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 תקנות הדואר (תעריפי גולפון)(מס׳ 2) (תיקון), התשמ״ד-983ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת פ ס ו ת ן ה  1. בחלק ו׳ לתוספת השניה לתקנות הדואר (תעריפי טלפון) (מס׳ 2), התשמ״ד— תיקו
 השניה

— 2 1983 

 (1) במקום פרט 2 יבוא:
 ״2. שיחה מקומית מטלפון ציבורי המופעל על ידי אסימון 4.20 שקלים.״

 (2) במקום פרט 5 יבוא:
 ״5. שיחה בין עירונית באמצעות טלפונאי לפי התוספת

 מטלפון ציבוןרי המופעל על ידי אסימון הראשונה חלק ב׳
 ועוד 4.20 שקלים.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בחשון התשמ״ד (3 בנובמבר 1983)• תחילה

י ר ו פ י צ כ ד ר  כ״ו בחשון התשמ״ד (2 בנובמבר 1983) מ
) שר התקשורת 3 ~ 4 מ 7 ח ) 

, נוסה חדש 29, עמ׳ 567. ת ישראי נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 221.
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 תקנות הדואר(תעריפי הדואר גפניט הארץ)(מס׳ 2) (תיקון),
 התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976 י,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ספת 1. בחלק א׳ של. התוספת לתקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (מם׳ 2), ! התו  תיקו

 התשמ״ד—1983 2 —
 (1) בפרט 1.1.1, במקום ״3.00״ יבוא ״4.50״.

 (2) בפרט 3.1, במקום ״2.50״ יבוא ״3.80״.

 תחייה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בחשון התשמ״ד (3 בנובמבר 1983).

ו ר י י צ פ כ ד ר  כ״ו בחשון התשמ״ד (2 בנובמבר 1983) מ
מ 47־־י־1 שר התקשורת ח ) 

נת ישראל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567. י מדי נ  1 די
י 210. מ  2 ק״ת התשמ״ד, ע

 תקנות רשות השידור (אגדה בעד החזקת מקלט טלוויזיה)
 (תיקון מסי 2), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ׳׳ה—1965 !,
 ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

ה 3 1. בתקנה 3 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א— נ ק יזיו ת  ת

— 21981 

 (1) תקנת משנה (א) — תימחק;
 (2) בתקנת משנה (ב)(2), במקום ״ב־12 שיעורים״ יבוא ״ב־6 שיעורים״ ובמקום
 ״ב־1 לכל חודש של השנה שבעדה היא הוטלה״ יבוא ״ב־1 במאי, ב־1 ביולי,
 ב־ו בספטמבר, ב־1 בנובמבר, ב־1 בינואר וב־1 במרס של השנה שבעדה היא

 הוטלה״;

 (3) בתקנת משנה (ה), אחרי ״ישלם״ יבוא ״ביום רכישתו״ ובמקום ״בתקנת
 משנה (ב)״ יבוא ״בתקנת משנה (ב)(1)״.

 מחייה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984).

ר מ ן ה ו ל ו ב  י״ט בחשון התשמ״ד (26 באוקטובר 1983) ז
) שר החינוך והתרבות 3 ־ 3 1 מ 3 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 106; התשמ״א, עימ׳ 78.
 2 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 447 ועמי 797; (התשמ״ב, עמי 308); התשמ״ד, עמי 30.
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 הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשמ״ד-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 לאחר התייעצות
 עם הועדה ובאישור הממשלה, אני קובע לאמור:

ן ם!עיף 16 קו  1. בסעיף 16 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—21971 (להלן — תי
 ההוראות העיקריות) —

 (1) בפסקה (2)(א), במקום ״87%״ יבוא:
 ״(א) מיום א׳ בכסלו התשמ״ד (7 בנובמבר 1983) — 93%;
 (ב) מיום ב׳ בטבת התשמ״ד (8 בדצמבר 1983) — 96%;

 (ג) מיום ח׳ בשבט התשמ״ד (12 בינואר 1984) — 100%.״

 (2) בפסקה(2)(ב), במקום ״95%״ יבוא ״100%״ ;

 (3) בפסקה (3), במקום ״95%״ יבוא ״100%״.

ספת סעיף 21ג  2. אחרי סעיף 21א להיראות העיקריות יבוא: הו

ם 21ב. (א) הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי במקרים  ״סמכות למקרי

ם מיוחדים, אם חלו לדעתו שינויים חריגים או בלתי צפויים בהרכב הנכסים י י ח י י  מ

 או ההתחייבויות של מוסד בנקאי או של כל המוסדות הבנקאיים, לקבוע
 גרעון מזכר, לסוגי פקדונות או בדרך אחרת, לתקופה ובתנאים שקבע.

 (ב) בסעיף זה —
 ״גדעון מוכר״ — הסכום שמוסד בנקאי רשאי להפחית מסכום הנכסים

 •הנזילים שעליו להחזיק לפי הוראות אלה.״

לה  3. (א) תחילתן של הוראות אלה, למעט הוראות סעיף 1 (3), ביום א׳ בכסלו התשמ״ד תחי
 (7 בנובמבר 1983).

 (ב) תחילתן של הוראות סעיף 1 (3) ביום ח׳ בשבט התשמ״ד (12 בינואר 1984).

ד ליבו ם ה מ נ ש  ל׳ בחשון התשמ״ד(6 בנובמבר 1983) מ
) נגיד בנק ישראל 3 ־־ 1 0  ייזזמ 6

 1 ס״זז התשי״ד, עמי 192; התשמ״א, עמי 243.
 2 ק״ת התשיל״א, עמ׳ 690; התשמ״ג, עמי 1615.

 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״ד-983ז

 :בהתאם לסעיף 6 (ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א—1981
 אני מודיע לאמור:

רת יסוד  1. החל ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד (1 באוקטובר 1983) יהיו שיעורי משכורת היסוד משכו
ז ״ י י ת פ פ י ת  ותוספת הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן: י

 1 ק״ת התשמ״א, עט׳ 1448; החשמ״ג, עמי 1291.
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 א. שופטים
 נשיא בית המשפט העליון

 שופט בית המשפט העליון
 נשיא בית משפט מחוזי

 שופט בית משפט מחוזי
 נשיא בית משפט שלום
 שופט בית משפט שלום

 ב. שופטי בית הדין לעבודה
 נשיא בית הדין הארצי

 שופט בית הדין הארצי
 שופט ראשי של בית דין אזורי

 שופט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה

 ד. דיינים
 רב ראשי לישראל

 חבר בית הדין הרבני הגדול
 ראש אבות בתי הדין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות
 ראש אבות בתי הדין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין
 אב בית דין אזורי

 חבר בית דין אזורי

 האדים
 ראש בית דין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

 ?אדיפ מד׳הב
 ראש בית דין לערעורים

 חבר בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין

 ה.

ד נ ץ ו ה ל מ ל  ש
 יושב ראש ועדת ׳הכספים של הכנסת

 י׳ בחשון התשמ״ד (17 באוקטובר 1983)
 (חמ 628—3)
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