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, התשמ״ג-982ו ( ן (תיקו ( ו (הלי3י משטט)(הוראות מענ לן  תקנות רמת מו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רמת הגולן, התשמ״ב—11981 (להלן — החוק)
 ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 5 לתקנות רמת הגולן (הליכי משפט) (הוראות מעבר), התשמ״ב—
 21981, יבוא:

 5א. היד. הליך תלוי ועומד לפני תחילת החוק בלשכת ההוצאה לפועל
 שהוקמה לפי הצו, תמשיך בו לשכת ההוצאה לפועל שליד בית משפט

 השלום במסעדה.

 5ב. (א) היה הליך תלוי ועומד לפני תהילת החוק בבית משפם צבאי
 שכונן לפי צו בדבר הוראות בטחון, התש״ל•—1970, שהוציא מפקד כוחות
 צה״ל באיזור וימת הגולן, ידון בו בית משפט צבאי שכונן לפי תקנות
 ההגנה (שעת חירום), 1945 3 (להלן — בית משפט צבאי בישראל), והוא
 רשאי לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הצבאי שכונן כאמור.

 (ב) פסק דין שנתן בית משפט צבאי בישראל בהליך כאמור בסעיף
, דינו לכל דבר וענין, כדין פסק דין שניתן בהליך שהוא החל בו.״  קטן(א)

 ״המשכיות בהליכי
 מוצאה לפועל

 המשך הליכים
 בבית משפט

 צבאי

 הוספת תקנות
 5א ו־5ב

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ט״ ו בטבת התשמ״ב (10 בינואר 1982)

 1 ס״ח התשמ״ב, עט׳ 9.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 362.

 3 ע״ר 1945, תופ׳ 2, עמ׳ 855.

 תקנות רמת הגזלן(הודאות מעבר) (מס׳ 2), התשמ״ב—982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רמת הגולן, התשמ׳׳ב—11981 (להלן — החוק)
 ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. החלת המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה על שטח רמת הגולן אין בה כדי
 להשפיע על זכות או חיוב שהיו בתוקף באותו שטה ערב תחילת החוק או על עיצום
 בשל עבירה על דבר חקיקה שהוציא מפקד כוחות צה״ל באיזור רמת הגולן, והסמכות
 לדון בזכות, חיוב או עבירה כאמור תהא לבתי המשפט ולבתי הדין בישראל, לפי תהומי

 סמכותם.

 המשך תקפם של
 זכויות וחובות

 2. רשיון, היתר ומסמך כיוצא באלה, צו הגבלה, צו פיקוח מיוחד וצו סגירת שטחים,
 שניתן לפי דבר חקיקה שהוציא מפקד כוחות צה״ל באיזור רמת הגולן ועמד בתוקף ערב ׳

 תחילת החוק, יראו אותו מיום תהילת החוק כאילו ניתן לפי ההיקוק הישראלי המתאים
 לענין.

 3. (א) רישום התושבים שהתנהל לפי צו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (רמת
 הגולן) (מס׳ 160), התשכ״ט—1968 (להלן — צו המרשם) יהיה מתחילת החוק הלק מן

 המרשם לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965 2 (להלן — חוק המרשם).

 דשיוגות
 והיתרים —
 כאילו מכוח

 היקוקים

 מרשם תושבים
 ותעודת זהות

 1 סייח התשמ״ב, עמי 6.
 2 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 270.
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 (ב) תעודת זהות שניתנה לפי צו המרשם יראו אותה כתעודה שניתנה לפי חוק
 המרשם מיום תהילת החוק עד י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982).

יייי ח  4. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק. ת

ג ר ו ף ב ס ו  ט״ו בטבתהתשמ״ב (10 בינואר 1982) י
 שר הפנים

 צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 179 לפקודת מס הכנסה 1 (להלן — הפקודה), ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. שיעורי המקדמות החדשיות על פי סעיף 175 לפקודה שחייב בהם נישום שפקיד הגדלת שיעורי
ה המקדמות לנישום מ ד ק ל מ כ ל ך -  השומה אישר לו תקופת שומה מיוהדת לפי סעיף 7 לפקודה יוגדלו כ

 יווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:
 (1) אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 1978 ועד בכלל — 1200% ;

 (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1979 — 750% ;
 (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1980 — 350% ;
 (4) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1981— 100%.

 2. תחולתו של צו זה היא לענין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת תחילה
 המם 1982.

ר ד ו ם א ר י ר ו  י״ג בטבת התשמ״ב (8 בינואר 1982) י
) שר האוצר 3 ־ ־ 3 5 מ 0 ן ו ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120; ס״ה התשמ״א, עמ׳ 282.

 תקנות הביטוח הלאומי(עיכוב תשאם קיצבת ילדים) (תיקון),
 התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 139א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולב],
 התשכ״זז—1968 לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (עיכוב תשלום קיצבת ילדים), התשל״ט— תיקה תקנה 3
 21979, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) תקפן של תקנות אלה יפקע ביום כ״ה בשבט התשמ׳׳ב (18 בפברואר
 1982)״.

ן י ג ם ב ח נ  כ״ב בטבתהתשמ״ב (17 ביגואר 982¡) מ
) ראש הממשלה * ־ 7 9 ט 1 ת ) 

 1 ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 ג ס״ת התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1611.
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, התשמ״ב-1982 סה ת וחברי הכנ ס מ ר יושב־ ראש ה נ  החלטת ש

 בתוקף סמכותה לפ־ סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט—1949 !, מחליטה
 ועדת הכנסת לאמור:

 1. ליושב ראש הכנסת ישולם שכר יסוד של 14,130 שקלים לחודש.

 2. לחבר הכנסת ישולם שכר יסוד של 10,310 שקלים לחודש.

 3. ליושב ראש הכנסת ולחברי הכנסת תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים
 הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

 4. (א) בסעיף זה —
 ״השכר הממוצע״• — כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

;  התשכ״ח—1968 2
 ״השכר הכולל״ — שכר היסוד בצירוף תוספת יוקר.

 (ב) עלה השכר הממוצע ב־1 באפריל של שנה פלונית על שיעורו ב־1 באפריל
 1981, יוגדל מאותו מועד שכר היסוד של יושב ראש הכנסת ושל חברי הכנסת כך ששכרם
 הכולל יעלה על השכר הממוצע באותו מועד לפי היחס שבו עלה עליו בחודש אפריל 1981.

 (ג) הס::־מים המוגדלים לפי סעיף זה יעוגלו ל־10 השקלים הקרובים.

 (ד) יוד־״ ראש ועדת הכנסת של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר
.  היסוד כפי שהוגדלו לפי סעיף קטן(ב)

 5. יושב ראש הכנסת שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים זכאי לדירת שרד.

 6. החלטת ועדת הכנסת בענין שכר יושב ראש הכנסת וחברי הכנסת מיום י״ז באב
 התש״ם (30 ביולי 1980) 3 — בטלה.

 7. תחילתה של החלטה זו מיום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

 שבר יושב ראש
 הגגפוז

 שכר
 חבר הכנסת

 תוספת יוקר

 הצמדה לשכר
 הממוצע

 דירת שרד
 ליושב ראש

 הכנסת
 ביטול

 תחילה

י נ ב ן ל ת י  א
 יושב ראש ועדת הכנסת

 י׳ בטבת התשמ״ב (5 בינואר 1982)
 (וומ 226—3)

 1 ס״ח התש״ט, עמ׳ 41; התשל״ה, עמי 210.
 2 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 3 ק״ת התש״ם, עמי 2325.

 החלטת שכד שרים וסגני שדים, התשמ״ב—982ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 37 לחוק־יםוד: הממשלה יי, מחליטה ועדת הכספים של
 הכנסת לאמור:

 1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 14,130 שקלים לחודש.

 2. לשר ישולם שכר יסוד של 11,580 שקלים לחודש.

 3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 10,310 שקלים לחודש.

 שכר
 ראש הממשלה

 שכר סגני
 שרים

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.
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 תוספת יוקר

 ה*מדה לשכר
 הממוצע

 מעון
 לראש הממשלה

 דירת שרד
 ושכירת דירה

 אישפוז ושירותים
 רפואיינ!

 דמי כלכלה

 ביטול

 תחילה

 4. לראש הממשלה, לשר ולסגן שר תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים
 הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

 5. (א) בסעיף זה —
 ״השכר הממוצע״ — כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

;  התשכ״ח—1968 2
 ״השכר הכולל״ — שכר היסוד בצירוף תוספת יוקר.

 (ב) עלה השכר הממוצע ב־1 באפריל של שנה פלונית על שיעורו ב־1 באפריל
 1981, יוגדל מאותו מועד שכר היסוד של ראש הממשלה, שר וסגן שר כך ששכרם הכולל

 יעלה על השכר הממוצע באותו מועד לפי היחס שבו עלה עליו בחודש אפריל 1981.

 (ג) הסכומים המוגדלים לפי סעיף זה יעוגלו ל־10 השקלים הקרובים.

 (ד) יושב ראש ועדת הכספים שלי הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי
.  שכר היסוד כפי שהוגדלו לפי סעיף קטן(ב)

 6. המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים; מעונו של ראש הממשלה
 בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה.

 7. (א) שר החוץ זכאי לדירת שרד בירושלים; שר אחר שמקום מגוריו אינו בירושלים
 זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים.

 (ב) שר שמרכז משרדו בתל־אביב־יפו ומקום מגוריו מרוחק משם יותר מארבעים
 קילומטרים זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת דירה במקום שאינו מרוחק כאמור.

 8. המדינה תכסה את ההוצאות של אישפוז ושירותים רפואיים למעט ריפוי שיניים,
 שראש הממשלה, שר, סגן שר, בני זוגם וילדיהם עד גיל 18 זקוקים להם, ובלבד שכיסוי
 ההוצאות כאמור שהוצאו בחוץ לארץ יהיה טעון אישור של יחידה רפואית ששד הבריאות

 הסמיך לכך.

 9. (א) לשר ולסגן שר ישולם סכום 1,400 שקלים לחודש לכיסוי הוצאות כלכלה.

 (ב) הסכום האמור צמוד למדד המהירים לצרכן ויותאם — ביחס לעליית המדד
 לעומת שיעורו לחודש אפריל 1981 — כל אימת שחל שינוי בתוספת היוקר המשתלמת

 לעובדי המדינה.

 (ג) הסכומים המוגדלים לפי סעיף זה יעוגלו לשקל הקרוב.

— בטלה.  10. החלטת שכר שדים וסגני שרים, התשמ״א—31981

 11. שר שערב תחילתה של החלטת שכר שרים וסגני שרים, התשל״ח—1978 י, תתגורר
 )בדירת שרד, רשאי להמשיך ולהתגורר בה כל עוד הוא מכהן כשר.

 12. תחילתו של סעיף 7(ב) ביום א׳ באב התשמ״א (1 באוגוסט 1981); תחילתן של
 יתר הוראות החלטה זו ביום כ״ ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

ר י נ ץ ה ל ו מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 כ״ז בכסלו התשמ״ב (23 בדצמבר 1981)
 (חמ 646—3)

 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1447.
 4 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1902.
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ת על השנון לקוחות) יות אחרו יבו  צו הבנקאות (ערבויות והתחי
, התשמ״ג-1982 ( ן  (תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941 •נ, לאחר התייעצות עם
 הועדה, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות),
 התשל״ה—1975 2 (להלן — הצו העיקרי) —

 (1) בפסקה (ה), ברישה, אחרי ״בשל התשלום״ יבוא ״וכן עסקה עתידית״;

 (2) במקום פסקה (ה)(4) יבוא:

 ״(4) ערבות לפרעון איגרות חוב או שטרי חוב שהנפיק תאגיד חוץ שהוא
 חברה בת של המוסד הבנקאי, ובלבד שתמורת מכירתם הופקדה במוסד

 הבנקאי עד למועד פרעונם של איגרות החוב או שטרי החוב״;

 (3) י אחרי פסקה (ה) יבוא:

 ״(ה1) ״עסקה עתידית״ — התחייבות תלויה לבצע בעתיד עסקה של מכירה
 או קניה של מטבע חוץ תמורת מטבע ישראלי, של מטבע חוץ תמורת מטבע
 חוץ מסוג אחר, או של טובין תמורת מטבע ישראלי או מטבע חוץ, למעט —
 (1) עסקה שהצד הנגדי לה הוא מוסד בנקאי בישראל או בנק מחוץ

 לישראל;

 (2) עסקה שבה מוסד בנקאי קונה טובין לשימוש בעסקיו או מוכר
 טובין שהיו בשימושו״;

 (4) בפסקה (ו)(2), במקום ״אך למעט רווחים שנצטברו בחברות הבת ובחברות
 המסונפות, כל עוד הבנק לא קיבל אותם״ יבוא ״בניכוי סכום השקעותיו בתאגידים
 בשליטתו שהם מוסדות בנקאיים בישראל או בנקים מחוץ לישראל המורשים

 להתחייב על חשבון לקוחותיהם, בשיעורים ובתנאים שקבע המפקח״;

 (5) אחרי פסקה (ו)(2) יבוא:
 ״(2א) 70% מסכום הרווחים שנצטברו, לפי דו״ח כספי רבעוני, מתאריך
 המאזן המבוקר האחרון או בניכוי מלוא ההפסדים שנצברו באותה תקופה״.

 תיקון סעיף 1

 החלפת סעיד 2 2. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:

 ״תחילי־ 2. צו זה חל על כל ההתחייבויות על חשבון לקוחות של מוסד בנקאי,
 הן במטבע ישראלי והן במטבע חוץ, מהסוגים המנויים בפסקאות (1)
 עד (5) לסעיף 14א(א) לפקודה, אם המוסד הבנקאי נתחייב בהן בישראל

 או מחוצה לה.״ (

 תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לצו העיקרי —

 (1) במקום פסקה (1)(ד) יבוא:
 ״(ד) עסקה עתידית עם לקוח, אלא אם קיימת עסקה עתידית הפוכה עם

 אותו לקוח שתקוזז כנגד העסקה הראשונה במועד פרעונה״;

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1, עמ׳ 69; ס״ח התשמ״א, עמ׳ 241.
 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 2496; התשל״ח, עמ׳ 305.
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 (2) בפסקה (2)>א), במקום ״כל עוד השליטה בסחורות לא נמסרה לקונה״
 יבוא ״עד שיגיעו לידי המוסד הבנקאי, או כתבו, התעודות הדרושות כדי שחבותו

 של המוסד הבנקאי תהיה מוחלטת״;

 (3) בפסקה (2)(ב), במקום ״לחברת בת״ יבוא ״להתחייבויותיה של חברה בת״;

 (4) אחרי פסקה (2) (ב) יבוא:
 ״(ג) ערבות לפרעון איגרות חוב או שטרי חוב שהנפיק תאגיד חוץ שהוא
 חברה בת של המוסד הבנקאי ותמורת מכירתם הופקדה בבנק מחוץ לישראל
 שהוא חברה בת של המוסד הבנקאי עד למועד פרעונם של איגרות החוב

 או שטרי החוב.״;

 (5) במקום פסקה (3) (ב) יבוא:

 ״(ב) ערבות לרישום משכנתה שנתנה לתקופה מרבית של שלוש שנים
 מיום הוצאתה או מיום שהוצאה ערבות קודמת באותו ענין, לפי המוקדם

 שביניהם.״;

 (6) במקום פסקה (5)(א) יבוא:

 ״(א) ערבות, כתב שיפוי או התחייבות אחרת לנותן אשראי או למי שנעשה
 ערב למילוי התחייבותו של מקבל האשראי.״;

 (ד) אחרי פסקה (5) (ג) יבוא:

 ״(ד) אם קיימת עסקה עתידית עם לקוח שתקוזז במועד פרעונה כנגד
 עסקה עתידית הפוכה עם אותו לקוח — הסכום שחייב הלקוח לאחר הקיזוז.״

 4. בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום פסקה (ב) יבוא: תיק!! סעיף 4
 ״(ב) התחייבות במטבע חוץ תתורגם למטבע ישראלי, לצורר החישוב, לפי השער

 היציג שפרסם בנק ישראל ליום החישוב.״

 5. בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום פסקאות (ב) ו־(ג) יבוא: תיקון סעיף 5

 ״(ב) לגבי ערבות או כתב שיפוי של מוסד שצו זה חל עליו, שניתן להיפרע מהם
 לאחר תשלום ההתחייבות;

 (ג) לגבי ערבות או כתב שיפוי של המדינה או של הסוכנות היהודית לארץ־
 ישראל שניתן להיפרע מהם לאחר תשלום ההתחייבות;״

 6. בסעיף 7 לצו העיקרי — תיקון סעיף 7

 ן (1) בסעיף קטן (א), במקום ״300 אחוזים״ יבוא ״400 אחוזים״;

 ״ (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״60 אחוזים״ יבוא ״80 אחוזים״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״100 אחוזים״ יבוא ״150 אחוזים״.

 7. בסעיף 8 לצו העיקרי — תיקון סעיף 1

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״150 אחוזים״ יבוא ״200 אחוזים״;
 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״40 אחוזים״ יבוא ״55 אחוזים״;

, במקום ״25 אחוזים״ יבוא ״50 אחתים״. ( ג )  (3) בסעיף קטן

 קובץ התקנות 4308, כ״ב בטבת התשמ״ב, 17.1.1982



 8. בסעיף 9 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) מוסד בנקאי רשאי לדווח על התחייבויותיו וערבויותיו ליום האחרון של
 חודש או על בסיס יומי לפי בחירתו, ובלבד ששינוי באופן הדיווח לא ייעשה לפני

 תום שלושה חדשים מיום השינוי הקודם.״

 9. (א) עלתה, ביום תחילת צו זה, היתרה המשוקללת של ההתחייבויות על חשבון
 לקוחות של מוסד בנקאי, לאחד ניכויים, על הסכום המרבי האמור בסעיף 7 לצו העיקרי,

 יווסף ההפרש לסכום המרבי האמור, כהפרש מוכר.

 (ב) עלתה, ביום תחילת צו זה, יתרת הערבויות להבטחת אשראי של מוסד בנקאי,
 לאחר ניכויים, על הסכום המרבי האמור בסעיף 8 לצו העיקרי, יווסף ההפרש לסכום המרבי

 האמור, כהפרש מוכר.

 (ג) ההפרש המוכר יוקטן לאפס ב־12 שיעורים שווים ביום הראשון של כל חודש,
 החל ב־1 במרס 1982.

 10. תהילתו של צו זה ביום ז׳ בשבט התשמ״ב (31 בינואר 1982).

 תיקון סעיף 9

 הוראות מעבר

 תחילה

ם ל ב ו ד נ ה מ ש  מ
 משנה לנגיד בנק ישראל

 ג׳ בטבת התשמ״ב (29 בדצמבר 1981)
 (תמ 1532—3)

 חוק עזר למסילות הברזל (תנאי נסיעה ואחריות למטען)(תיקון),
 החשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
 1972 אני מתקין חוק עזר זה:

 תיקון סעיף 9 1. בסעיף 9 לחוק עזר למסילות הברזל (תנאי נסיעה ואחריות למטען), התש״ל—

:21970 

 (1) במקום ״חמישים לירות״ יבוא ״100 שקלים״;

 (2) אחרי פסקה (6) יבוא:
 ״(7) מעמיד רכב במגרש חניה הנמצא בשטח מסילות הברזל באופן המפריע
 לשימוש שאר המשתמשים במגרש או בניגוד להוראות פקיד מסילות

 הברזל.״

״ 2. בסעיף 11(א), במקום ״לירה אחת״ יבוא ״0.50 שקל״. ף י ע  תיקיו ס

י ר י ר פ י צ ב  צ
 המנהל הכללי של מסילות הברזל

 נתאשר.
 ח׳ בטבת התשמ״ב (3 בינואר 1982)

 (חמ 546—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ׳ 485.
 2 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1753¡ התשל״ט, עמי 192.
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