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 תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)(תיקון),
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 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(ערעורים)(תיקון), התשס״ב-2002 1267

 תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה(ערעור לבית משפט מחוזי)(תיקון), התשס״ב-2002 1268
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 תקנות בית משפט (אגרות)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83(א), 108(א) ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
(להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 9גב לחוק יסודות התקציב,  התשמ״ד-984וי
/ ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 התשמ״ה-21985

(להלן - התקנות העיקריות),  1 . בתקנה 20 לתקנות בית משפט(אגרות), התשמ״ח-987 וג
 בפסקה 7, במקום ״עתירה לצו״ יבוא ׳׳הליך״.

 2. בפרט 2(ב) בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום ״398״ יבוא ״1500״.

 3. תחילתן של תקנות אלה שבעה ימים מיום פרסומן.

 י״ב באלול התשס״ב (20 באוגוסט 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-87) מ

 שר המשפטים
 י ס״ח התשמ־ד, עמ׳ 198.

 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמ׳ 130.

 5 ק״ת התשמ״ח, עמי 221.

 תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (אגרות)(תיקון), התשם״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(1) לחוק בתי משפט לענינים מיגהליים, התש״ם-2000י
 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2,

 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (אגרות), התשם״א-2000ג -

 (1) בתקנת משנה (אץ1), במקום ״בפרט 3(ב)״ יבוא ״בפרט 2(ב)״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א^), עתירה של יחיד בענין דיור ציבורי
 לפי פרט 13 לתוספת הראשונה לחוק תהיה פטורה מאגרה.״

 2. תחילתן של תקנות אלה שבעה ימים מיום פרסומן.

 י״ב באלול התשם״ב (20 באוגוסט 2002)

 >חמ 3-3062) מ א י ר ש ט ר י ת
 שר המשפטים

 י ס״ת התש״ס, עמי 192.
 2 ס״ת התשמ״ה, עמי 60; דזתשנ״א, עמי 130.

 5 ק״ת התשס״א, עמי 183.

 עו בתי המשפט (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשם״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וי

 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 ו. בתוספת השלישית לחוק אחרי פרט 27 יבוא:

 ״28. חוק המים, התשי״ט-21959.׳׳

 סייח התשמ״ד, עמי 198, התש״ס, עמי 920.
 סייח התשי־ט, עמי 169.
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 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תחילה

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 ב״ז באב התשס״ב (5 באוגוסט 2002)
 (חמ 3-2024)

 תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב
 לבקשת עיון)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו־36 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981', וסעיף 109
-לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 10 לתקנות הגנת הפרטיות(תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב תיקון תקנה 10
 לבקשת עיון), התשמ״א- 51981, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) הערעור יוגש ויתברר בהתאם לפרק כ׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-

 984 ו4.׳׳

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ז באב התשס״ב (5 באוגוסט 2002)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 3-1480) מ

 שר המשפטים

 ס״ח התשמ״א, עמי 128; התשנ״ו, עמי 290.
 ס־ח התשמ־ד, עמי 198.

 ק־ת התשמ׳׳א, עמי 1480.

 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.

 תקנות מם רכוש וקרן פיצויים (ערעורים)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א- 1961 י, ובתוקף
 שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 3 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), התשל״ג-21972, יבוא תיקון תקנה 3
 ״הערעור יוגש לפי פרק ל׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984ג״.

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ז באב התשס״ב (5 באוגוסט 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ3-155) מ

 שר המשפטים

 סייח התשב״א, עמי 100.
 2 ק־ת התשל״ג, עמי 234.

 5 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית משפט מחוזי)(תיקון),
 התשם״ב-2002

>

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972י
 ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 2 1. במקום תקנה 2 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית משפט מחוזי),
 התשל״ב-21972 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״הגשת ערעור 2. (א) ערעור יוגש ויתברר לפי פרק ל׳ לתקנות סדר הדין האזרחי,
 התשמ״ד-1984ג.

 (ב) הערעור יוגש לבית משפט בתוך שלושים ימים ממתן ההחלטה
 שעליה מערערים אם ניתנה בפני המערער, או מהיום שבו נמסרה לו
 ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני

 מסירת ההחלטה.״

 ביטול תקנה 3 2. תקנה 3 לתקנות העיקריות - בטלה.

 ביטול תקנה 4 3. תקנה 4 לתקנות העיקריות - בטלה.

 ביטול התוספת 4. התוספת לתקנות העיקריות - בטלה.

 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 כ׳׳ז באב התשס״ב (5 באוגוסט 2002)
 (חמ 3-2317)

 1 סייח התשל־ב. עמי 90.

 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1416.

 5 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.

 עו שירות ביטחון(קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן
 משמר הגבול)(תיקון מס׳ 2), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986'
 ובהסכמת השר לביטחון הפנים, אני מצווה לאמור:

 ו. בסעיף ו לצו שירות ביטחון(קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר
 הגבול), התשנ״ח-21998, אחרי פסקה (17) יבוא:

ר ז ע י ל ן א ן ב י מ י נ  ב
 שר הביטחון

 ״(18) יחידות התנועה העוסקות בביטחון שוטף.׳

 ג׳ באלול התשס״ב (11 באוגוסט 2002)
 (חמ 3-2670)

 סייח התשמ״ו, עמי 107; התשנ״ח, עמי 126.
ח, עמי 656; התשס־נ, עמי 138.  ק־ת חתשג־

 תיקון סעיף ו
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