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ה (הגדלת סכום המילווה), התשמ״ב-1982 נ י  צו מילווה המד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק מילויה המדינה, התשל״ט—1979ג (להלן —
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. הסכום אשר הממשלה מורשית ללוות בשם המדינה על פי החוק מוגדל בזה לסכום
 כולל של 25,000 מיליון שקלים.

 הגדלת סכום
 המילווה

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 ב״ח באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
 (המ 1332—3)

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112; התשמ״א, עמ׳

 צו הכניע;.־ לישראל (תחימת גבול) (תיקון), התשמ׳׳ב--1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב—•1952 אני מצווה
 לאמור:

, אחרי פסקה (16)  1. בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל (תחמת גבול), התשל״ד—1974 2
 יבוא:

 ״(17) מעבר רפיח;

 (18) מעבד ניצנה;

 (19) מעבר נטפים; *׳.

 (20) מעבר טבה״.

 תיקון סעיף 1

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ו׳ באייר התשמ״ב (29 באפריל 1982)
 (וזמ 11-10—3)

 ( סייח התשי״ב, עמי 354; התשכ״ו, עמי 52.
 2 ק״ת התשל״ד, עמי 956; עמי 1681; התשמ״ב, עמי 383.

ת חיילים)(תיקון), החשמ״ג-1982 ע ס ה  צו הפיקזוז על מצרכים ושירותים (

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 8, 12, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים
, אני מצווה  ושירותים, התשי״ה—1957 י, ולפי סעיפים 70 ו־71 לפקודת התעבורה2

 לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת חיילים), התש״ם—1980 3
 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״בתוספת הראשונה״ יבוא ״בתוספת״.

 1 ס״ח התשי״זז, עמי 24.
ת ישראל, נוסת חדש 7, עמי 173. נ י  2 דיני מד

 3 ק״ת התש״ם, עמי 1633; התשמ״א, עמי 9.

 תיקון סעיף 2

ת 2. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא: פ ס ו ת  החלפת ״
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ת פ ס ו ת " 
 (סעיף 2)

 כל קו של מפעיל השירות שמספרו לפי רשיון הקו מורכב משלוש ספרות לפחות,
 למעט קווים אלה:

 מספר הקו מוצאו ויעדו

 390 תל־אביב — אילת, ישיר
 393 תל־אביב — אילת, דרך גדרה
 394 תל־אביב — אילת, דרך גדרה

 444 ירושלים — אילת
 901 תל־אביב — חיפה, ישיר

 971 תל-אביב — נהריה
 981 תל־ אביב — צפת
 990 אילת — אופירה

 991 אילת — חיפה״

 כ״ד באדר התשמ״ב (19 במרס 1982) ח י י ם ק ו ר פ ו
) שר התחבורה 3 ־ 1 1 9  >חמ 9

ת מחירים והודעה על א ל ע ם ושירותים (איסור ה  צו הפיקוה על מצרכי
 העלאת מחירים) (תיקון מס׳ 5}, התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ה—
 1957 אני מצווה לאמור:

ן הה  1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים תיקו
ר הראשונה ו צ י י  והודעה על העלאת מחירים), התש״פ—1980 2 (להלן — הצו), המצרך ״פורמלין מ

 מקומי 29.11.1000״ — יימחק;

 2. בתוספת השניה לצו, בסופה יבוא:

 ) ״פורמלין מייצור מקומי 29.11.1000״.

 3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982).

ת ן פ ו ע ד  ז׳ בניסן התשמ״ב (31 במרס 1982) ג
) . שר התעשיה והמסחר 3 - 1 מ 4 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשל״ט, עמ׳ 32.
 2 ק״ת הת^״ם, «מ׳ 1933; התשמ״ב, עמי 199, 526 , 633 ו־839.

ספת  תיקון התו
 השניה

לה  תחי
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 הודאות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2) (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מם הכניסה •י, אני מורה לאמור:

ן פרק ב׳ 1. בפרק ב׳ להוראות מם הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), התשל״ג—1973 2 קו  תי

 (להלן — ההוראות העיקריות) —

 (1) בסעיף 5(א), בפסקה (4), במקום ״600 שקלים״ יבוא ״2000 שקלים״;

 (2) בסעיף 9, בפסקה(3), במקום ״600 שקלים״ יבוא ״2000 שקלים״.

׳ להוראות העיקריות — ספת א׳ 2. בתוספת א ן תו קו  תי

 (1) בסעיף 2 —

 (א) בסעיף קטן (א), בדישה, במקום ״5,000,000 שקלים״ יבוא ״10,000,000
 שקלים״;

 (ב) בסעיף קטן (ב), בדישה, במקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום,
 ״4,000,000 שקלים״ ובמקום ״5,000,000 שקלים״ יבוא ״10,000,000 שקלים״;

 (ג) בסעיף קטן (ג), בדישה, במקום ״500,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום,
 ״2,000,000 שקלים״ ובמקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא ״4,000,000 שקלים״;

 (ד) בסעיף קטן (ד), ברישה, במקום ״500,000 שקלים״ יבוא ״2,000,000
 שקלים״•

 (2) בסעיף 3, במקום ״250 שקלים״ יבוא ״500 שקלים״.

 (3) בסעיף 5(יב), במקום ״1500 שקלים״ יבוא ״3000 שקלים״.

ת ב׳ 3. בתוספת ב׳ להוראות העיקריות — פ פ ו ן ת קו  תי

 (1) בסעיף 2 —

 (א) בסעיף קטן(א) —
 (1) בדישה, במקום ״3,000,000 שקלים״ יבוא ״10,000,000 שקלים״;
 (2) בפסקה (2), במקום ״250 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״500 שקלים״.

 (ב) כסעיף קטן(ב) —
 (1) בדישה, במקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״4,000,000

 שקלים״ ובמקום ״3,000,000 שקלים״ יבוא ״10,000,000 שקלים״;
 (2) בפסקה,(6), במקום ״150 שקלים״ יבוא ״300 שקלים״.

 (ג) בסעיף קטן(ג) —
 (1) בדישה, במקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא ״4,000,000 שקלים״;

 (2) בפסקה (5), במקום ״150 שקלים״ יבוא ״300 שקלים״.

 (2) בסעיף 3(ב), במקום ״1500 שקלים״ יבוא ״3000 שקלים״.

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״א, עמ׳ 282. י מדי נ  1 די
, עמי 626; התשמ״א, עמי 780.  2 ק״ת חתשל״ג
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ת ג׳ פ ס ו  4.־ בתוספת ג׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 — תיקון ת
 (1) בסעיף קטן(א) —

 ׳(א) !בדישה, במקום ״1,700,000 שקלים״ יבוא ״4,000,000 שקלים״;
 (ב) בפסקה(2), במקום ״2500 שקלים״ יבוא ״5000 שקלים״;

 (ג) בפסקה (5), במקום ״2000 שקלים״ יבוא 5000 שקלים״.

 (2) בסעיף קטן(ב) —

 ׳(א) בדישה, במקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״2,000,000
 שקלים״ ובמקום ״1,700,000 שקלים״ יבוא, ׳בכל מקום, ״4,000,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה(4), במקום ״2000 שקלים״ יבוא ״5000 שקלים״.

 (3) בסעיף קטן(ג), בדישה, במקום ״200,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״400,000
 שקלים״ ובמקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא ״2,000,000 שקלים״.

 (4) בסעיף קטן(ד), בדישה, במקום ״200,000 שקלים״ יבוא ״400,000 שקלים״.

ת ד׳ פ ס ו ן ת קו  5• בתוספת ד׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 — תי

 (1) בסעיף קטן(א) — .
 (א) בדישה, במקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא ״4,000,000 שקלים״; ׳

 (ב) !בפסקה(2), .במקום ״1500 שקלים״ יבוא ״5000 שקלים״.

 (2) !בסעיף קטן (ב), במקום ״500,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״1,000,000
 שקלים״ ובמקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״4,000,000 שקלים״.

 (3) בסעיף קטן(ג) —
 (א) בדישה, במקום ״500,000 שקלים״ יבוא ״1,000,000 שקלים״;
 (ב) בפסקה (6), במקום ״10,000 שקלים״ יבוא ״20,000 שקלים״.

1̂  (4) בסעיף קטן (ד), במקום ״500,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״000,000
 שקלים״.

ת י׳ פ ס ו ן ת קו  6. בתוספת י׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 — תי

 (1) בסעיף קטן (א), בדישה, במקום ״5,000,000 שקלים״ יבוא ״10,000,000
 שקלים״ ובמקום ״250,000 שקלים״ יבוא ״500,000 שקלים״;

 (2) בסעיף קטן (ב), בדישה, במקום ״5,000,000 שקלים״ יבוא ״10,000,000
 שקלים״ ובמקום ״250,000 שקלים״ יבוא ״500,000 שקלים״.

ת י״א פ ס ו ן ת קו  7. בתוספת י״א להוראות העיקריות, בסעיף 2 — תי

 (1) בסעיף קטן(א) —

 (א) בדישה, במקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא ״2,000,000 שקלים״•

 >יב) בפסקה (6), במקום ״100 שקלים״ יבוא ״200 שקלים״ ובמקום ״600
 שקלים״ יבוא ״1000 שקלים״.
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 (2) בסעיף קיץ (ב) —

 (א) בדישה, במקום ״400,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״800,000 שקלים״
 ובמקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא ״2,000,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה (6), במקום ״100 שקלים״ יבוא ״200 שקלים״ ובמקום ״600
 שקלים״ יבוא ״1000 שקלים״;

 (ג) בפסקה (8), במקום ״10,000 שקלים״ יבוא ״20,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן(ג) —

 (א) •בדישה, במקום ״400,000 שקלים״ יבוא ״800,000 שקלים״;

 ץ (ב) בפסקה (3), במקום ״100 שקלים״ יבוא ״200 שקלים״ ובמקום ״600

 שקלים״ יבוא ״1,000 שקלים״;

 (ג) בפסקה (6), במקום ״10,000 שקלים״ יבוא ״20,000 שקלים״.

 8. בתוספת י״ב להוראות העיקריות, בסעיף 2 —

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״1,200,000 שקלים״ יבוא ״3,500,000
 שקלים״;

 (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום ״500,000 שקלים״ יבוא ״1,600,000 שקלים״
 ובמקום ״1,200,000 שקלים״ יבוא ״3,500,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן(ג), במקום ״500,000 שקלים׳ז יבוא ״1,600,000 שקלים״.

 ז׳ בגיסן התשמ״ב (31 במרס 1982) ד ב נ י י ג ר
מ 308־־־3) נציב מס הכנסה ז י ) 

 כללי לשכת עורבי־ הדין(דישומ מאמנים ומתמחים ופיקוח על התמחותם)
 (תיקון), התשמ״ב-982ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הדין, התשכ״א—1961 י,
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין כללים אלה:

 1. במקום סעיף 5 לכללי לשכת עורכי־הדין (רישום מאמנים ומתמחים ופיקוח על
, יבוא:  התמחותם), התשכ״ב—1962 2

י 5. עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של ו מ י א  ״סייג י

 אותו מעביד לפני תחילת התמחותו; הוראה זו חלד, גם על —

 (1) עורך דין העובד ביחידה בשירות המדינה, למעט יחידה
 העוסקת בעבודה משפטית בלבד;

 1 ס״וו התשכ״א, עמ׳ 178; התש״ם, עמי 110.

 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 1956; התשל״ב, ממי 391.
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 (2) עורך דין העובד ברשות מקומית או במוסד, למעט
 ביחידה ברשות מקומית או במוסד, שאושרה לעניין׳ יוה בידי
 הוועד המרכזי, העוסקת בעבודה משפטית בלבד ובה עובדיה

 שלשה עורכי־דין לפחות.

 לענין כלל זה אין רואים עובד כשכיר של אותו מעביד אם הפסיק
 עבודתו אצל אותו מעביד שנתיים לפני תחילת התמחותו.״

 בתאשר. מ י ש א ל ח ש י ן
 י״ד בניסן התשמ״ב (7 באפריל 1982) יושב ראש המועצה הארצית

) של לשכת עורכי־הדין 3 - 1 5 6 מ 8 ח ) 

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

מם ושירותים (תכשירים להדברת מויקים ל^דם), דעת הפיקוח על מצו  הו
 התשמ״ב—1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב)(3) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים
 להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב—11962(להלן — הצו), אני מודיע לאמור:

ת אגרות א ל ע  •1. נוסח סעיף 8(א) לצו יהיה מיום ח׳ באייר התשמ״ב (1 במאי 1982) כדלקמן: ה

 ״(א) בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור
 הנקוב לצידו בטור ב׳:

 טור ב׳

רה בשקלים  טור א׳ האג

 (1) תכשיר המצריך בדיקה של הומר פעיל אחד 886

 (2) תכשיר המצריך בדיקת של יותר מחומר פעיל אחד,
 לכל חומר פעיל נוסף 284״

ך מ ו ד ן ו ר  כ״ו בניסן התשמ״ב (19 באפריל 1982) ב
) המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 _ 5 2 מ ד ח ) 

 1, ק״ת התשכ״ב, עמי 1097; התשמ״ב, ׳עמי 6%.

קוח על מצרכים ושיוותים (תמרוקים), התשמ״ב—982ו דעת הפי  הו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ה)(4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים),
 התשל״ג—1973 1 (להלן — הצו), אני מודיע לאמור:

 1. נוסח סעיף 3(א) עד (ג) לצו יהיה מיום ח׳ באייר התשמ״ב (1 במאי 1982) העלאת אגרות
 כדלקמן:

 1 ק״ת התשל״ג, ע«׳ 882; התשמ״ב, עמ׳ 633.
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 ״(א) בעד רשיון תמרוקים פללי או חידושו תשולם אגרה של 2,719
 שקלים.

 (ב) בעד רשיון לתמרוק פלוני או חידושו תשולם אגרה של 502 שקלים.

 (ג) בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רשיון לתמרוק
 פלוני ובין לצורך חידושו, תשולם אגרה של 805 שקלים, אם התמרוק

 הוא בעל גוון אחד, ואגרה של 126 שקלים לכל גוון נוסף״.

ן ד ך מ ו ו ר  כ״ו בניסן התשמ״ב (19 באפריל 1982) ב
 >חמ 3-1035) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 הודעת ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשמ״ב-982ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד)(3) לתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות),
(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:  התשל״ז—1977 1

 «תת 1. נוסח תקנה 2(א) לתקנות יהיה, מיום ח׳ באייר התשמ״ב (1 במאי 1982) כדלקמן:

 ״(א) בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית תשולם אגרה כלהלן:

 (1) בעד הרכבת חיסון 112

 (2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית 35״

ך מ ו ד ן ו ר  כ״ו בניסן התשמ״ב (19 באפריל 1982) ב
0 המנהל הכללי של משרד הבריאות - 1 0 2  >חם 9

ת ־התשל״ז, עמי 706¡ התשימ״ב, עמ׳ 718. ״  1 ק

 תיקון טעות דפוס
 בהוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ב—1982,
 שפורסמו בקובץ התקנות 4333, התשמ״ב, עמ׳ 818, בסעיף 3, בשורה השניה במקום ״(ה)״

 צ״ל ״(ג)״.
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