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ה לבחירת שופטים), ד ע ו ל ה  כללי השפיטה (סדרי העבודה ש

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בהתאם לסעיף 24(2) לחוק־יסוד: השפיטה י, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 7(ד)
 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 2 (להלן — החוק), קובעת הועדה לבחירת שופטים

 (להלן — ועדת הבחירה) כללים מנחים אלה:

 1. בכללים אלה:

 ״שאלון״ — טופס שאלות למבקש שאושר בידי נשיא בית המשפט העליון ובידי שר
 המשפטים;

 ״המנהל״ — מנהל בתי המשפט;

 ״מבקש״ — עורך דין שהביע רצונו להתמנות שופט;

 ״מועמד״ — שופט או מבקש ששר המשפטים, גשיא בית המשפט העליון או שלושה הברי
 ועדת הבחירה כאחד, הציעו מינויו לפי סעיף 7 (ב) לחוק;

 ״שופט״ -— שופט של בית משפט שלום, שופט של בית משפט מחוזי, שופט של בית דין
 לעבודה או שופט תעבורה.

 2. (א) בקשת מבקש תיערך בכתב ותוגש למנהל.

 (ב) כל מבקש ימלא שאלון שימסור לו המנהל.

 (ג) לבקשה יצורפו פרסומים שפרסם המבקש וכל חיבור או מסמך אחרים אותם
 ראה לנכון להביא לפני הועדה.

 מסמכים שיגיש
 מבקש

 3. (א) שופט של גית משפט שלום או שופט תעבורה, המבקש להתמנות שופט של
 בית משפט מחוזי, ושופט של בית דין אזורי לעבודה המבקש להתמנות לשופט בית הדין
 הארצי לעבודה, ימציא לבחירת המנהל כעשרה פסקי דין שגתן בתקופת השנתיים שקדמו

 לבקשתו.

 (ב) המנהל יעביר עותקים של פסקי הדין והפרסומים לעיונם של חברי ועדת
 הבחירה שהם שופטים ולכל חבר הועדה אחר שביקש זאת.

 המצאת
 פסקי דין

 4. ועדת הבהירה תבחר מבין חבריה ועדת משנה אחת או יותר, שחבריה שלושה
 והם: שופט בית המשפט העליון שישמש יושב ראש הועדה, חבר הכנסת ונציג לשכת

 עורכי הדין.

 בחיית ועדת
 משנד,

 5. (א) ראה המנהל כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות הקבועים בחוק, יזמן את
 המבקש להופיע לפני ועדת המשנה.

 (ב) ועדת המשנה רשאית לשוב ולזמן את המבקש להופיע לפניה כל אימת
 שתמצא זאת לנכון.

 זימון מבקש
 לפני ועדת

 המשנה

 6. שופט יזומן להופיע לפגי ועדת המשגה אם דרש זאת מי שמוסמך על פי החוק
 להציע מועמדים או אפ ביקש זאת השופט עצמו.

 ג ם״ת התשמ״ד, עמי 78.
 2 ם״ח התשי׳׳ג, עמי 149.

 זימון שוטט
 ?יפני ועדת

 המשנה
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 7. יושב ראש ועדת המשנה ירשום בפרוטוקול דיוניה את הסיווג שנתנה למבקש יישום פרוטוקול
 , וחוות דעת של

 ויערוך בכתב את חוות דעתה של ועדת המשנה. 'ועז־תהטשנד,

 8. המנהל ימציא לועדת הבחירה רשימה של מבקשים, ערוכה לפי הערכאות שמבקשים רשימת מבקשים
 להתמנות להן, שתכלול פרטים אישיים של כל מבקש, מועד הופעתו לפני ועדת המשנה

 והפרטים שנרשמו לגביו לפי סעיף 7 בפרוטוקול ועדת המשנה.

 9. על המועמדים יחולו ההוראות הבאות: מועמדים

 (1) המוסמכים להציעם, יודיעו למנהל את שמותיהם;

 (2) המנהל יזמן את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה — אם טרם
 הופיע לפניה, כאמור בסעיפים 5 ו־6 — שבועיים לפחות לפני מועד ישיבת

 ועדת הבחירה;

 (3) לפני מועד ישיבתה של ועדת הבחירה יביא המנהל לידיעת ׳חבריה
 את שמות המועמדים;

 (4< בישיבת ועדת הבחירה ישמיע יושב ראש ועדת המשנה את חוות דעתה
 ן של ועדת המשנה על המועמד, ואם יושב ראש ועדת המשנה שוב אינו
 הבר ועדת הבהירה יקרא יושב ראש ועדת הבה־רה את חוות דעתה של

 ועדת המשגה;

 (5) (א) יושב ראש ועדת הבחירה ימסור לחברי ועדת הבחירה את חוות
 הדעת על המועמד שלוקטו בידו או מטעמו שעובר לישיבה, ובהן
 דעתם של נשיא בית המשפט המחוזי ונשיא בית משפט השלום
 במחוז מגוריו של מועמד, וכן דעתם של שופטים אחרים, של
 הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז האמור ושל כל גורם
 אחר שהמנהל ראה לנכון לבקש את חוות דעתו או שהמועמד

 ציין אותו בבקשתו;
 (ב) היה המועמד עובד המדינה או עובד השירות הציבורי, יבקש
 המנהל את חוות דעתם של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט

 המדינה או המנהל הכללי של משרד המשפטים.

 10. ועדת הבחירה במליאתה רשאית לבקש הופעתו לפניה של כל מועמד. הופעת מועמד

 11. לא יובא ענינו של מועמד לדיון לפגי ועדת הבחירה אלא לאחר שהמנהל קיבל בדיקת רישומים
ם " י ' ל  לגביו מידע מעודכן מן המשטרה ומשירות הבטחון הכללי, אם היו נגד המבקש הליכים פ

 י 1 ומשמעתיים
 משפטיים בבתי המשפט או בבתי דין ולאחר שבדק עם לשכת עורכי הדין אם היו הליכים
 משמעתיים של הלשכה נגדו; מידע כאמור יתייחס גם לזיכויים בדין ולתיקים תלויים

 ועומדים.

 12. בכל ישיבה של ועדת הבחירה ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות המועמדים פרוטוקול דיוני
 שענינם נידון, תוצאות ההצבעה לגביהם והחלטותיה של הועדה. ועדת הבחירה

 13. מיד לאחר קבלת החלטתה תפרסם ועדת הבחירה הודעה על המלצותיה. פרסום החלטה
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 בדיקות 14. לא יובא ענינו של מבקש, שעל מינויו הומלץ, בפני נשיא המדינה לשם מינויו
 אלא לאחר שהמועמד עמד בבדיקת כושר רפואי כמשמעותה בסעיף 29 (א) לחוק שירות

נה (מינויים), התש י״ ט—1959 >:.  המדי

 0יייייג 15. דיוניה של ועדת הבחירה ושל ועדותיה ותכנם של השאלונים שהובאו בפני חבריה

 לצורך הדיונים הם סודיים ולא יגלה משתתף לאיש פרטים עליהם זולת דבר המלצתה
 של הועדה על מינויו של פלוני.

ם י ס ה נ ש  כ״ו בתמוז התשמ״ד (26 ביולי 1984) מ
) שר המשפטים 3 ~ 1 8 0 מ 3 ח ) 

 יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

 3 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ן מס׳ 7), ה  תקנות הביטוח הלאומי(אמהות)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: ה ל ן תקנות א י מתקי  התשכ״ח—1968 !, אנ

, במקום ״80,295  תיקו! תקנה 6 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי״ד—1954 2
 שקלים״ יבוא ״147,910 שקלים״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984).

ן ז ו ן א ו ר ה ד (9 באוגוסט 1984) א  י״א באב התשמ״
 >חמ 3-185) שר העבודה והרווחה

 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 103; התשמ״ד, עמ׳ 56.
 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 647; התשמ״ד, עמ׳ 338, עמי 1205 ועמי 2137.

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת י 8), ה מס ) ( ׳ ת לות ו פ ל ח ה ) י מ ו א ל ח ה טו  צו הבי

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

: א ו ב י ׳ 1. במקום לוח ו׳ לחוק 2  החלפת לוח ו

 ״לוח ו׳

ק לידה נ ע  מ
 פרט מספר הילדים שנולדו שקלים

 1 ילד אחד 173,078

 2 שני ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 273,750

 3 שלושה ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 399,571״

 2. תחילתו של צו זה ביום ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984).

ן ז ו ן א ו ר ה  י״א באב התשמ״ד (9 באוגוסט 1984) א
) שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ 1 8 מ 4 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108; התשמ״ד, עמ׳ 56.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1476 ועמי 2118.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם)

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 3), ה

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957 !
ר:  אני מצווה לאמו

׳ החלפת התוספת ( ם ח ל  1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ל

א: בו , י  התשמ״ד—1984 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)
 בתוספת זו —

 ״לחם כהה (אחיד)״ — להם הנאפה מקמח כהה או מקמח. קיבר, בין שהוא מעורב עם
ו מכיל סוכר או שומן, והאפוי בצורת נ  קמחים אחרים ובין אם לאו, שמכיל או שאי

לה; ו  ככר מוארכת או עג

 ״לחם כמון (קימל)״ — לחם הצי־כהה המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם;

ו מכיל סוכר ושומן או המכיל בחומר נ  ״לחם לבן״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד, שאי
 יבש סוכר או שומן או שניהם כאחד בשיעור של עד 5%, והאפוי בצורת ככר מוארכת

 או עגולה;

 ״לחמניד.״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד עם או בלי פרג או שומשום, המכיל בחומר יבש
; ו  סוכר או שומן או שניהם כאהד, בשיעור של לא פחות מ־5% ממשקל

 ״חלה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד, שאינו מכיל סוכר ושומן או המכיל בחומר יבש
 סוכר או שומן או שניהם כאחד בשיעור של עד 10%, ואפוי בצורה קלועה או עגולה

 מרצועה אחת אוי שתי רצועות שיל בצק.
 טור ג׳

 טור ב׳ המחיר נשקלים למכירה .
 טור א׳ המשקל לקמעונאי לצרכן

 הפציר בגרמים כולל מע״מ כולל מע״מ

 לחם כהה (אחיד) 750 27.69 31
 לחם כהה (אחיד) 500 54.41 61
 לחם לבן 750 41.14 . 47
 לחם לבן 500 61.26 70
 לחם לבן 250 38.29 43
 לחם כמון (קימל) 500 67.96 75
 חלה עגולה או קלועה 500 72.53 80
 לחמניה 60 13.10 15

 לחם כהה (אחיד) פרוס 750 96.17 107
 לחם לבן פרוס וארוז 500 96.17 107״

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ באב התשמ״ד (31 ביולי 1984).

ת ן פ ו ע ד  א׳ באב התשמ״ד (30 ביולי 1984) ג
ה והמסחר ) שר התעשי 3 ־ ־ מ 6 ח < 

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2077.
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 צו המיקוח על מצרכים!שירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  להסעת תיירים)(תיקון)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
ר:  1957 י, אני מצווה לאמו

 תיקה סעיי י 1. בסעיף 7 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת
, במקום ״בתום 4 חדשים מיום פרסומו״ יבוא ״ביום  תיירים) (תיקון), התשמ״ד—1984 2

 כ״ט בתשרי התשמ״ה (25 באוקטובר 1984)״.

ר י ר ם ש ה ר ב  ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984) א
) שר התיירות 3 _ 3 3 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1209.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לסריקה טומוגרפית

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ממוחשבת)(מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
ר:  אני מצווה לאמו

) יהיה 34,700 שקלים. C A T scan) מתיר מרבי ׳ 1. המחיר המרבי לביצוע סריקה ממוחשבת 

 ביטוי 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לסריקה טומוגרפית ממוחשבת),
— בטל.  התשמ״ד—1984 2

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באב התשמ״ד (5 באוגוסט 1984).

 ז׳ באב התשמ״ד (5 באוגוסט 1984)
 (וומ 962—3)

 1 ס״ח התשי״ה, עמי 24.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1332.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקרפיונים חיים)

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (מס׳ 10), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
ר:  1957 !, אני מצווה לאמו

י מרבי 1. המחיר המרבי, כולל מע״מ, לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה:  מחי

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי — 681.20 שקלים;

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי — 906 שקלים.

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.

ק ט ס ו ר ש ז ע י ל  א
 שר הבריאות
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 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לקרפיונים חיים) (מס׳ @׳ ביטול
 התשמ״ד—1984 2 — בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ט בתמוז התשמ״ד (29 ביולי 1984). תחילי׳

ח ג ר ו פ ר ס  כ״ב בתמוז התשמ״ד (22 ביולי 1984) פ
) שר החקלאות י-־3  >חמ 9

 2 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1980.

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), ה

י כונסי נכסים ו נ  בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 (ד) לתקנות החברות (כללים בדבר מי
1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור: 1 9 8 א—1 ״ מ ש ת  ומפרקים ושכרם), ה

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסה תקנות 7(א), 8(א) ו־9(א) לתקנות, העלאת אגרות
:  החל מיום ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984), כדלקמן

 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חדשים,
 שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה

:  הוא נקבע, כמפורט להלן

5 % -  (1) לגבי 7,744,000 השקלים הראשונים

4 % -  (2) לגבי 19,360,000 שקלים נוספים

3  (3) לגבי 23,230,000 שקלים נוספים — %

2  (4) לגבי 77,440,000 שקלים נוספים — %

1% -  (5) לגבי 77,440,000 שקלים נוספים •

0  (6) לגבי 77,440,000 שקלים נוספים — 5%.

0  (7) לגבי כל שקל נוסף — 25%.

 ״שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש,
 כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה
 ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו

 לבעל התפקיד מכונס נכסים או ממפרק אחר:

 (1) לגבי 387,000 השקלים הראשונים
 או חלק מהם — 38,700 שקלים

1 0  (2) לגבי 387,000 שקלים נוספים — %

 (3) לגבי 774,000 שקלים נוספים — 8%

5  (4) לגבי 3,098,000 שקלים נוספים — %

4  (5) לגבי 7,744,000 שקלים נוספים — %

3  (6) לגבי 23,230,000 שקלים נוספים — %

 (7) לגבי 46,460,000 שקלים נוספים — ,2%

 (8) לגבי 77,440,000 שקלים נוספים — 1%

״ 0 . 5  (9) לגבי כל שקל נוסף — %

 1 ק״ת התשמ״יא, עמי 646¡ התשמ״ב, עמי 324¡ התשמ״ד, עמי 852 (עמי 1654).
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ה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד ק , ל ׳ י י כ ש  ״
:  לגושי החברה כמפורט להלן

4% -  ״(1) לגבי 3,098,000 השקלים הראשונים -

 (2) לגבי 3,872,000 שקלים נוספים — 3%

 (3) לגבי 3,872,000 שקלים נוספים — 2%

 (4) לגבי 77,440,000 שקלים נוספים — 1%

 (5) לגבי 77,440,000 שקלים נוספים — 0.5%

 (6) לגבי כל שקל נוסף — 0.25%״.

ה נ ו ב ב א  י״א באב התשמ״ד (9 באוגוסט 1984) ז
מ 6us"), ממלא מקום הכונס הרשמי ח ) 

 הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות)(מס׳ 6),

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי פריט 8(ד) של התוספת לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות),
ר: ן — התקנות), אני מודיע לאמו ל ה ל )  שכר והוצאות), החשכ״ ח—1968. ג

 1. בהתאם לשינויים שחלו בתוספת היוקר, שהשתלמה לשכירים בחודש יולי 1984
 בשיעור של 10.7%, יהיה מיום ב׳ באלול התשמ״ד (1 בספטמבר 1984) נוסח פריט (א)

:  בתקנה 8 לתקנות כלהלן
: האגרה בשקלים ( ג )  ״(א) השכר למוציא לפועל או לפקיד בית המשפט לפי תקנה 8

 (1) בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטלטליו המצריך כניסה
 לחצרימ, חיפוש, מסירת נכס או קטין או מסירת הודעת פינוי 320

 (2) בוצעה כהלכה פעולה של הוצאת מעוקלים או פינוי
 בפועל של מקרקעין 480

 (3) בעד הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול, תפיסת מכונית
 או ניהול מכירה פומבית 620

 (4) אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם תלויים במבצע 150

 (5) היה המוציא לפועל או פקיד בית המשפט מלווה פקיד עזר
 לפי הוראות המוציא לפועל יהיה פקיד העזר זכאי לשכר של

 75% משכרו של המוציא לפועל או של פקיד בית המשפט.״

ה נ כ ט, נשיא ש  ט׳ באב התשמ״ד (7 באוגוסט 1984) מ
} מנהל בתי המשפט 3 _ 8 מ 8 ח ) 

 1 ק״ת התשכ״ה, עמי 2131; התשמ״ד, עמי 561 ועמי 1878.
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