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1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת ן(מאסר על תנאי), ה ת העונשי מ ק  ח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 90 לחוק העונשין, התשל״ז—11977 (להלן — החוק),
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. כתקנות אלה —

 ״צו הפעלה״ — צו להפעלת מאסר על תנאי כאמור בסעיף 55 לחוק;

 ״צו הארכה״ — צו להארכת תקופת התנאי כאמור בסעיף 56 לחוק;

 ״עבירה נוספת״ — כמשמעותה בסעיף 52 לחוק.

 2. צו הפעלה או צו הארכה יינתנו, עד כמה שהדבר ניתן, במעמד מתן גזר הדין
 בעבירה הנוספת.

 צו הפעלה או
 צו הארכה

 הפעלה או הארכה 3. לא ניתן צו הפעלה או צו הארכה במעמד מתן גזר הדין בשל העבירה הנוספת,

י תוגש הבקשה למתן צו כאמור לאותו שופט או לאותו מותב שהרשיע את הנאשם בעבירה מ ע

ו ? ד ה א ר ז י  ג

 הנוספת, או, אם נבצר ממנו לדון — לשופט אחר או למותב אחר של אותו בית משפט.

 צירופים 4. לבקשה לצו הפעלה או לצו הארכה יצורף העתק של פסק הדין אשר לפיו הוטל

 המאסר על תנאי ואם הוגשה הבקשה לפי תקנה 3 — גם העתק של פסק הדין אשר לפיו
 הורשע אותו נאשם בעבירה הנוספת.

 5. רשאי בית המשפט, בטרם יתן צו הפעלה, לדרוש ראיה על כך שהנידון בפסק הדין
 שלפיו הוטל המאסר על תנאי הוא אותו אדם שהורשע בעבירה נוספת.

 6. תקנות העונשין (דרכי ענישה) (מאסר על תנאי), התשט״ז—1955 2 — בטלות.

תו הו  ראיה על ז
 של נאשם

 ביטול

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 ה׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985)
 (המ 820ינ—3)

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
 2 ק״ת התשט״ז, עמי 19 ועמי 1187.

, ( ן  צו האפוטרופוס הכללי(ניהול ללא צו ניהול)(תיקו
1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח—1978 ובאישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו האפוטרופוס הכללי(ניהול ללא צו ניהול), התשמ״ד—1983 2 (להלן —
 הצו העיקרי), במקום ״25,000 שקלים״ יבוא ״300,000 שקלים״.

 2. אחרי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא:

־ 2. (א) הסכום הנקוב בסעיף 1 ישתנה ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 1  ״הצמ״־׳ למי

 באוקטובר וב־1 בינואר של כל שנה (להלן — יום השינוי) לפי שיעור
 עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 1 ס״ת התשל״ח, עמי 61.
 ג ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 524.

ן סעיף 1 קו  תי

ספת סעיף 2  הו

ת 4762, כ״ג בשבט התשמ״ה, 14.2.1985 ו נ ק ת  694 קובץ ה



 (ב) בסעיף זד, —
 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה;
 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
 ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי
 הקודם, ולענין השינוי ב־1 באפריל 1985 — המדד שפורסם

 בחודש דצמבר 1984.״

 כ״ ח בטבת התשמ״ה (21 בינואר 1985)
 (וומ 1851—3)

ה נ סי ם ש  מ
 שר המשפטים

ס על ריגית), מ ס הכנסה (מסוד איגרות מדינת ישראל מ  צו מ
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה _ הגדרות

 ״איגרות מדינת ישראל״ — איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד לפרטיים 6% מינימום)
 בערך נקוב של 10,000 דולר לפחות ובשווי נקוב כולל של 50,000,000 דולר המיועדים

 למכירה לפרטיים ולתכניות פנסיה באמצעות דיבלופמנט קורפוריישן פור ישראל;

 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה.

ר ממס  2. י הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות מדינת ישראל לתושב חוץ תהיה פטורה ממס. פטו

 ח׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985) י צ ח ק מ ו ד ע י
) שר האוצר 3 _ 6 3 מ 6 ח ) 

וסח חדש 6, עמ׳ 120. ת ישראל, נ נ י  1 דיני מד

ס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (הוצאות אש״ל בארץ)  קביעת מ
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות),
 התשל״ב—1972 •י, אני קובע לאמור:

ן סעיף 1  1. בסעיף 1 לקביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מםויימות) (הוצאות אש״ל בארץ), תיקו
 התשמ״ג—1983 2 (להלן — הקביעה), במקום ״מיום 1.9.84 ואילך״ יבוא ״1.9.84—

 30.11.84״ ובסופה יבוא:

 1 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 1337; התשמ״ד, עמ׳ 2378.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 684; התשמ״ה, עימ׳ 35.
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ת בוקר ארוחת צהרים ח ו ר  א

1,250 
 1,430״

2,850 
3,250 

1,000 
1,150 

 ״1.12.84~31.12.84
 מיום 1.1.85 ואילך

 2. בסעיף 2 לקביעה, במקום ״מיום 1.9.84 ואילך״ יבוא ״1.9.84—30.11.84״ ובסופה
 יבוא

 ארוחת ערב

962 
 1,097״

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ת בוקר ארוחת צהרים ח ו ר  א

2,188 
2,495 

 ״מיום 1.12.84—31.12.84 779

 מיום 1.1.85 ואילך 888

 ו׳ בשבט התשמ״ה (28 בינואר 1985)
 (חמ 168—3)

ן סעיף 2 קו  תי

ל י ט ס ק  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סריגים, אריגים, חוטי ט
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ועורות) (תיקון), ה

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

 1. בסעיף 33 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סריגים, אריגים, חוטי טקסטיל
, במקום ״90 ימים״ יבוא ״150 ימים״.  ועורות), התשמ״ה—1984 2

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1984).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 ממלא מקום שר התעשיה והמסחר

 ג׳ בשבט התשמ״ה (25 בפברואר 1985)
 (חמ 1763—3)

 1• ס״ח התשי׳׳ח, עימ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשמ׳׳ה, עמ׳ 144.

ן סעיף 33 קו  תי

לה  תחי

(כללים לעיגול גימלאות, הכנסה שנתית ות הביטוח הלאומי  תקנ
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ודמי ביטוח), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 142, 177 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. גימלה ליום המחושבת על בסיס הכנסה תעוגל כך שסכום שהוא פחות מ־5 שקלים
 לא יובא בחשבון וסכום שבין 5 ל־9 שקלים ייחשב כ־10 שקלים.

 2. גימלת כסף, לרבות קיצבה ותוספת קיצבה בעד תלויים, המשולמת לפי החוק,
 ולמעט קיצבה לפי פרקים ה׳ ו־ו׳3 לחוק, תעוגל כך שסכום שהוא פחות מ־50 שקלים

 לא יובא בחשבון וסכום שבין 50 ל־99 שקלים ייחשב כ־100 שקלים.

 3. הכנסתו השנתית של מבוטח שאינו עובד תעוגל כך שסכום של 999 שקלים או
 פחות לא יובא בחשבון.

ל גימלה ו ג  עי
ת מי ו  י

ל גימלה ו ג  עי

סה גול הכנ  עי
ת י ת נ  ש

 1 ס״ח התשכ״ח, •עמי 108; התשמ״ד, עמ׳ 56.
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 4. (א) דמי ביטוח, לרבות סכום שמעביד מנכה משכרו של עובד לפי סעיף 161(ג) עיגול דמי ביטוח
 לחוק ולרבות כל סכום המשולם כמקדמה, יעוגלו כך שסכום שהוא פחות מ־5 שקלים

 לא יובא בחשבון וסכום שבין 5 ל־9 שקלים ייחשב כ־ש שקלים.

 (ב) לענין חישוב הפרשי דמי ביטוח בשל שומה סופית לפי הוראות סעיף
 164 (ג)(1) לחוק, הפרש בדמי ביטוח שאינו עולה על סכום של 200 שקלים לא יובא

 בחשבון.

 5. בטלות —
;  (1) תקנות הביטוח הלאומי (עיגול גימלאות), התשל׳׳ו—1976 2

 (2) תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה ודמי ביטוח), התש׳׳ם—980! 3,

 6. (א) תחילתן של תקנות 1, 2 ו־5(1) ב־1 בחודש שלאחר פרסומן.
 (ב) תחילתן של תקנות 3, 4 ו־5(2) ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985)

 ב׳ בשבט התשמ״ה (24 בינואר 1985) מ ש ה ק צ ב
) שר העבודה והרווחה 5 ־" 8 9 מ 7 0 ) 

, עמי 767; התשמ״א, עמי 16.  2 ק״ו1 התשל״ו
 3 ק״ת התש׳׳פ, עמי 13.

 ביטול

 תחילזז

ות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (תיקון),  תקנ
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976 י
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת פ ס ו ת ן ה  1. בתוספת לתקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), התשמ״ה—985! 2 _ תיקו

 (1) אחרי הגדרת י ״גלויות מסוג כמותי ממויין״ יבוא:

 ״״עתונים מסוג כמותי ממויין״ — עתוגים הרשומים במשרד התקשורת, הממלאים,
 נוסף לכל התנאים שפורטו במדריך הדואר התשל״ז—1977, עמ׳ ב—6, גם אחר

 תנאים אלה:
 1. הדיוור הוא של 500 יחידות לפחות;

 2. כל היחידות ממויינות לפי סדר רץ של המיקוד וארוזות באגדים לפי מקום
 הייעוד.״

 (2) בחלק א/ פרטים 4.1 ו־4.2 ימוספרו 4.1.1 ו־4.1.2 כסדרם, ואחריהם יבוא:

 ״4.2 משלוח עתון מסוג כמותי ממוייז — כל יחידה
 4.2.1 עד 100 גרם 25

 4.2.2 כל 100 גרם נוספים או חלק מהם 25״

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  י״דבשבט התשמ״ה (5 בפברואר 1985) א
 י שר התקשורת

וסח חדש 29, עמי 567. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשמ״ה, מימי 586.
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ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת ר אנרגיה), ה ק ות רשות לאומית לאנרגיה (ביצוע ס  תקנ

 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 4(א)(4) ו־25 לחוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל״ז—
 1977 ולאחר קבלת הוות דעת של הועדה המייעצת, מתקינה הרשות הלאומית לאנרגיה

 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה:

 ״הממונה הארצי״ — מי שמונה ממונה ארצי לפי תקנות רשות לאומית לאנרגיה (פיקות
 על יעילות צריכת אנרגיה במפעלים), התשמ״א—21981;

 ״מפעל״ — צרכן אנרגיה שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 2000 טון שווה ערף
 נפט (לפי חישוב של קילווט שעה חשמל שווה ל־260 גר׳ צריכת אנרגיה);

 ״דו״ח השוואת נתונים״ — דו״ח הכולל את הפרטים הבאים:
 (1) צריכת החשמל בקילווט שעה, צריכת הדלקים הנוזלים בליטרים וצריכת גז
 ופחם בקילוגרמים במשך כל אחד מחדשי השנה ובשנה כולה; מקדם ההספק

 החשמלי ושיא הביקוש במפעלים שבהם הוא נמדד;
 (2) צריכת אנרגיה סגולית, בכל אחד מחדשי השנה ובשנה כולה.

 2. (א) מפעל חייב לבצע סקר אנרגיה שתכניתו אושרה בידי הממונה הארצי.

 (ב) תוך ארבעה חדשים מיום פרסום תקנות אלה יגיש המפעל לממונה הארצי
 תכנית לסקר שתכלול:

 (1) מבוא ובו תיאור תמציתי של המפעל, מוצריו, צריכת האנרגיה בו לפי
 מקורותיה (דלק לסוגיו, חשמל, שמש), מרכיבי הצריכה, צריכת הדלק

 הסגולית;

 (2) פירוט מערכות אנרגיה והציוד במפעל, כגון ציוד שריפה, מערכות
 קיטור, מערכות חשמל, תהליכים, משטר צריכת האנרגיה העונתי והי>מי,

 מערכות בקרה ומאזנים אנרגטיים עם פירוט הפסדי אנרגיה למיניהם;

 (3) סיכום והמלצות —
 (א) המלצות כלליות על ניהול משק האנרגיה, ציוד בקרה, מעקב אחר
 תפעול, פירוט הפעולות המומלצות להשגת חסכון בצריכת האנרגיה,

 ההשקעות הדרושות לכל פעולה והחסכון המצופה;
 (ב) כדאיות כלכלית — לכל פעולת חסכון מומלצת, קביעת אורך
 החיים הצפוי לפרוייקט, היחס בין השקעה צפויה לחסכון שנתי צפוי•

 במחירי האנרגיה הקיימים (תקופת החזר שוות ערך);

 (4) שם המועמד לביצוע הסקר ותיאור כישוריו המקצועיים.

 3. (א) על המפעל להשלים את הסקר תוך שנה מיום קבלת אישורו בכתב של הממונה:
 הארצי לתכנית הסקר, לפי תקנה 2(א), ולהגישו לממונה הארצי; הסקר יכלול דו״ח
 השוואת נתונים לגבי התקופה שמתחילת חודש אפריל 1981 ועד למועד השלמת הסקר,

 וכן תכניות לעתיד.

ר ק  ביצוע ס

ר ק ת ס » ג  ה

 1 ס״ח זזתשל״ז, עימ׳ 61.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 448.
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 (ב) מדי שנה מיום הגשת הסקר לפי תקנת משנה (א), יגיש מפעל לממונה הארצי
 עדכון לסקר.

ר  4. על אף האמור בתקנות אלה, מפעל שביצע סקר אנרגיה שאישר לצורך כך הממונה פטו
 הארצי, במועד שאינו מוקדם ביותר מחמש שנים לפני פרסומן, פטור מחובת ביצוע סקר
 לפי תקנה 2(א), בתנאי שיגיש לממונה הארצי תוך שלושה חדשים מיום תחילתן של

 התקנות, עדכון לסקר, נכון ליום ההגשה.

! הפקר או  5. על מפעל לתקן כל ליקוי בסקר או בעדכון לסקר כפי שידרוש הממונה הארצי, תיקו
י ק פ ז י י כ י  תוך שלושה חדשים מיום קבלת דרישתו בכתב של הממונה הארצי לעשות כן. ע

רת במפעלים קו  6. הממונה הארצי, או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, יהיה רשאי להיכנס למפעל כדי בי
 לוודא את אמינות הסקר.

ות ועונשים  7. (א) האחריות לקיים הוראות תקנות אלה חלה על בעל המפעל. אחרי

 (ב) עברו על הוראה מהוראות תקנות אלה חברה, אגודה שיתופית או חבר־בני־
 אדם אחר, רואים כאחראי גם כל מנהל, שותף, או פקיד אחראי של אותו חבר־בני־אדם,
 ) ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא

 בידיעתו ושנקט אמצעים סבירים למניעתה.

 (ג) העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — קנס כאמור בסעיף 40(2)
 ׳ לחוק העונשין, התשל״ז—1977 3,

ל״  8. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באדר התשמ׳׳ה (1 במרס 1985). תחי

ט י י ל ב א כ י  נתאשר. מ
 ד בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1984) ממלא מקום יושב ראש הרשות

< הלאומית לאנרגיה 3 ־ 1 2 7 מ 2 ח ) 

ל ח ה ש ש  מ
 שר האנרגיה והתשתית

 3 0״ח התשל״ז, עמ׳ 226.

ן(חברי הכנסת ושאיריהם)  החלטת גימלאות לנושאי משדה ברשויות השלטו
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (הרחבה) (תיקון), ה

ת סעיף 2א פ ס ו  בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, ה
 זזתשכ״ט—1969 מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

 1. אחרי סעיף 2 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת
, יבוא:  :ושאיריהם) (הרחבה), התשל״ח—1978 2

 1. ס״ח התשכ״ט, עמי 98.
 .2 ק״ת התשל״ה, ענ!׳ 750.
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י י 2א. לא תשולם קיצבה לפי החלטה זו בעד תקופה העולה על ארבעה נ ״ ש ^ ל ק  ת

 הגשת הבקשה חדשים שלפני הגשת התביעה לקיצבה, אולם הממונה על גימלאות רשאי

 להאריכה לתקופה שאינה קודמת ליום תחילתה של החלטה, זו, אם האיחור
 בהגשת התביעה חל מסיבות שלדעת הממונה מצדיקות הארכה זו.״

ר ס י י ה ר כ י  כ״ ה בטבת התשמ״ה (21 בינואר 1985) מ
) יושב ראש ועדת הכנסת 3 ~ 1 9 מ 3 ח ) 

ת ושאיריהם) ס מ (חגרי ה ן  החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטו
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 התשכ״ט—1969 י, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

» 1. בסעיף 6 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאי ׳ י י  תיקה ״

 ריהם), התש״ל—1969 2 (להלן — החלטת הגימלאות), אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) כל תקופת שירותו כמנהל כללי במשרד ממשלה או כנושא תפקיד מקביל
 שתנאי השכר והגיימלאות שלו ושל שאיריו הוקבלו לאלה של סגני שרים (להלן —

 מנהל כללי), אם נתקיימו בו כל אלה:

 (א) חדל לשרת כמנהל כללי לא יותר משנה לפני היבחרו לכנסת;

 (ב) אם קיבל מענק עקב חדלו לשרת כמנהל כללי — החזירו לאוצר
 המדינה תוך ארבעה חדשים מהיום שבו החל לכהן כחבר־הכנסת או מהיום

 שקיבל את המענק, הכל לפי המאוחר;

 (ג) אם היה זכאי לקיצבה עקב חדלו לשרת כמנהל כללי — הודיע כי
 במקום זכותו לקיצבה בעד שירותו כמנהל כללי הוא בוחר לצרף תקופת

 שירותו זו לתקופת כהונתו כחבר־הכנסת.״

ה סעיף 34 2. בסעיף 34 להחלטת הגימלאות, במקום ״לפי סעיף 13(א)(2) או לפי סעיף 16״ ק י  ת

 יבוא ״לפי סעיפים 6, 13 (א)(2) או 16״.

ר ס י ה ר י כ י  כ״ח בטבת התשמ״ה (21 בינואר 1985) מ
) יושב ראש ועדת הכנסת 3 _ 1 9 מ 3 , ח < 

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 98.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 33; התשמ״ד, עמי 1749.
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