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 תקנות שירות בטחון(תיקון), התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 6, 15, 33 ו־45 לחוק שירות בטחון, התשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] 1אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 17 לתוספת. הראשונה לתקנות שירות בטחון, התשכ״ז—1967 2 (להלן —
 התקנות העיקריות) בסעיף קטן ג(2), לפני המלה ״ארועים״ יבוא ״פרוטאינורה קבועה מעל

 2,5 גרם או״.

 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות —

 (1) בסעיף 16—
 (א) בסעיף קטן ג(2), במקום ״מסיבה כלשהי״ יבוא ״מסיבה לא ידועה״;
 (ב) בסעיף קטן ו, במקום ״עד שנה לאחר הניתוח״ יבוא, ״דחייה לשנה״

 ובטור ״התקופה״ המלה ״עד״ — תימחק;

 (2) בסעיף 38, סעיפים קטנים א ו־ב — יימחקו וסעיפים קטנים ג ו־ד יסומנו
 א ו־ב כסדרם.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בטבת התשמ״ג (6 בינואר 1983).

ספת ה התו ק י  ת
 הראשונד,

ספת ן התו קו  תי
 השגיד•

 תוזילר.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר הבטחון

 י״ט בטבת התשמ״ג(4 בינואר 1983)
 (וו מ 1094—3)

 1 ס״ח התשייט, עמי 286.
 2 ק״ת התשכ״יז, עמ׳ 3399; התשמ״ב, עמי 191.

 תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדמ במלגזות), התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 התש״ל—1970-י, אני מתקין תקנות אלה:

 הגיייי1 1. בתקנות אלה —

 ״מזלג״ — שני הזיזים של מלגזה שבאמצעותם מורמים משאות;

 ״מלגזה״ — מכונה להרמת משאות באמצעות מזלג, הנעה שלא על פסים, לרבות טרקטור
 המצויד בתורן הרמה;

 ״סל״ — משטח או מכל המיועד לשמש להרמת בני אדם, המותקן על המזלג.

ת 2. (א) לא יורם אדם במלגזה אלא בסל שנתקיימו בו התנאים האמורים בתקנות מ ר ה  תנאים ל

 ,אלה.

 (ב) לא יורמו במלגזה יותר משני בני אדם בעת ובעוגה אחת.

י המלגזה 3. לא יורם אדם במלגזה אלא אם — נ תו  נ

 (1) בודק מוסמך אישר כי המלגזה בעלת משקל נגדי וכושר הרמה מותר
 של 1800 ק״ג לפחות;

נת ישראל, ינוסח חדש 16, עמ׳ 337. י מדי נ  1 די
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 (2) המרחק בין מרכזי הגלגלים הקיצוניים באותו ציר הוא 900 מ״מ
 לפחות;• . י

 (3) במקרה של תקלה במערכת ההידראולית, מהירות ירידת הסל על
 מטענו המרבי אינה עולה על 0.50 מטר לשניה.

ל משקל הסל  4. משקל הסל ביחד עם שני בני אדם ומשא, לא יעלה על חמישית מעומס ההרמה ש
 המלגזה כפי שאישר בודק מוסמך ובכל מקרה לא יעלה על 500 ק״ג.

ת הסל פ צ ל י  5. (א) שטח רצפת הסל לאדם לא יהיה קטן מ־0.6 מ״ר ומידות ד,סל לא לעלל ע
 1.20 מטר בכל כיוון.

 (ב) רצפת הסל תהיה עשויה מחומר המונע החלקה.
 (ג) ברצפת הסל יקבעו פתחי ניקוז למניעת היקוות נוזלים.

ת הסל ו ק ע  6. (א) גובה מעקות הסל בשלושת הצדדים שאינם פונים לתורן המלגזה לא יפחת מ
 מ־1 מטר מרצפת הסל; גובה מעקה ביניים לא יפחת מ־0.45 מטר מרצפת הסל.

 (ב) גובה מעקה הסל בצד הפוגה לתורן לא יפחת מ־1.70 מטר מרצפת הסל,
 והמרחק בין המעקה לכל חלק נע לא יקטן מ־100 מ״מ.

 (ג) המןנקות יהיו עשויים מוטות או צינורות מחומר קשיח ובחוזק מספיק.

ת רגל חו  7. מסביב לסל יותקנו לוחות רגל בגובה שלא יפחת מ־150 מ״מ. לו

ת הסל ו נ  8. (א) בדפנות הסל תותקן מחיצה עשוייה רשת שקוטר החללים בין התילים בה , דפ
 לא יעלה על 20 מ״מ, או מחיצה מלאה שקופה.

 (ב) הורכבה דלת בסל — תיקבע בדופן אחת בלבד ולא תתאפשר פתיחתה
 כלפי חוץ; הדלת תיסגר מכוח עצמה ותמנע אפשרות לפתיחתה המקרית.

ת יד ז  9. בסל יותקנו בצדדים ובחזית מוטות לאחיזת יד שימצאו 100 מ״מ פנימה מהמעקה אחי
 ו־100 מ״מ מעליו ויהיו עשויים מצינורות עגולים או מרובעים, מחומר קשיח ובחוזק

 מספיק.

ת הסל ב כ ר  10. (א) מתחת לרצפת הסל יותקנו שני שרוולים עשויים צינורות בחתך מלבני ה
 שרוחבו לא יהיה גדול מ־50 מ״מ מזה של כל אחד מזיזי המזלג.

 (ב) אורך כל שרוול יהיה כאורך הרצפה, בתוספת 100 מ״מ לקצה הפונה לתורן
 המלגזה.

 (ג) השרוול יותקן כך שהדופן החיצונית שלו תהיה במרחק שלא יהיה גדול
 מ־150 מ״מ פנימה משפת הרצפה הקרובה אליו.

 (ד) גובה רצפת הסל כשהוא מורכב לא יעלה על 100 מ״מ מפני המזלג.

 (ה) הסל יצוייד בשני מנגנוני אבטחה או סגירה, בלתי תלויים זה בזה שכל אחד
 מהם יבטיח את הצמדת הסל לחלק האנכי של המזלג וימנע את החלקת הסל מהמזלג:

 המנגנונים כאמור יימצאו במקום שניתן לפקח עליהם בידי הנמצאים בסל.
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 11. על אחת מדפנות הסל יוצג שלט נראה לעין אשר יפרט:

 (1) אם יש יותר מסל אחד — המספר הסידורי של הסל;
 (2) המספר הסידורי או מספר הרישוי של המלגזה אוי המלגזות שעליהן

 מותר להרכיב את הסל;
 (3) המשקל העצמי של הסל;

 (4) מספר האנשים שמותר להרים בסל;
 (5) עומס מרבי מותר להרמה בסל.

 שילוט הסל

 12. (א) הסל ייבדק לפני השימוש בו בידי בודק מוסמך למכונות הרמה, אשר יאשר
 התאמת הסל לדרישת התקן והתאמתו למלגזות שעליהן מותר להרכיב את הסל.

 (ב) לפני הרכבת סל על מלגזה ושימוש בו, יבדוק תופש המקום או מי שהוא
 מינהו בכתב לענין זה, את תקינות הסל, פעולת מנגנוני הנעילה ומנגנוני ההרמה והפיקוד

 של המלגזה, וכן ירים את הסל הריק עד לגובה המר;י, ויבדוק את תקינות ההפעלה.

 (ג) הבדיקה תיעשה בנוכחות מפעיל המלגזה והממוגח על בני האדם שיש
 להרימם.

 13. לפני הרמת אדם במלגזה ינקטו בצעדים הבאים:

 (1) המלגזה תועמד בשטח אופקי ותובטח מפני תזוזה מקרית;

 (2) יוצבו מחסומים ושלט אזהרה במרחק נאות מן המלגזה למקרה שצופים
 שכלי רכב יעבור בקרבתה;

 (3) יובטח שאנשים לא יעבדו, לא יימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא
 מורם;

 (4) יובטח שהרמת הסל לא תיעשה במקומות שבהם מוגבל שדה הראייה של
 מפעיל המלגזה ובקרבה מסוכנת לקווי מתח שלא נותקו ולקווי קיטור חשופים,
 אלא אם מותקן בסל מפסק שבאמצעותו ניתן להפסיק את פעולות ההרמה.

 14. (א) בטרם יכנס אדם לסל יופעל בלם החניה של המלגזה.

 (ב) לא יימצא אדם בסל כשהמלגזה בתנועה.

 15. (א) לא יופעל סל אלא בידי מפעיל מלגזה בעל ותק של שנה לפחות בהפעלת
 מלגזות.

 (ב) מפעיל המלגזה יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שאדם נמצא בסל.

 (ג) מפעיל מלגזה ישמור על קשר־עין עם הנמצאים בסל כל עוד הם מצויים בו.

 16. מפקח עבודה ראשי או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי, בתעודה, לפטור מהוראות
 תקנות אלה אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת.

 בדיקות

 מיקום המלגזה

ת הפעלה ע י נ  מ
ת י ר ק  מ

ל מלגזה  מפעי

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 ג׳ בשבט התשמ״ג(17 ביגואר 1983)
 (ו1מ 1621—3)
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 צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחוות על חשבון לקוחות)(תיקון)׳
 התשמ״ ג-983 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941!, לאחר התייעצות עם
 הועדה, אני קובע לאמוד:

ן סעיף 1  1. בסעיף 1 לצו הבנקאות(ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), התשל״ה— תיקו

(להלן — הצו העיקרי) — 21975 

 (1) בסעיף קטן (ו)(4), במקום ״(1) ו־(2)״ יבוא ״(1) עד (2א)׳/

 (2) בסעיף קטן (ז)(2), בסופו יבוא:
 . ״לענין זה, זכות ההמרה של שטר ההון במניות המוסד הבנקאי לא תיחשב

 כזכות לפרעון השטר״;

 (3) במקום סעיף קטן(ט) יבוא:
 ״(ט) ״בסי ההון של בנק חוץ״ — הסכומים הרשומי םבספרי בנק החוץ
 בישראל לזכות משרדיו מחוץ לישראל בניכוי סכומים הרשומים כאמור
 לחובת משרדיו מחוץ לישראל, ובלבד שסכומים אלה אושרו לענין זה בידי

 המפקח.״

ן סעיף 3  2. בסעיף 3 לצו העיקרי — תיקו

 (1) אחרי פסקה (3)(ב) יבוא:
 ״(ג) ערבות לטובת הממשלה להבטחת תשלום בעד סחורות שהיא מספקת,
 ובלבד שהרוכש לא עשה שימוש כלשהו בסחורות והן לא הפכו חלק מהמלאי

 העסקי שלו.״

 (2) אחרי פסקה (4) יבוא:
 ״(4א) ״ערבות להזמנת ניירות ערד״ — התחייבות למנפיק ניירות ערך
 שהוצעו לציבור על פי תשקיף, או לבא מטעמו, לתשלום יתרת סכום הזמנת

 ניירות הערך שהזמין המוסד הבנקאי עבור לקוחותיו.״

 (3) בסוף פסקה (5) יבוא:
 ״(ה) ערבות לטובת ספק שירותים או סחורות להבטחת תשלומים בעד

 ,השירותים או הסחורות שהוא מספק;
 (ו) ערבות לטובת משכיר ציוד להבטחת תשלומים של שוכר הציוד.״

 3. בסעיף 6 לצו העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:
 קבוצה

 ״(4א) ערבות להזמנת ניירות ערך

 4. בסעיף 7 לצו העיקרי —

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״400 אחוזים״ יבוא ״500 אחוזים״;

ס׳ 1, עימ׳ 69; ס״ךו התשמ״א, עמ׳ 241.  1 עייר 1941, תו
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 2496; התשמ״ב, עמ׳ 510.

 תיקון סעיף 6

 משקל

".50% 

ן סעיף 7 קו  תי
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 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״80 אחוזים מבסיס הפקדונות שלו״ יבוא ״500 אחוזים
 מבסיס ההון שלו״;

 (3) בסעיף קטן(ג), במקום ״150 אחוזים״ יבוא ״200 אחוזים״.

 תיקו! העיף 8 5. בסעיף 8 לצו העיקרי —

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״200 אחוזים״ יבוא ״250 אחוזים״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״55 אחוזים של בסיס הפקדוגות שלו״ יבוא ״250
 אחוזים מבסיס ההון שלו״;

 (3) בסעיף קטן(ג), במקום ״50 אחוזים״ יבוא ״55 אחוזים״.

ו סעיר 9 6. בסעיף 9(א) לצו העיקרי, בסופו יבוא: י ק  תי

 ״אולם הדיווח לגבי ערבויות להזמנת ניירות ערך יהיה על בסים הממוצע
 היומי של ערבויות אלה במשך החודש, ויתרה ממוצעת זו תיחשב כיתרת

 ערבויות אלה ביום האחרון של החודש.״

 "י׳ייי׳ 7. תחילתו של צו זה ביום י״ז בשבט התשמ״ג(31 בינואר 1983).

ם ו ב ל ד נ ה מ ש  ג׳ בשבט התשמ״ג(17 בינואר 1983) מ
־ 3-1532) נגיד בנק ישראל ^ 

 צו הבנקאות (מקדשת ללא תנועה), התשמ״ג-983ו

, באישור שר האוצר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ב לפקודת הבנקאות, 1941 י
 וועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה —

 ״בורסה״ — הבורסה לניירות ערך בתל־אביב או בורסה לניירות ערך באחת הארצות
 המנויות בתוספת הראשונה להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 ־;

 ״מדד״ — מדד המהירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה;

 ״מילוות צמודי מדד״ — מילוות המדינה הצמודים למדד בשיעור 100%, שנרכשו במקור.

 השקעה לפי 2. תאגיד בנקאי ישקיע כספי פקדון ללא תנועה, לפי ההוראה האחרונה שקיבל מבעל

ח הפקדון(להלן — ההוראה), אם נתקיימו תנאים אלה: ו ק י ת ה ! ״ י ,  י

 (1) ההוראה ניתנה במשך ארבע השנים שקדמו למועד ההשקעה;

 (2) ההוראה היתד• להשקיע את הכספים באהת הדרכים הבאות:
 (א) בניירות ערך הנסחרים בבורסה;

ס׳ 1, עמ׳ 69; ס״ח התשמ״א, עמ׳ 170—241.  1 עייר 1941, תו
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1006¡ התשמ״א, עמ׳ 1082.
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 השקעות אחרות

 (ב) בקרן להשקעות בנאמנות, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמ
 נות, התשכ״א—31961;

 (ג) בתכנית חסכון שאושרה לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
;  וערבות למילוות, התשט״ז—1956 4

 (ד) בפקדונות במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ;

 (ה) בפקדונות בשקלים הצמודים למדד.

 3. לא נתן בעל הפקדון הוראה להשקעת הכספים בתנאים הקבועים בסעיף 2, ישקיע
 התאגיד הבנקאי את כספי הפקדון ללא תנועה כלהלן:

ג ההשקעה  סו

 מילוות צמודי מדד

 פקדון באותו מטבע לתקופה של3חדשים;

 מילוות צמודי מדד

 פקדון לזמן קצוב באותו מטבע ולאותה
 תקופה;

 מילוות צמודי מדד

 תכנית חסכון המשכית לפי תקנות ובהעדר
 תכנית כאמור — מילוות צמודי מדד;

 מילוות צמודי מדד

 (א) מילוות המדינה הצמודים לאותו מטבע
 חוץ שנרכשו במקור, ובהעדרם —

 מילוות כאמור הנסחרים בבורסה;

 (ב) אם לא ניתן להשקיע כאמור בפסקה
 (א) — איגרות חוב של מנפיקים
 אחרים הנסחרות בבורסה והנקובות

 או הצמודות לאותו מטבע חוץ;

 (ג) אם לא ניתן להשקיע כאמור בפסקה
 (ב) — מילוות המדינה הצמודים
 לדולר שנרכשו במקור, ובהעדרם —

 מילוות כאמור הנסחרים בבורסה:

 כספים שנתקבלו בפירוק הקרן יושקעו
 במילוות צמודי מדד;

 רווחים שחולקו לבעלי תעודות השתתפות
 יושקעו בקרן.

ן ג הפקדו  סו

 (1) חשבון עובר ושב בשקלים

 (2) חשבון עובר ושב במטבע חוץ

 (3) פקמן לזמן קצוב בשקלים

 (4) פקדון לזמן קצוב במטבע חוץ

 פקדון צמוד לטווח ארוך
 בשקלים

(5) 

ת חסכון  (6) תמי

 (7) איגרות חוב בשקלים צמודות
 למדד ומניות נקובות בשקלים

 (8) איגרות חוב נקובות במטבע
 חוץ או צמודות למטבע חוץ
 ומניות נקובות במטבע חוץ

 (9) קרן להשקעות בנאמנות

 3 ס״ח התשב׳״א, עמי 84; התש״ם, עמי 156.
, יעמ׳ 159.  4 ם״ח התשט׳׳ז, עמי 52; התשל״ו
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 4. נסתיימה תקופת פקדון שהושקע כאמור בסעיף 3 או הגיע מועד פרעונה של השקעה
 אחרת כאמור באותו סעיף, יושקעו הכספים מחדש באותה דרך כל עוד לא נוצר קשר עם

 בעל הפקדון.

 השק!עה מחדש

 5. אם לא ניתן להשקיע את הכספים כאמור בסעיפים 2 או 3, ישקיע תאגיד בנקאי
 במילוות צמודי מדד, ואם לא ניתן להשקיע במילוות אלה ישקיע במילוות המדינה הצמודים

 למדד ונסחרים בבורסה.

ת פי ו  השקעה חל

 6. על אף האמור בצו זה, אם במועד השקעת הכספים בפקדון ללא תנועה, קיים חוב,
 לרבות חוב מותנה, של בעל הפקדון לתאגיד הבנקאי, רשאי התאגיד הבנקאי להשקיע את

 הכספים בפקדון בדולרים לשלושה חדשים, בסכום שיאפשר פרעון החוב.

ן ו  השקעה בפקד
 בדולרים

 7. על אף האמור בצו זה, אם נתן בעל פקדון ללא תנועה הוראה לתאגיד בנקאי לבצע
 עבורו תשלומים ולהייב את הפקדון ללא תנועה, רשאי התאגיד הבנקאי להשאיר בחשבון
 עובד ושב סכום השווה ל־4000 שקלים או סכום שיאפשר את ביצוע התשלומים הצפויים
 במשך ששה חדשים, לפי הגבוה שביניהם, וכן לממש לפי הצורך השקעות שנעשו לפי

 צו זה.

 8. חובת ההשקעה לפי צו זה לא תחול על —

 (1) פקדון ללא תנועה במטבע ישראלי שאינו עולה על 2000 שקלים;

 (2) פקדון ללא תנועה במטבע חוץ שאינו עולה על 500 דולרים;

 (3) תשלום בודד שנתקבל בשל נייר ערך מםויים בסכום שאינו עולה במועד
 קבלתו על 1000 שקלים, אם התשלום נתקבל בשקלים, או על 500 דולרים, אם

 התשלום נתקבל במטבע חוץ.

 9. (א) כל הסכומים הנקובים בסעיפים 7 ו־8 בשקלים, יועלו מדי ששה חודשים לפי
 השינויים שיחולו במדד.

 (ב) אם יתברר לפי המדד שפורסם לחודשים ינואר ויולי מדי שנה (להלן —
 המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1982 (להלן —המדד
 היסודי), יוגדלו הסכומים באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד

 היסודי.

 (ג) הסכומים המוגדלים כאמור בסעיף קטן (ב) יעוגלו לעשרה השקלים הקרובים.

 (ד) המפקח על הבנקים יפרסם ברשומות את הסכומים כפי שהם מוגדלים עקב
 עליית המדד.

 (ה) תחילתה של ההודעה לענין הגדלת הסכומים תהיה ב־1 בחודש שאחרי פרסום
 המדד החדש.

ת קבע ראו  הו
 לביצוע תשלומים

 פנום מזערי
ת ,ההשקעה ב ו ח  ל

 הצמדת סכומים

 10. חישוב סכומים במטבעות שונים יהיה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל.

ד לב ו ם נ ה מ ש  מ
ק ישראל  נגיד בנ

 ג׳ בשבט התשמ״ג(17 בינואר 1983)
 >חמ 1512—3)

 חישוב מטבעות
 שונים
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