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תקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט( )תיקון(, התשע"א-2011 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	17)14(	ו–243	לפקודת	מס	הכנסה1,	ובאישור		ועדת	הכספים	 	
של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	2	לתקנות	מס	הכנסה	)ניכויים	מהכנסת	בעלי	זכויות	נפט(,	התשט"ז-21956	)להלן	 �1
-	התקנות	העיקריות(	-	

	לפני	ההגדרה	"נכס	נפט"	יבוא	"בתקנות	אלה"; )1(	

	ההגדרות	"הכנסה	ברוטו"	ו"הכנסה	נטו"	-	יימחקו; )2(	

	במקום	ההגדרה		"הוצאות	חיפוש	ופיתוח"	יבוא:	 )3(	

מקצתו,	 או	 כולו	 נפט,	 נכס	 בחיפוש	 ההוצאות	שהוצאו	 כל	 	- חיפוש"	 ""הוצאות	
וכיוצא	 גאוכימיים	 גאופיזיים,	 גאולוגיים,	 וניסויים	 לבדיקות	 הוצאות	 לרבות	
רווחי	 מיסוי	 בחוק	 כהגדרתה	 בתקופת	החיפוש	 ובלבד	שהוצאו	 והכל	 באלה,	
נפט,	למעט	ציוד	או	מכונה	שהם	נכס	בר	ניכוי	כהגדרתו	בסעיף	17	לחוק	האמור	

ולמעט	מקרקעין;

"חוק	מיסוי	רווחי	נפט"	-	חוק	מיסוי	רווחי	נפט,	התשע"א-32011"�	 	

	תקנה		3	לתקנות	העיקריות-	בטלה� �2

	בתקנה	4	לתקנות	העיקריות	-	 �3

בתקנת	משנה	)א(,	המילה	"ופיתוח"	-	תימחק,	ובמקום	"כהוצאות	הון"	יבוא	"כנכס	 	)1(
בר	ניכוי	לפי	חוק	מיסוי	רווחי	נפט";		

בתקנת	משנה	)ב(,	המילה	"ולפיתוח"	-	תימחק� 	)2(

	בתקנה	8	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"ממנהל	ענייני	הנפט"	יבוא"	והמנהל," �4

תחילתן	של	תקנות	אלה	ב–1	בחודש	שלאחר	יום	תחילתו	של	חוק	מיסוי	רווחי	נפט	 	)א(	 �5
)להלן	-	יום	התחילה(	והן	יחולו	לגבי	הכנסתו	החייבת	של	בעל	טובת	הנאה	שהופקה	ביום	

התחילה	ואילך	או	לגבי	הוצאות	שהוצאו	במועד	זה	ואילך,	לפי	העניין�	

	על	אף	האמור	לעיל,	תחולתה	של	תקנה	4,	תהא	רק	לגבי	מאגרים	שהחלו	בהפקה	 )ב(
	- מסחרית"	 "הפקה	 זה,	 לעניין	 	;)2014 בינואר	 	1( התשע"ד	 בטבת	 כ"ט	 יום	 לאחר	 מסחרית	

כמשמעו	בחוק	מיסוי	רווחי	נפט�

ח'	בניסן	התשע"א	)12	באפריל	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-4009(

שר	האוצר 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120� 	1
ק"ת	התשט"ז,	עמ'	1097;	התשל"ז,	עמ'	188� 	2

ס"ח	התשע"א,	עמ'	806� 	3

תיקון	תקנה	2

ביטול	תקנה	3

תיקון	תקנה	4

תיקון	תקנה	8

תחילה	ותחולה
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צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לחוק	נכסי	תרבות	)הגבלת	סמכות	שיפוט(,	התשס"ז-12007,	 	
)להלן	 הסכמים	 שנחתמו	 ולאחר	 והספורט2,	 התרבות	 שרת	 ועם	 החוץ	 שר	 עם	 בהתייעצות	
-	המשאיל(,	 )להלן	 בבודפשט	 	Szepmuveszeti מוזאון	 לבין	 ישראל	 מוזאון	 בין	 ההסכם(	 	-
להשאלת	נכסי	תרבות	)להלן	-	הנכסים(	להצגה	בתערוכה	המתקיימת	במוזאון	ישראל	החל	

ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(,	אני	מצווה	לאמור:

	כל	עוד	הנכסים	נמצאים	בישראל	מכוח	הסכם,	יחולו	פסקאות	)1(	ו–)2(	בסעיף	3	לחוק,	 �1
ולפיכך	-	

	לא	תהא	לבית	משפט	בישראל	סמכות	שיפוט	בתביעות	שעניינן	זכות	בעלות	או	 )1(
חזקה	בנכסים	או	זכות	אחרת		הנוגדת	את	זכותו	של	המשאיל	בנכסים;

	לא	ייתן	בית	משפט	בישראל	כל	החלטה	שיש	בה	כדי	למנוע	את	השבת	הנכסים	 )2(
למשאיל	בתום	תקופת	ההשאלה	על	פי	ההסכם�

	תוקפו	של	צו	זה	למשך	התקופה	שבה	נמצאים	הנכסים	בישראל	מכוח	ההסכם� �2

ב'	בניסן	התשע"א	)6	באפריל	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-3795(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשס"ז,	עמ'	137� 	1
י"פ	התשס"ט,	עמ'	4280� 	2

צו להגנה על עדים )שינוי גובה הסכום של עסקת שכירות של מקרקעין(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4)ב()3(	לחוק	להגנה	על	עדים,	התשס"ט-12008	)להלן	-	החוק(,	 	
ובהסכמת	השר	לביטחון	הפנים,	אני	מצווה	לאמור:

גובה	הסכום	של	עסקת	שכירות	במקרקעין	כאמור	בסעיף	4)ב()3(	לחוק,	ישונה	ל–240,000	 	�1
שקלים	חדשים�

ח'	בניסן	התשע"א	)12	בניסן	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-4187(

שר	האוצר 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ט,	עמ'	98� 1

תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	59)ב(	ו–)ג(	ו–61	לפקודת	הרופאים	]נוסח	חדש[,	התשל"ז-	 	
11976,	באישור	שר	הבריאות,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

שעה(,	 )הוראת	 חריגות(	 פעולות	 לביצוע	 )כשירויות	 הרופאים	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
התשס"ח-22008,	במקום	"בתקופה	של	שלוש	שנים"	יבוא	"בתקופה	של	ארבע	שנים"�

הגבלת סמכות 
שיפוט

תוקף

שינוי גובה סכום 
עסקת שכירות 

במקרקעין

תיקון תקנה 1

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	30,	עמ'	594� 1

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	838;	התש"ע,	עמ'	941� 2
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	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ח	בניסן	התשע"א	)22	באפריל	2011(� �2

א'	בניסן	התשע"א	)5	באפריל	2011(
ו גמז 	 ני ו ר 	 	 )חמ	3-1800(

המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות 	 	

        

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשע"א-2011
	בהתאם	לתקנה	5)ב(	לתקנות	מניעת	זיהום	הים	)הטלת	פסולת(,	התשמ"ד-11984	)להלן	 	

-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

החל	 	,2010 בדצמבר	 שפורסם	 המדד	 לעומת	 	2011 במרס	 שפורסם	 המדד	 עליית	 עקב	 	�1
2011(,	השתנה	סכום	האגרה	להגשת	בקשה	 )1	באפריל	 ב'	התשע"א	 כ"ו	באדר	 ביום	

להיתר	או	חידושו	שבתקנה	5)א(	והוא	1,179	שקלים	חדשים�

כ"א	באדר	ב'	התשע"א	)27	במרס	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-1715(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

__________
	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2120;	התשע"א,	עמ'531� 1

תחילה

עדכון	אגרות




