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ז 5806 4ו בינואר 1997  ר בשבט התשנ־

 עמוד
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 תקנות המים(תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ז-997 ו 340

 תקנות הביטוח הלאומי(תשלומים בהכשרה מקצועית לענין רמי אבטלה)(תיקון),
 התשנ״ז-1997 ו4ב

 תקנות הביטוח הלאומי(פטור מתשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד
 עצמאי), התשנ׳׳ז-997ו 541

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר נסיעה בקווי השירות באוטובוסים)(תיקון),

 התשג״ז-1997 342

 כללי השפיטה(סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים)(תיקון), התשנ״ז״1997 342

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור), (מסי 2), התשנ״ז-1997 343
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 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(הודאת שעה)(תיקון),
 התשנ׳׳ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מם הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו ו. בתקנה ו לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה),

(להלן - התקנות העיקריות), בהגדרה ״סכומים״, במקום ׳־בשיעור של 8% 2  התשנ״ז-996ו

 מכל תשלום ועלות׳ יבוא ״שנוכו בפועל עד שיעור של 6% מכל תשלום ובניכוי עלות׳.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת התקנות העיקריות.

 ד׳ בשבט התשנ״ז(2 ו בינואר 1997)
ד ו ד י ר ן מ  (חמ 129-» ד

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשג״ז, עמ׳ 276.

 תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מם׳ 2),
 התשג״ז-ד99ו

, לאחר התייעצות במועצת י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 112 לחוק המים, התשי״ט-959ו

 המים.. בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

2  תיקון תקנה 7 ו. בתקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-987ו
 (להלן - התקנות העיקריות), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) מים לתעשיה

 2.1 מים שפירים

 (א) שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 בית שאן - מעיינות 0.367

 בית שאן - קידוחים 0.762

 (ב) בל יתר מפעלי מקורות -

 עד יום ב׳ בטבת התשנ״ח(31 בדצמבר 1997) 0.969

 מיום ג׳ בטבת התשנ״ח(1 בינואר 1998) 1.066

 מיום י״ג בטבת התשנ״ט(ו בינואר 1999) 1.173

 2.2 התעריפים למים לתעשיה מהשפד״ן או ממים שהגדיר נציב המים כמים

־ 7.1 אגורות למ״ק  מלוחים או מים מאיכות נחותה, למעט קולחין, יהיו נמוכים ב

 מהתעריף הנקוב הפסקת משנה (2.1nx), לתקופה שעד 31 בדצמבר 1997ב־; 7.8

ו בינואר 1998 וב־8.6 אגורות למ׳׳ק ־ ם לתקופה מ  אגורות למ״ק מהתעריף הנקוב ש

1 בינואר 1999.  מהתעריף הנקוב שם לתקופה מ־

 ם״ח התשייט, עמי 169; התשניג, עמי 16.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1109; התשנ״ה, עמ׳ 1582; התשנ״ז, עמי 160.
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 2.3 קולחין י- לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי - תעריפים נמוכים ב־20%

 מהתעריפים הנקובים בפסקת משנה (2.1ץב), לפי העני־ן.״

ה 8  2. בתקנה 8(א) לתקנות העיקריות - תיקון תקנ

 (1) בפסקה (ו), במקום ״2ו.ס״ יבוא ״3ו.0״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״0.06״ יבוא ״0.065׳.

 ה׳ בש1:ט התשניז(13 ביגואר 1997)
ן ו ר ל ש א י ר  (חמ 1-807) א

ות לאומיות  שר תשתי

 אני מסכים.

ד ו ד י ר ן מ  ד

 שר האוצר

 תקנוה הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה)
 (תיקון), התשנ״ז-ד99ו

- ה י נ ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסה משולבי). ה

 995וי, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי(תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), תיקון תקנה 2

ו-995ד, במקום ״ותוקפן עד יום (30 ביוני 1996)״ יבוא ״ותוקפן עד יום כ״ה בסיון ־  התשנ

 התשנ״ז (30 ביוני 1997).״

 ב״א בטבת התשנ״ז(31 בדצמבר 1996)
י ש ו י ה י ל  (חמ 2443-ג) א

 שר העבודה והרווחה

 סייח זזתשנ״ה, עמי 207.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 16.

 תקנות הביטוח הלאומי(פטור מתשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו
 עובד עצמאי), התשנ״ז-ד99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 351 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-

י מתקין תקנות אלה:  1995', באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנ

 1. תקנות הביטוח הלאומי(פטור מתשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד ביטול
 עצמאי) התשמ״ז-••21987 - בטלות.

 ב״א בטבת התשנ״ז(31 בדצמבר 1996)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-391) א

 שר העבודה והרווחה

 טייח התשנ״ה, עמי 207; סייח התשנ׳׳ו, עמי 189.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 577.
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 צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (מחיר נסיעה בקווי השירות
 באוטובוסים)(תיקון), התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(אץ1) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשג׳־ו-

יעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו קובעים  1996' (להלן - החוק), ולאחר התי

 לאמור:

 תיקון התוספת ו. במקום סעיף 5 בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחירי נסיעה בקווי

(להלן - הצו העיקרי), יבוא:  השירות באוטובוסים), התשנ״ז~21996

 ״5. תושב ישראל שמלאו לו, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, בגבר - 65 שנים,

 ובאשה - 60 שנים, זכאי להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל, ובאותם קווים

 שנקבעה לגביהם כרטיסיית הנחה רגילה - ממחיר כרטיסיה זו, ובלבד שההנחה

 תינתן -

 (ו) בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם הוא עד 14.50 שיח - בברטיסיית הנחה

 בלבד:

 (2) בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עולה על 14.50 ש״ח - בכרטיס הנחה

 לנסיעה בודדת.

 2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
.  להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ־׳ז-996ו5

ז(31 בדצמבר 1996) ־ א בטבת התשנ  ב־
ד ו ד י ר ן מ י ד ו ק ל ח צ  י

 שר התחבורה שר האוצר

 י סייח התשנ״ו, עמי 192.
 2 ק״ת התשנ״ז, עמי 54.

 5 סייח התשנ״ז, עמי 16.

 תחילה

\ 

 כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים)(תיקון)
 התשנ״ז-997ו

 בהתאם לסעיף 24(2) לחוק־יסוד: השפיטה', ובתוקף סמכותה לפי סעיף 7(ד) לחוק בתי

, קובעת הועדה לבחירת שופטים (להלן - ועדת 2  המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 הבחירה) כללים מנחים אלה:

 הוספת סעיף 1 ובי ו. אחרי סעיף 1וא לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים),
(להלן - הכללים), יבוא: ג  התשמ״ד-984ו

 ׳פרסום שמות 11ב. (א) לא יובא עניינו של מועמד לדיון בפני ועדת הבחירה אלא
 מועמדים לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה ברשומות לפחות 21 יום לפני

 המועד הקבוע לדיון במועמדותו(להלן - תקופת ההמתנה).

 (ב) במהלך תקופת ההמתנה רשאי כל אדם לפנות לועדת הבחירה

 בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד לכהונת שופט, והועדה תנהג

 בבקשה לפי שיקול דעתה.״

 סייח התשמ״ד, עמי 78.
 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 ק־ת התשמ־ד, עמי 2370; התשנ״ד, עמי 218 ועמי 630.
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 2. סעיף 13א לכללים - בטל. ביטול סעיף 13א

 3. תחילת כללים אלו ביום כיד באדר א׳ התשנ״ז(3 במרס 1997). תחילה

ו בינואר 1997) )  כ״ב בטבת התשג״ז

ב י ג י •ה נ ח  (חמ 3-1803) צ

 שר המשפטים
 יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

(התאמת שבר טרחת סניגור), (מם׳ 2), לי  הודעת סדר הדין הפלי
 התשנ״ז-ד99ו

ן - ל ה ל ) ' ו 9 7 4 - ד ״ ל ש ת  בתוקף סמכותי לפי תקנה x4̂4) לתקנות סדר הדין הפלילי, ה

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום כ״ב בטבת התשנ״ז העלאת שיעורי

 שבר טרחת (ו ביו.ואר 1997) כדלקמן:
 סניגורים

ם י ש ד ם ח  בשקלי

 בבית משפט שלום -

 ;א) לישיבה ראשונה בענין -
5 0  (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 6
6 2  (2) מעצר עד תום ההליכים 5

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 6 יל

 (4) אישום בעבירה אחרת 954
2 ׳ י 7  (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 2

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 609׳ ו

נים כאמור בפסקת משנה (א),  :ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעני
 לכל ישיבה 245

 בבית משפט מחוזי -

 ;א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 597

 (2) מעצר עד תום ההליכים 073׳ י
2  (3) משפט פלילי 2דו׳

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 073׳ו

 (בב) על גזר הדין בלבד 625

נים כאמור בפסקת משנה (א),  (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעני
 לכל ישיבה 506

 קימ התשליד, ענו 1200; התשמ״ט, ענד 710; התשניז, עמי 32.
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ם י ש ד  בשקלים ח

 3. בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 073,ו

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,946

 (בב) על גזר הדין בלבד 1,073

נים באמור בפסקת משנה (א),  (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהעני

 לבל ישיבה 865

 י׳׳א בטבת התשנ״ז(19 בדצמבר 1996)

ט פ ו ש , י ב י ב ק ר ח צ  >חמ 5-245) י

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקעוע)(מס׳ 2), התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה (אגרות בחינות מקצוע),

ן - התקנות), אני מודיע לאמור: ל ה ל ) י ו 9 8 0 - ם ־ ש ת  ה

רי 1. עקב העליה במרד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 1996 לעומת המדד ת שיעו א ל ע  ה

ז(1 בפברואר י ת שפורסם בחודש יוני 1996, יהיו אגרות בחינות מקצוע מיום כ״ד בשבט התשנ י ר ג  א

 997 ו) כדלקמן:

 (1) בתקנה ו לתקנות, במקום ״53 שקלים חדשים״ - ״55 שקלים חדשים״;

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום ״28 שקלים חדשים״ - ־29 שקלים חדשים״.

 כיו בטבת התשנ״ז(5 בינואר 1997)

י ש ו י ה י ל  (חמ 1220-ג) א

 שר העבודה והרווחה

 ק״ת התש״ם, עמי 2029; התשמ־ה, עמי 1160; התשנ־ז, עמי 51.
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