
 רדומות

 בץ התקנות
 ב׳ בכסלו התשמ״ו 4873 15 בנובמבר 1985

 עמוד

 תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס׳ 7), התשמ״ו—1985 . 186
 תקנות מט רכדש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (תיקון מס׳ 2),

186 . . . . . . . .  התשמ׳׳ו—1985 .
 תקנות הגנת הצרכן (מגירות, מכירות באשראי ומכירות מיוחדות) (תיקון),

 התשמ״ו—1985 189
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים) (תיקון מס׳ 2),

 התשמ״ו—1965• 189
 תקנות הגנת הדייר (תשולום בעד שי׳ריתים) (תיקוז «פ׳ 2), התשמ׳יו—1985 . . 189
 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תוף אשקלון, תיקון), התשמ״ו—1985 . 190
191 . .  צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה) (תיקון), התשמ׳׳ו—1985 .



 תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)(תיקון מס׳ 7),
 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—11969
, אני 2 רים  ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובהתאם להיתר להעלאת מחי

: ן תקנות אלה  מתקי

גי ציבור), התשל״ח—1978 2  תיקי! תקנה! 1. בתקנה 1 לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנצי
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״9,200 שקלים״ יבוא ״10,500 שקלים״.

ה 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״6,300• שקלים״ יבוא ״7,200 שקלים״. ה תקנ ק י  ת

לה 3. תחילתן של תקנות.אלה ביום י״ב בתמוז התשמ״יה (1 ביולי 1985).  תחי

ם י ס ה נ ש (27 באוקטובר 1985) מ ו  י״ ב בחשון התשמ״
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״יט, עמי 70.

 2 י״פ התשמ״ה, עמי 2796.

w 18 ,3 ק״ת התשל״ח, עמי 584; התשמ״ו 

ס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) ת מ ו  תקנ
י 2), התשמ״ו-1985 ס ן מ  (תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ב ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—
 1961 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל״ג—
א: בו  21973 (להלן — התקנות העיקריות), תקנות 7 !׳־8 יסומנו 8 ו־9 כסדרן, ולפניהן י

ם 7. (א) הסכום שגקבע בתקנה 3(א) יתואם ב־16 בינואר, ב־16 י צ ו כ ז ס ו כ ד  ״־1
 באפריל, ב־16. ביולי וב־16. באוקטובר של כל שנה (להלן — יום העדכון)

; לענין זה —  לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי

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

דות;  ״המדד הבסיסי״ — 6975.0 נקו

 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

 1 פ״ח התשבי׳*;, עמי 100.

 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1757; התשמ״ה, עמי 846.

ו התשנז״ו, 15.11.1985 ת 4873, ב׳ בכסל ו נ ק ת  186 קובץ ה



 (ב) כל סכום שנקבע לפריט בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות
 יתואם בכל יום עדכון לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד

 הבסיסי; לענין זה —

 ״המדד״ — המדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המפורט
 בתוספת השלישית בטור א׳ לצדו של הפריט;

 ״המדד הבסיסי״ — מספר הנקודות הנקוב בתוספת השלישית בטור ב׳
 לצדו של הפריס;

 ״המדד החדש״ — המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

 (ג) סכוט שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 שקל חדש אחד.

 (ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכום פריטי החפצים
 הביתיים כפי שהוא מעודכן עקב עליית המדד כאמור.״

ת פ ס ו ת ת פ ס ו  ה
 שלישית

 2. בתקנות העיקריות, בסופן יבוא:

 ״תוספת שלישית
 (תקנה 7(ב))

 המרד הבפיפי לןןדכיז טכומי התוכפת הראשונה
ר ב׳  טו

 המדד הבסיסי
 (מדד ספטמבר 1984)

6342.5 

8424.8 

5571.6 

6300.8 

4774.5 

6342.5 

6342.5 

6342.5 

 טווי א׳
 המדד

 מיטות, ספות, כורסאות וכר מקבוצה ראשית של
 מדד ריהוט וציוד לבית

 כלי מיטה ומגבות מקבוצה ראשית של מדד ריהוט
 וציוד לבית

 ארונות, מזנונים וכר מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 בגדים עליונים לגברים מקבוצה ראשית של מדד
 הלבשה והנעלה

 בגדים עליונים לנשים מקבוצה ראשית של מדד
 הלבשה והנעלה

 מיטות, ספות, כורסאות וכר מקבוצה ראשית של
 מדד ריהוט וציוד לבית

 מדר שינה
 מיטה ומזרון

 אבזרי מיטה

 ארון בגדים

 ביגוד לגבר

 ביגוד לאשה

 חדר פלון
 ספה כפולה

 שתי כורסאות מיטות, ספות, כורסאות וכר מקבוצה ראשית של
 מדד ריהוט וציוד לבית

 מיטות, ספות, כורסאות וכר מקבוצה ראשית של
 מדד ריהוט וציוד לבית

 כסאות
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ו ב׳ ו  ט
 ,המדד הבסיסי

 (מדד סםטנלבו 1984)

7093.9 

5571.6 

4470.9 

4407.9 

7337.2 

7337.2 

4407.9 

6051.7 

5751.8 

5923.1 

7093.9 

7369.4 

6051.7 

5406.0 

 6316.8״

 טור אי
 המדד

 שולחנות מקבוצה ראשית של מדד ריהוט וציוד
 לבית

 ארונות, מזנונים וכר מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 טלויזיה, רדיו, פטיפון מקבוצה ראשית של מדד
 תרבות ובידור

 טלויזיה, רדיו, פטיפון מקבוצה ראשית של מדד
 תרבות ובידור

 מוצרים לקישוט הדירה מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 מוצרים לקישוט הדירה מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 טלויזיה, רדיו, פטיפון וכו׳ מקבוצה ראשית של
 מדד תרבות ובידור

 ציוד חשמלי אחר מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 מקררים ושירות ביטוח מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 מכשירי בישול ואפיה בגז מקבוצה ראשית של
 מדד ריהוט וציוד לבית

 שולחן

 מזנון

ו  רדי

 מערכת
 סטראופונית

 נברשת

 וילונות

 טלויזיה

 תנור חימום

 בשבח
 מקרר

 תנור
 בישול/אפיה

 שולחנות וכסאות שולחנות מקבוצה ראשית של מדד ריהוט וציוד
 לבית

 כלי אוכל צלחות, כוסות וכר מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 ציוד חשמלי אחר מקבוצה ראשית של מדד
 ריהוט וציוד לבית

 מיקסר

 מכונת כביסה מכונות כביסה ושירות ביטוח מקבוצה ראשית
 של מדד ריהוט וציוד לבית

 שונות מדד כללי של ריהוט וציוד לבית

 .תחייה 3. תחילתן של תקנות אלה מיום כ״ז בתמוז התשמ״ה (16 ביולי 1985).

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ז׳ בחשון התשמ״ו(22 באוקטובר 1985)
 (חמ 2106—3)

ו התשמ׳׳ו, 15.11.1985 ת 4873, ב׳ בכסל ו נ ק ת  188 קובץ ה



 תקנות הגנת הצרכן(מכירות, מכירות באשראי ומכירות מיוחמת)
 (תיקון), התשמ״ו-1985

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 9, 12 ו־37 לחוק הגנת הצרכן, •התשמ״א—1981 1
 אני מצווה לאמור:

ן תקני, 2 קו  1. בתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (מכיתת, מכירות באשראי ומכירות מיוחדות), תי
 התשמ״ג—21983, במקום ״30,000 שקלים פעמיים״ יבוא ״200,000 שקלים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן. תחילה

ן ו ר ל ש א י ר  י״גבחשון התשמ״ו(28 באוקטובר 1985) א
 (0-1492 שר התעשייה והמסחר

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 248.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 670, עמ׳ 1049, עמי 1919; התשמ״ד, עמי 2092.

 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ו-1985

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

ן מעיף 9  1. בסעיף 9(0 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים), תיקו
 התשל״ה—1975 2 —

 (1) בפסקה (1), במקום ״׳נמכר לראשונה״ יבוא ״נמסר״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״שנמכר לראשונה״ יבוא ״שנמסר״.

ן ו ר ל ש א י ר  י״ב בחשון התשמ״ו(27 באוקטובר 1985) א
) שר התעשיה והמסחר 3 - 4 7 מ 7 ח < 

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 1866.

 תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים)(תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו־160(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],
 התשל״ב—1972 י, אני מתקין תקנית אלה:

ת פ ס ו ת  1. במקום התוספת לתקנות •הגנת •הדייר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג—1973 החלפת ה
 יבוא:

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 267.
 2 ק״ת התשל׳׳ג, עמי 1475; התשמ״ה, עמי 666.

1 

ו התשמ׳׳ו, 15.11.1985 189 ל ס כ ת 4873, ב׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



^ ״תוספת ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 ־־־ (תקנה 3)

 (א) שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק:

 כדירות, לחדר, לחודש:
ן ר זזופכי  ניקוי מאור הרקת בו

ן ת בור שופכי ק ר  ה

0.38 

 מאור

0.08 

י  ניקו

1.29 

 ג3תי עפק, לחודש:
 שטח בית עסק במ״ר

 עד 16 1.93 0.13 0.53

 מעל 16 עד 24 2.91 0.21 0.86

 מעל 24 עד 32 3.90 0.26 1.09

 מעל 32 עד 40 4.86 0.34 1.37

 מעל 40 עד 48 5.83 0.42 1.65

 מעל 48 עד 56 6.79 0.47 1.90

 מעל 56 עד 64 7.78 0.55 2.20

 מעל 64 עד 88 9.70 0.68 2.81

 מעל 88 עד 112 11.66 0.81 3.32

 .מעל 112 עד 136 13.61 0.94 3.85

 מעל 136 עד 160 15.53 1.10 4.43

 מעל 160 1.93 0.13 0.53
 בתוספת

 לכל 24 מטרים מרובעים או הלק מהם שמעל 160 מ״ר הראשונים.״

י ו ד ל ו  י״ד בחשון התשמ״ו(29 באוקטובר 1985) ד
) שר הבינוי והשיכון 3 ~ 9 1 מ 9 ח ) 

 צו המועצות המקומיות (מועצ־ית אזוריות)(חוף אשקלון, תיקון),
 התשמ״ו-985 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות אני מצווה לאמור:

, ן פרט >כד< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ה—1958 2 קו  תי

ה בפרט (כד) — נ י ש א י , ת י פ פ י ת  ב

 (1) בהגדרה של ״נזפה״, אחרי ״וביום ט״ו באלול התשכ״ו (31 באוגוסט
 1966)״ יבוא ״וכפי שתוקנה ונחתמה ביום ח׳ בחשון התשמ״ו(23 באוקטובר

 1985)״;

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. י מדי נ  1 די
 2 ק״ית התשי״ח, עמ׳ 1256; התשכ״ו, עמי 521; התשכ״ז, עמי 15.

ו התשמ״ו, 15.11.1985 ל ס כ ת 4873, ב' ב ו נ ק ת  190 קובץ ה



 (2) אחרי שם הישוב ״ניר ישראל״ בטור א׳ ותיאור שטח הישוב ניר
א: בו  ישראל, בטור ב׳, י

 טור א׳ טור ב׳

ת רישום קרקע ו ק ל ח  שם הישוב גושים ו

ב העשרה חלקי הגושים:׳1777,1770 כמסומן במפה״  ״נתי

 ו
(23 באוקטובר 1985) י צ ח ק פ ר ץ ו  ח׳ בחשון התשמ״

 >המ 136—3) שר הפנים

ועה) (תיקון), התשמ״ו- 1985  צו הבנקאות (מקדוגות ללא תנ

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 13ב לפקודת הבנקאות, 1941 ובאישור שר האוצר
 וועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

ן סעיף  1. בסעיף 1 לצו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ״ג—•1983 2 (להלן — הצן תיקו
א: בו  העיקרי), בסופו י

, למעט  ״פקדון תושב״ — כמשמעותו בהיתר הפיקוח על המטבע, ההשל״ח—1978 3
 פקדון תושב (פיצויים),

 תיקון סעיף 3

ג ההשקעה ו  ס

 מיללות צמודי־מדד:

  פקדון מאותו סוג באותו מטבע לתקו
 פה של 12 חודשים;

 פקדון באותו מטבע לתקופה של 3
 חודשים;

 פקדון לזמן קצוב באותו מטבע ולאותה
; פה״  תקו

 פקדון לזמן קצוב באותו מטבע ומאותו
; ג  סו

ם;  פקדון תושב — 12 חדשי
ם;  פקדון אחר — 3 חדשי

 2. בסעיף 3 לצו העיקרי —

 (1) במקום פיסקאות (1) עד (4) יבוא:

ג הפקז־ון  סו

 ״(1) פקדון לא צמוד בשקלים (עובר
 ושב או לזמן קצוב

 (2) פקדון תושב

 (3) פקדון אחר במטבע־חוץ בחשבון
 עובר ושב

 (4) פקדון אחר לזמן קצוב

 (2) במקום פסקה (8) יבוא:

 ״(8) פקדון במטבע חוץ הנובע מתק
 בולים בגין ניירות־ערך הנסח־

 רים במטבע־ חוץ

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1, עמ׳ 69; ס״ח התשמ״א, עמ׳ 241.
 2 ק״ת התשמ׳׳ג, יעמ׳ 702.

 3 ק״ת התשל״זז, עמי 1006; התשמ״ה, יעמ׳ 1783.

ו וןתשמ״ו, 15.11.1985 ;191 ל ס כ ב , ׳ ת. 4873, ב ו  קובץ התקנ



 (8א) פקדון בשקלים הנובע מתקבולים (א) מילוות המדינה הצמודים לאותו

 (ב) אם לא ניתן להשקיע כאמור
 בפסקת משנה (א)

 אגרות חוב של מנפיקים אחרים
 הנסחרות בבורסה והצמודות

 לאותו מטבע־חוץ;

 (ג) אם לא ניתן להשקיע כאמור
 בפסקת משנה (ב) מילוות מדינה
 הצמודים לדולר שנרכשו במקור
 ובהעדרם — מילוות כאמור

 תיקו! מ«יף •6 3. בסעיף 6 לצו העיקרי, בסופו יבוא: ״אולם, אם בעל הפקדון רשאי להחזיק מטבע־

 חוץ בפקדון תושב בלבד, יהיה התאגיד הבנקאי רשאי להשקיע בדולרים בפקדון לזמן
 קצוב לתקופה של 12 חדשים״.

 מטבע־חוץ שנרכשו במקור, וב־
 העדרם — מיללות כאמור הנסח־

 רים בבורסה;

 בגין ניירות־ערך הנקובים במט־
 בע־חוץ או הצמודים למטבע־

 חוץ

 הנסחרים בבורסה״.

ם ו ה מ נ ד ל ב ש  מ
 נגיד בנק ישראל
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