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 תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה),
 התש״ס-2000

/ ובהמלצת
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשב״ה-965וי

 הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

 הוראת שעה 1. על אף האמור בתקנה 3 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה),
 התשמ״א-981ו2, יראו לשנת הכספים 2000 כאילו באותה תקנה -

 (1) בתקנת משנה (ב) -

 (א) בפסקה (1), במקום ״ביום 1 בינואר״, פעמיים, נאמר ״ביום 1 במרס״;

 (ב) בפסקה (2ץא), במקום ״ב־ ו בפברואר, ב־ ו במרס,״ נאמר ״ב־ו במרס, ב־ ו
 באפריל,״-,

 (ג) בפסקה (2ץב), במקום ״ב־1 בפברואר וב־ו במרס״ נאמר ״ב־1 במרס וב־1
 באפריל״.

 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״עד 28 בפברואר״ נאמר ״עד 31 במרס״.

 כ״ד באדר א׳ התש״ם (1 במרס 2000)
ק ר ד ב ו ה  (חמ ג3-31) א
 ראש הממשלה

 י סייח התשכ״ה, עמ׳ 106.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 447; התשנ״ה, עמי 427.

 תקנות מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(שיעורי פחת) (תיקון מם׳ 5),
 התשמ״ט-989ו (תיקון), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  1985י

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(שיעורי פחת)(תיקון מם׳ 3),
 התשמ״ט-989ו2, במקום ״ב׳׳ב בטבת התש״ם(31 בדצמבר 1999)״ יבוא ׳״׳ה׳ בטבת התשם׳׳א

 (31 בדצמבר 2000)״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בטבת התש״ם (1 בינואר 2000).

 כ״ח בטבת התש״ם (6 בינואר 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 446ו-ג) א

 שר האוצר

 סייח התשמ״ה, עמי 172.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 1097; התשנ״ט, עמי 175.
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 תקנות מם הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל)(תיקון),
 התש״ס-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31,98,31ו(ד) ו־243 לפקודת מם הכנסה1, ולפי סעיף 33
 לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-985ו2, ובאישור ועדת הכספים של

 הכמית, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 11 לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התשץ- תיקון תקנה וו
 1990; במקום ב״ב בטבת התש״ם (31 בדצמבר 1999)״ יבוא ״ה׳ בטבת התשם״א(31 בדצמבר

 2000 )״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בטבת התש״ם (1 בינואר 2000), תחילה

 כ״ח בטבת התש״ס (6 בינואר 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ ;3-222) א

 שר האוצר

 ד ני מדעת ישראל, נוסח חדש 6, ענו 120.
 ם -ח התשמ״ה, עמ׳ 172.

 ק ת התש״ן, עמ׳ 662; התשנ״ט, עמי 269.

 תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המם בשל החזקה ומכירה של יחידות
 השתתפות לחיפושי נפט)(תיקון), התש״ס-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31 ו־98 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשב״א-
, ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה(תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-21985, ובאישור  1961 י

 ועדו! הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 8 לתקנות מם הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות תיקון תקנה 8
 השונתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ״ט-1988־, במקום הסיפה המתחילה במילים

 ״ב״ב בטבת התש״ס״ יבוא ״ה׳ בטבת התשס״א (31 בדצמבר 2000)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בטבת התש״ם (ו בינואר 2000). תחילה

 כ״ח בטבת התש״ם (6 בינואר 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ ׳3-213) א

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6,יעמ׳ 20ו.
 ס ידו התשמ״ה, עמי 172.

 ק ית התשמ״ט, עמי 290; התשנ״ט, עמי 269.

 צו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר
 ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מצווה לאמור:

 ו עי מדעת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 1. בתוספת לצו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר
 ביהלומים כהכנסה), התשנ״ג-992ו2, בסופה יבוא:

 שנת המס המחזור בשקלים חדשים

 12,800,000״

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 ״1998
 כ״ח בטבת התש״ס (6 בינואר 2000)

 (חמ 3-468)

 ק״ת התשנ״ג, עמי 70; התשנ״ט, עמי 111.

 תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והעמדתם)
 (תיקון מם׳ 2), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו(אץ2), 15(ד) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982י, בהסכמת
 שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 7 לתקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם),"
 התשנ״ט-999ו2, במקום ״ט׳ באדר א׳ התש״ס(15 בפברואר 2000)״ יבוא ״ח׳ באדר ב׳ התש״ס

 (15 במרס 2000)״.

ר ז ע י ל ן א ) צ ד א ו פ ) • ן י מ י נ  ב
 שר התקשורת

 כ״ב באדר א׳ התש״ס (28 בפברואר 2000)
 (חמ 3-2497)

 ם״ח התשמ״ב, עמי 182; התש״ס, עמ׳ 2 ועמי 76.
 ק״ת התשנ״ט, עמי 568; התש״ס, עמי 191.

 תיקון התוספת

 תיקון תקנה 7

 צו המועצות המקומיות (ב)(תיקון התוספת הראשונה, עומר),
 התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953, במקום פרט (עב)

 ״(עב) המועצה המקומית עומר.
 תאריך הקמתה: י״א בתמוז התשל״ד (ו ביולי 1974).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע -
 הגושים: 38558, 38561 עד 38575, 100168/1, 100424, 100216/3 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 100217,100216,100057, כמסומן במפת תחום המועצה המקומית עומר
 הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט׳ בשבט התש״ם
 (16 בינואר 2000) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד
 הממונה על מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד המועצה המקומית עומר (להלן

-המפה).

 יבוא:
 תיקון פרט (עב) ו.

 בתוספת הראשונה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשל״ד, עמי 1312.
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 החלקות: 4 וחלק מחלקות ו עד 3 בגוש 38557, כמםומן במ5ד1;
 חלק מחלקה 7 בגוש 39729, במםומן במפה;

 1, 8 עד 10 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 6 בגוש 100057/1, כמסומן במפה;
 חלק מחלקה 1 בגוש 100216/1, במםומן במפה;
 חלק מחלקה 1 בגוש 100216/4, במסומן במפה;

 חלק מחלקה 1 בגוש 100217/4, במםומן במפה.״

 ט׳ בשבט התש״ס (16 בינואר 2000)
ן ש ר ג ם ק י ת  (חמ 01 ׳-3) נ

 שר הפנים

 צ י המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(בני שמעון, תיקון מם׳ 2),
 התש״ס-2000

 !:תוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, תיקון פרט(0
ן _ בתוספת הראשונה  בפרט ך

 (ו) בהגדרה ״מפה״, אחרי המילים ״ביום י״א בתשרי התש״ס (21 בספטמבר 1999)״
 יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט החתום ביד שר הפנים ביום ט׳ בשבט התש״ס (16

 בינואר 2000)״•,

 (2) מתחת לקו המפריד, בקטע החלקות -

 (א) במקום הקטע המתחיל במילים ״2 עד 4 וחלקי חלקה 1 בגוש 38557 במסומן
 במפה;״ ומסתיים במילים ״ו עד 8 בגוש 100058/2;״ יבוא:

 ״חלקי חלקות ו עד 3 בגוש 38557, כמםומן במפה•,
 8 וחלקי חלקות 1 עד 4, 7, 9 בגוש 39755, במסומן במפה׳,

 1 בגוש 100056/2׳,
 ו בגוש 100056/6;
 ו בגוש 100056/7;
 ו בגוש 100056/8;
 1 בגוש 100056/9;

 4, 7 וחלקי חלקות 2, 3, 5, 6 בגוש 100057/1, כמסומן במפה;
 1 עד 8 בגוש 100058/2;״.

 (ב) במקום ״1 בגוש 100217/4;״ יבוא ״חלק מחלקה ו בגוש 100217/4, כמםומן
 במפה•,״.

 ט׳ בש :ט ה תש ״ס (16 ביגואר 2000)
 >חמ 36 -3) נ ת ן ש ר נ ס ק י

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשמ״ט, עמי 1163; התשנ״ו, עמי 910; התש״ם, עמי 68.
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 אבדזת באר שבע (שינוי תחום העיריה)(תיקון), התש״2000-0

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה,
 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 שינוי תחום 1. בסעיף ו לאכרזת באר שבע (שינוי תחום העיריה), התשל״ז-21977, במקום הקטע
ע המתחיל במילים ״במםומן במפה״ ומסתיים במילים(1 באוגוסט 977 ו)״ יבוא ״כמסומן במפת ב י ש ן ת ° י י י י  ע

 תחום עיריית באר שבע הערובה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום
 ט׳ בשבט התש״ס (16 בינואר 2000)׳׳.

 ט׳ בשבט התש״ם (16 בינואר 2000)
ן ש ר נ ס ק י ת  (חמ 3-1926) נ

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 2519.

 כללי מם הכנסה (ניבוי דמי חבירה)(תיקון מם׳ 2), ד.תש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מם הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני קובע כללים אלה:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לכללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), התשל״ח-977ו2 (להלן - הכללים
 העיקריים) -

 (ו) בהגדרה ״חוכר״, בסופה יבוא ״ואם היא חכירה שבמועד החכירה רואים אותה
 כמכירת זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה),
 התשב׳׳ג-963ו5, למעט מי שהוא קרוב למחכיר או מי שהוא והמחכיר בעלי שליטה

 זה בזה או שאותו אדם בעל שליטה בשניהם״.

 (2) בסופו יבוא:

 ״״בעל שליטה״ - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה•,

 ״קרוב״ - כהגדרתו בסעיף 76 לפקודה.״

 תחילה 2. כללים אלה יחולו על ניכויים מהכנסתו של חוכר לשנת המם 2000 ואילך.

 כ״ח בטבת התש״ם (6 בינואר 2000)
) ש ו ח ו ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-2977) א

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 ק״ת התשלי׳ח, עמי 85; התש״ס, עמ׳ 103.

 סייח התשכ״ג, עמי 156.

(אגרת רישום), התש״ס-2000  הודעת רישום עיוד הנדסי
(להלן  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ג) לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט-1959י

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ק״ת התשי״ט, עמי 1175; התשנ״ט, עמי 577.
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 1. עקב עליית מדד חודש ינואר 2000 לעומת מדד חודש ינואר 1999 ישתנו סכומי אגרת שינוי סכומי
ל האגרה ל ר פ א  הריש ם השנתית שבתוספת השניה לתקנות, החל ביום ב״ה באדר ב׳ התש״ס (ן ב

 2000), כמפורט להלן:

 אגרת ז רישום השנתית בעד - בשקלים חדשים
- — 1- — 

 טרקטור זחלי ואופני מ־00ו ביים ומעלה 491.15

 מחפר - עגורן זחלי ואופני 491.15

 מפלס ממונע 491.15

 מגרדה ממונעת 491.15

 מוביל עפר 491.15

 עגורן צריח 491.15

 מיתקן לערבול אספלט 491.15

 מפזר י סלמק 491.15

 ]))קטור זחלי ואופני עד 99 ב״ם ועד בכלל 358.81

 מכבש כבישים ממונע 338.81

 עגלת שפיכה דמפר 338.81

 מחפר ן 338.81

 מדחס אוויר נייד 338.81

 קודרו זלע 338.81

 קודח •ודמה 338.81

 חופר תעלות 338.81

 מכונד לטאטוא 338.81

 מבונד ליציקת אבני שפה 338.81

 מתיז ו:יטומן ממונע 338.81

 מלגז ז!התנעתו או הפעלתו בכוח מנועי 338.81

 ^ןגרדין; נגררת 188.70

ש כבישים נגרר 188.70 ב ^ 

 מערבי י בטון 188.70

 י״ב בחדר א׳ התש״ס (18 בפברואר 2000)
ג ר ב נ י ר ד ג ו  >חמ 12 :-3) ד
 רשם ציוד הנדסי
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 הודעת שכר חברי הכנסת, התש״ס-2000
 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ״ז-1986', אני מודיע לאמור:

 תשלום שכר 1. החל ביום כ״ג בטבת התש״ס (ו בינואר 2000) ישולם שכר יסוד:
 יסוד

 בשקלים חדשים

 (ו) ליושב ראש הכנסת 29,623

 (2) לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה 25,509

 (3) לחבר הכנסת 24,135

 י״א בשבט התש״ם (18 בינואר 2000)
ה ר א מ ד ק ע י ב  (חמ 3-226) א

 חשב הכנסת
 ק״ת התשמ״ז, עמי 368; התשג״ט, עמ׳ 460.
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