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 קובץ התקנות
 כ״ה בתמוז התשמ׳׳וו 5119 10 ביולי 1988

 עמוד
953 . .  צו שעת חירום(יהודה והשומרון וחבל עזה-עזרה משפטית)(מס׳ 2) (תיקון), התשמ״ח-1988 .

 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים(תיקון), התשמ״ח-1988 954

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לאספקה ושירותים
 במוסדות חינוך), התשמ״ח-1988 954
 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור)(מס׳ 4), התשמ׳יח-1988 956

ת תירמז(יהודה והשומרון וחגל עזה - עזרה משפטית)(מס׳ 2) (תיקון), ע  צו ש
 התשמ״ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט
 בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז-1967', ויתר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין אני מצווה

 בזאת לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - עזרה משפטית) (מם׳ 2), תיקיו סעיף 2
(להלן - הצו העיקרי), במקום ״בסימן ו׳ לפרק י״ב או בסימנים אי, ב׳ או ג׳ לפרק  התשל״ו-21976
 כ״ז מתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג-1963״ יבוא ״בתקנות 171, 178 עד 189 ו*491 או

״.  בסימנים א׳, בי, ג׳ או ד׳ לפרק ל״ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984ג

 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, בסעיף קטן(ב), במקום הסיפה המתחילה במלים ״כשעליו אישור תיקיו סעיף 3
 המפקד שההעתק קויים לפי הדין החל באזור״ יבוא ״כשעליו אישור הערכאה השיפוטית של
 האזור שנתנה את הפסק ואישור קצין המטה לעניני משפטים במינהל האזרחי לאזור שההעתק

 אושר כאמור״.

 3. בסעיף 4 לצו העיקרי ־ . תיקון סעיף 4

 (1) בכל מקום, במקום ״תקנה 3״ יבוא ״סעיף 3״ ובמקום ״תקנת משנה (א)״ יבוא
 ״סעיף קטן (א)״:

 1 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 2741: סייח התשג״ח, עמי ׳'20¡ 'התשנך^ייעמ׳ 16.'/.. ... י

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 1670: התשמ״ג, עמי 3!2. יי* / י י" י

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 (2) בסעיף קטן(ב), בדישה, במקום ״היה ראש ההוצאה לפועל סבור שעל״ יבוא
 ״סבר ראש ההוצאה לפועל או נטען לפניו בי על״ ובמקום ״חמישה עשר״ יבוא

 ״ארבעים וחמישה״.

ר י ר ש ם ה ר ב  י״ד בתמוז התשמ״ח(29 ביוני 1988) א
 1חמ 3-1626) שר המשפטים

 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 1(ב), 12 ו־26 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
 התשמ״א-1981', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

, בתקנת משנה (ד) -  תיקון תקנה 5 1. בתקנה 5 לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״ו-21985

 (1) במקום המלים ״בשיעור שייקבע״ יבוא ״של חמישה שקלים חדשים״.

 (2) בסופה יבוא:

 ״(ה) (1) בתקנה זו, ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה.

 (2) הסכום הנקוב בסעיף קטן(1), ישתנה פעמיים בשנה, לפי שיעור עליית
 המדד כמפורט להלן:

 (א) ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר
 שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו:

 (ב) ב־1 ביולי, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו,
 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו:

 (3) המפקח הכללי של המשטרה יפרסם ברשומות פעמיים בשנה הודעה על
 סכומי האגרות כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו״.

 י״ד בםיון התשמ״ח(29 ביוני 1988)
 (תמ 3-1664)

ר י ר ם ש ה ר ב ב א ל ־ ר ם ב י י  ח
 י ס״ח התשמ״א, עמ׳ 322. שר המשטרה שר המשפטים

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 498.

 צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים לאספקה

 ושירותים במוסדות חינוך), החשמ׳׳ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985', ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לפי סעיף 6(ד) לחוק

, אנו מצווים לאמור:  לימוד חובה, התש״ט-21949

 מחירים מרביים 1 . בשנת הלימודים התשמ״ט רשאית רשות חינוך מקומית - לגבי מוסד חינוך רשמי שבתחום

 שיפוטה, ורשות חינוך מקומית או מוסד - לגבי מוסד חינוך שאינו רשמי, לגבות תשלומים והחזר
 הוצאות בעד אספקה ובעד שירותים במוסד חינוך, בשיעור שלא יעלה על המפורט בתוספת.

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ם״ח התש״ט, עמי 287.

 954 קובץ התקנות 5119, ב״ה בתמוז התשמ״ח, 10.7.1988



 תוספת

 (סעיף 1)

 בתוספת זו, ״שירותי בריאות״ ־ כל השירותים שלהלן:

 (1) בדיקות מוקדמות, שגרתיות ומיוחדות; בדיקות למניעת מחלות מידבקות;

 (2) '• טיפול במחלות מידבקות של העיניים והעור:

 (3) זריקות מונעות והרכבות.

 בשקלים חדשים

 1. גני ילדים:
 חומרי מלאכה ומשחקים 29
 שירותי בריאות 14
 ביטוח תאונות אישיות 4

 2. כיתות א׳ עד ר:

 חומרי מלאכה 19
 או חומרים לחינוך תזונתי 28
 שירותי בריאות 23

 שירותיי בריאות השן -
 שירות מקיף 26
 שירות בסיסי 12

 3. כיתות ז׳ עד ט׳:

 חומרים לאומנויות טכניות וכלליות
 (כולל טקסטיל וכלכלת בית) 30
 שירותי בריאות 23

 שירותי בריאות השן -
 שירות מקיף 26
 שירות בסיסי 12

 4. כיתות ט׳ עד י״ב, (בבתי ספר על־יסודיים ארבע שנתיים
 ובחטיבה העליונה):

 חומרי לימוד, מלאכה או מעבדה 22
 שירותי בריאות 23

 5. כיתות א׳ עד י״ב:

 ספרי לימוד במוסד חינוך המספק בהשאלה
 לשנה את מלוא ספרי הלימוד -

-ו׳ 41  כיתות א׳
 כיתות ז׳־-ט׳ 50
ב 80 ״ י -  כיתות ט׳

 ספרי עיון במוסד חינוך המספק בהשאלה
 ספרי עיון לעבודה בכיתה או בבית -

-ו׳ 12  כיתות א׳
״ב 23 י - ׳  כיתות ז
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cvm בשקלים 

 ביטוח תאונות אישיות 4
 חומר משוכפל 8

 תחילה 2. תחילתו של צו זה מיום י״ט באלול התשמ״ח (1 בספטמבר 1988).

 ט״ז בסיון התשמ״ח(1 ביוני 1988)
 (חמ 3-1978)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ב ק נ ח צ  י
 שר החינוך והתרבות שר האוצר

 הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שבד סדחת סניגור) (מס׳ 4),
 התשמ״ת-988ו

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

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים חדשים לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ט״ז
 בתמוז התשמ״ח (1 ביולי 1988) כדלקמן:

 תיאור הפעולה בבית משפט שלום בבית משפט מחוזי כבית המשפט העליון

 (1) תשלום חד פעמי בעד ישיבה י י ~
 נפרדת שנועדה לשחרור בער

 בות עד 35 — —

 (2) תשלום חד פעמי בעד לימוד
 התיק, עבודות הכנה וישיבה

 83 עד 165 — ראשונה בבית המשפט

 35 עד 59 —

 עד 206

 68 עד 95

 עד 165

 35 עד 50

ר ג ה ה י ר  א
 סגן נשיא של בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 39 עד 83

 25 עד 35

 22 עד 35

 (3) ישיבה נוספת אחרי הישיבה
 הראשונה

 (4) תשלום חד פעמי בבית המשפט
 בשל ערעור, כולל ישיבה רא
 שונה בבית המשפט, אם ראה
 בית המשפט שהיה בערעור
 קושי מיוחד או הצריך פעולות

 הכנה מיוחדות

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

 בפסקה (4), בעד כל ישיבה

 ט׳ בתמוז התשמ״ח(24 ביוני 1988)
 (חמ 3-245)

 ק״ת התשל״ד, עמי 1200! התשמ״ד״ עמי 998: התשמ״ת, עמ׳ 290, עמי 5נ3, עמי 716.
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 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגורים
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