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 תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
 (הון עעמי וביטוח), התש״ם~2000

( ־ 1 x n (ו־)8(26, )ד(, )5XKX6(,) 2 X K (ו־)4(,)4X6(,) 2X3(,« X3)7 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
י  ו־42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה-1995

 (להלן - החוק), בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

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

 ״שווי נכסים כולל״ - שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולו של מנהל

־ ו3 בדצמבר של כל שנה כאמור  תיקים, מחושב לימים ו3 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו

 בפרק ד׳ לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחיר קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי

2 וכאמור בסעיף 42 לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  נבםי קרן), התשנ״ה-1995

; 5  התשנ״ד-994ו

 ״פיקדון״ - פיקדון כספי שמופקד בבנק בישראל, שנתקיימו בו התנאים שבתקנה 7;

 ״פיקדון ניירות ערך למשמרת״ - איגרות חוב שמנפיקה הממשלה, הנסחרות בבורסה

 והמופקדות בבנק בישראל בפיקדון ניירות ערך למשמרת, שנתקיימו בו התנאים

 שבתקנה 7.

 2. הון עצמי של יועץ השקעות שהוא חברה ושל מנהל תיקים שהוא חברה לא יפחת,

 בכל עת, מסכום של מאתיים אלף שקלים חדשים.

 3. (א) יועץ השקעות יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי

 לקוח-, הביטוח ייעשה אצל מי שהוא בעל רשיון לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-

 1981" (להלן - חוק הפיקוח), באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת

 הפוליסה גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.

 (ב) ביטוח לפי תקנת משנה (א) שיערוך יועץ השקעות -

ש מאות אלף שקלים  (1) שהוא יחיד לא יפחת, בכל זמן, מסכום כולל של ש

 חדשים-,

 (2) שהוא שותפוח או חברה לא יפחת, בכל זמן, מסכום כולל של מיליון

 ומאתיים אלף שקלים חדשים.

(ב) לא יחולו על יועץ השקעות שהוא -  (ג) הוראות תקנת משנה (א) ו־

 (1) עובד של בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף 9(ב) לחוק-,

 (2) שותף בשותפות, שערכה ביטות בהתאם לתקנות אלה לכיסוי חבותה

 וחבותם של כל אחד מהשותפים:

 (3) עובד בחברה שערבה ביטוח לכיסוי חבותה בהתאם לתקנות אלה.

 4. (א) מנהל תיקים יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי

 לקוח; ובשל מעילה באמון של עובדיו כלפי לקוח; הביטוח ייעשה אצל מי שהוא בעל רשיון

 לפי חוק הפיקוח באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם

 הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.

 הון עצמי

 חובת ביטוח של
 יועץ השקעות

 חובת ביטוח של
 מנהל תיקיש

 ם״ח התשנ״ה, עמי 6ו4: התשנ״ח, עמ׳ 250.
 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 322; התשנ״ט, עמי 1024.

 סייח התשנ״ד, עמי 308.
 סייח התשמ״א, עמ׳ 208.
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 השתתפות עצמית

 המרת ביטוח
 בערבות בנקאית

 בפיקדון או
 בפיקדון ניירות
 ערך למשמרת

א) שיערוך מנהל תיקים  ב) ביטוח לכיסוי סך כל החבויות המנויות בתקנת משנה(

 לא יפר ת, בכל זמן -

 (1) מתשעה אחוזים משווי הנכסים הכולל או ממיליון שקלים חדשים, לפי

 הגבוה, אם שווי הנכסים שבניהולו לא עולה על שבעים וחמישה מיליון שקלים

 חדשים-,

 (2) מחמישה אחוזים משווי הנכסים הכולל, אך בכל מקרה לא פחות משישה

 מיליון ושבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים, אם שווי הנכסים שבניהולו

 עולה על שבעים וחמישה מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על שלוש מאות

 מיליון שקלים חדשים;

 (3) מארבעה אחוזים משווי הנכסים הכולל, אך בכל מקרה לא פחות מחמישה

 עשר מיליון שקלים חדשים, אם שווי הנכסים שבניהולו עולה על שלוש מאות

ש מאות מיליון שקלים חדשים:  מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על ש

 (4) משלושה אחוזים משווי הנכסים הכולל, אך בכל מקרה לא פחות מעשרים

ש מאוח  וארבעה מיליון שקלים חדשים, אם שווי הנכסים שבניהולו עולה על ש

 ^ מיליון שקלים חדשים.

 (נ) הוראות תקנה זו לא יחולו על מנהל תיקים יחיד העובד בחברה שערכה ביטוח

ה בהתאם לתקנות אלה. ת  לכיסוי׳ ^

4 לא יעלה על חמישה ־  5. (^ סכום ההשתתפות העצמית בביטוח לפי תקנות 3 ו

ל פי תקנות אלה, ובכל מקרה על חמש מאות אלף שקלים  אחוזים מסכום הביטות ע

 חדשים.

 (:) על אף האמור בתקנת משנה (א) סכום ההשתתפות העצמית של מנהל תיקים

ל עשרים וחמישה  שהונו העצמי עולה על עשרה מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה ע

 מיליון /זקלים חדשים לא יעלה על חמישה אחוזים או שבע מאות וחמישים אלף שקלים

 חדשים, הנמוך מביניהם.

 (.,) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום ההשתתפות העצמית של מנהל תיקים

ל חמישה אחוזים  שהונו ד עצמי עולה על עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים לא יעלה ע

 או מילי ין שקלים חדשים, הנמוך מביניהם.

 6. (;1) יועץ השקעות שהוא חברה רשאי להמיר עד שני שלישים מסכום הביטוח לפי

 תקנה 3 בערבות בנקאית לטובת הלקוחות(להלן - ערבות בנקאית) או בפיקדון או בפיקדון

 ניירות ; רך למשמרת בסכום השווה לשליש מסכום הביטוח במקומו הם באים.

 ^ 0 :) מנהל תיקים שהוא -

 (1) חברה ששווי הנכסים בניהולה אינו עולה על שלוש מאות מיליון שקלים

( 2 )  תדשים רשאית להמיר עד שני שלישים מסכום הביטוח לפי תקנה 4(X1או) 2

 בערבות בנקאית לטובת הלקוחות (להלן - ערבות בנקאית) או בפיקדון או

 בפיקדון ניירות ערך למשמרת בסכום השווה לשליש מסכום הביטוח שבמקומו

 הם באים.

 (2) חברה ששווי הנכסים שבניהולה עולה על שלוש מאות מיליון שקלים

 חדשים רשאית להמיר עד שני שלישים מסכום הביטוח לפי תקנה 3X4(2) באופן

 שכל שקל ביטוח יומר ב־0.6 שקלים חדשים של ערבות בנקאית פיקדון או

 פיקדון ניירות ערך למשמרת.
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ש מאות מיליון שקלים  (3) חברה ששווי הנכסים שבניהולה עולה על ש

ש מאות מיליון שקלים חדשים רשאית להמיר עד  חדשים אך אינו עולה על ש

 שני שלישים מסכום הביטוח לפי תקנה 4X4(3) באופן שכל שקל ביטוח יומר

 ב־0.9 שקלים חדשים של ערבות בנקאית פיקדון או פיקדון ניירות ערך

 למשמרת.

 7. (א) פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת כאמור בתקנה 6 יופקדו בחשבון נאמנות

 על שם עורך דין או רואה חשבון לטובת לקוחות החברה מזמן לזמן ולא יהיו ניתנים לשעבוד

ה) להלן; הפיקדון או פיקדון ניירות )  או למשיבה אלא בהתאם לאמור בתקנות משנה (ג) או

 הערך למשמרת בחשבון הנאמנות ינוהלו בהתאם להוראות החברה־, ערבות בנקאית תהיה

 על שם עורך דין או רואה חשבון ותופעל על ידו כנאמן לטובת לקוחות החברה בהתאם

(ה) להלן; הערבות הבנקאית תהיה בלתי מותנית, להנחת דעתו ) או ג  לאמור בתקנות משנה(

 של עורך הדין או רואה החשבון, ולא תהיה ניתנת לביטול או לחילוט אלא בהתאם לאמור

.  בתקנת משנה (ג) או(ה)

 (ב) הוטל עיקול על חשבון הנאמנות, תפעל החברה מיד להסרת העיקול; לא עלה

 בידי בחברה להסיר את העיקול בתוך 7 ימים, תפקיד פיקדון בחשבון נאמנות חדש או תגדיל

 את סכום הביטוח בהתאם לקבוע בתקנה 4.

 (ג) פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת המופקדים בחשבון הנאמנות, או

ה ימים מיום ע ב  הערבות הבנקאית שבידי עורך הדין או רואה החשבון, ימומשו בתוך ש

 שהוצג בפניו אחד מאלה:

 (1) פסק דין של בית משפט בתובענה של לקוח נגד החברה-,

 (2) הסכם פשרה בין החברה לבין לקוח התובע את החברה שקיבל תוקף של

 פסק דין;

 (3) פסק בורר שאישר בית משפט בסכסוך בין לקוח התובע את החברה

 לחברה.

ל בית משפט״, ״הסכם פשרה״ או ״פסק בורר״ כאמור בתקנת  (ד) ״פסק דין ש

 משנה (ג) - יבללו, בין השאר, פירוט הזכאים לתשלום והסכומים שלהם הם זכאים.

 (ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) ניתן לבטל את הערבות הבנקאית, להפחית את

 סכום הפיקדון או את סכום פיקדון ניירות הערך למשמרת או למשוך אותם לאתר שיוכח

 להנחת דעתו של עורך הדין או רואה החשבון, כי גם לאחר ההפחתה או הביטול תקיים

 החברה את חובת הביטוח, לרבות לענין התקופה להגשת תביעות, כנובע מהוראות

 תקנה 4.

ל שם עורך דין או רואה חשבון  8. (א) הוציא בנק, לבקשת החברה, ערבות בנקאית ע
 לטובת לקוחותיה כאמור בתקנה 7(א), תגיש החברה דוח לרשות שבו יפורטו שם הערב

 וסכום הערבות ויראו בדוח זה הודעה לנושים היוצרת ערבות לטובת הלקוחות מזמן לזמן,

.  לפי סעיף 3 לחוק הערבות, התשכ״ז-51967

 דוח לפי תקנת משנה (א) יוגש לא יאוחר משבעה ימים לאחר הוצאת הערבות

־ 31 במרס של כל שנה, דוח על אלה:  חברה תמציא לרשות, לא יאוחר מ

־ 31 בדצמבר של  (1) שם המבטח למועדים 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו

 בל שנה:

 (ב)

 הבנקאית.

 (ג)

 תנאים למימוש
 פיקדון, ערבות

 בנקאית ופיקדון
 ניירות ערך

 למשמרת

 דוחות

 סייח התשב״ז, עמ׳ 46.
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 (2) םבום ותקופת הביטוח שערבה למועדים הקבועים בפסקה (1);

 (3) סכום ההשתתפות העצמית על פי הפוליסה למועדים הקבועים

 בפסקה (ו);

 (4) סכום ההון העצמי ליום 31 בדצמבר הקודם למועד הדוח:

 (5) סכום הערבות הבנקאית שהוציאה ותקופת תוקפה ושווי פיקדון ניירות

 הערך למשמרת למועדים הקבועים בפסקה (1);

 (6) סכום הפיקדון שהופקד למועדים הקבועים בפסקה (1);

 (7) שם ופרטי עורך הדין או רואה החשבון באמור בתקנה 7.

 (ד) חברה שהיא מנהל תיקים תמציא לרשות, יחד עם הדוח לפי תקנת משנה (ג),

 דוח ן:ל שווי הנכסים הבולל למועדים הקבועים בתקנת משנה (גץ1);

 (ה) יועץ השקעות שהוא יחיד או שותפות, החייב לערוך ביטוח לפי תקנה 3 יגיש

־ 31 בינואר של כל שנה דוח על סכום הביטוח שערך ושם המבטח. ז לא יאוחר מ  לרשו

(ה) יצורפו דוחות, חתומים בידי רואה חשבון, ־ , (ד) ו ג)  (ו) לדוחות לפי תקנות משנה(

 וביחנ׳ לחברה בידי רואה החשבון המבקר, באשר לנאותות או אישור הפרטים המובאים

 בהם, לפי הענין.

) יצורף דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים ג ) לדוח לפי תקנת משנה(  מ

 של החברה ליום 31 בדצמבר הקודם למועד הדוח כאמור בתקנת משנה (ג), אם בדוח רואה

 החשהון המבקר נכללה סטיה מהנוסח האחיד, לרבות סטיה בדרך של הפניית תשומת לב או

 הדגע.

 9. דין וחשבון ללקוח לפי סעיף 26 לחוק יכלול, לפי הענין, גם את הפרטים האלה: דיווח ללקוח

 (1) שם המבטח-,

 (2) תקופת הביטוח;

 (ג) פרטי הבנק שנתן ערבות בנקאית ותוקפה;

 (4) קיומו שלי פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת כתחליף לביטוח כאמור

 בתקנה 6;

 (5) שם ופרטי עורך הדין או רואה החשבון הנאמן כאמור בתקנה 7.

ן ו כ ד 1 בינואר של בל שנה לפי שיעור השינוי ע 5 יעודכנו ב־ ־  10. הסכומים לפי תקנות 2, 3, 4 ו

 שבין המדד שפורסם לחודש נובמבר שלפני מועד העדכון לבין המדד שפורסם לחודש

 נובמגר 1998, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא כפולה של אלף שקלים חדשים.

 11. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), ביטול

(להלן - התקנות הקודמות) - בטלות. 6 ׳ז-997ו  התש1׳

ל תקנות אלה ביום פרסומן ברשומות, ואולם מי שערך ביטוח לפי התקנות תחילה  12. תחילתן ש

 הקודמות יהיה רשאי לערוך ביטוח לפי תקנות 3 או 4 לתקנות אלה, לא יאוחר מיום כ״ה

 בשבנ; התש״ם (ו בפברואר 2000) ובלבד שהביטוח לפי התקנות הקודמות בתוקף עד אותו

 מועד לפחות.

 כ״ו ב׳ זבת התש״ס (4 בינואר 2000)

 (חמ ;!6 ל3-2)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 6 ק״ו התשנ״ז, עמ• 367.
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 תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות

 בשנת 2000), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8(ב) ו־2ו(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה

 להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג-1992' (להלן - החוק), ולפי סעיף 9(א) לחוק, באישור ועדת

 הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

ת 1. בתקנות אלה - ו ר ד ג  ה

 ״נכסים״, ״בנין״, ״אדמה חקלאית״, ״קרקע תפוסה״ - כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת

;  העיריות2

ל נכס לשנת  ״הסכום שהגיע כדין״ - סכום הארנונה הכללית שהגיע כדין למטר רבוע ש

 הכספים 1999 לרבות מה שהיה משולם בלי הנחה כלשהי, אם ניתנה-,

 ״הסכום החדש״ - הםבום שהגיע כדין בתוספת שיעור של 4.8 אחוזים ממנו-,

 ״מועצה״ - כמשמעותה בסעיף 7 לחוק;

 ״סיווג נכס״ - קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו; ן

 ״תת סיווג״ - סיווג משנה של סוג נכס, לרבות בשל מקומו:

 ״משרדים, שירותים ומסחר״ - לרבות מיתקגי חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע,

 תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים ובתי מרקחת, ולמעט בנקים וחברות

 ביטוח:

 ״תעשיה״ - לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תכנה;

 ״מלאכה״ - לרבות מוסכים-,

 ״בתי מלון״ - לרבות בתי הארחה ואכסניות:

 ״מבני מגורים״ - לרבות בתי אבות-,

 ״מבנה חקלאי״ - מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות-,

 ״נכסים אחרים״ - סוגי נכסים שאינם מפורטים בתקנה 5(ו) עד (12):

 ״חניון״ - בין מקורה ובין שאינו מקורה ואשר החניה בו נעשית תמורת תשלום:

 ״קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח״ - קרקע תפוסה, המוחזקת בידי מפעל שתחום עיסוקו

 אינו חשמל, מים, ביוב או בזק, אם מתקיימים כל אלה:

 (ו) שטח הקרקע התפוסה יחד עם השטח הבנוי המוחזקים בידי המפעל בתחום

 הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות:

 (2) השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזק

 בידי המפעל; לענין זה -

 ״שטח בנוי״ - לרבות צוככות, מכלים, שנאים ומיתקנים;

. 3  ״בזק״ - כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ״ב-1982

ב 2. (א) חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים;  כללים לחישו

ס הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים כ נ ח ה ט  ש

 הרבועים של הנכם בסכום הארנונה למטר רבוע.

 1 סייח התשנ״ג, עמי 10.

ש 8, עמ׳ 197. ד  2 דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 5 סייח התשמ״ב, עמי 218.
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 בנין, קרקע
 תפוסה, אדמה

 חקלאית

 (ב) לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 2000 יראו את סך בל שטחו של נכס

 כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1999 זולת אם

ל שיטת חישוב שונה.  נתגעתה טעות בחישוב השטח, שאינה תוצאה ש

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ״תוסף לשטחו של בנין, לצורך הטלת ארנונה

 כללית, כל שטח אשר ניתוםף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נכלל

 עדיי בחישוב השטח לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1999.

 3. מועצה רשאית להטיל ארנונה כללית לגבי -

 (ו) בנין - לכל מטר רבוע, בהתחשב עם סוג הבנין, שימושו והמקום שבו הוא

 נמצא;

 (2) קרקע תפוסה - לכל מטר רבוע בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת או

 השימוש, או בשני המבחנים כאחד:

 (3) אדמה חקלאית - לכל מטר רבוע או דונם בהתחשב עם השימוש בה.

 4. (א) מועצה לא תשנה סוג, סיווג או תת סיווג של נכס בשנת הכספים 2000 באופן שינוי סיווג

ע על סכום הארנונה המוטל בשל הנכם לפי תקנות אלה, אולם רשאית הוא לשנות י י ש מ  ה

 סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מקומית לשנות תת סיווג של

 נכס נ לםוג מבנה מגורים, בהתאם למקומו של הנכם, ובלבד שהסכום שיוטל על הנכס בשל

ל הםבום המרבי, לפי הנמוך.  שינוי כאמור, לא יעלה על הסכום החדש או ע

 5. הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2000 סכום מזערי
ת י ל ל כ : לארנונה ה ה י ה ם י י ס ב ג נ ו ו י ] - הסכום המזערי) לפי ם ל ה ל ) 

 בשקלים חדשים
ע ו ב  סוג הנכם למטר ר

 1) מבנה מגורים 24.84

 2) משרדים, שירותים ומסחר 48.77

 3) בנקים וחברות ביטוח 331.59

 4) תעשיה 17.78

 5) בתי מלון 27.45

 6) מלאכה 32.92

 ׳7) אדמה חקלאית 0.0070

 !8) קרקע תפוסה 0.0083

 91) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 0.0086

 101) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 5.30

 >״) חניונים 1.02

 121) מבנה חקלאי 0.25

 (13) נכסים אחרים הסכום שהגיע כדין

 בתוספת של 4.8%

 סכום מרבי
ת י ל ל כ  לארנונה ה

 6. הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2000

 (להלן - הסכום המרבי), לפי סיווג נכסים יהיה:
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 בשקלים חדשים
 סוג הנכם למטר רבוע

 (1) מבנה מגורים 85.01

 (2) משרדים, שירותים ומסחר 272.32

 (3) בנקים וחברות ביטוח 980.75

 (4) תעשיה 117.36

 (5) בתי מלון 103.05

 (6) מלאכה 158.35

 (7) אדמה חקלאית 0.48

 (8) קרקע תפוסה 39.51

 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 4.83

 (9א) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 39.30

 (10) חניונים 47.47

 (11) מבנה חקלאי 32.38

 (12) נכסים אחרים הסכום שהגיע כדין

 בתוספת של 4.8%

 7. (א) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 2000 -

 (1) על מבנה מגורים, שאיננו בית אבות, תהיה בסכום החדש או בסכום

 המזערי, לפי הגבוה, ובלבד שלא תעלה על הסכום המרבי;

 (2) על בית אבות תהיה בסכום החדש, או בסכום המזערי, לפי הגבוה, ובלבד

 שלא תעלה על הסכום המוטל בפועל בשנת הכספים 2000, באותו אזור על

 מבנה מגורים שאיננו בית אבות.

 (ב) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 2000 בשל נכס אחר

 לא תפחת מן הסכום המזערי ולא תעלה על הסכום המרבי.

 (ג) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשל נכס שאינו מבנה מגורים,

 ואינו נכס אחר תהיה בסכום החדש ובלבד שלא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על

 הסכום המרבי.

 8. על אף האמור בתקנה 7, עלה הסכום שהגיע כדין בשל נכס שאינו קרקע תפוסה
 במפעל עתיר שטח ואינו בית אבות, על הסכום המרבי תוטל הארנונה הכללית בשל הנכס

 לשנת הכספים 2000 לפי הסכום שהגיע כדין.

8 ־  9. (א) מועצה רשאית להטיל ארנונה בשנת הכספים 2000, שלא כאמור בתקנות 7 ו

 בסכום שלא יעלה על הסכום המרבי -

 (1) באישור שר הפנים, או מי שהוא הסמיך לכך, בנכם מסוג מבני מגורים-,

 (2) באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך, בנכם שאינו

 מבנה מגורים.

 (ב) מועצה רשאית, באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך, לשנות

 סוג סיווג או תת סיווג של נכס שלא כאמור בתקנה 4.

 כללים לקביעת
 ארגונה כללית

ן ו כ ד  כללי ע

 אישור חריג
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 נכס בתחום
ד מקומי ע  ו

 אי הטלת ארנונה

 שיעור ההנחה
 המרבי

 תחולה

) תגיש הרשות המקומית עד כ״ד באדר ב׳ ב ) ו  (ג) בקשה לפי תקנות משנה (א) א

 התש ים (31 במרס 2000); לבקשה יצורף אישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית על בך

 שה׳י<. מוגשת בהתאם להוראות תקנות אלה.

 (ד) שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן

.  אישו ־ לפי תקנת משנה (א) או(ב)

 10. לענין השיעור המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה

ל הארנונה  יראו׳ >ת הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי, כסכום המצטבר ש

 המוטלת בשלו הן על ידי הועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית.

 11. לא הוטלה בשנת הכספים 1999 ארנונה כללית על סוג נכס, תהיה הארנונה הכללית

 שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה בסכום שלא יפחת מן הסכום המזערי ולא יעלה על

 הסבו 1 המרבי.

 12. המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על 2 אחוזים למי שמשלם ארנונה

 כלליו ג בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום כ״ד בשבט התש״ם(31 בינואר

.(2000 

 13. תחולתן של תקנות אלה בשנת הכספים 2000.

 ג׳ בשבט התש״ם (10 בינואר 2000)

 (חמ «7 3-22)

י ק ס נ ר ן ש ת  נ

 שר הפנים

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

2 0 0 0 - 0 ״ ש ת  תק:ות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), ה

 !:תוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

, אני מתקין תקנות אלה: ו  יעדי התקציב), התשנ״ג-992ו

ת התוספת פ ל ח  1. במקום התוספת הראשונה לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), ה
; הראשונה א ן ב ׳ י ( ת ו י ר ק י ע ת ה ן נ ק ת 2 (להלן _ ה ו 9 9 3 - ג ׳ נ ש ת  ה

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2(8»

ת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1999 ע צ ו מ ת מ י ש ד ו ת הכנסה ח ו ש י  מספר נ

 ו 1,499 1,500 - 1,722 1,723 - 1,946

2,919 - 2,585 2,584 - 2,244 2,243 2 

3,446 - 3,048 3,047 - 2,652 2,651 5 

3,696 - 3,270 3,269 - 2,845 2,844 % 

4,397 - 3,890 3,889 - 3,382 3,381 5 

5,249 - 4,647 4,644 - 4,040 4,039 6 

 שיעור ההנחה

 באחוזי ם עד 80% עד 60% עד 40%

 סייח התשנ״ג, עמ׳ 10.

 2 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 419; התשנ״ט, עמי 334.
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ת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1999 ע צ ו מ ת מ י ש ד ו  מספר נפשות הכנסה ח

5,972 - 5,280 5,279 - 4,594 4,593 7 

6,691 - 5,921 5,920 - 5,147 5,146 8 

7,412 - 6,557 6,556 - 5,703 5,702 9 

 10 ומעלה 631 לנפש 727 לנפש 823 לנפש

 עד 90% עד 70% עד 50%״

 שיעור ההנחה

 באחוזים

 תיקון התוספת 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 השניה

 (1) בטופס 1 -

 (א) במקום כותרת הטופס יבוא:

 ״בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנתן

 הכספים 2000״-, י

 (ב) כל מקום בטופס שבו נאמר ״אוקטובר נובמבר דצמבר 1998״ יבוא במקומו

 ״אוקטובר נובמבר דצמבר 1999״;

 (2) בטופס 2 -

 (א) במקום כותרת הטופס יבוא:

 ״בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת

 הכספים 2000 - למחזיק שהוא ״נזקק״.

 (ב) כל מקום בטופס שבו נאמר ״אוקטובר נובמבר דצמבר 1998״ יבוא במקומו

 ״אוקטובר נובמבר דצמבר 1999״.

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).

 כ״ו בטבת התש״ס (4 בינואר 2000)

ן ש ר נ ם ק י ת  (חמ 3-2278) נ

 שר הפנים

ד ביטחוני וידע ביטחוני)(תיקון)/ מ  עו הפיקוח על מערבים ושירותים (ייעוא ע
 התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

, אני 2 , ולפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-979ו י  התשי״ח-1957

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני),

׳ב- 1991ג, אחרי ההגדרה ״המנהל״ יבוא: ׳  התשנ

 ם״ח התשי״ח, עמי 24.

ש 32, עמי 625. ד  2 דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 3 ק״ת התשנ״ב, עמי 609 ועמי 1355.

ש 15, עמי 320; סייח התשנ״ח, עמי 285. ד  4 דיני מדינת ישראל, נוסח ח
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 ״׳׳ייצוא״ - לרבות העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית במשמעם בפקודת

־,״.  ביטוח רבב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-970ו4

 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. תחילה

 י״ז ב;זבת התש״ס (26 בדצמבר 1999)

ק ר ד ב ו ה ) א 3 - ז 1 £ » מ ח ) 

 שר הביטחון

 מקנות בריאות הציבור (מזון)(תוספי תזונה)(תיקון), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],

, אני מתקין תקנות אלה: י  התש:(״ג-983ו

ת פ ס ו ת , תיקון ה 2  1. בתוספת השלישית לתקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ״ז-997ו
 בסעיז א(9), במקום ״800 מיקרוגרם״ יבוא ״600ו מיקרוגרם (5000 יחידות בין־לאומיותך. השלישית

 י״ח בטבת התש״ס (27 בדצמבר 1999)

 (חמ 2! 3-27)

ר מ ע ש ש ו ה  י

 נתאשר. המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ר ז י נ ה ב מ ל  ש

 שר הבריאות

 י דינ י מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 750.

 2 ק״1. התשנ״ז, עמי 638.

 הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים), התש״ם-2000

י ׳ה-965ו  !:תוקף סמכותי לפי תקנה 5ו לתקנות מם הבולים על מסמכים, התשב׳

 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כ״ג בטבת התש׳׳ם(ו בינואר 2000), הסכומים הנקובים בתקנה 4(א) לתקנות תיאום סכומים

 העיקו יות, ובתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, הם כדלקמן:

 (ו) בתקנה 4(א), במקום ״230 שקלים חדשים״ יבוא ״233 שקלים חדשים״, ובמקום

 ״115 שקלים חדשים״ יבוא ״117 שקלים חדשים״;

ד׳ ובטור ה/ לצד המילים ״שטר חוב״ ־  (2) בתוספת הראשונה בכותרת של טורים ג׳ ו

 ולצד המילים ״שטר מניה למוכ״ז״, בכל מקום, במקום ״230 שקלים חדשים״ יבוא ״233

 שקלים חדשים״.

 ב׳ בש. :ט התש׳׳ם (9 ביגואר 2000)

) ש ו ח ט  ןחמ 50! -3) א ב ר ה ם ( ב י י ג ה

 שר האוצר

 ק״ת התשכ״ה, עמי 1380; התשמ״ה, עמי 1711; התשברט, עמי 1179; התשנ״ט, עמי 530.
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 הודעת המכרות (תשלומים), התש״ם-2000

(להלן - הצו), אני מודיע ו  בהתאם לסעיף 4 לצו המכרות (תשלומים), התש״ט-1948

 לאמור:

 אפריל 1998, החל ביום כ״א בתשרי התש״ם (ו באוקטובר 0999 סכומי האגרה, שבסעיפים 2

3 הם אלה: ־  ו

 סעיף 2:

 האגרה השנתית
 בשקלים חדשים

 שינוי סכומי 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש

ת ו ר ג א  ה

5,450 

5,450 

3,270 

3,270 

540 

540 

540 

540 

 (1) היתר חיפוש, לפי סעיף 13 לפקודה -

 (א) עד 50 קמ״ר

 (ב) לכל 50 קמ״ר נוספים או חלק מהם

 (2) היתר חקירה לפי סעיף 6ו לפקודה -

 (א) עד 10 קמ׳׳ר

 (ב) לכל 0ו קמ״ר נוספים או חלק מהם

 (3) רשיון חיפוש לפי סעיף 24 לפקודה -

 (א) עד 3 קמ״ר

 (ב) לכל 3 קמ״ר נוספים או חלק מהם

 (4) רשיון הפקה -

 (א) עד 3 קמ״ר

 (ב) לכל 3 קמ״ר נוספים או חלק מהם

 סעיף 3

 בעד רשיון לחצוב תשולם אגרה שנתית של 3,270 שקלים חרשים.

 י״ג בתשרי התש״ם (23 בספטמבר 1999)

ב מ י מ ר ן ק ע  י

 המפקח על המכרות

 (חמ 3-1364)

 עייר התש״ט, תוס׳ בי, עמי 30-, ק״ת התשנ״ט, עמי 307.
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 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(אגרות), התש״ס-2000

 נ התאם לתקנה 103 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-982ו' (להלן -

 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

ן אגרות ו כ ד  ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש ע

עשרה 7 עד 16 בתוספת החמש־ ־  נובמבר 1998 השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 4, 5 ו

 לתקנו!; ונוסחם מיום כ״ג בטבת התש״ם (1 בינואר 2000) הוא כמפורט להלן:

 ״2. בעד בדיקה חוזרת לסירה, ספינה גוררת, או ארבה תשולם מחצית האגרה הכוללת של

 הבדיקה הכללית״.

 ״4. בעד בדיקה כללית של אגיה תשולם אגרה כדלקמן:

 תפוסת האניה האגרה
 (בטון ברוטו) בשקלים חדשים

 עד 499 951

 מ־500 עד 1599 1,875

 מ־1600 ומעלה 5,932"

ד בדיקה כללית של סירה, ספינה, גוררות וארבה תשולם אגרה כדלקמן: ג  ״5. ב

 האגרה בשקלים חדשים

 0.) בדיקה כללית של סירה או ספינה -

 1. אגרה בסיסית 195

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע מעל 6 קילווט, תוספת של 3.40

 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 3.40

 4. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 7 מטרים,

 תוספת של 9.30

 (ב) בדיקה כללית של גוררת -

 1. אגרה בסיסית 383

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של 3.40

 (ג׳ בדיקה כללית של ארבה -

 1. אגרה בסיסית 195

 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 9.30

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 44

 4. אם היא חפרת, תוספת של 44״.

 ״7. (») בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:

 ק״ח. זתשמ״ג, עמי 387; התשנ״ט, עמי 323.
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 האגרה בשקלים חדשים

 במחלקת סיפון 917

 במחלקת מכונה 917

 במחלקת רדיו 917

 בנושא סניטציה, ארון תרופות, ציוד רפואי 917

 באוטומציה 917

 (ב) בעד בדיקה חלקית באניה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי

 התפוסה.

 (ג) בעד בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של 50%

 מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.

 8. בעד בדיקה מיוחדת בכלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת של

.50% 

 9. בעד מתן היתר שיט, כולל בדיקת כושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, לפי כלי

 השיט בתוספת של 500/0.

 10. (א) בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

4 ן  רשיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 3

 רשיון שיט ותירוש רשיון 43 ן

 הארכת רשיון שיט 43 ן

 תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 43ן

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, או

 בהתאם לאמנה לקווי טעינה

 סימון תו קיבולת
 43 ו

 43 ו

 (ב) פטורים מאגרה -

 (ו) רשיון שיט זמני-,

 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית•,

 (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי.

 1ו. (א) בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 7 ו והפרק השלישי לתקנות אלה, תשולם

 אגרה של 322 שקלים חדשים.

 (ב) בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים תשולם

 האגרה כדלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

 עד 499 459

 מ־500 עד 1499 635

 מ־1500 ומעלה 1,304

 12. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27(ד) לתקנות אלה תשולם אגרה זו:
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 מהות הבדיקה והאישור הסכום בשקלים חדשים

2,542 

1,558 

127 

2,542 

1,558 

 10% מאגרת הבדיקה

 הראשונה

 10% מאגרת הבדיקה

 הראשונה

853 

671 

322 

 2,551״.

 מפרטים טכניים של אניה

 מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אגיה

 שרטוטים בודדים, לבל אחד

 ספר יציבות של אניה

 חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אניה

 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו

 ואישור ספר יציבות

 בעד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו

 ואישורם

 3ו. בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אניה

 4ו. בע ר בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה

 בער החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה,

 לכ;י 100 יחידות או חלק מהן

 בער כל בדיקה חוזרת לכלי שיט

 לפ י הפרק החמישי א׳ לתקנות

1£* 

.16 

־ א ב ו ד ב ן ו  ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ח בטבת התש״ם (27 בדצמבר 1999)

 (חמ 610- ;)

ן אגרה), (עדכו ך) ח נמו ת מ  זודעת החשמל (התקנת גנרטורים ל

 התש״ס-2000

 בה תאם לתקנה 28(ד) לתקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ״ז-1987'

 (להלן ־־ התקנות), אני מודיע לאמור:

ן סכומי ו כ ד  1. ע:!ב עליית המדד לחודש יולי 1999 לעומת המדד לחודש ינואר 1999 עודכן ביום כ״א ע

) אגרה א ) 2 ה 8 נ ק ת  בתשרי :זתש״ם (1 באוקטובר 1999) סכום האגרה לקבלת היתר כמפורט ב

 לתקנות, לסכום של 104 שקלים חדשים.

ו בטבת התש״ס (4 בינואר 2000) ״ ^ | 

י ק ס ב ו ר י מ ר נ י מ י ד ל  (חמ 3-1911) ו

 מנהל עניני חשמל

 ק״ת הו 1שמ״ז, עמ׳ 35; התשנ״א, עמי 23.
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(חברי הכנסת ושאיריהם) ן ת לנושאי כושרה ברשויות השלטו ו א ל מ  החלטת ג

 (תיקון), התש״ם-2000

 בתוקף הםמבות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשב״ט-

 1969י, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

 תיקון סעיף 29 1. בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם),

, בסעיף 29(ב), אחרי ״לא יחוייב״ יבוא ״לאחר תום השנה שבה סיים את 2  התש״ל-969ו

 כהונתו בחבר הכנסת״.

 כ״ט בכסלו התש״ם (8 בדצמבר 1999)

 (חמ 3-193) ם א ל ח ט ר י ף

 יושב ראש ועדת הכנסת

 סייח התשב״ט, עמי 98.

 2 ק״ת התש״ל, עמי 33; התשנ״דו, עמי 669.
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