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 צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קלונות),
ו 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  ה

 } בתוקף סמכותי לפי סעיף 60(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984 1
 (להלן — החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. הסכום הנקוב בסעיף 60(א)(1) לחוק יהיה החל ביום ו׳ בחשון התשמ״ה (1 הגדלת סכום
' ד ע י ב ת  בנובמבר 1984) 250,000 שקלים. ה

, ם י ס ה ג ש  כ״ז בתשרי התשמ״ה (23 באוקטובר 1984) מ
) שר המשפטים 2 ~ 1 0 6 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
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 צו בתי המשפט (הגדלת סכום תביעות אזרחיות גבית משפט שאט},

1 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—
 11984 (להלן — החוק), בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה

 חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. הסכום הנקוב בסעיף 51(א)(2) לחוק יהיה החל ביום ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר
 1984) 10,000,000 שקלים.

ם סי  משה נ
 שר המשפטים

 כ״ז בתשרי •התשמ״ה (23 באוקטובר 1984)
 (חמ 1369—3)

 1 ס״ח התשמ״ד, ע«׳ 198.

 תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס׳ 2),
1 9 8 4 -  התשמ״ ה

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

 1. בתקנה 1 לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל״ח—1978 2
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״3,450 שקלים״ יבוא ״4,000 שקלים״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״2,370 שקלים״ יבוא ״2,750 שקלים״,

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר 1984).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ז בתשרי התשמ״ה (24 באוקטובר 1984)
 (תמ 58—3)

 1 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 70.
 2 ק״ת זזתשל״ח, עמ׳ 584; התשמ״ה, עמי 50.

 מגדלת סכום
 התביוע־ה

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 21

 תחילה

 תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני)
ו 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א)(3ב) ו־31 לחוק הגנת השכר, התשי״ח—1958 י,
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני),{
 התשל״ד—1974 2, במקום ״מאה שלושים ואחד אלף שקלים״ יבוא ״שלוש מאות ועשרה

 אלף שקלים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר 1984).

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה. והרווחה

 כ״ט בחשון התשמ״ה(25 באוקטובר 1984)
 (חמ 562—3)

 1 ם״וז התש״ם, עמ׳ 86; התשכ״ת, עימ׳ 256; התשמ״א, עמ׳ 317.
ת התשל״ד, עמ׳ 1486; התשמ׳״ד, עמ׳ 1736. ״  2 ק

 תיקון תקנה 1

 וזחילה
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 קביעת היטל
 מלאי

 רישום מלאי
 והזנהרה

תם (תשלומי חובת על מלאי של טובין - פולי סויה׳ כוספת סרה,  צו שעת חי

1 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  שמן סויה, סובין, חיטה, קמח ומרגרינה) (מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה),
 התשי״ח—1958-י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״טובין״ — כל אחד מהטובין המפורטים בטור ג׳ לתוספת הראשונה, שסיווגו לפי
 התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 2, הוא כמצויין לצידו בטור ב׳;

 ״המנהל״ — מנהל המכס ומע״מ;
 ״היום הקובע״ — כ״ח בתשרי התשמ״ה (24 באוקטובר 1984) ;

 ״מחזיק טובין״ — למעט קמעונאי.

 2. מחזיק טובין אשר ביום הקובע בשעה 00.01 החזיק טובין, ישלם עליהם היטל
 לאוצר המדינה :בשיעור הנקוב לצידם בטור ה׳ לתוספת הראשונה, למען המטרה של
 ן קיום מחיר אחיד, ספיגתו או מניעתו של ריווח עודף; בסעיף זה, ״ריווח עודף״ —
 ההפרש בין המחיר שהשיג מחזיק טובין או שהיה יכול להשיג בשוק הפתוח בעד טובין

 לבין המחיר שעלו לו הטובין בתוספת הוצאות וריווח סביר.

 3. מחזיק טובין, החייב בתשלום היטל לפי סעיף 2, ירשום !בעת פתיחת עסקו ביום
 הקובע וקודם שביצע מכירה כלשהי של טובין, את מלאי הטובין שהוא מחזיק באותה
 עת וימסור למנהל לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום הקובע, או על פי דרישתו של
 המנהל או של מי שהוא הסמיך לכך, הצהרה על הכמויות שהחזיק ביום הקובע לפי

 טופס הצהרת מלאי שבתוספת השניה.

 4. הוראות צו זה לא יחולו על —
 (1) (א) מחזיק טובין אשר ביום הקובע היה ברשותו מלאי של פולי סויה או
 שמן סויה או כוספת סויה או מרגרינה שהוכח להנחת דעתו של מנהל
 חטיבת המזון במשרד התעשיה והמסחר (להלן — מנהל החטיבה), כי הוא

 מיועד לאחת מאלה:
 (1) יצוא;

 (2) מכירה למפעלים המייצרים מוצרים ליצוא;
 ן (3) מכירה למינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר;

 י וכי נתקיימו התנאים שבפסקאות משנה (ב)'ו־(ג);
 (ב) מחזיק טובין יוכיח למנהל החטיבה, שבפרק הזמן שבין היום הקובע
 ויום המכירה או יום היצוא של המוצרים לא ירדה כמות המלאי מהמוצהר;
 (ג) מנהל החטיבה יווכח שכמויות זהות של אחד ממוצרים אלה נמכרו
 וסופקו לאחד היעדים האמורים בפסקת משנה (א) תוך 180 ימים מהיום

 הקובע;

 1 ס״1ז התשכ״ד, עמ׳ 175; התשמ״ד, עמ׳ 167.
— שיעורי מק״ח, התשמ״ד, עמי 293. ת ״ ס׳ 1, עמי 182; ק  2 ע״ר 1937, תו

ת 4722, ה׳ בהשון התשמ״ה, 10.1984.נ3 159 ו נ ק ת  קובץ ה



 (2) מחזיק אשר ביום הקובע החזיק מרגרינה או שמן סויה בכמות הקטנת מ־1 טון.
 (3) מחזיק לגבי טוזבין שהחזיק ביום הקובע עבור המדינה.

 (4) מחזיק אשר ביום הקובע החזיק קמחים וחיטים בכמות הקטנה מ־10 טון.
 (5) מחזיק שמן סויה שהוא מפעל תעשייתי למעט מפעל תעשייתי למוצרי מזון,

 שרכש שמן סויה המיועד למפעלים שאינם למזון.

 5. (א) ההיטל על מרגרינה ושמן סויה יסולק עד ליום כ״ח בחשון התשמ״ה (23
 בנובמבר 1984).

 (ב) •ההיטל על קמח, סובין וחיטים יסולק עד ליום י׳׳ב בחשון התשמ״ה (7
 בנובמבר 1984).

 (ג) ההיטל על כוספה ופולי סויה יסולק עד ליום ו׳ בכסלו התשמ״ה (30 בנובמבר
.(1984 

 6. תחילתו של צו זה ביום כ״ח בתשרי התשמ״ה (24 באוקטובר 1984).

 0ו«ד סילוק
 זוהי«ל

 תווייח

 תוספת ראשונה

 (סעיף 2)
 טור א׳ טור ג׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳

 ההיטל
 התיאור היחידה בשקליט

 הפרק או
 הפרט של

 תןריף המנס
 הפרט

 1 15.13.9900 מרגרינה — בשקלים לטונה

 א. רגילה או ללא מלה: ליצרן לאחר
 1. בחבילות של 200 גיס 105,500 135,000
 2, בגביעים של 250 גרם 126,000 160,000

 ב. י עם חלב —
 1. בחבילות של 200 גרם 125,000 160,000
 2. בגביעים של 250 גרם 144,800 184,000
 ג. דלת קלוריות 94,000 120,000
 ד. אחרת 105,500 135,000

 2 10.01 חיטים —

 א. מיבוא
 1. קשה טונה 22,267

 2. רכה טונה 21,711

 ב. מקומית — מכל הסוגים טונה 22,267
 3 15.07.1031 שמן סויה —

 א. גולמי, כולל ״דיגמד״ טונה 104,000
 ב. מזוקק או מוקשה, ארוז בצובר טונה 112,000
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 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳

 התיאור היחידה ההיטל הפרט הפרק או הפרט היחידה ההיטל
 הפרט הפרק או הפרט

 נשקלים
 בתעריף המכס התיאור היחידה

 בשקלים לאריזה

 לאחר

2,260 

2,650 

7,800 

22,850 

22,760 

25,160 

25,500 

33,600 

27,800 

14,300 

 ליצרן

2,163 

2,538 

7,496 

21,980 

 טונה

 טונה

 טונה

 טונה

 טונה

 טונה

 ג. שמן סויה ארוז באריזות:

 1. פת 16 ין״ג
 2. קנקן 20 ק״ג

 3. חבית 60 ק״ג

 4. חבית 180 ק״ג

 קמח חיטה—
 א. אחיד

 ג לבן

 ג. לבן מיוחד או סולת

 פולי סויה

 כוספת סויה בידי מי שייצר אותה

 סובין ופסולת חיטה בידי טחנות

11.01 

12.01 

23.04 

23.02 

 הוספת שניה

 (סעיף 3)

 טופס הצהרת מלאי

 אל: מנהל המכס ומע׳׳מ,
 רחוב אגרון 32, ירושלים

 הנדון: הצהרת מלאי לפי צו שעת חירום (תשלומי הוכה על מלאי של טובין — פולי פויה,
 הופפת פויה, ׳שמל פויה, מוביל, חיטה, קמח ומרגרינה)(מפ׳ 2), התשמ״ה—1984

 אני הח״מ בעל עסק (לציין סוג העסק ומענו)
 מצהיר בזה כי ביום כ״ח בתשרי התשמ׳׳ה (24 באוקטובר 19.84) בשעה 00.01, היה ברשותי/בפיקוחי*

 מלאי של טובין כמפורט להלן, שנועדו לשמש בעסקי לצורך הספקה/ייצור/מתן שירותים * :

 המקום שבו
 תיאור מפורט יחידת מידה הכמות הוחםנו הטובין

 ו0לא של הטובין

 אני מצהיר בזד, כי אין ברשותי / בפיקוחי * כל טובין החייבים בתשלום היטל לפי צו זה
 ישיא פורטו בהצהרתי זו, לא במחסן, לא בבית קירור, לא בבית מלאכה או בבית־חרושת, לא

 בהשאלה אצל לקוחות ולא בכל מקום אחר.

 תאריך שם החותם חתימת המוסמך לחתום

 * מחק את המיותר.

ן ו ר ל ש א י ר בר 1984) א י התשמ״ה (23 באוקטו ר ש ת  כ״ז ב
ט 625־־*ז שר התעשיה והמסחר ח  י
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 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות)(מס׳ 2),

ו 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  ה

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

 1. בצו זה —

 ״סיגריות״ — סיגריות מתוצרת הארץ מן הסוגים המפורטים בטור א׳ לתוספת, בתפיסות
 בנות 20 סיגריות;

 ״המחיר היציב״ — המחיר המרבי ביום כ״ח באלול התשמ״ד (25 בספטמבר 1984) ;
 ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—975! 2,

 2. המחיר המרבי לסיגריות הוא כמפורט בטור ב׳ לתוספת, ובלבד שאם המחיר על
 חבק חפיסת הסיגריות הוא נמוך מהמחיר שבטור ב׳ לתוספת, יהיה המחיר המרבי המחיר
 הנקוב על החבק; באין חבק על החפיסה או אם המחיר אינו נקוב — לא ימכור אדם

 סיגריות במחיר העולה על המחיר היציב.

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות), התשמ״ה—1984 3 — בטל,

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בתשרי התשמ״ה(19 באוקטובר 1984).

 תוספת

 (סעיף 2)
ר כ׳  טו

 המחיר לצרכן בשקלים
ל מע״מ ל ו  כ

 מגירות

 זוםוויר המרבי

 בי0וי

 תתילמ

ר א׳  טו
ג הסיגריות  סו

 מזרחיות —
 סילון 85
 מרום 97

 דובק פילטר, אסקוט 186
 רויאל, פולריס 248

 וירג׳יניה —
 נובלס פילטר 301

 טיים, אירופה, שרתון, נלסון פילטר,
 טיים מנטול 315
 ברודווי 80 367
 מונטה־קרלו 378
 ברודווי 100, טיים 100 385
 מונטנה ,393

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 כ׳ בתשרי התשמ״ה (16 באוקטובר 1984)
 (חמ 455—3<

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24! התשמ״ב, עמי 92.
, עמי 52.  2 ם״ח התשל״ו

 3 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 41.

ן התשמ״ה, 31.10.1984 ת 4722, ה׳ בחשו ו נ ק ת  162 קובץ ה



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להתקגת

ו 9 8 4 - ה ' ׳ מ ש ת  מערכת גז מרכזית)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 11957, אני מצווה לאמור:

ת פ ס ו ת  1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להתקנת מערכת גז שינוי ה
 מרכזית), התשל״ח—1978 2, במקום סעיפים 1 עד 9 יבוא:

ר ב׳  טו

ר ו דת די חי ם לי י ל ק ש  השכר נ
ן יחסי פ ו א לק נ  מחו

 316 לכל מטר

 361 לכל מטר

 413 לכל מטר

 441 לכל מטר

 590 לכל מטר
 493 לכל מטר

 484 לכל מטר

 835 לכל מטר

 974 לכל מטר

 1,089 נוספים למחירים שפורטו
 בסעיף 1 לתוספת זו, לכל

 מטר צינור

 227 נוספים למחירים שפורטו
 בסעיף 1 לתוספת זו, לכל

 מטר צינור

ר א׳  טו

 השירות

 ״1. התקנת צינור מרכזי או דירתי —
 (א) צינור נחושת ״1/4 שקטרו החיצון

 מ־6.3 מ״מ עד 6.6 מ״מ
 (ב) צינור נחושת ״5/16 שקטרו החיצון

 מ־7.9 מ״מ עד 8.3 מ״מ
 (ג) צינור נחושת ״3/8 מ״מ שקטרו החיצון

 מ־9.3 מ״מ עד 9.6 מ״מ
 (ד) צינור נחושת שקטרו החיצון מ־9.6

 מ״מ עד 10.2 מ״מ
נור ״ 2y שקטדו החיצון מ־12 מ״מ  (ה)צי

 עד 12.9 מ״מ —
 (1) משקל לא פחות מ־358 גרם,
 עובי דופן לא פחות מ־ 1.1 מ״מ

 (2) משקל לא פחות מ־274 גדם
 (3) משקל לא פחות מ־265 גרם

 ועובי הדופן מילימטר אחד
 (ו) צינור נחושת ״% שקשת החיצון 19

 מ״מ ומשקלו לא פחות מ־540 גרם
ר פלדה ״ 8y שקטרו החיצון 9.5 ו נ י צ ( ז ) 

 מ״מ

 2. הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60 ס״מ
 לפחות, כולל חפירה, חיצוב, כיסוי, סגירה

 וריצוף

 3. הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60 ם״מ
 לפחות, ללא חפירה, חיצוב, כיסוי, סגירד.

 וריצוף

נ, עמ׳ 92. ׳  1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ׳
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 635; התשמ״ד, עמי 293 ועמי 2465.

ן התשמ״ה, 31.10.1984 163 ו ש ח ת 4722, ה׳ נ ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק



 110־ ב׳

 השכר בשקלים ליחידת דיור
 סחולק באופן יחסי

 סור א׳
 השירות

 360 נוספים למחירים שפורטו
 בסעיף 1 לתוספת זו, לכל

 מטר צינור
 305 נוספים למחירים שפורטו
 בסעיף 1 לתוספת זו, לכל

 מטר צינור
 767 לכל נקודת מעבר

6,705 

18,789 
 4,744 לכל יחידת דיור.״

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 4. הטמנת צינור מרכזי או דירתי מתחת לרצפה
 בשרוול הגנה

 5. הטמנת צינור דירתי או מרכזי בקיר בשרוול
 הגנה

 6. חיצוב מעבר לצנרת
 7. מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה של 6

 ק״ג גז לשעה
 8. מחליף אוטומטי בעל כושר אספקה של 20

 ק״ג גז לשעה

 9. התקנת ציוד במרכז האספקה ובריכוז המונים

 י״ב בתשרי התשמ״ד (8 באוקטובר 1984)
 (חמ 565—3)

1 9 8 4 -  הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שבר והוצאות), התשנו״ ה

 בתוקף סמכותי לפי פריט 8(ד) של התוספת לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות,
 שכר והוצאות), התשכ״ח—1968 1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ת 1. בהתאם לשינויים שחלו בתוספת היוקר, שהשתלמה לשכירים בחודש ספטמבר 1984 ת אגרו א ל  מ

 בשיעור של 13.2% ובחודש אוקטובר בשיעור של 17.1%, יהיה מיום ו׳ בחשון התשמ״ה
 (1 בנובמבר 1984) נוסח פריט (א) בתקנה 8 לתקנות כלהלן:

) . האגרה בשקלים ג ) ה 8 נ ק ט ^ ת פ ש מ ת ה י ך ב י ק פ ן ל א ,ij^gt א , צ ן מ ! ר ק כ ש ) ה א )  ״

 (1) בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטלטלין המצריך כניסה
 לחצרים, חיפוש, מסירת נכס או קטין או מסירת הודעת פינוי 470

 (2) בוצעה כהלכה פעולה של הוצאת מעוקלים או פינוי
 בפועל של מקרקעין 700

 י(3) בעד הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול, תפיסת מכונית
 או ניהול מכירה פומבית 900
 (4) אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם תלויים במבצע 220

 (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.״

 כ״ה בתשרי התשמ״ה (21 באוקטובר 1984) משה נ כ ט, נשיא
) מנהל בתי המשפט 3 ~ 8 מ 8 ח ) 

 1 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 2131; התשמ״ד, עמי 2399.

ן התשמ״ה, 31.10.1984 ו ש ח ת 4722, ה׳ נ ו נ ק ת  164 קובץ ה
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