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הודעות בדבד בוהל הטיפול בבקשות לצו מביעה ונוהל הדיון בערר לפי חוק הבחירות,
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לכנסת )דרכי תעמולה(
מינוי ועדת ערר להדרים לפן חדק לפיקוח עלי יצוא תצמח; ומוצריו

.

.

מינוי ח ב ר ועדה לפי כלליי ההברות הממשלתיות )מיבוי רואי׳ חשבון ושכרם(

,.

1183

.

1183

הודעות ברבר תיקון׳ רשימת חברי הועדה העליונה ורשימת חברי הועדה הרפואית,
.
.
.
.
.
..
.
לפי ת ק נ ו ת נכי־ המא־ומזז בגאצים

1183

דין וחשבון על ערבויות המדינה; בשנת הכספים  1982/83לפי חוק ערבויות מטעם
״
המדינה .

11*4

:

דמכם בהם־ מ ת ו תגמולים מסדיימים לאמירי צידן ובני משפחות הרוגי מלכות .

.

1185

.

,

1186

בקשה להידוש רישום ש ל מקרקעין ל פ י הוקי המקרקעין

.

.

1187

אישור תעריפי חשמל לחבדת החשמל למחוז ירושלים
הוצאת סדרות ,איגרות חויב שיל מילווה ,המדינה
תוצאות הבחירות למועצה ,המקומית ג׳ת ולראשות המועצה ,המקומית ג׳ת
הודעות לעי פקודת השדר׳ זכויות במקרקעין

1193
.

.

1194
1195

נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה

נוהל משרדי

לפי חוק הבחירות )דרכי תעמולה(,
התשי״ט—1959

 .6הבקשה על נספחיה ,פרוטוקול הדיון בפני יושב ראש
הועדה המרכזית והחלטתו של יושב ראש הועדה
המרכזית בעקבות הדיון בבקשה יתוייקו בתיק נפרד.
כל תייק יםיפרר באופן שוטף בסימן ׳׳תר״מ״ )תעמו
ל ת רשויות מקומיות( או תב״כ )תעמולת בחירות
לכנסת( לפי העבין ,בצירוף מספר סידורי שוטף
)למשל  1/83ובו׳(,

עריכת המקשת
) .1א( בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק
הבחירות )דרכי תעמולה( ,התשי״ט—) 1959להלן —
ההדק( ,תיערך בכתב ותפרט את• המעשה ,עליו מלינים
•מבחינת המועד ,אופן הביצוע והמקום.
1

)ב( הבקשה תיערך במספר עותקים העולה בשניים
עלי מספר המשיבים.
הגשת הבקשה
) .2א( הבקשה תופנה ליושב ראש ועדת הבהירות
המרכזית לכנסת והדגש למשרדו כבנין הכנסת,
)ב( לא תסורב קבלת בקשה בשל כך שנערכה באופן
לקוי או במספר עותקים בלתי מספיק.
קביעת ,מועד הדיון
 .3עם קבלת הבקשה היא תימסר ליושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת אשר יקבע את מועד הדיו!
בבקשה ואת מקום הדיון.
זימון הדיז־ו
) .4א( לדיון תזמין ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
)להלן — הועדה ,המרכזית( א ת כל הגורמים המוזכ
רים בבקשה ,כמשיבים ובן חבר הועדה המרכזית
שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה
להוות עבירה לפי החוק ,או בא־כוח הרשימה לפי
סעיף  59לחוק הבהירות לכנסת ]נוסח משולב[,
התשכ״ט— ; 1969הופנתה .הבקשה נגד רשימה אשר
אין לה נציג סיעה או בא־כוח רשימה כאמור ,יוזמן
ראש הרשימה נגדה מופנית הבקשה.
2

)ב( ההזמנות יימסרו הן בהודעה טלפונית והן
ב כ ת ב ; להודעה .בכתב יצורף נוסח •הבקשה על
צירופיו; ל א היה סיפק לשלוח אה החומר בדואר,
יודע למשיבים בהודעה הטלפונית כי הם רשאים
לעיין בבקשה על נספחיה במשרדיה של הועד
ה מרכזי ת.
הדיון
) .5א( הנוגע בדבר כאמור בסעיף 17ב לחוק ,או
ראש הרשימה כאמור בסעיף  ,4רשאים להביא לדיון
כל אדם נוסף אשר בידו ,לפי דעתם ,מידע על נושא
הבקשה ויושב ראש הועדה יהליט מי יישמע בפניי,
ובלבד שלעולם יקויימו הוראותיו של סעיף 17ב
לחוק ,בדבר מתן הזדמנות לנוגע בדבר להשמיע
דבריו.
)ב( ייערך פרוטוקול של הדיון שיתקיים בפני יושב
ראשי הועדה המרכזית.
1

2

ס״ה התשי״ט ,עמ׳  ;138התשל״ג ,עמי  ;245התשמ׳׳א,
עמ׳ .331
ס״ח התשכ״ט ,עמ׳ .103
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המצאת ההחלטה
 .7החלטת יושב ראש הועדה המרכזית תופץ לצדדים
לבקשה ויכל הברי הועדה המרכזית.
תהילה
.8

תחילתו של נוהל זה ביום י״ד בכסלו התשמ״ד )20
בנובמבר .(1983

י״ב בכסלו התשמ״ד ) 18בנובמבר (1983
)חמ (3—1716

מאיר שמגר ,שופט
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת

נוהל הדיון בערר
לפי חוק הבחירות לכנסת )דרכי תעמולה(,
הה שי״ ט—1959
הזכות להגיש ערר
) .1א( על צו מביעה• של יושב ראש• ועדת הבהירות
המרכזית לכנסת שביהן לפי סעיף 17ב)א( לחוק
הבחירות) .דרכי תעמולה( ,התשי״ט— 1959י ,ניתן
לעדור בפני ־מליאה ש ל ועדת הבהירות המרכזית
לכנסת )להלן — הועדה המרכזית(.
)ב( הגשת הערר אין ב ה כדי לעכב א ת תחולתו
של צו המביעה ואת ביצועו ,כל עוד לא החליטה
הועדה המרכזית אחרת.
י ד י שייכת העדר
) .2א( ערר יוגש בכתב למזכירות הועדה ,המרכזית
ככנסת.
)ב (.כהב־הערר יפרט בראשו את שמות העוררים
ואת שמות המשיבים יישא את הכותרת ״כתב ערר״;
לאתר מכן יפורטו נימוקי הערר בדרך ב ה מפורטים
נימוקים בהודעת .ערעור •המוגשת לבית מ ש פ ט ;
הערר ייחתם ביד מי שמגישו או ביד בא־כוחו.
)ג( הערר יוגש במספר עותקים כמספר חברי הועדה
המרכזית ,בתוספת עותקים כמספר המשיבים.
ס״ח התשי״ט ,עמ׳  ;138התשל״ג ,עמי  ;245התשמ״א,
עמ׳ .331

יקיקוה הםרשוציפ  ,3008כ״ג בשבת התשמ״ד29.12.1983 ,

הודעה בדבר מיניי ח ג ר דעזידי

קביעת מועד הערר
) .3א( עם הגשתם יימסרו כתבי הערר על ידי מזכי
רות ,הועדה המרכזית למשיבים ולחברי הועדה
המרכזית ,ויושב ראש הועדה יקבע את המועד לדיון
בערר.
)ב( •מזכירות הועדה רשאית לבקש מן העוררים כי
יבצעו א ת מסירת כ ת ב הערר למשיבים.
)ג( ל א היה סיפק לשגר את כתב הערר ,לפני מועד
הדיון ,לכל חברי הועדה יודע לחברי הועדה .כי.
כ ת ב הערר שמור עבורם במשרדי הועדה וכי הם
מתבקשים לעיין בחומר במשרדי הועדה .י
הדיון כעדר
) .4א( הדיון בערר ייפתח .בשמיעת טענות העורר;
לאחר מבן יישמע המשיב .העורר יהיה רשאי להשיב
לטענות שהעלה המשיב בדברי תגובתו .עם תום
טענות בעליי הדין יעזבו הללו א ת מקום כינוס
הועדה המרכזית וחברי הועדה .יקיימו דיון בטענות
שהושמעו בפניהם.
)ב( עם תום הדיון תחליט הועדה המרכזית ,על
יסוד הצבעת חבריה ,אם לקבל את הערר או
לדחותו.
תחילה
 .5תחילתו של נוהל זה ביום י״ד בכסלו התשמ״ד )20
בנובמבר .(1983
י״ב בכסלו התשמ^׳ד ) 18בנובמבר (1983
מאיר שנמר ,שופט
)המ {3—1716
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת

לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי
חשבון ושכרם( ,התשל״ז—1977
בתדקף סמכועתיגו לפי סעיף  2לכללי החברות
הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם( ,התשל״ז—
 * 1977א נ ו ממנים את זאב מהנאי להיות חבר הועדה
שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בדבר מינוי רואי
חשבון בהברות ממשלתיות  ,במקום נםים ברוך שפרש.
2

ג׳ בכסלו התשמ״ד ) 9בנובמבר (1983
)חמ (3—124
יגאל כהן־אורגד
כמוה! נפיפ
שר האוצר
שר המשפטימ
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;951התשל״ח ,עמ׳ .717
י״פ התש״ם ,עמ׳ .2088

1

2

תיקון רשימת הכרי הועדה הרפואית העליונה
לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים )ועדה
רפואית עליונה( ,התשי״ז—1957
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות נ כ י המלחמה
בנאצים )ועדה רפואית עליונה( ,התשי״ז— / 1957אני
מוסיף א ת שמם של ד״ר יוסף קלצי ודייר יחזקאל קישון
לרשימת חברי הועדה .הרפואית העלענה .
2

כ״ט בכסלו התשמ״ד ) 5בדצמבר (1983
)חמ 4דד—(3
יגאל כהן־אורגד
שר האוצר
ק׳׳ת התשי״ז ,עמ׳ .1651
י״פ התשי״ז ,עמי .1205

מינוי ועדת ערר להדרים
לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
התשי״ד—1954
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לפיקוח על יצוא
הצמה ומוצריו ,התשי״ד— 1954ג ,אני ממנה ועדת ערר
להדרים בהרכב :שלהלן:
פנחס גינזבוירג — יושב ראש
יאיר אורן — חבר
זלמן פינטדב — חבר
מינוי ועדות ערר להדרים שהודעה עליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2773התשמ״ב ,עמי  — 786בטל.
י״ב בחשון התשמ״ד ) 19באוקטובר (198:.
פפה גרופר
)חמ (3—498
שר החקלאות
1

ס״ח התשי״ד ,עמי .137

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,3008כ״ג נ ט ב ת התשמ״ד29.12.1983 ,

תיקון רשימת הברי הועדה הרפואית
לפי תקנות נ כ י המלחמה בנאצים )ועדה
רפואית( ,החשט״ו—1954
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות נכי המלחמה
בנאצים )ועדה רפואית( ,התשט״ו— 1954י ,אני מוסיף
א ת שמותיהם של ד״ר פטר םילפן ,דייר מרים דזיטלוכסקה
ודייר אפרים ופינסקי ,לרשימת חברי הועדה הרפואית -״.
1

כ״ט בכסלו התשמ״ד ) 5בדצמבר (1983
)חמ (3—774
יגאל כהן־אורגד
שר האוצר
1

2

ק״ת התשט״ו ,עמי .952
י״פ התשלי׳ו ,עמ׳ .651
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דין והשכוז עד ערבויות ה מ מ נ ה כשנת הכספים 1982/83
לפי חוק ערבוידת מטעם המדינה ,התשי״ח—1958
בהתאם לסעיף ד לחוק ערבויות מטעם המדינה ,התשי״ח— / 1958מתפרסם מ ת דין וחשבון על
סכומי הערבויות שניתנו לפי החוק האמור בשנת הכספים  ,1982/83ועל יתרת סכומי הערבויות שניתנו לפני
אותה שנת כספים במידה שתקפן לא פג בתום שנת הכספים ,וכן פרטים על סכומי הערבויות שניתנו מטעם
המדינה ל פ י בל חוק אחר.
בית! או הוגדל
ב ש נ ת 1982/83

) .1א( לפי חוק ערבויות מטעם המדינה,
התשי׳׳ח—1958

< כ ש ק ל  1כ (

»4,261,352,51

חקלאות

יתרה ליום 31.3.1983
וכולל ערבויות
ש נ י ת נ ו ל פ נ י (1.4.1982
) ב ? ו ק י י ם (

* 39,257,699,17U
1,134,050,000

תחבורה ותקשורת

2,471,181,000

אנרגיה ,מחצבים ,תעשיה כימית

568,454,500

רשויות מקומיות

9,092,015,000
10,123,500

סחר חוץ

14,788,976,300
13,770,000
1,719,633,000

שיכון וקליטה
»(1,209,735,0

תעשיה ומלאכה

7,722,472,870

תיירות

54,206,000

גיוס מקורות מימון

3,355,403,000
12,002,000

שטחים

230,750,000

מלונאות

• 647,539,000

מוסדיות חינוך ,תרבות ובריאות

488,760,500

)ב( לפי חוק עידוד החסכון׳ )הנחות ממס הכנסה
וערבות למילוות( ,התשט׳׳ז—1956

** 3,105,968,000

2

הברת החשמל )איגרות מילדות חברות ביטוח(
1

)ג( לפי חוק ערבויות לסחר חדץ ,התשי״ט—1959

3

)ד( לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(,
התשי״ט—] 1959נוסח משולב[ ,4
תקנות הנכים )תגמולים ושיקום(
)ערבויות למ׳לוות לנכים( ,התשי׳׳ד
—  , 1954ותקנות הנכים )תגמולים
ושיקום( )ערבויות להסכמים(,
37,412,000,
התשט׳׳ו^1955-

3,105,968,000
3,958,080,000

5

6

110,000,000

) ,2א( שולם ע ל חשבון מימוש ערבויות בתקופת .הדו״ח סך של  43.2מיליון שקלים.
)ב( נגבה .במקדש! הדז״ח ע ל חשבין ערבויות שמומשז בעבד סך של  12.7מיליון שקלים.
.3

בתקופת הדוי׳ח׳ התקבלו תשלומים לקרן הפסדי• ערבויות בסך של  36.7מיליון שקלים.

* כולל שיערוך לשנת  1982/83בסך  20,334.5מיליון׳ שקלים.
** כולל שיערוך לשנת  1982/83בסך  1,732.9מיליון שקליפ.
א׳ בכסלו התשמ״ד ) 7בנובמבר (1983
)חמ (3—1324
ס״ח
ס״ח
ס׳׳ח
* סייח
ק׳ית
ק״ת
ג

2

3

5

6

1

יגאל כהד־אורנר
שר האוצר

התשי׳׳ח ,עמ׳ .139
התשט״ז ,עמ׳ .52
התשי״ט ,עמ׳ .220
התשי׳יט ,עמ׳ .276
התשי׳׳ד ,עמי .888
התשט״ז ,עמי .578
י ל ק ו ט ה פ ר ס ו מ י ם  ,3008כ׳׳ג ב ט ב ת ד׳תשמ׳׳ד29.12.1983 ,

הפכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום י״ד בכסלו התשמ״ד
) 20בנובמבר .(1983
בין ממשלת ישראל בשם מדיבת ישראל )להלן —
הממשלה( המיוצגת ע״י אלי ארצי ,המנהל הכללי של
המשרד לקליטת העלית וחשב המשרד לקליטת העליה.

״נקודת קיצכה״ — כמשמעותה בסעיף 33א
לפקודת מס הכנסה *״.
.4

בסעיף  16להסדר ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1סכום המחושב באחוזים שלהלן מהשכר הממוצע
בהתאם ,להרכב המשפחה:

לבין המוסד לביטוח ל א ו מ י ) ל ה ל ן — המוסד( המיוצג
ע״י דניאל עזריאל ,המנהל הכללי של המוסד לביטוח
לאומי .י
הואיל ובין הצדדים נחתם ביום יי׳ח בחשון התשמ״ב
) 15בנובמבר  (1981הסכם בדבר מתן תגמולים מםויימים
לאסירי ציון ,בני משפחותיהם ובני משפחות הרוגי
מ ל כ ו ת )להלן — ההסכם הראשון(;

)ג( שני בני זוג שעמם
ילד

42.5%
47.5%.

)ה( יחיד שעמד ילד

והואיל ובין הצדדים נחתם ביום ב׳ בשבט התשמ״ב
) 26בינואר  (1982ה ס כ ם המתקן את ההסדר )להלן
— ההסדר( הנספח להסכם הראשון )להלן — ההסכם
השני(;

)ו( יחיד שעמו שני
ילדים לפחות

3

.5

37.5%
•פחות נקודת קיצבה
42.5%
פחות בקודת קיצבה״

במקום סעיף  17להסדר יבוא:
״תגמולי לנכה כעל ח מ ס ה עדדםונ

3

) .17א( בכה ,כאמור בסעיף  15שהכבסתו ,לרבות
הבבםת בן זוגו ,עולה על ההכנסה המותרת
)לסכום הערלה על ההכנסה המותרת ייקרא
להלן — ההכנסה העודפת( ישולם לו תגמול
כאמור בסעיף  16בניכוי ההכנסה העודפת
כמפורט בסעיף קטן )ב( ,ובלבד שלא יפחת
מהתגמול העיקרי.

והואיל וביום ט״ז באייר התשמ׳׳ג ) 29באפריל
 (1983הוארך תוקף ההסכמים עד ליום 30 ,בספטמבר
; * 1933
והואיל והצדדים מעונינים להאריך את תוקפם של
ההסכמים הראשון והשני בכפוף לתיקונים שבהסכם זה;
והואיל והמוסד הסכים לבצע א ת התגמולים לפי
הסכם זה לאחר מילוי התנאים האמורים בסעיף 200
לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח ׳משולב[ ,התשכ״ח—; 1968

)ב( ניכוי ההכנסה העודפת לעבין סעיף ק ט ן ) א (
ייעשה כלהלן:

5

) (1היתה ההכנסה העודפת הכנסה מהמ
קורות המפורטים בסעיף  (1)2א ו )  ( 2לפקו־
ד ת מס הכנסה )להלן— הפקידה( — ינוכו
מהתגמרל  60%מההכנסה העודפת;

לפיכך הגיעו הצדדים להסכם כדלקמן:
.1

)ב( שני בבי זוג

)ד( שני בני זוג שעמם
שני ילדים לפחות

1

והואיל וביום כ״א באייר התשמ׳׳ב ) 14במאי (1982
האריכו הצדדים א ת תוקפו של ההסכם הראשון כפי
שתוקן בהסכם השני עד ליום  31במרס ; 1983

)א( יחיד

25%
37.5%

דברי המבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן
ההסכם.

 .2מוסכם בין הצדדים כי תוקפו של ההסכם הראשון
כפי שתוקן בהסכם השני ובכפוף לתיקונים שבהסכם
זה מוארך עד ליום  31במרס .1985

) (2היתה ההכנסה העודפת הכנסה שאינה
מהמקורות המפורטים בסעיף  (1)2או )(2
לפקודה ,תנוכה מהתגמול מלוא ההכנסה
העודפת:

) (1בסופה של הגדרת ״מחוסר פרנסה״ יבוא
״)להלן — ההכנסה המותרת(״.

) (3לצורך ניכוי ההכנסה העודפת תובא
תחילה בחשבון ההכנסה שלא מהמקורות
המפורטים בסעיף  (1)2או ) (2לפקודה,
ולאחריה הכנסה מהמקורות המפורטים
בסעיף  (1)2או ) (2לפקודה.״

.3

בסעיף  1להסדר —

) (2אחרי הגדרת ״מחוסר פרנסה״ יבוא:
״״השכר הממוצע״ — כמשמעותו בחוק הביטוח
הלאומי ]נוסת משולב[ ,התשכ״ח;1968-
י״פ התשמ״ב ,עמ׳ .645
י״פ התשמ״ב ,עמ׳ .1073
י״פ התשמ״ב ,עמ׳ .1867
י״פ התשמ״ג ,עמ* .2066
ס״ה התשכ״ח ,עמ׳ .108
י ל ק ו ט •הפרסומים  ,3008כ״ג ב ט ב ת ה ת ס מ ״ ד 29.12-1983 ,

.6

בסעיף )22א( להסדר —
)(1

במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1אם אין ל ה ם ה כ נ ס ה או שהכנסתם אינה
עולה על ההכנסה המותרת ,ישולם תגמול בסכום

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
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המחושב באחוזים שלהלן
ובהתאם להרכב המשפחה:
)א( יחיד ׳:.־אינו ילד

מהשכר

)ב( שני בני זוג
)ג( שני בני זוג
שעמם ילד

42.5%

)ד( שני בני זוג שעמם
שני ילדים לפחות

47.5%

)ה( יחיד שעמו ילד
)ו(

)ז( יחיד שעמו שני
ילדים לפחות

לכל ילד נוסף אחרי
שני ילדים ראשונים
שאין עמו הורה
בישראל

40%
פחות נקודת קיצבה

)(2

)ח( יחיד שהוא בן זוג
של אסיר ציון שעמו

.7

אלי ארצי
המנהל הכללי של
המשרד לקליטת העליז

10%׳•

במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2אם הכנסתם עולה על ההכנסה המותרת
ישולם התגמול לפי פסקה ) (1בניכוי ההכנסה
העודפת ואם בן המשפחה הוא בן זוג או ילד
לא יפחת התגמול מגובה קיצבה המשתלמת
לפי סעיף  21לחוק.״

42.5%
פחות נקודת קיצבה

ולראיה

)י( שני ילדים

37.5%
פחות שתי נקודות
קיצבד,

)ט(

37.5%
פחות נקודת קיצבה

יחיד שהוא בן זוגו של
אסיר ציון שעמו ילד

ילד

25%
פחות נקודת קיצבה

הממוצע

25%
37.5%

שני ילדים לפחות

47.5%
פחות נקודת קיצבה

בסעיף  23להסדר ,סעיף קטן )ג( — יימחק.

ב א ו ה צ ד ד י ם ע ל ה .ח ת ו ם
אהרן פן־־מאיד
דניאל עזדיאל
חשב המשרד
המנהל הכללי של
המוסד לביטוח לאומי
לקליטת העליה

) חט {3—1519

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין ,התשכ״ט—1969
מודיעים בזה״ כי הוגשה בקשה לחידושי רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעונין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום תוך
ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת .ההתנגדות תוגש
בכתב ,בשני עותקים ,לפי המען :המפקח על רישום
המקרקעין ,רחוב חשין  ,1ירושלים ,ובצירוף עותק נוסף
ל כ ל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

השטה 505 :מטרים מרובעים.
הגבולות — צפון :דיך; דרום :דדך; מזרה :מגרש מס׳
 ;44מערב :דרך.
פרטי הרישום:
כרך  ,4צור בחיר ,דף ;24
מס׳ השטר;3700/36 :
מהות הפעולה :מכר:

תוספת
תיק הנהלה מס׳ :חר—8/33/ים;
תיק פעולה :מס׳  ,11/83ירושלים;
העיר או הכפר :ירושלים ,צור בח׳ר;
סוג המקרקעין :מירי;
תיאור הנכס :מגרש מסי ;43
כ״ג בכסלו התשמ״ד ) 29בנובמבר (1983
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המזכה :יצחק הרהט ויצחק צילקר;
הזוכה :שרה .לאה .מרגלית המבורגר ופנחס סגל המבורגר,
בחלקים שווים;
החלק :בשלמות;
ה ע ר ו ת  :שרה לאה מרגלית המבורגר שינתה את
שמה לשרה המבר; פנחס ס ג ל המבורגר שינה א ת שמו
לפנחס סגל המבר.
אליעזר פלדמן
מפקח בכיר ע ל רישום מקרקעין

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,3008כ״ג ג ט ב ת התשמ׳׳ד29.12.1983 ,

מ ד ע ה בדבר אישור תעריפי חשמל
לפי זכיון מיום  25בפברואר  1926ליצירתו ולחלוקתו של חשמל בירושלים ובסביבתה
אני מודיע ,כי בתוקף סמכויות הנציב העליון ל פ י סעיפים  20ו־  21לזכיון מיים  25בפברואר 1926
ליצירתו ולחלוקתו של חשמל בירושלים ובסביבתה! ,שאצלה לי הממשלה 2ביום י״ב בתמוז התשל״ז
) 28ביוני  (1977לגבי שטח מזרח ירושלים כמתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט )מס׳ (1
התשכ״ז— , 1967ולאחר התייעצות עם יושב ראש ומנהל הרשות הלאומית לאנרגיה ,אישרתי לחברת
החשמל למחוז ירושלים בע׳׳מ ,ל פ י בקשתה ,א ת תעריפי החשמל המפורטים בתוספת ,אשר יחולו על
צריכת החשמל מיום כ״ח בחשון התשמ׳׳ד ) 4בנובמבר .(1983
3

תעריפי החשמלי אשר הודעה בדבר אישורם פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2994התשמ׳׳ד ,עמ׳ — 730
בטלים.
תוספת
 .1תעריף כללי למאור
חל על האספקה למאור בחצרים כלשהם ,פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים
אחרים החלים לגבי מאור באותם הצרים.
)א(

תשלום

)ב(

תשלום בעד

קבוע

חדשי

שקיי״
116.60

הקוט׳יש

)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
בעד כל קוט״ש עד  100קוט״ש בחודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100קוט״ש ועד  1,000קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 1,000קוט״ש באותו חודש

6.83
6.54
6.44

 .2תעריף כללי לימכשיריס
הל על האספקה למכשירים ,מנועים וציוד חשמלי כלשהם — למעט מכשירים .מבועים
וציוד חשמלי המשמש למאור או לפרסום או לשאיבת מים — בחצרים כלשהם ,פרט
לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים אחרים החלים לגבי מכשירים באותם הצרים.
)א(

)ב(

תשלום

קבוע

חדשי

)(1

במקרה והצרכן מקבל אספקה ל פ י תעריף כללי למאור

37.40

)(2

במקרה והצרכן אינו מקבל אספקת ל פ י תעריף כללי למאור

116.60

תשלום בעד

הקוט״ש

)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
בעד כל קוט׳יש ע ד  2,000קוט׳׳ש בחודש

6.44

בעד כל קוט״ש מעל ל־ 2,000קוט׳׳ש ועד  10,000קוט״ש באותו חודש

6.18

בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־ 10,000ל^ט״ש באותו חודש

6.07

 .3תעריף כולל למאור ולכות
חל על האספקה למטרות כלשהן בחצרים כלשהם ,כשכל סוגי הצריכה נמדדים ביחד,
פ ר ט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים אחרים החלים לגבי הצריכה באותם
חצרים ,והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־ 12חדשים רצופים.
למרות האמור לעיל יהיה הצרכן רשאי לקבל אספקה נפרדת לחימום מים ו/או חימום
חצרים בשעות מוגבלות לפי התעריף החל ל מ ט ת ת אלו.
י חוקי א׳יי ,כרך א׳ ,עמי .635
י״פ התשל״ז ,עמ׳ .1776
קי׳ת התשכ״ז ,עמי «.265
2
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)א(

חדשי ב ע ד ביקוש־ מר ב י  -ש נתי

שקיי3

תשלום

בעד  10קי״ט ראשונים של ביקוש־מרבי־שנתי או חלק מהם ,בכל חודש

700.00
70.00

בעד כל קר׳ט נוסף של ביקוש־מרבי־שבתי ,בכל חודש
התשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי האמור ישולם לגבי כל חודש חוד תקופת תחולת
התעריף ,בין אם הצרכן,צורך חשמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו חודש.
)ב( ת ש ל ו ם ב ע ד ה ק ו ט ׳ ׳ ש
)נוסף לתשלום בעד ביקוש־ מרבי־שנתי שב־)א( לעיל(
בעד כל קוט״ש עד  100קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי ,בחודש

5.72

בעד כל קוט״ש מעל ל־ 100קוט״ש ועד  200קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
חדשי ,באותו חודש

5.35

בעד בל קוט״ש מעל ל־ 200קוט״ש ועד  300קוט׳׳ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
חרשי ,באותו חודש

5.21

בעד כל קוע״ש מעל ל־ 300קזט״ש ,לכל קר׳ט של ביקוש־מרבי־חדשי ,באותו חודש

5.04

 .4תעריף כימי
חל על האספקה למאור ולמכשירים לצרכי בית בלבד ,בתצריב למגורים — לרבות
אספקה לחדרי מדרגות וחדרי שירות.
)א(

תשלום

חדשי

קבוע
70.00

בעד כל יחידת חצרים המקבלת אספקה במדידה נפרדת
)ב( ת ש ל ו ם ב ע ד ה ק ו ט ״ ש
)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(

5.75

בעד כל קוט׳׳ש
 .5תעריף לוזימומ מימ ד/או חימופ־חצריפ בשעות מוגבלות
חל על האספקה לחימום מים ו  /א ו חימום הצרים כלשהם בשעות מוגבלות ,כפי
שתיקבענה ע״י החברה מזמן לזמן ,אולם ל א פחות מ־ 8שעות במשך יממה.
האספקה נמדדת ע׳׳י מונה נפרד רשערת הצריכה מוגבלות ע״י שעון מיתוג אוטומטי
או מכשיר מתאים אחר )להלן — מגביל זמן( ,שעל הצרכן לרכשו ולהחזיקו במצב
תקין לפי הדראות החברה.
למרות האמור לעיל יכרלה החברה ,לפי בחירתה ,לספק מגביל זמן על חשברנה,
שיישאר רכושה של החברה ושישמש להפסקת החשמל ולחיבורו מחדש בשביל דוודים
לחימום מים או מיתקני חימום אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אחדים ,אשר
יחוברו לפי ראות עיניה של החברה למגביל הזמן הנ״ל שלה .במקרה אחרון זה יחול
על הצרכן ,שהדוד או המיתקן האחר לחימום שלו יחובר אל מגביל זמן של החברה,
תשלום דמי התקנה בסך  4.80שקלים.
)א(

תשלום

חדשי

20.90

קבוע

)ב( ת ש ל ו ם ב ע ד ה ק ו ט ״ ש
)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
4.96

בעד כל קוט״ש
התעריף הנ׳׳ל חל במידה שיהיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת
החברה ורק במקרה שחימום המים בחצרים נעשה רק בחשמל המסופק ע״י
החברה ,ורק במקרה שהדוד תואם את התקן הרשמי למחממי מים חשמליים
זשעזמסו אינו עולה על  12.5וט לכל ליטר של קיבולו המלא של הדוד.
 .6תעדיף למאוד רחובות ציבורייפ
)א( ת ש ל ו ם

חדשי

קבוע

116.60

)ב( ת ש ל ו ם ב ע ד ה ק ו ט ״ ש
)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
בעד כל קוט׳׳ש
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ד .תעריף לתלי! החקלאי בלבד במשק שאיגו ישוב קיבוצי

שקיי

0

חל על האספקה לצרכי חקלאות — כאשר היא נמדדת ע״י מונה נפרד.
חדשי

37.40

קבוע

)א(

תשלום

)ב(

תשלום ב ע ד ה קו ט ״ש
)נוםף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
בעד כל קוט״ש עד  500קוט״ש בחודש

5.65

בעד כל קוט״ש מעל ל־ 500קוט״ש באותו חודש

5.51

 .8תעריף ליישוביט קיבוציים
חל על האספקה'ביישובים קיבוציים אשר בהם משק הבית משותף לכל החברים
והאספקה נמדדת במרוכז ,פרט לאספקה לתעשיה ולמלאכה שתוצרתו אינה מיועדת
לשימושם של חברי היישוב הקיבוצי בלבד ,לבתי הארחה ,לבתי עסק ולשאיבת מים.
)א( ת ש ל ו ם
)ב(

חדשי

תשלום בעד

116.60

קבוע
הקוט״ש

)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
בעד כל קוט׳׳ש עד  10,000קוט״ש בחודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 10,000קוט״ש ועד  50,000קוט״ש באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 50,000קוט״ש באותו חודש

5.84
5.58
5.52

 .9תעריף מילל להעייפ של הצבא
חל ע ל כ ל סוגי הצריכה בחצרים של הצבא — כאשר האספקה לכל סוגי הצריכה
נמדדת ביחד.
חדשי

116.60

קבוע

)א(

תשלום

)ב(

ת ש ל ו ם בעד הקוט״ ש
)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
6.35

בעד כל קמז׳׳ש
הצרכן יהא רשאי לקבל אספקה נפרדת רק לתעשיה או לשאיבת מים לפי התעריפים
המתאימים לכוח ולמאור לתעשיה או לשאיבת מים — לפי המקרה — בתנאי שהעומס
המחובר של המנועים לתעשיה או לשאיבת מים יהיה לפחות  20קו״ט בכל מקרה.
 .10תעריף א׳ לכוח ולמאיר לתעשייה ולמלאכה
חל על האספקה בבתי חרושת ובתי מלאכה ,פ ר ט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן
בתעריף ב׳ לכוח ולמאור לתעשיה.
)א( ת ש ל ו ם

חדשי׳ בעד

ביקוש־מרבי־שנתי

בעז־  1,000קו״ט הראשונים של ביקוש־מרבי־־שנתי או הלק מהם ,בכל חודש
בעד כל קף׳ט של ביקוש־מרבי־שנתי מעל ל־ 1,000קו״ט באותו חודש

116.60
29.20

התשלום בעד ביקוש־מרבי-שנתי ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף,
בין אם הצרכן צורך חשמל ובין א ם אינו צורך חשמל באותו חודש.
)ב( ת ש ל ו ם ב ע ד ה ק ד ט ״ ש
)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
בעד כל קוט״ש עד  2,000קדט״ש בחודש י

. 5.95

בעד כל קוט״ש מעלי ל־ 2,000קוט״ש ועד  10,000קוט״ש באותו חודש

5.75

בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־ 10,000קוט״ש באותו חודש

5.74

למרות האמיר לעיל ,א ם הביקוש־המרבי־השבתי של הצרכן עולה על  1,000קו״ט ,לא
יעלו התשלומים ההדשיים הכוללים לפי תעריף זה ע ל  5.77שקלים לקוט״ש בממוצע.
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שקיי־

 .11תעדיף ב׳ לכוח ולמאור לתעשיה
ח ל על האספקה בהצרים תעשייתיים והל לתקופה או לתקופות של  12חדשים רצופים
כל אתת ,והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־ 12חדשים רצופים.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף ד ל ק מ ן :
)א( ת ש ל ו ם ח ד ש י ב ע ד ב י ק ו ש ־ מ ר ב י ־ ש נ ת י
ב ע ד  20קו״ט הראשונים של ביקוש־מרבי־שנתי או חלק מהם ,בכל חודש
בעז־ כל קו׳יט של ביקוש־מרבי־שנתי מעל ל־ 20קו״ט באותו חודש

1,400.00
70.00

התשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת
התעריף ,בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אש אינו צורך חשמל באותו חודש.
תשלום בעד

)ב(

הקוט״ש

)נוסף לתשלום בעד ביקוש־מדבי־שנתי שב־)א( לעיל(
בעד כל קוט׳׳ש עד  150קוט״ש ,לכל קו״ט של ב יקדש־ מרב י ־חדשי ,בחודש

5.30

בעד כל קוט״ש מעל ל־ 150קוט״ש ועד  300קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
4.99

חדשי ,באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל 300-קוט״ש ועד  450קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־

4.86

חדשי ,באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 430קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־הדשי ,באותו חודש
 .12תעריף א׳ לשאיבת מים

4.79

תל על האספקה לשאיבת מים לכל מטרה ,וחל לתקופה או לתקופות של  12חדשים
רצופים כל אחת; התעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־ 12הדשים רצופים.
)א(

ת ש ל ו ם ב ע ד ב יקוש־ מ ר ב י־ש נ ת י
שישולם ב״ 12תשלומים חדשיים שווים.
בעד כל קו״ט

)ב(

תשלום בעד

840.00
^ י'

הקוט׳יש

3

)יוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי שב־)א( לעיל(
5,56

בעד כל קוט״ש עד  100קומ״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי ,בחודש
בעד כל קוט׳יש מעל ל־ 100קוט״ש ועד  200קוט״ש ,לכל קריט של ביקוש־מרבי־
חדשי ,באותו חודש

5.48

בעד כל קוט״ש מעל ל־ 200קוט״ש ועד  300קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
חדשי ,באותו חודש

5.35

בעד כל קוט״ש מעל ל־ 300קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי ,באותו חודש

4.80

 .13תעריף כ׳ לשאיבת מים כשעדת מוגבלות
חל על האספקה לשאיבת מים לכל מטרה ,בשעות מוגבלות ,כפי שתיקבענה ע״י החברה
מזמן לזמן ,וחל לתקופה של  12חדשים רצופים כל אחת ,ולא יינתן לתקופה קצרה
מ־ 12חדשים רצופים.
הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:
)א( ת ש ל ד ם
)ב(

חדשי

116.60

קברע

ת ש ל ו ם ב ע ד ה קדט״ ש
)נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל(
בעד כ ל קדט״ש עד  100קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־חדשי בחודש

5:56

בעד כ ל קוט״ש מעל  100קוט״ש ועז־  200קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
5.48

חדשי ,באותו חודש
בעד כל קוט״ש מעל ל־ 200קוט״ש ועד  300קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש־מרבי־
חדשי ,באותו חודש

5.35

בעד כל קוט״ש מעל ל־ 300קוט״ש ,לכל קו״ט של ביקוש״מרבי־-חדשי ,באותו חודש

4.80
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התעריף האמור חל במקרה שצורכים חשמל לשאיבת מים בשעות מוגבלות ב ל ב ד כפי שתיקבענה
על־ ידי החברה מזמן לזמן ,ושאין צורכים חשמל בכלל באותו מקום שאיבה בשעות אחרות; שעות
הצריכה תוגבלנה על ידי שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר .מתאים אחר ,שעל הצרכן לרכשו ולהחזיקו
במצב תקיז לפי הוראות החברה.
 .14צרכנים לפי הםבמים מיוחדיפ
מחירי החשמל לצרכנים המקבלים אספקת לפי הסכמים מיוחדים יחושבו לפי המחיר שצרכנים אלה
שילמו בהתאם לתעריף שהיה בתוקף ע ל צריכת החשמל עד ליום  3בנובמבר  1983בתוספת .20%
1

 .15הגדרות והוראות מיוחדות
א.

הגדרות
בכל מקום ברשימת תעריפים זו יהיה לכל אהד מהמונחים הבאים הפירוש המופיע לצידו:
)(1

״קוט״ש״ — קילווט־שעה או קילווט־שעות.

) (2״קר׳ט״ — קילווט או קילווטים.
)(3

״ביקוש־מרבי־חדשי״ —
)א( למטרות כל התעריפים בהם מוזכר המונח — פרט לתעריפים לשאיבת מים — מספר
קו״ט השווה למספר קוט״ש הגדול ביותר של צריכה במשך  15דקות רצופות בחודש
מוכפל ב־ ,4וייקבע לפי רישום תמידי; בכל מקרה ש ל צריכה הנתונה לתנודות חזקות,
כגון :מעליות ,מרימים ,מנופים ,מכונות ומכשירי ריתוך וכיוצא באלה ,ייקבע הביקוש־
המרבי־החדשי על יסוד העומס המחובר המלא של מכונות ומכשירים אלה בנוסף
לביקוש המרבי־ שנקבע לפי רישום כנ״ל .לפי ב ק ש ת הצרכן יימדד הביקוש־המרבי־
החדשי בנפרד בשעות היום ובנפרד בשעות הלילה כפי שתיקבענה ע״י החברה מזמן
לזמן; הביקוש־המרבי־תחדשי ,לצורך התשלום ,ייחשב במקרה דה בהתאם לביקוש
המרבי שיימדד בשעות היום ,כל עוד הביקוש המרבי מטעות הלילה לא יעלה מעל
לכפליים מהביקוש המרבי בשעות היום;
אס הביקוש המרבי בשעות הלילה יעלה מעל לכפליים מהביקוש המרבי בשעות היום,
ייקבע הביקוש־המרבי־החדשי ,לצורך התשלום ,כ־ 50%מהביקוש המרבי בשעות
הלילה .לחברה תהיה הברירה לקבוע א ת הביקוש־ המרבי־החדשי ,ע׳׳י בדיקה שתיערך
מפעם לפעם בתנאים של עומס מ ל א בחצרים או ע״י קביעת מקדם מסמים באחוזים
מהעומס המחובר בחברים.
)ב( למטרות התעריפים לשאיבת מים —  90%מהעומס המחובר של כל המנועים בבל
מקום שאיבה.

) (4״ביקוש־מדבי־שנתי״ — למטרת כל התעריפים בהם מוזכר המונח לגבי חודש כלשהו —
ביקוש ־מרב י ־חדשי הגבוה ביותר שנקבע במשך תקופה ש ל שנה הכוללת א ת החודש הנדון
ואת  11החדשים שקדמו לאותו חודש; הביקוש־ המרב י ־השנתי לגבי חודש כלשהו לא ייחשב
פחות מהביקוש המרבי החדשי במשך  11החדשים שקדמו לחודש הנדון.
) (5״דוד״ — דוד חשמל לחימום מים וכולל גם מאגר מ י ם המחובר ,דרך ק ב ע א ו באופן ארעי,
ל מ ד החשמל.
ב.

הוראות
תשלום בעד

מקדם

הספק

נמדך

) (1על הצרכן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כ ד י למנוע ממקדם ההספק שיהיה פחות מ־.0.92
במקרה שמקדם ההספק יהיה באיזה זמן שהוא פחות מ־ ,0.92ישלם הצרכן ,נוסף על המחירים
הרגילים ,הוספה כלהלן ,מבלי שתשלום זה יפטור אותו מ ן ההתחייבות לנקוט בכל האמצעי•
כדי להביא את מקדם ההספק ללא פחות מ־.0.92
)א( במקרה שמקדם ההספק יהיה לא פחות מ־ — 0.80הוספה בשייעור ש ל  1%מ ן המחיר
ב ע ד כל  0.01ממקדם ההספק החסר להשלמת מ ק ד ם ההספק ע ד ;0.92
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)ב( אם מקדם ההספק יהיה פחות מ־ 0.80אך ל א פחות מ־ — 0.70הוספה בשיעור של
 1.25%מן המחיר בעד כל  0.01ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד ;0.92
)ג( אם מקדם ההספק יהיה פחות מ־ — 0.70הוספה בשיעור של  1.5%מן המחיר בעד כל
 0.01ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד .0.92
)(2

חדשי

תשלום

קבוע

התשלומים החדשיים הקבועים בתעריפים הג״ל ישולמו לגבי כל חודש תור תקופת תחולת
התעריף המתאים ,בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו ־צורך חשמל באותו חודש.
)(3

חיוב

שירות

לציוד

מניה

מיוחד

חיוב שירות לציוד מניה מיוחד ייקבע בנפרד ע״י החברה בכל מקרה.
)(4

רדיו

מכשירי

וטלויזיה

האספקה למכשירי רדיו וטלויזיה תהא נמדדת יחד עם האספקה לפי תעריף החל על הצריכה
למאור וישולם בעדה כמו בעד האספקה למאור באותם חצרים.
)(5

מדידה

נפרדת

לחצרים

נפרדים

המחירים לפי התעריפים ייחשבו ,האספקה תימדד ובעדה ישולם לגבי כל אחד מהחצריס
בנפרד; לצורך התעריפים לשאיבת מים ייחשב בל מקום שאיבה כחצרים נפרדים.
)(6

תעריפים

ברירתיים

התעריפים מסי  2 ,1ו־ 3שברשימת תעריפים זו ,בהתאם לתנאיהם ,חלים על כל סוגי
הצרכנות ,אולם הברירה בידי הצרכן לבחור באתר התעריפים האחרים שברשימת תעריפים
זו המתאים לסוג הצריכה בחצריו במקום אחד םהתעריפים הנ״ל.
בהר הצרכן באחד התעריפים בהם נקבע תשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי לתקופה מםויימת
ובתום תקופה זו בחר בתעריף שחל עליו תשלום בעד הצריכה בלבד ,יוכל לשוב ולבחור
בתעריף בו נקבע תשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי ,ובלבד שאם טרם חלפו  12חדשים
מיום בו בחר בתעריף שתל עליו תשלום בעד הצריכה בלבד ,יחיל לגביו התשלום בעד
ביקוש־מרבי־שנתי כאילו המשיך בתעריף זה.
)(7

למטרות התעריפים ,ייחשב כל חלק של קילווט כקילווט שלם.

) (8מ ם ע ר ך

מוסף

התעריפים דלעיל אינם כוללים מס ערך מוסף והחברה תגבה בנוסף להם מם ערך מוסף
שיוטל עליה בשיעורים שייקבעו בחוק.
)(9

חישוב צריכה שעליה חלים תעריפים קודמים וחדשים
חל שינוי בתעריף בתוך תקופת חשבון כלשהו — תחושב הצריכה לפי התעריף הקודם בעד
הימים שבין תאריך הקריאה הקודמת לבין תאריך שינוי התעריף .לפי הצריכה היומית
הממוצעת בתקופת החשבון ,ואילו יתרת הצריכה תחושב לפי התעריף החדש.
״תקופת חשבון״ פירושה לעני־ זה ,התקופה שבין תאריך קריאה לתאריך קריאה בשני
חשבונות רצופים.
״תאריך הקריאה״ פירושו לענין זה ,התאריך המופיע בחשבון כתאריך הקריאה בין אס
נעשתה קריאה ממש ובין אם נעשתה הערכת שימוש.

ל׳ בכסלו׳ התשימ״ד ) 6בדצמבר (1983
)תמ (3—306

1192

יצחק מידעי
שר האנרגיה והתשתית

י ל ק ו ט הפרסומיש  ,3008ב״ג ב ט ב ת התשימ״ד29.12.1983 ,

הודעה בדבר הוצאת סדרות של.איגרות חוב

יום ההוצאה :ג׳ בכסלו התשמ״ד ) 9בנובמבר .(1983

ל פ י חוק מילווה המדיבה ,התשל״ט—'1979

סך כ ל שוויה הנקוב :שלוש מאות מיליון שקלים.

במםרת בזה ,הודעה ,כי בתוקף סמבות שר האוצר
לפי סעיף  6לחוק מילווה המדינה ,תתשל״ט—,1 1979
שהועברה אלי ,קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה,
התשל״ט— ,1979כמפורט להלן ,עניינים אלה:
) (1סדרה מם׳ .6113
סוג הסדרה :״גלבוע״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
המדינה )סדרות ,מסוג ״גלבוע״( ,התשמ״^ 1981־
)להלן — התקנות(.
ידם ההוצאה :ל׳ בתשרי התשמ״ד ) 7באוקטובר .(1983
סך כל שוויה הנקוב :אלף וחמש מאות מיליון שקלים.
מועדי תשלום הריבית, :איגרות החוב ישאו ריבית משתנה
אשר תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום  7באוק
טובר וביום ד באפריל של כ ל שנה ,החל ביום ה׳
בניסן התשמ״ד ) 7באפריל .(1984
מועדי פדיון א י ג ת ת החוב :איגרות החוב ייפדו בשלמותן
ובתוספת הפרשי הצמדה ביום כ״ב בתשרי התשנ״ד
) 7באוקטובר  ;(1993אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון
מוקדם החל ביום י״ת בתשרי התשנ״א ) 7באוקטובר
 ,(1990כאמור בתקנה  11לתקנות.
 .מחיר המכירה :ביום הוצאה איגרות החוב וביום המכירה
שלאחריו יימכרו איגרות החוב ב־ 106%משווין
הנקוב.
) (2סדרה מס׳ .5334
סוג הסדרה _ :סוג ״מירון״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילדות המדינה )סדרות מסוג ״מירון״( ,התש״ם—
. 1980
צ

יום ההוצאה :כ״ד בחשון התשמ״ד ) 31באוקטובר .(1983
סך כל שוויה הנקוב :מאתיים וחמישים מיליון שקלים.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים חצי־
•שנתיים ביום  31באוקטובר וב־ 30באפריל של כל
שבה ,החל ביום כ״ח בניסן התשמ״ד ) 30באפריל
.(1984
מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשנים־
עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום ד׳ בחשון
התשנ״ג ) 31באוקטובר  .(1992בשנים 2001—1992
ייפדו כ ל שנה  8%מסכום איגרות החוב ,בשנת
 2002ייפדו  10%מסכום איגרות החוב ובשנת 2003
תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.
) (3סדרה מם׳ .8129
סוג הסדרה :סוג ״כנען״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילדוה המדינה )סדרות מסוג ״כנען״( ,התשמ״א—
) * 1981להלן — התקנות(.
ם״ח
ק״ת
 3ק״ת
ק״ת
1

2

4

התשל״ט ,עמ׳ .112
התשמ״א ,עמ׳ .1271
התש״ם ,עמ׳ .1764
התשמ״א ,עמ׳ .793

י ל ק ו ט .הפרסומים  ,3008כ״ג כשבת ד׳תשמ״ד29.12.1983 ,

מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדו בשלמותן
ביום י״א בחשון התש״נ ) 9בנובמבר  (1989בתוספת
ריבית והפרשי הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בתקנה
8א) (1לתקנות; אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון מוקדם
ההל ביום ז׳ בחשון התשמ״ז ) 9בנובמבר  (1986לפי
הברירה הקבועה בתקנה 8א) (2לתקנות.
) (4סדרה מס׳ .5154
סוג הסדרה :,סוג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות טיל־
ווה המדינה )סדרות מסוג ״כרמל״( ,התשל״ט—
. 1979
5

יום ההוצאה :כ״ג בכסלו התשמ״ד ) 29בנובמבר .(1983
סך כל שוויה תנקוב :אלפיים מיליון שקלים.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים חצי־
שבתיים ביום  29בנובמבר וב־ 29במאי של כל שנה,
החל ביום כ״ז באייר התשמ״ד ) 29במאי .(1984
מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשנים־
עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום א׳ בכסלו
התש״ב ) 29בנובמבר  .(1989בשנים ®1998—19
ייפדו כל שנה  8%מסכום איגרות החוב ,בשבת
 1999ייפדו  10%מסכום א י ג ת ת החוב ובשנת 2000
תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.
) (5סדרה מס׳  3642אי.
סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילויה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם—
) 1980להלן — התקנות(.
8

יום ההוצאה :כ״ה בכסלו התשמ״ד ) 1בדצמבר .(1983
סך כ ל שוויה הנקוב :חמש מאות מיליון שקלים.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
החל ביום ז׳ בכסלו התשמ״ה ) 1בדצמבר .(1984
מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשלמותן
ביום י״ז בכסלו התשנ״ד ) 1בדצמבר  ;(1993אולם
ניתן יהיה ,לפדותן פדיון מוקדם החל ביום ג׳ בכסלו
התש״נ ) 1בדצמבר , ,(1989כאמור בתקנה 11
לתקנות.
מהיר המכירה :בידם הוצאת איגרות החוב וביום המכירה
שלאחריו יימכרו איגרות החוב ב־ 96%משווין הנ
קוב• לאחר מכן תיווסף למחיר המכירה ריבית של
 3%לשנה מיום ההוצאה עד־ ליום המכירה בפועל.
ה׳ בטבת התשנ7׳ד ) 14בדצמבר (1983
מאיר פרידמן
)חמ (3—950
המשנה למכינה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון
ס
6

ק״ת התשל״ט ,עמ׳ .1551
ק״ת התש״ם ,עמי .2281
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תוצאות הבהירות למועצה המקומית ו.׳ת
ד פ י חוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשכ״ ה—1965

תל ־  -אל־תקדום ו א ל אצלאח — ״קדמה
ופתוח״
ו.

מספר המנדטים
המועמדים:

שבהם

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— ,! 1965נ מ ס ר ת ב ז א ת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג ׳ ת שקויימו ביום
י״ת בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

אל — אל־־עדל — הצדק

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

א ר — אל אנואר

אוונ/יות

 ,Iאל — א ל ־ ע ד ל — ה צ ד ק

ג ל — אל־נדאל ואל ע מ ל — הלוחמה
והעבודה,

ח ר — אל אחראר )החופשים(
ט ע — אל טלאיע ג׳ת — חלוצי ג׳ת

ם — אלסעאדה — האושר

ל — אלזראעה ואלעמל — החקלאות והעבודה

ת ל — אל־תקדום ואל אצלאח — ״קדמה
ופתוח״

 .8ל א — אל אצלאח — הרפורמה
 .9מ ח ל — מ ח ל
ז.

 .10מ — 2אל־אח׳לאצ — ״הנאמנות״ .
 .IIג ל — אל־נדאל ואל ע מ ל — הלוחמת והעבודה

) (1מ ר ש י מ ת אל — אל־עדל — הצדק

 .12ס — אלסעאדה — .האושר

 .1אבו שאה ע ב ד ל ל ה
) (2מ ר ש י מ ת א ר — אל אנואר

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

2306

המספר הכולל ש ל הקולות הכשרים

2192

114
ד .המספר הבולל של הקולות הפסולים
ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל א ח ת מרשימות
המועמדים:
מספר הקולות

 8ל — אל־עדל — הצדק

232

א ק — אלופאק — הפשרה

138

א ר — אל אנואר

219

ש ע ב ג׳ ת

234

גת

—

ח ר — א ל אחראר )החופשיים(

339

ט ע — אל טלאיע ג ׳ ת — חלוצי ג׳ת

95

ל א — אל אצלאח — הרפורמה

204

מ ה ל — מחל

1

45

גל — אל־בדאל ואל ע מ ל — הלוחמז
והעבודה

188

ס — אלסעאדה — האושר

262

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,ע מ ׳ .140

1194

1

ש מ ו ת האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

 .13ת ל — אל־תקדום ואל אצלאח — ״קדמה ופתוח׳׳׳

אות/יות

מספר המנדטים

ל א — א ל אצלאח — הרפורמה

ג ת — ש ע ב ג׳ת

וכינוי הרשימה

וכינוי הרשימה

ח ר — אל אחראר )החופשים(

א ד — א ל אנואר

ג.

זכתה כל א ח ת מרשימות

ג ת — ש ע ב ג׳ת

אק — אלופאק — הפשרה

.7

236

 .1חבדקלו ע ב ד ל קאדר
) (3מרשימת ג ת — ש ע ב גית
 .1גרה .סעיד מ ח מ ו ד
)(4

מ ר ש י מ ת ח ד — א ל אחראר )החופשים(
 .1צ ב ר י מוחסך
 .2ותד ג׳לאל עבדל קאדר

) (5מרשימת ל א — אל אצלאח — הרפורמה
 .1ו ת ד וג׳יה חסן
) (6מרשימת .נ ל — אלי־נדאל ואל ע מ ל — הלוחמה
והעבודה
 .1שרקיה אחמוי נאיף
) (7מרשימת פ — אלסעאדה — האושר
 .1גרה! סעיד מ ח מ ד
) (8מרשימת תל — אל־תקדום ואל
״קדמה ופתוח״

אצלאח —

 .1ותד מ ח מ ד רשיד
ט״ו ב ט ב ת ה ת ש מ ״ ד ) 21ב ד צ מ ב ר (1983
)חמ (3—1709

יופף קיסר
א

פ ק י ד הבחירות
למועצה המקומית ג ׳ ת

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,3008כ״ג ב ט ב ת התשמ״ד29.12.1983 ,

תוצאות הבחירות לראשות המועצה
המקומית ג׳ת
לפי• חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק :הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— ^ 1965ולסעיף )7ב() (1לחוק הר
שויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל״ה— ,- 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהי
רות לראשות הבזועצה המקומית ג׳ת שקויימו ביום י״ח
בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1אבו עצבה אחמד
 .2מוחסן סברי
 .3שוכרי דיאב

תיאור השטח :מקרקעי גרש רישום טסי  — 11836קרן
הכרמל )השטח הבנוי של בפר אום אז־זינאת
לשעבר.
אזור ההסדר :חיפה.
לשכת ההסדר :רח׳ מאיר  ,15חיפה.
תאריך הוצאת ההודעה :י״ג •בטבת התשמ״ד ) 19בדצמבר
.(1983
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :י״ג בשבט התשמ׳׳ד
) 17בינואר .(1984
כל התובע טובת היאה במקרקעין אלה ,או במקרקעין
הגובלימ אותם ,צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.
י״ג בטבת התשמ״ר ) 19בדצמבר (1983
מורייפ עבד אלי K13ï
פקיד הסדר המקרקעין -
אזור הסדר חיפה

 .4סעיד גרה

הודעה כדבר התחלת ההדר ב מ ק ר ק ע י ן

ב .המספר ה מ ל ל של הבוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית
ג.

2305
2178

המספר הכולל שלי הקולות הבשרים

127

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ט—1969
מודיעים בזה ,כי הוצאה ,הודעה מוקדמת לפי סעיף
 5לפקודה ,על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעין
המפורטים להלן:
)(1

תיאור השטח :מקרקעי גוש רישום מס׳ — 12063
גבעת ניל״י )השטח הבנוי של כ פ ר אום אש־
שוף לשעבר(.

הקולות
שם המועמד

אבל עצבה אחמד

במספרים

באחוזים

1001

45.95

אזור ההסדר :הדרה.

מוחסן סברי

707

32.46

לשכת ההסדר :רח׳ מאיר  ,15חיפה.

שוכרי דיאב

55

2.53

סעיד גרה

415

תאריך

19.06

אבו עצבה

אחמד

)שם המשפחה(

ו ש ם הפרטי(

ט״ו׳ בטבת התשמ״ד ) 21בדצמבר (1983
יוסף קיסר
)חמ (3—17(9
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ג׳ת
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ •140
ס׳יח התשל״ח ,עמי׳  ;211תתשימ״ד ,עמ׳ .6

הודעה בדבר התחלת הפרד במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסה הדש[ ,ה תשב״ ט—©19
מודיעים בזה ,כי הוצאה הודעה מוקדמת ל פ י סעיף
 5לפקודה״ על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעין
המפורטים להלן:
המחוז :היפה.
.ילקוט •הפרטומיפ  ,3008כ״ג ב ט ב ת התשמי׳ד29.12.1983 ,

הוצאת ההודעה :ו׳

בטבת התשמ״ד )12

בדצמבר .(1983
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :ו׳ בשבט התשמ״ד
) 10בינואר .(1984

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

2

המחוז :חיפה.

)(2

המחוז :חיפה.
תיאור השטח :מקרקעי גוש רישום מס׳ 087־— 1
רגבים )השטח הבנוי של כ פ ר א־סעדיאבה
לשעבר(.
אזור ההסדר :חדרה,
לשכת ההסדר :רח׳ מאיר  ,15חיפה•
תאריך הוצאת ההודעה :ו׳ בטבת התשמ״ד )12
בדצמבר .(1983
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :ו׳ בשבט התשמ״ד
) 10בינואר .(1984

כל התובע טובת הבאה במקרקעין אלה ,אי במקרקעין
הגובלים אותם ,צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.
ו׳ בטבת התשמ׳׳ד ) 12בדצמבר (1983
מוריש עכר אל נביא
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חדרה
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הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשב״ט—1969
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳
/18132לוחפי הגיטאות )סופריה(/18366 ,כברי/18153 ,בן־
עמי )אום־אל פרג׳( ,בפת עכו ,הוצגו לעיון ביום כ״ב
בכסלו התשמ״ד ) 28בנובמבר  (1983לתקופה של שלו
שים יום ,בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,רח׳ מאיר ,15
חיפה ,בלשכת מינהל הנפה ,בית הממשלה ,נצרת עילית
ובמועצה האזורית מטה אשר.
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש רישום מס׳
/18425תרשיחא ,נ פ ת עכו ,הוצג לעיון ביום כ״ב בכסלו
התשמ״ד ) 28בנובמבר  (1983לתקופה של שלושים יום,
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,רח׳ מאיר  ,15חיפה,
בלשכת מינהל הנפה ,בית .הממשלה ,נצרת עילית ובמו
עצה• האזורית מעלה יוסף.
כ״ב בכסלו התשמ״ד ) 28בנובמבר (1983
מודיע עבד אל נביא
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסה חדש[ ,התשכ״ט—!969
מודיעים בזה .כי לוחות הזכויות לגושי רישזם מס׳
5552נ/גבוסר )עיואר אבו שושא(/15209 ,האון )א־סמרא(,
/15536הקוק )יקדק(/15727 ,15725 ,ים כברת ,בפה כברת —
הוצגו לעיון ביום כ״ד בכסלו התשמ״ד ) 30בנובמבר
 (1983לתקופה של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין ,בנין שו״פ ,שכובה דרומית ,נצרת עלית,
בלשכת מינהל הנפה ,ב י ת הממשלה ,נצרת עלית ובמו
עצה האזורית עמק הירדן.
'מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי רישום מם׳
/14008כפר גלעדי )הונין(/13649 ,מנרה )מלאהה( ,בפת
צ פ ת — הוצגו לעיון ביום כ׳יד בכסלו התשמ״ד )30
בנובמבר  (1983לתקופה .של שלושים יום בלשכת פקיד
הסדר המקרקעין ..בנין שו״פ ,שכונה דרומית ,נצרת
עלית ,בלשכת מיבהל הנפה ,בית הממשלה ,בצרת עלית
ובמועצה האזורית הגליל ־עליון.
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש רישום מס׳
/20922גלב:וע - ,בפת יזרעאל — הוצג לעיון ביום כ״ד
בכסלו התשמ״ד ) 30בנובמבר  (1983לתקופה ,של שלו
שים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,בנין שו״פ,
שכובה .דרומית ,נצרת עלית ,בלשכת מינהל הנפה,
ב י ת הממשלה ,בצרת עלית ובמועצה האזורית בקעת
בית שאן.

מודיעים בזה ,כי לוח הזכרות לגוש רישום-מס׳
/16568בצרת ,נ פ ת יזרעאל — הוצג לעיון ביום כ״ד
בכסלו התשמ״ד ) 30בנובמבר  {1983לתקופה של שלו
שים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,בנין שו״פ,
שכונה דרומית ,נצרת עלית ,בלשכת הממונה .ע ל מחוז
הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עלית ובעירית נצרת.
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳
/17658 ,17630צפורי ,נ פ ת יזרעאל — הוצגו לעיון ביום
כ״ד בכסלו התשמ״ד ) 30בנובמבר  (1983לתקופה של
שלושים יום בלשכת פקיר הסדר המקרקעין ,בנין שו׳׳פ,
שכונה .דרומית ,נצרת עלית ,בלשכת מיגהל הנפה ,בית
הממשלה ,נצרת עלית ובמועצה האזורית עמק יזרעאל.
כ״ד בכסלו התשמ״ד ) 30בנובמבר (1983
מורים עבד אל  :כ י א
פקיד הסדר המקרקעין
אזורי הסדר כנרת ,צפת ,יזרעאל
הודעה ב ד כ ר ה צ ג ת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ .התשכ״ט—1969
מודיעים בזה ,כי לוחות זכויות לגושי רישום מפי
 4837 ,4843אל ח׳לאייל; בפת רמלה — הוצגו לעיון
ביום ח׳ בטבת התשמ״ד ) 14בדצמבר  (1983לתקופה
של שלושים יום ,בלשכת פקיד הסדר במקרקעין אזורי
הדרום ,רחוב לוינסקי  ,76קומה ד׳ ,תל־אביב ,בלשכת
הממונה על מחוז המרכז רמלה ובמועצה האזורית גזר
ז נעז.
ח׳ בטבת התשמ׳׳ד ) 14בדצמבר (1983
יצחק גכא־י
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר רמלה,
ה ו ד ע ה ב ד ב ר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
!נוסח חדש[ ,התשכ״ט—1969
מודיעים בזה ,כי לוחות זכויות לגושי רישום מסי
 100176/2נגב)חיאדייה( ,100244/2 ,בית הגדי)שריער— (.
הוצגו לעיון ביום י״ג בטבת התשמ׳׳ד ) 19בדצמבר
 ,(1983לתקופה של שלושים יום ,בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין אזור הסדר באר־־שבע ,רחוב העצמאות ,36
באר־שבע ובלשכת הממונה על מחוז הדרום ,רחוב.
הנשיאים ,באר־שבע,
י״ג בטבת התשמ״ד ) 19בדצמבר (1983
•יצחק ־גבאי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר באר־שבע
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