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 תקנות לשבת עורבי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות
 מעשיים)(הוראת שעה)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39 ו־110 לחוק לשכת עורבי הדין, התשב״א-1961 י, אני
 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה 1 לתקנות לשכת עורכי הדין(סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות
 מעשיים)(הוראת שעה), התשס״ב-2002ג, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) מתמחה שניגש לבחינה במועד האמור ונבשל בה והוא חייל בשירות סדיר
 במשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986ג, או חייל בצבא הגנה
 לישראל לפי התחייבות לשירות בקבע או שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח
 חדש], התשל״א-971ו4, או עובד השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי,

 התשס״ב-52002.״

 י״א באייר התשס׳׳ב (24 באפריל 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-1898) מ

 שר המשפטים

 ס״ח התשב״א, עמי 178.

 ק״ת התשם״ב, עמי 608.
 סייח התשמ״ו, עמ׳ 107.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390.
 סייח התשס״ב, עמי 179.

 תקנות שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות) (תיקון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986י,
 ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני קובע לאמור:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות),
 התשם״א-2001ג(להלן - התקנות העיקריות), אחרי פסקה (16) יבוא:

 ״(17) מדריכת צניחה.״

 תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״ביום תחילתן״ צריך להיות ״החל ביום
 תחילתן״.

 תחילה 3. תחילתה של תקנה 2 ביום תחילתן של התקנות העיקריות, לפי הענין.

 בייט בניסן התשס״ב (11 באפריל 2002)
ר ז ע י ל ן בן א י מ י נ  (חמ 3-3070) ב

 שר הביטחון

 סייח התשמ״ו, עמי 107; התש״ס, עמי 64.
 ק״ת התשס״א, עמי 230.
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 עו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 5),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(אץ1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953ו, אני מצווה לאמור:

 1. הדרישות בסעיפים 5.3-5.1 בתקן ישראלי - 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות פטור מדרישות
קז ת  בטיחות, מיוני 2001, שהוכרזו כתקן רשמי2, לא יחויבו במשך שבעה חודשים מיום פרסןמן ה

 של צו זה.

 כ״ה בניסן התשס״ב (ד באפריל 2002)
ה א י צ י ק י ל  (חמ 3-95) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 ס״ח התשי״ג, עמי 30: התשנ״ח, עמי 52.
 י״פ התשנ־ז, עמי 4650.

 עו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 4),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(אץ1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני מצווה לאמור:

 1. הדרישה ״במנופים ממין 1.4.4.1 המסומנים ״למים״, טריז העשוי מתכת ברזילית פטור מדרישות
ו ק ת  (למעט טריז מפלדה בלתי מחלידה) יהיה מגופר כולו, לרבות החלל הפנימי״, שבסעיף 3.3.2 - ה

 הטריז - של תקן ישראלי 61 מנובמבר 1997, שהוכרז כתקן רשמי/ והמתייחסת לטריז בקוטר
 "24 ומעלה, לא תחייב במשך תשעה חודשים מיום פרסומו של צו זה.

 כ״ה בניסן התשס״ב (7 באפריל 2002)
ה א י צ י ק י ל  (חמ 3-95) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.
 י־פ התשנ״דו, עמי 720.

 הודעת מיסוי מקרקעין(שבח, מבירה ורכישה)(תיאום סכומי מם רכישה)
 (מם׳ 3), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג3) לחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשב״ג-

(להלן - החוק), אני מודיע לאמור:  1963י

 ו. עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בסעיף 9(ג1א) לחוק והם החל ביום עדכון סכומי
ט שווי הזכות ר ו פ מ ׳ כ ( 2 0 0  ג׳ בשבט התשם״ב (16 בינואר 2

 (1) בפסקה (1ץא) ו־(ב), במקום ״706,030 שקלים חדשים״ בא ״705,350 שקלים
 חדשים״-,

 (2) בפסקה (2ץאץו) ו־(2), במקום ״454,895 שקלים חדשים״ בא ״454,460 שקלים
 חדשים״;

 ס־ח התשכ״ג, עמי 156-, התשנ״ט, עמי 130; ק״ת התשס״ב, עמי 184.
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 (3) בפסקת משנה (2Xא3X)במקום ״, 706,030 שקלים חדשים״ בא ״705,350 שקלי•

 חדשים״.

 נדו באדר התשס״ב (27 בפברואר 2002)

ו ה י ל ן א ו ר ה  (חמ 3-232) א

 מנהל מס שבח

 הודעת מס שבח מקרקעין(עדכון סכום)(מם׳ 3), התש0״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(0 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה),
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התשל״ה-1974י

 עדכון םבום ו. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 12(ב) לתקנות, והחל ביום ג׳ בשבט
 התשס״ב (16 בינואר 2002), במקום ״1,065,630 שקלים חדשים״ בא ״1,064,610 שקלים

 חדשים״.

 ט״ו באדר התשם״ב (27 בפברואר 2002)
ו ה י ל ן א ו ר ה  (חמ 3-232) א

 מנהל מם שבח

 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 40: התשס״ב, עמי 183.

 הודעת מס שבח מקרקעין(תיאום סכומי שווי מקרקעין)(מם׳ 3),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 16א(ד) לתקנות מם שבח מקרקעין(מם רכישה), התשל״ה-
 974 ו י(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 תיאום סכומים 1. עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בפסקאות(2) ו־(3) בתקנה 16(ב) לתקנות,
 והחל ביום ג׳ בשבט התשס״ב (16 בינואר 2002), במקום ״217,960 שקלים חדשים״ בא

 ״217,750 שקלים חדשים״.

 ט״ו באדר התשס״ב (27 בפברואר 2002)
ו ה י ל ן א ו ר ה  (חמ 3-232) א

 מנהל מם שבח

 י ק״ת התשל״ה, עמי 40; התשס״ב, עמי 184.
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