
 רשומות

 קובץ התקנות
 ז׳ בסיון התשמ׳׳א 4240 9 ביתי 1981

ד  עמו

 תקנות מס ערד מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א—1981 , . 1068

 תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום של מחזור עסקאותיו של עוסק) (תיקון),

 התשמ״א—1981 1069

 תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות) (תיקון), התשמ״א—1981 , 1069

 צו מם הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כהכנסה), התשמ״א—1981 1070

 צו מס הכנסה (קביעת. שיעור תשלומי מקדמות בשנת המם), התשמ״א—1981 . . 1070 •

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור וסחר במוצרי תעבורה) (תיקון), התשמ״א—1981 1071

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ברכב והשכרתו) (תיקון), התשמ״א—1981 1071

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 6), התשמ׳׳א—1981 1073

 תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשמ״א—1981 1077

 צו הביטוח הלאומי (ביטוח- אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר),

 התשמ״א—1981 . . . 1081

 תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים) (תיקון), התשמ״א—1981 . . . 1082

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשימ״א—1981 , 1082



 תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון מס׳ 3), התשמ״א -1981

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51, 66 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 1
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלד.:

 1. בתקנה 3 לתקנות מס ערד מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ו—1976 2 (להא —
 התקנות העיקריות), במקום ״למעט תוספת י״ג״ יבוא ״למעט סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה),

 (ו) ו־(ז) לסעיף 2 בתוספת ג׳״.

 2. בתקנה 12 לתקנות העיקריות —

 (1) לעניו הוספת סעיף 26ג להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2)׳
ב) לסעיף האמור: ) ן — ההוראות), בסעיף קטן ל ה ל )  התשל״ג—1973 3

 (א) במקום פסקאות (1) ו־(2) יבוא:
 ״(1) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא קמעונאי

 לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 2,000 שקלים;
 (2) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא סיטונאי —
 הנדרש לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ב) או 2(ג) לתוספת ב׳ —

 לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 150 שקלים;״

 (ב) פסקאות (3) ו־(4) יסומנו(5) ו־(6), ולפניהן יבוא:
 ״(3) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא יצרן מוצרי
 מזון כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת א׳ לגבי עסקה קמעונאית שמחירה

 אינו עולה על 250 שקלים;
 (4) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא נותן שירות כהגדרתו
 בתוספת י״א, למעט נותן שירות כמפורט בסעיף 3 לתוספת, לגבי
 עסקה שמחירה אינו עולה על 600 שקלים, או שובר קבלה שהוציא
 נותן שידות כאמור לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 100 שקלים;״

 (ג) בסופו יבוא ״בסעיף קטן זה, ״תלוש מכירה של קופה רושמת״ —
 כתיאורו בסעיף 2(1) לנספח א׳ שבסעיף 28״.

 (2) לענין הוספת סעיף 26ד להוראות, בסעיף קטן (א)(1) לסעיף האמור, במקום
 ״בניהול פנקסים לפי תוספת י״ג״ יבוא ״בניהול מערכת חשבונות לפי סעיפימ

 קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו־(ז) לסעיף 2 לתוספת ג׳״.

 3. בתקנה 13 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא: \
 ״(א) בהוראות, בסעיף 1 לתוספת ג׳, בהגדרת ״עוסק יחיד״, אחרי ״עוסק

 יחיד״ יבוא לענין מס ערך מוסף ״עוסק זעיר שהוא — ״.;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״סעיף 3 לתוספת י״ג״ יבוא ״סעיף 2 לתוספת ג׳״
 ותקנה 3א תסומן 2א.

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 י״ז באייר התשמ״א (21 במאי 1981)
 (ח מ 26—3)

 תיק! ן מק נד,3

ה 12 ! תקנ  תיקו

ה 13 נ ק ן ת  תיקו

, עמ׳ 52; התשל״ט, עמי 52.  1 ס״ח התשל״ו
, עמי 1590; התש״ם, עמ׳ 626; התשמ״א, עמ׳ 423.  2 ק״ת התשל״ו

ת התשל״ג, עמ׳ 626; התשמ״א, עמי 780. ״  3 ק
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 תקנות מס עדך מוסף (קביעת סכום של מחזור עסקאותיו של עוסק)

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל׳׳ו—1975 !, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 נ ק ן ת  1. בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום של מחזור עסקאותיו של עוסק) תיקו
 (תיקון), התשל״ט—1979 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״1,000,000 לירות״

 יבוא ״200,000 שקלים״.

לה  2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981), ובלבד תחי
 שפעולה שנעשתה כדין בידי עוסק לפי התקנות העיקריות לפני פרסומן של תקנות אלה,

 יראוה כנעשתה כדין.

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

 ממלא מקום שר האוצר

 ל׳ בניסן התשמ״א (4 במאי 1981)
 (חמ 989—3)

 1 ס״ח הת«ל״1, «מ׳ 52; התשל״ט, «מ׳ 52.
; התש״ם, עמי 206. a s , 1 8 8 8  2 ק״ת התשל״ט, •

 תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות) (תיקון),

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 181ב ו־243 לפקודת מס הכנסה •י, אני מתקין תקנות
 אלה:

ה 1 נ ק ן ת קו  1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל״ב— תי
 21972, במקום ״של 50% מההוצאות העודפות״ יבוא ״בשיעור שלהלן מההוצאות העודפות:

 (1) 100% — אם הוא חבר בני אדם שבשנת המם היה מוסד ציבורי כמש־
 מעותו בסעיף 9(2) לפקודה, או שעיסוקו לא היה לשם קבלת רווחים או

 שכל הכנסתו היתד, פטורה ממם;

 (2) 50% — אם הוא חבר בני אדם אחר״.

לה  2. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1981 ואילך. . תחו

 כ״ב בניסן התשמ״א (26 באפריל 981!)
 (חמ 1396—3)

וסח חדש 6, עמי 120. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1448.

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר
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 צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קומת גמל

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  כהכנסה), ה

, ובאישור ועדה הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה י
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״קופת גמל״ — כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה;

 ״סכומים ששולמו למעביד מקופת גמל״ — לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים
 ושמקורם בתשלומי מעביד לקופת גמל וכן סכומים שהמעביד נהג בהם כאילו נתקבלו

 מהקופה והופקרו בה מחדש ותבע את ניכוים לפי סעיף 17(5) לפקודה.

 2. סכומים ששולמו למעביד מקופת גמל יהיו הכנסה לפי סעיף 164 לפקודה.

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 ח׳ באייר התשמ״א (12 במאי 1981)
 (חמ 1409—3)

ת סכומים ע י ב  ק
 ששולמו למעביד

ת גמל פ ו ק  מ
 כהכנסה

! ׳ מ וסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס״וו התשמ״א, ע ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

,  צו מס הכנסה (קביעת שיעוד תשלומי מקדמות בשנת מס)

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 179 לפקודת מס הכנסה / ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בכל אחד מהחדשים המפורטים להלן בטור א׳, ישלם כל נישום, על אף האמור
 בסעיף 175 לפקודה, סכום בשיעור המפורט להלן בטור ב׳ מסכום המקדמה שנקבע לו

 לתשלום באותה שנה או חלק ממנה לפי כל דין:
ר ב׳  טו

ר מסכום המקדמה  השיעו
 טור א׳

ש בשנת המס ד ו ח  ה

 מאי 8%
 יוני 8%
 יולי 9%
 אוגוסט 9%

 ספטמבר 10%
 אוקטובר 10%
 נובמבר 11%
 דצמבר 11%
 ינואר 12%
 פברואר 12%

 תשלום המקדמה
ת המס  בשנ

 2. תוקנה המקדמה בתוך שנת המס, יחושב סכום המקדמות ממועד התיקון כלהלו:
 יתרת סכום המקדמה המתוקנת תחולק בסכום כל יתרת האחוזים של המקדמות שנותרו

! י מ ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס״ח התשמ״א, ע נ י י מד נ  1• די

 חישוב שיעור
 המקדמת לאחר^

ה נ ו ק י  ת
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 עד תום השנה כאמור בסעיף 1, והסכום המתקבל יהווה הבסיס שממנו יחושבו שיעורי
 המקדמות הנותרים על פי סעיף 1.

ד ו ר ם א ר י ר ו  כ״ג בניסן התשמ״א (27 באפריל 1981) י
) •• שר האוצר 3 ־ 1 3 9  >״מ 7

 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור וסחר במוצרי העכורה)

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

ל סעיף 8 טו  1. סעיף 8 לצו .הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור וסחר במוצרי תעבורה), בי
 התשכ״ה—1965 2 (להלן — הצו העיקרי) — בטל.

ן סעיף 10  2. בסעיף 10(2) לצו העיקרי, בסופו יבוא ״ובאישור הרשות המוסמכת לייבוא במשרד תיקו
 התחבורה״.

ו א ד נ ם ל י י  י״דבאיירהתשמ״א (18 במאי 1981) ח
< שר התחבורה 3 ־ 7 1  >תמ 3

 1 ס״ח התשי״וו, עמ׳ 24; התשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1356; התשל״ח, עמי 1409; התשל״ט, עמ׳ 1720; התש״ם, עמ׳ 1621.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ברכב והשכרתו) (תיקון),

1981 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957-י, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ברכב והשכרתו), תיקון סעיף 1
 התשמ״א—1980 2 (להלן — הצו העיקרי), בהגדרת ״רשיון להסעת סיור״, במקום ״(3)״

 יבוא ״3״.

 2. האמור בסעיף 8 לצו העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 8
 ״(ב) לא יעביר אדם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה
 על רכב שניתן לגביו רשיון לפי הוראות צו זה, למעט העברת חזקה ברכב שלגביה

 ניתן לו רשיון, אלא באישור בכתב מאת המפקח.״

ן סעיף 20  3. בסעיף 20 לצו העיקרי — תיקו

 (1) במקום פסקה(5) בסעיף קטן(א) יבוא:

 ״(5) משרד נסיעות העוסק בהסעת תיירים יעסיק מומחה להסעת תיירים
 כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות

 להסעת תיירים), התשכ״ז—1967 י;״

 1 ס״ח זזתשי״ה, •עמי 24; ד,תשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 64.

 3 ק״ת התשכ״ז, עמי 2636.
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 (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא ״ואם הוא מפעיל הסעת סיור או הסעה מיוחדת
 באוטובוסים — יהיו לו 5 אוטובוסים לפחות״.

 4. בסעיף 23 לצו העיקרי, במקום ״בטופס שקבע המפקח״ יבוא ״בטופס שאפשר
 להשיגו במשרדי המפקח״.

 26. המבקש רשיון לפי סעיף 24 יצבע או ידביק על שתי דלתותיו
 הקדמיות של הרכב, במרכזן, סמל לפי הדוגמה והמידות כלהלן:

 ״סמי

 גובה — 20 ס״מ;
 רוחב — 50 ס״מ;

 הרקע — אדום;

1»̂  11111 *4 ־״«

 •חיקין סעיף 23

» סעיף 26 5. במקום סעיף 26 לצו העיקרי יבוא י. < ח  ה

 אם צבע הרכב הוא אדום או דומה לו, יועברו מסביב הסמל שוליים
 בצבע לבן ברוחב 10 מ״מ.״

 6. במקום סעיף 30 לצו העיקרי יבוא:

י . 30. לא יסיע אדם ולא יתיר לאחד להסיע ברכב שניתן לגביו רשיון י ע ס י ה ו פ י א  ״
ר להסעת סיור ברכב פרטי אלא לצורך הסעה כאמור בלבד." ° ס י ת ע ס  ה

 7. בסעיף 47 לצו העיקרי, במקום ״המפקח״ יבוא ״רשות הרישוי״.

 8. בסעיף 50 לצו העיקרי, בסופו יבוא ״ואולם אוטובוס שמספר מקומות הישיבה
 בו אינו עולה על ארבעה־ עשר ושביום פרסום צו זה היה לו רשיון בר־תוקף להסעת
 סיור לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור באוטובוס), התשל״ב—1972 4<

 רשאי המפקח לאשר המשך הפעלתו לפי צו זה בהסעת סיור באוטובוס פרטי בלבד•״

 9 בסעיף 53 לצו העיקרי —
 (1) האמור בו יסומן(א) ואחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה מיוחדת באוטובוס),

 התשל״ט—978! 5״ ;
 (2) בסופו יבוא •״(להלן בסעיף זה — הדינים המבוטלים)״;

 (3) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:
 ״(ב) כל רשיון שניתן לפי אחד מהדינים המבוטלים ושהיה לו תוקף ערב
 תחילתו של צו זה, יהיה בתוקף לתקופה של שנה מאותו יום ובמשך תקופה

 זו חייב בעל רשיון לקבל רשיון חדש לפי צו זה.״

ו א ד נ ם ל י י  ח
 שר התחבורה

 כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981)
 (תמ 365—3)

 )־,חלפת סעיף 30

ן סעיף 47 ו ק י  ת

 .תיקון סעיף 50

 ,תיקו! סעיף 53

ת מתשל״ב, עמ׳ 1780. ״  4 ק
 5 ק״ת וזתשלייט, עמ׳ 128.

ן התשמ״א, 9.6.1981 מ ס  ,1072 קובץ מתקנות• 4240, ז׳ ב



ן 9 8 ז - א ״ מ ש ת  תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 6), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70, 71 ו־76 לפקודת התעבורה י, אני מתקין תקנות
 אלה:

ן תקגד, 527 קו  1. בתקנה 527 לתקנות התעבורה, התשכ״א—21961 (להלן — התקנות העיקריות) — תי

 (1) בתקנת משנה (א), במקום פסקאות (3) ו־(4) יבוא:

 ״(3) הוא נהג כדין בישראל במונית כעיסוק עיקרי לפחות שמונה שנים
 מיום כ״ט באדר ב׳ התשי״ז (1 באפריל 1957), ובלבד שהתקופה האמורה

 תכלול, בכפוף למניעה מחמת כח עליון —

 (א) שלוש מתוך ארבע השנים שקדמו למועד הקובע;

 (ב) שנים עשר החדשים האחרונים שקדמו למועד •הקובע.

 ״עיסוק עיקרי״, לענין פרק זה — עבודה בפועל של המבקש בנהיגת מונית —
 אם, בין היתר, הוכח, להנחת דעתה של הרשות או של ועדת הערר שמונתה
 לפי תקנה 537, לפי הענין, כי המבקש לא עבד בתקופה האמורה בעבודה

 קבועה אחרת.״;

 >2) פסקאות (5) עד (7) לתקנת משנה (א) יסומנו (4) עד (6) כסדרן;

 (3) במקום פסקאות (8) ו־(9) לתקנת משנה (א) יבוא:

 ״(7) הפעלת מונית בידי המבקש אין בה, לדעת הרשות, כדי לפגוע בבטחון
 המדינה או בתקנת הציבור;

 (8) המבקש הוכיח להנחת דעתה של,הרשות העדר הרשעות — ואם הורשע.
 שמתקיימות בו הוראות תקנה 15ב(ב).״

 (4) בתקנת משנה (ב), אחרי ״לרשות״ יבוא ״או לועדת הערר שמונתה לפי
 תקנה 537״.

ה תקנו! 528 ק י  2. בתקנה 528 לתקנות העיקריות — ת

 (1) בתקנת משנה (א), בדישה, במקום ״על אף האמור בתקנה 527(א)(6), רשאית
ך יבוא ״הרשות תתן״, ובפסקה (2), במקום ״(א)(6)״ יבוא ״(א)(5)״.־, ת י  הרשות ל

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג) הוכח לרשות כי מונית שהבעלות בה הועברה לפי אישורה והמונית
 בבעלות שני בעלים במשותף אך נרשמה על שם אחד מהם בלבד, רשאית
 הרשות לאשר מתן רשיון למונית לבעל המונית שאינו רשום ברשיון המונית,
 אם הוא מקיים את כל ההוראות והתנאים שבתקנה 527, למעט תקנת משנה

 (א)(5).

 (ד) הוכח לרשות כי המבקש היה בעלים במשותף במונית, שהבעלות בה
 הועברה לפי אישור הרשות ועברה תקופה של חמש שנים לפחות מיום שחדל

נת ישראל, נוסח חדש 7, «מ׳ 173. י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשכ״א', «מ׳ 1425¡ התשל״ז, עמ׳ 2120, עמ׳ 2476א; התשל״ח, עמ׳ 702¡ התשל״ט, עמ׳ 1214¡ התש״ם,

 עמ׳ 730, «מ׳ 1260, עמ׳ 2114.
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 להיות רשום כבעלים משותף במונית, רשאית הרשות לאשר מתן רשיון
 למונית למבקש, אם הוא מקיים את כל ההוראות והתנאים שבתקנה 527,

 למעט תקנת משנה (א)(5).״

 במקום תקנה 529 לתקנות העיקריות יבוא:

 529. (א) הרשות תתן רשיון למונית לתאגיד אשר במועד הקובע
 נתקיימו בו כל אלה:

 (1) מטרתו העיקרית ועסקיו הם הפעלת שירותי מוניות;

 (2) לשירותו עומד אדם שיש לו זכות בתאגיד ואותו אדם
 הוא שיפעיל את המונית במסגרת התאגיד (להלן בתקנה זו —

 המפעיל);
 (3) המפעיל אינו רשום כמפעיל של מונית אחרת בתאגיד

 המבקש או בתאגיד אחר;
 (4) מספר המוניות הרשומות על שם התאגיד לא יעלה על

 מספר המפעילים העומדים לשירותו;

 (5) כל אחד מהמפעילים ממלא אחר כל ההוראות והתנאים
 שבתקנה 527, למעט תקנת משנה (א)(4) ו־(5) לגבי התאגיד

 המבקש בלבד.

 (ב) רשיון למונית שיינתן לפי תקנה זו יירשם על שם התאגיד
 ויצויין בו שמו של המפעיל ומיום ימתן הרשיון יראו את המפעיל כבעל

 מונית לענין תקנה 527(א)(5).

 (ג) לא תופעל מונית שניתן עליה רשיון לפי תקנה זו אלא על ידי
 נהג מונית שהוא חבר התאגיד.

 (ד) מפעיל שחדל להיות בעל זכות בתאגיד — יבוטל רשיון
 המונית" שבו הוא רשום כמפעיל, אלא אם אישרה הרשות רישום המונית
 האמורה על שם מפעיל אחר המקיים, להנחת דעתה, את כל התנאים לגבי

 מפעיל.״

ת תקנה 529 3. פ ל ח  ה

ת י נ  ״רשיון מו
ד י  לתאג

ית נ  ״רשיון מו
 לנכה או לבן

 משפחה של חייל
 שנספה במערכה

 4. במקום תקנה 529א לתקנות העיקריות יבוא:

 529א. (א) ״נכה״, לענין תקנה זו — נכה מלחמה כמשמעותו בחוק
, או בן משפחת  הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959 [נוסח משולב] 3
 של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו

 במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 י.

 (ב) הרשות תתן רשיון למונית לפי תקנה זו למבקש נכה אשר
 נתקיימו בו כל אלה:

 (1) במועד הקובע או במועד נוסף שקבעה הרשות כאמור
 בתקנת משנה (ד) הוא ממלא אחר כל ההוראות והתנאים

 שבתקנה 527, למעט תקנת משנה (א)(3);

ה נ ק  החלפת ת
 «52א

 3 פ״ח התשי״ט, עמי 276.
 4 י ס״ח התש״י, עמ׳ 162.
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 (2) אחוזי נכותו אינם פחותים מ־25, אולם בנסיבות מיוחדות
 שיירשמו, יכול שאחוזי נכותו יפחתו מ־25 ;

 (3) מחמת נכותו נבצר ממנו להמשיך בעבודה או בעיסוק
 שבהם עבד או עסק קודם הפגיעה שגרמה לנכותו ושיקומו

 בנהיגת מונית הוא השיקום העדיף לו;
 (4) שר הבטחון או מי שהוא הסמיכו לכך אישר בכתב
 את האמור בפסקאות (2) ו־(3) והמליץ ליתן למבקש רשיון

 למונית.

 (ג) לא יינתנו יותר ממאה רשיונות למוניות לפי תקנה זו.

 (ד) בקשות לפי תקנה זו יוגשו לאגף השיקום במשרד הבטחון
 במועד הקובע ובמועד נוסף שתקבע הרשות בהודעה ברשומות.

 (ה) . הוראות תקנה 533 יחולו על מבקשי רשיונות למוניות לפי
 תקנה זו, בשינויים המחוייבים.״

 5. י תקנות 529א1 ו־529ב לתקנות העיקריות — בטלות.

 6. בתקנה 530 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום הדישה לתקנת משנה (ב) ופסקה (1) יבוא:

 ״(ב) הרשות תתן רשיון למונית לפי תקנה זו למבקש נפגע אשד נתקיימו בו
 כל אלה:

 (1) במועד הקובע הוא ממלא אחר כל ההוראות והתנאים שבתקנה
 527, למעט תקנת משנה (א)(3);״

 (2) אחרי תקנת משגה (ג) יבוא:
 ״(ד) בקשות לפי תקנה זו יוגשו למוסד לביטוח לאומי במועד
 הקובע, והוראות תקנה 533 יחולו על מבקשי רשיונות למוניות

 לפי תקנה זו, בשינויים המחוייבים״.

5 3 ! . י נ ק ! ת  7. בתקנה 531 לתקנות העיקריות, במקום תקנות כשנה (א) עד (ג) יבוא: תיקו

 ״(א) ״עולה חדש״, לענין תקנה זו — מי שעלה לישראל לפי אשרת עולה או
, או מי שנכנס לישראל לפי אשרה  תעודת עולה לפי חוק השבות, התש״י—1950 5
 ורשיון לישיבת ארעי מסוג א1, כמשמעותם בתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד—
 61974, וטרם חלפו חמש שנים רצופות מיום עלייתו לישראל; אולם מי שלאחר
 תום תקופת זכאותו כאמור התבטלה אזרחותו הישראלית כאמור בסעיף 10 (ד) ו־(ה)
 לחוק האזרחות, התשי״ב—1952 י, או הצהיר על אי רצונו להיות אזרח ישראלי
 על פי סעיף 2(ג)(2) לחוק האמור ויצא את ישראל לאחר תום התקופה האמורה,

 יראוהו כתושב חוזר ולא יחולו עליו הוראות תקנה זו.

 (ב) הרשות תתן רשיון למונית לפי תקנה זו למבקש עולה חדש אשר נתקיימו
 בו כל אלה:

 5 ם״ח התש״י, עמי 159.
 6 ק״ת התשל״ד, עמי 1517.

 7 ס״ו1 התשי״ב, עמי 146

ת ו נ ק  ביטול ת
 529א1 ו־529ב

ה 530 נ ק ן ת קו  תי
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 (1) במועד הקובע, או במועד נוסף שקבעה הרשות כאמור בתקנת משנה (ד),
 הוא ממלא אחר כל ההוראות והתנאים שבתקנה 527, למעט תקנת משנה

 (א)(3);
 , (2) הוא עסק בנהיגת מונית לפחות חמש מתוך עשר השנים שקדמו

 למועד עלייתו לישראל;
 (3) השד לקליטת העלייה או מי שהוא הסמיכו לכך המליץ ליתן למבקש

 רשיון למונית.

 (ג) לא יינתנו יותר משמונים רשיונות למוניות לפי תקנה זו.״

 תקנה 531א לתקנות העיקריות — בטלה.

 במקום תקנה 532 לתקנות העיקריות יבוא:

.8 

.9 

ה 531א נ ק  ביטול ת

ת תקנה 532 פ ל ח  ה

בע 532. (א) המועד הקובע לענין תקנות אלה הוא יום י״ד באב התשמ״א  ״מועד קו

 (14 באוגוסט 1981).
 (ב) בקשה לרשיון מונית תוגש לרשות מיום פרסומן של תקנות

 אלה ולא יאוחר מהמועד הקובע.
 (ג) מבלי לפגוע באמור בהוראות תקנית 529א(ד) ו־531(ד), לא
 ייקבע מועד נוסף להגשת בקשות לפני תום שלוש שנים מן המועד הקובע

 לפי תקנת משנה (א).״

ה 537ג 10. בתקנה 537ג לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: ן תקנ קו  תי

 ״(א) ועדת הערר תבדוק ותדון בבקשות, בהשגות ובהתנגדויות שיוגשו או
 שיועברו אליה על־ ידי הרשות והיא רשאית לבדוק, בין היתר, אם נתמלאו
 במבקש כל ההוראות והתנאים לפי פרק זה ואת החלטת הרשות לגבי הבקשה

 ותודיע את החלטתה לרשות, למבקש, למשיג ולמתנגד, לפי הענין.״

ה 537ה 11. בתקנה 537ד,(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״תקנה 527(א)(1) ו־(5) עד (9)״ יבוא  תיקון תקנ

 ״תקנה 527, למעט תקנות משנה (א)(2) ו־(3)״.

ה 537י 12. בתקנה 537ו לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ד) — בטלה. נ ק ן ת קו  תי

ה נ ק ת ת פ ל ח  ה
 537ט

 13. במקום תקנח 537ט לתקנות העיקריות יבוא:

י 537ט. (א) הדיון והטיפול בבקשות ובהשגות שהיו תלויות ועומדות ב ע ראת מ  ״הו

 לפני ועדת הערר לפני המועד הקובע, ימשיכו בהם על פי התקנות
 הקודמות.

 (ב) דחתה הועדה בקשה או השגה כאמור בתקנת משנה (א)
 אחרי המועד הקובע, רשאי המבקש להגיש בקשה על פי תקנות אלה
 תוך שלושים יום מן היום שנשלחה אליו בדואר רשום הודעה על

 הדחייה.״

ה 543 14. בתקנה 543(ג) לתקנות העיקריות, המלים ״והוראות תקנה 15ב״ — יימחקו. נ ק ן ת  תיקו

ו א ד נ ם ל י י  ח
 שד התחבורה

 כ״ז באייר התשמ״א (31 במאי 1981)
 (חמ 83-י3)
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1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  תקנות דשות שדות התעופה (אגדות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז—1.977 1 (להלן —
 החוק), ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת י ר ד ג  1- 1. בתקנות אלה — ה

 ״בית המכס״ — בית המכס שבשדה תעופה;

 ״בית הנתיבות״ — בית נתיבות שבשדה תעופה;

 ״בעל כלי טיס״ — לרבות מחזיק כלי טיס מטעם הבעל או קברניטו;

 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה;

 ״המדד החדש״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום
 האחרון בחודש שקדם לאחד בחודש של החדשים אפריל, יולי, אוקטובר או ינואר,

 הכל לפי הענין;

 ״המדד הקודם״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום
 m כ״ד בטבת התשמ״א (31 בדצמבר 1980);

״ — רשות שדות התעופה; ת ו ש ר ה ״ " 

 ״השער החדש״ — שער החליפין היציג של הדולר ב־15 בחודש שקדם לאחד בחודש של

 כל חודש, החל ב־15 בחודש אפריל 1981, הכל לפי הענין;

 ״השער ביום התשלום״ — שער החליפין היציג של הדולר כפי שפורסם על־ידי בנק ישראל

 ביום התשלום;

 ״השער הקודם״ — שער החליפין של 8.50 שקלים לדולר;
 ״זמן המראה״ — הזמן שרשמה יחידת שירותי האויר של הרשות בשעת הינתקות כלי

 4 הטיס מהקרקע;
 ״זמן נחיתה״ — הזמן שרשמה יחידת שירותי האויר של הרשות בשעת נגיעת גלגלי כלי

 הטיס במסלול;

 ״טיסה פנים ארצית״ — טיסה שמקומות היציאה והיעד שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל;

 ״יממה״ — תקופה של 24 שעות המתחילה בחצות הלילה;

 ״משקל כלי טיס״ — משקל מרבי בקילוגרמים של כלי טיס שהותר להמראה;

 ״נוסע במעבר״ — נוסע שהגיע לשדה תעופה למעבר בלבד ועזב את שדה התעופה
 ^ באותו כלי טיס או בכלי טיס אחר, מבלי שיצא מבית הנתיבות באותו שדה תעופה;

 ״שדה תעופה״ — שדה תעופה המפורט בתוספת לחוק או המופעל על ידי הרשות.

ב ו ש י  2. (א) האגרות המפורטות בתקנות אלה ישולמו לרשות שדות התעופה כמפורט ״
 שיעור האגרות

 בתקנה זו.
 (ב) האגדות לפי תקנות 10,9,8,7,5,3 ו־11 ישולמו כשהן מוגדלות או מוקטנות,

 לפי העגין, בשיעור ההפרש שבין השער ביום התשלום לבין השער הקודם.

 1 ס״ח התשל״ז, עמי 182; התשל״ה, עמ׳ 45.
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 (ג) האגרות לפי תקנות 4 ו־6 ישולמו כשהן מוגדלות או מוקטנות, לפי העניז,
 בשיעור ההפרש שבין המדד החדש למדד הקודם; הגדלתן או הקטנתן כאמור, תיעשה

 באחד בחודש של החודשים אפריל, יולי, אוקטובר וינואר.

 (ד) האגרה לפי תקנה 12 תשולם כשהיא מוגדלת או מוקטנת, לפי הענין, בשיעור
 ההפרש שבין השער החדש לשער הקודם; הגדל תה או הקטנתה של האגרה כאמור, תיעשה ז

 באחד בכל חודש.

 3. בעל כלי טיס הבא מחוץ לישראל ישלם בעד נחיתת כלי טיס בשדה תעופה אגרת
 נחיתה לפי משקל כלי הטיס, כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים

ה אחר פ ו ע  בשדה ת
 בשדות התעופה
 אילת וירושלים

תה חי  אגרת נ
י כיס הבא  לכל
 מחוץ לישראל

 משקל כלי הטיס בק״ג

350 

62 

238 

42 

 עד 5,700
 מ־ 5,701, לכל 1,000 ק״ג נוספים

 או חלק מהם, תוספת של

 4. (א) בעל כלי טיס בטיסה פנים ארצית ישלם בעד נחיתת כלי הטיס בשדה תעופ
 אגרת נחיתה לפי משקל כלי הטיס, כמפורט להלן:

 משקל כלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים

ה ת י ח  אגרת נ
 פנים ארצית

 עד 1500 14.20

 מ־1,501 עד 3,000 40.80
 מעל 3,000, לכל 1,000 ק״ג נוספים

 או חלק מהם, תוספת של 9.40

 (ב) בעל כלי טיס ישלם בעד נחיתות כלי טיס במשך מבחן אחד או אימון אחד
 בהם לא שהה כלי הטיס על הקרקע אגרת נחיתה בשיעור שנקבע בתקנת משנה (א)

 כאילו ביצע נחיתה אחת בלבד.

 5. בעל כלי טיס הבא מחוץ לישראל פטור מתשלום אגרת חניה, אם חנה כלי המיס
 בשדה תעופה לא יותר משלוש שעות; חנה כלי הטיס זמן העולה על שלוש שעות בשדה
 תעופה, ישלם בעד חנייתו — מזמן נחיתתו ועד זמן המראתו — אגרת חניה ששיעורה
 רבע מאגרת הנחיתה המשתלמת לפי תקנה 3 לכל 24 שעות חניה או הלק מהן באותו

 שדה תעופה.

ה י נ  אגרת ח
א ב ס ה  לכלי טי
ל א ר ש י ץ ל ו ח  מ

 6. (א) בעל כלי טיס בטיסה פנים ארצית ישלם בעד חניית כלי טיס בשדה תעופה
 אגרת חניה שנתית לשנה המתחילה באחד באפריל, לפי משקל כלי הטיס, כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים

1098 
3567.50 

956.50 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 עד 1,500
 מ־ 1,501 עד 3,000

 מעל 3,000, לכל 1,000 ק״ג נוספים
 או חלק מהם, תוספת של

 אגרת חגיה לכלי
ה ס י פ  טיס ב

 פנימ ארצית
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 (ב) שהה כלי טיס פחות מ־12 חודש באותה שנה, ישלם בעליו בעד חניית כלי
 הטיס בישראל, את החלק ה־12 מאגרת החניה המשתלמת לפי תקנת משנה (א).

 (ג) שהה כלי הטיס בישראל פחות מ־ד ימים באותו חודש ישלם בעליו רבע
 מאגרת חניה המשתלמת בעד חודש כאמור בתקנת משנה (ב). לעניין זה יראו כלי טיס
 3 ׳השוהה בישראל פחות מ־ד ימים באותו חודש גם אם תקופת השהייה כאמור מסתיימת

 בחודש שלאחר החודש שבו הוחל במנינם.

. »גרי» סבייי1 7. (א) ע ס ו ל נ ו ש י צ פ  אגרת הסבלות כוללת תשלום בעד העברת ח

 (1) מכלי טיס לבית הנתיבות או לקרבתו או לבית המכס;

 (2) מבית הנתיבות או מקרבתו אל כלי טיס.

 (ב) בעל כלי טיס הנושא נוסעים או המיועד לשאת נוסעים, הבא מחוץ לישראל
 או היוצא אל מחוץ לישראל, ישלם בעד כל נוסע אגרת סבלות בשיעור של 26.20 שקלים
 ועוד 15.50 שקלים בעד כל נוסע בכלי טיס הממריא מנמל התעופה בן־גוריון היוצא אל

 מחוץ לישראל בין השעות 04.00—08.00 לפי שעון גריניץ׳.(.י1׳.1ו0.1).

 (ג) לא היו לנוסע חפצים, יהיה בעל כלי הטיס פטור מתשלום אגרת סבלות בעד
ו נוסע, אם הודיע על כך למנהל שדה התעופה בהודעה בכתב שנמסרה 48 שעות מראש. ת ו ^ 

ד אגרת משאית ע  8. בעל כלי טיס ישלם אגרת משאות בסך 2.30 שקלים לכל 10 ק״ג או חלק מהם ב
 כל אחד משירותים אלה:

 (1) פריקת משא מכלי טיס והעברתו לבית המכס או לבית הנתיבות;

 (2) העברת משא מבית המכס או מבית הנתיבות לכלי רכב שעל יד בית
 המכס או בית הנתיבות וטעינתו על כלי הרכב;

 (3) פריקת משא מכלי טיס והעברתו לכלי רכב שעל יד בית המכס או בית
 הנתיבות וטעינתו על כלי הרכב;

 : ־ (4) פריקת משא מכלי רכב שעל יד בית המכס או בית הנתיבות והעברתו
 לבית המכס או לבית הנתיבות;

 (5) העברת משא מבית המכס או מבית הנתיבות לכלי טיס וטעינתו על
 כלי הטיס;

 (6) פריקת משא מכלי רכב שעל יד בית המכס או בית הנתיבות, העברתו
 לכלי הטיס וטעינתו על כלי הטיס.

 9. בעל כלי טיס ישלם אגרה בסכום של 25.50 שקלים בעד כל נוסע הבא באותו כלי אגרת שירותי
ס לישראל. נוסע נכנס ^ | 

 10. בעל כלי טיס הבא מחוץ לישראל ישלם אגרת פיקוח אוירי לפי משקל כלי הטיס אגרת •יקית•
9 י י י  כמפורט להלן: א

 מאגרה בשקלים

425 

680 

1020 

1445 

י הטיס בק״ג י י כ ק ש  מ

 עד 100,000

 מ־100,001 עד 200,000

 מ־ 200,001 עד 300,000

 מעל 300,000
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י 11. (א) בעל כלי טיס אשר ביקש שירות ניקוי כלי טיס, ישלם בעד :הניקוי, לפי  שירית ניקו

 משקל כלי הטיס, כמפורט להלן:
 משקל כלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים

 עד 35,000 943 ;]
 מ־35,001 עד 45,000 1556
 מ־ 45,001 עד 75,000 1721
 מ־ 75,001 עד 115,000 1956

 מ־115,001 עד 150,000 2075
 מעל 150,000, לכל 1,000 ק״ג נוספים

 או חלק מהם, תוספת של 11

 (ב) בעל כלי טיס השוהה בשדה תעופה למעבר בלבד, ישלם בעד ניקוי כלי הטיס
 60% מהסכום הנקוב בתקנת משנה (א).

ע 12. (א) נוסע הממריא בכלי טיס משדה תעופה אילת או ירושלים אל מחוץ לישראל, 8 ו  אגרת נ
• ן ו ה  ישלם אגרת נוסע בסכום של 48 שקלים. נוסע הממריא מכל שדה תעופה אחר אל מ
" ו מ א  לישראל ישלם אגרת נוסע בסכום של 90 שקלים. לא שילם הנוסע את האגרה כ

 ישלמה בעל כלי הטיס.

 (ב) נוסע הממריא בכלי טיס משדה תעופה למצרים ישלם אגרת נוסע בסכום של
 70 שקלים. לא שילם נוסע את האגרה כאמור יש למה בעל כלי הטיס.

 (ג) בתקנה זו, ״נוסע״ — למעט מי שטרם מלאו לו שנתיים.

ת דיווח 13. לצורך חיוב בעל כלי טיס בתשלום האגרות שנקבעו בתקנות אלה ימציא בעל ב ו  ח

 כלי הטיס לרשות, בכתב, עד לשעה 09.00 בכל יום, את כל הפרטים המתייחסים לכלי
 הטיס, לטיסות, לנוסעים ולמטען שפקדו את שדה התעופה ביממה שקדמה לאותה שעה,׳!

 בלווית פרטים אחרים כפי שתדרוש הרשות מפעם לפעם.

ם 14. (א) תקנות 3 עד 10 לא יחולו על בעל כלי טיס כשנתקיים בכלי הטיס אחד  פטור מתשלו

 מאלה:
 (1) הוא אינו ממונע;

 (2) הוא משמש באופן קבוע וייחודי לשירות דיפלומטי של מדינת חוץ,
 לארגון האומות המאוחדות או סוכנויותיו המיוחדות, לארגון הצלב האדום או

«  למשטרת ישראל; ^

 (3) הוא משתתף בחיפושי הצלה.

 (ב) תקנה 3 לא תחול על בעל כלי טיס שאין בידו רשיון הפעלה שניתן לפי
 חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג—1963 ״, אם כלי הטיס אינו מופעל בטיסה מסחרית,
 הוא משמש את בעלו ובני משפחתו הסמוכים על שולחנו בלבד, ומשקלו אינו עולה על

 5,700 ק״ג.

 (ג) תקנות 3 ו־4 לא יחולו על בעל כלי טיס הנוחת נחיתת אונס בשדה התעופה
 שלא היה יעדו הסופי של כלי הטיס.

 2 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 104.
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 מועד תשלום
ת רו  האג

ר ב ד  הודעה ב
 טיסה פנים

 ארצית

 ביטול

ת  הוראה כללי

 תחילה

 (ד) תקנה 12 לא תחול על נוסע היוצא אל מחוץ לישראל שהוא דיפלומט של
 מדינת חוץ, עובד ארגון האומות המאוחדות או סוכנויותיו המיוחדות, ארגון הצלב האדום
 או משטרת ישראל, או המשתתף בחיפושי הצלה, היוצא אל מחוץ לישראל בכלי טיס
 שבעלו פטור מתשלום לפי פסקאות (2) ו־(3) לתקנת משנה (א), על בעלו של אותו כלי

 טיס ועל נוסע השוהה בשדה תעופה למעבר בלבד.

 15. (א) האגרות לפי תקנות 3 עד 11 ישולמו בידי בעל כלי הטיס לא יאוחר משלושים
 יום מתום התקופה שבגינה נתבעות האגרות.

 (ב) האגרה לפי תקנת 12 תשולם בידי הנוסע לא יאוחר מעת קבלת כרטיס
 העליה למטוס. בעל כלי הטיס ישלם את אגרת הנוסע בגין כל נוסע לרשות לא יאוחר מ־15
 יום מתום התקופה שבגינה נתבעה האגרה, בין אם הנוסע שילם את האגרה האמורה לידו

 ובין אם לאו.

 16. (א) בעל כלי טיס אשר לא שילם את האגרות בסכומים שנתבעו לפי תקנות
 3, 5, 7, 8, 9, 10 ו־11 במועד שנקבע בתקנות, ישלם בנוסף לאגרות ריבית בשיעור 18%
 לשנה מהמועד שנקבע בתקנות לתשלומן ועד ליום קבלת התשלום בפועל על ידי הרשות.
 (ב) בעל כלי טיס אשר לא שילם את האגרות לפי תקנות 4 ו־6, או לא שילם
 או לא העביר את האגרה לפי תקנה 12 במועד שנקבע בתקנות, ישלמן בתוספת ריבית
 בשיעור של 0.5% (חצי אחוז) לכל יממה של פגוד בתשלומן מהמועד שנקבע לתשלום

 בתקנות ועד לקבלת תשלומן בפועל על ידי הרשות.

 17. שר התחבורה רשאי להורות שטיסה משדה תעופה לשדה תעופה שקבע בהודעה,
 או טיסה לשדה תעופה משדה תעופה כאמור, יראוה כטיםה פנים ־ארצית לענין תקנות אלה.

— בטלות.  18. תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התש״ם—1980 3

 19. האגרות המפורטות בתקנות אלה תשולמגה במלואן גם אם מסיבות כלשהן יופנה
 כלי הטיס לשדה תעופה אחר.

 20. תוקפן של תקנות אלה, למעט תקנות 9 ו־10, ביום כ״ז באדר ב׳ התשמ״א (1
 באפריל 1981).

ו א ד נ  ח ? י ם ל
 שר התחבורה

 כ״ז באייר התשמ״א (31 במאי 1981)
 (ח« 128—3)

 3 ק״ת התש״ם, עמי 1266.

 צו הביטוח הלאומי(ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכד),

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 143 (ה)(5) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 / ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

רת הודעה , תמו ן צ י פ ב כ ש ח י  1. תשלום הניתן לעובד בשל אי־מתן הודעה מוקדמת על פיטורין, י
 על הפסד שכר לענין 143 (ה) לחוק, לתקופה שבעדה ניתן התשלום.

ץ ל כ א ר ש  י״ח באייר התשמ״א (22במאי 1981) י
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 7 8 מ 7 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; החשל״ב, עמ׳ 78.

קדמת על  מו
 פיטורים
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1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  תקנות נריאות העם (אשפה בבית־חולים) (תיקיו), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940!, אני מתקין תקנות
 אלה:

, בתקנת  תיקה תקני,3 1. בתקנה 3 לתקנות בריאות העם (אשפוז בבית־חולים), התשמ״א—1980 2
 משנה(ג), במקום ״המנהל״ יבוא ״מנהל בית החולים״.

ך מ ו ד ן ו ר  י״ט בניסן התשמ״א (23 באפריל 1981) ב
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 - ג 2 9 ° מ ח ) 

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1, עמי 2.

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת ע (תיקון), ה ג ע מ  היתד הפיקוח על ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 / אני
 קובע לאמור:

 תיקון סעיף 11 1. (א) במקום סעיף 11 להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 2 (להלן —
 ההיתר העיקרי), יבוא:

 ״עסקה בנייר 11. (א) מותר לתושב ישראל להנפיק, לקנות ולמכור נייר ערך
 ערך ישראלי ישראלי בעסקה שתושב חוץ צד לה, ובלבד שהתשלומים בקשר לעסקה

 ייעשו באמצעות סוחר מוסמך.

 (ב) מותר לתושב חוץ לקנות, בין בהנפקה ובין בדרך אחרת,
 ולמכור נייר ערך ישראלי, ובלבד שהתשלומים בקשר לעסקה ייעשו

 באמצעות סוחר מוסמך.״

 (ב) תחילתו של תיקון זה מיום תחילתו של ההיתר העיקרי.

 תיקון התוספת 2. בתוספת השלישית להיתר העיקרי, במקום ״קרוגראנד של דרום אפריקה״ יבוא ״כל
 השלישית 1

 עריכי מטבע הקרוגראנד של דרום אפריקה״.
ג י ר ׳ ס  ג׳ בסיוןהתשמ״א (5 ביוני 1981) י

 המפקח על מטבע חוץ

 1 ס״ח •התשל״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1006; התש״ם, עמ׳ 1941.

 1082 קובץ התקנות 4240, ז׳ בםיון התשמ״א, 9.6.1981
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