
 רשומות

 קובץ התקנות
 ל׳באדרא׳התשנ״ב 5426 5 במרס 1992

 עמוד

 תקנות השיפוט הצבאי(בתי סוהר צבאיים)(תיקון), התשנ״ב-1992 860

 צו הרשות למלחמה בסמים(תיקון התוספת), התשנ״ב-1992 861

 תקנות המים(איסור רחיצה וניקוי של כלי רכב במים), התשנ״ב-1992 861

 תקנות המים(מניעת זיהום מים)(בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ״ב-1992 862

 קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות
 והקונסולריות של ישראל), התשנ״ב-1992 863

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השניה לחוק)
 (מס׳ 5), התשנ״ב-1992 866

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק)
 (מם׳ 2), התשנ״ב-1992 866

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון מם׳ 9), התשנ״ב-1992 867

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון מס׳ 10), התשנ״ב-1992 867

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון מס׳ 11), התשנ׳׳ב-1992 868

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירם מרביים למצרכי מזון
 חקלאיים) (תיקון), התשנ׳׳ב-1992 .. 868

 הודעת הסיוע המשפטי(מס׳ 2), התשנ״ב-1992 871



 תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשנ״ב-992ן

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 503 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-11955

 אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות השיפוט הצבאי(בתי סוהר צבאיים), התשמ״ז-21987 (להלן-התקנות

 העיקריות), אחרי הגדרת ״ראש אכ״א״ יבוא:

 ״׳׳תא הפרדה״ - תא ששטחו 2 מ״ר לפחות, שיש בו פתחי איוורור, תאורה, שירותים

 כימיים, צוהר הקבוע בדלת הכניסה ושלט מזהה על דלתו.״

 תיקון תקנה 7 2. בתקנה 7(3) לתקנות העיקריות, במקום ״וצינוקים״ יבוא ״ותאי הפרדה״.

 תיקון תקנה 26 3. בתקנה 26(ח) לתקנות העיקריות, במקום ״לרבות בצינוק״ יבוא ״לרבות בתא הפרדה״.

 הוספת תקנה 37א 4. אחרי תקנה 37 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״טיפול רפואי 37א. אין בהוראות תקנות 34 עד 37 כדי לגרוע, לגבי כלוא, מהוראות סעיף

ו 20א לחוק.״ ח ר ל כ ׳ ע א י ל כ  ב

 תיקון תקנה 50 5. בתקנה 50 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ז) יבוא:

 ״(ז) לא יורשה לבקר בבית סוהר אדם שריצה עונש מאסר בכלא, אלא אם כן קיבל לכך
 היתר מאת מפקד: לענין זה -

 ״כלא״ - בית סוהר, לרבות בית סוהר שהוכרז לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש],
 התשל״ב-21972 , מיתקן כליאה ובית סוהר שהוכרז מכוח צו של מפקד כוחות הצבא

 באזור!

 ״אזור״ - יהודה שומרון וחבל עזה.

 (ח) מפקד רשאי לאסור כניסת אדם לבית סוהר או להפסיק ביקור או פגישה עם כלוא, אם

 יש לו יסוד סביר לחשוד שאותו אדם יעביר מידע בין כלואים או יגרום לפגיעה כבטחון או

 בסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר.״

 תיקון תקנה 59 6. בתקנה 59(4) לתקנות העיקריות, במקום ״בצינוק״ יבוא ״בתא הפרדה״.

 תיקון תקנה 60 7. בתקנה 60 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) כליאה בתא הפרדה למשך תקופה שלא תעלה על 14 ימים״.

 תיקון תקנה 61 8. בתקנה 61 לתקנות העיקריות, במקום ״בצינוק״, פעמיים, יבוא ״בתא הפרדה״.

 תיקון תקנה 64 9. בתקנה 64(ז) לתקנות העיקריות, במקום ״.בצינוק לא תעלה בכל מקרה על 96 שעות״ יבוא

 ״בתא הפרדה לא תעלה, בכל מקרה, על 14 ימים״.

 תיקון תקנה 65 10. בתקנה 65 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום ״צינוק״, ״הצינוק״ ו״בצינוק״ יבוא

 ״תא הפרדה״, ״בתא הפרדה״ ו״תא הפרדה״, לפי הענין.

 1 ם״ח התשט״ו, עמ׳ 171.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 294! התשמ״ח, עמ׳ 815.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ׳ 459.

 860 קובץ התקנות 5426, ל׳ באדר א׳ התשנ״ב, 5.3.1992



 11. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 א׳ 1:אדר א׳ התשנ׳׳ב (5 בפברואר 1991)
ס נ ר ה א ש  (חמ ׳־3-134) מ

 שר הבטחון

 צו הרשות למלחמה בסמים (תיקון התוספת), החשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח-1988' (להלן

 החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לחוק, בסוף פסקה 4, במקום ״פרקליט המדינה״ יבוא ״המשנה לפרקליט המדינה תיקון התוספת -
 לתפקידים מיוחדים״. החלפת בעל

 ט״ו באדר א׳ התשנ״ב (19 בפברואר 1992)

 (חמ ׳•3-212) י צ ח ק ש מ י ר

 ראש הממשלה
 1 כ ״ח התשמ״ח, עמי 90.

 ומקנות המים (איסור רחיצה וניקוי של כלי דבב במים), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות עם מועצת

 המיש, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״כלי רכב״ - רכב, רכב מנועי, רכב מסחרי, רכב עבודה, רכב ציבורי, הגדרות
.  מוניות ורכב פרטי, כמשמעותם בפקודת התעבורה2

 2. בתקופת תחולתן של תקנות אלה, ל» ישתמש אדם במים לשם רחיצה וניקוי של קלי רכב, איסור רחיצת
ב כ י ר ל  אל<; באמצעות דלי וסמרטוט. כ

 3. (א) במוסכים ובתחנות שירות לא יופעל כל מכשיר או אבזר לרחיצה וניקוי של כלי רכב מיחזור מי שטיפה
י ושימוש חוזר במים ר מ ו ז ח י מ  במים, ולא ישתמשו בכל מכשיר או אבזר כאמור, אלא אם כן הותקנה בהם מערכת ל

 , במוסכים ובתחנות

ת ו ר י  השםיפה של כלי הרכב ולשימוש חוזר בהם לאותה מטרה. ש

 (ב) נציב המים רשאי לאשר שימוש במכשיר או באבזר כאמור בתקנת משנה (א) גם אם

 לא::ותקנה בהם מערכת למיחזור מי השטיפה של כלי הרכב ולשימוש חוזר בהם לאותה מטרה, אם

 הוכח לו, לשביעות רצונו, כי המכשיר או האבזר כאמור יעיל וחסכוני ומאפשר רחיצת כלי רכב

 אחד בכמות מים, שאינה עולה על 30 ליטרים.

 4. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס שלא יעלה על האמור בסעיף 40(2) עונשיו
.  לחוק העונשין, התשל״ז-31977

 5. תחולתן של תקנות אלה עד יום י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993). תקופת תחולה

 ל׳ בשבט התשנ״ב (4 בפברואר 1992)

ר י מ ק ש ח צ  (חמ 3-2237) י
 ראש הממשלה
• ושר החקלאות 1 6  1 ״״ח התשי״ט, ע°׳ 6

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 3 וז״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
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 תקנות המים (מניעת זיהום מים)(בודות ספיגה ובורות רקב), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 20ד(א)(1) לחוק המים, התשי״ט - 1959' (להלן-החוק), לאחר

 התייעצות עם מועצת המים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״בור ספיגה״ - בור המשמש או המיועד לשמש לקליטת שפכים לשם סילוקם בדרך של

 חלחול לקרקע:

 ״בור ספיגה ביתי״ - בור ספיגה המשמש לקליטת שפכים ביתיים ושפכים סניטריים•

 ״בור ספיגה תעשייתי״ - בור ספיגה המשמש לקליטת שפכים תעשייתיים, למעט קידוח שאושר

 על פי דין והמיועד לסילוק מבוקר ש שפכים תעשייתיים לשכבות תת הקרקע:

 ״בור רקב״ - בור המשמש או המיועד לשמש לקליטת שפכים:

 ״ביובית״ - רכב המיועד להרקת בור רקב או בור ספיגה, ולסילוק השפכים שהצטברו בו:

 ״השר״ - השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה:

 ״מחזיק״ - בעל נכס או מחזיק נכס שבו נמצא בו רקב או בור ספיגה:

 ״מיתקן לטיפול בשפכים״ - מיתקן שהוקם כדין, המשמש או המיועד לשמש להקטנת ריכוז

 המזהמים שבשפכים:

 ״מערכת ביוב״ - מערכת המשמשת לאיסוף, טיפול וסילוק של שפכים:

 ״מפעיל״ - הבעל, המחזיק, או - לענין ביובית - הנהג:

 ״שפכים״ - פסולת המורחקת בהזרמה, לרבות בוצה ומוצקים בתרחיף:

 ״שפכים סניטריים״ - שפכים שמקורם בשרותים הסניטריים של מקום כאמור בהגדרת שפכים

 תעשייתיים, והמוזרמים במערכת נפרדת מהשפכים התעשייתיים של אותו מקום:

 ״שפכים תעשייתיים״ - שפכים, למעט שפכים סניטריים, שמקורם במקום שבו עושים מלאכה או

 מייצרים מוצרים וחומרים, לרבות בתי חולים, וכל מקום המשמש לעיבוד, לאחסנה, לניקוי

 ולבדיקה של כל מוצר או חומר.

 איסור בור 2. (א) לא יתקין אדם בור ספיגה תעשייתי.
 ספיגה

 (ב) לא יתקין אדם בור ספיגה ביתי -

 (1) בישוב שיש בו מערכת ביוב:

 (2) בישוב שאין בו או בחלק ממנו מערכת ביוב - כבנין המשמש ליותר משתים

 עשרה יחידות מגורים.

 (ג) ישוב שאין בו או בחלק ממנו מערכת ביוב, ניתן להתקין בור ספיגה ביתי בישוב או

 באותו חלק שבו אין מערכת ביוב בהתקיים תנאים אלה:

 (1) בור הספיגה הביתי מיועד לקלוט שפכים מבנין המשמש למגורים שאין בו יותר

 משלוש יחידות מגורים ושאין אפשרות סבירה להתקין בו מערכת ביוב או מיתקן

 לטיפול בשפכים:

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 169! התשנ״א, עמ׳ 180.
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 (2) בור הספיגה הביתי מיועד לקלוט שפכים מבנין המשמש למגורים שיש בו יותר

 משלוש אך פחות משלוש עשרה יחידות מגורים, בכפוף לאישור השר בכתב!

(2) יחובר לבור רקב אטום ־  (3) צינור מוצא השפכים מהבניין כאמור בפסקאות(1) ו

 מפני חלחול, שיחובר לבור הספיגה הביתי.

 3. (א) מחזיק ירוקן בור רקב או בור ספיגה סתום, לפי הענין, מהשפכים שהצטברו בו, הרקת בור
 בהתאם לצורך, כדי למנוע גלישת השפכים אל,מחוץ לבור.

 (ב) לא ירוקן מחזיק בו רקב או בור ספיגה כאמור בתקנה משנה (א) אלא באמצעות

 ביוב ־ת.

 (ג) מפעיל ביובית ירוקן את תכולת הביובית אך ורק למיתקן לטיפול בשפכים, ולאחר

 תיאום מראש עם מפעיל המיתקן לטיפול בשפכים.

 4. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר שפכים ולא לגרוע מהן. שמירת דינים

 5. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו כאמור בסעיף 20כא לחוק. עונשין

 6. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה). תחילה

 7. מחזיק בור ספיגה - הוראות מעבר
 (1) יסתום בור ספיגה שאינו בשימוש - לאחר הרקתו - תוך שלושה חדשים מיום

 התחילה!

 (2) ינתק מבור ספיגה תעשייתי, תוך שנה מיום התחילה, את צינור מוצא השפכים ויחבר

 אותו למערכת הביוב, אם ישנה, ואם אין - למיתקן לטיפול בשפכים שאישר השר!

 (3) ינתק מבור ספיגה ביתי, תוך שנתיים מיום התחילה, את צינור מוצא השפכים, ויחבר
 אותו למערכת הביוב, אם ישנה, ואם אין - לבור רקב אטום מפני חלחול שפכים לקרקע,

 שיחובר לבור הספיגה.

 ו׳ באדר א׳ התשנ׳׳ב (10 בפברואר 1992)

ר י מ ק ש ח צ  (חמ/3-2303 י

 השר לאיכות הסביבה

 קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והודאות בדבר הצבעה בנציגויות
 הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ"ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116ט לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969'
 (להלן - חוק הבחירות), ובהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ, אני קובע לאמור:

 1. ״נציגות״ - נציגות הרשומה ברשימה לפי סעיף 116י(ב) לחוק הבחירות. הגדרה

 2. (א) רשימות הבוחרים שיועברו לועדה המרכזית לפי סעיף 116י(ג) לחוק הבחירות יהיו העברת רשימות
ם י י ח ו  ערוכות לפי סדר אלףיבית של שמות המשפחה של הבוחרים. ב

 (ב) הרשימות האמורות בסעיף 116יא לחוק הבחירות תהיינה ערוכות לפי סדר אלף־בית

 של שמות המשפחה! לכל נציגות תישלח גם רשימת עזר של אותם הבוחרים ערוכה לפי סדר עוקב

 של מספרי הזהות שלהם.

 1 נייח התשכ״ט, עמי 103! התשנ״א, עמ׳ 50.

 קובץ התקנות 5426, ל׳ באדר א׳ התשנ׳׳ב, 5.3.1992 863



 3. (א) ערר על אי הכללת שמו של אדם ברשימה לפי סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות, יוגש,

 בכתב, ליושב־ראש הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה־35 שלפני יום הבחירות.

 (ב) בערר יפורט שמו של העורר, שם משפחתו, מספר זהותו, מענו, שם המעביד, מקום

 עבודתו, תפקידו בעבודה, הנסיבות שלפיהן, לדעתו, הוא נחשב כעובד של אותו מעביד והנציגות

 שבה הוא מבקש להצביע! לערר יצורפו המסמכים הדרושים, לדעת העורר, להוכחת טענתו.

 (ג) הערר ייחתם בידי העורר.

 (ד) יושב ראש הועדה המרכזית יחליט בערר לא יאוחר מהיום ה־29 שלפני יום הבחירות

 ויודיע על החלטתו בכתב לעורר.

 4. (א) בכל נציגות תמנה הועדה המרכזית, לא יאוחר מי35 ימים לפני יום הבחירות, שני

 אחראים לארגון ההצבעה וניהולה (להלן - אחראים)! אחד האחראים יהיה הקונסול לענינים

 קונסולריים או ראש המדור הקונסולרי או ממלא מקומו, והשני יהיה אחד הזכאים להצביע

 בנציגות כאמור בסעיף 116י(ג) לחוק הבחירות שאינו עובד משרד החוץ! היו בנציגות רק עובדי

 משרד החוץ, ימונו שני האחראים מביניהם.

 (ב) הועדה המרכזית תמנה ממלא מקום לכל אחראי! ממלא מקום יפעל כאחראי אם נבצר

 מן האחראי למלא תפקידו.

 (ג) שני האחראים בנציגות יפעלו בכל ענין, לפי חוק הבחירות וההוראות, בצוותא.

 5. לא יאוחר מ־30 ימים לפני יום הבחירות ישלח יושביראש הועדה המרכזית לאחראים את

 כתבי המינוי שלהם ושל ממלאי מקומם, קלפי, פרגוד, מלאי של מעטפות הצבעה פנימיות

 וחיצוניות, פתקי הצבעה ריקים וציוד משרדי שיידרש.

 6. מיד לאחר קבלת כתבי המינוי לפי סעיף 5 ידביקו האחראים על לוח מודעות שייוחד לכך

 הודעה בדבר:

 (1) יום ההצבעה לפי סעיף 116ח לחוק הבחירות!

 (2) שעות ההצבעה לפי סעיף 7!

 (3) רשימות המועמדים לפי סעיף 8!

 (4) התקשרויות בין רשימות המועמדים לפי סעיף 9¡

 (5) הודעות אחרות על סדרי ההצבעה.

 7. (א) שעות ההצבעה יהיו משעה 09:00 בבוקר עד שעה 20:00, לפי השעון המקומי!

 הקלפי תיסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בה.

 (ב) הקלפי תוצב באחד מחדרי הנציגות.

 8. לאחר שאושרו רשימות המועמדים כאמור בסעיף 63 לחוק הבחירות, ישלח יושב ראש

 הועדה המרכזית לאחראים הודעה על האות והכינוי שאושרו לכל אחת מרשימות המועמדים ועל

 שמו של המועמד הראשון בכל רשימת מועמדים שאושרה.

 9. נתפרסמה ברשומות הודעה על התקשרויות בין רשימות מועמדים, לפי סעיף 67 לחוק

 הבחירות, יודיע על כך יושב ראש הועדה המרכזית לאחראים במברק.

 10. (א) הרוצה להצביע בנציגות חייב לזהות את עצמו בפני האחראים כאמור בסעיף 74(ב)

 לחוק הבחירות.

 ערר על אי
 הכללה ברשימה

 חומר הצבעה

 לוח מודעות

 שעות ההצבעה
 ומקומה

 רשימות המועמדים

 הודעה על
 התקשרויות

 זיהוי מצביעים
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 נוכחות במקום
 ההצבעה

 אופן ההצבעה

 פרוטוקול

 שיגור חומר
 הצבעה לועדה

 המרכזית

 הטיפול במעטפות
 הצבעה

 צרורות פסולים

 (ב) מי שהצביע, יטביעו האחראים בתעודת הזהות שלו חותמת המעידה שהצביע

 בבחיר־ת לכנסת.

 (ג) הפקידים המוסמכים לפי סעיף 116י(ז) לחוק הבחירות יודיעו מראש לזכאים להצביע

 כי עליהם להצטייד בתעודת זהות לשם הצבעה.

 11. האחראים יקבעו תא.להצבעה המסתיר את הבוחר מעיני הזולת וידאגו שיהיו בו מכשיר

 כתיבה ופתקי הצבעה ריקים מאלה שסופקו לפי סעיף 5.

 12. בשעות ההצבעה לא יימצא במקום ההצבעה שום אדם זולת האחראים ובוחרים שהותרו

 להימצא בו לשם הצבעתם.

 13. (א) נזדהה הבוחר, יתנו לו האחראים מעטפת הצבעה: בתא ההצבעה יכתוב הבוחר על

 פתק דהצבעה את אות הרשימה שבעדה הוא מצביע או את האות עם הכינוי, ויתן את הפתק

 במעטנות ההצבעה: את המעטפה ישים למעטפה חיצונית והאחראים יציינו עליה את שם הבוחר,

 את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים אחרים' שנקבעו בתקנות, והבוחר יתן אותה לתוך

 הקלפי.

 (ב) מותר לבוחר להשתמש בפתק הצבעה מודפס כאמור בסעיף 76 לחוק הבחירות.

 14. האחראים ינהלו פרוטוקול על מהלך ההצבעה בטופס שנקבע בתקנות ויחתמו עליו עם תום

 ההצבעה.

 15. מיד לאחר תום ההצבעה ינעלו ויחתמו האחראים את הקלפי וישלחו אותה ביחד עם
 הפרוטוקול לועדה המרכזית בדואר הדיפלומטי של משרד החוץ או באופן אחר שעליו הורה יושב
 ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ או מי שיוסמך בידו: עותק
 נוסף יצל הפרוטוקול יישמר בידי הקונסול לעניינים קונסולריים או ראש המדור הקונסולרי או

 ממלא מקומו.

 16. (א) שמירת הקלפיות, פתיחתן, בדיקת מעטפות ההצבעה וספירת הקולות יהיו בידי

 הועדה המרכזית על פי הסדרים שקבעה.

 (ב) היתה בקלפי מעטפת הצבעה של מי שאיננו בעל זכות לבחור או של מי שכבר

 הצבי?:, תשמיד הועדה המרכזית את המעטפה בלי לפתחה.

 17. חומר הצבעה כאמור בסעיף 112 לחוק הבחירות, שהגיע לידי יושב ראש הועדה המרכזית,

 או לידי מי שהוא הסמיכו לקבלתו, לאחר היום ה־2 שלאחל יום הבחירות, לא תטפל בו הועדה

 המרכ״ית ותורה להשמידו: על ההשמדה ייערך פרוטוקול.

 18. על אף האמור בכל דין אחר, לא תיערך ביקורת בצרורות המיועדים לועדה המרכזית. חסיון

 סייגים לתעמולת
 בחירות

 19. (א) לא תהיה בנציגות תעמולת בחירות על ידי אסיפות או רמקולים.

 (ב) בנציגות לא יוצג ברבים ולא יחולק חומר תעמולה זולת חומר שהמציאה הועדה

 המרכוית ובהתאם להוראותיה.

 (ג) משעה 7 בערב שלפני יום ההצבעה ועד תום ההצבעה לא תהיה בנציגות תעמולת

 בחירות על ידי העברת שידורי רדיו ברמקולים.
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 (ד) ראש הנציגות וכל עובד בנציגות לא יקחו חלק בתעמולת בחירות בנציגות: העובר

 על הוראה זו יהיה אחראי אחריות משמעתית בנוסף לאחריותו הפלילית.

 ל׳ בשבט התשנ׳׳ב (4 בפברואר 1992)

ה מ י ל ם ח ה ר ב  (חמ 0-2120 א

 שופט בית המשפט העליון(בדימוס)

 יושב ראש ועדת הבחירות

 המרכזית לכנסת ה־13

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שמוי התוספת
 השניה לחוק) (מס׳ 5), התשנ״ב-992ז

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

 בתוספת השניה לחוק -

 (א) אחרי פסקה (558)2 יבוא:

 ״(559) קמח חיטה כשר לפסח לסוגיו כהגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים

.׳׳  (ייצור קמח חיטה כשר לפסח ושיווקו), התש״ם-31980

 תחילתו של צו זה ביום י״ג באדר א׳ התשנ״ב (17 בפברואר 1992).

.1 

י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

ם י ס ה נ ש  מ

 שר התעשיה והמסחר

 י״ב באדר א׳ התשנ״ב (16 בפברואר 1992)

 (חמ 3-1972)

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2! התשמ״ט, עמ׳ 28.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 581.

 3 ק״ת התש׳׳ם, עמי 1175.

 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (שינוי התוספת
 השלישית לחוק) (מס׳ 2), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכןם ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ״ו-11985 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לחוק, במקום פסקה (210̂) יבוא:
 השלישית

 ״(210) שירותי חניה:״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר א׳ התשנ״ב (26 בפברואר 1992).

 א׳ באדר א׳ התשנ״ב (5 בפברואר 1992)

 (חמ 3-1977)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 474: התש״ט, עמ׳ 394.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 9), התשג״ב-992ז

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

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
, חלק אחד עשר/1 - יימחק.  למצרכים), התשמ״ט-21989

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג באדר א׳ התשנ״ב (17 בפברואר 1992)• תחילה

 י״ב באדר א׳ התשנ״ב (16 בפברואר 1992)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  (חמ 3-1978) מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י ס׳׳וו התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421! התשנ״ב, עמ׳ 703.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 .למצרכים) (תיקון מס׳ 10), התשנ״ב-992ז

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

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

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקץ התוספת
, בחלק חמישי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו  למצרכים), התשמ״ט-21989

 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצרד המשקל האריזה כולל מע״מ באזור אילת

 ״אטריות ״מובחר״ 400 גרם חבילה 1.95 1.70

 פתיתים אפויים ״מובחר״ 500 גרם חבילה 2.60 2.20

 ספגטי ׳מקרוני ״פרומנטי״ 500 גרם חבילה 2.90 2.55

 פתיתים ״פרומנטי״ 500 גרם חבילה 2.70 2.25״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ באדר א׳ התשנ״ב (24 בפברואר 1992). תחילה

 יט׳ ב* דר א׳ התשנ״ב (23 בפברואר 1992)
 (חמ 3-1978)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421! התשנ״ב, עמ׳ 450.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מדביימ
 למצרכים)(תיקון מסי וו), התשנ״ב-992ז

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

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-11985

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

, בחלק שני, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו  למצרכים), התשמ״ט-21989
 המחירים הנקובינ* לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בש׳׳ח המחיר בש׳יח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 שם המצדד התכולה האריזה כולל מע״מ באזור אילת

״ או ר ש נ ה ״ ר י ב  ״

ר פלוס״ 48 ם״ל בקבוק חוזר 1.05 0.85״ ש נ  ״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ באדר א׳ התשנ״ב (24 בפברואר 1992).

 ט׳ באדר א׳ התשנ״ב (23 בפברואר 1992)

י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  (חמ 0-1978 מ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק׳׳ת התשמ׳׳ט, עמי 421! התשנ״ב, עמ׳ 675.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכי
 מזון חקלאיים) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
, ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים  שעה), התשמ״ו-11985

, אנו מצווים לאמור:  והנחות ממסים), התשמ״ה-21985

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

, בחלק שני: חלב ומוצריו, במקום טבלת המחירים יבוא:  למצרכי מזון חקלאיים), התשמ״ט-31989

 טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילת
 במזנון או

 בקיוסק

1.01 

1.85 

1.80 

2.47 

 טור א׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע״מ
 לא כולל במזנון או
 מע״מ בקיוסק

1.20 0.91 

2.20 1.68 

2.15 1.64 

2.95 2.22 

 האדיזה הנמות

/' ליטר  שקית 2

 שקית 1 ליטר

 שקית 1 ליטר

 קרטון 1 ליטר

 המצדד

 ״חלב ומשקאות חלב

 חלב מפוסטר (3% שומן)

 חלב מפוסטר (3% שומן)

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%)

 חלב עמיד 1%

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 204.

 3 ק״ת התשמ״ט, עמי 1327; התשנ״א, עמ׳ 634.
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 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן קולל מע״מ לצרכן באזור אילת
 לא כולל במזנון או במזנון או

 המצרך האריזה הכמות מע״מ בקיוסק בקיוסק

 חלב עמיד 3% קרטון 1 ליטר 2.22 3.00 2.52

 חלב טרי 3% שומן קרטון 1 ליטר 1.85 2.50 2.10

 חלב טרי 1% שומן קרטון 1 ליטר 1.81 2.45 2.06

 2/' ליטר 1.44 1.95 1.64
 חויון, רוויה (1.5% שומן) קרטון

 קפיר, יוגורט לשתיה בקבוק 2/' ליטר 2.20 3.10 2.60

 שוקו מפוסטר 3% שקית 250 מ״ל 0.65 0.90 1.22 0.76 1.02

 שוקו ומויןיה עמידים קרטון <7 ליטר 1.05 1.45 1.96 1.22 1.64

 תוצרת דזלב ניגרת

 גביע 200 מ״ל 0.61 0.83 0.70
 לבניה %>!,4 שומן ״אשל״,

 ״עידית״ מתוצרת תנובה, טרה

 גביע 200 מ״ל 0.59 0.81 0.68

 לבן (3% שומן)
 ״גיל״ מתוצרת תנובה

 ״עוז" מתוצרת טרה

 גביע 170 מ״ל 0.63 0.88 1.19 0.74 1.00

 ״דנובה״ מתוצרת תנובה,
 ״קפיר״, ״תונה״, שטראום,

 ״ירדן״ מתוצרת טרה

 ״יוגורט״ מתוצרת תנובה וטרה גביע 200 מ״ל 0.64 0.88 0.74

 שמנת

 250 מ״ל 1.92 2.62 2.20
 קרטון/
 שקית

 שמנת מתיקה (38% שומן)
 מתוצרת תנובה, טרה

 שמנת חמיצה 15% גביע 170 מ״ל 0.63 0.85 0.71

 חמאה

 חמאה חבילה 100 גרם 0.80 1.08 0.91

 100 גרם 1.60 2.25 1.89
 קופסת

 פלסטיק
 חמאה בטעמים שונים
 מתוצרת 1:ל המחלבות

 גבינות רבות ולבנות

 250 גרם 1.80 2.40 2.01
 גביע/
 חבילה

 גבינה כתישה למריחה
 מתוצרת תנובה

 גביע 250 גרם 2.03 2.70 2.27
 גבינה בחישה למריחה

 מתוצרת שטראוס, יטבתה

 250 גרם 2.40 3.20 2.68
 גביע/
 חבילה

 גבינה לחיתוך כחושה
 ״כנען״ מתוצרת תנובה,
 ״טבעון״ צתוצרת טרה

 כנענית״ :!תוצרת תנובה גביע 250 גרם 2.18 2.90 2.43

 125 גרם 1.55 2.18 1.83
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה כחושה בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 125 גרם 1.74 2.40 2.01
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה %>! בטעמים

 מתוצרת כל המחלבות
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 טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילת
 במזנון או

 בקיוסק

 טור א׳
 המחיר נשקלים חדשים

 לקמעונאי לצדנן נולל מע״מ
 לא כולל במזנון או

 המצרך האריזה הכמות מע״מ בקיוסק

2.10 

3.06 

4.07 

2.10 

2.31 

2.14 

2.31 

2.89 

2.22 

2.18 

2.31 

3.44 

4.49 

14.30 

17.03 

16.36 

4.03 

4.49 

2.50 
 קופסת

 פלסטיק 125 גרם 1.77

 125 גרם 2.60 3.65

 250 גרם 3.43 4.85

 250 גרם 1.87 2.50

 250 גרם 2.08 2.75

 250 גרם 1.90 2.55

 250 גרם 2.08 2.75

 250 גרם 2.44 3.45

 250 גרם 1.93 2.65

 250 גרם 1.92 2.60

 250 גרם 2.00 2.75

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 חבילה 250 גרם 2.96 4.10

 חבילה 250 גרם 3.82 5.35

 1 ק״ג 12.30 17.05

 פח 1 ק״ג 14.56 20.30

 1 ק״ג 14.04 19.50

 פרוסות 200 גרם 3.50 4.80

 פרוסות 200 גרם 3.92 5.35

 פרוסות 200 גרם 4.36 6.00 5.03

 קובץ התקנות 5426, ל׳ באדר א׳ התשנ׳׳ב, 5.3.1992

 גבינה 9% בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת שמנת 30% שומן בטעמים:
 טבעי, שום, פלפל, שמיר, בצל

 מתוצרת כל המחלבות

 ״נפולאון״ - 30% שומן
 תוצרת תנובה

 גבינה חצי שמנה (5% שומן)
 סרה, תנובה

 גבינה חצי שמנה 5%
 מתוצרת שטראוס ויוטבתה

 גבינה שמנה למריחה
 (9%) תנובה, טרה

 גבינה שמנה 9%
 מתוצרת שטראוס ויוטבתה

 גבינה שמנה 9% בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת קוטג׳ (9%)
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת קוטג׳ (5%)
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת קוטג׳ (72%)
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת ״עין חמד״ או ״חמד״
 מתוצרת תנובה

 גבינת ברינזה מתוצרת
 תנובה, טרה

 גבינה מלוחה ״צפתית״
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת ״פטה״ מחלב
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינות נןשות

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גלבוע״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גלבוע״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גוש חלב״ מתוצרת תנובה

 ״טל העמק״ מתוצרת תנובה,
 ״הדר״ מתוצרת טרה, ״מירון״

 ו״דנה״ מתוצרת שטראוס
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 טור א' טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע׳׳מ לצרכן באזור אילת
 לא כולל במזנון או במזנון או

 המצרך האריזה הכמות מע״מ בקיוסק בקיוסק

 גבינה קעיה חצי שמנה
 ״עמק״ מתוצרת תנובה,
 ״טיראן״ :!תוצרת טנא,

 ״אדמר״ מתוצרת שטראוס,
 ״נהריה״ מתוצרת שטראוס,

 ״פאר״ מתוצרת טרה 1 ק״ג 15.65 21.60 18.12

 גבינה קשה שמנה ״גוש חלב״,
 ״טל העמק״, ״כל בי״

 מתוצרת תנובה,
 ״ערד״ מתוצרת טנא,
 ״הדר״ מתוצרת טרה,

 ״מירון״ ו״דנה״ מתוצרת

 שטראוס 1 ק״ג 16.84 23.40 19.63

 גבינות נןותכות

 ״נעמה״ מתוצרת תנובה 8 משולשים
 בקופסה 200 גרם 2.74 3.80 3.19

 ״חורש״ מתוצרת תנובה 16 משולשים
 בקופסה 240 גרם 3.43 4.75 3.98

 מעדנים

 יוגורט בנועם פירות (3%)

 מתוצרת תנובה ויטבתה גביע 170 מל״ל 0.61 0.84 1.13 0.70 0.95

 יוגורט (1.5% שומן)

 בתוספת נ!ירות גביע 120 מל״ל 0.57 0.80 1.08 0.67 0.91

 מעדן חלב בטעמים: וניל

 ושוקולד וזתוצרת כל המחלבות גביע 120 מל״ל 0.59 0.82 1.11 0.69 0.93

 מעדן חלב בטעמים מתוצרת

 תנובה, ט־ה, יוטבתה ושטראוס גביע 170 מל״ל 0.78 1.06 1.43 0.89 1.20

 מעדן עם קצפת מתוצרת

 כל המחלבות גביע 170 מל״ל 0.81 1.14 1.54 0.96 1.29

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ג׳ באדר א׳ התשנ״ב (7 בפברואר 1992).

 ב׳ באדר א׳ התשנ״ב (6 בפברואר 1992)

ר י מ ק ש ח צ י י ע ד ו ק מ ח צ  >חמ 3-1978) י

 שר האוצר שר החקלאות
 הודעת הסיוע המשפטי(מסי 2), התשג״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973י

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש פברואר 1992 לעומת המדד שפורסם שיעור עליית
ד י מ ;  בחודש נובמבר 1991 הוא 0.48%. י

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 2048: התשמ״ד, עמי 2112¡ התשנ״ב, עמי 482.
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 סכומים מוגדלים 2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף 1(א) ו־(ב) לתוספת השניה

 לתקנות, החל ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 אפריל 1992) כך:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3))

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא

.  יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-21984

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 154.00 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 231.10 שקלים חדשים למבקש אחד.

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שכר הטרחה על בסים הטיפול המשפטי

 1. (א) בסעיף זה, ״בית משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט

 להלן:

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריה ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דין,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
ט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה פ ש  בית מ

 תביעת פינוי,
 סילוק יד 122.90 76.30 175.40 97.10 37.80

 קביעת שכר דירה 76.20 37.80 60.30 83.00 22.70

 קביעת גיל 54.90 46.70 60.60 37.80 37.80

 המרצה בתיק עיקרי 54.90 33.50 60.60 33.50 23.70

 ענין אחר 109.40 69.20 128.10 95.00 37.80

 ישיבה
 לקביעת תאריך,

 ישיבה למתן
 פסק דין,

 ישיבה שאינה
 מתקיימת

 תזכורת,
 . דיון

 מוקדם,
 פסק דין
 בהעדר
 הגנה

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה

 שבה מתקיים
 דיון

 או מוגשות
 ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש

ט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט פ ש  בית מ

306.70 

197.90 

150.70 

 צו ירושה
 (ללא התנגדות)

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות)

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשכ״ב-31962

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220¡ התשמ׳׳ט, עמ׳ 522.

 ס״ח התשכ״ב, עמי 120.

 872 קובץ התקנות 5426, ל׳ באדר א׳ התשנ״ב, 5.3.1992



 ישיבה תזכורת, ישיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן
 לימוד ענינו דייו פסק דין פסק דין,

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה
 בית מעפט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות

 פשיטת -גל 168.90 110.90

 היתר נישואין 110.90 150.70 91.20 46.70

 ענין אחי 213.00 132.20 267.10 158.10 106.90 68.40

 המרצה בתיק
 עיקרי 91.20 60.30 46.50

 הכנה, כולל הופעות
 לצודד קבלת ישיבה לאחר מתן ישיבה נוספת

 בית־המשפט העליון צו על תנאי צו על תנאי למעט מתן פסק דין בית־המשפט העליון

 בג״צ 1219.70 457.40

 בג׳׳צ מסוג הביאם קורפוס 602.50 449.10

 הכנה ישיבה בבית המשפט

 ענין אזרחי 273.50 384.40

 בקשה להתרת נישואין 213.00 91.20

 בקשת וישות לערעור 183.40 150.70

 רשם בית המשפט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון

60.60 46.70 91.20 

 שונות

 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית דין רבני
 אזורי

33.50 91.20 

91.20 110.90 

 תביעה 110.90

 תביעה נוספת למבקש

 הסכם גירושין לצורך
 הכללתו בפסק דין

 לגירושין:

 שווי הנמסים אינו עולה על 5,425.00 שקלים חדשים 91.20

 שווי הנמסים עולה על 5,425.00 שקלים חדשים 183.40

 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 ישיבה נוספת שלא מתקיימת
 ישיבה שבה
 מתקיים דיון

 לימת ענינו
 של מבקש
 בית הדין הרבני הגדול (חד פעמי)

 ערעור 110.90 200.30 76.30 46.70

46.70 76.30 200.30 110.90 

 ערעור כאשר הענין טופל בידי
 אותו עררך־דין בדרגה ראשונה
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 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין
 וישיבה שלא

 ישיבה נוספת מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים

 של מבקש דיון או
 (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות

 בית דין אזורי
 לעבודה

37.80 

25.40 

37.80 

37.80 

37.80 

95.00 

33.50 

137.90 

137.90 

137.90 

128.40 

58.80 

245.50 

69.20 

33.50 

97.10 

97.10 

97.10 

 תביעה 97.10

ם 60.60 ש  ר

ת הדין הארצי לעבודה  בי

ר על ועדת ו ע ר  ע

 נכות וועדות רפואיות 76.30

ם אחרים 137.90 רי  ערעו

ם ש  ר

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין־

 ועדות נכות שבהן של מבקש דיון או ישיבה שלא
 שופט ונציג ציבור (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

ר 213,00 97.10 150.70 97.10 37.80 ר  ע

 הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 60.80

ות בהעדר הופעה 44.10 22.30 נ  בקשות שו

ם בענין אחר 60.80 ש  הופעה בפני ר

 איחוד תיקים 200.50 33.50"

 י״ט באדר א׳ התשנ״ב (23 בפברואר 1992)
ן מ ג ו ל ם ק י י  >חמ 3-237) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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