
 רשומות

 קובץ התקנות
 בניסן התשנ״ה 5675 9 באפריל 1995

 עמוד
 תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)(היוון קיצבאות ותביעות נגר צד

 שלישי)(תיקון), התשנ׳׳ה-995 ו 1362

 תקנות קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי(פטור ממסים), התשנ״ה-1995 1362

 תקנות שירותי תיירות(בתי מלון)(תיקון), התשנ״ה-1995 1363

 צו הכניסה לישראל(פטור נציגי מדינות חוץ)(תיקון), התשנ״ה-995 ו 1364

 היתר הפיקוח על המטבע(תיקון מס׳ 3), התשג״ה-995 ו 1364

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור)(מם׳ 3), התשנ׳׳ה-995ו 365ו

 הודעת בית משפט(אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ה-1995 1366

 הודעת המשכון(סדרי רישום ועיון)(מס׳ 2), התשנ״ה-995ו 368ו



 תקנות שירות הקבע בעבא הגנה לישראל(גימלאות)(היוון קיעבאות ותביעות
 נגד עד שלישי)(תיקון), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 69 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל(גימלאות) [נוסח
 משולב], התשמ״ה-985ו', אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 6א 1. במקובז תקנה 6א לתקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (היוון
 קיצבאות ותביעות נגד צד ג׳), התש״ל-1970ג, יבוא:

 ״הפסקת ניבוי 6א. (א) זכאי שהיוון חלק מקיצבתו, תחושב קיצבתו כאילו לא הוונה,
י אם מלאו לו שבעים שנים ונתקיים בו אחד מאלה: ש ד ו  ח

 (ו) הוא קיבל קיצבה במשך עשרים שנים לפחות:

 (2) הוא קיבל קיצבה במשך עשר שנים לפחות, ומבדיקה
 שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו
 בשל היוון, עד חודש הבדיקה, ב־5% ריבית שנתית כשהם
 מתואמים למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון

 שקיבל.

 (ב) לצורך הבדיקה בתקנת משנה (אץ2), באין נתונים או כשזמינות
 הנתונים נמוכה, רשאי הממונה לקבוע נתונים מחושבים, לפי שיקול דעתו,

 ובלבד שאופן חישובם יהיה סביר.

ו בחודש  (ג) חישוב הקיצבה כאמור בתקנת משנה (א) יחל ב־
 שלאחר החודש שבו נתקיימו בזכאי תנאי תקנת משנה (א)״.

 תחולה 2. קיצבתו של זכאי תחושב לפי תקנות אלה החל ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר
.(1995 

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הביטחון

 כ״ב באדר ב׳ התשנ״ה (24 במרס 1995)
 (חמ 3-2338)

 ם״ח התשמ״ה, עמי 142.
 ק״ת התש״ל, עמי 1973; התשנ״ב, עמי 640.

 תקנות קרן גרמניה - ישראל למחקר ולפיתוח מדעי(פטור ממסים),
 התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי,
 התשנ״ד-1994י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) בתקנות אלה -

 ״מם מעסיקים״ - כמשמעותו בחוק מס מעסיקים, התשל״ה-51975;

 ״מם רכוש״ - כהגדרתו בחוק מם רכוש וקרן פיצויים, התשב״א- 41961;

 ס״ח התשנ״ד, עמי 0גו.
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 מכי שבח מקרקעין״ ו״זבות במקרקעין״ - בהגדרתם בחוק מם שבח מקרקעין, התשכ״ג-963ו
 (להלן - חוק מם שבח);

 ״מם רכישה״ - במשמעותו בחוק מס שבח.

 (ב) בתקנות אלה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מם הכנסה, אלא אם
 כן יש הוראה מפורשת אחרת.

 2. הכנסת הקרן תהיה פטורה ממס הכנסה. פטור הקרן
 ממם הכנסה

 3. הכנסה המשתלמת בידי הקרן לעובדי הקרן שאינם תושבי ישראל תהיה פטורה פטור ממס
 הכנסה לגבי

• הכנסה מהקרן ס ז : 1  מ

 4, הקרן תהיה פטורה ממס רכוש החל על מקרקעין המשמשים במישרין למטרותיה. פטור ממס רכוש

 5, (א) הקרן תהיה פטורה ממס שבח מקרקעין בשל מכירה של זכות במקרקעין פטור ממם שבח
 וממס רכישה

 המשמשת במישרין את מטרותיה.
 (ב) הקרן תהיה פטורה ממס רכישה בשל מכירת זכות במקרקעין המשמשת במישרין

 את מטרותיה.

 6, הקרן תהיה פטורה ממם מעסיקים. פטור ממם
 מעסיקים

 7. תחילתן של תקנות אלה.ביום י״ג בניסן התשנ״ד (25 במרס 1994). תחילה

 כ״ד באדר ב׳ התשנ״ה (26 במרס 995ו)
 (דומ 3-2625)

ט ח ו ) ש ה ג י י נ ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 תקנות שירותי תיירות (בתי מלון)(תיקון), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(1)(ב), 4(א)(ו), 12, 20 ו־24 לחוק שירותי תיירות,
 התשל״ו-1976י, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ן. במקום תקנה 7ו לתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשנ״ב-992ו2, יבוא: החלפת תקנה 7ו

 ״תוקף 17. תוקפן של תקנות אלה עד יום י״ב בניסן התשנ״ז(12 באפריל 1997)״.

 ג׳ בניסן התשנ״ה (3 באפריל 1995)
 (־1מ 80וו-ג)

ם ע ר י ב ז ו  ע
 שר התיירות

 י ם״ח התשל״ו, עמ׳ 228; התשמ״ז, עמ׳ 151.
 1 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 954; ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 762.
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 עו הכניסה לישראל (פטור נעמי מדינות חוץ)(תיקון), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952וי, אני מצווה
 לאמור:

 1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ״ח-988ו2, בטורים א׳
 ו־ב׳

 (1) אחרי ״אל סלבדור״ יבוא ״אלבניה״;

 (2) אחרי ״פרו״ יבוא ״צ׳ילה״.

ם ע ר י ב ז ו  ע
 שר הפנים

 כ׳ באדר ב׳ התשנ״ה (22 במרס 1995)
 (חמ 3-1084)

 סייח התשי״ב, עמי 354; התשמ״ה, עמי 3ו2.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 441; התשנ״ד, עמי 1080.

 תיקון התוספת

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מם׳ 3), התשנ״ה-995ו

, אני קובעת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-8ד9וי
 לאמור:

 1. בסעיף 5 להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח-978ו2(להלן - ההיתר הכללי) -

 (1) בסעיף קטן (א)(7), במקום ״ובלבד שנייר הערך״ יבוא ״ובלבד שאותו תושב
 ישראל אינו חברה, קופת גמל או קרן ושנייר הערך״;

 (2) בסעיף קטן(ב), אחרי הגדרת ׳יבעל ענין״ יבוא:

 ״״חברה״ - למעט מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א- 4$
.  981 ו3

 ״קופת גמל״ - כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מם הכנסה4, למעט קרן או קופה ';
 לקיצבה.

 ״קרן״ - כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-51994.״

 2. בסעיף 20(ב) להיתר הכללי, אחרי ״רשאי יצואן״ יבוא ״שאינו חברה״.

 3. בסעיף 20א(א) להיתר הכללי, אחרי ״המופקד״ יבוא ״כדין״ והםיפה המתחילה במלים
 ״כמשמעותו בסעיפים״ - תימחק.

 4. בסעיף 21(ב) להיתר הכללי, אחרי ״מותר ליצואן״ יבוא ״שאינו חברה״; ובסופו יבוא
 ״בסעיף קטן זה, ״חברה״ - למעט מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,

 התשמ״א-1981״.

 5. תחילתו של היתר זה ביום י׳ בניסן התשנ״ה (10 באפריל 1995).

ן ר ם ע י ר  מ
 המפקחת על מטבע חוץ

 ג׳ בניסן התשנ״ה (3 באפריל 1995)

 י סייח התשל״ח, עמי 108 ועמי 206.

 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1006; התשנ״ה, עמי 81 ועמי 289.

 3 ס״ח התשמ״א, עמי 208.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20 ו.

 5 ס״ח התשנ״ר, עמ׳ 308.

 תיקון סעיף 5

 תיקון סעיף 20

 תיקון סעיף 20א

 תיקון סעיף 21

 תחילה
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 הודעת סדר הדין הכלילו(התאמת שכר טרחת סניגור)(מם׳ 3),
 התשנ״ה-1995

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(1X4-לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד) 974וי
 התקנות/ אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום א׳ בניסן התשנ״ה
 (ו באפריל 1995) כדלקמן:

ם _ בשקלים חדשים ן ל ט ש פ ש ת מ י ב  י ב

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 427

 (2) מעצר עד תום ההליכים 528

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 606

 (4) ,אישום בעבירה אחרת 806

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,836

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,360

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 207

 2. בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 506

 (2) מעצר עד תום ההליכים 906

 (3) משפט פלילי 1,836

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 906

 (בב) על גזר הדין בלבד 528

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 427

 3. בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 906

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,646

 (בב) על גזר הדין בלבד 906

 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 732

 י״דו באדר ב׳ התשנ״ה (20 במרס 995 ו) י ׳ ר ב י ב י, שופט
 נחנ׳ 5-245) נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט
 י ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עמי 710: התשנ״ה, עמי 253 (302) ועמי 495.
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 הודעת בית משפט (אגרות)(מם׳ 2), התשנ׳׳ה-995ד

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2ו(ד) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח-987וי
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש פברואר 1995, לעומת המדד שפורסם בחודש
 אוגוסט 1994, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות, החל ביום א׳ בניסן התשנ״ה

 (1 באפריל 1995) כדלקמן:

 שינוי האגרות

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2א)

 הגשת ערעור בבית המשפט העליון 602, ו

 (א) הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור

 על החלטת הרשם(למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק) 537

 (ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 268

 (ג) הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר 268

 הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:

 2.5% מהסכום
 הנתבע כערכו בעת
 הגשת התובענה

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב, למעט תביעה כאמור
 בפרט משנה (אא)

 (אא) תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים 4,523ו

 (אב) הגשת תביעה למזונות - תשלום ראשון 88

 (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפריט 8 חל עליו 602,ו

 (א) הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום 670

 (ב) הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 268

 הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על פסק דין

 של בית משפט שלום 402

 הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי 268

 הגשת הליך בבית משפט שלום:

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע
 כערכו בעת הגשת
 התובענה, ולא פחות
 מ־33ו שקלים חדשים

 (אא) תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים 1,356

 (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפריט 8 חל עליו 803

 (ג) הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום 268

 ו.

.2 

 ק״ת התשמ״ח, עמי 221 (316) ועמי 1010; התשנ״ה, עמי 10.
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 בשקלים חדשים

 הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין
 הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:

537 

268 

133 

41 

 פטור מאגרה

 יש להשלים לסכום
 האגרה המשתלמת
 עבור הגשת ערעור

 כבערעור לבית
 המשפט העליון

133 

268 

84 

27 

27 

 2.90 לבל עמוד

 2.90 לכל עמוד

 (א) בבית משפט מחוזי

 (ב) בבית משפט שלום

 (ג) בבית דין לשכירות

 עתירת אסיר או עציר

 ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת רשות ערעור

 15״

41 

41 

56 

21 

41 

 פטור״

 עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה שנה לפחות מיום
 שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים

 ״תוספת שניה

 (תקנה 2וא)

 הליך לפי פרטים ו, 7,5,4(ג), 12,11,10 לתוספת הראשונה

 הליך לפי פרטים 8,6,2 ו־13 לתוספת הראשונה

 הליך לפי פרטים 3 ו־7(א) ו־(ב) לתוספת הראשונה

 תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

 הליך לפי פסקאות(17), (19), (21), (22) ו־(24) שבתקנה 20

 הליך לפי פרטים 17,16,15,14,9 ו־18 לתוספת הראשונה

.9 

.10 

 ו ו. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור

 12. דיון נוסף בבית המשפט העליון

 13. הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:

 (א) בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות

 (ב) בבית משפט מחוזי

 14. עשיית צוואה

 15. הפקדת צוואה, והחזרת צוואה

 16. עשיית תצהיר בפני שופט או רשם, או מזכיר ראשי של בית משפט

 17. העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט

 18. אישור העתק כמתאים למקור

.19 

 ו.

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

, שופט י ב י ב ׳ ר  י
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 כ״ח באדר א׳ התשנ״ה (28 בפברואר 1995)
 (חנ: 3-87) .

 קו כץ התקנות 5675, ט׳ בניסן התשנ״ה, 9.4.1995



 הודעת המשכון(םדרי רישום ועיון)(מם׳ 2), התשנ״ה--995 ו

י ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ״ד-994
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת השניה לתקנות החל ביום
 א׳ בניסן התשנ״ה (ו באפריל 995ו) כדלקמן:

 שינוי סכומים

 בשקלים חדשים

22 

 פטור

55 

 פטור

 9ו

12 

 פטור

 פטור״

 ״תוספת שניה
 (תקנה 14)

 אגרה בעד -

 (ו) רישום הודעת מישבון לבל שנה של תקופת הרישום -

 (א) עד חמש שנים

 (ב) החל בשנה השישית

 (2) (א) שינוי של פרטי המישכון

 (ב) שינוי פרטי המישכון בשל טעות של הרשם ברישום

 במאגר

 (3) עיון במאגר(כולל לקבלת דו״ח רישום)

 (4) קבלת העתק של מסמך או נסח

 (5) ביטול המישכון

 (6) הודעת העברה

 י״ג באדר ב׳ התשנ״ה (15 במרס 1995)
 (חמ 812-ג)

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 4ג7; התשנ״ה, עמי 280.
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