רשומות

קובץ התקנות
י"ג בתשרי התש"ע
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 1באוקטובר 2009
עמוד

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון עלות אספקת השירותים) ,התש"ע46 �������������������������������������������2009-
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון) ,התש"ע46 ���������������������������������������� 2009-
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) ,התש"ע46 ����������������������������������������������������������������������� 2009-
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (תיקון) ,התש"ע47 ����������������������������������������������������������� 2009-
אכרזת התקנים (תקן רשמי) ,התש"ע47 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2009-
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) ,התש"ע47 ����������������������������������������������������������������� 2009-

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון עלות אספקת השירותים),
התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ה(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה,11975-
אני מצווה לאמור:
השיעור מדמי
הביטוח

.1

תחילה

 .2תחילתו של צו זה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  .)2010

השיעור מדמי הביטוח שיעביר כל מבטח לקרן בעד כל הפוליסות שהוציא לפי פקודת
הביטוח הוא   .9.4%

י"ב בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר )2009
(חמ )3-3989

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;234התשס"ט ,עמ' .192

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון),
התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א-
 ,11971אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באלול התשס"ט ( 17בספטמבר  .)2009

בתקנה  2לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) ,התשס"ד-
 ,22004במקום "חמש שנים ושלושה חודשים" יבוא "חמש שנים ושישה חודשים  ".

י"ב בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר )2009
(חמ )3-244

יעקב מרגי
השר לשירותי דת

__________
1
2

  ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ'  ;143י"פ התשס"ד ,עמ'  ;1642התשס"ח ,עמ' .1820
  ק"ת התשס"ד ,עמ'  704ועמ'  ;928התשס"ו ,עמ'  ;822התשס"ז ,עמ'  ,608עמ'  855ועמ'  ;1094התשס"ח,
עמ'  ;214התשס"ט ,עמ' .1081

צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (16א)( )2לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני מצווה לאמור:
פטור מדרישות
תקן רשמי

.1

תחילה

 .2תחילתו של צו זה מיום פרסומו .

דרישות תקן ת"י  1258חלק   - 4בידוד מגן  -ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה ,2לא יחולו
על משטרת ישראל לפי בקשתה .

ד' בתשרי התש"ע ( 22בספטמבר )2009
(חמ )3-95

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

__________
1
2
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ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
ק"ת התשנ"ט ,עמ' .669

קובץ התקנות  ,6818י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,

צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (16א)( )1לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני מצווה לאמור:

.1

בסעיף  1לצו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) ,התשס"ט ,22008-במקום תיקון סעיף 1

"למשך שנה" יבוא "למשך שנתיים".
ד' בתשרי התש"ע ( 22בספטמבר )2009
ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-95

__________
1
2

ס"ח התשי"ג ,עמ' .30
ק"ת התשס"ט ,עמ' .27

אכרזת התקנים (תקן רשמי) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (8א) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-ובהסכמת שר הפנים
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים ,אני מכריז כדלקמן:
.1

ת"י  - 1300מטפים מיטלטלים של  אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות ,תקן רשמי

ממרס .1989
.2

התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים .2הפקדה

 .3תחילתה של אכרזה זו  180ימים מיום פרסומה .

תחילה

ד' בתשרי התש"ע ( 22בספטמבר )2009
ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-95

__________
1
2

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
י"פ התשס"ט ,עמ' .5765

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ו)( )4לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל"ד( 11974-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה (4א) לתקנות הם ,החל ביום י"ג בתשרי התש"ע העלאת שיעורי
שכר טרחת
( 1באוקטובר  ,)2009כדלקמן:
סניגורים
בשקלים חדשים

"()1

בבית משפט שלום -
(א)

לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2מעצר עד תום ההליכים                          
( )3אישום בעבירה שהיא חטא                          

736
904
1,040

__________
1

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1200התשמ"ה ,עמ'  ;998התשמ"ט ,עמ'  ;710התשס"ו ,עמ'  ,333עמ'  645ועמ' ;1018
התשס"ז ,עמ'  ;24התשס"ח ,עמ'  ,81עמ'  835ועמ'  ;1100התשס"ט ,עמ'  27ועמ' .1110

קובץ התקנות  ,6818י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,
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בשקלים חדשים

( )4אישום בעבירה אחרת                          
( )5אישום בעבירה של גרימת מוות                        
( )6טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה
()2

354

בבית משפט מחוזי -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2מעצר עד תום ההליכים                          
( )3משפט פלילי                          
( )4ערעור פלילי                           -
(אא) על פסק הדין                          
(בב) על גזר הדין בלבד                          
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה                          

()3

1,382
3,147
2,332

866
1,556
3,147
1,556
904
736

בבית המשפט העליון -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2ערעור פלילי -
(אא) על פסק הדין                          
(בב) על גזר הדין בלבד                          
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה

1,556
2,823
1,556
"1,252

ד' בתשרי התש"ע ( 22בספטמבר )2009
(חמ )3-245

48

משה גל ,שופט
מנהל בתי המשפט

קובץ התקנות  ,6818י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,
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