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 ביטוח נזקי
 טבע בחקלאות

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דין וחשבון כספי שנתי של מבטח -
 דרבי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי) (תיקון),

 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א)(4), 46 ו־112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
 התשמ״א—1981 אני מתקין תקנות אלה:

 הו6!»ת תקני. 1. אחרי תקנה 19 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דין וחשבון כספי שנתי של
 9י* מבטח — דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ״ה—1984 2

 (להלן — התקנות), יבוא:

 ״חישוב •עתודות 19א. מבטח העוסק בביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בלבד, יחשב

 עתודות ביטוח בסכום שלא יפחת מהסכום המחושב לפי פסקה (1) ולא
 יעלה על הסכום המחושב לפי פסקה (2):

 (1) פרמיה מתואמת לגבי כל סוג גידול חקלאי בנפרד, לפני ניכוי
 חלקו של מבטח משנה, המתייחסת לתקופה החל מתאריך הדו״ח
 הכספי עד לתום חוזה ביטוח, בתוספת פרמיה מתואמת בשנת
 הדו׳׳ח בשייר עצמי ובתוספת פרמיה מתואמת בשנת הדו״ח בגובה
 ההשתתפות העצמית בשכבות הנזק המכוסות על ידי ביטוח משנה;

 (2) פי חמש מהפרמיה הכוללת המתואמת בשנת הדו״ח.

 התאמת הפרמיה לענין תקנה זאת תיעשה לגבי ביטוח צמוד למדד
 בשיעור עליית המדד מן המדד הידוע בתחילת כל אחד מחוזי הביטוח
 עד המדד הידוע ביום הדו״ח, ולגבי ביטוח צמוד למטבע חוץ, או נקוב
 במטבע חוץ — לפי שיעור עליית השער היציג מתחילת חוזה הביטוח

 עד ליום הדו׳׳ח.״

 מיקון תקנה 33 2, בתקנה 33 לתקנות, המלים ״ולמעט מבטח העוסק בביטוח נזקי טבע בחקלאות

 בלבד״ — יימחקו.

י ע ד ו ק מ ח צ  ט״ז בסיון התשמ״ה (5 ביוני 1985) י
 >חמ!132—3) שר האוצר

 1 ס״ו1 התשמ״א, עמי 208.
 2 ק״ת וותשמ״ה, עמ׳ 406.

 תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״חידוש״) (תיקון),
 התשמ״ה-1985

 .בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק עידוד החסכון, !הנחות ממס הכנסה וערבות
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  למילוות, התשט״ז—1956 ג

 1 ס״וז ו־תשט״ז, «מ׳ 52; התשל״ו, עמי 159¡ התשמ״ד, עמ׳ 76.
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 1. בסעיף 2 (ז) לתוספת לתקנות עידוד החסכון ׳(תכניות חסכון ״חידוש״), התשמ״ב— תיקון התוספת
 21981, ,בפסקה (1), אחרי ״ממועד תחילת תקופת החסבון״ יבוא ״וביום ה־25 בחודש

 בכל אחד משני החדשים הבאים אחרי כל אחד ממועדים אלה״.

 כ״א בסיון ׳התשמ״ה (10 ביוני 1985)
 (חמ 425—3)

 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 350; ההשמ״ד, עמי 334 ועמי 1679.

 צז מס הכנסה (פטור ממס על ריבית), התשמ״ה-1985

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה1
 הכנסת אני מצווה לאמור

 !. ״מילווה״ — אשראי בסכום של עד 26.4 מיליון מרקים גרמניים שניתן למדינת הגייות

.A.K.A. Ausfurkredit Gesellschaft MBH ישראל על ידי 

י  2. הכנסה מריבית המשתלמת על המילווה תהי1, פטורה ממס. פהו

 ט״ו בסיון התשמ״ה (4 ביוני 1985)
 (חגן 24—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראת שעה - חישוב ההכנסה של החדשים
 ינואר, פברואר ומרס 1985), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56, 102, 127עג ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשכ׳׳ח—1968 י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בחישוב שכר העבודה הרגיל לענין סעיפים 54 ו־101 לחוק וכן בחישוב ההכנסה
 הממוצעת לענין סעיף 127עא(ב) לחוק, יראו כהכנסה של כל אחד מהחדשים יגואר,

 פברואר ומרס 1985, סכום שחושב כדלקמן:

 (1) ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד שנת הכספים 1984 —
 תחולק ב־12;

 (2) הסכום המתקבל לפי האמור בפסקה (1), לגבי כל אחד מהחדשים ינואר,
 פברואר ומרס 1985, יוגדל בשיעור העליה שחל בין ממוצע המדדים של החדשים

 האמורים לבין ממוצע המדדים של שנת הכספים 1984.

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 חישוב ההכנסה
 של החדשים

 ינואר, פברואר
 ומרס 1985
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 מחילי, ותחולה 2. תקנות אלה יחולו

 (!) לעגין סעיף 54 לחוק — לגבי הכנסה כאמור בסעיף 54(ב)(2), אם הפגיעה
 בעבודה אירעה ב־1 באפריל 1985 או לאחריו;

 (2) לעגין סעיף 101 לחוק — לגבי הכנסה כאמור בסעיף 101(ב)(2), אם דמי
 הלידה מגיעים לראשונה לאחר ה־ 31 במרס 1985 ;

 (3) לעגין סעיף 127 עא(ב) — אם שירות המילואים היה בחודש אפריל 1985 או
 לאחריו.

 י״ג בניסן התשמ״ה (4 באפריל 1985)
 (חמ 1893—3)

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקוב־טמיק) (תיקון)/
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 4, 5, 6, 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, התשט׳׳ז—
 1956 !, סעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א—21981, ובאישור ועדת
, אנו מתקינים תקנות  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה3

 אלה:

 תיקיו תקני׳ 5א 1. בתקנה 5:א לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב־טמיק), התשל״ח—

 41978, בתקנת משנה (ב), במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) הסכום האמור בתקנת משנה (א) יועלה לפי שיעור עליית המדד החדש
 לעומת המדד היסודי, כלהלן:

 (א) ב־1 באפריל של כל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה,
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר שקדם לו, שיראו

 אותו כמדד היסודי;
 (ב) ב־1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה,
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו

 אותו כמדד היסודי;
 (ג) ב־1 באוקטובר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה
 שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו

 אותו כמדד היסודי;
 (ד) ב־1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה

 שקדמה לה, שיראו אותו כמדד חדש, לעומת המדד לחודש יולי של השנה^
 שקדמה לה, שיראו אותו כמדד היסודי.״

 כ׳ באדר התשמ״ה (13 במרס 1985)
 (חמ 139—1,3

ר ו י ג כ ד ר ן מ י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות שר הבריאות

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 79; התש״ל, עמ׳ 36.
 2 ייני מדינת ישראל, נוסח חיש 35, •ע׳מ׳ 694.

 3 ס״ח התשל״ה, יעמ׳ 206.
 4 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 674; התשמ״א, עמ׳ 1094; התשמ״ג, עמ׳ 685.
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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)
 (תיקון), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים [שירותים,
, אני מצווה לאמור:  התשי״ח—1957 !, וסעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

 1. בסעיף 10 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תיקיו סעיף 10
 התשכ״א—1960 3 (להלן — הצו) —

 (1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (1), במקום ״60 יום״ יבוא ״30 ימים״;

 (2) בסעיף קטן (ד), המלים ״אך לא יותר מאשר 5 לירות״ — יימחקו.

 2. במקום התוספת לצו יבוא: החיפת י,תיפפת

 ״תוספת
 (סעיף 10)

 טור א׳ טור ב׳

 שקלים

 1. סיטונאי, סוכן או מחסנאי 9,000 11,700

 2. טחנת קמח 15,000 19,500

 3. יצרן או עוסק שלא פורט בתוספת
 והמעסיק עובדים —

 עד 10 6,000 7,800
 11 עד 50 9,000 11,700
 למעלה מ־ 51 15,000 19,500

 4. (א) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1
 בינואר של כל שנה (להלן — יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד

 החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה —
 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיס

 טיקה;
 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יזם השינוי הקודם,
 ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה — המדד

 שפורסם בחודש דצמבר 1984.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של 100 שקלים״.

ן ו ר ל ש א י ר  ט׳ בסיון התשמ״ה (29 במאי 1985) א
 >ח« 3-397) שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמי 32; התשמ״ג, עמי 22.
 2 ם׳׳וו התשל״ה, יעמ׳ 206.

 3 ק״ת התשנ״א, עמי 590; התשמ״ג, עמ׳ 1814.

 קובץ התקנות 4824, י״א בתמוז התשמ״ה, 30.6.1985 1539



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
 (תיקון מס׳ 7), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 י, ובהסכמת שר האוצר ושר התעשיה והמסחר לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על
, אני מצווה  מצרכים ושירותים (יציבות מחירים — הוראת שעה), התשמ״ה—1985 2

 לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
, יבוא:  התש״ל—1970 3

 ״תוספת
 (סעיף 22)

 טור ב׳
 המחיר המרבי

 בשקלים (כוללמיע״מ)
 טור א׳
 השירות

3220 

4850 

3020 
1510 

4380 
2190 

1910 

2870 

4610 

 1800״

 1. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי אחד

 2. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים אחוריים

 3. (א) בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע, מונית, טרקטור,
 רכב עבודה או רכב מסחרי׳, שמשקלו הכולל המותר

 עד 8000 ק״ג, בתחנת בדיקה מאושרת
 (ב) בדיקה חוזרת

 4. (א) בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר
 מעל 8000 ק״ג או אוטובוס, בתחנת בדיקה מאושרת

 (ב) בדיקה חוזרת
 5. בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חפשית והתקנת

 מגופה, בתחנת בדיקה מאושרת

 6. הכנת רכב לפני בדיקה שנתית —
 (א) רכב שמשקלו הכולל המותר עד 8000 ק״ג

 (ב) רכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8001 ק״ג,
 או אוטובוס

 7. התקנת מגופה ברכב דיזל

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בסיון התשמ״ה (12 ביוני 1985).

 החלפת התוספת

 1ו1זילד,

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 אני מסכים.
י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

 י״ז בסיון התשמ״ה (6 ביוני 1985)
 (חמ 291—3)

 אני מסכים.
ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר התעשיה והמסחר

 1 פ״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 24.

 3 ק״ת התש״ל, עמי 2186; התשמ״ה, עמי 1150.
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 החלפת מתוספת

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש בוכג)
 (תיקון מסי 3), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957!, ובהתאם לתקנות 4, 6, 8 ו־10א(א) לתקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),

, אני מצווה לאמור:  התשי״ז—1956 2

 1. במקום התוספת לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב),
 התשמ׳׳א—31981, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 פריטים סוג הרכב שבר ליום בשקלים

6185 
6990 
8423 
3767 

8514 
11180 
20225 
22743 
29445 

31921 
41868 

28549 
29912 
32505 

 א. רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 1. עד 2000
 2. מ ־2001 עד 3000
 3. מ־ 3001 עד 6000

 4. מ־ 6001 ומעלה

 ב. רכב משא רגיל המופעל על־ידי מנוע דיזל ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —
 5. עד 12,000

 6. מ־ 12,001 עד 14,000
 7. מ־ 14,001 עד 16,000
 8. מ־ 16,001 עד 22,000

 9. מ־ 22,001 ומעלה

 ג. רכב משא רכין (מהפך) המופעל על ידי מנוע דיזל ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 10. עד 19,000
 11. מ־ 19,001 ומעלה

 ד. גורר או תומך המופעל על־ידי מנוע דיזל ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —
 12. עד 25,000

 13. מ־25,001 עד 35,000
 14. מ־35,001 ומעלה

 1 ס״ח התשי״ה, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ר, התשי׳׳ז, עמי 334; סייח התשמ״א, עמי 122.

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1490; התשמ״ה, עמי 199 (420) ועימ׳ 1285.
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 פריטים מוג הרכב שכר ליום בשקלים

 ה. רכב משא אחר —

 (1) מכלית להובלת דלק לבן או גז, שקיבולה המורשה בליטרים —
 15. מ־8,000 עד 12,000 15607
 16. מ־12,001 עד 16,000 28362
 17. מ־16,001 ומעלה 38639

 (2) מכלית להובלת דלק שחור או זפת, שקיבולה המורשה בליטרים _
 18. מ־8,000 עד 12,000 17151
 19. מ־12,001 עד 16,000 31131
 20. מ־ 16,001 ומעלה 41343

 ו. 21. מכלית להובלת כימיקלים, מלט או קמח 36822

 ז. 22. מכלית להובלת מים, חלב או הובלה אחרת 32602

 ה. רכב משא להובלת תפזורת שמטענו המורשה בק״ג —

 23. מ־8,000 עד 12,000 17151
 24. מ־12,001 עד 16,000 31122
 25. מ־16,001 ומעלה 41363

 ט. משאית בידוד שמשקלה הכולל המותר בק׳׳ג —
 26. עד 14,000 12477
 27. מ־ 14,001 עד 16,000 , 22744
 28. מ־ 16,001 עד 22,000 25495
 29. מ־22,001 ומעלה 33001

 י. גרור או נתמך ללא תוספות שמשקלו הכולל המותר בק״ג —

 (1) גרור משטח —
 30. עד 25,000 10116
 31. מ־ 25,001 ומעלה 16535

 (2) גרור או נתמך ארגז —
 32. עד 25,000 16535
 33. מ־ 25,001 ומעלה 22374

 (3) גרור או נתמך בידוד —
 34. עד 25,000 16692
 35. מ־25,001 ומעלה 22515

 (4) 36. גרור או נתמך להובלת ציוד כבד (פלטפורמה) 38844
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 פריטים סוג הרכב שפר ימס בשקלים

 יא. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו בליטרים —
 37. עד 22,000 14712
 38. מ־22,001 ומעלה 16708

 יב. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו
 בליטרים או שמשקלו הכולל המותר בק״ג —

 39. עד 22,000 16177
 40. מ־ 22,001 ומעלה 18318

 יג. גרור או נתמך מיוחד —
 41. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט 20549
 42. גרור או נתמך להובלת חלב או מים 17271
 43. עגלה רכינה 22284
 44. אחר 6756

 יד. טרקטור על גלגלים שמשקלו העצמי בק״ג —
 45. עד 1,300 4482
 46. מ־1,301 עד 2,300 6823
 47. מ־ 2,301 עד 3,200 8239

 48. מ־ 3,201 ומעלה 11183

 טו. רכב להרמת מטענים —
 (1) מלגזות המונעות במנוע חשמלי שכושר הרמתו בק״ג —

 49. עד 1000 13823
 50. מ־1001 עד 2000 18990
 51. מ־2001 עד 3000 22331
 52. מ־ 3001 ומעלה 40978

 (2) מלגזות המונעות בדלק או בגז שכושר הרמתן בק״ג —
 53. עד 1000 13045
 54. מ־1001 עד 2000 17327
 55. מ־2001 עד 3000 21242
 56. מ־ 3001 עד 5000 33327
 57. מ־ 5001 ומעלה * 45676

 (3) עגורן שכושר הרמתו בק׳׳ג —
 58. עד 15,000 85451

 59. מ־15,001 עד 25,000 136305
 60. מ־25,001 עד 40,000 167489
 61. מ־ 40,001 עד 75,000 245814
 62. מ־ 75,001 ומעלה 272243
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 פריטים סוג הרכב שפר ליום בשקלים

 טז. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג —
 63. צי 2000 12473
 64. מ־2001 עד 5000 15571
 65. מ יי 5001 ומעלה 19976

 יז. רכב אחר —
 66. אופנוע 4945

 67. רכב פרטי 17224
 68. ג׳יפ 10669
 69. ;אמבולנס (כל הסוגים) 10175
 70. אוטובוס עד 19 מקומות ישיבה לנוסעים 22367
 71. אוטובוס מ־20 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה 82726
 72. טיולית בעלת מרכב דמוי מרכב של אוטובוס 70642
 73. רכב לכיבוי שריפות 42259
 74. רכב מטאטא כבישים 48460
 75. רכב משא בעל מדחס לאשפה 38761
 76. מונית בעלת 4 מקומות ישיבה לנוסעים 11024
 77. מונית בעלת 7 מקומות ישיבה לנוסעים . 18079
 78. מערבל בטון 45293

 יח. שונות —
 79. מנוף הידראולי בתוספת לרכב משא מפריטים א. עד ד. 4138
 80. רכב משא עם מתקן הרמה לתאורה 9776
 81. סולם הידראולי בתוספת לרכב לכיבוי שריפות 3451

 82. רכב משא — מגבה נוע 38335
 83. מלגזה או יעה בתוספת לרכב מפריט יד. 683

 84. מכולה —
 (1) רגילה שארכה 20 רגל 1271
 (2) רגילה שארכה 40 רגל • 2269
 (3) מבודדת שארכה 20 רגל 5393
 (4) מבודדת שארכה 40 רגל 9103

 (5) עם מיתקן קירור שארכה 20 רגל 10128
 (6) עם מיתקן קירור שארכה 40 רגל 13629

 85. מיתקן קירור בתוספת לפריטים ט. או י. (3) 11691

 כ״ה בסיון התשמ״ה (14 ביוני 1985) ח י י ם ק ו ר פ ו
מ 1478־־3< שר התחבורה י ח ) 
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף)
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ ה - 1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 !, ובהתאם לתקנות 4, 6, 8 ו־10א(א) לתקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),

, •אני מצווה לאמור:  התשי״ז—1956 2

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף),
 התשל״ו—1975 3, יבוא:

 ״תוספת

 חלק א׳
 (סעיף 2)

 פריטים סוג הרכב שכר ליום בשקלים

9312 
14233 

10363 
13477 

11221 
12451 

13474 

13686 
15360 

15080 
16894 

18918 

16764 

 א. גרור או נתמך ללא תוספות שמשקלו הכולל המותר בק״ג —
 1. עד 25000

 2. מ־25001 ומעלה

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג —
 3. עד 25000

 4. מ־25001 ומעלה

 ג. גרור או נתמך שמותקן עליו ארגז בידוד שמשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 5. עד 25000

 6. מ־ 25001 ומעלה

 ד. 7. גרור או נתמך רכין

 ה. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו בליטרים —
 8. עד 22000

 9. מ־ 22001 ומעלה

 ו. גרור או נתמך להובלת דלק שחור או זפת שקיבולו בליטרים
 או גרור או נתמך להובלת תערובת שמשקלו הכולל המותר

 בק״ג —
 10. עד 22000

 11. מ־22001 ומעלה

 ז. 12. גרור או נתמך להובלת כימיקלים, מלט או קמח

 ח. 13. גרור או נתמך להובלת כימיקלים, חלב או מי ביוב

 ׳1 ס״וז התשי״ח, יעמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשי״ז, ׳עימ׳ 334¡ ס״ח התשמ״א, עמ׳ 122.

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 61¡ התשמ״ה, עמ׳ 196 ועמי 1282.

 קובץ התקנות 4824, י״א בתמוז התשמ״ה, 30.6.1985



 שכר ליום בשקלים

15132 
13924 
14698 

20900 
76048 
40837 
4803 

11399 

 טור א׳ טורי ב׳

 שכר ליום שיעור האגרה
 בשקלים באחוזים

35 3677 
35 4533 
35 3677 

33 8080 
33 9358 
35 16722 
35 22353 

33 15116 
33 28702 
35 36188 

33 16630 

 פריטים סוג הרכב

 ט, רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג —
 14. עד 2000

 15. מ־ 2001 עד 5000
 16. מ־ 5001 ומעלה

 י. רכב אחר —
 17. אוטובוס שיש בו עד 19 מקומות ישיבה

 18. אוטובוס שיש בו עד 20 מקומות ישיבה או יותר
 19. רכב לכיבוי שריפות

 20. רכב פרטי

 יא. 21. מיתקן קירור, בתוספת לרכב מפריט ג׳

 חלק ב׳
 (סעיף 3)

 א. רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 1. עד 3000
 2. מ־ 3001 עד 6000

 3. מ־ 6001 ומעלה

 ב. רכב משא רגיל המופעל על ידי מנוע דיזל ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 4. עד 12000
 5. מ־12001 עד 14000
 6. מ־14001 עד 22000

 7. מ־ 22001 ומעלה

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה בליטרים —
 8. מ־8000 עד 12000

 9. מ־ 12001 עד 16000
 10. מ־ 16001 ומעלה

 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה בליטרים,
 או רכב משא להובלת תפזורת שמשקלו הכולל המותר

 בק״ג —
 11. מ־8000 עד 12000
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 טור א׳ טור ב׳

 שבר ליום שיעור האגרה
 3ריטים סוג הרכב בשקלים באחוזים

 12. מ־ 12001 עד 16000 30176 33

 13. מ־ 16001 ומעלה 40125 35

 ה. 14. מכלית חלב, מים או מי ביוב 31493 35

 ו. רכב משא שמורכב עליו ארגז בידוד ושמשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 15. עד 14000 10659 33

 16. מ־ 14001 עד 22000 19025 35

 17. מ־ 22001 ומעלה 25404 35

 ז. 18. מכלית לד!ובלת כימיקלים או רכב משא להובלת
 מלט או קמח 35648 35

 ח. רכב משא רכין המופעל על ידי מנוע דיזל ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 19. עד 19000 25008 35

 20. מ־19001 ומעלה 29184 35

 ט. גורר או תומך המופעל על ידי מנוע דיזל ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 21. עד 25000 21662 40

 22. מ־ 25001 עד 35000 23477 40

 23. מ־ 35001 ומעלה 25527 40

 י, 24. רכב משא שמורכב עליו מערבל בטון 40240 35

 יא. 25. רכב משא — מגבה נוע 37712 35

 יב. תוספת בעד ציוד נלווה —

 26. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים אי, בי,
 ח׳ או ט׳ 4234 35

 27. מיתקן,קירור בתוספת לרכב מפריט ו׳ 11391 35״

ם ק ו ר פ ו י י  כ״ה בסיון התשמ״ה (14 ביוני 1985) ח
) שר התחבורה 3 ׳ ־ 1 4 7 מ 8 ח ) 
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 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (בתי קירור) (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 י, וסעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה־, אני מצווה לאמור:

,  תיקון סעיף 5 1. בסעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי קירור), התשי״ח—1957 3

 (להלן — הצו) —

 (1) בסעיף קטן(ב), בפסקה (1), במקום ״תוך 75 יום״ יבוא ״תוך 30 ימים״;
 (2) בסעיף קטן (ג), אחרי ״ששה חדשים״ יבוא ״או בעד רשיון במקום

 רשיון שאבד״.

 החלפת התוספת 2. במקום התוספת לצו יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 5)

 טור א׳ טור ב׳

 10,000 שקלים 13,000 שקלים

 (א) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר
 של כל שנה (להלן — יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת

 המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה —
 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
 ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין
 יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה — המדד שפורסם בחודש

 דצמבר 1984 ;

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 100 שקלים.״

ן ו ר ל ש א י ר  ט׳בסיון התשמ״ה (29במאי1985) א
 >חמ 3-1896) שר התעשיה והמסחר

 1 ם״ח התשי״ה, עמי 24; התשל״ט, עמי 32; התשמ׳׳ג, עמ׳ 22.
 3 ס״ה התשל״ה, •עמי 206.

 3 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 112; התשי״ט, עמי 1456 1עמ׳ 2038; התשל״ז, עמ׳ 648.

, (  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים)(מס׳ ז
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !
 ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים —

 הוראת שעה), התשמ״ה—1985 י, ועקב השינוי בשיעור מע״מ אני מצווה לאמור:

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עינג׳ 92.
 2 ס״ח התשמ׳׳ה, עמ׳ 24.
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 1. בצו זה, ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ן— הגדרות
.21975 

 המרבי לביצה יהיה מחיר מרבי
 במכירה לצרכן

 בשקלים, כולל מע״מ
 במכירה לקמעונאי בחנותו

 בשקלים, ללא מע״מ
 משקל הביצה

 נגרמים

 מעל ל ־70 68.10 86

 מ־65 עד 70 65.70 83

 מ־60 עד 65 62.50 79

 מ־55 עד 60 56.20 71

 מ־50 עד 55 51.40 65

 מ־45 עד 50 45.90 58

 עד 45 41.20 52

 3. במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי המוכר תוספת ב«ד
' י ז י י  לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף.2, 44 שקלים (כולל מע״מ). לאריזה. א

 4. צו הפיקוח.על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס׳ 6), התשמ׳׳ה— ביטול
 31985— בטל.

 תחילתו של צו זה ביום י׳׳ד בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985). תחילה

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 י״ג בםיון התשמ׳׳ה (2 ביוני 1985)
 (חמ 209—3)

 3 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
 4 ק״ת התשמ״ה, עמי 1436.

 צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ה- 1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—
 11959, מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:

, תיקו! התוספת  1. בתוספת לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), התשמ״ב—1982 2
 במקום סעיף (ב) יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף (א), לא יעלה ההיטל —
 (1) ,לגבי ירקות לעיבוד תעשייתי, למעט ירקות המפורטים להלן בפסקה (2)

 — על 3091 .שקלים לטונה;

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 222; התשמ״א, עמי 178.
 2 ק״ת התשמ׳׳ב, עמי 1356; התשמ״ה, עמי 70.
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 (2) לגבי אפונה, גזר, מלפפונים, סלרי עלים, עגבניות, פלפל, שעועית,
 תות שדה, תירס ותפוחי אדמה לעיבוד תעשייתי — על 4636 שקלים לטונה;

 (3) לגבי ירקות לשיווק — על 7727 שקלים לטונה.״

י נ ו ח מ ף ש ס ו  י
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 נתאשר.
 ז׳ בסיון התשמ״ה (27 במאי 1985)

 (חמ 635—3}

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבר סריחת סניגור), החשמ״ה-985ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו)(4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד—11974

 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום י״ב
 בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985) כדלקמן:

 בבית משפט שלום בבית משפט מחוזי בנית המשפט העלית

 עד 13,700

 W 16,400 עד 65,700 32,900 32,900

 עד 13,700 13,700 עד 8,300 19,000

 עד 65,700 עד 82,200

 V7 13,700: 13,700 8,300 «* ז19,000 27,400 עד 38,300״

ר ג ה ה י ר  א
 שופט של בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט בפועל

 תיאור הפעולה

 ״(1) . תשלום חד־פעמי בעד
 ישיבה נפרדת שנועדה

 לשחרור בערבות

 (2) תשלום חד־ פעמי בעד
 לימוד התיק, עבודות

 הכנה וישיבה ראשונה
 בבית המשפט

 (3) ישיבה נוספת אחרי
 הישיבה הראשונה

 (4) תשלום חד־פעמי בבית
 המשפט שלערעור כולל

 ישיבה ראשונה בבית המשפט,
 אם ראה בית המשפט שהיה

 בערעור קושי מיוחד או שהצ־
 ריך פעולות הכנה מיוחדות

 (5) בערעור שבו לא קבע בית
 המשפט תשלום חד־ פעמי
 כאמור בפיםקה (4) בעד

 כל ישיבה

 כ״ט בסיון התשמ״ה (18 ביוני 1985)
 (חגן 245—*)

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ג, עמי 1060; התשמ״ה, «מ׳ 998.

 קובץ התקנות 4824, י״א בתמוז התשמ״ה, 30.6.1985
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