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 א׳ בםיון התשמ״ד.

ות שירות עבודה בשעת חירוט (סדרי דין בועדות שירות עבודד!) (תיקון),  תקנ
. . . .  התשמ״הי•—1985 .

ידות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשמ״ה~>!198 י  תקנות נ

) (תיקון), ות ניירות ערך (פירטי׳ תשקיף שיל קרו להשקעות בנאמנות, מבנהו תורתו  תקנ
. . . .  התשמ׳׳ה~~1985 .

נה (סדרות מסוג ״גלבוע״) (תיקון), התשימ״ה—1985 ות מילווה המדי  תקנ

ות מילווה המדינה, («דרות מעוג ״אדמזן״), התשמ״די—1985  תקנ

ד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 3), •התשמ״הי-״1985 דו  צו עי

וחדת עקס פרישה מוקממו לנ3ה בתפקודי היציבה וההליכה) ת הננייפ (תוהפת מי ו  תקנ
 (תיקון), התשט׳יה—1985

ות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנפה בתפקודי היציבה וההליכה) (תיקון),  תקנ
. . . .  התשמ״ה—1985 .

 צו איגודי ערים (הוראות אחידות) (תיקון), התשמ״ה—1985

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעדי שימוש גרכב עודף) (תיקון מס׳ 2),
 ה תשמ״ה—1985 .

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שבר בעד שימוש ברכב) (תיקון מס׳ 2),
. י . . . . . . .  התשמ״ה—1985 . .

 תקנות רשות לאומית לאנרגיה (בדיקת ניצול הבעירה בדוד קיטור), חתשמ״ה—1985 .



( ה ד מ ת שימח ע ו ד ע ה בשעת חיתם (סדרי דין מ ד מ  תקנות שירות ע

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון), ה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק שירות עבודה בשעו: חירום, התשכ״ז—1967 ג
ן תקנות אלה: י מתקי  אנ

 1. במקום תקנה 2 לתקנות שירות עבודה בשעת חירום (סדרי דין י בועדות שירות
א: בו  עבודה), התשל״ב—1972 2 (להלן — התקנות העיקריות), י

ר 2. (א) הערר יוגש בשני עתקים חתומים ביד העורר למזכירות הועדה י ע  ״הגשת ה

 שבתחום סמכותה נמצא המפעל שאליו נקרא העורר לשירות עבודה.

: כדלקמן  (ב) מעניהן של הועדות הם.

 (1) ירושלים — משרד העבודה והרווחה, רחוב יפו 30;

 (2) תל־אביב — משרד העבודה והרווחה, רחוב אילת 59;

 (3) חיפה — משרד העבודה והרווחה, רחוב העצמאות 82 ;

 (4) באר־שבע — משרד העבודה והרווחה, שדרות הנשיאים,
 בנין מרכז הנגב.״

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום ״בית משפט השלום״ יבוא ״הועדה״.

 3. בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום ״בית משפט השלום״ יבוא ״הועדה״.

ם י ס ה נ ש ״ד באייר התשמ״ה (5 במאי 1985) מ  י
ד המשפטים ) ש 3 ~ 1 8 8 מ 5 ח ) 

, •עמי 86.  1 ס״וז התשכ״ז
 2 ק׳׳ת התשל״ב, עמי 688.

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות ניירות עדך (אגרה שנתית) (תיקון)״ ה

, בהתייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 ג
 עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ״ד—1984 2 —

; ם״  (1) בתקנת משנה (א), במקום ״200,000 שקלים״ יבוא ״400,000 שקלי

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״150,000 שקלים״ יבוא ״300,000 שקלים״.

 ט״ו באייר התשמ״ה (6 במאי 1985)
 (וזמ 926—3)

 1 ס״ח התשכ׳׳ח, עמי 234; התשמ״ד, עמ׳ 165.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1968.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ן התשמ״ה, 21.5.1985 ו ת 4805, א׳ גסי ו נ ק ת  קובץ ה



 תקנות ניירות ערך (מרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות,

ן 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  מבנהו וצורתו) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 •י, לפי הצעת
י מתקין תקנוה אלה:  הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

ה י41 ן תקנ ן תיקו ה נ ב ׳ מ ת ו ג מ א נ  1. בתקנה 41 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות ב

 וצורתו), התש״ל—1970 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״14 חודש״ יבוא ״12

 חדשים״.

 2. בתקנה 42 לתקנות העיקריות, במקום ״17 חודש״ יבוא ״15׳ חדשים״. תיקו! תקנה 42

! תקנה.43 ות העיקריות, במקום ״שמונה חדשים״ יבוא ״ששה חדשים״. תיקו  3. בתקנה 43 לתקנ

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בסיון התשמ״ה (2 ביוני 1985). י״זיייי•

י ע ד ו ק מ ח צ  ט״ו באייר התשמ״ה (6 במאי 1985) י
) שר האוצר 3 _ 1 8 2 מ 9 ח , ) 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 234¡ התשמ״ד, עמ׳ 165.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 320.

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—
:  1979 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

6 , י ן תקנ 2 תיקו נה (סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א—1981  1. בתקנה 6 לתקנות מילווה המדי

 (להלן — התקנות העיקריות) —

ים)״; י ״ יבוא ״(פיצו שג  (1) אחרי ״מכספי פקדונות תו

יים)״״;  (2) במקום ״״פקדון תושב״״ יבוא ״״פקדון תושב (פיצו

 (3) אחרי ״בתוספת״ יבוא ״של עד״.

:

1 ו ל ן ח ת ה י י י ח ות אלה ביום כ״א באדר התשמ״ה (14 במרס 1985), ואולם לגבי ת  2. תחילתן של תקנ
י תחילתן תחול תקנה 1(1) (2) מתחילתה של תקופת הריבית הראשונה  סדרות שהוצאו לפנ

 שתחילתה לאחר תחילתן.

י ע ד ו ק מ ח צ  ט״ו!באייר התשמ״ה (6 במאי 1985) י
) שר האוצר 3 ־ ־ 9 5 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח התשל״ט, עמי 112; התשמ״ג, עמי 48.
, ע,מ׳ 1216; הוזשמ״ד, עמי 1217; התשמ״ה, עימ׳ 459.  2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 12171; התשמ״נ

ן התשמ״ה, 21.5.1985 1277 ו ת 4805, א׳ בסי ו נ ק ת  קובץ ה



1 9 8 5 -  תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״אדמון״), התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—
:  1979 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

ן״ המוצאת על פי החוק תסומן במספר  [1. כל סדרה של איגרות חוב מסוג ״אדמו
 החל וב־ 2501 ותכונה ״מילויה המדינה, התשל״ט—1979״ בתוספת ציון מספר הסדרה.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב רשומות על שם.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000 שקלים או כפולה של 1000 שקלים.

ת המחיר שבו  4. (א) שר האוצר או מי שהוא הסמיכו יקבע לגבי כל סדרה א
ה (א) ויחולו על המכירה תקנות מילווה ת משנ נ ק  יימכרו במכרז ואז לא יחולו הוראות ת

 הנקוב.

 (ב) על אף האמור בתקנת משגה (א) רשאי שר האוצר לקבוע כי איגרות החוב
ה (א) ויחולו על המכירה תקנות מילווה  יימכרו במכרז ואז לא יחולו הוראות תקנת משנ

, אלא אם כן נקבע אחרת לגבי מקצת הסדרה.  המדינה (מכרזים), התשמ״ד—1984 2

 5. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת.

ת קבועה בשיעור שיפורסם ברשומות לגבי כל ב ישאו ריבית שנתי  6. איגרות החו
 סדרה ושלא יעלה על 12 אחוזים לשנה (להלן — שיעור הריבית); הריבית תשולם אחת
 לשנה בעד התקופה של שנים עשר החדשים שקדמה לתאריך התשלום (להלן — תקופת
 הריבית); התשלום הראשון יחול שנים עשר חדשים לאחר יום הוצאת הסדרה והתשלום

י ביום פדיון איגרות החוב כאמור בתקנה 9.  השנ

 7. (א) השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים לשער
ע מועד פרעונן של קרן או י י לפני הג : אם ביום השנ ן  היציג של הדולר •כמפורט להל
 ריבית כלשהן (להלן — היום הקובע) יהיה השער היציג של הדולר (להלן — השער
 החדש) גבוה מהשער היציג של הדולר ביום הוצאת הסדרה (להלן — השער היסודי),
 ישולמו אותה קרן או אותה ריבית כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של השער

 החדש לעומת השער היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״השער היציג״, לגבי תאריך מסויים — השער היציג של הדולר
 שקבע בנק ישראל לאחרונה לפני אותו תאריך, ובלבד שבתקופה שביה אין בנק ישראל
 נוהג לקבוע את השערים היציגים יקבע נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין תקנות

 אלה.

 8. (א) סכום הריבית על איגרות החוב, כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה, ישולם
 בהמחאות שיישלחו בדואר רשום לפי המען הרשום של בעל איגרת החוב, ובמקרה של
 בעלים משותפים — לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה בפנקס, או לפי המען של
נהלה; משלוח המחאה  האדם אשר הבעל או הבעלים המשותפים הורו עליו בכתב למי

 כאמור דינו כמסירת המחאה לידי בעל האיגרת.

 (ב) על פי בקשתו של בעל איגרת חוב, ניתן לשלם לו את סכום הריבית כפי
 שישתנה עקב תנאי ההצמדה, על ידי זיכוי חשבון בבנק כפי שיורה בעל האיגרת.

ת חוב ו ר ג  אי
ג ״אדמו ן״  מסו

ב ת חו ו ר ג  אי
ל שם  ע

ב קו  השווי הנ

 טווח מחירים

ת איגרות ס ו  נ
ב ו ח  ה

אי הצמדה  תנ
 לשער היציג

ם  דרכי תשלו
ת י ג י  הר

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112; התשמ׳״ג, עמ׳ 49.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1216.

ן התשמ״ה, 21.5.1985 מ ס ת 4805, א׳ ב ו נ ק ת  1278 קובץ ה



ן ו  9. לאחר תום שנתיים מיום הוצאת הסדרה ייפדו איגרות החוב בשלמותן, בשוויין פדי
ב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון  הנקו

 הפרשי הצמדה.

ל דרכי פדיון ע ב  10. סכום הפדיון של איגרות החוב כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה, ישולם ל
 הרשום בדרכים האמורות בתקנה 8 ; הוצאו לבעל הרשום איגרות החוב, ישולם הסכום

 כאמור לאחר שימסור אותן למינהלה, במישרין או באמצעות בנק.

 11. ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב תהיה פטורה מן המס המוטל על פטור נ?«ס
' י פ נ כ . ה  הכנסה, חוץ מן המס שיש לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 3

 12. המיגהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושים ימים לפני מועד הפרעון של כל סגירת הפנקס
 סכום קרן או ריבית ולא לרשום בו כל העברת איגרת חוב.

 13. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר, תאגיד בנקאי כמשמעותו מכירת איגרות
ב י ח ,  בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—1981 >׳, חברי הבורסה לניירות ערך בתל־אביב בע״מ י

 או ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ.

ה י מ  14. (א) העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על ע
 1% מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

 (ב) העמלה שתשולם לאדם שערב להפצתן של איגרות החוב, כולן או מקצתן,
 לא תעלה על 1% מהשווי הנקוב של איגרות החוב שערב להפצתן.

ת מועד ל ו ח ן ת  15. חל מועד ׳הנקוב בתקנות אלד, ביום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי השלטו
וחה ׳ ביום מנ ר א ן ע  והמשפט, התש״ח—51948, ביום העצמאות, ביום הפורים, בטי באב או ב־1 ב

 יידחה המועד הנקוב ליום החול הבא מיד אחריו:ואולם היום הקובע לא ישתנה.

 16. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985). ו״זילד׳

 תנספת

 (תקנה 5)

ב ו ח ח איגרות ה ס ו  נ

 מדיינת ישראל

 מס׳ סידורי סדרה

 מילדיה המדינה, התשל״ט—1979

 איגרת חוב מסוג ״אדמון״ רשומה על שם
 עומדת לפדיון ביום

 1. איגרת חובי זו מוצאת בהתאם להוראות חוק :מיילווה המדינה, התשל״ט—1979,
 והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות ההוב על שם
 3. סכומי הריבית על איגרת חוב׳ זו ישולמו בהמחאות לפי המען הרשום של בעל
 האיגרת, ובמקרה של בעלים משותפים — לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.  3 דיני מדי
 4 סייח התשמ״א, עמי 232.

 5 ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עמי 1.
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 בפנקס, או לפי המען של האדם אשר הבעל או הבעלים הורו עליו בכתב למינהלה;
 סכום הקרן של איגרת חוב זו ישולם בתום שנתיים מתאריך הוצאת הסדרה עם

 מסירת איגרת החוב למינהלה.
 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו תנאי ההצמדה המפורטים

 בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.
 5. שער הבסיס שלפיו ישולמו הפרשי ההצמדה של איגרת חוב זו הוא

 תאריך ההוצאה ( ..).

 ממשלת ישראל

 החשב הכללי

י ע ד ו ק מ ח צ ר התשמ״ה (6 במאי 1985) י י י בא ו  ט״
) שר האוצר 3 ־ 9 5 מ 0 ח ) 

9 ו 8 5 - ן(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 3), התשמ״ ה  צו עידוד החסכו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 !, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

ת; י נ  ״פקדון״ — כסף שהופקד בתכ

יות של בנק מרכנתיל לישראל בע״מ, אשר תנאיה נקבעו  ״תכנית״ — כל אחת מהתכנ
 בתקנות המפורטות בתוספת.

 2. הריבית, הפרשי השער והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון וכן כל ההטבות
 שקיבל חוסך במסגרת התכנית יהיו פטורים ממס הכנסה.

 תוספת

 (סעיף 2)

. 2  1. תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״צמוד דולר״), התשמ״ב—1981

. 3  2. תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״דולר—מדד״), התשמ״ב—1981
 3. תקנות עידוד החסכון ׳(תכניות חסכון ״חדשי צמוד לדולר״), התשמ״ד—

. 4 1984 
 4. תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״דולרי להכנסה חדשית״), התשמ״ד—

.51984 
 5. תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״למתמיד״), התשמ״ד—1984 °.

י ע ד ו ק מ ח צ  ט׳ באייר התשמ״ה (30 באפריל 1985) י
) שר האוצר 3 ~ 1 2 מ 5 ח ) 

 ( ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו, עמי 159; התשמ״ד, עמי 76.
 2 ק׳׳וו התשמ׳״ב, עמי 303, 906; התשמ״ג, עמי 499; התשמ״ד, עמי 1321 ו־1677.
 3 ק״ת התשמ״ב, ענ?׳ 305, 906; התשמ״ג, עמי 499; התשמ״ד, עמי 1321 ו-1678.

 4 ק״ת התשמ״ד, עמי 1681.
 5 ק״ת התשמ״יד, עמי 2582.

 6 ק״ת התשמ״ד, עמי 1296, 1641, 2085; התשמ״ה, עמ׳ 774.
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ם (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי י כ  תקנות הנ

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  היציבה וההליכה) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ד ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—
ן תקנות י מתקי  1959 [נוסח משולב] %, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנ

 אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי תיקיו תקני.2
ות עמוד השדרה , בפסקה (1) (ד), במקום ״בתנועתי  היציבה וההליכה), התשמ״ד—1984 2

ות עמוד השדרה״. ועתי  הצוארי״ יבוא ״בתנ

 ה׳ באייר התשמ״ה (26 באפריל 1985)
 (חנז 1144—3)

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276; התשמ״ד, עמי 140.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2068.

ק ר ב י ן ח צ  י
ן  שר הבטחו

 תקנות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  היציבה וההליכה) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים דד ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—
ן תקנות י מתקי  1959 [נוסח משולב] י, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנ

 אלה:

ות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה תיקיו תקנה  1. בתקנה 2 לתקנ
ות עמוד השדרה הצוארי״ , בפסקה (4), במקום ״בתנועתי  וההליכה), התשמ״ד—1984 2

ות עמוד השדרה״.  יבוא ״בתנועתי

 ה׳ באייר •התשמ״ה (26 באפריל 1985)
 (חמ 1144—31)

 1 סייח התשי״ט, עמי 276; התשמ״ד, עמ: 140.
ת התשמ״ד, עמי 1912. ״  2 ק

 צו איגודי עדים (הוראות אחידות)(תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק איגודי ערים, התשט״ו—1955 אני מצווה
ר:  לאמו

, במקום ״5000 תיקי! סעיף 31  1. בסעיף 31 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל״ז—1977 2
 לירות״ יבוא ״ארבע מאות אלף שקלים״.

 ה׳ באייר התשמ״ה (26 באפריל 1985) י צ ח ק פ ר ץ
) שר הפנים * ־ 1 8 8 מ 3 ח ) 

 1 סייח התשט״ו, עמ׳ 48.
, עמי 2342. ״ז  2 ק״ת התשי

 י צ ח' ק ר ב י ן
 שר הבטחה
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף)

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 י, ובהתאם לתקנות 4, 6, 8 ו־10א(א) לתקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),

, אני מצווה לאמור:  התשי״ז—1956 2

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף),
א: בו , י  התשל״ו—1975 3

 ״תוספת

ק א׳ ל  ח

 (סעיף 2)

 שכר ליום
qפריטים סוג הרכב בשקלי 

8168 

12485 

9090 

11822 

9843 

10922 

11819 

12005 

13474 

13228 

14819 

16595 

 א. גרור או נתמך ללא תוספות שמשקלו הכולל המותר בק״ג —

 1. עד 25000

 2. מ־ 25001 ומעלה

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג —

 3. עד 25000

 4. מ־ 25001 ומעלה

 ג. גרור או נתמך שמותקן עליו ארגז בידוד שמשקלו הכולל
— ג ״ ק  המותר ב

 5. עד 25000

 6. מ־ 25001 ומעלה

 ד. 7. גרור או נתמך רכין

 ה. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו בליטרים —
 8. עד 22000

 9. מ־22001 ומעלה

 ו. גרור או נתמך להובלת דלק שחור או זפת שקיבולו בליטרים
 או גרור או נתמך להובלת תערובת שמשקלו הכולל המותר

 בק״ג —

 10. עד 22000

 11. מ־ 22001

 ז. 12. גרור או נתמך להובלת כימיקלים, מלט או קמח

ת פ ס ו ת  החלפת ה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, ענו׳ 92.
 2 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 384; סייח התשמ״א, עמי 122.

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 61; התשמ״ה, עמ׳ 196.
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ר ליום נ  ש
ג הרכב בשקלים  פריטים סו

 ח. 13. גרור או נתמך להובלת כימיקלים, חלב או מי ביוב 14705

 ט. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג —

 14. עד 2000 13274

 15. מ־2001 עד 5000 12214

 16. מ־5001 ומעלה 12893

 י. רכב אחר —

 17. אוטובוס שיש בו עד 19 מקומות ישיבה 18333

 18. אוטובוס שיש בו 20 מקומות ישיבה או יותר 66709

 19. רכב לכיבוי שריפות 35822

 20. רכב פרטי 4213

 יא. 21. מיתקן קירור, בתוספת לרכב מפריט ג׳ 9999

ק ב׳ ל  ח

 (סעיף 3)
ר א׳ . ׳׳טור ב׳ ו  ט

 שכר ליום שיעור האגרה
ג הרכב בשקלים באחוזים  פריטים סו

 א. רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 1. עד 3000 3225 35

 2. מ־ 3001 עד 6000 3976 35

 3. מ־ 6001 ומעלה 3225 35

וע דיזל ומשקלו  ב. רכב משא רגיל המופעל על ידי מנ
 הכולל המותר בק״ג — 1

 4. עד 12000 7088 33

 5. מ־12001 עד 14000 8209 33

 6. ,מ־14001 עד 22000 14668 35

 7. מ־ 22001 ומעלה 19608 35

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה בליטרים —

 8. מ־8000 עד 12000 13260 33

 9. מ־12001 עד 16000 25177 33• •.

 10. מ־ 16001 ומעלה 31744 35
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 יעוד האגרה
 באחוזים

ם ש׳ ו י  שכר י
 בשקלים

33 

33 

35 

35 

33 

35 

35 

35 

35 

35 

40 

40 

40 

35 

35 

35 

 35״

 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה בליטרים,
 או רכב משא להובלת תפזורת שמשקלו הכולל המוהר

 בק״ג —

 11. מ־8000 עד 12000 14588

 12. מ־12001 עד 16000 26470

 13. מ־16001 ומעלה 35197

 ה. 14. מכלית חלב, מים או מי ביוב 27625

 ו. רכב משא שמורכב עליו ארגז בידוד ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 15. עד 14000 9350

 16. מ־14001 עד 22000 16689

 17. מ־22001 ומעלה 22284

 18. מכלית להובלת כימיקלים או רכב משא להובלת
 מלט או קמח 31270

 ז.

 ח. רכב משא רכין המופעל על ידי מנוע דיזל ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 19. עד 19000 21937

 20. מ־ 19001 ומעלה 25600

וע דיזל ומשקלו  ט. גורר או תומר המופעל על ידי מנ
 הכולל המותר בק״ג —

 21. עד 25000 19002

 22. מ־ 25001 עד 35000 20594

 23. מ־35001 ומעלה 22392

 י. 24. רכב משא שמורכב עליו מערבל בטון 35299

 יא. 25. רכב משא — מגבה נוע 33081

 יב. תוספת בעד ציוד נלווה —
 26. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א׳,

 ב׳, ח׳ או ט׳ 3714

׳ 9992 ט ו  27. מיתקן קירור בתוספת לרכב מפרי

ם ק ו ר פ ו י י  ח
 שר התחבורה

׳ה (18 באפריל 1985)  כ״ז בניסן התשמ׳
(3—H78 חמ> 
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב)

ז 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12• .(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 11957, ובהתאם לתקנות 4, 6, 8 ו־10א(א) לתקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),

, אני מצווה לאמור:  התשי״ז—1956 2

ת פ ס ו ת  1. במקום התוספת לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב), החלפת ה

א: בו , י  התשמ״א—31981

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 שכר ליום
 בשקלים

5425 

6132 

7389 

3304 

7468 

9807 

17741 

19950 

25829 

28001 

36726 

 א. רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 1. עד 2000

 2. מ־ 2001 עד 3000

 3. מ־3001 עד 6000

 4. מ־ 6001 ומעלה .

 ב. רכב משא רגיל המופעל על־ידי מנוע דיזל ומשקלו
 הכולל המותר בק״ג —

 5• עד 12,000

 6. מ־ 12,001 עד 14,000

 7. מ־ 14,001 עד 16,000

 8. מ־ 16,001 עד 22,000

 9. מ־22,001 ומעלה

 י ג. רכב משא רכין (מהפך) המופעל על ידי מנוע דיזל
 ומשקלו הכולל המותר בק״ג — -

 10. עד 19,000

 11. מ־ 19,001 ומעלה

 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 334; ס״ח התשמ״א, עמי 122.

 3 ק״ת התשמ״א, עמי 1490; התשמ״ה, עמי 199 (420).
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 שכר ליום
 בשקלים

25043 

26239 

28513 

13690 

24879 

33894 

15045 

27308 

36266 

32300 

28598 

15045 

27300 

36283 

10945 

19951 

22364 

28948 

8874 

14504 

וע דיזל ומשקלו  ד. גורר או תומך המופעל על״ידי מנ
 הכולל המותר בק״ג —

 12. עד 25,000

 13. מ־ 25,001 עד 35,000

 14. מ־ 35,001 ומעלה

 ה. רכב משא אחר —

ת להובלת דלק לבן או גז, שקיבולה י ל ג  (1) מ
 המורשה בליטרים —

 15. מ־8,000 עד 12,000

 16. מ־ 12,001 עד 16,000

 17. מ־16,001 ומעלה

 (2) מכלית להובלת דלק שחור או זפת, שקיבולה
 המורשה בליטרים —

 18. מ־8,000 עד 12,000

 19. מ־12,001 עד 16,000

 20. מ־ 16,001 ומעלה

 ו. 21. מכלית להובלת כימיקלים, מלט או קמח

 ז. 22. מכלית להובלת מים, חלב או הובלה אהדת

ו המורשה  ח. רכב משא להובלת תפזורת שמטענ
 בק״ג —

 23. מ־8,000 עד 12,000

 24. מ־ 12,001 עד 16,000

 25. מ־ 16,001 ומעלה

 ט. משאית בידוד שמשקלה המותר בק״ג —

 26. עד 14,000

 27. מ־ 14,001 עד 16,000

 28. מ־ 16,001 עד 22,000

 29. מ־ 22,001 ומעלה

 י. גרור או נתמך ללא תוספות שמשקלו הכולל
 המותר בק״ג —

 (1) גרור משטח —

 30. עד 25,000

 31. מ־ 25,001 ומעלה
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ר ליום נ  ש
 בשקלים

14504 
19626 

14642 
19750 

34074 

12905 
14656 

14190 
16068 

18025 
15150 
19547 
5926 

3932 
5985 
7227 
9810 

12125 

16658 

19589 

35946 

1287 

 (2) גרור או נתמך ארגז —
 32 עד 25,000

 33. מ־ 25,001 ומעלה

 (3) גרור או נתמך בידוד —

 34. עד 25,000

 35. מ־ 25,001 ומעלה

 (4) 36. גרור או נתמך להובלת ציוד כבד
 (פלטפורמה)

 יא. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו
 בליטרים —

 37. עד 22,000
 38. מ־ 22,001 ומעלה

 יב. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או
 תפזורת שקיבולו בליטרים או שמשקלו הכולל

 המותר בק״ג —

 39. עד 22,000
 40. מ־ 22,001 ומעלה

 יג. גרור או נתמך מיוחד —>

 41. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט
 42. גרור או נתמך להובלת חלב או מים

 43. עגלה רכינה
 44. אחר

 יד. טרקטור על גלגלים שמשקלו העצמי בק״ג —

ד 1,300  45. ע

 46. מ־ 1,301 עד 2,300

 47. מ־ 2,301 עד 3,200

 48. מ־ 3,201 ומעלה

 טו. רכב להרמת מטענים —

 (1) מלגזות המונעות במנוע חשמלי שכושר
 הרמתן בק״ג —

 49. עד 1000

 50. מ־ 1001 עד 2000

 51. מ־ 2001 עד 3000
 52. מ־ 3001 ומעלה
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 שכר ליום
 סריסים סוג הרכב בשקלים

 (2) מלגזות המונעות בדלק או בגז שכושר
 הרמתו בק״ג —

 53. עד 1000 11443

 54. מ־1001 עד 2000 15199

 55. מ־ 2001 עד 3000 18633

 56. מ־ 3001 עד 5000 29234

 57. מ־ 5001 ומעלה 40067

 (3) עגורן שכושר הרמתו בק״ג —

 58. עד 15,000 74957

 59. מ־ 15,001 עד 25,000 119566

 60. מ־ 25,001 עד 40,000 146920

 61. מ־ 40,001 עד 75,000 215626

 62. מ־ 75,001 ומעלה ; 238810

. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג — טז ; 

 .: 63. עד 2000 10941

 64. מ־ 2001 עד 5000 13659

 65. מ־ 5001 ומעלה 17523

 יז. רכב אחר —

. 66. אופנוע . 

 67. רכב פרטי

 68. ג׳יפ

 69. אמבולנס (כל הסוגים)

 70. אוטובוס עד 19 מקומות ישיבה לנוסעים

 71. אוטובוס מ־20 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה

 72. טיולית בעלת מרכב דמוי מרכב של אוטובוס

 73. רכב לכיבוי שריפות

 74. רכב מטאטא כבישים

 75. רכב משא בעל מדחס לאשפה

 76. מונית בעלת 4 מקומות ישיבה לנוסעים

נית בעלת 7 מקומות ישיבה לנוסעים  77. מו

 78. מערבל בטון

4338 

15109 

9359 

8925 

19620 

72567 

61967 

37069 

42509 

34001 

9670 

15859 

39731 
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 שכר ליום
 בשקלים

3630 

8575 

3027 

33627 

599 

1115 

1990 

4731 

7985 

8884 

 .-־>י1195

10255 

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 יח. שונות —

 79. מנוף הידראולי בתוספת לרכב משא מפריטים
 א׳ עד ד׳

 80. רכב משא עם מיתקן הרמת לתאורה

 81. סולם הידראולי בתוספת לרכב לכיבוי שריפות

 82. רכב משא — מגבה נוע

 83. מלגזה או יעה בתוספת לרכב מפריט י״ד

 84. מכולה —

 (1) רגילה שארכה 20 רגל

 (2) רגילה שארכה 40 רגל

 (3) מבודדת שארכה 20 רגל

 (4) מבודדת שארכה 40 רגל

 (5) עם מיתקן קירור שארכה 20 רגל

 (6) עם מיתקן קירור שארכה 40 רגל

 85. מיתקן קירור בתוספת לפריטים ט׳ או י׳ (3)

 כ״ז בניסן התשמ״ה (18 באפריל 1985)
 (וזמ 1478—3)

 תקנות דשות לאומית לאנרגיה (בדיקת ניצול הבעירה בדוד קיטור),

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 4(א)(4) ו־25 לחוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל״ז—
נה הרשות הלאומית לאנרגיה  11977, ולאחר קבלת חוות דעת של הועדה המייעצת, מתקי

: ה ל  תקנות א

 1. בתקנות אלה —

;  ״דוד קיטור״ — כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסת חדש], התש״ל—1970 2
נה הארצי״ ו״ממונה משרדי״ — כמשמעותם בתקנות רשות לאומית לאנרגיה  ״הממו

 (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה במפעלים), התשמ״א—1981 * ;

 ״בוחן״ — אדם שאישר הממונה הארצי לבצע בדיקת ניצולת הבעירה בהתאם לתקנות
 אלה.

 1 סייח התשל״ז, עמי 61.
וסח חדש 16, עמי 337; ס״ח התשל״ד, עמי 80. ת ישראל, נ נ י מדי נ  2 די

. 4  3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ »
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 2. . (א) נצילות הבעירה של דוד הקיטור תיבדק בידי בוחן פעם ב־14 חדשים,לפחות.

ני הבדיקה יכללו ; נתו לה דו  (ב) . הבדיקה תיעשה כאשר המבער פועל בלהבה ג
בה, אחוז 002 וסיפרת פיח (לפי לוחות רינגל או  טמפרטורת גזי פליטה, טמפרטורת הסבי

 בכרך).

י הפליטה, לפי תקן  (ג) נצילות הבעירה תחושב באמצעות איבודי החום בגז
; במפעלים שבהם ק ל ד  ישראלי 401 סעיף 402 עם התאמת המקדם שבנוסחה לסוג ה

 מותקנת מערכת בדיקה של גזים ייעשה החישוב לפי נתוני המערכת.

 ••. ׳(ד) תוצאות הבדיקה י יימסרו לממונה המשרדי בטופס שיחלק הממונה הארצי
ת הייצור, סוג המבער, לחץ עבודה, סוג הדלק, נצילות : סוג הדוד, שנ  ויכללו.פרטים אלה

 הבעירה וכן הפרטים שבתקנת משנה (ב).

לות צי קת נ  בדי
 בעירה

 3. הממונה הארצי וממונה משרדי או מי שכל אהד מהם הסמיכו בכתב, יהיו רשאים
 להיכנס לכל מקום שבו מופעל דוד קיטור כדי לבדוק את נצילות הבעירה בדוד הקיטור

 ולוודא את אמינות תוצאות הבדיקה שנעשתה לפי־ תקנה 2.

רת במפעלים קו  בי

אלה חלה על בעל דוד קיטור ועל כל אדם  4. .. (א) האחריות לקיים הוראות תקנות :
 האחראי לתחזוקה או להפעלה של דוד קיטור.

 '(ב) עברו על הוראה מהוראות תקנות אלה חברה, אגודה שיתופית או כל חבר־
 בני־אדם אחר, רואים כאחראי גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר־בני־אדם,
 ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא

 בידיעתו ושנקט אמצעים סבירים למניעתה.

 (ג) העובר על הוראה מהוראות אלה, דינו — קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק
 העונשין, התשל״ז—1977 *.

ת ועונשין ו  אחרי

 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן.

ט י י ל ב א כ י  מ
 ממלא מקום יושב ראש הרשות

 הלאומית לאנרגיה

 נתאשר.
 כ״ו בניסן התשמ״ה (17 באפריל 1985)

ל ח ה ש ש  מ
 שר האנרגיה והתשתית

 (חמ 1272—3)

 4 ס״ח התשל״יז, עמ׳ »22.
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