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,
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תקנות מס שבח מקרקעץ )מס רכישה()תיקון( ,ה ת ש מ ״ ג 1 9 8 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו־ 115לחוק מם שבח מקרקעין ,התשכ״ג—, !963
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
נ

תיקון תקנה ׳1

בתקנה  1לתקנות מם שבח מקרקעין )מס רכישה( ,התשל״ה—) 1974להלן —
.1
התקנות העיקריות( ,אחרי הגדרת ״בן משפחה של חייל שנספה במערכה״ יבוא:
2

״״בנין״'— בנין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד ,למעט בנין המהווה
בידי הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה; ״
תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  2לתקנות העיקריות —
) (1במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1במכירת זכות במקרקעין שהם בנין ,למעט בנין ,או חלק ממנו ,שהוא
דירת מגורים — ; 3.5%״
) (2במקום פסקה ))(2א( יבוא:
״))(2א(
מגורים —

במכירת זכות במקרקעין ב מ י ן או בחלק ממנו ,שהוא דירת

) (1על חלק השווי שאינו עולה על  550,000שקלים — ;0.5%
) (2על חלק השווי העולה על  550,000שקלים ואינו עולה על
 1,350,000שקלים — ; 3.5%
) (3על חלק השווי העולה על  1,350,000שקלים — .4.5%״
) (3בפסקה ) ,(3במקום ״4*%״ יבוא ״5%״.
תיקון תקנות —
ביטול פעורים

בתקנות  3עד 19 ,18 ,17 ,14א 26 ,24 ,ו־ 28לתקנות העיקריות ,במקום ״פטור״
.4
או ״פטור ממס רכישה״ יבוא ״היזב במס רכישה בשיעור של 0.5%״ ,והתקנות ייקראו
בשינויים הדקדוקיים המתחייבים ובלבד שלענין תקנות ) 11ב( ו־)12ג( ,אם נתקיים
האמור בםיפה של אותן תקנות ,יוחזר מם הרכישה העולה על השיעור של .0.5%
;

תיקון תקנה 16

.5

בתקנה ) 16ב( לתקנות העיקריות —
) (1בפסקה ) ,(2במקום ״שאינו עולה על  200,000שקלים —  200שקלים״ יבוא
״שאינו עולה על  420,000שקלים — 0.5%״ ;
) (2בפסקה ) ,'(3במקום ״העולה על  200,000שקלים — 4.5%״ יבוא ״העולה על
 420,000שקלים — 5%״.

תיקון תקנה 19

ביטול תקנה 25
תחולה

בתקנה  19לתקנות העיקריות ,ברישה ,במקום ״מכירת״ יבוא ״את סכום המס
.6
העולה על השיעור של  0.5%במכירת״.
.7

תקנה  25לתקנות העיקריות — בטלה.

) .8א( תחולתן של תקנות אלה ,פרט לאמור בתקנת משנה )ב( ,לגבי מכירת זכות
במקרקעין שנעשתה ביום כ״ד בתמוז התשמ״ב ) 15ביולי  (1982או לאחריו ,ובלבד שלגבי
ו ס״ה התשכ״ג ,עמ׳  ¡156התשמ״ב ,עמי .266
 2ק״ת התשל״ה ,עמי  .140י
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קובץ התקנות  ,4398י״ג באלול התשמ״ב1.9.1982 ,

מכירות כאמור שגעשו בתקופה ,שמן היום האמור ועד יומ י״ב באלול התשמ״ב )31
באוגוסט  (1982יופחת שיעור המס ב־ ,0.5%פרט לשיעור המס שבתקנות ) (2)2א()(1
ו־)16ב() (2לתקנות העיקריות כפי שתוקנו בתקנות אלה — שיופחת ב־.0.4%
י ) ב ( תחולתה של תקנה  ,2לגבי מכירת זכות במקרקעין שהם בנין המהווה בידי
הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה ,שנעשתה ביום י״׳ג באלול התשמ״ב ) 1בספטמבר
 (1982או לאחריו.
י״א באלול התשמ״ב ) 30באוגוסט (1982
)וזמ (3—232

יורם א ר ידור
שר האוצר

צו מס הבולים על מסמכים ) ת ו ס פ ו ת א׳ ובי( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ ב ! 9 8 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו־ 4לחוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ״א—1961
׳)להלן — החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי חוק־יסוד :משק המדינה  ,אני
מצווה לאמור:
1

2

בסעיף  9לתוספת א׳ לחוק ,בסוף סעיף קטן)א( ,אחרי המלים ״בסכום קצוב בלבד״
.1
יבוא ״אך לרבות מסמך הפטור ממס לפי סעיף )2כא( לתוספת ,ב׳ לחוק״.
.2

בסעיף  2לתוספת ב׳ לחוק ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)כא( הסכם כמשמעותו בסעיף  2לתוספת א׳ המתייחס כולו או חלקו׳

תיקון סעיף 9
לתוספת א׳
תיקון סעיף 2
לתוספת ב׳

למכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שחוק מס שבח מקרקעין,
התשכ״ג— , 1963חל עליהם ,לגבי אותו חלק מערך הנשוא המתייחס למקר
3

קעין.״
.3

תחילתו של צו זה ביום י״ג באלול התשמ״ב) 1בספטמבר .(1982

י״א באלול התשמ״ב ) 30באוגוסט (1982
)חמ (3—1107

תחילה,

יורם א ר ידו ר
שר האוצר

 1ם״ח התשכ״א ,עמי .64
 2ט״ת התשל״ה ,עמי .206
 3ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;156התשמ״יב ,עמי .266

ת ק נ ו ת הנמלים )תיקון מ ס ׳  ,(3ה ת ש מ ״ ב 1 9 8 2 -
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים )20ב( ו־)21ב( לחוק רשות הנמלים ,התשכ״א—
 1961י ,וסעיף  60לפקודת הגמלים ]נוסח הדש[ ,התשל״א— , 1971ובאישור הממשלה,
י
.
אני׳ מתקין תקנות אלה:
2

בתקנה )189א( לתקנות הנמלים ,התשל׳א—) 1971להלן — התקנות העיקריות(,
.1
בהגדרת ״יום שינוי״ ,אחרי פיסקה )) (2ג( יבוא:

תיקוןתקנה!89,

 1ס׳״ח התשכ״א ,עמ׳ .145
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמי .443
 3ק״ת התשל״א ,עמי  ;306התשמ״ב ,עמי .1159

קובץ התקנות  ,4398י״ג באלול התשמ״ב1.9.)982 ,
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״)ד( אגרות נוסעים וחפציהם לפי סימן י״ד בסרק שבעה עשר!
)ה( אגרות לשירותים המפורטים בסעיף  20לחלק ד׳ בתוספת החמישית.״
תיקון תקנה 240

תיקון תקנה 242

בתקנה  240לתקנות העיקריות ,בהגדרת ״ימי פטור״ ,בפסקה ) ,(3במקום ״עשרה״
.2
יבוא ״שנים עשר״.

.3

בתקנה )242ב( לתקנות העיקריות ,במקום פסקאות ) (1ו־) (2יבוא:
האגרה בשקליס למכולה
מכולת יבוא שארכה

מכולת יצוא שארכה

״) (1למכולה הכוללת טובין —

ער 20
רגל

מעל 20
רגל

מעל 20
דגל

עד 20
רגל

בארבעת השבועות
הראשונים

3.50

5.30

4.10

6.20

בשבוע החמישי ואילך

7.00

10.60

8.30

12.50

0.60

0.90

0.60

0.90״

) (2למכולה ריקה

ט״ז באב התשמ״ב ) 5באוגוסט (1982

חיים ק ורפו
שר התחבורה

תקנות הנכים )טיפול רפואי()תיקון( ,ה ת ש מ ״ ג 1982 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט—
] 1959נוסח משולב[  /אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 14ב

.1

במקום תקנה 14ב לתקנות הנכים )טיפול רפואי( ,התשי״ד—• , 1954יבוא:

״תשלום התג»יי
?  ,מ ע ב י ד

2

14ב) .א( אם הוכח שמעביד ממשיך לשלם שכר עבודה לנכה מובטל
הזכאי לתגמולים בעד טיפול רפואי לפי תקנה  ,14יהיה קצין התגמולים
רשאי להורות על החזרה למעביד של השכר ששולם לנכה עד לגובה
סכום התגמולים המגיעים לנכה בעד טיפול רפואי ,ללא ניכוי התשלומים
שהמעביד חייב להמשיך לשלם בעד הנכה מכוח חוק או הסכם.
)ב( קצין התגמולים יהיה רשאי להורות על החזרת השכר למעביד
בעד פרק זמן רצוף שהוא עד שנים עשר חדשים.״

כ׳ באב התשמ״ב ) 9באוגוסט (1982
)חמ ׳(3—772

אריאל שרון
שר הבטחון

 1ס״ח התשי״ט ,עמי .276
 2ק״ת התשי״ד ,עמ׳  ;500ק״ת התשל׳׳ח ,עמי .456
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תקנות השבת אבידה )תיקון( ,ה ת ש מ ״ ב 1 9 8 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4ג( ו־ 11לחוק השבת אבירה ,התשל״ג— 1973י,
ובהתייעצות עם שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  10לתקנות השבת אבירה ,התשל״ג— , 1973לאחר ״נמסרה למשטרה
.1
אבידה״ יבוא ״למעט אבידה שהיא בעל־חיים״.
2

כ״א באבהתשמ״ב ) 10באוגוסט (1982
י ~
) ח מ

51

תיקון תקנה 10

יוסף בורג
שר הפנים

(3

 1ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .172
 2ק״ת התשל״ג ,עינן׳  ;1839התשמ״יא ,עמי .1586

צ ו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים והודעה
ע ל העלאת מחירים( )תיקון מס׳  ,(8ה ת ש מ ״ ב 1 9 8 2 -
בתוקף סמכותי,לפי סעיף 16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 1957י ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על .מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים
.1
.
והודעה על העלאת מחירים( ,התש״ם—) 1980להלן — הצו( ,בחלק הראשון
״עמילן תירס מייצור מקומי — 11.08,9900״; ״גלוקוזה מייצור מקומי; דקסטרוזה מייצור
מקומי — 17.03״ — יימחקו.
2

׳

.2

ה מ צ ר  3י ם

בתוספת השניה לצו ,לפני ״טבלאות שוקולד ממולא —  "18.06.9900יבוא:
״עמילן תירס מייצור מקומי —
גלוקוזה מייצור מקומי;
דקסטרוזה מייצור מקומי —

כ״א באב התשמ״ב ) 10באוגוסט (1982
)חמ (3—14

11.08.9900

תיקון התוספת
י׳יאשינה

תיקון התוספת
השניה

17.03״
ג ד ע ו ן פת
שר התעשיה והמסחר

 1ס״יח התשי״ח ,עמי  ,24עמי  ;34התשמ״ב ,עמ׳ .92
 2ק״ת התש״ם ,עמ׳  ;1933התשמ״ב ,עמי .1237

הודעת המועצה לייצור ושיווק ש ל ירקות )שינוי התוספת( ,ה ת ש מ ״ ב 1 9 8 2 -
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  48לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט-
 1959י )להלן — החוק( ,ולאחר התייעצות במועצה אנו מודיעים לאמור:
.1

בתוספת לחוק ,במקום פרט  19יבוא:
״ .19כרפס )סלרי( שיורש
19א .כרפס סלרי עלים.״

שינוי התוספת

י״ ב באב התשמ״ב ) 1באוגוסט (1982
שמחה אדליד
שר החקלאות

ג ד ע ו ן פת
שר התעשיה והמסחר

 1ס״וו התשי״ט ,עמי  ;222התשכ׳׳ב ,עמי  ;31התשל״יו ,עמי  ;129התשל״ט ,עמי  ;5י״פ התשל״ג ,עמי .38

קובץ התקנות  ,4398י״ג באלול התשמ״ב1.9.1982 ,
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הודעת הרוקחים )תכשירים רפואיים()מס׳  ,(2ה ת ש מ ״ ג  9 8 2 -ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 16ד() (3לתקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים(,
התשל״ה— 1977י)להלן — התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
תיקון סכומים

עקב עליית המדד יהא מיום י׳יג באלול התשמי׳ב ) 1בספטמבר  (1982נוסחן של
.1
התוספות השניה והשלישית לתקנות העיקריות כך:
״תוספת שניה
)תקנה ) 16א((
א.

בדיקת איכות התכשיר הרפואי לצורך הרישום - -

קיי

מייצור מקומי

2967

מיבוא

4453

ב .בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי לצורך חידוש
רישומו בפנקס
ג.

בש

תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו
בפנקס בתוקף

1651
98

ד .בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו
בפנקס בתוקף

892

ה ' .תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי
או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי

67

ו.

בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי
או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי

ם

593

תוספת שלישית
)תקנה ) 16ג((
א .רישום תכשיר רפואי בפנקס )למעט רישום של תכשיר על ידי
מוסד רפואי או לצרכי יצוא(
ב.

חידוש רישומו של תכשיר לצורך רישום בפנקס )למעט רישום
של תכשיר על ידי מוסד רפואי או לצרכי יצוא(

330

ג .שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן

165

^

ד .העתק אישור שינוי שם של תכשיר של יצרן

34

V

ה.

העתק תעודות רישום או חידוש רישום

ה׳ באלול התשמ״ב ) 24באוגוסט (1982
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• 1ק״ת התשל״ה ,עמ׳  ;100התשמ״ב ,עמ׳ .813 ,532 ,353
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הודעת הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )תמרוקים( )מס׳ נ (  ,התשמ״ב—1932
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3ה() (4לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(,
התשלי׳ג—) 1973להלן — הצו( ,אני מודיע לאמור:
1

נוסה סעיף )3א( עד )ג( לצו יהיה מיום י״ ג באלול התשמ״ב ) 1בספטמבר (1982
.1
כלהלן:
״)א( •בעד רשיון תמרוקים כללי או חידושו תשולם אגרה של  4,110שקלים.
)ב( בעד רשיון לתמרוק פלוני או חידושו תשולם אגרה .של  759שקלים.
)ג( בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני ,בין לצורך הוצאת רשיון לתמרוק פלוני
ובין לצורך חידושו ,תשולם אגרה של  1,216שקלים ,אם התמרוק הוא בעל גוון
אחד ,ואגרה של  190שקלים לכל גוון נוסף.״
ברוך מ ו ד ן

ה׳ באלול התשמ״ב ) 24באוגוסט (1982

י־־־
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המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1ק״ת התשל״ג ,עמי  ¡882התעימ״ב ,עמי .927 ,633

הודעת רישוי עסקים )הדגרת מזיקים()מסי  ,(2התשמ״ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א)ג( לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(,
התשל״ה—), 1975להלן — התקנות( ,ועקב העליה במדד אני מודיע לאמור:
1

.1

החל ביום י״ג באלול התשמ״ב ) 1בספטמבר — (1982
) (1נוסח תקנה )29ב( לתקנות יהיה:
״)ב( בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך  161שקלים.״;
) , (2נוסח תקנה  31לתקנות יהיה כלהלן:
 .31בעד כל היתר תשולם אגרה בסך  161שקלים לכל שנת תקפו.״

״אגרת היתר

ה׳ באלול התשמ״ב ) 24באוגוסט (1982
<״» (3-1550

ברוך מ וד ן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

י

 1ק״ת התשל״ה ,עמי  ;1184התש״ם ,עמי  ;115התשמ״יב ,עמ׳ .843 ,597

i

הודעת הפיקוח על מצרצימ ושירותים )תכשירים להדברת מזיקים לאדם(
)מס׳  ,(2התשמ״ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ב() (3לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים
להדברת מזיקים לאדם( ,התשכ״ב—) 1962להלן — הצו( ,אני מודיע לאמור:
1

.1

נוסח סעיף )8א( לצו יהיה מיום י״ג באלול התשמ״ב ) 1בספטמבר  (1982כדלקמן:

 1ק״ת התשכ״ב• ,עמי  ;1097התשמ״ב ,עימ׳ .927 ,696
קובץ התקנות  ,4398י״ג באלול התשמ״ב1.9.1982 ,

״)א( בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור
הנקוב לצידו בטור ב׳:
טור ב׳
האגרה בשקליס

טור א'

) (1תכשיר המצריך בדיקה של הומר פעיל אחד
) (2תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד,
לכל חומר פעיל נוסף
ה׳ באלול התשמ״ב ) 24באוגוסט (1982
~
< ח מ י52

(3

1336
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הודעת ההסגר )אגרות חיסוגימ ותעודות()מס׳  ,(2ה ת ש מ ״ ג 1 9 8 2 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ד() (3לתקנות ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות(,
התשל״ז—) 1977להלן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

העלאת אגרות

נוסה תקנה )2א( לתקנות יהיה מיום י״ג באלול התשמ״ב ) 1בספטמבר (1982
.1
כלהלן:
״)א( בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית תשולם אגרה כלהלן:
בשקלים

) (1בעד הרכבת חיסון
) (2בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית

3-1039

ה׳ באלול התשמ׳׳ב ) 24באוגוסט (1982
« ( m

170
154״
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 1ק״ת התשל״ז ,ע»׳  ¡706התשמ״ב ,עמ׳ .923 ,718

תיקון טעות
בתקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה( )תיקון( ,התשמ״ב— ,1982שפורסמו
בקובץ התקנות  ,4378התשמ״ב ,בעמוד  ,1278בתקנה — 6
) (1בכותרת השוליים ,במקום ״24א״ צ״ל ״24ב״;
) (2בסימון התקנה החדשה ,במקום ״24א״ צ״ל ״24ב״.
י׳ באב התשמ״ב ) 30ביולי (1982
)המ (3—941
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