רשומות

קובץ התקנות
י״ד באדר ב׳ התשמ״ד

 18במרס! 1984

4604

עמוד
)תיקון(,

צו שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה — עזרה ,משפטית( )מס׳ (2
.
.
..
.
ה,תשמ,״ד. 198*-
.
תקנות מיסוי נקודות קיצבה )הוראת שעה( )ניכוי ממשכורת( ,התשמ״ד—1984
תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
תקנות מס הכנסה )ניכויים בשל דמי לעד ,או שכירת דירה באזור פיתוח( )תיקון(,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
התשמ״ד—. 1984
.
תקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית והפרשי הצמדה( )תיקון( ,התשמ׳׳ד—. 1984
.
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )ביטוח מפני מחלה( ,התשמ״ד—1984
תקנות רשות השידור )אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה( )תיקון מס׳  ,(4התשמ״ד—
1984
.
תקנות הדואר )תעריפי הדואר בפנים הארץ( )מס׳ ) (4תיקון( ,התשמ״ד—1984
.
.
,תקנות רישוי שירותי התעופה )טיסות שכר( )תיקון( ,התשמ״ד—. 1984
.
.
.
.
צו מכר דירות )טופס של מפרט( )תיקון( ,התשמ״ד—1984
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )מנהלי עבודה( )תיקון( ,התשמ״ד—
.
.
.
.
.
1984
.
תקנות רמת הגולן )הליכי משפט( )הוראות מעבר( )תיקון( ,התשמ״ד—. 1984
צו קביעת זמן ,התשמ״ד—1984
.
צו הפיקוה על מצרכים ושירותים )מקלטי טלוויזיה( )תיקון( ,התשמ״ד. 1984-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים והודעה על העלאת מהירים(
.
.
,
:.
.
.
)תיקון מם׳  ,(8התשמ״ד—1984
אכרזת הפיקוח! על מצרכים ושירותים )שירות החזקת מקלט טלוויזיה( )תיקון(,
התשמ״ד—. 1984
.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים לסיגריות( )מס׳  ,(5התשמ״ד—1984
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקרפיונים חיים( )מס׳ ,(5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
התשמ״ד—. 19,84
צו הפיקוח על! מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לדגי בקלה ,קפואים( )מס׳ (3
)ביטול( ,התשמ״ד—1984
צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשת ניקוז( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ד1984--
.
.
הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( ,התשמ״ד—. 1984
.
הודעת שיקים ללא כיסוי )סדרי דין( )העלאת סכום ,הפקדון( ,התשמ״ד—1984
י .
.
הודעת התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התשמ״ד—1984
.
.
הודעת הבנקאות )פקדוגות ללא תנועה( )מס׳  ,(2התשמ״ד—. 1984
תקנות הבטיחות .בעבודת )גיהות .תעסוקתית ובריאות העובדים מ ע י ל  -כ ל ו ר י ד ( ,
, .
.
התשמ״ד— — 1983תיקון טעות
1

1076
1076
1077
1077
1077
1078
1079
1079
1079
1080
1081
1081
1081
1082
1083
1083
1084
1085
1085
1085
1086
1089
109,0
1090
1090

צו ש ע ת חירום )יהודה והשומרון 1חבל עזה  -עזרה משפטית(
)מס׳ ) (2תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי׳ תקנה  7לתקנות שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה —
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,התשכ״ז— 1967י ,אני מצווה לאמור:
תיקון 6עיף 2

האמור בסעיף  2לצו שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה — עזרה משפטית(
.1
)מס׳  ,(2התשל״ו— , 1976יסומן)א( ,ואחריו יבוא:
2

״)ב( הוראת סעיף קטן )א( תחול גם על מסמד שהוצא על ידי קצין מטה
תובענות או על ידי ועדת עדרים וועדה לרישום נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו,
שהוקמו לפי דיני האזור.״
גסים

י״ד באדר א׳ התשמ״ד ) 17בפברואר (1984

משה

)חמ (3-1626

שר המשפטים

 1ס״ח התשכ״ח ,עמ׳  ;20התשמ״ד ,עמ׳ .36
 2ק״ת התשל״ו ,עמ׳  ;1670התשמ״ג ,עמ׳ .213

תקנות מיסוי נקודות קיצגה )הוראת שעה()ניכוי ממשכורת(,
ה ת ש מ ״ ד  984 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ו־ 3לחוק מיסוי נקודות קיצבה )הוראת שעה(,
התשמ״ד—) 1984להלן — החוק( ,וסעיפים 166 ,164.ו־ 243לפקודת מם ה כ נ ס ה  ,אני
מתקין תקנות אלה:
1

תיקי! תקני1 ,

2

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסי
.1
קים( ,התש״ם—) 3 1980להלן — התקנות העיקריות( ,בסופה יבוא:
״״עובד זכאי לנקודות קיצבה״ — עובד שזכאי לנקודות קיצבה שעליהן חל
סעיף  2לחוק מיסוי נקודות קיצבה )הוראת שעה( ,התשמ״ד—.1984״

תיקו! תקנה 3

.2

מחולי.

.3

בתקנה  3לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
״)ג( מעביד המשלם לעובד זכאי לנקודות קיצבה משכורת לפי תקנות משנה
)א( או )ב( ,ינכה מהמשכורת את המס כאילו היו נקודות הקיצבה חלק ממשכורת
החודש.״
תחולתן של תקנות אלה בתקופה הקובעת ,כמשמעותה בחוק.

כ״א באדר א׳ התשמ״ד ) 24בפברואר (1984
)חמ (3—444

כהן־אורגד
יגאל
שר האוצר

 1ס״ח התשמ״ד ,עמ׳ .64
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
 3ק״ת התש׳׳ם» ,מ׳  ;1650התשמ״ד ,עמי .60

1076

קובץ התקנות  ,4604י״ד באדר ב׳ התשמ׳יד18.3.1984 .

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים געז־ שירותים או נכסים(
)תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  164ו־ 243לפקודת מס ה כ נ ס ה  ,אני מתקין תקנות
1

אלה:
בתקנה )2א( לתקנות מם הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים(,
.1
התשל״ז— , 1977במקום ״ 5000שקלים״ יבוא ״ 15,000שקלים״.

תיקיו תקני2 ,

2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984

.2

כ״א באח־ א׳ התשמ״ד) 24בפברואר (1984
< ־־ >
חמ 4 6 8

3

תחילי•

יגאל כ הן ־או רג ד
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
 2ק״ת התשל׳׳ז ,עמי  ;1384התשמ״ג ,עמי .818

תקנות מס הכנסה )ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה
כאזור פיתוח()תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד 1984 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )(13)17ב( ו־ 273לפקודת מס ה כ נ ס ה  ,אני מתקין
1

תקנות אלה:
בתוספת לתקנות מס הכנסה )ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באזור
.1
פיתוח( ,התשל״ז— , 1977בסופה יבוא:

תיקון התוספת

2

״ 1984ואילד ;6300
הסכום האמור יותאם לעליית המדד ארבע פעמים בשנה כאילו היה
סכום ששר האוצר השתמש לגביו בסמכותו על פי סעיף 120ב)(4
לפקודה ,ויעוגל למאה השקלים הקרובים.״
ד׳ ב א ד ר א ׳ ה ת ש מ ״ ד )  7ב פ ב ר ו א ר (1984
־־ ז
) ז ז מ637

3

יגאל כהן־אורגד
שד האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס״ח התשמ״ג ,עמ׳  59ו־.103
 2ק״ת התשל״ז ,עמי  ;2544התשמ״ג ,עמ׳  360ו־,803

תקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית והפרשי הצמדה()תיקון(,
התשמ״ד984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  164ו־ 243לפקודת מס ה כ נ ס ה  ,אני מתקין תקנות
1

אלה:
בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית והפרשי הצמדה(,
.1
1977־־ ,בסופה יבוא:

התשל״ז—

תיקון התוספת
ד

'

יאשיני

'

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
 2ק״ת התשמ״ג ,עמי  ;1068התשמ״ד ,עמ׳ .740

קובץ התקנות  ,4604י״ד באדר ב׳ התשמ״ד18.3.1984 ,

1077

״ .2ריבית המשתלמת ליחיד או לחבר־בני־אדם בשל פקדון שאושר לענין
תקנות מס הכנסה )פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי(,
התשמ״ג— , 1983עד לשיעור הריבית הפטור ממס ,בידי יחיד ,על סי התקנות
האמורות.״
3

כ״א באדר א׳ התשמ׳׳ד ) 24בפברואר (1984
־
( 3

) י ( מ 1 7 4 0

יגאל כהן־אורג ד
שר האוצר

 3ק״ת התשל״ז ,עמ׳  ;2369התשמ״א ,עמ׳ .169

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )ביטוח ממני מחלה(,
התשמ״ד984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ).15ב( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום( ,התש״ י—«) .195להלן — החוק( ,אני מתקין תקנות א ל ה :
1

שי׳ץי השתתפות

י״

השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפגי מחלה ,כאמור בסעיף )15ב( לחוק ,של
.1
מקבל תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א  /תהיה בשיעור הנקוב
לצדו של אותו סעיף בטור בי ,שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:
טור א׳
הסעיף

ב י ט ו

י

תחילת

.2
בטלות.
.3

7

659

8

798

9

659

)10א(

798

)10ב(

659

) 10ג(

798

)10ד(

798

)10ה(

659

10א

798

 ,12בין אם יש לו בן זוג ויבין אם אין לו

659

(1)13

659

(2)13

798

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )ביטוח מפני מחלה( ,התשמ״ב—— 1982
2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו בטבת התשמ״ד ) 1בינואר .(1984

י״ב באדר א׳ התשמ״ד ) 15בפברואר (1984
־־
) ח מ 176

טור ב׳
בשקלים

(3

מ ש ה אר נ ס
שר הבטחון

 1ס״ח התש״י ,עמי .162
 2ק״ת התשמ״ב ,עמי .1662,

1078

קובץ התקנות  ,4604י״ד באדר ב׳ התשמ״ד18.3.1984 ,

תקנות רשות השידור )אגרה ב ע ד החזקת מקלט טלוויזיה(
)תיקון מס׳  ,(4ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  29ו ־  5 2לחוק רשות השידוד ,התשכ״ה—;! 1965
ובהמלצת הוועד המנהל ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה )3ג(

לתקנות רשות

השידור

התשמ״א— , 1981במקום ״  1 0 %״ יבוא
2

.2

)אגרה בעד

טלוויזיה(,

החזקת מקלט

תיקון תקנה 3

״16%״.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל

תחייה

,(! 84
9

»31»6־׳- ...

כ״ח באדר א׳ התשמ״ד ) 2במרס (1984
־־ >
) ח מ 313

זבולון המר
י
 :שר החינוך והתרבות

3

 1ם״ח התשכ״ה ,עמי  ;106התשמ״א ,עמ׳ .78
 2ק״ת התשמ״א ,עמי  ;447התשמ״ד ,עמ׳ .403

תקנות הדואר )תעדיפי הדואר בפנים הארץ( )מס׳ (4
התשמ״ד984-ו

)תיקון(,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הדואר ]נוסח חדש[ ,התשל״ז—,! 1976
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בחלק א׳ של התוספת לתקנות הדואר )תעריפי הדואר בפנים הארץ( )מס׳
.1
התשמ״ד—— 1984

,(4

תיקון התוספת

2

)(1

בפרט  ,1.1.1במקום ״  5״ יבוא

״7״.

) (2בפרט  ,3.1במקום ״5״ יבוא ״7״.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 7במרס .(1984

ב׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 6במרס (1984
~
) ח מ4 7

( 3

תחי

יי•

מרדכיצפורי
שר התקשורת

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,29עמי .567
 2ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .792

תקנות רישוי שירותי התעופה )טיסות שבר()תיקון(,
התשמ״ד 984-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6 ,4ו־)23א( לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ״ג—
 1963אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה )37ב( לתקנות שירותי התעופה )טיסות שכר( ,התשמ״ב— , 1982במקום
.1
הסיפה המתחילה במלים ״יעוכב ביצוע ההחלטה״ יבוא ״רשאי יושב ראש ועדת הערר,
לבקשת העורר ,להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה לתקופה שיקבע ,לפי נסיבות הענין.״
2

תיקון תקנה 37

 1ם״ח זזתשכ״ג ,עמי .104
 . 2ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;1352 ,754התשמ״ג ,עמ׳ .216

קובץ התקנות  ,4604י״ד באדר ב׳ התשמ״ד18.3.1984 ,
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תיקון תקנות

התשמ״ג

בתקנה  3לתקנות שירותי התעופה )טיסות שכר( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ג—

.2

י

 , 1983במקום ״כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד ) 31במרס (1984״ יבוא ״ט׳ בניסן התשמ״ה )1
במרס (1985״
3

חיים ק ורפו

ב׳ באדר ב׳ התשמ״ד ) 6במרס (1984
)חמ (3—247

שר התחבורה

 3ק״ת התשמ״ג ,עמי .951

צ ו מכר דירות )טופס סל מפרט()תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק המכר )דירות( ,התשל״ג— ,! 1973ובידיעת
ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לצו המכר דירות )טופס של מיפרט( ,התשל״ד—1974
)(1

בסעיף א׳ ,בסופו יבוא:
״עורך הבקשה להיתר הבניה
לביצוע השלד

)(2

2

—

מהנדס אחראי
״..

בסעיף ב׳ בפסקה — 3
)א( במקום פרט משנה  3.9.1יבוא:
״ 3.9.1פרזול דלת כניסה:
 :עין הצצה :יש/אין ,מנעול תחתון :יש/אין
ידיות
מנעול עליון :יש/אין ,מנעול בטחון :יש/אין ,ספרה למספור
״
הדירה
)ב( בפרט — 3.10
)(1

במקום פרט משנה  3.10.1יבוא:
״ 3.10.1במטבח:
מידות
 3.10.1.1קערת מטבח :הומר
 3.10.1.2סוללה למים קרים וחמים :חומר
חומר
 3.10.1.3סבונית רגילה/כפולה :כמות
מידות
כמות
 3.10.1.4לוחות :חומר

סוג......
יש/אין
״

)(2

במקום פרט משנה  3.10.3.3יבוא:
״ 3.10.3.3סוללה למים קרים וחמים עם/בלי צינור למקלחת
 :יש/אין.״
)טלפון( חומר

)(3

במקום פרט משנה  3.10.7.1יבוא:
״ 3.10.7.1מערכת קולטים ודוד שמש :בקיבול
 /אחר )פרט(.
חימום עזר עם אלמנט חשנ?לי
״
אחריות לתקופה

כ״ז בטבת התשמ״ד ) 2ביגואר (1983
<המ (3-1428

ד ו ד לוי
שר הביגוי והשיכון

 1ס״ח התשל״ג ,עמי .196
 2ק״ת התשל״ד ,עמי  583ו־ ;1612התשמ״א ,עמי .1266

1080

קובץ התקנות  ,4604י״ד נאדר ב׳ התשמ״ד18.3.1984 ,

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה מ א י ו ת )מנהלי עבודה(
)תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4א() (3ו־ 17לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ״ט— ,! 1969ולאחר התייעצות במועצה ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה )2א( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )מנהלי עבודה(,
,1
התשמ״ב— ,2 1982בפסקה ) ,(2אחרי ״)להלן — פקודת הראיות(״ יבוא ״של הקבלן
שהעסיק את המבקש כמנהל עבודה״.
כ״ג באדרא׳התשמ״ד ) 26בפברואר (1984
'~
) ח מ 5 3 9

תיקח תקני2 ,

דוד לוי
שר הבינוי והשיכון

( 3

 1סייח התשכ״ט ,עמי .218
 2ק״ת התשמ״ב ,עמי .1074

תקנות רמת הגולן)הליכי משפט()הוראות מעבד()תיקון(,
התשמ״ד984-ו
ולאחר התייעצות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק רמת הגולן ,התשמ״ב—1981
עם שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 5ג לתקנות רמת הגולן )הליכי משפט( )הוראות מעבר( ,התשמ״ב—
.1
 , 1981יבוא:

הוספת תקנה  5ד

2

מינויו של קאדי מד׳הב לפי צו בדבר בתי דין דתיים דרוזיים

׳׳המשכיות
בכהונת

5ד.

קאדי מד׳הב

)רמת הגולן( )מס׳  ,(238התשל״א— ,1970ימשיך לעמוד בתקפו כל
עוד הוא מכהן בבית הדין הדתי הדרוזי ברמת הגולן.״

,

,

,

כ״ו באדר א׳ התשמ״ד ) 29בפברואר (1984
־־ >
) ח מ 1530

,

יוסף בורג
שר הפגים

3

 1ס״ת התשמ״ב ,עמ׳ .6
 2ק״ת התשמ״ב ,עמ׳  ,362עמ׳  506ועמי .1682

צו קביעת זמן ,ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת קביעת הזמן , 1940 ,אגי מצווה לאמור:
ג

בתקופה שבין אור לג׳ באייר התשמ״ד ) 5במאי  (1984שעה  24.00לבין אור לכ״ז
.1
ב א ב התשמ״ד ) 25באוגוסט  (1984שעה  ,24.00יוקדם השעון בשעה ,אחת ,לצרכי חוק
ולצרכים כלליים ,כד שיקדם בשלוש שעות לשעון גריגיץ׳.
י״ ט באדר א׳ התשמ״ד ) 22בפברואר (1984
)חמ (3—1242

קביעת זמן

בורג
יוסף
שר הפנים

 1עייר  ,1940תוס׳  ,1עמי  ;17התש״ח ,תום׳ א ,עמ׳  ¡14התשמ״א ,עמ׳ .114

קובץ התקנות  ,4604י״ד באדר ב׳ התשמ״ד18.3.1984 ,
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקלטי טלוויזיה()תיקון(,
התשמ״ד984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים״ התשי״ח—
) 1957להלן — החוק( ,ולפי סעיף  2לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט—
 , 1979אני מצווה לאמור:
1

2

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקלטי טלוויזיה( ,התשל״ב—) 1972להלן —
.1
הצו( ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקלט טלוויזיה ,שלט רחוק ומכשיר
להקלטה ולהקרנה של סרטי וידיאו( ,התשל׳׳ב—,1972״
3

האמור בסעיף  6לצו יסומן)א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 6

.2

תיקון סעיף 8

.3

תיקון סעיף 15

.4

תיקון סעיף 17

.5

בסעיף  17לצו ,סעיף ק ט ן ) ג ( יימחק וסעיף קטן)ד( יסומן)ג(.

תיקון התוספת
הראשונה

.6

בתוספת הראשונה לצו —

״)ב( האמור בסעיף קטן )א( לא יחול על מכשיר להקלטה .ו ל ה ק ת ה של סרטי
וידיאו.״
בסעיף  (2)8לצו ,במקום פסקה )ב( יבוא:
״)ב( שנת ייצורו של המקלט.״
בסעיף  15לצו ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג( תעודת החזקה תימסר בידי נותן השירות לצרכן עם קבלת דמי השירות
השנתיים בעד תקופת החזקה נוספת.״

) (1המלה ״טלוויזיה״ — תימחק ;
)(2
(3) ,

״ יבוא ״)לא פחות מתשעה חדשים(״;

בסעיף  ,1אחרי ״עד יום

בסעיף )2ב( בסופו יבוא ״וכן בעד הובלת המקלט למעבדה וממנה״;

) (4בסעיף  ,3אחרי ״ולא יאוחר מ־
ימים(״;
) (5בסעיף )4ג( ,אחרי ״במשך
מיום המכירה(״.
תיקון התוספת
השניה

.7

ימים״ יבוא ״)ולא יותר משבעה
שנים״ יבוא ״)לא פחות משבע שנים

בתוספת השניה לצו —
) (1המלה ״טלוויזיה״ — תימחק;
)(2

בסעיף  ,1אחרי ״ ע ד יום

״ יבוא ״)שנים עשר חדשים(״;

) (3בסעיף  ,3אחרי ״ולא יאוחר מ־
ימים(״.

ימים״ יבוא ״)ולא יותר משבעה

 1ס״וו התשי״ה ,עמי  ;24התשמ״ב ,עמי .92
 2דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,32עמ׳ .635
 3ק״ת התשל״ב ,עמי  ;662התשמ״ג ,עמי  934 ,106ו־967ו.
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) (4במקום סעיף )7ב( יבוא:
״)ב( התמורה לפי סעיף קטן )א( היא גם בעד כל חלקי חילוף ,כולל/לא כולל *
מנורת מסך חדשה/מחודשת* שיהיו דרושים לתיקון המקלט או להחלפת חלקים
בו במשך תקופת ההחזקה ולהובלת המקלט למעבדה וממנה.״
.8

סעיף

.9

תחילתו של צו זה

21

לצו — בטל.
60

ביטול מעיר 21

ימים מיום פרסומו.

תחילי•

ט׳ באדר א׳ התשמ״ד ) 12בפברואר (1984
־־
י
ח מ 1614

גדעון פת
שר התעשיה והמסחר

(3

צ ו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים והודעה על
העלאת מחירים()תיקון מס׳  ,(8ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי,לפי סעיף  !6ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים
.1
״
לק
והודעה על העלאת מחירים( ,התש״ם—2 !980
ב ח

מייצור

מקומי  2 1 . 0 4 . 2 0 0 0״ —

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר א׳ התשמ״ד

ו

יימחק.

י״ג באדר א׳ התשמ״ד ) 16בפברואר (1984
~
י
ח מ1 4

ה ר א ש ו ן ׳

ה

מ

צ

ף

ך

מ

י

נ

י

ת

מ

ן

כ

נ

ה

תיקון התוספת
הראשונה

( 3

)29

בפברואר

.(1984

,

תחילה

גדעון פ ת
שר התעשיה והמסחר

 1ס״ח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ב ,עמי .92
 2ק״ת התש״ם ,עמי  ;1933חתשמ״ז־ ,עמי .756

אכרזח הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )שידות החזקת מקלט טלוויזיה(
)תיקון( ,ה ת ש מ ״ ד 1 9 8 4 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התש׳״ ח—1957
אני מצווה כדלקמן:
בסעיף  1לאכרזת הפיקוה על מצרכים ושירותים )שירות החזקת מקלט טלוויזיה(,
.1
התשל״א— , 1971במקום ״מקלט טלוויזיה״ יבוא:

תיקון סעיף 1

2

״״מקלט״ — כל אחד מאלה :מקלט טלוויזיה ,שלט רחוק להפעלת מקלט טלוויזיה
ומכשיר להקלטה ולהקרנה של סרטי וידיאו.״
ט׳ באדר א׳ התשמ״ד ) 12בפברואר (1984
י
) ח מ 3 - 1 6 1 4

גדעון פת
שר התעשיה והמסחר

 ,1ס״ח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ב ,עמ׳ .92
 2ק״ת התשל״א ,עמי .508
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צ ו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מחירים לסיגריות( )מס׳ ,(5
התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ת—1 !957
אני מצווה לאמוד:
הגדרות

.1

בצו זה —

״סיגריות״ — סיגריות מתוצרת הארץ המפורטות בטור א׳ לתוספת ,בתפיסות בנות 20
סיגריות;
״המחיר היציב״ — המחיר המרבי ביום י״א בשבט התשמ״ד ) 15בינואר ; (1984
״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו—.2 1975
המהיר המרבי

ביטול

המחיר המרבי לסיגריות הוא כמפורט בטור ב׳ לתוספת ,ובלבד שאם המחיר על
.2
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.
צו הפיקוח על
.4
 — 1984בטל.

מצרכים ושירותים )מחירים לסיגריות( )מס׳ ,(4

התשמ״ד—

3

תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום כ״ז באדר א׳ התשמ״ד ) 1במרס .(1984

תוס&ת
)סעיף (2
טור ב׳

המתיר לצרכן

טור א׳

סוג הסיגריות

בשקלים כולל מע״מ

מזרחית*
סילון

21

מדום

25

דובק פילטר ,אסקוט

49

רויאל ,פולריס

63

נובלס פילטר

77

טיים ,אירופה ,שרתון ,נלסון פילטר ,טיים מנטול

81

ברודוויי 80

94

ב מ ד ו ר י  ,100טיימ 100

99

מונטנה

101

וירג׳מיה

כ״ד באדר א׳ התשמ״ד ) 27בפברואר (1984
)חמ (3—455

מרידוד
יעקב
שר הכלכלה והתיאום הבין משרדי
ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

 1ס״ה התשי״ח ,דמ׳  ¡24התשמ׳׳ב ,ז מ ׳ .92
 2ס״ח התשל׳׳ו ,ע»׳ .52
 3ק״ ת התשמ״ד ,עמ׳ .917
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צו המיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקרפיונים חיים(
)מס׳  ,(5ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 ,* 1957אני מצווה לאמור:
המחיר המרבי ,כולל מע״מ ,לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה:

.1

)(1

מחיי מרבי

במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי —  327.42שקלים.

)! (2במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי —  406.00שקלים.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקרפיונים חיים( )מס׳ ,(4

.2

ביטול

התשמ״ד— — 1984בטל.
2

תחילתו של צו זה ביום ט״ז באדר א׳ התשמ״ד ) 19בפברואר .(1984

.3

י״ג באדר א׳ התשמ״ד ) 16בפברואר (1984
~

3

(

m 19

תחילד׳

פ ס ח ג ר ו פר
שר החקלאות

 1ם״ח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ב ,עמ׳ .92
 2ק״ת חתשמ״ד ,עמי .985

צ ו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים ל מ י בקלה
קפואים()מס׳ ) (3ביטול( ,ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים :ושירותים ,התשי״ח—,! 1957
אני מצווה לאמור:
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים( )מס׳ ,(3
.1
התשמ״ד— — 1983בטל.

ביטיי

2

תחילתו של צו זה ביום י״ח באדר א׳ התשמ״ד ) 21בפברואר .(1984

.2

י״ח באדר א׳ התשמ״ד ) 21בפברואר (1984
י ~>
3

ח מ 19

תחילי.

פ ס ח גר ופר
שר החקלאות

 1ס״ח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ב ,עמי .92
 2ק״ת התשמ״ד ,עמי .597

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשות ניקוז()תיקון מס׳ ,(2
ה ת ש מ ״ ד ! 984 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי״ח—
 ,! 1957ולאחר התייעצות עם שר הפנים ,אני מצווה לאמור:
בסעיף )36ד( לצו הניקוז וההגנה מפגי שטפונות )הקמת רשות ניקוז( ,ה ת ש ״ ך —

.1

תיקון סעיף 36

 , 1960במקום ״ 480,000שקלים״ יבוא ״ 708,000שקלים״.
2

י״ח באדר א׳ התשמ״ד ) 21בפברואר (1984
3-364.

m

(

פסח גר ופ ר
שר החקלאות

 1ס״ח התשי״ה ,עמי ;4
 2ק״ת התש״ך ,עמי  ;587התשמ״ד ,עמי .533

קובץ התקנות  ,4604י״ד באדר ב׳ התשמ״ד18.3.1984 ,
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הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( ,ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)15לפקודת מחלות בעלי חיים 1945 ,י) ,להלן —
הפקודה( ,אני קובע לאמור:
״י

פיצויים
המתת
בעלי יי
ד

ם

הצמדה למזל

.1

סכום הפיצויים המרבי שתשלם הממשלה לבעליו של בעל חיים שהומת לפי
,

,

,

הוראות •הפקודה יהיה כמפורט בתוספת לצדו של אותו בעל חיים.
)א( בסעיף זה ,״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית
.2
לסטטיסטיקה.
)ב( סכומי הפיצויים המרביים שבתוספת יועלו לסי שיעור עליית המדד כלהלן:
) (1ב־ 1בינואר של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה
שקדמה לה ,לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו;
) (2ב־ 1באפריל של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה
השנה לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה;
) (3ב־ 1ביולי של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה,
לעומת המדד לחודש ינואר שקדם לו;
) (4ב־ 1באוקטובר של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש יולי של אותה
שנה ,לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו.
)ג( היה סכום הפיצויים פחות ממאה שקלים ,יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
של חמישה שקלים; היה סכום הפיצויים יותר ממאה שקלים ,יעוגל לסכום הקרוב שהוא
מכפלה של עשרה שקלים.

תחילה

.3

תחילתו של הודעה זו ביום כ״ו בטבת התשמ״ד ) 1בינואר .(1984

ביטול

.4

הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( )מס׳  ,(2התשמ״ג—1983

2

—

בטלה.

תוספת
)סעיף (1
סוג בעל החיים

הסכום בשקלים

בקר
פר רביד• טהור

170,000

פר רביה מעורב

112,000

פר רביה מקומי)בלאדי(

42,000

פרת חלב הרשומה בביקורת החלב
פרת חלב שאינה רשומה בביקורת החלב

85,000
78,000

 1ע״ר  ,1945תום׳  ,1עמי 55ו.
 2ק״ת התשמ״ג ,עמ׳ .1149
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סוג בעל החיים

הסכום בשקלים

פרת בשר מוכלאת

49,000

פרה מקומית )בלאדי(

33,000

עגלה בהריון מעדר בביקורת החלב

85,000

עגלה בהריון שאינה בביקורת החלב

78,000

עגלה מעדר חלב שאינה בהריון

20,000
ועוד  170בעד כל יום גידול נוסף מעל
גיל  4ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל
לא יעלה על 74,000

עגלת מכלוא בהריון

49,000

עגלת מכלוא שאינה בהריון

16,000
ועוד  100בעד כל יום גידול נוסף מעל
גיל  4ימים :ובלבד שהסכום המרבי
הכולל לא יעלה על 37,000

עגלה מקומית )בלאדי( בהריון

34,000

עגלה מקומית )בלאדי( שאינה בהריון

10,200
ועוד  60בעד כל יום גידול נוסף מעל
גיל  4ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל
לא יעלה על 21,000

עגל מעדר חלב או מכלוא

20,000
ועוד  170בעד כל יום גידול נוסף מעל
גיל  4ימים ובלבד שהסכום המרבי
הכולל לא יעלה על 74,000

עגל מקומי)בלאדי(

16,000
ועוד  160בעד כל יום גידול.נוסף מעל
גיל  4ימים ובלבד שהסכום המרבי
הכולל לא יעלה על 39,000

צאן
איל רביד• שאישר משרד החקלאות

45,600

איל רביד ,שלא אישר משרד החקלאות

23,700

כבשה הרשומה בביקורת החלב

29,000

כבשה שאינה רשומה בביקורת החלב

17,200

טליה

 — - 8,700לגיל חודש,
ועוד  1,170בעד כל חודש גידול נוסף
ובלבד שהסכום המרבי לא יעלה על
14,300
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סוג בעל החיים

טלה

הסכום בשקלים

 — 4,600לגיל חודש,
ועוד  1,700בעד כל חודש גידול נוסף
ובלבד שהסכום המרבי הכללי לא יעלה
על 14,600

תיש לבן או מעורב

26,300

תיש שחור

14,000

עז לבנה

20,000

עז מעורבת

14,000

עז שחורה

8,700

גדיה לבנה או מעורבת

 — 5,600לגיל חודש,
ועוד  1,700בעד כל חודש גידול נוסף
ובלבד שהסכום המרבי הכללי לא יעלה
על 14,300

גדיה שחורה

 — 2,900לגיל חודש,
ועוד  820בעד כל חודש גידול נוסף
ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה
על 7,100

גדי לבן או מעורב

 1,600לגיל חודש,
ועוד  1,170בעד כל חודש גידול נוסף
ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה
על 6,000

גדי שחור

 —1,400לגיל חודש,
ועוד  600בעד כל חודש גידול נוסף
ובלבד שהסכום המרבי הכולל לא יעלה
על 4,600

הלומי פרפה

1088

סוס רכיבה גזעי

112,000

סוס רכיבה בלתי גזעי

57,800

סוס הרבעה

170,000

סוס עבודה

45,600

פרד

45,600

חמור

17,200
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סוג בעל החיים

הסכום בשקלים

שונימ
גמל

73,000

חזיר

29,000

דבוריה
נחיל דבורים

4,400

דבורית

11,500

שעות .

ביצי
דגירה

אפרוחים/
אפרוחות
בגיל יום אחד

עופות
מבוגרים

תרנגולות מגזע קל להטלה

17.60

76.00

508

תרנגולות מגזע קל לרביד.

17.60

87.00

543

תרנגולות ותרנגולים מגזע כבד לרביד.

34.30

228.00

730

פטמים

23.00

33.00

228

אווזים

86.60

125.00

925

ברווזים

52.60

65.40

730

מולרדים

92.40

130.70

390

ברברים

62.30

82.00

930

תרנגולי הודו לבשר

56.60

112.50

1,085

תרנגולי הודו לרביד.

196.00

474.00

1,690

פסיונים

52.60

65.40

543

יונים

543

י״ח באדר א׳ התשמ״ד ) 21בפברואר (1984
)חמ (3—234

פסח ג רופ ר
שר החקלאות

הודעת שיקים ללא כיסוי)סדרי דין()העלאת סכום הפקדון(,
התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 17ד( לתקנות שיקים ללא כיסוי)סדרי דין( ,התשמ״ב—
) 1981להלן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

נוסח תקנה ) 17א( לתקנות יהיה החל ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל
.1
 (1984כדלקמן:

העלאת סכום
ז״זייז

״)א( עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של  5,355שקלים כפקדון לתשלום
הוצאות המשפט.״
כ״ד באדר א׳ התשמ״ד ) 27בפברואר (1984
< ח מ 1412

~־

(3

מ א יר ג בא י
המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;371התשמ״ג ,עמ׳ .1908
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הודעת התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגדות(,
התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי הקנה 19א)ד( לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר,
תנאיו ואגרות( ,ה תש״ ל— 1970י ,אני מודיע לאמור:
מקדם חישוב
אגרות

 .1החל ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל  (1984יהא המקדם — שהכפלתו
בשיעורי האגרות הבסיסיים תתן את שיעורי האגרות עקב עליית המדד — ,14.5
בהודעה זו ,״שיעורי האגרות הבסיסיים״ — שיעורי האגרות שבתוספת השלישית
•לתקנות ,בסעיפים ) 1.11.0א( 1.15.0 ,ו־ 1.19.0לסימן ג׳ ובלוח  1ולוח  2לסימן ד׳,
כפי שפורסמו בתקנות התקנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( )תיקון( ,התשמ״א—
. 1981
2

כ׳ באדר א׳ התשמ״ד ) 23בפברואר (1984

חיים קוברסק י
המנהל הכללי של משרד הפנים

)חמ (3—347
 1ק״ת התש״ל ,עמי .1847
 2ק״ת התשמ״א ,זומ׳ .877

הודעת הבנקאות )מקדונות ללא תנועה( )מס׳  ,(2ה ת ש מ ״ ד  9 8 4 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לצו הבנקאות )פקדונות ללא תנועה( ,התשמ״ג־
 ) 1983ל ה ל ן — הצו( ,ועקב עליית המדד ,אני מודיעה לאמור:
נ

הגדלת סכומים

.1

תחילה

.2

בצו —
)(1

בסעיף  ,7במקום ״ 9045שקלים״ יבוא ״ 18890שקלים״;

)(2

בסעיף — 8
)(1

בפסקה ) ,(1במקום ״ 4520שקלים״ יבוא ״ 9450שקלים״;

)(2

בפסקה ) ,(3במקום ״ 2260שקלים״ יבוא ״ 4720שקלים״.

תחילתה של הודעה זו ביום כ״ז באדר א׳ התשמ״ד ) 1במרס .(1984
מאור
גליה
המפקחת על הבנקים

י״ ח באדר א׳ התשמ״ד ) 21בפברואר (1984
)חמ (3—1512
 .1ק״ת התשמ״ג ,עמי  702ועמי  :932התשמ״ד ,עמי .56

תיקון טעות
בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל־כלוריד(,
התשמ״ד— ,1983שפורסמו בקובץ התקנות  ,4556התשמ״ד ,עמ׳  ,427בתקנה )2א(,
במקום ״תהיה החשיפה המותרת״ צ״ ל ״תהיה החשיפה המשוקללת המותרת״.
י״א באדר א׳ התשמ״ד ) 14בפברואר (1984
<

חמ

3 - 1 6 6 7

י
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המחיד  32שקלים

אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה
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