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 תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו)

 (סדרי דין בערעור), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב(ב) לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות
 וסגניו), התשל״ז—1977 י (להלן — החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין,

: ה ל ן תקנות א  אני מתקי

 1. בתקנות אלה —

 ״ערעור״ ו״החלטה״ — כמשמעותם בסעיף 5ב לחוק;

נה;  ״הרשות המקומית״ — הרשות המקומית שבה כיהן ראש הרשות לאחרו

 ״המנהל הכללי״, ״גזבר״ ו״זכא־״ — כהגדרתם בתקנות הרשויות המקומיות (גימלאות
 לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גימלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשל״ט—

,21979 

 2. בית המשפט המוסמך לדון בערעור הוא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו
 נמצאת הרשות המקומית.

 3. ערעור יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהומצאה ׳לזכאי הודעה במכתב
 רשום על ההחלטה שעליה הוא מערער.

 4. המשיבים בערעור יהיו המנהל הכללי והרשות המקומית.

 5. (א) בכפוף לאמור בתקנות אלה ולשינויים המחריבים לפי הענין, יחולו על ערעור
, בדבר — ן האזרחי, התשכ״ג—1963 3  תקנות סדר הדי

 (1) הגשת ערעור:

 (2) תיק מוצגים;

 (3) איחוד ערעורים;

 (4) הדיון בערעור;

; ן ־די  (5) המצאת כתבי בי

 (6) פסק דין בערעור.

 (ב) לענין תקנת משנה (א) יראו את הגזבר ואת המנהל הכללי כאילו היו בית
 המשפט בערכאה קודמת.

 6. הרואה עצמו מקופח בהחלטה שהודעה עליה הומצאה לו לפני תחילתן של תקנות
 אלה, רשאי לערער עליה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום תחילתן.

 7. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ת המשפט  בי
 המוסמך

 המועד להגשת
ר  ערעו

ת ו נ ק  החלת ת
 סדר הדיז

 האזרחי

 הוראות מעבר

 תחילה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

23 בספטמבר 1982) ) ג  ו׳ בתשרי התשמ״
 (חמ 1610—3)

 1 מ״ח התשל״ז, עמ׳ 77; התשמ״א, עמ׳ 147.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 740.

 3 ק״ת התשכ״ג, עמי 1869.
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 תקנות מס הכנסה (ניבוי בעד ביטוח רפואי) (תיק1ן), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47ב(א) לפקודת מס הכנסה-י, אני קובע לאמור:

ת פ ס ו ת ו ה  1. בתוספת השניה לתקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואי), התש״ם—1980 תיקי
 השניה

א: בו  בסופה י
ת מס טור א׳ טור ב׳ נ  ש

 ״1982 12,000 שקלים 9,000 שקלים״

ר ו ד ר י ם א ר ו ב (5בספטמבר 1982) י  י״ז באלול התשמ״
< שר האוצר 3 ־ 1 0 4  >חמ 5

וסח חדש 6, עמי 120; ם״ה התשמ״א, עמי 282, ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התש״ם, עמי 760; התשמ׳׳ב, עמ׳ 352.

 תקנות הגנת השכר(קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני)

 (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25 (א) (3ב) ו־ 31 לחוק הגנת השכר, התשי״ח—1958 !,
: ן תקנות אלה  ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקי

ה 1 נ ק ן ת נת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי—ארגוני), תיקו  1. בתקנה 1 לתקנות הג
, במקום ״שלושה עשר אלף שקלים״ יבוא ״ששה עשר אלף וחמש  התשל״ד—1974 2

 מאות שקלים״.

״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982). תחייי׳  2. תחילתן של תקנות אלה ביום י

ן ז ו ן א ו ר ה 21 בספטמבר 1982) א ) ג  ד׳ בתשרי התשמ״
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 5 6 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח התשי״יח, עמ׳ 86; התשל״ז, עמ׳ 102.
 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1486; התשמ״ב, עמ׳ 188.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים),

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
י מצווה לאמור: , אנ  ולפי תקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—1982 2

 1. המחיר המרבי, כולל מס ערך מוסף, לדגי בקלה קפואים, מנוקים וארוזים, יהיה מחיר מרבי
:  במכירה לקמעונאי במחסן המוכר כלהלן

 1 ס״ח התשי״ח, ,עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
ת התשמ״ב, עמ׳ 1439. ״  2 ק
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א: בשקלים לק״ג  דגים ללא ראש כשמשקל הדג הו

 1100 גרם ויותר 92

 800 עד 1099 גרם 88

 500 עד 799 גרם 82

 300 עד 499 גרם 76.20

 125 עד 299 גרם 67

 85 עד 124 גרם 46.20

 דגים עם ראש מ־80 עד 199 גרם 32.60

י 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים) (מס׳ 5), ו ז נ י  נ

— בטל.  התשמ״ ב—1982 •:

לה 3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ באלול התשמ״ב (8 בספטמבר 1982).  תחי

ך י ל ר ה א ח מ  כ׳ באלול התשמ״ב (8 בספטמבר 1982) ש
) שר החקלאות 3 ־ מ 6 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות),

 התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
י מצווה לאמור:  אנ

ת 1. בצו זה — י י י ג י  י

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

 ״המהיר היציב״ — המחיר המרבי ביום ח׳ באב התשמ״ב (28 ביולי 1982).

.  ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 2

 המחיר המרבי 2. המחיר המרבי לסיגריות הוא כמפורט בטור ב׳ לתוספת, ובלבד שאם המחיר על

 חבק חפיסת הסיגריות הוא נמוך מהמחיר שבטור ב׳ לתוספת יהיה המחיר המרבי המחיר
 הנקוב על החבק; באין חבק על החפיסה או אם המחיר אינו נקוב — לא ימכור אדס

 סיגריות במחיר העולה על המחיר היציב.

— ל 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות) (מס׳ 5), התשמ׳׳ב—1982 3 י ט י  ב

 בטל.

׳ב (14 בספטמבר 1982).  תחילי• 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באלול התשמ׳

 1 ס״ח התשי״ח, .עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ס״ח התשל׳׳ו, עמ׳ 52.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמי 1958.
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 תוספת

 (סעיף 2)
׳ ר נ  טו

ר לצרכן בשקליט ' המחי  "יי א
מ ׳ ׳ ע מ ל ל ו ות כ גרי ג הסי  סו

 מזרחיות
 סילון 2.85
 מרום 3.30
 דובק 10 4.70
ק פילטר, אסקוט 6.40 ב  ח
 רויאל, פולריס 1 8.40

 וירג׳יגיה
 נלסון 8.40
 נובלם פילטר / 9.95

 טיים, אירופה, שרתון, נלסון פילטר, טיים מנטול 10.70
 קפיטול, סמייל 10.90
 ברודוויי 100, טיים 100 13.00
 ברודוויי 80 12.35
נטנה 13.40  מו

 כ״ה באלול התשמ״ב (13 בספטמבר 1982) ג ד ע ו ן פ ת
ה והמסחר ) שד התעשי 3 ־ ־ 4 5 מ 5 ח < 

ו 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק •המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 התשי״ט—1959 י, מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:

ת פ ס ו ת ח ה ק י , ת  1. בתוספת לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), התשמ׳׳ב—1982 ־
: א ו ב  במקום סעיף (ב) י

 ״(ב) על אף האמור בסעיף (א) לא יעלה ההיטל על —

 (1) 120 שקלים לטונה של ירקות לעיבוד תעשייתי, למעט ירקות המפו
 רטים להלן בפסקה (2);

 (2) 180 שקלים לטונה של אפונה, גזר, מלפפונים, סלרי עלים, עגבניות,
; תי י  פלפל, שעועית, תות שדה ותירס לעיבוד תעשי

 (3) 300 שקלים לטונה של ירקות לשיווק, למעט תפוחי אדמה.״

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד בתשרי התשמ״ג(1 באוקטובר 1982). תחילה

י ר ו ח ה ש מ ל ו  נתאשר. י ה
(29 בספטמבר 1982) יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק ירקות ג  י״ב בתשרי התשמ״

 (זזמ 635—3)

ם א ר י ד ו ד ר ו ת י ן פ ו ע ד ך ג י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ה התשי״ט, עמי 222; התשמ״א, עמי 178.
 2 ק׳״ת התשמ״ב, עמי 1356.

י התשמ״ג, 7.10.1982 95 ר ש ת ת 4416, כ׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



ו 9 8 2 - ג ״ מ ש ח  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(משגב), ה

ר: , אני מצווה לאמו 1 ות מי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקו

,  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958 2
א: בו  אחרי פרט (נו) י

 ״(נז)
ב  משג

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור משגב הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה
ה מופקדים במשרד  ביד שר הפנים ביום ר באב החשמ״ב (26 ביולי 1982), ושהעתקים ממנ
 הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרד המועצה האזורית

 משגב.
 טור ב׳

ת רישום קרקע ו ק ל ח  גזשיפ ו

ש: 19034 — בשלמותו. ו  הג

ם: 19770, 19771, כמסומן באות א׳ במפה.  חלקי גושי

 הגושים: 15403, 15410, 19349 עד 19352, 19355, 19357,
 19421,19358 עד 19423 — בשלמותם.

ם: 18456, 18460, 18500, 18503 עדי18506 — בשלמותם.  הגושי

ם: 18457,18455 עד 19027,18459, כמסומן באות א׳ במפה.  חלקי גושי

 הגושים: 19241, 19242, 19275, 19762 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 19276, 19278 כמסומן באות א׳ במפה.

 הגושים: 17681, 17683, 17684 עד 17686, 19300 עד 19303,
 19312,19311,19308 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 17682, 17687, כמסומן באות א׳ במפה;
 17680 כמסומן באות ב׳ במפה.

 הגושים: 19805,19803— בשלמותם.
 חלקי גושים: 19768, 19780,19769, 19810— כמסומן באות א׳ במפה;

 19768, כמסומן באות ב׳ במפה.

 הגושים: 18913,18910,18909 — בשלמותם.
;  חלקי גושים: 18819, 18820, 18911, 18938 כמסומן באות א׳ במפה

 18908, כמסומן באות ב׳ במפה.
 18906, כמסומן באות ג׳ במפה.

 18848 עד 18851, 18854, 19259, 19260 — בשלמותם.

 19257, 19261 עד 19264, 19374, 19400 עד 19408
 בשלמותם.

 הגושים:

 הגושים:

ם: 19377, 19379, 19416, 19417, כמסומן באות א׳ במפה.  חלקי גושי

 טור א׳
 ש0 חישוב

 גילון

 הררית

 טלאל

 יובלים

 יודפת

 יעד

 כישור

 כמון

 לוטם

 הוספת פרט (בז)
 לתוספת הראשונה

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ י  1 דיני מד
 2 ק״ת התשי״ח, ,עמ׳ 797; התשמ״ב, עמ׳ 379.
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 טור ב׳

ת רישום קרקע  גושים וחלקו

 הגושים: 17556, 17557, 17690 עד 17692 — בשלמותם.
 :חלקי גושים: 17688, 17693, כמסומן באות א׳ במפה;

 17687, כמסומן באות ג׳ במפה.

 הגושים : 18089, 18995, 19149, 19150, 19153, 19154, 19157 —
 בשלמותם.

 הגושים: 19808,17678 — בשלמותם.

;  חלקי גושים: 17675, 19605, כמםומן באות א׳ במפה
 19809, כמסומן באות ב׳ במפה;
 19815, המסומן באות ג׳ במפה.

 הגושים: 19245, 19248 עד 19256, 19258, 19265, 19268 —
 בשלמותם.

 חלקי גושים: 19266, 19267, 19269, 19378, המסומן באות א׳ במפה.

 הגושים: 18903,18902 — בשלמותם.

ם: 18907,18906,18904, כמםומן באות א׳ במפה.  חלקי גושי

 הגושים: 19767,19043,19042 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 19766, המסומן באות א׳ במפה.

ש: . 17679 — בשלמותו. ו  הג
ם: 17678, 17680, המסומן באות א׳ במפה;  חלקי גושי
 17693,17677, המסומן באות ב׳ במפה.

ש: 19299 — בשלמותו. ו  הג

ם: 19285, המסומן באות ב׳ במפה.  חלקי גושי

 הגושים: 19814,19813 — בשלמותם.

;  חלקי גושים: 19816,19815,19809, המסומן באות א׳ במפה
 19810, המסומן באות ב׳ במפה;
 19811, המסומן באות ג׳ במפה.

 הגושים: 19764,19763 — בשלמותם.

;  חלקי גושים: 19765, המסומן באות א׳ במפה
 19766, המסומן באות ב׳ במפה.

 חלקי הגושים: 17677, המסומן באות א׳ במפה;
 17675, 17678, 19815, המסומן באות ב׳ במפה.

 הגושים: 19031,19030 — בשלמותם.

ם: 18908, המסומן באות א׳ במפה,;  חלקי גושי
 18904, 18906, 18907, המסומן באות ב׳ במפה.

 טור א׳

 שם הישוב

 מורשת

 מהמנים

 מנוף

 מעלה צביה

 פלק

 צורית

 קורנית

 רקפת

 שגב

 שורשים

 שבניה

 תובל

ת 4416, כ׳ בתשרי התשמ״ג, 7.10.1982 ו נ ק ת  קובץ ה



ר בי  טו

ת רישום קרקע ר א׳ גושים וחלקו  טו

 הגושים: 19243, 19244, 19246, 19247, 19273, 19761 —
 בשלמותם.

 חלקי גושים: 19271, 19272, 19274, 19320, כמסומן באות א׳ במפה.

 חלקי גושים: 19816, כמסומן באות ב׳ במפה;

 19285, כמסומן באות ג׳ במפה.

 הגושים: 12213 עד 12216, 17555, 17558 עד 17561, 17689,
 17694, 17695, 18446, 18454, 18461 עד 18464, 18466
 עד 18469, 18507, 18536, 18546, 18808, 18809, 19025,
19286 ,19277 ,19033 ,19032 ,19029 ,19028 ,19026 
 עד 19289, 19294 עד 19298, 19304 עד 19307, 19309,
 19310, 19340 עד 19344, 19346 עד 19348, 19354,
 19393, 19800 עד 19802, 19806, 19807, 19812, 19817.

 חלקי גושים : 18453, 19285, 19293, 19336, 19772 עד 19774, 19776
 עד 19779, כמסומן באות א׳ במפה;

,19276 ,19115 ,19027 ,18455 ,17688 ,17687 ,17682 
 19278, 19606, 19611, 19612, 19779, 19811, כמםומן

 באות ב׳ במפה.״

 אשחר

 משגב

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ו׳ באב התשמ״ב (26 ביולי 1982)
 (חמ 136—3)
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