
 רש־ומות

 12 ביוני 1983

 קובץ התקנות
 א׳ בתמוז התשמ״ג 4502

ד  עמו

1518 . . . . . .  תקנות החוזים האחידים, התשמ״ג—1983 . .

 תקנות •החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור), התשמ״ג—1983 1519

 תקנות הנוטריונים (תיקון), התשמ׳׳ג—1983 . . . . , . 1523

 צו בתי המשפט (שינוי התוספת השניה), התשמ״ג—1983 1523

 תקנות העיטורים בצבא־הגנד, לישראל (אות מערכת שלום הגליל — קביעת אזרחים
 זכאים), התשמ״ג—1983 1524

 תקנות מס הכנפה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתות)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ג—1983 1525

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי)(תיקון),
 ד»תשמ״ג—1983 . . . , . . . . . , . 1526

 צו ההיטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות (קביעת שיעור), התשמ״ג—1983 . . 1526

 תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים

 במיפקד האוכלוסין והדיור), התשמ״ג—1983 1527

 תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות) (תיקון מס׳ 7), התשמ׳׳ג—1983 1527

 תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר) (תיקון מם׳ 3), התשמ״ג—1983 . . 1530

 הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשמ״ג—1983 1531

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 2), התשמ״ג—1983 , . . . 1532



 תקנות החוזים האחידים, התשמ״ג-983 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 16 ו־25 לחוק החוזים האחידים, התשמ״ג—
: (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה 1 1982 

נה על הגנת הצרכן, מספק להמציא לו  1. דרש היועץ המשפטי לממשלה, או הממו
 עותק מחוזה אחיד שהוא מתקשר או מתכוון להתקשר על פיו, חייב הספק להמציא
 עותק כאמור תוך חמישה עשר ימים מקבלת הדרישה, או תוך תקופה ארוכה יותר

 שנקבעה בה.

 2. (א) ציון אישור של בית הדין על פני חוזה לפי סעיף 15 לחוק יהיה בצורה בולטת
 בראש העמוד הראשון של החוזה.

ם:  (ב) נוסח האישור יכלול את הפרטים הבאי

; ״ ת הדין לחוזים אחידים אישר שאין בחוזה זה תנאי מקפח ם: ״בי י  (1) המל

; ן  (2) תאריך האישור של!בית הדי

 (3) תאריך תפוגת האישור;

 (4) מספר התיק בבית הדין שבו ניתנה החלטת האישור.

 3. המשיבים לבקשת אישור של חוזה אחיד בבית הדין, בנוסף למשיבים שנמנו בסעיף
 12 (ב) לחוק, יהיו:

ות;  (1) המועצה הישראלית לצרכנ

 (2) הרשות להגנת הצרכן!בהסתדרות.

ו בסעיף  4. הרשאים לבקש ביטול תנאי מקפח כבית הדין, בנוסף למבקשים שנמנ
: ו  16(א) לחוק, יהי

ת; ו  (1) המועצה הישראלית לצרכנ

 (2) הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות.

 5. בטלות —

;  (1) תקנות החוזים האחידים (מסירת עותק), התשל״ח—1977 2

 (2) תקנות החוזים האחידים (צורת ציון אישור המועצה), התשכ״ד—
.31964 

 המצאת עותק
זה אחיד  מחו

 ציון אישור

ם בי  מעי
ר ו » י ת א ש ק ב  ל

 מבקשים
ל ת ביטו ש ק ב  ב

 ביטול

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ו בסיון התשמ״ג (7 ביוני 1983)

 1 ם״ח התשמ״ג, עמי 8.
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 422.

 3 ק״ת התשכ״ד, עמי 1235.
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 תקנות החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דיו בערעור)״

 התשמ״ג-983 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק החוזים האחידים, התשמ״ג—1982 1 (להלן —
, ובתוקף שאר הסמכויות  החוק), סעיפים 46 ו־47 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 2

: ה ל י מתקין תקנות א  הנתונות לי לפי כל דין, אנ

 1. בתקנות אלה —

; מו  ״אב בית הדין״ — לרבות ממלא מקו

; ד  ״בקשת אישור״ — בקשה לאישור חוזה אחי

; ח פ ק  ״בקשת ביטול״ — •בקשה לביטול תנאי מ

ל; טו  ״בקשה״ — בקשת אישור או בקשת בי

ק;  ״ערעור״ — ערעור לבית המשפט העליון לפי סעיף 10 לחו

. ות סדר הדין״ — תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ד—1963 3  ״תקנ

ת ש ק  הגשת ב
 אישור

ת ש ק  פרטי ב
 אישור

ת ש ק  הגשת ב
ל  ביטו

ת ש ק  פרטי ב
י טו  בי

: כי!שות ׳  פרק א

 2. ,בקשת אישור תוגש לבית הדין חתומה ביד המבקש, בשבעה עותקים, ויצורף אליה
 טופס מן החוזה האחיד שאליו היא מתייחסת.

:  3. בבקשת אישור יפורטו

ם; ו ומען למסירת מסמכי  (1) שם המבקש, מענ

; ו מענ ב ו  (2) שם המשי

 (3) נימוקי הבקשה; .

י הגשת הבקשה חוזים עם לקוחות על פי החוזה האחיד  (4) האם נכרתו לפנ
' ; ה ש ק ב  נושא ה

ת תנאי מקפח בחוזה אחיד  (5) האם תלויה ועומדת בבית משפט טענ
 נושא הבקשה.

 4. בקשת ביטול תוגש לבית הדין חתומה ביד המבקש, בחמישה עותקים, ויצורף אליה
 טופס מן החוזה האחיד שאליו היא מתייחסת.

:  5. בבקשת ביטול יפורטו

ו ומען למסירת מסמכים;  (1) שם המבקש, מענ

 (2) התנאים בחוזה האחיד נושא הבקשה, שלדעת המבקש הם תנאים
 מקפחים;

 (3) נימוקי הבקשה;

 (4) שם המשיב ומענו.

 1 סייח התשמ״ג, עמי 8.
 2 ס״יח התשי״ז, עמי 148.

 3 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1869.
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 6. י הוגשה בקשת ביטול שלא בידי היועץ' המשפטי לממשלה או בא כוחו ימסור לו
 בית הדין העתק ממנה.

: ה ל  7. הוגשה לבית הדין בקשה יפרסם אב בית הדין הודעה על כך באחת מדרכים א

 (1) ברשומות;

ותר;  (2) בעתון יומי אחד או י

 (3) במסירת הודעה בדואר או בדרך אחרת למי שלדעתו עשוי להיות לו
ד;  ענין בחוזה האחי

 (4) בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

 העברת בקשה
 ?1יועץ המשפטי

 לממשלה

 פרסום הגשת
 בקשה

: צידוףי משיבים ואיחוד כקשות ׳  פרק כ

 8. (א) ארגון יציג של ספקים או גורם אחר הנוגע בדבר, המבקש להצטרף כמשיב
 בבקשת ביטול, יגיש בקשת הצטרפות מנומקת לבית הדין, במספר עותקים מספיק לבית

 הדין ולשאר בעלי הדין.

 (ב) ניתן להשמיע את בקשת ההצטרפות בעל פה בשעת הדיון אלא אם כן החליט
 בית הדין אחרת.

 9. אב בית הדין רשאי, בכל שלב של הדיון בבקשה, לצרף כמשיב את מי שימצא
 לנכון ובתנאים שייראו לו.

 10. צורפו משיבים והודעה על כך נמסרה למבקש, ימסור המבקש לבית הדין, תוך
 מועד שקבע אב בית הדין, עותקים נוספים מן הבקשה כמספר המשיבים הנוספים.

 11. אב בית הדין רשאי, לאחר ששמע את בעלי הדין, לאחד בקשות התלויות ועומדות
 לפני בית הדין, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם הוגשו כולן לגבי חוזים
ות דומות.  אחידים דומים, לגבי תנאים מקפחים דומים או אם כרוכות בהן שאלות משפטי

 בקשת הצטרפות

 צירוף משיבים
 בידי בית הדין

תק רת עו  מפי
ת י ב  הבקשה ל

 הדין

ת  איוווד בקשו

 פרק ג׳ : כתב תשובה

 12. (א) המשיב לבקשה יגיש כתב תשובה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום המצאת
 הבקשה.

 (ב) -החליט אב בית הדין בדבר צירוף משיב לפי תקנה 8 או 9, יגיש המשיב
 כתב תשובה תוך המועד שיקבע אב בית הדין.

:  (ג) בכתב התשובה יפורטו

ו ומען למסירת מסמכים;  (1) שם המשיב, מענ

 (2) נימוקי התשובה.

 (ד) כתב תשובה יוגש לבית הדין חתום בידי המשיב במספר עותקים מספיק

 לבית הדין ולשאר בעלי הדין.

 13. לא הגיש משיב כתב תשובה תוך המועד שנקבע, רשאי בית הדין ליתן החלטה
 על יסוד הבקשה בלבד.

ה ב ו ש ב ת ת  כ

 התלטה בלא
ה ב ו ש  כתב ת
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: הדיון ׳  פרק ד

ד ע י ת מ ע ת המועד לדיון ויזמן את בעלי הדין. קבי  14. (א) אב בית הדין יקבע א
ן ו  די

 (ב) ההזמנה תישלח ארבעה 1עשר ימים לפחות לפני מועד הדיון.

ו י י י  15. (א) ראה בית הדין כי במגמה לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו, מן קדם־
' י ש ק ב  הראוי לקיים בירור לפני הדיון בבקשה, רשאי הוא להורות על קיום קדם־דיון בבקשה. ב

יתנה החלטה לגביו בקדם־דיון יראו את ההחלטה כאילו ניתנה בדיון  (ב) ענין שנ
 גופו.

 16. (א) לא התייצב המשיב במועד שנקבע לדיון או לקדם־דיון, רשאי בית הךין אי-ד,תייצבות
 לדחות את הדיון או לדון בבקשה שלא בפניו.

יצב המבקש במועד שנקבע לדיון או לקדם־דיון, רשאי בית הדין  (ב) לא התי
 לדחות את הדיון או להורות על ביטול הבקשה.

י ז־־יייז ד ת סדר שמיעת בעלי הדין ועדיהם; אולם רשאי בית הדין, ס ת הדין יקבע א  17. (א) בי
ם י מ י כ " נ  בהחלטה מנומקת, שלא להתיר שמיעת עדויות אם ראה לנכון לנהוג כך, י

 (ב) בית הדין רשאי לצוות על בעלי הדין לסכם טענותיהם בעל פה או בכתב.

 18. (א) בית הדין רשאי, בכל עת, לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע מומחה, מט«ם
ז י ד ! י ת י  את טענותיהם, לקבוע מומחה או מומחים לענין שבמחלוקת בין בעלי הדין. ב

ה (א) לפי בקשת כל בעלי הדין או ת משנ  (ב) נקבע מומחה כאמור בתקנ
 בהסכמתם, לא יהיו בעלי הדין רשאים להביא עדות נוספת של מומחה לענין הנדון, אלא

 ברשות בית הדין, ומטעמים שיירשמו.

 (ג) בית הדין רשאי להורות בכל עת לבעלי הדין או לאחד מהם, להפקיד סכומי
י ישא מחה; בגמר הדיון יחליט בית הדין מ  כסף שיקבע לכיסוי שכרו והוצאותיו של מו

 בשכר ובהוצאות המומחה.

 (ד) בתקנה זו, ״מומחה״ — כמשמעותו בתקנה 168 לתקנות סדר הדין.

ת הדייז ו י מב ן פו  19. דיוני בית הדין, למעט קדם־דיון, יתקיימו בפומבי, זולת אם החליט בית הדי
 אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ל קו טו  20. .הדיונים יירשמו בפרוטוקול בדרך שיקבע בית הדין, ובכלל זה הקלטה ברשמקול, רישום פרו
 או רישום בקצרנות.

 21. החלטה של בית הדין תיערד בכתב ,בצירוף נימוקים ותיחתם בידי חברי המותב. החלטה

: תצהירים ׳  פרק ה

ת ו ד ב ו » ת ח כ ו  22. בית הדין רשאי בכל עת, אם ימצא לנכון, לדרוש שעובדה פלונית תוכח על ידי ה
 תצהיר. על ידי תצהיר

י נ תכ ו ו ת ר ו  23. תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל עובדות שהמצהיר יכול צ
ר ן של תצהי י י צ י - ש , ^ ו ^ ת ג ו מ  להוכיחן מתוך ידיעתו הוא וכן רשאי הוא להצהיר גם לפי מיטב א

ת •הנימוקים לכך.  א
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 24. (א) בית הדין רשאי להרשות לבעל דין לחקור מצהיר חקירה שכנגד ובלבד
 שבעל הדין הודיע על כך בדואר רשום לבית הדין ולבעל הדין שכנגד שבעה ימים לפחות

 לפני מועד הדיון.

 (ב) לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש תצהירו ראיה אלא ברשות
 מיוחדת של בית הדין.

 (ג) בית הדין רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר לשם
 חקירה, והוראות תקנת משנה (ב) יחולו.

 חקירת מצהיר

 פרק ו׳: הוראות כלליות

 25. (א) מסמכים שהוגשו לבית הדין והחלטת בית הדין יומצאו לבעלי הדין.

 (ב) על המצאת מסמכים לפי תקנות אלה יחול פרק כ״ז המצאת כתבי בי־דין
 לתקנות סדר הדין

 26. (א) עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ביתי הדין, רשאי אב
 בית הדין לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד בפני בית

 משפט.
 (ב) העיד אדם בבית הדין כמומחה ישולם לו, בנוסף לדמי הנסיעה והלינה,

 שכר כפי שייראה לבית הדין.

 (ג) אוצר המדינה לא יחוייב לשלם לפי תקנת משנה (ב) שכר מומחה העולה
 על השיעורים הקבועים בתוספת השניה לתקנות סדר הדין.

 27. בית הדין רשאי להחליט בדבר הוצאות בעלי הדין, לרבות שכר טרחה, ככל
 שהדבר ייראה לו בנסיבות הענין.

 28. אב בית הדין רשאי להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה או על פיהן אם דאה
 סיבה מוצדקת לכך, אף אם עבר המועד שנקבע מלכתחילה.

 29. (א) נבצר מחבר מותב בית הדין להמשיך בדיון ימנה אב בית הדין חבר אחר
 תחתיו.

 (ב) מונה הבר אחר למותב בית הדין יימשך הדיון מהשלב שאליו הגיע, אולם
 רשאי אב בית הדין להורות שראיות שנגבו ייגבו מחדש.

 30. בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק או בתקנות אלה ידון בית הדין
 בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

 המצאת מסמכים

 שכר והוצאות
 לעד ולמומחה

 תשלום הוצאות

 הארכת מועדים

פי חבר לו  חי
ת הדיו ב בי ת ו  מ

 סדרי דין באין
 הוראה בתיקוק

: ערעור ׳  פרק ז

 31. בעל דין רשאי לערער על החלטה תוך ארבעים וחמישה ימים —

 (1) אם נכח בעת מתן ההחלטה — מיום מתן ההחלטה;

 (2) אם לא נכח בעת מתן ההחלטה — מיום שהומצאה לו.

ת ש ג ה  מועד ל
ר ו ע ר  ע

 32. על ערעור יחולו בשינויים המחוייבים הוראות פרק כ׳׳ה לתקנות סדר הדין למעט
 סימנים אי, ב׳ ו־ד׳.

 הדרי דין
ר  בערעו

ז התשמ״ג, 12.6,1983 ת .4502, אי בתמו ו נ בץ התק  1522 קו



: שוגות ׳  פדל! ח

ל ו ע י  ¿ 33. בטלות — נ

; ות החוזים האחידים (סדרי דין של המועצה), התשכ״ד—1964 4  (1) תקנ

ת המשפט העליון על החלטות ות בתי המשפט (ערעורים לפני בי  (2) תקנ
. י חוזים אחידים), התשכ״ה—1965 5 נ י  המועצה בענ

ם י ס . נ ד ש 8 ביוני 1983) מ ) ג ״ מ ש ת ן ה ו י ס ב ז ״  פ
 שר המשפטים

 4 ק״ת התשכ״ד, עמי ׳1236.
 5 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1250.

 תקנות הנוטריוגימ (תיקון), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ד55 לחוק הנוטריונים, התשל״ו—A 1976 ושאר
ן תקנות אלה: ות הניתנות לי לפי דין, אני מתקי י  הסמכו

ה 2 ן תקנ קו א: תי בו , אחרי תקנת־משנה (ב), י  1. בתקנה 2 לתקנות הנוטריונים, התשל״ז—1977 2

ה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי  ״(ב1) על אף האמור בתקנת־משנ
א בתעודת זהות או בדרכון בלבד.״ הי : ן י  כוח לביצוע עיםקה במקרקע

ה י י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן ברשומות. ת

׳ בסיון התשמ״ג(16 במאי 1983) מ ש ה נ ס י ם  ! ד
 >חמ 533—3) שר המשפטים

, עמי 186.  1 סייח התשל״ו
ת התשקי״ז, עמ׳ 1724. ״  2 ק

 צו בתי המשפט (שינוי התוספת השניה), התשמ״ג-1983

ן — ל ה ל ) ׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ג(ב) לחוק בתי המשפט, התשי״ז—:1957 1
ר: י מצווה לאמו  החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנ

ת פ ס ו ת י ה ו נ א: שי בו ה לחוק, אחרי פרט 1 י י  1. בתוספת השנ
יה  השנ

.  ״1א. חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ״ג—1963 2

 1ב. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי״ט—1959 «.״

(20 במאי 1983) מ ש ה נ ס י ם ג  ח׳ בסיון התשמ״
 >חמ 3-1653) שר המשפטים

 1 ם״ח התשי״ז, עמי 148¡ התשמ״ב, עמ׳ 192 •(התשמ״ג, עמי 18).
 2 ס״ח התשכ״ג, עמי 72¡ התשמ״א, עמי 6.

״ח, עמ׳ 122. 3 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 112¡ התשי . 

ז התשמ״ג, 12.6.1983 1523 ת 4502, א׳ בתמו ו ץ התקנ ב ו  ק



 תקנות העיטורים בצבא״ המה לישראל (אות מערכת שלום הגליל - קביעת

 אזרחים זכאים), התשמ״ג - 1983

־ 21 לחוק העיטורים בצבא־הגנה לישראל,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו
: ה ל ות א ן תקנ י מתקי  התש״ל—1970 ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אנ

r v — ת 1. בתקנות אלה ו ר ד ג  ״

 ״אות המערכה״ — אות מערכת שלום הגליל כמשמעותו בתקנות העיטורים בצבא־הגנה
;  לישראל (אות מערכת שלום הגליל — קביעת זכאים), התשמ״ג—1983 2

 ״התקופה הקובעת״ — התקופה שבין יום י״ד בסיון התשמ״ב (5 ביוני 1982) לבין יום
29 בספטמבר 1982). ) ג  י״ב בתשרי התשמ״

 2. אדם שעבד או פעל בתקופה הקובעת 21 ימים רצופים לפחות והוא נמנה עם אחת
 הקבוצות המנויות להלן, יוענק לו אות המערכה:

נה לישראל;  (1) עובדים אזרחים בשירות צבא־הג

; ן  (2) עובדי משרד הבטחו

ת;  (3) עובדי התעשיה הצבאי

ירית; ו ה האו  (4) עובדי התעשי

 (5) עובדי רפא״ל (רשות פיתוח אמצעי לחימה);

 (6) עובדי מפעלים ממלכתיים או סוגי מפעלים כאמור שקבע שר הבטחון
ל הכנסת, ואשר השתתפו במאמץ מערכת עדת החוץ והבטחון ש  באישור ו

ל;  שלום הגלי

; ה ד  (7) עובדי שק״ם אשר פעלו בסיוע ישיר לדרגי ש

 (8) עובדי האגודה למען החייל ומתנדביה אשר פעלו בסיוע ישיר לדרגי
 השדה;

; ל י ל  (9) פעילי מערך מל״ח אשר השתתפו במאמץ מערכת שלום הג

; ה דבי מד״א (מגן דוד אדום) אשר פעלו בסיוע ישיר לדרגי השד  (10) מתנ

 (11) חברי ועדות לתיאום שירות מילואים;

ל;  (12) עובדי קרן לב״י ופעיליהם אשר.השתתפו במאמץ מערכת שלום הגלי

 (13) נהגים עובדי חברות תובלה אשר פעלו בסיוע ישיר לדרגי השדה;

 (14) עובדי מימשל וקציני מטה ביחידת הקישור ללבנון.

ת מערכה 3. אדם שאינו נמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנה 2 ובתקופה הקובעת פעל 21 ו  א

ן n ימים רצופים לפחות בסיוע ישיר לדרגי שדה והוכיח זאת להנחת דעתו של מי ששר הבטחו , r , n י > ש י  א

 הסמיכו לכך, יוענק לו אות המערכה.

 1 ם״ח התש״ל, עט׳ 18¡ התשל״יה, עמ׳ 85¡ התש״מ, עפ׳ 34.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 709.

ת מערכה  או
 אישי לנמנד.

 עם קבוצה

ז התשמ״ג, 12.6.1983 ת 4502, א׳ בתמו ו נ ק ת  1524 קובץ ה



ת מערכי, ק לן או נ ע ן ׳ י ו י ל ה ע ל  4. אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנה 2 אז שתקנה 3 ח
 , לנפגעים

 אות המערכה אם עבודתו הסתיימה עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת עבודתו
 ועקב עבודתו בתקופה הקובעת אף אם לא סיים 21 ימי עבודה או פעילות רצופים.

, יוענק להן אות המערכה אות מערכה.  5. קבוצות בני־אדם אשר נטלו חלק פעיל במאמץ המלחמתי
י ת צ י ב  באופן קבוצתי אם המליץ עליהן השר הנוגע בדבר ואושרו בידי שר הבטחון או מי שהוא ק

 הסמיכו לכך.

ן הגשת רשימות  6. רשימות האנשים להם יוענק אות המערכה לפי תקנות אלה יוגשו לשר הבטחו
ת  ״.1 מקבלי האו

 על ידי —
 (1) מנהלי המפעלים, המוסדות או השירותים הנוגעים בדבר — לגבי מקבלי

ת לפי תקנה 2 ;  האו

 (2) מי ששר הבטחון הסמיכו לכך — לגבי מקבלי האות לפי תקנה 3 ;

 (3) מנהלי המפעלים, המוסדות או השירותים הנוגעים בדבר או מי ששר
ן הסמיכו לכד — לגבי מקבלי האות לפי תקנה 4 ;  הבטחו

 (4) השר הנוגע בדבר — לגבי מקבלי האות לפי תקנה 5.

20 במאי 1983) ) ג  ח׳ בסיון התשמ״
 (חמ 1006—3)

 מ ש ה א ר נ ם
 שר הבטחון

 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה

 ובשטחי פיתוח)(תיקוו מס׳ 2), התשמ״ג-1983

, ובאישור ועדת הכספים  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה ג
: ן תקנות אלה  של הכנסת, אני מתקי

ת פ ס ו ת  1. בתוספת הראשונה לתקנות מם הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות תיקון ה
 חדשה ובשטחי פיתוח), התשל״ו—975! 2 _ הראשונה

 (1) אחרי ״אוהד״ יבוא ״אלון הגליל — מאי 1980״ ;

 (2) אחרי ״טל־על״ יבוא ״יובלים — אוקטובר 1982״ ;

 , (3) אחרי ״עלומים״ יבוא ״צורית — אפריל 1981״ ;

 (4) לצד הישוב ״מעלה הגלבוע״ במקום ״אוקטובר 1968״ יבוא ״יולי 1974״.

ם א ר י ד ו ר ר ו 8 במאי 1983) י ) ג  כ״ה באייר התשמ״
) שר האוצר ג ־ 1 9 מ 8 ח ) 

וסח חדש 6, עמ׳ 120. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די
, עימ׳ 44; התשמ״ב, עמי 998: התשמ״ג, עמ׳ 1426.  2 ק״ת התשל״ו

ז התשמ״ג, 12.6.1983 1525  קובץ התקנות.4502, א׳ בתמו



 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס

 חוץ ישראלי)(תיקון), התשמ״ג-983ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38א להוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—1961 י,
: ה ל  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות א

ה 4 1. בתקנה 4(2) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים .בשל נזק) (נכס ! תקנ  תיקו

 חוץ ישראלי), התשמ״ב—1982 2 (להלן — התקנות העיקריות) —

א: בו ת המס״ י נ  (1) אחרי ״בתוך ש

;  ״(א) אם הנכם נמצא דרך קבע בחוץ לארץ״

א: בו  (2) בסופה י

 ״(ב) אם הנכס הוצא מהארץ לחוץ לארץ לתקופה שאינה עולה על שנים
 עשר חדשים, ישלם בעלו לתקופה של מספר חדשים שלמים שצויינו בהצהרה

 סכום יחסי.״

״ יבוא ות העיקריות, אחרי ״תוך 60 ימים מיום שנעשה בעלו ה 5 2. בתקנה 5 לתקנ נ ק  תיקו! ת

 ״ולגבי נכס שחלה לגביו תקנה 4(2) (ב) — היום בו הוא מעונין לבטחו כנכס בר־ביטוח״.

1 במאי 1983). ) ג  תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח באייר התשמ״

ם א ר י ד ו ר ר ו 29 במאי 1983) י ) ג  י״ז בסיון התשמ״
< שר האוצר 3 ־ 5 1 מ 9 ח ) 

 1 ס״יה התשכ״א, עימ׳ 100¡ התשמ״א, עמי 200.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 882.

 צו ההיסל על הזמנת יתר בהנפקת מניות (קביעת שיעור),

 התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות,
(להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת מיום י״ח בסיון 1  התשמ״ג—1983

י קובע לאמור: (30 במאי 1983), אנ ג  התשמ״

ר 1. שיעור ההיטל הקבוע בסעיף 2 לחוק ישתנה ל־0% מהזמנת היתר. עו  שינוי שי
 ההיטל

ם א ר י ד ו ר ר ו (31 במאי 1983) י ג  י״ ט בסיון התשמ״
 שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״ג, עמי 13,

ז התשמ״ג, 12.6.1983 ת 4502, א׳ בתמו ו  1526 קובץ התקנ



 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח

 בעד מועסקים במימקד האוכלוסין והדיור), התשמ״ ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186, 193 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ן תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), אני מתקי

 1. בתקנות אלה — יי-״יייי1

ך בהתאם לצו הסטטיס ר ע נ  ״המיפקד״ — מיפקד האוכלוסין והדיור, התשמ״ג—1983, ש
 טיקה (מיפקד האוכלוסין והדיור), התשמ״ג—1983 2 ;

 ״פוקד״ — מבוטח שהמדינה מעסיקה בביצוע המיפקד.

ף ניכוי דמי ביטוח י ע נה מהווה הכנסה לפי ס ה לפוקד, בעד שירותיו, תמורה שאי נ  2. משלמת המדי
, תנכה המדינה, על אף האמור בסעיף 161 (א) לחוק, דמי 3 סה  2(2) לפקודת מס הכנ

 ביטוח מהתמורה המשתלמת.

 3. דמי הביטוח שינוכו בהתאם לתקנה 2, יהיו בשיעור 8.9% מהתמורה, ובלבד שלא שיעור דמי
ח י ט י ב  ינוכו דמי ביטוח מתמורה העולה על סך של 8,200 שקלים. ה

 4. :המדינה תשלם למוסד את דמי •הביטוח שנכתה לפי תקנות אלה, ,במועד תשלום מיעד לתשלום
' י י ט י י ב מ  דמי הביטוח •החל לגבי עובד לפי סעיף 171 לחוק. ד

ה תגיש למוסד, תוך שבוע ממועד תחילתן של תקנות אלה, רשימה של כל רישום במוסד נ  5. המדי
, ויראו  הפוקדים הזכאים לתמורה כאמור בתקנה 2, בצירוף פרטי זהותם ומענם האישי

 בכך כאילו עשו הפוקדים האמורים את המוטל .עליהם לפי החוק כדי להירשם במוסד.

5 ביוני 1983) ) ג ״ מ ש ת  כ״ד בסייון ה
 (וומ ׳912—3)

 1 ס״וז התשכ״ח, עמי 108.
ת התשמ״ג, עמי 802. ״  2 ק

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120

ד י י צ פ ו כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השידות)(תיקון מס׳ 7),

 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבורה י, ולפי תקנות 1 ו־384 לתקנות
: י מתקין תקנות אלה  התעבורה, התשכ״א—21961 (להלן — תקנות התעבורה), אנ

ן חלק ב׳ ו ז ות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), תי  1. בחלק .ב׳ לתוספת לתקנ
ת פ ס ו ת  התש״ם—1979 3 (להלן — התוספת) — י

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 580; התשמ״ג, עמ׳ 1294.

ת 4502, א׳ בתמוז התשמי׳ג, 12.6.1983 1527 ו  קובץ התקנ



; ימחקו  (1) בסעיף 6, פסקאות משנה (2) ו־(3) — י

א: בו  (2) בסעיף 7, במקום פסקה (2) י

: ן  ״(2) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 400 הם כמפורט להל

פי הנסיעה  תערי
 (בשקלים)

67 

121 

60 

54 

 33״

 סוג הכרטיס

 רגיל

ב  הלוך ושו

 לנכה או לסטודנט

 לילד מגיל 5 עד 10 שנים

ד  לעיוור או לתלמי

 2. בחלק ג׳ לתוספת —

 (1) בסעיף 1, במקום ״ט״ז באדר התשמ״ג (1 במרס 1983)״ יבוא ״י״ח באייר
1 במאי 1983)״ ; ) ג ״ מ ש ת  ה

״ח בשבט התשמ״ג (1 בפברואר 1983)״ יבוא ״ט״ז  (2) בסעיף 2(א), במקום ״י
 באדר התשמ״ג (1 במרס 1983)״ ובמקום ״כ״ט באדר התשמ״ג (14 במרס 1983)״

 יבוא ״ב׳ בסיון התשמ״ג(14 במאי 1983)״ ;

 (3) בסעיף 4(1) —

ימחק;  (א) טור ב׳ — י

א: בו  (ב) טור ג׳ יסומן טור ב׳ ולצידו י

ר ג׳  טו
 (בשקלים)

ר ג׳  טו
 (בשקלים)

 טור ג׳
 (בשקלים)

ר ג׳  ״טו
 (בשקלים)

215 135 64 24 

225 145 67 27 

240 155 73 30 

250 165 80 32 

260 175 90 35 

270 180 100 38 

285 190 105 40 

300 195 115 43 

310 200 120 48 

 54 130 210 325״

60 

ן חלק ג׳ קו  תי
ת פ ס ו ת  ל
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א: בו  (4) בסעיף 4(2), במקום הטבלה י
ר .ד׳  טו
 מחיר

 כרטיס מעבר
 ,(בשקלים)

ר ג׳ ו  ט
ם היעד  מקו

 שכונות ירושלים 12

 שיכון גיורא. 24

נד 26  גוש תל־מו

ד 35 מ מ ־ ל  גוש ת

 אשדוד 38

 נתניה 57

 העירה 64

 אשדוד 80

 אופקים, אורים 84

ן 90  נוה שאנ

 ירושלים 86

 משאבי שדה, רביבים 105

 דימונה 101

 ירוחם 106

 שדה בוקר 118

 דימונה 130

 עין גדי 145

 אילת 245

 אילת 326״

ר ב׳  טו
 טור א׳

 מחיר כרטיס הלוך ושוב
ת המוצא והיעד (בשקלים) מו  מקו

 תל־אביב—אשקלון 90

 ירושלים—עין פשחה 112

 ערד—עין גדי 119

 ירושלים—תל ־אביב 115

 ירושלים—בני ברק 121

 ירושלים—אשקלון, אשדוד 131

 תל־אביב—חיפה 143

 תל־אביב—באר־שבע 144

 ירושלים—חיפה 243״

ר ב׳ ו ר א׳ ט  ״טו
ם המעבר ו ק ם המוצא מ ו ק » 

י  הרובע היהודי הדואר המרכז

ב רמלה  תל־אבי

ה צומת בני דרור י  נתנ

 תל ־אביב צומת בני דרור

 אשקלון צומת אשדוד

יה  חיפה צומת נתנ

 תל ־אביב ירושלים

מת אשדוד  באר־שבע צו

ב משמר הנגב  תל־אבי

ב חיפה  תל־אבי

 אזור עזתה צומת מלאכי

ב באר־שבע  תל־אבי

 תל ־אביב באר־שבע
 תל ־אביב באר־שבע
ב באר־שבע  תל־אבי
 ירושלים באר־שבע

ב ירושלים  תל־אבי

 ירושלים באר־שבע

ב  חיפה תל־אבי

 (5) בסעיף 4(3), במקום הטבלה

ר ב׳  טו

ך ושוב  מחיר כרטיס הלו
 (בשקלים)

 ״טור א׳

ת המוצא והיעד מו  מקו

 אשקלון—קרית גת 45

 באר־שבע—אופקים 51

 באר־שבע—דימונה 56

 חיפה—נהריה 60

 תל ־אביב—אשדוד 66

 ערד—עין בוקק 71

 ערד—בא ר־ שבע 72

 תל־ א ביב—צומת אחים 81

 באר־שבע—קרית גת 89

 תל־אכיב—קרית גת 100
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א: בו  (6) בסעיף 5, במקום פסקאות (1) ו־(2) י

 ״(1) תעריפי נסיעה בודדת
 מחיר קודם (בשקלים) מחיר חדש (בשקלים)

24 22 

27 25 

30 27 

35 32 

38 34 

40 36 

43 39 

48 43 

54 50 

 רטיםיות נוער בנות 20 נסיעות

דדת מחיר חדש  תעריף נסיעה בו
 (בשקלים) (בשקלים)

240 24 
270 27 
300 30 
350 35 
380 38 
400 40 
430 43 
480 48 

 54 540״.

 3. תחילתו של סעיף 1(2) ביום י״ח באייר התשמ״ג (1 במאי 1983).

ו פ ם ק ו ר י י  ד׳ בסיון התשמ״ג(16 במאי 1983) ח
) שר התחבורה 3 - 4 מ 0 ח ) 

 תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכד)(תיקון מס׳ 3), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו־23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-
: י מתקין תקנות אלה  1963 י, אנ

, במקום  תיקו! תקנה 38 1. בתקנה 38 לתקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשמ״ב—1982 2

 ״50,000 שקלים״ יבוא ״10,000 שקלים״.

ם ק ו ר פ ו י י ״ג באייר התשמ״ג(26 באפריל 1983) ח  י
ר התחבורה ש m ^ 1u) 

 1 ם״ח התשכ״ג, עמי 104.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 754; התשמ״ג, עמי 951.
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 הודעת פקידי הממשלה (שינוי תאוימ), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 11940
ר:  (להלן — הפקודה), אני מודיע לאמו

ספת  1. בתוספת לפקודה — תיקון התו

א: בו ני דתות״ י  (1) אחרי השורה ״שר הדתות שר לעני

 ״מנהל אגף המכס מנהל המכס ומע״מ
 פקודת המכס 2

ר ומכירה) 3 צו י י ם(  פקודת המשקאות המשכרי

 פקודת הכהלים המפוגלים *.

 מנהל המכס והבלו מנהל המכס ומע״מ

ן ושירותים), התשי״ב—952! 6, י ב טו ה( י  חוק מס קנ

 חוק מם ערך מוסף, התשל״ו—1975 »,

 פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—979! 7,

 חוק סוכני המכס, דותשכ״ה—1964 8,

.  פקודת גבול המכס 9

 חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א—961! 10.

.  פקודת הטבק ״

. 1  פקודת ׳המלט 2

 חוק הבלו על דלק, התשי״ח—1958 13,

 חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט—141959.

עת היצף, התשל״ז—1977 15. י  חוק למנ

 חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, התשל״ח—977! 16.

 חוק הנפט, התשי״ב—952! 17.

 1 ע״יר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 40; י״פ התשי״א, עמי ׳534.
ת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39. נ  2 דיני מדי
ת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74. נ  3 דיני מדי
וסח חדש 4, עמ׳ 88. ת ישראל, נ נ י  4 דיני מד

, עמ׳ 3.  5 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 344; התשל״ז
, ע׳מ׳ 52.  6 ם״ח התשל״ו

ת ישראל, נוסח חדש 32, עימ׳ 625. נ י  7 דיני מד
 8 ס״ח התשכ״ה, עמי 16.

 9 חא״י, כרד א', עמי 572.
 10 סייח התשכ״א, עמ׳ 64.

וסח חדש 5, עמ׳ 100. ת ישראל, נ נ  11 דיני מדי
 12 ע״ר 1944, תום׳ 1, עמ׳ 27.

 13 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 160; התשכ״ח, עמ׳ 156.

 14 פ״ח התשי״ט, עמ׳ 234; התשל״ח, עמ׳ 168.
, עימ׳ 53.  15 ס״ח התשל״ז

 16 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 28.
 17 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 322; התשכ״ה, עמ׳ 86.
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. 1  פקודת סימני סחורות 8

.  פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה ״

 חוק היטל על נסיעות לחוץ לארץ, התשמ״ג—1983 2°.״

הל תחנת  (2) בטור ב/ אחרי ״מנהל תחנת מכס״ יבוא ״ומע״מ״ ואחרי ״סגן מנ
 מכם״ יבוא ״ומע״מ״.

ן י ג ם ב ח נ (15 במאי 1983) מ ג  ג׳ בסיון התשמ״
) ראש הממשלה 3 _ 1 5 נ מ 3 ח ) 

, עמ׳ 889.  18 חא״י, כרך ב׳
 19 ווא״י, כרך בי, עמי 1944.

 20. ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 60.

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 2), התשמ״ג—1983

, אני קובע  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 נ
ר:  לאמו

א: בו  1. בסעיף 2 להיתר הפיקוה על המטבע, התשל״ח—1978, במקום פסקה (7) י

 ״(7) רכישת זכויות סוציאליות מאת מדינת חוץ או מאת מוסד שהוא
 בשליטת מדינת חוץ — אם החל בה בעת שמקום מושבו היה בחוץ לארץ
 ושילם עבורה במטבע חוץ שמקורו היה מחוץ לישראל, או אם החל בתש

 לומים כדין לפני יום ב׳ בתמוז התשמ״ג(13 ביוני 1983).״

ג י ר ׳ ס  כ״ט בסיון התשמ״ג(10 ביוני 1983) י
 המפקח על מטבע חוץ

 1 ס״ת התשל״ת, עמ׳ 108, עמי 206.
 2 ק״ת התשל״ח, יעמ׳ 1006; התשמ״ג, עמ׳ 260.
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