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 צו בחי המשפט (גתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה),
 התשמ״ג- 1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ב לחוק. בתי המשפט, התשי״ז—1957 י, ולאחר התייעצות ׳
 עם הרשויות המקומיות הנזכרות להלן, אני מצווה לאמור:

ת בתי משפט 1. (א) מוקמים בזה בתי משפט לענינים מקומיים אלה: מ ק  ה
 לעניינים

 מקומיים, בני־ברק פתח־תקוה

 קרית־ביאליק
ם מושבם  מקו

 ואזורי שיפוטם בת־ים קרית־ביאליק

 גבעתיים ראשון־לציון

 חולון רחובות

 ירושלים תל־אביב

 נתניה

 (ב) מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא
 נקרא.

 (ג) אזור שיפוטו של כל אחד מבתי המשפט לעניינים מקומיים, פרט לבית המשפט
 לעניינים מקומיים קרית־ביאליק, הוא תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא.

 (ד) (1) אזור שיפוטו של בית המשפט לעניינים מקומיים קרית־ביאליק הוא
 תחום הרשויות המקומיות:

 טירת הכרמל קרית־ביאליק

 יקנעם עילית קדית־טבעון

 נשר קרית־ים

 קרית־אתא קרית־מוצקין

 (2) נשיא בית משפט השלום בחיפה יהיה בעל הסמכות לגבי בית משפט
 לעניינים מקומיים קדית־ביאליק.

ת בתי 2. בתי משפט השלום שלהלן מוסמכים לשבת כבתי משפט לענינים מקומיים ואזור  הסמכ

ם שיפוטם יהיה תחומן של הרשויות המקומיות שפורטו לצידן: ו ל ש ט פ ש  מ
 ואזורי שיפוט

א — כפר־סבא, רעננה והוד־השדון; ב ס ־ ר פ  (א) בית משפט השלום כ

) בית משפט השלום רמת־גן — רמת־גן. ב ) . 

לה י 3. תחילתו של צו זה ביום י״ח בניסן התשמ״ג(1 באפריל 1983).  תחי

ם י ס ה נ ש  כי׳א באדר התשמ״ג(6 במרס 1983) מ
 >חמ 1653—0 שר המשפטים

 1 סייח התשי׳יז, עמ׳ 148; התשמ״ב, עמי 192.

יסן התשמ״ג, 28.3.1983 ת 4476, י״ד בנ ו נ ק ת  1042 קובץ ה



 קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת
, התשמ״ג—1983 ״ל) ש  משכורת בס*סית והוצאות א

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6(4)(ב) לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה
 בחוץ לארץ), התשמ״ב•—1982 ! (להלן — הכללים), אני קובע לאמור:

 1. המשכורת הבסיסית והסכום הפטור ממנה לענין סעיפים 1 ו־5.לכללים לא יעלו קביעת המשכורת
1 , , 0 '" ,  על הסכומים הנקובים להלן: י

 •י הסכום הפטור סוג המטבע
 המשכורת
 המדינה הבסיסית

 אוסטריה 35,100 15,800 שילינג
 אוסטרליה 1,865 840 דולר אוסטרלי

 אורוגואי 2,220 1,000 דולר

 איטליה 2,122,000 995,000 לירטות

 אקודוד 1,790 805 דולר
 ארגנטינה 1,860 835 דולר

 ארצות הברית
 של אמריקה 1,790 805 דולר

 בוליביה 1,825 820 דולר׳'

 בורמה 1,915 860 דולר

 בלגיה 85,000 38,250 פרנקים בלגיים

 ברזיל 1,735 780 דולר'

 בריטניה 1,065 479 '״ לירה שטרלינג

 גאבון 705,800 317,600 פרנק אפריקאי

 גאנה 1,790 805 דולר•

 גואטמלה 1,915 860 קיצל

 ג׳מאיקה . . 3,525 1,585 דולרג׳מאיקאי

 גרמניה המערבית 4,570 2,055 מרקי

 הרפובליקה
 • הדומיניקנית ; 1,860 835 דולר

 דנמרק 15,650 7,050 כתרים דניים

 דרום אפריקה 1,855 835 רנד

 האיטי 1,985 895 דולר

 הודו 1,665 750 דולר

 הולנד 5,315 2,390 פלורין י

 הונדורס 1,880 845 דולר

 ונצואלה 9,625 4,330 בוליבר

 1 ק״ית התשמ״ב, עמ׳ 1322.

 ;קובץ התקנות• 4476, י״דיגניס־ז התשמ״ג, 28.3.1983



ג המטבע  הסכום הפטור סו

 1,055 דולר

 291,000 פרנק אפריקאי

 840 דולר

 237,000 יאן

 790 רנד

 880 קוואצה

 320 לירה מלטזית

 900 דולר
 685 דולר

 6,345 כתר
 1,085 דולר ניו־זלנדי

 750 דולר

 805 רנד
 1,900 דולרסינגפורי

 980 טלה

 79,000 פזטות

 830 דולר
 780 דולר פיג׳י

 820 דולר
 4,275 מרק פיני

 820 דולר
 875 דולר
 805 דולר

 1,055 דולר
 5,470 פרנק

 815 דולר
 670 דולר

 1,010 דולר קנדי
 8,620 שילינג קנייטי

 365 לירה קפריסאית

 765 דולר

 5,245 כתרים
 1,895 פרנקים

 17,650 גאהט
 780 דולר

 800 דולר

ת ר ו כ ש י  ה
 המדינה הבסיסית

 זאיר 2,345

 חוף השנהב 647,000

 יוון 1,865
 יפן 526,000

 לסוטו 1,755

 מלאווי 1,955
 מלטה 710

 מצרים 2,005
 מקסיקו 1,520

 נורבגיה 14,100
 ניו־זילנד 2,415
 נפאל 1,665

 סווזילנד 1,785
 סינגפור 4,230
 סמואה 2,180

 ספרד 176,000

 פורטוגל 1,840
 פיג׳י 1,730
 פיליפינים 1,825
 פינלנד 9,500
 פנמה 1,825
 פרגואי 1,950
 פרו 1,790

 צ׳ילה 2,345
 צרפת 12,150

 קולומביה 1,810
 קוסטה ריקה 1,485
 קנדה 2,245

 קניה 19,160
 קפריסין 808

 רומניה 1,700

 שבדיה 11,660
 שויץ 4,210

 תאילנד 39,200
 תורכיה 1,735

 בכל מדינה אחרת 1,780

ת 4476, י״ד בניסן התשמ״ג, 28.3.1983 ו נ ק ת  1044 קובץ ה



 2. : הוצאות האש״ל ליום לפי סעיף 6(4) (ב) לכללים, לא יעלו על שלושים וחמישה הוצאות אש״ל
 דולרים, כמפורט להלן:

 בשל ארוחת בוקר — 8 דולרים;

 בשל ארוחת צהרים — 15 דולרים;

 בשל ארוחת ערב — 12 דולרים.

 3. תחולתם של כללים אלה לגבי משכורת המשתלמת בשל עבודה מחודש אפריל 1982 תחילי׳
 ואילך.

ת ן פ ו ע ד  כ״דבאדרהתשמ״ג(9במרס1983) ג
) שר התעשיה והמסחר 3 ־ ־ 1 5 8 מ 8 ח ) 

 , ממלא מקום שר האוצר

 צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייג קטין בהגשת דו״ח),
 התשמ״ג- 1983

, אני קובע לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 131 (א)(3) לפקודת מס הכנסה

פ ו כ פ י ו ג י 1 יהיה כאמור בתוספת. ש  1. סכום ההכנסה החייבת לענין סעיף 131(א)(3) לפקודה
סה לגבי  ההכנ

 קטין
ל טו — בטל. בי  2. צו מם הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו״ח), התשמ״ב—21981

 תוס8ת
 (סעיף 1)

ת מס סכום בשקלים  שנ

7,500 1981 
16,000 1982 

ר ו ד י ר א ם ר ו  י׳ באדר התשמ״ג(22 בפברואר 1983) י
 ״ שר האוצר

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 312.

 תקנות מס הכנסה (שווי השימוש גדכג) (תיקון), התשמ״ג-983ז

, ובאישור ועדת הכספים 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(2) (ב) לפקודת מס הכנסה
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת ו פ ס ו ת ן ה קו , תי  1. בתוספות א׳ ו־ב׳ לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש״ם—1980 2
 . במקום סוגי הרכב לפי סמ״ק יבוא:

 1001— 1301— 1601— 1801— ׳2001— 3001

 ״עד 1000.99 1300.99 1600.99 1800.99 2000.99 3000.99 ומעלה׳׳

ם א ר י ד ו ד ר ו  ט״ז באדר התשמ״ג(1 במרס 1983) י
< שר האוצר 3 ־ " מ 9 ח ) 

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התש״פ, עמי 1931; התשמ״ב, עמי 749.

סן התשמ״ג, 28.3.1983 1045 י ת 4476, י״ד בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 תקנות הספנות (בלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט),
 התשמ״ג-983ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 111 לחוק הספנות (כלי שיט), התש״ד—1960 *, ובתוקף
, ובתוקף  סמכותי לפי סעיף 60(1) (א) לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א—21971
 שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב)

: ה ל , אני מתקין תקנות א  לחוק־יםוד: משק המדינה 3

 1. בתקנות אלה —

 ״אמנת 1947״ — האמנה בדבר שיטה אחידה למדידת תפוסתן של אניות אשר נחתמה
 באוסלו ביום 10 ביוני 1947 ואשר ישראל הצטרפה אליה ביום 20 ביולי 1958 ותקפה

 לגבי ישראל מיום 29 באוקטובר 1958 * ;

 ״אמנת 1969״ — האמנה הבין־לאומית בדבר מדידת תפוסתן של אניות שנחתמה בלונדון
 ביום 25 ביוני 1969 ואשר ישראל הצטרפה אליה ביום 13 בפברואר 1975 ותקפה לגבי

 ישראל מיום 18 ביולי 1982 ;

 ״בעל״ — הבעל, החוכר, המפעיל או הקברניט של כלי שיט, או סוכנו של כל אחד מהם;

 ״מדידה״ — מדידת כלי שיט בידי מודד ולרבות חישוב וקביעת התפוסה;

 ״מודד״ — מי שמנהל האגף מינה להיות מודד כלי שיט, במינוי כללי או לענין מםויים;

 ״מנהל האגף״ — מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא הסמיכו
;  בסמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן

 ״כלי שיט״ — כמשמעותו בחוק הספנות (פלי שיט), התש״ך—1960 ;

 ״כלי שיט קטן״ — כלי שיט ישראלי שאורכו אינו עולה על 24 מטרים;

 ״המנהל״ — סגן מנהל האגף לענינים טכניים, לרבות מי שהוא הסמיכו בסמכויותיו לענין
 תקנות אלה, כולן או מקצתן;

 ״מנהל נמל״ — כמשמעותו בפקודת הגמלים [נוסח חדש], התשל״א—1971 ;

 ״תעודת תפוסה״ — תעודה שניתנה לפי תקנות אלה ושדוגמתה בתוספות הראשונה או
 השניה לאמנת 1947 או בתוספת לאמנת 1969, לפי הענין.

 2. (א) מדידת תפוסתו של כלי שיט שאינו כלי שיט קטן ומתן תעודת תפוסה עליו
 יבוצעו בישראל בהתאם להוראות אמנת 1969.

 (ב) מדידת תפוסתו של כלי שיט קטן ומתן תעודת תפוסה עליו יבוצעו בישראל
 בהתאם לאמנת 1947.

 3. כלי שיט המיועד לרישום במרשם הישראלי יימדד לשם קביעת תפוסתו.

 מדידה ומתן
 תעודה

 חובת מדידת של
 כלי שיט מיועד

 לרישום

 1 ס״ח התש״ך, עמי 70.
ת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443. נ  2 דיני מדי

 3 ס״וו התשל״ה, עמ׳ 206.
 4 כ״א 367, עמי 413.

סן התשמ״ג, 28,3.1983 י ת 4476, •י״ד בנ ו נ  10,46 קופץ התק



 איסור השטה
 והפלגה ללא

 תעודה

 4. לא יושט כלי שיט ישראלי או כלי שיט המיועד לרישום במרשם הישראלי אלא אם
 הוא נמדד ומצויד בתעודת תפוסה בהתאם לתקנות אלה.

 מדידה שלא בידי
 מודד כלי שיט

ת מדידה של ב ו  5. כלי שיט ישראלי יימדד לשם קביעת תפוסתל _ ח
י שיט ישראל*  כל

 (1) כשחל שינוי בתפוסתו כתוצאה משינויים במבנה;
 (2) לפי הוראות מודד כלי שיט;

 (3) לפי בקשת בעלו;
 (4) לפי דרישת מנהל נמל.

ל מדידה מלאי, ב ג ן ו ת ן א ל ו ט כ י ש י ה ל  6. מדידת תפוסתו של כלי שיט לפי תקנות אלה תקיף את כ
ט ומדידה חלקית י ד ^ ע ד ן ך מ ה ^ כ ר ו • י ם א  לחלק מסויים של כלי השיט (להלן — מדידה חלקית) ו

 בהוראה בכתב שבה יפורט החלק הטעון בדיקה.

ה ס ו פ  7. המדידה של כלי שיט ישראלי וכן של כלי שיט המיועד לרישום במרשם הישראלי. מדידת ת
 , ומתן תעודת

סה  ומתן תעודת תפוסה עליו ייעשו — תפו
 (1) בישראל — בידי מודד כלי שיט;

 (2) בחוץ לארץ — על ידי הרשויות המוסמכות של מדינת החוץ או בידי
 אדם, מוסד או תאגיד שהכיר בהם מנהל האגף בהתאם לתקנה 8.

 8. מנהל האגף רשאי, דרך כלל או לענין מסויים, להכיר בכתב באדם, במוסד או
 בתאגיד במדינת־חוץ, כמוסמכים לבצע מדידות תפוסה של כלי שיט ישראליים ושל כלי

 שיט המיועדים לרישום במרשם הישראלי.

 9. כלי שיט הרשום במדינת חוץ יימדד בישראל לשם קביעת תפוסתו ותינתן עליו מדידה ומתן
 תעודת תפוסה בישראל בידי מודד לפי תקנות אלה ולבקשת הרשויות המוסמכות של המדינה שיטיי״ושוט
ז י ת ח נ  שבה הוא רשום, ובלבד שהיא צד לאמנת 1969, במדי

ט מדידה על פי ש ד ל ד ן י מ ד י ץ ב ן ת ח נ י ד מ  10. לפי דרישת מנהל נמל יימדד כלי שיט הרשום ב
 , , . , דרישת מנהל נמל

 קביעת תפוסתו לצורך הישוב האגרות המשתלמות בעד השירותים הניתנים בנמל.

ל תעודה ם ביטו ו א ל ע ב ב ל ת כ  11. מודד רשאי לבטל תעודת תפוסה של כלי שיט ישראלי בהודעה ב
די מודד  , , ־ , , בי

 היה לו יסוד להאמין שמיום מתן התעודה חל שינוי בתפוסת כלי השיט.

רת תעודד,  12. בוטלה תעודת תפוסה כאמור בתקנה 11 יחזיר בעל כלי השיט מיד את התעודה החז
טלה ומדידה  למודד וכלי השיט יימדד מחדש ותינתן עליו תעודת תפוסה, כפי שיורה המודד. שבו

 מחדש

 13. (א) בעל כלי שיט רשאי לערוד לפני מנהל האגף.על החלטת מודד שניתנה לפי ערי
 תקנה 12, תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.

 (ב) מנהל האגף רשאי לאשר את ההחלטה, לבטלה או לשנותה.

י ״ י ד הודעה על ש ד מ י  14. (א) בוצע שינוי בכלי שיט, יודיע בעלו על כך מיד למודד וכלי השיט י
ש ד ח מ ה ד י ד מ  , ו

 מחדש לשם קביעת תפוסתו.

 (ב) בעל כלי השיט יחזיר למודד את תעודת התפוסה שברשותו והמודד ימסור לו
 תעודת תפוסה אחרת לפי המדידה החדשה.

סן התשמ״ג, 28.3.1983 1047 י ת 4476, י״ד בנ ו נ ק ת  קובץ ה



די י  15. תקפה של תעודת תפוסה של בלי שיט ישראלי לא יפקע כל עוד לא בוטלה ג
 מודד, בהודעה בכתב, או לא הוחלפה בתעודת תפוסה אחרת אשר ניתנה לפי תקנות אלה.

ל ת ש פ ק  ת
ה ד ו ע  ת

ץ ת חו נ י ד מ  ב

ה ד מ צ ה  rrnäK ו

ק כלי 16. (א) המנהל וכן מודד רשאים לעלות על בלי שיט הנמצא בישראל והרשום במדינת ת לבדו ו כ מ  ס
ט מרשום י  ש

 חוץ כדי לבדוק —

ת 1969, אם המדינה שבה הוא  (1) אם הוא מצוייר בתעודת תפוסה לפי אמנ
ת 1969 ;  רשום הינד, צד לאמנ

 (2) אם המדינה שבה הוא רשום אינה צד לאמנת 1969 — אם הוא מצוייר
 בתעודה אחרת שהכיר בה המנהל;

 (3) אפ תפוסת כלי השיט מתאימה לאמור בתעודה.

 (ב) נמצא כי כלי השיט כאמור לא צוייד בתעודת תפוסה או בתעודה אחרת,
 לפי הענין, או שפרטי התעודה לגבי התפוסה שלו אינם נכונים, יודיע על כך המנהל או

 המודד לנציג הקונסולרי של המדינה שרו; רשום כלי השיט.

 (ג) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) לא תגרומ לעיכובו של כלי השיט.

 17. (א) בעד מדידה ובעד תעודה ישלם בעלו או קברניטו של כלי שיט את האגרות
 שנקבעו לכך בתוספת.

 (ב) סכומי האגרות ישתנו ב־1 בינואר ו3־1 ג יולי של כל שנה לפי שיעור העליה
 של המדד החדש לעומת המזח* היסודי.

 (ג) כל סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלט הקרוב ביותר.

 (ד) בתקנה זו —

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד היסודי״ — לגבי השינוי בט״ז בטבת התשמ״ג (1 ביגואר 1983) — המדד שפורסם
 בכ״ט בכסלו התשמ״ג (15 בדצמבר 1982), ולגבי כל שינוי שלאחריו — המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום השינוי הקודם;

 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי־

 18. מנהל האגף רשאי לפטור כלי שיט קטן או סוג מסויים של פלי שיט קטנים מהוראות
 תקנות אלה, כולן או מקצתן.

 19. העובר על תקנה מתקנות אלה, דינו — מאסר שלושה חדשים.

 20. הסרק השלישי והתוספת השלישית לתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של
— יימחקו.  כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשכ״א—51961

 21. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 30,17 ימיים מיום פרסומו׳,

 22. כל תעודה, מסמך, רישום, מינוי או פעולה אחרת שנעשו על פי דין, לפגי תחילתן
 של תקנות אלה, ייראו כל עוד לא בוטלו, כאילו נעשו לפי תקנות אלה.

ן  ?וגשי

ל  3י8ו

לה  תחי

ר ב ע ת מ ראו  הו

י 1334. מ , ע , עני׳ 394; התשמ״נ ז נ ׳ 974, 1304; התשל״ מ , ע א ״ ג ש ת ת ה ״  5 ק

ן התשנו•ג, 28.3.1983 י ס י ג ד ב ״ ת 4476, י ו נ ץ התק ב ו  1048 ק



 האגרה בשקלים

150 

500 

250 

9900 

 תוספת
 (תקנה 17)

 1. בעד מדידת כלי שיט לצרכי קביעת תפוסתו, חישוב התפוסה,
 סימונה וכל שירותי מדידה אחרים, תשולם אגרה כלהלן:

 כשתפוסת כלי השיט בטוגות ברוטו —

 עד 49

 מ־50 עד 499

 מ־500 עד 19,999 לכל 500 טון או חלק מהן

 מעל 20,000

 2. בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו
 וסימונד, תשולם מחצית האגרה שלפי סעיף 1.

 3. בעד מתן תעודת תפוסה שלפי אמנה, תשולם אגרה של 250 שקלים.

 4. אגרה שנקבעה בסעיפים 1 או 2 בעד מספר שירותים תשולם גם אם ניתן, אחד
 השירותים האמורים.

ו פ ד ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 ט״ז בשבט התשמ״ג(30 בינואר 1983)
 (חמ 815—3)

 תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי ומכירות מיוחדות) (תיקון),
 התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 9, 12 ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א—1981 !,
 אני מתקין תקנות אלה:

2 , י נ ק ת ן ו ק י  1. בתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי ומכירות מיוחדות), התשמ״ג— ת
 21983 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״3000 שקלים״ יבוא ״7500 שקלים״.

6 , ד נ ? ת ן ו ק י  2. בתקנה 6(2) לתקנות העיקריות, המלים ״ואילו אינם כלולים בה״ — יימחקו. ת

ת 7 נ ק ל ת ו ט י  3. תקנה 7 לתקנות העיקריות _ בטלה, נ

ה 8 נ ק ת ת פ ל ח  4. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא: ה

ם 8. הוראות תקנה 6 לא יחולו על עיסקאות בטובין פםידים.״ י ד י 0 יי פ  ״טינ

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של התקנות העיקריות. תחילי.

ן פ ת ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ח באדר התשמ״ג(13 במרס 1983)
 (חמ 1492—3)

 1 סייח התשמ״א, עמי 248.
 2 ק״ת התשמ״ג, •למי 670.

יהן התשמ״ג, 28.3.1983 1649 ת 4476, ״׳ד בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 צו גנים לאומיים ושמורות טבע (עבירות קנס) (תיקון),
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,
, אני מודיע ומצווה לאמור:  התשכ״ג—1963 1

ספת 1. במקום התוספת הראשונה של צו גנים לאומיים ושמורות טבע (עבירות קנס), ת התו פ ל ח  ה

, יבוא:  התשל״ג—1973 2

 ״תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

ר ג׳  טור א׳ טור ב׳ טו

ת הסעיפים הקנס בשקלים ו נ ק קי עזר או ת  חו

 חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, 2(א), 4, 5, 9(א),
 התשכ״ז—1967 י• 19,17,15,13,12,10 200

 2(ב) 500

 תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), 2, 3, 4, 7,6,5,
 התש״ם—1979 4 13,12,11,10,9,8,

 17(א) ו־(ב), 19(ב) 500
 תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע
 (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים),

 התשל״ח—1977 5 2 500״

 ה׳ באדר התשמ״ג(18 בפברואר 1983)

 אני מסכים.
ם י ס ה נ ש  מ
 _ שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ג, ע«׳ 149.
ת התשל״ג, עמי 662. ״  2 ק

 3 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 2863; התש״ל, עמ׳ 642.
 4 ק״ת התש״ם, עמי 247.

 5 ק״ת התשל״ח, עמי 315.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למרגרינה ושמן)
 (תיקון מס׳ 5), החשמ״ג-983ז

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1
 אני מצווה לאמור:

 מויםת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למרגרינה
, יבוא:  ושמן), התש׳׳ם—1980 נ

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1198; התשמ״ג, עמי 829.

יסן התשמ״ג, 28.3.1983 ת 4476, י״ד בנ ו נ ק ת  1050 קובץ ה



 טור ד׳
 המחיר בשקלים במניות —

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 טור ג׳ לקמעונאי לצרכן
 הכמות

 סור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 ללא מע״מ כולל מע׳׳מ .המצרך

 טור ג׳
 הכמות

 סור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 .המצרך

 מרגרינה עם או בלי מלח חבילה 200 גרם 4.74 6.10

 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 250 גרם 6.95 8.85

6.80 5.26 -  מרגרינה דלת קלוריות גביע 250 גרם

 מרגרינה לאפיה חבילה 200 גרם 4.74 6.10

 מרגרינה עס חלב חבילה 200 גרם 5.78 7.50

 מרגריגה עם חלב גביע 250 גרם 7.86 10.00

 שמן סויה מזוקק (א) בקבוק זכוכית 630 םמ׳׳ק 14.23 18.00
 (ב) בקבוק פלסטי 1000 סמ״ק 24.30 30.35

 (ג) מכל פלסטי 3000 סמ״ק 70.44 87.50 ,
 (ד) מכל פלסטי 4900 סמ״ל! 116.60. . 143.00

 (זז) מכל פח 4900 םמ״ק 126.22 155.00״

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז באדר התשמ״ג(2 במרס 1983). תחילה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה; והמסחר

 ט״ז באדר התשמ״ג (1 במרס 1983)
 (חמ 6—3)

 הודעת מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות) (אגדות),
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א(ד) לתקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של
 לידות ופטירות), התשל״ו—1975 1 (להלן — התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1983 לעומת המדד לחודש ינואר הגדלת שיעורי :  1. עקב
ת י ר ג  1980, יהא מיום י״ח בניסן התשמ״ג(1 באפריל 1983) נוסח התוספת לתקנות העיקריות כך: א

 האגרה בשקלים

55 

 55״

 ״תוספת
 (תקנה 7)

 השירות המבוקש

 1. רישום מאוחר של לידה

 2. רישום מאוחר של פטירה

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

 ב׳ בניסן התשמ״ג(16 במרס 1983)
 (חמ 482—3)

 1 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 161; התשמ״א, עמ׳ 264; התשמ״ב, עמי 787.

סן התשמ״ג, 28.3.1983 1051 י ת 4476, י״ד בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 הודעת הדרכוגימ (אגדות) (מס׳ 2), התשמ״ג-983ז

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

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש פברואר 1983 לעומת המדד
 שפורסם בחודש אוגוסט 1982, יהיו מיום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983) סכומי

 האגרות הנקובים בתוספת בטור א׳ כלהלן:

 האגרה בשקלים

460 

920 

460 

920 

120 

120 

230 

 460 בתוספת 50 שקלים לכל
 נפש המצורפת לדרכון

 הקבוצתי

 120 בתוספת 50 שקלים לכל
 נפש המצורפת לתעודת

 המעבר הקבוצתית

 פטור

50 

460 

50 

 פטור

ת המבוקש רו  השי

 1. (א) דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים

ג'עם ו  (ב) דרכון לזוג (בעל ואשד.) או לז
 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 ואשה) 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

 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 בעלה

 8. צירוף ילדים למסמך נסיעה

 9. מחיקת רישום במסמך נסיעה

 הגדלת שיעיורי
ת רו  אג

 .1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1510; התשמ״ב, עמי 1337; התשמ״ג, עמי 145.

יסן התשמ״ג, 28.3.1983 ת 4476, י״ד בנ ו נ ק ת  1052. קובץ ה



ת המבוקש האגרה בשקלים רו  השי

460 

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

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

 הושמד, הושחת או שונה — תוספת של

 ב׳ בניסן התשמ״ג(16 במרס 1983)
 (חמ 692—3)

 הגדלת שיעורי
ת  האגרו

 הודעת הכניסה לישראל (אגרות) (מס׳ 2), התשמ״ג-1983

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

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש פברואר 1983 לעומת המדד
 שפורסם בחודש אוגוסט 1982, יהיו מיום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983) סכומי

 האגרות הנקובים בחלק א׳ לתוספת, בטור א/ כלהלן:
 האגרה בשקלים השירות המבוקש

120 

120 
 120 ובעת קבלת הרשיון

 120 שקלים נוספים לכל נפש
 הכלולה ברשיון

120 
120 

 120 עבור כל תקופת הארכה

230 

 230 עבוד כל תקופת הארכה

 430 עבור כל תקופת הארכה

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

 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

 ב׳ בניסן התשמ״ג(16 במרס 1983)
 (חמ 600—3)

 1 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1517; התשמ״ב, עמ׳ 1353; התשמ״ג, עמי 146.

סן התשמ״ג, 28.3.1983 1053 י  קובץ התקנות״4476, י״ד בנ



 הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (אגרות), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ד) לתקנות מרשם האוכלוסין(סדרי רישום), התשל״ג—
(להלן — התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור: 1 1972 

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1983 לעומת המדד לחודש ינואר
 1980, יהא מיום י״ח בניסן התשמ״ג(1 באפריל 1983) נוסח התוספת לתקנות העיקריות כך:

 ״תוספת
 (תקנה 5)

קש האגרד, בשקלים  • השירות המבו

 1. תעודת לידה —

 (1) תעודה ראשונה פטור
 (2) כל עותק נוסף 55

 2. תעודת זהות —
 (1) תעודה ראשונה או החלפת תעודה מכוח דין פטור

 (2) העתק תעודה במקום תעודה שנתבלתה 20
 (3) העתק תעודה במקום תעודה שאבדה 55

 3. תעודת חיים 55

 4. תיקון רישום במרשם, כולל תיקון :בפנקס הלידות או בפנקס
 הפטירות, שאיננו תיקון הנובע מהודעה לפי פרק ב׳ לחוק 55

 5. מתן מידע מהמרשם 30

 6. מתן תמצית מהרישום במרשם 55

 7. תעודת פטירה —
 (1) תעודה דאשונה המבוקשת תוך שנה מיום הפטירה . פטור

 (2) כל עותק נוסף 55״.

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

 ב׳ בניסן התשמ״ג(16 במרס 1983)
 (חמ 482—3)

ן שיעורי קו  תי
ת רו  אג

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 56; התשמ״א, עמ׳ 263; התשמ״ב, עמ׳ 797,

 הודעת השמות (אגרות), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א(ד) לתקנות השמות, התשל״ה—1975 1 (להלן —
 התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1983 לעומת המדד לחודש ינואר
 1980, יהא מיום י״ח בניסן התשמ״ג(1 באפריל 1983) נוסח התוספת לתקנות העיקריות..כך:

ן שיעורי קו  תי
ת רו  אג

ע, ע&׳.787.  1 ק״ת התשל״ה, עמי 73; התשמ״א, עמ׳ 7; התשמ׳

; התשמ״ג, 28.3.1983 כ ״ ת 4176, י-ד ב ו נ ק ת  1054 קובץ ה



 ״תוספת
 (תקנה 6)

 האגרה בשקלים

 1. שינוי שם לועזי לשם עברי פטור

 2. בחירת שם ושינוי שם 55

 3. תיקון שם לפי תקנה 4 55

 4. תעודת שינוי שם —
 (1) תעודה ראשונה פטור

 (2) כל העתק נוסף 55

 5. אישור על שינוי שם שנעשה לפני תחילת החוק 55״

• יק־וברם ק י ם י י  ב׳ בניסן התשמ״ג(16 במרס 1983) ח
) המנהל הכללי של משרד הפנים 3 ־ s n 8 8 3 ) 

 הודעת האזרחות (אגרות), התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ב(ד): לתקנות האזרחות, התשכ״ט—1968 אני מודיע
 לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1983 לעומת המדד לחודש, ינואר
 1980, יהא מיום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983) נוסח התוספת לתקנות האמורות

 כד:

 ״תוספת
 (תקנה 9)

ת המבוקש האגרה בשקלים רו  השי

 1. אישור או תעודה המעידה על אזרחות ישראלית או על אי־הקניית
 אזרחות ישראלית 55

 2. התאזרחות פטור

 3. אישור על מסירת הצהרה על אי־רצון להיות אזרח ישראלי —
 י י (1) אישור ראשון פטור

 (2) כל אישור נוסף 55

 4. ביטול הצהרת הורים לפי סעיף 2(ד) לחוק פטור

 5. קבלת אזרחות ישראלית לפי סעיף 4א לחוק פטור

 6. ויתור על אזרחות ישראלית 55״

 ב׳ בניסן התשמ״ג(16 במרס 1983) ח י י מ ק ו ב ר ם ק י
) המנהל הכללי של משרד הפנים ^ 4 מ 9 ח ) 

 1 ק״ת התשכ״ט, עמי 19; התשמ״א, עמי 43; התשמ״ב, עמי 797,

סן התשמ״ג, 28.3.1983 י ״ד בנ י , , «76 ת, , ו  י:ק1ב?ו התקנ



 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה ננאיות (אגרות השום),
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות
 (אגרות רישום), התשמ״א—1980 1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סממים 1. החל ביום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983) יהיו האגרות שבתקנה 1 על פי
 הסכומים המתקבלים לפי תקנה 2(ב) לתקנות, בעד רישום בפנקס הקבלנים, כלהלן:

 בענף ראשי — 21,000 שקלים;

 בענפי משנה — 5,400 שקלים.

 הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 26(ה) לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ״ב—
 11982 (להלן — התקנות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

י סכומים 1. מיום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 26 ״ י  ש

 לתקנות ונוסחן של תקנות משגה (א), (ב) ו־(ג) בה יהיה כד:

 ״(א) בעד רשיון מודד תשולם אגרה של 700 שקלים.

 (ב) בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות המדינה או בשירות
 מלא בצבא־הגנה לישראל, תשולם אגרה כלהלן:

 (1) אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו — 700 שקלים;
 (2) אם חודש עד ששה חדשים מיום׳ שפקע תקפו — 1110 שקלים;

 (3) אם חודש במועד מאוחר יותר — 1370 שקלים.

 (ג) בעד בחינות מודד תשולם אגרה בסך 350 שקלים, לכל בחינה.״

ר ל ד ן א ו  ט״ו באדר התשמ״ג(1 במרס 1983) ר
) מנהל אגף המדידות 3 ־ ־ 6 4 מ 0 ז ו ) 

ן ו ד ־ א ה ב י ר  א
 רשם הקבלנים

 ב׳ בניסן התשמ״ג(16 במרס 1983)

 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 288; התשמ״ב, עמ׳ 571¡ י״פ התשמ״ב, עמי 1452.

ת זזתשמ״ב, עמ׳ 1606. ״  1 ק

ן התשמ״ג, 28.3.1983 ס י נ ו! 4476, י״ד ג ו ? התקנ ב ו  1056 ק
דים רו  המחיר 16 שקלים ISSN 0334 — 2883 נדפס בדפוס ד«טש,*ה, י




