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 תקנות שעת חיתם (היטל שאם הגליל), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ה—1948 !,
:  אני מתקין תקנות שעת הירום אלה

- פר? א׳: הי:ד־ על תמורה כעד מכיירת ניירות ערך פחיריה

 1. בפרק זה —

 ״יחידה״, ״תעודת השתתפות״ ו״קרן להשקעות בנאמנות״ — כמשמעותן בחוק להשקעות
; 2  משותפות בנאמנות, התשכ״א—1961

 ״נייר ערך ישראלי״ —

 (1) נייר ערך הרשום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל־אביב בע״מ (להלן —
 הבורסה' הישראלית) או נסחר בה, ותעודה המקנה זכות לרכוש נייר ערך כאמור

ר;  והרשומה או נסחרת כאמו

 (2) תעודת השתתפות ותעודה המקנה זכות לרכוש יחידה;

 ״נייר ערך חוץ״ — נייר ערך הרשום למסחר בבורסה בחוץ לארץ או נסחר בה וכן נייר
 ערך הנסחר מעל לדלפק בארצות הברית של אמריקה, ותעודה המקנה זכות לרכוש

 נייר ערך כאמור;

 ״נייר ערך״ — נייר ערך ישראלי ונייר ערך חוץ;

 ״מכירה״ — לרבות חליפין ומתנה, ולגבי תעודת השתתפות — לרבות פדיונה בידי מנהל
 קרן להשקעות בנאמנות, למעט —

נה;  (1) הקצאת נייר ערך המונפק לראשו

 (2) המרה של גייר ערך הניתן להמרה;

ק; פי  (3) מימוש זכות לרכישת נייר ערך מהמנ

 ״תמורה״ —

ה;  (1) בעסקאות שנקשרו {־.בורסה — התמורה שהוסכם עלי

 (2) בעסקאות שנקשרו מחוץ לבורסה •— התמורה שהוסכם עליה, אך לא פחות
 מסכום השווה ל־90% ממחיר הבורסה;

 (3) בחליפין ובמתנה — מחיר הבורסה;

; ן ו  (4) בפדיון תעודת השתתפות -— מחיר הפדי
 י והכל לפני ניכוי עמלה, מס או כל סכום אחר;

 ״מהיר הבורסה״ — המחיר שנקבע לנייר ערך בתום המסחר ביום המכירה, ואם לא בוצעו
 באותו יום עסקאות בבורסה באותו נייר ערך — המחיר שנקבע לו בתום המסחר ביום
ר; והכל למעט מחיר שנקבע במסחר  האחרון שבו בוצעו עסקאות לפני המועד האמו

ף;  הרצי

 1 עייר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 1.
 2 ס״ח התשכ״א, עמי 84; התשמ״א, עמי 156.
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 היטל על
 מכירת ניידות

 ערך נסחרים

; ד בנקאי״ — כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), ה,תשמ״א—31981 י  ״תאג

: ה  ״תושב חוץ״ — כל אחד מאל

 (1) מי שאינו אזרח ישראלי ואינו נמצא בישראל;

 (2) מי שנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת מעבר או על פי אשרה
 ורשיון לישיבת ביקור;

נו בישראל ומקום עםקיו העיקרי אינו בישראל,  (3) תאגיד שמשרדו הרשום אי
 והוא אינו רשום בישראל כחברה נכרית, ואינו נציגות, סניף או סוכנות בישראל

ר;  של תאגיד כאמו

נת חוץ ועובד נת חוץ הנושא דרכון דיפלומטי של מדי גות מדי  (4) איש סגל של נצי
; ן ו  ארגון האומות המאוחדות הנושא תעודת מסע של הארג

 (5) מי שמתקיימים בו התנאים שקבע שר האוצר בתקנות שלפיהם יש לראותו
ות אלה  כתושב חוץ לעניו תקנ

 ״תושב ישראל״ — מי שאינו תושב חוץ, לרבות אזרח ישראל שהוא תושב אזור ותאגיד
 שהוא בשליטתם של אזרחי ישראל ומשרדו הרשום הוא באזור; לענין זה — ״אזור״,

. . ה  יהודה והשומרון וחבל עז

 2. תושב ישראל המוכר נייר ערך ישראלי או נייר ערך חוץ וכן תושב חוץ המוכר
 נייר ערך ישראלי, חייב בהיטל בשיעור של 2% מהתמורה בעד המכירה; שולמה התמורה
 במטבע חוץ, היא תחושב לענין זה בשקלים, לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום
 העברת התמורה למוכר ,ואם לא פורסם שער יציג ביום האמור, לפי השער היציג האחרון

 שפורסם לפני העברת התמורה.

 סמכות לפטור

 אי תחולת
 פטור בכוח

 דין אחר

 אי התרת
 ההיטל כניכוי

 3. שר האוצר רשאי, בצו, לפטור מן ההיטל לפי פרק זה, כולו או מקצתו —

ת; ו  (1) מכירה בידי קרן׳ להשקעות בנאמנ

 (2) מכירה שהיא פדיון תעודת ׳השתתפות.

 4. (א) הוראת כל דין הפוטרת ממס, היטל או תשלום חובה (להלן — מסים), לרבות
 הוראה הקובעת כי דינו של אדם, לענין חובת תשלום מסים, כדין המדינה — לא תחול

 על ההיטל לפי פרק זה.

) לא תחול חובת תשלום ההיטל על בנק ישראל. א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק

 5. על אף האמור בכל דין לא יותר ההיטל על פי פרק זה בניכוי לענין חישוב ההכנסה
יבת במס הכנסה, אולם שר האוצר רשאי בצו להתיר לתאגיד בנקאי ולחבר הבורסה  החי
 הישראלית, לנכותו בשיעור ובתנאים שיקבע, וכן רשאי הוא לתת לתאגיד שהכנסה
 ממכירת ניירות ערך היא: בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה *, היתר לנכות

ת ההיטל, בשיעור ובתנאים שיקבע בו.  א

 3 ס״ח התשמ״א, עמי 232.
 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 6. • (א) תאגיד בנקאי לרבות בנק ישראל, חבר •הבורסה הישראלית, קרן להשקעות
 משותפות בנאמנות וכל אדם אחר, המעבירים את התמורה בעד מכירתם של ניירות ערך
יבת בהיטל על פי פרק זה, למוכר או לפקודתו וכן קונה המשלם את התמורה  שמכירתם חי
 במישרין למוכר, ינכה את ההיטל כשהוא מעביר או משלם כאמור ויעבירו לפקיד השומה
 לא יאוהר מתום יום העסקים השלישי שלאחר היום שבו נעשה הניכוי כאמור, או במועד

 אחר שנקבע בצו.

 (ב) חייב בהיטל בשל מכירה שהיא מתנה או חליפין ישלם את ההיטל לפקיד
 השומה, באמצעות תאגיד בנקאי או חבר הבורסה, תוך שבעה ימים מיום המכירה אי במועד

 אחר שיקבע שר האוצר.

 7. לעני ן גביית ההיטל, לרבות חובת הניכוי במקור, יחולו הוראות פקודת מס הכנסה
 כאילו היה ההיטל מס הכנסה, לרבות הוראות העונשין החלות על אי מילוי הוראות

 הפקודה.

ן ופעילותה של מושרות : היטל על עסקאות, י3ו8 טובי ׳  פרק כ
 כספיים ונללכ״דיפ

 8. (א) בפרק זה —

;  ״חוק מע״מ״ — חוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 5

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

; סף  ״מע״מ״ — מס ערך מו

 ״תוססת יוקר״ — פיצוי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
.  התשכ״ח—1968 6

 (ב) בפרק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק מע״מ.

 9. כל החייב במע״מ על פי חוק מע״מ; יהא חייב בהיטל בשיעור של 25% מן המע״מ
: ן  שהוא חייב בו, ולגבי שכר וריווח יהיה החיוב כמפורט להל

יב בהיטל בשל השכר ששילם ההל מהשכר בעד  (1) החייב במס שכר חי
 עבודה בחודש יוני 1982. ;

 (2) מוסד כספי חייב, בשל הריווח שהפיק בשנת המס 1982, בהיטל כאמור,
 פחות 25% מן המע״מ. בשל הריווח בשנת המס 1982 כפול במספר החדשים
 השלמים שחלפו מתחילת שנת המס, ולמי שהורשתה לו תקופת שומה מיוחדת
 לפי סעיף 7 לפקודת מס הכנסה — מתחילתה של תקופת השומה המיוחדת,
 עד יום תחילתן של תקנות אלה מחולק ל־12; וזאת בנוסף על האמור

 בפסקה (1).

 10. היטל לפי סרק זה ישולט במועדים לתשלום המע״מ, ולמי שמשתלם לו המע״מ,
 ובלבד שהיטל בשל הריווח ישולס במועד לתשלום המקדמות שמועד תשלומן לאחר
 פרסומן של תקנות אלה, כך שסך התשלום של כל מקדמה בעד מע״מ ביחד עש ההיטל יהיה

 בשיעור של ,27.5% מסכום המקדמה שהמוסד הכספי חייב בה לפי פקודת מם הכנסה.

 ניכוי במקור
 ומועד תשלום

 במתנה ובחליפין

 החלת הוראות
 פקודת מס

 הכנסה

 החיוב בהיטל
 ושיעורו

 תשלום

 5 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
 6 ס״ת התשכ״ח, עמ׳ 108.
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י י ד ל דיו הי׳יטי כ י כ ב ג  11. שר האוצר, רשאי לקבוע כי דין ההיטל לפי פרק זה, כולו או מקצתו, ל

 מס תשומות •סוגי המע״מ, או חלק מהם, יהיה כדין מס תשומות.

ן דין ההיטל  12. לענין גביית ההיטל לפי פרק זה יחולו הוראות חוק מע״מ, לרבות הוראות העונשי
ע מ ז כ י י  החלות על אי מילוי הוראותיו. כ

 13. (א) על אף האמור בכל דין, הסכם או הסדר, יראו את המדד לחדשים יוני ןיןלי . דין ההיטל לענין
 , , , תוספת יוקר

 1982 כקטן ב־3% מכפי שיתפרסם, הן לענין חישוב סכום תוספת היוקר והן לענין תשלום
 תוספת היוקר.

 (ב) שולמה תוספת יוקר בסכום העולה• על הנובע מהוראת סעיף קטן (א), לא יותר
 העודף בניכוי כהוצאה לענין חישוב הכנסתו החייבת של •המעביד המשלט, ואילו מלכ״ר
 יהיה חייב על העודף היטל בשיעור של 100% ממנו ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז
 כלשהו ולענין תשלומו של היטל זה יראוהו כמקדמה בשל הוצאה עודפת על פי סעיף

 181ב לפקודת מס הכנסה.

: היטל על נסיעה להוץ־למרץ ׳  פרק ג

יב באגרת נוסע על פי תקנות רשות שדות התעופה היטל נסיעה  14. מי שנוסע לחוץ לארץ וחי
ע לחוץ־לארץ ס ן ג י ע ת מ ו ב ר , או על פי תקנות הנמלים, התשל״א—971! 8 י  (אגרות), התשמ״אי—71981

 לחוץ לארץ בדרך היבשה והיה חייב כאמור אילו •יצא בדרך האויר, ישלם בעת יציאתו
ם; ההיטל ישולם לאוצר המדינה באמצעות הרשות  מהארץ היטל בשיעור של 600 שקלי

 המוסמכת לגבות את אגרת הנוסע או באמצעות תאגיד בנקאי.

 15. מי שגבה את ההיטל לפי סעיף 14 יעבירו לחשב הכללי במשרד האוצר, תוך שבעה העברת ההיטל
י צ י א  ימים מיום גבייתו או במועד אחר שהורה לו שר האוצר. י

 16. ההיטל לפי פרק זה לא יחול על — פטור

 (1) מי שנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת מעבר או על פי
 אשרה ורשיון לישיבת ביקור;

נת חוץ, עובד ארגון האומות המאוחדות או סוכנויו־  (2) דיפלומט של מדי
 תיו המיוחדות, ארגון הצלב האדום ואנשי הכוח הרב־לאומי כהגדרתם בחוק

 חסינויות וזכויות, (הכוח הרב־לאומי), התשמ״ב—1982. י!.

נות : הוראות, שו ׳  פרק ד

 17. על אף האמור בסעיף 9(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948, תקפן תחול״

 של תקנות אלה יפקע ביום י״א באב התשמ״ב (31 ביולי 1982), בלתי אם הוארך תקפן
 בחוק.

. שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע תקנות שעת חירום אלה. ביצוע 18 

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ד בסיון התשמ״ב (15 ביוני 1982)

 7 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1077.
 8 ק״ת התשל״א, עמי 300.

 9 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 30.
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 תקנות מס הכנסה (מתת) (תיקון), התשמ״כ-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־24:3 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים
: י מתקין תקנות אלה  של הכנסת, אנ

—  בתוספת ב׳ לתקנות מס הכנסה (פהת), 21941

 (א) בפרק 11 רהיטים ואבזרים, בסעיף 3, במקום ״מסעדות ומקומות שעשועים
 ציבוריים״ יבוא ״מסעדות, מקומות שעשועים ציבוריים ומוסדות חסות למפגרים״;

נות וציוד, בסעיף י״ב פסקה (111), אחרי ״מכוניות להשכרה״  (ב) בפרק 111 מכו
 יבוא ״רכב המשמש ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה״.

 תיקון התוספת 1.
 השניה

ת המס 1981.  תחולד, 2. תחולתן של תקנות אלה משנ

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 ט׳ בסיון התשמ״ב (31 במאי 1982)
 (חמ 597^3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״יב, עמ׳ 158.
 2 ע״ד 1941, חוס׳ 2, עמ׳ 1261¡ ק״ו! התשמ״א, עמי 1091.

 תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ׳׳ב-1982

, ובאישור ועדת הכספים 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51 ו־243 לפקודת מס ה
: ן תקנות אלה י מתקי  של הכנסת, אנ

 תיקון תקנה י 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל״ב—1972 2 (להלן —

 התקנות העיקריות), בסופה ׳יבוא:

 ״״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה לפי השער היציג של הדולר שקבע
 בנק ישראל ביום בו הוצאה ההוצאה.״

א: בו ה2 2. בתקנה 2(2) לתקנות העיקריות, במקום פסקאות משנה (א), (ב) ו־(ג) י  תיקון תקנ

 ״(א) 65 דולר בשל הוצאות לינה ועוד 45 דולר בשל הוצאות אחרות, בשל
 שהייה באירלנד, ארגנטינה, בלגיה, ברזיל, בריטניה הגדולה, גאנה, הודו, הוגג־
 קונג, ונצואלה, חוף השנהב, יפן, נורבגיה, ניגריה, סינגפור, צ׳ילה, צרפת או

ה;  שבדי

 (ב) 55 דולר בשל הוצאות לינה ועוד 35 דולר בשל הוצאות אחרות, בשל שהייה
 באוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אקוודור, ארצות הברית של אמריקה,
 ברבדוס, ג׳מאיקה, גרמניה המערבית, רפובליקה, דומיניקנית, דנמרק, הולנד,
 טרינידד, לוקסמבורג, מלאווי, מלטה, מצרים, ניוזילנד, ניקרגואה, ספרד, פורטוגל,
 פיג׳י, פינלנד, פנמה, פארגואי, קולומביה, קוריאה, קהילה מרכז אפריקנית, קנדה,

 קפריסין, רומניה, שוויץ, תאילנד או תורכיה;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ם״ת התשמ״ב, עמ׳ 282.
 2 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 1337¡ התשמ״ב, עמי 569 ו־998.
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 (ג) 40 דולר בשל הוצאות לינה ועוד 30 דולר בשל הוצאות אחרות, בשל שהייה
; ( ב ) ו א) א ת(  בכל מדינה שאינה מפורטת בפסקאות משנ

נות המפורטות נות המפורטות בפסקת משנה (א), 55 דולר במדי  (ד) 65 דולר במדי
ה (ג) — כאשר לא ה (ב) או 40 דולר במדינות כאמור בפסקת משנ  בפסקת משנ

 נדרשו הוצאות בשל לינה.״ !

 3. תחולתן של תקנות אלה לשנת המס 1981 בלבד.

ר ו ד י ר ם א ר ו  ט׳ בסיון התשמ״ב (31 במאי 1982) י
) שר האוצר 3 ־ ־ 1 6 מ 8 ח ) 

 תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)(תיקון),
 התשמ״ב—982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 61, 62, 63, 129 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
: יעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה  משולב], התשכ״ח—1968-י, ולאחר התי

 1. בתקנה 37א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגע־ עבודה), ״תיקון תקני, 37א

א: בו , בסופה י  התשט״ז—1956 2

 ״ואולם אם קבעה הועדה כי הנפגע היה מאושפז בבית חולים כתוצאה
 מהחמרה או מפגימה חדשה שנתגלתה, תיקבע דרגת הנכות מחדש בעד •

י מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית חולים, ובלבד  התקופה שלפנ
ת החולים.״  שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר מבי

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

 א׳ בסיון התשמ״ב (23 במאי 1982)
(3—89 an) 

 1 ס״ח התשכ״יח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשט״ז, עמ׳ 1046; התשל״ב, עמי 387; התשל״ז, עמ׳ 54.

 תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה)(תיקון),
 התשמ״ב-982 ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו־ 21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
 התש״ל—1970. ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), התשל״ח— תיקון תקנח 1
 21978, במקום ״4,400 שקלים״ יבוא ״9,000 שקלים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982). תחילי.

ן ז ו ן א ר ה  א׳ בסיון התשמ״ב (23 במאי 1982) א
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 5 5 מ 3 ח ) 

 1 ס״ח התש״ל, עמ׳ 126.
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1630; התשמ״א, עמ׳ 1153.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרבייט לדבש)(מס׳ 3),
 התשמ״ב-1982

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

 1. בצו זה —

; 2 ש ב י 373 סמן התש״ל (יוני 1970) — ד  ״דבש״ — כמשמעותו בתקן הישראלי ת״

 ״מכל״ — מכל עשוי חומר פלסטי או זכוכית והמכיל כמות דבש שמשקלה נקוב בסעיף 3 ;

 ״קופסת פח״ — קופסה העשויה פה או חומר מתכתי אחר והמכילה כמות דבש שמשקלה
 נקוב בסעיף 3;

; ש ב  ״אריזת שי״ — אריזת שי לדבש שאישר מנהל המועצה לייצור ולשיווק של ד

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 3,

 2. לא ישווק משווק דבש באריזת שי, אלא אם קיבל לכך אישור המועצה לייצור
 ולשיווק דבש.

 3. המחיר ה!
:  כלהלן

 למכלימ או לקופסאות פח המכילים דבש, בשקלים, כולל מע״מ,

 במכירת לקמעונאי
 הפריט בחנותו במכירה לצרכן

 מכל 170 גר׳ 15.37 20.50

 מכל 200 גר׳ 19.03 25.40

 מכל 350 גר׳ 34.85 46.30

 מכל 500 גר׳ 45.21 60.10

 מכל 1 ק״ג 84.27 110.30

 מכל 3 ק״ג 245.37 309.80

 קופסת פח 3 ק״ג 248.25 314.60

 שיווק דבש
 באריזות שי

 מתיר מרבי לדבש
 במכלים או

 בקופסאות פח

 4. מחירו של דבש גלנ?י לחקלאי יהיה 55 שקלים לק״ג, ללא מע״מ.

 5. הוראות צו זה לא יחולו על מחירו של דבש המשווק באריזות שי.

 6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לדבש) (מס׳ 2), התשמ״ב-
 41982— בטל.

 מחיר מרבי
 לדבש גלמי

 סייג לתחולת

 ביטול

 תחילת 7. תחילתו של צו זה ביום י״ ז באייר התשמ״ב (10 במאי 1982).

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 י״ז באייר התשמ״ב (10 במאי 1982)
 ו,חמ 853—3)

 1 ס״ח חתשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 255.

 3 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
 4 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 785.
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 תקנות שעת חיתם (היטל שלום הגליל) (תיקון), התשמ״ב-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948 •י,
י מתקין תקנות שעת חירום אלה:  אנ

 תיקון תקנה 6 1. בתקנה 6(א) לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—1982 2 (להלן —

א: בו  התקנות העיקריות), בסיפה י

ן זה, ״יום עסקים״ — יום שאינו יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת  ״לעני
 סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948, ואינו יום העצמאות.״

 החלפת תקנות 2. במקום תקנות 11 ו־12 לתקנות העיקריות יבוא:
 11 ו־12

ן ההיטל לפי פרק זה כדין מע״מ, לכל דבר וענין, בכפוף לאמוד  ״דין הי׳יטי 11. די
 בסעיף 12.

 כדיו מע״מ

ת; ואולם מו ל יבוא לא יותר בניכוי כמס תשו  אי התרת ניכוי 12. ההיטל בשל מע״מ ע
א בקביעת המחיר לענין הטלת מם קניה על יבוא טובין כשהמס הוא על י נ ל י י ע ט י ,  י

נאי  בסים מחירם לצרכן על פי סעיף 3(א) או על בסיס מחירם הקמעו
,  בהתאם לסעיף 4(ז) לחוק מס קניה! (טובין ושירותים), התשי״ב—1952 3
מ על יבוא, ובע מההיטל בשל מע״  ינוכה ממחירם האמור אותו חלק הנ

 שלא הותר בניכוי.״

ות העיקריות, המלים ״לרבות מי שנוסע לחוץ לארץ בדרך היבשה  תיקון תקנה 14 3. בתקנה 14 לתקנ
 והיה חייב כאמור אילו יצא בדרך האויר״ — יימחקו.

ות העיקריות. י 4. תחילתן של תקנות אלה מיום תחילתן של התקנ ד י מ ח  ת

ר ו ד י ר ם א ר ו ו בסיון התשמ״ב (17 ביוני 1982) י  כ״
 שר האוצר

 1 עייר התש״ח, תום׳ אי, עמי 1.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 1204.
 3 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 344.

 צו שעת חירום (היטל שאם הגליל)(התות ההיטל בניכוי),
 התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב—
ר:  11982 (להלן — התקנות), אני מצווה לאמו

ת ההיטל ששילמו על פי  1. תאגיד בנקאי וחבר הבורסה הישראלית, רשאים לנכות א
. 2 ה ס נ כ יבת במס, לפי הוראות פקודת מס ה  פרק א׳ לתקנות, לענין חישוב הכנסתם החי

 התרת ההיטל
 בניכוי לענין

 מם הכנפה

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ה בסיון התשמ״ב (16 ביוני 1982)

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1204.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור מגיעה בערכי טבע מוגנים)
 (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,
 התשכ״ג—1963 *, ולאחר התייעצות במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשל״ת— תיקון תקנה 1

(להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 1, בהגדרת ״ערך טבע מוגן״, המלים ״למעט 2 1977 
 ערכי טבע,המפורטים בתוספת״ — יימחקו.

י 2 ד נ ק . בתקנה 2 לתקנות העיקריות _ • תיקו! ת 2 

 (1) במקום ״לא יחזיק ולא יסחר אדם״ יבוא, ״לא: יסחר אדם״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) לא יחזיק אדם בערך טבע מוגן, למעט ערכי הטבע המפורטים
 בתוספת.״

 (3) תקנות משנה (ג) ו־(ד) יסומנו(ד) ו־(ה) כסדרן.

 3. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (תקנה 2(ג))

 1. סדרת צבים: צב יבשה, צב ביצה.

 2. סדרת לטאיים: משפחת שממתיים; משפחת חמטיים למעט׳ חומט מצרי;
 משפחת חרדיוניים למעט׳ חרדון צב: וחרדון צב הדור; משפחת לטאיים למעט

 קמטן החורש, לטאה ירוקה, וכח אפור.
 3. סדרת נחשים: ,הסוגים — זעמן למעט זעמן יפהפה; שלוון; עין חתול,
 המינים — חנק, נחש המים, מטבעון מדברי, תלום קשקשי מצוי ארבע קו.״

ך י ל ר , א ה ח מ  י״ג בניסן התשמ״ב (6 באפריל 1982) ש
) שר החקלאות 3 ~ 1 4 9 מ 1 ח ) 

 1 פ״ח התשכ״ג, עמי 149; התשמ״ב, עמי 34.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 315; התש״ם, עמי 1630.

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול גזר בשנת 1982),
 התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—
 1959 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, (להלן — המועצה) כללים אלה,:

 1. בכללים אלה — הגורד׳

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות, כל פעולה, אחרת הכרוכה בגידול ירקות.

 1 סייח התשי״ט, עמי 222; התשכ״ב, עמי 31; התשל״ו, עמי 129; התש״ם, עמי 229.
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 2. המכסה הכללית לגידול גזר בשנת 1982 בכל שטחי הארץ היא 6,250 דונם.

ת 1982 לעונות משנה.  3. המועצה רשאית לפצל את שנ

 מכסת גידול

ת: ו  אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישי

 (1) למבקש לגדל גזר בשנת 1982 תיקבע מכסת גידול ככל האפשר בשיעור
 מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה האחרונה שבה נקבעו מכסות
 גידול לגזר, או בשנה שקדמה לה, אם לא גידל בעונה האחרונה האמורה
עדת המכסות, לאחר  מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ו
 שדיווח על כך כדין במועד, ובלבד שהמכסה שנקבעה לו כאמור לא תעלה

 על שטת הגידול בפועל כדין בעונה, המקבילה האמורה;

 (2) עודף המכסות הכלליות של הגזר בשנת 1982 אשר לא הוקצו בידי
 ועדת המכסות או הוכח למועצה כי הוקצו במכסות אישיות בשנת 1982 אך
 לא בוצעו, יוקצו ככל האפשר למגדלים שלא גידלו גזר בעונה המקבילה
 האחרונה שבה נקבעו מכסות לגידולו, מחמת מחזור זרעים או מכל סיבה
עדת המכסות לאחר שדיווחו על כך כדין, בגודל מכסה  סבירה שתכיר בה ו
תה יתרה — תחולק למגדלים חדשים ור; הי  אישית ליחידת משק באותו אז
 או למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של גזר, הכל בהתאם לקביעת ועדת

 המכסות.

 5. ועדת המכסות רשאית לא, לאשר מכסה אם לא, הוכה להנחת דעתה, כי הגידול
יעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.  י

י ר ו ח ו מ ה ש  נתאשר. י ה ל
 ב׳ באדר התשמ״ב (25 בפברואר 1982) יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חמ 881—3)

 עקרונות לקביעת 4,
 מכסות אישיות

ת ן פ ו ע ד  ג
ה והמסחר  שר התעשי

ך י ל ר , א ה ח מ  ש
 שר החקלאות

 זכות בקרקע
 הגידול
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 בתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א—1981, שפורסמו
 בקובץ התקנות 4257, התשמ״א, עמ׳ 1271, בסעיף 3 לתוספת, במקום ״סכום הקרן של
 איגרת חוב זו ישולם בתום שבע שנים״ צ״ל ״סכום הקרן של איגרת חוב זו ישולם בתום

 עשר שנים״.

ו ר ד ם א ר י ר ו  א׳ בסיון התשמ״ב (23 במאי 1982) י
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