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עמוד
תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או כעד מסחר ביהלומימ(,
התשנ״ג1992-
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צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים !:בורסה(,
התשנ״ג1992-

71

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחיר מרבי בעד בחינות(,
התשנ״ג1993-

72

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקלט טלוויזיה ,שלם דחוק ומכשיר להקלםה ולחקרנה
של סרסי וידאו()תיקון( ,החשנ״ג1992-

74

אכרזת הפיקוח מל מצרכים ושירותים)שירות החזקת מקל» מלוויזיה()תיקון( ,התשו.״ג75 . . . 1992-
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותיו! )שירות החזקה()תיקון( ,התשג״ג1992-

75

צו התכנון והבניה)שפרעם( ,התשנ״ג1992-

76

תיקוני טעויות

תקנות מס הכנסה )גיבוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד
מסחר ביהלומים( ,החשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  164ו־ 243לפקודת מס הכנסה' ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה -

הגדרות

.1

ניכוי מס
מתשלומים בעד
עיבוד יהלומים

)א( משלם המשלם למקבל תשלומים בעד עיבוד יהלומים ,ינכה מתשלומים אלה מס
.2
בשיעור .20%

״עיבוד יהלומים״ ,״מסחר ביהלומים״ ,״תשלומים״ ,״תשלומים בעד עיבוד יהלומים״,
״תשלומים בעד מסחר ביהלומים״ ,״משלם״ ו״מקבל״  -כמשמעותם בצו מס הכנסה
)קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים ובעד מסחר ביהלומים כהכנסה( ,התשנ״ג-
.1992

)ב( מקבל שהוכיח ,להנחת דעתו של פקיד השומה ,כי מהתשלומים שהוא מקבל בעד
עיבוד יהלומים הוא משלם למקבלים אחרים תשלומים בעד עיבוד יהלומים ,ומסר עליהם דוי׳ח
כנדרש לפי תקנות אלה ,יאשר לו פקיד השומה בכתב ,כי המס שינוכה מהתשלומים האמורים
שהוא מקבל ,יהא ,על אף האמור בתקנת משנה )א( ,בשיעורים אלה:
) (1אם שילם תשלומים בעד עיבוד יהלומים למקבל אחד לפחות ולא יותר מאשר
לארבעה מקבלים !15% -
)(2

אם שילם תשלומים בעד עיבוד יהלומים לחמישה מקבלים או יותר .10% -

משלם המשלם תשלומים בעד מסחר ביהלומים ,ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור .20%

ניכוי מס
מתשלומים בעד
מסחד ביהלומים

.3

שיעור הניכוי
כשהפנקםים אינם
קבילים

לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה ,כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים
.4
והגיש את כל הדו״חות שחוייב בהם בהתאם להוראות הפקודה ,ואין בידו אישור בכתב מפקיד
השומה ,כי ניהל פנקסים קבילים ,והגיש את הדו״חות האמורים ,ינוכה מתשלומים אלה מס
בשיעור של  10%נוספים על השיעורים שנקבעו בתקנות  2וי.3

ניכוי משווה
כסף

)א( היה התשלום האמור בתקנות  2או  3כולו או חלקו בשווה כסף ,יקבע המשלם לצורך
.5
הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
)ב( פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה)א( ,והמשלם
ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.

תיאום ניכוי
המס

פקיד השומה רשאי להורות למשלם ,בכתב ,כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן ,אם היה
.6
סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המט לפי השיעורים האמורים.

תשלום והגשת
דו״ח לפקיד
השומה

משלם יגיש לפקיד השומה עד היום הי 15בכל חודש דין וחשבון בטופס  0852שיכלול
.7
פרטים על מקבלי התשלום ,על התשלומים בעד עיבוד יהלומים והתשלומים בעד מסחר ביהלומים
ששילם בחודש הקודם ,ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם ,וישלם לו באותו
מועד את סך כל המס שניכה.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
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)א( משלם ינהל ,לגבי כל מקבל ,כרמים תשלומים בעד עיבוד יהלומים ,או כרמים
.8
תשלומים בעד מסחר ביהלומים ,לפי הענין ,בטופס  0851ויגישו לפקי
פרטי; בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס  ,0856לא יאוחר מיום  31במרס של כל שנה ,לגבי
התשלומים בעד עיבוד יהלומים והתשלומים בעד מסחר ביהלומים ששילם בשנת המס הקודמת,
ד

ה ש ו מ ה ׳

כ

ש

ה

ן

א
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ס

ן

כ

ם

כ

ל

ל

רישום ומסירת
דו״חות

ולגבי המם שנוכה מתשלומים אלה.
)ב( משלם העורך את חישובי התשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים
ואת ־ניכויים מהם באמצעות מיכון ,רשאי להגיש לפקיד השומה את הדו״חות האמורים בתקנת
משנה )א( ,כפי שיקבע הנציב.
משלם ששילם למקבל תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים ,יתן למקבל,
.9
לא יאוחר מיום  20במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת ,אישור בטופס  0857על התשלומים
ששילם ועל המס שניכה מתשלומים אלה.
 .10האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד
עיבור יהלומים ותשלומים בעד מסחר ביהלומים שקיבל.

.11
.12

אישור

חובת המקבל

טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב.

טפסים

תקנות מס הכנסה )ניכוי במקור מתשלומים בעד עיבוד יהלומים( ,התשל״ט- 1979-

ביטול

2

בטלית.
ר בחשון התשנ״ג ) 2בנובמבר (1992
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

)חמ (3-4611

ק׳ ת התשל׳׳ט ,עמי  1433התשמ״ט ,עמ׳ .220

צו מ ס ה מ ס ה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר
ביהלומים כהכנסה( ,התשנ'׳ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה
הכם5ים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

1

)להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת

הגדרות

כצו זה -

״יהלומים״  -לרבות אבנים יקרות אחרות:
״עי:1וד יהלומים״  -לרבות ביקוע ,ניסור ,חיתוך' ,ליטוש ,הכנת אופן או חריטתו ,וכל עבודה
אחרת המתבצעת ביהלומים ,ולמעט שיבוצם בחומר אחר!
״מסחר ביהלומים״  -לרבות תיווך ביהלומים ,שיגור יהלומים ,קניית יהלומים וכל פעולה אחרת
וזנעשית ביהלומים במסגרת עיסוק בהם:
״תשלומים״  -תשלומים ששולמו בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין בתשלום חדיפעמי ובין בשיעורים ,בין בכסף ובין בשווה כסף ,לרבות החזר
;זוצאות ולרבות מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו. 1975-
2

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
כ ״ח התשל׳׳ו ,עמ׳ .52
2
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״תשלומים בעד עיבוד יהלומים״  -תשלומים למקבל מאת משלם בעד עיבוד יהלומים:
״תשלומים בעד מסחר ביהלומים״  -תשלומים למקבל ,בעד מסחר ביהלומים ,מאת משלם יחיד
שמחזור עסקו באחת משנות המס הנקובות בתוספת ,עלה על הקבוע לצדה:
״מקבל״  -אדם המעבד יהלומים או סוחר בהם.
״משלם״  -אדם שעסקו או חלק מעסקו עיבוד יהלומים או מסחר בהם.
קביעת תשלומים
בעד עיבוד
יהלומים ובעד
מסחר בהם
כהכנסה
ביטול

תשלומים בעד עיבוד יהלומים ותשלומים בעד מסחר ביהלומים יהיו הכנסה לענין סעיף
.2
 164לפקודה.

.3

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים כהכנסה( ,התשל״ט - 1979-בטל.
3

תוספת
)סעיף (1
שנת המס

המחזור
בשקלים חדשים

1988

5,700,000

1989

7,000,000

1990

7,000,000

ו׳ בחשון התשנ״ג ) 2בנובמבר (1992
זברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

)חמ (3-468

ק״ת התשל׳׳ט ,עמ׳ .1435

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותיבז)הוראת שעה()מחיר מדבי בעד בחינות(
התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
פרשנות

.1

בצו זה

-

״בחינה״  -בחינת בגרות ,לרבות בחינה פנימית ,בחינת גמר ,בחינת מעקב ,בחינה בעל פה
ועבודת גמר במוסדות חינוך על־יסודיים ,וכן בחינות הנערכות בידי משרד החינוך והתרבות
לתלמידי בתי הספר לטכנאים ולהנדסאים:
״הרשמה מאוחרת״  -הרשמה לבחינה המתקיימת במועד פלוני בידי משרד החינוך והתרבות
אחרי המועד האחרון שנקבע לענין זה בפרסום מטעם משרד החינוך והתרבות.
מחירים מרביים
ל ב ח ע ו ת

מחיר מרבי בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן ,והניתנים בידי משרד החינוך
.2
והתרבות כשירות הקשור בהשתתפות בבחינות בגרות ,יהיה:

ס׳׳ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
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נשקלים חדשים

)א( לנבחן במסגרת בית ספר על יסודי )נבחן פנימי( -
)(1

בחינה ב כ ת ב  -ל כ ל יחידה

21.60

)(2

בחינה בעל פה  -לכל יחידה

21.60

)(3

בחינת מעקב  -לכל יחידה

••2.1060

)(4

בחמה פנימית

21.60

)(5

בחינתגמר

43,20

) (6עבודת גמר)שנתית( או תזיס)אמנות(-לכל יחידה
)(7

ערר על בחינה או עבודה  -לכל יחידה

21.60
21.60

) (8העתק מאומת של תעודת בגרות או של אישור על
תוצאות בחינות כשהמקור נמצא בידי הפונה:
)א(  4-1עותקים
)ב(  8 - 5ע ו ת ק י ם

24.00
48.00

) (9כפל של תעודת בגרות/גמר כשאין בידי הפונה תעודה מקורית

65.00

) (10הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב  -שלב א  -לכל יחידה

43.20

) (11הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב  -שלב ב  -לכל יחידה

64.80

)ב( לנבחן חיצוני )אקסטרני( -
) (1פתיחת תיק נבחן

85.70

)(2

בחינה בכתב  -לכל יחידה

)(3

בחינת גמר

43;20

)(4

בחינה בעל פה

21.60

)(5

בחינה מיוחדת בעל פה

107.20

)(6

בחינה בחוץ לארץ

263.20

) (7עבודת גמר)שנתית( או תזיס באמנות  -לכל יחידה
)(9

ערר על בחינה או עבודה  -לכל יחידה

2! .60

21.60
21.60

) (10הזמנת שוברים

57.00

) (11בקשה להחלפת מקצוע

57.00

) (12העתק מאומת של תעודת בגרות או של אישור על
תוצאות בחינות כשהמקור נמצא בידי הפונה:
)א(  4-1עותקים
)ב(  8 - 5ע ו ת ק י ם

24.00
48.00

) (13בקשה לקבלת ריכוז ציונים למי שכבר קיבל ריכוז ציונים אחי

25.70

) (14כפל של תעודת בגרות כשאין בידי הפונה תעודה מקורית

65.00

) (15הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב  -שלב א  -לכל יחידה

43.20

) (16הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב  -שלב ב  -לכל יחידה

64.80
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בשקלים חדשים

)ג( לנבחן במסגרת בית ספר לטכנאים ולהנדסאים -
)(1

ביטול

בחינה בכתב)לכל שעת בחינה(

21.60

) (2פרוייקט

64.80

) (3כפל תעודת דיפלומה כשאין בידי הפונה מקור

65.00

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()מחיר מרבי בעד בחינות()מס׳ ,(2
.3
התשנ״ב - 1992-בטל.
2

ה׳ בחשון התשנ״ג ) 1בנובמבר .(1992
)חמ (3-1978

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

שולמית אלוני
שרת החינוך והתרבות

ק״ת התשנ״ב ,עמי .1013

צו הפיקוח על מצרכים ושירותיה)מקלט טלוויזיה ,שלט רחוק ומכשיר להקלטה
ולהקמה של סרטי וידיאו()תיקון( ,התשג״ג1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי׳׳ח, 1957-
וסעיף  2לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל׳׳ט , 1979-אני מצווה לאמור:
1

2

שינוי שם

בראש צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מקלט טלוויזיה ,שלט רחוק ומכשיר להקלטה
.1
ולהקרנה של סרטי וידאו( ,התשל״ב) 1972-להלן  -הצו( ,יבוא ״צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )שירותי החזקה למקלטים( ,התשל״ב1972-״ ,וסעיף  21לצו  -יימחק.

תיקון סעיף 1

בסעיף  1לצו ,בהגדרת ״שירותי החזקה״ ו״מקלט״ ,במקום ״כמשמעותם באכרזת הפיקוח
.2
על מצרכים ושירותים )שירות החזקת מקלט טלוויזיה( ,התשל״א1971-״ יבוא ״כמשמעותם
באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירות החזקה למקלטים( ,התשל׳׳א1971-״.

החלפת סעיף 16

.3

3

במקום סעיף  16לצו יבוא:

״שירות החזקה

י"

יקי

ח י י ו ף

 .16ניתנה תעודת אחריות לגבי מקלט ,יסופקו חלקי חילוף כאמור בסעיף 14
וייעשו לגביו שירותי החזקה כאמור בסעיף )15א( במשך שנים עשר חדשים

ללא רומוו״ה
במשן־ תקופת
ה א ח ר י י ת

לפחות מיום מתן תעודת האחריות)להלן  -תקופת האחריות( ללא תמורה מעבר
לתמורה ששולמה בעד המקלט.״

תיקון התוספת
הראשונה

בסעיף )2ב( בתוספת הראשונה לצו ,במקום ״וכן בעד הובלת הטלוויזיה למעבדה וממנה״,
.4
יבוא ״וכן בעד הובלת מקלט טלוויזיה ,שגודלו עולה על  12אינטש ,למעבדה וממנה״.

תיקון התוספת
השניה

בסעיף )7ב( בתוספת השניה לצו ,במקום ״ולהובלת המקלט למעבדה וממנה״ ,יבוא
.5
״ולהובלת מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על  12אינטש למעבדה וממנה״.

1
2
3
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ס״ח התשי״ח ,עמי .24
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ׳ .625
ק״ת התשל״ב ,עמ׳  ;662התשמ״ט ,עמ׳ .501
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תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו ,ותחולתו לגבי מקלטי טלוויזיה ,מכשירים
.6
להקלטה ולהקרנה של קלטות וידאו ,מכשירי טלסקסט ושלטי־רחוק שנמכרו לאחר מועד תחילתו.

תחילה ותחולה

ז׳ בחשון התשנ׳׳ג ) 3בנובמבר (1992
מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

<חמ (3-1614

א כ ח ת המיקוח על מצרכים ושירותים)שידות החזקת מקלט טלוויזיה()תיקון(,
התשנ״ג992-ז
כתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח , 1957-אני מצוה
כדלקמן:
1

בראש אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירות החזקת מקלט טלוויזיה(,
.1
התשל״א) 1971-להלן  -האכרזה( ,יבוא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים)שירות החזקת
מקלנים( ,התשל״א1971-״ ,וסעיף  3בה  -יימחק.

שינוי שם

2

.2

תיקון סעיף 1

בסעיף  1לאכרזה ,במקום הגדרת ״מקלט״ יבוא:
״״מקלט״  -כל אחד מאלה :מקלט טלוויזיה ,מכשיר להקלטה ולהקרנה של קלטות וידאו,
מכשיר טלטקסט ושלט רחוק להפעלת אותם מכשירים.״

ז׳ בחשון התשנ״ג ) 3בנובמבר (1992
מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

)חמ (3-1614

סייח התשי׳׳ח ,עמ׳ .24
ק״ ת התשל״א ,ע8׳  ¡508התשמ״ד ,עמ׳ .1083

אכוזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שידות החזקה()תיקון( ,התשג״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח 1957-י ,אני מכריז
לאמור:

.1

בתוספת לאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירות החזקה( ,התש״ל , 1969-בסופה
2

יבוא:
״סדינים חשמליים

מחשבים אישיים

מייבשי כביסה

מפזרי חום

מגהצים

מצננים

מסרטות וידאו

פלטות חשמליות לחימום מזון״.

מאווררים
ז׳ ר.חשון התשנ״ג ) 3בנובמבר (1992
)חמ (3-477

1
2

נו״ח התשי׳׳ח ,עמי .24
ק״ת התש״ל ,עמי  ¡283התשמ״ט ,עמ׳  ¡702התש״ן ,עמ׳ .1225

קובץ התקנות  ,5481כ״ג נחשון התשנ״ג19.11.1992 ,

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

תיקון התוספת

צו התכנון והבניה )שפרעם( ,התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-ולאחר התייעצות עם
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון• ועירית שפרעם,
אני מכריז לאמור:
1

קביעת מרחב
תכנון מקומי

השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון מקומי
.1
שפרעם )להלן  -מרחב התכנון המקומי(.

גבולות מרחב
התכנון המקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
.2
 1:10.000והחתום בידי ביום כ״ה באלול התשנ׳יב ) 23בספטמבר  (1992והם כוללים את תחום
עירית שפרעם .

הפקדת ע/יתקימ
של התשריט

עותקים של התשריט האמור בסעיף  2מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הועדה
.3
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שפרעם ,וכל
המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הוראת מעבר

דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
.4
המקומי ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

2

ביטול

.5

צו התכנון והבניה )שפרעם( ,התשמ״ג - 1982-בסל.

תחילה

.6

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

3

כ״ה באלול התשנ׳יב ) 23בספטמבר (1992
אריה דרעי
שר הפנים

)חמ (3-1113
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .308
2

י

ק״ת התשנ׳׳ב ,עמ׳ .507
ק׳׳ת התשמ״ג• ,עמ׳ .59

תיקוני טעויות
בהודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות לנסיעות ,לנופש ותיירות פנים ומשרדים
לתיור( ,התשנ״ב ,1992-שפורסמה בקובץ תקנות  ,5472התשנ״ב ,עמ׳  - 1537בסעיף  (3)1במקום
״ 472שקלים חדשים״ צריך להיות ״ 422שקלים חדשים״.
)חמ (3-332

בהודעת מס שבח מקרקעין) ,מס רכישה( ,התשנ״ג992-נ ,שפורסמה בקובץ התקנות ,5477
התשנ׳׳ג ,עמ׳  ,32בסעיף )1ב() ,(1במקום ״בא ״ 113,050שקלים חדשים׳״׳ צריך להיות ״בא ״113,070
שקלים חדשים״״.
)חמ (3-232

בתקנה  1לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )הדרי דין()תיקון( ,התשנ״ב ,1992-שפורסמו בקובץ
התקנות  ,5450התשנ״ב ,עמוד  ,1158במקום המלים :״במקום ״ 7ימים מיום מתן פסק הדין״״ צריך
להיות :״במקום ״הוא  7ימים מיום מתן פסק הדין׳״׳.
)חמ (3-811
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