
 רשומות

 קובץ התקנות
 ז׳ בתמוז התשם־ג 6249 7 ביולי 2003

 עמוד

 צו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 0ו לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק/

 התשם־ג-2003 824

 תקנות מם הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון מס־ 2), התשס״ג-2003 827

 תקנות מס הכנסה(ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס״ג-2003 834

 תקנות מס הכנסה(ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשם־ג-2005 ... 836

 צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת
 פרסים)(הוראת שעה לשנת המם 2003), התשס־ג-2005 837

 תקנות הסמים המסוכנים(תיקון), התשם־ג-2003 838



 עו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת

 הרביעית לחוק), התשם״ג-ב200

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 27, 26(א) ו־29(ב) לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס׳׳א-

 2001' (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה -

 ״עבירת מין או אלימות חמורה״ - עבירה מהעבירות המנויות בתוספת הראשונה;

 ״קצין שירות בתי הסוהר״ - קצין שירות בתי הסוהר שמינה לענין צו זה נציב בתי

 הסוהר.

 2. החלתו של סעיף 10 לחוק תהיה בהתאם להוראות צו זה, החל ביום תחילתו של

 הצו.

 3. (א) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שביקש זאת לפי הוראות סעיף קטן (ב),

 זכאי לקבל מידע משירות בתי הסוהר לגבי האירועים המפורטים להלן במהלך מאסרו של

 הנידון, לפי המידע המצוי בידי שירות בתי הסוהר בעת הפניה:

 (1) תחילת ריצוי מאסרו בפועל של הנידון-,

 (2) מועד צפוי ליציאת הנידון לחופשה ולחזרתו ממנה:

 (3) מועד צפוי לדיון בענינו של הנידון לפני ועדת שחרורים:

־ תנאי או לא: ל  (4) החלטת ועדת שחרורים אם לשחרר את הנידון שחרור ע

 (5) תנאים לשחרור הנידון ממאסר לפי סעיף 13 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר,

, שמטו־תם להגן על הנפגע:  התשם״א-22001

 (6) מועד צפוי לשחרור הנידון מבית הסוהר.

 (ב) נפגע עבירה המבקש לקבל מידע כאמור בסעיף קטן(א) יפנה לקצין שירות בתי

 הסוהר בטלפון מספר 02-6225304 וכן בכתב באמצעות פקסימילה מספר 02-6225303; בפניה

 יפורטו שמו המלא של הנידון ומספר הזהות שלו, אם הם ידועים לנפגע או פרטים אחרים

 שיאפשרו את זיהויו של הנידון, וכן כתובת ומספר טלפון מדויקים של הנפגע לצורך מסירת

 המידע.

 4. (א) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שביקש זאת לפי הוראות סעיף קטן(ג), זכאי

 לקבל מידע ממחלקת החנינות במשרד המשפטים לגבי האירועים המפורטים להלן במהלך

 מאסרו של הנידון:

 (1) הגשת בקשה של הנידון מנשיא המדינה לחנינה או להקלה בעונשו, נבון

 למועד הפניה של הנפגע:

 (2) הגשת בקשה ראשונה של הנידון מנשיא המדינה לחנינה או להקלה

 בעונשו.

 (ב) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שביקש זאת לפי הוראות סעיף קטן(ג), זכאי

 לקבל הודעה מלשכת נשיא המדינה על החלטת נשיא המדינה למתן חנינה או להקלה

 בעונשו של הנידון באמור בסעיף 11(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדינה.

 (ג) נפגע עבירה המבקש לקבל מידע כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), יפנה בכתב

 למחלקת החנינות במשרד המשפטים: בפניה יפורטו שמו המלא של הנידון, מספר הזהות

 שלו ומספר ההליך שהתנהל בבית המשפט - ככל שיידרש, וכן כתובת מדויקת של הנפגע

 למשלוח דואר ומספר טלפון, לצורך מסירת המידע.

ל סעי!  החלה ש
 0ו לחוק

 מידע משירות
 בתי הסוהר

ל  מידע ע
 בקשת חנינה

מ 183.  סייח התשס־א, ע

 סייח התשס״א, עמי 410.
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ע מבתי ד י  מ
לימ  חו

 אימות זהות
ע ג פ נ  ה

 טופס בקשה

ת פ ס ו ת  שינוי ה
 הרביעית לחוק

 תחילה

. (א) נפגע עבירת מין או אלימות, שביקש זאת לפי הוראות סעיף קטן(ב), זכאי לקבל 5 

 מידע מבית חולים, בהגדרתו בפרט 1 בתוספת הרביעית לחוק, לגבי האירועים המפורטים

 להלן במהלך שהייתו של הנאשם בבית החולים:

 (1) מועד תחילת אשפוזו של הנאשם בבית החולים:

 (2) יציאת הנאשם לחופשה מבית החולים והמועד הצפוי לחזרתו ממנה:

 (3) בריחת הנאשם מבית החולים:

 (4) מועד שחרור הנאשם מבית החולים.

 (ב) נפגע עבירה המבקש לקבל מידע כאמור בסעיף קטן (א) יפנה בכתב לראש

 שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או לבית החולים שבו מאושפז הנאשם - אם ידוע

 לנפגע היכן הוא מאושפז: בפניה יפורטו שמו המלא של הנאשם ופרטי זיהוי נוספים שלו,

 ככל שידועים לנפגע, וכן כתובת מדויקת של הנפגע למשלוח דואר ומספר טלפון, לצורך

 מסירת המידע.

. פנה אדם לקצין שירות בתי הסוהר, למחלקת חנינות במשרד המשפטים, לראש 6 

 שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או לבית חולים, לפי הוראות צו זה, ולא ניתן היה,

 על פי המידע שבידי הגורם שאליו פנה האדם, לאמת כי הפונה הוא נפגע העבירה, יתבקש

ל כך שהוא נפגע עבירה בתיק.  האדם, כתנאי למסירת המידע, להמציא אישור מתובע ע

5 תוגש לפי הטופס שבתוספת השניה. ־  7. בקשה לקבלת מידע כאמור בתקנות 3, 4 ו

 8. בתוספת הרביעית לחוק -

ו) בפרט 2, בטור ״השלב״, בסופו יבוא ״והמועד הצפוי לחזרתו ממנה״: ) 

 (2) בפרט 3, בטור ״השלב״, במקום ״פרק ו׳ סימן ב׳ לחוק העונשין ופרק ב׳ סימן ה׳

 לפקודת בתי הסוהר״ יבוא ״חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-ו200״:

 (3) אחרי פרט 3 יבוא:

ע ד י מ ב הגוף מוסר ה ל ש  ה

 x.y. החלטת ועדת שחרורים אם לשחרר ״שירות בתי הסוהר״

תנאי או לא:״  את הנידון שחרור על־

 (4) בפרט 8, בטור ״הגוף מוסר המידע״, במקום ״שירות בתי הסוהר״ יבוא ״לשכת

 נשיא המדינה״.

 9. תחילתו של צו זה 14 ימים מיום פרסומו.

 תוספת ראשונה

 (תקנה ו)

 א. עבירות בחוק העונשין:

 1. לפי סעיפים 203, 203א ו־203ב, בסימן י׳ לפרק חי:

 2. לפי סעיפים 298, 300, 302, 304, 305 ו־307, בסימן א׳ לפרק יי;

 3. לפי סעיפים 327, 329, 330, 332, 333, 335 ו־336, בסימן ד׳ לפרק יי;

־ 351, בסימן ה׳ לפרק יי;  4. לפי סעיפים 345, 346, 347, 348 ו

 5. לפי סעיפים 368ב ו־368ג, בסימן ו׳1 לפרק יי:

 6. לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 ו־377, בסימן ז׳ לפרק יי:

 7. לפי סעיפים 402 ו־404, בסימן ג׳ לפרק י״א:

 8. לפי סעיפים 427 ו־428, בסימן ו׳ לפרק י״א.
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 ב. עבירה לפי סעיפים 192, 334, 379, 380, 381 או 382 לחוק העונשין, כשהנפגע הוא או

 היה, אחד מאלה:

 (ו) בן זוגו של עובר העבירה, לרבות מי שמקיים עמו מערכת יחסים זוגית:

 (2) קטין או חסר ישע, שעובר העבירה אחראי עליו, כהגדרת ״אחראי על קטין או חסר

 ישע״ בסעיף 368א לחוק העונשין.

 תוספת שניה

 (תקנה 7)

 בקשה לקבלת מידע לפי סעיף 10 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס׳׳א-2001

 לכבוד (מחק/י את המיותר)

 קצין שירות בתי הסוהר בפקס מם׳ 02-6225303 /

 מחלקת חנינות במשרד המשפטים, רח׳ צלאח א־דין 29, ירושלים /

 ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות /

 בית חולים

 אני, החתום/החתומה מטה (שם פרטי ושם משפחה), נפגע/

 ת עבירה, מבקש/ת בזאת לקבל מכם מידע באמור בצו זכויות נפגעי עבירה(החלה הדרגתית של

 סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשם״ג-2003, לגבי האסיר/ה/האדם המאושפז/

 ת (מחק/י את המיותר) שפרטיו/ה להלן:

 א. פרטי האסיר/ה / האדם המאושפז/ת (מחק/י את המיותר)

 שם מלא:

 מס׳ זהות (אם ידוע לך):

 פרטים אחרים שיאפשרו זיהוי(כגון מס׳ התיק בבית המשפט):

 ב. פרטי הנפגע/ת

 (נא לצרף צילום תעודת זהות, למלא את הפרטים במדויק ולעדכן על כל שינוי)

 כתובת למשלוח דואר:

 רחוב מסי בית/דירה עיר/יישוב מיקוד

 מס׳ טלפון(שבו ניתן ליצור עמך קשר):

 מסי פקסימילה למשלוח הודעות (אם יש):

 תאריך חתימת המבקש/ת

 ל׳ בסיון התשס״ג(30 ביוני 2003)

(j-3261 דומ) 

י ב ג נ ה י ח ד צ י פ ל ( י מ ו ט ) ף ם ו  י

 שר המשפטים השר לביטחון הפנים
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ן בלם׳ 2),  תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קוטות גמל)(תיקו

 התשם״ג-ב200

, אני מתקין תקנות אלה: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה

2 תיקון תקנה ו  1. בתקנה ו לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשב״ד-964ו

 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) בהגדרה ״עמית מעביד״, המילה ״לפיצויים״ - תימחק:

 (2) בהגדרה ״קצבה״, במקום ״או לעמית שכיר״ יבוא ״לעמית שכיר או לעובד זכאי,

ל עמית מעביד בקופת גמל מרכזית לקצבה, כהגדרתה  כהגדרתו בתקנה 49ה, ש

 שם״:

 (3) אחרי ההגדרה ״קופת גמל מרכזית לפיצויים״ יבוא:

 ״״קופת גמל מרכזית״ - קופת גמל מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה

 וקופת גמל מרכזית לקצבה בהגדרתה בתקנה 49ה:

 ״קופת גמל לדמי מחלה״ - קופה שהעמיתים בה הם מעבידים, ואשר נועדה

 לתשלום רמי מחלה בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה:

 ״הוראות זכאות לדמי מחלה״ - כל אחד מאלה:

;  (ו) חוק דמי מחלה, התשל״ו-1976ג

 (2) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ״ג-993ו*-,

; ־  (3) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ״ד-1994

: 6  (4) חוק רמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ״ח-1998

ל בת זוג), התש״ם-  (5) חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה ש

:'2000 

ל עובדי  (6) הוראות בענין זכאות לדמי מחלה בהסכם קיבוצי החל ע

 העמית:״

 (4) בהגדרה ״קופת גמל למטרה אחרת״, המילים ״דמי מחלה״ - יימחקו.

 2. בתקנה 9ו לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 9ו

 (ן) בתקנת משנה (א) -

( ו  (א) ברישה, במקום ״כאמור בפסקאות (1) עד (3)״ יבוא ״כאמור בפסקאות (

 עד (4)";

 (ב) אחרי פסקה (3) יבוא:

ל העמית לעובדיו לפי  ״(4) לקופת גמל לדמי מחלה - לפי מחויבותו ש

 הוראות זכאות לדמי מחלה, לגבי שנת המס שבה שולמו כספים כאמור

 (להלן - שנת התשלום), ועד לסכום שלא יעלה על 2.5% מכלל המשכורות

ש 6, עמי 20ו. ד  י דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 2 ק-ת התשכ״ד. עמי 1302; התשס״א. עמי 277: התשס״ג, עמי 575.

 s ס״ח התשל״ו, עמי 206: התשל״ז, עמי 152.

 4 ס״ח התשנ״ג, עמי 134; התשס״א, עמי 219.

 s ס״ח התשנ״ד, עמי 33; התשנ״ו, עמי 132.

ח התשנ״וז, עמי 236.  * ס־

ח התש״ס, עמי 222.  י ס־
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 ששילם העמית לעובדיו באותה שנה או עד לסכום שהוא ההפרש שבין

 תקרת הצבירה של העמית לבין סך כל הסכומים העומדים לזכותו בקופה,

 בניכוי סכומים שגבתה הקופה בהתאם לתקנה 41ח, לפי הנמוך מביניהם;

 לענין זה, ״תקרת צבירה״ של עמית בשנה פלונית - סכום השווה ל־7.5%

 מכלל המשכורות ששילם בשנת התשלום.״;

 (2) בתקנת משנה (ד), אחרי ״לפיצויים״ יבוא ״או קופת גמל לדמי מחלה״.

 תיקון תקנה 31 3. בתקנה ו3(א) לתקנות העיקריות, ברישה, המילה ״לפיצויים״ - תימחק.

 תיקון תקנה 32 4. בתקנה 32(ב) לתקנות העיקריות, המילה ״לפיצויים״ - תימחק.

. בתקנה 33א(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (4) יבוא:  תיקון תקנה 3» 5

 ׳׳(4א) העברה מקופת גמל לדמי מחלה לקופת גמל לדמי מחלה אחרת:״.

. אחרי תקנה 39 לתקנות העיקריות יבוא:  הוספת תקנה 39» 6

ת 39א. (א) קופת גמל לדמי מחלה תשלם לעמית סכומים לכיסוי הוצאות י מ ע  ״תשלום ל

ל ששילם לעובד בעד תקופת מחלה כהגדרתה בהוראות זכאות לדמי מחלה, ? ת ג פ י ק  לדמי מחלה י ?
 לפי הענין, ואשר הגיעו לעובד בשל ימי מחלה בשנה שבה היה המעביד

ל הקופה ע  עמית בקופה: הנציב יפרסם בהודעה ברשומות את המסמכים ש

 לקבל מאת העמית להוכחת קיום האמור בתקנת משנה זו.

 (ב) עמית בקופת גמל לדמי מחלה יגיש לקופת הגמל, עד ליום

 1 באפריל של כל שנה, אישור של רואה חשבון בטופס שיורה עליו הנציב,

 בדבר סך כל המשכורות הזכאיות לדמי מחלה ששולמו בשנה שקדמה

 למועד הדיווח: רואה החשבון יאשר גם בי העמית אינו עמית בקופת גמל

 לדמי מחלה נוספת: העמית יעביר עותק מאישורים כאמור לנציב.

 (ג) לא הגיש עמית עד המועד הקבוע בתקנת משנה (ב) אישורים

 באמור בה, בצירוף אסמכתה על משלוח עותק האישורים ׳^נציב, תפסיק

 קופה לדמי מחלה מאותו מועד, לקבל הפקדות מאותו עמית.

־ ו  (ד) עלה הסכום העומד לזכותו של עמית בקופה נכון ל

 באוקטובר של כל שנה, לאחר הפחתת סכומים שגבתה הקופה לפי תקנה

 ו4ח, על תקרת הצבירה של העמית, כהגדרתה בתקנה 9ו(אץ4), תחזיר

 הקופה לעמית את ההפרש שבין הסכום העומד לזכותו כאמור, לבין תקרת

 הצבירה שלו(בתקנה זו - הצבירה העודפת).

 ׳(ה) הקופה תחזיר לעמית את הצבירה העודפת עד ו3 בדצמבר של

 אותה שנה: לא החזירה הקופה את סכום הצבירה העודפת או סירב

 העמית לקבלו, ער למועד האמור, לא תהיה הקופה רשאית לקבל מאת

 העמית הפקדות נוספות.

 (ו) הסכום שיוחזר לעמית יופחת תחילה מסכומים ששילם באותה

 שנה, ורק לאחר מבן מסכומים שנצברו בחשבונו לפי אותה שנה.

 (ז) קופת גמל לדמי מחלה תחזיר לעמית את כל יתרת הצבירה

 העומדת לזכותו בקופה עד לסוף השנה שבה לא התקבל אישור רואה

 חשבון כאמור בתקנת משנה (ב), או עד לסוף שנת המס שבה על פי אישור

 באמור אין העמית מעסיק עוד עובדים הזכאים לדמי מחלה, לפי

 המוקדם.״
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 7. אחרי תקנה 39 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנות
א 4 0 ־  40 ו

ם 40. קופת גמל לדמי מחלה לא תשלם ולא תחזיר לעמית-מעביד, בין -איסור תשלו

ה במישרין ובין בעקיפין, סכום כלשהו מכספיה, זולת כאמור בתקנה 39א או " ° ^ מ ד  ג£ל ל

 אם פורקה.

ל מעביד שהוא עמית בקופת גמל לדמי מחלה(בתקנה ת סכומים 40א. פרש עובד ש ר ב ע  ה

ה זו - המעביד הראשון) ממקום העבודה, והחל לעבוד במקום עבודה חדש פ ) ! £ ח ^ מ ד  ל

 שהמעביד בו(בתקנה זו - המעביד החדש) הוא עמית בקופת גמל לדמי

 מחלה, תעביר קופת הגמל לדמי מחלה של המעביד הראשון לחשבון

 המעביד החדש בקופת גמל לדמי מחלה, סכומים הקבועים בהסכם

 העבודה הקיבוצי החל על העובד, בהתאם לכללים שבהסכם העבודה

 האמור.״

 8. בתקנה 41טו לתקנות העיקריות, אחרי ״לצורך תשלום פיצויים לעובדים״ יבוא תיקון תקנה 41טו

 ״או מקופת גמל לדמי מחלה לצורך החזר דמי מחלה ששולמו לעובדים,״.

 9. אחרי תקנה 49ד לתקנות העיקריות יבוא: הוספת פרק

 שביעי2

 ״פרק שביעי 2: קופת גמל מרכזית לקעבה

ת 49ה. בפרק זה - ו ר ד ג  ה

ל עובד מעבודתו בשל אחת  ״אירוע מזכה״ - פרישה מוחלטת או חלקית ש

 מאלה:

 (1) גיל, נכות או מחלה:

 (2) הוראה בהסכמי עבודה המורה על פרישתו;

 ״היום המזכה״ - היום שבו התרחש האירוע המזכה:

ו זכאות לקצבה נ י  ״הסכם עבודה״ - הסכם עבודה או כל הסכם שענ

 המשתלמת על ידי המעביד לעובדיו:

 ״יום ההצטרפות״ - היום שבו הצטרף העמית לקופת הגמל המרכזית

 לקצבה;

 ״יום המעבר״ - יום י״ג בשבט התשנ״ז(4 במרס 996ו);

ל העמית לתשלום  ״מחויבות אקטוארית״ - סכום ההתחייבות הצפוי ש

 קצבה לעובדיו הזכאים בעד רכיבי שכר מזכים, המחושבת בדרך

 שהורה הממונה, בהתאם להתחייבויות המעביר על פי הסכמי

 העבודה החלים עליהם ועל פי בל דין, ואשר תתייחס בין השאר לכל

 אלה:

 (ו) שיעור הריבית התחשיבית:

 (2) שיעור הגידול ברכיבי השכר המזכים:

 (3) שיטת הצמדת הקצבאות המשולמות;

 (4) לוחות גריעה אקטואריים:

ל ל פי דין או ע  ״עובד זכאי״ - עובד של עמית או מי שהיה עובדו, הזכאי ע

 פי הסכם' עבודה לקבל ממנו קצבה בשל התקופה שבה היו ביניהם

 יחסי עובד-מעביד, אם העובד החל עבודתו אצל העמית לפני יום

« ? 0 



 המעבר, והעובד אינו עמית בקופת גמל לקצבה שלה משולמים בספים

 בשל רכיבי שכר מזכים, בולם או חלקם;

 ״עמית״ - עמית בקופה מרכזית לקצבה, שנתקיימו לגביו התנאים

(א^;  שבתקנה 49ז

 ״קופת גמל מרכזית לקצבה״ - קופת גמל שיש לה עמית-מעביד אחד

 בלבד, אשר נועדה לאפשר לעמית תשלום קצבה בלבד לעובדיו

 הזכאים, ואשר אושרה לראשונה לפני יום ז׳ בטבת התשס״ד (31

 בדצמבר 2003);

ל בסיסה בוצעו החישובים ע  ״ריבית תחשיבית״ - שיעור הריבית ש

 האקטואריים-,

 ״רכיבי שכר מזכים״ - הרכיבים או השיעורים מתוך שכרם של העובדים

 הזכאים, אשר בשלהם חייב העמית לשלם להם קצבה על פי דין או

 הסכם עבודה:

 ״שאיר זכאי״ - שאירו של עובד זכאי, הזכאי על פי דין או על פי הסכם

 עבודה לקבל קצבה מהעמית בעד תקופה שבה היו בין העמית לעובד

 הזכאי יחסי עובד-מעביד.

 דין קופת גמל 49ו. (א) על קופת גמל מרכזית לקצבה יחולו ההוראות החלות על קופת

ה גמל לקצבה בשינויים המחויבים ובכפוף לאמור בפרק זה. ב צ ק  מרכזית ל

 (ב) תשלומי מעביד לקופת גמל מרכזית לקצבה לא יבואו במקום

 מחויבות העמית לתשלום קצבה לעובדיו.

 תנאים לאישור 49ז. (א) בלי לגרוע מהוראות הפרק השני, לא יאשר הנציב קופת גמל

 מרכזית לקצבה, אלא בהתקיים כל אלה:

 (1) בקופת הגמל עמית יחיד:

 (2) קופת הגמל מנוהלת בידי חברה מנהלת, שהיא והעמית

 בה אינם צדדים קשורים, ואשר אושרה לענין זה בידי הנציב:

 ואולם לענין פסקה זו, לא יראו את הקופה או החברה המנהלת

ל העמית למנות  ואת העמית כצדדים קשורים בשל הזכות ש

 דירקטור אחד בחברה המנהלת, או בשל הזכות של עובדיו

 למנות דירקטור אחד בחברה המנהלת: בלי לגרוע מהוראות כל

 דין, יהיה כל שינוי במסמכי היסוד של החברה המנהלת או

 בשליטה בה טעון אישור הממונה:

 (3) בעמית מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

 (א) הוא מעביד אשר חייב על פי דין או על פי הסכם

 עבודה לשלם קצבה לעובדים זכאים בשל רכיבי השכר

 המזכים;

 (ב) אין לו מחויבות לשלם קצבה לעובדיו שאינם עובדיו

 הזכאים; לענין זה לא יראו את מחויבות עמית להפקיד

 כספים בקופת גמל לקצבה בעבור עובדיו שאינם עובדיו

 הזכאים כמחויבות לשלם קצבה:

 (ג) העמית הוא מעביד מבין המנויים בתוספת

 השמינית.



 (ב) לבקשה לאישור קופת גמל מרכזית לקצבה יצורף דין וחשבון

ל העמית, מעודכן ליום המעבר או ליום אחר שיקבע הנציב, הכולל את  ש

ל העובדים הזכאים, פירוט רכיבי השכר המזכים  פרטיהם האישיים ש

 שלהם, פירוט כלל סכומי רכיבי השכר המזכים ושיעורם בתוך םך כל

 השכר המשולם לעובד, וכן את סכום המחויבות האקטוארית בשל כל אחד

 מאותם עובדים לאותו מועד.

ל עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה או  תשלומי העמית 49ח. (א) עם הצטרפותו ש

 במועדים אחרים שאלשר הנציב, יפקיד בה העמית סכומים שיורה עליהם

 הנציב, ואשר. יסתכמו למלוא מחויבותו האק6יוארית ליום ההצטרפות.

 (ב) עמית רשאי להפקיד בקופת גמל מרכזית לקצבה תשלומים עד

 הסכום הדרוש להשלמת מחויבותו האקטוארית לעובדים הזכאים בשל

 רכיבי השכר המזכים.

 (ג) ביום המזכה יעביר העמית לקופת הגמל את הסכומים

 הדרושים להשלמת הסכומים שבקופה בשל אותו עובד עד למלוא סכום

 המחויבות האקטוארית בשל האירוע המזכה, והחל באותו יום ינוהלו

 סכומים אלה כחשבון נפרד(להלן - היעודה לעובד); נוצר פער בין היעודה

 לעובד לבין סכום המחויבות האקטוארית, יעביר העמית לקופה את

 הסכום החסר בשנה שבה נוצר פער כאמור.

 (ד) סכומים שהפקיד עמית בקופת הגמל ייוחסו תחילה לכיסוי

 סכומים שהיה עליו להפקיד בשנים קודמות לפי תקנת משנה (ג), ביחס

 לעובד הזכאי אשר היום המזכה שלו הוא המוקדם יותר; נותרה יתרה, היא

 תיוחס לכיסוי סכומים המשלימים את הפקדותיו של העמית בשנים

 קודמות לשיעור של % ג/י 8 מסך כל רכיבי השכר המזכים בכל שנה, לפי

 השנה המוקדמת שבה קיים פער כאמור, ואם תיוותר יתרה לאחר הייחום

 כאמור, היא תיוחס לפי הוראה שייתן העמית לענין זה.

 (ה) עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה ועובדיו לא יהיו רשאים

ל  להפקיד בקופת גמל נוספת בל תשלום בשל רכיבי השכר המזכים ש

 העובדים הזכאים, אלא לאלה:

 (1) קרן השתלמות;

 (2) הפרשות של עובד לקופת גמל לעמיתים עצמאיים, שאינה

 קרן ותיקה ואינה קרן חדשה מקיפה.

 תשלום מקופת 49ט. (א) קופת גמל מרכזית לקצבה תשלם לעובד זכאי או לשאירו

 גמל לקצבה הזכאי, בכפוף להוראות תקנונה, סכומים המגיעים לו מאת המעביד

 בהתאם להסכמי העבודה בקרות האירוע המזכה.

 (ב) קופת גמל מרכזית לקצבה לא תשלם לעובד זכאי או לשאירו

ל פי  הזכאי סכומים חד־פעמיים, לרבות היוון קצבתו, למעט היוון המותר ע

 הסכמי העבודה, כפי תוקפם ביום ההצטרפות, או על פי כל דין, ובלבד

 שהקצבה החודשית הנותרת אחרי היוון כאמור לא תפחת מסכום השכר

 החודשי הממוצע לעובד שכיר.

ל  (ג) שילמה הקופה את כל הסכומים הנדרשים בשל זכאותו ש

 עובד לקצבה, ונותר סכום 'כלשהו שהופקד בקופה בשל אותה זכאות,

 ייוותר אותו סכום בקופה לזכותו של העמית, ולא תיוחס עוד לתשלומים

 לאותו עובד.



 (ד) קופת גמל מרכזית לקצבה לא תשלם לעמית אלא את הסבומיס

 המפורטים להלן, שאם עמדו לזכות העמית בקופה, הוא חייב למשוך אותם

 עד תום כל שנת כספים:

 (1) יתרה שנותרה בקופת הגמל המרכזית לקצבה אחרי

 שהסתיימו זכאויותיהם של כל העובדים הזכאים ושל

 שאיריהם הזכאים:

 (2) הסכום הצבור בקופת גמל, שמעבר למחויבות האקטוארית

 של העמית בתוספת 5% (להלן - הסכום העודף).

 49י. (א) קופת גמל מרכזית לקצבה תשקיע את כספיה לפי הוראות

 תקנה ו4ב, אך לא תהא זכאית לרכוש איגרות חוב מיועדות או להחזיק

 בהן.

 (ב) חובת הנאמנות כאמור בתקנה ו4ה תחול על קופת הגמל גם

 לטובת העובדים הזכאים של העמית.

 49יא. ערכם של נכסי קופת גמל מרכזית לקצבה והרווחים עליהם

 יחושבו לפי הוראות תקנה 41ו.

 49יב. קופת גמל מרכזית לקצבה תגבה דמי ניהול בהתאם לקבוע

 בתקנוגה, באחת מדרכים אלה:

 (1) בשיעור קבוע על בסיס חודשי, באופן ששיעור דמי הניהול

ו של 0.8% מערכם של נבםי 2 ־  החודשיים לא יעלה על החלק ה

 הקופה בסוף כל חודש:

 (2) על בסיס הוצאות שהוציאה הקופה בפועל, ובלבד

 ששיעור דמי הניהול השנתיים לא יעלה על דמי הניהול

 שהיתה הקופה רשאית לגבות אילו נגבו בהתאם להוראות

 פסקה (1).

 49יג. קופת גמל מרכזית לקצבה תנהל חשבון נפרד להפקרות בשל

 מחויבות העמית לעובדים הזכאים או לשאיריהם הזכאים, אשר קיבלו

 תשלומי קצבה קודם ליום המעבר.

 49יד. קופת גמל מרכזית לקצבה, או העמית בה אם כך נקבע בתקנון

 הקופה, יגישו לממונה ולפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצאים עסקיו

 של העמית, מדי שנה, ולא יאוחר משישה חודשים מתום שנת המאזן שלה,

 דין וחשבון בטופס שיורה עליו הממונה, שיכלול -

 (ו) לגבי כל אחד מן העובדים הזכאים - פרטים אלה:

 (א) פרטים אישיים:

 (ב) סכומי רביבי השכר המזכים שלו:

 (ג) המחויבות האקטוארית בשל אותו עובד:

 (ד) סכום הפקדות העמית בשל העובד, תוך הפרדה בין

 סכומים כאמור המותרים בניבוי לבין אלה שאינם מותרים

 בניכוי;

 (2) דיווח על תשלומים ששולמו לעמית:

 השקעת כספי
 קופת גמל

 מרכזית לקצבה

ך נכסים, ו ר ע  ש
 חישוב רווחים

 וחלוקה

 ניבוי דמי ניהול

ת ו נ  ניהול חשבו

ן  דין וחשבו



 (3) לגבי עובד זכאי או שאיריו הזכאים אשר שולמו להם

 בשנת הדוח כספים מקופת הגמל -

 (א) פרטים אישיים-,

 (ב) פירוט האירוע המזכה והיום המזכה:

 (ג) תקופת העבודה של העובד הזכאי אצל העמית:

 (ד) סכום רכיבי השכר המזכים בשכרו האחרון של

 העובד הזכאי אצל העמית:

 (ה) שיעור הקצבה שלה זכאי העובד הזכאי ביום המזכה

 בשל רכיבי השכר המזכים שלו:

 (ו) המחויבות האקטוארית בשל העובד הזכאי,

 המחושבת ליום האירוע המזכה:

 (ז) סך כל התשלומים שהופקדו בשל העובד הזכאי מיום

 המעבר ועד היום המזכה, בהפרדה בין התשלומים

 שהותרו בניכוי בעת הפקדתם ובין אלה שלא הותרו

 בניבוי בעת הפקדתם-,

ל הקופה מיום המעבר ועד היום  (ח) תשואה שנתית ש

 המזכה:

 (ט) הסכומים ששולמו לעובד הזכאי או לשאיריו

 הזכאים:

 (4) דיווח על עובד זכאי או שאיריו הזכאים שפסקה

 זכאותם:

 (5) תשואת קופת הנמל בשנת המס, כשהיא מחושבת על פי

 הוראות תקנה 0x2)53, בשינויים המחויבים.

 דיווח לעמית 49טו. (א) קופת גמל מרכזית לקצבה תמציא לעמית, בתוך חודשיים

י מתום כל שנת כספים, דין וחשבון לגבי השנה שהסתיימה (בתקנה זו - א כ י ז ב ו ע ל  י

 שנת הדיווח), אשר יכלול פרטים אלה:

ו) הפקדות העמית בשל בל עובד זכאי; ) 

 (2) הקצבה שנצברה בשל כל עובד זכאי;

 (3) סכומים ששולמו לעובד זכאי או לשאיריו הזכאים:

 (4) סכומים שמשך העמית בכל חודש בשנת הדיווח:

 (5) פירוט השינויים, אם היו כאלה, שחלו בתקנון קופת הגמל

 בשנת הדיווח, והסבר תמציתי של משמעות השינויים כאמור.

ל עמיתה או  (ב) קופת גמל מרכזית לקצבה תמציא לעובד זכאי ש

 לשאיריו הזכאים, במועד הקבוע בתקנת משנה (א), דין וחשבון לגבי שנת

 הדיווח, אשר יכלול פרטים כאמור בתקנה 53(1).״

 10. בתקנה 51(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״תגיש״ יבוא ״וקופת גמל לדמי מחלה תיקון תקנה 51

 יגישו״.



 ו 1. בתקנה 53 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״(6) בקופת גמל לדמי מחלה -

 (א) פירוט של כל תשלומי העמית-מעביד לקופה בכל חודש בשנת הדיווח,

 והסכומים שמשך ממנה בבל חודש באותה שנה, תוך הפרדה בין סכומים שמשך

;  לצורך תשלום לעובדי העמית לבין סכומים אחרים שמשך

 (ב) הסכום הכולל העומד לזכותו של העמית-מעביד בתום שנת הדיווח:

 (ג) התשואה שהשיגה הקופה על נכסיה בשנת הדיווח, כשהיא מחושבת לכל

:2)0X חודש לפי הנוסחה כאמור בפסקה 

 (ד) סכומים שהפקיד העמית מעבר לתקרת הצבירה, כהגדרתה בתקנה 19,

 סכומים שהוחזרו לו בשל כך, ובמקרה שסכום הצבירה קטן מתקרת הצבירה,

 ההפרש שבין סכומים אלה:

̂ עד (זו), ו־(ט) עד (יב).״ 2  (ה) הענינים המפורטים בפסקה (

 12. אחרי התוספת השביעית לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת שמינית

 (תקנה xז(אX349ג))

 (1) חברת חשמל לישראל בע״מ.״

 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן(להלן - יום התחילה).

 תיקון תקנה 53

.13 

.14 

 הוספת התוספת
 השמינית

 תחילה

 תחולה והוראות
ו ב ע  מ
 קופה

 (א) קופת גמל למטרה אחרת, כהגדרתה בתקנה ו לתקנות העיקריות, שאושרה לפני

ה יום התחילה, ואשר על פי תקנונה נועדה לתשלום דמי מחלה (בתקנה זו - קופה קיימת) לא ל ח מ

ו ^ ^ י

ז ^ 

 תקבל עמיתים חדשים מיום התחילה.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה קופה קיימת רשאית לקבל עמיתים

 חדשים מיום התחילה ועד יום י״א בתמוז התשס״ד (30 ביוני 2004) (בתקנה זו - תקופת

 המעבר), אם הם עוברים של מעביד שהפריש כספים בעבור עובדיו לפני יום התחילה.

 (ג) על מי שהיו עמיתים בקופה קיימת עד ליום התחילה, ומי שהצטרפו אליה

, ימשיכו לחול התקנות העיקריות בנוסחן  בתקופת המעבר בהתאם להוראות תקנת משנה(ב)

 לפני יוס התחילה.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 שר האוצר

 י״ב בסיון התשם״ג(12 ביוני 2003)

( ג - ו 2  (חמ 9

ל מרכזית לקצבה), מ ל עמית בקופת ג  תקנות מס הכנסה (ניבוי הוצאות ש

 התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20ו.

ו ,- ״ מ ״ י ץ י - ^ ד׳ י־ו־זו-ויץ ! ל 4 ח 0 ו ו ה ח v ה ד ו  834 מ



 ו. בתקנות אלה

ת ו א צ ו  ניבוי ה
 בשל תשלומי
 עמית לקופת
 גמל מרכזית

 לקצבה

ת ו א צ ו  ניכוי ה
ע ו ר י א  בשל ה

 המזכה

ל ש  ניכוי ב
ד ב ע י ד  תשלומים ב

ת ניכוי ל ב ג  ה
ל ש ת ב ו א צ ו  ה

 קצבה

 (1) ״אירוע מזכה״, ״יום המעבר״, ״מחויבות אקטוארית״, ״עובד זכאי״, ״עמית״,

 ״קופת גמל מרכזית לקצבה״, ״רכיבי שכר מזכים״ ו״שאיר זכאי״ - כהגדרתם בתקנה

(להלן - 2  49ה לתקנות מם הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשב״ד-964ו

 תקנות קופות גמל);

 (2) מונחים אחרים יתפרשו כמשמעותם בתקנות קופות גמל.

 2. (א) מסכומים ששילם עמית בשנת המס לקופת גמל מרכזית לקצבה, בהתאם

8 י / ג  לתנאים ולשיעורים שנקבעו בתקנות קופות גמל, יותרו בניכוי סכומים בשיעור של %

 מסך כל רכיבי השכר המזכים של עובדיו הזכאים של העמית באותה שנה (להלן - תקרת

 הניכוי השנתית), ובלבד שסך כל הסכומים ששילם העמית לקופת גמל מרכזית לקצבה בשל

ת מם לא פחת מתקרת הניכוי השנתית. נ  אותה ש

ל אף האמור בתקנת משנה (א), אם פחתו הסכומים ששילם עמית לקופת גמל  (ב) ע

 מרכזית לקצבה בשל אותה שנת מם מתקרת הניכוי השנתית, ובסוף שנת המס היה עודף

 אקטוארי בקופה, יותרו בניכוי סכומים בגובה הסכומים ששולמו לקופת הגמל המרכזית

 לקצבה; לענין זה, ״עודף אקטוארי״ - עודף הסכום הצבור בקופת גמל מרכזית לקצבה, מעבר

ל 5%. ל העמית לתום אותה שנה בתוספת ש  למחויבות האקטוארית ש

 (ג) במועד ההצטרפות של העמית לקופת גמל מרכזית לקצבה, יותרו בניכוי סכומים

 ששולמו לקופה בשל עובדים אשר נכון ליום המעבר טרם התרחש לגביהם אירוע מזכה, עד

 גובה תקרת הניכוי השנתית בשל שנים קודמות, בניכוי סכומים שהותרו כהוצאה בעבר

 בשל תשלומי העמית, לפני יום ההצטרפות, לקופת גמל לפיצויים, לקופת גמל מרכזית

 לפיצויים או לקופת גמל לתגמולים או לקצבה (להלן - קופת גמל אחרת), בשל מי מעובדיו

 הזכאים בעד רכיבי השכר המזכים, כולם או חלקם, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים

 אחרים עליהם.

 3. (א) בשנת המם שבה אירע אירוע מזכה לעובד זכאי, המאוחר ליום המעבר, יותרו

 בניכוי הסכומים ששילם עמית לקופת הגמל המרכזית לקצבה בשל אותו עובד, העולים על

 הסכומים שהותרו בניכוי כאמור בתקנה 2, ובלבד שלא יותרו בניכוי סכומים בגובה

 הסכומים ששילם בעד רכיבי השכר המזכים לפני יום ההצטרפות לקופת גמל אחרת, לרבות

 ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם.

 (ב) בשנת מס המאוחרת ליום מזכה לגבי עובד, יותרו בניכוי הסכומים ששולמו

 להשלמת היעודה לאותו עובד בשל היווצרות פער בין המחויבות האקטוארית לעובד לבין

 היעודה לאותו עובד, אם סכומים אלו שולמו בתוך שנה מהיום שבו נתגלה הפער האמור:

 לענין זה, ״היעודה לעובד״ - כמשמעותה בתקנה 49ח(ג) לתקנות קופות הגמל.

 4. מסכומים ששילם עמית בשנת המס לקופת גמל מרכזית לקצבה, ואשר אילו שילם

ב) או בתקנה 3, יותרו )  אותם בשנים קודמות היו מותרים בניכוי לפי האמור בתקנה 2(א) או

 בניכוי הסכומים שהיו מותרים בניכוי כאמור, בשלושה חלקים שווים, בשנת המס שבה

 שולמו ובשתי שנות המס שלאחריה.

. לעמית לא יותרו בניכוי הוצאות הכרוכות במחויבותו לקצבה או לפיצויים כלפי 5 

 עובד זכאי בשל רכיבי השכר המזכים, אלא על פי תקנות אלה.

ת התשכ״ד, עמי 1302; התשס״ג, עמי 575. ־  2 ק

ז התשם״ג, 7.7.2003 835 ו מ ת ת 6249, ז׳ ב ו נ ק ת v ה ד ו  ס



. (א) לא יותרו בניכוי ההוצאות המפורטות בתקנות אלה, אלא אם כן הגיש העמית ה 6 ח כ ו  דרכי ה

 לפקיד השומה דין וחשבון בטופס שהורה עליו הנציב, ואשר יכלול, בין השאר, פרטים של

 העובדים הזכאים, ולגבי כל אחד מהם - גם את סכום הפקדותיו, רכיבי השכר המזכים

 ומחויבותו האקטוארית כלפיו.

 (ב) העמית ישמור כל מסמך ורישום הקשור בקופת הגמל המרכזית לקצבה, לרבות

 מסמך הנוגע למחויבותו האקטוארית ולעדכונים שנערכו בה, להפקדות, לתשלומים

 ולדיווחים, וזאת עד תום 7 שנים שלאחר התשלום האחרון למי מהעובדים הזכאים,

 לשאיריהם הזכאים או לעמית עצמו, לפי המאוחר.

 תחילה 7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 י״ב בסיון התשם״ג(12 ביוני 2003)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-129) ב

 שר האוצר

 תקנות מס הכנסה (ניבוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות

 נושאת פרסים), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 166,164 ו־243 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״השתכרות או רווח״ - כהגדרתם בצו הפטור:

 ״חייב״ - אדם המשלם סכומים המהווים השתכרות או רווח בידי המקבל, בין על חשבונו

 הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, שבאמצעותו משתלמים סכומים כאמור,

 במישרין או בעקיפין, למעט יחיד המשלם סכום כאמור שלא בתחום עסקו או משלח

 ידו:

 ״מקבל״ - אדם המקבל סכום בשל השתכרות או רווח כהגדרתם בצו הפטור, כולו או

 חלקו:

 ״צו הפטור״ - צו מס הכנסה(קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהגרלות, מהימורים או

 מפעילות נושאת פרסים), התשס״ג-2003:

 ״תשלום״ - סכום ששולם כהשתכרות או רווח שאינו פטור ממס לפי צו הפטור, בין אם שולם

 לאדם אחד ובין אם שולם לכמה בני אדם: ויראו לענין זה כהגרלה אחת או כהימור אחד,

 לפי הענין, גם הגרלה או הימור ששולבו בהם כמה ניחושים וכן במה הגרלות או

 הימורים שנעשו בטופס אחד.

 2. חייב המשלם תשלום ינכה ממנו מס בשיעור של 25%.

 3. היה התשלום האמור בתקנה 2, כולו או חלקו, בשווה כסף, יקבע המשלם, לצורך

 הניכוי, את סכום התשלום לפי שוויו: פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום

 האמור והחייב ינכה את המם לפי קביעת פקיד השומה.

ו בבל חודש, את סכום המס שניכה בחודש 5 ־  4. חייב ישלם לפקיד השומה עד היום ה

 הקודם לפי תקנות אלה, ויגיש לו באותו מועד דוח לפי טופס 0102.

 הגדרות

 ניכוי המס

 ניכוי משווה
 כסף

 תשלום המס

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח התשם״ג, עמי 386.

ז התשס״ג, 7.7.2003 ת 6249, ז׳ בתמו ו נ ק ת ץ ה ב ו  836 ק



. חייב ימלא לגבי בל מקבל בטופס ו060 את בל הפרטים המפורטים בו, בתוך שבוע דוח שנתי 5 

 מיום ששילם לו הכנסה כאמור ויגיש את הטופס לפקיד השומה יחד עם טופס 0856 כשהוא

 מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום ו3 במרס של כל שנה, סכומים ששילם בשנת המס

 הקודמת-, בטפסים כאמור יפרט את שם המקבל ומספר זהותו, את סכום התשלום ואת סכום

 המם שנוכה, אלא אם בן אישר הנציב אחרת, והכל בין אם ניכה מס ובין אם לאו.

ל פי בקשתו, בסוף שנת המם ולא אישור . חייב שניכה מס כאמור בתקנות אלה ייתן למקבל ע 6 

ל הסכום  יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה, אישור לגבי שנת המס הקודמת, לפי טופס 0857 ע

 ששילם ועל המס שנוכה ויפרט את הפרטים כאמור בתקנה ג וכן כל פרט אחר שברשותו

 שידרוש הנציב.

 7. אין בהוראות תקנות אלה כדי לפטור מקבל מלכלול את התשלום בדין וחשבון על תשלום כהכנסה

 הכנסתו.

 8. חייב העורך את חישוב הסכומים ששילם, התשלום או הניכויים ממנו באמצעות מיכון

 מיכון, יגיש לפקיד השומה את הדוחות האמורים בתקנות אלה כפי שיורה הנציב.

׳נ(30 ביוני 2003)  ל׳ בסיון התשם׳

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ) ב ג - 3 ג 0 6 מ ח ) 

 שר האוצר

 קביעת סכום

 פטור תלקי

 היקף ההגרלה.

 ההימור או הפרס

 זנו מם הכנסה (קביעת םבום לענין השתברות או רווח מהימורים מהגרלות או

2 0 0 3 - ג ״ ס ש ת ה לשנת המס 2003), ה ע  מפעילות נושאת פרסים)(הוראת ש

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(28) ו־243 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה),

 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. בצו זה -

 ״ההפרש״ - ההפרש שבין הסכום שהתקבל בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת

 פרסים לבין סכום תקרת הפטור:

 ״השתכרות או רווח״ - השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת

 פרסים כאמור בסעיף 2א לפקודה שנעשו במסגרת חוקית:

 ״תקרת הפטור״ - סכום של 70,000 שקלים חדשים.

 2. לעגין סעיף 9(28) לפקודה, יראו בשנת המס 2003 השתכרות או רווח כפטורים ממס,

 אם הסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, פחת מתקרת

 הפטור.

 3. לענין השתכרות או רווח מהימור אחד, מהגרלה אחת או מפרס אחד כאמור, שסכומם

 עלה על תקרת הפטור ופחת מכפל תקרת הפטור, יראו כפטור ממם בשנת המס 2003 סכום

 השווה לתקרת הפטור בניכוי ההפרש.

 4. לענין תקנות אלה יראו כהגרלה אחת כהימור אחר או כפרס אחד גם הגרלה, הימור

ו בטופס אחד, והכל ש ע נ  או פרם ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים ש

 בין אם שולמו לאדם אחד ובין אם שולמו לבמה בני אדם.

ש 6, עמי 20ו: ס״ח התשם״ג, עמי 5ו4. ר נת ישראל, נוסח ח  דיני מדי
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. תקרת הפטור תתואם לפי הוראות סעיף 20וב לפקודה, כאילו היתה תקרת הכנסה  עדכון סכומים 5

 כמשמעותה באותו סעיף.

. תחילתו של צו זה ביום א׳ בתמוז התשס״ג(1 ביולי 2003) (להלן - יום התחילה) והוא  תחילה ותחולה 6

 יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים

 שהתקיימו ביום התחילה או לאחריו.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 שר האוצר

 ב׳ בתמוז התשם״ג(2 ביולי 2003)

 (ח מ 3-3306)

 תקנות הסמים המסובנים (תיקון), התשס״ג-2003

, י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-1973

, בהתייעצות עם שר המשפטים  וסעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-981 ו2

 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות העיקריות) - ג  תיקון תקנה גי 1. בתקנה 13 לתקנות הסמים המסוכנים, התש׳׳ם-1979

 (1) ברישה, המילים ״בכתב ידו״ - יימחקו;

 (2) בפסקה (7), בסופה יבוא ״בבתב ידו״.

 תיקון תקנה 15 2. בתקנה 5ו(ב) לתקנות העיקריות, המילים ״בכתב ידו״ - יימחקו.

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 י״ט בסיון התשס״ג(19 ביוני 2003)
י נ ו ה ג  (חמ 3-1368) ד

 שר הבריאות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526; ס־ח התשמ״ט, עמי 80.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694; ס״ח התשנ״ט, עמי 19.

 ק״ת התש״ם, עמי 180: התשנ״ז, עמי 491.
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