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 תקנות השופטים (תיקון), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 21 (א) לתקנות !השופטים, התשל״ג—1973 2 —

 (1) בפסקה (1), בסופה יבוא:
 ״הוא הדין בשופט שלום שברצונו לפרוש לקיצבה לפי סעיף 17 (ב) םיפה
 לחוק, ובלבד שתאריך הפרישה שיציין בהודעה לא יקדם ממונה לאחר

 משלוחה״;

 (2) בפסקה (2), אחדי ״והשופט״ יבוא ״הפורש לקיצבה לפי סעיף 17 (ב)(1)
 או (2)״.

ן תקנה 21  תיקו

 ״
ם י ס ה נ ש  מ
 שר .המשפטים

 ח׳ באדר ב׳ התשמ״ד (12 במרס 1984)
 (ח« 60—3)

 1 סייח התשי״ג, עמי 149; התשמ״ב, עמי 196.
 2 ק״ית התשל״ג, עמי 1754; התשל׳׳ח, עמי 1554.

 ו

 צו המסים (גניה)(שימוש באמצעי אכיפה), התשמ״ד-1984

1 (להלן — הפקודה),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ה(ב) לפקודת המסים (גביה)
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. בצו זה —
;  ״חוב מס״ — כל סכום שאדם חייב בו על פי פקודת מס הכנסה 2

 ״מנהל״ — מנהל אגף המכס ומע״מ;
 ״פקיד השומה״ ~ כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.

 2. לענין גביית חוב מס יראו את הסמכות המוקנית למנהל לפי סעיף 114 לחוק מס
, כנתונה לפקיד השומה.  ערך מוסף, התשל״ו—1975 3

 3. (א) פקיד השומה ישלח הודעה בדבר הפעלת סמכותו על פי סעיף 2 לחייב ולרשות
 המכס, ובה יודיע לכל אחד מהם על דבר החלטתו לעכב סילוקם של טובין של החייב במס

 מפיקוח רשות המכס עד לתשלום חוב המס.

 (ב) ההודעה תישלח לאחר שנשלתה לחייב דרישה לתשלום מס לפי סעיפים
 4 ו־5 לפקודה.

 (ג) ההודעה לרשות המכס על חייב תהא ערוכה לפי טפסים 1 או 2 שבתוספת,
 לפי הענין.

 4. הודעה לרשות המכס ולחייב בדבר ביטול עיכוב הטובין תהא ערוכה לפי טפסים
 1 או 3 שבתוספת, לפי הענין.

ד בי, עמ׳ 1374¡ סייח התשל״ג, עמ׳ 46. י  1 חוקי א״י, כ
נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ג, עמי 59. י מדי נ  2 די

, עימ׳ 52; התשל״ט, עמי 52.  3 ס״ח התשל״ו

 התרת שימוש
 באמצעי אכיפה

 הודעה על
ן בי ב טו  עיכו

 .הודעת ביטול

ן התשמ״ד, 1.6.1984 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת  1660 קובץ ה



 תוספת

נ» רכוש  אגף מ0 הכנסה ו

חברה /  ב תיק עצמאי

ס ו פ ו  ט
 (תקנות 3(ג) ו־4)

 אל: אגף המכ0

 מאת: פקיד השומה.

 שט החייב

 הודעה על עיכוב/ביטול עיכוכ טוכין כשל חובות מם הכנפה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו המסים (גביה) (שימוש באמצעי אכיפה), התשמ״ד—1984,
 נא לעכב/לבטל עיכוב כל טובין שידרשו החייב או אחר בשמו מאחר שהוא חייב/אינו חייב ל:

 שקלים

 . שקלים

 עיכוב/ביטולי עיכוב סחורה
 בשל חוב: מס הכנסה

 עיכוב/ביטול עיכוב: סחורה
 בשל חוב ניכויים

 מס הכנסה

 ניכויים

 לעיכוב יש למלא מספר פקיד שומה.
 לביטול יש למלא אפסים,

 מס׳ תיק עצמאי/חבריה

 תאריך

ס 2 פ ו  ט
 (תקנה 3(ג))

 לכבוד

 מס׳ תיק ניכויים

 הודעה על עיכוב טובין כשל חובות מם הכנפה

 הריני להודיען־ כי עקב פיגור בתשלום חובותיך למס הכנסה הוריתי לרשות פיקוח: המכס
 על פי סעיף 2 לצו המסים (גביה) (שימוש באמצעי אכיפה), התשמ״ד—1984, לעכב: טובין, שיידרשו

 על ידך או אחר בשמך.

 שקלים

 שקלים

 חובך •במס הכנסה

 .חובך בניכויים

 תאריך

ן התשמ״ד, 1.6.1984 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת  קובץ ה



 ו 1 1 1 ו 1. 1 1
חברה /  מס׳ תיק עצמאי

ו ו  ו
 מס׳ תיק ניכויים

 . הודעה על ביצול של עיכוכ מוכין כשל חוכות מס הכנסה
 הנני להודיעך כי מאחר שהסדרת את כל חובותיך למס הכנסה (בתיק עצמאיים ובתיק
 ניכויים) החלטתי על פי סעיף 2 ׳לצו המסים (גביה) (שימוש באמצעי אכיפה), התשמ׳׳ד—1984,

 לבטל את עיכוב הטובין מפיקוח׳ רשות המכס,
 מכתב זה. מהווה אישור לשחרור הטובין,

 תוקף אישור זה עד יום

 טופס 3
 (תקנה 4)

 לכבוד

ך שם חתימה  תארי

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984) י
) שר האוצר 3 ־ ־ י ד 5 מ 9 ח ) 

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה)
 (מס׳ 2), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 י (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של ו פ ת ת ש !jw ה  ׳
 מקבל תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א/ תהיה בשיעור הנקוב

 לצדו של אותו סעיף בטור בי, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:
 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים

959.50 7 
1,161.00 8 

959.50 9 
 10 (א) 1,161.00

 10 (ב) 959.50
 10 (ג) 1,161.00
 10 (ד) 1,161.00
 10 (ה) 959.50

 10א 1,161.00
 12, בין אם יש לו בן זוג

 ובין אם אין לו 959.50
959.50 (1)13 

1,161.00 (2)13 

נה  המדי

 1 ס״ח התש״י, עמ׳ 162.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1078.

ן התשמ״ד, 1.6.1984 מ ס ת 4641, א׳ ב ו נ ק ת  1662 קובץ ה



י ו ט י  2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה), התשמ״ד—1984 ־ — ב
 בטלות.

 3. :תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ת באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984). תחילה

 ו׳ באייר התשמ״ד (8 במאי 1984) מ ש ה א ר נ ם
) שר הבטחון ־־3 1 ! 7 מ 6 ח ) 

 תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות) (תיקון),
 התשמ״ד- 984 ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 90ב ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 !, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ן תקנה 3 קו  תי

לה  תחי

 1. בתקנה 3 לתקנות הביטוח! הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ״א—21981
 במקום ״עד ליום כ״ז באדר ב׳ התש׳מ״ד (31 במרס 1984)״ יבוא ״עד ליום ט׳ בניסן

 התשמ״יה (31 במרס 1985)״,

 2. תחילתן של תקנות אלד. ביום כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד (31 במרס 1984).

ן ז ו ן א ו ר ה א  כ״א באייר התשמ״ד (23 במאי 1984) ׳
) שר העבודה והרווחה a n 3 - 1 3 5 0 < 

 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 108; התש׳׳ם, ועמי 203.
 2 ק״ת התשמ״א, ענו׳ 424; התשמ״ב, עמ׳ 824.

 תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים),
 התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי׳ סעיפים 89א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח^-־11968 (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה 6

 1. הסכום המרבי הניתן לניכוי מקיצבה שיל נכה עבודה ומקיצבת אלמן או אלמנה הסכום המרבי
י י נ י נ  לפי פרק ג׳ לחוק הוא: י

 (1) כדמי חברות לטובת ארגון הנכים. — 77 שקלים לחודש;
 י (2) כתשלום לקרן לעזרה׳ הדדית של ארגון הנכים — 38 שקלים לחודשי.

ן סכומי  2. (א) הוגדלו סכומי קיצבאות נכות מעבודה בהתאם לאמור בסעיפים 68ב או 68ג עדכו
י י י י נ  לחזק, יוגדלו הסכומים שבתקנה 1 ממועד ההגדלה, בשיעור שבו הוגדלו הקיצבאות ה

 האמורות,
 (ב< סכומים שעודכנו בהתאם לתקנת משנה (א) יעוגלו לשקל הקרוב.

לה  3. תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בםיון התשמ״ד (1 ביוני 1984). תחי

ן ז ו ן א ו ר ה  כ״א באייר התשמ״ד (23 במאי 1984) א
< שר העבודה והרווחה 3 _ 5 4 מ 1 ח ) 

 1 ס׳׳ח התשכ״ח, עמי 108.

ן התשמ״ד, 1.6.1984 1663 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת  קובץ ה



 תקגות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח)(תיקון מס׳ 3),
 התעומ״ד- 984 ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסת משולב],
 התשכ״ח—1968 *, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום התוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי״ד—
 21954, יבוא:

ת פ ס ו ת  הדולפת ה
ה נ  הראשו

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 5ב)

 לוח א׳
 שיעור הגידול

10,250.6% 
4,018.8% 
1,514.7% 

679.5% 
224.8% 

י ת הצפו ו ד ו נ ת  שיעור ה

 30.8%״

 לוח ב׳

ן ת המאו נ  ש

 התשל״ט
 התש״ם

 התשמ״א
 התשמ״ב
 התשמ״ג

פה  התקו

30.9.84—1.4.84 

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 ט״ו באייר התשמ״ד (17 במאי 1984)
 (חמ 299—3)

 1 ס״ון התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 647; התשמ״ג, עמי 1894; התשמ׳׳ד, עמ׳ 600.

 תקנות מרשם האוכלוסין(רישום מאוחר של לידות ופטירות)
 (תיקון)/ התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965 / ובאישור
 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. תקנות 7 ו־7א לתקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות), ו נ ק  ביטיל ת

א התשל״ו—1975 2 (להלן — התקנות העיקריות) — בטלות. 7 "  7 י

ת 2. התוספת לתקנות העיקריות — בטלה. פ ס ו ת ל ה  ביטו

ג ר ו ף ב ס ו  י״ח באייר התשמ״ד (20 במאי 1984) י
מ 482"3< שר הפנים ח ) 

 1 ס״ת התשכ״ה, עמ׳ 270.
, עמ׳ 161; התשמ״א, עמ׳ 264.  '2 ק״ת התשל״ו

ת 4641, א׳ בסיוז התשמ״ד, 1.6.1984 ו נ ק ת  1664 קובץ ה



 הודעת הטלגרף האלחוטי (שינוי שיעורי האגדה לרשיון
 תחנות טלגרף אלחוטי), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א(ג) לתקנות הטלגרף האלחוטי ׳(תחנות קשר),
 חתשימ״ד—11984 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

י שיעורי ו נ  1. החל ביום א׳ בסיון התשמ״ד (1 ביוני 1984) יהיה נוסח פרטים 1 עד 40 בתוספת שי
> י ; י ג  לתקנות כלהלן: א

ת ל ע פ ו ה שאינד. מ  תחנ
 (רשייז אחזקה)
 האגרה בשקלים

ה מו»עלת נ ח  ת
 (רשיון הפעלה)
ה האגרה בשקלים נ ח ת ג ה ו  ס

 ״1. תחנת חוף 3,490 345

 2. תחנה קבועה או מיטלטלת 3,490 345

 3. תחנה ניידת או נישאת 3,490 345

 4. תחנת בסיס 3,490 345

 תחנה קבועה אווירית 3,490 345

 (א) תחנת כלי שיט למעט

.5 

.6 
 תחנה בספינת דיג 2,320 345
 (ב) תחנה בספינת דיג 1,160 345

 7. (א) תחנת טיס למעט תחנה בדאון 3,490 345
 (ב) תחנה בדאון ללא תשלום ללא תשלום

 & תתנת ניסויים 345 345

 9. (א) מקלט קשר 3,500 345

230 230 
 (ב) מקלט קשר המוחזק בידי חובב רדיו

 בעל רשיון להקמת תחנת חובבים

 10. תתנה לקליטת ידיעות והפצתן 3,330 345

 11. תחנת חובבים 230 230

 12. תחנת פיקוד ללא תשלום ללא תשלום

 13. תהנה לשירותי בית 615 345

 14. תחנת שליחה 3,490 345

 15. תתנת מולטיפלקס לקליטה 615 345

 16. תחנת מולטיפלקס לשידור 230,000 345

 17. תחנת תדרוך בשפה אחת או יותר 3,490 לכל שפד. 345 לכל שפה

 18. תחנה מסוג התחנות המנויות בפרטים 4,3,2 25% ,מהאגרה 25% מהאגרה
 ו־14 שהיא תחנת ספר, אם מספר התחנות שנקבעה לצד שנקבעה לצד

 !הפטורות מאגרה לפי תקנה 6(5) אינו עולה אותה תחנה אותה תתנה
 על 10

 11 ק״ת התש״ם, עמ׳ 832; התשמ״ד, עמי 840.

ן התשמ׳׳ד, 1.6.1984 1665 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



ת ל ע פ ו ה שאינה מ  תהנ
 (רשיון אהיזקה)
 האגרה בשקלים

 האגרה שנקבעה;
 לצד אותה החנה

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תתנה

 בתוספת 345
 שקלים

345 

345 

345 

345 

 ללא תשלום

180,000 

360,000 

 75% מהאגרה
 שנקבעה לצד

 אותו קו

 60% מהאגרה
 שנקבעה לצד

 אותו׳ קו

 ללא תשלום

345 

 ללא תשלום

 ללא תשלום

345 

0עלת ה מו נ ח  ת
 (רשיון הפעלה)
 האגרה בשקלים

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה

 בתוספת 3,490
 שקלים

1,735 

230,000 

615 

615 

 ללא תשלום

180,000 

360,000 

 75% מהאגרה
 שנקבעה לצד

 אותו קו

 60% מהאגרה
 שנקבעה לצד

 אותו קו

230,000 

3,490 

12,300 

345 

615 

 עולה על 10, למן התחנה ה־ 11

 19. תחנה :מסוג, התחנות המנויות בפרטים 1, 2,
 4, 5 ו־ 11 שחובר אליה מגשר

 20. תחנת אזעקה

 21. תחנת שידור לזימון

 22. (א) מקלט זימון כמפורט בפסקה (1)
 להגדרת מקלט זימון בתוספת זו
 (ב) מקלט זימון כמפורט בפסקה (2)
 להגדרת מקלט זימון בתוספת זו
 (ג) מקלט זימון כמפורט בפסקה (3)
 להגדרת מקלט זימון בתוספת זו

 23. קו קישור אזורי זמני לתחנת שידור לזימון

 24. קו קישור בין־איזודי זמני לתחנת שידור
 לזימון

 25. קו קישור אזורי או בין־איזורי זמני לתחנת
 שידור לזימון —

 (1)׳ כשהקו משותף לשניים

 (2) כשהקו משותף לשלושה

 26. תחנת שיירות

 27. תחנת מנויי

 28. תחנת הדגמה —

 (1) רשיייו׳ן שינתי

 (2) רשיון חד־ פעמי לתקופה שלא תעלה
 על 48 שעדת

 29. תתנה מסוג התחנות המנויות בפרטים 2, 3
 ו־7 שניתן לה רשיון חד־פעמי לתקופה שלא

 תעלה על חדשיים

ת 4641, א׳ בסיון התשמ״ד, 1.6.1984 ו נ ק ת  .קובץ ה



ת ל ע פ ו ה מ מ א  תחנה ש
 (•רשיון אחזקה)
ם י ה בשקל ר ג א  ה

1,441,000 
433,000 

2,895,000 
 75#89»>••׳'•.

 4,317/006'־'
 000;1,298;:י

366,0(»• 
108,900 

•14/400.. 
4,330 

180,000 
54,400 

360,000 
108,500'. 

 האגרה שנקבעה
אותה תחנה  'לצד:
 ׳(להא—האגרה

 הבסיסית.)
 150% מהאגרה

 הבסיסית
 190% מהאגרה

 הבסיסית

ת ל ע פ ו ה מ נ ח  ת
 (רשיון הפעלה)
ם  האגרה בשקלי

1,441,000 
433,000 

2,895,000 
875,000 

4,317,000 
1,298,000 

 360,000: ״
108,500 

14,400 
4,330 

ה נ ח ת « ה 0 

180,000 
54,400 

360,000 
'108,500 

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה; תחנה י

 (להלן—האגרה
 הבסיסית)

 150% מהאגרה
 הבסיסית

 190% מהאגרה
 הבסיסית

 30. תחנת הפצה מילולית
 אזורית — (1)

 המופעלת בין השעות 07,00 — 19.00
 המופעלת בין השעות 19,00 — 07.00

 (2) דו־אזורית —
 המופעלת בין השעות 07,00 — 19,00
 המופעלת בין השעות 19.00 — 07,00

 (3) כלל ארצית —
 המופעלת בין השעות 07.00 — 19.00
 המופעלת בין השעות 19.00 — 07.00

 31. תחנת הפצה מילולית, משנית —
 המופעלת בין השעות 07.00 — 19.00
 המופעלת בין השעות 19.00 — 07.00

י  32, מקלט לתחנת הפצה מילולית -
 המופעל בין השעות 07,00 — 1:9/00
 המופעל בין השעות 19,00 — 07.00

 33, קו קישור אלחוטי זמני לתחנת הפצה
 מילולית —

 (1) אזורי —
 המופעל בין השעות 07.00 — 19.00
 המופעל בין השעות 19.00 — 07.00

 (2) בין־ אזורי —
 המופעל בין השעות 07.00 — 19.00
 המופעל בין השעות 19,00 — 07.00

 34. תחנת הפצה מילולית או תחנת הפצה מי
 לולית משנית המעבירות הודעות של צד
 שלישי (להלן — הלקוח),לפי היתר מיוחד

 מאת המנהל —
 (1) כשהתחנה מעבירה הודעות של לקוח

 אחד

 (2) כשהתחנה מעבירה הודעות של שני
 לקוחות

 (3) כשהתחנה מעבירה הודעות של שלושה
 לקוחות

ן התשמ״ד, 1.6.1984 1667 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת  קובץ ה



ת ל ע פ ו  תחנה שאינה מ
 (רשיון אחזקה)
ם  האגרה בשקלי

 190% מהאגרה
 הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין

 כל לקוח שמעל
 לשלושה

1,441,000 
433,000 

2,895,000 
875,000 

4,317,000 
1,298,000 

360,000 
108,500 

180,000 
54,400 

360,000 
108,500 

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן — האגרה

 הבסיסית)
 150% מהאגרה

 הבסיסית

פעלת ה מו  תחנ
 (רשיון הפעלה)
ה בשקלים ר ג א  ה

 190% מהאגרה
 הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין

 כל לקוח שמעל
 לשלושה

1,441,000 
433,000 

2,895,000 
875,000 

4,317,000 
1,298,000 

360,000 
108,500 

180,000 
54,400 

360,000 
108,500 

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן — האגרה

 הבסיסית)
 150% מהאגרה

 הבסיסית

 (4) כשהתחנה מעבירה הודעות של ארבעה
 לקוחות או יותר:

 35. תחנה, •להפצת נתונים במהירות של 1200
 סיביות לשניה, לכל קבוצה של 200 מקלטים

 או חלק,מהן —

 (א) .(1) אזורית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 , המועפלת בין השעות 19.00—07.00

 (2) ,דו־אזורית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00

 המופעלת, בין השעות 19.00—07.00
 (3) כלל ארצית —

ת בין השעות 07.00—19.00 ל ב ו מ  ה
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ב) תחנה משנית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00

 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ג) קו קישור אלחוטי זמניי לתחנה
 (1) אזורי —

 י •המופעל בין השעות 07.00—19.00
 י המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (2) ביךאזורי —
 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 תחנה או תתנה משנית המעבירות
 נתונים של צד שלישי (להלן — הל
 קוח) לפי היתר מיוחד מאת המנהל —
 (1.) , כשהתחנה, מעבירה נתונים של

 לקוח אחד

 (2) כשהתחנה מעבירה נתונים של
 שני לקוחות

 (ד)

ן התשמ״ד, 1.6.1984 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת  1668 קובץ ה



ת ל ע פ ו  תחנה שאינה מ
 (רשיון אחזקה)
ה בשקלים ר ג א  ה

 190% מהאגרה
 הבסיסית

 190% מהאגרה
 הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגיןי

 כל לקות שמעל
 לשלושה

2,447,000 
737,000 

4,923,000 
1,484,000 

7,340,000 
2,208,000 

615,000 
184,000 

307,000 
93,300 

615,000 
184,000 

 האגדה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן—האגרה

 הבסיסית)

פעלת ה מו  תחנ
 (רשיון הפעלה)
 האגרה בשקלים

 190% מהאגרה
 הבסיסית

 190% מהאגרה
 הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין

 כל לקוח: שמעל
 לשלושה

ג התחנד. ו  ס

2,447,000 
737,000 

4,923,000 
1,484,000 

7,340,000 
2,208,000 

!615,000 
184,000 

307,000 
93,000 

615,000 
184,000 

 האגרה שנקבעהו
 לצד אותה תתנה
 (להלן — האגרה

 הבסיסית)

 (3) בשהתהנה מעבירה נתונים של
 שלושה לקוהות

 (4) כשהתחנה מעבירה נתונים של
 ארבעה לקוחות או יותר

 36. תחנה להפצת נתונים במהירות של 2400
 סיביות לשניה, לכל קבוצה של 200 מקל־

 טים או חלק מהן —

 (א) (1) אזורית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00

 המופעלת בין השעות 19.00—07.00
 (2) דו־אזורית —

 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (3) כלל ארצית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00

 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ב) תחנה משנית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00

 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ג) קו קישור אלחוטי זכ׳ני לתחנה
 (1) אזורי —

 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (2) בין־אזורי —
 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (ד) תחנת או תחנה משנית המעבירות
 נתונים של צד שלישי (להלן — הל
 קוח) לפי היתר מיוחד מאת המנהל —
 (1) כשהתחנה מעבירה נתונים של

 לקוח אחד

ן התשט״ד, 1.6.1984 1669 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת בץ ה  קו



ת ל ע פ ו ה שאינה מ  תחנ
 (רשיון אחזקה)
 האגרה בשקלים

 150% מהאגרה
 הבסיסית

 190% מהאגרה
 הבסיסית; .

 190% מהאגרה
 הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין

 כל לקוח שמעל
 לשלושה

4,032,000 
1,211,000 

8,107,000 
2,445,000 

12,090,000 
3,636,000 

1,010,000 
304,000 

505,000 
152,000 

1,010,000 
304,000 

פעלת ה מו נ ח  ת
 (רשיון הפעלה)
 האגרה בשקלים

 150% מהאגרה
 הבסיסית

 190% מהאגרה
 הבסיסית

 190% מהאגרה
 הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין

 כל לקוח שמעל
 לשלושה

4,032,000 
1,211,000 

8,107,000 
2,445,000 

12,090,000 
3/636,000 

1,010,000 
304,000 

505,000 
152,000 

1,010,000 
304/000 

ה נ ח ת ג ה  סו

 (2) כשהתחנה מעבירה נתונים של
 שני לקוחות

 (3) כשהתחנה מעבירה נתונים של
 •שלושה לקוחות

 (4) כשהתחנה מעבירה נתונים של
 ארבעה לקוחות או יותר

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן—האגרה

 הבסיסית)

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן—האגרה

 הבסיסית)

 תחנה להפצת נתונים במהירות של 4800
 סיביות לשניה, לכל קבוצה של 200 מקלטים

 או חלק מהם —

 (א) (1) אזורית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (2) דו ־אזורית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (3) כלל ארצית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ב) תחנה משנית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ג) קו קישור אלחוטי זמני לתחנה
 (1) אזורי —

 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (2) בין־אזורי —
 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (ד) תתנה או תחנה משנית המעבירות
 נתונים של צד שלישי• (להלן — הל
 קוח) לפי היתר מיוחד מאת המנהל —
 (1) כשהתחנה מעבירה נתונים של

 לקוח אחד

ן התשמ״ד, 1.6.1984 ו ת 4641, א׳ בסי ו נ ק ת  קובץ ה



פעלת  תחנה שאינה מו
 (רשיון אחזקה)
ה בשקלים ר ג א  י ה

פעלת ה מו  תחנ
 (רשיון הפעלה)
ה האגרה בשקלים נ ח ת ג ה  סו

 (2) כשהתחנה מעבירה נתונים של 150% מהאגרה 150% מהאגרה
 שני לקוחות הבסיסית הבסיסית

 (3) כשהתחנה מעבירה נתונים של 190% מהאגרה 190% מהאגרה
 שלושה לקוהות הבסיסית הבסיסית

 (4) כשהתחנה מעבירה נתונים .של 190% מהאגרה 190% מהאגרה
 ארבעת לקוחות או יותר הבסיסית בתוס הבסיסית בתום־

 פת 20% מהאגרה פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין הבסיסית בגין

 כל לקות שימעל כל לקוח שמעל
 לשלושה יי לשלושה

6,481,000 
1,947,000 

13,030,000 
3,931,000 

2,255,000 
5,842,000 

1,623,000 
488,000 

812,000 
246,000 

1,623,000 
488,000 

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן—האגרה

 הבסיסית)

6,481,000 
1,947,000 

13,030,000 
3,931,000 

2,255,000 
5,842,000 

1,623,000 
488,000 

812,000 
246,000 

1,623,000 
488,000 

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תתנה
 (להלן—האגרה

 הבסיסית)

 38. תחנה להפצת נתונים במהירות של 9600
 סיביות לשניה, לכל קבוצה של 200 מקלטים

 או הלק מתם —
 (א) (1) אזורית —

 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (2) דו־אזורית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (3) כלל ארצית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ב) תהנה משנית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 . המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ג) קו קישור אלחוטי זמני לתחנה
 (1) אזורי —

 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (2) בין אזורי —
 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (ד) תחנה או תחנה משנית המעבירות
 נתונים של צד שלישי (להלן — הל
 קוח) לפי היתר מיוחד מאת המנהל —
 (1) כשהתחנה׳ מעבירה נתונים של

 לקוח אחד

ת 4641, א׳ בסיון התשמ״ד, 1.6.1984 1671 ו נ ק ת  קובץ ה



ת ל ע פ ו ה שאינה מ  תחנ
 (רשיון אחזקה)
 האגרה בשקלים

פעלת ה מו נ ח  ת
 (רשיון הפעלה)
ה האגרה בשקלים נ ח ת  סוג ה

 (2) כשהתחנה מעבירה נתונים של 150% מהאגרה 150% מהאגרה
 שני לקוחות הבסיסית הבסיסית

 (3) כשהתחנה מעבירה נתונים של 190% מהאגרה 190% מהאגרה
 שלושה לקוחות הבסיסית הבסיסית

 (4) כשהתחנה מעבירה נתונים של 190% מהאגרה ,190% מהאגרה
 ארבעה לקוחות או יותר הבסיסית בתוס הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין הבסיסית בגין

 כל לקוח שמעל כל לקוח שמעל
 לשלושה לשלושה

7,490,000 
2,250,000 

15,057,000 
4,542,000 

5,277,000 
6,723,000 

1,875,000 
565,000 

941,000 
283,000 

1,875,000 
565,000 

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן — האגרה

 הבסיסית)

7,490,000 
2,250,000 

15,057,000 
4,542,000 

5,277,000 
6,723,000 

1,875,000 
565,000 

941,000 
283,000 

1,875,000 
565,000 

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה
 (להלן — האגרה

 הבסיסית)

 39. תחנה להפצת נתונים במהירות של 14,400—
 16,600 סיביות לשניה, לכל קבוצה של 200

 מקלטים או חלק מהם —
 (א) (1) אזורית —

 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (2) דו־אזורית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (3) כלל ארצית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07,00

 (ב) תחנה משנית —
 המופעלת בין השעות 07.00—19.00
 המופעלת בין השעות 19.00—07.00

 (ג) קו קישור אלחוטי זמני לתחנה
 (1.) אזורי —

 המופעל בין השעות 07.00—19.00
- המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (2) בין־אזורי —
 המופעל בין השעות 07.00—19.00
 המופעל בין השעות 19.00—07.00

 (ד) תחנה או תחנה משנית המעבירות
 נתונים של צד שלישי (להלן — הל
 קוח) לפי היתר מיוחד פאת המנהל —
 (1) כשהתחנה מעבירה נתונים של

 לקוח אחד

ן התשמ״ד, 1.6.1984 מ ס ת 4641, א׳ י ו נ ק ת  1672 קובץ ה



ת ל ע פ ו ה שאינה מ  תחנ
 (רשיון אחזקה)
 האגרה בשקלים

פעלת ה מו  תחנ
 (רשיון הפעלה)
ה האגרה בשקלים נ ח ת ג ה ו  ס

 (2) כשהתחנה מעבירה נתונים של 150% מהאגרה 150% מהאגרה
 שני לקוחות הבסיסית הבסיסית

 (3) כשהתחנה מעבירה נתונים של 190% מהאגרה 190% מהאגדה
 שלושה לקוחות הבסיסית הבסיסית

 (4) כשהתחנה מעבירה נתונים של 190% מהאגרה 190% מהאגרה
 ארבעה לקוחות או יותר הבסיסית בתוס הבסיסית בתוס

 פת 20% מהאגרה פת 20% מהאגרה
 הבסיסית בגין הבסיסית בגין

 כל לקוח שמעל כל לקוח: שמעל
 לשלושה לשלושה

 . מקלט להפצת נתונים —
 המופעל בין השעות 07.00—19.00 14,410 14,410
 המופעל בין השעות 19.00—07.00 4,330 14,330

י ר ו צ נ ם מ ה ר ב  א
 המנהל הכללי בפועל
 של משרד התקשורת

ה באייר התשמ״ד (27 במאי 1984) ״ ב | 
מ 422—3) ח " 

 תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר) (תיקון מס׳ 5),
 התשמ״ד—1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב—
, 2  1972 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק־יםוד: משק המדינה

 אני מתקין תקנות אלה:

ת פ ס ו , אחרי תקנה 4 יבוא: ה  1. בתקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר), התש״ם—1980 3
ה 4א  תקנ

 ׳׳הצמדה 4א. (א) שיעורי האגרה שבתוספת ישתנו ב־1 ביוני 1ב־1 בדצמבר

 של כל שגה (להלן — יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש
 ן לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו —
 ו ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה;
 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום

 ההעלאה;
 ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום

 ההעלאה הקודם.
וסח חדש 25, עמי 306, ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

 2 יפ׳״ח התשל״ה, עמ׳ 206; י״פ התשל״ו, עמי 574.
 3 ק״ת התש׳׳ם, עמ׳ 832; התשמ״ד, עמי 840.

ן התשמ״ד, 1.6.1984 1673 ו ת 4641, א׳ בסי ו  קובץ התקנ



 :;,/•״ (ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פרטים 1 עד 40
 בתוספת כפי שהיא עקב האמור בתקנת משנה (א).״

ר בתקנה 1, לענין ההעלאה ב־1 ביוני 1984 יהיה המדד היסודי האמו י 2." עיל אף, ב ע » ת ו א ר ו  ה

 המדד שפורסם בחודש ינואר 1984,

 י״ט באייר־1 •התשמ״ד (21 במאי 1984)
, • י ( 3 — 4 2 7  (הה 1

י צ פ ו ר י כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 הודעת סדר הדין(פיצויים בשל מעצר או מאסר)״ התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 (ג) לתקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר),
 התשמ״ב—11982(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומים 1. בשל עליה במדד המחירים לצרכן, נוסחו של חלק (ב) לתוספת לתקנות הוא מיום

 הסכומים המרביים בשקלים

 בית משפט
 העליון

25,300 

50,600 

 35,400״

 בית משפט
 מחוזי

50,600 

15,200 

30,400 

20,300 

 בית משפט
 שלום

25,300 

7,600 

 כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) כדלקמן:

 ״(ב) בעד שכר טרחה של עורך דין:

 1) לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה
 ראשונה בבית המשפט, וישיבת בית

 המשפט שנועדה להארכת מעצר

 2) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה

 3) טיפול בבית משפט שלערעור כולל
 ישיבה ראשונה בבית משפט, אם ראה
 בית המשפט שהיה בערעור קושי
 מיוחד אז שהצריך פעולות הכנה
 מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה
 שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית

 המשפט

 4) טיפול בערעור שבו לא קבע בית
 , המשפט כאמור בפסקה (3), כולל

 ישיבה ראשונה בבית המשפט

ם ק ל ו ג מ ן י י  ח
 ממלא מקום המנהל הכללי

 של משרד המשפטים

 י״ט באייר התשמ״ד (21 במאי 1984)
 (חמ 1421—3)

 1 ק״׳ת התשמ״ב, עמי 1266א.

ן התשמ״ד, 1,6.1984 מ ס ת 4641, א׳ ב ו נ ק ת  1674 קובץ ה
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