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, ( ן קו תי ) ם או נכסים כהכנסה) תי רו ד שי ע ם ב י מ ו ל ש  צו מם הכנסה (קביעת ת
 התש״ס-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 64ו לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הבנםת,
 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף ו לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),
 התשל״ז-21977(להלן - הצו העיקרי) -

 ( ו) בהגדרה ״תשלומים בעד שירותים או נכסים״, במקום ״חברה או חברת בת״ יבוא
 ״חברה החייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או חברה או חברת בת״ במקום
 ״מי שמחזור״ יבוא ״מי שחייב בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או מי

 שמחזור״;

 (2) בסופו יבוא:

 ״״חובת ניהול מערבת חשבונות כפולה״ - חובה לנהל מערכת חשבונות לפי
 שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהו|

 פנקסי חשבונות)(מס׳ 2), התשל״ג-973וג.״. י

 בסעיף 2א לצו העיקרי -

 (ו) בפסקה (ו), בסופה יבוא ״ושלא היו חייבים בחובת ניהול מערכת חשבונות
 כפולה״;

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) תשלומים שמשלמת חברה שהיא חברת אם או חברת בת, אם בבל אחת
 משלוש שנות המם שקדמו לשנת המם שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום,
 לא עלה מחזור העסקים של חברת האם יחד עם כל חברות הבת שלה, או של
 חברת הבת יחד עם חברת האם שלה, לפי הענין, על הסכום הנקוב בתוספת א׳

 ושלא היתה חייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה.״.

 בתוספת א׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חדשים
 "998 ו 3,900,000"

 בתוספת ב׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא:

 תיקון סעיף ו

 תיקון סעיף 2א 2.

 תיקון תוספת א׳

 תיקון תוספת ב׳

 המחזור בשקלים חדשים
"780,000 1998" 

 5. תחילתם של סעיפים ו ו־2 לגבי תשלומים בער שירותים ונכסים המשתלמים ביום
 כ״ז באייר התש״ם (1 ביוני 2000).

 תחילה

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

 י״ט בשבט התש״ס (26 בינואר 2000)
 (חמ 3-468)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20ו.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1384; התשנ״ט, עמי 294.

 5 ק״ת התשל״ג, עמי 626.
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ן מם׳ 2), התש״ם-2000 ך מוםן1(תיקו  תקנות מם עד

, ובאישור  התוקף סמכותי לפי סעיפים 30 ו־45ו לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-975וי
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12א לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-1976ג, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: תיקון תקנה 12א

 ״(ד) לענין סעיף 30(אץ5) לחוק, לא יחול שיעור אפם על שירות שניתן לגבי עשיית
 הסכם שתושב ישראל צד לו, אלא -אם כן התקיים אחד מאלה:

 (1) נותן השירות הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה
 חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 29ו עד 33וט לפקודת המכס5-,

 (2) השירות הוא מסוג השירותים הזכאים לשיעור אפם מכוח סעיף 30(א^
 לחוק.״

 י״ט בשבט התש״ם (26 בינואר 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  חמ»>2-ג) א

 שר האוצר

 ס״ ז התשל־ו, עמי 52.
 ק״ ז התשל־ו, עמ׳ 1590; התש״ם, עמ׳ 400.

 דיי י מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39; ס״ח התשנ״ח, עמ׳ 24.

ו (תיקון), 9 9 8 - ט ״ נ ש ת סף (תיקון מס׳ 2), ה ך מו  תקנות מס ער
 התש״ם-2000

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו־45ו לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-975וי
 ועדר הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. תקנה 2 לתקנות מם ערך מוסף (תיקון מם׳ 2), התשנ״ט-21998 - בטלה, תיקון תקנה 2

 2. תחילתה של תקנה זו ביום כ׳ בתשרי התש״ס (30 בספטמבר 1999). תחילה

 כ״דו בטבת התש׳׳ם (6 בינואר 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  ניומ ל 3-23) א

 שר האוצר

 י ם ח התשל־ו, עמ׳ 52.
 ק ת התשנ״ט, עמ׳ 38.

, התש״ס-2000 ( ן קו תי ) ( ן ו י ת הר ר י מ ש ה ל ל מ ג ) י מ ו א ל  ו נקנות הביטוח ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 59 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ׳׳ה-
 1995 י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ׳׳א- 21991(להלן - ביטול תקנה 2
 התק נות העיקריות) - בטלה.

 ג ״ח התשנ״ה, עמי 210.
 ר ״ת התשנ״א, עמי 486; התשנ״ח, עמי 1064.
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 אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא

 ״פרטים נוספים 5. (א) המוסד רשאיי לדרוש בכל עת פרטים נוספים הדרושים לבדיקת
 זכאות התובעת לגמלה לשמירת הריון.

 (ב) • רופא שהסמיך לכך המוסד (להלן - הרופא המוסמך) רשאי
 לדרוש, בכל עת, הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים" רפואיים, בכל
 ענין הקשור באישור הרפואי ולחוות דעתו. בדבר הצורך בשמירת הריון

 ותקופתה.

 (ג) בהחלטתו בתביעה רשאי פקיד התביעות להביא בחשבון את
 חוות דעתו של הרופא המוסמך.״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ באב התשנ״ח (30 ביולי 1998) והן יחולו על כל
 תביעה לגמלה לשמירת הריון שהוגשה ממועד יום התחילה.

 הוספת תקנה 5

 תחילה ותחולה

י ש ו י ה י ל  א
 שר העבודה והרווחה

 ה׳ באדר ב׳ התש׳׳ם (12 במרס 2000)
 (חמ 3-2267)

, ( ן ו ק תי ) דה) ו עי עב פג ת לנ ת נכו ג ר ת ד ע י ב ק ) י מ ו א ל  תקנות הביטוח ה
 התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 118 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-
, אני מתקין תקנות אלה:  995וי

 תיקון תקנה 15 1. בתקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-
- 2  956 ו

 (ו) בתקנת משנה (א), המילים ״קטנה או״ - יימחקו, ובמקום ״לגילו או למינו״ יבוא
 ״ולגילו״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״או כאשר, לדעתה הנכות״ יבוא ״והנכות״.

 (3) תקנת משנה (ג) - תימחק.

 תחילה ותחולה 2. תחילתן של תקנות אלה ב־ ו בחודש שלאחר פרסומן(להלן - יום התחילה), והן יחולו^
 על דרגת נכות שנקבעה ביום התחילה ולאחריו.

 א׳ באדר ב׳ התש׳ים (8 במרס 2000)
 (חמ 3-614) א ל י ה ו י ש י

 שר העבודה והרווחה

 ס״ח התשנ״ח, עמי 210.
 2 ק״ת חתשט״ז, עמי 864; התשנ״ח, עמ׳ 894.
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ראת שעה) הו ) ח) קו י ת פ מ ם (קביעת ר תי רו שי ם ו י מצרכי ר  צו פיקוח על מחי
 (מם׳ 5), התש״ם-2000

 ב זוקף סמכותנו לפי סעיף ד לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996ו'
 (להלן • • החוק), אנו מצווים לאמור:

ראת שעה  1. 1ל אף האמור בפרט ו4 בתוספת ״הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל הו
 פרק ו׳־״, תהיה רמת הפיקוח על מחירי פוליאתילן מתוצרת חברת כרמל אולפינים בע״מ,
 בתקופ ז שמיום ל׳ באדר א׳ התש״ם(7 במרס 2000) עד יום ז׳ באדר ב׳ התש״ס(14 במרס 2000)

 לפי פרק ה׳ לחוק.

 כ״ט בז.דר א׳ התש״ם (6 במרס 2000)
 (חמ 722 -3)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ן א ה כ ן  ר
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י סייח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ זתשנ״ו, עמי 2707.

, התש״ם-2000 ( ן קו תי ) ם) י ת התקנים (תקנים רשמי ז ר כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק התקנים, התשי״ג-953ו', אני מכריז לאמור:

 1. האמור בסעיף 3 לאכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התש״ס-21999, יסומן(א) ובסופו תיקון סעיף ג
 יבוא ״;ימעט לגבי ת״י 1503 חלק 1״, ואחריו יבוא:

 ״(ב) תחילתה של אכרזה זו לגבי ת״י 1505 חלק ו, 240 ימים מיום פרסומה.״

 ז׳ באדי ב׳ התש״ם (14 במרס 2000)
 (דומ 95 •ג< ר ן כ ה ן

 שר התעשיה והמסחר

 י סייח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34; התשנ״ח, עמי 52.

 2 ק״ח התש״ס, עמי 39.

, תיקון), התש״ס-2000 ר י פ ש ) ( ת ו י ר ו ז ת א עצו מו ת ( ו מי ו המועצות המקו צ | 

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2, תיקון פרט (מט)
) _ בתוספת הראשונה ט מ ״ ; ך פ  ב

 (ו) בהגדרה ״מפה״, אחרי ״ביום ב״ו בטבת התשנ״ו(8ו ביגואר 1996)״ יבוא ״ובפי
 שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד שר הפנים ביום י״ז באדר

 א׳ התש״ס (23 בפברואר 2000)״;

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 250. , מדי ע  י ד

.8s5 התשנ״ו, עמי ; 1 2 5 6 ח ״ י ש ת י , ק״ו ה מ ע 2 
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 (2) במקום השטח המתואר לצד הישוב ״מרכז שפירא״ יבוא:

 ״חלקי גושים 1052 עד 055 ו כמםומן במפה״;

 (3) מתחת לקו המפריד - בקטע הגושים, במקום ״1051, 1053, 1056,״ יבוא ״1051,
 1056,״.

 י״ז באדר א׳ התש״ם (23 בפברואר 2000)
ן ש ר נ ם ק י ת  >חמ 3-156) נ

 שר הפנים

א תנועה), התש״ס-2000 ל נות ל ת (פיקדו  עו הבנקאו

, באישור שר האוצר ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ב לפקודת הבנקאות, 941וו
 ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. בצו זה -

 ״דולר״ - דולר של ארה״ב של אמריקה;

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

 ״מילוות צמודי מדד״ - מילוות המדינה הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב,
 הצמודים למדד בשיעור של 100 אחוזים-,

 ״קרן נאמנות״ - קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות
 בנאמנות, התשנ״ד-21994;

 ״תבנית חיסכון״ - תכנית חיסכון שאושרה לפי חוק עידוד החיסכון, הנחות ממם הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז-956וג.

 2. תאגיד בנקאי ישקיע כספי פיקדון ללא תנועה (להלן - פיקדון), לפי ההוראה
 האחרונה שקיבל מבעל הפיקדון(להלן - ההוראה), אם נתקיימו תנאים אלה:

 (1) ההוראה ניתנה במשך ארבע השנים שקדמו למועד ההשקעה:

 (2) ההוראה היתה להשקיע את הכספים באחת הדרכים האלה:

 (א) בניירות ערך הנסחרים בבורסה מוסדרת לניירות ערך:

 (ב) בקרן נאמנות:

 (ג) בתבנית חיסכון:

 (ר) בפיקדונות במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ-,

 (ה) בפיקדונות במטבע ישראלי הצמודים למדד.

 3. לא נתן בעל הפיקדון הוראה כאמור בסעיף 2, ישקיע התאגיד הבנקאי את הכספים
 בהתאם לסוג הפיקדון, כלהלן:

 השקעה לפי
 הוראת הלקוח

 השקעות אחרות

 עייר 1941, תום׳ ו, עמי 85; ם״ח התשמ״א, עמי 70; התשנ״ו, עמי 324.
 2 סייח התשנ״ד, עמי 308; התשנ״ט, עמי 151.

 5 ם״ח התשט״ז, עמי 52; התשמ״ז, עמי 93.
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 השקעה מחדש

פית  השקעה חלו

מים ע תשלו צו  בי
ת עמלו  ו

 סוג ההשקעה

 פיקדון במטבע ישראלי בלתי צמוד,
 לשישה חודשים;

ן  סוג הפיקדו

 וייקדון במטבע ישראלי לזמן שאינו קצוב

 ו א) עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים

( ו ) 

 !ב) מעל לסכום של 5,000 שקלים חדשים מילוות צמודי מדד שנרכשו במקור
 מסוגים ומסדרות שזמן פירעונן הוא
 הקרוב ביותר, ואם לא ניתן לרכשם
 כאמור סמוך למועד ההשקעה,
 מילוות כאמור שנרכשו בבורסה
 מסוגים ומסדרות שזמן פירעונן בין
 שנתיים לחמש שנים ממועד

 הרכישה;

 פיקדון במטבע ישראלי, לאותה
 תקופה ובאותו סוג הצמדה;

 על פי הוראות החיקוק המיוחדות
 לענין תכניות חיסכון;

 פיקדון באותו מטבע לתקופה של
 שישה חודשים:

 פיקדון באותו מטבע ולאותה
 תקופה;

 ניירות הערך יוחזקו בלא שינוי;
 בספים שנתקבלו בשל נייר ערך
 יושקעו באותו נייר ערך-, כספים
 שנתקבלו מפדיון סופי של ניירות
 ערך או מפירוק התאגיד שהנפיקם,

 יושקעו כאמור בפסקה (ו).

 4. נסתיימה תקופת פיקדון שהושקע כאמור בסעיף 3 או הגיע מועד פירעונה של
 השקע ז אחרת כאמור באותו סעיף, יושקעו הכספים מחדש באותה דרך כל עוד לא נוצר

 קשר עם בעל הפיקדון.

 אם אין הוראה אחרת בצו זה או אם לא ניתן להשקיע את הכספים כאמור בסעיפים 2
 עד 4, -שקיע התאגיד הבנקאי את הכספים כאמור בסעיף 3(1).

 !יקדון במטבע ישראלי לזמן קצוב

 תכנית חיסכון

 פיקדון במטבע חוץ לזמן שאינו קצוב

 פיקדון במטבע חוץ לזמן קצוב

 פיקדון ניירות ערך

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 על אף האמור בצו זה -

 (1) נתן בעל פיקדון הוראה לתאגיד בנקאי לבצע בעבורו תשלומים ולחייב את
 חשבון עובר ושב שלו, רשאי התאגיד הבנקאי להשאיר בחשבון סכום שיאפשר את
 ביצוע התשלומים הצפויים במשך שישה חודשים, וכן לממש, לפי הצורך, השקעות

 שנעשו לפי צו זה;

 (2) רשאי התאגיד הבנקאי להשאיר בחשבון עובר ושב סכום לכיסוי העמלות שלו
 הצפויות במשך שנה, ולגבות מסכום זה את העמלות לא יותר מ־4 פעמים בשנה.

.6 
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 7. חובת ההשקעה לפי צו זה לא תחול על -
 (1) פיקדון במטבע ישראלי שאינו עולה על 1,000 שקלים חדשים:

 (2) פיקדון במטבע חוץ ששוויו אינו עולה על 500 דולרים;

 (3) תשלום בודד שנתקבל בשל נייר ערך מסוים בסכום שאינו עולה במועד קבלתו
 על 1,000 שקלים חדשים, אם התשלום נתקבל בשקלים, או על 500 דולרים אם

 התשלום נתקבל במטבע חוץ.

 8. (א) הסכומים בשקלים חרשים הקבועים בסעיפים 3 ו־7 ישתנו ב־1 במרס של כל
 שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים
 חדשים.

 (ג) המפקח על הבנקים יפרסם ברשומות את הסכומים כפי שהשתנו עקב האמור
 בסעיפים קטנים (א) ו־(ב).

 (ר) בסעיף זה -
 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לחורש ינואר 2000.

 9. חישוב סכומים במטבעות שונים יהיה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לאותו
 יום עסקים, ואם לא פורסם באותו יום עסקים שער יציג - לפי השער היציג האחרון

 הידוע.

 10. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התשמ״ג-1983*(להלן - הצו הקודם) - בטל.

 11. תחילתו של צו זה ביום כ״ח בסיון התש״ס (1 ביולי 2000).

 12. פיקדון שהושקע על פי הוראות הצו הקודם ימשיך להיות מושקע כאמור עד למועד
 פירעונו.

ן י י ל ד ק ו  ד
 נגיד בנק ישראל

 ז׳ באדר ב׳ התש״ם (14 במרס 2000)
 (חמ 3-1512)

 סכום מזערי
 לחובת ההשקעה

ת סכומים ד מ צ  ה

ב מטבעות שו  חי
 שונים

 ביטול

 תחילה

 הוראות מעבר

 ק״ת התשמ״ג, עמי 702; התשנ״י עמי 1159.

, ן אגרה) ו כ ד ע ) ( ך ו מ רים למתח נ ל (התקנת גנרטו מ ש ח דעת ה  הו
 התש״ם-2000

 בהתאם לתקנה 28(ד) לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ״ז-1987'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכומי אגרה 1. עקב עליית המדד לחודש ינואר 2000 לעומת המדד לחודש יולי 1999 יעודכן ביום
 ב״ה באדר ב׳ התש״ס (1 באפריל 2000) סכום האגרה לקבלת היתר כמפורט בתקנה 28(א)

 לתקנות, לסכום של 105 שקלים חדשים.
 ב״ח באדר א׳ התש״ם (5 במרס 2000)

י ק ם ב ו ר י מ ר נ י מ י ד ל  >חמ 3-1911) ו
 מנהל עניני חשמל

 ק״ת התשמ״ז, עמי 35; התש״ס, עמי 279.
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