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 תקנות המרכז לגביית קנסות, אגדות וזזועאות(קבלת מידע מאת רשות מם),
 התשס״ג-ב200

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ו(א) ו־(ד) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות,
 התשנ״ה-995ו' (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״המרכז״ - המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהוקם לפי החוק:

 ״רשות מס־ - כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות מס),
 התשכ״ז-967ו2.

 2. (א) סבר מנהל המרכז או עובד המרכז שהמנהל הסמיכו לכך כי הוא זקוק למידע
 המצוי בידי רשות מס לצורך גביית חוב או לצורך איתור נכסים, יגיש לרשות המם בקשה

 למסירת מידע על חייב.

 (ב) בבקשה לפי תקנת משנה (א) יפורטו פרטי הזהות של החייב (שם פרטי, שם
 משפחה ומספר זהות, ובתאגיד - שם התאגיד ומספרו הרשום), מקור הסמכות לדרוש

 דרישה כאמור וסוג המידע המבוקש.

 3. הוגשה בקשה לפי תקנה 2, תמסור רשות המס למרכז את המידע המבוקש ובלבד
 שהוא אחד מאלה:

 (1) פרטים מתוך הצהרת החייב למנהל לפי הפרק השביעי לחוק מיסוי מקרקעין
 (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-51963, או לפי סעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
 התשכ״א-961 ו", והכל בנוגע למקרקעין שרכש החייב בשנתיים שקדמו למועד

 בקשת המידע:

 (2) מקום עבודתו האחרון של החייב, לרבות מענו:

 (3) השלמת פרטי זהות של החייב כהגדרתם בפסקה (4) להגדרה ״מידע״ בחוק, לפי
 שם ומספר הזהות של החייב שיימסרו על ידי המרכז:

 (4) לענין חייב שהוא תאגיד, מועד הגשת הדוח האחרון של החייב לרשות המם,
 אם הוגש דוח:

 (5) מספרי חשבון בנק ופרטי הבנק שמסר החייב לרשות מם לצורך החזר כספים.

 4. (א) העברת המידע מרשות מס למרכז תיעשה על גבי אמצעי מגנטי כפי שיקבעו
 מנהל המרכז ונציב מס הכנסה או מנהל אגף המבס ומע״מ, לפי הענין, ועל פי נהלים
 התואמים את הדרישות שבחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-51981, ובתקנות הגנת הפרטיות

 (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ־ו-1986*.

 (ב) המידע יועבר למרכז בפי שהוא מצוי בידי רשות המם ואין רשות המם חייבת
 לעבד את המידע לצורכי המרכז: היה המידע ממוחשב, הוא יופק בעבור המרכז באמצעים

 המשמשים דרך קבע את רשות המס.

 סייח התשנ״ה, עמי 70ו.
 ס־ח התשכ״ז, עמי 6ג1.
 סייח התשכ״ג, עמי 156.
 סייח הוזשכ״א, עמי 100.
 סייח התשמ״א, עמי 128.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 858.

 הגדרות

 בקשה למסירת
 מידע

 מסירת מידע

 דרכי העברת
 המידע
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 5. תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן. תחילה

 ח׳ בניסן התשם״ג(0ו באפריל 2003)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  >חמ*3-279) י

 שר המשפטים

 שיעור מס
 לענין מי

 שחלו עליו
 הוראות חוק

 התיאומים

 קביעת מחיר
 מקורי

 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(חוראות לענין מוכר שחלו עליו
 הודאות החוק), התשם״ג-ג200

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(יא) לחוק מם הכנסה(תיאומים בשל אינפלציה), התשבדה-
(להלן - חוק תיאומים בשל אינפלציה), ולפי סעיפים 05זיד(אץ1) לפקודת מס הכנסה2  985וי

 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ׳׳חלק רווח ההון הריאלי עד למועד היציאה״ - רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין
 התקופה שמיום הרכישה ועד למועד היציאה ומחולק בתקופה שמיום הרכישה עד ליום

 המכירה:

 ״יתרת רווח ההון הריאלי״ - ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון הריאלי עד
 למועד היציאה;

 ־מוכר״ - מוכר של נייר ערך שחלו עליו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות
 לפי סעיף 30וא לפקודה, באחת משנות המס שמיום רכישתו של נייר הערך עד תום שנת

 המס שקדמה ליום מכירתו:

 ׳מועד היציאה״ - תום שנת המס האחרונה שלגביה חלו על המוכר הוראות חוק מם הכנסה
 תיאומים בשל אינפלציה, או הוראות לפי סעיף 30וא לפקודה.

 2. (א) על אף האמור בכל דין, במכירת נייר ערך על ידי מוכר יחולו שיעורי מס
 אלה:

 (1) על חלק רווח ההון הריאלי עד למועד היציאה - מם בשיעור הקבוע בסעיף
 ו2ו או 26 ו לפקודה, לפי הענין, ועל יתרת רווח ההון הריאלי - מס בשיעור
 הקבוע בסעיפים ו9(א), (ב) ו־(בו), 105יב עד 05ויג, או 105טז עד 105יח לפקודה,

 או פטור ממם אם זכאי לו המוכר, לפי הענין:

 (2) פחתה התמורה במכירת נייר הערך מממוצע ערבו של נייר הערך בתום כל
 אחד משלושת ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד היציאה (בתקנות אלה -
 ממוצע ערכו), כשהוא מתואם עד ליום המכירה של נייר הערך, יחויב רווח ההון

 הריאלי במס בשיעור הקבוע בסעיף 121 או 126, לפי הענין.

 (ב) נמכר נייר ערך בחסר, בתקופה שחלו על המוכר הוראות חוק תיאומים בשל
 אינפלציה, ונייר הערך נרכש על ידי המוכר לאחר מועד היציאה, יחולו על המכירה בחסר,

 שיעורי המם לפי סעיף 121 או 126 לפקודה, לפי הענין.

 3. במכירת נייר ערך על ידי מוכר יראו כמחיר המקורי את המחיר המקורי שהיה נקבע
 אילו המשיכו לחול על נייר הערך הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה.

 ם־ח התשמ־ה, עמי 172: התשם־ג, עמי 126.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם־ח התשם־ב, עמי 530, התשם״ג, עמי 126.
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 4. במכירת נייר ערך על ידי מוכר, יראו כיום הרכישה של נייר הערך, את יום הרכישה
 שהיה נקבע אילו המשיכו לחול על נייר הערך הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה.

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳׳ז בטבת התשס״ג(ו בינואר 2003) והן יחולו על מוכר
 שחדלו לחול עליו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה בשנת המם 2003 ואילך.

 ט״ז באדר ב׳ התשס־ג(20 במרס 2003)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >תמ 3-3279) ב

 שר האוצר

 תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון), התשס״ג-ג200
(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י

 ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות אלה -

 ״המועצה הארצית־ - המועצה הארעית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 2 לחוק-,

 ״השר״ - שר הפגים או מי שהוא אצל לו מסמכותו על פי החוק;

 ״ועדה מחוזית״ - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה במשמעה בסעיף 7 לחוק:

 ״ועדה מקומית״ - ועדה מקומית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 18 או 19 לחוק:

 ״ועדת משנה להתנגדויות של ועדה מחוזית״ - כמשמעה בסעיף 1 ו(א) לחוק:

 ״ועדת משנה לתכנון ולבניה:, - ועדת משנה לתכנון ולבניה של ועדה מקומית במשמעה
 בסעיף 18(ה) או 29א לחוק:

 ״ועדת משנה של המועצה הארצית״ - כמשמעה בסעיף 6(א) לחוק:

 ״ועדת משנה של ועדה מחוזית־ - כמשמעה בסעיף ווב לחוק:

 ״מוסד תכנון״ - המועצה הארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית, וכן ועדת משנה של כל
 אחת מהן, ועדת משנה להתנגדויות של ועדה מחוזית או רשות רישוי מקומית:

 ״רשות רישוי מקומית״ - במשמעה בסעיף 30 לחוק.

 2. מוסד תכנון יקיים ישיבות מן המנין וישיבות שלא מן המנין, הכל כמפורט בתקנות
 אלה.

 3, (א) המועצה הארצית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא
 להחליט שלא לקיימה בשני חודשים של השנה, ובלבד שמנין ישיבותיה בשנה לא יפחת

 מ־1ו.

 (ב) ועדת משנה אחת לפחות של המועצה הארצית, תקיים בכל חודש שתי ישיבות
 מן המנין לפחות, אך רשאית היא להחליט שבשני חודשים של השנה תקיים ישיבה אחת

 בלבד.

 (ג) כל ועדת משנה נוספת של המועצה הארצית מלבד זאת שבתקנת משנה (ב),
 תקיים ישיבות במספר הקבוע בתקנת משנה (א) לפחות.

 י סייח התשכ״ה, ענד 307.
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 מספר ישיבות
 של ועדה מחוזית

 מספר ישיבות
 של ועדה מקומית

 מספר הישיבות
 של רשות רישוי

 מקומית

 מתן הוראות
 לענין כינוס

 ישיבות נוספות
 מן המנין

 מתן הוראות
 לכינוס ישיבה
 שלא מן המנין

 (ד) יושב ראש המועצה הארצית או יושב ראש ועדת המשנה של המועצה
 הארצית, לפי הענין, רשאי לכנס את המועצה הארצית או את ועדת המשנה לישיבות

 נוספות, שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך.

 4. (א) ועדה מחוזית תקיים ישיבה מן המנץ אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא
 להחליט שלא לקיימה בחודש אחד בשנה, ובלבד שמנין ישיבותיה בשנה לא יפחת מ־2ו.

 (ב) ועדת משנה להתנגדויות של ועדה מחוזית תקיים בכל חודש שלוש ישיבות מן
 המנץ לפחות, אך רשאית היא להחליט בשני חודשים של השנה לקיים שתי ישיבות

 בלבד.

 (ג) ועדת משנה אחת נוספת של ועדה מחוזית תקיים לפחות את מספר הישיבות
 הקבוע בתקנת משנה (א).

 (ד) יושב ראש ועדה מחוזית או יושב ראש ועדת משנה כאמור בתקנת משנה (ב)
 או(ג), לפי הענין, רשאי לכנס את הועדה המחוזית או את ועדת המשנה לישיבות נוספות,
 שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך וכן רשאי הוא להפחית במספר הישיבות של

 ועדת משנה, אם ראה כי אין בהן צורך.

 5. (א) וערה מקומית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא
 להחליט שלא לקיימה בחודש אחד בשנה ובלבד שמנין ישיבותיה בשנה לא יפחת מ־2ו.

 (ב) לענין תקנת משנה (א) יראו בישיבה של ועדת משנה לתכנון ולבניה כישיבה
 של הועדה המקומית שהקימה אותה, ובלבד שאם לפי סעיף 18(0 לחוק נתקבלה דרישה
 בכתב של חבר ועדה מקומית או נציגה לקיים דיון במליאת הועדה בענין שנדון בועדת
 המשנה, הוא יתקיים בישיבתה הקרובה של הועדה המקומית ובתוך שלושים ימים ממועד

 הדרישה.

 (ג) יושב ראש ועדה מקומית או יושב ראש ועדת משנה לתכנון ולבניה, רשאי לכנס
 את הועדה המקומית או את ועדת המשנה, בהתאמה, לישיבות נוספות, שלא מן המנין, אם

 ראה כי קיים צורך בכך.

 6. (א) רשות רישוי מקומית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות.

 (ב) יושב ראש ועדה מקומית רשאי לכנס את רשות הרישוי המקומית לישיבות
 נוספות, שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך.

 7. (א) ראה השר כי יש צורך שהמועצה הארצית, ועדה מחוזית או ועדת משנה שלהן,
 תקיים ישיבות מן המנץ בתדירות גבוהה מזו הקבועה בתקנות אלה - יורה על כך ליושב

 ראש מוסד התכנון ויפרט בהוראתו את תדירות הישיבות הנדרשת.

 (ב) ראה יושב ראש ועדה מחוזית כי יש צורך שועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון
 ולבניה או רשות רישוי מקומית, המצויה במרחב התכנון המחוזי שבתחום אחריותו, תקיים
 ישיבות מן המנין בתדירות גבוהה מזו הקבועה בתקנות אלה - יורה על כך ליושב ראש

 מוסד התכנון ויפרט בהוראתו את תדירות הישיבות הנדרשת.

 8. (א) השר רשאי להורות למועצה הארצית, לועדה מחוזית או לועדות המשנה שלהן
 לקיים ישיבה שלא מן המנין, אם ראה כי יש בכך צורך.

 (ב) יושב ראש ועדה מחוזית רשאי להורות לועדה מקומית, לועדת משנה לתכנון
 ולבניה או לרשות רישוי מקומית, המצויה במרחב התכנון המחוזי שבתחום אחריותו, לקיים

 ישיבה שלא מן המנין, אם ראה כי יש בכך צורך.
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 תחילה 9. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ז בטבת התשם״ג(1 בינואר 2003).

 ט״ו באדר ב׳ התשם״ג(19 במרס 2003)
ז ר ו ם פ ה ר ב  (חמ 3-3231) א

 שר הפנים

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 5), התשס״ג-2005
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב
 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב)

 לחוק־יסוד: משק המדינה/ אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בנספח א׳ שבסוף התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961* -
 הראשונה

 (1) בטבלה 1ה, במקום ״ביום״ יבוא ״בתקופה שביך, ואחרי ״י״ט באייר התשס״ב
 (1 במאי 2002)״ יבוא ״ובין כ״ח בניסן התשס״ג(30 באפריל 2003)״:

 (2) אחרי טבלה ו ה יבוא:

 ״טבלה וו׳
 רבב שנרשם לראשונה ביום בייט ^ניסן התשס־ג (1 במאי 2003)

 קבוצת מחיר מחיר הרבב לערכן בשקלים חדשים

 ו עד 86,000
 2 מ־ 86,001 עד 114,000

 3 מ־ 114,001 עד 144,000
 4 מ־ 144,001 עד 201,000
 5 מ־ 201,001 עד 287,000

 6 מ־ 287,001 ומעלה״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בניסן התשם״ג(ו במאי 2003).

 כ־ו בניסן התשס״ג(28 באפריל 2003)
ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  (חמ 3-83) א

 שר התחבורה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
.u13 סייח התשמ״ה, עמי : 00התשניא, עמי 

 ס־ח התשל״ה, עמי 226.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425: התשס־ב, עמי 786: התשס־ג, עמי 71, עמי 111 ועמי 128.
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 תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 000 ו וולט)
 (הוראת שעה)(תיקון), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ו לחוק החשמל, הת^זי״ד-1954י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 5 לתקנות החשמל(הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) תיקון תקנה 5
 (הוראת שעה), התשס״ג-22002, במקום ״כ״ז באדר ב׳ התשם״ג (31 במרס 2003)״ יבוא ״ג׳

 בכסלו התשס״ד (28 בנובמבר 2003)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז באדר ב׳ התשס״ג (31 במרס 2003). תחילה

 כ״ה בניסן התשס״ג(27 באפריל 2003)
ף פ ר י צ ק י ס ו  >חמ 3-1699) י

 שר התשתיות הלאומיות

 ס״ח התשי״ד, עמי 190: התשנ־ו, עמי 220.
 ק״ת התשם״ג, עמי 227.

 קביעת מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משבורת
 בסיסית והוצאות אש׳׳ל)(תיקון), התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לכללי מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ/
 התשמ״ב-1982ו, אני קובע לאמור:

 ו. במקום חלק ו׳ בתוספת לקביעת מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) תיקון התוספת
 (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש״ל), התשנ״ב-992ו2, יבוא:

 ״חלק ו׳

 מ־ 1.1.2001 ועד

 סוג המטבע
 31.12.2001• מ־2002.ו.1 ואילך•

 המדינה משבורת בסיסית משבורת בסיסית סוג המטבע המדינה

 אוזבקיסטן 3,200 3,200 עד 30.4 דולר
 3,320 מ־1.5

 אוסטריה 48,160 עד 31.8 3,895 עד 30.4 שילינג(2001)
 53,600 מ־1.9 4,000 מ־1.5 אירו(2002)

 אוסטרליה 3,200 3,200 דולר
 אוקראינה 3,280 3,280 דולר
 אורוגואי 3,680 3.680 דולר
 אזרביג׳אן 3,200 עד 31.8 3,360 ער 30.4 דולר

 3,360 מ־1.9 3,480 מ־5.ו
 איטליה 6,920,000 עד 31.8 4,008 עד 30.4 לירטה (2001)

 7,760,000 מ־1.9 4,128 מ־1.5 אירו(2002)
 אינדונזיה 3,192 3,192 דולר

 ק״ת התשמ־ב, עמי 1322.
 2 ק־ת התשנ־ב, עמי 999: התשנ״ח, עמי 1111: התש־ם, עמי 699: התשס״א, עמי 836: התשם־ב, עמי 301 ועמ־

.622 
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 מ־ 1.1.2001 ועד
 51.12.2001• מ־2002.ו.ו ואילך•

 המדינה משכורת בסיסית משכורת בסיסית סוג המטבע
 איי מרשל 3,040 3,040 דולר

 אירלנד 2,640 עד 31.8 3,819 עד 30.4 לירה אירית (2001)
 3,008 מ־1.9 4,056 מ־1.5 אירו(2002)

 אל סלבדור 3,120 3,120 עד 30.4 דולר
 3,200 מ־1.5

 אנגולה 3,360 ער 31.8 3,440 עד 30.4 דולר
 3,440 מ־9.ו 3,560 מ־1.5

 אקואדור 3,120 3,120 עד 30.4 דולר
 3,200 מ־1.5

 ארגנטינה 3,680 עד 31.8 3,816 עד 31.01 דולר
 3,816 מ־1.9 3,440 מ־1.2
 3,200 מ־1.5

 ארה־׳ב של אמריקה״ 3,572 3,572 עד 30.4 דולר
 3,640 מ־1.5

 אריתריאה 3,120 3,120 עד 30.4 דולר
 3,200 מ־1.5

 אתיופיה 3,264 עד 31.8 3,440 דולר
 3,440 מ־9.ו

 בולגריה 3,120 3,120 עד 30.4 דולר
 3,200 מ־1.5

 בוליביה 3,120 3,120 דולר
 ביילורוס 3,120 3,120 עד 30.4 דולר

 3,240 מ־1.5
 בלגיה 149,280 עד 31.8 4,016 פרנק בלגי(2001)

 162,000 מ־1.9 אירו(2002)
 ברזיל 3,520 3,520 דולר

 בריטניה 2,576 עד 31.8 2,768 לירה שטרלינג
 2,768 מ־1.9

 גאבון 3,040 3,040 דולר
 גאנה 3,040 3,040 דולר
 גואטמלה 3,120 3,120 עד 30.4 דולר

 3,200 מ־1.5
 גינאה 3,040 3,040 דולר
 ג׳מאיקה 3,040 3,040 דולר
 גרוזיה 3,120 עד 31.8 3,200 עד 30.4 דולר

 3,200 מ־1.9 3,360 מ־1.5
 גרמניה 6,624 עד 31.8 3,783 עד 30.4 מרק גרמני(2001)

 7,400 מ־1.9 3,960 מ־1.5 אירו(2002)
 דנמרק 28,536 עד 31.8 30,960 עד 30.4 בתר דגי

 30,960 מ־1.9 31,600 מ־1.5
 דרום אפריקה 3,120 3,120 דולר
 האיטי 3,040 3,040 דולר
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 מי1.1.2002 ואילך•
 משכורת בסיסית סוג המטבע

 מ־ 1.1.2001 ועד
*31.12.2001 

 משבורת בסיסית
 דולר

 פלורין(2001)
 אירו(2002)

 דולר הונג־קונגי

 דולר
 דולר
 דולר

 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

 פרנק אפריקני

 3,120 עד 30.4
 3,200 מ־1.5

 3,837 עד 30.4
 3,920 מ־1,5

32,200 

3,120 
3,040 
3,320 

3,600 
3,200 
3,360 

 3,120 עד 30.4
 3,200 מ־1.5

2,520,000 

3,120 

 7,600 עד 31.8
 8,456 מ־1.9

 29,160 עד 31.8
 30,200 מ־1.9

3,120 
3,040 
3,320 

3,600 
3,200 
3,360 
3,120 

 2,196,000 עד 31.8
 2,520,000 מ־1.9

 3,520 3,520 עד 30.4 דולר
 3,584 מ־5.ו

 3,040 3,040 דולר
 3,040 3,040 דולר
 3,200 3,200 דולר
 3,040 3,040 דולר
 3,040 3,040 דולר

 3,272 3,726 דולר (2001)
 אירו(2002)

 588,000 588,000 יאן
 3,200 3,200 דולר
 3,280 3,280 דולר
 3,040 3,040 דולר
 3,040 3,040 דולר
 3,264 עד 31.8 3,360 דולר

 3,360 מ־9.ו
 3,040 3,040 דולר
 3,200 3,200 עד 30.4 דולר

 3,280 מ־1.5
 3,120 עד 31.8 3,200 דולר

 3,200 מ־1.9
 3,040 3,040 לירה מלטזיו

 3,200 3,200 דולר
 3,200 3,200 עד 30.1 דולר

 3,440 מ־1.5

 הודו

 הולנד

 הונג־קונג

 הונגריה
 הונדורס

 הרפובליקה הדומיניקנית
 הרפובליקה הדמוקרטית

 של קונגו וזאיר
 וייאטנם

 ונצואלה
 זימבבואה

 חוף השנהב

 טאיוון

 טוגו
 טונגה

 טוניסיה
 טנזניה

 טרינידד וטובגו
 יוון

 יפן
 ירדן

 לטביה
 ליבריה
 לסוטו

 מאוריטניה

 מולדביה
 מאלווי

 מיאנמר (בורמה)

 מלטה
 מצרים

 מקסיקו
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 מ־1.1.2002 ואילך•
 מ־ 1.1.2001 ועד

 1.12.2001 ג*

 המדינה משכורת בסיסית משכורת בסיסית סוג המטבע

 דולר
 כתר נורווגי

 דולר

 דולר
 דולר

 דולר

 דולר

 דולר
 דולר

 פרנק אפריקני

 דולר
 פזטה (2001)
 אירו(2002)

 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

 אסקודה (2001)
 אידו(2002)

 דולר
 דולר

 מרק פיני(2001)
 אירו(2002)

 דולר

 דולר
 דולר

 דולר

 דולר
 דולר

3,200 
 34,800 עד 30.4

 36,400 מ־1.5
3,440 

3,200 
 3,120 עד 30.4

 3,200 מ־1.5
 20 ו,3 עד 30.4

 3,200 מ־1.5
3,360 

3,944 
3,040 

2,440,000 

3,040 
3,798 

 3,120 עד 30.4
 3,200 מ־1.5

3,040 
3,224 
3,200 

 3,679 עד 30.4
 3,689 מ־1.5

3,040 
 3,120 עד 30.4

 3,200 מ־1.5
 3,970 עד 30.4

 4,128 מ־1.5
 3,120 עד 30.4

 3,200 מ־1.5
3,040 

 3,200 עד 30.4
 3,280 מ־1.5

3,336 

3,440 
 3,120 עד 30.4

 3,200 מ־1.5

3,200 
 30,640 עד 31.8

 34,800 מ ־1.9
 3,280 עד 31.8

 3,440 מ־1.9
3,200 
3,120 

3,120 

 3,232 עד 31.8
 3,360 מ־1.9

3,944 
3,040 

 2,140,000 עד 31.8
 2,440,000 מ־1.9

3,040 
 552,000 עד 31.8

 632,000 מ־1.9
3,120 

3,040 
3,224 
3,200 

 660,000 עד 31.8
 737,600 מ־9.ו

3,040 
3,120 

 20,160 עד 31.8
 23,600 מ־9.ו

3,120 

3,040 
3,200 

 3,200 עד 31.8
 3,336 מ־9.ו

3,440 
3,120 

 מרוקו

 נורבגיה

 ניגריה

 ניו זילנד
 נפאל

 סווזילנד

 סין

 סינגפור
 סמואה

 סנגל

 סנטה לוצ׳יה
 ספרד

 סרביה-מונטנגרו

 סרי לנקה
 עומן
 פולין

 פורטוגל

 פיג׳י

 פיליפינים

 פינלנד

 פנמה

 פפואה

 פרגואי

 פרו

 צ׳ילה
 צ׳כיה
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 סוג המטבע
 מ*1.1.2002 ואילך
 משכורת בסיסית

 מ־ 1.1.2001 ועד
•31.12.2001 

 המדינה משבורת בסיסית

 צרפת 23,720 עד 31.8 3,933 פרנק צרפתי(2001)
 25,800 מ־1.9 אירו(2002)

 קולומביה 3,192 3,192 עד 30.4 דולר
 3,200 מ־5.ו

 קונגו ברזאוויל 3,040 3,040 דולר
 קוםטה ריקה 3,200 עד 31.8 3,320 דולר

 3,320 מ־9.ו
 קוריאה 3,200 עד 31.8 3,320 דולר

 3,320 מ־1.9
 קזחסטן 3,272 עד 31.8 3,360 עד 30.4 דולר

 3,360 מ־1.9 3,480 מ־1.5
 קהיליה מרכז

 אפריקנית 3,040 3,040 דולר •
 קטר 3,280 עד 31.8 3,360 דולר

 3,360 מ־9.ו
 קמרון 2,140,000 עד 31.8 20,000^2 פרנק אפריקני

 2,520,000 מ־1.9
 קגדה 3,120 3,120 עד.30.4 דולר

 3,200 מ־1.5
 קניה 3,424 3,424 דולר

 קפריסין 1,880 עד 31.8 2,112 לירה קפריסאית
 2,112 מ־9.ז

 רומניה 3,200 3,200 דולר
 רוסיה 3,280 3,280 דולר

 שבדיה 32,760 עד 31.8 37,600 עד 30.4 בתר שוודי
 37,600 מ־1.9 39,200 מ־1.5

 שוויץ 6,504 עד 31.8 7,040 פרנק שיוצרי
 7,040 מ־1.9

 תאילגד 3,160 עד 31.8 3,240 דולר
 3,240 מ־1.9

 תורכיה 3,200 עד 31.8 3,280 עד 30.4 דולר
 3,280 מ־1.9 3,360 מ־1.5

 כל מריגה אחרת 3,040 3,040 דולר•

 או תקופה אחרת כפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.
 כל המדינות בארה־ב.

 2. תהילתה של קביעה זו ביום י״ז בטבת התשס־־ב (1 ביגואר 2002). תחילה

 ו׳ בגיסן התשם׳׳ג (8 באפריל 2003)
ו ה י ג ת ן נ י מ י ג  >חמ 588י-ב< ב

 שר האוצר
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 כללי לשכת עורכי הדין(עיסוק אחר), התשס״ג-2003
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 60(ב) ו־109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשב״א-1961',
 באישור שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה המועצה

 הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 ן י  1. (א) עורך דין העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כעורך ד

 (!) לא יטפל במסגרת עיסוקו האחר בענין שהוא מטפל או טיפל בו כעורך דין,
 ולא יטפל כעורך דין בענין שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו האחר:

 (2) לא יטפל -

 (א) במסגרת עיסוקו האחר במי שהוא מטפל בו כעורך דין, אם עלולים
 להתקיים, במסגרת העיסוק האחר, יחסי תלות של אותו אדם בו:

 (ב) כעורך דין במי שקשור עמו במסגרת עיסוקו האחר, אם מתקיימים,
 במסגרת העיסוק האחר, יחסי כפיפות לו או תלות בו, של אותו אדם.

 (ב) ועדה מיוחדת בלשכה, שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה שליד הועד
 המרכזי, רשאית להתיר לעורך דין לטפל בענין כאמור בסעיף קטן(אץו) או באדם כאמור
 בסעיף קטן(אץ2), אם מצאה כי אין בכך כדי ליצור ניגוד ענינים בין עיסוקו כעורך דין לבין

 העיסוק האחר.

 (ג) עורך דין העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כעורך דין, יפריד הפרדה מוחלטת
 את המסמכים, המידע וניהול החשבונות של עיסוקו בעורך דין מאלה של עיסוקו האחר

 ויתייקם בנפרד.

 (ד) לענין סעיף זה לא יראו פעולות לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-6ד9ו2, כפעולות
 במסגרת עיסוק אחר.

 כללים אלה באים להוסיף על הוראות בל דין אחר ולא לגרוע מהן.

 3. (א) בכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ״ו-1986ג, סעיף ווא
 בטל.

 (ב) בטלים -

 (1) כללי לשכת עורכי הדין(איסור עיסוק בתיווך), התשל״א- 1971":

 (2) כללי לשכת עורכי הדין(עיסוקים שאינם הולמים את מקצוע עריכת הדין),
 התשמ״ז-987ו5;

 (3) כללי לשכת עורכי הדין(עיסוק מותר במסחר), התשס״ב-ו6200.

 ה׳ בניסן התשס״ג (ד באפריל 2003)
ף ו ל ל כ א ר ש מ 3-3095) י ח ) 

 נתאשר. יושב ראש המועצה הארצית
, ך של לשכת עורכי הדין , ) ל פ  י י ס ף ( ^ י מ

 שר המשפטים

, עמי 96. ב ״ ס ש ת ; ה , עמי 178 א ״ כ ש ת  סייח ה
. י 96ו מ , ע ו ״ ל ש ת  סייח ה

. ו נ ד י ג מ , ע ו ״ מ ש ת ת ה ״  ק
י 845. מ . ע א ״ ל ש ת ת ה ״  ק
י 651. מ , ע ז ״ מ ש ת ת ה ״  ק
י 143. מ , ע ב ״ ס ש ת  ק״ת ה

 עיסוק אחר

 שמירת דינים

 ביטול
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 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ספרי לימוד), התש0״ג-2003
 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(x«2) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-

 1996', ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 15(א) לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

 ו. מותר להעלות את מחיר ספרי הלימוד בשיעור שלא יעלה על 2.81% מעל מחירם שיעור העלאה
 הקובע2.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳׳ח באדר ב׳ התשס׳׳ג (ו באפריל 2003). תחילה

 כ״ג באדר ב׳ התשס׳׳ג(27 במרס 2003)
 >חמ 3-2722)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ת ב נ ב ר ל ו מ י  ל
 שרת החינוך התרבות שר האוצר

 והספורט

 ס־ח התשנ־ו, ענד 192.
 ק־ת התשנ־ח, עמ׳ 77.

 צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם (הוראת שעה), התשס״ג-2003
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15,5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח-
 1957', וסעיפים 2 ו־6 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל־ט-21979, באישור שר
 האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985ג, ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה*, אני מצווה לאמור:

 1. על אף האמור בסעיף 20ב לצו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם, התשל׳׳ט- הוראת שעה
, יראו כאילו, במקום ״2 פרומיל״ נאמר בו - 5  979 ו

 (1) בשנת 2003 - ״1.75 פרומיל״;

 (2) בשנים 2004 ו־2005 - ״1.5 פרומיל״.

 ו׳ באדר ב׳ התשס״ג (10 במרס 2003)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  (חמ 3-479) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י ס״ח התשי־ח, עמ׳ 24.
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 1 ס־ח התשמ־ה, עמי 60: התשנ־א, עמי 0גו.

 4 םיח התשל־ה, עמי 206.

 5 ק־ת התשל״ט, עמי 445; התש״ם, עמ׳ 2ו6.

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ״מ),
 התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק
 גפ״מ), התשנ״ט-1999' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 ק־ת התשג־ט, עמי 720; התשס״ב, עמ׳ 463.
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 עדכון מחירים 1. מחירי שירות ניפוק התעדכנו ולפיכך נוסח התוספת לצו החל ביום כיח באדר ב׳
 התשס״ג(1 באפריל ג200) הוא כלהלן:

 ״תוספת
 מחיר שירותי ניפוק גפ״מ

 השירות יחידת חיוב בשקלים חדשים הערות
 המחיר כולל אחסון

 תפעולי ופעולות שאיבה
 1. ניפוק גפ״מ למכליות טונה 24.33

 והזרמה הכרוכות בשירות.

 המחיר כולל אחסון
 תפעולי ופעולות שאיבה

 2. ניפוק גפ״מ בהזרמה טונה 14.28

 והזרמה הכרוכות בשירות.״

 כ״ו באדר ב׳ התשס״ג(30 במרס 2003)
ד י ח י א ל י ו ה  >חמ 2722-« א
 מנהל מינהל הדלק

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (אגרות רישום),
 התשס״ג- 2003

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(אגרות
(להלן - התקנות), אני מידיעה לאמור:  רישום/ התשמ־א-980וי

 עדכוי הגומית 1. החל ביום כ״ח באדר ב׳ התשס״ג (1 באפריל 2003), הסכומים הנקובים בתקנה ו
 להקנות הם:

L vir בשקלים 

 א. בעד רישום ראשון בענף ראשי 5יי..־,ב

 ב. בעד רישוט נוסף של כל ענף ראשי 724, י

 ג. בעי־ י־ישום ראשון בענף משנה 1,724

 ד בעד רישום נוסף של כל ענף משנה 364

 ־״ג באד! ב׳ התשס״ג (17 במרס 2003)
ל א ר ש י י ל  (חמ s-ws) מ
 רשם הקבלנים

 ק״ת התשמ־א, עמי 288; החשסיב, עמי 764.

 הודעת מם שבח מקרקעין(עדכון סכום), התשס״ג-2003
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(ו) לתקנות מם שבח מקרקעין (מס רכישה),

 התשל״ה-1974' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1 ק־ת התשל״ה, עמי 140; התשם״ב, עמי 864.
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 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 12(ב) לתקנות, כמפורט להלן: עדכון סכום
 (1) החל ביום ז׳ באב התשס״ב (16 ביולי 2002), במקום ״1,151,810 שקלים חרשים״

 בא ״1,210,975 שקלים חדשים״:

 (2) החל ביום י׳ בחשון התשס״ג (16 באוקטובר 2002), במקום ״1,210,975 שקלים
 חדשים״ בא ״1,169,845 שקלים חדשים״;

 (3) החל ביום י״ג בשבט התשס״ג (16 בינואר 2003), במקום ״1,169,845 שקלים
 חדשים״ בא ״1,150,785 שקלים חדשים״.

 ט׳ באדר ב׳ התשם״ג (13 במרס 2003)
ו ה י ל ן א ו ר ה  >חמ 3-232) א

 מנהל מס שבח

 הודעת מס שבח מקרקעין(תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשם״ג-2003
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6וא(ד) לתקנות מם שבח מקרקעין(מס רכישה), התשל״ה-

 1974' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בפסקאות(2) ו־(3) לתקנה 16(ב) לתקנות, תיאום סכומים
 כמפורט להלן:

 (1) החל ביום ז׳ באב התשס״ב(16 ביולי 2002), במקום ״235,585 שקלים חדשים״ בא
 ״247,690 שקלים חדשים״;

 (2) החל ביום י׳ בחשון התשס״ג (16 באוקטובר 2002), במקום ״247,690 שקלים
 חדשים״ בא ״239,275 שקלים חדשים״;

 (3) החל ביום י״ג בשבט התשם״ג(16 בינואר 2003), במקום ״239,275 שקלים חדשים״
 בא ״235,375 שקלים חדשים״.

 ט׳ באדר ב׳ החשם״ג (13 במרס 2003)
ו ה י ל ן א ו ר ה  >חמ 3-232) א

 מנהל מס שבח

 י ק־ת התשל־ה, עמי 40ו: התשנ״דו, עמי 206: התשס״ב, עמי 804.

 הודעת המים (עדכון היטלי הפקה לתעשיה ולצריכה ביתית)
 (מם׳ 2), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112א(ב) ו־116(ג), לחוק המים, התשי״ט-1959' (להלן -
 החוק), אני מודיע בזה לאמור:

 1. היות שחלפו שישה חודשים מיום הקביעה של היטלי הפקה והיות שבתקופת ששת עדכון היטלי
י רלזנדיבדז^^•^ ' ־ ' ט י 7•2׳ ה 0 /° • ר "י7 י ע י ש ק׳ ב ו ח א ל 1 ו  החודשים האמורים חלו שינויים בסל הקובע לפי טעיף 2

 הפקה לתעשיה ולצריכה ביתית שישלם מפיק מים שפירים הם, מיום י״ב באדר ב׳ התשם״ג
 (16 במרס 2003), כדלקמן:

 (ו) מאקויפר החוף, כאמור בתקנה 2(אץ1) ו־(2) לתקנות המים (היטלי הפקה),
 התש״ס-22000 (להלן - התקנות) - 66.10 אגורות למטר מעוקב למים:

 י ס־ח התשי־ט, עמי 169; התשנ״ג, עמי 6ו.
 2 ק־ת התש־ס, עמי 783; התשם״ג, עמי 200.
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 (2) מאקויפר״שאינו אקויפר החוף, כאמור בתקנה 2(ב) לתקנות - 66.10 אגורות למטר
 מעוקב:

 (3) ממקורות מים עיליים, כאמור בסעיף 24 לחוק תכנית החירום הכלכלית(תיקוני
 חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו־2003),

 התשס״ב-2002נ - 52.61 אגורות למטר מעוקב.

 י־ב בניסן התשס״ג(14 באפריל 2003)
 >חמ 3-3042) ש מ ע ו ן ט ל
 נציב המים

 ס״ח התשם־ב, עמ־ ו44.

 הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מס׳ ג), התשם״ג-2003
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12וא(ב) לחוק המים, התשי״ט-1959' (להלן - החוק), אני

 מודיע בזה לאמור:

 1. היות שחלפו שישה חודשים מיום הקביעה של תעריפי המים לתעשיה ולצריכה
 ביתית והיות שבתקופת ששת החודשים האמורים חלו שינויים בסל הקובע לפי סעיף 112א
 לחוק, בשיעור של 2.7%, לפיכך בתקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת

 מקורות), התשמ״ז-21987, מיום י״ב באדר ב׳ התשס״ג(16 במרס 2003) -

 (1) נוסח פסקת משנה (2.1) בפסקה 2 הוא:

 ״2.1 מים שפירים
 (א) שם מפעל מקורות

 בית שאן - מעיינות
 בית שאן - קידוחים

 (ב) כל שאר מפעלי מקורות
 (2) נוסח פסקה 3 הוא:

 ״ג. מים לעריבה ביתית
 בכל מפעלי מקורות

 י״ב בניסן התשס״ג(14 באפריל 2003)
 (חמ 807 -3)

 בשקלים חדשים למ־ק

0.565 
1.185 

 1.823־

"1.876 

ן טל ו ע מ  ש
 נציב המים

 עדכון תעריפי
 מים לתעשיה

 ולצריכה
 ביתית

 ס־־ח התשי־ט, עמי 169: התשנ־ג, עמי 16.
 ק״ת התשמ־ז, עמי 1109: התשם־ג, עמי 20 ועמי 199.

 תיקון טעות דפוס
 בהודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשם״ג-2002, שפורסמה בקובץ התקנות
 6208, התשם״ג, עמי 199, בשם ההודעה, אחרי ״(עדכון תעריפים למים)״ צריך להיות

 ממס׳ 2)״.
 (חמ 3-807)
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