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 תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס׳ 3),

 התשמ״ד- 1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 ולאחר
 התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1. לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל״ח—1978 2
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״1,080 שקלים״ יבוא ״1,580 שקלים״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״740 שקלים״ יבוא ״1,085 שקלים״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ ז באדר א׳ התשמ״ד (1 במרס 1984).

ם י ס ה נ ש  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ד (6 במרס 1984) מ
) שר!המשפטים 3 1 ־ 5 8 8 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 70.
 2 ק״ית התשל״ח, עמ׳ 584; התשמ״ד, עמ׳ 976.

ה 1 ן תקנ  תיקו

ה 2 ן תקנ קו  תי

 תחילה

 תקנות שירות בטחון(תיקון מס׳ 2), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 5,4, 6, 15, 33 ו־45 לחוק שירות בטחון, התשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] אני מתקין תקנות אלה:

, במקום סעיף 21 ת 1. בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון, התשכ״ז—1967 2 פ ם ו ת ה מ ק י  ת

ה יבוא: נ  הראשו

 ״21. פסיכוזות:

 א. (1) סכיזופרניה על כל צורותיה.
 (2) פסיכוזה פרנואידלית.

 ב. התקף יחיד של פסיכוזה סכיזופרניפורמית.

 ג. יותר מהתקף אהד של פסיכוזה תגובתית קצרת מועד —
.Brief Reactive Psychosis 

 ד. Major Affective Disorders גם לאחר התקף יחיד.״

לה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בניסן התשמ״ד(5 באפריל 1984).  תהי

ס נ ר ה א ש  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ד (6 במרס 1984) מ
) שר הבטחון 3 ־־ 1 0 9 מ 4 ״ < 

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 286.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 3394; התשמ״ד, עמי 201.
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 תקנות הבזק (תשלומים בשל שירותי מק), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ד) ו־62 לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 1 (להלן —
 החוק) ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) התברר במועד כלשהו (להלן — היום הקובע), כי י המדד החדש עלה ב־8.5% הצמדת תשלומים
 בשל שירות

 בזק בארץ

 , , , . בשל שירותי

 או יותר לעומת המדד היסודי, יועלו התשלומים בשל שירותי בזק בארץ שנותנת ״בזק״,
 החברה הישראלית לתקשורת בע״מ (להלן — החברה), החל מן המועד שקבע המנהל הכללי

 של משרד התקשורת בהודעה ברשומות (להלן — יום ההעלאה).

 (ב) בתקנה זו —

 ״התשלומים בשל שירותי בזק בארץ״ — התשלומים שנקבעו בתקנות הדואר (תעריפי
, ובתקנות הדואר (תעריפי טלקס, טלפרינטר וטיקר)  טלפון) (מם׳ 4), התשמ״ד—1984 2

;  (מס׳ 4), התשמ״ד—1984 3

 ״המדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 | ״המדד היסודי״ — לענין ההעלאה הראשונה של התשלומים — המדד שפורסם לחודש
 דצמבר 1983, ולענין כל העלאה שלאחריה — המדד שפורסם לאחרונה לפני היום

 הקובע הקודם;

 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני היום הקובע;

 2. התשלומים בשל שירותי בזק ביךלאומיים שנותנת החברה יועלו בכל יום העלאה הצמדת תשלומים
י שיריתי בזק ש  לפי עליית השער היציג החדש לעומת השער היציג הקודם. ב

 בין לאומיים

 (ב) בתקנה זו —

 ״השער היציג״ — השער היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שמפרסם בנק
 ישראל;

 ״השער היציג הקודם״ — לענין ההעלאה הראשונה של התשלומים — השער היציג
 שפורסם ביום י״ט באדר א׳ התשמ״ד (22 בפברואר 1984), ולענין כל העלאה שלאח

 ריה — השער היציג שהיווה את השער היציג החדש בהעלאה הקודמת:

 ״השער היציג החדש״ — השער היציג שפורסם לאחרונה לפני היום הקובע;

ל סכומים ו ג  3. (א) סכומי התשלומים שהועלו לפי האמור בתקנות 1 ו־2, למעט התשלומים עי
 | האמורים בתקנת משנה (ב) להלן, יעוגלו כך:

 (1) סכום שאינו עולה על 10 שקלים — לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 10 אגורות;

 (2) סכום העולה על 10 שקלים ואינו עולה על 1,000 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של שקל אחד;

 (3) סכום העולה על 1,000 שקלים ואינו עולה על 10,000 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים;

 1 ס״ה התשמ״ב, עמי 218.

 2 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 805.
 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 829.

ת 4607, ב״א באדר ב׳ התשמ״ד, 25.3.1984 1113 ו נ ק ת  קובץ ה



 (4) סכום העולה על 10,000 שקלים ואינו עולה על 100,000 שקלים —
 : לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים;

 (5) סכום העולה על 100,000 שקלים ואינו עולה על 1,000,000 שקלים —
 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים;

 (6) סכום העולה על 1,000,000 שקלים — לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 10,000 שקלים.

 (ב) התשלומים הקבועים בתוספת השניה לתקנות הדואר (תעריפי טלפון) (מס׳ 4),
 התשמ״ד—1984, חלק ו׳ פרטים 2 ו־5, שהועלו כאמור — יעוגלו לסכום הקרוב שהוא

 מכפלה של שקל אחד.

 מודעי״ 4. המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי התשלומים

 בעד שירותי בזק כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות אלה.

 ד׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ד (8 במרס 1984)
 (חמ 1723—3)

 צו פיצויים לנפגעי תאונות דרבים (שיעורי דמי ביטוח)(תיקון), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה—
 1975 !, בהתייעצות עם שר המשפטים י ושר התחבורה, לאחר שמיעת הארגון היציג של

 חברות הביטוח ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ן סעיף 3 1. בסעיף 3(א) לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשמ״ד— קו  תי

 21983, בכל מקום, במקום ״מרס״ יבוא ״ספטמבר״.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ד (6 במרס 1984) י
) שר האוצר 3 ~ 8  >"מ 0

 1 ס״ח התשל׳׳ה, עמ׳ 234.
 2• ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 333.

י ר ו פ י צ כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 צו מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה)(קביעת שיעור לעגין
 זקיפת ריבית רעיונית כהכנסה), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה),
להלן — החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: )  התשמ״ב—1982 1

עת שיעור 1. שיעור הריבית לענק סעיף 19 (א) ו־(ב) לחוק יהיה כמפורט להלן:  קבי

' (1) בשנת המס 1983 לגבי התקופה המתחילה ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד י י ב י  י

 (1 באוקטובר 1983) — 170% ;
 (2) משנת המס 1984 ואילך — 90% משיעור עליית המדד בשנת המס.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  ה׳ באדר ב׳ התשמ״ד (9 במרס 1984) י
 >חמ 1611—3) שר האוצר

 1 סייח התשמ״ב, עמ׳ 234.

ת 4607, פ״א באדר. ב׳ התעזמ״ך, 25.3.1984 ו נ ק ת  1114 קובץ ה



 הודעת הנוטדיונימ (אגרת נוטריון), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ה) לתקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשל״ז—
(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור: 11977 

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן, יהא נוסח תקנות 1 ו־2 לתקנות מיום כ״ ח
 באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) כך:

ח 1. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 לחוק י ש  ׳׳אגרת ו

 היא 2916 שקלים.

ת 2. האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם בחודש תשרי של כל שנה, כאמור י ת נ ה ש ר ג  א

 בסעיף 6 לחוק, היא 2916 שקלים.״

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

, עמ׳ 1741; התשמ״א, עמ׳ 250; התשמ״ג, ««׳'1923.  1 ק״ת התשל״ז

 הודעת הגנת הדייר נ נוסח משולג] (העלאת שיעור מדגי של דמי שכירות

 לבתי עסק) (מס׳ 2), התשמ״ד-984ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב—
 11972 (להלן — החוק) ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק,

 אני מודיע לאמור:

 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום כ״ ח באדר ב׳ התשמ״ד העלאת שיעור
י נ י  (1 באפריל 1984) הוא 43.6%. מ

ר ו י נ ר ש  י״ב באדר ב׳ התשמ״ד (16 במרס 1984) א
) המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון 3 ~ 7 0 מ ד ״ ) 

 1 ס׳׳ח התשל״ב, עמ׳ 176; התשמ״ג, עמי 21.

ן םכום  תיקו
ת ו ר ג  א

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״ד (13 במרס 1984)
 (המ 662—3)•

 הודעת כלי ידיה (אגדות רשיון)(מס׳ 2), התשמ״ד-984ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות כלי ידיה (אגרות רשיון), התשכ״ב—
(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור: 11962 

 1. עקב העליה במדד יהיו שיעורי האגרות שבתקנה 1 לתקנות, החל ביום כ״ח שיעורי אגרי,
ם י י י ג ו  באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) כדלהלן: מ

"י •  1 ק״ת התשכ״ב, עמי 2556; התשמ״ב, עמ׳ 217; התשמ״ד, עמ׳ 65.
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ג הרשיון האגרה בשקלים  סו

 1. לעשיית כלי ירית (סעיף 2(א) לחוק) 1060

 2. ליבוא או ליצוא של כלי יריח (סעיף 2(ג) לחוק):

 (א) (1) לבעל רשיון לעשיית כלי יריח לפי סעיף 2(א) לחוק 200
 (2) לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי יריח לפי סעיף 3(א)

 לחוק — שני אחוזים מערך כלי היריה.

 (ב) במקרים אחרים —
 (1) לרובה אויר, לאקדח אויר או מכל גז מדמיע,

 לכל כלי 200
 (2) לכלי יריד, אחרים, לכל כלי 200

 3. לעשיית עסק בכלי יריה (סעיף 3 לחוק) 5260

 4. (א) לנשיאת כלי יריה (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי יריה
 (סעיפים 5, 10 או 10ג לחוק), לכל כלי יריה לכל שנה או

 חלק ממנה:
 (1) אקדח אויר, רובה אויר או מכל גז מדמיע 200
 (2) כלי יריד. אחרים 200

 ובלבד שבעד רשיון שניתן אחרי 1 ביולי תשולם מחצית

 האגרה לאותה שנה.

 (ב) בעד עותק רשיון — מחצית האגרה לאותה שנה.

 (ג) בעד כל הרשאה המוצאת על ידי בעל רשיון מיוחד

 לפי סעיפים 10 או 10ג לחוק 38

 5. להקמתו או ניהולו של מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק) 528

 6. למפקח על מטווח (סעיף 7ג לחוק) 200

ם ק ו ב ר ס ק י י י  ד׳ באדר ב׳ התשמ״ד (8 במרס 1984) ח
* המנהל הכללי של משרד הפנים 3 ־ ־ 4 9 י מ 7 ח ) 

 הודעת המדידות (אגדות), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות המדידות (אגרות), התשל״ז—1977 1
 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ם 1. עקב העליה במדד יחול מיום כ׳׳ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) שינוי י מ ו נ י ס ו נ  שי

 בסכומי האגרות שלפי תקנות 2 ו ־3 כלהלן:

 1 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1163; התשמ״א, עמי 727; התשמ״ד, עמי 333.
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 (1) נוסח הדישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

 ״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים בתקנה 2 לתקנות, ישלם מבקש
 השירות אגרה בסך 1018 שקלים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את

 השירות או לחלק משעת עבודה כאמור; ואלה העבודות:״

 (2) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

 ״בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש
 השירות או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש, בנוסף לכל תשלום

 המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:
 (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים ופרטים שקלים

 כיוצא באלה, לכל קו או נקודה 15

 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 31

 (3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום 31

 (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 31״

ר ל ד ן א ו  י״ד באדר א׳ התשמ״ד (17 בפברואר 1984) ר
) מנהל אגף המדידות 3־י3 3 מ 4 ח < 

 הודעת המודדים (מקצוע המדידה), הוזשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 26(ה) לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ׳׳ב—
 11982 (להלן — התקנות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

י סכומים ו נ  1. מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה שי
 26 לתקנות ונוסחן של תקנות משנה (א), (ב) ו־(ג) בה, יהיה כך:

 ״(א) בעד רשיון מודד תשולם אגרה של — 2035 שקלים;

 (ב) בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות
 המדינה או בשירות מלא בצבא־הגנה לישראל,

 תשולם אגרה כלהלן:

 (1) אם חודש עד הודש מיום שפקע תקפו — 2035 שקלים;

 (2) אם חודש עד ששה חדשים מיום
 שפקע תקפו — 3225 שקלים;

 (3) אם חודש במועד מאוחר יותר — 3985 שקלים;

 (ג) בעד בחינות מודד תשולם אגרה בסך 1017 שקלים, לכל בחינה.״

 י״ד בשבט התשמ״ד (18 בינואר 1984) ר ו ן א ד ל ר
) מנהל אגף המדידות 3 ־־ 6 4 מ 0 ח ) 

 1 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1606.

ת 4607, כ״א באדר ב׳ התשמ״ד, 25.3.1984 1117 ו נ ק ת  קובץ ה



 הודעת דישום ציוד הנדסי(אגדת יישום), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ג) לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט—1959 1
 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

י סכומי 1. סכומי אגרת הרישום השנתית שבתוספת השניה לתקנות הם מיום כ״ ח באדר ב׳ ו נ  שי

 התשמ״ד (1 באפריל 1984) כלהלן:
ם י י ק ש  אגרת הרישום השנתית בעד: נ
 טרקטור זחלי ואופני מ־100 כ׳׳ס ומעלה 6800
 מחפר/עגורן זחלי ואופני 6800
 מפלס ממונע 6800
 מגרדה ממונעת 6800
 מוביל עפר ! 6800
 עגורן צריח 6800
 מיתקן לערבול אספלט 6800
 מפזר שלמק 6800
 טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ״ ס ועד בכלל 4710
 מכבש כבישים ממונע 4710
 עגלת שפיכה — דמפר 4710
 מחפרון 4710
 מדחס אויר נייד 4710
 קודח סלע 4710
 קודח אדמה 4710
 חופר תעלות 4710
 מכונה לטאטוא 4710
 מתיז ביטומן ממונע 4710
 מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוה מנועי 4710
 מגרדה נגררת 2660
 מכבש כבישים 2660
 מערבל בטון 2660

ן מ ר ה ח י ר  א׳ באדר ב׳ התשמ״ד (5 במרס 1984) א

 >"a "י,־־־*1 רשם ציוד הנדסי
 1 ק״ת התשי״פ, עמ׳ 1175; התשמ״ג, עמי 1290.

׳ התשמ״ד, 25.3.1984 ר נ ד א ת 4607, כ״א נ ו נ ק ת ץ ה נ ו  1118 ק
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