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9 ו 8 2 - ג ״ מ ש ת  צו שיפוט בתביעות קטנזח (הסמכת בחי משפט), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל״ו—1976 •י, אני
 מצווה לאמור:

 1. בית משפט השלום בבאר שבע מוסמך לשבת כבית משפט לתביעות קטנות מיום
 י׳׳ג באלול התשמ״ב (1 בספטמבר 1982).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ז באלול התשמ״ב (15 בספטמבר 1982)
 (חמ 349—3)

 1 ם״ח התשל׳יו, עמי 247.

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  תקנות הנוטריונים (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לחוק הנוטריונים, התשל״ז—1976 ושאר הסמכויות
 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת השניה לתקנות הנוטריונים, התשל״ז—1977 2 (להלן — התקנות העיק
 ריות), בטופס מס׳ 9 —

"and I certify that with a view (1) בקטע שלפני האחרון, במקום 
; "and I certify that with a view to establishing" יבוא establishing" 

 (2) במקום הערות השוליים שבסופן יבוא:
 ״* ניצב יותר מאדם אחד, יש לפרש Where more than one person *״
appeared, each should be naבשמו של כל אחד להוד בציון ־ 
med separately, specifying the .דרך הוכחת הזהות שנקטו לגביו 
manner in which his or her 
identity was proved, 
** The manner of proof of the יש לציין את הדרך בה הוכחה ** 
authority of each signatory 
to sign in the name of another 
should be specified." 

 סמכותו של כל חותם לחתום
 בשם הזולת.״

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
 השניה

 2. נוסח הטפסים מס׳ 6 ומס׳ 9 כפי שמופיע בתקנות העיקריות לפני תיקונן בתקנות
 הנוטריונים (תיקון), התשמ״ב—1982 י:, יעמוד בתקפו עד יום י׳׳ז בניסן התשמ״ג (31

 במרס 1983).

 הוראת מעבר

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 י׳׳ז באלול התשמ״ב (5 בספטמבר 1982)
 (חמ 1413—3)

 1 ס״ת התשל״יז, זגמ׳ 120.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1724; התשמ״ב, עמי 1290.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמי 1290.
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1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  תקנות החברות (אגרות וטפסים) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 243, 243א ו־256 לפקודת החברות •י, ובאישור ועדת
, אני מתקין  החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2

 תקנות אלה:

, 1א י  1. אחרי תקנה 1 לתקנות החברות (אגרות וטפסים), התשל״ו—1976 « (להלן _ היםפוז תקנ
 התקנות העיקריות) יבוא: י

ד 1א. (א) האגרות לפי תקנות אלה ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט ד מ  ״ייצמדדי ל

 להלן:
 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו בל
 הסכומים הנקובים בשקלים, לרבות סכומי המינימום לפי תקנות
 אלה, החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד

 כאמור;
 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו כל הסכומים
 הנקובים בשקלים, לרבות סכומי המינימום לפי תקנות אלה,
 החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד

 כאמור;
 (3) היה הסכום המוגדל פחות ממאה שקלים יעוגל הסכום
 המוגדל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמשה שקלים; היה
 הסכום המוגדל יותר ממאה שקלים יעוגל הסיכום המוגדל לסכום

 הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים.

 (ב) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה
 ובה נוסח התוספת הראשונה כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

 (ג) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה.״

ת פ ס ו ת  החלפת ה
נה  הראשו

 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 תוספת ראשונה

 (תקנה 1)
 ״

 האגרה בשקלים
זים  או באחו

 1. (א) בקשה לרישום חברה — בעד הגשת בקשה לרישום חברה
 או חברה נכרית או חברה לפי סעיף 256 לפקודה 200

 (ב) בעד רישום חברה בעלת הון מניות או חברה לפי סעיף 256
 לפקודה, אגרת הון —

 1 •חוקי א״י, כרד אי, עמי 155; ס״ח התשמ״א, עמי 50.
 2 סייח התשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 2282; התשמ״א, עמי 210 ו־1365.
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 האגרה בשקלים
ים . ז  או באחו

 על ההון שעד 250,000 שקלים 1% אך לא פחות מ־600
 על ההון שמעל 250,000 שקלים ועד 1,000,000 שקלים 0.6%
 על ההון שמעל 1,000,000 שקלים 0.1%

 (ג) בעד רישום הברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות
 . ושמספר חבריה לצרכי רישום, בהתאם לאמור בתקנותיה —

 עד 20 300
 מ־21 עד 50 600

 מעל 50 1200

 (ד) בעד רישום חברה .נכרית נושאת רווחים 600

 (ה) בעד רישום חברה נכרית שאינה נושאת רווחים 300

 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון, לא יאוחר מתום המועד להגשת
 ההודעה, אגרת הון —

 על סכום ההגדלה שעד 250,000 שקלים 1% אד לא פחות מ־600
 על סכום ההגדלה שמעל 250,000 שקלים ועד 1,000,000

 שקלים 0.6%
 על סכום ההגדלה שמעל 1,000,000: שקלים 0.1%

 3. עם הוצאת מניות הניתנות לפדיון,,בין בדרך חתימה על התזכיר
 ובין בדרך הקצאה — על הסכום הנקוב של המניות שהוצאו

 כאמור 0.6% אך לא פחות מ־600

 4. אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום —
 אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר 600

 אם שולמה האגרה לאחד סוף חודש פברואר ולפני'סוף
 אותה שנה 1800

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה
 המשתלמת לאחר סוף

 חודש פברואר של
 שנת התשלום בפועל

 5. (א) • חברה פרטית המשגה את תקנותיה לפי סעיף 25ב לפקודה
 באופן שהיא הדלה להיות הברה פרטית 1500

 (ב) חברה המבקשת להירשם כחברה פרטית לפי סעיף 255
 לפקודה 1500

 6. בעד כל אהד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום
 הנקוב לצדו:

 (1) עיון בתיק ההברה, לגבי כל הברה 20
 (2) עיון בפנקס החברות, לגבי כל חברה 20
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 האגוד, בשקלים
 או באחוזים

ה 20 ר ב ס השעבודים, לגבי כל ח ק נ פ  .(3) עיון ב

ה אחת — ר ב ח ת המחשב ל ו ע צ מ א ת מידע ב ל ב  (4) ק

ב 10 . ש ח  עד 5 עמודי מ

ד נוסף 2  לכל עמו

ד 6 ל עמו כ  (5) אימות, ל

ד 4  (6) צילום, לכל עמו

ל עמוד • 3״ כ  (7) אישור צילום, ל

— בטלה. ביטוי ת (אגרות וטפסים) (תיקון), התשמ״א—1980 4 ו ר ב ח ת ה ו נ ק ת ה 2 ל  3. תקנ

בר 1982). תחילה י התשמ״ג(1 באוקטו ר ש ת ה ביום י״ד ב ל ת א ו נ ק לתן של ת  4. תחי

ר 1982) מ ש ה נ ס י ם ב מ ט פ ס  י״ ב בתשרי התשמ״ג(29 ב
< שר המשפטים 3 _ " 1 0 8 מ 8 ח ) 

 4 ק״ת התשמ״א, עמי 210.

 תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965 (תיקון), התשמ״ג- 1982

, [ לב סח משו ו נ ת חוץ [ ו נ ת למדי ק עזרה משפטי תי לפי סעיף 16 לחו קף סמכו  בתו
: ה ל ת א ו נ ק ן ת י מתקי ת לי על פי כל דין, אנ ו נ תו ות הנ י , ושאר הסמכו  התשל״ז—1977 ן

ת פ ס ו ת ן ה — תיקו ה י נ ש ת ה פ ס ו ת , ב ת האג 1965, התשל״ו—1975 2 נ מ ם לפי א ת מסמכי א צ מ ת ה ו נ ק ת  1. ב
 השניה

ר ״הרשות  (1) בטור ״שם המדינה״, אחרי ״ישראל״ יבוא ״איטליה״ ולידו, בטו
. ;/rpftg registry of the court of appeal in Rome" : א ו ב  ומענה״ י

ר לנד״ יבוא ״צ׳כוסלובקיה״, ולידו בטו נ  (2) בטור ״שם המדינה״, אחרי ״פי
א: בו ת ומענה״ י  ״הרשו

"Ministry of Justice of the Czech Socialist Republic, 
128 10 Praha 2, Vysehradska 16 ; 
Ministry of Justice of the Slovak Socialist Republic, 883 
11 Bratislava, Suvorova 12". 

"The Ministry of Foreign 3) ם נלנד״, במקו ר ״הרשות ומענה״ מול ״פי ו ט ב ) 
."The Ministry of Justice" יבוא "Affairs 

ס י ם ה נ ש ר 1982) מ ב מ ט פ ס ב (5 ב ״ מ ש ת  י״ז באלול ה
 <חפ 3-1137) שר המשפטים

, עמ׳ 90.  1 ס״ח התשל״ז
, עמ׳ 428; התש״ם, עמ׳ 1141.  2 ק״ת התשל״ו
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1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  תקנות הגסחת הכנסה (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־ 31 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א—1981-י,
 בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

׳ 9 1. במקום תקנה 9 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ׳׳ב—1982 2 (להלן — התקנות י ת תקנ פ ל ח  ה

 העיקריות), יבוא:
ם 9. (א) בתקנות אלה, ״נקודת זיכוי״ — סכום השווה לנקודת זיכוי  ״סכומים קובעי

 כמשמעותה בסעיף 33א לפקודה, מחולק ב־12.

 (ב) לענין סעיף 7 לחוק, הסכומים הקובעים לגבי סוגי הזכאים
 המפורטים להלן, יהיו הסכומים המחושבים באחוזים מהשכר הממוצע
 או הסכומים המחושבים לפי מספר נקודות הזיכוי המפורט לצידם —

 לפי הסכום הגבוה יותר:
 (1) יחיד — 31% מהשכר הממוצע או 9 נקודות זיכוי;

 (2) שני בני זוג — 44% מהשכר הממוצע או 13 נקודות
 זיכוי;

 ׳(3) שני בני זוג שעמם ילד — 49% מהשכר הממוצע או
 13 נקודות זיכוי;

 (4) שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות — 54% מהשכר
 הממוצע או 13 נקודות זיכוי ~ אם האשד• אינה עובדת, או

 17 נקודות זיכוי — אם האשה עובדת;
 (5) יחיד שעמו ילד, למעט אלמן.או אלמנה — 44% מהשכר

 הממוצע פחות נקודת קצבה או 13 נקודות זיכוי;
 (6) יחיד שעמו שני ילדים לפחות, למעט אלמן או אלמנה —
 49% מהשכר הממוצע פחות נקודת קצבה או 17 נקודות זיכוי.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הסכום הקובע לגבי יחיד
 שהוא אלמן או אלמנה המקבלים קצבת שאירים או קצבת תלויים לפי
 חוק הביטוח, יהיה הסכום המתקבל לפי תקנת משנה (ב)(1), בתוספת
 סכום קצבת השאירים המשתלמת לו, ואם משתלמת לו קצבת תלויים —

 בתוספת סכום השווה ל־20% מהשכר הממוצע.

 (ד) הסכומים הקובעים המחושבים באחוזים מהשכר הממוצע,
 יעודכנו במועדים ובשיעורים שבהם מעודכנת הגימלה.״

2 2. בתקנה 21(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״עד יוק י״א באב התשמ״ב (31 ביולי ה 1 נ ? י ת ״זו  ת

 1982)״ יבוא ״עד יום י״ב באלול התשמ״ב (31 באוגוסט 1982)״.

 תוקף 3. תקפה של תקנה 1 מיום י״ג באלול התשמ״ב (1 בספטמבר 1982) עד יום ט״ו
 באדר התשמ״ג(28 בפברואר 1983).

ן ז ו ן א ר ה  כ״ח באלול התשמ״ב (16 בספטמבר 1982) א
) שר העבודה והרווחה 3 _ ) 5 4 מ 3 ח ) 

 1 סייח התשמ״א, עמי 30.
, עמ׳ 590 ועמי 630. נ  2 ק״ת התשמ״
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1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  תקנות מס הכנסה (הגדות הון עצמי), ה

 בתוקף סמכותי על פי פסקה (2) להגדרת ״ערד המוצע של מילוות מועדפים״
1 (להלן — הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  שבסעיף 19 לפקודת מס הכנסה

 אני מתקין תקנות אלה:

ת ו י י ג  1. בתקנות אלה — ה

 ״שנת מס״ — לרבות תקופת שומה מיוחדת;

 ״מניות״ — לרבות אופציות וזכויות למניות ופרמיות וכן מניות הניתנות לפדיון שלא
 נפדו עד תום .שנת מס ולרבות מניות באגודה שיתופית וכל סכום המהווה השתתפות
 החברים בהון האגודה, וכן תקבולים על חשבון מניות שאינם נושאים ריבית והצמדה

 ולא הוחזרו עד תום שנת המס.

 2. ההון העצמי בחבר־בני־אדם, למעט קיבוץ, לענין פסקה (2) בהגדרת ״ערך ממוצע הלן עצמי
 של מילוות מועדפים״ שבסעיף 19 לפקודה, הוא —

 (1) הפריטים שלהלן כפי שהם מפורטים במאזן לתום שנת המס הקודמת:

 (א) הון מניות נפרע, למעט מניות הטבה שהוקצו מתוך קרנות הון משיערוך
 שנעשה משנת המס 1979 לנכסים כמשמעותם בסעיף 88 לפקודה;

 (ב) קרנות הון ממענקים ומרווחים, למעט קרנות משיערוך שנעשה משנת
 המס 1979 לנכסים כמשמעותם בסעיף 88 לפקודה;

, וכן  (ג) מענקי ה&זקעה על פי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט—1959 2
;  על פי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א—1980 3

 (ד) רווחים ועודפים;
 (ה) הלוואה מהמדינה, מהסוכנות היהודית לארץ ישראל, מקרן קיימת
 לישראל או מקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל, שניתנה לתקופה של

 יותר מ־20 שנים בריבית שנתית ששיעורה נמוך מ־30%;

 (2) סכומים שנתקבלו במזומן בשנת המס 1981 מהנפקת מניות, כפול מספר
 החדשים השלמים שמתום החודש שבו נתקבלו ועד לתום שנת המס, מחולק ב־12;

 (3) מסכום הפריטים שבפסקאות (1) ו־(2) יופחת סכום הפריטים שבפסקאות משנה
 (א) ו־(ב) שלהלן:

 (א) הפריטים שלהלן כפי שהם מפורטים במאזן לתום שנת המס הקודמת:
 (1) ערכם של ניירות ערך שאינם מילוות מועדפים, למעט ניירות

;  ערך שהם מלאיעסקי
 (2) זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—
 1963 *, שאינה מילווה מועדף ואינה מלאי עסקי, בניכוי סכום העתודה

 להשוואת מסים הנובעת משיערוך אותה זכות;
 (3) הפסדים שלא הופחתו מפרטי ההון העצמי;

וסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״א, עמ׳ 289; התשמ״ב, עמ׳ 210 ועמי 259. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
 2 ס״ח התשי״ט, עמי 234.
 3 ס״ח התשמ״א, עמי 56.
 4 סייח התשכ״ג, «מ׳ 156.
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 (ב) (1) הסכום שבו עולה ערכם של ניירות ערך שהם מילוות מועדפים
 כפי שהוא רשום במאזן לתום שנת המס הקודמת, עלי הסכום שהושקע

 ברכישתם;׳
 (2) 25% מסכום הדיבידנד שחולק בשנת המס, למעט דיבידנד שחולק
 מתוך סכום שיועד לחלוקה במאזן ולא נכלל בהון העצמי כמפורט
 בפסקה (1), ובאגודה שיתופית — 25% מהסכום שהוחזר לחברים

 בשנת המס מתוך ההון, הקרנות והעודפים.

 תחולה 3. תחולתן של תקנות אלה היא משנת המס 1981.

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ו באב התשמ״ב (15 באוגוסט 1982)
 (חמ 1612—3)

 תקנות הפיקוה על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן)

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א—1981 !,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. האמור בתקנה 6 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות
 ותכולתן), התשמ״ב—1982 2 (להלן — התקנות העיקריות), יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) מבטח רשאי שלא לכלול בפוליסה את סעיף 8 שבפוליסה התקנית
 ואת דברי ההסבר שבשוליים.״

ה 6 נ ק ן ת קו  תי

ה 8 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום ״ח׳ בשבט התשמ״ב״ יבוא ״וי׳ בטבת התשמ״ב״. נ ק ן ת  תיקו

 בתוספת לתקנות העיקריות —

 (1) בסעיף 18—

 (א) אחרי פסקה ז יבוא:

 ״ז1. כלי זהב בסכומים שמעל הסכומים דלקמן:
 לכלי זהב אחד — 5% מסכום הביטוח לגבי כל התכולה.

 לכלל כלי הזהב — 10% מסכום הביטוח לגבי כל התכולה.״

 (ב) בפסקה ח, המלים ״כלי זהב״ — יימחקו;

 (2) בסעיף 20א, בסופו יבוא ״או מדד אחר שמתפרסם כאמור ושהצדדים הסכימו
 עליו וקבעוהו במפרט״;

 (3) בהערת שוליים לסעיף 24, בסופה יבוא: ״והכל בגבול סכום הביטוח״;

 (4) בסעיף 27 —

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי

 1 ס״ח התשמ״א, עט׳ 206.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 286.
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 (א) במקום פסקה א ברשימת הסיכונים המכוסים הרגילים יבוא:
 ״א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה בלתי שיגרתית ולא תופעה

 קבועה.״

 (ב) במקום פסקה יא ברשימת הסיכונים המכוסים הרגילים יבוא: י
 ״יא. התקהלות אסורה והתפרעות.״

 (ג) בפסקה ב ברשימת הסיכונים הרגילים שאינם מכוסים, המלים ״מהומות
 אזרחיות״ — יימחקו;

 (5) בסעיף 29, פסקה א, אחרי ״בטופס הצעת הביטוח״ יבוא:
 ״או בכתב אחר שבו השיב על שאלות שהוצגו לו לפני כריתת חוזה

 הביטוח״;

 (6) בסעיף 39, במקום פסקה א יבוא:
 ״א. תגמולי הביטוח בשל אובדן או נזק לדירה או לחלק ממנה יהיו לפי
 ערך שיפוי, או אם נקבע במפרט כי יהיו לפי ערך כינון — לפי ערך כינון

 אד לא יעלו על סכום הביטוח הכולל לגבי הדירה.״

 (7) בסעיף 46, פסקה א, במקום ״ערך כינון״ יבוא ״ערך שיפוי, או אם נקבע
 במפרט, לגבי כל התכולה או חלק ממנה כי יהיו לפי ערך כינון — לפי ערך כינון״.

 4. תחילתן של תקנות 1 ו־2 ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982). תחילה

ר ו ד ד י ם א ר ו  כ״ב באב התשמ״ב (11 באוגוסט 1982) י
) שר האוצר 3 ־ נ 4 מ ״ ח ) 

 צו גמל חיטה (גבולות)(תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 20(ב) ו־68(ב) לחוק רשות הנמלים, התשכ״א—
 1961 •י, וסעיף 2 לפקודת הנמלים [נוסח הדש], התשל״א—21971, אבי מצווה לאמור:

! פעיף 1  1. בסעיף 1 לצו נמל היפה (גבולות), התשכ״ד—1964 י־, במקום פסקה (2) יבוא: תיקו

 ״(2) ביבשה:
 (א) כמסומן בקו מרוסק בתשריט של נמל חיפה מיום כ״ב בכסלו התשמ״ב
 (18 בדצמבר 1981) ועל פי רשימת הגושים והחלקות מיום כ״ו בניסן
 התשמ״ב (19 באפריל 1982) החתומה ביד שר התחבורה ביום י״ח באלול

 התשמ״ב (6 בספטמבר 1982) והנמצאת במשרד הממונה על מחוז היפה.
 (ב) במקרה של סתירה בין התשריט ורשימת הגושים והחלקות הנזכרים

 בפסקת משנה (א), יקבע המסומן בתשריט.״

ם ק ו ר פ ו י י  י״ח באלול התשמ״ב (6 בספטמבר 1982) ח
) שר התחבורה 3~ 1 3- מ ז ח ) 

 1 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 145.
ת ישראל, גוהח חדש 20, עמי 443. נ  2 דיני מדי

 3 ק״ת התשכ״ד, עמי 1541.
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 צ1 הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לשוקולד עממי

, התשמ״ג-1982 ( ן  בתפיסות)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשי״ת—1957 !,
 אני מצווה לאמור:

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

 ההלםת התוספת

 ״תוספת
 (סעיף 2)

סה בשקלים במכירה — ר לחפי  המחי

אי לצרכן נ  לקמעו
ל מע״מ ל ו  ׳ללא מע״׳מ כ

ר ב׳ ו  ט

ל •החפיסה ק ש  מ
 ׳בגרפים

ר א׳ ו  ט

 והמצרר

 שוקולד חלב 50 6.00 7.70
 שוקולד חלב 100 11.45 14.75
 שוקולד חלב 200 22.39 28.75

 שוקולד מריר 50 6.96 9.00 י
 שוקולד מריר 100 13.25 16.95

 שוקולד מריר 200 25.73 33.15״

 תחייד. 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳׳ו באלול התשמ״ב (3 בספטמבר 1982).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 י״א באלול התשמ״ב (30 באוגוסט 1982)
 (חמ 1248—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשי׳ם, עמי 1178; התשמ״׳ב, עמי 1460.

)(הודאות מעבר), (הגשת דו״ ח תקופתי ׳ ס עדך מומן ות מ  תקנ
 התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 140 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 !, אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״תקופת דו״ח״ — תקופה מן התקופות המפורטות להלן, לפי הענין —
 מאי—יוני 1982 ;
 יוני—יולי 1982 ;

 יוני 1982.

פס לדו״ח 2. דו״ח תקופתי לגבי תקופת דו״ ח יוגש על גבי טופס 8341 (הפנקס המבורך).  טו
י ת פ ו ק  ת

 1 סייח התשל״ו, עמי 52; התשל״ט, עימ׳ 52.
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ר מילוי הטופס י  3. (א) תחילה יחושב המס בשיעור של 12% ממחזור העסקאות המתייחס לתקופה ד
 שעד ל־14 בחודש יוני 1982 ולאחר מכן יחושב המס בשיעור 15% ממחזור העסקאות

 שביתרת תקופת הדו״ח.

 (ב) סך כל מחזור העסקאות בכל תקופת הדו״ח יירשמ במשבצות 28 עד 37
 שבטופס וסך כל המס שחושב כאמור יירשם לצדן במקום המיועד למס על העסקאות.

 (ג) ההוראות האמורות בתקנות משנה (א) ו־(ב) יחולו גם לענין חישוב מם
 התשומות בתקופת הדו״ח ואולם הרישום ייעשה במשבצות 38—53 שבטופס האמור.

 4. העוסק יוסיף על גב הדו׳׳ח את המשפט שלהלן ויחתום לצדו: ״בדו״ח זה כללתי הערת העוסק
 עסקאות בסכום של שקלים, שעליהן חושב המס בשיעור 12%״.

 5. דו״ח תקופתי שיש להגיש לאחר תקופת הדו״ח יכלול רק עסקאות שעליהן חל דיווח נפרד
 שיעור המס שהוא בתוקף בתקופת הדו״ח; היה צורך לדווח גם על עסקאות שחל עליהן
 שיעור מס שונה, יוגש דו״ח נפרד על גבי טופס שניתן להשיגו בכל אחד מהמשרדים

 האזוריים של מס ערך מוסף.

ת ק ר י ב כ ד ר  מ
 המנהל

 ז׳ באלול התשמ״ב (26 באוגוסט 1982)
 (חמ 120—3)

ן סעיף 4  תיקו

ה י י ח  ת

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  הודאות בנק ישראל (דיגית על גדעונות נזילות) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 י, ולאחר התייעצות
 עם הועדה, אני מורה לאמור:

 1. בסעיף 4(ד) להוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), התש״ם—1980 2,
 במקום ״5.5% לשנה״ יבוא ״4% לשנה״.

 2. תהילתן של הוראות אלה ביום י״ג בתשרי התשמ״ג(30 בספטמבר 1982).

ה 'מ נ ד ל ב ו ם ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 י״א בתשרי התשמ״ג(28 בספטמבר 1982)
 (חמ 106—3)

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 884; התשמ״ב, עמי 1329.

 החלטת גמלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון (חברי הכנסת

 ושאיריהם)(תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 התשכ״ט—1969 !, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

ת סעיף 26ב פ ס ו  1. אחרי סעיף 26א להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ה
 ושאיריהם), התש״ל—1969 2 (להלן — החלטת הגמלאות), יבוא:

. S 0 ח התשכ״ט , 68 ' י י ס 1 
 2 ק״ת התש״ל, עמי 33; התשמ״א, עמ׳ 1229.
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 ״קיצבד, ומענק 26ב. (א) חבר הכנסת לשעבר שנתקיימו בו ארבעה אלה:

 (1) חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל 60 ;
 (2) הוא זכאי לקיצבה אחרת לפי סעיף 26 ;

 (3) תקופת השירות אשר מקנה לו את הקיצבה האחרת
 ותקופת כהונתו בכנסת, מצטרפות ביחד לתקופה של 30 שנים

 לפחות;
 (4) הוא זכאי לקיצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף 26,
 יהיה זכאי למענק בשל תקופת הכהונה העודפת על תקופות הכהונה
 והשירות המזכות אותו בקיצבה בשיעור המרבי, או על 30 שנים של
 שירות וכהונה כאמור בפסקה (3), הכל לפי התקופה הארוכה שביניהן

 (להלן — תקופת השירות העודפת).

 (ב) גובה המענק לפי סעיף זה יהיה בשיעור של משכורת חודש
 אחד, כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה של תקופת השירות העודפת;

 בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.

 (ג) סעיף זה יחול על מי שחדל לכהן ביום ט״ו בניסן התש״ם
 (1 באפריל 1980) ואילך.״

ן סעיף 27» 2. בסעיף 27א להחלטת הגמלאות, במקום ״ריבית בשיעור 26%״ יבוא ״ריבית בשיעור קו  תי

 שקבע החשב הכללי״.

י נ ב ן ל ת י  ו׳ באב התשמ״ב (26 ביולי 1982) א
) יושב ראש ועדת הכנסת 3 - 1 9 מ 3 ח ) 

 תיקון טעות

 בכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ״ב—1982, שפורסמו בקובץ
 התקנות 4395, התשמ״ב, עמ׳ 1486, בסעיף 4(זי), במקום ״של נציג הועד המחוזי״ צ״ל ״של הנציג״.

 (חמ 1591—3)
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