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, ( ם במשק המדינה) (תיקון מס׳ נ ת י ם (הסדרים לשעת ח ת י  תקנות שעת ח
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—948! /
 אנו מתקינים תקנות שעת חירום אלה:

 1 בתקנה 5 לתקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה), התשימ״הי-
 21985 (להלן — התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) החל מן השכר לחודש יולי 1985 ישלמו המדינה או גוף ציבורי לכל מי
 שמקבל מהם שכר, וכן ישלם כל מעביד לעובדו, פיצוי מיוחד בהתאם לאמור
 בסעיף 2 (א) להסכם קיבוצי כללי בדבר תוספת היוקר לתקופת החירום שנחתם בין
 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 ישראל ביום 16 ביולי 1985״.

 ״סמכות להפחתת
 הפיצוי למקבלי

 שכר בגופים
 ציבוריים

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה

 תיקון תקנה 5

 ד,חל8ת תקנה י 2. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

 7. (א) על אף האמור בתקנות 5 ו־6 תהיה הרשות המוסמכת רשאית
 לקבוע כי לגבי מי שמקבל שכר מאת המדינה או מאת גוף ציבורי יהיה
 שיעור הפיצוי קטן ב:־3% משיעור הפיצוי שייקבע לפי תקנה 5 (ב).

 (ב) הוראות ׳הרשות המוסמכת כאמור !בתקנת משנה >א) תתול,
 !בשינויים המחוייבים, אף ׳לגבי תשלום קיצבה 1המשתלמת לאדם מאת
 קופת גמל לגבי תקופת עבודה בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר.

 (ג) הורתה הרשות המוסמכת כאמור בתקנת משנה (א), תחול,
 לגבי עובד של המדינה או• של גוף ציבורי׳ אחר המועסק מחוץ לישראל

 ושכרו משולם במטבע חוץ, במקום ההוראה כאמור הוראה זו:
 על אף האמור בתקנה 6, יהיה שיעור השכר לגבי אותו חלק
 של התקופה •הקובעת שבה חלה ההוראה, קטן ב־3% מן השכר

 שקיבל או היה זכאי׳ לקבל לפני כן.

 (ד) הרשות המוסמכת רשאית לתת הוראות בכל הנוגע לביצוע
 תקנה זו.״

 תיקון תקנה 2! . 3. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״(ג) נדחה לפי תקנת משינה (ב) המועד האמור בתקנת משנה (א) (1), תבוצע
 הקטנת מספרי והעובדים כמתחייב מהוראות תקנה 11 (א) עד (ג) ומהחלטות

 הממשלה כאמור בתקנה 11 (ד) לפי׳ נוהל הפיטורים הקבוע בדין או בהסכם א
 כמשמעותו בתקנה 2 (ד) הנוהג באותו גוף ציבורי״.

ג 4. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, בסופה ייבוא ״אלא אם כן התירה זאת הרשות  תיקיי תקני׳ ג

 המוסמכת בנסיבות מיוחדות.״

 ח׳ באב התשמ״ה (26 ביולי 1985)
 (חמ 1901—3)

 1 ע״ר התש״ח, תוס׳ 1, עמי 1.

 1794 קובץ התקנות 4845, י״א באב התשמ״ה, 29.7.1985



 תקנית המכס (תיקון מס׳ 2), התשמ״ה-1985

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30א, 70 ו־232 לפקודת המכס1
 אלה:

ת תיקון תקני, 12 ר ך ג ה  1. בתקנה 12 לתקנות המכס, התשכ״ו—1965 2 (להלן — התקנות העיקריות), ב
 ״מחסן למכירה ליוצאים מישראל״, אחרי ״בנמל תעופה״ יבוא ״או בנמל ים אילת״.

1 תיקון כותית ״ ם ,1 י א ״בגמ; ו ב ״ י ה פ ו ע ל ת מ נ ב י ״ ר ה  2. בכותרת הפרק התשיעי לתקנות העיקריות, א

ם תיקון תקנה 30א א ״גמ,1 י ן ב ״ י ( ה פ ו ע ־ ת ל מ י ״(לך^ן _ נ ר ח ׳ א ת ו י ר ק י ע ה  3. בתקנה 30א. לתקנות ,

 אשדוד (להלן בפרק זה — נמל ים)״,

 4. בתקנה 30ב(א) לתקנות העיקריות, בדישה, אחרי ״בנמל תעופה״ יבוא ״בנמל יס״. תיקו! תקנה 30ב

, תיקו! תקנה 30ו ״ ם  5. בתקנה 30ו(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״בנמלי תעופה״ יבוא ״בנמל י

 6. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות — תיקון תוספת
 שביעית

 (1) בחלק א׳ —

 (א) בסעיף 5, בטור גי, בסופו יבוא; ״ובנמל ים אילת״;

 (ב) בסופו יבוא:
 ״על אף האמור בחלק זה רשאי המנהל ליתן רשיון למחסן כללי אם
 הוכח להנחת דעתו כי הוקם באזור פיתוח, כמשמעותו בחוק לעידוד
 השקעות הון, התשי״ט—1959, אף אם הוא במרחק של 25 ק״מ מבית

 המכס.״
 (2) בחלק ג/ בדישה, אחרי ״ליוצאים מישראל״: ״ יבוא ״למעט מחסן המיועד

 לאספקה לכלי טיס בלבד:״.

י ע ד ו ק מ ח צ  כ׳ בתמוז התשמ״ה (9 ביולי 1985) י
) שר האוצר a n 25~3) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 3, עימ׳ 39.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 242; התשמ״ה, עמ׳ 462.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״) (תיקון), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—979! !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, תיקו! תקנה 4  1. בתקנה 4(א) לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״), התשמ״ה—1984 2
 במקום ״מ־80 אחוזים״ יבוא ״מ־70 אחוזים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בתמוז התשמ״ה (18 ביולי 1985). תחילה

י ע ד ו ק מ ח צ  ד׳ באב התשמ״ה (22 ביולי 1985) י
 שר האוצר (תמ 950—3)

 1 ס״ח התשל״ט, עמי 112; התשמ״ג, עמי 48.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 454״

 קובץ התקנות 4845, י״א באב התשמ״ה, 29.7.1985 1795



 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ ה-1985

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

ה 3 1. בתקנה 3(א) לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם—1980 2 נ ק ! ״זיז י  ת

 במקום ״80 אחוזים״ יבוא ״70 אחוזים״.

 תחילי. 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בתמוז התשמ״ה (18 ביולי 1985).

י ע ד ו ק מ ח צ  י״ד באב התשמ״ה (22 ביולי 1985) י
) שר האוצר 3 ־־ 9 5 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112; התשמ״ג, עמי 48.
; 1218מ התשמ״ח, עמי 457.  2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 81Z2; התשמ״ד, «

 תקנות לימוד חובה (תשלום היסל חינוך על יסודי בעד חייל בשירות קבע)
 (תיקון מסי 2), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 (ח) לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 11), התשל״ח—
, אני , ולפי סעיף 192 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 2  1978 ב

 מתקין תקנות אלה:

 תיקון השם 1. בשמן של תקנות, לימוד חובה (תשלום היטל חינוך על יסודי בעד חייל בשירות

י (להלן — התקנות העיקריות), המלים ״על־יסודי״ — יימחקו.  קבע), התשל״ט—1978 !

 תיקון תקנה 1 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, במקום ״0.6%״ יבוא ״1.6%״.

 תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2 (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״0.45%״ י בוא ״1.45%״.

 תיקון תקנה 3 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״0.6%״ יבוא ״1.6%״.

 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב :בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985).

ב צ ה ק ש  ג׳ באב התשמ״ה (21 ביולי 1985) מ
) שר העמדה והרווחה 3 ~ י 5 מ 7 ת < 

 1 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 128; התשמ״ה, עמ׳ 57; התשמ״ה, זמ׳ 164.
 2 סייח התשכ״ח, עמ׳ 108.

 3 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 60; התשמ״ה, עמ׳ 1207.

 1796 קובץ התקנות 4845, י״א באב התשמ״ה, 29.7.1985



 תקנות הגיסות הלאומי (אמהות)(תיקון מס׳ 6),
 התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי״ד—1954 2, במקום ״325,410 תיקון תקנה 6
 שקלים״ יבוא ״604,300 שקלים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985). תחילה

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשמ״ד, עמי 56.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 647; התשמ״ה, עמ׳ 1158 ועמי 1212.

 כ״א בתמוז התשמ״ה(10 ביולי 1985)
 >חמ 185-*)

 צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ו׳) (מס׳ 6),
 התשמ״ ה-985 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94(ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 י, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 החלפת לוח ו׳

 שקלים

2 יבוא:  1. במקום לוה ו׳ לחוק

 ״לוח ו׳

 מענק לידה
 (סעיף 94)

 מספר הילדים שנולדו

 תחילה

 1. ילד אחד 692,000

 2. שני ילדים שנולדו
 חיים בלידה אחת 1,042,800

 3. שלושה ילדים שנולדו
 חיים בלידה אחת 1,481,500״

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985).

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 כ״א בתמוז התשמ״ה (10 ביולי 1985)
 (ח מ 184—3)

 1 סייח התשכ״ח, עמי 108; התשמ״ה, עמי 56.
 2 ק״ת התשמ״ה, יעמ׳ 1212.

 קובץ התקנות 4845. י״א באב •התשמ״ה, 29.7.1985 1797



 תקנות הנגיסה לישראל (תיקון מס׳ 2), התשנד ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב—1952 אני מתקין
 תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1, בתקנה 1 לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד—1974 2 (להלן — התקנות העיקריות),

 בהגדרת ״אחראי על כלי הסעה״, במקום ״בכלי שיט — קברניטו ובכלי טיס — מפקדו״
.  יבוא ״בכלי שיט ובכלי טיס — קברניטו, בכל כלי הסעה אחר — נהגו; ״

 תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 (א) לתקנות העיקריות, אחרי ״לפי החוק״ יבוא, ״(להלן — בקשה)״.

 תיקון תקנה 5 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום תקנות משנה (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית בשכר, יגיש בקשה
 לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני); מעביד בישראל

 רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהוא רוצה להעסיק.

 (ב) המבקש להיכנס לישראל לשם ביקור או לכל מטרה אחרת המצריכה
 שהות קצרה בלבד בישראל, למעט למטרת עבודה, בשכר או שלא בשכר,

 יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר).״

 (2) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית שלא בשכר, יגיש בקשה
 לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/4 (מתנדב); מעביד בישראל רשאי

 להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהתנדב לעבוד אצלו.

 (ה) מעביד בישראל שהגיש בקשה עבור תושב חוץ כאמור בתקנות משנה
 (א) ו־(ד) יהיה אחראי ליציאתו של אותו תושב חוץ עם תום עבודתו אצלו.״

 תיקון תקני• 6 4. בתקנה 6 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) איש דת הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו
 בישראל לפי הזמנת מוסד דת, רשאי מוסד הדת להגיש עבורו בקשה לאשרה
 ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/3 (איש דת); ניתנו האשרה והרשיון יודיע

 המוסד ללשכה על כניסתו של איש הדת לישראל ויהיה אחראי ליציא ^
 מישראל עם תום תפקידו.״ ^

 (2) בתקנת משנה (ד), הס יפה המתחילה במלים ״וכן ילדו הבגיר״ — תימחק;

 (3) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:
 ״(ה) הרוצה לשהות בישראל על פי רשיון לישיבת ארעי, למטרה שאיננה
 נמנית על המטרות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ד), רשאי להגיש בקשה

 לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/5 (ארעי כללי).״

 1 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 254; התשי״ג, עמ׳ 3; התשכ״ג, ז!מי 52.
 2. ק״ת התשל׳׳ד, עמי 1517; התשמ״ה, עמי 983.

 1798 קובץ התקנות 4845, י״א באב התשמ״ה, 29.7.1985



 5. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות, יבוא:

 8. אשרה ורשיון עתנו על גבי מסמך נסיעה, בר־תוקף, אולם רשאי
 השר לתיתם גם במסמר נסיעה שתוקפו פקע או על גבי טופס שהשר

 יקבע לכך.״

 ״אופן מתן
 אשרה ורשיון

 במקום תקנות 10 ו־11 לתקנות העיקריות יבוא:

 10. (א) תוקפה של אשרת כניסה לישראל יפקע בכל אחת, מאלה:

 (1) עם תום המועד שנקבע באשרה כתקופת תוקפה:
 (2) עם השימוש בה לשם כניסה אחת לישראל, זולת אם
 נקבע באשרה שבתור תקופת תוקפה ניתן להשתמש בה
 למספר כניסות שיצויין באשרה או למספר בלתי מוגבל של

 כניסות;
 (3) עם פקיעת תוקפו של מסמר הנסיעה שבו ניתנה האשרה,
 זולת אם תוקפו של המסמר הוארך או אם השר קבע אחרת;
 (4) אם השר היתנה את תוקף האשרה בקיונלו של תנאי

 כלשהו והתנאי לא קויים;
 (5) אם נעשה במסמר הנסיעה שבו ניתנה האשרה תיקון

 או שינוי בידי מי שלא ׳תוסמך לכר.

 (ב) אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 או אשרת חוזר שניתן
 להשתמש בה למספר כניסות לישראל שצויין באשרה, או למספר בלתי
 מוגבל של כניסות, יפקע תוקפה, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם

 אם בעל האשרה עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

 11. (א) תוקפו של רשיון לישיבת מעבר, לישיבת, ביקור או לישיבת
 ארעי, יפקע בכל אחת מאלה:

 (1) עם תום המועד שנקבע ברשיון כתקופת תוקפו!
 (2) עם יציאתו של בעל הרשיון מישראל, זולת אם יש

 ברשותו אשחה בת־תוקף לכניסה נוספת לישראל;
 (3) עם פקיעת תוקפו של מסמר הנסיעה שבו ניתן הרשיון,
 זולת אם תוקפו של המסמר הוארר או אם השר קבע אחרת;
 (4) אם השר התנה את תוקף הרשיון בקיומו של תנאי

 כלשהו והתנאי לא קויים;
 (5) אם נעשה במסמר הנסיעה, שבו ניתן הרשיון תיקון או

 שינוי בידי מי שלא הוסמך לכד.

 (ב) תוקפו של רשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 יפקע, בנוסף לאמור
 בתקנת משנה (א), גם אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה

 מחוץ לישראל.

 (ג) תוקפו של רשיון לישיבת קבע יפקע בהתקיים הנסיבות
 האמורות בפסקאות (4) או (5) לתקנת משנה (א) וכן אם בעל הרשיון

 עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.״

 ״פקיעת תוקפי.
 של אשרה

 פקיעת תוקפו
 של רשיון ישיבה

 קובץ התקנות 4845, י״א באב התשמ״ה, 29.7.1985



 7. אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:

 11 א. לענין תקנות 10 ו־11, יראו אדם כמי שהשתקע במדינה מחוץ
 לישראל אם נתקיים בו אחד מאלה:

 (1) הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של שבע שנים לפחות
 ובאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 — שלוש שנימ

 לפחות;

 (2) הוא קיבל רשיון לישיבת קבע באותה מדינה;

 (3) ׳הוא קיבל את האזרחות של אותה מדינה בדרך של
 התאזרחות.

 ״השתקעות
 במדינה מחוץ

 לישראל

 תוספת
 תקנה 11א

 ביטול תקנה 4! 8. תקנה 14 לתקנות העיקריות — בטלה.

 9. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, 'במקום ״במסמך נסיעה בר־תוקף״ יבוא ״במסמך
 הנסיעה״.

 תיקה תקנה 15

 10. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) הרשימות לפי תקנת משנה (א) יכללו פרטים אלה:

 (1) שם;

 (2) מין ותאריך לידה;

 (3) אזרחות;

 (4) מספר מסמך הנסיעה, תאריך הוצאתו ותאריך תום תוקפו.״

 11. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״בין כלי הסעה
 המגיע״ יבוא ״בין הנוסעים בכלי הסעה שהגיע לישראל ובין כל אדם בישראל וכן בין

 הנוסעים של כלי הסעה שונים שהגיעו לישראל.״

 תיקון תקנה 6י1

 תיקון תקנה 17

 12. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, במקום ״או בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל״
 יבוא ״בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת

 הגבולות מתאים בנסיבות הענין.״

 תיקון תקנה 18

 13. תקנות 19 ו־20 לתקנות העיקריות — בטלות.

 14. בתקנה 22 לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״או במקום אחר״
 יבוא ״או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות, או לשוטר, מתאים בנסיבות

 העניך.

 ביטול תקנות
 19 ו־20

 תיקון תקנה 22
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