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 תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסבם עש אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי),
 התשמ״ג—1982 .

 תקנות פיצוי מפוני סיני (סדרי דין בועדת ערר, עירוניים) (תיקון), התשמ״ג—1982
 צו שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל — עזרה משפטית)

 (מס׳ 2) (תיקון), התשמ״ג—1982
 תקנות רואי חשבון (תיקון), התשמ״ג—1982

 תקנות. רואי חשבין (בחינות — הוראת. שעה), התשמ׳׳ג—1982 .
 תקנות מם הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוהד בשל אינפלציה. לענין

 הניפוי לגבי ההכנסה, בשנת. המס 1981), התשמ״ג—1982 .
 תקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי) (תיקון), התשמ״ג—1982

ת גביית, מסים (אגרות ותשלומימ של רשות הנמלים), התשמ׳׳ג—1982  אכרז
 תקנות רישוי שירותי התעופה, (טיסות שכר) (תיקון), התשמ׳׳ג—1982 .

 תקנות הטיה (נהלי המראה, מנמל התעופה, בן גור־ון ויציאה, ממנו) (ניטול), התשמ״ג—
 1982 . . ־ ־ ,

ם ושירותים (מחירים, מקסימליים למלח) (תיקון מס׳ 2)  צו הפיקוח על מצרכי
 התשמ״ג—1982 .

 צו הפיקוח על מצרכים ושידותיט (מחירים לסיגריות) (מס׳ 2), התשמ״ג—1982
 הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשמ״ג--־1982 .

 הודעת הדואר (שינוי התוספת השלישית לפקודה), התשמ״ג—1982 .
 צו הסדרת מקומות רחצה, (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), התשמ״ג—1982 ־

 חוק עזר לשמורות טבע (תיקון), התשמ״ג—1982
 צו הפיקוח על מצרכים, ושירותים, (מחירים מרביים לקרפיוניש חיים) (מם׳

 התשמ״ג—1982 ־ . . . . .
 צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון), התשמ״ג—1982 .

 החלטת גמלאות לנושאי משרה, ברשויות השלטון (משנה, לנגיד בנק ישראל ושאיריו)
 התשמ״ג—1982 . .•

 תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה, למדד), התשמ׳׳א—1981 — תיקון טעויות .
 תיקון מעות דפוס

(2 



 תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר
 הדין האזרחי), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו־16 לחוק עזרה משפטית למדינות חוץ [נוסח
 משולב], התשל״ז—1977 י; ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 ובתוקף

 שאר הסמכויות הניתנות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. בתקנות אלה — ו ר ד ג  ה

 ״אמנת האג 1954״ — האמנה בדבר סדר הדין האזרחי שנחתמה בהאג ב־1 במרס 1954
;  ונכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום כ״ה באב התשכ״ח (19 באוגוסט 1968 )׳:

 ״ההסכם״ — הסכם בין מדינת ישראל לבין רפובליקת אוסטריה לשם פישוט הקשר
 המשפטי על פי אמנת האג 1954, שנחתם בירושלים ביום י״ג באב התשל״ה (21

 ביולי 1975) ונכנס לתקפו ביום א׳ בתמוז התשמ״ב (22 ביולי 1982);

 ״הרשויות המוסמכות״ — לגבי ישראל — מנהל בתי המשפט, ולגבי אוסטריה — משרד
 המשפטים הפדראלי;

 ״מסמך״ — ״כתב בי־דין״ כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג—1963, ולרבות
 מםמך־חוץ משפטי כהגדרתו בחוק עזרה משפטית למדינות חוץ־ [נוסח משולב],

 התשל״ז—1977 ;

 ״תקנות התשכ״ט״ — תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ״ט—
.*1968 

ש 2. תקנות אלה באות לביצוע ההסכם ויפורשו אתו כאחד. י י ' פ ״ י ר ט  מ

 3. (א) בהמצאת מסמך שבין ישראל לאוסטריה, לא יידרש אלא עותק אחד מהמסמך
 שיש •להמציאו, וזאת על אף האמור בתקנות 4 ו־13 לתקנות התשכ״ט.

 (ב) הבקשה להמצאת המסמך תיערך בשפה האנגלית או שיצורף אליה תרגום
 לשפה זו.

 (ג) המצאה בישראל של מסמך הבא מאוסטריה יכול שתהא באמצעות נציג
 דיפלומטי או קונסולרי של אוסטריה בישראל.

 4. (א) השפה האנגלית היא השפה המוסכמת בין ישראל לבין אוסטריה לענין בקשות
 חיקור דין לפי תקנה 18 לתקנות התשכ״ט.

 (ב) מכתב הלוואי לבקשת חיקור דין ייערך אף הוא בשפה האנגלית או שיצורף
 אליו תרגום לשפה זו.

 (ג) על אף האמור בתקנה 26 לתקנות התשכ״ט יעביר בית משפט בישראל
 בקשת חיקור דין שיש לבצעה באוסטריה למנהל בתי המשפט, שיעבירנה למשרד החוץ.

 (ד) בקשת חיקור־דין הבאה מאוסטריה יכולה להתבצע באמצעות נציג דיפלומטי
 או קונסולרי של אוסטריה בישראל, אם ביקשה זאת הרשות המבקשת האוסטרית, ובלבד

 שהביצוע יהא ללא אמצעי כפייה.

, עמי 90.  1 ס״זז התשל״ז
 2 ס״ח התשי״ז, עמי 148.

 3 כ״א 678, כרך 17, עמי 443.
 4 ק״ת התשכ״ט, עמי 470.

 המצאת מסמכים

ת חיקור ו ש ק  ב
 דיז

ן התשמ״ג, 11.11.1982 ת 4426, כ״ד, בחשו ו נ ק ת  212 קובץ ה



י ש ו כ  5. (א) לענין הפרק הרביעי לתקנות התשכ״ט בדבר ערובה לכושר פרעון, דינם ערובה י
 של גופים משפטיים שמושבם באוסטריה ושל חברות מסחריות אוסטריות שלפי דיני
 אוסטריה אינן גופים משפטיים, כדין אזרחי אוסטריה; ודינם שלי גופים משפטיים המאו
 גדים בישראל או הרשומים בה כשותפויות ושל שותפויות לא רשומות לפי דיני ישראל,

 כדין אזרחי ישראל.

 (ב) על אף האמור בפרק הרביעי האמור, רשאי הצד הנוגע בדבר להגיש בקשה
 לביצוע החלטה בדבר הוצאות משפט במישרין לבית המשפט שנתן את ההחלטה.

 (ג) על אף האמור בתקנה 29(2) (ב) לתקנות התשכ״ט, הצהרת בית המשפט
 המוסמך בדבר סופיות ההחלטה לענין הוצאות המשפט אינה טעונה אישור מאת הרשות

 הגבוהה ביותר בניהול העניינים המשפטיים במדינה המבקשת.

ת ו ! ק ת ת ל ו ח  6. בכפוף לאמור בתקנות אלה, יחולו על ביצוע ההסכם הוראות תקנות התשכ׳׳ט. ת
 , התשכ״ט

ם י ס ה נ ש  ה׳ בחשון התשמ״ג(22 באוקטובר 1982) מ
 >חמ 1625—3) י שר המשפטים

 תקנות פיצוי מפוני סיני(סדרי דין בועדת ערר, עירוניים)(תיקון),

 התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לחוק פיצוי מפוני סיגי, התשמ״ב—1982 !, אני
 מתקין תקנות אלה:

ה 4 נ ק ן ת קו  1. בתקנה 4 לתקנות פיצוי מפוני סיני (סדרי דין בועדת ערר, עירוניים), התשמ״ג— תי
(להלן — התקנות העיקריות), אחרי פסקה (1) יבוא: 2 1982 

 ״(1א) שמו של המשיב ומענו;״

ה 8 נ ק  2. בתקנה 8(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״המשיב״ יבוא ״או בא־כוחו״. תיקו! ת

 כ״ד בתשרי התשמ״ג(11 באוקטובר 1982)
 (וזמ 1567—3)

. 9  1 ס״ח התשמ״ב, עמי 9
 2 ק״ית התשמ״ג, עמי 42.

 צו שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל

- עזרה משפטית)(מס׳ 2) (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני
 ודרום סיני — שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז—1967 !, איני מצווה לאמור:

ן השם  1. צו שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל — עזרה משפטית) תיקו
 (מס׳ 2), התשל״ו—1976 2 (להלן — הצו העיקרי), ייקרא ״צו שעת חירום (יהודה

 והשומרון וחבל עזה — עזרה משפטית)(מס׳ 2), התשל״ו—1976״.

 1 ס״ח התשכ״זז, עמ׳ 20; התשמ״ב, עמ׳ 18.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 1670.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ן התשמ״ג, 11.11.1982 213 ת 4426, ה״ה בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



יו׳! 2. בסעיף 1 לצו העיקרי, בהגדרת ״ערכאה שיפוטית של האזור״ בסופה יבוא ״ולרבות ח °ע ק י  ת

 בית־דין רבני שהוקם מכוח דבר חקיקה׳ישל המפקד״.

ר 6 3. סעיף 6 לצו העיקרי — בטל. ל סעי טו  בי

ם י ס ה נ ש  ה׳ בחשוןהתשמ״ג(22באוקטובר 1982) מ
 שר המשפטים

 תקנות תאי השנון(תיקון), התשמ״ג-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, התשט״ו—1955 !, אני מתקין
 תקנות אלה

 !• בתקנה 19 (ב) לתקנות רואי חשבון, התשט״ז—1955 2 (להלן — התקנות), הסיפה
 המתחילה במלים ״הפטור לפי״ — תימחק.

 2. בתוספת השלישית לתקנות, בפרק בחינה סופית — חלק ב׳, בתוכן הבחינה של
 נושא ראשון(חשבונאות פיננסית מתקדמת) —

 (1) בפסקה (א), פסקת משנה (1) תימחק ופסקאות משנה (2) ו־(3) יסומנו

 (1) ו־(2) כסדרן;

 (2) אחרי פסקה (ה) יבוא:

 ״(ו) הרחבת הנושאים הכלולים בחשבונאות פיננסית.״

ן וזקנה 19 קו  תי

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
 השלישית

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 י״ב בחשון התשמ״ג(29 באוקטובר 1982)
 (וזמ 665—3)

 1 ס״ח התשט׳׳ו, עט׳ 26; התשל׳״ח, ע«׳ 22 ועמי 199.
 2 ק״ת התשט״ז, עמ׳ 34; התשמ״ב, עמי 1116.

 תקנות רואי חשבון(בחינות - הוראת שעה), התשמ״ג-982ו

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, התשט״ו—1955 ג
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה:

 ״נבחן מיוחד״ — מי ששירת עשרים ימים לפחות שירות חירום כהגדרתו בחוק הארכת
, ובתקופות המפורטות באכרזות שר הבטחון על שירות  מועדים, התשל״ה—1974 2
 חירום מיום י״ג בסיון התשמ״ב (4 ביוני 1982)8, ומיום כ״ב בתמוז התשמ״ב (13

 ביולי 1982 )4, ובן זוגו של מי ששירת כאמור;

 ״בחינות חורף התשמ״ג״ — הבחינות מטעם מועצת רואי חשבון שייערכו בתקופה שבין
 י׳ בכסלו התשמ־״ג (26 בנובמבר 1982) וי׳ באדר התשמ״ג (23 בפברואר 1983).

 1 סייח התשט״ו, עמ׳ 26; התשל״ח, עמ׳ 22 ועמי 199.
 2 0״ח התשל״ה, 31¡׳ 38.

 3 י״יפ התשמ״ב, עמ׳ 2336א.
 4 י״פ התשמ״ב, עמ׳ 2502.

! התשמ״ג, 11.11.1982 ת 4426, כ״ד, בחשו ו נ ק ת  214 קובץ ה



לן _ צירוף שלבים ה  2. על אף האמור בתקנות 11 ו־12 לתקנות רוא-חשביו, התשט״ז—1955 » (ל
 התקנות), יורשה נבחן מיוחד להתייצב לכל בחינות חורף התשמ״ג.

 3. נבחן מיוחד יציין את המלים ״נבחן מיוחד״ בראש הבקשה שעל פי תקנה 5 בקשה של
וחד _ נבחן מי ן 1 י נ ע ׳ ה ן ג ן ן ז 1 ב , . ש ן ן א ! ? ם ש ו ר י ח ת ה ן ר י 1 ש , ! ע ; ״ ה ת צ א ף מ ן ש י ף א ף צ י ׳ ן ת ו 2 ק ת  ל

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 י״ב בחשון התשמ״ג(29 באוקטובר 1982)
 (חמ 665—3)

 5 ק״ת התשט״ז, עימ׳ 34¡ התשמ״ב, עמ׳ 1116.

 תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל אינפלציה

 לענין הניכוי לגבי ההכנסה בשנת המס 1981), התשמ״ג-982ז

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה ג
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת הון עצמי ע י ב  1. על אף האמור בסעיף 1(6) לחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) ק
 (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ״ב—1982 2 (להלן — החוק העיקרי), חבר־בני־אדם
 התובע ניכוי בשל אינפלציה על פי החוק העיקרי בשנת המס 1981, יחולו לגביו, לפי
 בקשתו, תקנות מם הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל האינפלציה),

(להלן — התקנות), בשינויים שלהלן:  התשמ״ב—31981

 (1) בתקנה 2 לתקנות, בדישה ובפסקה (1), במקום ״1979״ יבוא ״1980״ ;

 (2) בתקנה 3 לתקנות, בפסקאות (1) ו־(2), במקום ״1980״ יבוא ״1981״.

 י״ד בחשון התשמ״ג(31 באוקטובר 1982) י ו ר ים י א ד י ד ו ד

וסח חדש 6, עמי 120. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 208.

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1210.

 תקנות המילוות (הוראות שונות)(פיצוי)(תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק המילוות (הוראות שונות), התשל״ח—1977 1
 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 נ ק ן ת  1. בתקנה 1 לתקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי), התשמ״ב—1982 2 — תיקו
 (1) בהגדרת ״מילווה״, במקום ״בפרטים 1 עד 16 ו־19 עד 22״ יבוא ״בפרטים

 1 עד 16 ו־22״;

 (2) בהגדרת ״מילווה קליטה״, במקום ״בפרטים 17 ו־18״ ייבוא ״בפרטים 17
 עד 21״.

ר ו ד י ר ם א ר ו  א׳בחשוןהתשמ״ג(18 באוקטובר 1982) י
 (חמ 289—3)

 שר האוצר
ח התשל׳׳ח, עמי 18; התשמ״ב, עמי 199. י  1 נ

 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1475 (התשמ״ג, עמי 226).

ן התשמ״ג, 11.11.1982 215 ת 4426, כ״ה בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 אבחת גביית מסים (אגרות ותשלומים של רשות הנמלים),
 התשמ״ג-982 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1 (להלן — הפקודה), אני
 מכריז לאמור:

דה 1. על גבייתם של הסכומים המשתלמים לפי החיקוקים המפורטים להלן יחולו הוראות ת הפקו ל ו ח  ת

 הפקודה והסכומים האמורים יהיו מס כמשמעותו בפקודה:
;  (1) האגרות המשתלמות לפי תקנות הנמלים, התשל״א—21971

 (2) שכר סווארות על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי
;  לשירותי סווארות), התשל״ח—1978 3

.  (3) תשלומים לפי סעיף 21(1) לחוק רשות הנמלים, התשכ״א—41961

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״ח בתשרי התשמ״ג(15 באוקטובר 1982) י
 m 0-472 שר האוצר

קי א״י, כרך בי, עמ׳ 1374; ס״זז התשמ״א, עטי 157.  1 חו
 2 ק׳׳ת התשל״א, עמי 300; התשמ׳׳ב, עמי 1159.
 3 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 610; התשמ״ב, עמ׳ 1154.

 4 פ״ח התשכ״א, עמ׳ 151; התשמ״ב, עמ׳ 198.

 תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר)(תיקון),
 התשמ״ג-982ז

 בתוקף סמכותי לפי׳ סעיפים 4, 6 ו־23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג—
 1963/ אני מתקין תקנות אלה:

ה 15 1. בתקנה 15 לתקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשמ״ב—1982 2 נ ק ן ת קו  תי

 (להלן — התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) בטיסת שכר בנתיב, מותר עירוב משתתפים בטיסות מסוג חבילת תיור,
 מכירה מוקדמת, צליינים או סטודנטים, בתנאי שמספר המושבים שהמארגן יהיה
 רשאי לשכור לגבי כל אהד מסוגי טיסות השכר האמורים לא יפחת מארבעים.״

1 2. בתקנה 16 (ד) לתקנות העיקריות, במקום ״לא יותר מארבעים משתתפים״ יבוא ה 6 נ ק י ת קי  תי

 ״עד ארבעים משתתפים, או משתתפים במספר שהוא שליש ממספר המושבים בכלי
 הטיס, לפי הגבוה שבהם״.

ה 8! 3. בתקנה 18 (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״מארגן לא יפרסם כל פרסום״ יבוא ן תקנ קו  תי

 ״לא יפרסם אדם כל פרסום״.

ה 9! 4. בתקנה 19 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ו) יבוא: נ ק ן ת קו  תי

 ״(ז) המארגן ימציא למנהל עותק של כל חוזר הכולל פירוט של תעריפים
 שתקנה זו חלה עליהם ושהוא מפיצו לסוכני נסיעות או למי שמוכר עבורו כרטיסי

 טיסה לטיסות השכר שהוא מארגן, במועד שבו 1הוא מפיץ את החוזר.״

ו ר פ ו ם ק י י  י״ב בחשון התשמ״ג(29 באוקטובר 1982) ח
 (חט 247—3)

 שר התחבורה
 ג ם״ח התשכ״ג, עמי 104.

 2 ק׳״ת התשמ״ב, עמ׳ 754 ו־1352.

ן התשמ״ג, 11.11.1982 ת 4426, כ״ה בחשו ו נ ק ת  216 קובץ ה



 תקנות הטיס (נהלי המראה מנמל התעופה גן מדיון ויציאה ממנן)

 (ביטול), התשמ״ג-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(0 לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות
, אני מתקין  (הטלת חוקים), 1937 י, וסעיפים 10 (2)(ג) ו־30(1)(א) לחוק הטיס, 1927 2

 תקנות אלה:

ל טו  1. תקנות הטיס (נהלי המראה מנמל התעופה בן גוריון ויציאה ממנו), התשל״ו— בי
 1975 * — בטלות.

 י״ב בחשון התשמ״ג(29 באוקטובר 1982) ח י י ם ק ו ר פ ו
) שר התחבורה 3 ־ 1 4 5 מ 5 ח ) 

ס׳ 2, עמ׳ 563.  1 ע״ד 1937, תו
, ע«׳ ג18. קי א״י, כרך ג׳, עמי 2551¡ ס״ו! התשל״ז  2 חו

, עמי 701; התשמ״ב, עמי 379.  3 ק״ת התשל״ו

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח)

 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ג-2»19

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 /
 אני מצווה לאמור:

ת פ פ ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למלח), ה
, יבוא:  התש״ם—1980 2

 ״תוספת

 (סעיף 2)
 •טור ב׳

— ח ר מ מ ת של 1 ק״ג ב ו ל י  המחיר בשקלים בחב

ן כ ר ג אי ל נ  לקמעו
ל מע׳׳6 ל י  ללא מע״מ כ

6.30 

 6.15״

4.58 

4.45 

י א ת ט י «  ל
* ל  ל

4.00 

3.88 

׳ ר 8  טו
 המצרך

 מגיח שולחן (מעולה) בשקיות

 מלח למאכל (עבה) בשקיות

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 ז׳ בחשון התשמ״ג(24 באוקטובר 1982)
 (חמ 1425—3)

 1 0״ח התשי״ה, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1195; התשמ״ג, עמ׳ 107.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות)(מסי 2),
1982 -  התשמ״ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

ת 1. בצו זה — י י י ג  ה

 ״סיגריות״ — סיגריות מתוצרת הארץ המפורטות בטור א׳ לתוספת, בתפיסות בנות 20
 סיגריות;

 ״המחיר היציב״ — המחיר המרבי ביום כ״ו באלול התשמ״ב (14 בספטמבר 1982);

.  ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 2

' 2. המחיר המרבי לסיגריות הוא כמפורט בטור ב׳ לתוספת, ובלבד שאם המחיר על ב ר מ י ה ' ח מ ,  ד

 חבק חפיסת הסיגריות הוא נמוך מהמחיר שבטור ב׳ לתוספת, יהיה המחיר המרבי המחיר
 הנקוב על החבק; באין חבק על החפיסה או אם המחיר אינו נקוב — לא ימכור אדם

 סיגריות במחיר העולה על המחיר היציב.

י 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים לסיגריות), התשמ״ג—1982 8 — בטל. ו ט '  ב

ה 4. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בחשון התשמ״ג(18 באוקטובר 1982). י י ח  ת

ר לצרכן בשקלי!!  המחי

 תוספת
 (סעיף 2)

 טור א׳

ל מע״מ ל ו ות כ גרי ג הסי  סו

 מזרחיות
 סילון 3.40
 מרום 3.90
 דובק 10 4.70
 דובק פילטר, אםקוט 7.60
 רויאל, פולריס 9.90

 וירג׳מיה
 נלסון 9.90

 נובלס פילטר 11.80
 טיים, אירופה, שרתון, גלסון פילטר, טיים מנטול 12.60
 קפיטול, סמייל 12.90
 ברודוויי 100, טיים 100 15.35
 ברודוויי 80 14.60
 מונטנה 15.80

ת ן פ ו ע ד  כ״ ח בתשרי התשמ״ג(15 באוקטובר 1982) ג
_ שר התעשיה והמסחר _ _ _ _ _ 

 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ם״ח התשל׳׳ו, עמי 52.
 3 ק״ת התשמ״ג, עמי 94.

ן התשמ״ג, 11.11.1982 ת 4426, כ״ד, בחשו ו נ ק ת  218 קובץ ה



 הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשנו״*-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(1) לפקודת מחלות בעלי חיים, 11945 (׳להלן —
 הפקודה), אני קובע לאמור:

 1. סכום הפיצויים המרבי שתשלם הממשלה לבעלו של בעל חיים שהומת ל5י הוראות פיצויים בעד
י ת בעל ת מ  , , . , ה

פ ״  הפקודה יהיה כמפורט בתוספת לצדו של אותו בעל חיים. ח

 2. (א) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית הצמדה למדד
 לסטטיסטיקה.

 ב) סכומי הפיצויים המרביים שבתוספת יועלו במועדים הקבועים להלן לפי
 שיעור עליית המדד כלהלן:

 (1) ב־1 בינואר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של
 השנה שקדמה לה, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו;

 (2) ב־1 באפריל של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה
 שנה, לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה;

 (3) ב־1 ביולי של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה
 שנה, לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה;

 (4) ב־1 באוקטובר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה
 שנה, לעומת המדד לחודש אפריל של אותה שנה.

 (ג) היה סכום האגרה המוגדלת פחות ממאה שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא
 מכפלה של חמישה שקלים; היה סכום האגרה המוגדלת יותר ממאה שקלים, יעוגל לסכום

 הקרוב שהוא מכפלה של עשרה, שקלים.

לה > תחי ( 1 9 8 ר 2 ב ו ט ק ו א ג (! ב  3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשמ״

י י ט י  4. הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצוייט), התשמ״ב—1982 2 — בטלה. ב

 תוספת
 םוג בעלי החיים שיעור הפיצויים בשקלים

 כקד

 פר רביד. טהור 52,000

 פר רביה מעורב 34,700

 פר רביה מקומי(בלאדי) 13,000

 פרת חלב הרשומה בביקורת החלב 26,000

 פרת הלב שאינה רשומה בביקורת החלב 24,300

 פרת בשר מוכלאת 15,000

 פרה מקומית (בלאדי) 10,400

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 155.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 916.

ז התשמ״ג, 11.11.1982 219 ת 4426, כ״ה בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 שיעור הפיצויים בשקלים

26,000 

24,300 

6,000 
 ועוד 50 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 22,500.

15,000 

4,800 
 ועוד 31 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי

 הכולל לא יעלה על 14,000.
10,400 

3,100 
 ועוד 18 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 9,500.

6,000 
 ועוד 50 בעד כל יום גידול נוסף מעל
 גיל 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 22,500.
 י 4,800

 ועוד 49 בעד כל יום גידול נוסף מעל גיל
 4 ימים ובלבד שהסכום המרבי הכולל

 לא יעלה על 12,000.

14,000 

7,000 

8,700 

5,200 

2,600 
 ועוד 350 בעד כל חודש גידול נוסף
 ובלבד שהסכום המרבי הכללי לא יעלה

 על 4,300.
1,400 

 ועוד 500 בעד כל חודש גידול נוסף
 ובלבד שהסכום המרבי הכללי לא יעלה

 על 4,500.

 סוג בעלי החיים

 עגלה בהריון מעדר בביקורת החלב

 עגלה בהריון שאינה בביקורת החלב

 עגלה מעדר חלב שאינה בהריון

 עגלה מכלוא בהריון

 עגלה מכלוא שאינה בהריון

 עגלה מקומית(בלאדי) בהריון

 עגלה מקומית (בלאדי) שאינה בהריון

 עגל מעדר חלב או מכלוא

 עגל מקומי (בלאדי)

 צאן

 איל רביד. שאישר משרד החקלאות

 איל רביה שלא אישר משרד החקלאות

 כבשה הרשומה בביקורת החלב

 כבשה שאינה רשומה בביקורת החלב

 טליה(בגיל חודש)

 טלה (בגיל הודש)

ה התשמ״ג, 11.114982 ש ח ת 4426, כ״ה ב ו נ ק ת  קובץ ה



 סוג בעלי החיים שיעור הפיצויים בשקלים

 כל חודש גידול נוסף
 המרבי הכללי לא יעלה

 כל חודש גידול נוסף
 המרבי הכולל לא יעלה

 כל חודש גידול נוסף
 המרבי הכולל לא יעלה

 כל חודש גידול נוסף
 המרבי הכולל לא יעלה

7,900 

4,300 

6,000 

4,300 

2,600 

1,700 
 ועוד 500 בעד
 ובלבד שהסכום

 על 4,300.

900 
 ועוד 250 בעד
 ובלבד שהסכום

 על 2,150.

500 
 ועוד 350 בעד
 ובלבד שהסכום

 על 1,800.
430 

 ועוד 180 בעד
 ובלבד שהסכום

 על 1,400.

34,700 

17,400 

52,000 

14,000 

14,000 

5,200 

 תיש לבן או מעורב

 תיש שחור

 עז לבנה

 עז מעורבת

 עז שחורה

 ,גדיה לבנה או מעורבת(בגיל חודש)

 גדיה שחורה(בגיל חודש)

 גדי לבן או מעורב (בגיל חודש)

 t גדי שחור (בגיל חודש)

 קלוט״ פרפה

 סוס רכיבה גזעי

 סוס רכיבה בלתי גזעי

 סוס הרבעה

 סוס עבודה

 יפרד

 :המור

22,500 

8,700 

1,000 

3,500 

 שוניפ

 ,גמל

 ;חזיר

 דכורים

 .נחיל דבורים

 דבורית
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 הפיצויים בשקלים

 אפרוחים,
ת ו פ ו ת ע חו  ביצי אפרו

גרים ל יום אחד מבו י ג בעלי החיים דגירה בג  סו

 עופות

 תרנגולות מגזע קל להטלה 5.30 23 155

 תרנגולות מגזע קל לרביה 5.30 26 170

 תרנגולות ותרגולים מגזע כבד ורביה 10.60 70 225

 פטמים 7 10 70

 אווזים 26 38 280

 ברווזים 16 20 225

 מולרדים 28 40 120

 ברברים 20 25 280

 תרנגולי הודו לבשר 16 34 330

 תרנגולי הודו לרביה 60 140 500

 פסיונים 16 20 170

 יונים — — 170

ה א ר ל יד ח מ  ג׳ בחשון התשמ״ג(20 באוקטובר 1982) ש
תמ 234—3) שר החקלאות ) 

 הודעת הדואר (שינוי התוספת השלישית לפקודה), התעומ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב) לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976 !,
 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מודיע לאמור:

: א ו ב י ת 1. במקום האמור בתוספת השלישית לפקודה 2 פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה
ת  השלישי

 ״פיצויים שקלים

 בעד דבר דואר רשום, למעט חבילה, עד 610

 בעד חבילה שמשקלה עד 3 ק״ג, עד 381

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג, עד 610

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג, עד 915

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג, עד 1220״

׳ 2. תחילתה של הודעה זו ביום כ״ט בחשון התשמ״ג (15 בנובמבר 1982).  תחילי

י צ פ ו ר י כ ד ר  י״ד בחשון התשמ״ג(31 באוקטובר 1982) מ
) שר התקשורת 3 ־ 1 3 0 מ 6 ח ) 

וסח חדש 29, עמי 567. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ית התשמ״ב, עמ׳ 796.

u.U.1982 , ן התשמ״ג ת 4426, כ״ה בחשו ו נ ק ת  222 קובץ ה



 צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכחות)(תיקוו)׳

 התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד—1964 !
 אני מצווה לאמור:

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
ה נ  הראשו

 1. בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש״ל—
 21970, בסופה ימ׳א:

 השטח המותחם עי יד
 נקודות ציוו אלה:

095750/103650 

002550/130950 

129400/029300 

144820/885170 

 שם הבריכה הרשות המקומית גוש חלקה

 פרדס חנה כרכור פרדס חנה כרכור: 10103 44
 מלון רויאל בת ים 7120 2

 כפר שמריהו כפר שמריהו 6671 178
 גבעת עדה גבעת עדה 10131 12
 כפר הנוער הדתי כפר חסידים 11133 . 12
 מרכז צחר אשכול 8 —
 חוות הנוער הציוני ירושלים 122 44

 מלון פלאזה ירושלים 7300368 0001
 מלון הנשיא ירושולים 30029 29
 מלון המלך דוד ירושלים 30029 4
 מלון אמריקן קולוני ירושלים 30527 5

 קרית ענבים נ&טה יהודה 29552 , 22
 קבוץ עלומים עזתה

 עירונית מצפה רמון
 מדרשת שדה. בוקר רמת הנגב

 מועדון כפרי עומר (2) עומר 38558 574/5
 נוה אביבים תל־אביב־יפו 6630 248

 מתנ״ס בת־ים בת־ים 7122 77
 מלון מנדרין תל־אביב־יפו 6609 85
 בית דני (מתריס) תל־אביב־יפו 6980 3

 גן הבנים בית שאן 22873 23
 מרכז אזורי־מירון פרום הגליל 14453

 נוה אמירים הרצליה 6546 542
 נוה אביבים (לימודית) תל־אביב־יפו 6772 60
 ראש פינה ראש פינה 13944 52

 עירונית אילת 40004

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ד בתשרי התשמ״ג(7 באוקטובר 1982)
 (חמ 328—3)

 1 ס״*) התשכ״ד, עמי 172.
 2 ק״ת התש׳״ל, עמ׳ 1725; התשמ״ב, עמ׳ 318.

 קובץ התקנות 4426, כ״ה בחשון התשמ״ג, 11.11.1982 223



 חוק עזר לשמורות טבע (תיקון), התשמ״ג-982ו

 בתוקף סמכותה, לפי סעיפים 20, 21 ו־35 לחוק גנים לאומיים (שמורות טבע
 ואתרי הלאום), התשכ״ג—1963 י, אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות ששמורות הטבע
 נמצאות בשטחן ובאישור מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, מתקינה רשות שמורות

 הטבע חוק עזר זה:

 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לשמורות טבע, התשל״ב—1972 2 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), יבוא:

ת 2. . לא יכנס אדם לשמורות טבע אלא אם שילם לרשות שמורות הטבע ו ר ג א  ״

 אגרה בשיעור המפורט בתוספת השניה.״

ת מעיף 2 פ ל ח  ה

ת 2. במקום התוספת השניה לחוק העזר העיקרי יבוא: פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה
 השניה

 האגרה בשקלים

 ״תוספת שניה

 (סעיף 2)

 שמורת
 מערת הנטיפים

68 

2040 

34 
1020 

34 

 45״

 לשמורות: התנור, חל דן,
 החולה, גמלא, עיז גדי,

 יטבתה ושמורת האלמוגים

36 

1080 

18 

540 

 פטור

•24 

 סוג המבקרים

 (א) מבוגריפ (מגיל 18 ומעלה)

 1. לבודד

 2. לקבוצה בת 40 מבקרים

 (ב) ילדים ונוער (מגיל 5 עד 17)

 1. לבודד
 2. לקבוצה בת 40 מבקרים

 (ג) חיילים במדים (בשירות חובה)
 ושוטרים (עם תעודה)

 (ד) לחבר החברה להגנת הטבע
 (עם תעודה)

ה פ ם י ה ר ב  א
 יושב ראש רשות שמורות הטבע

 גתאשר.
 ג׳ בחשון התשמ״ג(20 באוקטובר 1982)

 '(חמ 1491—3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 149; התשמ״ב, עמי 34,
 2 ק״ת התשל׳׳ב, עמי 1253; התשמ״א, עימ׳ 1555.

ן התשמ״ג, 11.11.1982 ת 4426, כ״ה בחשו ו נ ק ת  224 קובץ ה



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקדפ״ונים חיים)

 (מס׳ 2), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 •י,
 אני מצווה לאמור:

י ב י י מ י ח  1. המחיר המרבי, כולל מע״מ, לקילוגרם קיפיונים חיים יהיה: מ

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי 6436 שקלים;

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי 79.80 שקלים.

_ ביטול  2, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקדפיונים חיים), התשמ״ג
 21982— בטל.

ך י ל ר ה א ח מ  ג׳ בחשון התשמ״ג(20 באוקטובר 1982) ש
) שד החקלאות 3 ־ ־ 1 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, דמי 24,
 2 ק״ת התשמ״יג, עמי 203

 צו המועצות המקומיות (ב)(תיקון), התשמ״ג-1982

, אני מצווה לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות

במקום ״חמש תיקה סעיף 182 ; ' ,  1. בסעיף 182(ב) לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג—1953 2
 מאות לירות״ יבוא ״אלף שקלים״.

 ג׳ בחשון התשמ״ג(20 באוקטובר 1982)
 (חמ 701—3)

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256, נ י מדי נ  1' די
 2 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174.

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון(משנה לגגיד בנק ישראל

 ושאידיו), התשמ״ג-1982

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 התשכ״ט—1-1969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 1. משנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, שאירי משגה לנגיד בנק ישראל ושאירי משנה קיצבת משיד,
ד בנק י ג ת לנ ן י ו ש ר ה ב ר ש  לנגיד בנק ישראל לשעבר, זכאים לגמלה לפי החלטת גמלאות לנושאי מ

 ישראל ושאיריו
, כאילו היה המשנה סגן שר.  השלטון (חברי כנסת ושאיריהם), התש״ל—1969 2

,  2. תחילתה של החלטה זו מיום כ״ט בסיון התשמ״א (1 ביולי 1981). תחילי

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

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י׳ בחשון התעזמ״ג(27 באוקטובר 1982)
 (חמ 193—3)

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 98,- התשל״ח, עמ׳ 13, עמ׳ 209.
, עמ׳ 88,  2 ק״ת התש״ל, עמי 33; התשמ״ג

ה התשמ״ג, 11.11.1982 225 ש ח ת 4426, כ״ה ב ו נ ק ת  קובץ ה



 תיקון סעויות

 בתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ״א—1981, שפורסמו בקובץ
 התקנות התשמ״א, עמ׳ 1564, ותוקנו בקובץ התקנות התשמ״ב, עמי 1388 ו־1672,

 בתוספת —

 (1) בפריט 1, במקום ״התשל״ה—1975״ צ״ל ״התשל״ט—1979״ ;

 (2) במקום פריט 14 צ״ל:

 ״14. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של ציפורן ומכירתו), התשל״ט—

 1978 ;״

 (3) בפריט 44, במקום ״התשט״ו—1955״ צ״ל ״התשט״ז—1955״ ;

 (4) אחרי פריט 49 צ״ל:
 ״50. תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים), התשכ״א—11960,
 51. תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב), התשי״ו—

.21957 

.  52. תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריםטזה), התשכ״ב—1961 3

 53. תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), התש״ם—1980 *.״ ;

 (5) באזכורים —

1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 577״; 8  (א) במקום אזכור 18 צ״ל: ״

3 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1440״; 1  (ב) במקום אזכור 31 צ״ל: ״

• ק״ת התשט״ז, עמ׳ 164״. 1  .(ג) במקום אזכור 61 צ״ל: ״

ך י ל ר ה א ח מ  ג׳ בחשון התשמ״ב (20 באוקטובר 1982) ש
 >הט 1s״־־<3 שר החקלאות

 1 ק״ת התשכ״א, עימ׳ 87 ו־1539.
 2 ק״ת התשי״ז, עמי 688 ו־4484

 p 3״n התשכ״ב, עמי 413.

 4 ק״ח התש״ם, עמי 1965.

 דפוס

 התשמ״ב—1982, שפורסמו בקובץ התקנות
 המילווה״ צ״ל ״תקנות המילוות״.

 תיקון סעות

 בתקנות המילווה (הוראות שונות) (פיצוי),
 4394, התשמ״ב, עמ׳ 1475, בכותרת במקום ״תקנות

 (חמ 22—8)

ן התשמ״ג, 11.11.1982 ו ש ח ת 4426, כ״ה נ ו נ ק ת  226 קובץ ה
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