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1196 תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות( )תיקון( , התשע"ג-2013       

צו לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( )דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה((, 
1196 התשע"ג-2013                                                                                                                                                     

1196 תקנות מס ערך מוסף )הוראת שעה( )מס' 2(, התשע"ג-2013                                                                                    

1197 תקנות מס ערך מוסף )הארכת התקופה שבסעיף 29)1ב( לחוק(, התשע"ג-2013                                                     

1197 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח( )הוראת שעה(, התשע"ג-2013                               

1198 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הפחתת מחירי הלחם(, התשע"ג-2013                                                   

תיקון טעות
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תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות 
המקומיות( )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף הסמכות לפי סעיף 18)א( לחוק הארכיונים, התשט"ו-11955, שהועברה אלי2, 
ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

המדינה  במוסדות  ארכיוני  חומר  )ביעור  הארכיונים  לתקנות  השנייה  בתוספת    1
וברשויות המקומיות(, התשמ"ו-31986, אחרי "משרד המשפטים" יבוא "משרד החוץ" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2

י"ב באייר התשע"ג )22 באפריל 2013(
)חמ 3-82-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

צו לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( )דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק 
מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה((, התשע"ג-2013 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב-12011 
)להלן - החוק לשינוי נטל המס(, אני מצווה לאמור:

כנוסחו  התשכ"ג-21963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   15 סעיף  של  תחילתו    1
 ,)2013 באוקטובר   1( התשע"ד  בתשרי  כ"ז  ביום  המס,  נטל  לשינוי  לחוק   )1(2 בסעיף 
והוא יחול לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שנעשתה ביום 

האמור ואילך 

תחילתו של צו זה ביום כ"א בניסן התשע"ג )1 באפריל 2013(     2
כ"ט באייר התשע"ג )9 במאי 2013(

)חמ 3-4637(

ד י פ ל ר  י א י  
              שר האוצר

תקנות מס ערך מוסף )הוראת שעה( )מס' 2(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 29)2(, 67 ו–145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975,  
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה  שעד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( -    1

תיקון  התוספת 
השנייה

תוקף

הוראת שעה

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 42   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   2

דחיית מועד

תחילה

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, עמ' 152   1

י"פ התשט"ו, עמ' 639   2
ק"ת התשמ"ו, עמ' 1190; התשע"ב, עמ' 1010   3

__________
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   1
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  - )להלן  התשל"ו-21976  מוסף,  ערך  מס  לתקנות  20)ג()1(  בתקנה  כאילו  יראו   )1(
התקנות  העיקריות(,  במקום  הקטע  החל במילים "אינו עולה" עד "שקלים חדשים" 

נאמר "אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים";

פסקה  )2( בתקנה  20)ג( לתקנות  העיקריות  לא  תחול  על הסכום האמור בפסקה   )2(
)1( לתקנה האמורה, כתיקונה בתקנות אלה 

כ"ט באייר התשע"ג )9 במאי 2013(
)חמ 3-236-ת1(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות מס ערך מוסף )הארכת התקופה שבסעיף 29)1ב( לחוק(, 
התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29)1ב( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוראות  פסקה  )1ב(  בסעיף  29 לחוק יחולו על עסקאות כאמור באותה פסקה בתקופה    1
שעד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( 

כ"ט באייר התשע"ג )9 במאי 2013(
)חמ 3-4649(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  __________

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ב, עמ' 317  1

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח( )הוראת שעה(, 
התשע"ג-2013

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

פיקוח(  רמת  )קביעת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו  האמור  אף  על    1
ביום וחלה,  ופרוס  רגיל  ולבן,  אחיד  לחם  של  הפיקוח  רמת  תהיה   התש"ס-21999, 

ה' באייר התשע"ג )15 באפריל 2013(, לפי פרק ה' לחוק במקום לפי פרק ו' 

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 ק"ת התש"ס, עמ' 225 

הארכת תקופה

הוראת שעה

__________
ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשס"ח, עמ' 866; התשע"א, עמ' 492; התשע"ג, עמ' 238   2



קובץ התקנות 7249, ד' בסיוון התשע"ג, 2013 5 13  1198
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

האמור בסעיף 1 יחול ביום ה' באייר התשע"ג )15 באפריל 2013( בלבד    2
ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(

)חמ 3-2722(
ד י פ ל ר  י א י

שר האוצר

ט נ ב י  תל פ נ

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הפחתת מחירי הלחם(, 
התשע"ג-2013

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

אנו מצווים לאמור:

המחירים של לחם כמפורט להלן, שנקבעו ביום כ"ו באב התשע"ב )14 באוגוסט 2012(2,    1
יופחתו בשיעור של 17% 4 ולפיכך מפורטים להלן מחירים חדשים לסוגים מסוימים 

של לחם:

שם המצרך
 משקל

בגרמים
 המחיר לקמעונאי

לא כולל מע"מ
המחיר לצרכן

לא כולל מע"מ ובאילת

33 884 7503לחם אחיד )כהה(
33 844 7503לחם לבן

73 214 5004חלה או מאפה שמרים
50 746 7505לחם אחיד )כהה( פרוס וארוז

78 995 5004לחם לבן פרוס וארוז

תחילתו של צו זה ביום ה' באייר התשע"ג )15 באפריל 2013(    2

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-2722(

ד י פ ל ר  י א י

שר האוצר

ט נ ב י  תל פ נ

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 י"פ התשע"ג, עמ' 402 

תיקון טעות

שפורסמה  התשע"ג-2013,  תשתית(,  שירותי  למתן  תעריפים  )עדכון  המים  בהודעת 
שירותי  למתן  תעריפים  ")עדכון  במקום  בשמה,   ,661 עמ'  התשע"ג,   ,7217 התקנות  בקובץ 
תשתית(" צריך להיות ")תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( )עדכון תעריפים(" 

)חמ 3-4256(

תחולה

הפחתה

תחילה




