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ו 986- ו ׳ , התשמ׳ ק) ת לחו פ ס ו ת  צו העבירות המינהליות (שמוי ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו—1986 1 (להלן —
 החוק), בהסכמת שר העבודה והרווחה לעגין סעיף 1(1), והשר לעניני דתות לענין

 סעיף 1(2), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לחוק —
 (1) לפני ״חוק איסור אפיית לילה, התשי״א—1951״ יבוא ״פקודת האגודות

;  השיתופיות״ 2
 (2) אחרי ״פקודת המכס״ יבוא ״חוק למניעת הונאה בתפילין וכמזוזות, התשל״ה

 — 974!״ >;.

ם י ס ה ג ש  מ
 שר המשפטים

 ל׳ באדר א׳ התשמ״ו (11 במרס 1986)
 (ח« 1922—3)

 1 סייח התשמ״ו, עמ׳ 31.
 2 הוקי א״י, כרך אי, עמי 360.

 3 ס״ח התשל״ה, עמי 15.

 המופת לתוספת

 צו מס הכנסה (פסוד ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ)

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (מס׳ 10) (תיקון מס׳ 9), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (4) לפקודת מס הכנסה / ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, לפי חוק יסוד: משק המדינה אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״ההלוואה״ — הלוואה בסכום עד 30 מיליון דולר של ארצות הברית
 שמקבלת חברת תדיראן בע״מ (להלן — הלווה) מ־ Bankers Trust בניו־יורק,

 ארצות הברית (להלן — המלווה), בשיעור ריבית של ״ליבור״ + 1.35%.

 2. הכנסה מריבית שמשלמת הלווה למלווה על ההלוואה תהא פטורה ממס.

י ע ד ו ק מ ח  י צ
 שר האוצר

 כ״ג באדר א׳ התשמ״ו (4 במרס 1986)
 (חנן 1895—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ה, עמי 43.
 2 ס״ה התשל״ה, עמי 206; י״פ התשל״ו, עמי 54.

1986-  תקנות רישוי עסקים (אחסנת נמס) (תיקון), התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
, אני מתקין תקנות  התש״ל—1970 וסעיף 11א לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח—1968 2

 אלה:

, יבוא: ת 1. אחרי תקנה 55 לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל״ז—1976 3 פ ם ו  ה

 תקנה 55א ,
 ״סטיות מרחקים 55א. מפקח ראשי רשאי לאשר מרחקים ותנאים שונים מהאמור בפרק

ת זה, אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת לדעתו.״ ל י ב י ק  ו

 כ״ד באדר א׳ התשמ״ו (5 במרס 1986) מ ש!ה קצב:
 >תמ 3-1326) ~ שר העבודה והרווחה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 16, עמי 337.
 2 0״ח התשכ׳״ח, עמי 204; התשל״ד, עמי 100.
 3 ק״ת התשל״ז, עמי 126; התשמ״א, עמ׳ ׳411.
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 צו הביטוח הלאומי (שינוי תקומות ושיעורי קנס) (תיקון),

ן 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 (א) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משיולג],
 התשכ״ח—1968 י (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התש:?״ ו—1985 י־ תיקון סעיף
 (להלן — הצו העיקרי), במקום הגדרת ״ממוצע שיעור הריבית, החריגה; הכוללת״ יברא: ץ

י הצירוף של ממוצע שיעורי הריבית החדישית שגובה בנק מלקוחותיו על ו ע י ע ש צ ו מ מ " 
 הריבית החריגה

 הכוללת אשראי מאושר ועל אשר;ר חריג כשהוא מחולק —

 לענין קנס יומי — ב־30;
 לענין קנס שבועי — ב־4.3 ומוגדל ב־15%; ״

ת פ ס ו  2. אחרי סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: ה
 סעיף 2א

 ״קנם שבועי 2א. (א) על אף האמור בסעיף 179 (א)(1) לחוק, בתקופה שמיום

 ה־1 בחודשי שלאחר מועד התשלום ועד למועד תשלום דמי הביטוח,
 ישולם על דמיי הביטוח שבפיגור קנס לכל שבוע של פיגור או לחלק
 ממנו, בשיעור שיקבע שר העבודה והרווחה בהתחשב בממוצע שיעור

 הריבית .החריגה הכוללת (להלן — הקנס השבועי).
 (ב) קנס שבועי׳ כאמור׳ ישתנה בכל מועד עדכון בהתחשב
 בשינויים. שיחלו בממוצע שיעורי הריבית החריגה הכוללת ובשינויים
 שחלו׳ במדד, בין מועד עדכון אחד למשנהו, ובלבדי שכתוצאה משינוי
 כאמור לא יפחת שיעורי הקנס השבועי מ־0.5% לכל שבוע או חלק ממנו.״

 3. בסעיף 3 לצו׳ העיקרי, בכל מקום אחרי ״הקנס היומי״ יבוא ״או הקנס השבועי״. תיקון סעיף 3

 4. תחילתו׳ של צו׳ זה ביום כ׳ באדרי א׳ התשמ״ו (1 במרס 1986). תחילה

ב צ ה ק ש  , כ״ב באדר א׳ התשמ״ו (3 במרס 1986) מ
 >חמ. 3-1757) שיר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 93.

1986- ), התשמ״ו ן  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תבלין) (תיקו

 בתוקף סמכותי לפי׳ סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 י, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תבלין), התשכ״ג—1963 2, בהגדרת תיקון סעיף 1
 ״תבלין״, בסופה יבוא ״למעט פלפל לבן או פלפל שחור״.

ן ו ר ל ש א י ר  ט׳ באדרי א׳ התשמ״ו (18 בפברואר׳ 1986) א
 >חמ 3-1957) שר התעשייה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ית התשכ״ג, עמ׳ 1177; התשל״ה, עמ׳ 2094.
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(  צו יציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה
1986 - ו ׳ ות השגיח לרווק) (מס׳ 4), התשמ׳ נ  (שימי הממו

 בתוקף סמכותנו לטי מעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו״״-11985 (להלן •-- החוק), אנו מצווים לאמור:

, אחרי פסקה (57) יבוא:  שינוי התוספת 1. בתוספת השניה לחוק 2
 השניה

 ״(58) מתכות יקרות המסווגות בפרטים 71.05 עד 71.11 לתעריף המכס.״

 ג׳ באדר ב׳ התשמ״ו (14 במרס 1986)
 (חי־ 1914—3)

 א ר י א ל ש ר ו ן
 שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ,? ק״ת התשמ״ו, עמי 614.

 הוראת ה3?ק (6רםומ כללים), התשמ״ו -1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 (ג) לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 י (להלן — החוק),
 אני מורה לאמור:

 פרסום כללים 1. כללים שקבעה ההגרה לפי סעיף 1.4 (א) לחוק, יפורסמו ברשומות.
 ברשומות

 ניטול 2. הוראות הבזק (פרסום מדריך לשידולי בזק), החעמ״ד—1984 2 — בטלות.

 כ״ ב באדר א׳ התשמ״ו (3 ־-מרס 1986)
 (חמ 1723—3)

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 218.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2390.

 מ ש ה א ר נ ם
 שר

 ממלא מקום שר האוצר

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר התקשורת

 הוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2)

 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 53 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 י, ובאישור
 הממשלה, לפי סעיף 33 לחוק ההסדרים במשק לשעת חירום, התשמ״ו—1985.«, אני

 מורה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2), התשמ״ד—3.1984

 (להלן •-׳ ההוראות העיקריות), אחרי הגדרת ״אשראי במטבע חוץ״ יבוא:

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.
 2 ס״ח התשמ״;•;, עמי 15 ועמי 128.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמי 1874; התשמ״ה, עמ׳ 78»1.

 704 קובץ התקנות 4916, י״ג באדר ב׳ התשמ״ו, 4.3.1986,?



 ״ ״התקרה הכוללת״ — הסכום הכולל של תקרת האשראי במטבע חוץ, על פי סעיף 2,
 של כל התאגידים הבנקאיים הרגילים, ביום ו׳ בניס? התשמ״ה, (28 במרס 1985).

 ״מטבע חוץ הניתן להשקעה״ — כהגדרתו בפרק הרביעי להוראות הנזילות.

 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה.״

 2. במקום סעיף 2 להוראות העיקריות יבוא:
 ״״קרת אשראי 2. (א) תאגיד בנקאי רגיל יגביל את יתרת האשראי במטבע חוץ

י במטבע י  רג

 חוץ לגבוה שבין סכומי התקרות הקבועות בפסקאות (1) או (2) להלן; בניכוי
 16.8 אחוזים מאותה, תקרה —

 (1) התקרה שהיתה לו ביום ו׳ בניסן התשמ״ה (28 במרס
; (1985 

 (2) (א) הסכום הכולל של אלה:
 (1) מחצית חלקו היחסי בתקרה הכוללת, שהוא
 כיחס שבין האמצעים החפשיים של אותו תאגיד
 לבין הסכום הכולל של האמצעים החפשיים של כל
 התאגידים הבנקאיים הרגילים, המוגבלים בתקרת
 האשראי במטבע חוץ, לפי חישוב ממוצע בשנים
 עשר השבועות שנסתיימו ביום ט״ו 'בשבט

 התשמ״ה (6 בפברואר 1985) ;
 (2) מחצית חלקו היחסי בתקרה הכוללת, שהוא
 כיחס שבין הסכום הכולל של מטבע החוץ הניתן
 להשקעה של אותו תאגיד לבין הסכום הכולל של
 מטבע חוץ הניתן להשקעה, של כל התאגידים
 הבנקאיים הרגילים המוגבלים בתקרת האשראי
 במטבע חוץ, לפי חישוב ממוצע בתקופה האמורה

 בפרט (1) ;
 (ב) היה סכום התקרה של תאגיד בנקאי רגיל, לפי
 החישוב שבפסקת משנה (א), נמוך מ־15 מיליון דולר,
 יווסף לה, סכום נוסף השווה, לחלק היחסי של 35 מיליון
 דולר, שהוא כיחס שבין ־מטבע החוץ הניתן להשקעה
 של אותו תאגיד, לבין הסכום הגולל של מטבע החוץ
 הניתן להשקעה של כל התאגידים הבנקאיים הרגילים
 שהוראות פסקת משנה זו חלות עליהם, לפי חישוב

 ממוצע, בתקופה האמורה בפסקת משנה (א).

 (ב) הנגיד יקבע מעת לעת את התקופה שבה יחושב מחדש היחס
 שבין האמצעים החפשיים ומטבע החוץ הניתן להשקעה של תאגיד בנקאי
 רגיל לבין האמצעים החפשיים ומטבע החוץ הניתן להשקעת, של כל

 התאגידים הבנקאיים הרגילים.

 (ג) התקרות האמורות בסעיף קטן (א) יוגדלו, לגבי תאגיד בנקאי
 רגיל שלפי הסדר, שנעשה, בהסכמת הנגיד, החליף אשראי ללקוח
 בקשיים, 'באשראי׳ אחר במטבע חוץ, ובלבד שהגדילה כאמור לכל
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 התאגידים הבנקאיים הרגילים, לא תעלה על 50 מיליון דולר; הנגיד
 או מי שהוא יסמיך יודיע לכל תאגיד בנקאי רגיל כאמור, את סכום

 ההגדלה שנקבעה לו.

 תחילה 3. תחילתן של הוראות אלה ביום ט״ז באדר ב׳ התשמ״ו (27 במרס 1986).

ה מ נ דל ב וים ש  ז׳ באדר ב׳ התשמ״ו (18 במרס 1986) מ

 הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (אגדה), ה

 בתוקף סמכותי לפי הקנה 6(ג) לתקנות מם הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין
 בפני הועדה לקבילות פנקסים), התשל״ח—1978 1 (להלן — התקנות), ובהתאם לסעיף
 6(ג) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 2, אני

 מודיע לאמור:

 העלאת אגרה 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש יוני 1985 לעומת המדד לחודש פברואר

 1985 נוסחה של תקנה 6(א) לתקנות הוא מיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל
 1986) כך:

 ״(א) עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך 7 שקלים חדשים.״

 ז׳ באדר ב׳ התשמ״ו(18 במרס 1986)
 (חמ 509—3)

 1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1998; ההשמ״ה, עמ׳ 1262.
 2 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

ץ י ב ו ג י ב ר ר י א  י
 נציב מס הכנסה

ו-1986 ׳  הודעת הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לצו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ״ג—1983 י
 (להלן — הצו העיקרי), ועקב עליית המדד, אני מודיעה לאמור:

 הגדלת םכונ-ים 1. בצו העיקרי —

 (1) בסעיף 7, במקום ״224,570 שקלים״ יבוא ״252.14 שקלים חדשים״;

 (2) בסעיף 8 —
 (1) בפסקה (1), במקום ״112,290. שקלים״ יבוא ״126.07 שקלים חדשים״:
 (2) בפסקה (3), במקום ״56,140 שקלים״ יבוא ״63.04 שקלים חדשים״.

 תחילה 2. תחילתה של הודעה זו ביום כ׳ באדר א׳ התשמ״ו (1 במרס 1986).

ר ו א ה מ י ל  ט״ז באדר א׳ התשמ״ו (25 בפברואר 1986) ג
 >חמ 3-1512) המפקחת על הבנקים

 1 ק״ת התשמ״ג, עמי 702; התשמ״ה, עמי 1918; התשמ״ו, עמ׳ 191.

 706 קובץ התקנות 4916, י״ג באדר ב׳ התשמ״ו, 24.3.1986



1 9 8 6 -  הודעת סדר הדין(פיצויים כשל מעצר או מאסר), התשמ״ ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 0נ(ג) לתקנות מדר הדין (פיצויים בשל מעצר או
 מאסר), התשמ״ ב—1982 1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. בשל עליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסחו של חלק ב׳ לתוספת לתקנות מיום הגדלת >:מפים

 כ־׳ א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986) כדלקמן:

 הסכומים המרביים בשקלים הדשים ״(ב) בעד שכר טרחה של עורך דין:

 בית משפט בית המשפט
 מחוזי העליון

2,408 

4,817 

4,817 

1,447 

2,894 

 בית משפט
 שלום

2,408 

724 

 1,933 3,370״

 לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה
 ראשונה בבית המשפט, וישיבת בית

 המשפט שנועדה להארכת מעצר

 ישיבה נוספת אחרי הישיבה
 הראשונה

 טיפול בבית משפט שלערעור כולל
 ישיבה ראשונה בבית משפט, אם
 ראה בית המשפט שהיה בערעור
 קושי מיוחד או שהצריך פעולות
 הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על
 החלטה שלא לשחרר בערבות וישי

 בה בבית המשפט

 טיפול בערעור שבו לא קבע בית
 המשפט כאמור בפסקה (3), כולל

 ישיבה ראשונה בבית המשפט

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 כ״ה באדר א׳ התשמ״ו(6 במרס 1986)
 (וומ ׳1421—3)

 1 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1266א.

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), ה

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ״ד—1984 1 י
 (להלן — התקנות), ובהתאם לסעיף 6(ג) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

, אני מודיע לאמור:  (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 2

 1. סכומי האגרות שבתוקף ביום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986) : הגדלת אגרות

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 1029.
 2 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 קובץ התקנות 4916, י״ג באדר ב׳ התשמ״ו, 24.3.1986



 הםכום
 האגרה בשקלים חדשים

 1. אגרות רשיון של מבטח, לרבות מורשה לויד׳ס,
 לכל ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו:

 (א) בביטוח חיים (תקנה 2(1) לתקנות) 1,640
 (ב) בכל ענף אחר (תקנה 2(2) לתקנות) 656

 2. (א) אגרת רשיון לסוכן יחיד (תקנה 3(א) לתקנות) 75
 (ב) אגרת רשיון לסוכן תאגיד (תקנה 3(ב) לתקנות) 148

 3. אגרה שנתית של מבטח, למעט מורשה לויד׳ס, לכל ענף
 ביטוח שהורשה לעסוק בו:

 (א) בביטוח חיים (תקנה 4(א)(1) לתקנות) 1,410
 (ב) בכל ענף אחר (תקנה 4(א)(2) לתקנות) 525

 4. אגרה שנתית של מורשה לויד׳ס לכל ענף ביטוח שבו הוא
 עוסק באותה שנה (תקנה 4(ב) לתקנות) 459

 5. (א) אגרה שנתית של סוכן יחיד (תקנה 5(א) לתקנות) 98
 (ב) אגרה שנתית של סוכן תאגיד (תקנה 5(ב) לתקנות) 197

 6. אגרה לבחינות לסוכן יחיד, לכל מקצוע:
 (א) בחינה בכתב (תקנה 7(א)(1) לתקנות) 10

 (ב) בחינה בעל פה או בחינה בכתב במקומה (תקנה
 7(א)(2) לתקנות) 15

 ט׳ באדר א׳ התשמ״ו(18 בפברואר 1986) י ה ו ד ה ד ר ו ר י
) המפקח על הביטוח 3 ־־ 8 3 מ 8 ח < 

 העלאת שיעור
 מרבי

 הודעת הגנת הדייר (נוסח משולב) (העלאת שיעור מרבי
ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ) (מס׳ 3), ה  של דמי שכירות לבתי עסק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א (ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב•—
 11972 (להלן — החוק), ועקב עליית מדד •המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א (ב) לחוק,

 אני מודיע לאמור:

 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו
 (1 באפריל 1986.) הוא 1.6%.

ף ט ו נ ה י ל  ד באדר ב׳ התשמ״ו (17 במרס 1986) א
) המנהל הכללי בפועל של 3 ^ ד 0 מ ז ה ) 

 משרד הבינוי והשיכון

 1 ס״ח התשל״ב, עמי 176; התשמ״ג, עט׳ 21.

 708 קובץ התקנות 4916, י״ג באדר ב׳ התשמ״ו, 24.3.1986
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