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 צו הסיוע המש&טי(החלת מתן ייצוג משפטי), התשס״ד-2004

ן - החוק), ל ה ל ) י ו 9 7 2 - ב ״ וע המשפטי, התשל  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק הסי

וה לאמור: י מצו  אנ

ראת אשפוז או הנמצאים ים על פי הו לים המאושפז ינתן לחו יצוג משפטי לפי החוק י  החלה 1. י

לי  בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, באמור בסעיף 29א(ב) לחוק טיפול בחו

 נפש, התשנ״א-1991*, במפורט להלן:

ם כאמור, המטופלים בבתי לי יר התשם״ד (1 במאי 2004) - לחו ם י׳ באי ו  (1) החל בי

ז ירושלים; לים ובמרפאות במחו  חו

ר ים כאמו ם המאושפז לי ני 2004) - לחו ו ון התשס׳׳ד (15 בי ם ב׳׳ו בסי ו  (2) החל בי

ותא ולב השרון(פרדסיה). י בריאות הנפש שלו  במרכז

יר התשס״ד (28 באפריל 2004)  ז׳ באי

ד י פ ) ל ף ( ט ו מ י ס ו  מזמ 7ג2-ג) י

 שר המשפטים

 ס־ח התשמ״ד, עמי 198; התשם״ד, עמי 318.
 ס״ח התשנ־א, עמי 58׳, התשס״ד, עמ׳ 317.

 תקנות מם הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון),
 התשס״ד-2004

ת עם שר התעשיה עצו י , לאחר התי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה'

י מתקין תקנות אלה: עדת הכספים של הכנסת, אנ  המסחר והתעסוקה, ובאישור ו

דה במשמרות), סה בעד עבו ות מס הכנסה (שיעור המס על הכנ  תיקון תקנה ג 1. בתקנה ג לתקנ

ום י״ט ם ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר 2003)״ יבוא ״עד י ו , במקום ״עד י 2 1986-  התשמ״ז

 בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004)״.

נואר 2004). ום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בי  תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה בי

יסן התשס״ד (15 באפריל 2004)  כ׳יד בנ

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 1-1408) ב

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 742; ההשס״ג, עמי 526.
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