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 (תיקון מס׳ 20), התשנ״א-1991 800

 צו הספקת חשמל(חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ)(הארכת תוקף)(מם׳ 2), התשנ׳׳א-1991... 801
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 תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון), התשנ"א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ן נוסח משולב ן, התשמ״ד-1984 י, ושאר

 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות תיקון תקנה ד  1. בתקנה 7 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ״ד-21984

 :העיקריות), אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב1) משיב שהוזמן לדיון יגיש לבית המשפט תגובה בכתב לעתירה בשלושה

 עותקים עבור בית המשפט, וימציא עותק מתגובתו, במישרין, לכל אחד מבעלי הדין,

 שלושה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

 (ב2) בעל דין לא יגיש תשובה לתגובת המשיב אלא ברשות בית המשפט.״

 י ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2321: התשמ״ו, עמי 148: התשמ״ח, עמי 822.
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 ״צו על תגא׳
 והמצאה

 המצאת כתבי
 בי־דין

 2. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

 8. נתן בית המשפט צו על תנאי או צו ביניים, ימציא העותר, מיד, לבית

 המשפט מספד מספיק של עותקי העתירה ושל התצהירים התומכים אותה, על

 מצורפיה, והם יומצאו עם הצו למשיב ולכל אדמ שבית המשפט או הרשם הורה

 עליו על ידי פקיד בית המשפט או על ידי מי שבית המשפט או הרשם הורה.

 8א. בכל עת שלאחר הגשת העתירה, בעל דין המגיש לבית המשפט כתב

 בי־דין ימציא, בו ביום, עותק ממנו על מצורפיו, במישרין, לכל אחד מבעלי

 הדין: היו בעלי דין אחדים מיוצגים בידי עורך דין אחד, די בהמצאת עותק אחד

 בשביל כל בעלי הדין המיוצגים באמור.״

 3. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) המשיב ימציא עותק של תצהיר התשובה שהגיש, על מצורפיו, לכל אחד

 מבעלי הדין.״

 4. בתקנה 16 (א) לתקנות העיקריות, במקום ״במספר עותקים מספיק, וימסור אותם לצד

 שכנגד״ יבוא ״בשלושה עותקים עבור בית המשפט וימציא, בו ביום, עותק מעיקרי טיעונו,

 במישרין, לכל אחד מבעלי הדין״.

 החלפת תקנה 8

ד ו ד י ר  דן מ

 שר המשפטים
 כ״ג בניסן התשנ״א (7 באפריל 1991)

 (חמ 3-1780)

 תיקון תקנה 9

 תיקון תקנה 16

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 20), התשנ"א-991ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים), ד,תשמ״ס-21989, בחלק התשיעי, במקום מחיריהן של סיגריות מיובאות יבואו

 המחירים הנקובים לצידמ בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים במכירה לצרכן -

 המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 סיגריות מיובאות:

 ״רוטמנס (80), פרלמנט, קמל, ווינסטון, קנט, מרלבורו 4.45 3.80

 דנהייל, מור 4.85 4.10

 לאקי סטרייק 3.85 3.25״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בניסן התשנ״א (8 באפריל 1991).

 ט״ז בניסן התשנ״א (31 במרס 1991)

ו ד מג ם דו סי  ;חמ 1978-« משה נ

 שר התעשיה והמסחר שר הכלכלה והתכנון,
 . ממלא מקום שר האוצר

 1 סייח החשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421! התשנ״א, עמי 547.
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 צו הספקת חשמל (חגרת החשמל מחוז ירושלים נע״מ) (הארכת תוקף)
 (מסי 2), התשג״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) ו־(ג) לחוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), התשמ״ח-

 1987', באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. תוקפו של צו הספקת חשמל (הוראות מיוחדות)(חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ), הארכת תוקף

 התשמ״ח-21988, מוארך בזה מיום י׳׳ז בניסן התשנ׳׳א (1 באפריל 1991) עד יום י׳׳ט בניסן

 התי.!זנ״ד (31 במרס 1994).

 כ׳׳ג בניסן התשנ׳׳א (7 באפריל 1991)

ן אמ ל נ ב ו  (חמ 3-2078) י

 שר האנרגיה והתשתית
 1 נייח התשמ״ח, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 770¡ התשנ״א, עמי 709.

 תקנון מגן דוד אדום (תיקון), התשנ'׳א-1991

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לחוק מגן דוד אדום, התש״י-1950', מתקנת מועצת מגן דוד

 אדום בישראל את תקנונה כלהלן:

 1. בתקנון מגן דוד אדום, התשי׳׳ג-21953, אחרי כותרת פרק ח׳ יבוא: הוספת סעיף 38א

 ״תפקיד נוסף 38א. האגודה רשאית לעסוק בהובלת נפטרים.״

 נתאשר.

ל א ר ׳ ה  י״נ: בחשון התשנ״א (31 באוקטובר 1990) א

< יושב ראש מועצת מגן דוד אדום 3 ־ 1 0 6 מ 9 ח ) 

 בישראל

ט מר ל ו ד א  אהו

 שר הבריאות
 ס״ח התש״י, עמי 175,- התשט״ו, עמי 86.

 ק״ת התשי״ג, עמי 348: התשמ״ו, עמי 218.

 הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכד טרחת סניגור), התשנ״א-ז199

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו)(4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-4 1197 (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1, שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות החל ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 העלאת שיעורי

 באפריל 1991) כדלקמן: מנעורים""

 בשקלים חדשים

265 
326 

 (1) בבית משפט שלום -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת עיובה

 (2) מעצר עד תום ההליכים

 ק״ת התשל״ד, עמי 1200: התשמ״ט, עמי 710: התשנ״א, עמי 27 ועמי 340.
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 בשקלים חדשים

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 374

 (4) אישום בעבירה אחרת 498

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 135!

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות . 840

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה(א), לכל ישיבה 127

 (2) בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה !31

 (2) מעצר עד תום ההליכים 560

 (3) משפט פלילי 135!

 (4) ערעור פלילי •-

 (אא) על פסק הדין 560

 (בב) על גזר הדין בלבד 326

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה(א), לכל ישיבה 265

 (3) בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 560

 (2) ערעור פלילי --

 (אא) על פסק הדין 016׳!

 (בב) על גזר הדין בלבד 560

 (ב) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה(א), לכל ישיבה 452

 כ״ג בניסן התשני׳א (7 באפריל 1991)

, שופט י ׳ קדמ  (חמ 3-245) י

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט
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