
רשומות

התקנותקובץ

1980בינואר407817ם"תקבטבתח"כ*

עמי
776...1980-ם"תש,(תיקון)(שלוםמשפטבתיהקמת)המשפטבתיצו

776...1980-ם"תש,(תיקון)(מסויימיתהוצאותניקוי)הכנסתמםתקנות

6דד1980-ם"תש,(תיקון)(רכושמספתשלוםפטור)במערכהשנספוחייליםמשפתותתקנות

71ך...1980--ם"תש,(תיקון)(ביטוחענפי)ביטוחעסקיעלהפיקותצו

7,7....1980-ם"תש,(2'מס)(הכנסהממספטור)התסכוןעידודצו

חד...ל198-ם"חש,(תיקון)(ותצטוחח,רשיונ)האלחוטיהטלגרףחקקת
778...1980-ם"תש,(תיקון)(דיגלספינותשנתיותאגרות)הנמליםתקנות

,(ביטול)(והתרבותהתינוךבמשרדחיונייםעבודהשירותי)חירום-שעת-תקבלת

778.''י......1980--ם"שת

719..980נ-ם"תש,(ביטול)(אשדודכנמלחיונייםעבודהשירותי)תירום-שעת-תקנות

1980.779-ם"תש,(ביטול)(חיפהבנמלחיונייםעבדדהשירותי)חירום-שעת-תקנות

779......'.1980-ם"תש,(3'מסתיקון)הנמליםתקנות

,(2'מםתיקון)(מקסימלימתיר)(ילדים-בגןשירותים)ושירותיםמצרכיםעלהריקותצו

*
7ש..........י1980--מ"תש

,(תואישינוי)(צפת-עכו:85דרך)(ופיתוחהגבה)הברזלומסילותהדרכיםצו

עוקפתדרך)היםחוף-יבנה:4111'מסדרך)(ופיתיההגנה)דברזלומסילותהדרכיםצו
781..,,...1980-ם"תש,(תזקישינוי)((יבנה

דרך,אחיהוד-אתק-קרית:70'מםדרך)(ופיתוחהגנה)הברזלומסילותהדרכיםצו
781...,1980--מ"תש,(ביטול)(טבריה-נצרת-חיפה:5ד'מס

במד.1980-מ"תש,(לתיקון(ומגחניםבתיגות,מכרויס)(מינויים)המדינהשירותכללי

782,..ל198--ם"תש,(תיקון)(הלשכהבבולשימוש)הדיןעורכילסכתכללי



1980-ם"תש,(תיקון)(שלוםמשפטבתיהקמת)המשפטבתיצו

:לאמורמצווהאני,ן1957-ז"תשי,המשפטבתילחוק21סעיףלפיסמכותיבתוקף

"דימונה"אחרי,!1960-ך"תש,(שלוםמשפטבתיהקמת)המשפטבתילצו2בסעיף.ן!סעיףתתן

."הרצליה-יבוא
.(1980בפברואר1)ם"תשבשבטר"יביוםזהצושלתחילתו.2תתרה

תמירשמואל(1979בדצמבר24)ם"תשבסכת'ד
(

המשפטיםשר(44-3ימ"
.146'עמ,;-.תשה-סן
4'עמ,תרךת.ק!

"6.

1980-ם"חש,(תיקון)(מסויימתהוצאותניכוי)הכנסהמסהקנות

הכספיםועדתוכאישור,הכנסחןמסלפקודת311-243סעיפימלמיסמכותינשקף
;אלהתקנותמתקיןאני,הכנסתשל

קי"
,(3)2כתקנה,!1972-ב"תשל,(מסויימותהוצאותניכוי)הכנסהמםכתקנות.ןנה2,ה,

145על'בוץרלארוחתלירות85עליעלהלאהניכוישסכוםובלבד"יבואאביבבמקום

.-ערבלארוחתלירות80ועלצהרייםלארוחתלירות
.(1979בנובמבר1)ם"תשבחשוןא"יביוםאלהתקנותשלתחילתן.2תתעה

הורכיץיגאל(1979כדצמבר28)ם"תשבטבת'ח
5ש)

האוצרשר(1-2"
'עמ,6תזםנוסת,,שלא,נת.מוני.דן

"
12.

!!7'עמ,ג-,תעת-קן
~

.16!7'עמ,ט-השי;

atפעור)במערכהשוספוחייליםמשפחותהקהת
~

wnnרכושמס)

1980-ם"תש,(היקנן)

תגמולים)במערכהשנספוחייליםמשפחותלחוק(ו)(א)34סעיףלפיסמכותיבתוקף
ועדתובאישור,העבודהושרהבטחוןשרעםהתייעצותולאחר,ן1950-י"תש,(ושיקום

;אלהתקנותמתקיןאני,המדינהמשק:יסודלחוץ(ב)1סעיףלפי,הכנסתשלהכספים

"
"תגוקיק

,(רכושמסמתשלוםפטור)במערכהשנספוחייליםמשפחותלתקנות2בתקנה.21

."לירות8000-יבוא"לירות4000"במקום,(העיקריותהתקנות-להלן)!1974-ד"תשל
2400"מקוםבכליבוא"לירות1200"במקום,העיקריותלתקנות5עד3בתקנות.2ענוהתקון

."לירות5עד2
.(1979באפריל1)ט"תשלבניסן'דביוםאלהתקנותשלתחילתן.3הזייה

הורכיץיגאל(1980נינואר2)ם-תשכטבתג"י .
האוצרשר(!-516מ"1

י'עמ,מ.,תש:,45'עמ,ז.,תשת-ק,
""1.

ll.ס.השגינת".ג.,"ז,תקוות"גז.ק776 . t . lasa



w(בישת'עעקעלהפיקוחצן
~
w1980-ם"תש,(תיקון)(ביעות

אני,19511-א"תשי,כיסוחעסקיעלהפיקוחלחזק1סעיף'לפסמכוהיכהזקף
:לאמורצווה

1סעיףתיזון הצו-להלן)ו1979-ם"תש,(ביטוחענפי)ביטותעסקיעלהפיקוחלצו1בסעיף.1

."ערבויותמתן(19)"יבואולפניה(20)תסומן(19)פסקה,(העיקרי
תחילה .העיקריהצותהילהביוםזהצושלתחילתו.2

הורביץיגאל(1979בדצמבר31)ם"תשכטבתא"י
האוצרשר(נ-1"81ים

.221.עם,א"תשיח"מ1
'..653'עמ,ם"תשת"ק2

1980-ם"תש,(2'מע)(הכנסהממספעור)החסתןעידודצו

הכנטהממסהנחות,החסכוןעידודלחוק(ג)5-ו(2)(א)5סעיפיםלפיסמכותיכתוקף
:לאמורמצווהאני,י1958-ז"תשט,למילוותוערבות

אשר,לירות000,90עליעלהשלאכוללבסכוםכתכניתשהופקדכסף-"פקדון".1
.הפקדהכלמיוםלפחותשניםשלושעברו

עידודבתקנותנקבעותנאיהאשרלהלןהמפורטיםהבנקיםאחדשלתכנית--תכנית"
:,1979-ם"תש'"פלוס120עד"חסכוןתכניות)ההסכון

מ"בעדיסקונטברקליסבנק
מ"בעישראליאמריקאיכנק
.מ"בעהפועליםבנק

ממסופטוריםיהירפקדוןעלההצמדהוהפרשיהמענק,הריביה.2

הורביזיגאל(1979כדצמבר26)ם"תשבסכת"ו
האוצרשר(466-3המ)

.159'עמ,1"תשל;52'עמ,תשחזח"ס1 ק2

.258'עמ,ם"תשת"

שתקו
"

1980-ם"תש,(תיקון)(ותעודותרשיונות)האלחוטיהעלגרף

-ב*תשל,[חדשנגוסתהאלחוטיהטלגרףלפקודת13-ו5סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנותמתקיןאני,!1972

1תקנהתיקון -להלן)י1978-ח"תשל,(ותעודותרשיונות)האלחוטיהטלגרףלתקנות1בתקנה.ן
:יבוא"אלחוטיטלגרףתחנת-שלההגדרהכמקום.(העיקריותהתקנות

לקליטתבלעדיבאופןהמיועדתתחנהלמעט-"אלחוטיטלגרףתחנת""
";לציבורהמהניםטלויזיהשידוריאורדיושידורי

עדומקחצי(1979כדצמבר24)ם"תשבטבת'ד
(411-3מס

.!""ען,2!פושנונה,שיאי

התקןך,

.1878'עמ,א-תשלת"ק2

777



1980-ם"חש,(תיקון)(דיגלספינותשנתיותאגרות)הנמלםתקנות

,ן971נ-א"תשל.[חדשנוסה)הנמליםלפקודת60-ו38סעיפיםלסיסמכותיבתוקף

רשותעםהתייעצותלאחר,:1961-א"תשב,הנמליםרשותלחוק(ב)21-ו(ב)20וסעיפים
:אלהתקנותמתקיןאני,הממשלהובאישורהנמלים

,19751-ה"תשל,(דיגלספינותשנתיותאגרות)הנמליםלתקנות4תקנהבמקים.1תתנהגהנתנת

:יבוא

שנתיתאגרהתשולםכמתקניוושימושבנמלדיגספיבתעגינתבעד,4עגינהאגרת"
.להלן.גבמהקגיםושימוש

האגדהעיסוקתשור

זיז"יפיפת)סו
~

חירותליסביי,שנרשוהפסה

-אורותדיגלוקםפחיונושאמשוטים

חיצונימגועמליאועםמשוטים
140'תופידיגברוטותפוסהטונותנ.99עד

99.5עדחיצוניאופנימימנוע

430חופידיגברוטותפוסהטונות

תפוסהטונות99.9עדפנימימגוע

עליוניםמיםדיגברוטר
1690חופיודיג

טונות99.99עדפנימימנוע

ומיםמכמורתדיגברוטרתפוסה
2250עליונים

תפוסהטוגות100מעלפנימימנוע
"2800מכמורתדיגברוטו

לנדאוחיים(1979בדצמבר34)ם"תשמטבת'ד

-
התחבורהשר

.443'עמ,20חדשנוסח,ישראלמוינתדיגי1
.145'עמ,א-תשבח-ס2
,2089'עמ,ה"ההעת-ק3

(והתדהותהחינוךבמשרדחתמיםעתדההי:שיד)חיתםשעתתקנות
1980-ם"חש,(ביטול)

בתו

-

,י1948-ח"תש,והמשפטהשלשולסדרילפקודת(ג)9סעיףלפיסמכותיף
:אלהתקנותמחקיןאני

תש,(והתרבותהחינוךבמשרדהיונייםעבודהשירותי)חירום-שעת-תקנות.1,ניטי
-ם:

.בטלות-י1979
המרזבולון(1979כדצמבר13)ם"תשבכסלוכ"כ
(

241-3מ"

והתרבותהחינוךשר(

.1'עמ,'א'הוס,ח"השר-ע1
.146'עמ,ם"תשת"ק2

980.17נו,ם"תשבטבתח"כ,8וש4התקעותסיבי778.



,(גיעול,(אשדורגנמלחיווייםענודהשירותי)הירוםשעתתקנות
1980-ם"תש

1948-ח-תש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת(א)9סעיףלפיסמכותיבתוקף

תמתקיןאני

-

:אלהנות

ניטול להלן)ו1979-ם"תש,(אשדודבנמלחיונייםעבודהשירותי)חירום-שעת-תקנות.1

.בטלות-(התקנות
צוויםביטול מכהשיצאוחיוניעבודהלשירותהקריאהצוויכלכיבזהנקבעספקהסרלמען.2

.בטלים-התקנות
לנדאגחיים(1980בינואר7)ם"תשבטבתה"י

התחבורהשר(ר-1,1מם

.1'עמ,'א'תוס,ח-השר-ע1
.'156א'עמ,ם-השה-ק2

t((תיפהבנמלtfn(ntfענודה'שירות)חירוםשעתתקנות (

~

tvts

1980-ם"תש

,י1948-ח"תש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת(א)9סעיףלפיסמכותיבתוקף
;אלהתקנותמתקיןאני

ביטול להלן)ן1979-ם-תש,(חיפהבנמלבתלולעבודהשירותי)חירום-שעת-תקנות.1

.בטלות-(התקנות
צוויםניטול מכחשיצאוהיוניענודהלשירותהקריאהצוויכלכיבזאתנקבעספקהסרלמען.2

.בטלים-התקנות

לנדאוחיים(1980בינואר7)ם-תשבטבתה"י
(

התחבורהשר-(ו-!2ימ"

.7'עמ,,א'תוס,ח-תשר"ע1
.'84א'עמ,ס"תשת-ק2

1980-ם"תש,(3'מעתיקון)הנמיםתקנות

,ן1961-א"תשכ,הנמליםרשותלחוק(ב)21-ו(ב)10סעיפיםלפיסמכותיכתוקף

מתקיןאני,הממשלהובאישור,ו1971-א"תשל,(הדשתוסחהנמליםלפקודת60וסעיף
:אלהתקנות

189תקנהתיקון הגדרתכמקוס,(א)משנהבתקנת,19713-א"תשל,הנמליםלתקנות189כתקנה.1

בינואר1)ם"תשכטבתב"יביוםהחלחודשמדי-."השינוייום""יבוא"השינוייום*
."(980ג
דאדנלםייח(1980בינואר8)ם"תשכטבתס"י
התחבורהשר(192-3חמ)

.145'עמ,תשכתבח-ס1
.443'עמ,25חדשגוסה,ישרץמדיגתדיני2
.822'עמ,ת"השל;300'עמ,א"תשלת.ק3

1980.1.17779,השקםבטבתח"כ,4078התקנותקוגז



('מקטימלמתיר)(ם'לד'כגושירותים)רותים'חםמצרכיםעלהפיקוחצו

1980-ם"תש,(2'משתיקון)

הפילחוק(3)(א)8סעיףלפיסמכותיבתוקף

-

-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלוח
:לאמורמצווהאני,ן1957

850,1-יבוא"(מוסףערךמסכולל)לירות300,1"במקום,העיקרילצו2בסעיף.21סעיףתשיו

."(מוסףערךמסכולל)לירות

ם"תשככסלוא"יכיוםזהצושלתחילתו.2"י'""
.(1979כדצמבר1)

המרזב1ל1ן(1979כדצמכר28)ם"תשבטבת'ו
(

והתרבותהחינוךשר(ג-%2גמ"

.28'עמ,ג"השל;97'עמ,ב-תשל;92'עמ,ט-תשי;24'עמ,ח-השיח-ס1
'עמ,ו.,הק:ג%22'עמ,ו.,תשת.7ן

"23,"42,
"

-,תש;14
"

'עמ,

"ג.עם,ט-תשי:7,77%"
,%1

"
,ם-תע;

.אביב'עמ

(צפת-עכו:85דרך)(ופיתוחהגנה)הברזלומסילותהדרכיםצו

1980-ם"תש,)fwtnשיגי)

,19431,(ופיתוחהגנה)הברזלומסילותהדרכיםלפקודת3סעיףלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצווהאני

,תהיוי.נ
א).1"

:להלןהמפורטיםהדרךקטעיעלהפקודהתחולתאתמבטלזהצו(

-עכודרךעלבקירוב440.257-020.170ציוןבנקודתהמתחילהקמע(1)זיויו"
.האמורההדרךעלבקירוב780.257-560.171ציוןבנקודתוהמסתיים!צפת

-עכודרךעלבקירוב260.260-280.187ציוןבנקודתהמתחילהקטע(2)

.האמורההדרךעלמקירוב940.187-240.260ציוןבנקויתוהמסתייט!צסת
ן (

,4797,1,כ'מסבמפהצהובבקוזיהוילשםמסומניםהאמוריםהדרךקטעי(ב

כחשוןז"טכיוםוהשיכוןהבינוישרבידוהחתומה000,20:1מידהבקנההערוכה
.(המפה-להלן)(1979בנובמבר6)ם"תש

,חיפה,1גוריון-בן'שד,חיפהמחוזציבוריותעבודותבמחלקתנמצאהמפההעתק.2ן.,יערשית
.הרגילותהעבודהובשעותבימיםבולעייןזכאיבדברהמעוניןוכלנמפה

לוידוד(1979בנובמבר6)ם"תשבחשוןז"ט
2המ)

והשיכוןהבינוישרם-1"

.144'עמ,תשכםת"ס;40'עמ,1'תוס,1943ר-ע1
הה-ק2

"
.aes'עמ,ד-השב;1939'עמ,ג-נ



היםחוף-יבנה:4111'מעדרך)(ופיתיתהגנה)הבגזלומסילותהדרכיםצו
1980-ם"תש,(תנאישינוי)((יבנהעוקפתדרך)

,ן1943,(ומיתוחהגנה)הברזלומסילותהדרכיטלפקודת3סעיףלפיסמכותיכתוקף
:לאמורמצווהאני

"וי""898.142-485.126ציוןבנקודתהמתחילהמטר30עדברוחבהדרךעלתחולהפקודה.1_

;

nllpen

יין"עיבנקודתוהמסתיימת1(עזה)גבול-אשקלון-לציוןראשון-רעננה:42'מסדרךעלכקרוב
החלקותאתוהעוברתהיטרחוף-יכנה:4111'מסדרךעל43-969.125ן.002ציון

.3506כגוש59,61,651-71
כ'מסבמפהאדוםבקוזיהוילשםמסומנתהדרך-

2500:1מידהבקנההערוכה6780,

.(1979בדצמבר9)ם"תשבכסלוס"יביוםוהשיכוןהבינוישרבידוהחתומה

תלמחוזציבוריותעבודותבמחלקתנמצא1בסעיףהאמורההמפההעתק2י

-

יאביב-ביבא
"

ין,יתיע
תל,,80הרצלרחוב,והמרכז1

-
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