
רצופות

 התקנותקובץ
 1980 באפריל410910 תש"ם בניסןכיד

188
שפף

1308... . תש"ם-1980 3(, )מס' ו'( לוח )החלפת הלאומי הביטוחצו
1309..... תש"ם-1980 )מקדמות(, הלאומי הביטוחתקנות
1309.. תש"ם-1980 )תיקון(, נכים( ארגון לטובת )ניכויים הלאומי הביטוחתקנות
1310. תש"ם-1980 ביטוח(, דמי תשלום בדבר מיוחדות )הוראות הלאומי הביטוחתקנות
1311... תש"ם-1980 ביטוח(, דמי של מופחתים )שיעורים הלאומי הביטוחצו

1312.. תש"ם-'1980 )תיקון(, בעבודה( פגיעה מפני )ביטוח הלאומי הביטוחתקנות
1313.. תש"ם-1980 ביטוח(, דמי מתשלום ופטור )תשלום הלאומי הביטוחתקנות
 ה:ו,י,:ו י'1315.. . תש"ם-1980 לנכים(, מיוחדים שירותים )מתן הלאומי הביטוחתזונות
1315. תש"ם-1980 2(, מס' )תיוון מחיה( ודמי מקצועית )הכשרה הלאומי הביטוחתקנות
1316. תש"ם-1980 מקסימום(, והכנסת ביטוח דמי הכנסה, )עיגול  הלאומי  הביטוחתקנות
1316. תש"ם-1980 על-יסודי(, חינוך היטל של מופחתים )שיעורים חובה לימודתקנות
1317... תש"ם-980י )תיקון(, המקדמה( שיעורי )הגדלת הכנסה מסצו

ן131.  תש"מ--1980  )תיקון(,  האוון(  תושב  לאזרה וזיכויים  )ניכויים הכגסה מסכללי
 4(, )מס' ומוצריו( לחלב מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

1318..... . . . . . ם-1980 " שת
 6(, )מס' חיים( לקרפיונים מקסימליימ )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוחצו

1322,...,.. . . . . . ם-1980 " שת
1322.... תש"ם-1980 3(, )מס' לאשראי( )תקרות ישראל בנקהוראות

,),ן מקומי לשלטוומדור4
1324.. . )ת"קו1"ןתש"ם-1980 וסגירתם( עסקים )פתיחת לבאר-שבע עזרחוק
1325. . תש"ם--1(198 )תיקון(, וגינות( לבתים כגיסות חצרות, )ניקוי לחיפה עזרחוק
1326 .,. ,., ". ., , "., צ ., " " יש',םך,ק1%, ,ל )תיקון ושלטים( )מודעות לטבריה עזרחוק
1327.. תש"ם-1980 )תיקון(, וביבים( שופכין בורות )ניקוי לירושלים עזרחוק

 ו

1327..... תש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( לקרית-ים עזרחוק
  טסו:-,  ,1(( תשץט,"80י%(( )תיקון(, מים( )אספקת מוצקין לקרית עזרחוק

  ן%"(:י
13%8  (:י(

1330 , ק~ל:,ן;',. . תש"ם-1980  לתיקיו(,  רפית(  (nulnw  ליפית-שמור  צורחוק
1330... . תש"ם-1980 )תיקון(, לאופניים( )רשיונות לרמת-גן עזרחוק



 תש"ם-1980 3(, מס' )תיקון )אמהות( הלאומי הביטוחתקנות

 משולב[ ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו-242 94 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אבי 1תשכ"ה-1968

 התקנות - )להלן 2 תשל"ד-1954 )אמהות(, הלשמי הביטוה לתקנות 6 בתקנה1, 6 תקנהתיקון
 לירות". ")(7,20'1 יבוא לירות" "12,000 במקוםהעיקריות(,

 לירות "21,250 יבוא לירות" "12,850 במקום העיקריות, לתקנות 6א בתקנה2. 6א תקנהתיקון

 )(198(. באפריל )1 תשש בניסן ט"ו בלום אלה תקנות של תהילתן'3.תהילה

 ץ כ ל א ר שי 1980( במרט )30 תש"ם בניסןי"ג
 והרווחה העבודהשר 85ן_..3()חמ

. - -
-  

 108. עמ' תשכר, ס"מ1
 ,, 955. עם, 213, עמ' תרנן, 647; עמ' תשי"ד, ק"ת2

 ונש"ם-980ו 3(, )מס' 1'( לוח )החלפת הלאומן הביטוחצו

 משולבן, ]נוסה הלאומי הביטוח לחוק ו-242 94)ב( מעימים לפי סמכותיבתוקף
 : לאמור מצווה אני הכגסת, של והו'ווחה העבודה ועדת ובאישור י,תשכ"ח-1968

 : יבוא להוק ו' לוח במקום1. לוווהחלפת

 ו'"לו"ז
 לידררומעגק
 94()סעין'

לירות שומדו הילד'מממפו'פרט
-- - - . --

21,450אחדילד1.

38,450 אחת בלידה חיים שנולז'וילדםשגי2.

 וויים שנולדו ילד'ימשלושה3.
59,700" אחתבלידה

תהילה 1980.(. [נאפריל )1 תש"ם בביסן ט"ו ביום זה צו שלתחילתו2.

 ץ כ ל א ר של 1980( במרס )30 תש"ם בניסןי"ג
 והרווחה העבודהשר' 3-184()חם

 955. עמ' 213, עמ' תש"ם, ק"ת 108; עמ' השכ"ח, ס"ה1

 ל"10,4.19 תש"ם, בגיסן כ"ד 4109, התקנותקובץ308



 תש"ם-1980 )מקדמות(, היאומי הבימותתקנות

 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו-242 164 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני 1;תשכ"ת--1968

 התקנות - )להלן 2 תשל"ז-7'197 )מקדמות(, הלאומי הביטוח לתקנות 1 בתקנה1. 1 תקנהתיקף
 יבוא: זמני" וחשבון "דלן הגדרת אחריהעיקריות(,

 ההכנסה של לפקודה, 145)א( בסעיף כמשמעותה - עצמית"""שומה
 וזיכויים ניכויים פטור, כל לפני לחוק, 164 בסעיף המפורטיםמהמקורות

 חייב שבה הנ:ספים שנת של באפריל 1 למני קיימת שהיא כפי הפקודה,לפי
 המקדמה." בתשלוםהמבוטח

 2 תקנהתיקון

 עצמית". שומה בסיסעל

 : יבוא )1( פסקה במקום העיקריות, לתקנות 3)א( בתקנה3. 3 תקנהתיקון

 העצמית השומה בסיס על פלונית כספים שנת לגבי המקדמה את לקבוע")1(
 ;" המקדמה בתשלום כמבוטח חייב שבה הכספים לשנת שקדמה הכספיםלשנת

תחילה  1980(. באפריל )1 תש"ם בניסן ט"ו ביום אלה תקנות של תחילתן4.

 כץישראל 1980( במרס )16 תש"ם באדרכ"ח
 והרווחה העבודהשר. 601--3()חמ
 108. עמ' תשכ"ח, ס"ח1
 1284. עמ' תשל":, ק"ת2

 תש"פ-1980 )תיקון(1 נכיפ( ארגון לטובת )ניכוייפ הלאומי הבישותתקנות

 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו-242 89א סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת ובאישור 1,תשכ"ח-1968

 2 תשל"ו-1975 נכים(, ארגון לטובו! )ניכויים הלאומי אביטוח לתקנות 1בתקנה תשהתיקף

 ; לירות" "עשרים יבוא לירות" "עשר במקום )1(, בפסקה)1(
 לירות". "עשר יבוא לירות" "חמש במקום )2(, בפסקה)2(

תחולה

 כץישראל 1980( במרס )30 תש"ם בבלסןי"ג
 והרווחה העבודהשר 3-541()חמ
 234. עמ' תשל"ח, 131; עמ' תש"ל, 08ן; עמ' תשכ"ח, מ"ח1
 1462. עמ' תשלייט, 202; עמ' תשל"ו, ק"ת2

 10.4,1980 תש"ם, בניסו ע"ד 4109, התקנותקובץ



 ביטוח(1 דמי תשלום בדבר מיוחדות ווהוואות הביטוח,הלאומיהקנוח
 -1980ונשיים

 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח להוק ו-242 186 34, סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אביתשכ"ח-11968,

 דמי תשלום בדבר מיוחדות )הוראות הלאומי הביטוח לתקנות 7 תקנהבמקום1,
 : יבוא העיקריות(, התקנות --- )להלן 2 תשל"א-1971ביטוח(,

 - זו בתקנה )א( 7.%::::::::י
"יום" לשעה,עבד

__ 
 הנוהג העבודה להמכם בהוראם ד,וניבף כ1ך,1סק שבך ט:בךדה יום
 ;לגביו

 לחוק, י"א לוח של' 1 בפרט הקבוע לחודש המלנימוס - ליום""מינימו'ם
 בף25. מחולקכשהוא

 מ-18 פחות קלנדרי בחודש שעבד עובד של החדשית הכנסתו)ב(

 דמי בתשלום חייב שמעבידו לשעה עובו' של או אחז., מעביל' אצליום
 עבודתו בעד לעובד המגיע הממשי השכר לפי תחושב -- בעדוהביטוח
 הכל העבודה, ימי מספר כפול ליום המינימום לפי או מעביד, או.תואצל
 הגבוה."לפי

 יבוא העיקריות לתקנות 8 תקנה במקום2.
 כמשמ- ליזם המינימום מרצית - ליום" מום ב מ זו' בתקנה )א(8.:ן?'טוחיב

 7. בתקנה ,11111 בית במשקיעות
 בית, במשק עובד בעד מעביד שיעולם הביטוח דמי )1()1:(

 וב בתקנה כאמור תשלום לתקופת לג'וק, ב' פרק לפיהמבוטח
 המע- לו ששילם מהשכר 8.6% בשיעור הם הגניה,לתקנות
 בתקופת העבודה ימי מספר כפול ליום מהמינימום אוביד

 יותר. הגבוה למיהתשלום,
 מדמי 0/"25 העובד של משכ:רו לנכות רשאי יהיה מעמיד)2(

 )1(. פסקה למי ששילםהביטוח

 שאינו בית במשק עובד בעד ,מעביד שישלם הביטוח דמי)ג(
 לתקנות וב בתקנה כאמור התשלום לתקופת לחוק, ב' פיק לפימבוטה
 כפול ליום מהמיבימום או המעביד לו ששילם מהשכר 2.5% הםהגביה,
 יותר. הגבוה לפי התשלום, בתקופת העבודה ימימספר

 המסתיים השכר סכום ו-)ג(, )ב()1( קטנים סעיפים לעבין)ד(
 שלם." לשקל מעלה ):לפי יעוגל שקל שלבשבר

 3* 8א תקנההוספת
 יבוא: העיקריות לתקנות 8 תקנה אחן*י-

 ל-12 שקדמה, תקופה בעד 8 תקנה לפי ביטוח 'רמי שולמו לא )א( 8א בתשיזם:סוגיי
 הקודמת(, התקופה - )להלן התשלום חודש שלפני האזורונים החדשים בית במשקעובד

- - -  108. עמ' השכ"ח, ס"ת1
 1458, עמ' תשל"א, ק"ת2

 10,4.1,980 תש"ס, בניס, ע"ד 4109, התקנותקיבץ1310



 הביטוח רמי ואולם 8, תקנה לפי הקודמת התקופה בעד ביטוח דמיישולמו
 לא זו שבתקופה מהחדשים אחד בכל העובד של שכרו כאילויחושבו
 חודשי באותו שהיה כפי הממוצע, לשכר השווה מלכוםפחת

 הביטוח דמי משתלמים אם )א(, משבה בתקות האמור אף על)ב(
 דמי יחושבו 1973, הכספלם לשבת שקדמה תקופון בעד זו תקנהלפי

 הכס- לשנת שקדמו מווחדשימ אחד בכל העובד של שכרו כאילוהביטוח
 1 בפרט שנקבע החדשי למקסימום השווה מסכום פחת לא האמורהפים
 חודש." באותו שהיה כפי לחוק, י"א לוחשל

 יבוא: )2( פסקה אחרי העיקריות, לנזקנות 16)ב(ברקבה4. 16 תקנהתיקון
 של באוקטובר ב-1 ומוגדל )1( פסקה לפי שהושבה קיבוץ הבר של הכנסתו")3(
 ומסתיימים באוקטובר ב-1 המתחילים חדשים ששה של לתקופה התשלום,שנת
 ספטמבר חודש של לצרכן המחירים מדד עלה שבי בשיעור שלאחריו, במרסב-31
 לשנת שקדם מרס הודש של לצרכן המחירים מדד לעומת תשלום שבת אותהשל

התשלום."

תחילה .5
 תחילתי

 1980(. באפריל )1 תש"ם בגיסן ט"ר ביום אלה תקבות של

 כץ ללשרא 1980( במרס )26 תש"מ בביסלט'
 והרווחה העבודהשר 3-335()חמ

 ביטוח(, דמ4 של מופחהים )שיעצים הלאומי הגיסותצו
 מש"ם-980~

 משולב[, ]נוסח הלאומ' הביטוח לחוק ו-242 160א סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : לאמור מצווה אבי הכבסת, של הכספים ועדת ובאישור 1,חשכ"ח-1968

 שיעורהפחתת
 הביטוחדמי

 אותו על ישלם הביטוח דמי בתשלום בעצמו החייב לחוק ב' פרק לפי מבוטח )א(1.
 סעיפים לפי ביטוח דמי המינימום, הכנסת על עולה שאינו השנתית מהכנסתוחלק

 : הבאים בשיעורים ו-150160)א()2(

 ; 8.6% - עצמאי עובד)1(
 6,5%. - אחר מבוטח)2(

 שבלוה 2 בפרט האמורה המינימום הכנסת - מינימום" "הכנסת זה,בסעיף)נ(
 הביטוח. דמל משתלמים שבעדה הכספים שנת של באפריל ב-1 שהיא כפיי"א,

ביטול

תחילה  1980(. באפריל )1 תש"ם בביסן ט"ו ביום זה צו של תחילתו3.

 כץכהראל. 1980( במרס )30 תש"ם בבין"ג
 והרתחה העבודהעי '"",("מ

----------
 105. עמ' וכ"ח, ס"ה1
 1021. עמ' ת,זל"ח, ק"ת2

1311  10,4.1950 תש"ם, בניסן כ"ד 4109, התקנותקובץ



 )תיקון(/ בעבודה( פגייגה מפגי )גישות הלאומי הביטוחתקגות
 תש"ם-980~

 משולב[ ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו-242 160 צעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני 1,תשכ"ח-1968

 2 תשי"ד-1954 בעבודה(, פגיעה מרני )ביטוח הלאומי הביטוח לתקרת 6 בתקנה1. 6 תקנהתיקון

 - 'העיקריות( התקנות -)להלן
 : יבוא איזון" "תקופת הגדרת במקות)1(

 כ"ב ביום ראשיתה בתק;ופות הראשונה ; רצופות שבתיים של תקופה - האיזון"""תקופת
 תשל"ט בניסן ד' ביום שראשיתה התקופה לגבי 1959(; באפו.יל )1 תשל"ט ל'באדר

 שנתיים של תקופות ולאחריה בלבד, אחת שבה של התקופה תהא 1979( באפריל)1
 ;רצופות"

 : לבוא ולאזוריה )ו'()1( אסומן )ד( משבה תקבה)2(

 הגדלה או הפחתה על אמוסד של החלטה )1( בפסקה האמור אף על")2(
 המסתיימת האיזון תקופת לגבל )ב( משבו: בתקנת כאמור ביטוח דמישל
 חדשימ וארבעה עשרים תרך תיגתן 1980( באפריל )1 תש"ם בגיסן י"דביום
 מתאר"ר חדשים ארבעה תור תבוצע והד;פחתה האמוו'ה האיזון' ונקומתמתום

ההחלטה".

 ה.תומפתתיקון
הראשונה

 - העיקריות לתשות הראשובד;בתוספת2,
 ; "1.0" לבוא "1,3" במקום 041, סי,:ו1 בסעיף)1(
 ; "3.0" לבוא "3.3" במ,;ומ 120, סיפון בסעיף)2(
 ן "1.8" יצוא "2.1" במקום 213, סיכון בסע1,ף)3(
 ; "3.0" יהוא "3,3" במקום 219, סיכון בסעיף)4(
 ; "1.0" יהוא "1,3" במקום 224, סיכם בסעיף)5(
 ; "3.2" ירוא "5,.3" במקום 291, סיכון בסעיף)6(
 ; "0.7" יבוא "3ן.0" במקום 292, סיכון בטע"ף)7(
 ; "2.7" ירוא "),.2" במקום 301, סיכון בסעיף)8(
 ; "3.0" יבוא "3:.3" במקום 321, סיכון בסעלף)9(
 ; "2,3" ירוא "5(.2" במקום 323, סיכון בסעלף)10(
 "1.0"; יבוא "1!.1" במקום 325; סיכון בהעיף)11(
 ; "3.0" לבוא "1!.3" במקום 331, טיכון בסעיף)12(
 ; "1.8" יבוא "2.1" במקומ 336, סלכון בסעיף)13(
 ; "2.8" יבוא "2.9" במקומ 351, סיכון בסעיף)14(
 ; "3.0" ירוא "3.3" במקום 361, סיכון בסעיף)15(
 ; "1.8" יבוא "2.1" במקומ 371, סלכון בסעיף)16(
 ; "1.4" יבוא "1.7" במקום 372, סיכון בסעיף)17(

- - -
 108. עמ' תשכ"ח, ס"ט1
 tuy .650 תשי"ד, ק"ת2

 ב10.4.198 תרם, ביס: כ"ד 9~41, התסותקובץ1312



 "2.3" יבוא "2.6" במקום 381, מלכון בסעיף)18(*

 "1.6" לבוא "1.9" במקום 383, סיכון בסעיף)19(*
 "1.0" יבוא "1.3" במקום 391, סיכון בסעיף)20(
 "1.4" יבוא "1.7" במקומ 394, סיכון בסעיף)21(
 "3.0" יבוא "3.3" בב,קומ 410, סיכון בסעיף)22(
 "3,0" "בוא "3,3" במקום 430, סיכון בסעיף)23(
 "2.3" יבוא "2.6" במקום 510, סלכו'ן' בסעיף)24(
 trolrr יבוא "0.8" במקומ 611, סיכון בסעיף)25(

 "1.0" יבוא "1.3" במקום 613, סיכון בסעיף)26(
 "0.7" יבוא "0,8" במקומ 615, סיכון בסעיף)27(
 "1.8" יבוא "2.1,' במקום 616, רכון בסעלף)28(
 "1,9" לבוא "2.2" במקום 620, סיכוז בסעיף)29(
 "2,6" יבוא "2.9" במקום 721, מלכון בסעיף)30(
 "3.2" יבוא "3.5" במקום 723, סלכון בסעיף)31(

 "3.6" יבוא "3.9" במקום 732, סיכון בסעיף)33(א***
 "1.0" ובו'א "1.3" במקום 742, סיכון בסעלף)34(
 "3.2" ירא "3,5" במקום 760, סלכון בסעיף)35(
 "0,9" יבוא "1.0" בכ,קומ 780, סיכון' בסעיף)36(
 "0.8" יבוא "1.0" במקום 815, סיכון בסעיף)37(
 "0.7" יבוא "1,0" במקום 816, סיכון בסעלף)38(
 "1.4" יבוא "1.7" במקום 817, סיכון בסעיף)39(
 "2.6" יבוא "2.9" במקום 820, סיכון בסעיף)40(
 "0.8" לבוא "1.0" במקום 842, סיכון בסעיף)41(

תחיל 1980(. באפריל )1 תשיים בטסן ט"ו ביום אלה תקנות של תחילתן3.

 כץ שראלי 1980( במרס )26 תש"ם בבימןט'
 והרווחה העבודהשר)חמ909_3(

 תש"פ-1980 ביטוח(, דפי מתשלום )תשיופ,ופטור הלאומי הבונטות*תקננה

 משולב[, ]נוטח הלאומי הביטוח לחוק ו-242 170 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור 1,תשכ"ח-1968

הגד 2)2( בסעיף המפורטים מהמקורות תשלום כל - נוסף" "תשלום אלה, בתקנות1.
 החדשי העבודה לשכר בנוסף לעובד הניתן הפקודה(, - )להלן הכנסה מסלפקודת

 108. עמ' השכ"ח, מ"ח1
 1680. עמ' תשכ"1, ק"ת2

1313  ה,4.19,ת1 תש"ם, בניסן כ"ד 4109, התקנותקובץ



 הרגיל החדשי העבודה שכר למחצית" לפחות שווה זה נוסף שתשלום ובלבד שלו,הרגיל
 חלק היא כאילו להלן המפורטים מו;מקורות העובד הכבסת את רואים ?ה לענין ;כאמור
 : העובד של הרגיל החדשי העבודהמשכר

 ; בשכר מהעלאות הנובעים הפרשים)1(
)2(

)3(
)4(

)5(

 ;פומיות
 ; נוספות בשעות עבודהגמול

 ; בו ולשימוש טלפון להחזקת הוצאותיו לכיסוי לעירד שניתנותשלומים
 לעבודה ממעונו נסיעתו הוצאות לכיסו" לעובד שביתנותשלומים

ובהזרה.

 מתשלוםצוי
 ביטוחדמי

 החדשי לשכר נוסף כתשלום תיחשב לדלן המפורטים מהמקורות עובדהכנסת2.
 : ביטוח ז'מי ממנה לשולמו לא אולם העובד שלהרגיל

 של שוויו וכן רכב להחזקת הוצאותיו לכיסוי לעובד שניתנו תשלומים)1(
 ; העובד של לרשותו שהועמד ברכבהשלמוש

 ; לפקודה ו-)ט( 3)ה( בסעיף כמשמעותה עבודה הכבסת)2(
 למעט לפקודה, 9 סעיף לפי הכנסה ממס הפטוו'ות עובד הכבסות)3(

 ו-)12(, )11( )10(, )5(, )1(,פסקאות

 הביטוח דמי משתלמים שבה כספים שבת אותה בעד הנוסף התשלום משתלם)א(3.
 ביטוח דמי תשלום לענין הנוסף התשלום יחולק - שלאחריה כספים שנת כל בעדאו

 הכוסף, התשלום ביתן שבו החודש ועד הכסמים שנת מתחילת שחלפו החדשיםבמספר
 אלה. מחדשים אחד בכל העבודה לשכר תצורףוהמבה

 התשלום יסולק קודמת, כספים שנת סעד הנוסף התשלום משתלם)1()ב(
 בכל העבודה לשכר תצורף והמנה ב-12, הביטוח דמי תשלום לעביןבנוסף
 הנוסף. התשלום ניתן שבה לשנה שקדמה הנטפים שבשנת מהחז.שיםאחד
 יחולק כאמור, שקדמה הכספלם בשבת חדשים מ-12 פחות עובד הועסק)2(

 הועסק שבהם החדשים במספר ביטוח, דמי תשלום לענין ו;נוסף,התשלום
 שבהם מהחדשים אחד בכל העבודה לשכר תצורף והמנה כספלם, שנתבאותה
 כאמור.הועסק

 ב-15 הוא 3 בתקבה כאמור הבוסף התשלום על הביטוח דמי של התשלום מועד4. התשלוםמועד
 הנוסף. התשלומ ניתן שבו החודש שלאחרבחודש

 לשכר בנוסף לעובד המשתלמ"מ נוסף, תשלום בגדר שאיבם קצובה או תשלום כל5.
 משתלמים. הם שבו חודש אותו לשכר יצורפו הרגיל, החדשיהעבודה

 2 תשכ"ו-1966 ביטוח(, דמי מתשלום ופטוו' )תשלום הלאומי הביטוח תקעת6.
- בטלות. 

 ץ כ ל א ף שי 1980( במרס )30 תש"ם בניסןי"ג
 והרווינה העבודהשר 391_3()חמ

 10.4.1980 תש"ם, בגיסן כיד 4109, המנקנותקובץ1314



 תעו"ם-1980 לנכים(, מיוחדים שירותים )מתן הלאום* הביטנתהקצה

 ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו-242 )3( )א( 127כה סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 מתקי אני הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת ובאישור 1 תשכ"ח--1968משולב[,

 תקנות
אלה:

 לנכים(, מיוחדים 'טירותים )מתן הלאומי הביטיח לתקנות 13 תקנה במקום1. 13 תקנהחלפת
 : יבוא העיקריות(, התקנות - )להלן 2תשל"ט---1975

 - יחולך והן בהדרגה בהפעלתן יוחל אלה בתקנונך האמוך אף וזל13. מעבר""יראת
 של תחילתן מיום - שנים 40 להם שמלאו נכים על)1(

 ; אלהתקנות
 תש"ם בניסן ט"ו מיום - שנים 30 להם שמלאו נכים על)2(
 1980(; באפריל)1
 בתשרי כ"א מיום - שנים 18 להם שמלאו נכים על)2(

 1980(." באוקטובר )1תשמ"א

תהילה  העיקריות. התקנות של תחילתן ביום אלה תקנות של תחילתן2.

 כץישראל 1980( במהס )25 תש"ם בניסןח'
 . והרווחה העבודהשר 756_3()חמ

 108. עמ' תשכ"ח, ס"ס1
 83. עמ' תשל"ט, ק"ת2

 2(1 מס' )תיקוו מחיה( ודמי מקצועית )הכשיה היאומי הבימותתקנות

הש"ם-980~
 משולב[, ונוסה הלאומל הביטוח לחוק ו-242 90א סעיפים לפל סמכותיבתוקף
 של והרווחה העבודה ועדת ובאישור האוצר שר עם התייעצות לאחר 1תשכ"ח--1968

 : אלה תקנות מתקין אניהכבסת,

 תשל"ט- נוחיה(, ודמי מקצועית )הכשרה הלאומי הביטוח לתקנות 12 בתקנה1. 12 תקנהתיקון
 יהיה לחוק 21)א1( סעיף לפל קיצבה בעדו שמשתלמת יתום "ואולם : לבוא בסופה 1979,2
 בחוק", כמשמעו'תו הממוצע מהשכר 6,5% של בשיעור חדשיים מחיה לדמיזכאי

תחילה

 כץיטרראל 1980( באפריל )3 ומפ"ם בכסוי"ו
 ךהרתחה העבודה,טד"מ%5-ע(

-----------
 8(1. עמ' תשנ"ח, ס"ח1
 1664, עמ' תויל"ט, ק"ה2

1315  )10.4498 תש"ם, בניסן כ"ד 4109, המקנותקובץ



 )עתוי הויאומי הסיטותונק12ת
 מקסימום(, והכנסת ביטוח ימי הכנתח,;

חש"ם-980ו

 משולב[, ]נוטח' הלאוכף, הביטוח לחוק ו-242 177 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אםוזשכ"ח--11968,

 : כך תעוגל עובד שאינו מבוטח של השנתיתהכבסתו הכנסהעיגול

 או שקלים 50 של בסכום האחרונות הסמרורו בשתי ההכנסה מסתכמת)1(
 ; האלה הספרות שתי של הטכוס בחשבון יובא לא -- מנהפחות

 מ-50 יותר של בסכום האחרובות, הספרות בשתי ההכנסה מסתכמת)2(
 שקלים, כ-100 האלה הטמר'ות שבשתי הסכום את יראושקלים,

 הביטוח דמ,'עיגול
 מבוטהבעד
 ערבךשאינו

 הבלטות לתקנות 2)1( תקנה לפי ביטוח 7.מי בתשלימ עובד שאינו מבוטח חלים)1(2.

 יחולקו - הגבייה( תקנות - )להלן 2 תשי"ד-1954 ביטוח(, דמי )ורבליתהלאומי
 הקרוב. לשקל תעוגל והמנה ל-4, השנתיים הביטוחדמי

 לתקנות 2)2( תקנה לפי ביטוח דמי בתשל;'מ עובד שאיבו מבוטח חייב)2(
 הקרוב. לשקל תעוגל והמנה ל,"10, השטוח דמי יחרלקו -הגבייה

 פרוטרוטעיגול
 ביטוחודמי

 סעיף לפי העובד של משכרו מנכה שמעביו- סכום לרבות ביטוח, דמי של פרוטרוט3,
 כך: יעוגלו לחוק,161)ג(

 ; בחשבון יבואו לא -- אכלל ועד חדשות אגורות חמש עד)1(

' חדשות אגורות מחמש למעלו;)2( -  חדשות. אגורות כעשר יחושבו 

תחילה

 תשכ"ו- מקטימרמ(, והכנסת ביטוח דמי הכנסה, )עיגול ו;לאומי הביטוח תקנות5.
19663 

-  
 בטלות.

 כץ ראליש 1980( במרס )30 תש"מ בניסןי"ג
 והרווחה והעבודהיעה 3-897()חמ
 8מ1י עמ' השכ"ח, ס"א1
 649. עמ' תשי"ד, ק"ת2
 1648, עמ' השכיו, ק"ת3

 על-יסודי(, חינוך היטל של מופחתים )שיעוריפ הפנה לימודתקננת
תש"ם-1980

 י, תשל"ח-1978 11(, מס' )תיקון חובה לימוד לחוק 8)ה( סעיף ל21י סמכותיבתוקף
 ועדת ובאישור 2, תשכ"ח-1968 משולב[, ]נוסח הלאומי ו;1:יטוח לחוק 160א סעיףולפי

 : לאמור מצווה אני הכנסת, שלהכספלם

- -  128. עמ' תשל"ת, ס"ח1
 108. עמ' ומשכ"ח, ס"ח2

 10.4,1980 תשעם, בניסן כיר התקנות'4109,קובץ1,316



 שיעוריהמחתת
 תינודהיטל

על-יסודי

 ישלם ביטוח דמי בתשלום בעצמו החייב הביטוח לחוק ב' פרק, לפי מבוטח )א(1.
 הכנסת על עולה ושאינו ביטוח דמי משתלמים שממנו השנתית מהכנסתו חלק אותועל

 תשל"ח--1978, 11(, מ% )תיקון חובה לימוד לחוק 8)ג( סעיף לפי חינוך היטלהמינימום,
 0.2%. שלבשיעור

 שבלוח 2 בפרט האמורה המינימום הכנסת - מינימום" "הכנסת זה, בסעיף)ב(
 ביטוח. דמי משוזלמים שבעדה הכספים שנת של באפריל בן1 שהיא כפי הביטוח, לחוקי"א

ביטול  על-יסודי(, חינוך היטל של מופחתים שיעורים בדבר )צו חובה לימוד תקנות2.
 3תיעל"ט--1979

-  
 בטלות.

תחילה  1980(, באפריל )1 תש"מ בניסן ט"ו ביום אלה תקנות של תחילתן3.

 כץ' לישרא 1980( במרס )30 תש"ם בניסןי"ג
 והרווחה העבוז.השר 13-908)חמ
 1002. עמ' תשל"טן ק"ת3

 תש"ם-980ן )תיקון(, המקוימה( שיעוטי )הגדלה הכנסה מסצו

 לאמור מצווה אני 1, הכנסה מס לפקודת ו-180 179 סעיפים לפי סמבוהיבתוקף

 2 סעיףהחלפת

 : לבוא 1979,2

 המס סכום'~גדל
 שבישום המס סכום ב-50% יוגדל לפקודה 180)ב()1(ףן

 שסכום ובלבד 1980 המס בהבנת שהגיש דו"ח פ" על לשלמוחייב מקדמותיעני,
 1," בסעיף שנקב!ע המוגדל מהשיעור יפחת לא החדשיותהמקדמות

תחילה  1980(. באפריל )1 תש"ם בניסן ט"ו מיום זה צו של תחילתו2.

 הורביץיגאל 1980( במרס )27 תש"ם בניסןי'
 ד;אוצרשר 3-350(יחי

 52. עמ' תש"ם, מ"ח כ12; עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיגי1
 1776. עמ' תשל"ט, ק"ת2

 )תיקון(, האזור( תושב לאזרח חיכויים )ניכויים הכנסה מסכללי
תש"ם-980ן

 אלה כללים קובע אני 1, הכנסה מס לפקודת ו-243 69 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 2 סעיףתיקון

 ו-1980". 1979 1978, המס "שנות יבוא  1978" המס "שנת במקום 2,,1979

 ץ י ב ר ו ו; ל א גי 1980( במרס )30 תש"ם בכיסןי"ג
 האוצרשר 3-1044()חם

 52. עמ' תש"ם, ס"וז 120; עמ' 6, וזדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 275. עמ' תש"ם, ק"ת2

1317  10,4,1980 תש"מ, בניסן כיד 4109, התקנותקובץ



 ומוצריו(ז לחיב מקשימ*ים )מתירים ושירותים מצובים על התיקוהצו
 תש"ם-1980 4(1)משי

 1, תשי"ח-1957 ושירותים, מצרכים על הפיקווז' לחוק 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : לאמור מצווהאני

 : כלהלן יהיה במכירה חלב למוצרי המקסימלי המחיר1. מקסיםמחיר
 ד'טור

 במגירה גלירותהמחיר

לצרכןלקמעונאי ג'טור ב'טור א'טור

 מע"רר כולל מע"מ ללא מע"מללאהכמוזזהאריזההמצרך

 חלב ומשקאותהלב
0ע.8.849.7310 לוטר1שקית שומן 3o/o מפוסטרחלב

6.8818.5720.80נ ליטר1שקית שומן 30/0 מפוסטרהלב

8.769.6410.80 ליטרושקית 1%( שומן )דל מפוסטרחלב

7.0518.7521.00ן מ"ל585בקבוק מעוקרוגלב

16.4318,4820.70 מ"ל585בקבוק 1%( שומן )דל מעוקרחלב
12.2513,4815.10 ליטרו קרטוןמיכל שומן( )1,5% רויוןחלב

23.1425,4528.50 ליטר1 קרטוןמוכל שומן( )1.5% רויוןחלב

5.125,896.60 מ"ל200שקית מפוסטרשוקו

 מעוקרשוקו
7.859.0210.10 מ"ל185בקבוק וטרה מ"ממתוצרת

24.6027.0530.30 ליטר1 קרטוןמיכל עמידחלב
12.2513.4815.10 לוטר4 פלסטימיכל שומן( )1.5% רז'יוןחלב

 גיברת חלבתוצרת
 "אשל"זבדה

 תנובה,מתוצרת
 טרה, מתוצרת"עדית"
5.185.80נ4.7 מ"ל170גביע מ"מ מתוצרת"לשד"

 "גיל" שומן 30/0לבן
 תנובה,מתוצרת
 טרה, מתוצרת"עוז"
ש,4.384.825 מ"ל170גביע מ"מ מתוצרת""על"

 תנובה, מתוצרתיוגורט
5.686.257 ת"ל170גביע מ"מטרה,

שמנת
98,579.60ן.ד מ"ל170גביע חמיצהשמנת

1.7313.1314.70נ מ"ל185בקבוק לקפה מעוקרתשמנת

- -
 100. עמ' ,84, עמ'תשל"ח, 34; עמ' תשל"ז, 24; עמ' תשי"ח, ס"ס1

 0,4.1980ן תשרם, בניסן כ"ד 4109, התקנותקופץ1318



 זי'טור
 במכירה בלירותהמחיר

 לצרכן ןלקמעונאי ג'טור ב'טור א'טור

 מע"מ כולל ן מע"מ ללא ן מע"מללאהכמותהאריזההמצרך

חמאת
 8,10ן14.6916.16 גרם100חבילהחמאה

 ס%.34רס.28,25%1 גרם200חבילה מלוחהחמאה

 רבות לבנותגבינות
 רגילה כחושהגבינה

 17.50 '14.211543 גרם250חבייה מ"מ או טרהמתוצרת

 כחוורה לחיתוךגבינה
 19,1521,0723.60 גרם250הבילה תנובה מתוצרת"כנען"

 כחושה לחיתוךגבינה
 תנובה, מתוצרת"כנעת
37.4241.1646.10 גרם500חבילה מ"מ מתוצרתי"כפר" טרה, מתוצרת"טבעון"

 שמנה חצי לחיתוךגבינה
 טעם" "טוב שומן()5%

 "שופרא" טרה,מתוצרת
10;22.8125.0928 גרם250חבילה מ"ממתוצרת

 למריחה כחושהגבינה
17.50 ,14.2115.63 גרמ250גביע תנובהמתוצרת

 שמנה חציגבינה
15.2616.7918.80 גרם250גביע טרה מתוצרת שומן()5%
15,2616,7918.80 גרם250חבילה מ"מ מתוצרת דימונהאו

 למריחה שמנהגבינה
83174119,50;15 גרם250גביע תנובה מתוצרת שומן()ג90

קופסה "סביון" שמנה חציגבינה
9.019.9111,10 גרמ125מרובעת תנובהמתוצרת

 שומן( )9% קוטג'גבינה
15.1016.6118.60 גרם225גביע תגובהמתוצרת

 המד" "עין מלוחהגבינה
27.6030.3,134 גרם250חבייח תנובה מתוצרת "חמד"או

 קע"ת גבינות8
 שמגה חצי קשהגבינה

146.10160.71180 ק"ג1 תנובה מתוצרת"גלבוע"

' שמנה חצי קשהגבינה

 33.4536.7941.20 גרם200 פרוסותחבילת תנובה מתוצרת"גלבוע"
 "עמק" שמנה קשהגבינה

163.96180.36202 9'ג1 תנובהמתוצרת

19[12, ל10.4.198 תש"ם, בניסן פ"ר 4109, התקנותקובץ



 ד,ציר

 במכירה בלירותהמהיר

לצרכןלקמעונאי ג'טור ב'טור א'טור

 מע"מ כולל ן מע"מ ללא מע"מללאהכמותהאריזההמצרך

 "עמק" שמנה קודהגבינה
 44.60 36.2039.82 גרם200חבילה תנובהמתוצרת

 שמנה חצי קישהגבינה
 טנא, מתוצרת"טיראן"
 טרה, מתוצרת"פאר"
202 163.96180.36 ק"ג1 שטראוס מתוצרת"אדמר"

 שמנה חצי קשהגבינה
40.914550.40 גרם200 פו'ו'סותחבילת שטראוס מתוצרת"אדמו-"

 שמוש קשהגבינה
42.3648.1353.90 גו.ם200 פרוסותחבילת תנובה מתוצרת חלב""גוש

 "גד" שמנה קשהגבינה
198.50225:89253 ק"ג1 תנובהמתוצרת

* בי" אושכלפןהלב" 94,90221.43248נ ק"ג1 תנובהמתוצרת

 שומן כלילת קשהגבינה
0"47.8354.2060 גרם0)ש פו.וסותהבילת תנובה מתוצרת העמק""טל
 שומן כלילת קש'הגבינה
225.89253 .198.50 ק"ג1 תגובה מתוצרת ויעמק""טל

 שמנה הצי קשהגבינה
 52.8159.6466.80 גרם200 פו'וסותחבילת שטראוס מתוצרת"מירון"

 שמנה חצי קשהגבינה
198.50225,89253 קן"ג1 שטראופ מתוצרת"מירון"

 שמנה חצי קשהגבינה
 טנא, מתוצרת"ערד"
0225.89253~198 ק"ג1, טרה מתוצרת"הדר"

 שמנה חצי קשהגבינה
 "דנה" או"נהריה"
198.50225.89253 ק"גנ שטראוסמתוצרת

23.5926.8830.10 גרם240בקופסה תנובהמתוצרת

 משולשים8 תנובו; מתוצרת"נועם"
23.5926,8830.10 גרם200בקופסה

 משולשים16 תנובה מתוצרת"משקן"
30,0234.2038.30 גרם240בקופסה

 אמריקאי""טעם
44,7451.8858.10 גרם250חבילה כפיר מטע,מתוצרת

 10.4.1980 תש"ם, בניסן כ"ד9~41, התקנותקובץל,11,2



 ד'טור
 - במכירה בלירות המהיר.

יצרכן לקמעינאי . ג'טור ב'טור א'טור
 מע"מ כולל ן מע"מ ללא מע"מללאהכמותהארינההמצרך

 משולשים6 מטע מתוצרת"שומרון"
32.0737.1441.60 גרם240בקופסה

 מעולשים6 כפיר מהוצרה דוד""מגדל
30,9935.9840.30 גרם240בקופסה

 משולשים3 כפיר מתוצרת"אושי"
17.8920.8023.30 גרם120בקופסה

 לחיתוך כחושהגבינה
27.98324136.30 גרס400מיכל תנובה תוצרת"כנענית"

מערנימ
 פירות בטעםיוגורט

 תנובה"פריגורט"
18.50!6.667.5 מ"ל170גביע שומן Y/o"יוטבתה"

 "יתז ד" יגורס4
 תנובה "פרילי" פירות,עם

8.60וא.6.707 ~'ל120גביע שומן1.50/0
 בטעמים חלבמעדן
 שומן1304

 תנובה"קרמלי"
 קרם""טנא
 מ"מ מרי""טנא
6.867.868.80 מ"ל120גביע' שטרמיט"דני"

6.046.887,70 מ"ל120גמוע תנובה"יוגלי"

 מפוסטרתשמנת
 תנובה, מתוצרת שומן33%
8028.3031.70;24 מ"ל250שקית ישטראוס מ"מטרה,

 ביטול 3(, )מס' ומוצריו( לחלב מקסימליים )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקותצו2.
 בטל. - יתש"ם-1980

תחילה 1980(. במרס )a~en 20 בניסן ג' ביום זה צו של תחילתו3*

 שרוןאריאל 1980( במרס )19 תש"ם בגיסןב'
 החקלאות'שר 6--3()המ

 1211. עמ' תש"ם, ק"ת2

1321 1980;0,4ן תש"ם, בליפז ל"ד 4109; התקנותקובץ



 היים( לקרפיונים מקסימליים )מחירים ושיד1ת:ם מצרכים על הפיקותצו
 הש"ם-1980 6(,)מס'

 1 תשי"ח-1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח להוק 6 סעיף לפי טמכוהיבתוקף

 לאמור: מצווהאני

בי'י.ת - יהיה לקרפיונים המקסימליהמחיר1. מקסימלימחיר
 לקילוגרם, סיטונאי של במחסנו לקמעונאי במכירה)1(

57.77 מע"מללא

 לקילוגרם, סיטונאי של במחטבו לקמעונאי במכירה)2(
64.70, מע"מכולל

 כולל לקילוגרם, ו;קמעונאי של בחנותו לצרכןבמכלרה)3(
77.00מע"מ

 5(, )מס' חלים( לקרפיונים מקסימליים )מחיו'ים ושלרותלמ מצרכים על הפיקוחצו2.ביטול
 2תש"ם-1980

-  
 בטל.

 רון שאריאל 1980( במרס )19 תש"ם בניסןב'
 החקלאותשר 3-19(,חמ

- -  24. עמ' תשי"ח, ס"ת1
 1217. עמ' תש"ם, ק"ת2

 תש,,ם_1980 3( )מס, לאשראי( )הקרנה ישראל בגקהוראוה

 התייעצות לאחר 1, תשל"ד-1954 ישראל, בגק לחוק 53 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מורה אבי הממשלה, ובאישור הועדהעם

 - אלה בהוראות1.
 ; 2 תש"ם-1980 2(, )מס' לאשראי( )תקרות ישראל בנק הוראות - הקודמות""ההוראות

 ; י תשל"א-1971 נזילים(, )נכסים ישראל בבק הוראות -- הנזילות""הוראות
 ; 1 תשל"ח-1978 המטבע, על הפיקוח היתר - הכללי""ההיתר

 הפרק לפי נזילים נבטים בהחזקת החייבים כטפי או בנקאי מוסד - רגיל" בנקאי"מוסד
 ; ו;נזילות להורארתהשני

 שטרות, נכיון הלוואות, לרבות צורה, בכל רגיל בבקאי מוסד שנתן אשרא" -"אשראי"
 חוזר; למכי בהסכמים אחרים נכסינ! או ערך נמרות וקניית יתרמשיכות

1fi"D ,36. עמ' ::טל"ח, 192; עמ' תשי"ד 
 988. עמ' תשם, ק"ת2
 568. עמ' תש"ם, 690; עמ' תשל"א, ק"ת3
 1494. עמ' תשל"ט, 006:; עמ' תשל"ח, ק"ת4

 10.4.1980 תש"ם, בגיסן ע"ד 4109, התקנותקובץ1322



 למעט: בלירות אשראי - בלירות" רגיל"אשראי
 ; אחר רגיל בנקאי למוסד או למדינה אשרא")1(
 אשראי ישראל, בנק של מכוון לאשראי הקרנות במסגרת שבלתן אשראי)2(

 למתן מאושיימ מקדובות כגגך ואשרא" הנזילות, להוראות 8 טעלף לפיהמאושר
 ; הבזילות להוראות 6)4( בסעיף כמשמעותםהלוואות

 וצא הלח"ד שע"נ(וקה הבבקא" המוסד של המלאה שבבעלותו לחברה אשראי)3(
 ; מבנקאי המוצד שהוציא סחירות פקדון תעודות של ומכירהקביה
 ; שער הפרשי עללו לשלם התחייבה שהמדינה אשראי)4(

 -- לרבור; לשראל, לתושב חוץ במטבע אשראי - חוץ" במטבע רגיל"אשרא"
 להבטחת הבנקאי המוסד "ד" על שנעשו ערבות או חליפין שטף על קיבול)1(

 ; הכ:ללי להיצר 17 בסעיף כאמור לישראל שיובאו טובלן בעדתשלום
 לתושב ישראל תושב שנתל אשראי להבטחך הבנקאי המוסד שנתן ערבות)2(

 ;ישראל
 ; שער הפרשי עללו לשלם התחייבה המדיבה אם בלירות אשראי)3(

- לשראל""תושב  מוסד למעט הכללי, להיתר 1 בסעיף כמשמעותו חוץ תושב שאינו מי 
 ; היהודית הסוכנות או המדינה רגיל,בנקאי

 לבלן 1980( באפריל )10 תיב"ם בניסן כ"ד יום שבין התקופה - התחשבנות""תקופת
 1980(. ביולי )2 תש"ם בתמוז י"חלום

 לאשראיתקרה
 בלירותרגיל

 בלירות, הרגיל האשראי יתרת את ההתחשבנות בתקופת יגביל רעל בנקאי מוסד2.
 רגיל לאשרא" הבנקאי המוסד לתקרת השווה לסכום יומיות, לתרות של הממוצע בסיסעל

 הקודמות. ההוראות לפל השניה ההתחשבנות בתקופתבלירות

 לערבוירתתקרה
 אשראילהבטחת

 להבטחת הערבויות יתרת את ההתחשבבות בתקופת יגביל רגיל בבקאי מוסד3י
 על אחרות ה;תחייב,'יות )ערבויות הבנקאות לצו 3)5( בסעיף כמשמעותן בלירותאשראי
 השווה לסכום יומיות, לתרות של הממוצע בטיט על 5, תשל"ה-1975 לקוחות(,חשבון'
 לפי השלישית ההתחשבנות בתקומת אשראי להבטחת לערבויות הבנקאי המוסדלתקרת
 הקודמות.ההוראות

 לאשראיתקרה
 חוץ במטבערגיל

 במטבע הרגיל האשראי יתרת את ההתחשבנות בתקופת יגביל רגיל בגקאי מוסד4,
 היומיות ו;יתרות של לממוצע השווה לסכום יומיות, יתרות של הממוצע בסיס עלתוץ
 תש"ם באדר כ"ד ביום שהסתיים בשבוע הבנקאי המוסד של חוץ במטבע האשראישל
 1980(. במרס)19

מטורים  היקף או מסוילמ סוג מסויימות, עסקאות לפטור רשאי לכך שהסמיך מי או הבגיד5,
 4. עד 2 סעלפימ לפי מהתקרות עסקאות שלמסולים

 שבלקח אשראי נפרע אם ו-4 2 סעיפים לפל התקרה הקטבת על להורות רשאיהנמד6. תקרותהקטנת
 אלה. הוראות לפי מההגבלות הפטוף אשראי במקומו וניתן התקרה בחישובבחשבון

 305 עמ' תשל"ח, 2497; עמ' תשל"ה, ק"ת5

1323 ב10,4.199 תש"ם, בניס, כ"ד 4109, התקנותקובץ



 בבקאל מוסד של חוץ במטבע הרגיל האשראי של חיומלות היתרות ממוצעהלה7.עבר

 לפי בלירות התקרה תוגרל 4, סעיף למי המוסד מתקרת קטן ההתחשבנות בתקופתרגיל
 ההפרש. בסכום 2סעיד

 של הממוצע בסיס על רגיל, בבקאי מוסד של הער'בויות או האשראי סכוםעלה8, חריגות עלקנס
 4, עד 2 סעיפים לפי לו שנקבעה התקרה על ההתחשבגות, לתקופת היומיותהלתרות

 לתקופת החריגה על 'לשנה 30% בשיעור קנס ישראל לבנק הבנקאי המוסדישלם
ההתחשבנות.

 הצמדה הפרשי ללא בלבד, הקרן לפי יחושב ערבויות או אשראי של הסכום)א(9. החישובשיטת
 1.יבית.או

 ישראל. בנק של היציג השער לפי יהיה, שונים במטבעות סכומים של תרגום)ב(

- תש"ם-1980 2(, )מס' לאשראי( )תקרות ישראל בבק הוראות10.ביטול  מיום בטלות 
 1980(. במרס )20 תש"ם בניסןג'

 יפקעו והן 1980( באפריל )10 תש"ם בביסן כ"ד ביום אלה הוראות של תחילתן11. .סיוםתחילה
* יי,1(. ניעי D"Wn 21 נתמ11 י."גיס  פנל גארנון 1980( באפריל )4 תש"ם בניסןי"ח
 ישראל בנקבגלד 177.-3(1חמ

 %קוטף לשלטוןפרוף

 תש"ם-980ו )תיקון(ן וסגידתם( עסקיפ )פתיחת לבאר-שבע עייחוק

 עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-250 249 סעיפים לפי סמכותו;בתוקף
 זה: עזר חוקבאו'-שבע

 3 סעיףהחלפת

 יבוא: העיקרי(, העזר חוק -)להלן

 - לפתוח ירשה ולא אדם יפתח לא מנוחה ים" שאינם בימים )א(3. סגירת"שעוה
 05.00 ובין 20.00 שבין בשעות - מזון לממכר חבות )1( בימיםעסקים
למחרת; מנוחה ימישאיגה

 עיתו- סיגריות, גלידה, שוקולד, פירות, לממסר קיוסק)2(
 24.00 שבין בשעות - משכרים לא קלים משקאות אונים

 למחרת; 05.00ובין
 למחרת; 04.00 ובין 20.00 שבין בשעות מאפיות,)3(
 סחבת למעט )3(, עד )1( בפסקאות פורש שלא עסק כל)4(

-
 למחרת; 06.00 ובין 19.00 שבין בשעות דלק ותחבתקמח

 197. עמ' 8, חדש נו'סח ישראל, מדינה דיגי1
 541. עמ' תשל"ב, ק"ה2

 10.4.1930 תש"ם, בניסן כ"ד 9"41, התקנותקובץ1324



,
 י"ב י"א, ח', באלול; וכנח כ"ז כ"ו, מהימים אחד כלאולם ,

 ב' בכיסן; וי"ג י"נ: י"א, בו; ט"ו עד באדר ז' בתשרי;וי"ג
 - אינוחל'בשבת -אם מותר'בו בסיון, וד' ג" ב', באייר;וג'

 22,00, שעה עד עסק כללפתוח

 יום בכל עסק נזל לפתוח מותר )א( קטן בסעיף האמור אףעל)ב(
 22.00." שעה עד - מנוחה ביום הל אינו אס - בשבועחמישי

 תיקון לשוק'סיטוא "פרט במלים המתחילה הסיפה במקום העיקרי, העזר לחוק )א( 4 בסעיף2.
 משקה או מוכן אוכל למכירת אחר מיתקן או חלון-אשנב קיוסק,מלאכה, בית- בלבד, בסיטונות לממכר בית-מסחר סיטונאי, שוק דלק, תחנת "למעט יבואנאי"

 נאויאליהונתאשר.
 באר-שבע עיריתראט 1980( בינואר )23 פם"ם מנבטה'

 בורגיכסף)חמ8110(
,טרהפבים

 תש"ם-1980 )תיקון(1 וגינות( יגהים כניטוח תצווה, )ג"קוי לחיפה עזר חוק8

 עירית מועצת מתקינת 1, העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפ,' סמכותהבתוקף
 זה: עזר צוקהיפה

 ההיפו תשי"ב- הריגות(, לבתלמ כביסות חצרות, )ביקוי לחיפה עזר לחוק התוטמת כמקום1.
 "בוא: 1952,2

"טוטפת
 לשנה בל"רווו האגרהשיעור

 חדנהבבגין ישןבבניז

הבעלהמחז.קהבעלהמהזיק

 - למגררים המשמש"מבבלנ"מ1.
 שירות, חדרי למעט חדר,לכל
12060120120 ומרפסות כביסהחדרי

 - אחריםבב"ב"מ2,
 חלק או מ"ר 20 של שטחלכל

 ס-ו פוס היא 'ה י'י ה11ת".לתמ: 2ם
 גניי

י.,, ""19(. במביריי )ו מש-ם
 גוראלאריה,מאשר.

 חיפה עירית %רא 1980( בפברואר )8 שט"מ מקטכ"א
 בורגיוסף.ממ39,%

 הפסםשף
 197. עמ' 8, הדש נוסח ישראל, מדינת דיני!
 1146. עמ' תשל"ט, 663; עמ' תשי"ב, ק"ת2

1325 10.4.1980 תש"מ, בניתז ח"ד 4109, התקנותקובץ



 הש"ם-980ו )תיקון(, ושלטים( )מודעות לעבויה עירתוק

 טבריה עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת 250 סעיף לפ" סמכותהבתוקף
 זה: עזרחוק

 העזר חוק - )להלן 2 תשכ"ג-1963 ושלט"מ(, )מודעות לטבריה עזף לחוק 10 בסע-ף1. 10 סעיףהיקוו
 "200 לבוא לירות" "20 ובמקום לירות" "3000 יבוא לירות" "500 במקוםהעיקרי(,

לירות".

י - העיקרי העזר לחוקן השניה בתוסמוע2, שיטפתהיקיז
השניה

 יבוא: 1 פו'""טבמקום)1(
 - למיס 3 עד אתל', פרטומ באלוף כרזה )א( ."1

120 גדולהמודעה

75 כלנורתמודעה

60 קטנהמודעה

45 זעירהמודעה

 המשתלמת מהאגרה שליש - צרסף "ומ לכל)ב(
 )א(." פסקהלפי

 בלירות"אגרה יבוא: 6 פריטבמקום)2(

. לעסק מעל המיתקלשלט"6. -  
-

 _ ישנה
45 מרובע מטר חציעד

60 מ"ר 1 עד מרובע מטר מחשלמעלה

90 מ"ר 2 עד מ"ר מ-1למעלה

105 , מ"ר 3 עד מ"ר מ-2למעלה

120 מ"ר 4 עד מ"ר מ-3למעלה

60" ממצו חלק או מרובע מטר לכל מ"ר, מ-4למעלה

 "בוא לירות" "90 ובמקנט לירות", "90 "בוא לירות" "60 במקום )9(,בפריט)3(
 לירות"."135

 לירות". "180 יבוא לידות* 1204 במקום )10(,בפריט)4(

 ביביי'נתאשף.
 טבריה עיריתראש 1980( ביגואר )28 מש"מ בשבטי'
 8,17()"מ

 ג ר ו נ: ף ס וי
 הפניםשר

 197. עמ' 8, חדש גוש ישראל, מדינת דיגי1
 1330. עמ' השל"ט, 1503; עמ' השכ"ג, ק-ה2

 10.4.1990 תק"ם, בניסן כ"ד 9~41, התקנותקובץ1326



 תש"ם-1980 )תיק11(ן וביביט( שומכין בורות )ניקוי לירושלים עזרמנק

 ירושלים תירית מועצת מתקיבה 1, העיריות לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזרחוק

 התוספת ""ל"ת 2; תשט"ז-1955 וביבים(; שופכין בורות )ניקוי לירושלים עזר לחוק התוספת במקום1.
יבוא.

"תוספת
 - )1( )א( 4 סעיף לפיאגרה1.

לילות

 טכנית אפשרות בו שאין במקום נמצאיםכשהנכסים)א(
 = העיריה של הביוב לרשתלהתחבר

150 שופכין של מעוקב מטוילכל)1(
400 טמיר של מעוקב מטרלכל)2(
 - סמיך של או שופכין של מעוקב מטרלכל)3(

1200 וכדומה דליים באמצעות נעשהכשהניקוי

 טכנית אפשרות בו שיש במקום נמצאיםכשהנכסים)ב(
 - העיריה של הביוב לרשתלהתחבר

300 שופכין של מעוקב מטד לכל)1(
500 סמיך של מעוקב מטרלכל)2(
 - סמיך של או שופכין של מעוקב מטרלכל)3(

1800 וכדומה דליים באמצעות נעשהכשהניקוי

 -- מקוי לכל )2(, )א( 4 סעיף לפי אגרה2.
420 העיריה הרגילותיצל העבודה מטעות מבוצע כשהניקוי,)א(
 של הרגילות העבודה בשעוט שלא מבוצעכשהניקוי)כ(

1000"העיריה

 קולקטדינתאשר.
 ירושלים עיריתראו 1980( ביגואר )28 שק"ם U1W1ף

 בורגיוסףימאי
עוטפתם

----------
 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדיגוז דיגי1
 1364. עמ' תשל"ט, 74; עמ' תשט"ז, ו-ה2

 תש"ם-1980 )תיק11(ן )ביוב( יקדיח-ים עודחוק

 הרשולות דחוק 1, העיריות לפקודת ו-254 251 250, סעיפים לפל סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק קרית-ים עירית מועצת מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(,המקומיות

 "מספתהחיפת יבוא: ", תשכ"וי-1963 )ביוב(, לקרית-לם. עזר לחוק התוספת במקום1.

 197. עמ' 8, חדש נשח ישראל, מדיגת דיג'1
 156. עמ' תשל"ב, 96; עם, תשב"::, ס"ת2
 י147. עמ' תשל"ט, 50; עמ' תשב"ז', ה"ה3

1327 0.4.1980, תש"ם, בניסן כ"ד 4109, התקנותקובץ



נתוספת
 ו-3( 2)סעיפים

 יית בימגי" - ביובהיטל
 - ציבוריביב)א(

19 הבנין( עומד שעליתן הקרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

48 קיים לבנין ותוספת בנין של מ"רלכל

 - מאסףביב)ב(
24 בנין( עומד שעליה קרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

30 הקיים לבכין וכווספת בנין של מ"רלכל

 - אחרים מיתקבינ:)ג(
19 בנין( עומד שעליה קרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

48 הקלים לבנין ותוססת בנין של מ"רלכל

 - טיהורמכון')ד(
63" קיים לבנין ותוספת בנין של מ"רלכל

 אפרתבנימיןבתאשר.
 קרית-ים עיריתראש 1980( בפברואר )18 תש"ם מאדרא'
 12-"(1"מ

 בורריוסף
 הפתםשר

 ה'%"פ--1980 )תיקץ(1 מים( )אספקת מוצקין לקרית עזרתוק

 קרית עירית מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודיו 250 סעיף למי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוקמוצקין

 ימוא: י, תזטכ"ז-1958 מים(, )אסמקת מוצקין לקרית עזר לחוק התוספת כמקום1. התוססהחלמת

"וזוקפת

 יה ביי יההא - פרטית רשת הצוראגרת1.
5,000 קומות 4 עד בכית דיור יחידתלכל)1(

 - תעשיה או מלאכה משרד, עסק, יחידתלגל
6,000 מ"ר 50 עדששטחה

70 נוסף מ"רלכל

 - קומות מ-4 יותר בו שישבית
8,000 השמינית הקומה עד בבית דיור יחידתלכל

 ובבית השמינית, הקומה מעל דיור יחידתלכל
 המנהל שהגיש חשבוןלפי תשלום תוספת קומות, 8מעל

 197. עמ' 8, חדש ::וסח ישראל, מדינת דיגי1
 bU .793' תשל"ט, 016.נ; עמ' המוכ"ז, ק"ת2

328



 בלייזתהאת" דרישת לפי מחדש התקבתו או פירוקו היבו'ר,הרחבת)2(

 -הצרכן
1,000 "2עד

2,500 "2 עלעולה

 פרטית רשת של להטרחה או לשבויה היתר בעדאגרה
250 )ב(( 3)סעיף

250' )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדלקהאגרת

 - ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת
14,000 דונם חצי עד ששטחולנכס

28 הבכס שטח של נוסף מטרלכל

 - לזהבוסף
70 ק~מ לבנין ותוספת קוצה בכל הבניה שטח של מ"רלכל

 )ד((; 5 )סעיף מד-מיםאגרת

 -- שקטרומד-מים
1,300 3-5 או "2;1 או"3,4

1,750 10.-7 או "11 או"1

14"2,100

2"2,500

 המבהל שהגיש חשבוןלפ" "2 עלעולה
 מיהקן כשאין מיתקןכשיש
 לההקגו;מוכן להתקנתמוכן

מי-גויםנ;ד-מיס - )ד(( 5 )סעיף מד-מים התקנתאגרת6.
 בלירוההאגרה - קטרו או שמידתומד-מים

לפי250 3-5 אך "1,2 או"3,4
השבון360 7-10 או "י1 או"1
שהמש500"14
המבהל600"2

 המנהל שהגיש חשבוןלפי "2 עוזעולה

 ביירזההאירה והתקנה הובלו; פירוק, דמי כולל מי-מזם, בדיקתאגרת7.
250 )ט(( 5)סעיף

250" )ד(( 11 )סעיף חיבור תידושאגרת8.

 גושןמשהבתאשר.
 מוצקק קרית עיריתראש 1980( ביגואר )23 תש"מ בשבטה'

 בורגיוסףימאי
יטרהפלם

VIT~י1321 0"ל4.1.ס1 הש"מ, בגיס, ל"ד 9י41, ההקצת



 תוט"ם-1980 )תיקון(, עוונות( )שחיטת יקרית-שמוצה עזרחוק

 עירית מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-259 250 הסעימימ לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוקקרית-שמונה

 התוסרההלסת : יבוא 2, תשל"ז-1977 עופות(, )שחיטת לקרית-שמונה העזר לחוק התוספת במקום1.

"תוספת
 '15()סעיף

 שירותים אגרה.שיעור
 בלירות עוףלכל

3 הוד'ותרנגול

1" אחר עוףכל

 י אלונ הם ר באנתאשר
 קרית-שמתה עירית טרא 1980( בפברואר )a~wn 18 באדרא'

"ימ-,(
 בורגיוסף
 הפסםשר

-----------
 97ה עמ' 8, חדש נוסח ישראי, מדינת די"1
 2274. תשל"ז, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיקון(, לאופגיים( )רשיונות לרמת"גן עזרחוק

 לפקודת 77 וסעיף י, העיריות לפקודת ו-259 251 250, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק רמת-גן עירית מועצת מתקינה 2,התעבורה

 סעיףתיקון
 : לבוא )ב(קטן

 לירות." 12 של אגרה למועצה תשולם מספר לוחית כל בעד")ב(

 ד ל פ 'יבתאשר,
 רמת-גן עיריתראש 1980( בפברואר )18 תש"ם באדרא'
 8-20()חם

 מסכים,אני
 לנדאוחיים בורגיוסף
 התחבורהשר הפניםשר

- - - - -
 197. עמ' 8, חדש תסח ישראל, מדינת דיני1
 173. עמ' 7, הדש גוסה ישראל, מכינת דיני2
 1631. עמ' משל"ו, 2161; עמ' תשל"ה, 629; עמ' השי"א, ק"ת3

1330
- אגורז 120המהיר

 1("4,19.)11 חרה, גניכן כ"ד 4109, התקשחקובץ
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