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 צו בתי המשפט (הגדלת סכום התביעות האזרחיות בבית משפט השלום),
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51>ב< לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד־1984' (להלן ־

 החוק), בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 הגדלת סכום 1. החל ביום י״ב בסיון התשנ״ג(1 ביוני 1993) יהיה הסכום הנקוב בסעיף 51>א<(2< לחוק ־

ה 500,000 שקלים חדשים, ע י ב ת  ה

 ז׳ בסיון התשנ״ג(27 במאי 1993)

ד ל י ב א י ו  >חמ 3-1369< ד

 שר המשפטים

 סייח התשמ״ד, עמי 198; ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 629.

1993 - ג ״ נ ש ת  צו ההוצאה לפועל (שינוי שיעורי ריבית), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 87א(א< לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-11967 (להלן - החוק),

 לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 שימי שיעורי 1. שיעור הריבית הצמודה הקבוע בסעיפים 10א>א< ו־81א>א< לחוק יהיה 5% לשנה.
 הריבית

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ב בסיון התשנ״ג (1 ביוני 1993).

 י׳ בסיון התשנ״ג >30 במאי 1993)
ד ל י ב א י ו  >חמ 3-2441) ד

 שר המשפטים

 סיידו התשכ׳׳ז, עמי 116; התשמ״ט, עמי 50.

 צו הריבית (שינוי שיעורים), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1>א)(1< לחוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל״ג-1972', לאחר

 התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 קביעת שיעור 1. שיעור הריבית לענין הוראות החיקוקים המפורטים להלן, יהיה כקבוע לצדם -
 ריבית

 (1) בהגדרת ״הפרשי הצמדה וריבית״ שבסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה,

 התשכ״א־21961 ־ 4% לשנה;

 >2) בסעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א־ 1961 ־ 16% לשנה.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ב בסיון התשנ״ג(1 ביוני 1993).

 כ״ט באייר התשנ״ג(20 במאי 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-466< א
 שר האוצר

 1 ם״ח התשל״ג, עמי 12.

 2 סייח התשכ״א, עמי 192; התשמ״ז, עמי 14; התשמ״ט, עמי 52.
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, התשנ״ג-993ו ( ן קו תי ) ס)  צו התעבורה (עבירות קנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־30 לפקודת התעבורה', ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט

 של המסת אני מצווה לאמור:

 1, בסעיף 3 לצו התעבורה (עבירות קנס), התשל״ז־21976 (להלן - הצו העיקרי), במקום תיקון סעיף 3
 סעיף >1:< יבוא:

 ״>ב< בצו זה ־
. טור ב׳ ר א ו  ט

 דרגת הקנס נשקלים חדשים

 א 40

 . ב 70

 ג 85

 ד 105

 ד, 130

 ו 145

 ז 165

 ח 190

 ט 210

 י 250

 יא 270"

 2. בחלק ב׳ של התוספת לצו העיקרי, בסעיף 2, אחרי תקנה 97(א< יבוא; תיקון התוספת

 ״97>ב< אי הדלקת אורות ז״;״

 כ״ז בניסן התשנ״ג (18 באפריל 1993)

ר ס י ל ק א ר ש  >חמ 0'3-25< י

 אני מסכים. שר התחבורה

 ד ו ד ל י ב א י

 שר המשפטים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 1 ק״ת התשל״ז, עמי 610; התשמ״ו, עמי 374 ועמי 1508; התש״ן, עמי 274.

״ג-993ו  צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון מס׳ 2), התשנ

, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־30 לפקודת התעבורה1

 של הכנסת אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס), התשל״ז-21976 - תיקון התוספת

 (1) חלק א׳ - יימחק!

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמי 173.
 ק״ת הוזשל״ז, עמי 610: התש״ן, עמי 274: התשנ״ג, עמי 867.
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 (2) בחלק בי, בסעיף 2, אחרי תקנה 83א יבוא:

 ״83ב ח׳״

 י׳׳א בסיון התשנ״ג (31 במאי 1993)

ר ס י ל ק א ר ש  (חמ 0-250 י

 אני מסכים. שר התחבורה

 דוד ליבאי

 שר המשפטים

ת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על ע י ב ק ) י א ל ק  צו הרשות לפיקוח ח

 חיקוקי החקלאות) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ״ח-1988', ולאחר

 התייעצות עם מועצת הרשות ועם מנהל המכס ומע״מ, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בצו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי

, אחרי פסקה (10) יבוא:  החקלאות), התשנ״א-21991

.״  ״(11) חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ׳יב-31992

 כ״א באייר התשנ״ג (12 במאי 1993)

ר ו ב צ ק ע  >חמ 3-2130) י י

 שר החקלאות

 סייח התשמ״וו, עמי 106.
 ק״ת התשנ״א, עמי 725: התשנ״ג, עמי 372.

 סייח התשנ״ב, עמי 139.

ס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)  הודעת מ

 (שיעור אגרה), התשנ׳׳ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(0 לתקנות מס הכנסה ומם ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה

 לקבילות פנקסים), התשל״ח־1978' (להלן -התקנות), אני מודיע לאמור:

׳ בניסן התשנ״ג (1 באפריל 1993) כך:  עדכון אגרה 1. נוסח תקנה 6>א< לתקנות הוא מיום י

 ״(א) עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך 120 שקלים חדשים.״

 כ״ז באייר התשנ״ג (18 במאי 1993)

 >חמ 509־» מ ש ה ג ב י ש

 נציב מם הכנסה

 ק״ת התשל״ח, עמי 1998; התשנ״ב, עמי 1112.

 868 קובץ התקנות 5525, י״ב בםיון התשנ״ג, 1.6.1993

 המחיר 80 אגורות 0334-2883 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




