
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

22   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 החוק), (תחילת שעה) (הוראת בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות צו

22   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 התעבורה (הוראת שעה), תקנות

22   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (תיקון), חשבונות) פנקסי (ניהול הכנסה מס הוראות

24 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   סניגור), שכר טרחת הפלילי (התאמת הדין סדר הודעת

27 בספטמבר 2006 6521 התשס"ז בתשרי ה'
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החוק), (תחילת שעה) (הוראת בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות צו
התשס"ז-2006

שעה), (הוראת בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות לחוק 45(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
מצווה לאמור: אני של הכנסת, הכלכלה ובאישור ועדת החוק), (להלן - התשס"ו-12006

צו זה. של פרסומו ביום - ו–45(א) לחוק 1 סעיפים של תחילתם (א) .1
התשס"ז בתשרי ט'  ביום  - לחוק 29 עד  ו–11  ,5 עד   2 סעיפים  של תחילתם (ב)   

(1 באוקטובר 2006).

התשס"ז (1 בינואר 2007). בטבת י"א ביום - החוק סעיפי שאר של תחילתם  (ג)

(25 בספטמבר 2006) בתשרי התשס"ז ב'
פז מו ל  שאו  (3-3631 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 374.

התשס"ז-2006 שעה), (הוראת התעבורה תקנות

הכנסת של הכלכלה ועדת באישור התעבורה1, לפקודת  70 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי

אלה: תקנות

יבוא: התשכ"א-41961, אחרי פסקה (3) התעבורה, לתקנות 84א בתקנה .1
א' ב'טור טור

אחוד ורכב רכב מסחרי (4)"
ירי נגד שמוגן אחוד בלתי מסחרי

מהאזור או לאזור מישראל  נוסעים  מסיע הרכב
והשומרון". יהודה - "אזור" זו, בפסקה לישראל;

מיום פרסומן. חודשים לשישה אלה תקנות תוקפן של .2

(12 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"ט
פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.772 עמ' התשס"ו, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

חשבונות) (תיקון), התשס"ז-2006   פנקסי הכנסה (ניהול הוראות מס

לאמור: מורה אני הכנסה1, מס לפקודת סעיף 130 לפי סמכותי בתוקף  

 - (להלן התשל"ג-21973  חשבונות), פנקסי (ניהול הכנסה מס להוראות 21(ב) בסעיף .1
יבוא: בסופו העיקריות), ההוראות

לפי הנדרשת למשך התקופה קריא וברור שהוא יישאר ייעשה באופן כאמור "רישום
אלה." הוראות

החוק תחילת

84א תיקון תקנה

תוקף

21 תיקון סעיף

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.1033 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשל"ג, עמ' 626;
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- יד להוראות העיקריות בתוספת .2
יבוא: 1 סעיף במקום (1)

זו -"הגדרות 1. בתוספת

דלק משאבת  באמצעות רק דלק שמוכר  מי - דלק" תחנת "בעל 
ממוחשבת; חשבונות למערכת המחוברת

רחיצה או סיכה בשירות מי שעוסק רחיצה" - או סיכה שירותי "נותן
בלבד.";

- 2 בסעיף (2)

(א) - קטן (א) בסעיף

עלתה הקודמת המס בשנת שנקנה הבנזין כמות "אך המילים ברישה, (1)
"מערכת  יבוא חשבונות" "מערכת  ובמקום  יימחקו, ליטר"  2,000,000 על

ממוחשבת"; חשבונות

תימחק; - (2) פסקה (6)

יבוא: (3) אחרי פסקה (7)

מוצרי מכירה של דלק, ממכירת  בנפרד יירשמו  חשבונית שבה (8)"
תחנת בשטח  שבוצעה אחרים, מוצרים או שמנים רכב, אבזרי מזון, 

הדלק";

בטל; - (ב) קטן סעיף (ב)

רחיצה או סיכה  בשירות העוסק דלק תחנת "בעל במקום (ג), קטן בסעיף  (ג)
רחיצה"; סיכה או שירותי יבוא "נותן בלבד"

 - 3 בסעיף (3)

יימחקו; - ו–(7) (6) פסקאות , (א) קטן בסעיף (א)

בטל; - (ב) קטן סעיף (ב)

 - 4 בסעיף (4)

- (א) בסעיף קטן (א)

סיכה שירותי נותן "או הדלק" יבוא תחנת בעל "שם אחרי (1) בפסקה (1),
הענין,"; לפי רחיצה, או

יבוא: (2) אחרי פסקה (7)

או השטר מספר נתקבל:  אם  שיק,  או  שטר  של מזהים  פרטים (8)"
באלה"; או כיוצא הפירעון זמן הבנק וסניפו, שם השיק,

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

למשלם." יימסר רחיצה או סיכה משובר אחד עותק "(ב1)

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). י"א אלה ביום הוראות 3. תחילתן של

(26 בספטמבר 2006) בתשרי התשס"ז ד'
מצא קי ' ג  (3-308 (חמ

בישראל המסים רשות מנהל                                                                                   

יד תוספת תיקון

תחילה
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התשס"ז-2006 סניגור), טרחת שכר (התאמת הפלילי הדין סדר הודעת

- (להלן התשל"ד-11974 הפלילי, הדין סדר לתקנות 4(ו)(4) תקנה  לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: אני מודיע התקנות),

התשס"ז בתשרי ט' החל ביום יהיו, לתקנות 4(א) תקנה לפי סניגור טרחת שכר שיעורי .1 
כדלקמן: (1 באוקטובר 2006),

חדשים בשקלים

(1) בבית משפט שלום -

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)671
827(2) מעצר עד תום ההליכים         

949(3) אישום בעבירה שהיא חטא       
1,263(4) אישום בעבירה אחרת          

2,877(5) אישום בעבירה של גרימת מוות     
מוות    גרימת של 2,132(6) טיעון לעונש בעבירה

בפסקת כאמור מהענינים אחד  בכל  נוספת לישיבה  (ב)
ישיבה (א), לכל 325משנה

מחוזי - משפט (2) בבית

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)791
1,422(2) מעצר עד תום ההליכים         

2,877(3) משפט פלילי                
(4) ערעור פלילי -              

1,422(אא) על פסק הדין             
827(בב) על גזר הדין בלבד         

בפסקת כאמור מהענינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
671משנה (א), לכל ישיבה          

העליון - המשפט (3) בבית

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת שחרור בערבות או מעצר, (1)1,422
(2) ערעור פלילי -

2,581(אא) על פסק הדין             
1,422(בב) על גזר הדין בלבד         

בפסקת כאמור מהענינים אחד  בכל  נוספת לישיבה  (ב)
ישיבה (א), לכל 1,144משנה

(19 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול כ"ו
שופט גל, משה  (3-245 (חמ

בפועל המשפט בתי מנהל

שיעורי העלאת
טרחת שכר

סניגורים

__________
.1018 התשס"ו, ;710 עמ' התשמ"ט, ;998 עמ' התשמ"ה, ;1200 עמ' התשל"ד, 1 ק"ת




