
 רשומות

 קובץ התקנות
4 12 ביולי 1984 6 6  י״ב בתמוז התשמ׳יד 5

 עמוד

 תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון מם׳ 3), התשמ״ד—1984 . . . 1950

 צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור מהיטל במכירת ניירות ערך), התשמ״ד—1984 י . 1953

 צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור חלקי מהיטל במכירת בגויות חוב שהנפיקה המדינה),
 התשמ׳׳ד—1984 . י 1954

 תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בפרקליטות המדינה) (ביטול), התשמ״ד— י
 1984 . . . . י . . . . . . . 1954

 תקנות שעת תידומ (שירותי עבודה היוניים בשירות המדינה) (ביטול), התשמ״ד—1984 1954

 תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים) (תיקון), התשמ״ד—1984 . 1955

 תקנות הענקות; לחיילים ולבני משפתותיהם (תיקון), ד,תשמ״ד~1984 . . . 1955

 הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד—1984 . 1956



 תקנות הנוטריונים (שכר שירותים)(תיקון מס׳ 3), התשמ״ד-984ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, התשל״ו—1976 !, ושאר הסמכויות
 שהוענקו לי כדין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט—1978 2 (להלן — התקנות העיק
 ריות) במקום תקנה 1 יבוא:

 ״שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון

 שכר בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה
 למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

ר ב׳  טו

 השכר בשקלים

1300 

660 

660 

660 

660 
260 

260 
130 

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

ר א׳  טו

 השירות

 אימות חתימה —

 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת
 (ג) אישור שהחותם על מסמך •כשם. הזולת
 היה מוסמך לכך, •לכל חתימה בנוסף לשכר

 לפי פסקאות (א) או(ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על
 מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף
 לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל

 העתק כאמור

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך —
 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צי
 לומי אחד, לכל אישור נוסף לאישור

 הראשון —
 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור
 באמצעות נייר פחם
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 4. אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא
 הודפס •בד !בבד עם המקור באמצעות נייר

 פחם

ה 1 נ ק ת ת פ ל ח  ה

, עמי 196.  1 ס״ח התשל״ו
 2 ק״ת התשקי״ט, עמ׳ 196; התשמ״ד, עמ׳ 653 ועמי

ז התשמ״ד, 12.7.1984 ת 4665, י״ב בתמו ו נ ק ת ז ה ב ו  1950 ק



ר ב׳  טו

 השכר בשקלים

ר אי  טו

 השירות

2000 

1300 

660 

 הסכום שנקבע לפעו
 לה בתעריף המינימלי

 של לשכת עורכי
 הדין ובאין קביעה

 כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה
 הדומה לה ביותר,

 ובאין קביעה כזו —
2380 

 הסכום שנקבע לבי
 צוע הפעולה לפי

 פסקה (א) בתוספת
 השכר שנקבע לענין

 פריט 1

660 

1300 

1600 
790 

660 

10,400 

 5. (א) אישור נכונות של תרגום —
 (1) עד מאד, המלים הראשונות

 !בתרגום
 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק

 מהם

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד
 לאותו תרגום, לכל אישור נוסף לאישור

 הראשון

 6. (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת
 בו כא.מור בסעיף 7(9) לחוק, לרבות פעולה
 בדבר צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק

 והירושה, התשכ״ה—1965

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א)
 אגב אימות חתימה של צד למסמך

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור
 בפסקאות (א) או(ב) במסמך פלוני ובעותק
 נוסף ממנו, לכל עותק נוסף שנעשתה בו

 הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים

 8. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה
 או בדרך אחרת —

 (א) למצהיר הראשון
 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד
 לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף

 9. •העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת
 !הצורך —

 (א) אם !הסכום שעליו נדרש לערוך את
 ההעדה אינו עולה על 1,100,000 שקלים

ז התשמ״ד, 12.7.1984 1951 ת 4665, י״ב בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



׳ ר נ  טו

 השכר בשקלימ

ר א׳  טו

 השירות

21,000 

 הסכום שנקבע לפעו
י מל י נ י  לה בתעריף מ

 של לשכת עורכי
 הדין, ובאין קביעה
 כאמור — הסכום

 שנקבע בו לפעולה
 הדומה לד. ביותר,

 ובאין קביעה זו —
2380 

5,000 

1,500 

 (ב) עלה הסכום האמור על 1,100,000
 שקלים

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של
 הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות
 לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות

 אלה

 (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לע
 שותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטר
 יון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
- למעט פעולה  השירות לתתו במקום איחר -
 שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו — בנוסף
 לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 10, לפי הענק,
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון
 למקום מתן השירות וחזרה — יהא מספר

 הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או ׳לחלק ממנה
 מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שחבו

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או
 לחלק ממנה

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו
 מקום, בעת ובעונה אחת, על ידי מספר בני
 אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
 מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א)
 בחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.״
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ה 4 2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: נ ק ת ת פ ל ח  ה

 4. (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב
 השכר, יוגדל ב־15 בינואר, ב־15 באפריל, ב־15 ביולי וב־ 15 באוקטובר
 של כל שנה (להלן — יום השיגוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש

 לעומת המדד היסודי.

 ״הצמדה

ז התשמ״ד, 12.7.1984 ת 4665, י״ב בתמו ו נ ק ת ץ ה נ ו  1952 ק



 (ב) בתקנה זו —
 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה •המר

 כזית לסטטיסטיקה;
 ״!המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה •לפני יום

 השינוי;
 ״המדד היסודי״ — לגבי השינוי שב־15 באוקטובר 1984—
 המדד שפורסם ב־15 באוגוסט 1984, ולגבי כל יום שינוי
 שלאחריו — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי

 הקודם.

 (ג) (1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל כך: אם הוא פחות
 ממאה שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה
 שקלים; אם הוא יותר ממאה שקלים, אך פחות מאלף שקלים,
 יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים; אם
 הוא יותר מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של מאה שקלים. סכום שניתן לעגלו כאמור כלפי מעלה או

 כלפי מטה — יעוגל כלפי מעלה.
 (2) היה הסכום ׳המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 100,000 שקלים, וסכום של 50,000

 שקלים יעוגל כלפי מעלה.
 (3) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות
 הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור

 בתקנות משנה(א) עד(ג).״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בתמוז התשמ״ד (15 ביולי 1984).

 ד׳ בתמוז התשמ״ד (4 ביולי 1984) מ ש ה נ ס י ם
 >חמ 3-1216) שר המשפטים

 צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור מהיטל במכירת ניירות ערך),
 התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(5) לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב—1982 1
 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. מכירת נייר ערך ישראלי פטורה מן ההיטל לפי פרק א׳ לחוק. פטור

 2. תחולתו של צו זה לגבי מכירות שבוצעו ביום ט״ז בתמוז התשמ״ד (16 ביולי תיוולד•
 1984) ואילך.

 ו

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  י׳ בתמוז התשמ״ד (10 ביולי 1984) י
< שר האוצר 3 ־~ 1 6 0 מ 2 ח ) 

 1 ס״וז התשמ״ב, יעמ׳ 180.

ז מתשמ׳׳ד, 12.7.1984 1953 ת 4665, י״ב בתמו ו נ ק ת בץ ה  קו



 צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור חלקי מהיטל במכירת אגרות חוג
 שהנפיקה המדינה), התשמ״ד--1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(3) ו־(5) לחוק למימון מבצע שלום הגליל,
 התשמ״ב—11982 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ר 1. מכירת אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה שהנפיקה מדינת ישראל תהא פטורה ו ט  פ

 ממחצית ההיטל לפי סעיף 2 לחוק.

 "ייייי׳ 2. תחולתו של צו זה לגבי מכירות שבוצעו ביום כ״ב באייר התשמ״ד (24 במאי
 1984) ולאחריו.

ד ג ר ו א ־ ן ה ל כ א ג  א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984) י
 >חמ 3-1602) שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 180.

 תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בפרקליטות המדינה)
 (ביטול), התשמי׳ד-984ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948 !,
 אני מתקין תקנות אלה:

 יי״יי 1. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בפרקליטות המדינה), התשמ״ד—
—בטלות. 21984 

ם י ס ה נ ש  ה׳ בתמוז התשמ״ד (5 ביולי 1984) מ
) שר המשפטים 3 ־־ 1 9 מ 2 ח ) 

ם׳ אי, עמי 1.  1 ע״ר התש״ח, תו
 2 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 1436.

 תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות המדינה)(ביטול),
 התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948
 אני מתקין תקנות אלה:

—  1. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות המדינה), התשמ״ד—1984 2
 בטלות.

 ה׳ בתמוז התשמ״ד (5 ביולי 1984)
 (חמ 192—3)

׳ אי, ע«׳ 1. פ  1 ע״ר התש״ח, תו
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1764.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ז התשמ״ד, 12.7.1984 ת 4665, י״ב בתמו ו נ ק ת  1954 קובץ ה



 תקנות הביטוח הלאומי(מתן שירותים מיוחדים לנכים)(תיק1ן),
 התשמ״ד- 984 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127 כה(א)(3) ו־242 לחוק הביטות מלאומי [נוסח
 משולב], התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה!והרווחה של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה:

ן תקנד, 1  1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים), התשיל״ט— תיקו
(להלן — התקנות העיקריות) — 21978 

 (1) ,בהגדרת ״קיצבת יחיד מלאה״, המלים ״כשהיא מעודכנת לפי סעיף
 קטן(ד)״ — יימחקו;

 (2) בהגדרת ״פעולות יומיום״, !במקום ״הגיינה אישית ורחצה, וניידות
 עצמית בבית״ יבוא ״שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית״.

 2. בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, במקום ״75%״ יבוא ״60%״. תיקיו תקני׳ 2

ה 4 נ ק ן ת קו ח תי ו ט י ג ) י מ ו א ל  3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״כמשמעותה בתקנות הביטוח ה
 עקרת בית בביטוח נכות), התשל״ו—1976״ יבוא ״כמשמעותה בסעיף 127כא לחוק״

 ובמקום ״למחצית סכום הקיצבה״ יבוא ״ל־60% מסכום הקיצבה״.

ה 8 נ ק ן ת קו  4. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, אתרי תקנת משנה(ב) יבוא: תי

 ״(ג) נוצרו עובדות חדשות; שלדעת המוסד יש בהן כדי להגדיל את שיעור
 הקיצבה המיוחדת, רשאי המוסד להחליט בענין הזכאות מחדש, אף אם טרם חלפו

 ששה חדשים מיום החלטת פקיד התביעות.״

n , י ! תקנ קו  5. בתקנה 11 לתקנות ׳העיקריות, במקום ״בתום תשעים יום מיום הגשת״ יבוא ״ב־1 תי
 בחודש שבו הוגשה״, והמלים ״כמשמעותו ובסעיף 127כא לחוק״ — יימחקו.

ן ז ו  כ״ו בסמן התשמ״ד (26 ביוני 1984) א ה ר ו ן א
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 7 5 מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשמ״ג, עמ׳ 154¡ התשמ״ד, עמ׳ 56.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 83; התש״ם, עמי 1315.

 תקנות הענקות לחיילים ולבני משפחותיהם (תיקון), התשמ״ד-984ן

 •בתוקף סמכותי לפי סעיף 40(ב1)(2) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),
 תתש״ט—1949 י, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

ה 4 נ ק ! ת קו  1. בתקנה 4 לתקנות הענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, התש״ל—1970 2 — תי

 (1) הסיפה ׳המתחילה במלים ״לענין זד.״ — תימחק;

 1 ס״וז התש״ט, עמ׳ 13; התש״קי, עמי 121.
, עמי 2180; התשמ״ג, עמי 1069.  2 ק״ת התש״?,

ז התשמ״ד, 12.7.1984 1955 ת 4665, י״ב בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



 (2) האמור בתקנה יסומן(א), ואחריו יבוא.:

 ״(ב) משתלמת הענקה בעד ארבעה ילדים או יותר, יוגדל שיעור ההענקה
 בעד הילד השלישי הקבוע בתקנת משנה(א) ב־* נקודת קיצבה.

 (ג) לענין תקנה זו, ״נקודת קיצבה״ — כמשמעותה בסעיף 33א לפקודת
.״  מס הכנסה 3

 2. •תחילתן של תקנות אלה •בא׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984).

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 ב׳ בתמוז התשמ״ד (2 ביולי 1984)
 (תמ 1372—3)

וסת חדש 6, עמי 120. ת ישראל, נ נ י מדי נ  3 די

 הודאות בנק ישראל (ויגית על גרעונות גמילות)(תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 / ולאחר
 התייעצות עם הועדה, אני מורה לאמור:

ן סעיף 3 1. בסעיף 3(ב) להוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), התש״ם—980! 2 קו  תי

 (להלן — ההוראות העיקריות), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) עלה גרעון הנזילות של מוסד בנקאי בשבוע מסויימ, לגבי כל סוג
 של נכסים נזילים המפורטים בפסקאות (4) עד (5) שבסעיף 2 להוראות
 העיקריות — על 5% מנזילות החובה שלו, ולגבי כל אחד מסוגי הנכסים
 ׳]־.נזילים האחרים המפורטים בסעיף 2 האמור — על 20% מנזילות החובה
 שלו (להלן — גדעון חורג), לא יובא בחשבון הגרעון החורג בחישוב
 הגחעון הממוצע בתקופת המיצוע; ׳המוסד ׳הבנקאי ישלם ריבית לבנק

 ישראל לאותו שבוע על סכום הגרעון הממוצע בתוספת הגרעון החורג.״

 2. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ב בתמוז התשמ״ד(12 ביולי 1984).

ה מ נ ד ל ב ו ם ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984)

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 884; התשמ״ד, עמ׳ 774.
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