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 תקנות רכישת מקרקעין בנגב (תהה השלום עם מצרים) (טופס תגיעה,

 וסדרי דין בועדת תביעות ובערעור על החלטותיה), התשמ״א -1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 (ב) ו־27(ב) לחוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה
, בהתייעצות עם שר הבטחון ושר האוצר, ובאישור  השלום עם מצרים), התש״ם—1980 ג

 ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) תביעה לפיצויים או להטבות אחרות לפי החוק תהא בכתב וחתומה ביד
 התובע.

 (ב) התביעה תהא בטופס שבתוספת ותוגש בשני עותקים למינהל הביצוע.

 (ג) התובע יכלול בתביעתו את כל המקרקעין שעל הקנייתם ופינוים הוא תובע
 פיצויים או הטבות אחרות.

 (ד) תובע שאיננו מיוצג על ידי עורך דין ושמקום מגוריו הקבוע איננו במקרקעין
 שקמו לקנין המדינה לפי החוק, יפרט בתביעה אדם ומקום להמצאת מסמכים שיהיו
 במקרקעין שקמו לקנין המדינה לפי החוק או בבאר שבע, ודין המצאת מסמכים לידי
 אותו אדם בכל הליך בפני מינהל הביצוע, ועדת תביעות ובערעור על החלטותיה כדין

 המצאה לידי התובע.

 (ה) תובע המיוצג על ידי עורך דין לענין תביעתו, דין המצאת מסמכים לידי
 עורך הדין כדין המצאה לידי התובע.

 (ו) ראה יושב ראש מינהל הביצוע או מי שהיושב ראש מינה לכך שבתביעה
 נתקיימו הוראות תקנות אלה, יאשר את הגשת התביעה במינהל הביצוע על ידי,הטבעת
 החותמת של המינהל וציון היום של הגשת התביעה בעותק השני ויחזיר את העותק השני

 מאושר כאמור לידי התובע.

 (ז) אין בסטיה מטופס התביעה שאינה מהותית כדי לפסלו; היתה הסטיה
 מהותית, יודיע יושב ראש מינהל הביצוע לתובע בכתב על הליקויים שמגעו ממנו לאשר

 את הגשת התביעה ושיש לתקנם כדי להכשיר את התביעה להגשה.

 (ח) הגושים והחלקות שמדובר בהם בטופס שבתוספת הם כפי שהם מתוארים
 במפה החתומה בידי שר המשפטים, המופקדת בידי הממונה על מחוז הדרום והניתנת

 לעיון בכל השעות הרגילות של קבלת קהל במשרד הממונה על מחוז הדרום.

 (ט) נתקיימו בתובע נסיבות מיוחדות שיש להן חשיבות לענין הזכויות לפיצויים
 או הטבות אחרות, ונסיבות מאותו סוג לא אוזכרו בטופס, ימלא התובע את הטופס
 בשינויים המחוייבים וכן רשאי הוא לפרט את הנסיבות המיוחדות בתזכיר שיצרף לטופס.

 2. לא הגיע מינהל הביצוע לידי הסכם בכתב עם התובע לפני תום המועד שנקבע
 לענין זה בסעיף 14 לחוק או על פיו, יעביר יושב ראש המינהל את התביעה לועדת

 התביעות.

 3. (א) יושב ראש ועדת התביעות יקבע את המועד לדיון בתביעה פלונית וימציא
 עליו הודעה בכתב שבעה ימים לפחות לפני המועד האמור לידי התובע ולידי יושב ראש
 מינהל הביצוע; ההמצאה תהא בדרך שהורה עליה יושב ראש ועדת התביעות ושתיראה

 לו מועילה בנסיבות הענין.

 1 ס״ח התש״ם, עמ׳ 170.
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 (ב) העתיק תובע את מקום מגוריו אחרי יום כ״ד בתמוז התש״ם (8 ביולי 1980)
 ואין לו מקום להמצאת מסמכים לפי תקנה 1(ד), יודיע על מקום מגוריו החדש למינהל
 הביצוע בכתב, ואם היה מקום המגורים החדש מחוץ לשטח שקם לקנין המדינה
 לפי החוק, ינהג לפי האמור בתקנה 1(ד); כל עוד לא עשה כן, רואים בהליכים לפי תקנות
 אלה את השארתם של מסמכים במקום מגוריו הקודם כהמצאת המסמכים כדין לידי

 התובע, וזאת מבלי לגרוע מהסמכויות של יושב ראש ועדת התביעות לפי תקנה זו.

ע ב י ת  4. תובע שאיננו טוען לעצמו בפני ועדת התביעות, רשאי להיות מיוצג בפניה על ייצוג ד
 ידי עורך דין, ראש השבט או הפלג או על ידי בן־זוגו, אביו, אמו, בנו, בתו, אחיו או

 אחותו.

 5. ערעור על החלטת ועדת התביעות יוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע תוך
 45 ימים מיום מתן ההחלטה, אם ניתנה בנוכחותו של המערער או נציגו או מהיום שבו
 הומצא לו העתק ממנה בדיד שהורה עליה יושב ראש ועדת התביעות והנראית לו

 מועילה בנסיבות הענין.

י דיז ד  6« ערעור על החלטת ועדת התביעות יוגש ויתברר במועד ובדרך שבה מוגש ס
י י ע י ע  ומתברר ערעור על פסק דין של בית משפט השלום בפני בית המשפט המחוזי בענינים ב

 אזרחיים, בשינויים המחוייבים.

 תוספת

 (תקנה 1)

 תקנות רבישת מקרקעין בנגב(טו8פ תביעה ופדרי דין בועדת תביעות
 ובערעור על החלטותיה), התשמ״א—1980

׳ ק א ל  ח

 8רטי0 על התובע

 1. שם התובע

 2. השבט/הפלג

 3. מס׳ זהות

 4. מין

 5. שנת לידה

 6. מצב משפחתי
, (אלמן) , (גרוש) ( י , (נשו  (רווק)

 7. שם בן הזוג מס׳ הזהות

 8. מקום מגורים ביום ב׳ בטבת התשל״ט (1 בינואר 1979) וביום כ״ד בתמוז התש״ם (8 ביולי
(1980 

ה ק ל ח / ש ו ר ג ו ז  א

 9. מספר האנשים שהתגוררו עם התובע במועדים המפורטים בפסקה (8) ושעבורם נתבעות
 הוצאות העברה למקום אחר לפי סעיף 11 לתוספת השניה לחוק.

 מועד להגשת
ר  ערעו

ן התשמ״א, 28.10.1980 ת 4174, י״וז בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



ת הלידה מהפר זהוי שם האב נ  שמות האנשים ש

1 

2 

3 

4 

 5 י.

 10. אם התובע טוען שהוא זכאי מכוח מגורים לפי סעיף 9 לחוק :

* מקום מגורים אחר מחוץ לשטח שקם לקנין המדינה לפי החוק. י  אין לי/יש ל

׳ ק ב ל  ח

 פרטי!! על הקרקע המזכה
 (טופס זה ימולא בנפרד לכל חלקה של קרקע מזכה)

 1. איזור גוש חלקה

 *2. מקום שביום ב׳ בטבת התשל״ט (1 בינואר 1979) וביום כ״ד בתמוז התש׳׳ם (8 ביולי
— (1980 

 (א) היה מוחזק בידי התובע, או

 (ב) שימש לו מקום מגורים של קבע

 השטח בדונם

 3. שטח שבמועדים האמורים בפסקה (2) היה מוחזק ומעובד על ידי התובע:

 השטח בדונם

 4. המחזיקים בחלקות הגובלות: צפון׳

 מזרח

 דרום

 מערב

 * 5. שטח של אדמה מישורית עמוקה —

 (1) בשטח המוחזק: דונם

 (2) בשטח המוחזק והמעובד : דונם

 * 6. שטח של אדמה מישורית רדודה —

 (1) בשטח המוחזק: דוגם

 (2) בשטח המוחזק והמעובד .דונם

-  * 7. שטח של אדמה הררית י

 (1) בשטח המוחזק דונם

 (2) בשטח המוחזק והמעובד דונם

ת הטעון מחיקה. ק א ו ח מ  * ל
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 *8. תנאי ההחזקה והעיבוד —

 (א) הקרקע נמסרה לתובע כדי להחזיק בה —
 (1) בשכירות או בתנאים כיוצא באלה;

 (2) כבטחון להלואה של מחזיק קודם;
 (3) בדרך אחרת שלא לצמיתות.

 (ב) התובע מחזיק בקרקע שלא בנסיבות המתוארות בסעיף (א).

 * אם ההחזקה הגיעה לידי התובע מאדם אחר —

 (1) שם ושם האב של האדם שממנו הגיעה ההחזקה לידי התובע

 (2) מועד תחילת ההחזקה על ידי התובע

 10. החלקה היא קרקע שנתקיימו בה כל אלה:

 (1) לא קמה לקניו המדינה מכוח החוק;

 (2) קיימת רציפות בינה לבין קרקע מזכה אחרת של התובע שקמה לקנין המדינה, מכוח
 החוק!

 (3) התובע היה מתגורר ביום ב׳ בטבת התשל״ט (1 ביגואר 1980) וביום כ״ד בתמוז
 התש״ם (8 ביולי 1980) בשטח הרצוף האמור, בין שקם לקניין המדינה לפי החוק

 ובין שלא קם לקניין המדינה כן / לא *.

׳ ק ג ל  ח

 פרטיפ על המחובדיפ לקרקע המזכה
 (טופס זה ימולא בנפרד לגבי כל חלקה של קרקע מזכה)

ם י ר ח ם א י ר ב ו ח ם מ ת ט ש ו ם י נ ב  מ

ת מטעים ת סכרים בארו רו ו ן ב ה בטו נ ב ה בלוקים מבנה שלא מ נ ב ן חושה צריף עץ מ  פחו

ג מספר גיל י הסו ב י א י 3 ו צ ה י מ ש ב י י ד י נ ב ה מ ש ב ה י י נ ב  מ

ת העצים העצים ״ י פ י י  ע

 ותקרה יצוקים

 מ״ר מ״ר מ״ר מ״ר מ״ר

 המקום:
ר גוש חלקה ו  אז

׳ ק ד ל  ח

 התביעה
 1. אני תובע:

 פיצויים קרקע מגרש בניה

 בכסף שלחין בעל בשטח של דונם
ם נ  בדו

 בישוב

 א. בשל הקרקע המזכה

 ב. בשל המחוברים לקרקע

 ג. בשל הוצאות העברה למקום אחר

 * מפה / מפות / תשריט / תשריטים המראים באופן ברור את גבולות הקרקעות שעליהן
 נתבעים פיצויים או הטבה אחרת מצורפים בזה.

ן מחיקה. ק את הטעו  * למחו

ן התשמ״א, 28.10.1980 97 ת 4174, י״ח בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



׳ ק ה ל  ח

 תצהיר

 (ייחתם בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לקבל תצהירים)

 אני, החתום מטה
ר הזהות פ ס  שם משפחה מ

 לאחר שהוזהרתי שעלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 אעשה כן, מצהיר בזה לאמור: כל הפרטים שציינתי בכל החלקים של תביעתי זו הם נכונים,

 ועל כך באתי על החתום

 היום יום

 (החתימה)

ר ו ש י  א

 אני החתום מטה מאשר בזה כי היום התייצב/ה
 לפני ב־ מר/גב׳ שזיהיתי אותו/ה לפי תעודת

 (מקום)

 זהות מס׳ / המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו/ה שעליו/ה
 להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,

 חתם/ה לפני על תצהירו/ה.
 היום יום חתימה

ל התצהיר) ב ק ד של מ  (תיאור התפקי

ז מחיקה. ת המעו ק א ו ח מ  * ל

ם י ס . נ  כ״ח בתשריהתשמ״א (8באוקטובר1980) משד
 (חמ 1280—0 שר המשפטים

ו 9 8 0 ~ א ״ מ ו ע ת  תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44, 67, 69 ו־145 לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו—
 1975 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אגי מתקין תקנות אלה:

ה 13א 1. בתקנות 13א לתקנות מם ערך מוסף, התשל״ו—1976 2 (להלן — התקנות נ ק ן ת קו  תי

 העיקריות) —

 (1) בתקנות משנה (ב) ו־(ג), בכל מקום, המלים ״על־ידי זיכוי חשבונו של
 העוסק בבנק״ — יימחקו;

 (2) תקנת משנה (ה) תסומן(ו), ולפניה יבוא:

 ״(ה) כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין
 אחר ייזקף לזכות חשבונו של העוסק בבנק שעליו הודיע העוסק.״

ה 23 2. בתקנה 23 לתקנות העיקריות — נ ק ן ת קו  תי

 (1) בתקנת משנה (א), במקום הרישה יבוא ״דו״ח תקופתי של עוסק יוגש לפי
 טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל, ורשאי הוא לקבוע טפסים שונים לגבי

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 52; התשל״ט, עמי 52.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 2388; התשל״ט, עמי 760.
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 דו״חות בהם יש עודף מס תשומות״, ובמקום ״העוסק ימלא בו״ יבוא ״העוסק
 ימלא בדו״ה״;

 (2) .בתקנת משנה (ב), במקום ״הנובע ממנו״ יבוא ״הנובע ממנו, אם נובע כך״;

 (3) תקנות משנה (ג) ו־(ד) יסומנו כסדרן (ד) ו־(ה), ולפניהן יבוא:
 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) דו״ח תקופתי שבו יש עודף מם
 תשומות לפחות בסכום הקובע בתקנה 13א(א) ועל החזר העודף אינה חלה
 תקנה 13א(ד), יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת
, אשר באזור פעולתו  לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל״ו—1976 3
 מנהל העוסק את עסקיו, ולענין עוסק שהוא תאגיד — למשרד אשר באזור

 פעולתו נמצא משרדו של התאגיד.״

 י״ב בתשרי התשמ״א (22 בספטמבר 1980]
 (חמ 236—3)

, עמי 964¡ התש״ם, עמי 1806.  3 ק״ת התשל״ו

1 9 8 0 - א ״ מ ש ח  תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון 18,000) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 *, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת פ ס ו ת ן מ _ תיקו  1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון׳ 18,000), התשל״ו

להלן — התוספת): ) 2 1976 
 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״18,000 לירות״ יבוא ״7,000 שקלים״,־

 (2) בסעיף קטן (ג), בפסקה (1), המלים ״בסכום שיקבע בעת תחילת החסכון
 במסלול א׳״ יימחקו, במקום ״50 לירות״ יבוא ״5 שקלים״, במקום ״250 לירות״
 יבוא ״25 שקלים; אחת לששה חדשים רשאי הוא לשנות את סכום ההפקדה
 החדשי בסכום שלא יעלה על 25 שקלים בתנאי שבשום מקדה לא יפחת סכום

 החסכון החדשי מ־5 שקלים״ ובמקום ״500 לירות״ יבוא ״50 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא ״תום תקופת החסכון יהיה ביום ה־25 לחודש
 שבו תמו שש שנים ממועד תחילת החסכון (להלן — תום תקופת החסכון)״;

 (4) בסעיף קטן (יא) —
 (1) בפסקה (1)ב, במקום ״לפני תום שש שנים״ יבוא ״לפני תום תקופת

 החסכון״;
 (2) בפסקה (1)ד, במקום ״בתום שש שנים״ יבוא ״בתום תקופת החסכון״;
 (3) בפסקה (2)ב, במקום ״ולפני שש שנים״ יבוא ״ולפני תום תקופת

 החסכון״;

 (4) בפסקה (2)ג, במקום ״בתום שש שנים״ יבוא ״בתום תקופת החסכון״.

׳ באלול התש״ם (18 באוגוסט 1980)  ז
 (1זמ 456—3)

, עמי 159.  1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו
, עמ׳ 1258.  2 ק״ת התשל״ו

ץ י ב ר ו ל ה א ג  י
 שר האוצר

ל ה ו ר ב י ץ א ג  י
 שר האוצר

ן התשמ״א, 28.10.1980 99 ת 4174, י״ח בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



ו 9 8 0 - א ״ מ ש ת ן ״עד 120״) (תיקון), ה מ ס  תקנות עידוד החסכון(תכניות ח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס !;כנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ספת 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״עד 120״), התשל״ט—  תיקון התו

— 2 1979 

 (1) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 , ״(ב) חוסך רשאי להפקיד בתכנית סכום כולל שלא יעלה על 100,000
 שקלים ובלבד שסך כל הפקדותיו במסלול א׳ לא יעלה על 30,000 שקלים

 וסך כל הפקדותיו במסלול ב׳ לא יעלה על 70,000 שקלים״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במסלול א׳ — בכל מקום, במקום ״100 לירות״ יבוא ״20
 שקלים״, במקום ״1200 לירות״ יבוא ״500 שקלים״, במקום ״אחת לשנים עשר
 חודש״ יבוא ״אחת לששה חדשים״ ובמקום ״200 לירות״ יבוא ״50 שקלים״ ;

 במסלול ב׳ — במקום ״500 לירות״ יבוא ״50 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן (ד)2, במקום ״ביום האחרון לחודש״ יבוא ״ביום ה־25 לחודש״;

 (4) בסעיף קטן(ה) —

ת ב׳  אפשרות א׳ אפשרו

ן פת החסכו  שיעור ההצמדה של תקו
ן  קרן החסכו

בית  שיעור הרי
ת י ת נ ש  ה

ת בי  שיעור הרי
ת י ת נ ש  ה

ן פת החסכו  תקו

 במקום:
 ״עד תום שנה 8% 8% 0

 עד תום שנתיים 10% 10% 0״

 יבוא:
 ״עד תום שנתיים 30% 30% 0״

 (5) בסעיף קטן (יא)(1), המלים ״עד תום שלושה חדשים והחל מתום שנתיים
 מיום תחילת החסכון״ — יימחקו.

ל ה ו ר ב י ץ א ג  ו׳ באלול התש״ם (18 באוגוסט 1980) י
 >חמ 3-456) שר האוצר

, עמ׳ 159.  1 סייח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 438.

ו 9 8 0 - א ״ מ ש ת  תקנות בריאות העם (הודעה על מטירה ורישומה) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לפקודת בריאות העם, 1940 1 (להלן — הפקודה),
,  וסמכות המנהל לפי סעיף 33 לפקודה שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה 2
 וסעיף 8 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—31948, ולפי סעיף 8 לחוק האנטומיה

 והפתולוגיה, התשי״ג—1953 * אני מתקין תקנות אלה:

ס׳ 1, עמ׳ 191; ס״ח התש״ם, עמ׳ 8.  1 ע״ר 1940, תו
 2 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 226.

ס׳ אי, עמי 1.  3 ע״ר החש״ח, תו
 4 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 162.

ן התשמ״א, 28.10.1980 ת 4174, י״ח בחשו ו נ ק ת  100 קובץ ה



ה 2 נ ק ן ת קו  1. בתקנה 2(א)(4) לתקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה), התש״ם— תי
 51980, אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) פטירת יולדת תוך לידה או תוך אשפוזה כיולדת״.

 2. תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן. ת*5יייי

 י״ג בתשרי התשמ״א (23 בספטמבר 1980) ! א ל י ע ז ר ש ו ס ט ק
מ a~UI)6 שר הבריאות ח ) 

 5 ק״ת התש״ס, עמ׳ 973.

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  תקנות התעבורה (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי'סעיף 70 לפקודת התעבורה!, אני מתקין תקנות אלה:

ן תקני, 568  1. בתקנה 568 לתקנות התעבורה, התשכ״א—1961 2 (להלן — התקנות העיקריות), תיקו
 תקנות משנה (ב) ו־(ג) בטלות, והסימון ״(א)״ — יימחק.

ת תקנד, 568א פ ס ו  2. אחרי תקנה 568 לתקנות העיקריות יבוא: ה
ב 568א. (א) לא ינהג תושב איזור רכב הרשום באיזור אלא אם יש כ ח י ג י י ד נ  ״

זור או  הרשום באי

 בידי תושב האיזיר בידו רשיון רכב ורשיון נהיגה תקפים שניתנו באיזור וכן תעודה המאשרת

 כי ברכב נתמלאו הוראות פקודת הביטוח.
 (ב) לא ינהג תושב איזור רכב שאינו רשום באותו איזור אלא
 אם יש בידו היתר מאת מפקד האיזור לנהוג ברכב כאמור ויש בידו

 רשיון נהיגה בר תוקף שניתן לו לפי הדין באיזור.
 הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על תושב האיזור שהוא אזרח
 ישראל, או על מי שעלה לישראל לפי אשרת עולה או תעודת עולה לפי
 חוק השבות, התש״י—31950, לגבי רכב הרשום בישראל אם יש בידו

 רשיון נהיגה בר תוקף שניתן לו לפי הפקודה.
 (ג) לא ינהג תושב ישראל רכב הרשום באיזור אלא אם נתקיימו

 כל אלה:
 (1) הוא נמנה עם כוחות צבא־הגנה לישראל או משטרת
 ישראל כמשמעותו בפקודת המשטרה*, או הוא עובד
 המדינה שמונה בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—

;51959 
 (2) הרכב רשום על שם צבא־הגנה לישראל באיזור,-

 (3) הרכב נמצא בידיו כדין;
 (4) נמצא בידו רשיון נהיגה בר תוקף שניתן לו לפי

 הפקודה.״

ו א ד נ ם ל י י  י״ג בתשרי התשמ״א (23 בספטמבר 1980) ח
) שר התחבורה 3 ~ 8 מ 3 ח ) 

וסח חדש 7, עמי 173. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התש״ל, עמי 699.

 3 ס״ת התש״י, עמ׳ 159; התש״ל, עמ׳ 34.
ת ישראל, נוסח חדש 17, עמ׳ 390. נ  4 דיני מדי

 5 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

ת 4174, י״ח בחשון התשמ״א, 28.10.1980 101 ו נ ק ת  קובץ ה



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפדודים) (תיקון),

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •י,
 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרורים),
, יבוא:  התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)
ר ג׳ ו  פ

 המחיר לצרכן במכירת
לל מע״מ  בשקלים, כו

2.40 
 0.20״

׳ ר ג  טו

ת  הכמו

 חבילה של 12 קופסאות
 קופסה

ר א׳  טו

 המצרך

 גפרורים
 גפרורים

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בחשון התשמ״א (12 באוקטובר 1980).

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ווזוילה

ת ז פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 כ״ז בתשרי התשמ״א (7 באוקטובר 1980)
 (חט 6—3)

 1 ס׳׳ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1445.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח) (תיקון),

1 9 8 0 -  התשמ״ א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •נ,
 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח),
, יבוא:  התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)
ר ב׳  טו

ת לק׳׳ג במכירה — ו ל י  המחיר בשקלים בחב

ז אי לצרכ נ נאי לקמעו  לסיטו
מ ׳ ׳ ע מ ל ל ו . כ מ ׳ ׳  ללא מע״מ ללאמע

ר א׳  טו

 המצרך

1.05 

 1.02״

0.78 

0.75 

0.68 

0.66 

 מלח שולחן (מעולה) בשקיות

 מלח למאכל (עבה) בשקיות

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתשרי התשמ״א (6 באוקטובר 1980).

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

לה  תחי

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 כ״ה בתשרי התשמ״א (5 באוקטובר 1980)
 (חמ 6—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1145, 1493, 2151.

ת התשמ״א, 28.10.1980 ש ח ת 4174, י״ח ב ו נ ק ת  102 קובץ ה



 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים(שכד מקסימלי להתקנת מערכת גז

ו 9 8 0 - א ״ מ ש ת , ה ( ן ו ק י ת ) ( ת י מ ד  מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להתקנת מערכת גז
 מרכזית), התשל״ח—1978 *, במקום סעיפים 1 עד 7 יבוא:

ר ב׳ ו  ט

 השכר בשקלים
ור  ליחידת די

ר א׳  טו

 השירות

 6.64 לכל מטר, מחולק באופן יחסי

 8.00 לכל מטר, מחולק באופן יחסי

 9.10 לכל מטר, מחולק באופו יחסי

 10.10 לכל מטר מחולק באופן יחסי

 14.10 לכל מטר, מחולק באופן יחסי
 11.40 לכל מטר, מחולק באופן יחסי

 11.30 לכל מטר, מחולק באופן יחסי

 19.70 לכל מטר, מחולק באופן יחסי

 11.39 לכל מטר, מחולק באופן יחסי

 18.30 נוספות למחירים שפורטו בסעיף
 1 לתוספת זו, לכל מטר צינור,

 מחולק באופן יחסי

 3.80 נוספות למחירים שפורטו בסעיף
 1 לתוספת זו, לכל מטר צינור,

 מחולק באופן יחסי

 6.53 נוספות למחירים שפורטו בסעיף
 1 לתוספת זו, לכל, מטר צינור,

 מחולק באופו יחסי

 ״1. התקנת צינור מרכזי או דירתי —

 (א) צינור נחושת i אינצ׳ שקטרו החי
 צוני מ־6.3 עד 6.6 מ״מ

 (ב) צינור נחושת 5/16 אינצ׳ שקטרו
 החיצון מ־7.9 עד 8.3 מ״מ

 (ג) צינור נחושת 3/8 אינצ׳ שקטרו
 החיצון מ־9.3 עד 9.6 מ״מ

 (ד) צינור נחושת שקטרו החיצון
 מ־9.6 עד 10.2 מ״מ

 (ה) צינור 1/2 אינצ׳ שקטרו החיצון
 מ־12 עד 12.9 מ״מ

 1. משקל לא פחות מ־358 גרם
 עובי דופן לא פחות מ־1.1

 מ״מ
 2. משקל לא פחות מ־274 גרם

 3. משקל לא פחות מ־265 גרב!
 ועובי הדופן מילימטר אחד

 (ו) צינור נחושת I אינצ׳ שקטרו החי
 צון 19 מ״מ ומשקלו לא פחות

 מ־540 גרם

 (ז) צינור פלדה 3/8 אינצ׳ שקטרו
 החיצון 9.5 מ״מ

 2. .הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60
 ס״מ לפחות, כולל חפירה, חיצוב, כיסוי,

 סגירה וריצוף

 3. הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק 60
 ס״מ לפחות, ללא חפירה, חיצוב, סגירה,

 כיסוי וריצוף

 4. הטמנת צינור מרכזי או דירתי מתחת
 לרצפה בשרוול הגנה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התשל׳׳וז, עמי 1635! התש״ם, עמי 1769.

ת 4174, י״ח בחשוז התשמ״א, 28.10,1980 ו נ ק ת  קובץ ה



ר ב׳  טו

 השכר כשקלים
 ליחידת דיור

 5.45 נוספות למחירים שפורט! בסעיף
 1 לתוספת זו, לכל מטר צינור,

 מחולק באופן יחסי

 14.93 לכל נקודת מעבר, מחולק באופן
 יחסי

 94.10 לכל יחידת דיור.״

ר א׳  טו

 השירות

 5. הטמנת צינור דירתי או מרכזי בקיר
 בשרוול הגנה

 6. חיצוב מעבר לצנרת

 7. התקנת ציוד במרכז ההספקה ובריכוז
 המונים

ה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ט בתשרי התשמ״א (9 באוקטובר 1980). ל י ח  ת

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 כ״ט בתשרי התשמ״א (9 באוקטובר 1980)
 (חמ 565—3)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לדגי בקלה קפואים) 1

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  (מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957
 אני מצווה לאמוד:

 1. המחיר המקסימלי הכולל מס ערך מוסף לדגי בקלה קפואים מנוקים וללא ראש
 יהיה במכירה כלהלן:

אי במחסן המוכר נ רה לקמעו  המכי
ג הדג בשקלים לק״ג  סו

 א. דגים ארוזים בקרטונים או באריזות אחרות
 הנמכרות בכל דרך אחרת כשמשקל הדג הוא:

 1100 גרם או יותר 14.40
 מ־800 גרם עד 1099 גרם 14.00
 מ־500 גרם עד 799 גרם 13.75
 מ־300 גרם עד 499 גרם 13.60
 מ־150 גרם עד 299 גרם 13.30
 מ־85 גרם עד 149 גרם 8.50

 ב. דגים עם ראש מ ־80 גרם עד 199 גרם 6.20 |

ל 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לדגי בקלה קפואים), טו  בי

 התשמ״א—1980 » — בטל.

׳ 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בתשרי התשמ״א (7 באוקטובר 1980).  תחילי

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ו בתשרי התשמ״א (6 באוקטובר 1980) א
) שר החקלאות 3 ־ מ 6 ח < 

 1 ם״ת התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשל״ג, עמי 36.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 10.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לתה) (תיקון),

 התשמי׳א-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים למחירים מקסימליים לתה), החלפת התוספת
, יבוא:  התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)
 טור ד׳

 המחיר בשקלים במכירה

 טור ב׳ טור ג׳ לקמעונאי לצרכן

 האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע״מ

3.54 

 ׳ 3.72

2.87 

2.94 

 100 גרם

 100 גרם

 חבילת חמרן

 חבילת חמרן

 חבילה 25 שקיקים 1.84 2.32

 חבילה 50 שקיקים 3.20 4.25

 חבילה 25 שקיקים 2.10 2.78

 חבילה 50 שקיקים 3.98 5.31״

 טור א׳
 המצרך

 תה מסוג ״74״ מתוצרת ״ויסוצקי״

תה מסוג ״510״ מתוצרת ״ויסוצקי״  ן

 תה בשקיקים של 1 גרם עם סרט
 חמרן מתוצרת ״ויסוצקי״ .

 תה בשקיקים של 1 גרם עם סרט
 חמרן מתוצרת ״ויסוצקי״

 תה בשקיקים של 1.5 גרם עם סרט
 פוליאתילן מתוצרת ״ויסוצקי״

 תה בשקיקים של 1.5 גרם עם סרט
 פוליאתילן מתוצרת ״ויסוצקי״

 2. תחילתו של צו ביום כ״ז בתשרי התשמ״א (7 באוקטובר 1980). תחילה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 כ״ו בתשרי התשמ״א (6 באוקטובר 1980)
 (חמ 6—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמי 32.
, עמ׳ 2185. b v  2 ק״ת התש״ם, 1463 •

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  ^ חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות סכע (תיקון), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו־ 21 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ג—
 1963!, אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות שהגנים הלאומיים נמצאים בתחומן
 ובאישור מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, מתקינה רשות הגנים הלאומיים חוק

 עזר זה:

 1. במקום התוספות השניה והשלישית לחוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, החלפת התוספות
א . השניה והשלישית ן ב ׳ י 2 1 9 6 7 — ז ״ כ ש ת  ה

 1 פ״ח התשכ״ג, עמי 149; התשכ״ד, עמ׳ 168; התשכ״ח, עמי 60.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 2863; התש״ם, עמי 2038.
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 ״תוספת שניה

 (סעיף 24)

 א. אגרות כניסה רגילות בשקלים:

צה של קבוצה של ם קבו ם מבקרי  מבקרי
ל מעל עד 40 עד 40 י מי בג  הגו הלאו

גרים ל 18 תלמידים מבו י  5 עד 18 ג

 אכזיב 1.80 10.20 63 306
 אפק 1.80 6.60 63 198
 אשקלון 1.80 10.20 63 306
 בית כנסת בית אלפא בחפצי־בד! 1.80 3.60 63 108
 בית שאן 1.80 6.60 63 198
 ברעם 1.80 3.60 63 108
 גן השלושה (םחנה) 1.80 10.20 63 306
 חורשת טל 1.80 10.20 63 306
 חמת טבריה 1.80 3.60 63 108
 תל־חצור ומוזיאון 1.80 6.60 63 198
 יחיעם 1.80 3.60 63 108
 כוכב הירדן (בלוואר) 1.80 6.60 63 198
 מגידו 1.80 6.60 63 198
 ממשית (כורנוב) 1.80 3.60 63 108
 מעיין חרוד 1.80 10.20 63 306
 מצדה (לעולים ברכבל) 3.60 10.20 108 306

 מצדה (לעולים ברגל בשביל
 הנחש והסוללה) 1.80 6.60 63 198
 עבדת 1.80 6.60 63 198
 עין חמד (אקוה־בלה) 1.80 6.60 63 198
 עין עבדת 1.80 3.60 63 108
 קיסריה 1.80 6.60 63 198
 שבטה 1.80 3.60 63 108

 כרמל — חניונים דמי חניה בעד מכונית פרטית,
 טנדר ומשאית 12.20
 דמי חניה בעד טיולית ואוטובוס 58.30

 ב. אגרות כניסה מיוחדות: |

 1. אשתו וילדיו של חייל במדים, בשירות חובה וקבע, וסטודנטים המציגים תעודות
 סטודנט ישלמו אגרת כניסה בשיעור של 50% מהאגרה שמשלמים מבקרים

 מבוגרים.

 2. האנשים והקבוצות המפורטים להלן ישלמו בגנים הלאומיים, פרט לאשקלון,
 אכזיב, גן השלושה (םחנה), מעיין וורוד וחורשת טל, אגרות כניסה כמצויין

 לצדם:
 (א) חברי החברה להגנת הטבע וחברי אגודת אכסניות הנוער — בשיעור של

 50% מהאגרה שמשלמים מבקרים מבוגרים;
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 (ב) קבוצות של עד 40 מבקרים המאורגנים בידי מוסדות צינוריים שאישרה
 הנהלת הרשות או בידי מרכז ההסברה — בשיעור של % מהאגרה שמשלמים

 מבקרים מעל גיל 18 ;

 (ג) קבוצות של עד 40 תלמידים המבקרים בכמה גנים לאומיים במסגרת טיול
 אחד ישלמו, אחרי הביקור בגן הראשון, מחצית מאגרת הכניסה הרגילה.

 3. הורים הבאים עם ילדיהם ישלמו את המחיר המלא בעד עצמם ובעד הילד הראשון,
 כל שאד ילדי המשפחה פטורים מתשלום; בגנים הלאומיים חורשת טל, גן
 השלושה (סחנה), מעיין חרוד, אכזיב, עין חמד ואשקלון יחול הפטור כאמור
 בימי חול בלבד ואילו בשבתות ובחגים ייגבה מחיר מלא לכל בני המשפחה.

 4. תלמידים ונוער המטיילים במסגרות המאורגנות השונות (בתי ספר יסודיים ועל
 יסודיים, מרכזי נוער לסוגיהם, תנועות נוער, חינוך משלים וכד׳) מלוויהם
 ומחנכיהם, משלמים 0.5 שקל בעד ביקור באתר היסטורי(מתוך האתרים שעליהם
 הוסכם) כל עוד קיים בתוקף הסכם מיוחד בין רשות הגנים הלאומיים ובין משרד
 החינוך והתרבות, המפצה את רשות הגנים הלאומיים בעד ביקור כנ״ל באתרי

 הרשות כאמור.

 5. בגנים לאומיים שניהולם משותף עם הרשויות המקומיות שבתחומן נמצאים
 הגנים הלאומיים — אכזיב, אשקלון, גן השלושה (סחגה) ומעיין חרוד, ייהנו
 תושבי היישוב הסמוך להם מהנחות מיוחדות בכניסה אליהם, על סמך סידורים
 מיוחדים שייעשו בין רשות הגנים הלאומיים ובין הרשויות המקומיות והיישובים

 כאמור.

 ג. כרטיס אישי:

 כרטיס אישי ששם המבקר רשום עליו ואינו ניתן להעברה ולשימוש אדם אחר; מחיר
 הכרטיס 4.5 דולר של ארה״ב; הכרטיס ניתן לרכישה גם בשקלים; הכרטיס מקנה
 זכות לבקר בכל הגנים הלאומיים תוך 14 יום מהביקור בגן הראשון, או תוך 21 יום
 מהביקור בגן הראשון לקבוצות מחו״ל המגיעים לתקופה ארוכה יותר מ־14 יום,

 וזאת לפי אישור מיוחד של רשות הגנים הלאומיים.

 ד. שיעור תשלום יחסי:

 קבוצות שמספר אנשיהן עולה על 40 מבקרים, אגרת הכניסה לכל מבקר שמעל ל־40
 תהיה בשיעור המתאים באופן יחסי לדמי הכניסה של מבקר בודד בקבוצה בת 40

 מבקרים.

 תוספת שלישית

 (סעיף 25)

 פטורים מאגרת כניסה:

 א. בעלי רשות כניסה מיוחדת מטעם רשות הגנים הלאומיים;

 ב. עובדי המדינה ועובדי רשויות מקומיות, לשם מילוי תפקידם (פרט לשבתות וחגים);

 ג. עתונאים וצלמים של העתונות והטלוויזיה, לשם מילוי תפקידם — בתיאום מראש;

 ד. מדריכי תיירים הנושאים תעודת מדריך מוסמך בת־תוקף בעת מילוי תפקידם;
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 ה. שוטרים וחיילים בשירות וזובד, או בשירות קבע, במדים או בלא מדים, על סמך
 הצגת תעודת חייל/שוטר (קבוצות חיילים ושוטרים — בתיאום מראש); י

 ו. נכים או נכים ממתנדבי היישוב שחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959
, או חוק ו;בי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954 *, חל עליהם;  [נוסח משולב] 3

, חל עליהם;  ז. שוטרים נכים שחוק המשטרה (נכים ונספים), התשט״ו—1955 5

 ח. סטודנטים לארכיאולוגיה המציגים תעודת סטודנט לארכיאולוגיה, פרט לגנים הלאו
 מיים אכזיב, אשקלון, גן השלושה (סחבה), חורשת טל ומעיין הרוד;

 ט. ילדים מתחת לגיל 5.״

 ״״ילד, 2. תחילתו של חוק עזר זה ,ציום כ״א בתשרי התשמ״א (1 באוקטובר 1980).

י א נ ב י ק ע  בתאשר. י
 כ״ז בתשרי התשמ״א (7 באוקטו1:ר 1980) יושב ראש רשות הגבים הלאומיים

 (חמ 117—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 3 ס״ח התשי״ט, עמי 276; התשכ״ח, עמי 1611.
. 1  4 ס״וו התשי״ד, עמי 76; התשכ״ט, עמ׳ מ

 5 פ״ח התשט״ו, עמ׳ 74.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקדפיונים חיימ),

1 9 8 0 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •נ,
 אני מצווה לאמור:

, ם י ל ק ש  1. המחיר המקסימלי לקילוגרם קרפיובים יהיה: ג

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטוגאי ללא מע״מ 10.80

 (2) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי כולל מע״מ 12.09

 (3) במכירה לצרכן בחנותו של הקמעונאי כולל מע״מ 15.00

 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיים) (מס׳ 12),
 התש״ם—1980 ־ — בטל.

 מתיר מקסימלי

ל טו  בי

ה 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בתשרי התשמ״א (7 באוקטובר 1980). ל י ח  ת

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ו בתשרי התשמ״א (6 באוקטוכר 1980) א
) שר החקלאות 3 _ מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2410,
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