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 תקנות סדד הדין הפאלי(תיקון מס׳ 4), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לחוק סדר הדיו הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב—
ן , אני מתקי  1982!, וסעיף 109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984 2

: ה ל  תקנות א

, הפלילי, התשל״ד—1974 3 (להלן — התקנות ן  תיקון תקנה 4 1. בתקנה 4 לתקנות סדר הדי

 העיקריות) —

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

.רשאי בית המשפט לקבוע לו ק, ה לפי סעיף 15 לחו  •:•״(א) סניגור שנתמנ
: ן י נ  :שכר טרחה בגבולות, הסכומים המפורטים להלן, לפי מהותו של ע

 בית משפט בית משפט בית משפט
 שלום מחוזי העליון

ם י ל ק ש  (1) תשלום חד־פעמי ב
 בעד ישיבה נפרדת
 שנועדה לשחרור

 בערובה עד 9,600 _ _

 (2) תשלום חד־ פעמי
 בעד לימוד התיק,

 עבודת הכנה וישיבה . 11,500 עד 000;23 עד —
 ראשונה בבית המשפט 23,000 46,000

 (3) ישיבה נוספת אח־ 5,800 עד 9,600 עד —

 רי הישיבה הראשונה 9,600 13,300

 (4) תשלום חד־ פעמי
 בבית המשפט של
 ערעור כולל ישיבה
 ראשונה בבית המש
 פט אם ראה בית
 המשפט שהיה בערעור
וחד או שהצ  קושי מי
 ריך פעולות הכנה

 מיוחדות — 46,000 57,500

 (5) בערעור שבו
 לא קבע בית המשפט
 תשלום חד־ פעמי

 כאמור בפסקה (4) 5,800 עד 9,600 עד 19,200 עד
״ 2 6 , 8 0  בעד כל ישיבה 9,600 13,300 0

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.
 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 3 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200; התשמ״ד, עמ׳ 1133; התשמ״ה, עמי 362, עמי 482 ועמי 814.
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א: בו  (2) במקום תקנת משנה (ו) י

 ״(ו) (1) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב־1 בינואר, ב־1
 באפריל, ב־1 ביולי וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן — יום

; מת המדד היסודי  השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעו

 (2) בתקנה זו —

 ״מדד״ — מח־ המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

; י ו נ  ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השי

 ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום השינוי הקודם;

 (3) סכום שהשתנה כאמור בפסקה (1) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של 100 שקלים.

 (4) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות אח הסכומים הנקובים בתקנת
ו עקב האמור בתקנת משנה זו.״  משנה (א) כפי שהשתנ

ראת שעה ׳ הו 1 9  2. על אף האמור בתקנה 1 יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי ב־1 ביולי 85
 המדד שפורסם בחודש מרס 1985.

י י י י ח  3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). ת

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ט באדר התשמ״ה (22 במרס 1985)
 (חמ 245—3)

 צו העונשין(שינוי שיעורי קנסות), התשמ״ה-1935

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לחוק העונשין, התשל״ז—1977 1 (להלן — החוק
 העיקרי), אני מצווה לאמור:

ת ו ס נ ן ק  1. בחוק העיקרי _ עדכו
 ופיצויים בחוק

ן ; העונשי ״ ם י ל ק «  (1) בסעיף 40(1), במקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא ״5,000,000 י

 (2) בסעיף 40(2), במקום ״80,000 שקלים״ יבוא ״200,000 שקלים״;

 (3) בסעיף 61(א), במקום ״400,000 שקלים״ יבוא ״1,000,000 שקלים״,
 במקום ״800,000 שקלים״ יבוא ״2,000,000 שקלים״, במקום ״2,000,000
 שקלים״ יבוא ״5,000,000 שקלים״ ובמקום ״6,000,000 שקלים״ יבוא

 ״15,000,000 שקלים״;

 (4) בסעיף 61(ג), במקום ״40,000 שקלים״ יבוא ״100,000 שקלים״;

 (5) בסעיף 77, במקום ״415,520 שקלים״ יבוא ״1,038,800 שקלים״.

ת ו ס נ ן ק , בסעיף 221(ב), במקום עדכו  2. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב—1982 2

 ״20,000 שקלים״ יבוא ״50,000 שקלים״ ובמקום ״40,000 שקלים״ יבוא ״100,000 שקלים״. ",ין"
 סדר

לי  הדין הפלי

 1 ם״ה התשל״ז, עמי 226; התשמ״ב, עמ׳ 172¡ ק״ת התשט״ד, עמ׳ 2065.
 2 ם״ח התשמ״ב, עמי 43; ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2065.
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— 3 ת ו י ר י  בפקודת הע

 (1) בסעיף 254, ,במקום ״80,000 שקלים״ יבוא ״200,000 שקלים״, במקום
 ״3,200 שקלים״ יבוא ״8,000 שקלים״, במקום ״8,000 שקלים״ יבוא ״20,000

;  שקלים״ ובמקום ״800 שקלים״ יבוא ״2,000 שקלים״

 (2) בסעיף 265(ב), במקום ״20,000 שקלים״ יבוא ״50,000 שקלים״.

ת ו ס נ ן ק  עדכו
 גפקודת העיריות

 בפקודת המועצות המקומיות״ —

 (1) בסעיף 23, במקום ״80,000 שקלים״ יבוא ״200,000 שקלים״, במקום
 ״3,200 שקלים״ יבוא ״8,000 שקלים״, במקום ״8,000 שקלים״ יבוא ״20,000

;  שקלים״ ובמקום ״800 שקלים״ יבוא ״2,000 שקלים״

 (2) בסעיף 26א, במקום ״20,000 שקלים״ יבוא ״50,000 שקלים״.

ת ו ס נ ן ק  עדכו
ת המועצות ד ו ק פ  ב

ת ו מי  המקו

, בסעיף 16, במקום  5. בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ״א—51961
 ״11,760 שקלים״ יבוא ״29,400 שקלים״ ובמקום ״23,520 שקלים״ יבוא ״58,800 שקלים״.

— 6 ה ר ו ב ע ת  6. בפקודת ה
 (1) בסעיף 30, במקום ״28,000 שקלים״ יבוא ״70,000 שקלים״ ובמקום

 ״42,000 שקלים״ יבוא ״105,000 שקלים״;

 (2) בסעיף 62, במקום ״84,000 שקלים״ יבוא ״210,000 שקלים״.

, בסעיף 11 (א), במקום ״20,000 שקלים״  7. בחוק ועדות חקירה, התשכ״ט—1968 ך
 יבוא ״50,000 שקלים״.

ת ו ס נ ן ק  עדכו
יות  בחוק הרשו

ות  המקומי
 (הסדרת השמירה)

ת ו ס נ ן ק ו  עדכ
רה ת התעבו ד ו ק פ  ב

ת ו ס נ ן ק  עדכו
ק ועדות  בחו

רה  חקי

יעת זיהום מי־ים בשמן [נוסה חדש], התש׳׳ם—1980 8 —  בפקודת מנ

;  (1) בסעיף 5(ד), במקום ״2,300,000 שקלים״ יבוא ״5,750,000 שקלים״
 (2) בסעיף 18 (א), במקום ״8,600,000 שקלים״ יבוא ״21,500,000 שקלים״:

 (3) בסעיף 20, במקום ״5,760,000 שקלים״ יבוא ״14,402,000 שקלים״;

 (4) בסעיף 25(ב), במקום ״1,440,000 שקלים״ יבוא ״3,600,000 שקלים״
 ובמקום ״2,880,000 שקלים״ יבוא ״7,200,000 שקלים״.

 בחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ״ג—1983 9 —

;  (1) בסעיף 4(א), במקום ״10,000 שקלים״ יבוא ״25,000 שקלים״

 (2) בסעיף 4(ב), במקום ״20,000 שקלים״ יבוא ״50,000 שקלים״.

,9 

ת ו ס נ ן ק  עדכו
יעת ת מנ ד ו ק פ  ב

 זיהום מי־ים
 בשמן

 10. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

ת ו ס נ ן ק  עדכו
 בחוק הגבלת

ת מו  העישון במקו
 ציבוריים

 ותחילה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ט באדר התשמ״ה (22 במרס 1985)
 (המ 1661—3)

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2065. נ  3 דיני מדי
נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2065.  4 דיני מדי
ת התשמ״ד, עמ׳ 2065. ״ , •עמ׳ 88; ק  5 ס״ח התשכ״א, עמי 169; התשל״ו

, עמ׳ 193; התש״מ, עמי 18; ק״ת התשמ״ד, עמי 2065. ת ישראל, נוסח חדש ד, עמי 173; ם״ח התשל״ו נ י  6 דיני מד
 7 ס״ה התשכ״ט, עמי 28; ק״ת התשמ״ד, עמי 2065.

נת ישראל, נוסח חדש 33, עמי 630; ק״ת התשמ״ד, עמי 2065.  8 דיני מדי
 9 ס״ה התשמ״ג, עמי 148; ק״ת התשמ״ד, עמי 2065.
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 הודעת הנוטריונים (שבר שירותים), התשמ״ה-1985

 שינוי סכומיט

ע.^ ׳  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 (ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותי© המ^ל/
 11978 (להלן — התקנות), ובהתאם להיתר שנתן המפקח על המחירים בווויקוי• &נ^!תו
 לפי סעיף 3(א) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מהירים — הוראוד שעה)

י מודיע לאמור:  התשמ״ה—1985, אנ

ודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום ט׳ בניסן  1. עקב התנ
 התשמ״ה (31 במרס 1985) —

 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון
 שכר בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שידות, בצירוף סכום השווה

רות:  למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השי

 טור ב׳

 השכר בשקלים

2,625 

1,347 

1,347 

1,347 

1,347 
525 

525 

262 

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומו

 טור א׳

 השירות

 אימות חתימה —

 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם
 הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה
 בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה
 על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך,
 בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או

 בלעדיו, לכל העתק כאמור

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך —

 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק
 צילומי אחד, לכל אישור נוסף לאישור

 הראשון —

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם
 המקור באמצעות נייר פחם

 ״שכר שירותים

.3 

נו העתק צילומי נ  4. אישור העתק שאי
 ולא הודפס בד בבד עם המקור באמצעות

 נייר פחם

 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 196; התשמ״ד, עמי 653 וצמ׳ 948; התשמ״ד, עמ׳ 1950.
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ר ב׳  • טו

 השכר בשקלים

 טור א׳

ת רו  השי

4,025 

2,625 

1,347 

  הסכום שנקבע לפעו
נימ־  לה בתעריף המי
 לי של לשכת עורכי
 הדין, ובאין קביעה
 כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה
 :הדומה לה ביותר,
 ובאין קביעה זו —

4,900 

  הסכום שנקבע לבי
 צוע הפעולה לפי
 פסקה (א) בתוספת
ן  השכר שנקבע לעני

 פריט 1

1,347 

2,625 

3,325 

1,610 

1,347 

 (א) אישור נכונות של תרגום —

 (1) עד מאה המלים הראשונות
 בתרגום

 (2) לכל מאה מלים נוספות או
 חלק מהן

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור
 אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף

 לאישור הראשון

 (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה
 אחרת בו כאמור בסעיף 7(9) לחוק,
 לרבות פעולה בדבר צוואה הנערכת
- י ה ״ כ ש ת  לפי סעיף 22 לחוק הירושה, ה

1965 

.6 

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה
 (א) אגב אימות חתימה של צד למסמך

 (ג) נעשתה, במעמד אחד פעולה כאמור
 בפסקאות (א) או (ב) במסמך פלוני
 ובעותק נוסף ממנו, לכל עותק נוסף

 שנעשתה בו הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים

 8. קבלה ואישור של תצהיר שניתן
 בשבועה או בדרך אחרת —

 (א) למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אהד יותר מאישור
 אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף

 9. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום
 במידת הצורך —

ת 1786, ט׳ בגיסן התשמ״ה, 31.3.1985 ו נ ק ת  1002 קובץ ה



 טור ב׳

 השכר בשקלים

 טור א׳

 השירות

21,175 

42,875 

 הסכום שנקבע לפעו
נימ־  לה בתעריף המי
 לי של לשכת עורכי
 הדין, ובאין קביעה
 כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה
 הדומה לה ביותר,
 ובאין קביעה זו —

4,900 

10,150 

2,975 

ו נדרש לערוך את  (א) אם הסכום שעלי
 ההעדה אינו עולה על 1,300,000 שקלים

 (ב) עלה הסכום האמור על 1,300,000
 שקלים

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו
 של הנוטריון למקום ההעדד• וחזרה.

 כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך
 לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר

 בתקנות אלה

.10 

 (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך
 לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של
 הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של
 מקבל השירות לתתו במקום אחר —
 למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה
 במשרדו — בנוסף לשכר הנקוב בפריטים
 1 עד 10, לפי הענין, ובנוסף להוצאות
 הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן
 השירות וחזרה — יהא מספר הפעולות

הא:  באותו מעמד אשר י

ה  (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנ
;  מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו
 (2< לכל מחצית שעה נוספת או

 לחלק ממנה.

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות
 באותו מקום, בעת ובעוגה אחת, על ידי
 מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש
 שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
 כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל

 מבקשי שירות באותו מעמד.״

.11 

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ז׳ בניסן התשמ״ה (29 במרס 1985)
 (חמ 1216—3)

יסן התשמ״ה, 31.3.1985 1003 ת 4786, ט׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה
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