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במועד ערך נייר ברשותו נישום שהיה לענין (הוראות בשל אינפלציה) (תיאומים הכנסה מס תקנות

התשס"ה―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  818 לגביו הוראות החוק), שהוחלו

התשס"ה―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  819 (תיקון), חשבונות) וביקורת (ניהול השיתופיות האגודות תקנות

התשס"ה―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  819 (תיקון), (מדגריות) ושירותים מצרכים על הפיקוח צו

לפי תכנית חי תל לאומי (גן טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה שמורות לאומיים, אכרזת גנים
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עמוד   
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נישום שהיה לענין (הוראות אינפלציה) בשל (תיאומים הכנסה תקנות מס
התשס"ה―2005 החוק), לגביו הוראות במועד שהוחלו ערך נייר ברשותו

התשמ"ה- אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס לחוק סעיף 6(ט)(3) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור החוק), - (להלן 11985

אלה - בתקנות  .1

מועד; קצר מילווה לרבות - חוב" "איגרת

הענין: לפי מאלה אחד - הקובע" "היום

מס  88 לפקודת בסעיף כהגדרתו הקובע המועד איגרת חוב - שאינו ערך נייר לענין (1)
- הפקודה); (להלן הכנסה2

שקדם היום - ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) יום שהונפקה לפני לענין איגרת חוב  (2)
התחולה; ראשית ליום

ראשית יום או התשס"ד (1 בינואר 2004) ז' בטבת יום אחרת - איגרת חוב לענין  (3)
התחולה, לפי המוקדם;

הוראות הערך בנייר המחזיק הנישום לחול על החלו  שבו היום - התחולה" ראשית  "יום
הענין; לפי לפקודה, 130א סעיף לפי הוראות או לחוק, ב' פרק

לפקודה. 88 בסעיף - כהגדרתו הרכישה" "יום

הערך נייר היה ושאילו התחולה, ראשית ביום ערך נייר ברשותו שהיה נישום לענין .2
המקורי המחיר את יראו במס, חייב ההון במכירתו רווח היה מועד לאותו שקדם ביום נמכר
או רכישתו מיום מתואם כשהוא הערך, נייר של המקורי כמחיר ערך נייר אותו של המתואם

שבה נמכר. המס שנת לתום עד הענין, לפי מהיום הקובע,

רכישתו מיום מתואם כשהוא מחירו המקורי את נייר ערך של המקורי כמחיר יראו (א) .3
אלה: כל התקיימו התחולה, אם ליום ראשית שקדם ליום ועד

לפני היום הקובע; הנישום של ברשותו נייר הערך היה (1)

הקובע; היה ביום ראשית התחולה יום (2)

התחולה, ראשית ליום שקדם ביום הנישום ידי על נמכר הערך נייר היה אילו (3)
ממס; פטור במכירתו ההון רווח היה

רכישתו מיום מתואם כשהוא הערך נייר של המקורי מחירו כי הוכיח הנישום (4)
שקדמה המס שנת בתום מערכו גבוה היה התחולה ראשית ליום שקדם ליום ועד

התחולה. ראשית ליום

היום  את  יראו (א), משנה בתקנת  כאמור הערך נייר של המקורי  מחירו נקבע (ב)   
לפקודה, בשינויים ו–(2) 105יג(ב)(1) הוראות סעיף ויחולו נייר הערך, של הרכישה הקובע כיום

המחויבים.

(25 ביולי 2005) התשס"ה בתמוז י"ח

הו נתני ן  מי בני   (3-3269 (חמ

האוצר שר                                                                                   

הגדרות

קביעת מחיר
ערך בנייר מקורי

חייב

הוראות לענין
שהיה ערך נייר

של ברשותו
נישום ביום

הקובע

__________
.126 עמ' התשס"ג, ;578 עמ' התשס"ב, עמ' 172; התשמ"ה, ס"ח   1

.530 עמ' התשס"ג, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת דיני   2
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(תיקון), חשבונות) וביקורת (ניהול השיתופיות האגודות  תקנות
התשס"ה―2005

העבודה ועדת ובאישור השיתופיות1, האגודות לפקודת סעיף 65 לפי סמכותי בתוקף  
לחוק 2(ב) סעיף ולפי הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי והבריאות של הכנסת הרווחה

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין,

חשבונות), התשל"ה-41975   השיתופיות (ניהול וביקורת לתקנות האגודות 8 תקנה אחרי .1
יבוא:

החשבונות  מבקר ביד תיחתם  8 בתקנה כאמור המבקר דעת חוות 8א.
התאגיד, של המלא שמו בצירוף בתאגיד, חבר הוא ואם ותוארו, שמו בציון
ברית של שמה גם  - פיקוח ברית מטעם החשבונות בביקורת  עסק ואם

הפיקוח."

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2

(17 ביוני 2005) בסיון התשס"ה י'

אולמרט אהוד   (3-1043 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ה―2005 (תיקון), (מדגריות) ושירותים מצרכים על הפיקוח צו

התשמ"ה- חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות לפקודת 22(א) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
ומצווה לאמור: מתקין אני הפקודה), (להלן - 11985

העיקרי),  הצו - התשכ"ז-21967 (להלן (מדגריות), ושירותים מצרכים על הפיקוח צו בראש .1
התשכ"ז-1967". (מדגריות), חיים בעלי מחלות "תקנות השם יבוא

יבוא: העיקרי לצו הפתיח במקום .2

חדש],  [נוסח חיים בעלי מחלות לפקודת ו–23  22(א) סעיפים לפי סמכותי "בתוקף
1(ב) סעיף לפי הכנסת  של הכספים ועדת באישור  5א, תקנה ולענין התשמ"ה-1985,

אלה:". תקנות מתקין המדינה, אני משק לחוק–יסוד:

- העיקרי לצו 1 בסעיף .3

אלה"; "בתקנות יבוא זה" "בצו במקום ברישה, (1)

אלה"; "תקנות זה" יבוא "צו "המנהל", במקום בהגדרה (2)

אלה"; "תקנות יבוא ברשומות" זה "צו במקום קיימת", "מדגריה בהגדרה (3)

."2 יבוא "תקנה "2 "סעיף במקום "רשיון" בהגדרה (4)

חוות  "חתימת
דעת

8א הוספת תקנה

תחילה

__________
עמ' 336. א', כרך א"י, חוקי   1

.166 עמ' התשס"א, עמ' 69; התשי"ח, ס"ח   2

.348 עמ' התשנ"ד, עמ' 226; התשל"ז, ס"ח   3

.203 עמ' התשס"א, עמ' 1376; התשל"ה, ק"ת   4

השם הוספת

החלפת הפתיח

1 תיקון סעיף

__________
עמ' 85. התשמ"ה, ס"ח   1

;734 עמ' התשל"ט, ;2357 עמ' התשל"ו, ;2283 עמ' התשל"ה, ;391 עמ' התשל"ב, עמ' 1942; התשכ"ז, ק"ת   2

.353 עמ' התשס"ב, ;296 עמ' התשנ"ד, ;1059 עמ' התשנ"ג, ;2550 עמ' התשמ"ד,
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- העיקרי לצו 9 בסעיף .4

שעל או אלה  "שבתקנות  יבוא פיו" שעל או  זה "שבצו במקום (א), קטן  בסעיף  (1)
פיהן";

אלה". "תקנות יבוא זה" "צו במקום (ב), קטן בסעיף (2)

- העיקרי לצו 14 בסעיף .5

"תקנות"; יבוא במקום "סעיפים" (א), קטן בסעיף (1)

יבוא "תקנה". "סעיף" במקום (ב), בסעיף קטן (2)

"תקנות". יבוא "סעיפים" במקום העיקרי, לצו 17 בסעיף .6

אלה". "תקנות יבוא במקום "צו זה" העיקרי, לצו 21(ג) בסעיף .7

- בטל. לצו העיקרי 33 סעיף .8

(7 ביולי 2005) בסיון התשס"ה ל'

ץ כ" ישראל   (3-854 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

(גן ואתרי הנצחה לאומיים אתרים טבע, שמורות גנים לאומיים, אכרזת
התשס"ה―2005  ג/11079), לפי תכנית תל חי לאומי

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים סעיף 22 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
עם התייעצות ולאחר הסביבה  לאיכות  השר  עם בהתייעצות התשנ"ח-11998, הנצחה,
שהובטח ולאחר עליון, גליל האזורית המועצה ועם טבע ושמורות לאומיים גנים מועצת

לאמור: מכריז אני והספורט, התרבות החינוך שרת של דרישותיה מילוי

ומקווקו בקו כחול המתוחם גלעדי, כפר ליישוב מדרום הנמצא המתואר בתוספת השטח .1
1:5,000 והחתום  מידה בקנה הערוך ג/צפ/ג/11079, מס' בתשריט ירוקים אלכסוניים בקווים

לאומי. גן הוא הפנים, שר ביד (19 ביוני 2005) י"ב בסיון התשס"ה ביום

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
שבמועצה עליון גליל  המקומית הועדה ובמשרדי  עילית,  בנצרת מחוז הצפון על הממונה
שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי  בדבר  המעוניין  וכל עליון, גליל האזורית

לקהל. פתוחים האמורים

תוספת
(1 (סעיף

עליון,  גליל האזורית המועצה של השיפוט שטח בתחום השטח האמור בסעיף 1 נמצא  

בילקוט הפרסומים 5270, שהתפרסמה בהודעה לה תוקף ג/11079 וניתן מס' תכנית חלה שבו

2 בפברואר 2004. מיום ,1813 בעמ' התשס"ד,

(19 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ב
ס נ -פי פז ר פי או  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

9 תיקון סעיף

14 תיקון סעיף

17 תיקון סעיף

21 תיקון סעיף

33 ביטול סעיף

על  אכרזה
לאומי גן

 הפקדת העתקי
התשריט




