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 תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ג—1983

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 4), התשמ״ג—1983

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 3), התשמ״ג—1983

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון), התשמ״ג—1983

 תקנות מס שבח מקרקעין(מס רכישה)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ג-983ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־115 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963 י,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ו תקנה 13  1. בתקנ!ה 13(ד) לתקנות מס שבח ׳מקרקעין (מס רכישה), התשל״ה—1974 2, במקום תיקי
 ״י״ט בתמוז התשמ״ג (30 ביוני 1983)׳׳ יבוא ״כ״ה בטבת התשמ״ד (31 בדצמבר 1983)׳׳.

ם א ר י ד ו ר ר ו  ב׳ בתמוז התשמ״ג(13 ביוני 1983) י
 >תמ 232—3) שר האוצר

 1 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 156.
 2 ק״ת התשל״ה, עימ׳ 140; התשמ״ג, עמי 1278.
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 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 4), החשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה!, אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: ה 15א 1. במקום תקנה 15א לתקנות התעבורה (להלן — התקנות העיקריות) 2 ת תקנ פ ל ח  ה

ת 15א. (א) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה ו י ג !  ״י
 המרכזית לסטטיסטיקה;

 (ב) האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה
 ושיעורן יותאם לשיעור העל יה במדד כך:

 (1) לענין האגרות של תקנה 566 — ב־1 באפריל של כל
 שנה אם המדד שפורסם בחודש פברואר אותה שנד. עלה
 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר של השנה שקדמה;
 (2) לעגין כל אגרה אחרת — ב־1 באוגוסט של כל שנה
 אם המדד שפורסם בחודש יוני אותה שנה עלה לעומת המדד

 שפורסם בחודש יוני של השנה שקדמה.

 (ג) סכומי האגרות שהותאמו כאמור, יעוגלו לשקל הקרוב.״

ה 6! 2. בתקנה 16(4) לתקנות העיקריות, אחרי ״מונית״ יבוא ״אוטובוס״. נ ק ה ת ק י  ת

ן תקנה 30 3. בתקנה 30 לתקנות העיקריות — קו  תי

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״במכשירים אופטיים״ יבוא ״במשקפים אופטיים
 או בעדשות מגע (להלן בתקנות אלה — מכשירים אופטיים)״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג) לא ינהג אדם רכב מנועי אם הוא מרכיב עדשות טלסקופיות.״

1 4. בתקנה 189 לתקנות העיקריות — 8  ״״זיו ״קניי 9

 (1) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 180 אלא אם כן נתמלאו במבקש
 כל אלה:

 (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 19 שנים;
 (2) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 179 תקופה של שנה אחת לפחות

 שקדמה להגשת הבקשה;
 (3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד לפי תכנית שאישרה

 רשות הרישוי;
 (4) עמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות

 הרישוי.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:
 ״(ו) לא יינתן היתר לפי תקנה 179(א)(2) אלא אם כן נתמלאו במבקש

 כל אלה:
וסח הדש 7, עמי 173; ס״ח התשמי׳״א, עמי 315.  1 דיני מדינת ישראל, נ

 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשמ״ב, עמ׳ 1310; התשמ״ג, עמי 173, 899.
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 (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 19 שנים;
 (2) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 178 או 179 תקופה של שנה

 לפחות שקדמה להגשת הבקשה;
 (3) השלים לימודיו בקורם עיוני לנהגי רכב כבד לפי תכנית שאישרה

 רשות הרישוי;
 (4) עמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי התכנית שאישרה רשות

 הרישוי.״

: החלפת תקנה 197 א ו ב  5. במקום תקנה 197 לתקנות העיקריות י

ה 197. (א) כושר השמיעה לא יפחת — ע י מ י ש ש ו כ  י
 (1) בלחש מינימלי, מ־30 דציבלים ממרחק 4 מטרים באוזן
 אחת לפחות, או מ־35 דציבלים ממרחק 3 מטרים באוזן אחת
 ו־40 דציבלים ממרחק 2 מטרים באוזן שניה, לגבי מבקש

 רשיון נהיגה לפי תקנות 183,182,181 ו־187;
 (2) בלחש מינימלי, מ־40 ז־ציבלים ממרחק 2 מטרים באוזן
 אחת לפחות, או מ־45 דציבלים ממרחק !1 מטרים בשתי

 האזגיים, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 179 ו־180;
 (3) בלחש מינימלי, מ־35 דציבלים ממרחק 3 מטרים באוזן
 אחת או מ־50 דציבלים ממרחק מטר אחד באוזן אחת ו־45
י מבקש רשיון ב ג ל ה י נ , מטר באופן ש i  דציבלים ממרחק 1

 נהיגה לפי תקנות 176 עד 178.

 (ב) רשות הרישוי רשאית לתת אישור כאמור בתקנה 193 ובתנאים
 שתקבע גם כשכושר השמיעה פחות מהאמור בתקנת משנה (א).״

ת תקני. 198 פ ל ח  6. במקום תקנה 198 לתקנות העיקריות יבוא: ה

 ״כישר ראייה 198. כושר הראייה יימדד לפי שיטת סנלן (Snellen) ולא יהיה גרוע —

 (1) מ־6/12 בעין אחת לפחות, לגבי מבקש רשיון נהיגה
 לפי תקנות 176 עד 178 ;

 (2) מ־6/12 בכל אחת משתי העיניים, לגבי מבקש רשיון
 נהיגה לפי תקנות 179 עד 187.״

 7. במקום תקנה 199 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 99!

 ״שדה ראייי׳ (א) שדה הראייה לא יפחת —

 (1) מ־130 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי
 מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178, גם אם מבקש
 הרשיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה
 (Quadrinopsia), ולגבי מבקש רשיון כאמור שיש לו כושר
 ראייה. בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

 (2) מ־140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי
 מבקש רשיון לפי תקנות 179 עד 187, ולגבי מבקש רשיון
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 כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה
 ראייה בעין האחת.

 (ב) לא יינתן רשיון נהיגה למבקש הסובל —
 (1) מאבדן הרבע התחתון של שדה הראייה או מאבדן שדה

;(Hemianopsia) הראייה 
 (2) מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה, אם הוא מבקש

 רשיון נהיגה לפי תקנות 179 עד 187.״

 8. בתקנה 200 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), המלים ״(להלן — מכשירים אופטיים)״ — יימחקו;

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת ובין עצמת
 הזכוכית לעין השניה (Anisometropia) למבקש רשיון נהיגה לפי תקנות

 179 עד 187 לא יעלה על 4.5 דיאופטריות.״

 9. אחרי תקנה 200 לתקנות העיקריות יבוא:

ישי• 201. (1) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178 הסובל מחוסר ,! י ן ס י  ״ה
 עדשה (Aphakia), לא ינהג רכב מנועי. אלא אם כן הוא
 מרכיב מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור

 בתקנות 198(1) ו־199(א)(1);

 (2) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 179 עד 187 הסובל מחוסר
 עדשה לא ינהג ברכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע
 כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(2) ו־

 199 (א)(2).

 201א. כושר הראייה של מבקש רשיון נהיגה שלו עדשת מושתלת
11̂;ו1>:101<$611?< ייבדק על פי האמור בתקנות 198 ו־199 ויעמוד 1) 

 בתנאים האמורים בסימן זה.

 201ב. מבקש רשיון נהיגה הסובל מעוורון לילה, לא ינהג רכב מנועי
 בזמן תאורה.

 201ג. (1) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178 הסובל מראייה
 כפולה לא ינהג רכב מנועי אלא כשעינו האחת מכוסה;

 (2) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 179 עד 187 למבקש רשיון
 הסובל מראייה כפולה.״

 עדשה מושתלת

 עוורון לילה

לה  ראייה כפו

ה 200 ן תקנ קו  תי

ת ו נ ק ת ת פ ס ו  ה
 201, 201א, 201ב

1201-1 

ה 202 10. במקום תקנה 202 לתקנות העיקריות יבוא: נ ק  ד»ת>פת ת

ת ל>*גי 202. מבקש רשיון נהיגה שקיבל אישור רפואי לנהיגה כאמור בסימן ג׳, קו  ״בדי

" יצהיר לפני כל בחינה אם הל או לא חל כל שינוי במצב בריאותו " י " 
 כמפורט בטופס שמילא רופא כאמור בתקנה 192, וכן כי לא נפסל מקבל

 או מהחזיק רשיון נהיגה.״
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ה 203 נ ק ת ת פ ל ח  11. במקום תקנה 203 לתקנות העיקריות יבוא. ה
ת 203. מבקש רשיון נהיגה ייבחן בהתאם לתקנות אלה בבחינה ובה ״ י ח ב  ״

 שלב עיוני ושלב מעשי.״

 12 . תקנה 207א לתקנות העיקריות — בטלה. ביטול תקנה
 207א

ן תקנה 314  13. בתקנה 314(א) לתקנות העיקריות, אחרי פרט 9 יבוא: תיקו
 ״9א. רכב מחובר בעל שני סרנים, צמד סרנים ועוד סרן

 אחד וצמד סרנים • 60,000״.

 14. תקנה 397א לתקנות העיקריות — בטלה. ביטול תקני, 397א

ה 584 נ ק  15. בתקנה 584(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״חמישה״ יבוא ״ששה״ ובתקנת משנה (1), תיקו! ת
 במקום ״שני נציגים״ יבוא ״שלושה נציגים״.

ספת ן התו ״ תיקו  16. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בפרט 25 לחלק ג׳, במקום ״50״ יבוא ״90
 ובמקום ״38״ יבוא ״70״.

ו פ ר ו ק ם י י  ב׳ בתמוז התשמ״ג(13 ביוני 1983) ח
) שר התחבורה 3 ־־ 8 מ 3 ח ) 

 היתר המיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 3), התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 י, אני
 קובע לאמור:

4! ־ ! , יבוא: החלפת סעי  1. במקום סעיף 41 להיתר הפיקוח על המטבע, התשל׳יח—1978 2

ת 41. מותר לתושב ישראל להתקשר בחוזים לקניה ומכירה בעתיד,  ״עסקו
ת , ו  עתידי

 באמצעות סוחר מוסמך, אם.התמלאו התנאים הבאים:
 (א) החוזים נסחרים בבורסה באחת הארצות המנויות בתוספת

 הראשונה.
 (ב) העיסקה קשורה בעיסקת יבוא או יצוא של מי• שעיסוקו
 בטובין בהם געשית העיסקה, או שהעיסקה קשורה להלוואה במטבע

 חוץ שיש היתר לעשייתה.״

 י׳ בתמוז התשמ״ג(21 ביוני 1983) י ׳ ס ר י ג
) המפקח על מטבע חוץ 3 - 4 . 9 ״ ״ ) 

 1 ס״ח התשל״ח, עמי 108, ׳עמי 206.
 2 ק׳״ת התשמ״ב, עמי 1446; התשמ״ג, עמי 260 ועמי 1532.
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 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(מרום הגליל, תיקון),
 התשמ״ג-983ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות*, ובהתאם לסעיף 3
, אני מצווה לאמור:  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958 2

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958׳
: א ו ב י  במקום פרט (לו) 3

 ״(לו)
 מרוט הגליל

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור מרום הגליל הערוכה בקנה מידה 1:20,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ז בכסלו התשמ״ג (3 בדצמבר 1982) ושהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת

 עלית, ובמשרד המועצה האזורית מרום הגליל, מירון.
 טור ב׳

ת רישום קרקע (ועד בכלל) חלקו  טור א׳ גושים ו

 הגושים: 14287, 14335, 14338 עד 14340 — בשלמותם.
 חלקי גושים: 14280, 14336, 14337, 1434.1, 14342, כמסומן

 במפה.
 הגושים: 15669,13912 — בשלמותם.

 חלק מגוש: 15679, כמסומן במפה.
 הגושים: 13745 עד 13752,13751,13749 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 13099, 13100, כמסומן במפה.
 חלקי גושים: 13677 עד 13679, כמסומן במפה.

 הגושים: 14232, 14233, 14239 עד 14243, 14245 עד
 14251,14247 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 14213, 14238, 14244, 14248 עד 14252,14250,
 14253, 14261 עד 14281,14263, 14286, כמסומן

 במפה.
 הגושים: 14235,14234, 14237 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 14211, 14213, 14220 עד 14222, 14236, 14238,
 כמסומן במפה.

 הגושים: 14053 עד 14066 — בשלמותם.
 שטח כפר דלאתה המותחם על ידי הגושים

 14053 עד 14055, 14059.

 הגושים : 15555 עד 15559, 15565, 18852, 18853, 18857,
 18858 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 18855, 18856, 19405, 19429, כמסומן במפה.

 אביבים

 אמירים

 ביריד.

 בר יוחאי

 ברעם

 דובב

 דלתון

 חזון

 החלפת פרט (לו)
נה ת הראשו פ ס ו ת  ב

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1256.
 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 553.
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 טור ב׳
ת רישום קרקע (ועד בכללי) חלקו  גושים ו

 הגושים: 15581 עד 15583, 15606, 15608 עד 15611,
 15618 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 15580, 15612, 15616, 15617, כמסומן במפה.
 הגושים: 14282 עד 14284 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 14250, 14252, 14253, 14280, 14281, 14285,
,14341 ,14337 ,14336 ,14301 ,14300 ,14286 

 כמסומן במפה.

 15584 עד 15594, 15604, 15605, 15607 —
 בשלמותם.

 הגושים:

 13896 עד 13899, 13901 עי 13911, 13913 — הגושים:
 בשלמותם.

 שטח כפר שמאי המותחם על ידי הגושים
.13913 ,13903 

 הגושים: 14264 עד 14269,14267 עד 14271— בשלמותם.
 חלקי גושים: 14244, 14248, 14249, 14261 עד 14263, 14268,

 כמסומן במפה.

 הגושים: 13680 עד 13684,13682 עד 13692 — בשלמותם.
 חלקי גושים: 13677 עד 13679, כמסומן במפה.

 שטח כפר מירון המותחם על ידי הגושים
.13689 ,13688 

 הגושים: 14212, 14214 עד 14219, 14223 עד 14227 —
 בשלמותם.

 חלקי גושים: 14163, 14211, 14213, 14220 עד 14222, 14236,
 כמסומן במפה.

 הגושים: 19166, 19167, 19169, 19171, 19172, 19175
 עד 19184— בשלמותם.

 חלקי גושים: 19174,19173, כמסומן במפה.
 שטח בנוי צפוף, מותחם על ידי הגושים 19180,

 19182 עד 19184.
 הגושים: 14451 עד 14460 — בשלמותם.

 הגושים: 19540״עד 19547,19545 עד 19552— בשלמותם.
 חלק מגוש: 19553, כמםומן במפה.

 הגושים: 14302 עד 14324 — בשלמותם.
 חלקי גושים : 14285, 14286, 14300, 14301, 14341, 14342 —

 כמסומן במפה,

 הגושים: 15670, 15671, 15673, 15675 עד 15678, 15680
 עד 15687, 15689 עד 15692, 18178 עד 18181.

 טפחות

 יראון

 כלנית

 כפר שמאי

 כרם בן זמרה

 מירון

 םאסא

 סג׳ור

 םפסופה

 עין אל אסד

 עלמה

 פרוד

ז התשמ״ג, 26.6.1983 ת 4506, ט׳״ו בתמו ו ץ התקנ ב ו  ק



 טור ב׳
ת רישום קרקע (ועד בכלל)  גושים וחלקו

 חלקי גושים: 15672, 15679, 15688, כמסומן במפה.
 שטחי הכפרים פרוד (המותחם על ידי הגושים:
 15671, 15672, .15676, 15677, 15687), וכפר
 עיגן (המותחם על ידי הגושים 18180, 18181,

.(18182 

 ריחניד. הגושים: 14171 עד 14183— בשלמותם.
 חלק מגוש: 14268, כמסומן במפה.

 שטח בנוי צפוף המותחם על ידי הגושים:
 14173, 14175 עד 14177.

 רמות לבנים חלקי גושים: 15534, 15535, 15547, 15548, 15549.

 שזור הגושים: 19168, 19170, 19185 עד 19187 — בשלמותם.

 חלקי גושים: 19165, 19173, 19174, כמסומן במפה.

 שפר הגושים: 15667, 15668, 15674 — בשלמותם.
 חלק מגוש: 15672, כמסומן במפה.

 13610, 13611, 14031 עד 14049, 14070 עד
— 14164 ,14162 ,14161 ,14106 ,14105 ,14075 

 בשלמותם.

 הגושים:

 13604, 13608, 13609, 14163, כמסומן במפה. חלקי גושים
 שטח הכפר קדיטא המותחם על ידי הגושים
 14070 ו־14072, שטח הכפר טיטבא המותחם

 על ידי הגושים 14039, 14040 ו־14044,
 15693, 15694, 18182 עד 18186 — בשלמותם.

 15688, כמסומן במפה.

- בשלמותם. - 18861,18859 
 18856, כמסומן במפה.

 13875, 13876, 13879, 13917 עד 13921 —
 בשלמותם.

 חלקי גושים: 13878,13877, כמסומן במפה.
 שטח כפר עין זיתון המותחם על ידי הגושים

 13876 ו־13879.

 בשלמותו.

 הגושים:
 חלק מגוש

 הגושים:
 חלק מגוש

 הגושים:

 הגוש: 13750

 14086, 14087, 14091 עד 14093, 14117, 14118, הגושים:
 14126,14125— בשלמותם.

 חלקי גושים: 14094, 14133, 14142, כמסומן במפה.״

 גבעת חנניה

 מורן

 עין זיתים

 עמוקה
 צבעון

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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