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1 9 8 6 - ו ״ מ ש ח  תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), ה

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

 1. אחרי תקנה 34 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשכ״ט—1969 2 (להלן —
 התקנות העיקריות), יבוא:

 1 ס״ה התשנ״ט, עמי 70¡ התשמ״ה, עמי 208.
ת התשכ״ט, עמ׳ 2088¡ התשמ״ג, עמי 1886. ״  2 ק

נ  הופפו
1 ׳  סימן ה
 לפרק א׳

ת 4913, ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו, 13.3.1986 625 ו  קובץ התקנ



 ״הימן ה׳1: כלצוז לדן יחיד

 בקשה 34א. (א) בקשת בעל דין שתמנענה תידון לפני השופט כדן יחיד,

י תהיה בכתב ומנומקת: הבקשה תוגש בעת הגשת התובענה או כתב י ח י ז י  י

 ההגנה או במועד אחר, אך לפני שנקבע מותב בית הדין.

 (ב) השופט רשאי לדחות את הבקשה על אתר או לצוות שהעת־
 קים ממנה יומצאו לבעלי הדין האחרים; מי שקיבל העתק בקשה
 כאמור רשאי להגיש תשובה מנומקת בכתב, תוך שבעה ימים או תוך
 מועד אחר שקבע השופט בצו כאמור; השופט רשאי להחליט בבקשה

 על יסוד הטענות שבכתב בלבד״.

6 2. האמור בתקנה 64 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא: 4 ה נ ק ן ת  תיקו

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), המועד להגשת ערעור על פסק דין של
 בית דין אזורי, לפי סעיפים 64א, 127 לד או 200א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשכ׳יח—3.1968, הוא שלושים ימים מהיום שבו ניתנה הרשות לערער,
 אם ניתנה בפני המערער, או שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה

 הנותנת רשות לערער, אם ניתנה שלא בפניו.״

6 3. האמור בתקנה 65 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא: 5 , י נ ק ת ן ו ק י  ת

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בקשה. לערער על פסק דינו של בית
 דין אזורי בענינים כאמור בתקנה 64(ב), תוגש תוך שלושים ימים מיום שניתן

 פסק הדין, אם ניתן בפני המבקש, או מיום שהומצא לו, אם ניתן שלא בפניו.״

ם י ס  ל׳ בשבט התשמ״ו(9 בפברואר 1986) מ שה נ
 (חמ 730—3) שר המשפטים

 3 ס״ח התשכ״ח, עמי 108; התשמ״יה, עמי 209.

 צו מס הבולים על מסמכים (תוספת בי) (תיקון),

 התשמ׳׳ו- 986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א—11961
,  (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי חוק יסוד: משק המדינה2

 אני מצווה לאמור:

ספת ב׳ 1. בסעיף 2 לתוספת ב׳ לחוק, אחרי פסקה (כב) יבוא: ן תו קו  תי

 ״(כג) הסכם לקבלת הלוואה לרכישת דירה בידי זכאי של משרד הבינוי והשיכון
 שהוא הסר דירה או בעל דירה במצוקה, ועל פי אישור זכאות של המשרד האמור.״

 תחילי׳ 2. תהילתו של צו זה ביום כ״ח באדיר א׳ התשמ״ו (9 במרס 1986).

י ע ד ו ק מ ח צ  ז׳ באדר א׳ התשמ״ו (16 בפברואר 1986) י
 >ח« 1107—3) שר האוצר

«0׳ 2«׳. .  1 ס״ת התשכ׳׳א, *«׳ 64¡ ק״ת התשמ״ה,
 2 ם״ח התשל״ה, עמי 206.
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ות נוס הכנסה (שוד השימוש 3313) (הודאת שעה מס׳ נ),  תקנ
1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(2)(ב) ו־243 לפקודת מט הכנסה י, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ראת שעה  1. על אף האמור בתקנה 3(א) לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש״ס— הו
 21980 (להלן — התקנות העיקריות), במקום סכומי העלויות הקבועות והעלויות המשתנות
 שבתוספות א׳ ו־ב׳ לתקנות העיקריות, יהיה שווי השימוש ברכב, בשקלים חדשים, לכל

 אחד מהחדשים ינואר עד מרס 1986 כלהלן:
ג הרכב >סמ״ק) פרטי ׳מםחרי אספקה ושירות  סו

 עד 1000.99 170 100 50
60 110 190 1300.99—1001 
80 140 260 1600.99—1301 
90 160 300 1800.99—1601 

110 210 380 2000.99—1801 
150 280 510 3000.99—2001 
 3001 ומעלה 690 370 200

י ע ד ו ק מ ח צ  ט״ז באדר א׳ התשמ״ו(25 בפברואר 1986) י
 >חמ. 999—0 שר האוצר

 1 דיני מדינת. ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״וו התשמ״ה, עמי 43.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1931; התשמ״ה, עמי 1770; התשמ״ו, עמי 230.

 צו מס הכנסה (נסור ממס על ריבית לאיגרות מדינת ישראל),
 התשמ״1986-1

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(2) לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מצווה לאמור:

מ ו ר ד ג  1. בצו זה ־־־ ה

 ״איגרות מדינת ישראל״ — איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד לפרטיים — 6%
 מינימום) בערך נקוב של 10,000 דולר לפחות, ובשווי נקוב כולל של 100,000,000
 דולר — המיועדים למכירה לפרטיים ולתכניות פנסיה באמצעות דיוולופמגס קורפוריישן

 פור ישראל.

 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה.

ר ממ8  2. הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות מדינת ישראל לתושב חוץ תהיה פטורה ממם. 9«ו

 י״ד באדר א׳ התשמ״ו(23 בפברואר 1986)
 (חמ 431—31)

פה הדש 6, עמי 120. ו  1 דיני מדינת ישראל, נ

י ע ד ק מ ו ח צ  י
 שר האוצר

׳ התשמ״ו, 13.3.1986 627 ר ג ד א ת 4913, ב׳ נ ו  קובץ התקנ



י מנוסחים שאינם !באים לתשלום ג  תקנות הגיסות הלאומי(סו
ז 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  בעד ילד ראשון), ה

 בתוקף סמכותי לטי סעיפים 117 (ב) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ׳׳ת•—11968 (להלן — החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. סעיפים 119 עד 121 לחוק לא יחולו על חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי המועסק
 במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ או המושב השיתופי, אם התכנסה, לפיה משולמות
 כקדמות דמי ביטוח בעד בני זוג שהם חברים באותו קיבוץ או מושב שיתופי, עולה על

 סכום השווה ל־118% מהשכר הממוצע.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986).

ם ת ל ו ח  אי ת
 של סעיפים
 119 עד 121

 תחילה

 מ ש ה, קצב,
 שר העבודה והרווחה

 ט׳ באדר א׳ ה תשכרו (18 בפברואר 1986)
 (חמ 1956-יי3)

 1 ס״ת התשכ״ח, עמ׳ 108¡ התשמ״ז, ער׳ 15.

 תקנות הכיסוח הלאומי (ניכויים לסובת ארגון נכים),

-986ן ו י  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89א, 195 ו־242 לחוק הביטוח!הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—11968 (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. (א) הסכום המרבי׳ הניתן לניכוי מקיצבה של נכה עבודה ומקיצבת אלמן או
 אלמנה לפי פרק ג׳ לחוק הוא הסכום היסודי כשהוא מעוגל כך שסכום שהוא; פחות מ־50

 אגורות לא, יובא, בחשבון וסכום שבין 50 ל ־99 אגורות ייחשב כשקל חדש.

־ צירופם שלי שגי אלה:  (ב) בתקנה זו, ״הסכום היסודי״ -
 (1) דמי חברות, לטובת, ארגון הנכים — 50 אגורות לחודש;

 (2) תשלום לקרן לעזרה הדדית של ארגון הנכים — 25 אגורות לחודש.

מת מעבודה, בהתאם לאמור בסעיפים 68ב או 68ג  2. (א) הוגדלו סכומי קיצבאות, נ
 לחוק, יוגדל הסכום היסודי ממועד ההגדלה, בשיעור שבו הוגדלו הקיצבאות האמורות.

 3. תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ״ד—1984 2 — בטלות.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986).

 הסכום המרבי
י כו י  לנ

ן הסכום  עדכו
די סו  הי

ל  ביטו

לה  תחי

ב צ  מ ש ה ק
 שר העבודה, והרווחה

 י״ד באדר א׳ התשמ״ו (23 בפברואר 1986)
 (חמ 541—3)

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשמ׳׳ו, עמ׳ 68.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1663.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (יציבות מחירים

ז 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ) (תיקון), ה ן א מ ־ י ת ב  ב

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 (א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (׳הוראת
 שעה), התשמ״ו—1985 י, אנו מצווים לאמור:

! העיף קו  1« בסעיף 1 לצו יציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (יציבות מחירי• ם תי
, בהגדרות ״החוברת״ ו״הרשימה״, במקום ״לשנת 1985/86״  בבתי־מלון), התשמ״ו—1985 2
 יבוא ״לשנת 1986/87״, ובהגדרת ״השער הקובע״, במקום ״1231 שקלים״ יבוא ״1.35

 שקל חדש״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר א־ התשמ״ו (3 במרס 1986). תחילה

 ט״ו באדר א׳ התשמ״ו (24 בפברואר 1986)
 (חמ 1914—3)

י א ב ר ה ם ש ר י ר ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר התיירות

י ח התשמ״ו, עמ׳ 2,  1 ס
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 149.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 לחלב ומוצריו) (תיקון), התשמ״ו-־1986

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 י, אנו מצווים לאמור:

 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לחלב
 ומוצריו), התשמ״ו—1986 2, בפרק חלב ומשקאות חלב —

 (1) במקום ארבעת הפרטים הראשונים יבוא:
 ״חלב מפוסטר (3% שומן) שקית: י |- ליטר 0.29 0.36
 חלב: מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 0.50 0.63
 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 0.48 0,61

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 0.27 0.34״

 (2) במקום הפרט חלב הומוגני והאמור לצדו יבוא:
 ״חלב הומוגני קרטון 1 ליטר 0,60 0.76״

 2. תחילתו של צו זה ביום י׳ באדר א׳ התשמ״ו (19 בפברואר 1986). תחילה

 ט׳ באדר א׳ התשמ״ו(18 בפברואר 1986)
 (חנ? 1914—3)

ח מ ק י ן ה נ י ר י א ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר החקלאות

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
׳ 473.  2 ק״ת התשמ״ו, עב

629 6Ü13.3.19 ,ת ב׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ו ו נ  , 4913קובץ התק



 צו יציבות מחירים במצדכיה ובשירזתיוז (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 לחלב ומוצריו גאילת) (מס׳ נ) (תיקון), התשמ״ו-6&19

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 !:הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 והעיף 15(א) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים

 והנחות ממסים), התשמ״ה•—1985 י, אנו מצוויט לאמור:

י מחיר הלב 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לחלב מ י » 

, בפרק הלב ומשקאות חלב —  ומוצריו באילת) (מם׳ 2), התשמ׳׳ו—1986 8
 (1) במקום ארבעת הפרטים הראשונים יבוא:

 ״חלב מפוסטר (3% שומן) שקית h ליטר 0.29 0.3.1
 חלב: מפוסטר (3%. שומן) שיקית • 1 לימד 0.50 0.54
 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 0.48 0.52¡

 חלב מפוסטר (דלי שומן 1%) שקית i ליטר 0.27 0.29״

 (2) במקום הפרט חלב הומוגני והאמור לצדו יבוא:

 ״חלב הומוגני קרטון 1 ליטר 0.60 0.65״

 2. תחילתו של צו זה ביום י׳ באדר א׳ התשמ״ו (19 בפברואר 1986).

 מ׳ באדר א׳ התשמ״ו׳(18 בפברואר 1986)
 (זזמ 19.16—3)

ן י ק מ ח ה נ י ר י א ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר החקלאות

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ט״ח זותשמ״ה, עמי 204.
׳ 476. פ , ע ו ״ מ ש ת  3 ק״ת ה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי

 בעד שיחתים לתלמידים nnmm נוער ובבתי ס8ר שדה),

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 (א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו--1985 י, אנו מצווימ לאמור:

 1. המחיר המרבי, בשקלים חדשים, בעד שירותים לתלמידים באכסניות נוער ובבתי־
 ספר שדה יהיה:

 יום הדרכ׳ד, בודד 52,64
 יום הדרכה בסמינר 3.12
 יוט כלכלה 9.83
 י לינה 4.79
 ארוחת ביניים 0.80

 ט״ו באדר א׳ התשמ״ו (24 בפברואר 1986)
 (זזמ 1914—3)

י ע ד ו ק מ ח צ ן י ו ב ק נ ח צ  י
 שר החינוך והתרבות שר האוצר

 1 פ״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

13.3.1986 , ו ׳ התשמ״ ר ג ד א ת 4913, 1:' ג ו נ ק ת ץ ה נ ו  630 ק



 צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות)
ן 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (הוראת שעה), ה

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

 1. על אף האמור בצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), הוראת שעו,
 התשל״ה—1975 2 (להלן — הצו העיקרי), מוסד בנקאי כהגדרתו בצו העיקרי (להלן —
 מוסד בנקאי), רשאי לבקש כי לגבי התקופה המתחילה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 ביגואר
 1986) ומסתיימת ביום כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986) (להלן — התקופה הקובעת),
 יחולו עליו ההוראות הקבועות בצו זה במקום ההוראות הקבועות לאותם עניינים בצו
 העיקרי; אולם המפקח רשאי להורות למוסד בנקאי כי יחולו עליו הוראות הצו העיקרי

 בלבד, לתקופה שיקבע; בהודעתו יפרט המפקח את נימוקיו.

 2. האמור בסעיף 1 מותנה בכך כי המוסד הבנקאי המבקש כי הוראות צו זה יחולו
 עליו, יודיע במועד הגשת הבקשה, כי הוא מתחייב לדווח למפקח, דיווח רבעוני מותאם
 במתכונת הדו״ח הכספי החצי שנתי וזאת לא יאוחר מהדו״ח ליום כ״ו באלול התשמ״ו

 (30 בספטמבר 1986).

 3. בצו זה — הגייי׳ יייו

 ״הון״ — ההון של המוסד הבנקאי לתאריך המאזן השנתי המבוקר ליום ז׳ בטבת התשמ״ה
 (31 בדצמבר 1984) או ליום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985) (להלן — היום

 הקובע), כהגדרתו בצו העיקרי (להלן — ההון הבסיסי),

 בתוספת —

 (1) הסכום הנומינלי של הון המניות הנפרע וקרנות הנובעות מפרמיה ששולמה
 בעת הנפקת המניות מעל לערכן הנקוב, אם ההנפקות בוצעו אחרי היום הקובע;

 (2) סכום שטרי ההון שהוצאו לאחר היום הקובע, כהגדרתם בצו העיקרי ובתנאים
 הקבועים בו, בסכומים נומינליים ליום הוצאתם; שטרי הון הנקובים במטבע חוץ
 או הצמודים לו יחושבו לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום האחרון לחודש

 הוצאתם;

 ובניכוי —

 (3) סכום השקעות המוסד הבנקאי בתאגידים בשליטתו בתנאים הקבועים בסעיף
 1(ו)(4) לצו העיקרי, שבוצעו אחרי היום הקובע; אם בוצעה ההשקעה במטבע
 חוץ, יתורגם סכום ההשקעה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום האחרון

 של החודש שבו בוצעה ההשקעה.

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

 1 עייר 1941, תום׳ 1, עמי 85; ם״ה התשמ״א, עמי [24.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 2497; התשמ״ג, עמי 701; התשמ״ה, ע«׳ 1556.

ת ל ו ח ת אי ל נ  ת
 הוראת השעה
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ת 4. ההגבלות הקבועות בסעיפים 7 ו־8 לצו העיקרי יחושבו לפי ההון של המוסד י ג ג  ה

ת , , ו י בו י  ההתחי

 הבנקאי ביום האחרון של החודש שקדם ליום חישוב ההתחייבויות, כשהוא מותאם 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 שבו חל היום הקובע;

 (2) מרכיבי ההון המפורטים בסעיף 3(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.

״ 5. תהילתו של צו זה ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986). ל י ח  ה

 כ״ג בשבט התשמ״ו(2 בפברואר 1986) מ ש ה מ נ ד ל ב ו ם
 נגיד בנק ישראל

 הודאות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 6), התשמ׳׳1986-1

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 ג
,  הממשלה, לפי סעיף 33 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו—1985 2

 אני מורה לאמור:

ף 6 1. בסעיף 6(1) להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—31971 (להלן — י ן « קו  תי

 ההוראות העיקריות), במקום ״60%״ יבוא ״55%״.

2 2. בסעיף 9ב(ב) להוראות העיקריות, במקום ״12%״ יבוא ״%!״.  "״זיז 0ז!י>׳ 9

 תהייה 3. תחילתן של הוראות אלה ביום ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו (13 במרס 1986).

ם ו ד ל ב ה מ נ ש  כ״ט באדר א׳ התשמ״ו(10 במרס 1986) מ
ד בנק ישראל (3~10 י ג נ f > m 

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.
 2 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 15 ועמי 128.

 3 ק״ת התשל״א, עמי 690¡ התשמ״ה, עמי 1791; התשמ״ו, עמי 438.
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