
 רשומות

 קובץ התקנות
 בייט בתשרי התשנ״ד 5551 4ו באוקטובר 1993

 עמוד

 צו ניירות ערך(הארכת תחולה), התשנ׳׳ד-993 ו 33

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים לאספקה ושירותים
 במוסדות חינוך), התשג״ד-1993 34

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירי נסיעה בקווי השירות של

 חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע״מ),התשנ״ד-1993 35

 כללי לשכת עורכי הרין(אגרות שירותים)(תיקון), התשנ״ד-993 ו 38

(יריעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ן  כללי לשבת עורכי הרי

 ישראל ובמקצועות מעשיים)(תיקון), התשנ״ד-1993 38

 הודעת מס הבולים על מסמכים(תיאום סכומים), התשנ״ד-993 ו 39

 הודעת מם בולים(סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשנ״ד-993ו 39

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבר טרחת סניגור), התשנ״ד-1993 40

 עו ניירות ערך (הארכת תחולה), התשנ״ד-993 ו

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ד) לחוק ניירות ערך(תיקון מס׳ 11), התשנ״א-1990י

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, מוארכת לשנה נוספת, החל הארכת תחולה  1. תחולתו של סעיף 56(ר) לחוק ניירות ערך, התשכ׳׳ח-21968

ום ח׳ באדר התשנ״ג(1 במרס 1993) ועד יום י״ז באדר התשנ״ד (28 בפברואר 1994).  בי

 כ״ה בתשרי התשנ״ד (10 באוקטובר 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (ח״ 08ו3-2< א

 שר האוצר

 י מ״ח התשנ״א, עמי.22 ועמי 190.
 2 ס״דו התשכ״ח, עמי 234.
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 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 לאספקה ושירותים במוסדות חינוך), התשנ״ד-1993

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

נוך והתרבות של הכנסת* לפי סעיף 6(ד) לחוק , ולאחר התייעצות עם ועדת החי י ־985ו  התשמ״ו

, אנו מצווים לאמור:  לימוד חובה, התש״ט-21949

נוך רשמי שבתחום  מחירים מרביים 1. בשנת הלימודים התשנ״ד רשאית רשות חינוך מקומית לגבי מוסד חי

נוך שאינו רשמי, לגבות תשלומים והחזר  שיפוטה ורשות חינוך מקומית או מוסד - לגבי מוסר חי

 הוצאות בעד אספקה ובעד שירותים במוסד חינוך, בשיעור שלא יעלה על המפורט בתוספת.

 תוספת

 (סעיף 1)

 בתוספת זו, ״שירותי בריאות״ ־ כל השירותים שלהלן:

 ו. בדיקות מוקדמות, שגרתיות ומיוחדות: בדיקות למניעת מחלות מידבקות.

יים והעור. נ  2. טיפול במחלות מידבקות של העי

 3. זריקות מונעות והרכבות.

 בשקלים חדשים
 1. גני ילדים

 (ו) חומרי מלאכה ומשחקים ו6

 (2) ביטוח תאונות אישיות 17

 2. כיתות א׳ עד ו׳

 (1) חומרי מלאכה 40

 (2) שירותי בריאות 49

-  (3) שירותי בריאות השן

 שירות מקיף 43

 שירות בסיסי 22

 3. כיתות ז׳ עד ט׳

 (1) חומרים וערכות להוראת טכנולוגיה במקצועות אלה: 63

 א. טכנולוגיית מידע

 ב. טכנולוגיית חומרים ואנרגיה

 ג. מערבות טכנולוגיה

 ד. עיצוב

 ה. מדעי הבית

 ו. תקשורת חזותית

 ז. משק ותעשייה בעידן המודרני

 ח. תקשורת גרפית

 (סעיף זה מבטל את הכתוב בחוזר מיוחד י״ג, התשנ״א,

 ״תשלומי הורים״ ובנספחיו).

 * הועדה לא הסכימה לצו זה.
 י סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 י סייח התש״ט, עמי 287.
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 בשקלים חדשים

ים ים הארבע־שנתי די סו י  4. כיתות ט׳ עד י״ב (בבתי הספר העל־

 ובחוזיבה העליונה, בכל הנתיבים) 46

 (1) חומרי לימוד, וערכות להוראת טכנולוגיה (אין להוסיף

 תשלום על סכום זה עבור מגמות כלשהן בחינוך העל יסודי:

 סעיף זה מבטל את הכתוב בחוזר מיוחד י״ג, התשנ״א,

 ״תשלומי הורים״ ובנספחיו).

 5. כיתות א׳ עד י״ב

 ספרי לימוד במוסרות חינוך המספקים בהשאלה לשנה מלוא

 ספרי הלימוד:

 כיתות א׳ עד ו׳ 94

ו ו  כיתות ז׳ עד ט׳ 9

 כיתות ט׳ עד י״ב(חינוך על יסודי) 161

נוך המספקים בהשאלה ספרי עיון  ספרי עיון במוסדות חי

 לעבודה בכיתה או בבית

 כיתות א׳ עד ו׳ 21

 כיתות ז׳ עד י״ב 39

 ביטוח תאונות אישיות 17

 חומר משוכפל או מצולם ו2

 י״ב באלול התשנ״ג (29 באוגוסט 1993)

 (חמ 978 ו-ג)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ן א י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א

נוך והתרבות שר האוצר  שר החי

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירי נסיעה בקווי
 השירות של חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נערת בע״מ),

 התשנ״ד-1993

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

, אנו מצווים לאמור:  שעוז), התשמ״ו-1985י

ה _ הגדרות ו ז צ , ב  ן

 ״ש״ ז״ - שקלים חדשים;

 ״החברה״ - חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע״מ:

.  לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשכ״א-21961

ו כמפורט בתוספת. מחיר נסיעה  2. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של החברה יהי
 בקו שירות

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 2 קית התשבי׳א, עמי 1425! התשנ״ג, עמי 980.
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 מס ערך מום!!! 3. התעריפים והמחירים המפורטים בצו זה בוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,

. ג -976ו  התשל״ו

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום ה׳ באלול התשנ״ג(22 באוגוסט 1993).

 תוספת

 (סעיף 2)

 תעדיפי הנסיעה בקווי השירות של החברה

יים בתעריף של קווי השירות של החברה יהיו כמפורט להלן לעומת התעריף שהיה ו נ  1. השי

.  בתוקף ביום ד׳ באלול התשנ״ג.(ז2 באוגוסט 1993) (להלן - התעריף הקודם)4

ו בבל הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא עד 4.10  2. כרטיסיות הנחה רגילות יהי

 ש״ח.

 3. מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם עד 18 שנים ולבני נוער שגילם מעל 8 ו שנים, שהם

 תלמידי בית ספר תיכון עד ביתה י״ב, בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 4.10 ש״ח

 לנסיעה בודדת, יהיו כמפורט להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו;

 4. גברים בני 65 שנים ומעלה ונשים בנות 60 שנים ומעלה זכאים להנחה באמצעות כרטיסיות

 הנחה לקשישים בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 4.10 ש״ח לנסיעה בודדת, במפורט

 להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו;

־60 שנים באישה  5. גברים ונשים שמלאו להם 18 שינים וטרם מלאו להם 65 שנים בגבר ו

 שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם אחת מהגימלאות המפורטות להלן:

 (1) קיצבת שארים והשלמת הכנסה:

;  (2) גימלת נכות לפי פרק 21 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח-1968־

;  (3) גימלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-61980

 (4) דמי מזונות המשתלמים לגרושות;

 בעלי תעודת זכאות מתאימה שנתן להם המפקח על התעבורה(להלן בתוספת זו - זכאים),

 זכאים להנחה באמצעות כרטיםית הנחה בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 4.10 ש״ח

 לנסיעה בודדת, כמפורט להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו•,

 6. עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא

 עד 4.10 ש״ח.

כות לגבי 4  7. הזכות לגבי 3 הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסיה הנחה בת 15 נסיעות, הז

 הנסיעות הראשונות כנקוב בברטייסית הנחה בת 20 נסיעות והזכות לגבי 5 הנסיעות

 הראשונות כנקוב בכרטיסיה הנחה בת 25 נסיעות תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונה תעריף

 הנסיעה הנקוב בכרטיסיה ולאחר מועד זה הזכות כאמור תבוטל.

 8. (א) תעריף הנסיעה כאמור בתוספת זו בולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או עגלת

 ילדים מקופלת.

 3 סייח התשל״ו, עמי 52.

 4 ק״ת התשג״ב, עמי 280.

 5 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.

 6 סייח התשמ״א, עמי 0ג.
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 (ב) בעד הובלת מטען אחר בקו או בקטע קו שתעריף נסיעה בודדת בו הוא עד 4.10 ש״ח

 יהיה התעריף בעד ההובלה - תעריף הנסיעה באותו קו או קטע קו.

 9, התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות.

 10. תעריפי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו

 מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור ג׳
 מחיר חדש בש״דו

7.40 

3.00 

3.60 

4,10 

 טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח

2.30 

2.80 

3.50 

4.00 

 טור א׳
 סימול

 11. מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:

 ׳:1) כרטיסיות רגילות:

 מחיר הכרטיסיה
 בש״ח

48.00 

60.00 

72.00 

82.00 

 תעריף נסיעה
 בודדת בש״ח

2.40 

3.00 

3.60 

4.10 

 מספר
 נסיעות

25 

25 

25 

25 

 (2) כרטיסיות נוער:

 מחיר הכרנזיסיה
 בש״ח

24.00 

30.00 

36.00 

41.00 

 מחיר הברטיסיה
 בש״ח

24.00 

30.00 

36.00 

41.00 

ר ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה

 תעריף נסיעה
 בודדת בש״ח

2.40 

3.00 

3.60 

4.10 

 מספר
 נסיעות

20 

20 

20 

20 

 (!:) כרטיסיות לקשישים ולזכאים:

 תעריף נסיעה
 בודדת בש״ח

 מספר
 נסיעות

2.40 

3.00 

3.60 

4.10 

15 

15 

15 

15 

 כ״א ב<:לול התשנ״ג(7 בספטמבר 1993)

 (חמ 1978-ג)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר
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 כללי לשכת עורכי הדין(אגדות שירותים)(תיקון/ התשנ״ד-993ד

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 94 ו־109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשב׳׳א-961 ו ו

 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

, במקום סעיף קטן(א) ן(אגרות שירותים), התשמ״ז-21986  1 . בסעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדי

 יבוא:

ן האגרות שצויינו לידם:  ״(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו ללשכת עורכי הדי

 בשקלים חדשים

180 

70 

470 

 70״

ר נ ק נ ח צ  י

 יושב ראש המועצה הארצית של

ן  לשכת עורכי הדי

 1. רישום התמחות

 2. בקשה להיתר עבודה נוספת

 3. קבלת חבר חדש בלשכה

 4. שירות אחר

 נתאשר,

 כ״ו בתמוז התשג״ג(15 ביולי 1993)

 (חמ 5-721)

ד ל י ב א י ו  ד

 שר המשפטים

 תיקון סעיף 1

 כללי לשבת עורכי הדין(ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני
 מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים)(תיקון), התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 94 ו״109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשב״א״ 1961י, מתקינה

 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

ני נות בעברית, בדי דיעה בשפה העברית ואגרות בחי י ) ן  תיקון סעיף 5, 1. בסעיף 6 לכללי לשכת עורכי הדי

, במקום סעיף קטן(א) יבוא: נת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשב״ב-21962  מדי

 ״(א) עם הגשת בקשה •להיבחן ישולמו אגרות אלה:

 בשקלים חדשים

 (1) בחינה בעברית 120

ני מדינת ישראל, לכל בחינה 120  (2) בחינה בכתב בדי

 (3) בחינה בעל פה בדיני מדינת ישראל, לכל בחינה 100

 (4) בחינת התמחות במקצועות מעשיים בכתב 300

 (5) בחינת התמחות במקצועות מעשיים בעל פה 70״

 נתאשר.

 ב״ו בתמוז התשנ״ג(15 ביולי 1993) י צ ח ק נ נ ר

 (חמ 3-721) יושב ראש המועצה הארצית של

ן ד ל י ב א י לשכת עורכי הדי ו  ד

 שר המשפטים

 י סייח התשכ״א, עמי 178.
 * ק״ת התשמ״ז, עמי 72; התש״ן, עמי 52; התשנ״א, עמי 1239.
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 הודעת מם הבולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ״ד-993ד

' (להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 לתקנות מם הבולים על מסמכים, התשכ״ה-965ו

 התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י״ב בתמוז התשנ״ג (1 ביולי 1993), הסכומים הנקובים בתקנה 4(א) לתקנות י תיאום סכומים

 העיקריות, ובתוספת הראשונה לתקנות העיקריות הם כדלקמן:

 (1) בתקנה 4(א), במקום ״129 שקלים חדשים״ בא ״138 שקלים חדשים״ ובמקום

 ״65 שקלים חדשים״ בא ״69 שקלים חדשים״;

ד׳ ובטור הי, לצד המלים, ״שטר חוב״ ־  (2) בתוספת הראשונה, בכותרת של טורים ג׳ ו

 ולצד המלים ״שטר מניה למוכ״ז״, בכל מקום, במקום ״129 שקלים חדשים״ בא ״138

 שקלים חדשים״.

 כ״ד באלול התשג׳׳ג(10 בספטמבר 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-550) א

 שר האוצר

 ק״ת התשכ״ה, עמי 1380; התשמ״ט, עמי 1179; התשנ״ג, עמי ו3ג.

 הודעת מם בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים),
 התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  בבול ״ם), התשמ״ד-1984 י

ום י״ב בתמוז התשנ״ג עדכון סכום  1. עקב עליית מרד המחירים לצרכן, נוסח תקנה 1 לתקנות, החל בי

 (1 ביולי 1993) הוא כדלקמן:

 ״קביע־נסכום 1. הסכום לענין סעיף 4א לפקודה יהא ״92 שקלים חדשים״.
 מרבי

 כ״ד באלול התשנ״ג(10 בספטמבר 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  נחמ 3-11112) א

 שר האוצר

 ק״ת התשמ״ד, עמי 915¡ התשנ״ג, עמי 332.

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור), התשנ״ד־1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(וץ4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974י (להלן -

 התקנית), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ט״ז בתשרי התשנ״ד העלאת שיעורי

 (ו באוקטובר 1993) כדלקמן: שכר טרחת
 י י י סניגורים

 ק״ר. התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עמי 710; התשנ״ג, עמי 960.
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 בשקלים חדשים

 1. בבית משפט שלום -

ן ־  (א) לישיבה ראשונה בעני

 (1) מעצר, שחרור בערבות אוי הטלת ערובה 358

 (2) מעצר עד תום ההליכים 443

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 507

 (4) אישום בעבירה אחרת 675

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,538

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,139

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

 לכל ישיבה 172

 2. בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 ( ו) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 423

כים 759  (2) מעצר עד תום ההלי

 (3) משפט פלילי 1,538

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 759

 (בב) על גזר הדין בלבד 443

נים כאמור בפסקת משנה (א), י  (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענ

 לכל ישיבה 358

ן - ו  3. בבית המשפט העלי

 (א) לישיבה ראשונה בענין ־

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 759

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,379

 (בב) על גזר הדין בלבד 759

נים כאמור בפסקת משנה (א), י  (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענ

 לכל ישיבה 612

 ז׳ בתשרי התשנ״ד (22 בספטמבר 1993)

י ק ס ר ו י ב נ ו  >חמ 3-245) ר

 שופט של בית משפט שלום

 ממלא מקום מנהל בתי המשפט
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