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ו 9 8 ו - ב ״ מ ש ת ת רמת הגולן(הליכי משפט) (הוראות מעכו), ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רמת הגולן, התשמ״ב—11981 (להלן — החוק),
 ובהתייעצות עש שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלד, —

 ״הצו״ — צו בדבר בתי משפט (רמת הגולן) (מס׳ 273), התשל״ג—1972, שהוציא מפקד
 כוחות צה״ל באיזור רמת הגולן.

 ״בית המשפט״ ו״בית המשפט לערעורים״ — כמשמעותם בצו.

 2. היה ענין אזרחי או פלילי תלוי ועומד לפגי תחילת החוק בבית המשפט, ידון בו
, והוא רשאי לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט.  בית משפט השלום במסעדה 2

 3. היה ערעור על פסק הדין של בית משפט תלוי ועומד לפני תחילת החוק בבית
 המשפט לערעורים ידון בו בית המשפט המחוזי בנצרת, והוא רשאי לדון בו מן השלב

 שאליו הגיע בית המשפט לערעורים.

 המשך הליכים
 בבית. משפט

 השלום במסעדה

 המשך הליכי
 וערעור

 4. (א) פסק דין שנתן בית המשפט לפני תחילת החוק, וטרם חלף המועד שנקבע
 בצו להגשת ערעור, ניתן לערעור בתוך המועד האמור בפני בית המשפט המחוזי בנצרת.

 (ב) פסק דין שנתן בית משפט השלום במסעדה בענין כאמור בסעיף 2 ניתן
 לערעור בפני בית המשפט המחוזי בנצרת.

 (ג) דין ערעורים כאמור בסעיף זה, לכל דבר וענין, כדין ערעורים על פסק דין
 של בית משפט שלום.

 5. (א) פסק דין אזרחי שנתנו בית המשפט או בית המשפט לערעורים לפני תחילת
 ההוק ניתן להוצאה לפועל כפסק דין של בית משפם בישראל.

 (ב) פסק דין פלילי שנתנו בית המשפט או בית המשפט לערעורים לפני תחילת
 החוק ניתן לביצוע כפסק דין של בית משפט בישראל.

ע פסק דין ו צ י  ג

 6. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להורות על סגירת תיק חקירה ועל עיכוב הליכים
 במשפט שטרם הוכרע בו הדין, יקשר לעבירה שנעברה בשטח רמת הגולן ערב תהילתו
 של ההוק או הוא סבור שאין בחקירה או במשפט ענין ציבורי, או שלא נמצאו ראיות

 מספיקות.

 7. (א) מי שערב תהילתו של החוק נשא בעונש מאסר שגזר עליו בית המשפט או
 בית המשפט לערעורים, דינו לענין תקופת מאסרו ולענין חנינה כדין מי שבית משפט

 בישראל גזר עליו מאסר.

 (ב) מי שערב תהילתו של ההוק נשא בעונש מאסר שגזר עליו בית משפט צבאי
 שכונן לפי צו בדבר הוראות בטחון, ד,ת.ש״ל~־1970, שהוציא מפקד כוחות צה״ל באיזור

ב הליכים כו  עי

 מאסר קודם

 1 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 9.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 363.
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 רמת הגולן, דינו לענין תקופת מאסרו ולעגין הנינה כדין מי שבית משפט צבאי בישראל
 גזר עליו מאסר.

 8. תחילתן של תקנות אלה ביום תהילת החוק. י״׳יייי

ג ר ו ף ב ס ו  ב״ ו בכסלו התשמ״ב (22 בדצמבר 1981) י
 שר הפנים

ו 9 8 ז - ג ״ מ ש ת  צו בתי המשפט (הקמת גתי משמט שלום) (תיקון)/ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 י, אני מצווה
 לאמור:

ו סעיף 2  1. בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), התש״ך—1960 ״, אחרי תיקי
 ״כפר סבא״ יבוא ״מסעדה״ ואחרי ״צפת״ יבוא ״קצרין״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ח בכסלו התשמ״ב (14 בדצמבר 1981). תחיית

ם י ס ה נ ש  כ״הבכסלוהתשמ״ב (21בדצמבר 1981) מ
) שר המשפטים 3 ־־ 5 4 4 : מ ח ) 

 1 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 148.
 2 ק״ת התש״ך, עמי 664; התש״ם, עמ׳ 776.

1981 - ג ״ מ ש ת , ה ( ן ם ומכירתם) (תיקו לי ת הזרעים (גידול שתי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הזרעים, התשט״ז—1956 י, אני מתקין תקנות
 אלה:

ה 2 נ ק ן ת קו  1. האמור בתקנה 2 לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), התש״ם— תי
 21980, יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) שתילים שגודלו במשתלה שלא ניתן בעדה רשיון לפי תקנה 1(2),
 ניתן למכרם עד יום ט׳ בסיון התשמ״ב (31 במאי 1982).״

ך י ל ר  י״ א בכסלו התשמ׳׳ב (7 בדצמבר 1981) שמחה, א
) שר החקלאות 3 ־ 1 ד 3 מ ח י  י

, ׳עמי 97; התשכ״ה, עמי 55.  1 ס״ה התשט״ז
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1404, 1996.
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 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 5), התשמ״ג—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז—1956 י, אני מצווה לאמור:

ת 1. בצו זה — ו ר ד ג  ה

 ״פקדוך׳ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 500,000 שקלים, אשר עברו
 לפחות שלוש שנים ושבוע מיום כל הפקדה;

 ״תכנית״ — תכנית של אחד הבנקים המפורטים להלן אשר תנאיה נקבעו בתקנות עידוד
 החסכון (תכניות חסכון ״צמח־ דולר״), התשמ״ב—1981. •י; או בתקנות עידוד החסכון

 (תכניות חסכון ״דולר — מדד״), התשמ״ב—1981 *:

 1. בנק לאומי לישראל בע״מ
 2. בנק הפועלים בע״פ5

 3. בנק איגוד לישראל בע״מ
 4. בנק ערבי—ישראלי בע״מ

 5. בנק עליה—לאומי בע״מ
 6. בנק אמריקאי ישראלי בע״מ

 7. , בנק קונטיננטל בע״מ
 8. בנק עין חי בע״מ
 9. בנק מסד בע״מ

 10. בנק דיסקונט לישראל בע״מ
 11. בנק בדקלים דיםקונט בע״מ
 12. בנק המזרחי המאוחד בע׳ימ

 13. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ
 14. בנק פועלי אגודת ישראל בע״מ

 15. בנק אוצר החייל בע״מ
 16. בנק הדואר

 17. בנק יהב לעובדי המדינה בע״מ
 18. בנק צפון אמריקה בע״מ

 19. קופת אשראי וחסכון פ״ת, אגודה הדדית בע״מ
 20. קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון

 בנתניה, אגודה שיתופית בע״מ
 21. בנק כללי לישראל בע״מ.

ס 2. הריבית, הפרשי השער והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממם מ מ ר ו ט  פ

 הכנסה.

 תחילי. 3. תהילתו של צו זה ביום כ״ח בתשרי התשמ״ב (26 באוקטובר 1981).

 כ״ז בחשון התשמ״ב (24 בנובמבר 1981)
 >חמ 125—3)

, עמי 52¡ התשל״ו, עמ׳ 159.  1 ס״ת התשט״ז
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 303.
 3 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 305.

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות) (מס׳ 2),

1981 - ג ״ מ ש ת  ה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ה—957! נ
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה _ מגירות

 ״סיגריות״ — סיגריות מתוצרת הארץ המפורטות בטור א׳ לתוספת, בחפיסות בנות 20
 סיגריות; ,

 ״המחיר היציב״ — המחיר המרבי ביום ט״ו באלול התשמ״א (14 בספטמבר 1981).

 2. המחיר המרבי לסיגריות הוא כמפורט בטור ב׳ לתוספת, ובלבד שלא ימכור אדם מחיר מ
 סיגריות במחיר העולה על המחיר הנקוב על חבק חפיסת הסיגריות, אם אותו מחיר הוא
 ,נמוך מהמחיר המרבי, ובא־ן הבק על החפיסה או אם המחיר אינו נקוב — לא ימכור

 אדם את הסיגריות במחיר העולה על המחיר היציב.

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות), התשמ״ב—21981 — בטל. ביטול

ה ל י ח  תחילתו של צו זה ביום י״ד בכסלו התשמ״ב (10 בדצמבר 1981). ת

 תוספת

 (סעיפים 1 ו־2)

 המתיר לצרכן בשקלים
ל מע״מ ל ו  ב

ר א׳  טו

ת ו גרי ג הסי  סו

 מזרחיות
 סילון 1.50
 מרום 1.70
 דובק 10 2.40
 דובק פילטר, אסקוט 3.30
 רויאל, פולריס 4.30

 ףירג׳יכיה
 נלסון 4.30
 נובלס פילטר 5.00
 טיים, אירופה, שרתון, גלסון פילטר, טיים מנטול 5.40
 קפיטול, סמייל 5.50
 ברודוויי 100, טיים 100 6.50
 ברודוויי 80 6.20
 מונטנה 6.70

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

 י״ג בכסלו התשמ״ב (9 בדצמבר 1981)
 (וומ 455—3)

 1 ס״ת התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 355.
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י בתמיסות) מ מ ם לשוקולד ע י י מל  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסי
מ ״ב - 1981 ש ת ׳ 3), ה ס ן מ  (תיקו

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—957! !
 אני מצווה לאמור:

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

 ״תוספת
 (סעיף 2)

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 המחיר לחפיסה בשקלים במכירה —

נאי לצרכן  לקמעו
ל מע״מ ל ו  ללא מע״מ כ

ר ב׳  טו

 משקל החפיסה
 בגרמים

ר א׳  טו

 המצרר

 שוקולד חלב 50 3.51 4.41
 שוקולד חלב 100 6.70 8.40

 שוקולד חלב 200 13.11 16.38
 שוקולד מריר 50 4.08 5.11
 שוקולד מריר 100 7.76 9.67

 שוקולד מריר 200 15.07 18.91״

ה 2. תחילתו של צו זה ביום י״א בכסלו התשמ״ב (7 בדצמבר 1981). ל י ח  ת

ן פ ת ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 י״א בכסלו התשמ״ב (7 בדצמבר 1981)
 (חמ 1248—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1178; התשמ״ב, עמי 171 ו״322.

 הודעת המיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי),

׳ג-1981 ן  התשמ׳
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה
 לטיפול רפואי), התשכ״ח—11968 (להלן — הצו) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

פ 1. מיום א׳ בחשון התשמ״ב (29 באוקטובר .1981) נוסחו של סעיף 8(א) לצו הוא כך: ו י ה ת י ד ג  ה

ה י , , , ד ג  א

 ״(א) בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 346 שקלים.״

ך מ ו ד ן ו ר  א׳ בכסלו התשמ״ב (27 בנובמבר 1981) ב
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 _ 1 8 מ 6 ח ) 
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 כללי רשות הנמלים (נוהל לישיבות ולדיונים) (תיקון), התשמ״ב-1981

 בתוקף סמכויותיה לפי סעיפים 15 ו־22 לחוק רשות הנמלים, התשכ״א—11961-׳
 מתקינה רשות הנמלים כללים אלה:

ה סעיף 1! ק י  1. האמור בסעיף 11 לכללי רשות הנמלים (נוהל לישיבות ולדיונים), התשל׳׳ה—1974 2 ת
 (להלן — הכללים העיקריים) יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) (1) ראה היושב ראש צורך בקבלת החלטה דחופה של הרשות, יסמיך את
 מנהל הרשות לפנות אל חברי הרשות טלפונית או בכתב ולבקש עמדתם

 בעל־ פה או בכתב להצעת ההחלטה.

 (2) תשובותיהם של חברי הרשות לרבות אלה שהודיעו על הימנעותם יירשמו
 בפרוטוקול שייחתם ביד מנהל הרשות והיושב ראש ודינן בהצבעה בישיבה

 לפי סעיף קטן (א).

 (3) היושב ראש ידווח לרשות בישיבתה הקרובה על קיום המישאל ותוצאו־
 תיו; הפרוטוקול שנערך לפי פסקה (2) יהווה פרוטוקול נפרד ויסומן בהתאם

 Q לכך, והוראות סעיף 13 יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.״

 2. אחרי סעיף 20 לכללים העיקריים יבוא: הוספת סעיף 20א

 ״החלטי. של* 20א. (א) ראה יושב ראש הועדה צורך בקבלת החלטה דחופה של
 בישיבה , , > ,

 הועדה, יסמיך את מנהל הרשות או את מי שקבע מנהל הרשות לפנות אל
 חברי הועדה טלפונית או בכתב ולבקש עמדתם בעל־פה או בכתב להצעת

 ההחלטה.
 (ב) תשובותיהם של חברי הועדה לרבות אלה שהודיעו על הימנ
 עותם יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי מנהל הרשות או מי שיקבע כאמור

 ויושב ראש הועדה ודינן בהצבעה בישיבה לפי סעיף 20.
 (ג) יושב ראש הועדה ידווח לועדה בישיבתה הקרוב־ על קיום
 המישאל ותוצאותיו; הפרוטוקול שנערך לפי סעיף קטן (ב) יהווה פרוטו־
 קול נפרד ויסומן בהתאם לכך, והוראות סעיף 21 יחולו בשינויים המהוייבים

 לפי הענין.״

ף ק ו  3. החלטות שקיבלו הרשות או ועדה מועדותיה שלא בישיבה, יראו אותן כאילו נתקבלו קיום ת
 לפי כללים אלה,

ן נ י י ק ב  נתאשר. צ
 ד׳ בכסלו התשמ״ב (30 בנובמבר 1981) יושב ראש רשות הנמלים

 וחמי 1226—3)

ו פ ד ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 145; התשל״ט, עמי 14.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 505.

ו התשמ״ב, 23,12.1981 367 ת 4297, כ״ז בכסל ו נ ק ת  קובץ ה
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