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ת) סו ת המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנ ו  תקנ
 (תיקון), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל״ו—
, ובתוקף  11976, וסעיף 48(ו) לחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973 2

 שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
 תיל!וו תקנה 88

 1. בתקנה 38 לתקנות המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (סדרי הדין בפני ועדת
, במקום ״מאה שקלים״ יבוא ״מאה ששים ושניים שקלים״.  קנסות), התשמ״א—1980 3

יה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981).  תחי

ם י ס ה נ ש  כ״ו באדר א׳ התשמ״א (2 במרס 1981) מ
) שר המשפטים 3 - 1 4 מ 7 ח ) 

 1 ם״וו התשל״ה, עמי 234.
ת התש״ם, עמי 2292. ״  2 ק

 3 ק״ת התשמ״א, עמי 302.

ת הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח) (תיקון), ו  תקנ
 התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו־18 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי״א—
 1951/ •ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה י 1. בתקנה 4 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח), התשכ״ט—1969 2 נ י י  ״ייייי ת

 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) מנהל העסקים של התאגיד ומנהלו של כל משרד וסניף שלו הם סוכני
 ביטוח בעלי רשיונות לפי תקנה 3(א) ועיקר עיסוקם הוא ניהול התאגיד, המשרד

 או הסניף״.

ספת תקנה 6א 2. אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:  הו

 "י״^י^״ 6א. (א) לא יהיה תוקף לרשיון אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה
 השנתית לפי סעיף 6 לצו הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרת רשיון ואגרה
 שנתית), התש״ל—1970 3 (להלן — צו האגרות), והרשיון הוטבע בחותמת

 בנק הדואר.

 (ב) מי שקיבל רשיון לפי תקנה 3(א) ולא שילם את האגרה השנתית
 במשך שלוש שנים מן המועד הקבוע בסעיף 7 לצו האגרות, לא יחודש
 רשיונו אלא אם עמד בבחינות בעל־פה; לא שילם במשך שש שנים מן
 המועד האמור — לא יחודש רשיונו אלא אם עמד בבחינות בכתב ובעל־פה.

 1 ם״ח התשי״א, עמ׳ 221 ; התשכ״ג, עמי 30.
 2 ק״ת התשכ״ט, עמי 84; התש?״ה, עמ׳ 2276.

 3 י,״ ת התש״ל, עמ׳ 1344, ענו׳ 916; התשל״ז, עם׳ 8; התשל״ט, עמ׳ ז64.

ד כ׳ התשמ״א, 31.3.1981 ו א  790 קובץ התקנות 4219, כ״זז ב



 (ג) מי שקיבל רשיון לפי תקנה 3(ב) ולא שילם את האגרה השנתית במשך
 שלוש שנים מן המועד הקבוע בסעיף 7 לצו האגרות, לא יחודש רשיונו אלא

 אם עמד בבחינות בכתב.

 (ד) בתקנה זו, ״בחינות בעל פה״ ו׳׳בחינות בכתב״ — כמשמעותן בתקנות
 אלה לענין מבקשי רשיון.

 (ה) המפקח רשאי לפטור מבקש חידוש הרשיון מן החובה לעמוד בבחינות
 כאמור בתקנה זו, מטעמים שיירשמו.

 (ו) האמור בתקנה זו אינו גורע מסמכותו של המפקח להגביל בדרך אחרת
 את תקופת תקפו של רשיון ולקבוע תנאים אחרים לחידושו.״

 בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא: תיקון תקנה ו

 ״(ג) לחברי ועדת בוחנים, למעט היושב ראש, ישולם שכר לפי השכר שמשלמת
 הממשלה בעד ביצוע בחינות בעל־פה.״

.3 

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ ו באדר א׳ התשמ״א (2 במרס 1981)
 (וזמ 1343—3)

ס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (תיקון), ת מ ו  תקנ
 התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 64ד ו־65 לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—
 1961*, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

3! ו ג , תי ז ו ק  1. בתקנה 3(א) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תי

 התשל״ג—1973 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״1,400,000 לירות״ יבוא ״287,000
 שקלים״.

 החלפת התוספת
 הראשונה

 למבוגר
י טו  עם זוג נ
 או עם יחיו

940 
540 

940 
540 

 במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

ת הראשונה פ ס ו ת ה  ״
 (תקנות 2 ו־3)

 העדף •בשקלים

1,720 
1,330 

940 
540 

 חדר שינה
 מיטה ומזרון
 אבזרי מיטה

 1 ם״ח התשכ״א, עמי 100 ; התשל״ו, עמי 186.
 2 ק״ת התשל״נ, עמ׳ 1757 ; התש״ם, עמ׳ 1808.

 קובץ התקנות 4219, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 79:1



 למבוגר
 עט זוג נשוי
 או עם יחיד

 ארון בגדים 1,910 3,390 610 1,910

 ביגוד לגבר 3,960 3,960 1,730 3,960

 ביגוד לאשה 7,250 7,250 7,250

 חדר סלון

 ספה כפולה 2,080 2,080

 2 כורסאות 1,450 1,450

 כסאות 780 780 120 240

 שולחן 500 500 300 500

 מזנון 1,180 2,700

 רדיו 340 340 150

 כלי נגינה ומערכת
 םטראופונית 3,260 3,260

 נברשת 420 840 120 420

 וילונות 1,270 2,110 420 840

 טלויזיה 4,270 4,270

 תנור חימום 770 770 180 300

 מטגח

 מקרר 4,960 4,960 200

 תנור בישול ואפיה 3,790 4,370

 שולחנות וכסאות 680 830 90 90

 כלי אוכל 650 1,530 90 510

 מיקסר 3,160 3,160

 מכונת כביסה 3,810 5,710

 שונות 10,590 21,180 910 910״

 תחיל״ 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בכסלו התשמ״א (1 בדצמבר 1980).

ר ו ד י ר ם א ר ו  כ״ח באדר א׳ התשמ״א (4 במרס 1981) י
1 שר האוצר 3 ־ ־ 2 0 מ 6 ח ) 

מ התקגות 4219, כ״וז באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 ו  792 ק



ג ״פצען״), חתשמ׳׳א—1981  תקצות מילווח חמדינה (איגרות מסו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 13 ו־16 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979!
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. כל סדרה של איגרת חוב מסוג ״כנען״ המוצאת על פי החוק תסומן במספר החל איגרות חלב

״ ׳ ג כ נ ו ם ה מ ר ך ם ר ה פ ם ן מ ו י ת צ פ ס ן ת ׳ ב  ב־8101 ובאות ותכונה ״מילווה המדינה, התשל״ט—9ד19
 והאות.

 2. איגרות החוב יימכרו רק למוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי״ד— מכיר״
ט י p נ ב  21954, לצורך השקעת כספי תכניות חסכון שלגביהן הוצא צו בדבר פטור ממס הכנסה ,

.  על פי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 3

 3. איגרות החוב לא יהיו ניתנות להעברה אלא בין מוסדות בנקאיים המפעילים תכניות איסור
 העברה

 חסכון כאמור בתקנה 2.

 4. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 100 שקלים או כפולה של 100 שקלים. השווי הגי,וב

 5. ביום הוצאת איגרות החוב וביום המכירה שלאחריו יימכרו איגרות החוב בשווין מחיר המכיר״
 הנקוב; לאחר מכן תיווסף למחיר המכירה ריבית של 4.25% לשנה מיום הוצאת הסדרה

 הראשונה באותו חודש (להלן — יום הוצאת הסדרה הראשונה) עד ליום המכירה.

 6. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת. יי0״
 איגרות החוב

״ י ד  7. (א) איגרות החוב ייפדו בשלמותן לאחר תום 6 שנים מיום הוצאת הסדרה פ

ה מוסדם פדי ה ו ר י ר ב י ה פ 1 ׳ , ן ה י 1 , ם ע י מ ל ת ש מ , ,  הראשונה ובתוספת הריבית המצטברת והפרשי ההצמדה ך
 כאמור בתקנה 3(א) (1). מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא

 יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי בעל האיגרת לבקש מהמינהלה כי
 האיגרת תיפדה בתום שלוש שנים מיום הוצאת הסדרה הראשונה, בתוספת הריבית
 המצטברת והפרשי ההצמדה המשתלמים עליה כאמור בתקנה 8(א) (2); מהמועד שנקבע

 לפדיונה ואילך לא תשא איגרת החוב ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

יות  8. (א) 21 יום לפני הגיע מועד הפדיון או הפדיון המוקדם יודיע בעל איגרת החוב אפשרו
2 ו ן ו  באיזו אפשרות פדיון מבין המנויות להלן בחר: *,ל,•"״ ״

 (1) סכום איגרת החוב לפי שוויה הנקוב בתוספת ריבית בסכום 87.04
 שקלים לכל 100 שקלים שווי נקוב או 36.76 שקלים לכל 100 שקלים במקרה

 של פדיון מוקדם כשהקרן והריבית אינן צמודות ערך;
 (2) סכום איגרת החוב לפי שוויה הנקוב בתוספת ריבית בסכום של 28.37
 שקלים לכל 100 שקלים שווי נקוב, או 13.30 שקלים לכל 100 שקלים שווי

 נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד המהירים לצרכן.

 1 ם״ה התשל״ט, עמי 112.
 2 סייח התשי״ד, עמי 182 ; התש״ל, עמי 125.
, עמי 159.  3 ח״ם התשט״ז, עמ׳ 52 ; התשל״ו

7 §  ל,וב«ן התקגות 4219, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 3



 (ב) לא מסר בעל איגרת החוב הודעה בכתב כאמור, ייפדו איגרות החוב שבידו
 בהתאם לאפשרות הפדיון אשר לפיה יתקבל הסכום הגבוה יותר.

 9. סכום הפדיון של איגרת החוב ישולם לבעליה על ידי זיכוי חשבונו בבנק ישראל.

 10. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה לפי אפשרות
 הפדיון המנויה בתקנה 8(א) (2), יהיו צימודים למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונן של
 איגרות החוב (להלן — המדד החדש), כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם
 לחודש שבו הוצאה הסדרה של איגרות החוב (להלן — המדד היסודי), ישולמו הקרן
 והריבית, כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד

 היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
 הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס

 שבינו לבין המדד המוחלף.

 11. המינהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושים יום לפני מועד פדיון איגרות
 החוב ולא לרשום בו כל העברות איגרות החוב.

 תנאי
 ההצמדה

 מכירת 12. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר ומוסדות בנקאיים.
 אינרות חוב

 13. ההנחה ממחיר המכירה שתינתן למי שרוכש את איגרות החוב לא תעלה על אחוז
 וחצי משוויין הנקוב.

 14. ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת במם המוטל על
, כנוסחו ביום 4  ההכנסה חוץ מן חמס שיש לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה

 הוצאתן.

 פטור ממם
 הכנסה

 15. חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי השלטון
, ביום העצמאות, ביום הפורים, בט׳ באב, או ב־1 בינואר, יידחה  והמשפט, התש״ח—1948 5

 המועד הנקוב ליום החול שלאחריו.

 תחולת מועד
 ביום מנוחה

 תחילה 16. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר א׳ התשמ״א (25 בפברואר 1981).

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש, 6, עמי 120; סייח התשל״ז, עמי 104.
 5 עייר התש״ח, תום׳ אי, עמי 1, עמי 12; ם״ח התשי״כ, עמי 10.

 794־ קובץ התקנות 4219 כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981



ת פ ס ו  ת

 (תקנה 6)

ב ו ח ת ה ו ר ג י ח א ס ו  נ

 מדינת ישראל
 מס׳ סידורי סדרה

 מילווה המדינה, התשל״גז—1979

 איגרת החוב מסוג ״בנעף׳ רשומת על שה לתקופה של 6 שכיס

 שקלים

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979,
 והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הפדיון של איגרת חוב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת
 החוב בבנק ישראל.

 4. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הריבית וההצמדה המפורטים בתקנות הנוגעות
 לסדרה האמורה.

 5. מדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש שבו הוצאה איגרת חוב זו הוא
 נקודות.

 תאריו ההוצאה:
 ממשלת ישראל

 שר האוצר החשב הכללי

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״א באדר א׳ התשמ״א (25 בפברואר 1981) י
 >חמ 3-980< שר האוצר .

סה (ניכוי בעד ביטוח רפואי) (תיקון), התשמ״א—1981 ס הכנ ת מ ו נ ק  ת

, אני קובע לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47ב (א)• לפקודת מס הכנסה ג

,  1. בתוספת השניה לתקנות מם הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואי), התש״ם—1980 2
 בסופה יבוא:

 שנת המם טור א' טור ב׳

 ״1980 1800 שקלים 2500 שקלים״

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״ו באדר א׳ התשמ״א (2 במרס 1981) י
) שר האוצר 3 — 1 0 4  >חמ 6

י מדינת ישראל, נוסח חוש 6, עמ׳ 120; ם״ח התשמ״א, >!מ׳ 88. נ י  1 ו
 2 ק״ת התש״ם, עמי 760.

 קובין התקנות 4219, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 81.8.1981



 הוראות בנק ישראל (הגדלת חון הבנק), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 י, לפי המלצת
 נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מורה לאמור:

 1. הונו של בנק ישראל יוגדל למאתיים מיליון שקלים.

 2. המקור להגדלת הון הבנק יהיה העברה מן הקרן השמורה שלו בסכום של מאה
 מיליון שקלים.

 הגדלת הון
 הבנק

 המקור להגדלה

 3. תחילתה של הוראה זו ביום כ״ד בטבת התשמ״א (31 בדצמבר 1980).

ד ו ר ם א ר י ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ ז באדר א׳ התשמ״א (2 במרס 1981)
(3—1133 a n ) 

 1 ם ״ה התשי״ד, עמי 192 ; התשל״ח, עמ׳ 206.

, התשמ״א—1981 ( ן קו )(תי ן עתיר רב תכליתי ת בנק הדואר (חשבון חסכו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א—1951 י, אני מתקין
 תקנות אלה:

! 1. בתקנה 4 לתקנות בנק הדואר (חשבון חסכון רב תכליתי), התשמ״א—21981 ה נ ק ת ה ק י  ת

 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנת משנה (א) (1), במקום ״3.5% לשנה״ יבוא
 ״5% לשנה״.

 2. תחילתן של תקנות אלו ביום תחילתן של התקנות העיקריות.

ם א ר י ד ו ר ר ו  ב״יט באדר א׳ התשמ״א (5 במרס 1981) י
) שר התקשורת 3 — 5 ז ז מ ח ) 

 1 ם״ח התשי״א, עמי 1321 ; התשט״ו. עמי 185 ; התשי״ח, עמי 114 ; התשל״ו, עמ׳ 21.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 469.

 תהילה

ת מקלטי רדיו וטלויזיה) (תיקון מס׳ 2), ק ז ח ת רשות השידור (אגרת ה ו  תקנ
 התשמ״א—1981

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק דשות השידור, התשכ״ה—1965 !
 בהמלצת הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 8 1. אחרי תקנה 7 לתקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלטי רדיו וטלויזיה) (תיקון),

 התשמ״א—21981, יבוא:

 ״הוראת מעבר 8. אגרה וקנס שהוטלו לפני תחילתן של תקנות אלה ולא שולמו עד ליום

 כ״ח בסיון התשמ״א (30 ביוני 1981) (להלן — סכום החוב), יתווספו

 1 ם״זז התשכ״ה, עמי 106 : התשמ״א, עמ׳ 78.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 446.

 796 קוב־> התקנות 4219, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.8.1981



 על סכום החוב הפרשי הצמדה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד
 שפורסם ביום ,ט׳ באדר ב׳ התשמ״א (15 במרס 1981) עד המדד האחרון

 שפורסם לפני תשלום סכום החוב.״

י״  2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981), תחי

 ב׳ באדר ב׳ התשמ״א (8 במרס 1981) ז ב ו ל ו ן ה מ ד
< שר החינוך והתרבות ־־3 3 1  >חמ 3

ט טלויזיה) (תיקון), ל ק ת מ ק ז ח ת רשות השידור (אגרת ה ו נ ק  ת
 חתשמ״א—1981

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965 ג
 ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(ב) לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלויזיה), תיל,״ תקנה 3

, אחרי המלים ״בשלושה שיעורים״ יבוא ״כפי שיקבע הועד המנהל  התשמ״א—21981
 של הרשות״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 981!), תחילה

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״א (15 במרס 1981)
 >חמ 313—3)

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

ים (שיווק בקר לשחיטה) (הוראת שעה), ת בעלי חי ו ל ח ת מ ו נ ק  ת
 התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 37, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים
, אני מתקין  ושירותים, התשי״ח—1957 *, וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 2

 תקנות אלה:

, ״״ , לא יחולו א  1. תקנות מחלות בעלי חיים (שיווק בקר לשחיטה), התש״ם—1980 3
 בתקופה שבין ד׳ באדר ב׳ התשמ״א (10 במרס 1981) לבין כ״ז בניסן התשמ״א (1 במאי

.(1981 

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ באדר ב׳ התשמ״א (10 במרס 1981). ייי׳ייה

 ד׳ באדר ב׳ התשמ״א (10 במרס 1981) א ר י א ל ש ר ו ן
) שר החקלאות 8 — 1 מ 3 ח ) 

 1 סייח התשי״ח, עמי 24.
 2 ע״ר 1045, תוס׳ 1. עמ 155.
 3 ק״ ת התש ״ם. עמי 2086.

, התשמ״א, 31.3.1981 797  קובי{ התקנות 4219, כ״ה באדר ב



, ם לבירה ומאלט) י י מל  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסי
 (תיקון מס׳ 4), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957 1
 אני מצווה לאמור:

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

 החלפת התוספת

 מור ג׳
 המחיר בשקלים לבקבוק במכירה

 לקמעונאי לצרכן
מ ״ ע מ כולל מ ״ ע  ללא מ

2.02 
 1.60״

1.49 
1.25 

ספת  ״תו
 (סעיף 2)

 בירה ומאלט

ר ב׳  טו
 התכולה לבקבוק

 בםנטיליטרים

48 
48 

 טור א'
 המצרך

 בירה רגילה

 בירה מאלט

 תחילה תחילתו של צו זה ביום ו׳ באדר ב׳ התשמ״א (12 במרס 1981).

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

 ד׳ באדר ב׳ התשמ״א (10 במרס 1981)
 (חמ 1211—3)

 1 ם״ח התשי״ח, עמי 24 ; התשל״ט, ממי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1784 ; התשמ״א, עמי 88, עמ׳ 309 ד507.

ת מימון מפלגות (יחידות מימון ומועדי תשלום), התשמ״א—1981 ט ל ח  ה

,  בתוקף סמכויותיה לפי סעיפים 1 ו־5 לחוק מימון מפלגות, התשל״ג—1973 ג
 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

ן 1. יחידת המימון תהיה 610,000 שקלים.  יחידות מימו

 הצמיח 2. (א) בסעיף זה —

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה;

 ״מדד יסודי״ — המדד לחודש ינואר 1981.

 (ב) יחידת המימון תהיה צמודה למדד ולענין זה יחולו הוראות אלה:

 (1) התברר כי המדד לחודש פברואר, מאי, אוגוסט או נובמבר של שנה
 פלונית עלה על המדד היסודי, תוגדל יחידת המימון בשיעור של 9.0%

 מהעליה במדד, החל בתחילת אפריל, יולי, אוקטובר או ינואר, לפי הענין.
 (2) הסכומים המוגדלים יעוגלו למאה שקלים הקרובים.

 1 ם״ח התשל״ג, עמי 52; התשל״ה, עמ׳ 84; התש״ם, עמי 183.

 79J קובץ התקנות 4219, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981



ם י , ש 1 י י ד ע ו  3. התשלומים על פי החלטה זו ישולמו עד היום ה־5 בכל חודש. מ

 4. י החלטת מימון מפלגות (יחידת המימון ומועדי תשלום), התשל״ט—1979 2 — בטלה. ביטיי

 5. תחילתה של החלטה זו ביום כ״ ד באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981). י"זיי"

ה ל ו ר נ ץ  כ״ו באדר א׳ התשמ״א (3.במרס 1981) . ש ל מ
) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת 3 ־ 6 מ 6 ח ) 

 2 ק״ת התשל״ט, «מ׳ 168; התש״ם, עמי 3199.

ת משכורת השופטים (תיקון מס׳ 2), התשמ׳׳א—1981 ט ל ח  ה

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 י, מחליטה ועדת
 הכספים של הכנסת לאמור:

 1. במקום סעיף 1 להחלטת משכורת השופטים, התשל״ט—1979 2 (להלן — ההחלטה החלפת

 העיקרית), יבוא:

° , ? | ג  ״משכורת יסוד 1. לשופטים תשולם משכורת יסוד חדשית כדלקמן: ש

 נשיא בית המשפט העליון 8480
 שופט בית המשפט העליון 7430
 נשיא בית משפט מחוזי 5640
 שופט בית משפט מחוזי 4980
 שופט ראשי של בית משפט שלום 3970

 שופט של בית משפט שלום 3310״

3

ת פ י  2. בסעיף 3 להחלטה העיקרית, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: ^
 ״(ב) ואלה שיעורי התוספת: שקלים

 נשיא בית המשפט העליון 64
 שופט בית המשפט העליון 58
 נשיא בית משפט מחוזי 51
 שופט בית משפט מחוזי 45
 שופט ראשי של בית •משפט שלום 38

 שופט של בית משפט שלום 32״

 3. תחילתה של החלטה זו ביום ט״ו בניסן התש״ט (1 באפריל 1980).

ה ל ו ר י נ ץ מ ל  י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981) ש
* יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת • י ־ ־ 6 2 מ 8 ח ) 

 1 ם ״ח זזתשי״נ, ממי 149.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1972: התשמ״א, עמי 508.

 קובץ התקנות 4219, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 799



ת משבורת שופטי בית הדין לעבודה (תיקון), חתשמ״א—1981 ט ל ח  ה

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 / וסעיף 18
, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:  לחוק השופטים, התשי״ג—1953 2

 1. במקום סעיף 1 להחלטת משכורת שופטי בית הדין לעבודה, התשל״ט—1979 3
 (להלן — ההחלטה העיקרית), יבוא:

 ׳׳משכורת יסוד 1. לשופטי בית הדין לעבודה תשולם משכורת יסוד חדשית כדלקמן:
 שקלים

 החלפת סעיף 1

7260 
5490 
4800 

"3860 

 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שופט בית דין אזורי

 שקלים

56 
49 
43 

 38״

 2. בסעיף 3 להחלטה העיקרית, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) ואלה שיעורי התוספת:

 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שופט של בית דין אזורי

 3. תחילתה של החלטה זו ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980).

 תיקון םעיח 3

ץ נ י ר ו ה ל מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981)
 (חמ 028—8)

 1 ם״ח התשכ״ט, עמי 0ז.
 2 ם״וז התשי״נ. עמי 149.

 3 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 3ז18.

ת משכורת שופטי תעבורה (תיקון), חתשמ״א—1981 ט ל ח  ה

, מחליטה ועדת הכספים 1  בתוקף הסמכות לפי סעיף 26 (ד) לפקודת התעבורה
 של הכנסת לאמור:

 1. במקום סעיף 1 להחלטת משכורת שופטי תעבורה, התשל״ט—1979 2 (להלן —
 ההחלטה העיקרית), יבוא:

 ״משכורת יסוד 1. לשופט תעבורה תשולם משכורת יסוד חדשית בסך 3310 שקלים״.

 1 דיני מדינת ישראל. גוםח חדש 7, עמי 173.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1874.

 החלפת םעיח 1

 800 ל,וב«ז התקנות 4219. כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981



א. החלפת סעיף 8 ו  2. במקום סעיף 3 להחלטה העיקרית ,<ב

ק 3. לשופטי תעבורה תשולם תוספת חדשית של 32 שקלים בעד ת ספת 1  ״תו

' כל שנה מעשרים וחמש השנים הראשונות של כהונתם בתפקיד ט י פ י  ש

 שיפוטי״,

 3. תחילתה של החלטה זו ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980). י״יייי׳

ה ל ו ר י נ ץ מ ל  י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981) ש
י יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת 3 ־ ־ 6 2 8 ' 

ת משכורת הדיינים (תיקון מס׳ 2), התשמ״א—1981 ט ל ח  ה

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 17 לחוק הדיינים, התשט״ו—1955 *, מחליטה ועדת
 הכספים של הכנסת לאמור:

ה החלפת סעיף 1 ט 1 , ח ה  1. במקום סעיף 1 להחלטת משכורת הדיינים, התשל״ט—1979 2 (להלן _ ה

 העיקרית), יבוא:
ם י ? ן ,  ״משכורת יסוד 1. לדיינים תשולם משכורת יסוד חדשית כדלקמן: ש

 רב ראשי לישראל 7430
 חבר בית הדין הרבני הגדול 6340

 ראש אבות בתי דין אזוריים הממונה
 על שמונה בתי דין לפחות 5640

 ראש אבות בתי דין אזוריים הממונה
 על לא יותר משבעה בתי דין 4480
 אב בית דין אזורי 3970

 חבר בית דין אזורי 3310״

קה סעיף 8  2. בסעיף 3 להחלטה העיקרית, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תי

ם ' ? י י  ״(ב) ואלה שיעורי התוספת: ש
 ראש ראשי לישראל 58
 חבר בית הדין הרבני הגדול 51
 ראש אבות בתי דין אזוריים 43
 אב בית דין אזורי 38

 חבר בית דין אזורי 32״

 3. תחילתה של החלטה זו ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980). יי״ייה

ה ל ו ר י נ ץ מ ל  י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981) ש
) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת 3 — 6 2  >חמ 8

, עמ׳ 68.  נ טייח התשט״ו
2̂ ; התשמ״א, «מ׳ 508.  2 ק״ת התשל״ט, «מ׳ 5ז18; התש״ס, עמ׳ 156, עמי 26

IS01 31.8.1981 ,קוב«ן התקנות 4219, כ׳׳ה באדר ב׳ התשמ״א 



 שקלים

ט (תיקיו)/ התשמ״א—1981 ת משכורת הקאדי ט ל ח  ה

, מחליטה ועדת  בתוקף הסמכות לפי סעיף 14 לחוק הקאדים, התשכ״א—1961 ג
 הכספים של הכנסת לאמור:

! 1. במקום סעיף 1 להחלטת משכורת הקאדים, התשל״ט—211979 (להלן — ההחלטה ח י ע  החלפת ם

 העיקרית), יבוא:
 ״משכורת יסיר 1. לקאדים תשולם משכורת יסוד חדשית כדלקמן:

 ראש בית הדין לערעורים
 קאדי ראשי

 קאדי

 תיל,״ םעיח 3 2. בסעיף 3 להחלטה העיקרית, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) ואלה שיעורי התוספת:
 ראש בית הדין לערעורים 45
 קאדי ראשי 38

 קאדי 32״

 תחילה 3. תחילתה של החלטה זו ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980).

4980 
3970 

 3310״

 שקליפ

ר י נ ץ ה ל ו מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 2 ק״ת התשל״מ. עמי 1870.

 י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981)
 (חמ 628—3)

 1 ם״ח התשכ״א״ עמי 118.

הג (תיקון), התשמ״א—1981 ם מד׳ י ד א ת משכורת ק ט ל ח  ה

׳  בתוקף הסמכות לפי סעיף 20 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג—962! !
 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 1. במקום סעיף 1 להחלטת משכורת קאדים מד׳הב, התשל״ט—1979 2 (להלן —
 ההחלטה העיקרית), יבוא:

 ״משכורת יסוד 1. לקאדים מד׳הב תשולם משכורת יסוד חדשית כדלקמן:

 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

(ב) יבוא:  2. בסעיף 3 להחלטה העיקרית, במקום סעיף קטן
 ״(ב) ואלה שיעורי התוספת:

 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית דין

 שקלים

4980 
3970 

"3310 

 שסלים

45 
38 

"32 

 3. תחילתה של החלטה זו ביום ט״ ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980).

ץ נ י ר ו ה ל מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 2 ל,״ת התשל״ט, עמי 1877.

 י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981)
 (חמ 628—3)

 החלפת םעיןז 1

 תיקון סעי!) 3

 1 ם״ח התשכ״ג, עמ׳ 20.

ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 ״ ( התקנות 4219. כ  802 קוב,



 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ׳יא—1981

 שכר יסוד
תוספת  ו

 ותק שיפוטי

 בהתאם לסעיף 3 להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הצמדה לשכר הממוצע),
 התשמ״א—1981/ אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כ״א בתשרי התש׳׳ם (1 באוקטובר 1980) יהיו שיעורי שכר היסוד
 ותוספת הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן ־.

ספת ותק  תו
 שיפוטי (בעד
 כל שנת ותק)
 ובשקלים)

90 
82 
72 
63 
53 
45 

79 
69 
61 
53 

45 

82 
72 

61 

61 

45 

63 
53 
45 

63 
53 
45 

 שכר יסוד
 (בשקלים)

11210 
9730 
7210 
6280 
4860 
3930 

9490 
7000 
6030 
4710 

3930 

9730 
8190 

7210 

5580 

3930 

6280 
4860 
3930 

6280 
4860 
3930 

ץ נ י ר ו ה ל מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 א. שופטים
 נשיא בית המשפט העליון
 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי
 שופט בית משפט מחוזי

 שופט ראשי של בית משפט שלום
 שופט של בית משפט שלום

 ב. שופטי בית הדיל לעבודה
 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שופט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה

 ד. דיינים
 רב ראשי לישראל

 חבר בית הדין הרבני הגדול
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין
 אב בית דין אזורי

 חבר בית דין אזורי

 ה. קאדים
 ראש בית הדין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

 ו. קאדים מדיהכ
 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

 י״ט באדר א׳ התשמי׳א (23 בפברואר 1981)
 (וזמ 628—3)

 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 804.

ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 803 ״  קובין התקנות 4219, כ



ת משכורת נושאי משרה שי3וטית (הצמדה לשכר הממוצע), ט ל ח  ה
 התשמ״א—1981

 . בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 { סעיף 8 לחוק בית
, סעיף 17 לחוק 3  הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 ־; סעיף 26(ד) לפקודת התעבורה
 הדיינים, התשט״ו—1955 * סעיף 14 לחוק הקאדים, התשכ״א—51961, וסעיף 20 לחוק

, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:  בתי הדין הדרוזיים, התשכ״ג—1962 6

 1. בהחלטה זו —

 ״נושא משרה שיפוטית׳׳ — שופט, שופט בית הדין לעבודה, שופט תעבורה, דיין, קאדי
 וקאדי מד׳הב;

 ״השכר הממוצע״ — כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולב], התשכ״ח—
;71968 

 ״השכר הכולל״ — משכורת היסוד בצרוף תוספת יוקר.

 2. (א) עלה השכר הממוצע ב־1 באוקטובר או ב־1 באפריל של שנה פלונית על
 שיעורו ב־1 באפריל 1980, תוגדל מאותו מועד משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית
 כך ששכרו הכולל יעלה על השכר הממוצע באותו מועד לפי היחס שבו עלה עליו

 בחודש אפריל 1980.

 (ב) עלה השכר הממוצע כאמור בסעיף קטן (א) תוגדל באותו שיעור ומאותו
 מועד תוספת הוותק השיפוטי.

 (ג) הסכומים המוגדלים לפי סעיף זה יעוגלו, משכורת יסוד — ל־10 שקלים
 הקרובים, ותוספת ותק שיפוטי לשקל הקרוב.

 3. יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי משכורת
 היסוד ותוספת הותק השיפוטי כפי שהוגדלו לפי סעיף 2.

 הצמדה לשכר
 הממוצע

 4. החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הצמדה לשכר הממוצע), התש״ם—1980 8
 — בטלה.

 בימול

 תחילה 5. תחילתה של החלטה זו ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980).

 ש ל ני ה ל ו ר י נ ץ
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981)
(3—628 an> 

ח התשי״נ, עמ׳ 149. ״  1 ם
 2 ם״ח התשכ״ט, עמי 70.

וכח חדש 7. עמי 173.  3 דיני מדינת ישראל, נ
. עמי 68.  4 ם״ח המשט״ו

 5 ם״ח התשכ״א, עמי 118.
 6 ם״ח התשכ״נ, עמי 20.

 7 ם ״ח התשכ״ח, עמי 108.
 8 ק ״ת התש ״ם, עמי 764.

 804 קובץ התקנות 4219, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981
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