
 רשומות

 קובץ התקנות
4 15 ביולי 1984 6 6 ד 6  ט״ו בתמוז התשמ״

 עמוד

 תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ד—1984 . . 1958

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ד—1984 1959

 תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ג׳ לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ו׳ 2),
 התשמ׳׳ד—1984 , . . . 1960

1961 . . . .  תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ״ד—19.84 .

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ״ד—1984 . . . 1964

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ״ד—1984 . 1965

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח) (תיקון מס׳ 4),

1968 . . . . . . . . . .  התשמ׳׳ד—1984 י

 תקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש באספרטיים במזון) (תיקון), התשמ״ד—1984 1968

 תקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש בחומר המתקה ללא ערך קלורי) (תיקון),
 התשמ״ד—1984 , 1969

 צו י הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות) (הוראת שעה),
 התשמ״ד—1984 0ד19
 הודעת שכד יושב ראש הכנסת וחברי הכנסת (מס׳ 2), התשמ״ד—1984 . . 1972



 תקנות מס שבוז מקרקעין(מס רכישה)(תיקון מס׳ 4),

 התשמ״ד-1984

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

2 1. בתקנה 2(2) (א) לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל״ה—1974 2 , י נ ק ה ת ק י  ת

 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בפסקת משנה (1), במקום ״2,330,000 שקלים״ יבוא ״3,660,000
; ם״  שקלי

 (2) בפסקת משנה (2), במקום ״2,330,000 שקלים ואינו עולה על
ו עולה על 9,070/000 נ אי ו ם,  5,770,000 שקלים״ יבוא ״3,660,000 שקלי

 שקלים״;

 (3) בפסקת משנה (3), במקום ״5,770,000 שקלים״ יבוא ״9,070,000
 שקלים״.

1 2. בתקנה 16(ב) לתקנות העיקריות, בפסקאות (2) ו־(3), בכל מקום, במקום י 6 י נ ק ו ת ו ק י  ת

 ״1,800,000 שקליים״ יבוא ״2,80:0,000 שקלים״.

 הצמדת השווי 3, (א) (1) שווי הזכות במקרקעין שנקבע בתקנות 2 ו־16 לתקנות העיקריות

י (להלן — השווי) יותאם לעליית המדד ב־16 ביולי, ב־6 ז באוקטובר וב־16 ו ג י ע  י

 בינואר (להלן — יום העדכון) בשנת המס 1984, לפי שיעור עליית המדד
 החדש לעומת המדד הבסיסי.

 (2) בתקנה זו —

 ״המדד״ — מדד מחירי הדיור שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיס
 טיקה ;

 ״המדד הבסיסי״ — 3857.6 נקודות (ממוצע 1980 = 100.0);

 ״המדד החדש״ — המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

 (3) השווי שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5000
 שקלים.

 (ב) המנהל יפרסם ,בהודעה ברשומות את השווי כפי שהוא מעודכן עקב עליית
 המדד כאמור.

 החולד. 4. תחולתן של תקנות אילה לגבי מכירת זכות במקרקעין שנעשתה מיום י״ד בניסן

 התשמ״ד (16 באפריל 1984) ואילך.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  ד׳ בתמוז התשמ״ד (4 ביולי 1984) י
 >ח« 3-232) שר האוצר

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 156.
 2 ק״ת התשל״זז, עמ׳ 140; התשמ״ד, עמי 677, עמי 888 ועמי 920.

ת 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 15.7.1984 ו נ ק ת  1958 קובץ ה



 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום מיצרים)(חפצים ביתיים)

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מסי 4), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38ב ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—
ן תקנות אלה:  1961 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

! תקנד, 3  1. בתקנה 3(א) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תיקי
 התשל״ג—1973 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״6,178,000 שקלים״ יבוא

 ״8,800,000 שקלים״.

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח א: ה בו  2 במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות י
נה  הראשו

 ״תוספת ראשונה

 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים)

 למבוגר הגר
ט ליחיד לזוג נשוי לכל ילד עיםזוגינשוי  הפרי
 או עם יחיד

 חדר שינה
טה ומזרון 35,620 65,590 35,620 35,620  מי
 אבזרי מיטה 10,640 26,000 10,640 10,640
 ארון בגדים 27,800 68,160 12,180 27,800
 ביגוד לגבר 59,490 59,490 20,810 59,490

 ביגוד לאשה 103,580 103,580 — 103,580

 חדר סלון
 ספה כפולה 35,730 35,730 — —
 •י—

 שתי כורסאות 51,980 51,980 —
 כסאות 13,340 13,340 2,050 4,130

 שולחן 25,820 25,820 15,280 25,820
 מזנון 18,070 100,020 __ —

 רדיו 4,780 4,780 _ 2,130
נה או  מערכת סטראופונית 32,000 44,860 — _ כלי נגי

 נברשת 8,220 16,400 2,400 8,220
 וילונות 24,870 41,130 8,220 16,340

י —  טלויזיה 158,700 158,700 —
 תנור חימום 13,760 .13,760 3,260 5,380

 מקרר 84,030 84,030 3,300 _ מטבח
 תנור בישול/אפיה 56,070 64,120 — יי —

 שולחנות וכסאות 52,740 65,080 6,980 6,980
 כלי אוכל 11,850 27,820 1,640 9,230

 התשכ״א, עמ׳ 100.
 התשל״ג, עמ׳ 1757; התשמ״ד, ע«' 753, 858 י־1500.

ז התשמ״ד, 15.7.1984 1959 ת 4666, ט״ו בתמו ו  קובץ התקנ



גר  למבו
 עם זוג נשוי
 או עם יחיד

 לזוג נשוי לכל ילד

49,020 
92,520 

364,400 

49,020 
61,690 

128,970 

 מיקסר
 מכונת כביסה

 15,690 15,690׳ שונות

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

' כ ־ ן ־ א ו ר ג ד ל א ג  י
 שר האוצר

 כ״ח בסיון התשמ״ד (28 ביוני 1984)
 (חמ 206—3)

לה  תחי

 תקנות הביטוח הלאומי(ניכוי מענק לפי פרק ג׳ לחוק מקיצבת נמת

ז 9 8 4 - ד ״ מ ש ת , ה (  לפי פרק ו׳ נ

 בתוקף סמכותי לסי סעיפים 143 (ו) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: י מתקין תקנות אלה , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנ  התשכ״ח-—1968 נ

 1. בתקנות אלה —

ק;  ״קיצבת נכות״ — קיצבת נכות לפי פרק ו׳ 2 לחו

ק;  ״נכה עבודה״ — מי שנכותו נקבעה לפי פרק ג׳ לחו

ק;  ״מענק״ — מענק לפי סעיף 70 לחו

ת; כו  ״החודש הקובע״ — החודש הראשון שבעדו זכאי אדם לקיצבת נ

 ״המענק בערכו החדשי״ — סכום קיצבת הנכות לפי פרק ג׳ לחוק שהיתר, משתלמת

ק;  לנכה עבודה בעד החודש הקובע אלמלא תשלום המענ

 ״תלויים״, ״דרגת נכות״ ו״הכנסה״ — כמשמעותם בפרק ד 2 לחוק.

 2. נכה עבודה שקיבל מענק, ותוך התקופה שלגביה חושב המענק נעשה זכאי לקבלת
ע לו י  קיצבת נכות, תשולם לו הקיצבה בתקופה האמורה, אם סכום קיצבת הנכות המג
 בעד החודש הקובע (להלן — קיצבת נכות מלאה) עולה על סכום המענק בערכו החדשי.

 3. עלתה קיצבת הנכות המלאה. על סכום המענק בערכו תחדשי, תשולם קיצבת נכות
 חלקית בשיעור •השווה ליחס שבין הפרש הסכומים •האמורים לבין קיצבת הנכות המלאה.

 4 משתלמת קיצבת נכות חלקית לפי תקנות אלה •וחל שינוי בהרכב התלויים, דרגת
י להביא להקטנת קיצבת הנכות או להגדלתה לפי הוראות  הנכות א,ו ההכנסות, העשו
 פרק ו׳ 2 לחוק, תחושב מחדש קיצבת הנכות החלקית כאילו החודש שבו חל השינוי הוא

 החודש הקובע.

 5. תחילתן של תקנות אלה תהיה לאחר חמישה עשר ימים מיום פרסומן, ותחולתן
 לגבי מי שנעשה זכאי לקבלת קיצבת נכות ביום תחילתן או לאחריו.

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 6. תקפן של תקנות אלה הוא לשנה מיום תחילתן.

׳ד (26 ביוני 1984)  כ׳׳ו במיון התשמ׳
 (חט 1777—3)

אי לתשלום  תנ
ת כו  קיצבת נ

 קיצבה חלקית

 חישוב מחדש

לה תחו  תחילה ו

 תוקן*

 1 סייח התשכ״ח, עמי •י התשמ״א, עמ׳ 74.

ת 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 15.7.1984 ו נ ק ת  1960 קובץ ה



׳ד-984ו  תקנות הביטוח הלאומי(חלוקת קיצבה), התשמי

 תשלום לשוהה
 במוסד

י ו  תשלום לתל
 שהוא בן זוג

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 137 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
י  התש כ״ ח—11968 (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנ

: ה ל ת א ו  מתקין תקנ

 1. בתקנות אלה —

 ״גימלה, להבטחת הכנסה״ ־— גימלה כמשמעותה ובחוק הבטחת הכנסה;

;  ״חוק הבטחת הכנסה״ — חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א—1980 2

 ״קיצבת יחיד מלאה״ -— כמשמעותה בסעיף 127לז לחוק, כפי שהיא משתלמת מדי חודש

 ״קיצבה זוגית״ — קיצבת יחיד מלאה בצירוף תוספת המשתלמת בעד בן זוג לפי סעיף
ק;  27לז לחו

 ״קיצבת נכות״ — קיצבת נכות לפי פרק ו׳ 2 לחוק;

 ״שוהה במוסד״ — זכאי לקיצבת זקנה, לקיצבת שאירים או לקיצבת נכות לפי פרק ו׳ 2
 לחוק, הנמצא במוסד וגוף ציבורי שהשר קבע נושא ביותר ממחצית הוצאות החזקתו

:  , בו

 ״תלוי״ — ובן זוג או ילד שמשולמת בעדם תוספת לקיצבתו של השוהה במוסד.

:  2. לשוהה במוסד ישולם חלק מהקיצבוה שלה הוא זכאי בסכומים כדלקמן

 (1) אם הוא זכאי לקיצבת זקנה או לקיצבת שאירים ללא גימלה להבטחת
 הכנסה — בסכום השווה ל־36% מקצבת זקנה המשולמת לפי סעיף 11(א)

ק;  לחו

 (2) אם הוא זכאי לקיצבת זקנה או לקיצבת שאירים בתוספת גי׳מלה
 להבטחת הכנסה או הוא זכאי לקיצבת נכות — בסכום השווה ל־20%

 מקיצבת יחיד מלאה.

 3. (א) לתלוי שהוא בן זוג ואינו נמצא במוסד ישולם חלק מהקיצבד! של השוהה
:  במוסד בסכומים כדלקמן

 (1) אם השוהה במוסד זכאי לקיצובת זקנה ללא גימלה להבטחת הכנסה —
 בסכום השווה לקיצבת הזקנה המשולמת לפי סעיף 11 (א) לחוק;

 (2) אם השוהה במוסד זכאי לקיצבת זקנה בתוספת גימלד. להבטחת
 הכנסה — בסכום השווה לקיצבת יחיד מלאת;

 (3) אם השוהה: במוסד זכאי לקיצבת נכות — בסכום השווה לקיצבת יחיד
 מלאה, אם הכנסת בן הזוג אינה עולה על סכום השווה ל־60% מקיצבת
ת קיצבת יחיד מלאה — אם הכנסת בן  יחיד מלאה, ובסכום. השווה למחצי

 הזוג עולה על סכום השווה ל־60% מקיצבת יחיד מלאה.

 1 ה״ח התשכ׳׳ח, עמי 108¡ התשמ״ד, עמי 56.
 2 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 30.

ת 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 15.7.1984 1961 ו נ ק ת  קובץ ה



 (ב) מופחתת או לא משולמת תוספת בעד ,בן זוג לשוהה במוסד בשל האמור
 בסעיף 27ולט לחוק, ישולם לבן הזוג שאינו נמצא במוסד חלק מקיצבת הנכות שלה

 זכאי השוהה במוסד בסכום השווה לתוספת המשולמת לפי סעיף 127לז(ב)(1) לחוק.

 (ג) משולמת תוספת תלויים במישרין לבן הזוג לפי סעיף 136א לחוק, ייחשב
 סכום התוספת כחלק מהסכום המגיע לאותו בן זוג לפי תקנה זו.

 (ד) בתקנה זו, ״הכנסה״ — הכנסה המחושבת לפי סעיפים 9, 10 ו־12 לחוק
 הבטחת הכנסה.

 4. (א) זכאי שוהה במוסד לקיצבת זקנה או לקיצבת נכות ובן זוגו שאינו נמצא
 במוסד זכאי גם הוא לקיצבה, למעט קיצבת ילדים, ישולם לבן ׳הזוג חלק מהקיצבה של
 השוהה במוסד שישלים את הקיצבה שבן הזוג מקבל לכדי סכום •השווה לקיצבת יחיד
 מלאה (להלן — ההשלמה), ובלבד שההכנסות של שני בני הזוג, למעט הקיצבה של

 השוהה במוסד ולרבות ההשלמה, לא יעלו על סכום השווה לקיצבה זוגית.

 (ב) בתקנה זו, ״הכנסה״ — הכנסה המחושבת לפי סעיפים 9, 10 ו־12 לחוק
 הבטחת הכנסה.

י בני זוג  שנ
 זכאימ לקיצבה

 5. שוהה במוסד שיש לו תלוי שהוא בן זוג וגם בן הזוג נמצא במוסד וגוף ציבורי
 שהשר קבע נושא ביותר ממחצית הוצאות החזקתו בו, ישולם לבן הזוג הלק מהקיצבה

 של השוהה במוסד השווה לחלק המשולם לשוהה במוסד.

י בני זוג  שנ
 במוסד

 6. (א) בעד תלוי שהוא ילד ישולם הלק מהקיצבה של השוהה במוסד בסכום השווה
 לתוספת המשולמת בעד אותו ילד.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם לשוהה במוסד אין בן זוג, ישולם
:  בעד תלוי שהוא ילד חלק מהקיצבה של השוהה במוסד בסכומים כדלקמן

 (1) אמ השוהה במוסד זכאי לקיצבה ללא תוספת גימלה להבטחת הכנסה —
 בסכום השווה לתוספת המשולמת לפי סעיף 21(א2)(2) לחוק בעד כל אהד

נים;  משני הילדים הראשו
 (2) אם השוהה במוסד זכאי לקיצבה בתוספת גימלה להבטחת הכנסה או
 לקיצבת נכות — בסכום השווה לסכום הגימלה המשולמת לילד אחד או
 לשני ילדים, לפי הענין, לפי תקנה 8(ב) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ״ב—
נה עשרה שנים תחול פסקה, זו בתנאי  1982 ובלבד שאם לילד מלאו שמו
 שטרם מלאו לו עשרים שנים ועיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו במוסד

 חינוכי על ייסודי.

 7. שוהה במוסד החייב בתשלום בעד השתתפות בביטוח רפואי, ינוכה סכום התשלום
 מהקיצבה של השוהה במוסד לפני חלוקתה לפי תקנות אלה.

 8. בכל מקרה לא יעלה סך כל התשלומים המחושבים לפי תקנות אלה, בצירוף
 התשלום לביטוח רפואי לפי תקנה 7, על סכום הקיצבה, של השוחה במוסד; עולה סך כל
 התשלומים כאמור על סכום הקיצבה של השוהה במוסד, יופחת בהתאם החלק המחושב

 לבן הזוג ואם מגיע חלק מהקיצבה לילד בלבד — יופחת חלקו של הילד.

 תשלום לילד

ם לביטוח  תשלו
 רפואי

ת חלק ת ח פ  ה

 3 ק״ת התשמ״נ; עמ׳ 590.
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 תשלום למוסד

 נמצא במוסד
 על פי הפניה

 של משרד
 ממשלתי

 9. (א) מחולקת הקיצבה של השוהה במוסד לפי תקנות 2 עד 7 ונשארת יתרה,
 תשולם •היתרה לגוף הציבורי הנושא !ביותר ממחצית הוצאות החזקתו של השוהה במוסד,
 ובלבד שהגוף הציבורי מסר למוסד לביטוח לאומי בכתב את הפרטים הבאים על השוהה

 במוסד:

; ו מענ  (1) שמו, מספר זהותו ו

מצא;  (2) שם המוסד שבו הוא נ

 (3) התאריך בו נתקבל למוסד.

 (ב) נפטר שוהה במוסד או הפסיק הזכאי לקיצבד, לשהות במוסד, חייב הגוף
 הציבורי להודיע על כך מיד למוסד לביטוח לאומי.

 (ג) שולמו לגוף הציבורי תשלומים לפי תקנות אלה ביתר, יהיה המוסד רשאי
ע ממנו לגוף הציבורי, י ג שי , ו  ׳לקזז את הסכומים ששולמו וביתר מכל סכום שמגיע א
נה  בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדי

 לפי סעיף 218 לחוק, כפי שיהיו מדי פעם בתאריך הקיזוז.

 10. (א) ההוראות בדבר חלוקת הקיצבאות לפי תקנות אלה יחולו גם על זכאי לקיצבה
ה שלי משרד ממשלתי, ובלבד שהמשרד הממשלתי׳ דואג י  הנמצא במוסד על פי הפנ
 למימון החזקתו של הזכאי באותו׳ מוסד ומעביר את הכספיים הדרושים למטרה זו והמוסד

 שבו נמצא הזכאי לקיצבה אינו גובה כל תשלום נוסף להחזקתו.

 (ב) בתקנה זו, ״זכאי לקיצבת״ — מקבל קיצובת זקנה, קיצבת שאירים או קיצבת
 נכות.

קה במקרים  חלו
 מיוחדים

 11. המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי להגדיל את התשלום עד כדי סכום השווה למחצית
נו מקבל תוספת !בעד תלויים, אם בדרך כלל הוא  מקיצבת יחיד מלאה לשוהה במוסד שאי
 נמצא במוסד רק •בשעות הלילה, או להגדילו כאמור לתקופה שלא תעלה על שמונה עשר

 חדשים, אם הוא נמצא במוסד בתנאים מיוחדים לצרכיי שיקום.

לה : סייגים לתחו  12. (א) תקנות אלה לא יחולו

ו לפני שנתקבל למוסד;  (1) על בן זוג של שוהה במוסדי שחי בנפרד ממנ

 (2) על מי ששוהה במוסד תקופה שאינה עולה: על 90 ימים רצופים;

 (3) על שוהה במוסד שעל פי הסידור המקובל אינו לן דרך קבע במוסד.

 (ב) שולמה ק יצבה של השוהה במוסד שלא לפי תקנות אלה, לא יחולו •הוראות
 התקנות לגבי התקופה שבעדה; שולמה הקיצבה.

 (ג) תקנות אלה לא יחולו על זכאי שקיצבתו חולקה לפני יום תחילתן, אלא אם
 כן השתנו הנסיבות ויש לחלקה מחדש.

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 כ״ו בסידן התשמ״ד (26 ביוני 1984)
 (חמ 1776—3)
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 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו־43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד—
 11954 (להלן — החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות ולאחר התייעצות בארגון
 העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, ובארגון מעבידים
 שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות וגיחות,

 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 חובת המי! 1. החובה להכין תכנית בטיחות תחול על אלה:
חות ת בטי י נ  תכ

 (1) מחזיק במקום עבודה, שהוא מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה
ת; , שמועסקים בו 100 עובדים לפחו  [נוסח חדש], התש״ל—1970 2

 (2) מחזיק במקום עבודה, שהוא מפעל כאמור, הנמנה עם הסוגים המפורטים
ת;  בתוספת ושמועסקים בו 50 עובדים לפחו

 (3) מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב
 לעשות כן עקב סיכונים שציין בהוראה כי הם קיימים במקום !העבודה.

ת 2. את תכנית הבטיחות יכין החייב להכינה לפי תקנה 1(1) או (2) תוך 12 חדשים נ  המועד להכ

ת מיום תחילתן של תקנות אלה, ומי שקיבל הוראה לפי תקנה 1(3) — תוך 12 חדשים מיום ו ח י ט ת ב י נ כ  ת

 שקיבל הוראה כאמור.

 הוראות חובי־׳ 3. על מחזיק במקום עבודה, שחלה עליו חובת הכנת תכנית בטיחות, לכלול בתכנית

: ה ל ת הבטיחות, בנוסף לענינים שפורטו בסעיף 8ד(ב) לחוק, הוראות בענינים א ו , ז י ט ת ב י נ נ ת  ב

: המוסד  (1) עריכת סקר סיכונים במקום העבודה באמצעות אחד מאלה
 לבטיחות ולגיהות, הממונה על הבטיחות, ועדת הבטיחות, או אדם אחר
 העוסק בעניני בטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכך מטעם המוסד
:  לבטיחות ולגיהות או מטעם גוף אחר, שאישר לכך מפקח העבודה הראשי

 (2) נוהל לאיתור מפגעי בטיחות וגיהות במקום העבודה והדרכים לסילוק
 או למניעה של מפגעים כאמור;

 (3) המבנה הארגוני של מערך הבטיחות במקום העבודה, לרבות מינוי
י בטיחות,  ממונה בטיחות, ממונה על בטיחות קרינה — לפי׳ הצורך, נאמנ
 ועדת בטיחות וממונה עלי כיבוי אש, וכן קביעת המרפאה התעסוקתית

 הנותנת שירותי בריאות למפעל;

 (4) ׳השתלמות והדרכה בתחומי הבטיחות והגיהות לעובדים;

 (5) רשימת הציוד והחמרים, החייבים בבדיקות תקופתיות, ומועדי הבדיקה
 שלהם;

 (6) רשימת העובדים החייבים בבדיקות בריאות תקופתיות, בציון הבדיקות
;  הדרושות ומועדיהן

 (7) לוח זמנים לביצוע הוראות פסקאות (1), (3) ו־(4) ודרכי מיעקב אחרי
 הביצוע.

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 202; התשמ״ב, עמי 205.
נת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.  2 דיני מדי
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ת י נ נ ז ת י כ ־ ׳  4. (א) לאחר שהוכנה תכנית בטיחות, היא תעודכן מדי שנה. ע
ת ו ח י ט  ב

 (ב) נעשו במקום העבודה שינויים, תתוקן תכנית הבטיחות בהתאם למתחייב
 מהשינויים.

ית  הכנת תכנ
ת  בטיחו

 5. במקום עבודה, שעל המחזיק בו חלה חובת הכנה של תכנית בטיחות, יכין אותה
נה על בטיחות — אדם אחר שעיסוקו בבטיחות ושיש  הממונה על הבטיחות, ובהעדר ממו
 לו הכשרה מתאימה לכך מטעם המוסד לבטיחות וגיחות או מטעם גוף אחר שאישר לכך

 מפקח העבודה הראשי.

ית  6. (א) היתד, במקום עבודה ועדת בטיחות — ימסור לה: המחזיק !במקום העבודה הבאת תכנ
ת לידיעת  , הבטיחו

ת חו  עותק של תכנית הבטיחות. ועדת הבטי
 , והעובדים

 (ב) המחזיק במקום העבודה יחזיק עותק מתכנית הבטיחות במקום שיש לעובדים
 גישה חופשית אליו.

ות ל חזקת אחרי ם כ  7. בתאגיד שעבר על הוראה מהוראות תקנות אלה, רואים כאחראי לעבירה ג
 חבר הנהלה, מנהל, שותף, או פקיד בכיר של איותו תאגיד, זולת אם הוכיח שהעבירה
 נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים נאותים כדי להבטיח שהוראות תקנות אלה

 יקויימו.

ן  8. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — מאסר 6 חדשים או קנם שלא עונשי
 יעלה על הקיבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז—1977 3,

ם י נ י ת ד ר י מ  9. הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין. ש

'  10. תקפן של תקנות אלה לשנתיים מיום תחילתן. "יק1

ן ז ו ן א ו ר ה  כ״ט באייר התשמ״ד (31 במאי 1984) א
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 1 7 2 מ 7 ח < 

 3 ס״ח התשל״ז, עמי 226; ק״ת התשמ״ד, עמי 948.

 תקגות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),

1 9 8 4 - ד  התשמ ״

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ה ו־43 לחוק ארגון הפיקוה על העבודה, התשי״ד—
 1954 י, :בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ׳וגיחות ובאישור ועדת העבודה והרווחה.
,  של הכנסת, ולפי סעיף 173 ׳לפקודת !הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל—1970 2

: ה ל ן תקנות א י מתקי  אנ

רת מידע , מסי ג ו כ י  1. המחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה: מיידע עדכני בדברי ס
 בדבר סיכוני.

 הבטיחות והבריאות, הקיימים במקום העבודה, ובמיוחד בתחנת העבודה שבה מועסק
 העובד, הנובעים משימוש בציוד או בחמרים או מתהליך ייצור או מכל סיבה אחרת
 (להלן — סיכונים), וכן ימסור ליו הוראות עדכניות לשימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחים

 של ציוד, של חמרים .ושל תהליכי עבודה. כאמור.

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 202; התשמ״ב, עמ׳ 205.
וסח חדש 16, עמי 337. נת ישראל, נ  2 דיני מדי
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ם 2. (א) המחזיק במקום עבודה ידריך את העובדים במקום העבודה בענין ההיבטים  הדרכת עובדי

י סיכונים, וכן לעניין שימוש, הפעלה :ותחזוקה בטוחים כאמור, ויחזור  הקשורים בהגנה מפנ
 ויבצע מדי פעם את !הדרכת העובדים בהתאם לצורך,

ה (א) •תבוצע באמצעות אדם או גוף המתאימים  (ב) •ההדרכה כאמור !בתקנת משנ
נה מקצועית, :באופן שלעובד תהיה בקיאות ברמה סבירה, בהתאם לתפקידו  לכך מבחי

 במקום •העבודה ולסיכונים להם הוא חשוף.
 (ג) המחזיק במקום העבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים

 הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.
 (ד) ההדרכה של מנהלי עבודה !ועובדי תחזוקה תבוצע באמצעות המוסד לבטיחות
 ולגיהות או באמצעות אדם אחר העוסק בבטיחות, ושיש לו הכשרה מתאימה, לכך מטעם

 המוסד לבטיחות וגיחות או מטעם גוף אחר, שאישר מפקח ׳העבודה הראשי.

 3. המחזיק כמקום עבודה חייב להדריך את נאמני הבטיחות וחברי ועדת הבטיחות
 במטרה להכשירם לביצוע תפקידיהם; הדרכה כאמור׳ תבוצע באמצעות המוסד לבטיחות

 ולגיהות או אדם׳ אחר שאישר לכך מפקח •העבודה הראשי.

ות אלה בשעות העבודה והעובד נעדר בשל כך  4. (א) נערכה, הדרכה בהתאם לתקנ
 מעבודתו, לא תנוכה משכרו תמורת זמן העדרו כאמור.

 (ב) העובד •לא יהיה חייב בכל תשלום או תמורה אחרת בעד ההדרכה.

 5. המחזיק במקום עבודה, ינהל פנקס הדרכה ובו ירשום את אלה: שמות העובדים
 שהשתתפו בהדרכה,, מועדי מתן ההדרכיה, סוג ׳ההדרכה, שם המדריך, כשירותו ותפקידו.

ת בכתיב של המידע  6. (א) המחזיק במקוים עבודה ימסור לעובד,במיקום העבודה תמצי
 בדבר הסיכונים בעבודה שבה הוא מועסק, איו הקיימים במקום העבודה או בכל מקום אחר

 שבו עלול ׳הוא להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו.
ת •משנה (א) תהיה בשפות העברית או הערבית, ת בכתב כאמור בתקנ  (ב) תמצי
 בהתאם לצורך; המעביד ידאג שתוכנו של המסמך •האמור יוסבר לעובד, שאינו׳ שולט

 באחת משפות אלה, בשפה! המובנת לו.
ו התפקיד איו תחנת העבודה שיל העובד ימסור לו המחזיק במקום  (ג) נשתנ
 העבודה תמצית בכתב כאמור בתקנת משנה (א) לגביי,התפקיד או תחנת העבודה החדשים.

ן ושילוט 7. המחזיק במקום עבודה יוודא שהמדים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום  סימו

 העבודה יהיו מסומנים בתוית או בשלט אזהרה מתאימים ׳ומובנים, וכן יתקין שילוט
 הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

 הודעה 8. הוכנסו למפעל המרים, ציוד או תהליכי׳ עבודה חדשים, שיש בהם סיכונים, או

 נתגלה סיכון כאמור בחומר, ציוד או תהליך עבודה קיימים במקום העבודה, יודיע על כך
ד המחזיק במקום העבודה למפקח העבודה האזורי, לרופא התעסוקתי׳ המטפל במפעל,  מי

 ולוועדת הבטיחות של מקום העבודה.

 איסורים 9. (א) לא יועסק עובד במקוים עבודה אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור בתקנות

 אלה.
 (ב) במקום עבודה לא ישתמשו בחומר או בציוד ולא יפעילו תהליך עבודה,
 שיש בהם סיכונים, אלא אם כן ניתנו לגביהם מידע והדרמה ונעשו הסימונים, הכל בהתאם

 לתקנות אלה.

י  הדרכת נאמנ
ת חו  בטי

 שכר ותשלומים
 אחרים

ס הדרכה ק נ  פ

ת מידע  תמצי
 בכתב

ת 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 15.7.1984 ו נ ק ת  1966 קובץ ה



ת בדיקה צאו  תו
ת בתי  סבי

ת אי  בדיקה רפו

ת העובד בו  חו

ות קת אחרי  חז

ן  עונשי

 שמירת דינים

לה ותוקף  תחי

ראת מעבר  הו

 10. (א) נעשתה בדיקה סביבתית במקום עבודה ונתגלה בה שקיימת במקום העבודה
 חשיפת יתר לגורמים מזיקים לבריאות, ימסור המחזיק במקום העבודה, בכתב, לעובדים
 המועסקים בו והעלולים להיות חשופים לגורמים מזיקים כאמור, את תוצאות הבדיקה
 הסביבתית, וכן הסבר בכתב בדבר הסיכונים שנתגלו בבדיקה, ובדבר האמצעים שיש

 לנקוט להגנה מפניהם.

ה (א) רשאי המחזיק במקום  (ב) את תוצאות הבדיקה וההסבר כאמור בתקנת משנ
 עבודה למסור באמצעות הודעה על לוח המודעות במקום העבודה.

 11. נערכה לעובד בדיקה רפואית במטרה לגלות או למנוע סיכונים, יביאו המוסד
 הרפואי או הרופא, שערכו את הבדיקה, לידיעת העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב

 בריאותו, בדרך ובאופן שיקבעו המוסד הרפואי או הרופא האמורים.

 12. עובד חייב —
 (1) להודיע למחזיק במקום העבודה על סיכון במקום העבודה, שנתגלה לו

 תוך כדי עבודתו ושלא היה ידוע קודם;
 (2) להתייצב לכל הדרכה, שהזמינו אליה המחזיק במקום העבודה או מי

 מטעמו, אלא אם כן היתד־ סיבה סבירה להעדרו.

 13. בתאגיד שעבר על הוראה מהוראות תקנות אלה, רואים כאחראי לעבירה גם כל
 חבר הנהלה, מנהל, שותף, או פקיד בכיר של אותו תאגיד, זולת אם הוכיח שהעבירה
 נעברה שלא בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות תקנות

 אלה יקויימו.

 14. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — מאסר 6 חדשים, או קנס שלא
ו , לגבי כל עובד שלגבי  יעלה על הקבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז—1977 3

 נעברה העבידה.

 15. הואשם מחזיק במקום עבודה בעבירה על הוראות תקנות 1 או 2 מחמת שנתגלה
 פגם או ליקוי במידע או בהוראות, שמסר לעובדיו על פי הוראות תקנות אלה, תהא זו

:  הגנה טובה לנאשם אם הוכיח: אחת מאלה

 (1) כי נקט אמצעים סבירים כדי לוודא את נכונותם ועדכניותם של המידע
; ן י  או ההוראות שמסר, לפי הענ

 (2) כי המידע או ההוראות נתקבלו מאה משרד ממשלתי, מוסד של המדינה
 או מוסד להשכלה גבוהה, שענינמ במידע או בהוראות האמורים.

 16. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין.

 17. (א) תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

 (ב) תקפן של תקנות אלה לשנתיים מיום תחילתן.

 18. ראה מפקח עבודה, אזורי, כי במקום עבודה. פלוני לא קיים.מידע כאמור בתקנה 1
 לגבי חומר, ציוד או תהליך עבודה, שהיו קיימים במקום העבודה, ערב תחילתן של
 תקנות אלה וכי לא ניתן לדעתו, באופן סביר ובנסיבות הענין, לקיים לגביהם את הוראות
 תקנה 1, רשאי הוא לדחות. את מועד תחילתה של תקנה; 1, על אף האמור בתקנה 17,
 לגבי עובד, חומר, ציוד או תהליך עבודה שיקבע, לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים.

ן ז ו  א ה: ר ד ן א
 שר העבודה והרווחה

 כ״ט באייר התשמ״ד (31 במאי 1984)
 (המ 1727—3)

 3 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226; ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 948.

ז התשמ״ד, 15.7.1984 1967 ת 4666, ט״ו בתמו ו  קובץ התקנ



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח)

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 4), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—957! י,
 אני מצווה לאמור:

ת 1. במקום התוספת לצו הפיקוה עלי מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח), פ ס י ת ז י ת פ ל ח  ה

א: בו , י 2  התש׳׳ם—1980 י

 ״תוספת

 (סעיף 2)
 טור ב׳

לות של 1 ק״ג במכירו,  המתיר בשקל־ס בחבי

נאי לצרכן נאי לקמעו ' לסיטו ר א ו  מ

ל מע״מ ל ו  המצרך ללא מע״מ ללא מע״מ כ

 מלח שולחן (מעולה) בשקיות 22.72 26,05 36.00

 מלח למאכל (עבה) בשקיות 22.31 25.50 35.00

ה 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984). י י | ו  ת

ת ן פ ו ע ד  ח׳ בתמוז התשמ״ד (8 ביולי 1984) ג
 >חמ 3-1425) שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״יח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ .92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1195; התשמ״ג, עמי 1815; התשמ״ד, עמי 419, 864 ו־1208.

 תקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש באספדסיים במזון) (תיקון),

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
י מתקין תקנות אלה:  התשמ״ג—1983 !, אנ

ה 4 1. בתקנה 4 לתקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש באספרטיים במזון), התשמ״ד־— ן תקנ קו  תי

— 21984 

 (1) בפסקה (3), המלים ״אסור לשימוש לנשים בהריון״ ו״לא לאפיה ולא
; ימחקו  לבישול״ — י

א: בו  (2) פסקה (5) תסומן (6) ולפניה י

: ״החומד מתפרק בחום (באפיה ובבישול).״ ו  ״(5) הוראה ז

ך מ ו ד ן ו ר י מאשר. ב  אנ
 כ״ה בסיון התשמ״ד (25 ביוני 1984) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (חמ 1711—3)

ר ש ו ם ט ק ז ע י ל  א
_ שר הבריאות _ _ _ _ _ _ 

ת ישראל, נוסה חדש 36, עמי 750. נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1386 •

ת 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 5.7.1984.־ ו נ ק ת  1968 קובץ ה



 תקנות בריאות הציבור (מזון)(השימוש בחומר המתקה ללא ערך קלורי)

ז 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג—
אלה: ת. ו ן תקנ , אני מתקי  1983 נ

 1. בתקנה 1 לתקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש בחומר המתקה ללא ערד קלורי), תיקון תקנד, 1
 התשמ״ג—1983 2 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בהגדרת ״ציקלמאט״, במקום ״בסימנים 1 עד 3 בטור א׳ לתוספת הראשונה״
; ״ ה י נ ש  יבוא ״בתוספת ה

; ימחקו  (2) בהגדרת ״סכרין״, המלים ״!בסימנים 4 עד 6״ — י

; ת״ שי  (3) בהגדרת ״פחמימות״, במקום ״לתוספת השניה״ יבוא ״לתוספת השלי

 (4) בהגדרת ״חמרים מוספים״, במקום ״לתוספת השלישית״ יבוא ׳״לתוספת
; ת״ עי  הרבי

 (5) בסופה יבוא:

ג סכרין.״ 2 מ״ 0 ־  ״״יחידה בודדת״ — טבליה או שקית המכילה לא יותר מ

 תיקון תקנה 3
—1975״ יבוא ״התשמ״ד—984! 3״, ו  2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״התשל״

 3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״ציקלמאט או סכרין או ציקלמאט וסכריך• תיקון תקנה 4
 יבוא ״סכרין״.

 4. (1) בתקנה 5 לתקנות העיקריות — תיקון תקני, 5
 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״בתוספת הראשונה״ יבוא ״בתוספת

נה והשניה״,  הראשו

; ת״ שי  (2) בתקנת משנה (ב), •במקום ״השניה״ יבוא ״השלי

ה (ג), במקום ״השלישית״ יבוא ״הרביעית״.  (3) בתקנת משנ

א: החיפת תקנה 6 בו  5. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות י

 ״שיווק יחידיי 6. לא ישווק אדם אבקה המכילה חומר המתקה ללא ערך קלורי עם
 בודדת

 פחמימות וחמרים מוספים אלא כשהיא ארוזה ביחידה בודדת.״

7 , ד נ ק ן ת ו ק , א: ת בו  6. .בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בסופה י

) אזהרות אלה במסגרת ובגודל שלא יפחת משליש מגורלן של האותיות 3 )  ״
: הל נות שם המוצר או מ־45 מילימטר בהתאם להחלטת המנ י  המצי

 ״מוצר זה מכיל סכרין שהוכח כגודש מזיק לבריאות כחיות מעבדה״;
 ״המנה היומית המרבית המומלצת לבניי אדפ היא 2.5 מ״ג לקילויגרפ משקל

 גוף של אדם מבוגר׳׳,

סח חדש 36, עמי 750. ו נת ישראקי, נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ית חתשמ״ג, עמי 1170.
 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 609.

 קובץ התקנות 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 15.7.1984 1969



 7. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 1)

 סכרין
ר ב׳  טו

 כמפורט בספר

 כמפורט בספר

 כמפורט בספר

 1. סכרין

 2. סכרין הנתרן

 3. סכרין הסידן

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה
נה  הראשו

 תוספת שניה

 (תקנה 1)

 ציקלמאט

 כמפורט בספר

 כמפורט בספר

 כמפורט בספר״

 1. חומצה ציקלו הקסיל־סולפמאט

 2. ציקלו הקסיל םולפמאט הסידן

 3. ציקלו הקסיל סולפמאט הנתרן

 8. התוספת השניה תסומן ״תוספת שלישית״ והתוספת השלישית תסומן ״תוספת
 רביעית״.

 9. תחילתן של תקנות אלה, 90 ימים מיום פרסומן.

ך מ ו ד ן ו ר  ב
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 אני מאשר.
ס ט ק ו ר ש ז ע י ל  א

 שר הבריאות

 כ״ה בסידן התשמ״ד (25 ביוני 1984)
 (חמ 1628—3)

ת ו פ ס ו ן ת קו  תי

 תחילה

 צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות)

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (הודאת שעה), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 א לפקודת הבנקאות, 1941 י, ולאחר התייעצות עם
י קובע לאמור:  הועדה, אנ

 1. על אף האמור בצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות),
 התשל״ה—1975 2 (להלן — הצו העיקרי), מוסד בנקאי רגיל או מוסד בנקאי מיוחד
 כהגדרתם בצו העיקרי (להלן — מוסד בנקאי), רשאי לבקש כי לגבי התקופה המתחילה

ס׳ 1, עמ׳ 85; טייח התשמ״א, עמי 241.  1 ע״ר 1941, תו
 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 2497; התשמ״ג, עמי 701.

ת 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 15.7.1984 ו נ ק ת  1970 קובץ ה



 ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984) ומסתיימת ביום ז׳ בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר
 1984) (להלן — התקופה הקובעת), יחולו עליו ההוראות הקבועות בצו זה במקום ההוראות

 הקבועות לאותם ענינים בצו העיקרי.

' הגדרת היו _ ה _ ו ז צ  2, ב

 ״הון״ — ההון של המוסד הבנקאי ביום כ״ה בטבת התשמ״ד (31 בדצמבר 1983), כהגדרתו
(להלן — ההון הבסיסי), קרי  בצו העי

 בתוספת —

ות י  (1) הון המניות הנפרע וקרנות הנובעות מפרמיה ששולמה בעת הנפקת מנ
 מעל לערכן הנקוב, אם ההנפקות בוצעו אחרי כ״ה בטבת התשימ״ד (31 בדצמבר

 1983) (להלן — היום הקובע);

 (2) שטרי הון כהגדרתם בצו העיקרי ובתנאים הקבועים בו, אם הוצאו אחרי
 היום הקובע;

 ובניכוי —

 (3) השקעות המוסד הבנקאי בתאגידים בשליטתו בתנאים הקבועים בסעיף 1(ו)(2)
 לצו העיקרי, שבוצעו אחרי היום הקובע.

 הוספה או ניכוי כאמור ייעשו ביום האחרון של החודש בו בוצעו ההנפקות או
 ההשקעות, לפי הענין.

 3. ההגבלות הקבועות בסעיפים 7 ו־8 לצו העיקרי יחושבו לפי ההון של המוסד הבנקאי
 ביום האחרון של חודש החישוב, כשהוא מתואם כך:

 (1) ההון הבסיסי יוגדל ביום האחרון של כל חודש ב־90% מהשיעור שבו עלה
 מדד המחירים לצרכן (להלן — המדד) לאותו חודש, לעומת המדד לחודש דצמבר

; 1983 

 (2) מרכיבי ההון המפורטים בסעיף 2(1), (2) ו־(3) יוגדלו ביום האחרון של כל
 חודש ב־90% מהשיעור שבו עלה המדד לאותו חודש לעומת המדד לחודש שבו

 בוצעו ההנפקות או ההשקעות, לפי הענין.

 הגבלת
 ההתחייבויות

 4. (א) חישוב ההתחייבויות על חשבון לקוחות של מוסד בנקאי, ייעשה לפי הסכום חישוב סכומים
 המרבי של ההתחייבות, ואם לא נקבע סכום כאמור, לפי סכום הקרן של עסקת היסוד

 בעת החישוב, והכל בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו ליום האחרון של החודש.

 (ב), התחייבויות על חשבון לקוחות הנקובות במטבע חוץ יתורגמו לצורך החישוב
 למטבע ישראלי לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ליום החישוב.

 5. (א) מוסד בנקאי רשאי להעביר נפח בלתי מנוצל של התחייבויות על חשבון העברת נפיח
ם ההתחייבויות י ש ך ח  לקוחות או ערבויות להבטחת אשראי, לפי הענין, שהיו לו בכל אחד מששת ה

 האחרונים של התקופה הקובעת, לכל אחד מששת החדשים הראשונים שלה; הנפח המועבר
 יוקטן ב־90% מהשיעור שבו עלה המדד לחודש שממנו מועבר הנפח לעומת המדד לחודש

 אליו הוא מועבר.

 קובץ התקנות 4666, ט״ו בתמוז התשמ״ד, 15.7.1984 1971



 (ב) בסעיף זה —

 ״נפח בלתי מנוצל״ — הסכום שבו עלה הנפח המותר של התחייבויות על
 חשבון לקוחות או של ערבויות להבטחת אשראי, לפי העניו, של המוסד
 הבנקאי, על הסכום המשוקלל של ההתחייבויות או הערבויות שנתן בפועל,

 לאחר ניכויים.

 דיווח 6. המוסד הבנקאי ידווח על התחייבויותיו וערבויותיו, לפי הענין, ליום האחרון של

 החודש בלבדי.

ם ו ב ל ד נ מ ה ש  ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984) מ
1 נגיד בנק ישראל 5 ־ ־ י 5 3 מ 2 ת ) 

9 ו 8 4 - ד ״ מ ש ת ש הכנסת וחבוי הכנסת (מס׳ 2), ה א  הודעת שכר יושב ו

 בהתאם לסעיף 4(ד) להחלטת שכר יושב ראש הכנסת וחברי הכנסת, התשמ״ב—•
ר: , אני מודיע לאמו  1982 י

 1. החל ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) יהיה שכר היסוד לחודש —

 (1) ליושב ראש הכנסת — 223,810 שקלים;

 (2) לחבר הכנסת — 162,150 שקלים.

י נ ב ׳ ל ן י ת י וני 1984) א  כ״ו בסיון התשמ״ד (26בי
) יושב ראש ועדת הכנסת ־־״3 2 2 מ 6 ח ) 

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 508¡ התשמ״ד, עמי 4(6.
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