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 תקנות הסיוע המשפטי(תיקון}, התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־7 לחוק הסיוע ־משפטי, התשל״ב—1972 לאחר
 התייעצות עם שר האוצר, עם שר העבודה והרווחה ועם לשכת עורכי הדין, ובאישור

 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג—21973 (להלן התקנות העיקריות),
 במקום תקנות משנה (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) בתקנה זו —

 ״גימלה להבטחת הכנסה״ — גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א—1980 י•;

 ״הכנסה״ — הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה *, למעט קיצבות ילדים לפי
 סעיף 105 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 י• (להלן —
 קיצבות ילדים) והענקות לחיילים או לבני משפחותיהם לפי סעיף 40(ב) לחוק
 החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט—1949 6 (להלן — הענקות

 קי״ץ); ^
י ב ל ו ש  ״שכר ממוצע במשקי׳ — כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח מ

 התשכ״ח—1968 יי.

 (ב) שירות יינתן למבקש, שאינו חבר־בני־אדם, ואין לו רכוש הניתן למימוש
 או שבשלו יוכל ליטול הלוואה, והוכיח אהת מאלה:

 (1) הוא מקבל גימלה להבטחת הכנסה, או — אם הוא סמוך על שולחן
 ראש המשפחה — כי ראש המשפחה מקבל גימלה להבטחת הכנסה;

 (2) אם אינו מקבל גימלה להבטחת הכנסה — הכנסתו לחודש אינה עולה
 על 40% מהשכר הממוצע במשק בצירוף קיצבות ילדים והענקות קי״ץ
 הניתנות למשפחה בת אותו מספר נפשות הסמוכות על שולחנו של ראש
 המשפחה (בפסקה זו — הכנסת היסוד) בתוספת עשרים וחמישה אחוזים

 מהכנסת היסוד כשמצורפים לה קיצבות ילדים והענקות קי״ץ.

 (ג) על אף האמור!בתקנת משנה (ב), יהא מבקש יחיד או מבקש אשר רק •אדם
 אחד נוסף סמוך על שולחנו, זכאי לשירות אם הכנסתו לחודש אינה עולה על
 45% מהשכר הממוצע במשק בצירוף קיצבות ילדים והענקות קי״ץ הניתנות
 למשפחה בת שלוש נפשות (בתקנת משנה זו — הכנסת היסוד), בתוספת עשרים
 וחמישה אחוזים מהכנסת היסוד כשמצורפים לה קיצבות הילדים והענקות קי״ץ.״

 בתוספת השניה לתקנות העיקריות, במקום סעיף 4 יבוא :

 ״4. (א) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה ישתנו ארבע פעמים
 בשנה לפי שיעור עליית המדד כלהלן:

 (1) ב־1 באפריל של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש פברואר
 של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בהודש נובמבר שקדם לו;

 1 ס״ח התשל״ב, «מ׳ 95.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 2048; התשמ״א, עמ׳ 1196.

 3 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 30.
וסח חדש 6, עמי 120. ת ישראל, נ נ  4 דיני מדי

 5 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשל״ג, עמי 142; התשמ״ד, עמי 56.
 6 ע״ר התש״ט, עמי 13; ס״ח התש״ל, עמ׳ 121.

ה 2 נ ק  יויקון ה

ת פ ס ו ת  תיקוו ה
 השניה
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 (2) ב־1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש מאי של
 אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו;

 (3) ב־1 באוקטובר של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש
 אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;
 (4) ב־1. בינואר של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר
 של השנה שקדמה לה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

 (ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה שקלים;
 סכום של 50 שקלים יעוגל כלפי מעלה.

 .(ג) בסעיף זה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה.

 (ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על שיעור
 עליית המדד לענין סעיף זה, וכן את נוסח התוספות הראשונה והשניה כפי שהשתנו

 עקב האמור לעיל.״

 '3. על אף האמור •בתקנה 2 יחול השינוי הראשון של הסכומים הנקובים בתוספות הוראת מעבר
 הראשונה והשניה, ב־1 באוגוסט 1984 לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש יוני

 שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר •המשפטים

 כ״ה בתמוז התשמ״ד (25 ביולי 1984)
 (חמ 237־-3)

ז 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ס ערך מוסף (רישום)(תיקון מס׳ 2), ה ות מ  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52, 65 ו־145. לחוק מס ערך מוסף, •התשל״ו—
 1975 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל״ו—1976 2, במקום תקנת משנה
 (א) יבוא :

 ״(א) חייב •במס יירשם על ידי מילוי כל הפרטים בטופס רישום שקבע המנהל
 וימציאו —

 (1) אם הוא עוסק — ביד אישית, או באמצעות רואה חשבון, עורך דין,
 יועץ מם, פקיד ברית הפיקוח כאמור בסעיף 72 לחוק, או מנהל חשבונות
 שלו לאותו •משרד •מס ערך מוסף מהמפורטים בתוספת, שהוא הקרוב

 ביותר למקום עסקו;
 (2) אם הוא מל כ״ ר או מוסד כספי — ביד או בדואר רשום למוקד מם

 ערך מוסף, אגף המכס ומע״מ: רח׳ אגרון 32, ירושלים 91002.

ד ג ר ו א ־ ן ה ל כ א ג  ט״ז בתמוז התשמ״ד (16 ביולי 1984) י
) שר האוצר 3 ־ ־ 9 8 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח התשל׳׳ו, ע8י׳ 52.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 946; התשמ״ד, עמי 1910.
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ס ערך מוסף (תיקון מס׳ 6), התשמ״ד-1984  תקנות מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 13, 34, 44 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—
 11975 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3(א)(1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו—1976 2 (להלן — התקנות
 העיקריות) —

 (1) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא ״או מענק לפי חוק לעידוד השקעות
 הון בחקלאות, התשמ״א—1980« 8 ;

 (2) בפסקת משנה (ה), בסופה יבוא ״או משרד החקלאות״.

 תיקו! תקני׳ 9א 2. בתקנה 9א לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), הסיפה המתחילה במלים ״ובלבד שהטובין״ —
 תימחק;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג) (1) טובין המסתווגים לפי פרט 207 לתעריף והמיובאים שלא

 לצמיתות יהיו פטורים מחלק מסכום המס שהיו חייבים בתשלומי 9
 במועד החיוב כאמור בסעיף 26(א) לחוק אלמלא הפטור
 האמור, בשיעור המפורט להלן בהתאם לאורך התקופה שאושרה

 להימצאמ בישראל —
 כשהתקופה עד חצי שנה 90%
 כשהתקופה עד שנה 80%
 כשהתקופה עד שנה וחצי 70%
 כשהתקופה עד שנתיים 60%
 כשהתקופה עד שנתיים וחצי 50%
 כשהתקופה עד שלוש שנים 40%
 כשהתקופה עד שלוש וחצי שנים 30%
 כשהתקופה עד ארבע שנים 20%
 כשהתקופה עד ארבע וחצי שנים 10%

 (2) לצורך תקנת משנה זו חלק של חצי שנה ייחשב חצי שנה.״

¡ 3. בתקנה 12א(ב) לתקנות העיקריות — ״ ה 2 נ ק  תיקון ת

 (1) אחרי ״של המנהל״ יבוא ״אחת מאלה:
 (1) כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא כלי שיט, כלי טיס או כלי
 קיבול במשמע אמנת מכס בדבר כלי קיבול ופרוטוקול החתימה

 (כתבי אמנה 677, כרך 17, עמ׳ 407);״

 (2) הסיפה המתחילה במלים ״כי מטרת״ תסומן ״(2)״.

ת מקני. 5! 4. במקום תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא: פ ל ח  ה

ת 15. עוסק לא יהא רשאי לנכות מס תשומות על רכישת דירת מגוריו מו  ׳׳מס תשו

ם או על בנייתה, כולה או מקצתה, ולא את מס התשומות על השירותים י י י ג ת מ י , י  ב

 שקיבל לצורך רכישתה או בנייתה אם הדירה משמשת או תשמש גם
 כמקום עסקו.״

, עמ׳ 52.  1 ס״ח התשל״ו
, עמ׳ 1590¡ התשמ״ד, עמי 914, 1060 (1418), 1408 ו־1926.  2 ק״ת התשל״ו
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לה ותחולה  5. (א) תחילתה, של תקנה 1 ביום כ׳׳ד בטבת התשמ״א (30 בדצמבר 1980). תחי
 (ב) תחילתה של תקנה 3 ביום ל׳ בשבט התשל״ט (27 בפברואר 1979).

 (ג) תחולתה של תקנה 4 לגבי מס תשומות הכלול בדוי׳ח תקופתי שהוגש
 לאחד פרסומן של תקנות אלה.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  י
 שר האוצר

 ט״ז בתמוז התשמ״ד (16 ביולי 1984)
 (חמ 236—3)

דלת םכום  הג
 המילווה

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ח ם המילווה), ה  צו מילווה קצר מועד (הגדלת סכו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק מילתה קצר מועד, התשמ״ד—1984 1 (להלן —
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. הסכום אשר המדינה מורשית על פי החוק •ללוות בשם המדינה מוגדל לסיכום כולל
 של 20,000 מילי,ון שקלים.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  י
 שר האוצר

 )י״א; בתמוז התשמ״ד (11 ביולי 1984)
 (חמ 1747—3)

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 69.

 פטור ממס יעל
ת חוב גרו  אי

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ׳ 9), ה ס מ ) ( ה ס נ כ ס ה מ ו מ  צו עידוד החסכון (A טו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז—1956 י1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. !הריבית המשתלמת על איגרות החוב הנקובות להלן תהיה פטורה מן המס המוטל
 על הכנסה חוץ מן המס שחבר־בני־אדם חייב לנכותו לפי הוראות 161 לפקודת מס

:  הכנסה 2
 (1) איגרות הוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 320 מליון שקלים (סדרה 122) ו־1,100 מליון

 שקלים (סדרה 122 א׳), שהנפיק בנק לאומי לפיתוח התעשיה בע׳׳מ;

 (2) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 1,000 מליון שקלים (סדרה 148) ו־500
 מליון שקלים (סדרה 148א׳) שהנפיק בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע׳׳מ;

 (3) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 100 מליון שקלים (סדרה 49), שהנפיקה

 תמורה, חברה להנפקות של בנק הפועלים בע״מ.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  י
 שר האוצר

 ט״ו בתמוז התשמ״ד (15 ביולי 1984)
 (חמ 125—3)

, עמי 159.  1 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו
וסח חדש 6, עמ׳ 120. ת ישראל, נ נ י מדי נ  2 די
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9 ו 8 4 - ר ממס המנסה)(מסי 10), החשמ״ ד ו ס מ ) ן מ ס ח  צו עידוד ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  וערבות למילוות, התשט״ז—1956 נ

י 1. הריבית המשתלמת על איגרות החוב הנקובות להלן תהיה פטורה מן המס המוטל t ע ־ י ־ י ט  פ

גרות הוב , , ,  אי

 על הכנסה חוץ מן המס שהבר־בני־אדם חייב לנכותו לפי הוראות 161 לפקודת מס
:  הכנסה 2

 (1) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המהירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 1,000 מליון שקלים (סדרה 153) שהנפיק

 בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע״מ;
 (2) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המהירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, ,בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 154) שהנפיק

 בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע״מ; ^

 (3) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 1,000 מליון שקלים (סדרה 127) שהנפיק

 בנק לאומי לפיתוח התעשיה בע״מ;

 (4) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, סכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 128) שהנפיק בנק

 לאומי לפיתוח התעשיד, בע״מ;

 (5) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 1,200 מליון שקלים (סדרה 131) שהנפיק

 בנק לפיתוח ולמשכנתאות בע״מ;

 (6) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 1,000 מליון שקלים (סדרה 139) שהנפיקה

; מ  לאומי, חברה למימון בע״

 (7) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 140) שהנפיקה

 לאומי, חברה למימון בע״מ;

 (8) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המהירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 3,000 מליון שקלים (סדרה 138) שהנפיקה

 חברה להנפקות של בנק דיסקונט בע״מ;

, עמי 159.  1 סייח התשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו
וסת הדש 6, עמי 120. ת ישראל, נ נ  2 דיני מדי

ת 4676, ב׳ באב התשמ״ד, 31,7.1984 ו נ ק ת  2116 קובץ ה



 (9) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 2,000 מליון שקלים (סדרה 48) שהנפיקה

 תמורה, חברה להנפקות של בנק הפועלים •בע״מ;

 (10) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 100 מליון שקלים (סדרה 50) שהנפיקה

 תמורה, חברה להנפקות של בנק הפועלים בע״מ;

 (11) איגרות חוב מסוג בדירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
 הצמדה, בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 51) שהנפיקה

 תמורה, חברה להנפקות של בנק הפועלים בע״מ;

 (12) איגרות חוב מסוג ברירה הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה
 כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, או ריבית של 11% ללא
) הצמדה, בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 52) שהנפיקה | 

 תמורה, הברה להנפקות של בנק הפועלים בע״מ.

ל כ ־< ן ־ א ו ר ג ד א ג  י״ז בתמוז התשמ״ד (17 ביולי 1984) י
) שר האוצר נ ~ 1 2 מ 5 ח ) 

ס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(הוצאות אש׳׳ל בארץ)  קביעת מ
ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 6), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות),
, אני קובע לאמור :  התשל״ב—1972 ג

ן סעיף 1 קו  1. בסעיף 1 לקביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוייכות) (הוצאות אש״ל בארץ), תי
 התשמ״ג—1983 2 (להלן — הקביעה), במקום מיום ״1.2.84. ואילך״ יבוא ״1.2.84—

 31.3.84״ ובסופה יבוא:
חת ערב קר ארוחת צהריים ארו חת בו  ארו

 | ״מיום 1.4.84 ואילך 380 890 485״

! סעיף 2 קו  2. בסעיף 2 לקביעה, במקום ״מיום 1-2.84 ואילך״ יבוא ״1.2.84 —31.3.84״ ובסופה תי
 יבוא:

חת ערב קר ארוחת צמריים ארו חת בו  ארו

 ״מיום 1.4.84 ואילך 245 688 302״

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  ט״ז בתמוז התשמ״ד (16 ביולי 1984) י
 —^ שר האוצר

 1 ק״ת התשל״ב, עמי 1337; התשמ״ד, עמי 739.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 684; התשמ׳׳ד, עמי 1502.
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ס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(הוצאות אש״ ל בארץ)  קביעת מ
 (תיקון מס׳ 7), התשמ״ד-1984

ה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מםויימות),  !בתוקף סמכותי לפי תקנ
 התשל״ב—1972 אני קובע לאמור :

 תיקיו פעיר! 1. בסעיף 1 לקביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (הוצאות אש״ל בארץ),
 התשמ״ג—1983 2 (להלן — הקביעה), במקום ״מיום 1.4.84 ואילך׳ יבוא ״1.4.84—

 31.1.84״ ובסופה יבוא:
חת ערב ת צהריים ארו ח ו ר ר א ק ו  ארוחת ב

 ״מיום 1.6.84 ואילך 465 1,100 595״

! העיף 2 2. בסעיף 2 לקביעה, במקום ״מיום 1.4.84 ואילך״ יבוא ״1.4.84 — 31.5.84״ ובסופה  תיקי

 יבוא:
חת ערב ר ארוחת צהריים ארו ק ו  ארוחת ב

 ״מיום 1.6.84 ואילך 301 844 371״

ל כ. ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  ט״ז בתמוז התשמ״ד (16 ביולי 1984) י
) שר האוצר ^ ־ 1 6 מ 8 ז י ) 

 1 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 1337; התשמ״ד, עמ׳ 739.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 684; חתשמ״ד, עמי 1502 ו־2117.

)(מס׳ 7), התשמ״ד-1984 ׳ החלפת לוח ו ) מי  צו הכיסוח הלאו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 י, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 שקלים

105,463 
206,135 

 331,956״

: א ו ב י  1. במקום לוח ו׳ לחוק 2

 ״לוח ו׳
 מענק לידה
 (סעיף 94)

ו לד ו  נ-םפר הילדים שנ

 ילד אחד
 שגי ילדים שנולדו חיים בלידה אחת

 שלושה ילדים שנולדו חיים בלידה אחת

 פרט

1 
2 
3 

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה בתמוז התשמ״ד (25 ביולי 1984).

ח ו׳ ו ת ל פ ל ח  ה

לה  תחי

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 כ״ב בתמוז התשמ״ד (22 ביולי 1984)
 (חמ 184—3)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1476.
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ת הכנסה (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז־-1984 ח ט נ  תקנות ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־ 31 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א—1980 י,
 בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 9 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ״ב—1982 ־ — תיקון תקנה 9

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) לענין סעיף 7 לחוק, יהיו הסכומים הקובעים, לגבי סוגי הזכאים
 לגימלה המפורטים להלן, הסכומים המחושבים באחוזים מהשכר הממוצע
 או הסכומים המחושבים לפי מספר נקודות •הזיכוי המפורט לצידם, לפי

 הסכום הגבוה יותר:

 (1) יחיד — 33% מהשכר הממוצע או 11,25 נקודות זיכוי;

 (2) שני בגי זוג — 47% מהשכר הממוצע או 16.25 נקודות זיכוי;
 (3) שני בגי זוג שעמם ילד — 52% מהשכר הממוצע או 16.25

 נקודות זיכוי;
 (4) שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות — 57% מהשכר הממוצע
 או 16.25 נקודות זיכוי — אם האשד. אינה עובדת, או 21.25 נקודות

 זיכוי — אם האשה עובדת;

 (5) יחיד שעמו ילד, למעט אלמן או אלמנה — 47% מהשכר
 הממוצע פחות נקודת קיצבה• או 21.25 נקודות זיכוי;

 (6) יחיד שעמו שני ילדים לפחות, למעט אלמן או אלמנה —
 52% מהשכר הממוצע פחות נקודת קיצבה או 21.25 נקודות זיכוי.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), יהיו הסכומים הקובעים, לגבי
 הזכאים לגימלה בשיעור מוגדל, הסכומים המחושבים כאמור בתקנת משנה

 (ב), ובלבד שהאחוזים מהשכר •הממוצע הנקובים בה יוגדלו:

 (1) לפי פסקה (1) — ב־5%;
 (2) לפי פסקאות (2) עד (6) — ב־7.5%.״

 (3) בתקנת משנה (ג), אחרי ״תקנת משנה (ב)(1)״ יבוא ״או (ב1)(1), לפי
 העניו״.

קף תו לה ו  2. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984). תהי

 (ב) תקפה של תקנה 1(2) לתקנות אלה עד ליום י״א בתמוז התשמ״ה (30
 ביוני 1985).

ן ז ו ן א ו ר ה  כ״ב בתמוז התשמ״ד (22 ביולי 1984) א
) שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ 1 5 4 מ 3 ח ) 

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 30.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 590; התשמ״ד, עמ׳ 679 (866).
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ן 9 8 4 - ד ״ מ ש ת עת זיהום הים (השלת מסולת), ה י ות מנ  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 להוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ״ג-־
 11983 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״הועדה״ — הועדה למתן היתרים שמונתה לפי סעיף 3 לחוק ;

 ״היתר״ — היתר להטלת פסולת לים.

 2. בקשה להיתר תוגש לועדה בכתב ותכלול את הפרטים כאמור בתוספת הראשונה.

 3. (א) בנוסף על המידע הנדרש על פי תקנה 2 רשאית הועדה לדרוש ממגיש
 הבקשה מידע נוסף אם לדעתה הוא נחוץ לשש טיפול בבקשה, ובכלל זה רשאית היא

 לדרוש כי יגיש לה נתונים ותוצאות בדיקות של מוסד מחקר או גורם אחר.

ה (א) תוצג למבקש לא יאוחר מ־60 ימים מיום 1  (ב) דרישה כאמור בתקנת משנ
 הגשת הבקשה.

ך 90 ימים מיום הגשתה, ואם הוצגה דרישה לפי תו  4. (א) הועדה תחליט בבקשה.
 תקנה 3 — מיום השלמת מסירת הנדרש לפיה.

 (ב) הועדה רשאית להיעתר לבקשה, בתנאים או בלעדיהם, או לדחותה.

 (ג) יושב ראש הועדה יודיע בכתב למגיש בקשה על החלטת הועדה.

 (ד) החליטה הועדה להיענות לבקשה למתן היתר — ימציא יושב ראש הועדה
 את ההיתר למבקש בהקדם.

 5. (א) בעת הגשת בקשה להיתר או חידושו ישלם מגיש בקשה אגרה בשיעור
 13,000 שקלים, בדרך שיקבע חשב משרד הפנים.

 (ב) (1) סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב־1 בינואר, ב־1
 באפריל, ב־1 ביולי וב־1. באוקטובר של כל שנה לפי שיעור העלייה של

 המדד החדש לעומת המדד היסודי;

 (2) כל סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלם הקרוב;

 (3) בתקנה זו —

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיס־
 טיקה;

 ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם ביום י״ב באדר א׳ התשמ״ד (15
 בפברואר 1984);

 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יוט השינוי.

 6. הועדה לא תתיר הטלה לים של החמרים המפורטים בתוספת השניה אלא אם כן
 נתקיימה לדעתה אחת מהדרישות הבאות:

 בקשה להיתר

 השלמת הבקשה

 החלטה בבקשה

 אגרת בקשה

 המרים אסורים
 להטלה

 1 ט״ח התשמ״ג, עמי 110.
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 (1) החומר נהפך במהירות לבלתי מזיק בתהליך פיסיקלי, כימי או ביולוגי
 בים ואינו הופך אורגניזמים ימיים אכילים לבלתי אכילים, לבלתי ערבים

 לחך או למסוכנים לבריאות האדם או לבריאות בעלי חיים;

 (2) ההטלה של כמות מסויימת של החומר דרושה כדי למנוע מצב חירום
 שיש בו סכנה ממשית לבריאות האדם ולא קיימת דרך אחרת למניעתה.

 7. הועדה רשאית להתיר הטלה לים של —

 (1) החמרים המפורטים בתוספת. השלישית;
 (2) המרים שאינם מפורטים בתוספות השניה או השלישית.

 8. במתן היתר כאמור תשקול הועדה, בין היתר, את השיקולים המפורטים בתוספת שיקולים
י ״ ' ה ז ה מ  הרביעית. ב

 תמרים מותרים
 להטלה

 9. (א) היתר יכול שיהיה כללי או מיוחד, כמפורט להלן: סוגי היתי

 |4 (1) היתר כללי יינתן להטלת המרים שאינם מפורטים בתוספות השניה או
 י •השלישית; היתר כללי יכול שלא להיות מוגבל בזמן;

 (2) היתר מיוחד יינתן להטלת המרים המפורטים בתוספת השלישית;
 היתר מיוחד יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

 (ב) במקרה חירום, כאשר קיימת סכנה לחיי בני אדם, רשאית הועדה לתת היתר
 חירום אף בםטיה מהוראות אלה.

 10. ההיתר יכלול, בין השאר, הוראות בענינים הבאים: הוראות בהיתר

 (1) מהות וכמות החומר שמותר להטילו;
 (2) אופן האריזה, אם ישנה, בעת ההטלה;

 (3) שיטת ההטלה;

 (4) אתר ההטלה ומועדה;
 (5) שיטת ההעמסה והטעינה של החומר;.

 (6) נתחב כלי השיט או כלי הטיס המוביל את החומר לאתר ההטלה;

 (7) אמצעים מיוחדים שיש לנקוט בנוגע להעמסה, להובלה ולהטלה.

 ^^11. (א) הועדה רשאית לכלול בהיתר דרישה לבצע ניטור לבחינת ההשפעות הסבי־ ניטור
ת ותבריאותיות של ההטלה בהתאם לתכנית ניטור שיגיש המבקש לפי הנחיות ו י ת ב ^ 

 הועדה ושתאשר הועדה.

 (ב) תוצאות הניטור יימסרו לועדה באופן ובמועדים שיפורטו בתכנית הניטור.

 מחודש ימים לאחר ביצוע ההטלה. הטלה בהיתר 12. (א) דיווח על ביצוע הטלה, כאמור בסעיף 4 לחוק, יימסר לועדה לא יאוחר דיווח על

 (ב) הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:
 (1) מספר ההיתר ותאריך נתינתו;

 (2) שם קברניט כלי השיט או כלי הטיס, בעת ביצוע ההטלה;

 קובץ התקנות 4676, ב׳ באב התשמ״ד, 31.7,1984 2121



 (3) כמות החומר שהוטלה למעשה והמיקום המדוייק של אתר ההטלה;

 (4) הערות והסבר למקרה של ססיה מתנאי ההיתר;

 (5) פרטים נוספים שנדרשו בתנאי ההיתר.

 דיווח על הטלה 13. (א) במקרה של הטלת פסולת כאמור בסעיף 8 לחוק, ידווח הקברניט לועדה על

ם ההטלה תוך שבעה ימים מיום האירוע; דיווח כאמור יכול שיהיה גם במברק או ברדיו ו י י ' ח י י ק מ  נ

 טלפון.

 (ב) בנוסף לדיווח כאמור בתקנת משנה (א) ידווח הקברניט לועדה, תוך חודש
 מיום הגעת כלי השיט לנמל, ובכלי טיס — תוך חודש מיום הדיווח הראשון, את הפרטים

 הבאים:
 (1) העוינים המנויים בתקנה 10 ;

 (2) תיאור הנסיבות אשר חייבו את ההטלה.

 לדיווח יצורפו העתקים של רישומים נוגעים לענין מתוך יומן כלי השיט או כלי
 הטיס.

ל י׳ייוי 14. הועדה רשאית לבטל היתר שנתנה, באחת מאלה: ^  ביטו

 (1) לא נתקיימו הוראות ההיתר;

 (2) הובא לידיעת הועדה מידע, שלא היה בידיעתה בעת מתן ההיתר,
 ואשר אילו היה בידיעתה באותה עת לא !היתד. נותנת את ההיתר.

ספת ראשונה  תו
 (תקנה 2)

 הפרטים שייכללו כ2קשה להיתר

 (1) שם המבקש ומענו;

 (2) תיאור פיסיקלי וכימי של החומר המיועד להטלה —

(לרבות שם מסחרי, אם ישנו); י  (1) שם טכנ

 (2) תיאור: זיהוי, הרכב, מהות ומצב צבירה;

 (3) כמות;

 (3) (א) שם יצרן החומר או המעבד ומענו;
 (ב) תיאור ההליך שגרם ליצירת החומר;

 (4) תיאור אופן האריזה וסוג המכל של החומר בעת ההטלה;

 (5) תיאור ההטלה המוצעת —

 (1) מועד מתוכנן;
 (2) מיקום (מיקום גיאוגרפי ועומק הקרקעית);

 (6) הנימוקים להגשת הבקשה למתן היתר להטלה, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות
 אלה.

 (7) (א) שם בעל כלי השיט או כלי הטיס המיועד לבצע את ההטלה ומענו;
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 (ב) פרטי הרישום של כלי השיט או כלי הטיס —
 (1) בכלי שיט — שם כלי השיט, גמל הרישום, הסבולת והדחק בטעון;

 (2) בכלי טיס — הסוג, המספד הסידורי ומספר הרישום.

 (8) כללי:

 (1) מידע פיסיקלי, כימי וביולוגי הנוגע לאתר ההטלה שיש בו כדי להצביע על
 התאמתו לשמש אתר הטלה שמתקיימות בו הדרישות המפורטות בתוספת הרביעית;
 (2) מידע בדבר השיטה שבה המבקש סילק בעבר חומר מהסוג המיועד להטלה

 והכמויות שסולקו;

 (3) !הסבר בדבר הצורך בהטלה המוצעת ובחינת דרכים חלופיות לסילוק, טיפול
 או מיחזור של החומר, לרבות התייחסות להשפעות הסביבתיות של כל אחת מן

 החלופות;

 (4) פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות, הצפויות או החזויות,
 של ההטלה המיועדת, לרבות ההשפעה על אפשרויות גיצול משאבים ימיים חיים

 ^ ודוממים, ביצוע מחקר מדעי, ופעילויות שיט וגופש.

ת שניה פ ס ו  ת
 (תקנה 6)

 א. חמרים אסורים בהטלה לים —

 (1) תרכובות אורגגו־הלוגגיות ותרכובות העשויות ליצור חמרים כאמור בסביבה
 הימית;

 (2) תרכובות אורגנו־צורגיות ותרכובות העשויות ליצור המרים כאמור בסביבה
 הימית;

 (3) כספית ותרכובות כספית;
 (4) קדמיום ותרכובות קדמיום;

 (5) חומר פלסטי עמיד והמרים סיגטתיים עמידים אחרים, העלולים להפריע באופן
 ממשי לדיג או לשיט, להפחית את הנוחות או להפריע בשימושים חוקיים אחרים

 של הים;

 (6) נפט גלמי ופחמימנים הנגזרים משמן האדמה ותערובות המכילות אחד מהם
 ^ המוטעגים על כלי שיט או טיס לשם הטלה.

 (7) פסולת רדיואקטיבית או חומר רדיואקטיבי שתקבע הועדה;

 (8) תרכובות חומציות ובסיסיות בהרכב או בכמות העלולים לפגום באורח חמור
 באיכות מי הים;

 (9) המרים בכל מצב צבירה שהוא או במצב הי שיוצרו לשם לוחמה ביולוגית או
 כימית.

 ב. תוספת זו אינה חלה על פסולת או חמרים אחרים, כגון בוצת שפכים או חוליות
 עפר של מהפרים, המכילים כהמרים מזהמים בכמויות זעירות את החמרים הנזכרים

 בפסקאות (1) עד (6) בסעיף א כמפורט להלן:

 (1) לגבי תרכובות אורגנו' חלומיות — כמות פחותה ממאית הריכוז שהוכח כרעיל
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 לאורגניזם ימי מייצג, כפי שקבעה הועדה על סמך ניסוי שנערך בהתאם להליכים
 שאישרה;

 (2) לגבי כספית ותרכובות כספית — ריכוז קטן מ־0.75 מיליגרם לקילוגרם
 בפסולת מוצקה, וקטן מ־1.5 מיליגרם לקילוגרם בפסולת נוזלית;

 (3) לגבי קדמיזם ותרכובות קדמיום — ריכוז קטן מ ־0.6 מיליגרם לקילוגרם בפסולת
ת; לי ז ו  מוצקה, וקטן מ־3.0 מיליגרם לקילוגרם בפסולת נ

 (4) לגבי חומר פלסטי עמיד והמדים סינטטיים עמידים אחרים — חומר כתוש
 בצורה הולמת בכמות של פחות מ־4% מנפחה של הפסולת;

 (5) לגבי נפט גלמי ופחמימנים הנגזרים משמן אדמה ותערובות המכילות אותם —
 כמות המייצרת פחות מ־10.0. מיליגרם של חמרים מסיסים בהקסן נורמלי לכל

 קילוגרם של פסולת.

ת שלישית פ ס ו  ת
 (תקנות 7 ו־9(א))

 חמרים מותרים בהטלה לים בהיתר מיוחד בלבד — (

 1. (א) ארסן, עופרת, נחושת, אבץ, בריליום, כרום, ניקל, ונדיום, סלניום, אנטימון
 ותרכובותיהם;

 (ב) ציאנידים ופלואורידים;

 (ג) המרי הדברה ומוצרי לוואי שלהם, שלא פורטו בתוספת השניה;

 (ד) חמרים כימיים אורגנים סיגטתיים, שלא פורטו בתוספת השניה, העלולים
 להזיק לאורגניזמימ ימיים או לעשות אורגניזמים ימיים אכילים לבלתי ערבים לחך.

 2. תרכובות חומציות ובסיסיות שאינן כלולות בתוספת השניה, בהרכב ובכמות כפי
 שתקבע הועדה.

 3. כלי קיבול, גרוטאות מתכת ופסולת אחרת בעלת ממדים גדולים, העלולים לשקוע
 לקרקעית הים, ולהוות מכשול חמור לדיג או לשיט.

 4. המרים שאינם רעילים אך עלולים להזיק .בשל הכמויות שבהן הם מוטלים, או
 עלולים להפחית את הנוחות במידה רצינית או לסכן חיי אדם או אורגניזמים ימיים,

 או להפריע לשיט.

 5. פסולת רדיואקטיבית או חומר רדיואקטיבי שהתוספת השניה אינה חלה עליהם.

ספת רביעית  תו
 (תקנה 8)

 שיקולים למתן היתר:

 א. תכונותיו והרכבו של החומר —
ועד להטלה (כגון: לשנה);  (1) הכמות הכוללת וההרכבים הממוצעים של החומר המי

 (2) צורה (כגון: מוצק, בוצה, נוזל או גאזים);

 (3) תכונות: פיסיקליות (כגון: מסיסית וצפיפות), כימיות וביוכימיות (כגון:
 צריכת חמצן, נוטריאנטים) וביולוגיות (כגון: מציאותם של נגיפים, בקטריות,

 שמרים, טפילים);
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 (4) רעילות;

 (5) עמידות : פיסיקלית, כימית וביולוגית;

 (6) צבירה, וביוטרנספורמציה בתמרים ביולוגיים ובמשקעים;

 (7) רגישות לשינויים פיסיקליים, כימיים וביולוגיים, והגבה בסביבה המימית עם
ם;  המרים אורגניים ואי־אורגניים מומסי

 (8) הסתברות ליצירת אילוצים או שינויים המפחיתים את אפשרות השיווק של
 אוצרות ים (דגים, רכיכות וכר).

 ב. תכונתו של אתר ההטלה ואופן ההנחה —

 1. המיקום (כגון: הקואורדינטות של שטח ההטלה, העומק והמרחק מן החוף),
: שטחי :הנאה, שטחים להטלת ביצי דגים, ן  המיקום ביחס לשטחים אחרים (כגו

 בריכות לדגיגים ושטחי דיג ומקורות הניתנים לניצול);

 2. קצב הסילוק בתקופה מסוימת (כגון: הכמות ליום, לשבוע, לחודש);

 3. שיטות האריזה וההמבלה, אם ישנן;

 4. מהילה ראשונית שתושג באופן השחרור המוצע, במיוחד: מהירות כלי השיט;

: השפעותיהם של הזרמים, הגיאות והשפל והרוחות על ן ו  5. אופי הפיזור (כג
 הסעה אופקית וערבוב אנכי);

 6. תכונות המים (כגון: טמפרטורה, pH, מליחות, ריבוד, מדדי החמצן לזיהום
 מומס (DO), צריכת חמצן כימי (COD), צריכת חמצן ביוכימי (BOD), חנקן המצוי
 בצורה אורגנית ומינרלית, לרבות אמוניה, חומר מרחף, חמרים מזינים אחרים ופו

 ריות);
 7. מאפייני הקרקעית (כגון: טופוגרפיה, מאפיינים גיאוכימיים וגיאולוגיים ופוריות

 ביולוגית);

 8. מציאותן והשפעותיה ן של הטלות אחרות שנעשו בשטח ההטלה (כגון: רמות
 רקע של מתכות כבדות ותכולת פחמן אורגני).

 ג. שיקולים כלליים —

 1. קיום פתרון סביר לסילוק הפסולת ביבשה.

 2. השפעות אפשריות על הנאות (כגון: מציאותו של חומר צף או חומר תקוע,
 עכירות, ריח לא נעים, ליקוי הצבע, יצירת קצף).

 3. השפעות אפשריות על חיים ימיים, גידול דגים ורכיכות, מאגרי דגים ומדגים,
 איסוף וגידול של עשבי ים;

 4. השפעות אפשריות על שימושים אחרים של הים וחוף הים (כגון: פגיעה באיכות
 המים לשימוש תעשייתי, בלייה תת ימית של מבנים, הפרעה לפעולות אוניות מהמרים
 צפים, הפרעה לדיג או לשיט על ידי הנחה של פסולת או גופים מוצקים על קרקע
 הים, והגנה על שטחים בעלי חשיבות מיוחדת למטרות מדעיות או למטרות שימור).

 ו׳ בתמוז התשמ״ד (6 ביולי 1984)
 (חמ 1715—3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת 4676, בי באב התשמ״ד, 31.7.1984 ו נ ק ת  קובץ ה



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מומחים בבתי מלון)(תיקון),
- 984 ן ד ״ מ ש ת  ה

 ׳בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על •מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 אני מצווה לאמור:

 תיקון העיף 6 1. בסעיף 6(2) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מומחים בבתי מלון), התשכ״ה—
 21965, ובמקום ״המנהל״ יבוא ״שר התיירות״.

ר י ר ם ש ה ר ב  ם׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984) א
) שר התיירות 3 ־ 1 0 0 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח התשי״ה, עמ׳ 24; התשמ׳׳ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשכ״ה, עמי 1444; התשכ״ו, עמי 2094; התשכ״וו, עמי 256; התשמ״נל, עמי 1006.

 הזכות במקרקעין

ס רכישה), התשמ״ן—1984 מ ) ן י ע ק ר ק ס שבח מ  הודעת מ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות מם שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון
 מס׳ 4), התשמ״ד—1984 !, אני מודיע לאמור:

 ערכיו שיד 1. עקב עליית המדד שווי הזכות במקרקעין לפי תקנות 2 ו־16 לתקנות מס שבח
 מקרקעין (מס רכישה), ד,תשל״ד,—1974 2 (להלן — התקנות העיקריות), הוא מיום ט״ו

 בתמוז התשמ״ד (16 ביולי 1984) ואילך כך:

 (1) בתקנה 2(2) (א) לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום ״3,660,000 שקלים״
 יבוא ״5,295,000 שקלים״, ובמקום ״9,070,000 שקלים״ יבוא ״13,115,000

 שקלים״;
 (2) בתקנה 16 (ב) לתקנות העיקריות, בפסקאות (2) ו־(3), בכל מקום, במקום

 ״2,800,000 שקלים״ יבוא ״4,050,000 שקלים״.

 כ״ ב בתמוז התשמ״ד (22 ביולי 1984) ד ב נ י י ג ר
) מנהל מס שבח מקרקעין 3 ־ ־ 2 3 מ 2 ח ) 

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 1958.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 140; התשמ״ד, עמי 1958.
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