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צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי מרכז) (תיקון), התשע"ב-2012

אני  [נוסח משולב], התשמ"ד-11984,  33 לחוק בתי המשפט  לפי סעיף    בתוקף סמכותי 
מצווה לאמור:

במקום  התשס"ז-22007,  מרכז),  מחוזי  משפט  בית  (הקמת  המשפט  בתי  לצו   1 בסעיף   .1
"באזור שיפוטה של עיריית פתח תקוה" יבוא "באזור שיפוטה של עיריית לוד". 

2. תחילתו של צו זה ביום י"ד באלול התשע"ב (1 בספטמבר 2012).

ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012)
(חמ 3-3708)

נאמן יעקב         

_________               שר המשפטים
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 824 ועמ' 1041.

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון מס' 2), 
התשע"ב-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ולאחר התייעצות עם 
ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

במקום סעיף 1 לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשס"ה-  .1
22005, יבוא:

17% "שיעור המס יהיה  טובין  יבוא  ועל  בישראל  עסקה  על  המס  1. שיעור 
ממחיר העסקה או הטובין."

בטלים -  .2
התשע"ב- (תיקון),  טובין)  יבוא  ועל  עסקה  על  המס  (שיעור  מוסף  ערך  מס  (1) צו 

;32012

(2) צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשע"א-
.42010

3. תחילתו של צו זה ביום י"ד באלול התשע"ב (1 בספטמבר 2012).
י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012)

ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-1600)  

שר האוצר   
__________

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 913; התשס"ו, עמ' 920; התשס"ט, עמ' 1022; התש"ע, עמ' 534; התשע"א, עמ' 262;   2

התשע"ב, עמ' 1510.
ק"ת התשע"ב, עמ' 1510.  3

ק"ת התשע"א, עמ' 262.  4

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשע"ב-2012
- (להלן  התשל"ד-11974  הפלילי,  הדין  סדר  לתקנות  4(ו)(4)  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 

התקנות), אני מודיע לאמור:

תיקון סעיף 1

תחילה

החלפת סעיף 1

ביטול

תחילה

__________
1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ב, עמ' 61.


