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 צו חםינויות וזבויות (ארגונים בינלאומיים ומשלחות מיוחדות)(סדנת עבודה

ל אגמים, ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בנושא דינמיקה ש  ש

 מרם 1997), התשנ״ז-ד199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק חםינויות חבויות (ארגונים בינלאומיים ומשלחות

, באישור הממשלה, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי י  מיוחדות), התשמ״ג-1983

 לממשלה, אני מצווה לאמור:

 הטעויות וזכויות ו. לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, המקיימת בישראל סדנת עבודה בנושא

ל אגמים בתקופה שבין יום א׳ באדר ב׳ התשנ״ז(10 במרס 1997), ועד יום ד׳ באדר  דינמיקה ש

 ב׳ התשנ״ז (13 במרס 1997), לפקידיה, ולמשתתפים בסדנת העבודה, יהיו החסינויות

 והזכויותיהמתאימות המפורטות באמנה בדבר זכויות יתר וחסינות לאומות המאוחדות מיום

 13 בפברואר 1946 (כתבי אמנה 6 מיום 21 בדצמבר 1949, להלן - האמנה); לסוכנות יהיו

 החםינויות והזכויות הנוגעות בדבר המפורטות באמנה לגבי ארגון האומות המאוחדות,

 לפקידי הסוכנות יהיו החסינויות והזכויות הנוגעות בדבר המפורטות באמנה לגבי פקידי

 ארגון האומות המאוחדות, ולמשתתפי הסדנא האחרים יהיו החסינויות והזכויות הנוגעות

 בדבר המפורטות באמנה לגבי מומחים בשליחות מטעם האומות המאוחדות.

 סייג 2. על אף האמור בסעיף 1, לא יוענקו חםינויות וזכויות לפיו לאזרח ישראל או לתושב

 קבע בישראל.

 תחילה ותוקף ג. תחילתו של צו זה ביום ל׳ באדר א׳ התשנ״ז(9 במרס 1997) ותוקפו עד יום ה׳ באדר ב׳

 התשנ״ז(14 במרס 1997).

 כ״ד באדר א׳ התשנ״ז(3 במרס 1997)

י ו ד ל ו  (חמ 3-1639) ד

 שר החוץ

 י ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 124.

 תקנות רשות השידוד (אגדת החזקת מקלטי רדיו ברכב מנועי)(ביטול),
 התשנ״ז-ד199

, ובהמלצת ו 52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו

 הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

- 2  ביטול תקנות 1. תקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלטי רדיו ברכב מנועי), התשב״ז-966ו

 בטלות.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בניסן התשנ״ו(1 באפריל 1996).

 י״א באדר א׳ התשנ״ז(18 בפברואר 1997).

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ3-313) ב

 . ראש הממשלה

 ס״ח התשכ״ה, עמי 106¡ התשנ־ו, עמי 81.
 ק״ת התשכ״ז, עמי 336; התשמ״א, עמ׳ 447.
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ו 9 9 7 - ז ״ נ ש ת  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעוד ריבית)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(0) לפקודת מם הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת

ל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  הכספים ש

 1. בתקנות מם הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ״ה-1985*, במקום תקנה 2 יבוא: החלפת תקנה 2

 •קביעת שיעור 2. (א) שיעור הריבית לענין סעיף 3(0) לפקודה יהא שיעור עליית

 הריבית המדד בתוספת 2 אחוזים המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה

 ומחולקים בשלוש מאות ששים וחמש:

ל אף האמור בתקנת משנה(א), שיעור הריבית לענין סעיף 3(0)  (ב) ע

־אדם י בנ  לפקודה, לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר־

 שהעובד הוא בעל שליטה בו, יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרו^

ל העובד בתקופת הזקיפה אינה עולה על 5000 שקלים  קרן ההלוואות ש

 חדשים.

 (ג) יראו את הסכום הנקוב בתקנת משנה (ב) כאילו הוא ״הנחה

 סוציאלית״ כמשמעותה בסעיף 120א לפקודה.״

ל תקנות אלה ביום כ״ב באדר א׳ התשנ״ז(1 במרס 1997) ותחולתן גם לגבי תחילה ותחולה  2. תחילתן ש

 יתרת קרן הלוואה שלא נפרעה עד ליום זה.

 י״0 באדר א׳ התשנ״ז(26 בפברואר 1997)

 (חמ 3-920) ד ן מ ר י ד ו ר

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 ק״ת התשמ״ה, ענו 1204.

ר תשלום דמי ביטוח)(תיקון), ב ד ת מיוחדות ב ו א ר ו ה ) י מ ו א ל  תקנות הביטוח ה
 התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 371 ו־400 לחוק הביסוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-

 1995', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תיקון התוספת

 התשל״א- 21971, בסופה יבוא:

 ״171. מכללת חדרה - מנשה

 172. מרכז ״שובה״

 173. כפר הנוער הדתי, כפר חסידים״.

ל תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ז. תחילה  2. תחילתן ש

 י׳ באדר א׳ התשנ״ז(17 בפברואר 1997)

י ש ו י ה י ל  (חמ3-912) א

 שר העבודה והרווחה

 ני־ח התשנ״ה, עמ׳ 207.
 1 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1458; התשנ״ו, עמי 959.
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ת תקבולים)(תיקון), התשנ״ז-1997 ק ו ל ח ) י ת כ ל מ  תקנות ביטוח בריאות מ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 16(ב) ו־60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994י,

 אנו מתקינים תקנות אלה:

, 2  1. בתקנה ו לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (חלוקת תקבולים), התשנ״ה-1995

 ההגדרה ״דמי ביטוח אמהות לקופות החולים״ - תימחק.

ל תקנות אלה ביום כ״ב בטבת התשנ״ז(1 בינואר 997ו).  2. תחילתן ש

 י׳ באדר א׳ התשנ״ז(17 בפברואר 1997)

 (חמ 3-2586)

א צ ע מ ש ו ה י י ש ו י ה י ל ד א ו ד י ר ן מ  ד

 שר האוצר שר העבודה והרווחה שר הבריאות

י צ ד ר ק מ ח צ  י

 שר הביטחון

 ו׳ באדר א׳ התשנ״ז(3ו בפברואר 1997)

 (חמ 1159-ג)

 תיקון תקנה 1

 תחילה

 י ס״ח התשניד, עמי 156.
 2 ק״ת התשנ׳׳ה, עמי 652; התשנ״ו, עמ׳ 378.

ל מצרכים ושירותים (ציוד לחימה וידע ביטחוני)(תיקון),  אכדזת הפיקוח ע
ו 9 9 7 - ז ״ נ ש ת  ה

ל מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957י, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח ע

 מכריז לאמור:

ל מצרכים ושירותים (ציוד לחימה וידע ביטחוני),  תיקון התוספת 1. בתוספת לאכרזת הפיקוח ע

, בסופה יבוא: 2  התשמ״ז-986 ו

 ״23. א. לוויני תקשורת המיועדים לשימוש גורמי צבא וביטחון או אשר תוכננו או

 הותאמו לשימוש צבאי או ביטחוני;

 ב. לוויני חישה מרחוק-,

.(Imageries)ג. תוצרי לווין, לרבות הדמאות 

 בפרט זה, ״לווינים״ - לרבות מערכות נלוות, מערכות תמיכה קרקעיות ותת־מערכות,

 מכלולים ורכיבים המשמשים בלווינים.

ל אכרזה זו שלושים ימים מיום פרסומה.  תחילה 2. תחילתה ש

 ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ו, עמי 241.
 * קית התשמ״ז, ענו 162; התשנ״ב, עמי 460 ועמי 08».

 כללי רשות השידוד (מתן אפשרות תגובה לנפגע), התשנ״ז-997ו

, ובאישור השר קובע י  בתוקף סמכותו לפי סעיף 33 לחוק רשות השידור, התשב״ה-1965

 הועד המנהל את הכללים הבאים:

 סיח התשכ״ה, עמ׳ 106; התשנ״ד, עמי 245.
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 פרק א׳ - פרשנות

 1. בכללים אלה - הגדרות

 ״הרשות׳׳ - רשות השידור:

 ״המנהל הכללי״ - המנהל הכללי של הרשות:

ל קבילות הציבור ברשות לפי כללי רשות השידור(ממונה על קבילות  ״הממונה״ - הממונה ע

ן - כללי הממונה); ל ה ל ) 2  העיבור), התשנ״ז-996 ו

ל ממש לנזק  ״פגיעה״ - נזק ממשי לאדם, לשמו הטוב, לרכושו, או לכבודו, לרבות חשש ש

 שו:זה;

ל פרס לא נכון, מטעה או לא מדויק או דברים  ״תגובה״ - הכחשה, תיקון או הבהרה ש

 שהוצאו מהקשרם.

 פרק ב׳ - מתן אפשרות תגובה לנפגע

 2. עמדה הרשות לשדר מישדר אשר יש בו לכאורה משום פגיעה באדם (להלן - זכות התגובה

 המישדר) תנקוט הרשות צעדים סבירים, בנסיבות הענין, כדי לברר ולקבל את תגובת האדם

 לפני שידור המישדר ותשדר את התגובה יחד עם המישדר, באופן ובנוסח שתמצא לנכון,

ה שימוש לא ראוי באפשרות ש ע  אלא ;*ם כן ראתה כי התגובה אינה ראויה לשידור או כי נ

 למתן תגובה.

 3. סירב האדם ליתן תגובה או שלא ניתן היה להשיג את תגובתו טרם שידוד המישדר שידור בהעדר

׳ תגובה ר ש פ א ל ה כ / כ ב ו ר  תודיע הרשות על כך במישדר, ותשדר את תגובתו לכשתתקבל במועד ק

 למועד שידור המישדר.

ה בו ולא ביקשה או שידרה את תגובתו ובבירור שידור תגובה ע ג  4. סבר אדם כי הרשות בשידוריה פ

 תלונתו לממונה, מצא הממונה כי תלונתו מוצדקת והורה למנהל הכללי לשדר תגובת

ל נוסח התגובה ואופן שידורה,  המתלונן, יורה המנהל הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך ע

 בשים לב להמלצת הממונה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות כללי הממונה לענין ממצאי

 הממונה לפי הכללים האמורים.

א ר י פ ה ש נ י  ר

 יושבת ראש רשות השידור

 ז׳ באדר א׳ התשנ״ז(24 בפברואר 1997).

 (חמ 3-2751)

 נתאשר.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה
 1 קיו! התשנ״ז, עני 200.

(מסי 2), התשנ״ז-1997 ת הסיוע המשפטי ע ד ו  ה

(להלן - י  .:תוקף סמכותי לפי תקנה 1 וא(ד) לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973

 התקנות), אני מודיעה לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש פברואר 1997 לעומת המדד שפורסב* בחודש שינוי סכומים

 ״ נובמבר 1996, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיפים 1(ב) ו־2(א) בתוספת השניה לתקנות,

 החל ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז(1 באפריל 997 ו/כמפורט להלן:

 י ק׳׳ה התשל״ג, עמי 2048; התשנ״ה, עמי 1754; התשנ״ז, עמ׳ 211.
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 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 6(3»

ל עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום  (א) שכרם של עדים, ש

ל הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי,  לא יעלה ע

. 2  התשמ״ד-1984

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 258 שקלים חדשים למבקש אחד בכל

 ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 388 שקלים חדשים למבקש אחד.״

 ״תוספת שניה

 (תקנה וו)

, יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים ^ א )  ׳׳(ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4

 כמפורט להלן:

 (1) (א) בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין הארצי

 לעבודה, בית המשפט העליון(התרת נישואין, בקשות בפני רשם בית המשפט העליון):

 ישיבה לשמיעת

 פסק דין,

 דיון ישיבה ישיבה לאישור

 לימוד ענינו מוקדם/ ראשונה ישיבה סיכומים הסכם, ישיבה

 של מבקש קדם משפט להוכחות נוספת בכתב שלא מתקיימת

 תביעה 638 266 319 266 266 107

 הגנה 638 266 319 266 266 107

 המרצות 266 159 159 159 159 107

 הודעת צד ג׳ 266 159 159 159 159 107

 (ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום במספר תביעות או המרצות בין

 אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי

 התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

 (2) (א) בית משפט לעניני משפחה:

 ישיבה לשמיעת
 פסק דין,

 ישיבה לאישור
 הסכם, ישיבה
 שלא מתקיימת

 סיכומים
 בכתב

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה

 להוכחות

 דיון
 מוקדם/

 קדם משפט
 לימוד ענינו
 של מבקש

107 266 266 319 266 638 
 תביעה בתיק

 עיקרי

 הגנה 638 266 319 266 266 107

 המרצות 266 159 159 159 159 107

 הודעת צד ג׳ 266 159 159 159 159 107
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 (ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום במספר תביעות או המרצות בין

 אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שבר טרחה, בדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי

 התעריף הגבוה יותר.

 (ג) בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי משנה

 ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שבר טרחה.

 (ד) כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה

 הראשונה בתיק העיקרי, תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה, כלימוד ענינו של מבקש

 בהמרצה.

 (3) בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:

 ישיבה לשמיעת
 פסק דץ או החלטה,

 ישיבה לאישור הסבם,
 ישיבה שלא מתקיימת

 טיבומים
 ישיבה בכתב ׳

 לימוד ענינו
 של מבקש

85 212 212 532 

 (4) הוצאה לפועל:

 הופעה בפני ראש
 ההוצאה לפועל או

 בפני מי מטעמו

 בקשה להוצאה לפועל,
 למעט בקשה מסוג

 דחיית דיון,
 הזמנת עדים

 בקשה לביצוע
 פסק דין, טענת ׳׳פרעתי״,

 איחוד תיקים

212 212 266 

 . (5) בית המשפט העליון:

 לימוד ענינו
 הגשת בג״צ של מבקש ישיבה

 בג״ץ 2,124 743

 ערעור 849 743

 בקשת רשות ערעור 743 638

 (6) פעולות נוספות בכל הערכאות:

 ביקור במקום
 על פי צו בית

 הודעה/תגובה/ משפט/בית דין , _ _,_״
° כ

ת IT¿L״״ י י כ ׳ ע ת י ש ' , ה א י י ס ׳ מ ת י ש י , ה < ר י ם  בקשה (ללא או על פי הוראת מ
 תצהיר תומך) ראש הלשכה בתוך העיר מחוץ לעיר הסבם לאחר התימה

 55״ 319 88 66 159 85

 ״(א) מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)>3) ליתן שירות, למעט שיר1ת המפורט בסעיף 1(ב), יקבל שכר

 טרחה כמפורט להלן: ץ
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 טור א׳ טור ב׳
 השירות בשקלים חדשים

 (1) התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים 107

 (2) התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים 212

 (3) חוות דעת בכתב (בולל התייעצות) 319

 (4) מכתב התראה 38

 (5) עריכת תצהיר 107

 (6) הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת 107״

 י״ח באדר א׳ התשנ״ז(25 בפברואר 1997)

י י י א ל י  (חמ 3-237) נ
ל משרד המשפטים  המנהלת הכללית ש

 התשמ״ד, עמ׳ 2220.

ת הגנה), ו א צ ו ה ) ( ר ס א ר או מ צ ע ל מ ש ת סדר הדין(פיצויים ב ע ד ו  ה

 התשנ׳״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10(ג) לתקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר/

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור: י  התשמ״ב-1982

ל חלק (ב) לתוספת לתקנות החל  הגדלת סכומים 1. בשל העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסחו ש

 ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז(1 באפריל 1997) כדלקמן:

ל עורך דין:  ״(ב) בעד שכר טרחה ש

 הסכומים המרביים בשקלים חדשים

 בית משפט בית משפט בית המשפט
 השירות שלום מתוזי העליון

 ו. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

 בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

 להארכת מעצר 1,554 3,109

 2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 469 932 1,554

 3. טיפול בבית משפט שלערעור כולל ישיבה

 ראשונה בבית המשפט, אם ראה בית

 המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או

 שהצריך פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת

 ערר על החלטה שלא לשחרר בערבות

 וישיבה בבית המשפט 1,861 3,109

 4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

 כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

 בבית המשפט 1,243 2,174

ד ר י א ל י  נ

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 י״ז באדר א׳ התשנ״ז(24 בפברואר 1997)

 (חמ ו42ו-ג)

 ק״ת התשנדב, עמי 266וא (1392); התשנ־ו, עמי 589.
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