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ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת ן), ה  תקנות הסיוע המשפטי(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב—1972 •י, בהתייעצות
 עם שר האוצר ועם לשכת עורכי־הדין, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא:  1. במקום סעיף 4 לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג—1973 2
 ״4. הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה ובתוספת השניה ישתנו פעמיים בשנה

 באופן הבא:
 (1) בסעיף זה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה;
 (2) עלה המדד שנתפרסם לחודש ינואר של שנה פלונית לעומת המדד
 שנתפרסם לחודש ינואר 1979, יוגדלו הסכומים האמורים לפי שיעור עליית

 המדד, החל ביום 1 באפריל הקרוב;
 (3) עלה המדד שנתפרסם לחודש יולי של שנד, פלונית לעומת המדד שנת־
 פרסם לחודש ינואר 1979, יוגדלו הסכומים האמורים לפי שיעור עליית

 המדד, החל ביום 1 באוקטובר הקרוב;
 (4) הוראות פסקאות (1) ו־(2) לא יחולו על שכר שנקבע כאחוז מסכום

 פלוני;
 (5) סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל הקרוב;

 (6) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על שיעור
 עליית המדד לענין סעיף זה, וכן את.ןזסכומים המוגדלים בהתאם לכך.״

 2. תחילתן של תקנות אלה עם פרסום המדד לחודש יולי 1981.

 תיקון התוספת
 השנית

 מחילה

ם י ס ה נ ש  מ
 שד המשפטים

 ט״ו בסיון התשמ״א (17 ביוני 1981)
 (וזמ 237—3)

 1 ם״ח התשןי״ב, עמ׳ 95.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 2048.

ל מלאי) (תיקון)׳ ש  תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סייגימ לניכוי ג

ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א לחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ״ט—1969 י,
 ובאישור ועדת הכספים שלהכנסת, אני קובע לאמור:

 1. בתקנה 3 לתקנות עידוד התעשייה (מסים) (סייגים לניכוי בשל מלאי), התשל״ט—
— 21979 

 (1) בתקנת משנה (א), במקוט ״ו־1979״ יבוא ״1979 ו־1980׳׳־,
 (2) בתקנת משנה(ב), אחרי ״1979״ יבוא ״ו־1980״.

ם א ר י ד ו ר ר ו  י״ד בסיון התשמ״א (16 ביוני 1981) י
 (חמ 0-954 שר האוצר

 1 ס״ת התשיכ״ט, עמ׳ 2312.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1354 ו־1566. .

 תיקון תקנה 3

 1196 קובץ התקנות 4250, ז׳ בתמוז התשמ״א, 9.7.1981



ו 9 8 1 - א ״ מ ש ת  תקנות הספנות (ימאים) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הספנות (ימאים), התשל״ג—1973 ובהתייעצות
 עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הספנות (ימאים), התשל״ו—1976 ־ (להלן - התקנות העיקריות), ״׳?ין ״קני,!
 לאחר הגדרת ״מסע בינלאומי״ יבוא:

 ״״המנהל״ — מנחל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהמנהל אצל לו
 מסמכותו;

 ״שמן״ — שמן אדמה גלמי;
 ״מכלית״ — מכלית •המצוידת במערכת רחצה בשמן גלמי למכלי מטען תוך כדי פריקתו

 של השמן.:״

2 0 > ד נ ק ז י1 י ק '  2. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה(9) יבוא: ת
 ״(10) קצין בקרת מטען (במכלית) — מי שהוסמך לתפקיד על ידי המנהל

 והתמנה למלאו בידי הקברניט או החובל הראשון של ׳המכלית.״

2 ־ 1 י נ ק ו ת י ק י  3. בתקנה 21 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה(3) יבוא: ת

 ״(4) במכלית — קצין בקרת מטען.״

2 2 ' י נ ק ז ת י ק י  4. בתקנה 22 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ו) יבוא: ת
 ״(ז) לא ישמש אדם במכלית בתפקיד קצין בקרת מטען במכלית אלא אם
 הוא בעל תעודת הסמכה של חובל או קצין מכונות •ולאחר תאריך הסמכתו

 כחובל או קצין מכונות, שירת שנה במכלית ועסק בפועל בפריקת שמן.״

׳ יבוא•י י״"??*"" ת י י ג י א ה ג ב מ ס ה !  5. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בסוף פרק א׳ דרגיז ה
 ״מחלקת סיפון ומכונה, — מכלית

ר «׳ , טור ב׳  טו

 (א) קצין בקרת מטען במכלית (1) בעל תעודת •הסמכה של חובל או
 קצין מכונות;

 (2) לאחר שהוסמך כחובל או כקצין
 מכונות שירת שנה, במכלית ועסק

 בפריקת שמן בפועל;
 (3) עבר בהצלחה התמחות ובחינות

 לקצין בקרת מטען במכלית.״

ו א ד נ ם ל י י  י״דבאייר התשמ״א (18 במאי 1981) ח
 (חמ 3-726) שר התחבורה

 1 ס״ת התשל״ג, עמ׳ 329.
 2 ק״ת התשל״ו, עט׳ 1542¡ התשןי״ט, «מ׳ 411.

 קובץ התקנות 4250, ז׳ בתמוז התשמ״א, 9.7.1981 1197



1981 - א ״ מ ש ת , ה ( ן ל)(תיקו  תקנות רשות השידור (גמו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965 •נ,
 ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

 1. האמור בתקנה 4 לתקנות רשות השידור (גמול), התשל״ח—1978 ־, יסומן (א)
 ואחריו יבוא:

 ״(ב) יושב ראש פעיל של רשות השידור, זכאי, כשהוא ממלא את תפקידו
 בהיקף של חצי משרה, לגמול השווה לחצי משכורת של פרופסור מן המבין
 ו־5% מהמשכורת לכיסוי זכויות סוציאליות, ותוספת תפקיד באוניברסיטה

 העברית בירושלים, ללא התנאים והזכויות הנלווים למשכורת כאמור.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981).

ן ד. מ ר ו ל ו ב  י״ט בסיון התשמ״א (22 ביוני 1981) ז
ז שר החינוך והתרבות ־־3 4 4  >חמ 9

 1 ס״וז התשכ׳׳ה, עמ׳ 106; התשמ״א, עמי 78.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1178.

ט דמי גיטוח) ו ל ש ת בדבר ת וחדו  תקנות הביטוח הלאומי(הודאות מי

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 !, אני מתקין׳ תקנות אלה:

 1. בתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל״א-
 1971 ־, בתקנה 1, במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) עובד שמעבידו אינו תושב ישראל, אם מתקיים אחד מאלה:
 (א) מקום מגוריו של המעביד אינו בישראל ואין לו בישראל מען למסירת

 מסמכים משפטיים;
 (ב) המעביד הוא ארגון בינלאומי הנהנה מחסינות מכוח אמנה בינלאומית

 שישראל צד לה.״

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

 י״ב בכסלו התשמ״א (20 בנובמבר 1980) י ש ר א ל כ ־׳ו
 גחמ 0-912 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשלו״א, עמ׳ 1458.

 1198 קובץ התקנות 4250, ז׳ בתמוז התשמ׳׳א, 9.7.1981



1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  צו העיריות (הקמת תאגידים) (וניקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 233 ו־249 לפקודת העיריות!, אני מצווה לאמור:

 1. אחרי סעיף 7 לצו העיריות (הקמת תאגידים), התש״ם—21980, יבוא:
 ״הגדרת 8. בצו זה, ״שר הפנים״ — לרבות מי שהוא הסמיך.״

ר ג ו ף ב ס ו  י״א בניסן התשמ״א (15 באפריל 1981) י
) שר הפגים t 3 " ״ m 0 9 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1087.

י מועצת הזיתים (ייצור ושיווק) (היטלים) (תיקון מסי 2), ל ל * 

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 2, 36, 37, 38 ו־39 לחוק מועצת הפירות (ייצור
 ושיווק), •התשל״ג—1973 י, ובהתאם לצו מועצת הפירות (הקמת מועצת הזיתים),

 התשל״ז—21976, קובעת מועצת הזיתים כללים אלת:

 1. בסעיף 3 לכללי מועצת הזיתים (ייצור ושיווק) (היטלים), התש״ם—31980, במקום תיקו! סעיף 3
 ״35 שקלים״ יבוא ״70 שקלים״ ובמקום ״15 שקלים״ יבוא ״30 שקלים״.

 2. תחילתם של כללים אלו ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981). תחילי•

ם י י ן ח ק ב ח צ  י
 יושב ראש מועצת הזיתים

 אני מסכים.
ר ו ד ם א ר י ר ו  י

 שר האוצר

 נתאשר.
 י׳ באייר התשמ״א (14 במאי 1981)

 (חמ, 157—3)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שד החקלאות

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 310.
 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1006.
 3 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2393.

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  חוק עזר לרשות הניקוז גשוד(שמירה על רשת ניקוז), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח—
 1957 *, מתקינה דשות הניקוז בשור חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר: זה — הגדרות

 ״הרשות״ — דשות הניקוז בשור או מי שהיא מינתה לענין ביצוע חוק עזר זה;
 ״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועה וכל מיתקן אחר השייך

 למערכת הניקוז שבתחום הרשות;
 ״הנציב״ — נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, התשי״ט—959! 2,

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 4.
 2 ס״ח התשי״ט, •עמ׳ 266.

 קובץ התקנות 4250, ז׳ בתמוז התשמ״א, 9.7.1981 1199



 2. לא יקים אדם מבנה •ולא יתקין מיתקן ברשת ניקוז, לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא
 יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי־חיים, לא יעבור בד, ולא יניח לאחר לעשות פעולות

 כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי היתר מאת הנציב.

 3. לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום
 או להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר

 מאת הנציב.

 4. לא ,יוציא אדם עפר, צרורות נחל, או חומר אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר
 לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב.

 5. לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול
 להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל הומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות

 פעולה כאמור, אלא •בהסכמת הרשות.

 6. אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את
 הנזק.

 ם ד א  7. (א) הרשות רשאית לדרוש בהודעה בכתב מ
 (!) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת ניקוז;
 (2) החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות

 האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
 העבודה שקבעה אותם ׳הרשות, •וכן התקופה שבה יש •לסלק את המכשול או •לבצע' את

 העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 8. (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיף 6 — יין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 •ובין אם לאו — ולהיכנס לשם
 כך בשעות •היום לכל מקום; סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית
 היא לגבות מאדם החייב בסילוק •המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או

 הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף
 סמכותה לפי סעיף קטן(א) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 1000 שקלים, ובמקרה של
 עבירה נמשכת — קנם נוסף 40 שקלים לכל יום שבו נמשכת •העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת •הרשות או אחרי הרשעתו.

 איפור בניה,
 עליה ומעבר

 איסור הטלת
 חומר או הזרמתו

 איסור הוצאת
 חמרים

 איפור החזקת
 המרים

 נזק לרשת ניקוז

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 *וגשין

ן מ נ ז ו הם ר  אברי
 יושב ראש רשות ניקוז בשור

 נתאשר.
 י״ד בסיון התשמ״א (16 ביוני 1981)

 (חפ 836—3)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 1200 קובץ התקנות 4250, ז׳ בתמוז התשמ״א, 9.7.1981



 כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (אגרת שירותים) (מס׳ 2),

1 9 8 ו - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3(6) ו־(7), 50א, 70 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף
 הלול (ייצור, ושיווק), התשכי׳ד—11963 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של

 הכנסת, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1. בכללים אלה -
 ״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

 ״קבלן מורשה״ — קבלן מורשה על פי ׳הוראות סעיפים 3 ו־4 לכללי המועצה לענף הלול
;  (הסדרת ייצור ושיווק)(מם׳ 2), התשכ״ה—1968 2

 ״ק״ג״ — משקל חי במשמע;
 ״תקציב המועצה״ — ׳תקציב על פי סעיף 59 לחוק.

 2. נקבעת בזה אגרה בעד מתן שירותים כאמור בסעיף 3(6) ו־(7) לחוק, בשיעור של: אגדת שירותים

 (1) 7 אגורות חדשות לכל ק״ג של תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברברים
 ׳ומולידים הנרכש מאת קבלן מורשה לשיווק בשוק המקומי;

 (2) 10 אגורות חדשות לכל ק״ג של תרנגולי הודו הנרכש מאת קבלן מורשה
 לשיווק •בשוק המקומי;

 (3) 3.5 אגורות חדשות לכל ק״ג של תרנגולים, ברברים, ברווזים ומולידים
 הנרכש מאת קבלן מורשה לשיווק בחוץ־לארץ.

 3. (א) קבלן מורשה יגבה את האגרה לפי סעיף 2 ממי שרוכש את העופות ממנו, תשלום וגביה

 (ב) קבלן מורישה ישלם למועצה מדי חודש בחדשו את סכום האגרות שהוא חייב
 לגבות כאמור לגבי החודש החולף.

 (ג) המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה את סכום
 האגרות שהקבלן המורשה חייב לגבות על פי כללים אלה.

 (ד) סכומי האגרות לפי סעיף 2 יהוו חלק מתקציב המועצה.

 4. קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדויק בכל הנוגע לאגרה רישום
 שלפי׳ סעיף 2, כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.

 5. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של כל דין אחר. שמירת דינים

 6. המועצה מאצילה בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים אלה. אצילת סמכויות

 7. תחילתם של כללים אלה ביום כ״ב בחשו! התשמ״א (1 בנובמבר 1980). תחילה.

 8. כללי המועצה לענף הלול (אגרת שירותים), התשמ״א—31981 — בטלים מיום ביטול
 תחילתם של כללים אלה.

ן ד ר ן י  גתאשר. ד
 י״ד בםיון התשמ״א (16 ביוני 1981) יושב ראש המועצה לענף הלול

 (חמ 1228—3)

ת ן פ ו ע ד ן ג ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאיות שר! התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 12! התשל״ה, 8מ׳ 74.
 2 ק״ת׳התשכ״ח, עמ׳ 1862.
 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 414.
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ו 9 8 ז - א ״ מ ש ת  הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, ה

 בהתאם לסעיף 3 להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הצמדה לשהר
 הממוצע), התשמ׳׳א—1981 •נ, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981) יהיו שיעורי שכר היסוד
 ותוספת הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

 שכר יפוד
 ותוספת ותק

 שיפוטי

 תוספת ותק
 שיפוטי(בעד
 כל שנת ותק)

 (בשקלים)

163 
148 
130 
115 
97 
82 

143 
125 
110 
97 

82 

148 
130 

110 

110 
97 
82 

115 
97 
82 

115 
97 
82 

 שכר יסוד
 (בשקלים)

20970 
18290 
13730 
12040 
9470 
7780 

17860 
13340 
11580 
9190 

7780 

18290 
15510 

13730 

10770 
9470 
7780 

12040 
9470 
7780 

12040 
9470 
7780 

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

 קובץ התקנות 4250, ז׳ בתמוז התשט״א, 9.7.1981

 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 הדין 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 מדיהב —
 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

 כ״ד באדר ב׳ התשמ״א (30 במרס 1981)
 (וומ 628—3)

 1 ק״ת התשמ״א, עט׳
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