, ג׳ ו־ה׳; בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד•!

 .ה) חוק מס שבח מקרקעין, התשכ׳׳ג-1963;

 ו) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ׳׳א-1961, למעט התוספות שבו•;

 ז) חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961•; ״
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 ח) חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ׳׳ט-1969״;

 ט) פקודת המסים (גביה)•!

 י) חוק הפיקוח על המטבע, התשל׳׳ח-1978•;

 יא) חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988•!

 יב) חוק מס ערך מוסף, התשל׳׳ו-1975״;

 יג) חוק הגנת הצרכן, התשמ״א--1981;

י יד)״״ חוק חוזה ביטוח, התשמ״א-1981; " 

 טו) חוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-1986•.

 7. סדר דין אזרחי והאתיקה המקצועית ״ . .

. . . . .  א) חוק בתי המשפט ן נוסח משולב ן, התשמ״ד-1984; .

 ב) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-1984 (הבחינה תכלול, מבחן בעריכת טענות);

 ג) תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ״ד-1984:

 ד) תקנות בית המשפט (אגרות), התשמ״ח-1987 (למעט התוספות)•;

 ה) חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי״ח-1958;

 ו) חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי״ח-1957:

י . י• •  ז) חוק הבוררות, התשכ׳׳ח-11968; ׳ י

 ח) חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ׳׳א-1961;

 ט) חוק הסיוע המשפטי, התשל׳׳ב-1972;

 י) חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני משנת 1879, סעיפים 82-80•:

 יא) חוק קביעת גיל, התשכ׳׳ד-1963•;

 יב) חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967;

 יג) תקנות ההוצאה לפועל, התש׳׳ם-1979:

 יד) פקודת בזיון בית המשפט:

 •י טו) .חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976, סעיפים 7 עד 20! ביתר הסעיפים תידרש ידיעה
 כללית בלבד•:

 טז) תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש״ל-1969•;•: •

 יז) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961, פרקים ששי ושביעי; ביתר הפרקים תידרש
 ידיעה כללית בלבדי:

 יח) כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ״ו-1986;

 יט) כללי לשכת עורכי הדין (איסור עיסוק בתיווך), התשל״א-1971 :

 כ) כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות בדירות), התשל״ז-1977:.,

 כא) חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש׳׳ם-1980•;

 כב) כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), התשל״ז-1977•:

 כג) כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי בפעולות לרישום דירות מגורים),
 התשל״ז-1977•; -
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 כד) כללי לשכת עורכי הדין(תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק
 פיצויים לופגעי תאונות דרכים), התשל״ז-1977•:

 כה) כללי לשכת עורכי הדין (עיסוקים שאינם הולמים את מקצוע עריכת הדין),
 התשמ׳׳ז-1987.

 8. דיני חוקה ומינהל

 א) פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948•!

 ב) חוקייסוד: הכנסת, סעיפים 21 עד 38 ו־44 עד 46: בשאר הסעיפים תידרש ידיעה
 כללית בלבד•:

 ג) חוק־יסוד: השפיטה•:

 ד) חוק־יסוד: מבקר המדינה•!

 ה) חוק־יסוד: נשיא המדינה;

 ו) חוקייסוד: הממשלה, סעיפים 28 עד 35: בשאר הסעיפים תידרש ידיעה כללית
 בלבד•:

 ז) חו־ק־יסוד: ירושלים בירת ישראל:

 ח) חוק יסודות המשפט, התש״ם-1980;

 ט) פקודת הפרשנות, סעיפים 16(2), 17, 19 ו־42:

 י) חוק הפרשנות, התשמ״א-1981;

 יא) חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי׳׳ט-1958•;

 יב) חוק השבות, התש״י-1950•;

 יג) חוק האזרחות, התשי״ב-1952*;

 יד) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984, פרק א׳!

 טו) פקודת העיריות;

 טז) פקודת המועצות המקומיות;

 יז) פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943•:

 יח) חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה) (שיפוט
 בעבירות ועזרה משפטית), התשל״ח-1977;

 יט) חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957י:

 כ) חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965•!

 כא) חוק רישוי עסקים, התשכ׳׳ח-1968 (ללא תוספות)•!

 כב) חוק האזנת סתר, התשל׳׳ט-1979;

 כג) חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל״ט-1979•;

 כד) חו־קייסוד: משק המדינה•!

 כה) חיק־יסוד: הצבאי.

.  הערות: י ׳

 1 . בתוספת זו, ״חוק״, ״פקודה״ או ״תקנות״ - חוק, פקודה או תקנות כפי שתוקנו עד חודש אחד לפני
 הבחינות, ובמידה שלא בוטלו עד אז:
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 2. !.׳ בכל חוק, פקודה או תקנות המסומנים ב־* לא תידרש מהנבחנים אלא ידיעה כללית בלבד.

 ד׳ באדר התש׳׳ן 0 במרס 1990)
ד ־־. ו ד י ר  >חמ 13-1898 . דן מ

 שר המשפטים .

 תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דובים (מומחים) (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל׳׳ה-1975',
 וסעיף 108 לחוק בתי המשפט ן נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובאישור ועדת החוקה, חוק

 ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 23 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ״ז-1986ג (להלן - תיקון תקנה 23
 התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 ״(ו) הוגשה תובענה לפני יום כ״ט בחשון התשמ״ז(1 בדצמבר 1986) ולא הומצא
 כתב ויתור על סודיות רפואית לפי טופס 3, ימציא הנתבע כתב ויתור כאמור תוך
 חמישה עשר ימים מיום שקיבל דרישה לכך מבעל דין או מיום שציווה על כך בית

 המשפט״.

 2. בתוספת לתקנות העיקריות, בטופס 3, אחרי "למוסד רפואי״ יבוא ״או למוסד לביטוח תיקון התוספת
 לאומי או לצבאיהגנה לישראל או למשרד הבטחון״.

 ז׳ באדר התש״ן (4 במרס 1990)
ד ו ד י ר  >חמ 3-1864< דן מ

 שר המשפטים

 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 234; זזתשמ״ט, עמי 44.
 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 126.

 תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 2), התש״ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לחוק סדר הדין הפלילי ןנוםח משולב], התשמ״ב-1982', אני
 מתקין תקנות אלה:

: תיקון תקנה 4 א ו ב  1. בתקנה 4(ו) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-4ד219, במקום פסקה (3) י

 ״(3) סכום שהשתנה כאמור בפסקה (1) יעוגל לשקל החדש הקרוב: סכום של חצי
 שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.״

 כ״ג באדר התש״ן (20 במרס 1990)
ד ו ד י ר מ 3-245< דן מ ח )  י

 שר המשפטים

 סייח התשמ״ב, עמי 43.
 ק׳׳ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עמי 710: התש״ן, עמ׳ 130.

, כ״ט באדר התש׳ץ, 26.3.1990 ו י י ז דיזהיוח א ׳ י י  י



 צו סדר הדין הפלילי(עבירות קנס - איגוד ערים אזור רמת גן, בני בוק וגבעתיים)
 (בתי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי ןנוסח משולב], התשמ׳׳ב-1982',
 בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 עבירות קנם 1. (א) עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור א׳ לחוק עזר לאיגוד

י ערים רמת גן, בני ברק וגבעתיים(בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי)(פיקוח על כלבים י י ע י ש  י

 ובעלי. חיים אחרים), התשמ״א-1981/ היא עבירת קנס.

 (ב) שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף קטן(א) יהיה לפי דרגת הקנס שנקבעה בטור .
 . ב׳ להלן:

 סור ב׳
 טור א׳ דרגת הקנס

 הסעיף ותוכנו בשקלים חדשים

 החזקת כלב שלא ברשיון ולוחית מספר(סעיף 2(א)) ... . 150

 הרשאת כלב לעשות את צרכיו במקום ציבורי(סעיף 2(ד)) 100

 חובה למסור בעל חיים למאורות הבידוד(סעיף 9(א)) 225

 החזקת בעל חיים במקום ציבורי כשאינו קשור
 ואין מחסום לפיו(סעיף 11 (א)) 100

 ט״ז באדר התש״ן (13 במרס 1990)
 (חמ 3-104) ד ן מ ר י ד ו ר

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ׳׳ב, עמי 43.

 2 ק״ת - חש״ם, התשמ׳׳א, עמ׳ 1478: התשמ״ט, עמ׳ 290.

 תקנות ניירות עדך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-11968, לפי הצעת הרשות
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת פרק י״ב 1. בתקנות ניירות ערך(פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ'״ט-21969, תקנה 70 תסומן

 .74 ולפניה יבוא:

 ״פרק י״ב: תשקיף של ניירות ערך מסחריים

 הגדרות 70. בפרק זה -

 ״ניירות ערך מסחריים״ - ניירות ערך המונפקים על ידי חברה ומקנים זכות
 לתבוע ממנה כסף בתאריך שאינו מוקדם מ־30 ימים מיום ההנפקה ואינו מאוחר

 מתשעה חדשים מיום ההנפקה.

 עטיפת התשקיף 71. על גבי עטיפת תשקיף של ניירות ערך מסחריים יבואו המלה תשקיף,

 שם המנפיק, תאריך התשקיף, תיאור ניירות הערך המסחריים המוצעים על פיו

 י סייח התשב׳׳ח, עמי 234: התשמ״ת, עמ׳ 188.
 2 ק״ת התשכ׳׳ס, עמ׳ 1794: התשמ״ס, עמי 1323.
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 וכל פרט אחר שהרשות תדרוש את הבאתו על גבי עטיפת התשקיף ובצורה
 שתורה.

 תיאור ניירות 72. תיאור ניירות הערך המסחריים המוצעים בתשקיף יכלול את אלה:
 הערך המסחריים

 .(1) סך כל שוויה של הסדרה:

 (2) שוויו הנקוב של כל נייר ערך מסחרי:

 (3) שיעור הריבית שניירות הערך המסחריים נושאים:

 (4) מועדי הפדיון של ניירות הערך המסחריים:
 (5) שם הערב - אם ניתנה ערבות לתשלום ההתחייבויות על פי ניירות

 הערך המסחריים.
 הוראות כלליות 73. על תשקיף של ניירות ערך מסחריים יחולו הוראות פרקים א׳ עד י״א,

 בשינויים המחוייבים.״

! 
 ט׳ ב;*דר התש״ן (6 במרס 1990)

ס ר ן פ ו ע מ  >חמ 9:;3-18< ש
 שר האוצר

 צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכר״ים ומוסדות כספיים), התש״ן-1990

 ,:תוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975', ובאישור הכנסת, אני
 מצווה לאמור:

 1. שיעורו של מס שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ״ר יהיה 6.7% מהשכר ששילם. שיעור המס
 על מלכ״ר

 2. השיעור של מס שכר וריווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 16% שיעור המס על
י פ ס י כ ס ו  מהשנ:ר ששילם והריווח שהפיק. מ

 3. תחולתם של סעיף 1 ושל סעיף 2 לענין מס שכר - החל מהשכר המשתלם בעד עבודה תחולה לגבי
י כ ל ש ס ע  בחודש מרם 1990. מ

. . . " • ( 

 4. תחילתושל סעיף 2, לענין מס על ריווח, היא מיום ד׳ באדר התש״ן(1 במרס 1990); לפיכך תחולה לגבי
ח י ו י ל ר ס ע  יהיה שיעור המס השנתי על הריווח לשנת המס 1990 15.833%. מ

 5. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ׳׳רים ומוסדות כספיים), התשמ״ב-21982 - בטל. ביטול

 י׳ באדר התש׳׳ן (7 במרס 1990)
ס ר ן פ ו ע מ  >חמ 3-839) ש

 שר האוצר

 י סייר התשל״ו, עמי 52.
 2 ק״ח התשמ״ב, עמי 1412¡ התשמ־׳ו, עמי 49.
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 תקנות התעופה (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון), התש״ן-990ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927', וסעיפים 4 ו־23(א) לחוק רישוי שירות
 תעופה, התשכ״ג-1963/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק

 המדינה', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות התעופה (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשמ״ט-41988 (להלן - התקנות

 העיקריות), בשם התקנות, במקום ״התעופה״ יבוא ״הטיס״.

 2. במקום תקנה 35" לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הצמדה למדד 34. (א) בתקנה זו, ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה

 המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ב) האגרות לפי תקנות אלה ישתנו בכל שנה לפי שיעור השינוי במדד
 כמפורט להלן:

 (1) ב־ 1 ביוני - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם לחודש מר
 שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש ספטמבר של השנה שקדמ

 לה־

 (2) ב־1 בדצמבר - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם לחוד
 ספטמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש מרם שקדם לו

 (ג) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם ברשומות הודעה
 סכומי האגרה שהשתנו לפי האמור בתקנת משנה (א)״.

 תיקון השם

 החלפת תקנה 35

ב צ  משה ק
 שר התחבורה

 י״ד באדר התש״ן (11 במרס 1990)
 וחמ 3-520)

, כרך גי, עמי 2551: סייח התשלי׳ז, עמ׳ 182.  1 חוקי א״י

 2 סייח התשכ״ג, עמי 104.

 .' סייח התשל״ה, עמי 206.
 יי ק״ת התשמ״ט, עמי 234.

 תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים)(תיקון),
 התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדשן, התשמ׳׳ג-1983
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4(ג), לתקנות בריאות הציבור (מזון)(מזון דיאטתי וממתיקים), התשמ״ז-987

 (להלן - התקנות העיקריות), בפסקה (1), המלים ״אסור לחולי ו1<1ק (פנילקטונריה), החומר׳
 יימחקו.

 2. בתקנה 5(ב) לתקנות העיקריות, פסקה (4) - תימחק.

 3. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, כסעיף 2, בסופו יבוא:

 תיקון תקנה 4

 תיקון תקנה 5

 תיקון התוספת
 הראשונה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 749.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1082: התשמ״ט, עמי 662.



׳ נ ר  י טוראי .־ • טו

 ״מוצרי חלב 40״

 4. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בטור ג׳ - תיקון התוספת
 החמישית

 (1) בכותרת הטור, במקום ״(פרטים 1־4)״ יבוא ״(פרטים 1־4 ו־6)״,•

 (2) בסעיף 1, בסופו יבוא:

 ״6. מוצרי חלב - 8.5 מ״ג״;

 (3) בסעיף 2, בסופו יבוא:

 ״6. מוצרי חלב - 38.5 מ״ג״;

 (4) בסעיף 3, בסופו יבוא:

 ״6. מוצרי חלב - 140 מ״ג״;

 ו (5). בסעיף 4, בסופו יבוא:

 ״6. מוצרי חלב - 31.5׳׳.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באדר התש״ן (5 במרס 1990). תחילה

 ח׳ באדר התש״ן (5 במרס 1990)
ח י ש ה מ ש  (חמ,3-1115< מ

 המנהל הכללי של משרד הבריאות
 אני מאשר.

ר ו ב צ ק ע  י
 שר הבריאות

 צו שעת חימם (היטל מחקו והכשות כח אדם בעגף הגומי)(תיקון),
 התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 14 ו־21 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח-1958',
 ,אני מצווה לאמור:

 1. בצו שעת חירום (היטל מחקר והכשרת כח אדם בענף הגומי), התשמ״ט-21989, סעיף ך - ביטול סעיף 7
 בטל.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר התש״ן (19 במרס 1990). תחילה

 י״ז באדר התש״ן (14 במרס 1990)
ם י ס ה נ ש  .>חמ 3-65< מ

 שר התעשיה והמסחר

 1 סייח התשכ״ד, עמי 175: התש׳׳ן, עמי 41.

 י ק״ת התשמ״ט, עמי 557, עמי 920.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק) (מס׳ 4), התש״ן-1990

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

 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (534)2 יבוא: .

 ״(535) קופסת גפרורים בודדת.״

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן התש׳ץ (4 באפריל 1990).

 י״ז באדר התש׳ץ (14 במרס 1990)
 (חמ 3-1976)

 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר האוצר

ם י ס  משה נ
 שר התעשיה והמסחר

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2: התשמ״ט, עמי 28.
 ק״ת התש״ן, עמי 388.

 ק״ת־שיעורי מק״ח 749, התש״ן, עמי 33.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(שינוי התוספת השלישית
ן 9 90-  לחוק) (מס׳ 5), התש״ן

 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 (225)2 יבוא:

 ״(226) שירותי התקנת גז.״

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן התש״ן (4 באפריל 1990).

 י״ז באדר התש״ן (14 במרס 1990)
 (חמ 3-1977) - י י

 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר האוצר

ם י ס  משה נ
 שר התעשיה והמסחר

 1 סייח החשמ״ו, עמי 2.

 1 ק״ת התש״ן, עמי 389.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיו מרבי למצות
 ולקמח מצה כשרים לפסח), התש״ן-990ו

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

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
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 1. בצו זה - הגדרות

 ״מצות״ - מצות כשרות לפסח התש׳׳ן:

 ״קמח מצה״ - קמח מצה כשר לפסח התש״ן;

 ״מע׳יימ״ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975:

 ״מחיר לקמעונאי״ - כולל הובלת המצות או קמח המצה עד לחצרי הקמעונאי ופריקתו:

 ״אזור אילת״ ו״תושב אזור אילת״ - כהגדרתם בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות י
 ממסים), התשמ״ה-11985.

 2. (א) המחיר המרבי למצרך המפורט בטור א׳ לתוספת, באריזה.ובמשקל כמפורט לצידו מחיר מרבי
 בטורים ב׳ ו־ג׳, יהא המחיר הנקוב'לצידו בטור •די.

 (ב) המחיר המרבי למצרך המפורט בטור א׳ לתוספת, באריזה ובמשקל כמפורט לצידו
 י בטורים ב׳ ו־ג׳ והנמכר באזור אילת בידי עוסק תושב אזור אילת, יהא, על אף האמור בסעיף קטן

 (א), המחיר הנקוב לצידו בטור ה׳.

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ח באדר התש״ן(15 במרס 1990) ותקפו עך יום ו׳ באייר התש״ן תחילה ותוקף
 (1 במאי 1990).

 תוספת

 (סעיף 2)

 טור ה׳
 טור ג׳ המחיר בשקלים חדשים במכירה -

 טור *' טור בי המשקל לקמעונאי לצדכן באזור אילת
 המצרן• האריזה כקילוגרם ללא מע״מ כולל מע״מ לקמעונאי לצרכן
 מצה חבילה 2.50 9.22 11.50 9.22 10.00

 קמח מצה שקית 1.00 3.95 4.90 3.95 4.20

 י״ז באדר התש״ן (14 במרס 1990)
 (חמ 3 3-197)

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 י שר האוצר

ם י ס  משה נ
 שר התעשיה והמסחר

 1 טיח התשל״ו, ע0־ 52.
 י ס׳ ח התשמ״ה, עמי 204.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ ו7), התש״ן-990ו

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

 1. בתוספת לצו יציבות־ מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק שנים־עשר, המלים ״גפרורים קופסה בודדת״ וכל האמור

 בטורים שלצידם - יימחקו.

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 1 ק״ת התשמ״ט, עמי 421 ועמי 1352.
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 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן התש׳׳ן (4 באפריל 1989).

 י״ז באדר התש״ן (14 במרס 1990)
 (חמ 3-1978)

ס ר ן פ ו ע מ ם ש י ס  משה נ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מוכי לשירותי
 התקנת גז) (ביטול), התש״ן-990ו

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

 ביטול 1. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מרבי לשירותי התקנת גז),

 התשמ׳׳ו-21986 - בטל.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן התש״ן (4 באפריל 1990).

 י״ז באדר התש״ן (14 במרס 1990)
 (חמ 3-1978)

ם ר פ . ן ו ע מ ם ש י ס  משה נ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י סייח התשמ״ו, עמי 2.
 י ק״ת התשמ״ו, עמי 642: התש״ן, עמי 342.

 הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע),
 התש׳׳ם-1980' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעורי 1. (א) עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יוני 1989 לעומת המדד שפורסם

ת בחודש דצמבר 1989, אגרות בחינות מקצוע הן מיום כ״ט בתמוז התשמ״ט (1 באוגוסט 1989) ו י ג  א

 כדלקמן: י

 (1) בתקנה 1 לתקנות, במקום 20.80 שקלים חדשים - 23 שקלים חדשים:

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום 10.40 שקלים חדשים - 11.50 שקלים חדשים.

 (ב) עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 1989 לעומת המדד
 שפורסם בחודש יוני 1989, אגרות בחינות מקצוע הן מיום ו׳ בשבט התש״ן(1 בפברואר 1990)

 כדלקמן:

 1 ק״ת התש״ם, עמי 2029¡ התשמ״ה, עמי 1160: התשמ״ח, עמי 194.
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 (1) בתקנה 1 לתקנות, במקום 23 שקלים חדשים - 24.80 .שקלים חדשים:

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום 11.50 שקלים חדשים - 12.40 שקלים חדשים.

 י׳ באדר התש״ן (7 במרס 1990)
ר י מ ק ש ח צ  (חמ 3-1220) י

 ראש הממשלה
 ושר העבודה והרווחה

 הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון), התש״ן-990ו

 כתוקף סמכותי לפי תקנה 16א(ד) לתקנות המשכון(סדרי רישום ועיון), התשכ״ז-1967י,
 אני מודיע לאמור:

. י עקב עליית המדד שפורסם בחודש פברואר 1990 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שינוי 0ממ׳ \ 

 1989 יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות המשכ
 ר בניסן התש״ן (1 באפריל 1990) כדלקמן:

ת ו ר ג א  1989 יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות המשכון(סדרי רישום ועיון), התשכ״ז-1967, החל ביום ה

 ״תוספת שניה

 (תקנה 16א)

 האגרה בשקלים חדשים

 1. בעד רישום הודעת מישכון או מישכון נוסף או הגדלת היקף החיוב 35

 2. בעד רישום הודעת העברת מישכון, רישום תםיבת מישכון, רישום הודעה
 על תיקון תנאי מישכון, רישום תסיבת הנכס הממושכן ורישום הודעה על

 פדיון מישכון או פדיונו החלקי ,28

 3. בעד כל פעולה אחרת של הרשם, על פי התקנות . 14

 4. בעד עיון בכרטסת 3

 5. בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו או במסמכים בלבד -
 לגבי כל הודעת מישכון 7

 6. בעד קבלת העתק של מסמך או נסח, מרישומים השמורים בלשכה 1 בעד כל עמוד
 או חלק ממנו

 7. בעד אימות העתק של מסמך או נסח, מרישומים השמורים בלשכה ,.:1 בעד כל עמוד
 או חלק ממנו

ם פטור מאגרה״ ו ש י  8. ביטול ר

 כ״ג באדר התש״ן (20 במרס 1990)
, שופט י מ ד  1חמ 3-812) י׳ ק

 נשיא של בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט בפועל

 ?״ת התשכ״ז, עמי 2345: התשמ״ח, עמ׳ 1013:, התשמ״ט, עמי 1383
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 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכד טרחת סניגור)(מס׳ 3), התש"ן-990ן

 ״ בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(0(4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ו׳ בניסן התש׳׳ן
 (1 באפריל 1990) כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 1. בבית משפט שלום -

 (1) .תשלום חד פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר, לשחרור בערובה
 או להטלת ערובה 225
 (2) אישום בחטא 317
 (3) אישום בעבירה אחרת 422
 (4) אישום בעבירה של גרימת מוות 963
 טיעון לעונש בלבד 712
 (5) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו, לכל ישיבה 107

 2. בבית משפט מחוזי -
 . (1) משפט פלילי 963

 (2) ערעור פלילי -
 (א) ערעור על פסק הדין 474
 (ב) ערעור על גזר הדין בלבד 276

 (2א) תשלום חדיפעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר, לשחרור בערובה
 או להטלת ערובה 264

 (3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו, לכל ישיבה 225

 3. בבית המשפט העליון -
 (1) ערעור פלילי -

 (א) ערעור על פסק הדין . 861
 (ב) ערעור על גזר הדין בלבד 474

 (1א) תשלום חד־פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר, לשחרור בערובה
 או להטלת ערובה 453

 (2) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו, לכל ישיבה 383

 כ״ג באדר התש׳׳ן (20 במרס 1990)
, שופט י מ ד  1חמ 3-245) י׳ ק

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט בפועל

 ק״ת התשל״ד, עמי 1200: התשמ״ה, עמי 998: התש׳ץ, עמי 199 ועמי 499.

 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגורים
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