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 תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)(תיקון), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969
 לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 22 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשכ״ט—1969 2 (להלן -
 התקנות העיקריות), במקום ״עשרה ימים״, פעמיים, יבוא ״שלושים ימים״.

ן תקנה 22  תיקו

ן תקנה 62 קו  תי

ספת ן התו קו  תי

ספת תקני, 59א 2. אחרי תקנה 59 לתקנות העיקריות יבוא:  הו

 ״הגשת כתב הגנה 59א. כתב הגנה בתובענה לתשלום שכר עבודה מולן יוגש תוך עשרה

י ימים מיום המצאת ההזמנה לנתבע, ואם נדרש הנתבע להגיש כתב ך ^ י נ " ^ ת

ע

 ב

 הגנה — תוך עשרה ימים מיום המצאת הדרישה.״

 3. בתקנה 62 לתקנות העיקריות, במקום ״חמישה עשר יום״ יבוא ״שלושים ימים״.

 4. בתוספת לתקנות העיקריות —

 (1) בטופס 1, במקום ״תוך עשרה ימים״ יבוא:
 ״תוך ימים״;

 (2) בטופס 2, במקום ״תוך עשרה ימים״ יבוא:
 ״תוך ימים״.

 5. תקנות אלה יחולו על הליך שהובא לפני בית דין לאחר תחילתן, וכן על ערעור
 על פסק דין של בית דין אזורי שניתן לאחר תחילתן.

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באלול התשמ״ג (1 בספטמבר 1983).

 תחויוד,

ה י י ח  ת

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 י״ח באב התשמ״יג(28 ביולי 1983)
 (חמ 730—3)

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 70.
 2 ק״ת התשכ״יט, עמי 2088; התשמ״ב, עמי 376.

 תקנות הביטוח הלאומי(מתנדבים)(תיקון), התשמ״ג-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ה ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 י, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, בפסקה (11), ה 1 1. בתקנה 1(א) לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל״ח—1978 2 נ ק ה ת ק י  ת

 אחרי ״במחנות צה״ל״ יבוא ״וביחידותיו״.

ן ז ו ן א ו ר ה  ט״ ו באב התשמ״ג(25 ביולי 1983) א
) שר העבודה והרווחה 3 ~־ 5 5 מ 4 ח ) 

, עמ׳ 167.  1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשל״ו
ת התשל״ח, עמ׳ 1983. ״  2 ק

י מתשומ״ג, 18.8.1983 ו ל א  1886 קובץ ד.תקנות 4522, ט׳ ב



 תקנות העתיקות (ניהול ושימת מצאי), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו־46(א) לחוק העתיקות, התשל״ה—1978 י,
 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1 בתקנות אלה _ הגז־רית
 ״סוחר״ — מי שבידו רשיון למסחר בעתיקות לפי סעיף 15 לחוק (להלן — רשיון);

 ״המנהל״ — לרבות מי שהמנהל הסמיכו בכתב לענין תקנות אלה.

ל רשימת יהו  2. סוחר ינהל רשימת מצאי של העתיקות שברשותו לפי הטופס שבתוספת הראשונה. נ
 מצאי

ת ו ק י ת  3. (א) כל עתיקה תצויין במספר סידורי שיירשם ברשימת המצאי עם רכישתה זיהוי ע
ת הסימון שתודבק על י ו ו ת  בידי הסוחר או קבלתה אצלו; המספר הסידורי יצויין גם ב

 העתיקה או בתג הסימון שיוצמד לעתיקה.

 (ב) לא יצויינו שתי עתיקות במספר סידורי זהה.

 (ג) !המספר הסידורי יורכב ימשש או שבע ספרות כששתי הספרות הימניות.
 מציינות את השנה שבה רכש או קיבל הסוחר את העתיקה, שתי הספרות שלשמאלן
 יציינו את החודש ושאר הספרות יציינו את המספר הסידורי השוטף המתייחס לאותו

 חודש.

 (ד) המספר הסידורי שנקבע לעתיקה ילווה אותה בכל הרישומים שייעשו לגביה
 לפי החוק.

 4. (א) רשימת מצאי תוגש בשלושה עותקים למנהל עם הגשת הבקשה למתן רשיון מסירתה של
י א צ ת מ מ י ש  או לחידושו, כשהיא נכונה ליום הגשת הבקשה. • י

 (ב) בעת הגשת רשימת מצאי כאמור יצהיר המבקש בכתב כדלקמן:

 ״אני מצהיר כי כל הפרטים שברשימת המצאי נכונים ליום
 ומדוייקים, וכי אין ברשותי עתיקות מלבד אלה שפורטו לעיל וכי אין בידי
 מישהו זולתי עתיקות השייכות לי, בדרך של השאלה, השכרה או בכל דרך

 אחרת.״

 (ג) לאחר בדיקת הרשימה יוחזר עותק אחד לסוחר כשהוא חתום בחותמת האגף.

, ת קו  5. הוראות תקנות אלה, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על העתקי עתיקות ותיקויי העתקי עתי
ת י ק י ת " ע י ק י  עתיקות, אולם רשימת המצאי לגביהם תהיה לפי •הטופס שבתוספת השניה. ח

ל טו — בטלות. בי
 6. תקנות משנה (2), (3), (5) ו־(6) בתקנה 4א לתקנות העתיקות, 21930 

 7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה,

 1 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 76.
/ עמי 1643.  2 חא״י, כרך ג

ל התשמ״ג, 18.8.1983 1887 ו ל א  קובץ והתקנות 4522, טי ב



 תוספת ראשונה

 (תקנה 2)

 רשימת מצאי

 לפי תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), התשמ״ג—1983

ו ברשותי ביום י ה ת ש ו ק י ת ע ת ה מ י ש ן ר ל ה  ל

 הערות

 במקרה מציאה במקרה רכישה
 אופן

 הרכישה
 (קניה,
 מציאה
 וכיו״ב)

ר או  תי
 העתיקה

 מס׳
ת סד׳  הערו

ו  מענ
 של

 המוכר

 מסי ת״ו
 או

ן  דרכו
 של

 המוכר

 שם
 המוכר

 תאריך
 הרכישה

 מהיכן
 נרכש
 בידי

 המוכר

 תאריך
 המציאה

 מקום
 המציאה

 אופן
 הרכישה
 (קניה,
 מציאה
 וכיו״ב)

ר או  תי
 העתיקה

 מס׳
 סד׳

חר  חתימת הסו

 תוספת שניה

 (תקנה 5)

 רשימת מצאי של העתקי עתיקות וחיקויי עתיקות

 להלן רשימתם של העתקי העתיקות וחיקויי העתיקות שהיו ברשותי ביום.

 הערות

ה רכישת ההעתקה ר ק מ  והחומר ב
ו  שממנ
 נעשתה

 ההעתקה

ת ההעתקה מנ  במקרה הז
חר ר בידי הסו או  תי

 החפץ
 שהועתק

 החפץ
 מס׳
 סד׳

ת  הערו
ת מ י ת  ח
 המוכר

 תאריך
 והרכישה

 מס׳ ת״ז
 או

 הדרכון

 שם
 המוכר

 והחומר
ו  שממנ
 נעשתה

 ההעתקה
 תאריך

 ההעתקה
ו  שט מענ

 המעתיק

ר או  תי
 החפץ

 שהועתק
 החפץ

 מס׳
 סד׳

חר  תאריך חתימת הסו

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות

י 1983) נ ו  כ״ה בסיון התשמ״ג(6 בי
 (חמ 1559—3)

ל התשמ״ג, 8.8.1983( ו ת 4522, ט׳ באל ו נ ק ת  1888 קובץ ה



 צו הבנקאות (אגדות), החשמ״ג-983ו

, ובאישור ועדת הכספים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לפקודת הבנקאות, 1941 נ
 של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה — הגדרות

״ — כפי שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד ״ ו״איזור פיתוח ב׳  ״אתור פיתוח א׳
;  השקעות הון, התשי״ט—1959 2

 ׳״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״הון״ — כמשמעותו בסעיף 1 (ו) של צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על
, ללא ניכוי ההשקעות על פי פסקה (2) לסעיף  חשבון לקוחות), התשל״ה—1975 8

 האמור;

 ״סניף״ — סניף בישראל לרבות באיזור יהודה ושומרון ובחבל עזה.

 2. שיעורי אגרת הרשיון שישלם תאגיד בנקאי, למעט בנק חוץ, יהיו כמפורט בתוספת אגרת רשיון
 הראשונה.

ת פ פ ו רה נ ת אג  3. שיעורי האגרה הנוספת שישלם תאגיד בנקאי בעד סניף יהיו כמפורט בתוספ
 השניה.

ת רשיון ר ג  4. תאגיד בנקאי שהוא בנק חוץ ישלם אגרת רשיון בסכום 20,000 שקלים. א
ק זזוץ נ ב  ל

ת י ר ע ז  5. על אף האמור בסעיפים 2 ו־3, הסכום הכולל של אגרת הרשיון והאגרה הנוספת אגרה מ

 שישלם תאגיד בנקאי לא: יפחת מהסכומים הנקובים בתוספת השלישית.
 6. סכומי האגרות שבצו זה, למעט הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, יהיו צמודים ד״צטדה למדד

 למדד; אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום (להלן — המדד החדש)
 כי המדד התדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש מרס 1983 (להלן — המדד היסודי),

 יוגדלו הסכומים באופן יחסי לשיעור מעליה של המדד החדש. לעומת המדד היסודי.

 7. (א) האגרות הנקובות בצו זה הן בעד שנת כספים, וישולמו ב־10 במאי בכל שנה. תשלום

 (ב) תאגיד בנקאי שיקבל רשיון במשך שנת כספים, ישלם תוך 30 ימים מיום
 שקיבל את. הרשיון אגרות בשיעור יחסי לתקופה שנותרה עד תום שנת הכספים.

 (ג) המפקח על הבנקים יחייב את חשבונו של כל תאגיד בנקאי בבנק ישראל
 בסכום האגרות, ויעבירן לאוצר המדינה.

 (ד) תאגיד בנקאי שאין לו חשבון בבנק ישראל יודיע למפקח על הבנקים תוך
 ׳7 ימים מיום פרסום צו זה את שמו של התאגיד ׳הבנקאי שאת חשבונו ניתן לחייב

 בבנק ישראל, בצירוף הסכמתו של התאגיד האמור.

ם׳ 1, עמ׳ 69; סייח התשמ״א, עמי 110, 241.  1 !ע״ר 1941, תו
 2 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 234; הות*1£מ״א, עמ׳ 160.

 3 ק״ת התשל״ה, עמי 2496; הותשמ״ב, עמ׳ 510.

ל התשמ׳׳ג, 18.8.1983 1889 ו ל א ת 4522, ט׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



 8. האגרות לשנת הכספים שתחילתה ביום יי׳ח בניסן התשמ״ג (1 באפריל 1983)
 ישולמו תוך 15 ימים מיום פרסומו של צו זה ולא תחול עליהן ההצמדה הקבועה בסעיף 6,

 9, בטלים —

 (1) צו הבנקאות (אגרות), התשמ״א—11981;

 (3) תקנות הבנקאות (דינים וחשבונות וסדרי תשלום האגרות), התשמ״א—
, 5 1981 

ראת מעבר  הו

לים  ביטו

 תוספת ראשונה

 (סעיף 2)

 שיעור אגרת הרשיון בשקלים של תאגיד בנקאי ייקבע לפי הונו ביום 31 בדצמבר
 שקדם לשנת הכספים, או ביום תחילת העסקים של התאגיד הבנקאי — אם התחיל

 בעסקים לאחר מכן, כדלקמן:

 שיעור האגרה. בשקלים

 על כל 1,000,000 שקלים של ההון או
 חלק ממנו — 250

 על כל 1,000,000 שקלים של ההון או
 חלק ממנו — 375

 על כל 1,000,000 שקלים של ההון או
 חלק ממנו — 500

 התאגיד, הבנקאי

 (1) בנק שהוא אגודה שיתופית,. מוסד
 כספי או חברת שירותים משותפת

 (2) בנק למשכנתאות, בנק למימון
 השקעות, בנק לקידום עסקים, או
 בנק שהוא הברה ורשיונו הוגבל

 לסוגי עסקים או לקוחות

 (3) בנק שאינו מנוי בפסקאות (1) ו־(2)

 תוספת שניה

 (סעיף 3)

 שיעור האגרה הנוספת בשקלים בעד כל סניף שהיה לתאגיד הבנקאי ביום 31
 בדצמבר שקדם לשנת הכספים יהיה כמפורט להלן; לענין זה יסווגו המקומות שבהם

 נמצאים הסניפים כך:

 א — אזור פיתוח א׳, איזור יהודה ושומרון ותבל עזה;

 ב — אזור פיתוח ב׳;

 ג — מקום אחר,

 4 ק״ית ׳התשמ״א, עמי 1208.
 5 ק״ת התשמ״א, עמי 1055.

ל ר.תעי,מ״ג, 18.8.1983 ו ת 4522, ט׳ באל ו נ ק ת  1890 קובץ ה



 מכונה, סניף אחר
ו נ ו  יועץ נייד אוטומטית שרשי

ג בל לסו ג  סיווג סניף של בנק הניף שאינה צמודה הו
ת ו ח ו ק ם או ל יף עסקי ת נייד לסנ תאו ל למשכנ י קאי המקום רג ד הבנ י  התאג

 בנק שהוא אגודה שיתופית, א 5,000 500 3,750
 מוסד כספי, או חב׳ שירותים ב 8,000 ,— — 800 6,000

 משותפת ג 10,000 — — 1,000 7,500

 בנק למשכנתאות, א 7,500 1,500 ,— ,— 5,625
 בנק למימון השקעות, ב 12,000 1,500 . 9,000

 1,500 בנק לקידום עסקים, או ג 15,000 1,500 11,250
 בנק שהוא חברה ורשיונו
 הוגבל לסוגי עסקים או

 לקוחות

 בנק שאינו מנוי בפסקאות א 10,000 ,— 10,000 י — 7,500
 (1) ו־(2) ב 16,000 — 10,000 — 12,000

 ג 20,000 — 10,000 — 15,000

(1) 

(2) 

 תוספת שלישית

 (סעיף 5)

 סכום מזערי כולל לאגרת רשיון ולאגדה נוספת
 הסכום

 •התאגיד הבנקאי (בשקלים)

 (1) בנק שהוא אגודה שיתופית, מוסד כספי או
 חברת שירותים משותפת 50,000,

 (2) בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות,
 בנק לקידום עסקים, או בנק שהוא חברה

 ורשענו הוגבל לסוגי עסקים או לקוחות, 75,000

 (3) בנק שאינו מנוי בפסקאות (1) ו־(2) 100,000

ו ר ד ם א ר י ר ו  כ״ג באב התשמ״ג (2 באוגוסט 1983) י
) שר האוצר 3 - 5 1 3 ; מ ח י  י

ל התשמ״ג, 18.8.1983, 1891 ו ת 4522, ט׳ באל ו  קובץ התקנ



 החלטת משכוות נושאי משוה שיפוטית (תיקון מס׳ 3),
 התשמי׳ג-1983

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 !, וסעיף 8 לחוק
 בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 2, סעיף 26(ד) לפקודת התעבורה י־, סעיף 17 לחוק
, וסעיף 20 לחוק  הדיינים, התשט״ו—1955 ״, סעיף 14 לחוק הקאדים, התשכ״א—1961 יז
, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:  בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג—1962 6

 1. (א) האמור בסעיף 8 להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א—1981-.;
 יסומן(א), ובו הסיפה המתחילה במלה ״ואולם״ — תימחק.

 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא:

 ״(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מי שעובר למינויו היתה משכורתו
 משתלמת מאוצר המדינה והוא עבר לירושלים עקב מינוי של קבע לכהונת
 שופט בבית המשפט העליון, לכהונת רב האשי לישראל, לכהונת דיין בבית
 הדין הרבני הגדול או לכהונת שופט בבית הדין הארצי לעבודה, ולא עברה
 שנה מיום מינויו ואין בבעלותו דירה בירושלים, זכאי לסיוע כספי לשם
 רכישת דירה כאילו היה עובד המדינה שחל עליו ההסכם הקיבוצי שנחתם
 ביום כ״א בחשון התשמ״ב (18 בנובמבר 1981) בין ממשלת ישראל לבין
 ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל והסתדרות עובדי המדינה
 ושמספרו המזהה אצל הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד העבודה

 והרווחה הוא 289/82.

 (ג) מי שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) וביום מינויו עוד
 לא מלאו לו ששים שנים, זכאי, לפי בחירתו, להלוואה לשם רכישת דירת
 שסכומה גדול ב־50% מההלוואה שלפי ההסכם האמור; בחר כך, תהיה
 התקופה של שליש ההלוואה שאינו צמוד — 10 שנים, והריבית עליו —
 18% לשנה, והתקופה של שליש ההלוואה שהוא צמוד תהיה 10 שנים,
 הריבית עליו תהיה 5% לשנה, וחישוב ההצמדה ייעשה כל שלושה חדשים,
 והוא לא יהיה זכאי למענק בשל הוצאות העברה ולהשתתפות בשכר דירה.״

 2. החלטה זו תחול על מי שרכש דירה בירושלים ביום י״ב באב התשמ״ב (1 באוגוסט
 1982) או לאחר •מכן•

 3. נושא משרה שיפוטית כאמור בהחלטה זו, שביום פרסומה נותרו שבע שנים לפחות
 עד המועד הקבוע בחוק לפרישתו, זכאי לסיוע לפי החלטה זו תוך שנה מיום פרסומה

 אף אם מיום מינויו עברה שנה אך לא עברו שלוש שנים.

ן סעיף 8 קו  תי

 מזו ולה

ת מעבר א ר ו « 

ה ל ו ר י נ ץ מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 כ״ב באב התשמ״ג(1 באוגוסט 1983)
 (חמ 628—3)

 1 ס׳׳ח התשי״ג, עמי 149.
 2 ם״ח התשכ״ט, עמי 70.

ת ישראל, בוים!ת חדש 7, עמי 173. נ י י מד נ  3 די
 4 ס״ח חתשט״ו, עמ׳ 68.

 5 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 118.
 6 ם״ח התשכ״ג, עמ׳ 20.

 7 ק״ת התשמ״א, עמי 1448; התשמ״יג, עמי 1291 ועימ׳ 1775.
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