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 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה), החשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (א)(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ו—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אגי מצווה

 לאמור:

 1. הריבית המשתלמת על איגרות החוב הנקובות להלן תהיה פטורה מן המס המוטל
 על הכנסה חוץ מן המס שחבר־בני־אדם חייב לנכותו לפי הוראות סעיף 161 לפקודת

: 2 ה ס נ כ  מס ה

 (1) איגרות חוב הנושאות ריבית בשיעור 4.25% לשנה כשהקרן והריבית צמודות
 למדד המחירים לצרכן, בסכום נקוב כולל של 150 מליון שקלים, שהנפיקה חברה

 להנפקות של אוצר החייל בע״מ;

 (2) איגרות חוב הנושאות ריבית של 4.25% לשנה כשהקרן והריבית צמודות
 למדד המחירים לצרכן, בסכום נקוב כולל של 500 מליון שקלים (סדרה 52),

 שהנפיקה מנוף חברה להנפקות בע״מ;
 (3) איגרות חוב נקובות בדולרים נושאות ריבית משתנה בשיעור שיהיה שווה
 לריבית פת״מ בתוספת 3% לשנה, אולם בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית על
 שיעור ריבית ״הליבור״ בתוספת 1% לשנה ולא יפחת מריבית ״הליבור״, אולם
 לא יפחת מ־7% לשנה, בסכום נקוב כולל של 5 מליון דולר של ארצות הברית,

 שהנפיקה פקר פלדה מימון והנפקות (1982) בע״מ;

 (4) איגרות חוב נקובות בדולרים נושאות ריבית משתנה בשיעור שיהיה שווה
 לריבית פת״מ בתוספת 3% לשנה, אולם בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית על
 שיעור ריבית ״הליבור״ בתוספת 1% לשנה ולא יפחת מריבית ״הליבור״, אולם
 לא יפחת מ־7% לשנה, בסכום נקוב כולל של 5 מליון דולר של ארצות הברית,

 שהנפיקה חברה למימון והנפקות של עוז(1982) בע׳׳מ.

ר ממס על  פטו
ת חוב רו ג  אי

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ו בתשרי התשמ״ג(13 באוקטובר 1982)
 (זזמ 125—3)

, עמי 159. , יעמ׳ 52; התשל״ו  1 ם״ח התשט״ו
ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. נ י מדי נ  2 די

 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 2), התשמ״ג-1982

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

 1. בצו זה —

 ״פקדון״ — כסף שהופקד ••בתכנית אשר עברו לפחות 37 חדשים מיום ההפקדה הראשונה;

 ״תכנית״ — תכנית של אחד הבנקים המפורטים להלן אשר תנאיה נקבעו בתקנות עידוד
;  החסכון(תכניות חסכון ״משכורת״), התשמ״ב—1982 2

 1. בנק לאומי לישראל בעי• מ
 2. בנק איגוד לישראל בע״מ

, עמ׳ 159.  1 מ״ח התשט״ז, עימ׳ 52; התשל״ו
ת התשמ״ב, עמ׳ 1452. ״  2 ק

ת  מגררו

ה התשמ״ג, 28.10.1982 ש ח ת 4421, י״א ב ו  136 קובץ התקנ



 3. בנק ׳ערבי—ישראלי בע״מ
 4. בנק עליה—לאומי בע״מ

 5. בנק אמריקאי ישראלי בע״מ
 6. בנק קונטינגטל בע״מ

 7. בנק עין חי בע״מ
 8. ־ בנק מסד בע״מ

 9. בנק דיסקונט לישראל בע׳׳מ
 10. בנק ברקליס דיסקונט בע״מ
 11. בנק המזרחי המאוחד בע״מ

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

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

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

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

 20. ״טפחות״ בנק משכנתאות לישראל בע״מ
 21. בנק כללי לישראל בע״מ

 22. בנק למימון ולסחר בע״מ.

ר ממס  2. הריבית, הפרשי השער והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון גם אם ההפקדה פטו
 הראשונה היתה לפני יום פרסומו של צו זה יהיו פטורים ממס הכנסה.

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ׳ בתשרי התשמ״ג (7 באוקטובר 1982) י
) שר האוצר ג ~ 1 2 מ 5 ח ) 

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (הוראת שעה), התשמ״ג-1982

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

א ) 2 ה נ ק ! ת  1. בתקנה 12א(א) לתקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תיקו
 התשל״א—21971 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״4.1%״ יבוא ״3.7%״.

ת - ״ ק ת  2 (א) תקנות, אלה יעמדו בתקפן מיום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982) ה
עי־ ת ש, א י י  ועד ליום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985). ה

 (ב) החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985) ישובו התקנות העיקריות
 ויהיו כפי נוסחן ביום י״ג בתשרי התשמ״ג(30 בספטמבר 1982).

 כ״ה בתשרי התשמ״ג(12 באוקטובר 1982) א ה ר ן א ו ז ן
) שר העבודה והרווחה 3 - 9 1 2 מ ח ) 

 1 ס״ח התשכ׳״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשכ״ח, •עמ׳ 458; התשמ״א, עימ׳ 1353.

ת התשמ״ג, 28.10.1982 137 ש ח ת 4421, י״א ב ו נ ק ת  קובץ ה



 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני מגיעה בעבודה)(תיקון והוראת שעה),
 התשמ״ג-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160, 162 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [מסח משולב],
 התשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 חיקיו י״*״־׳ 2 1. בתקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי״ד—
 21954 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״75%״ יבוא ״85%״.

ת 2. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות — פ ס ו ת ! ה קו  תי
נה  הראשו

 V) בסעיף סיכון 011, במקום ״1.0״ יבוא "0.7״
 (2) בסעיף סיכון 012, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״
 (3) בסעיף סיכון 021, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (4) בסעיף סיכון 041, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (5) בסעיף סיכון 042, במקום ״1.3׳ יבוא ״0.7״

 (6) בסעיף סיכון 110, במקום ״3.9״ יבוא "2.3״
 (7) בסעיף סיכון 120, במקום ״3.0״ יבוא "1.8״
 (8) בםעיף סיכון 130, במקום ״3.9״ יבוא ״2.3״
 (9) בסעיף סיכון 150, במקום ״3.9״ יבוא "2.3"
 (10) בסעיף סיכון 211, במקום ״2.9״ יבוא ״1.7״
 (11) בסעיף סיכון 212, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״
 (12) בסעיף סיכון 214, במקום ״2.2״ יבוא ״1.3״
 (13) בסעיף סיכון 216, במקום ״1.3״ יבוא ״0.8״
 (14) בסעיף סיכון 218, במקום ״1.3״ יבוא "0.8״
 (15) בסעיף סיכון 219, במקום ״3.0״ יבוא ״1.8״
 (16) בסעיף סיכון 220, במקום ״2.6״ יבוא ״1.6״
 (17) בסעיף סיכוז 221, במקום ״2.6״ יבוא ״1.6״
 (18) בסעיף סיכון 222, במקום ״1.3״ יבוא ״0.8״
 (19) בסעיף סיכון 223, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״
 (20) בסעיף סיכון 224, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״

 (21) בסעיף סיכון 225, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״
 (22) בסעיף סיכון 229, במקום ״2.6״ יבוא ״1.6"

 (23) בסעיף סיכון 230, במקום ״1.3״ יבוא ״0.8״ ;
 (24) בסעיף סיכון 241, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (25) בסעיף סיכון 250, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (26) בסעיף סיכון 261, במקום ״3.5״ יבוא ״2.1״
 (27) בסעיף סיכון 270, במקום ״2.1״ יבוא ״1.3״
 (28) בסעיף סיכון 281, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (29) בסעיף סיכון 282, במקום ״1.0״ יבוא "0.7״
 (30) בסעיף סיכון 283, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (31) בסעיף סיכון 291, במקום ״3.2״ יבוא ״1.9״

 1 0״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 650; התשל״ב, עמ׳ 791; התשט״ב, עמ׳ 907.
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 (32) בסעיף סיכון 301, במקום "2.7״ יבוא ״1.6״
 (33) בסעיף סיכון 302, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״
 (34) בסעיף סיכון 310; במקום ״2.6״ יבוא ״1.6״
 (35) בסעיף סיכון 311, במקום ״1.3״ יבוא ״0.8״
 (36) בסעיף סיכון 321, במקום ״3.0״ יבוא ״1.8״
 (37) בסעיף סיכון 323, במקום ״2.3״ יבוא ״1.4״
 (38) בסעיף סיכון 324, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״
 (39) בסעיף סיכון 325, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (40) בסעיף סיכון 326, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (41) בסעיף סיכון 331, במקום "3.0" יבוא ״1.8״
 (42) בסעיף סיכון 333, במקום ״3.3״ יבוא ״2.0״
 (43) בסעיף סיכון 335, במקום ״2.9״ יבוא ״1.7״
 (44) בסעיף סיכון 336, במקום ״1.8״ יבוא ״1.1״
 (45) בסעיף סיכון 337, במקום ״3.3״ יבוא ״2.0״
 (46) בסעיף סיכון 340, במקום "3.3״ יבוא ״2.0״
 (47) בסעיף סיכון 350, במקום ״2.8״ יבוא "1.1"
 (48) בסעיף סיכון 360, במקום ״3.0״ יבוא ״1.8״
 (49) בסעיף סיכון 363, במקום ״2.1״ יבוא ״1.3״
 (50) בסעיף סיכון 371, במקום "1.8״ יבוא ״1.1״
 (51) בסעיף סיכון 372, במקום ״1.4״ יבוא ״0.8״
 (52) בסעיף סיכון 375, במקום ״1.9״ יבוא ״1.1״
 (53) בסעיף סיכון 381, במקום ״2.3" יבוא ״1.4״
 (54) בסעיף סיכון 382, במקום "1.1" יבוא ״1.0״
 (55) בסעיף סיכון 383, במקום "1.4" יבוא ׳׳0.8״
" יבוא ״0.7״ 1 . 0  (56) בסעיף סיכון 391, במקום "
 (57) בסעיף סיכון 394, במקום ״1.4״ יבוא ״0.8״
 (58) בסעיף סיכון 397, במקום ״2.6" יבוא ״1.6״
 (59) בסעיף סיכון 399, במקום ״1.3״ יבוא ״0.8״
 (60) בסעיף סיכון 410, במקום ״3.0״ יבוא ״1.8״
 (61) בסעיף סיכון 411, במקום ״2.2״ יבוא ״1.3״
 (62) בסעיף סיכון 412, במקום ״1.7״ יבוא 0״.I״
 (63) בסעיף סיכון 420, במקום ״3.3״ יבוא ״2.0״
 (64) בסעיף סיכון 422, במקום ״2.1״ יבוא ״1.3״
 (65) בסעיף סיכון 430, במקום ״3.0״ יבוא ״1.8״
 (66) בסעיף סיכון 510, במקום ״2.3״ יבוא ״1.4״
 (67) בסעיף סיבון 520, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״
 (68) בסעיף סיכון 530, במקום ״2.1״ יבוא ״1.3״
 (69) בסעיף סיכון 613, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״

 (70) בסעיף סיכון 616, במקום 8״.i״ יבוא ״1.0״
 (71) בסעיף סיכון 618, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (72) בסעיף סיכון 619, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (73) בסעיף סיכון 620, במקום ״1.9״ יבוא ״1.1״
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 (74) בסעיף סיכון 621, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״

 (75) בסעיף סיכון 710, במקום ״2.2״ יבוא ״1.3״ ;

 (76) בסעיף סיכון 721, במקום ״2.6" יבוא ״1.6״ ;

 (77) בסעיף סיכון 723, במקום ״3.2״ יבוא ״1.9״

 (78) בסעיף סיכון 724, במקום ״2.6״ יבוא ״1.6״

 (79) בסעיף סיכון 731, במקום ״2.8״ יבוא ״1.7"

 (80) בסעיף סיכון 732, במקום ״3.6״ יבוא ״2.2״ ;

 (81) בסעיף סיכון 733, במקום ״2.9" יבוא ״1.7״ ;

 (82) בסעיף סיכון 734, במקום ״3.9״ יבוא ״2.3״ ;

 (83) בסעיף סיכון 741, במקום ״3.3״ יבוא ״2.0״ ;

 (84) בסעיף סיכון 742, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״

 (85) בסעיף סיכון 744, במקום ״3.3״ יבוא ״2.0״ ;

 (86) בסעיף סיכון 750, במקום ״2.1״ יבוא ״1.3״

 (87) בסעיף סיכון 760, במקום ״3.2" יבוא ״1.9״ ;
 (88) בסעיף סיכון 770, במקום ״0.8״ יבוא "1.7" *

 (89) בסעיף סיכון 771, במקום ״1.7״ יבוא ״1.0״

 (90) בסעיף סיכון 780, במקום ״0.9״ יבוא ״0.7״

 (91) בסעיף סיכון 813, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״

 (92) בסעיף סיכון 815, במקום ״0.8״ יבוא ״0.7״

 (93) בסעיף סיכון 817, במקום ״1.4״ יבוא ״0.7״

 (94) בסעיף סיכון 819, במקום ״2.1״ יבוא ״1.3״

 (95) בסעיף סיכון 820, במקום ״2.6" יבוא ״1.6״ ;

 (96) בסעיף סיכון 842, במקום ״0.8״ יבוא ״0.7״

 (97) בסעיף סיכון 843, במקום ״1.0״ יבוא ״0.7״
 (98) בסעיף סיכון 844, במקום ״1.7׳ יבוא ״1.0״

 (99) בסעיף סיכון 851, במקום ״3.9״ יבוא ״2.3״ ,

 (100) בסעיף סיכון 852, במקום ״1.3״ יבוא ״0.8״ ;

 (101) בסעיף סיכון 853, במקום ״2.9״ יבוא ״1.7״

 (102) בסעיף סיכון 854, במקום ״2.1״ יבוא ״1.3״.

 תחילה ותוקף 3. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982).

 (ב) תקנה 2 תעמוד בתקפה עד ליום כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד (31 במרס 1984),
 והחל מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) תשוב התוספת הראשונה לתקנות

 העיקריות ותהיה כפי נוסחה ביום י״ג בתשרי התשמ״ג (30 בספטנןבר 1982).

 כ״ה בתשרי התשמ׳׳ג(12 באוקטובר 1982)
 (חמ 909—3)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר העבודה והרווחה
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ת לוח י׳ — פ ל ח  ה
ראת שעה  הו

 צו הביטוח הלאומי(החלפת לוח י׳ - הוראת שעה), התשמ״ג-982ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 159 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. מיום י׳׳ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982) ועד ליום ט׳ בניסן התשמ״ה (31
 במרס 1985), במקום לוח י׳ לחוק (להלן — לוה י׳) יבוא :

ח י׳  ״לו

 שיעורי דמי ביטוח

 (סעיפים 159, 160, 161 ו־215)
 הניכוי משכר
ו י  העובד לענ
 סעיף 161 (ג)

זים  באחו

 אחוזים
סה  מההכנ

 פרט ענף הביטוח או מהשכר

 1. זיקנה ושאירים 5.2 1.9
 2. אימהות — עובד ועובד עצמאי 1.2 0.6
 3. אימהות — מבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי 0.5 —
 4. ילדים 2.6 —
 5. נפגעי תאונות 0.1 0.05

 6. נפגעי עבודה שיעור שנקבע
 לפי סעיף 160 —

.7 

 אבטלה 0.3 0.1 8.

.7 

.8 
 9. נכות 1.5 0.75
 10. זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד 0.05 —

 11. שירות מילואים 2.0 0.3
 12. סיעוד 0.2 0.1״

 לוח י׳ —
רת תוקף  החז

 2. החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985), ישוב לוח י׳ ויהיה כפי נוסחו ביום
 י״ג בתשרי התשמ״ג(30 בספטמבר 1982).

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 כ״ה בתשרי התשמ״ג(12 באוקטובר 1982)
 (חמ 911—3)

 1 ס״ה התשכ״ח, עמ׳ 108; התש׳״ם, עימ׳ 117; ק״ת התשמ״א, עמי 810.

 תקנות הביטוח הלאומי(דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע)
 (הוראת שעה), התשמ׳יג-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסה משולב],
 התשכ״ח—1968-י, אני מתקין תקנות אלה:

ה 2 נ ק ן ת קו  1. בתקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תי
 התשכ״ה—1965 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״3.5%״ יבוא ״3.35%״.

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשכ״ה, עמי 692(; התשמ״א, עמי 710.
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- 2. (א) תקנות אלה יעמדו בתקפן מיום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982) ת ו נ ק ת  ה
 הוראת שעה י ,

 ועד ליום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985).

 (ב) החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985) ישובו התקנות העיקריות
 ויהיו כפי נוסחן ביום י״ג בתשרי התשמ״ג(30 בספטמבר 1982).

 כ״ה בתשרי התשמ״ג(12 באוקטובר 1982)
 * (חמ 338—3)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים)
 (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 !, אני מצווה לאמור: {4

ן סעיר 3 1. בסעיף 3(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת קו  תי

 תיירים), התשכ״ז—1967 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום פסקה (4) יבוא:
 ״(4) נציג התאחדות המלונות בישראל.״

ח סעיף י! 2. בסעיף 17 לצו העיקרי — ק י  ת

 (1) במקום הרישה של סעיף קטן(א) יבוא:
 ״המנהל רשאי לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות במועצה, לתת רשיון

 סוכנות לתושב ישראל אם נתקיימו בו כל אלה:״

(ב) —  (2) בסעיף קטן

 (א) במקום הדישה יבוא:
 ״המנהל רשאי לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות במועצה, לתת רשיון

 סוכנות לתאגיד אם התקיימו בו כל אלה:״

 (ב) במקום פסקה (5) יבוא:
 ״(5) הומצאה, לפי דרישת המנהל, תעודה מעודכנת על העדר הרשעות
 במרשם הפלילי, לגבי כל מי שפעיל בניהול ענייני הסוכנות, בין אם

 הוא בעל מניות, דירקטור, מנהל, מומחה, או עובד אחראי אחר.״

(ב) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן
 ״(ג) המנהל רשאי לסרב לתת רשיון כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב)
 אם אדם שיהיה פעיל בניהול ענייני הסוכנות כבעל מניות, דירקטור, מנהל,
 מומחה או עובד אחר, היה פעיל קודם לכן כאמור, בסוכנות שהמנהל ביטל
 את רשיונה, או בסוכנות שלא עמדה בהתחייבויותיה בתחום עיסוקיה כבעלת
 רשיון — אף אם לא בוטל רשיונה, או שהיה לפני כן בעל רשיון מומחה

 להסעת תיירים או רשיון מומחה לנסיעות, שהמנהל ביטלו.

 1 פ״ה התשי״ח, «מ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ית התשכ״ז, עמ׳ 2636; התשל״ט, עמי 178.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

ת 4421, י״א בחשון התשמ״ג, 28.10.1982 ו נ ק ת  142 קובץ ה



 (ד) במתן רשיונות לפי סעיף זה, רשאי המנהל להביא בחשבון בין השאר
 עניינים אלה:

 (1) תרומת מתן הרשיון לשיפור השירות;

 (2) רקעם ואמינותם העסקיים של בעלי השליטה בסוכנות;

 (3) תכניות הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימן;

 (4) שיקולי מדיניות כלכלית;

 (5) טעמים שבטובת הציבור.״

ד י ר ם ש ה ר ב  כ״ג בתשרי התשמ״ג(10 באוקטובר 1982) א
< שר התיירות ־־3 3 3  >״מ 2

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי דבב)(תיקון),
 התשמ״ג-982ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—•1957 •נ,
 אני מצווה לאמור:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), ה
, יבוא:  התש״ל—1970 2

 ״תוספת
 (סעיף 22)

ר ב׳  טו
 טור אי

 השכר המרבי
 השירות בשקלים

 בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי אחד 207

 בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים אחוריים 315

 בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע, מונית, טרקטור, רכב עבודה
 ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 8000 ק״ג בתחנת בדיקה

 מאושרת 1 81

 בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל 8,000 ק״ג
 ושל אוטובוס בתחנת בדיקה מאושרת 116

 בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חפשית והתקנת מגופה 125״

ם ק ו ר פ ו י י  כ״ה בתשרי התשמ״ג(12 באוקטובר 1982) ח
מ M)9 שר התחבורה ח ) 

. m  1 ס״ח התשי״ח, זנמ׳ 24¡ התשל״יט, 32 •
 2 ק״ת התש״ל, עמי 2186; התש״ס, עמי 2171; החשמ״א, עמ׳ 425; התשמ״ב, עמי 1390.
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 צו הנ*יקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפדורים)
 (תיקון), התשמ״ג-1982

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

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לגפרורים),
, יבוא  התש״ם—21981

 ״ תוספת
 (סעיף 2)

ר ג׳  טו
 המחיר יצרכן

ם י ל ק  במכירה מ
ל מע״מ ל ו  כ

12.10 
 1.05״

ת ן פ ו ע ד  ג
 שריהתעשיה והמסחר

 טור ב׳

 הכמות

ר א׳  טו

 המצרך

 גפרורים חבילה של 12 קופסאות
 גפרורים קופסה

 כ״ד בתשרי התשמ״ג(11 באוקטובר 1982)
 (חמ 6—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ים, עמי 1445; התשמ״ב, עמ׳ 1436.

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר התיירות

 כ״ג בתשרי התשמ״ג(10 באוקטובר 1982)
 (חמ 325—3)

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 הודעת שירותי תיירות (מורי דדך), התשמ״ג-1982

 בהתאם לתקנה 12 (ד) לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ״ז—1967!
 (להלן — התקנות), ועקב העלייה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

ת 1. מיום ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983) תהיה האגרה לפי תקנה 12(א) לתקנות  העלאת אגרו

 בעד מתן רשיון או חידושו 288 שקלים.

 1 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 1156; התשל׳״ח, עמי 1797.

 הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי ההערה שבתוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית
 (תעודות), התש״ם—11980 (להלן — התוספת הראשונה), ועקב עליית מדד המחירים
 לצרכן שפורסם לחודש ינואר 1982 לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש פברואר

 1980, אני מודיע לאמור:

 1. המקדם, שבו יש להכפיל את הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה הוא 4.5149.

 2. תחילתה של הודעה זו חמישה עשר ימים מיום פרסומה.

ר מ ן ה ו ל ו ב  ט״ז בתשרי התשמ״ג(3 באוקטובר 1982) ז
 שר החינוך והתרבות

 מקדם לחישוב
 העלאת אגרות

לה  תחי

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1380.
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ת אגרות י ד ג  ה

 הודעת הדרכונים ( אגרות) , התשמ״ ג - 1982

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ד) לתקנות הדרכונים, התש״ם—1980 !, אני מודיע
 לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 1982 לעומת המדד
 שפורסם בחודש פברואר 1982, סכומי האגרות הנקובים בתוספת בטור א׳ הם כלהלן:

ימ  האגרה בשקי

300 

600 

300 

600 

80 

150 
 300 בתוספת 30
 שקלים לכל נפש

 המצורפת לדרכון
 הקבוצתי

 80 בתוספת 30
 שקלים לכל נפש

 המצורפת לתעודת
 המעבר הקבוצתית

 פטור

30 

300 

30 

 פטור

300 

 השירות המבוקש

 1. (א) דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים
 (ב) דרכון לזוג (בעל ואשד,) או לזוג עם ילדים

 2. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד
 או ליחיד עם ילדים

 (ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לזוג
 (בעל ואשד,) או לזוג עם ילדים

 (ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד
 או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד־ פעמי לשם יציאה

 מישראל וחזרה אליה

 (ד) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק,
 ליחיד או ליחיד עם ילדים

 (ה) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, לזוג
 (בעל ואשה) או לזוג עם ילדים

 3. דרכון קבוצתי לפי סעיף 3(ג) לחוק

 4. תעודת מעבר קבוצתית לאזרחים ישראליים
 לפי סעיף 3(ג) לחוק

 •5. הארכת תוקף של מסמך נסיעה

 6. הכנסת שינויים במסמך נסיעה (למעט מחיקה
 כאמור בפריט 9) .

 7. צירוף אשד. למסמך נסיעה של ,כעלה

 8. צירוף ילדים למסמך נסיעה

 9. מחיקת רישום במסמך נסיעה

 10. מסמך נסיעה או הוספת אשד, למסמך נסיעה של בעלה
 במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת

 או שונה — תוספת של

ם ק ו ב ר ם ק י י י  ח
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 כ״ד בתשרי התשמ׳׳ג(11 באוקטובר 1982)
 (זו.מ 692י-3)

 1 ק״ת התש״ם, עמי 1510¡ התשמ״ב, עמי 1337.
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 הודעת הכניסה לישראל (אגרות), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א(ד) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד—1974 !
 אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד .המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 1982 לעומת המדד
 שפורסם בחודש פברואר 1982, סכומי האגרות הנקובים בחלק א׳ לתוספת, בטור א׳, הם

 כלהלן:

ת רו  הגדלת אג

 האגרה בשקלים

80 

80 

 80 ובעת קבלת
 הרשיון 80 שקלים

 נוספים לכל נפש
 הכלולה ברשיון

80 

80 

 80 עבור כל תקופת
 הארכה

150 

 150 עבור כל

 תקופת הארכה

 280 עבור כל
 תקופת הארכה

 השירות המבוקש

 1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים או אשרה
 ורשיון לישיבת •ביקור מסוג ב/1

 2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת
 ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של

 אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב׳

 3. אשרה ורשיון לישיבת קבע

 4. אשרת חוזר

 5. החלפת סוג רשיון הישיבה

 6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים

 7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת
 גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות

 המפורטות בתקנה 3(2)

 8. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת
 ארעי כשהבקשה מוגשת בלשכה לעליה ומרשם לאחר

 עבור 3 חדשים מיום פקיעת הרשיון

 9. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת
 ארעי כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול לאחר עבור 12

 חדשים מיום פקיעת הרשיון

ם ק ו ב ר ס ק י י י  ח
 המנהל הכללי של משרד הפגים

 כ״ה בתשרי התשמ׳׳ג(12 באוקטובר 1982)
 (זזמ 600—3)

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1517¡ התשמ״ב, עמ׳ 1353.
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 הודאות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)(נקיטת אמצעי בטחון),
 התשמ״ג-982 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2(10) ו־22 בתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנות
 שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) [נוסח משולב], התשל״ג—1973 •י, כפי שהועברה
, ומאחר שאני רואה צורך בכך מטעמים הקשורים כבטחון 2  אלי בידי שר התחבורה

 המדינה אני מורה לאמור:

 1. בהוראות אלה —

 ״האגף״ — אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה;

 ״ספינה״ — כלי שיט שארכו המרבי עולה על 7 מטרים ושתפוסתו ברוטו אינה עולה
 על 100 טון, למעט ספינת דיג וגוררת;

 ״סירה״ — כלי שיט שארכו אינו עולה על 7 מטרים, למעט כלי המונע על ידי משוטים
 בלבד, סירת דיג וגוררת;

 ״אזור שיט חפשי״ —

 (1) בים התיכון — מאכזיב בצפון עד אשקלון (קצא״א) בדרום בטווח 4 מילין
 ימיים מהחוף, למעט שטחי אש קבועים ולמעט אזור שטחי אש 24 ו־702 שבו
 יוגדל אזור השיט ההפשי באופן שבין שטחי אש אלה ישתרע אזור השיט החפשי

 עד 11 מילין ימיים מהחוף, ומחוץ לשטחי האש עצמם;

 (2) במפרץ אילת — מהחוף הצפוני עד טבה בדרום ועד אמצע המפרץ במזרח;

 ״אזור שיט מותנה״ —

 י (1) בים התיכון — אזור,שאיננו האזור החופי ושרחבו עד 50 מילין ימיים מקו
 החוף;

 (2) במפרץ אילת — מטבה דרומה לאורך המפרץ עד טווח של 3 מילין ימיים
 מקו החוף:

 ״מכשיר קשרי׳ — מכשיר תג״מ, בהספק שידור של 5 וט לפחות, המאפשר לכלי שיט
 לקלוט את תחנות הקשר ולשדר אליהן בערוצים 11—16 בים התיכון ובערוצים

 16 ו־14 במפוןץ אילת או כל מכשיר אחר שיקבע האגף;

 ״כלי שיט״ — ספינה או סירה;

 ״תחנת קשר״ — תחנת קשר,של חיל הים המופעלת לצרכי קשר עם כלי שיט ושלהן הוא
 מדווח לפי אזורי הפלגה, כדלקמן: חיל־הים חיפה, חיל־הים תל־אביב, חיל־הים אילת;

 ״מחזיר הד מכ״ם״ — מסגרת מפח בעלת צורה גיאומטרית המסוגלת להחזיר קרני מכ״ם
 בצורה הטובה ביותר ושאת נתוניה הטכניים יקבע האגף.

 2. בעל ספינה או סירה, קברניטה או מי שבידו השליטה בה, לא ישיטה באזור שיט
 מותנה אלא אם מילא אחר תנאים אלה:

 (1) ברשותו מכשיר קשר תקין;

, עמי 98.  1 ס״וז התשל״ג, עמי 203; החשל״ז
 2 י״פ דווזש״ד, עמי 1552.
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 (2) הוא הקים קשר עם תחנת קשר מיד עכו כניסתו לאזור השיט המותנה
 ועם עזיבתו את אזור השיט המותנה בחזרה אל אזור השיט החפשי;

 (3) הוא מדווח על אתר הימצאו על פי קווי אורך ורוחב או כיוון וטווח
 מהחוף בכל 4 שעות; הקמת קשר ודיווח יקויימו בים התיכון על ערוץ 16

 ובמפרץ אילת על ערוץ 14.

 3. בעל ספינה, קברניטה או מי שבידו השליטה בה, ימלא בעת יציאתו מחוץ לגבולות
 ישראל אחר הוראות אלה:

 (1) יחתום על דף הוראות בטחון שיט וקשר שהפיץ היל הים לתחנות
 משטרת הגבולות הקיימות ויקבל תדרוך בכתב ממשטרת ישראל לפני

 היציאה;

 (2) ברשותו מכשיר קשר תקין;

 (3) יקים קשר וידווח כנדרש בסעיף 2(2) ו־(3) בעת הכניסה והמעבר
 באזור שיט מותנה;

 (4) ידווח לתחנת קשר בעת יציאתו אל מחוץ לאזור שיט מותנה בדרכו
 אל מעבר לגבולות ישראל.

 4. בעל ספינה המגיעה מחוץ לישראל, קברניטה, או בעל השליטה בה, ישלח קריאת
, תחנות חיל־הים בהיותו במרחק 50 מילין ימיים מן 0 x 1 . 4 לתחנת החוץ 1 \ 1 . 0 . ^ 

 הכניסה לנמל; קריאת \1׳.1.0ג,1 תכלול את שם הספינה ונמל הגעתה.

 5. ־ בעל ספינה או סירה, או מי שבידו השליטה בה, ימלא אחר ההוראות של תחנת
 קשר או של מפקד כלי שיט של חיל־הים, הניתנות לו לענין התראה על פעילות חבלנית

 עויינת או מטעמי בטחון אחרים.

ת ויציאה ראו  הו
 מחוץ לארץ

ת להגעה ראו  הו
 מחוץ לארץ

בה להישמע  חו
ת ראו  להו

 6. בעל ספינה, קברניטה, או מי שבידו השליטה בה, ימלא את ההוראות הבאות:
 (1) יתקין בירכתי הספינה מחזיר הד מכ״מ;

 (2) יתייצב אחת לחצי שנה, לפי הוראות שיקבל מאת האגף, במקום
 שיקבע לקבלת תדרוך בנושאי קשר והוראות בטחון.

 7. במפרץ אילת אסורה התרחקות כלי שיט אל מחוץ ל־3 מילין ימיים מקו החוף
 מזרחה.

 8. (א) אין בהוראות אלה כדי לגרוע מן האיסור להיכנס לשטח שהוכרז סגור לפי
, או מאיסור כניסה לפי חיקוק אחר.  תקנה 125ג לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 3

 (ב) אין בהוראות אלה כדי לגרוע מכל הוראות דין לענין חובות המוטלות על
 כלי שיט.

 9. תחילתן של הוראות אלה שלושת חדשים מיום פרסומן ברשומות.

י ו י ל א ת ב  י״ט בתשרי התשמ״ג(6 באוקטובר 1982) ש
 מנהל האגף

בות ת חו ל ט  ה
נה ל ספי  ע

ל האזורים כ  ב

ר יציאה מחוץ פו  אי
 ל־3 מילין ימיים

לת  במפרץ אי

ת ראו  שמירת הו

 תחילה

 3 עייר 1945, תום׳ 2, עמ׳ 855; ס״ת התשי״ד, עמי 64.
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 הודעת משכורת נושאי משוה שיטוטיה, התשמ״ג-1982

רת יסוד  משכו
ת ותק פ ס ו ת  ו

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א—1981
 אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982) יהיו שיעורי משכורת היסוד
 ותוספת הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

ספת ותק  תו
 שיפוטי (בעד
 כל שבת ותק)

 בשקלים

533 

484 

427 

378 

318 

269 

468 
408 
359 
318 

269 

484 

427 

378 

378 

359 

318 

378 

318 
269 

ת יסוד ר ו כ ש  מ
ם י ל ק ש  נ

69,270 

60,480 

45,530 

39,990 

31,580 

26,040 

59,070 

44,260 

38,490 

30,660 

26,040 

60,480 

51,370 

45,530 

39,990 

38,490 

30,660 

39,990 
31,580 
26,040 

 א. שופטיפ

 נשיא בית המשפט העליון

 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי

 שופט בית משפט מחוזי

 נשיא 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

 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

 קאדיפ
 ראש בית הדין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

 ה,

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1448.
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ספת ותק  תו
 שיפוטי (בעד
ת ותק)  כל שנ

 (בשקלים)

378 

318 

2.69 

רת יסוד ו  משכ
 (בשקלים)

39,990 
31,580 
26,040 

 ו. האדימ מד׳הב
 ראש בית הדין לערעורים
 חבר ביית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

ץ ג י ר ו ה ל מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 י״ז בתשרי התשמ״ג(4 באוקטובר 1982)
(3—628 an) 

 תיקון גועות

 בתקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור),
 התשמ״ג—1982, שפורסמו בקובץ התקנות 4416, התשמ״ג, עמי 92, בתקנה 5(ב), במקום

 ״לענין תקנת משנה(א)״ צ״ל ״לענין תקנת משנה (א)(2)״.

ם י ס ה נ ש  כ״דבתשרי התשמ״ג(11 באוקטובר 1982) מ
 >המ 1610—3) שר המשפטים

 תיקון גועות

 בתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) (תיקון), התשמ״ב—1982,
 שפורסמו בקובץ התקנות 4323, התשמ״ב, עמי 720, בסעיף 1(6), במקום ״בהתאם לחלק
 גי, סימן בי, לוח בי, סעיף 3.04 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות),
״ צ״ל ״בהתאם לחלק ג׳ סימן ב׳ סעיף 3.04 ולוח ב׳ שבסעיף 3.03(ג)  התש״ל—1970 3
 לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל—1970״.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ד בתשרי התשמ״ג(1 באוקטובר 1982) י
 (המ 3-1394) שר הפגים

 תיקון טעות דפוס
 בתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ״ב—1982, שפורסמו
 בקובץ התקנות,4386, התשמ״ב, עמי 1396, ברישה לתקנות, במקום ״לפי סעיפים 19 ו־52 לחוק״

 צ״ל ״לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק״.
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