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שי.. תש'980-4) 2(, מס' )תיקון דין( )סדרי קטנות בתביעות שיפוםתקנות 4י.. . תקף'מ-Ipeo 2(, מס' )תיקון )חברות( השיתופיות האגודותתשות  --)- :969.. תש"ם-1980 ותנאיה(, הפוייסה )צורת ביטוח עסקי עי הפיקוחתקנות

970... . תש"ם--1980 2(, מס' )תיקון הצבאייפ הסוהר בתיתקנות

911.. . תה"פ-משו בפנקס(, ירישום בחינות )סדרי הפסיבויוגיםתקנות-
973.. . , תשי4-י198 ורישומה(, פטירה עי )התעה העם בריאותתקנות

914.. תק"ם.-משו )תיקון(, הזברה( חמרי )שאריות )מנון( הציבור בריאותתשיתל
,. ת17'מנמש1 )תיקוו(, הקרן(- )מימון דרכים תאונות לנפגעי פיצוייםצו

)לו9-
915 -. תקךם-1980 )תיקון(, הגבלה( משקאות.- )ריתק ,שירותים מצרכים וי הפיקוחצו

- 

916. תש"ם--1980 2(, מס' )תיקון 2( )מסי חשבונות( פנקסי )ניהוי הכנסה מסהוראות
918......... . גת טעוי תיקון- - תש"ם--ש19 )תיקון(, 2( )מס' השבונוה( פנקסי )ניהול הכנסה מסהוראות

 מקובה לשלטוןמדור
 - -- ל919. ~.. -- - תש"פ-1980 )תיקון(, וסגירתם( עסקים )פתיחת לחיפה עורחוק -ש!1

979,.. תש"ם--1980 אישור(, תעודת )אגרת אי-גרבייה יבאקה שרחוקי"
seo...'.. תורם-מי1 עור(, הוקי )תיקון לובולון- עורחוק
ש9... תקהם-מי1 )תיקון(, ושיטים( )מודעות 'עקב יוכרון עורחוק
982.... . חקך1980-4 )תיקון(, עסקיכ( )מס ימגאר עורחוק

 דפוס טעותתיקוו



 תש"ם-1980 2(, מס' )תיקוו דין( )סדרי קט!ות בתביעות שימוטתקנות

 ' !, תשל"1--1976 קטנות, בתביעות שיפוט להוק 4)ב( סעיף לטי סמכוהיבתוקף

 לפי הכנסת של ומשפט חוק החוקה, ועדת ובאישור דין, כל לפי סמכויותי שארובתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני !, תשי"ז-1957 המשפט, בתי לחוק זןסעיף

 במקום ,, חשל"ז--1976 דין(, )סדרי קטנות בתביעות שיפוט לתקנות 6 בתקנהbfilpn, .1ההיו
 יבוא: )א( משנהתקנת

 שולמה אם אלא שלישי לצד הודעה או תביעה לכל המשפט בית ייזקק לא")א(
 להלן: כמפורט אגרה הגשתן עםבעדז

 - בלירות ששוויהבתביעה
י'יית

50 5000עד

100 10,000 עד מ-5000למעלה [י

-
200 15,000 עד מ-~lo,oooלמעלה

-
!88! 

300 מ-15,000למעלה

 בית מעשה לבטל כדי בו אין הימנה חלק או האגרה של תשלומה איאולם
 בדיעבד".המשפט

 , 1980(. בפברואר )10 תש"ם בשבט כ"ג ביום אלה תקנות של תחילתו2. ,ה".)ה

 תמית לשמוא 1980( בינואר )30 תש"ם בשבטי"ב
 המשפטיםשר מ"י(;"מ
', 1([. 2מ' תשי.ו. "כן ~מ, תשליג ;.ח1

.  . 41;. עמ' תרו. "."2.

 "ו(. עמ' תשען, 1י11 ;מ' "שי.". "ן5; 2ס, תשי.י. ;.ת3

 תש"ם-1980 2(, מס' )היקון )חברות( nttalntwn האגודותנזקנות

 מתקין אני ו; המכתושות האגודות לפקודת 65-1 55)1( סעיפים לפי סמכוהיבתוקף
-9 אלה:תקנות '.
 - )להלז ! תש"ם-1979 )תיקוו(, )חברות( השיתופיות האגודות לתקנות 3א בתקנה1. ת;והנאתריו

 יבוא: )ז( משנה תקנת אחרי העיקריות(,התקנות
 עובדים". כמושב הישם ידי על שסווגה אגודה על תחול זו תקנה")ח(

 העיקריות. התקנות של תחילתן מיום אלה תקנות שלתחילתן2.השי"

 כץישראל 1980( בפברואר )1 תש"ם בשבטי"ר
 והרווחה העבודהשר [4ש-ע(,"מ

 (24. 2מ' תיג. ;,ת2

968YS1pנוי[.2.ז תש.נ, נשנס נ' !4%. "ת;;,ת 



 ) תש"ם-1950 ותנאיה(, הם1ליסה )צודת בישות עסקי על הציקותתקנות

-- אני י, העי"א-951ו mwu, עסקי עי השקזח לחוק 4'א סעיד לש סממתיבתוקף
; אלה: תקנותמתקין

";ייית שלא מבוטחים לקבוצת הסגם לרבות ביטוח, הסכם כל - "שליסה" אלה, בתקנות1.- ן-
. מבוטח. לכל אישית פוליסה פיו עלהוצאה

 "נזיין""ייז כל_אלה: לפחות יצויינו בפוליסה2.
 שאינו מסויים מיטב קיים ואם מגוריו, ומקום מקצועו המבוטה, שם)1(

---- -- המוטב;-_המבוטח-שם - -.
' -- , . --- ,- - שם"מבטחומענולעניןהגשתףביעות;-)2(-- - - - - -  -  - הסעתהממםחוגבולותהאחריותשלהמבטח;)3( , --1, 

- 
- ,  

' - - - __ 

 להיקפה; או המבוטח לחבות וסיעים תנאים)4(488
ף  ', הביטוח; דמי)5(ק

. הפוליסה. הוצאת תאריך)6(

 י"ני'ס "יי" נוגעים שהם לנהמא בסמוך בפוליסה יפורטו הכיסוי להיקף או המבטח לחבות סייג3.
-"עיי" רענה.  בצבע או שונות באותיות שימוש ידי על במיוחד יובלטו אולו

 ";"'"ניני על להגנה בהם לנקוט המבוטח שעל האמצעים יפורטו רכוש לביטוח משליסה.4.
 או עמו שהוסכמה התקופה חול כאמור באמצעים נקם לא המבוטח אם כי וייקבע הרכוש)

jyb~ ruln' 

 אלה: הוראות יחולו בהם מלנקוטחדל
 התראה למבוטח שנתן לאחר הפוליסה את לבטל רשאי יהיה המבטח)1(:

 הביטוח; מועד לפני יום 30 בועל
 הבי- דמי להחזר המבוטח זכאי )1( בפסקה גאמור ביטול של במקרה)2(

-
 ן,

 המבטח; הוצאות בניכוי הביטול, שלאחר התקופה בעד ששילםטוח
 האמצעים לנקיטת שהוסכמה התקופה שחלפה לאחר הביטוח מקרה קרה)3(
 בתגמולי אל4 חייב המבטח אין )1(, פסקה לפי הפוליסה שנ"בטלהולפני
 באמצעי מוגן אינו כאשר רכוש אותו של ביטוחו בעד המבטח אצליכמקובל משתלמים שהיו הביטוח דמי שביו כיחס שהוא יחסי, בשיעור מופחתים~יטוח

. 

 שהמבוטח העובדה אם תחול לא זו הוראה ; המוסכמים הביטוח דמי לביזההגנה
-- - __ __ _ יהיה רטומור אף על מקרה.הביטוח; על השפיעה לא ההגנה באמצעי נקטלא

 אף ביטוח, בחתה מתקשר היה לא סביר מבטח אם כליל מופטרהמבטח
 --- - - - - ההוגה. באמצעי מוגן יהיה יא שהרכוש ידע אילו יותר, מרובים ביטוחבדמי

 זיהויים. בתוספת, המשרטים ערך חפצי של גניבה או פריצה מפני ביטוח הכוללת בפוליסה5.
 --י"1דעיל המבוטח. מאת שנמסרו כפי בהוספת, כאמור זיהוי פרטי יצויינו מגורים, בדירתהנמצאים

"ישית התחיי- או מקדמות דרישתו לפי מהמבטח לקבל זכאי המבוטח כי ייקבע שניזוק רכושלל יחייסימי" תיקוו הוצאות או רפואיות הוצאות של החזר לקבל המבוטח זכאי שלפיה בפוליסה6.

- - - . תש1.7,עמ'"נ. 1."הש-".עמ';22ןי
_. _ __ --- ,-

, --
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 השבון על וזאת התיקון, שירות או הרפוא' השירות את לקבל לו שיאפשרו כספיתבות
 הפוליסה. מי על לו שיגיעוהכספים

 או 1980( במאי )1 תש"ם באייר ט"ו ביום שהוצאו פוליסות על יחולו אלה תקנות 7.'ה"1)ה
אחריה

S1aDttl
 5()תקנה

 זיהוי: פרטי משליסה יציין יש שלגמדםההפציםא.
 יותר; או לירות 5,000 שערכן ומצלמות מסרטות1.
 יותר; או לידות 5,000 שערכם וטלויזיה רדיו מקלטי2.
 יותר; או לירות 5,000 שערכן שדה משקפות3.
 אנש. יותר; או לירות 10,000 שערכן סטריאופוניות מערכות4.
 יותר; או לירות 10,000 שערכם ושעונים תכשיטים5.
 יותר; או לירות 10,000 שערכם ושטיחים אמנות הפצי6.
 אופניים.7.
 ' בפוליפה: לציינם ערש הזיהויפרמיכ.

 הסידורי, המספר היצרן, שם ההפץ, שם - סידורי מספר הנושאיםהפצים1.
 מיוהדים.סימנים

 סוג קרט, משקל המתכת, סוג כללק תיאור התכשיט, סוג -תכשיטים2.
 והטבעה. חריטה כגון מיוהדים סימנים וצבעם,, צורתם ומספרם, ההןאבני

 סימנים הגודל, הצבעים, הדוגמה, היצרן, שם השטיח, סוג -שטיחים3.
 ,מיוהדים.

. 

 העיקריים, הצבעים היצירה, נושא האמן, שם היצירה, שם - אמנותהפצי4.
 מיוהדים. סימניםגודל,

 מיוחדים. סימנים החפץ, תיאור היצרן, שם החפץ, שם - אהליםחפצים5.

 הורביץיגאל' )21בינואר1980(ג'בשבטתש"ם
 האוצרשר ייץ(1"ס

*
 תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון הצבאיים הסיהר בתיתקעת

 מתקין אני י, השט"ו-1955 הצבאי, השיפוט להוק 503 סעיף לפי סמכוהיבתזקד
 אלה:תקנות

 התקנות - )להלן י תשט"ז-1955 הצבאיים, הסוהר בתי לתקנות 1)א(בתקנה1.תיוי;"ונ"1
 יבוא: "אסיר" הגדרת במקוםהעיקריות(,

 ימים ותשעה תשעים על העולה לתקופה למאסר שנדון מי -""אסיר"
 משנה".וקצרה

 171. עמ' DCt~1, ".ה1
2nff~ .;.6(נ. עם, תשע 

 2.11%.ז השזע נשנת מ ששש. "תמותקזנז970



-- ,-ן,

 ."יו"תתון"ן1ן העיקריותיבוא: לתקנות 21 תקנה אחרי , 2. ,_

- עולה שאיןה מאסר לתקופת נדון אם מאסר, ימי עשרה מכל יחדמאסר, ,,, יום של להפחתה וכאי יהיה אסיר 21, בתקנה האמוי מן לכד )א(21א; אנש ."שזהת;

 מוסר. ימי ותשעה תשעיםעל

.

 נמשמ- ההפחתה לצמצום הוראה לגביו שנתנה כאמור,  אסיר )ב(, ,
 )א(. משנה תקנת לפי ישוחרר לא 21 בתקנהעותה

 ויצמןעור )3בינוארס198( תש"ם  י"רבטבתי
 -- --------- ---- ---- -- -------------------- -- -. - - ---- -=--- הבטשישר)תמגין-%(

 --- . - - - - -- -- 1סדהבחינותלהש11בםנקס(,תש"ם=1980 תסיתהפסיבולמימ י -י- -ל

 מתקין אס ן, תשל"ז-1977 הפסיכולומם, לחוק )כ( 14 סעיף לפי סמכותיהכהקף
תקנותאלה;

 גושההושת על בקשה יגיש להוק )ב(- )3( 15 סעיף לענין בפסיכולוגיה בבחינות להבחן המבקש1ל
 - - -)- - -l~snS מס- יצרף לבקשתו לחוק; )א( 14 סעיף לפי שמונתה הבחינות ועדת ראש ליושב בכה כך~

 הפסיכולוגים. מועצת מטעם מוכר עבודה במקום בפסיכולוגיה לעיסוקו שנים מעשר,, פתות לא מלאו  1978( כינואר )1 תשלה בטבת כ"כ (ום לפני כתכוף כי המוכיחיםמכים

 הב",נ;הביר, וייערכו ובעל-פה, בכתב יהיו לחוק )ב( )3( 15 סעיף לענין בפסיכולוגיה בחינות )א(2.

"DVS
)ימ"י'"1- העברית.,

.- כעל-פה. ואחת בכתב בחינות שלוש ייבחן הנבחן)ב(

 הרישמה לפי שלהלן בנושאים ותהיה שעתיים תימשך בכתב ראשונה כחינה)ג(
 הראשונה; שבתוספתהביבליוגרפית
-,' ,- קוגניטיבית; בפסיכולוגיה יסודות)1(
 _ התפתחותית; בפסיכולוגיה יסודות)2(

-
, פיזיולוגית; בפסיכולוגיה יסודות )3(

--- 
__ __

) 4 (  חברתית; בפסיכולוגיה יסודות4
 -, -- האיזרוח. של פסיכולוגיה)5( ---

 , השניה: שבתוספתליוגרפית הביב- הרשימה לפי שלהלן בנושאים ותהיה שעתים תימשך בכתב שניה בחינה)ד(
' 

-
- -----'- 

-'-

 בפסיכופתולוגיה; יסודות)1(
 ובקהילה. במשפחה בפרט, התערבות שיטות)2(

 לנכחן, הבחינות ועדת שתקבע בנושא בית מבחן תהא בכתב שליטרתבחינה)ה(
- - ,- לועדת עותקים כשלושה כתיבה במכונת מודפס יוגש הכית מכחן עיסוקו; בענפיבהתחשב -;-- - 

הבחינות.

 1ss. עמ' תשל.;, "-"1

,.--. - .  --- 

971 ווי;.ג7 השש, מני נ' :oaa~. ןתונ;ת";נו
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 הבית מבחן את והגיש 1-)ד( )ג( משנה תקנות לפי רגחיגות בשתי הנכחן עמד)ו(
 הועיה. שתקבע במועד מכחן, אותו נושא על בעל-פה ייבחז הבחיגות,לועדת

 שתקבע ובמקומות במועד בשנה, פעמיים ייערכו ו-)ד( )ג( 2 תקנה לפי בכתב בחינות3, "נה.מהנועח
 מועדים. לשני לפצלן או הבחיגות בשתי אחד כמועד להיבחן רשא' נכחן הבחינות;ועדתיי"י

 כ"נכשל" ויצויינו הבחיגות ועדת של דעתה לשיקול מסורות יהיו הבחינות תוצאות4. הג"ינוהת1גח1ת
 "עבר".או

 הקרוב. במועד נוספת פעם אליה לגשת הוא רשאי נבחן נכשל5. "חיתיחייה

 הבחיגות. ועדת מאת אישור כך על לקבל זכאי הבחינות בכל שעמד נבחן6, ;יאישור
 ננהיתןעמייך

חיעיונ"-
 מבנה

* .1!976 Ed., 11ם. MacMillan,1 Collier,I : York: New' tofsychology,l M.H.IntroductionI 54ןןנ, . 

או
p'y-;9 hted~ctlo" R.L. ddAtkinson, 1.)., Atkinson, ]., Ropiquet, 1.%., Hilgad, 

 .Ed. 310105, Brace Harcourt York: New chalory ,!!ץ.1978

 1978 הפתוחה, האוניברסיטה הוצאת חברתית, פסיכולוגיה שורצמן, י.2.

EngleweodPsych~logy. Sorim. ג. Carlsmilh, Meril] 4 1,.0., Sears, 11., Freedman, 
1978.8~, Prentice 4.7ן.: ciiffs* 

.3Dorsey : 11!. Homewood~ ג"",",, Comparative ג Theories: Fersonality 5.1. Maddi, 
 ,Piess מ19 ו.ש.ה1-57

,4John York: New Psycholagy, )4," 1, Handbook Carmichael's )24.( P.H. Mussen, 
232!, Chap. 11, Vol. !6תנן( ,9 ן. Vol.I,~ 1970, Sons, 1! wney- 

-
*שון .1,Foresman, %011, : !]]. ol~view.I randModernLiving,l AbnormalPsychology( 1ן Coleman,~ 

19%.% Ed. 

 ,fhe~ " ofInterve~tiai frinciples fsychology, Clinical. Mod~rn 5., KorcKn "ש( ""29.
 Basic York: New Community, the %ן800 .ש1 .1976-

 ~,Murstein .ו.] Technigees,T offrojective: 71"""5994 שמא :Books, Basic~ : Erk .1961.סם!3.

.41979.)0., 4 Yard Moffat,~ York: New fsychotherapy,~ ר Munsterberg,~ 

 שוסטקאליעזר 1980( כינואר )16כ"זבטבתתש"ם
 הבריאותשר 465-טמם

 1%[.7.2 תש.נ, וש% נ' .dBS, "שמתקוא972
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 תש"ם-1980 ירהבומה(, פשידה על והיעה העם בףאותהקטת.) ,--ל]-"
 הפקודה(, - ולהלן י 1940 העם, כריאות לפקודת 29 סעיף למי ממכזבו נשקף ~.

 י, הממשלה להוק-יסוד: 32 סעיף לפי לעצמי שנטלתי לפקודה 33 סעיף לפי המנהלוסמכות
 האנטומיה לחוק 8 סעיף ולפי נ. תש"ח-1948 והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 8וסעיף

-
 אלה: תקנות מתקין אני *, תשי-ג-1953והפתולוגיה,

 בתקנותאלה-1;
-'

 . .ן"נייות .

 י; תער"ד-1954 והפתולוגיה, האנטומיה בתקנות כמשמעותם  - מוכר" ו"גוף-קרוב"
י  לפקודה; 24 בסעיף כמשמעוהו - הולים--בית

- ממלאוקוםןו=---מנהל-ביתץיליםעלדבות -

- מחלקה-כביה-חולים-לרבות-RhMW-)]--"מגהל-מחלקה--,"נהל '- - - -  = ,----=- 
 לפקודה. 2 בסעיף כמשמעותו -יהמגהל"

 ,סת;"ייי"?י - חולים בפית אדם נפטר )א( 2..

 . שימת... יי 5ס.י. _בהקדם.] התולים בית מנהל או_ נפטר_ שבה המחלקה מנהל כך על יצדיע )1( - -]
-  

 עשרים תוך לקרוב כאמור הודעה למסור גיתן לא הנפטר; של לקרובהאפשרי
 מוכר. לגוף כך על יודיע הנפטר, של חייו מתום שעותוארבע

- הרפואי בתיקו החולים כיח מנהל או נפטר שמה המחלקה מנהל ירשום)2(
 ,, ,,. אלה: הנפטרסרטיםשל

,, הנפטר; של פטירתו רבד.)א(

 מועדתוםחייושלהנפטר;)כ(, _ -]
 הפטירה; דבר את שקבע של-הרופא שמו)ג(
 הנפטר; של חייו תום על ההודעה מסירת מועד)ד(
- - שמושלנותןההודעה;)ה(
 ההודעה; מתן דרן)ו(
-.. ההודעה. מקבל של ומענו שמו)ז(  

 פטירתו. ותאריך זהותו שמו.יהנפטר, של פטירתו דבר את בו התנוהל פטירות בספר "הולים סיח מנהלירשום)3(
- -, - שבה המחלקה מנהל כך על להלזייודיע המפורטות מהנסיבות אחת ככל)4(- - - - -  - 

 ' למנהל: גם החולים בית מנהל אונפטר
 פטירהפתאומית;)1(

-------,-
 עשייתו;. ממועד שבוע תוך או ניתוח עשיית כדי תוך פטירה)2(
 לפני ממנו התאושש שאנפטר מבלי ניתוה לאחר פטירה)3(

פטירתו.
 8. עם, הש-ם, 191ן ?מ, 1, הגס. 1949, ?-ר1
 226. עמ' השג-ה, "-מו
 1. ?מ' א., "וס' הש-ץ, ע-ד !י

 162. עמ. תשי-ג, ס-ת*

- -- --- ------- ל-----ן------------ - - - - - - - - - -  ----- -------- --- - - - - - -

973 0"9;.1.2 תש.ס, נשנס נ' 18"(, "תוצתשנןנן
-------.--. ----- -------- -- -, , - - - - - - -  - -- - - - - - -  -



 או בהם החייבים אחד כידי שנעשו )א( משנה בתקנת כאמור רישום או הודעה)ב(
 האחרים את פוטר זה. לענין מינה ההולים בית שמנהל החולים בית מעובדי אחר עובדבידי

 בו.החייבים
 ימסור החולים בית ומנהל מיד, תימסר )4( )א( משנה בתקנת כאמור הודעה)ס
 מהפטירה. ימים שבעה תוך למנהל, מפורט מחלהסיכום

 לפי ורישום הוועה מתן להבטחת המינהליים לכידורים אחראי ההולים בית מנהל3.סיז~ייס
 אלה.תקנותמ';"ויי"

 תקנות לפי חוכה וקיום אחר, חיקוק לפי מסמכות גורעת אינה אלה תקנות לפי סמכות4. ומגויהשמורת
nlalmאחר. חיקוק לפי חובה מקיום פוטר אינואלה ""יית 

 פרסומן. מיום יום וחמישה ארבעים אלה תקנות של תהילתן5. .ת"',"

 *8 שוסטקאליעזרכ-חמצתתש"םת1ממאר0980
 הכריאותשר "יין-2()"מ

 )תיקון(, הדברה( תמרי )שאוינת 1מזון( הציגור בריאותתקנזה
חש"ם-1980

 סעיפים ולפי !, 1935 )מזון(, הציבור כריאות לפקודת 3 סעיף לפי סמכויותינובתוקף
 אלה: תקנות מתקינים אנו !, תשט-ז-1956 הצומח, הגנת לחוק ו-27

 חמרי ושאריות )מזון( הציבור בריאות לתקנות שכתוספת המימן, פוספיד 3, בפריט1. "עיפת""ת
 יבוא: 1 סימן אחרי נ. תשל.א-1970הדברה(,

 מירגישיעזר
 ימיי,ון",קים מוןשרך

0.01 תבלינים-2.
o~olאגוזים3.
0.01אגוזיאדמה4.
0.01 מיובשיםפירות5.

*0.01פוליקקאו6.ן 0.01 מיורשים מזוגות7.
0.01" דגנים מוצרי8,

 מודןברוךנתאשר.
 הבריאות משרד של הכלליהמנהל 1979( בדצמבר )4 תש"ם ככסלוי"ר
טס

 מאשר. אני 452-"
 שוסטקאליעזר שרוןאריאל

-
 , הבריאותשר החקלאותשר

 "5. עמ' תשי-מ, ס-ה 52; עם, !, שי' 945!, ע-ר!
 "2. עמ' הש.י, 79; עמ' תשר.:, י-"!
 נ21!. עם, השו-ט, 291!; עמ' השי-ת, 7!17; עמ' הש,-1, !נ!; עמ' השו-א, ק.תנ

 נ, "("(. "תקנת":גז974
 - שי1ב.ז תש.ס, נשני



 תש"ם-1980 )תיק11(, הקרן( )מימון דרכים תאונות wlah קיצוייםצו

 ן, תשל"ה-1975 דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים לחוק 15 סעיף לפי סמכוהי בתוקף.

 לאמור: מצווה אני התחבורה, ושר המשפטים שר עם הת-עצותלאחר

 ו יעיו העוז - )להלן ! תשל"ז-1977 הקרן(, )מימוז דרכים תאונות לנגרעי פיצויים לצו 1 בסעיף1.
 אחוזים". -6.6 יבוא אחוזים- "3.25 במקום העיקרי(,הצו

 2 יניף ""וו' אחוזים". -4 יבוא אחוזים" "2 במקום- העיקרי, לצו 2 בסעוף2.

 מוראות היי" בפברואר )1 תש"ם בשבט י"ר מיום החל שעילמו כיסוח דם. על יחול 1 סעיף )א(3..
 -, 115-ל- -- - ----- הקיבצת.-- ור"מ -1980(-)להלך-=--

 כאמור גוף הקובע; ביום המתחילה להקופה המתייחס הסכום על יחול 2 סעיף)ב(
- -- - - ,-- )81- הש-ם בניסן 4"ד היינשועד-ליום היום שמן לתקופה זה צו לפי ממנו ר,מגיע ההפרש4- סכום את 1980( בפברואר )14 תש"ם בשבט כ"ז ליום עד לקרן יעביר העיקרי לצו 2בסעיף - - - -  , 
 1980(.במרס

 - -י הורביץ.גאל ~ , 1980( בינוארכ'"נטכתתש.ם)17
ממ545-נ(

- - - -- ------- - - --- 
 - ---,,- ------ - שרהאוצר

 4נ2. עם. הש,-ה, סנהו
 1.34. עמ' י,2, עם, השל.ה, 937; עמ' השל-ו, ק-ה!

 )תיקון(, הגבלה( - משקאוה )שי11ק ושיחתים מצרכים על הפיקוחצו
תש"ם-ס198

 תשי"ח- ושירותים, מצרכים על הפיקוח להוק 5 סעיף לפי סמכויותינובתוקף
- 

 - הבריאות  ששר 11935, )מזוז(, הציבור בריאות לפקודת 3 סעיף לפי והסמכות ן,ד95נ
 ן לאמור מצווים אנו ,, הממשלה יסוד: לחוק 32 סעיף לפי לעצמונטל

 םצרבום_ושורוונ,ם_)שויוק_מעגקאות_ 1ל הפיקוה לצו 3_ סעיף_ במקום _ 1._____
- 

 -, נ1,יtalnn_ 3 והגבלה(.--
 יבוא: 4,4תשל"ט-1979

 באלול ה, ביום 1, סעיף של )5( פסקה למעט זה, צו של תחילתו3..ת".י"
. 1 של_סעיף )5( פסקה של ותחילתה 1979(, באוגוסט )31תשל"ט),

 1980(". במאי )1 תש"ם באייר ט"וביום

-'- 1979( בדצמבר )31 תש"ם בטבתי"א

 --. -- שוסטק אליעזר-- פת.- גדעון -- -,- - -,--
-. -- -- 

 הבריאותשר והתיירות המסחר התעשיה,שר
=. 

,- פ. DS' חשן, צ; ף ע תשחח,ס"ת

ח3  "י. DY' יץ-תשח' s]tP;  ציעף 

.r,,p975 ש11:צז הפיס, גשגי מ ששש, "מנזת
---- - -  (



 2(, מס' )תיקע 2( )מס' תשב111ת( פנקסי )ניהול הכנסה מסהוראות
תש"ם-1980

 לאמור: מורה אני י, הכנסה מס לפקודת 130 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 תשל"ג-11973 2(, )מס' חשבונות( מסקסי )ניהול הכנסה מס להוראות א'בתקיפת1 ו' תוויתתמת

 - העיקריות( ההוראות -)להלן
 "20,000,000 יבוא לירות" "10,000,000 במקום ברישה, 2)א(, בסעיף)1(

לירות";
 מקום בכל יבוא לירות" "4,000,000 במקום ברישה, 2)ב(, בסעיף)2(

 לירות"; "20,000,000 יבוא לירות" "10,000,000 ובמקום לירות","8,000.0000
 מקום בכל יבוא לירות" "1,200.000 במקום ברישה, 2)ג(, בסעיף)3(

 א8!1 ן לירות" "s,ooo,ooo יבוא לזרות" ooo,awtt,4 ובמקום לירות","2,000,000

 "2,00,000- יבוא לירות" "1,200,000 במקום ברישה, 2)ד(, בסעיף)4(
- לירות". 

Pp'nneoln' 'העיקריות להוראות ב' בתוספת 2. נ - 
- 2)א( בסעיף)ו(  

 לירות"; "12,000,000 יבוא לירות" "6,000,000 במקום ברישה,)א(
 לירות"; "1,000 מקום בכל יבוא לירות" "500 במקום )2()א(, בפסקה)ב(
 לירות". "ב1,00 יבוא לירות" "500 במקום )2()ב(, בפסקה)ג(

 2)ב( בסעיף)2(
-  

 לירות" "4.000,000 מקום בכל יבוא לירות" "2,500,000 במקום ברישה,)א(
 לירות"; "0,000)ק,12 יבוא לירות"ובמקום."6,000,000

 לירות"; "700 יבוא לירות" "400 במקום )6(, בפסקה)ב(
- 2)ג(בסעיף)3(  

 לירות"; "4,000,000 יבוא לירות" "2,500,000 במקום ברישה,)א(
 לירות". "700 יבוא לירות" "400 במקום )3(, בפסקה)ב(

י8ן
 -- העיקרעת להוראות rA בתוספת 3.ת"טתה9,י

.
- 2)א( בסעיף )1(  

 לירות"; "7,000,000 יבוא לירות" "4,000,000 במקום ברישה,)א(
 ; לירות" "10,000 יבוא לירות" "4,000 במקום )2(, בפסקה)ב(

 "4,000,000 מקום בכל יבוא לירות" "2,000,000 במקום ברישה, 2)ב(, בסעיף)2(

 והמלים לירות" "7,000,000 מקום בכל יבוא לירות" "4,000,000 במקוםלירות",
- ו" לירות 1,000,000 על"עולה  יימחקו. 

 וו. DP' חד", ן'ת תני; 1מ' !. "יש ;1;ת .שו"י, מי.נה זיםנ
 17!. ,"' תש.י. ~4ן ap' תשי.;. 1; נן' תשי.4 1.ת2

 שי;.7.2 תשם, מנס נ' !!41, התויתויתז976



 - העיקריות להוראות ד' בתוספת 4.ן
_ . 

~
-. 

 .ת'ו~;תינ"תד,
 2)א( בסעיף)1( 'ן

- ן 
 לירות"; "0)000,1,ד יבוא לילות" "ל4,000,00 במקום)א(
 לירות". "7,000 יבוא לירות" "4ooo במקום )2(, בפסקה)ב(

 "2,000,000 מקום בכל יבוא לירות" "l~oo,ow במקום ברישה, 2)ב(, ,בסעיף)2(
 לירות"; "7,000,000 מקום בכל יבוא לירות" "4,000,000 ובמקוםלירות"

- 2)ג( בסעיף)3(  
 לירות "2,000,000 יבוא לירוה" "1,00,000 במקום ברישה,)א(

.

- לירוה"; "40,000 יבוא לידות" "24,110 במקום )5(, בפסקה)ב( .
 מקום בכל יבוא לירות" "0,000)1,1 במקום )ו(, בפסקה 2)ד(, בסעיף)4(

 -ן,.-- --- ,- ------ - ---- ----,-, --*- לירות"."00~00~2
 "1נו",,".זח - העיקריות להוראות י' בתוספת5.

 - י --
 ] - --- - -- - -.- '- לירות" יבוא__"18,000,000 לירות,' "10,000400 במקום ברישה, 2)א(, בסעיף ) )1( - ,

 לירות"; "000,000,נ יבוא לירות" "500,000ובמקום
(

- --_- -י-- לירות" "00,000~18 יבוא לירות" ~ieanoct- במקונו 2)ב(,-ברישהי בסעיף -)2( ,,, - ,  - -  

ובמקום"500,000לירות"יבוא"1,000,000לירות

 __בתוספת6.
 ,"%_להוראות-שעיקריות--

'..1-ntttS~firh---- ן-- 
,- 2)א(= בסעיף )1( ----) -  - - - - - - -  - - -  - - - - -  - - - -  ( ---

. לירות"; "5,000400 יבוא לירות" "0,000)נ,3 במקום ברישה,)א( ,,

... לירות". "1,000 יבוא לירות" "650 במקום )7(, בפסקה)ב(,

- 2)ב(  בסעיף)2(  
 לירוח" "00ה2,000 מקום בכל יבוא לירות" ,,looo,eoo במקום ברישה)א(

-- לירות"; "%000,000 יבוא לירות" "0,000)י,3ובמקום
 י-)- - לירות"; "1,000 יבוא לירות" "650 במקום )6(, בפסקה,ב(-
- , לירות"; "40,000 יבוא לירות" "24,000 במקום )8(, בפסקה)ג(--

) 3 (  2)ג( בסעיף1
-  

-
______._____] לירותכן "2,000,000 יבוא לירות" "1,000,000 במקום ברישה,)א(

 לירות". "40,000 יבוא לירות" .24,000 במקום )5(, בפסקה)ב(

 העיקריות להוראות י"מ בתוספתן.
_ 

 תיוי1ה"נתיב לירוה"; "5,000,000 יבוא לירות" "3,000,000 במקום ברישה, 2)א(, בסעיף)1(
 לירוח,, "2,000,000 יכוא לירות" י'1,200,000 כמקוט ברישה, 2)ב(, בסעיף)2(

 לירות"; "5,000,000 יבוא לזרות" "3,000,00ובמקום
 לירות"; "000,000ן יבוא לירות" "1,200,000 במקול ברישה, 2)נ(,  בסעיף)3(-

 יבוא: )4( 1- )3( פסקאות במקום 2)ד(, בסעיף)4(
 עולה אינו הנטיעות של הכולל השטח כאשר )ג( קטן בסעיף כמפורט")3()

 דונם 350על

977 ש9;.2.ז תש.ס, נשני נ' eee. "תושת וינו-.



 - העיקריות להוראות י"ג בתוספת 8, יו ת,וותתיו,;
 י "1,000,000 יגוא לירות" "5DO,WO במקום יהיר", "עוסק בהגדרת 1, כסעיף)1(

 לירות". "1,600,000 יבוא לירות" "900,000 ובמקוםלירות"
- 2)א( בסעיף)2(  

 לירות"; "2,000,000 יבוא לירות" "1,000,000 במקום ברישה,)א(
 לירות"; "40,000 יבוא לירות" "24,000 במקום )6(, בפסקה)ב(

 לירות". "oooooo,2 יבוא לירות" "1,000,000 במקום ברישה, 2)ב(, בסעיף)3(

 1980(. באפריל )1 תש"ם בניסן ט"ו מיום אלה הוראות שלתחילתן9.ת"יי"

 נייגרדב )27בינוארב198(ט'בשבטתש"ם
 הכנסה מסנציב %-ר,;"מ

8
 filtlpVתיקון

 תש"מ-1980, )תיקון(, 2( )מס' חשבונות( פנקסי )ניהול הכנסה מסבהוראות

- 1980( בינואר )1 תש"ם בטבת י"ב מיום 4073 בק"תשפורסמו  
' 3)ב("; "בסעיף צ"ל 2)ב(" "בסעיף במקום 5)1(, בסעיף)1(

 9 בסעיף)2(
-  

 "בספר צ"ל תשלומים" א. תקבולים "בטפר במקום )3(, פסקה נסוק)1(
 ותשלומים";תקבולים

 שמירז'; "ברשימה צ"ל שנתית" "ברשימה במקום 4)ז()1(, בפסקה)2(
 )ח(". קטן "בסעיף צ"ל )1(" קטן "בסעיף במקום )ט( משנהובפסקת

 נייגרדב )27בינואר1980(ט'בשבטתש"ם
 הכנסה מסנציבן;"מו"נ-ו(

ן

* לשקופי לשלטוזמדור
 תש"פ-1980 )תיק11(, ועגינתם( עסקים )פהיחת לציפה עגוחוק

יי  עירית מועצת מתקינה העיריות1, לפקודת 251-1 250 סעיפים לפי סמכותה.בתוקף
 זה: עזר חוקחיפה

 - )להלן 1 תש"ט-1949 וסגירתם(, עסקים )פתיחת לחיפה עזר לחוק 3)ג( בסעיף1. 3 נע."תוויו
 שעה לכל "לחודש, יבוא ממנו" חלק או "לחודש במקום )3(, בפסקה העיקרי(, העורחוק
 ההיתר". ניתז שלגביה ממנה חלקאו
 ען. עמ' 8, "ח ;,ן" ק",. מיינת זים1
 ~ו. זימ' 111 ~מ' תשו.1. 1וז[; 1ן' השי.י. זחן לן. הוי.". און ~מ, תשי.1, 111; 1ן, תש-". 1.תן

 ש2.11ן תשש, נשנס כ' 18(1, התוותוגז978

--.



י,
"'ויונ1יי1י לירות". 'ש10 יבוא לירות" "25 במקום העיקרי, העזר לחוק 3ב בסעיף 2.,ן

[ 

 ת.111ס1יי13 לירות"-יבוזו-"100- "50 במקום )ד,, בסעיף-,סו העיקרי, העזר לחוק 3ד בסעיף ~ד---3.י

 גוראלאויה ינתאשר.
 ' היפה עיריתראש - 1980( בינואר )7 תש"ם בטבתי"ה

 בורגיוסף

-------------.- --- - - - - ----- 
.-- הפנים -שר

ן,,
- -1980 תש"ם אישור(, תעודת )אגדת אלגעבייה לדאקה שזד חזק,

 המקו- המועצה מתקינה י, המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף למי סמכותה בתוקף.
; --- --

-
.1-nt~Tg-בחוק 

'

 --- ריחת - --------- ----
 המועצה; שבסמכות עניך בכל בכתב אישור -"תעודה"
- - - אל-גרבייהן דאקה המקומית המיעצה -"המועצה"

-._ - מקומו. ממלא לרכות - המועצה""ראש
-

..

 nwPfiiמין ,- תעודה. העתק או תעודה לקיים או לאשר לתת, המועצה.רשאיראש2.

 או 9גי, הוא המבקש אם עליה לוותר או האגרה את להפחית רשאית המועצה)ב( שי" בתוספת. הנקוב כשיעור אגרה למועצה ישלם תעודה המועצה מראש המבקש)א(3.
 רווחים. הפקת אינה שמטרתו דת או חינוך צדקה, לצרכימוסד

--- --
 ן תשי"ג-1958 אישור(, תעודת )אגרת אל-גרבייה לנאקה עזר חוק4.

-  
 בטל.~
ג, . -

חשפת
גיייית ,תעודה-א.4- 8()סעיף

100 לבנינים או לקרקעות הנוגע מעגין)1(
50 --' עניזאחר בכל)2(

--

25 תעודההעתקכ.

35" המועצה ראש בסני תצהיראימותג.

 אל-גרבייק באקה המקומית המועצהראש 1979( בדצמבר )20 תש"מ בכסלול'
-,)א8,4(

- פרגיוסף
 הפניםשר

 י25. עם. 9, תוש נווה ישיאי, תוינה ויני ןי
 161. עמ' הש,.נ, ק.תו

979 1,,[.72 "ש.ק, נשנס ג, 88ש. והשותוזנז

 ------- ---- - --ן-- ----- -,- --- -- --,- - --, - -- --------,:



 . תש"ם-1980 עזר(, תזקי )תיקון לזבול11 עזרחוק . -.'

 האזורית. המהצצה מתקינה ו, המקומיות המופצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוקזבולון

 הסכום במקום א', בטור המפורטים עזר לחוקי ב' כטור להלן מהמפורטים סעיף בכל1. עיי "הישות
 "מאתים יבוא ד' בטור הנקוב הסכום ובמקום לירות- אלפים "חמשת יבוא ג' כטורהנקוב
לירות"י

 ל ,

 וניקוז(, )כיוכ *בולון עזיהוק1.
 י,תשי"ז-1957

 אחתלירהעשרים9
 מטוכ- )צעצועים לזבולון עזרחוק2.

 הצימה(, על )הגנה לזבוליו ע:רחוק3. *ר"שש0א9 ר תשבץ-*1%נט"
 8 לירותשתיעשרים14

 מזיקים(, )הדברת לזכולון עזרחוק4.
 לירותשתי1500 !תשכ"ו-1965

 מבנים )הריסת למגולון עזר,חוק5.
 לירותעשרים8500 י תשכ-ו-1966מסוכנים(,

 רחובות(, )סלילת לזכולון עזרחוק6.
 לירותעשרים14500 זתשכ-ו-1966

 רם יעקב.נתאשר.
 זבולון האזורית המועצהראש 1979( בדצמבר )20 ככסלו.תש"םל,

 בורגיוסף
 הפניםשר

 563. עמ' תשב-ה ק-ת5 255. עמ' 9, הדש נוסח ישראל, יח"נת דעי1
 1510. עמ, השב-ה ק"ת6. 841. עם, השי"ת ק"ת2
 2339. עמ' תשכחו, ק-ת7 129. עמ, תשכ*ט, קרת3
 bP .1586/ תשכ-ג, ק"ת4

 9 חש"ם-980ו )צ'ק%(, ושלטים( )מודעות לחרט-'עקב עזוחוק
 המועצה מתקינה ן, המקומיות המועצות לפקודת 23-1 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 ) זהו עזר חוק זכרון-*עקבהמקומית

Prnחוק - )להלן ן תשכ"ב-1961 ושלטים(, )מודעות לזכרון-יעקב עזר לחוק 10 בסעיף1, 10 יעיף 
 יבוא לירות" "שתי ובמקום לירות" "5000 יבוא לירות" "מאה במקום העיקרי(,העור
 לירות"."200

 יבוא: העיקרי העזר לחוק השניה התוספת במקום2, "תוספה""יפת
."שוי

 2se. עמ. 9, "וש nou ,שת,, מזינת יין,!
 , .... 82. עמ' תשכיב, 380; עמ' תשי*ג, קוהן

 נ99הנ7 תש"ם, ושגס מ Vtes התקלת קובז. 980.



,,י
.,

 שניה "הוסר, .)

 -ש;י"נייתת שבוע לכל - בקולנוע הסרטה דרן המתפרסמתמודעה 1..

10 משבוע לחלק או בכלל( נועד ששי יוק עד שכתממוצאי
.

, 

 - כתיבה או חריטה צביעה, הארה, דרך המתפרסמתמודעה2.
- 

 --=-- ------- - 0.50- --לכלשכועארלהלקמשטע-לכל00נס"ממרוכעים-- -_ ---
 במקום או מודעות לוח על הדבקה ידי על המתפרסמתמודעה3.

 - ימים שלושה לכלאחר,
 - ----- ---_ שודעהגדולמ---, -=-)ו(- ----

35

--------
 __ .._______ _18__ - -- - -- --- ----- -- - - - שסף -----ליום

 -5 מודעה אותה של טופסנוסף כלבעדהדבקת
," . . 

, ד ,,, _,ךנשן1 ,  

,6 מודשז אותה של ניסף טופס כל הדבקתבעד
 -- --- מודעהקטנה ,)3( -- ~--.

12
4 נוסף יוםלכל

 .בעדהדבקתכלטופסנוסףשלאותהמודעה-
5-

 ,. _:3 נוסף יוםלכל

(.

- 

5,בעד"דבקתכלטופסנוסףשלאותהמודעה

- השלט כששטח עסק ידי על o1DiynI בשטח המותקן שלט )1(4.
- - ---:-- - לשנה בכלל(, )ועד מרובעיםבמטרים - , - - -  - - - - 100-- --- ------- --- --- ~שי-1-- 

ן  
- -  

-  - -  - - - -  

--------200 ---- - -- _ עד2למעלהמ-1__:-

800 3 עד מ-2למעלה
 4 עד מ-3למעלה ,)

.
400 600 ממנו הלק או מרובע מטר לכל מ-4,ילמעלה

 --':, )1(), בפסקה שנקבעה האגרה כפל 4, ניסף שלט לכל )2( -1 י-;:
ן

 מטר לכל - עסק ידי על התפוס לשטה מחוו המותקן שלט 5.
- מרובעאוהלקממנו,לשנה.

-"600,
_, 

 שיכוכסקיישינתחשר.
 - זכרון-יעקב המקומית המועצהראש 1979( בדצמבר )12 תש"ם בכסלוכ-ב

-

 בורגיוסף
, שרהפנים-

.

,...-: .-ל -  981' "11;.נו "ע.ס, נשנן ל 8(ו1, התקיפות1)נז --:-- ,---

---.---- ---- - --------- 



ן תש"ם-1980 ושקוו(, עסקיט( )מס למגאר עורחוק
 ש לפקודת 8 וסעיף !, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותיכתוקף

 זה: עזר חוק מנאר המקומית המועצה מתקינה !, 1945 עסקים(, )מס המקומיות.הרשויות

 סע'25"יריו
 ג תשל"ז-76פ1 מקומי(, עסקים ומס למואר עזר לחוק )א( 2 כסעיף 1. .

 תוק - ן**
 - לכך "ובנוסף יבוא בתוססת" שנקבע "כשיעור אחרי העיקרי(,העור

 35%; של תוספת - לירות 1000 עד מס לסכום)1(
 50%; של תוספת - לירות 5000 עד לירות מ-1000 שלמעלה מס לסכום)2(
 100%; של תוספת - לירות מ-6000 שלמעלה מס לסכום)8(

 לירות". 20,000 על יעלה לא המס שסכוםובלבד

 1979(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' מיום היא זה עזר חוק שלתחילתו2. ""'1".

 6ש 80 תוך 1979,80 לשנת המס ישולם העיקרי העזר לחוק )3( בסעיף האמור אף על3.
 בשנת המס השבון על ששולם מכום כל אולם ברשומות; זה עזר חוק פרסום מיוםיום

-  זה. עזר חוק לפי המס חשבון על שולם כאילו ייהשב העיקרי העזר חוק לפי1979,80 
 עסאקלהאמיןנתאשר.

 מגאר המקומית המועצהראש 1979( בדצמבר )28 תש"ם בטבתה'

 בורגיוסף
 הפניםשר

 6!2. עמ' 9, פוש גוס" ישנא,, מתנה דיני1
 ' 2. עמ' 4ש,-ו, 144; עמ, תש,-ז, 2; עם, הש:.ו, ס-ה 115; עמ' 6!14, מן, 1 הוצ' 1945, ע-י!
 32. עמ' תש,-ו, 1646; עמ. תשי.;, ק-ה!

 דפוס טעזמתיקנו

 2ק עמי תערם, 35ש, התקגהו בקובז שפורסמו קנס(,  )עגירות העיריתבשף
 4(". מס, ו-")תיקת 3(" מס' ")תיקון כסדרן 'סומנו הכותרות 614, רשי QN~fi' וששקהתקנות ובקובי

 11%.נ.7 הש"ס, נשגם ל tosa, "תקנותקוזז982

-nrv5 2883 6שהי  'כשליס ר"משלה, מטס נאם- "188 0334 


