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, החשג״א-990ן ( ן קו לי (תי ן הפלי ר הדי ד ת ס ו ו ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], החשמ״ב-1982 י. אני
 מתקין תקנות אלה:

: א ו ב  תיקון תקנה 4 1. בתקנה 4 לתקנות סדי הדין הפלילי, התשל״ד-1974', במקום תקנת משנה (א) י

 ״(א) סניגור שנתמנה לפי סעיף 15 לחוק, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה שלא
 יעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מהותו של עגין:

 (1) בבית משפט השלום -
 בשקלים חדשים

ן _ _ י נ ע ה ב נ ו ש א ה ד  (א) לישיב

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 259

 (2) מעצר עד תום ההליכים 319

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 365

 (4) אישום בעבירה אחרת 487

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,109

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 821

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת

 משנה(א), לכל ישיבה 124

 (2) בבית המשפט המחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 304

 (2) מעצר עד תום ההליכים 547

 (3) משפט פלילי 1,109

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 547

 (בב) על גזר הדין בלבד 319

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת

 משנה(א), לכל ישיבה 259

 (3) בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 547

 (2) ערעור פלילי --

 (אא) על פסק הדין 993

 (בב) על גזר הדין בלבד 547

 (ב) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה(א), לכל ישיבה 442״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991).

990U ל׳ בכסלו התשנ״א 17 בדצמבר) 

ר ו ד י ר  >חמ 3-245< דן מ

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשמ״נ, עמי 43.

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1200: התשמ״ט, עמי 710; התשנ״א, עמי 27.
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 תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשנ״א-990ו

 ועדות מכירות
 וסמכויותיהן

(להלן-החוק), 1  ב זוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ה) וי88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967

 סעיף 103 לחוק בתי המשפט ן ניסח משולב ן, התשמ״ד-1984״, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-1979', אחרי פרק ג׳ יבוא: הוספת פרק ג־1

 ״פרס ג׳ 1: מכירת מעוכןלים במכרז

 הגדרות 61א. בפרק זה -

 ״מכירה״ - מכירת מיטלטלין מעוקלים במכרז:

 ״מיתקן״ - מיתקן שבו מתבצעות מכירות.

 הטלת ופקיד 61ב. מוציא לפועל שמנהל בתי המשפט הסמיכו לכך במיוחד, רשאי למסור

 כתב הטלת תפקיד לפי סעיף 5(א) לחוק לאדם או לתאגיד שאישר המנהל לענין

 ביצוע הליכי עיקול נכםים ומכירתם, לרבות הוצאת מיטלטלין, אחסונם

 והחזקתם עד למכירתם.

 61ג. (א) לשם אישור וביצוע של מכירות ימונו ועדות בנות שלושה חברים

 (להלן - ועדות מכירות); חברי הוועדות יתמנו מתוך רשימות שיערוך מנהל

 בתי המשפט: האחת רשימת יושבי ראש הוועדות והשניה רשימת החברים

 האחרים בהן.

 (ב) לעניו כל מכירה ימנה מנהל בתי המשפט את יושב ראש ועדת

 המכירות והיושב ראש ימנה את שני חברי הוועדה האחרים.

 (ג) לענין מכירת מיטלטלין שעוקלו יהיו נתונות לוועדת מכירות
 הסמכויות של ראש ההוצאה לפועל ושל המוציא לפועל.

 ,(ד) לענין ערר לפי סעיף 80 לחוק, דין פעולה או החלטה של ועדת

 מכירות כדין פעולה או החלטה של מוציא לפועל.

 61ד. (א) מנהל המיתקן יעמיד במיתקן לעיון הציבור חוברת מכרזים שבה

 יפורטו פרטי המיטלטלין העומדים למכירה: מנהל המיתקן רשאי לפרסם את

 הפרטים האמורים גם בכל דרך אחרת שתיראה לו ושיאשר מנהל בתי המשפט.

 (ב) לגבי כל תיק שבו עומדת להתבצע מכירה, ישלח מנהל המיתקן

 הודעה, לפחות שבעה ימים מראש, לזוכה ולחייב שהפריטים יוצאו למכירה

 החל ביום שיצויין בהודעה: העתק ההודעה יישלח ללשכה שבה ניתן צו

 המכירה: מועד המכירה יפורסם ברבים.

 61ה. (א) הצעה לרכישת המיטלטלין העומדים למכירה תוגש למנהל

 המיתקן בכתב ובמעטפה סגורה, בטופס שיקבע מנהל המיתקן: בהצעה יפורטו

 שם המציע, מספר זהותו, מענו, המספר הקטלוגי של כל פריט שמוצע לרכשו

 וסכום ההצעה לכל פריט בנפרד: המעטפה תונח בתיבת מכרזים נעולה.

 (ב) להצעה תצורף ערובה בשיעור של 10% מגובה ההצעה: מציע

 שהצעתו לא נתקבלה, תוחזר לו הערובה שהפקיד, בתוך חמישה עשר ימים

 מיום אישור המכירה בידי ועדת המכירות.

 ם״ח התשכ״ז, עמי 116; התש״ן, עמי 126.
 ם״ח התשמ״ד, עמי 195.

 ק״ת התש״ם, עמ׳ 386 (1078); התשמ״ב, עמ׳ 378: התשמ״ד, עמ׳ 563 1עמ׳ 1676 ,- התשמ׳׳ו, עמ׳ 90,עמ׳ 534; התשמ״ט,
 עמי 994 ועמי 1354.

 הודעת מגירה

 הליכי ומכירה
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 (ג) פרטיה של כל הצעה יוכנסו למערכת המחשוב של מיתקן המכירות.

 (ד) מתוך רשימת השמאים החברים באיגודי שמאי הביטוח, יקבע מנהל

 המיתקן שמאי לענין מכירה פלונית: השמאי ישום כל פריט, העומד למכירה

 ויניח את השומה שערך במעטפה סגורה בתיבת המכרזים: פרטיה של השומה

 ייכנסו למערכת המחשוב של מיתקן המכירות.

 (ה) במועד שיקבע מנהל המיתקן כמועד המכירה, תיפתח תיבת

 המכרזים: ועדת המכירות תפתח כל הצעה ותבדוק את התאמתה לשומה

 האמורה בתקנת משנה (ד): בעל ההצעה הגבוהה ביותר לגבי הפריט הנמכר

 יוכרז כקונה של אותו פריט, ובלבד שהצעתו לא תפחת מסכום השומה: ההכרזה

 תינתן בכתב ותיחתם בידי כל חברי.הוועדה.

 (ו) מנהל המיתקן יודיע בכתב לכל מציע שהצעתו אושרה, כי עליו

 לשלם את מלוא הסכום שהציע בעד הפריטים שרכש, בתוך שבעה ימים מיום

 המצאת ההודעה או בתוך מועד אחר שקבעה ועדת המכירות: חזר בו המציע

 מהצעתו או לא שילם את מלוא הסכום במועד, רשאית הוועדה לחלט את

 הערובה לטובת הזוכה, על חשבון החוב הפסוק.

 (ז) היתה ההצעה הגבוהה ביותר פחותה מסכום השומה, יוצאו

 המיטלטלין למכירה חוזרת, אולם הוועדה רשאית לאשר את המכירה למרבה

 במחיר גם אם הצעתו נמוכה מהשומה, אם היתה סבורה שלא יימצא מציע טוב

 ממנו.

 (ח) שילם הקונה את כל הסכום המגיע ממנו, יימסרו לו המיטלטלין

 ויינתן לו אישור בדבר המכירה, שבו יפורטו המיטלטלין שנמכרו, מחירם,

 תאריך המכירה ומועד מסירתם לחזקתו.

 השהית מכירה 61ו. (א) כל עוד לא אושרה המכירה כאמור בתקנה 61ה (ה) או(ז), רשאי

 הזוכה להשהות את הליכי המכירה לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים,

 ובלבד ששילם קודם לכן את הוצאות אחסון המיטלטלין עד תום התקופה

 האמורה, או שהסכים לקבלם כנאמן למשמורתו על חשבונו.

 (ב) אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות ראש ההוצאה לפיעל או

 מסמכות רשות שיפוטית אחרת להשהות את הליכי המכירה, תוך מתן נימוקים

 להשהיה.

 מיטלטלין חסרי 61ז. עוקלו מיטלטלין חסרי ערך או שמחמת ערכם הפעוט לא יהיה במכירתם

י כדי לכסות את הוצאות האחסון והמכירה, רשאית ועדת המכירות לנהוג י  ע

 במיטלטלין בכל דרך שתיראה לה.

 מסים ואגרות 61ח. מסים, אגרות או היטלים החלים על הקונה, לפי כל דין, יחולו עליו גם

 תחולת תקנות 61ט. הוראות תקנות 59 ו־61 יחולו גם על מיטלטלין שהועברו למכירה

 וסמכויותיהם של ראש ההוצאה לפועל ושל המוציא לפועל לפי התקנות

 מכירה בידי רשות 61י. דין מכירה כדין מכירה בידי רשות כמשמעותה בסעיף 34א לחוק המכר,

 בהליכים לפי פרק זה.

 האמורות תהיינה נתונות לוועדת המכירות.

 התשכ״ח-1968 . 4 ״

 כ״ה בכסלו התשנ״א (12 בדצמבר 1990)

ד ו ד י ר  דן מ

 ם״ח התשכ״ח, עמי 98; התשל״א, עמי 186. שר המשפטים

 (חמ 3-2084)
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 הודעת הכניסה לישראל, החשנ״א-1990

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א(ה) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-1974' (להלן -

 התקנור.), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח חלק א׳ של התוספת לתקנות החל הגדלת סכומי
ת ו י ג  ביום ס״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991) כלהלן: א

 ״חלק א׳: אגרות בעד כר!שות לשירותים

 טור ב׳
 האגרה בדולרים

30 

13 

25 

13 

13 

 100 ובעת קבלת
 הרשיון 13

 דולרים נוספים
 לכל נפש

 הכלולה ברשיון

13 

 100 ובעת קבלת

 רשיון הקבע 13

 דולרים נוספים

 לכל נפש

 הכלולה ברשיון

13 

25 

 25׳ עבור כל

 תקופת הארכה

40 

 טור א׳
 האגרה

 בשקלים חדשים

55 

30 

55 

30 

30 

 225 ובעת קבלת
 הרשיון 30

 שקלים חדשים
 נוספים לכל נפש

 הכלולה ברשיון -

30 

 225 ובעת קבלת

 רשיון הקבע 30

 שקלים חדשים

 נוספים לכל נפש

 הכלולה ברשיון

30 

55 

 55 עבור כל
 תקופת הארכה

85 

 ישירות המבוקש

 1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים
 ל:עט מסוג א/1

 2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר

 3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1

 4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2

 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת

 המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב׳

 5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3

 או ב/4

 6. אשרה ורשיון לישיבת קבע

 אשרת חוזר

 וחלפת רשיון הישיבה -
 (1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע

 (7) מסוג ב,2 לרשיון מסוג ב• 4

 (3) כל החלפת רשיון אחרת

 ד ארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים

 אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת

 בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון

 של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה

 3(2), תוספת של

.10 

 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1517¡ התש״ן, עמ׳ 464.
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 סור ב׳
 האגרה בדולרים

 13 עבור כל
 חודש הארכה
 »י חלק ממנו

 13 בתוספת 5

 דולרים לכל

 נפש

25 

 םור א׳
 האגרה

 בשקלימ חדשים

 30 עבור כל
 חודש הארכה
 אי חלק ממנו

 30 בתוספת 10

 שקלים חדשים

 לכל נפש

55 

 85 40״

 השירות המבוקש

 11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל
 הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים

 לפחות מיומי פקיעת הרשיון

 12. אשרת כניטה קבוצתית מסוג ב/2 ל־10
 נפשות ומעלה

 13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור
 הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה

 לישיבת ארעי מסוג א/1

 14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמן־
 כאמור שאבד, נגנב או הושחת

ת ה  ד ב ק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 כ״ה בכסלו התשנ״א (12 בדצמבר 1990)

 (חמ 3--600)

 הודעת הדרכונים, התשנ״א-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ה) לתקנות הדרכונים, התש״ם--1980' (להלן - התקנות), אני
 מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום ט״ו

 בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991) כלהלן:

ת פ ס ו ת  ״
 (תקנה 7)

 האגרה
 השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

 1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 85 40

 2. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1)
 לחוק, ליחיד אי ליחיד עם ילדים 85 40

 (ב) תעודת מעבר לפי מעיף 2(ב)(1)
 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים,
 לשימוש חד־פעמי לשם יציאה מיש

 ראל וחזרה אליה 30 13

 (ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2)

 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 30 13

 ק״ ת התש״ם, עמ׳ 1510׳, התש״ן, עמי 536.
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 האגרה בדולרים

 40 בתוספת

 5 דולרים לכל

 נפש המצורפת

 לדרכון או

 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים

 פטור

 פטור

40 

 13׳

 האגרה
 בשקלים חדשים

 85 בתוספת

 10 שקלים לכל

 נפש המצורפת

 לדרכון או

 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים

 פטור

115 

 פטור

 ושירות המבוקש

85 

30 

 דרכון או תעודת מעבר קבוצתיים לפי
 כעיף 3(ג) לחוק

ת ה  דב ק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 4. ד ארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר

 5. ד ארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר

 בתחנת גבול

 6. ד כנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר

 ד. כסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שנגנב,

 * בד, הושמד, הושחת או שונה - תוספת

 של:

 (1) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון

 או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1)

 לחוק

 (2) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעו

 דת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק

 כ״ה בכסלו התשנ״א (12 בדצמבר 1990)־

 (חמ 3-692)

 הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשנ״א-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ד) לתקנות מרשם האוכלוסין(סדרי רישום), התשל״ג-1972'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום ט״ו הגדלת סכומי
ת ו ר ג  בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991) כלהלן: א

 "תוספת
 (תקנה 5)

 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

23 

 6 לכל אדם שלגביו
 ניתן מידע״

 1. תעודת זהות או חלק ממנה שאבדו, שנגנבו או שהושחתו

 2. מתן מידע מקבצי מרשם האוכלוסין

ת ה  דב ק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 כ׳׳ה בכסלו התשנ״א (17 בדצמבר 1990)

 (חמ 3-592)

 י ק״ת התשל״ג, עמי 56: התש״ן, עמי 536.
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 כללי לשכת עורכי־הדין (מספר חברי בתי־הדין המשמעתיים) (תיקון),
 התשנ״א-990ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הז־ין/ התשכ״א-1961/ מתקינה

 המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין כללים אלה:

 החלפת סעיף 1 1. במקום סעיף 1 לכללי לשכת עורכייהדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים),

 התשכ״ב-1962י, יבוא:

 ״בית הדין 1. מספר חברי בית הדין המשמעתי הארצי יהיה 71׳׳.
 המשמעתי הארצי

 נתאשר.
 כ״ז בכסלו התשנ״א (14 בדצמבר 1990)

( 3 - 6 5  (וומ 7

ן ו ד ר ן ג ו ו ע ד ־ ג ד ו ד י ר  דן מ

 שר המשפטים יושב ראש המיעצה הארצית של
 לשכת עורכי־הדין

 1 סייח התשכ״א, עמי 178: התשמ״ז עמי 76.

 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 1409! התשמ״ח, עמי 313.

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מדכי של
 דמי שכירות לבתי עסק) (מסי 2), התשנ׳׳א-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר ן נוסח משולב ן, התשל״ב-1972' (להלן -

 החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

 העלאת השיעור 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר

י 1991) הוא: 5.1%. ב י מ  ה

 ל׳ בכסלו התשנ׳׳א (17 בדצמבר 1990)

ן ר ו ם א ק י מ  י>חמ 3-707) ע

 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 1 ס״ח התשל״ב, עמי 176: התשמ״ג, עמי 21.
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 המחיר 1.24 שקל חדש 0334-2883 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




