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 תקנות משרד הרישום (תיקון מס׳ 2), החש״ן-990ן

 בתוקף סמכותי לפי ס״יפים 82 ו־109 לחוק בתי המשפט ן נוסח משולב ן, התשמ״ד-1984',
 סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967/ ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין,

 אני מתקין תקנות אלה:

ה 12 1. בתקנות משרד הרישום, 1936' (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנה 11 יבוא: נ ק  הוספת ת

ם 12. (א) בכל בית משפט מחוזי ובכל בית משפט שלום ינוהל פנקס מינויים י י נ י קסי מ  ״פנ

 שבו יירשמו המינויים הקבועים והזמניים, לסוגיהם, שנעשו בידי בית המשפט
 או הרשם לתפקידים המפורטים להלן:

 (1) מפרק:
 (2) כונס נכסים:

 (3) נאמן:
 (4) אפוטרופוס

 (^ מנהל עזבון או מבצע צוואה:
 (6) מומחה:

 (7) בורר.

 (ב) הפנקס יחולק למדורים לפי סוגי המינויים: המדור לענין מומחים
 יחולק לפי מקצועותיהם.

 (ג) . כל מינוי יצויין בפנקס במספר סידורי ויירשמו לגביו, בטורים, כל
 פרט בטור שלו, הפרטים הבאים:

 (1) מספר התיק של בית המשפט או של ההוצאה לפועל:
 (2) שם השופט או הרשם או המותב הממנה:

 (3) שמו של האדם שהתמנה, מספר זהותו, מענו ומקצועו:
 (4) תאריך המינוי:

 (5) האם קביעת המתמנה נעשתה על פי הצעת בעל דין או לפי בחירתו
 של בית המשפט.

 (ד) פנקס מינויים כאמור בתקנת משנה(א) יוחזק במזכירות בית המשפט
 ויהיה פתוח לעיונו של הציבור

 (ה) בכל לשכת הוצאה לפועל ינוהל פנקס מינויים של כונסי נכסים ושל
 ממונים על איחוד תיקים, שייערך כאמור בתקנת משנה (ב), ויירשמו בו, לגבי
 כל מינוי, הפרטים הנדרשים לפי תקנת משנה(ג): פנקס המינויים יוחזק בלשכת

 ההוצאה לפועל ויהיה פתוח לעיונו של הציבור.

ה 15 2. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, בפסקה (1), במקום ״עד שעה 14.00״ יבוא ״עד שעה נ ק  תיקון ת

 13.30״.

 תחילה 3. תחילתה של תקנה 1 ביום י״ב באלול התש״ן (2 בספטמבר 1990).

 כ״א בסיון התש״ן (14 ביוני 1990)
ר י ד ן מר י  (חס 3-1951! ד

- - שר המשפטים
 1 ם״ח התשמ״ד, ער׳ 198.

, עמי 110. - ם״ח התשכ״ז
ת התיגי״ן, עמי 71¡. ״  י ע״ר 1936, תוס׳ 2, עסי 6א5: ק

1.7.1990 , ז התש״ן ת 5277, ח׳ בתמו ו נ ק ת  770 קובץ ה



 תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי) (תיקון), התש״ן-990ו

׳ אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו־46(א) לחוק העתיקות, התשל׳׳ח-1978'
 אלו;:

ה 2 נ ק ו ת  1. האמור בתקנה 2 לתקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), התשמ״ג־21983 (להלן - תיקי
 התקנות העיקריות), יסומן (א), ואחריו יבוא:

 ״(ב) ברשימת המצאי יצויין בטור ״הערות״ מקומה של כל עתיקה, לרבות אם
 הוצגה בחלון תצוגה של בית העסק או שהיא מצויה במחסן של בית העסק, ויצויין

 מענו של חלון תצוגה או מחסן כאמור.״

ה 3 נ ק ן ת  2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות - תיקו

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״קבלתה אצלו!״ יבוא ״קבלתה אצלו, ולא יאוחר
 מיום אחד אחרי יום העסקים שבו הגיעה העתיקה לרשותו כמלאי מסחרי;״

 (2) תקנות משנה (ב) ו־(ג) יסומנו (ד) ו־(ה) כסדרן, ולפניהן יבוא:

 ״(ב) עתיקה זעירה, שלדעת המנהל אין אפשרות לציין את מספרה הסידורי
 השוטף כאמור בתקנת משנה (א), יצויין מספרה השוטף על גבי כלי הקיבול
 שבו היא מוצגת, ולא תופרד העתיקה מכלי הקיבול כל זמן שהיא כלולה במלאי

 המסחרי של הסוחר.

 (ג) כעתיקה שהיא מטבע ינהגו כלהלן:

 (1) היה המטבע מזהב - יצויין במספר סידורי שוטף וינהגו בו כאמור
 בתקנת משנה (ב);

 (2) היה המטבע מחומר אחר - ייכלל בחבילה של מטבעות מאותו חומר,
 שתישמר בכלי קיבול נפרד; בכל חבילה יהיו מטבעות בכמות שתירשם
 על גבי אריזת החבילה ושתתאים למספר המטבעות שיש בה אותה שעה:
 לכל חבילה יהיה מספר סידורי שוטף: מספר המטבעות שבחבילה יירשם

 גם בטור ״הערות״ שברשימת המצאי.״

ה 3א נ ק ת ת פ ס ו  3. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: ה

מת 3א. (א) מכר סוחר עתיקה או הוציאה מהמלאי המסחרי שברשותו בדרך  ״עדכון רשי

י אחרת, יימחק רישומה מרשימת המצאי בד־בבד עם ביצוע העסקה או הפעולה א צ  מ

 האחרת כאמור, ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון שאחרי מועד ביצוע
 העסקה או הפעולה כאמור.

 (ב) מכר סוחר עתיקה שהיא מטבע כאמור בתקנה 3(ג)(2), או הוציאה
 מהמלאי המסחרי שברשותו בדרך אחרת, יתוקן הרישום המציין את מספר
 המטבעות בחבילה עם הוצאת המטבע מן החבילה, ולא יאוחר מתום יום
 העסקים הראשון שלאחר היום שבו נמכרה או הוצאה כאמור: הוא הדין,

 בשינויים המחוייבים, בהוספת מטבע לחבילה כאמור.

 (ג) העביר סוחר עתיקה ממקום של בית העסק למקום אחר שלו, יתוקן
 הרישום בטור ״הערות״ לפי תקנה 2(ב): בסוף כל יום עסקים תהיה רשימת

 המצאי של סוחר מעודכנת לפי הוראות תקנה זו.״

 1 ם״ח התשל״ח, עמי 76.

, עמ׳ 1887; התשמ״ז, עמי 756. ת התשמ״ג ״  2 ק
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ה 4 4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) תסומן (ג), ולפניה יבוא: נ ק ן ת  תיקו

 ׳׳(ב) רשימת המצאי תתייחס לעתיקות שיהיו המלאי המסחרי במקום המוזכר
 בטופס הבקשה לרשיון: לא היו ברשות המבקש עתיקות לצרכי המסחר בשעת הגשת

 הבקשה, יציין את הדבר בטור ״הערות״ בטופס רשימת המצאי.״

לה 5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  תחי

ן (20 ביוני 1990)  כ״ז בסיון התש״
ר מ ן ה ו ל ו ב  >חמ 13-1559 ז

 שר החינוך והתרבות

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(שינוי התוספת השלישית
 לחוק) (מס׳ 8), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
, אנו מצווים לאמור:  התשמ״ו-11985

ת 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (227)2 יבוא: פ ס ו ת  תיקון ה

 ״(228) בדיקת כושר ראייה של מבקש רשיון נהיגה על ידי אופטומטריסט״.

 ז׳ בםיון התש״ן (31 במאי 1990)
 (חמ 3-1977)

ר י מ ק ש ח צ ב י צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה ראש הממשלה ושר האוצר

׳ו, עמ׳ 2.  1 ם״ח התשמ׳

ת התש״ן, עמי 539. ״  2 ק

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(שינוי התוספת השלישית
 לחוק) (מסי 9), התש״ו-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשרותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1986 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

ת 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (228)2 יבוא: פ ס ו ת  שינוי ה
ת  השלישי

 ״(229) מחיר מרבי לשיעור נהיגה ולהעמדת רכב למבחן נהיגה״.

 א׳ בתמוז התש״ן (24 ביוני 1990)
 (חמ 3-1977)

י ע ד ו ק מ ח צ ב י צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה שר האוצר

׳ו, עמי 2.  ם״ח התשמ׳
, עמי 772. ת התש״ן ״  ק
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שידות למבחן נהיגה), התש״ן-990ז

 !:וזוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15 י ו־27 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמור: 1 ח-דצ^ ׳ י  התשי

ף 2 ן סעי / תיקו  1. בסעיף 2 .לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות למבחן נהיגה), התשל״ז-977!
 במקום ״120 דקות״ יבוא ״40 דקות״.

 כ״וז בסיון התש״ן (18 ביוני 1990)
ב צ ה ק ש  m 13-1076 מ

 שר התחבורה

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 24.

׳ז, עמי 2164: התשמ״ב, עמי 1177. ת התשל׳ ״  2 ק

 הודעת ניידות ערך (אגדת כקשה למתן היתד לפרסום תשקיף) (מס׳ 2),
 התש״ן-990ז

 בהתאם לתקנה 1(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
 התש״ל-1970' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות, והוא יהיה מיום ח׳ בתמוז עדכון הסכום
ל האגרה ע ש  התש״ן (1 ביולי 1990) 1,255 שקלים חדשים. הקבו

ן התש״ן (18 ביוני 1990) ו י  כ״ה מז
ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  א

 יושב ראש רשות ניירות ערך

, עמי 1446: התשמ״ד, עמי 672: התש״ן, עמי 272. ל ״ ש ת ת ו ״  ק

 הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס׳ 4), התש״ן-990ו

 בתיקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים(שכר שירותים), התשל״ט-1978' (להלן
- התקנות), אני מודיע לאמור

. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום כ״ב בתמוז- שינוי סכומים ! 
 התש״ן ׳:15 ביולי 1990) כך:

ם 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר תי רו ר שי כ ש  ״

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך
 המוסף 'שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

, עמי 478; התש״ן, עמי 546. ת הוושל״ט, עמי 196; התשמ״ז ״  ק
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ר ב׳  טו
ר כ ש ר ה  שיעו

ם חדשים  בשקלי
ר א'  טו
ת רו  השי

49 

18 

18 

4 
2 

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

63 

49 

18 

 אימות חתימה' - י

 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכר,
 לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב)

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

 לכל העת>|1.#**מור

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך - י
 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

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

 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 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

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 76

 (א) אישור נכונותי של תרגום -•

 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן

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

 (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

.5 
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ר ב׳  טו
ר כ ש ר ה  טור א' שיעו

ם חדשים ת בשקלי רו  השי

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א) אגב
 אימות חתימה של צד למסמך הסכום שנקבע לביצוע הפעולה

 לפי פסקה (א) בתוספת השכר
 שנקבע לענין פריט 1

(ב) במסמך  0:) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות (א) או
׳ לכל עוקק נוסף שנעשתה בו הפעולה 18  פלוני ובעותק נוסף ממנו

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים 49

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

 (א) למצהיר הראשון 49

 (נ:) לכל מצהיר נוסף 19

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור
 נוסף 18

 9. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -
 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה

 על 24,000 שקלים חדשים 314

 (ב) עלה הסכום האמור על 24,000 שקלים חדשים 676

ל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום  ה:
 ה העדה וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 80
 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 בפריטים 1 עד 10, לפי הענין,
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות

 וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנו מיציאת הנוטריון
 ממשרדו ועד שובו 160

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או ל,חלק ממנה 49

 (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״.

ן מ ג ו ל ם ק י י  כ״ד, בסיץ התש״ן (18 ביוני 1990) ח
 >חמ 1216-!.) המנהל הכללי של משרד המשפטים

ז התש״ן, 1.7.1990 775  קובץ התקנו!ז 5277, ח׳ בתמו



 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור)(מס׳ 4), התש״ן-990ן

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

( 1 ביולי ן רי 1 . שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ח׳ באב התש״  העלאת שיעו

 1990) כדלקמן:
ם חדשים י ל ק ש  ב

 1. בבית משפט שלום -

 (1) תשלום חדיפעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר, לשחרור בערובה
 או להטלת ערובה 237

 (2) אישום בחטא 334

 (3) אישום בעבירה אחרת 445
 (4) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,015

 טיעון לעונש בלבד 751
 (5) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו, לכל ישיבה 113

 2. בבית משפט מחוזי -

 (1) משפט פלילי 1,015

 (2) ערעור פלילי -

 (א) ערעור על פסק הדין 500

 (ב) ערעור על גזר הדין בלבד 291

 (2א) תשלום חד־פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר, לשחרור בערובה

 או להטלת ערובה 278

 (3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו, לכל ישיבה 237

 3. בבית המשפט העליון -

 (1) ערעור פלילי -
 (א) ערעור על פסק הדין 908

 (ב) ערעור על גזר הדין בלבד 500

 (1א) תשלום חד־פעמי בעד ישיבה שנועדה למעצר, לשחרור בערובה
 או להטלת ערובה 478

 (2) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקה זו, לכל ישיבה 404

 כ״ו בסיון התש״ן (19 ביוני 1990)
י מ ד ׳ ק  1חמ 3-245) י

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 1 ק״ת התשל׳׳ד, עמי 1200: התשמ״ה, עמי 998: התש״ן, עמי 508.

1.7.1990 , ז התש״ן ת 5277, ת׳ בתמו ו נ ק ת  776 קובץ ה

 המחיר 1.12 שקל חדש 0334-2883 א158 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים


