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 חוק סדר הדין הפליא, חשב״ה-1965

 תקנות סדר הדין הפלילי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 / וסעיף
ן תקנות אלה: , אני מתקי  47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז•—1957 צ

1 1. במקום תקנה 10 לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל״ד—1974 ׳׳•; יבוא: 0 ה נ ק ת ת פ י ? ז י  ה

ם 10. (א) ואלה התשלומים: י ^ ו

ל ^ 

 (1) שכר בטלה ליום התייצבות עד 60 לירות

 (2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון
 מחוץ לביתו —

 (א) אם המציא קבלה עד 150 לירות

 (ב) ללא קבלה 25 לירות

 (3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה —

ית  (א) כשהעדות לא הצריכה עשי
 עבודת מומחה לצורך המשפט עד 120 לירות

 אולם אם מקום עבודתו הקבוע של
 המומחה מרוחק יותר משלושים ק״מ
 מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית
 המשפט לצורך מתן העדות בלבד, יווסף

 לשכר האמור עד 30 לירות

 (ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת
 מומחה לצורך המשפט עד 240 לירות

פא:  (4) (א) שכרו של רו

 (1) בעד בדיקה או ניתוח של
 גוויה עד 300 לירות

 (2) בעד בדיקה או ניתוח של
 גוויה שהוצאה מקברה עד 400 לירות

 (3) בעד תעודה רפואית שאינה
 מצריכה בדיקה עד 75 לירות

 (4) בעד הוות דעת רפואית
 בכתב עז־ 250 לירות

 (ב) בית המשפט רשאי להוסיף על
 הסכום הנקוב בפסקת משנה (א) (3)
 או (4) סכום שלא יעלה על עשרים
 וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים לב

 1 ס״ת תשכ״ה, עמ׳ 161.
 2 ס״ח תשי״ז, עמי 148.

 3 ק״ת תשל״ד, עט׳ 1200.

ן תשל״ז, 1.6.1977 ו ת 3718, ט״ו בסי ו נ ק ת  1820 קוכץ ה



 למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו
 כרוכים במתן השירות.

 (ג) רופא שהעיד בבית המשפט על
 חוות־דעת רפואית שנתן בכתב, יהא
 זכאי גם לשכר כמומחה לפי חרישה
 של פסקה 3(א) ובית המשפט רשאי
 לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות,
 לפי הםיפה של אותה פסקה וכן דמי

נה לפי פסקה (2).״  לי

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תחילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), תשל׳׳ז—1977״. השם

 כ׳יב באייר תשל״ז(10 במאי 1977)
 (חמ 70666)

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 חוק בתי המשפט, תשי״ז-957 ן

 תקנות סדר הדין האזרחי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו־47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ושאר
נות לי לפי כל דין, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות לענין תקנה 179  הסמכויות הנתו
ן  לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ׳׳ג—1963 2 (להלן — התקנות העיקריות), אני מתקי

 תקנות אלה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח א: ה בו  1. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות י
 השנית

 ״תוספת שניה
 (תקנות 210 ו־211)

 (1) שכר בטלה ליום התייצבות עד 60 לירות

 (2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו —

 (א) ־אם המציא קבלה עד 150 לירות

 (ב) ללא קבלה 25 לירות

 (3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה —

 (א) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה
 לצורך המשפט עד 120 לירות

 1 סייח תשי״ז, עמ׳ 148.
 2 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1869; תשל״ג, עמ׳ 1586.

ת 3718, ט״ו בםיון תשל״ז, 1,6.1977 1821 ו נ ק ת  קובץ ה



 אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק
ת המשפט והיה עליו  יותר משלושים קילומטר מבי
 לבוא לבית המשפט לצורר מתן העדות בלבד

 יווסף לשכר האמור עד 30 לירות

 (ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה
 לצורך המשפט עד 240 לירות

פא:  (4) (א) שכרו של רו

 (1) בעד בדיקה או ניתוח של גוויה עד 300 לירות

 (2) בעד בדיקה או ניתוח של גוויה
 שהוצאה מקברה עד 400 לירות

 (3) בעד תעודה רפואית שאינה מצריכה
 בדיקה עד 75 לירות

 (4) בעד חוות דעת רפואית בכתב עד 250 לירות

 (ב) בית המשפט או הרשם רשאי להוסיף על
 הסכום הנקוב בפריט משנה (א) (3) או (4) סכום
 שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו,
 בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה

 שהיו כרוכים במתן השירות.

 (ג) רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת
 רפואית שנתן בכתב, יהא זכאי גם לשכר כמומחה
 לפי הרשימה של פריט 3(1), ובית המשפט או
 הרשם רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות,
 לפי הסיפה של אותו פריט, וכן דמי לינה לפי

 פריט 2.

 (5) (א) שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת
 בכתב, כולל מתן עדות על חוות הדעת בישיבה

 אחרת של בית המשפט 400 עד 1200 לירות״

 תחיל!-, 2. תהילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), תשל׳׳ז—1977״.

 כ״ב באייר תשל״ז(10 במאי 1977) ח י י ם י ׳ צ ד ו ק

) שר המשפטים ד 0 0 9 מ 2 ח ) 

ת 3718, ט״ו בסיון תשל״ז, 1.6.1977 ו נ ק ת  1822 קובץ ה



 חוק מילתה קצר מועד, תש״ך-960ן

ן ה י א נ ת ב ו ו ת ח ו ר ג י ת א א צ ו ר ה כ ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—11960
: ן תקנות אלה  אני מתקי

ת  1. ביום ט״ו בסיון תשל״ז (1 ביוני 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: מוצאת סדרו
ת חוב גרו  אי

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה ארבעים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/104, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/104״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 3/101), תשל״ז—1977 2

 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/304, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/304״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 6/301), תשל״ז—1977 3

 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 12/504, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה
 12/504״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרה 12/501), תשל״ז—1977 >־.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/104, 6/304, 12/504), השם

 תשל״ז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ה׳ בסיון תשל״ז (22 במאי 1977)

, עמ׳ 25.  1 ס״ח תש״ך, עמי 48; תשל״ו
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1624.
, עמ׳ 1625.  3 ק״ת תשל״ז
 4 ק״ת תשל״1, עמי 1627.

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-960ו

ן ה י א נ ת ב ו ו ת ח ו ר ג י ת א א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960 י,
ן תקנות אלה:  אני מתקי

ת ו ר ד : הוצאת ס  1. ביום כ״ב בסיון תשל״ז (8 ביוני 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה
ת חוב רו ג  אי

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה ארבעים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/105, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה
 3/105״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרה 3/101), תשל״ז—1977 2 ;

, עמי 25.  1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 48; תשל״ו
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1624.

ן תשל״ז, 1.6.1977 1823 ו י ס ת 3718, ט״ו ג ו נ ק ת  קובץ ה



 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/305, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/305״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 6/301), תשל״ז—1977 3

 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/505, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ ר—1960, סדרה 12/505״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

.  (סדרה 12/501), תשל״ז—977! 4

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/105, 6/305, 12/505),

 תשל״ז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ה׳ בסיון תשל״ז (22 במאי 1977) י
 שר האוצר

 3 ק״ת תשקי״ז, עמ׳ 1625.

 4 ק״ח חשל״ז, עמי 1627.

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-960ו

 תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960 !
: ן תקנות אלה  אני מתקי

: ת 1. ביום כ״ ט בסיון תשל״ז (15 ביוני 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה  הוצאת סדרו
ת חוב גרו  אי

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה ארבעים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/106, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/106״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל ״ז—1977 *;
 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/306, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/306״.
 תנאי הסדרה וניסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד

;  (סדרה 6/301), תשל״ז—1977 3
 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקיב יהיה עשרה מיליון לידות, והיא
 תסומן 12/506, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/506״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ז—11977-,

ות מילתה קצר מועד (סדרות 3/106, 6/306, 12/506), ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ ש ,  ד

 תשל״ז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ה׳ בסיון תשל״ז (22 במאי 1977) י
 שר האוצר

 ס״ח תש׳׳ך, עמ׳ 48; תשל״ו, עמי 25.
 ק״ת תשל״ז, זנמ׳ 1624.
 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1625.
 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1627.

1 
2 
3 
4 

1.6.1977 , ,תשל״ז ן ו ת 3718, ט״ו בסי ו נ ק ת  1824 קובץ ה



 חוק מילתה קצר מועד, חש״ך-960ו

ות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן  תקנ

, 9 6 0 i 1 — ר ״ ש 1 ו־14 לחוק מילויה קצר מועד, ת 3 5 ,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים , 2
ן תקנות אלה:  אני מתקי

' י י ° ת " 1  1. ביום ו׳ בתמוז תשל״ז (22 ביוני 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: ה
 איגרות חוב

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה ארבעים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/107, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/107״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ז—1977 2 ;

 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/307, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש ״ך—1960, סדרה 6/307״.
י הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד א נ ת  ׳

 (סדרה 6/301), תשל״ז—1977 3 ;

 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/507, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/507״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ז—1977 גי.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/107, 6/307, 12/507), השם

 תשל״ז—1977״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י
 שר האוצר

 1 ם״ח תשייר, עמי 48; תשל״ו, עמ׳ 25.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1624.
 3 ק״ת תשל״ז, עמי 1625.
 4 ק״ת תשל״ז, עמי 1627.

 ה׳ בםיון תשל״ז (22 במאי 1977)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

 צו בדבר מחיר מקסימלי למלט פורטלנד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר:  תשי״ח—1957 י, אני מצווה לאמו

ת פ ס ו ת  1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלגד החלפת ה
א: בו , י (מס׳ 2), תשל״ג—1972 2 ר)  אפו

, עמי 223.  1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ו
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 260; תשל״ז, עמ׳ 308.

ן תשל״ז, 1.6.1977 1825 ו ת 3718, ט״ו בסי ו נ ק ת  קובץ ה



 ״תוספת

 בתוספת זו, ״מע״מ״ — מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, תשל״ו-~־1975 3.

 ״תוספת הוצאות הובלה״ — תוספת הוצאות הובלה ממחסן היצרן, המפיץ או
 היבואן למחסן הסוחר בהתאם לקבלה.

ר ב׳  טור א׳ טו

נה במכירה על ידי ת לטו רו  בלי

ה נ  סוחר, כשהמכירה לקו
 היא

 יצרן שייצר או רכש
 את המלט

 ממחסן
חר  הסו

ת הוצאות פ ס ו ת  ב
 הובלה

 ישירות
 ממחסן היצרן,

 המפיץ או מנמל
 היבוא

 יבואן

 או מפיץ
ת ד ו ע  ללא ת

 פטור
דת  לפי תעו

 פטור

 האריזה

 והמשקל

 ללא מע״מ ללא מע״מ ללא מע״מ ללא מע״מ ללא מע״מ

482.55 462.55 448.55 446.55 346.55 
 בשקים בכמויות של 10

 טון או יותר

484.55 464.55 450.55 448.55 348.55 
 בשקים בכמויות של

 טונה אחת עד 10 טון

486.55 . 
 בשקים בכמויות של

 פחות מטונה אחת

 בתפזורת 308.55 408.55 410.55 424.55

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פוד?זלנד
ן מס׳ 2), תשל״ז—1977״. קו  אפור)(תי

ב ר ־ ל ם ב י י (1 במאי 1977) ח ז  י״ב באייר תשל״
) שר המסחר והתעשיה ד 4 ז מ ״ ח ) 

 3 ס״ת תשל״ו, עמי 52.

 תיקון טעות

 בתוספת לצו מס רכוש וקרן פיצויים (אכרזה על אזור עירוני בג׳ת), תשל״ו—
 1976, שפורסם בקובץ התקנות 3511, תשל״ו, עמ׳ 389 נ, במקום ״גוש 8841 למעט חלק

 מחלקה 43״ צריך להיות ״חלק מחלקה 43 בגוש !834״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  כ״ח באייר תשל״ז(16 במאי 1977) י
מ m(7247 שר האוצר ה ) 

ן תשל״ז, 1.6.1977 ו י ס ב ו ״ ת 3718, ט ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1826 

 המחיר 128 אגורות




