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, התשס״ד-2004 ( ת משפטי ו ר ן שי ת ת מ ל ח ה ) י ט פ ש מ וע ה  עו הסי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב-972ו' (להלן - החוק), אני
 מצווה לאמור:

 החלה 1. שירות משפטי לפי החוק יינתן לנפגעי עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות או
 עבירות נלוות, השוהים במקלט בתל־אביב-יפו, לענין הליכים משפטיים כמפורט להלן:

 (1) הליכים אזרחיים הנובעים מעבירות לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל״ז-
 21977, או מעבירות נלוות;

 (2) הליכים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952ג(להלן - חוק הכניסה), למעט
 הליכים מינהליים בפני ממונה על ביקורת גבולות, כמשמעותו בחוק הכניסה.

 ג׳ באדר התשס״ד (25 בפברואר 2004)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  ןהמ 7ג3-2) י

 שר המשפטים

 י ס־ח התשל״ב, עמי 95; התשס״ג, עמי 536.
 2 ס־ח התשל״ז, עמי 226: התש״ס, עמי 226.

 5 ם״דז התשי״ב, עמי 354.

, התשם״ד-2004 ( ן קו תי ) י נערת) ז ט מחו פ ש ט (הקמת בית מ פ ש מ  עו בתי ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, אני
 מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 ו. בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי נצרת), התשבי ט-21963, במקום
 ״המועצה המקומית נצרת עילית ואזור״ יבוא ״עיריית נצרת עילית או נצרת: אזור״.

 כ״ו בשבט התשם״ד (8ו בפברואר 2004)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  (ד!מ 3-544) י

 שר המשפטים

 ם־דו התשמ״ד, עמי 98ו.

 1 ק״ת התשכ״ט, עמי 320.

, ( ן קו (תי פוטם) ר שי ו אז ט שלום ו פ ש ט (הקמת בתי מ פ ש מ  עו בתי ה
 התשס״ד-2004

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וי
 מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2ב ו. בסעיף 2ב(ב) לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם),
 התש״ך-960וג, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) לבית משפט השלום נצרת יהיה מקום מושב בנצרת או בנצרת עילית״.

 כ״ו בשבט התשם״ד (8 ו בפברואר 2004)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  >חס 3-544) י

 שר המשפטים

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התש״ך, עמי 664; התשס״ג, עמי 202.
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2 0 0 4 - ד ״ 0 ש ת , ה ( ן קו תי ) ם) י י ר ו ן אז י ה (הקמת בתי ד ד ו ב ע ן ל י  צו בתי ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק •בית הדין לעבודה, התשב״ט-1969י, לאחר
 התייעצות עם שר ותעשיה המסחר והתעסוקה, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו בתי דין לעבודה(הקמת בתי דין אזוריים), התשכ״ט-969ו/ בטור ״מקום תיקון סעיף 2
 מושבו״, אחרי ״נצרת״ יבוא ״או נצרת עילית״.

 ב״ו בשבט התשס״ד (18 בפברואר 2004)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  (חמ8לגו-ג) י

 שר המשפטים

 ס־ח התשכ״ט, עמי 70.
 2 ק־ת התשכ־ט, עמי 1607׳, התשמ״ו, עמי 50ג1.

, ת) פה כללי דעה על אסי רטה בהו ו י החלטה שפ ו נ ת (שי ו  תקנות החבר
ד-2004  התשס״

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו', ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרות
 ״אצזיפה כללית״ - לרבות אסיפת סוג-,

 ״הודעה״ - הזמנה או הודעה על אסיפה כללית.

 2. פורט בהודעה נוסח של החלטה או שנכללה בה תמצית החלטה והפניה לנוסח המלא קבלת החלטה
ה שונה מהנוסח ז נ 1 , ח  של ההחלטה, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, רשאית האסיפה הכללית לקבל ה

 1 שפורט בהודעה

 שונה מנוסח ההחלטה שפורט באמור אם השינוי הוא שינוי זניח או אם יש בו רק כדי לזכות

 את החברה לעומת נוסח ההחלטה שפורט כאמור.

 כ׳ בשבט התשס״ד (12 בפברואר 2004)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  (חמ 55גג-ג) י

 שר המשפטים
 ם־ח התשנ־ט, עמי 89ו.

2 0 0 4 - ד ״ ם ש ת , ה נה) וה מדי לו ת מי ר י כ מ  תקנות מס הכנסה (הקלת מם ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 97(גו) ו־243 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) בתקנות אלה - הגדרות ופרשנות

 ״מילווה מדינה״ - איגרת חוב או מילווה שהוציאה המדינה או שהוצאו בערבותה, ביום
 ג׳ באייר התש״ס (8 במאי 2000) או אחריו, שאינם רשומים למסחר בבורסה בישראל או

 בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל:

 ״תושב חוץ״ - מי שהיה תושב חוץ הן ביום הרכישה של מילווה המדינה והן ביום
 'מכירתו.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח התשס״ב, עמי 0ג5; התשס״ג, עמי 126.
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 (ב) בל מתח אחר בתקנות אלה תהיה לו המשמעות הנודעת לו לפי חלק ה3
 לפקודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 פטור ממס 2. במכירת מילווה מרינה בידי תושב חוץ, יהיה רווח ההון פטור ממס, אם אינו במפעל

 קבע של תושב החוץ בישראל.

ר מס מופחת 3. (א) שיעור המם על רווח הון ריאלי במכירת מילווה מדינה, בידי יחיד או בידי חבר עו  שי

 בני אדם שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי סעיף 30וא
 לפקודה אינן חלות בקביעת הכנסתם, לא יעלה על 15%, אם התקיימו כל אלה:

 (ו) היחיד או חבר בני האדם לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה
 בשל מילווה המדינה:

 (2) המכירה אינה לקרוב.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), במכירת מילווה מדינה שאינו צמוד למרד,
 יראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי ושיעור המם עליו יהיה השיעור הקבוע בסעיף

 105יב(ג^) לפקודה.

 תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בטבת התשם״ד (ו בינואר 2004).

 ט״ז בשבט התשס״ד (8 בפברואר 2004)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 04גג-נ< ב

 שר האוצר

רלות רים, מהג ת או רווח מהימו ו ר ב ת ש  עו מם הכנסה (קביעת סכום לעניץ ה
ת המס 2003) (תיקון), נ ש ה ל ע ראת ש הו ) ם) ת פרסי א ש ו ת נ ו ל  או מפעי

 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(28) ו־243 לפקודת מם הכנסה', ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקון השם 1. בשמו של צו מס הכנסה(קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות

 או מפעילות נושאת פרסים)(הוראת שעה לשנת המם 2003), התשם־יג-22003 (להלן - הצו
 העיקרי), במקום ״(הוראת שעה לשנת המם 2003)״ יבוא ״(הוראת שעה לשנות המס 2003

 ו־2004)״.

 תיקון סעיף ו 2. בסעיף ו לצו העיקרי, אחרי ההגדרה ״השתכרות או רווח״ יבוא:

 ״״תקופת הוראת השעה״ - התקופה שבין יום א׳ בתמוז התשס״ג(ו ביולי 2003) ליום
 י״א בתמוז התשס״ד (30 ביוני 2004).״

 תיקון סעיף 2 3. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״בשנת המס 2003״ יבוא ״בתקופת הוראת השעה״.

. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״בשנת המם 2003״ יבוא ״בתקופת הוראת השעה״. s 4 תיקון סעיף 

 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004).

 ט״ז בשבט התשם״ר (8 בפברואר 2004)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 06גג-3) ב

 שר האוצר

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: ם״ח התשס״ג, עמי 415.  דיני מדי
 ק״ת התשס״ג, עמי דג8.
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, ( ן ו ק תי ) ( ן ו שי י ת ר ר ג א ת ( ו דסה בגאי ת הנ ו ד ו ב ע ם קבלנים ל שו  תקנות רי
ד-2004  התשם״

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ג) ו־17(3) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
 התשב׳׳ט-1969ו(להלן - החוק), בהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בגאיות, באישור
 שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2, ובאישור ועדת הבלבלה

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(אגרת רישיון), התשמ״א- תיקון תקנה 1
 1980ג (להלן - התקנות העיקריות), ברישה, במקום ״אגרה״ יבוא ״אגרה שנתית״.

 2. אחרי תקנה ו לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה וא

-רישום באמצע 1א. נרשם קבלן לראשונה לאחר 30 ביוני של השנה, תהיה אגרת הרישיון
ה לתשלום באותה שנה בשיעור מחצית מאגרת הרישיון השנתית.״ נ ש  ה

 3. בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״אוקטובר״, פעמיים, יבוא ״ספטמבר״. תיקון תקנה 2

 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: תיקון תקנה ג

 ״(א) תוקפו של רישיון הוא עד ל־ 31 בדצמבר של השנה שבעדה ניתן.״

 5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: תיקון תקנה 4

 ״(א) האגרה׳ השנתית תשולם לא יאוחר מיום ו בינואר של השנה שבעדה ניתן
 הרישיון או בתוך 40 ימים מיום הנפקת הרישיון, לפי המאוחר.״

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

י א י ת ם פ  א
 שר הבינוי והשיכון

 י״ח בשבט התשס״ד (10 בפברואר 2004)
 >תמ 3-771)

 ם־ח התשב״ט, עמי 218: התשל״ח, עמי 45.

 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.
 ק״ת התשמ״א, עמי 289.

ת י ע י ב ש ה ת ו י ע י ב ר ה, ה י ה, השנ נ ת הראשו ספו י התו ו נ רה (שי ו ות התעב  תקנ
, התשס״ד-2004  לפקודה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתוספת הראשונה לפקודה, בפרט 4, אחרי ״26(2)" יבוא ״84(ב), כשההסעה היא שינוי התוצזפת
״ הראשונה ך כ ש  ב

 2. בתוספת השניה לפקודה, בפרט ו, במקום ״או 62(4)״ יבוא ״62(4) או 65.״. שינוי התוספת
 השניה

 3. בתוספת הרביעית לפקודה - שינוי התוספת
 הרביעית

 (ו) פרטים (7) ו־(9) - יימחקו;
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 (2) בפרט (8א) יסומן מ8ב)״ ולפניו יבוא:

 ׳׳(8א) עבירה לפי תקנה 84(ב) לתקנות, כשההסעה היא בשבר.״,

 (3) אחרי פרט (10) יבוא:

 ״(11) עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודה.

 (12) עבירה לפי סעיף 65 לפקודה.״

 4. בתוספת השביעית לפקודה, בחלק אי, אחרי פרט (3) יבוא:

 ״(4) עבירה לפי תקנה 168 לתקנות;

 (5) עבירה לפי תקנה 308(ד) לתקנות:

 (6) עבירה לפי סעיף 10 לפקודה, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון
 נהיגה ולא חידשו-,

 (7) עבירה לפי סעיף 36ב(ג) לפקודה:

 (8) עבירה לפי סעיף 67 לפקודה.״

 5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  א
 שר התחבורה

 י״א בשבט התשס״ר (3 בפברואר 2004)
 (יזמ 3-83)

י התוספת נו  שי
ת עי י  השב

 תחילה

 סייח התשל״ז, עמי 226.

רה (תיקון מם׳ ב), התשס״ד-2004  תקנות התעבו

, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה,
 לפי סעיף 21א(א) לחוק־יםוד: הכנסת2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-977וג, אני מתקין

 תקנות אלה:

, בסופה יבוא:  בתקנה 250 לתקנות התעבורה, התשכ״א-961 ו4

 ״(ג) רשות הרישוי רשאית לפטור מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו־248, כולם
 או מקצתם, למעט התנאים האמורים בתקנות 247(אץ3) ו־248(א^, מבקש רישיון
 שעסק בפועל בהוראת נהיגה בצבא הגנה לישראל (להלן - מורה נהיגה צבאי),
 במשך שתים עשרה שנים שהחלו אחרי יום כ״ו בטבת התשס״ג(וג בדצמבר 2002) או

 אם נתקיימו בו אלה:

 (1) שימש מורה נהיגה צבאי במשך שתים עשרה שנים לפחות שהסתיימו לא
 לפני יום י״ט באב התשנ״ט(1 באוגוסט 1999) או שימש מורה נהיגה צבאי במשך
 שמונה שנים לפחות שתחילתן לא יאוחר מיום ב״ג באב התשס״ב (1 באוגוסט

;(2002 

 (2) סיים בהצלחה קורס הסבה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי: אם שימש
 מורה נהיגה צבאי במהלך אחת התקופות האמורות בפסקה (ו), כולה או

 ו.

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; סייח התשג־ח, עמי 54.  דיני מדי
 ם״ח התשי״ח, עמי 69; התשס״א, עמי 166.
 סיח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.

 ק״ת התשנ־א, עמי 1425; התשס״ד, עמי 80.

 תיקון תקנה 250
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 מקצתה, לתלמידים שהיו בעלי רישיון נהיגה - סיים בהצלחה קורם השלמה
 לפי תבנית שאישרה רשות הרישוי.

 (ד) רישיון כאמור בתקנת משגה (ג0 יהיה מן הסוג התואם את דרגת רישיון הנהיגה
 הגבוהה ביותר שבהוראתה עסק מורה הגהיגה הצבאי במשך שגתיים לפחות.

 (ה) על אף האמור בתקגת משגה (גץו), רשאית רשות הרישוי ליתן פטור כאמור
 בתקגת משגה (ג), בולו או מקצתו, למי ששימש מורה גהיגה צבאי במשך שש שגים
 לפחות ועיסוקו כמורה גהיגה צבאי הופסק על ידי צבא הגגה לישראל לאחר כ״ג באב

 התשס״ב (ו באוגוסט 2002).״

 י׳ בטבת התשםי׳ד.(4ו ביגואר 2004)
ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  (חמ נ8-ג) א

 שר התחבורה

, תיקון), התשם״ד-2004 ר ז ג ) ( ת ו י ר ו ז ת א עצו מו ) ת. ו מי ת המקו ו צ ע ו מ ו ה  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אגי מצווה לאמור:

 ו. בתוספת הראשוגה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2, החלפת פרט (0)
נה ) _ בתוספת הראשו ן נ ) ^  ב

 (ו) בהגדרה ״מפה״, אחרי ״ובפי שתוקגה בתשריט החתום ביד שר הפגים ביום ב״ח
 באלול התשס״א (16 בספטמבר 2001)״ יבוא ״וכפי שתוקגה בתשריט החתום ביד שר

 הפגים ביום ט״ז בשבט התשס״ד (8 בפברואר 2004)״;

 (2) מתחת לשם היישוב ״משמר דוד״ בטור א; והשטח המתואר לצדו בטור ב׳
 יבוא:

 ״גוף איילון חלקות: חלק מחלקה 3 בגוש 5754 כמסומן במפה:
 חלק מחלקה 6 בגוש 5773 כמסומן במפה;

 14 וחלק מחלקות 10, 12, 13, 15, 16 בגוש 5777 כמסומן
 במפה-,

 4, 5 וחלק מחלקות 1 עד 3, 6 עד 13, 15 עד 17 בגוש 5779
 כמםומן במפה:

 חלק מחלקות 1, 3 בגוש 5780 כמסומן במפה.״

 (3) במקום השטח המתואר לצד היישוב שעלבים יבוא:

 ״גושים: 4184, 4186, 5778 - בשלמותם-,
 4175 פרט לחלקה 54 וחלק מחלקות 24, 25, 37, 50 עד 53, 55, 56, 67, 84

 עד 86 כמסומן במפה:
 5773 פרט לחלק מחלקות 1, 5, 6 כמסומן במפה.

 חלקות: 1 עד 6,4 עד 8, 10 עד 13 וחלק מחלקות 5, 9, 14 עד 21, 34,28 בגוש 4169
 כמסומן במפה:

 1, 26, 27 וחלק מחלקות 2, 3, 22 עד 25 בגוש 4170 כמסומן במפה:

ש 9, עמי 256. ד נת ישראל. נוסח ח ני מדי  די
 ק־ת התשי־ח, עמי 1256; התשי״ט, עמי 309; התש״ס, עמי 309; התשס״ב, עמי 53.
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 חלק מחלקה ו בגוש 4172 במסומן במפה:
 1 עד 6,4, 28,9 עד 60,38 עד 80,77 וחלק מחלקות 7,5, 10 עד 27,13, 39 עד 55,

 59, 78, 81, 84, 87 עד 89, 100, 101 בגוש 4174 כמסומן במפה:
 חלק מחלקה 4 בגוש 5752 כמסומן במפה;

 חלק מחלקות 1 עד 3 בגוש 5754 כמםומן במפה:
 6 עד 8, 12,11 וחלק מחלקות 1, 3 עד 5, 9, 10 בגוש 5774 כמסומן במפה:

 7, 9 וחלק מחלקות 1 עד 3, 5, 8, 11 בגוש 5775 במםומן במפה;
 9,6, 19,11, 21 וחלק מחלקות 20,18,17,13,12,10,8,7,5,4,2 בגוש 5777 כמסומן

 במפה;
 חלק מחלקות 1, 6, 7, 15 בגוש 5779 כמסומן במפה:

 חלק מחלקות ו עד 4 בגוש 5785 כמםומן במפה.״

 (4) בשטח הכללי שמתחת לקו, במקום השטח המתואר לצדו של שטח כללי 7,
 יבוא:

 ״חלקות: חלק מחלקה 16 בגוש 5777 כמםומן במפה;
 חלק מחלקות 8 עד 14, 16, 17 בגוש 5779 כמסומן במפה:

 2 וחלק מחלקות ו, 3 בגוש 5780 במסימן במפה;
 חלק מחלקות 2 עד 4 בגוש 5781 במסומן במפה.״

 ט״ז בשבט התשס״ד (8 בפברואר 2004)
ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  >חמ6גו-ג) א

 שר התחבורה

שה) מי מם רכי ם סכו ו א י ת ) ( ה ש י כ ר רה ו , מכי ח ב ש ) ן י ע ק ר ק י מ ת מיסו ע ד ו  ה
 (מם׳ 2), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג3) לחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-
 1963' (להלן - החוק), אני מודיע לאמור:

 שווי הזכות . ו , עדכון סכומי 1. עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בסעיף 9(גוא) לחוק והם החל ביום כ״ב
 בטבת התשס״ד (16 בינואר 2004) כמפורט להלן:

 (1) בפסקה (1ץא) ו־(ב), במקום ״721,425 שקלים חרשים״ בא ״709,065 שקלים
 חדשים־;

 (2) בפסקה (2ץאץ1) ו־(2), במקום ״464,815 שקלים חדשים״ בא ״456,855 שקלים
 חדשים״;

 (3) בפסקה (2ץאא2) ו־(3), במקום "721,425 שקלים חדשים״ בא ״709,065 שקלים
 חדשים״.

 י״ז בשבט התשס״ד (9 בפברואר 2004)
ו ה י ל ן א ו ר ה  (תמ 2ג2-ג) א

 מנהל מס שבח
 י ס־ת התשכ־ג, עמי 154; ק״ת התשם״ד, עמי 55.
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