
רשומות

התקנות קובץ
30 באוקטובר 2005 6430 התשס"ו בתשרי כ"ז

16   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 (תיקון), הדרכונים תקנות

16   . . . . . . . התשס"ו―2005 פנים–ארציות), טיסות להעלאת מחירי ושירותים (היתר מצרכים מחירי על פיקוח צו

17   . . התשס"ו―2005 בע"מ), פאקא מתוצרת חברת שמרים מחירי (הפחתת מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח צו

17 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת פיקוח) רמת (קביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

18 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   סכום), (תיאום מוסף ערך מס הודעת

עמוד
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התשס"ו-2005 (תיקון), הדרכונים תקנות

לפי האוצר שר באישור התשי"ב-11952, הדרכונים, לחוק סעיף 10 לפי סמכותי בתוקף  
לפי הכנסת של הכספים ועדת ובאישור התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף

אלה: תקנות מתקין אני המדינה3, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף

יבוא: תקנה 6 אחרי העיקריות), התקנות - התש"ם-41980 (להלן הדרכונים, בתקנות .1
שנים." חמש יהיה לקטין הניתן דרכון של המרבי תוקפו תקופת 6א.

העיקריות - לתקנות 2. בתוספת
יימחקו; - "17 גיל "עד "השירות המבוקש", המילים בטור ו–2א, 1א בפרטים (1)

יבוא: 5 פרט אחרי (2)

השירות המבוקש
בשקלים האגרה

בדולריםחדשים האגרה

בתחנת המונפק לקטין או ליחיד דרכון "5א.
המבקש  יציאת מועד לפני 24 שעות עד גבול

מישראל

220 של -"תוספת

(27 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול כ"ג
נס -פי פז ר פי או  (3-692 (חמ

הפנים שר                                                                                   

טיסות להעלאת מחירי מצרכים ושירותים (היתר על מחירי פיקוח  צו
התשס"ו-2005 פנים–ארציות),

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(2) לפי סמכותנו בתוקף  
מצווים  אנו סעיף 13 לחוק, לפי המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), - 11996 (להלן

לאמור:

בשיעור הקובע2, המחיר מעל הטיסות בקווים הפנים–ארציים, מחירי את להעלות מותר .1
.2.2% של

כ"ז בסיון התשס"ה (4 ביולי 2005). ביום צו זה 2. תחילתו של

(30 ביוני 2005) התשס"ה בסיון כ"ג
(3-2722 (חמ

שטרית מאיר
התחבורה שר

נתניהו ן  מי בני
האוצר שר

6א הוספת תקנה

__________
1 ס"ח התשי"ב, עמ' 260.

.60 עמ' התשמ"ה, 2 ס"ח

.206 עמ' התשל"ה, 3 ס"ח

.210 עמ' התשס"ב, ;1510 עמ' התש"ם, 4 ק"ת

לקטין "דרכון

התוספת תיקון

העלאה היתר
בקווים הפנים–

ארציים

תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

.620 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת
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מתוצרת שמרים מחירי (הפחתת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ו-2005 בע"מ), תעשיות פאקא חברת

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(3) לפי סמכותי בתוקף  
סעיף 13 לחוק, אני מצווה  לפי המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), - 11996 (להלן

לאמור:

ביום שנקבע בע"מ, תעשיות פאקא חברת מתוצרת שמרים של מע"מ כולל לצרכן המחיר .1
להלן מפורטים ולפיכך ,0.43% של בשיעור יופחת (8 בנובמבר 2004)2, התשס"ה בחשון כ"ד

של שמרים: מסוימים לסוגים מחירים חדשים

המכירה       המצרך

לצרכן המחיר
בש"ח כולל

מע"מ

המחיר בש"ח
מע"מ כולל לא
אילת ובאזור

למאפיות ק"גשמרים 250 לק"געד 7.15

למאפיות ק"גשמרים 250 לק"גמעל 4.35

3.002.60בשקיתשימרית

שמרים גרםקוביות 502.502.15

באב התשס"ה (1 בספטמבר 2005). כ"ז ביום זה צו 2. תחילתו של

(29 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"ד
אולמרט אהוד  (3-2722 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

                                                       וממלא מקום שר האוצר

שעה), (הוראת פיקוח) (קביעת רמת מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח צו
התשס"ו-2005

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 7 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני החוק), - (להלן

חל שעליהם והשירותים המצרכים בדבר ל"הודעה בתוספת ,1 בפרט האמור אף על .1
באב כ"ז ביום בע"מ, פאקא חברת מתוצרת שמרים מחירי על הפיקוח רמת תהיה ו'2", פרק

ו'. פרק לפי לחוק במקום ה' פרק לפי (1 בספטמבר 2005) התשס"ה

בלבד. (1 בספטמבר 2005) התשס"ה באב כ"ז ביום יחול 1 בסעיף האמור .2

(26 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"א
אולמרט אהוד  (3-2722 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

                                                       וממלא מקום שר האוצר

הפחתה

תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

.727 עמ' התשס"ה, 2 י"פ

שעה הוראת

תחולה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

.2707 עמ' התשנ"ו, 2 י"פ
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התשס"ו-2005 סכום), (תיאום מוסף ערך מס הודעת

 - (להלן התשל"ו-11976  מוסף, ערך מס לתקנות 20(ג)(2) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

בחודש אוגוסט שפורסם לעומת המדד ,2005 אוגוסט בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ה באב כ"ז מיום ונוסחה לתקנות 20(ג) תקנה של בפסקה (1) הנקוב הסכום 2004, תואם

כלהלן: הוא (1 בספטמבר 2005)

אם חודשיים בת של עוסק הדוח תקופת תהא (ב) בתקנת משנה האמור אף על (1)"
כל  670,000 שקלים חדשים; תחילתה של על עולה אינו הקובעת בשנה עסקאותיו מחזור
יולי, מאי, ינואר, מרס, מהחודשים אחד כל של בחודש באחד חודשיים היא בת תקופה

ונובמבר." ספטמבר

(6 באוקטובר 2005) בתשרי התשס"ו ג'
אולמרט אהוד  (3-518 (חמ

שר האוצר ממלא מקום                                                                                   

סכום תיאום

__________
1 ק"ת התשל"ו, עמ' 1590.


