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1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת ן), ה  תקנות סדר הדין האזרחי(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו־47 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 / ושאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ולאחד התייעצות עם שר הבריאות לענין תקנה 173
 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ׳׳ג—1963 2 (להלן — התקנות העיקריות), אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

 עד 280 שקלים

 עד 1200 שקלים

 עד 100 שקלים

 עד 560 שקלים

 עד 140 שקלים

 עד 1200 שקלים

 עד 1000 שקלים

 ״תוספת שניה

 (תקנות 210 ו־ 211)

 (1) שכר בטלה ליום התייצבות

 (2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו —
 (א) אם המציא קבלה

 (ב) ללא קבלה

 (3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה —

 (א) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה -
 לצורך המשפט

 אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק
 יותר משלושים ק״מ מבית המשפט והיה עליו לבוא
 לבית המשפט לצורך מתן עדות בלבד, ייווסף

 לשכר האמור

 (ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך
 המשפט

 (4) (א) שכרו של רופא —
 (1) בעד בדיקה או ניתוח של גוויה

 (2) בעד בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה עד 1800 שקלים
 (3) בעד תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה עד 350 שקלים
 (4) בעד חוות דעת רפואית בכתב עד 1200 שקלים

 (ב) בית המשפט או הרשם רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפריטי משנה
 (א)(3) או (4) סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה
 ממנו, בשים לב למידת הטורה, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן

 השירות.

 (ג) רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, יהא
 זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פריט 3(א) ובית המשפט או
 הרשם רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותו

 פריט, וכן דמי לינה לפי פריט (2).

ת פ ס ו ת פת ה י ז  הו
 השניה

 1 סייח התשי״ז, עמי 148.
 2 ק״ת התשב״ג, עמי 1869; התשל״ג, עמי 1586; התשמ״ב, עמי 1115.
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 (5) שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב,
 כולל מתן עדות על חוות הדעת בישיבה אחרת

 של בית המשפט 1800 עד 4200 שקלים.״

 תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983). החילה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים א1 נכסים כהכנסה)

ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 • בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תיקי! סעיף 1
 התשל״ז—1977 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום הגדרת ״תשלומים בעד שירותים או .

 נכסים״ יבוא:

 ״״תשלומים בעד שירותים או נכסים״ — סכומים המשתלמים על ידי המדינה,
 רשות מקומית, איגוד ערים, מועצה דתית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההס
 תדרות הציונית העולמית, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד — המגבית המאוחדת
 לישראל, בנק ישראל, מבקר המדינה, המוסד לביטוח לאומי, רשות הנמלים, רשות
 י השידור, רשות שדות התעופה, שירות התעסוקה, האפוטרופוס הכללי, חברה
 ממשלתית או הברת בת ממשלתית כמשמעותן בהוק החברות הממשלתיות,
 התשל״ה—1975 2, חברה או חברת־בת שמחזור עסקיהן ביחד, או של כל אחת מהן
 להוד, עלה על הסכום הנקוב לגבי שנת מס פלונית כמפורט בתוספת א, למעט
 הברת־בת שמחזור עסקיה לא עלה על הסכום הנקוב לגבי אותה שנת מס פלונית
 כמפורט בתוספת ב׳, שותפות שאחד או יותר מהשותפים בה הוא הבר־בני־אדם
 החייב בניכוי במקור לפי צו זה, מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף,
 התשל״ו—1975 3 (להלן — חוק מס ערך מוסף), בית הולים, קופת הולים, מוסד
 להשכלה גבוהה, הבר־בני־אדם שקיבל מהמדינה או מרשות מקומית זכות לחיפוש,
 הפקה, עיבוד, הספקת והובלה של מחצבים, נפט, מים או חשמל, ואשר עיקר עסקו
 בפעולות אלה ומי שקיבל זכות מחבר־בני־אדם כאמור לעשיית הפעולות
 האמורות ועיקר עסקו בכך, או מי שרשאי לארגן או לערוך׳ הגרלה או הימור ועיקר
 עסקו בכך, בעד שירותים, בעד נכסים או בעד שירותים ונכסים, בין במישרין ובין
 בעקיפין, בין בתשלום הד־ פעמי ובין בשיעורים, בין על חשבונם הם ובין מטעמו
 או על חשבונו של אדם אחר, והכל בין בכסף בין בשווה כסף, לרבות סכומים
 המהווים החזר הוצאות לרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, למעט
 השתכרות או ריווח כמפורט בסעיף 2(8) לפקודה ולמעט תשלומים שעליהם חלה

 חובת הניכוי במקור יפי דין אחר;״

וסח חדש 6, עמי 120. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1384; התשמ״ב, עמי 954:

, עמי 52.  3 ס״ח התשל״ו

 ד׳ בניסן התשמ״ג(18 במרס 1983)
 (חמ 517—3)
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 ״תוספת א׳

 המחזור בשקלים

10,000,000 
10,000,000 
10,000,000 
20,000,000 

 תוספת ג׳

ור בשקלים  המחז

2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 

 4,000,000״

 2. בצו העיקרי, בסופו יבוא:

1978 
1979 
1980 
1981 

 השנה

ת ספו ספת תו  הו
 א׳ ו־ב׳

1978 
1979 
1980 
1981 

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 ט׳ בניסן התשמ״ג(23 במרס 1983)
 (חמ 468—3)

 תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי),

9 ו 8 3 -  התשמ״ ג

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לפקודת מס הכנסה1
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״תאגיד בנקאי״ — כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—21981;

 ״פקדון״ — פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי, כשהפקדון אינו צמוד במלואו או
 בחלקו, והוא על פי תכנית שאישר לעניין זה נגיד בנק ישראל או מי שהוא הסמיך,

 והכוללת את תקופת ההפקדה ושיעור הריבית.

 2. יחיד פטור ממס על אותו חלק מהכנסתו מריבית בשל פקדון, שעד לשיעור של
.100% 

 3. תקנות אלה יחולו על פקדונות שהופקדו החל ביום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל
.(1983 

ר ממס  פטו
בית  על רי

לה ו  תח

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 ט״ז בניסן התשמ״ג(30 במרס 1983)
 (חמ 1656—3)

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״יג, עמי 59. נ  1 דיני מדי
 2 סייח התשמ״א, עמי 232.

יס! התשמ״יג, 1.4.1983 ת 4478, י״ח בנ ו נ ק ת  1068 קוב׳ן ה



1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  צו נכי המלחמה בנאצים (תגמולים), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ד ז־5 לחוק המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954 1
 (להלן — החזק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

זקק ל לנ  1. התגמול לנכה נזקק כאמור בסעיף 4ד לחוק יהיה: התגמו
 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% — 80% מן המשכורת המשתלמת

 אותה שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו ״י״ג״ של הדירוג האחיד;

 (2< לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% — 90% מן המשכורת כאמור;

 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 49% — 100% מן המשכורת כאמור.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983). תחילה

ר ו י ד ר ם א ר ו  י״א בניסן התשמ״ג (25 במרס 1983) י
) שר האוצר 3 ־ 8 1 מ 8 ח ) 

 1 ם״ח התשי״ד, עמי 79¡ התשמ״א, עמי 161,

1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  תקנות ההענקות לחיילים ולבני־ משפחותיהם (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 (ב1)(2) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),
 התש״ט—1949 !, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

ה 4 נ ק ת ת פ ל ח  1. במקום תקנה 4 לתקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, התש״ל—1970 ־ ה
 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 ״שיעורי הענקה 1. שיעורי ההענקה לילד(להלן — בר־הענקה), יהיו כלהלן:

ת קיצבה דו קו  הילד נ

 1. השלישי %
 2. הרביעי 2
 3. החמישי 2
 4. בעד כל ילד נוסף \2

 לענין זה, ״נקודת קיצבה״ — כמשמעותה בסעיף 33א לפקודת
.״  מס הכנסה3

 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (א) — תימחק.

, ד ל , ח  3. תחילתן של תקנות אלד! ביום י״ח בניסן התשמ״ג(1 באפריל 1983). ת

ה ד נ ק ! ת  תיקו

ן ז ו ן א ו ר ה  י׳ בניסן התשמ״ג(24 במרס 1983) א
 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התש״ט, עמ׳ 13; התש״ל, עמי 121.
 2 ק״ ת התש״ל, עמי 2180.

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.  3 דיני מדי

ת 4478, י״ח בגיס! התשמ״יג, 1.4.1983 1069 ו נ ק ת  קובץ ה



 תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארמני)
1 9 8 3 -  (תיקון מס׳ 3), התשמ״ ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א)(3ב) ו־31 לחוק הגנת השכר, התשי״ה—1958 י,
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלד,:

 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני),
, במקום ״עשרים ואחד אלף וחמש מאות שקלים״ יבוא ״עשרים ושמונה  התשל״ד—1974 2

 אלף וחמש מאות שקלים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983).

ן ז ו ן א ו ר ה  כ״ ח באדר התשמ״ג(13 במרס 1983) א
) שר העבודה והרווחה 3 _ 5 6 מ 2 ח < 

 ־1 ם״ח התש״ח, עמ׳ 86; התשל״ז, עמ׳ 102.
 2 ק״ת התשל״ד, עמי 1486¡ התשמ״ג, עמ׳ 93 ועמי 573.

 הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס׳ 2) (תיקון),

ן 9 8 3 - ג ׳ ׳ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסהי, אני מורה לאמור:

ן פרק ב׳ 1. בפרק ב׳ להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), התשל״ג—1973 2  תיקו

 (להלן — ההוראות העיקריות) —
 (1) בסעיף 5(א), בפסקה (4), במקום ״2,000 שקלים״ יבוא ״5,000 שקלים״;

 (2) בסעיף 9, בפסקה (3), במקום ״2,000 שקלים״ יבוא ״5,000 שקלים״.

ן תוספת א׳ 2. בתוספת אי להוראות העיקריות — קו  תי

 (1) בסעיף 2 —
 (א) בסעיף קטן(א), ברישה, במקום ״10,000,000 שקלים״ יבוא ״25,000,000

 (ב) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום ״4,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום,
 ״9,000,000 שקלים״ ובמקום ״10,000,000 שקלים״ יבוא ״25,000,000

 שקלים״;
 (ג) בסעיף קטן (ג), בדישה, במקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום,
 ״5,000,000 שקלים״ ובמקום ״4,000,000 שקלים״ יבוא ״9,000,000 שקלים״;
 (ד) בסעיף קטן (ד), ברישה, במקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא ״5,000,000

 שקלים״;

 (2) בסעיף 3, במקום ״500 שקלים״ יבוא ״1,100 שקלים״;

 (3) בסעיף 5(ב), במקום ״3,000 שקלים״ יבוא ״6,000 שקלים״.

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״א, עימ׳ 282.  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 626; התשמ״ב, עמ׳ 924. • •• ••

ה 1 נ ק ן ת  תיקו

לה  תחי

ת 4478, י״וז בניסן התשמ״יג, 1.4.1983 ו נ ק ת  1070 קובץ ה



 בתוספת ב׳ להוראות העיקריות _ תיקון תופפת ב׳
 (1) בסעיף 2 —

 (א< בסעיף קטן (א) —
 (1) בדישה, במקום ״10,000,000 שקלים״ יבוא ״25,000,000 שקלים״;
 (2) .בפסקה (2), במקום ״500 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״1,000

 שקלים״;

 (ב) בסעיף קטן (ב)• —
 (1) ברישה, במקום ״4,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״9,000,000

 שקלים״ ובמקום ״10,000,000 שקלים״ יבוא ״25,000,000 שקלים״;
 (2) בפסקה (6), במקום ״300 שקלים״ יבוא ״1,000 שקלים״;

 (ג) בסעיף קטן(ג) —
 (1) ברישה, במקום ״4,000,000 שקלים״ יבוא ״9,000,000 שקלים״;

 (2) בפסקה (5), במקום ״300 שקלים״ יבוא ״1,000 שקלים״•;

 (2) בסעיף 3(ב), במקום ״3,000 שקלים״ יבוא ״6,000 שקלים״.

 בתוספת ג׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2— תיקון תוספת ג׳

 (1) בסעיף קטן (א) —
 (א) ברישה, במקום ״4,000,000 שקלים״ יבוא ״9,000,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה (2), במקום ״5,000 שקלים״ יבוא ״10,000 שקלים״;
 (ג) בפסקה (5), במקום ״5,000 שקלים״ יבוא ״10,000 שקלים״;

 (2) בסעיף קטן (ב) —
 (א) בדישה, במקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״5,000,000
 שקלים״ ובמקום ״4,000,000 שקלים״ יביא, בכל מקום, ״9,000,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה (4), במקום ״5,000 שקלים״ יבוא ״10,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן (ג), ברישה, במקום ״400,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום,
 ״800,000 שקלים״ ובמקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא ״5,000,000 שקלים״;

 (4) בסעיף קטן (ד), ברישה, במקום ״400,000 שקלים״ יבוא ״800,000 שקלים״.

 בתוספת די להוראות העיקריות, בסעיף 2 — תיקון תוספת ד׳
 (ג) בסעיף קטן (א) —

 (א) ברישה, במקום ״4,000,000 שקלים״ יבוא ״9,000,000 שקלים״;
 (ב) בפסקה (2), במקום ״5,000 שקלים״ יבוא ״10,000 שקלים״.

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״2,500,000
 שקלים״ ובמקום ״4,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״9,000,000 שקלים״;

 (3) ; בסעיף קטן (ג) —
 (א) ברישה, במקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא ״2,500,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה (6), במקום ״20,000 שקלים״ יבוא ״45,000 שקלים״;
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 (4) בסעיף קטן (ד), במקום ״1,000,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״2,500,000
 שקלים״.

״ 6. בתוספת י׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 — ת 5 ! ״ ייי ת ל י  ת

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״10,000,000 שקלים״ יבוא ״25,000,000
 שקלים״ ובמקום ״500,000 שקלים״ יבוא ״1,000,000 שקלים״;

 (2) בסעיף קטן (ב), בדישה, במקום ״10,000,000 שקלים״ יבוא ״25,000,000
 שקלים״ ובמקום ״500,000 שקלים״ יבוא ״1,000,000 שקלים״.

« 7 בתוספת י״א להוראות העיקריות, בסעיף 2 — ספת ״ ן תו  תיקו

 (1) בסעיף קטן (א) —
 (א) ברישה, במקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא ״4,500,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה (6), במקום ״200 שקלים״ יבוא ״500 שקלים״ ובמקום ״1,000
 שקלים״ יבוא ״2,000 שקלים״;

 (2) בסעיף קטן (ב) —
 (א) בדישה, במקום ״800,000 שקלים״ יבוא, בכל מקום, ״1,500,000 שקלים״

 ובמקום ״2,000,000 שקלים״ יבוא ״4,500,000 שקלים״;
 (ב) בפסקה (6), במקום ״200 שקלים״ יבוא ״500 שקלים״ ובמקום ״1,000

 שקלים״ יבוא ״2,000 שקלים״;
 (ג) בפסקה (8), במקום ״20,000 שקלים״ יבוא ״45,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן (ג) —
 (א) בדישה, במקום ״800,000 שקלים״ יבוא ״1,500,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה (3), במקום ״200 שקלים״ יבוא ״500 שקלים״ ובמקום ״1,000'
 שקלים״ יבוא ״2,000 שקלים״;

 (ג) בפסקה (6), במקום ״20,000 שקלים״ יבוא ״45,000 שקלים״.

ספת י״ב 8. בתוספת י״ ב להוראות העיקריות, בסעיף 2 — ! תו  תיקו

 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״3,500,000 שקלים״ יבוא ״8,000,000
 שקלים״;

 (2) בסעיף קטן (ב), בדישה, במקום ״1,600,000 שקלים״ יבוא ״3,500,000
 שקלים״ ובמקום ״3,500,000 שקלים״ יבוא ״8,000,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״1,600,000 שקלים״ יבוא ״3,500,000 שקלים״.

 (4) בסעיף קטן (ז), בפסקה (2), במקום ״400 שקלים״ יבוא ״2,000 שקלים״.

לה 9. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983).  תחי
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