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ס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשנ״ג-992ו ת מ ו  תקנ

קף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת  בתו
ת אלה: ו ן תקנ ל הכנסת, אני מתקי  הכספים ש

, בהגדרת תיקון תקנה 1 2 ת מם הכנסה ( פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ״ח-1988 ו ה 1 לתקנ נ ק ת  1. ב
וספת״ -  ״הכנסה נ

 (1) בפסקה (1), בסופה יבוא ״ולגבי הכנסה ממכירת נייר ערך זר, כמשמעותו בצו
, בשיעור שאינו נמוך מ־5% 3 סה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ״ב-1992  מם הכנ

רת נייר הערך כאמור!״: רה בגין מכי  מהתמו

ה ממוסד בנקאי״ - יימחקו. ל ב ק ת נ בית או מדיבידנד, ש , המלים ״מרי (2  (2) בפסקה(

ת אלה לגבי הדו״חות שחייבים להגישם לגבי שנת המס 1992 ואילך. תחולה ו נ ק ת ת ל ו ח  2. ת

״ב (14 בספטמבר 1992) ל התשנ  ט״ו באלו

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-720) א
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 2 ^׳ח התשכ׳׳א, עמ׳ 84.

 3 ק״ת התשנ׳׳ב, עמ׳ 1289.
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ת הגנת הדייר (תשלום כעד שירותים) (תיקון), התשנ״ג-992ו ו  תקנ

- ב ״ ל ש ת נת הדייר [נוסח משולב], ה קף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו־160(א) לחוק הג  בתו
ת אלה: ו  1972', אני מתקין תקנ

, יבוא: 2 נת הדייר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג-1973 ת הג ו ספת לתקנ  החלפת התוספת 1. במקום התו

ת פ ס ו ת " 

 (תקנה 3)

 שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק -

 בדירות, לחדר, לחודש:

 ניקוי מאור הרקת בור שופכין

1.22 0.24 4.15 

 י עסק, לחודש:

 בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

 עד 16 6.22 0.42 1.71

 מעל 16 עד 24 9.37 0.68 2.77

 מעל 24 עד 32 12.60 0.84 3.51

 מעל 32 עד 40 15.67 1.10 4.39

 מעל 40 עד 48 18.78 1.36 5.32

 מעל 48 עד 56 21.88 1.50 6.12

 מעל 56 עד 64 25.07 1.79 7.08

 מעל 64 עד 88 31.25 2.19 9.07

 מעל 88 עד 112 37.57 2.59 10.69

 מעל 112 עד 136 43.87 3.03 12.42

 מעל 136 עד 160 50.05 3.55 14.26
 מעל 160 -

ספת 6.22 0.42 1.71״  לכל 24 מ״ר או חלק, תו

״ג (5 באוקטובר 1992)  ח׳ בתשי־י התשנ
ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ 3-919) ב

 שד הבינוי והשיכון

 י ס״ח התשל״ב, עמי 176.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1475; התש״ן, עמ׳ 60.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 במעונות יום ובמשפחתונים), התשנ״ג-992ו

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

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
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ים יהיה כמפורט להלן: מחיר מרבי נ ות יום ובמשפחתו נ  1. המחיר המרבי החודשי במעו

 דרגה ילדים תינוקות
 בשקלים חדשים

ות יום 1-10 466 531 נ  מעו

ות יום 11 489 617 נ  מעו

ות יום 12-14 517 706 נ  מעו

ים כל הדרגות 602 627 נ  משפחתו

ר ולגבי כ לל מס ש נות יום כו ים כולל מס ערך מוסף, לגבי מעו נ  המחיר המרבי לגבי משפחתו
לל מם ערך מוסף! לענין צו זה, ״מעון יום פרטי״ - מעון יום שאינו  מזנונות יום פרטיים - אינו כו

ל בהסדר הפעלה עם משרד העבודה והרווחה.  כלו

״ב (1 בספטמבר 1992). תחילה ל צו זה ביום ג׳ באלול התשנ לתו ש  2. תחי

גוסט 1992) ׳ב (26 באו ׳  כ״ז באב התשנ

(3-1978 Üfl) 

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ן א י ב ק ר ח צ  י
ר העבודה והרווחה שר האוצר  ש

 הודעת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני), החשנ״ג-992ו

, ת הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני) ו נ ק ת ה 3 ל קף סמכותי לפי תקנ  בתו
, אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי שיעור התנודה ות)  התשמ״ח-1988' (להלן - התקנ
, הוא כדלקמן: 2 תו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968 ר הממוצע כמשמעו כ ש  ב

ת, במקום ״1880״ בא ״2000״! מקסימום דמי ו ה 1(א) לתקנ  1. (1) בתקנ
 טיפול מקצועי

ת, במקום ״5260״ בא ״5610״. ו ה 1(ב) לתקנ  (2) בתקנ

״ב (1 באוגוסט 1992), תחילה לתה של הודעה זו ביום ב׳ באב התשנ  2. תחי

ב (27 בספטמבר 1992) ״ נ ש ת ל ה  כ״ט באלו
ן י ב ק ר ח צ  (המ 3-562) י

 שר העבודה והרווחה

 ק״ת התשמ״ח, עמי 723¡ התשנ״ב, עמ׳ 898.
 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכד טרחת סניגור)(מס׳ 2), התשנ״ג-1992

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

 1 ק״ת התשל׳׳ד, עפ׳ 1200! התשמ״ט, עמ׳ 710! התשנ״ב, עפ׳ 000.

 הובץ התקנות 5476, כ״ו בתשרי התשנ״ג, 23.10.1992



 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ד׳ בתשרי התשנ״ג
 (1 באוקטובר 1992) כדלקמן:

 בשקלים חדשים

 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגורים

323 
399 
457 
610 

1,389 
1,028 

155 

382 
685 

1,389 

685 
399 

323 

685 

1,244 
685 

552 

, שופט י מ ד  י׳ ק
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 1. בבית משפט שלום -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה
 (2) מעצר עד תום ההליכים

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא

 (4) אישום בעבירה אחרת
 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות

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

 2. בבית משפט מחוזי -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה
 (2) מעצר עד תום ההליכים

 (3) משפט פלילי
 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין
 (בב) על גזר הדין בלבד

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

 3. בבית המשפט העליון -
 (א) לישיבה ראשונה בענין ־

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה
 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין
 (בב) על גזר הדין בלבד

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

 כ״ב באלול התשנ״ב (20 בספטמבר 1992)
 (חמ 3-245)
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