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 תקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון מס׳ ג),

 התשם״ה-2005

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

2  תיקון תקנה 19*1 ו. בתקנה 19א לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשב״ד-964ז

) יבוא: ב ) ה נ ש  (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת מ

 ״(ג). אישור לפי תקנה 6 לקופת גמל לתגמולים בשל עמית עצמאי שנולד בשנת 1961

 ואילך, יחול על אותם הכספים שהיא תקבל ממנו, ובלבד שהתקיים אחד משני אלה:

 (1) שולמו בשלו מהכנסתו המזכה בעבור אותה שנת מם כספיח לקופת גמל

 לקצבה בסכום שלא יפחת מ־16% של 12 פעמים השכר החודשי הממוצע לעובד

 שכיר;

 (2) לעמית הסדר, לפי דין או הסכם, אשר מקנה לו בשל עבודתו באותה שנת

 מם, זכות לקבל לאחר פרישתו מעבודה סכום חודשי, מאוצר המדינה או מקופת

 המעביד או מקופת תאגיד קשור למעביד שאינו קופת גמל; לענין זה, ״קופת גמל״

- למעט קופת גמל מרכזית לקצבה.״

^ עד (5) ו־(בx6x2)״ ב ה . 2 34(ד) לתקנות העיקריות, בפסקת משגה (2), במקום מ נ ק ת ב 3  תיקון תקנה 4

( ^ ב ״ יבוא ״ואולם תקנת משנה ( ( x 6 X 2 ) 6 ( ב ) עד ״ ובמקום ״ואולם תקנת משנה ( ^ ב )  יבוא ״

 ו־(6)״.

 תיקון תקנה 34ב 3. בתקנה 34ב(ה) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במילים ״לא יחול האמור

 בתקנות משנה״ יבוא ״יחולו הוראות תקנה 38ב2 בשינויים המחויבים, ולאחר שהכספים

ב) עד(ד)״.  הועברו לחשבון חדש שאינו מבטיח תשואה יחולו הוראות תקנות משגה(

 תיקון תקנה 38 4. בתקנה 38(א) לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום פסקה(2) יבוא:

 ״(2) לגבי כספים שהופקדו עד יום ל׳ בכסלו התשם״ו (31 בדצמבר 2005),

 בהתקיים אחד מאלה:

 (א) אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו

 חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה-,

 (ב) אם הגיע לגיל 60 - אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד

 כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה;

 לגבי כספים שהופקדו ביום א׳ בטבת התשס״ו(1 ביגואר 2006) ואילך - אם הגיע

 לגיל 60 ועברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף

 לאמור בתוספת הראשונה•,״-,

 (2) פסקאות(3) ו ־(4) - יימחקו.

 תיקו! תקנה 38ב2 5. בתקנה 38ב2(ב) לתקנות העיקריות -

 (1) בהגדרה ״הכספים״, אחרי ״מיום פטירתו״ יבוא ״עד סוף החודש שבו נפטר,

 ומחצית הריבית מהיום הראשון שלאחר החודש שבו נפטר״-,

 דיני מדינת ישראל, מ0ח חדש 6, עמי 120.

 ק״ת התשכ״היעמ׳ 1302; התשס״ה, עמי 162 ועמי 562.

 602 קובץ התקנות 6380, א׳ בניסן התשס״ה, 10.4.2005



 (2) בהגדרה ״ריבית״, המלה ״מחצית״ - תימחק.

א) יבוא: תיקון תקנה 41ו  6. בתקנה 41ו לתקנות העייקריו־ת, אחרי תקנת משנה(

, ערכם של נכסי קופת גמל המבטיחה תשואה  ״(א1) על אף האמור בתקנת משגה(א)

 כמשמעותה בתקנה 38ב1 יחושב, בניכוי התחייבויותיה ליום האחרון של בל חודש,

א) בשינויים אלה:  ויחולו הוראות תקנת משנה(

 (1) הנכסים כאמור בפסקה(1) יחושבו לפי העלות המתואמת שלהם: הפחתת

 פרמיה וניכיון תיעשה בשיטת הקו הישר:

 (2) הנכסים כאמור בפסקה (4) יחושבו לפי עלות מתואמת של ההלוואה,

 בניכוי חובות אבודים.״

) לתקנות העיקריות, במקום ״בסוף כל חודש״ יבוא ״ביום העסקים תיקון תקנה 41ח ^ ב ) ח 4  7. בת^נה ו

 האחרון של כל חודש״.

 8. בתקנה ו4י לתקנות העיקריות, במקום ״ליום האחרון״ יבוא ״ליום העסקים האחרון״. •תיקון תקנה 41י

 9. בתקנה ו4יא לתקנות העיקריות, במקום ״5 ימי עסקים״ יבוא ״4 ימי עסקים״ ואחרי תיקון תקנה 41יא

 ״שהגיעה בקשתו לקופה״ יבוא ״ואולם אם חל מועד קבלת הכספים באחד משלושת ימי

 העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית הקופה לדחות את מועד התשלום ליום העסקים

 הרביעי באותו חודש״.

 10. אחרי תקנה 41יא לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה
 41יאו

 ״מועדי התשלום 41יא1. על אף האמור בתקנה 41יא, בקופת גמל המבטיחה תשואה

 לעמית המושך כמשמעותה בתקנה 38ב1, יקבל העמית את הכספים כאמור בתקנה ו4יא
 כספים מקופה עם י .

ת בתוך 3 ימי עסקים מתום החודש שבו הגיעה בקשתו לקופה.״ י ר ע ז ה מ ן ז ו ש  ת

 11. בתקנה 41יז(ד) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ואולם אם חל מועד ההעברה באחד תיקון תקנה ו4יז

 משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית הקופה לדחות את מועד ההעברה

 ליום העסקים הרביעי באותו חודש״.

 12. בתקנה 41ב(בץ1) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״או שהועברו לה לפי תקנה 41יך׳. תיקון תקנה 41כ

 13. בתקנה 41כח לתקנות העיקריות _ תיקון תקנה ז 4כח

 (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית״;

) יבוא: ה ) ה נ ש  (2) במקום תקנת מ

 ״(ה) קרן חדשה כללית רשאית לנכות דמי ניהול רק מתוך הנכסים המשוערכים

ל הקרן בשיעור שנתי שלא יעלה על 2%; ואולם לגבי עמית שהקרן ניכתה דמי  ש

 ניהול מהתשלומים שהועברו בשלו -

 (1) אם לא החל לקבל קצבה מהקרן לפני יום א׳ בטבת התשס״ו(1 בינואר

 2006) (בתקנה זו - יום השינוי) - דמי הניהול שרשאית הקרן לנכות מתוך

 נכסים העומדים כנגד התחייבויותיה לעמית שמקורן בתשלומים שנוכו

 מתוכם דמי ניהול - יהיו, בל עוד לא החל לקבל קצבה - בשיעור שנתי

 שלא יעלה על 0.5%, ומהמועד שהחל בו לקבל קצבה - בשיעור שנתי שלא

 יעלה על 2%;

 (2) אם החל לקבל קצבה מהקרן לפני יום השינוי -

 קובץ התקנות 6380, א׳ בניסן התשם״ה, 0.4.2003 ו 603



 (א) דמי הניהול שרשאית הקרן לנכות מתוך נכסים העומדים כנגד

 התחייבויותיה לעמית - יהיו בשיעור שנתי שלא יעלה על 0.5%;

 (ב) דמי הניהול שרשאית הקרן לנכות מתוך תשלומיה לעמית, לא

 יעלו על 2% מהם או סכום של 40 שקלים חדשים לחודש, לפי הנמוך

 מביניהם; הסכום האמור יהיה צמוד למדד החל במדד שפורסם

 לחודש נובמבר 1996 עד המדד הידוע במועד התשלום לעמית.״

 תיקון תקנה 41כט 14. בתקנה 41בט לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משגה (א), ברישה, המילים ״או מקרן חדשה מקיפה״ - יימחקו, ובמקום

 ״סיכוני החיים שבוטח בהם״ יבוא ״הכיסוי הביטוחי שבוטח בו״;

) - תימחק; ו , פסקה(  (2) בתקנה משנה(ב)

(ד) יבוא: ־ ) ו ג ה(  (3) במקום תקנות משנ

 ״(ג) במשיכת כספים בשל עמית־שכיר מקרן חדשה מקיפה, שלא בדרך של

 קצבה, יהיה הסכום שיתקבל בידי מושך הכספים, הסכום שנגרע לבקשת מושך

 הכספים מהיתרה שצבר בקרן בשל תקופת עבודתו של העמית השכיר אצל

 מעביד פלוני, בניכוי הסכום שהוא מכפלת כל אלה:

 (ו) החלק ה־12 של 0.25%;

 ן (2) מספר החודשים שחלפו מהחודש שהופקדו בו בשל העמית לראשונה
 כספים לקרן או לקרן חדשה מקיפה אחרת שכספי העמית הועברו ממנה

 לקרן לפי הוראות תקנה 33א, לפי המוקדם מביניהם, בשל משכורתו אצל

 אותו מעביד ועד החודש שנמשכו בו הכספים בפועל מהקרן:

 (3) הסכום שנגרע לבקשת המושך מהיתרה שצבר בקרן בשל תקופת

 העבודה אצל אותו מעביד.

 (גו) במשיכת כספים בשל עמית־עצמאי בקרן חדשה מקיפה, שלא בדרך

 של קצבה, יהיה הסכום שיתקבל בידי מושך הכספים, הסכום שנגרע לבקשתו

 מהיתרה שצבר בקרן בשל התקופה שהפקיד בה בקרן במעמד עצמאי, בניכוי

 הסכום שהוא מכפלת כל אלה:

 (ו) החלק ה־12 של 0.25%;

 (2) מספר החודשים שחלפו מהחודש שהופקדו בו בשל העמית לראשונה

 כספים לקרן או לקרן חדשה מקיפה אחרת שכספי העמית הועברו ממנה

 לקרן לפי הוראות תקנה 33א, לפי המוקדם מביניהם, במעמד עצמאי ועד

 לחודש שבו נמשכו הכספים בפועל מהקרן-,

 (3) הסכום שנגרע לבקשת המושך מהיתרה שצבר בקרן.

 (ד) במשיכת כספים מהיתרה הכספית הצבורה של עמית בקרן חדשה כללית

 שלא בדרך של קצבה יהיה הסכום שיתקבל בידי מושך הכספי״׳ זהה לסכום

 שייגרע לבקשתו מהקרן.

 (ה) על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו־(ד), אם קיימת לעמית־שכיר בקרן

 מקיפה או בקרן חדשה כללית זכאות בלא תנאי לענין משיכה ממרכיב הפיצויים

 בשל תקופת עבודה אצל מעביד פלוני, יהיה סכום המשיבה הנמוך מבין שני

 אלה(להלן - התשלום המזערי):
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 (ו) הגבוה מבין שני אלה:

 (א) סך כל התשלומים ששולמו למרכיב הפיצויים בשל תקופת

 העבו1ה האמורה, כשהם צמודים למדד:

 (ב) הסכום שהיה מתקבל בידי מושך הכספים אילו היה מושך את

) או(ד), לפי ג ה(  חלק הפיצויים, בשל תקופת עבודתו, לפי תקנת משנ

 הענין-,

 (2) הסכום שהיה מתקבל בידי מושך הכספים אילו משך את מלוא

 הכספים במרכיבי חשבון קופת הגמל, בשל תקופת עבודתו, לפי תקנת

, לפי הענין: היה הסכום לפי פסקה (1)(א) גבוה ממרכיב ד) )  משנה (ג) או

 הפיצויים שבםבום לפי פסקת משנה (ו)(ב), תנוכה ההשלמה לתשלום

 המזערי ממרכיב תגמולי המעביד וממרכיב תגמולי העובד, בהתאם לחלקם

 היחסי של התשלומים למרכיבים אלה.

 (0 בתקנה זו -

 ״זכאות בלא תנאי״ - זכאותו של העובד ליתרת מרכיבי חשבון קופת הגמל בלא

 הסכמת המעביד, למעט על פי סייג לזכאות, שאינה ניתנת לשינוי או לביטול

 על פי תנאי קופת הגמל ועל פי הסכם העבודה שהמציא המעביד לקופת

 הגמל בעת הצטרפות העמית אליה, והכל אם ניתנה ביום התשלום הראשון

 של המעביד לקופת הגמל, גם אם נקבע במועד האמור כי הזכאות תתגבש

 רק בתום לא יותר משלוש שנות עבודה אצל אותו מעביד-,

 ״סייג לזכאות״ - התניה בתקנון קופת הגמל לקצבה ובהסכם העבודה, שלפיה

 העובד לא יהיה זכאי לקבל את בל הכספים שבקופת הגמל, אם התקיימו בו

 התנאים המצדיקים פיטורים בלא פיצויים, בהתאם לסעיפים 16 או 17 לחוק

 פיצויי פיטורים.״

ת _ תיקון תקנה 49ה ו י ר ק , ע ת ה ו נ ק ת ה ל 4 ה 9 נ ק ת 1 . ב 5 

4 במרס 1996)״ יבוא )  (1) בהגדרה ״יום המעבר״, במקום ״יום י״ג בשבט התשנ״ו

 ״כהגדרתו בתקנון קופת הגמל״;

 (2) בהגדרה ״קופת גמל מרכזית לקצבה״, הםיפה המתחילה במילים ״ואשר

 אושרה לראשונה״ - תימחק.

) יבוא: תיקון תקנה 49י ב ) ה נ ש  16 . בתקנה 49י לתקנות העיקריות, אחרי תקנת מ

 ״(ג) קופת גמל מרכזית לקצבה תרשום את חשבון הבנק שלה כנאמנות בעבור

 העמית ובעבור העובדים הזכאים.״

 17 . בתקנה 50א לתקנות העיקריות תיקון תקנה 50א

 (1) ברישה, המילים ״ואולם רשאי התאגיד לנהל חשבונות משותפים ולהחזיק נכסים

 משותפים לקופות שאינן קופת גמל לקצבה, לתגמולים או לפיצויים״ - יימחקו:

 (2) בפסקה(1), במקום הםיפה המתחילה במילים ״ובקופות שאינן״ יבוא ״והחשבונות

 יירשמו כנאמנות בעבור העמיתים״.

ה תיקון תקנה 49ה ח י ט ב מ ק1 ה מ ת ג פ ן ט ק ע מ ל א ״ ו ב ״ י ל מ ת ג פ ו ק י ״ ר ח < א ת ו י ר ק י ע ) ה א ) ב 5  18 . בתקנה 3

 תשואה כמשמעותה בתקנה 38ב1״.
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 9 ו. בתוספת השישית לתקנות העיקריות, בחלק ג(2), בנוסחה לחישוב שיעור עמלות מתוך

 סכומי עסקאות על בסים שנתי, במקום

 תיקון התוספת
 השישית

x = l יבוא 

y n 

AT=1 י 3

 X 

ן מס׳ 2), ו ק ^ ל מ  20. בתקנה 6(ב) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות ג

, הסיפה המתחילה במילים ״שנקנו החל ביום״ - תימחק.  התשם״ד-2004ג

 21. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2, 7 עד 11 ו־19 ובאמור בתקנות משנה

, 30 ימים מיום פרסומן(להלן - יום התחילה). ה)  (ב) עד(

 (ב) תחילתה של תקנה 6 ביום ב״ג באדר ב׳ התשס״ה(3 באפריל 2005).

 (ג) תחילתה של תקנה 20 ביום ב״ו בםיון התשם״ה(3 ביולי 2005).

4 ביום א׳ בטבת התשם״ו(1 בינואר 2006). ־  (ד) תחילתן של תקנות 1 ו

 (ה) תחילתה של תקנה 3 ו ביום א׳ בטבת התשם״ו(1 בינואר 2006) והיא תחול על

 נכסי הקרן כפי שיהיו מהיום האמור ואילך.

 (ו) תקנה 19א(ג) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה ו לתקנות אלה, תחול על כספים

 שישולמו בשל שנת 2006 ואילך.

 (ז) תקנה ו4כט לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 14 לתקנות אלה, תחול לגבי

 כספים ששולמו בידי קרן למושך כספים ביום התחילה ואילך, אף אם נתבקשה משיכתם

 לפני יום התחילה.

) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה ו לתקנות ^ ג ל אף האמור בתקנה 19א(  22. (א) ע

 אלה, בשנות המם 2006 עד 2008 יוכפל הסכום האמור בתקנה האמורה בשיעורים האלה:

 (1) בשנת המס 2006 ב־85%:

 (2) בשנת המם 2007 ב־90%;

 (3) בשנת המם 2008 ב־95%.

 (ב) תקנה ו4כט(ה) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 14(3) לתקנות אלה, תחול גם

 על הסכמי עבודה שנחתמו לפני יום התחילה, אם התקיימו בהם התנאים המנויים בתקנה

 האמורה ואם המעביד והעובד שהוא עמית בקופת הגמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ביום

 התחילה, חתמו על הסכם עבודה חדש העומד בתנאי התקנה עד יום ל׳ בכסלו התשם״ו(31

 בדצמבר 2005).

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 שר האוצר

 כ״ג באדר ב׳ התשם״ה(3 באפריל 2005)

 (חמ 3-129)

 תיקון תקנות מס
 הכנסה(כללים

 לאישור ולניהול
 קופות גמל)

 (תיקון מם׳ 2),
 התשם״ד-2004

 תחילה ותחולה

 הוראת שעה
 ומעבר

 1 ק״ת התשס״ד, עמי 441.
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 צו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי)(תיקון), התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-1968', בהתייעצות עם השר

 לאיכות הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשיה המסחר והתעסוקה ושר הבריאות, אני

 מצווה לאמור:

2 - תיקון התוספת  1. בתוספת לצו רישוי עסקים(עסקים טעוני ויישוי), התשנ״ה-1995

 (ו) בפרט 4.2, בפרטי משנה א׳ ו־ב׳, בטור ג׳, בעמודה 2, יבוא "+׳/•

 (2) בפרט 10.11, בפרטי משנה א׳ ו־ב׳, בטור ג׳, בעמודה 2, יבוא ״+״.
ה ל י ח  2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. ת

 ה׳ באדר א׳ התשס״ה(14 בפברואר 2005)

ם נ י פ ־ ז ר פ י פ ו  >חמ 3-502) א

 שר הפגים

 י ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 204; התשנ״ט, עמי 70.
 1 ק״תהתשנ״ה, עמי 1217.

 הוראות שירותי הדת היהודיים(שכד של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל

 ראש מועצה דתית), התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב6) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-

, 2  1971', בהתאם לתקנה 5.ב. לתקנות שירותי הדת היהודיים(ניהול מועצות), התש״ל-1970

 ובהסכמת שר האוצר, אני קובע הוראות אלה:

 ו. שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל ראש מועצה דתית - המועסקים ברשות שכר ממונה

א וראש מועצה ו  מקומית שגודלה כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן, ושהיקף משרתם בה בפועל, באחוזים, ה

 כמפורט בטור ב׳ יהיה בסכומים במפורט בטור גי:

 טוראי טור ב׳ טור ג•

 מספר התושבים ברשות המקומית היקף משרה מרבי באחוזים שכר בשקלים חדשים

 עד 2,500 50 5,000

־ 2,501 עד 0,000ו 50 6,000  מ

־ 10,001 עד 50,000 70 9,500  מ

־ 50,001 עד 100,000 100 13,500  מ

־ 100,001 עד 250,000 100 15,000  מ

 250,001 ומעלה 100 18,000

 י״ט באדר ב׳ התשס׳יה(30 במרס 2005)

ן ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-244) א

 ראש הממשלה

 סייח התשל״א, עמי 130; התשם״ד, עמי 123; י״פ התשס״ד, עמי 1642.

 ק״ת התש״ל, עמי 1721; התשס״ה, עמי 406.
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 עו בתי המשפט(הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם)(תיקון),

 התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-י1984י, אני

 מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2א ו. בסעיף 2א(ג) לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), התש״ך-

 21960, בסופו יבוא ״למעט בעבירות ששופט תעבורה מוסמך לדון בהן לפי סעיף 25 לפקודת

״.  התעבורה5

 ד׳ באדר ב׳ התשם״ה(15 במרס 2005)

י נ ב י ל פ י  >חמ 3-544) צ

 שרת המשפטים

 ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
 ק״ת התש״ך, עמי 64»•, התשס״ד, עמי 274.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 73.

 עו פעוטות בסיכון(הזכות למעון יום)(החלת הזכאות למעון יום),

 התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק פעוטות בסיכון(הזכות למעון יום), התש״ם-2000',

 ובהתייעצות עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 החלת הזכאות 1. הזכאות למעון יום תחל משנת הלימודים התשם״ה ואילך ברשויות המקומיות וביישובים

 למ״יויים המפורטים להלן:

 אבו בםמ״ה חוף אשקלון מיתר

 אבו גוש יואב מרחבים

 אשדוד ירושלים עומר

 אשקלון הכפרים הבדווים הבלתי מוכרים בנגב קרית גת

 באר טוביה להבים קרית יערים

 בית שמש לכיש רמת הנגב

 ביתר עילית מבשרת ציון שדות נגב

 בני שמעון מודיעין עילית שפיר

 הערבה התיכונה מטה יהודה תמר

 הר אדר

 כ״ט באדר א׳ התשם״ה(10 במרס 2005)

ן ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-3299) א

 ראש הממשלה ושר הרווחה

 סייח התש״ס, עמי 248; התשם״ג, עמי 196.
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 תקנות חובת המכרזים(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית)(תיקון),

 התשם״ה-2005

( י1992להלן - החוק), - ב ״ נ ש ת  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 3א(א 1X3) לחוק חובת המכרזים, ה

 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

 ו. בתקנה 1 לתקנות חובת המכרזים(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ״ח- תיקון תקנה 1

 21998 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ההגדרה ״אזור קו העימות״ יבוא:

 ״״אזור קו העימות״ - אזור עדיפות לאומית בשטחי היישובים ואזורי התעשיה בצפון

 ובשדרות רבתי, המנויים בהחלטות ממשלה לענין העדפה במכרזים לפי סעיף

 3א(א1) לחוק, והודעות על כך פורסמו ברשומות.״

 2. תקנות אלה יחולו על מכרזים שפורסמו ביום פרסומן או לאחריו. תחולה

 ל׳ באדר א׳ התשם״ה(11 במרס 2005)

 (חמ2512-ג)

ז פ ו ל מ ו א ו ש ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 שר האוצר שר הביטחון

 י ם״ח התשנ״ב, עמי 114; התשנ״ג, עמי 108: התשנ״ה, עמי 46; התשס״א, עמי 392.

 י ק״ת התשנ״ח, עמי 1020; התשם״ד, עמי 199.

 תקנות ניירות ערך(קביעת תקופת רישום למסחר בבורסה בחו״ל)(תיקון),

 התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35יז לחוק ניירות ערך, התשב״ח-1968י, אני מתקין תקנות

 אלה:

 ו. בתקנה 2 לתקנות ניירות ערך(קביעת תקופת רישום למסחר בבורסה בחו״ל), התשם״א- תיקון תקנה 2

- 22000 

 (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״או בתוספת השלישית״;

 (2) אחרי ״בתוספת השניה״ יבוא ״או בתוספת השלישית״-,

 (3) במקום ״350״ יבוא ״150״.

 ה׳ באדר ב׳ התשם״ה(16 במרס 2005)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-3049) ב

 שר האוצר

 י ם״ח התשכ״ח, עמי 234; התשם״ה, עמי ד9ו.
 י ק״ת התשס״א, עמי 52.

 צו הסדרת מקומות רחצה(מעילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה)

 (תיקון), התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-1964', אני מצווה

 לאמור:

 ם״ח התשכ״ד, עמי 172.
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 ו. בסעיף 1 לצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה),

2 (להלן - הצו העיקרי), ההגדרה ״אופנוע ים״ - תימחק.  התשב״ו-1965

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי -

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) בבל תחנת הצלה גדולה יימצאו בשעות הרחצה שלושה מצילים לפחות

 ששניים מהם לפחות בדרגת מציל אחראי.״

 (2) סעיף קטן(או) - בטל.

 י״ט באדר ב׳ התשס״ה(30 במרס 2005)

ם נ י פ ־ ז ר פ י פ ו  (דומ3-122) א

 שר הפנים

 י ק״ת התשכ״ו, עמ• 463(2438); התשס״ד, עמי 720.

 תקנות החומרים המסוכנים(שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס״ה-2005

 בתוקף סמכות השר לאיכות הסביבה לפי סעיפים 10(3), 2 ו ו־ד 1 לחוק החומרים המסובנים,

, !  התשנ״ג-1993' (להלן - החוק), ולפי סעיפים ד ו־18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ״א-1961

 לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק,

,  ובתוקף סמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף ד לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956ג

, לאחר התייעצות עם  ולפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-41985

 הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956, ובאישור ועדת הפנים

5 וסעיף 2(ב) לחוק העונשין,  ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף ו2א(א) לחוק־יסוד: הכנסת

, אנו מתקינים תקנות אלה:  התשל״ז-7ד619

- ה ל  הגדרות 1. בתקנות א

 ״בית צמיחה״ - בית גידול או מבנה המיועד לגידול צמחים שקירותיו ותקרתו עשויים

 חומרים שאינם רשת-,

 ״דרגת רעילות״ - כמשמעותה בתקנה 5(א) לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של

7 (להלן - תקנות תכשירים כימיים);  תכשירים כימיים), התשנ״ה-1994

 ״לול״ - מיתקן המשמש לגידול עופות, לרבות מבנה לאידוי ביצים, מבנה עזר ומדגריה

 להדגרת ביצים:

 ״מבנה עזר״ - כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי־חיים(הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה,

 רביה וגידול של עופות), התשמ״א- 1981";

 ״מבנה״ - מבנה המאוכלס בבני אדם בעת שימוש בתכשיר, לרבות אוהל;

 ״מיתקן ריסוס״ - מיתקן לפיזור תכשירים:

 י סייח התשנ״ג, עמי 28.
 י ם״ח התשכ״א, עמי 58; התשנ״ז, עמי 136.

 י סייח התשט״ז, עמי 79.
 * ם״ח התשמ״ה, עמי 84; התשנ״ה, עמי 84.

 5 סייח התשי״ח, עמי 69; התשס״א, עמי 166.

 6 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.

 י ק״ת התשג״ה, עמי 257.
 י ק״ת התשמ״א, עמי 872; התשס״ב, עמי 388.

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 2
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 ״מפעיל״ - אחד מאלה:

 (1) המשתמש בתכשיר:

 (2) המזמין את ביצוע השימוש בתכשיר:

 (3) המשתמש או המזמין ביצוע שימוש בפורמלין בלול:

 ״פורמלין״ - חומר מקבוצת האלדהידים הנוזלים כאמור בתוספת השניה לחוק:

 ״שטח״ - שטח פתוח המיועד לשימוש בתכשיר והנמצא במרחק של עד מאה מטרים

 ממבנה:

 ״שימוש״ - יישום של תכשיר בכל דרך שהיא, ובכלל זה בדרך של פיזור, ריסוס או התזה:

 ״תווית״ - תווית אריזה של תכשיר כמשמעותה בתקנה 5 לתקנות תכשירים כימיים:

 ״תכשיר״ - כהגדרתו בתקנות תכשירים כימיים.

 2. (א) לא ישתמש אדם בתכשיר בשטח אלא בהתאם לכתוב בתווית ובתנאי שמהירות שימוש בתכשיר

ד בשטח ר ע י ש ב ת 5 קילומטרים לשעה: קטנה מהירות הרוח, יופסק השימוש ב  הרוח אינה קטנה מ־

 לקיום תנאי רוח מתאימים.

 (ב) אם לא צוין אחרת בתווית, השימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא 1 או 11, יבוצע

50 מטרים ממבנה, וכאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה - במרחק שלא  במרחק שלא יפחת מ־

 יפחת מ־100 מטרים.

 3. (א) לפני שימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא I או 0, יציב המפעיל שלטי אזהרה שילוט

 בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת.

 (ב) לפני שימוש בפורמלין בלול, יציב המפעיל שלט אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל

 ובמקום כאמור בתוספת.

 (ג) לא יוסר שלט אזהרה אלא בחלוף הזמן לכניסה מחדש(REENTRY), המצוין בתווית,

 ולגבי שימוש בפורמלין בלול - שלושה ימים לאחר השימוש.

 4. (א) שימוש בתכשיר בבית צמיחה יבוצע רק כאשר כל פתחי בית הצמיחה סגורים שימוש בתכשיר

 ותקרתו וקירותיו שלמים. בבית צמיחה

 (ב) שימוש בתכשיר בבית צמיחה שלא מתקיים בו האמור בתקנת משנה(א), יראו אותו

 כשימוש בתכשיר בשטח.

 5. שטיפת מיתקן ריסוס תיעשה בהתאם לתקנות המים(מניעת זיהום מים)(שטיפת מיתקני שטיפת מיתקן
ם ו ס י  ריסוס), התשנ״א- 991 וי. י

 6. (א) לא ישתמש אדם בפורמלין אלא בהתקיים אלה: שימוש בתכשיר
 מסוג פורמלין

 (1) יש בידו או בידי התאגיד שהוא עובד בעבורו או מטעמו היתר רעלים כמשמעותו

 בחוק;

 (2) הוא בדק לפני השימוש בפורמלין את תקינות מערכת אספקת המים ומערכת

 ההשקיה במקום השימוש.

 (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה(א), השימוש בפורמלין בתוך לול יבוצע

 רק בהתקיים בל אלה:

 (1) הלול נמצא במרחק של חמישים מטרים לפחות ממבנה-,

 (2) הלול אטום מפני פליטות פורמלין לסביבה:

 (3) כמות הפורמלין לשימוש אינה עולה על מאה ליטרים לדונם של לול;

 (4) השימוש בפורמלין יהיה בתוך הלול בלבד, ולא בשטחי המעטפת שמחוץ ללול-,

 ק״ת התשנ״א, עמי 470; התשנ״ד, עמי 1268.
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 (5) בלול שאיגו מבגה לאידוי ביצים, יבוצע השימוש בפורמלין על ידי שגי מפעילים

 לפחות.

 7. העובר על הוראה מהוראות תקגות אלה, דיגו - מאסר שישה חודשים או קגס כאמור

 בסעיף 61(אץ1) לחוק העוגשין, התשל׳׳ז-1977.

 8. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בעגין שימוש בתכשירים ולא לגרוע מהן.

 9. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

 תוספת
(ב»  (תקנה 3(א) ו־

 1. שלט אזהרה יהיה בצורה ובנוסח כלהלן:

 עונשין

 שמירת דינים

 תחילה

 םכנה
 רעל מסובן לבני אדם ולבעלי חיים

 !שם התכשיר]

 [מועד השימוש בתכשיר]

 2. שלט אזהרה בשטח יהיה כאמור בפרט ו, בגודל של x 50 30 סנטימטרים לפחות, עשוי

 חומר עמיד למים ורוח, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המילה ׳סכנה• הן בגודל

 של 8 סנטימטרים לפחות, והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של מטר אחד לפחות מעל

 פני הקרקע: שלטי האזהרה יוצבו בשטח במרחק שלא יעלה על מאה מטרים אחד מהשני.

 3. שלט אזהרה בלול ובבית צמיחה, יהיה כאמור בפרט 1, בגודל x 20 30 סנטימטרים לפחות,

 עשוי חומר עמיד למים ורוח, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המילה ״סכנה״ הן

 בגודל של 4 סנטימטרים לפחות והוא יוצג במקום הנראה לעין.

 ח׳ באדר א׳ התשס״ה(17 בפברואר 2005)

 (חמ 2702 - 3)

ן ו ח מ ם ש ו ל  ש

 השר לאיכות הסביבה

ץ ״ ל כ א ר ש  י

 של החקלאות ופיתוח הכפר
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 כללי שמאי מקרקעין(הברה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ),

 התש0״ה-2005

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 7(אץו) לחוק שמאי מקרקעין, התשס״א-2001', קובעת מועצת

 שמאי המקרקעין כללים אלה:

 1. המועצה תכיר בתואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ כתואר שווה ערך הכרה בתואר
י אקדמי מחוץ  לתואר מוכר אם קבע הגוף להערכת תארים אקדמיים שבמשרד החינוך התרבות והספורט כ

 התואר שקול לתואר אקדמי ישראלי. לארץ כשווה ערך
 י 1 לתואר מוכר

 י״א באדר ב׳ התשם״ה(22 במרס 2005)
ץ י נ פ ה ש נ  (חמ3488-ג) ט

 יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

 סייח התשס״א, עמ׳ 456.

 אבדזה על עיריית דימונה(תיקון), התש0״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריותי, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה

 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, בחלק הגושים, במקום ״39064 - תיקון התוספת ־  1. בתוספת לאכרזה על עיריית דימונה, התש״ל-1969

 בשלמותו״ יבוא ״39064 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה״.

 י״ג באדר א׳ התשם״ה(21 בפברואר 2005)

ם נ י פ ־ ז ר פ י פ ו  (חמ 3-1926) א

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 * ק״ת התש״ל, עמ׳ 19; התשס״ה, עמי 167.

 אבדזת באד שבע(שינוי תחום העידיה)(תיקון), התשם״ה-2005

, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה ,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות

 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 ו. תחום עיריית באר שבע, כמפורט בסעיף 1 לאכרזת באר שבע (שינוי תחום העיריה), שינוי תחום

. עיריית באר שבע א ו ב ר 1 ו מ א  התשל״ז-1977/ ישונה ובמקום הפירוט ה

 ״גושים 38016-38001, 38021-38018, 38051-38023, 38059-38053, 38059/1, 38062, 38064,

,38099/2 ,38098 ,38696 ,38094-38088 ,38085 ,38084 ,38082-38078 ,38076-38068 ,38066 

,38144-38141 ,38139-38137 ,38135-38127 ,38125-38121 ,38119-38110 ,38108-38100 

,38246 ,38200-38195 ,38193 ,38191-38189 ,38187-38184 ,38182 ,38180-38157 ,38146 

,38362-38347 ,39329-38319 ,38317-38303 ,38301 ,38264-38261 ,38255-38250 ,38247 

 38392-38374,'38405-38396 - בשלמותם;

 39729 - חלקות 6-4, 8, 10, 11 וחלק מחלקות 3-1, 7, 9 במםומן במפת תחום עיריית

 באר שבע הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ב

 באדר א׳ התשם״ה(21 בפברואר 2005) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,

להלן - המפה);  במשרד הממונה על מחוז.הדרום, באר שבע ובמשרד עיריית באר שבע(

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 2519; התש״ס, עמי 370.

 קובץ התקנות 6380, א׳ בניסן התשם״ה, 10.4.2005 613



 100215/1 - חלקות 65-15,10-8,6,5,2 וחלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

 100216 - חלק מגוש(רקע לא מוסדר) במםומן במפה;

 100216/1 - חלק מחלקות 2,1 כמםומן במפה!

 100216/2 - בשלמותו-,

 100216/4 - חלק מחלקה 1 במסומן במפה;

 100216/5 - בשלמותו:

 100220 - חלק מגוש(רקע לא מוסדר) במםומן במפה;

 100220/1 - חלק מחלקה 1 במסומן במפה-,

 100220/2 - בשלמותו;

 100221 - חלק מגוש(רקע לא מוסדר) במםומן במפה;

 100221/1 - בשלמותו-,

 100221/2 - חלק מחלקה 1 במסומן במפה:

 100228/1 - חלקות 17,15,10-7;

 100269/4 - חלק מחלקה 1 במםומן במפה;

 100400 - חלקות 4,3.״

 י״ב באדר א׳ התשם״ה(21 בפברואר 2005)

ם נ י פ ־ ז ר פ י פ ו  >חמ3-1926) א

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות(ב)(תיקון התוספת הראשונה, עומד),

 התשם״ה-2005

2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור: ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו

, בפרט (עב) בהגדרה ג  תיקון פרט(עב) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-1953

 בתוספת הראשונה ״מפה״, אחרי המילים ״ביום ט׳ בשבט התש״ם(16 בינואר 2000)״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט

 הערוך בקנה מידה של 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום י״ב באדר א׳ התשם״ה (21

 בפברואר 2005)״.

 י״ב באדר א׳ התשס״ה(21 בפברואר 2005)

י נס פ ־ ז ר פ י פ ו  (חמ 3-701) א

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 י ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשל״ד, עמי 1312; התש״ם, עמי 368.

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(שער הנגב)(תיקון),

 התשס״ה-2005

2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור: ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו

, בפרט  תיקון פרט >מח) ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958

 בתוספת הראשונה (מח) בהגדרה ״מפה״, אחרי ״והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ט בטבת התשמ״ט(27 בדצמבר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 ־ ק״ת התשמ״ט, עמי 565.
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 1988)״ יבוא ״ובפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 החתום ביד שר הפנים ביום

 י״ב באדר א׳ התשם״ה(21 בפברואר 2005)״.

 י״ב באדר א׳ התשס״ה(21 בפברואר 2005)

ס נ י פ ־ ז ר פ י פ ו  (חמ 3-1926) א

 שר הפנים

 אכרזת העיריות(עיריית שדרות)(תיקון), התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות; ולאחר עיון בתסקיר ועדת החקירה בהתאם

 להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

ת פ ס ו ת : החלפת ה א ו ב ת י פ ם ו ת , במקום ה ־  1. באברזת העיריות(עיריית שדרות), התשנ״ו-1996

 ״תוספת

 (סעיף 1)

 האזור שתושביו יהיו עיריית שדרות בולל גושים וחלקות כלהלן:

 גוש 598 - חלק מחלקות 25, 27, 28, 30, 31, 51 כמסומן במפת תחום שדרות הערובה בקנה

 מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ב באדר א׳ התשס״ה(21 בפברואר 2005)

 ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום,

 באר שבע, ובמשרד עיריית שדרות:

 גוש 599 - חלקה 4 וחלק מחלקות ו עד 3 כמםומן במפה,

 גוש 600 - חלקות 15,10 עד 21 וחלק מחלקות 13,8 במםומן במפה-,

 גוש 1128 - חלקות 30,27,26,19,18 וחלק מחלקות 21,17,16, 28 כמסומן במפה:

 גוש 1870 - חלק מחלקות 38,19 כמםומן במפה:

 גוש 1879 - חלק מחלקות 10 עד 20,12 כמסומן במפה:

 גושים 1880 עד 1882, 1884 - בשלמותם:

 גוש 1885 - חלקות 62,59,57,55,53 עד 118,116,113,112,105 וחלק מחלקות 109,17 כמסומן

 במפה:

 גוש 1886 - חלקות 5,3,2 עד 38,37,30,16,8, 42,41;

 גוש 1888 - חלקות 103,100,99,65 עד 109 וחלק מחלקות 101,73,70,64,61,52,21,18 במסומן

 במפה׳,

 גוש 1889 - חלקות 58,56, 75,71,67,64,60, 79, 87,83, 122 עד 124 וחלק מחלקות 66,63, 69,

 73, 77, 81, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 125 עד 129,127 כמסומן במפה:

 גושים 1895 עד 1900 - בשלמותם:

 גוש 2327 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה:

ת ישראל, נוסת חדש 8, עמ׳ 197. נ י מדי נ  י די
 י ק״ת התשני׳ו, עמי 710.
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ד ו 33,1 כמםומן במפה; ת 9,6,5 ע ו ק ל ח ת 7, 29,8 וחלק מ ו ק ל  גוש 2328 - ח

״ ד 2487 - בשלמותם. ד 2484,2482 ע ם 2479,2389,2388 ע י ש ו  ג

ר 2005) א ו ר ב פ 2 ב 1 ) ה ״ ם ש ת ר א׳ ה ד א  י״ב ב

ם ג י פ ־ ז ר פ י פ ו  >חמ3-1926) א

 שר הפנים
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