רשומות

קדב^ן התקנות
כ״ח בםבת התשנ״ג

5496

 21בינואר 1993

עמוד
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תקנות מס הכנסה)שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות()תיקון( ,התשנ׳׳ג1993-
326
צו מס הכנסה)מניעת מסי כפל()הונגריה( ,התשנ״ג1993-
326
תקנות מס שבח מקרקעין)מס רכישה()תיקון( ,התשנ״ג1993-
327
תקנות הנמלים)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ג1993-
327
צו התעבורה)שינוי התוספת השישית( ,התשנ״ג1993-
327
תקנות רישוי עסקים)תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל()תיקון( ,התשנ״ג1993-
צו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז)תל אביב(()תיקון( ,התשנ״ג328 1993-
328
צו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה עובדה()תיקון( ,התשנ״ג1993-
328
כללי המועצה לענף הלול)ייצור ושיווק()הטלת היטלים על תוצרת הלול( ,התשנ״ג1993-
331
הודעת שירות התעסוקה)אגרת בחינות מקצוע( ,התשנ״ג1993-
331
הודעת מם הבולים על מסמכים)תיאום סכומים( ,התשנ״ג1993-
332
הודעת מס בולים)סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים( ,התשנ״ג1993-
332
החלטת מימון מפלגות)הארכת מועדים( ,התשנ״ג1993-

תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הבגסה בעד עבודה במשמרות( )תיקון(,
התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת מס הכנסהי ,לאחר התייעצות עם ש ר התעשיה
והמסחר ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,ולעניו משמרת שניה ושלישית ,לאחד התייעצות
עם ש ר העבודה והרווחה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

בתקנה  3לתקנות מס הכנסה )שיעור המס על ההכנסה בעד עבודה במשמרות(,
.1
התשמ״ז , 1986-במקום ״יום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 31בדצמבר (1991״ יבוא ״יום י״ז בטבת
התשנ״ד ) 31בדצמבר (1993״.
2

י״א בטבת התשנ״ג ) 4בינואר (1993
« מ «-1408

אברהם )בייגה( שוחט
ש ר האוצר

י דמי מדינת ישראל ,נוסח וזדש  ,6עמ׳ .120
ק״ת התשמ״ז ,עמי .98
2

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל()הונגריה( ,התשג״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 196א( לפקודת מס הכנסה  ,אני מודיע ומצווה לאמור:
1

מתן תוקף
ל ה  0כ ם

מן המועיל הוא שינתן תוקף להסכם שנעשה ביום  14במאי  1991עם ממשלת הונגריה
.1
בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה )להלן  -ההסכם( :להסכם
תוקף בישראל החל בשנת המס המתחילה ביום ח׳ בטבת התשנ״ג ) 1בינואר .(1993
י״א בטבת התשנ״ג ) 12בינואר (1993
<חמ (3-1431

1

אברהם )בייגה( שוחט
ש ר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש מס׳  ,6עמ׳ .120

תקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה( )תיקון( ,התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו־ 115לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג ,'1963-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 13

בתקנה )13ד( לתקנות מס שבח מקרקעין)מם רכישה( ,התשל״ה , 1974-במקום ״ה׳ בטבת
.1
התשנ״ב ) 31בדצמבר (1992״ יבוא ״ו׳ בטבת התשנ״ג ) 31בדצמבר (1993״.
2

י״ט בטבת התשנ״ג ) 12בינואר (1993
<חמ (3-232

אברהם )בייגה( שוחט
ש ר האוצר

סייח התשכ״ג ,עמ׳ .405
ק״ת התשל״ה ,עמ׳  ;140התשנ״ב ,עמ׳ .634
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קובץ התקנות  ,5496כ׳׳ח בטבת התשנ״ג21.1.1993 ,

תקנות הנמלים )תיקון מס׳  ,(2התשנ״ג993-ו
ובתוקף סמכויותי לפי סעיף  38לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,ה ת ש ל ״ א  -נ ד ^ י  ,ולפי סעיפים
)20ב( ו־)21ב( לחוק רשות הנמלים והרכבות ,התשנ״א , 1961-על פי הצעת רשות הנמלים
והרמנות ,באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנות הנמלים ,התשל״א , 1971-בתוספת החמישית ,בחלק ג׳ סעיף  ,17בפרק א/
.1
בסעיף  ,1במקום ״ 2.0אחוזים״ יבוא ״ 1.5אחוזים״.
3

י״ט נ:טבת התשנ״ג ) 12בינואר (1993
)חמ 0-137

תיקון התוספת
החמישית

ישראל קיסר
שר התחבורה

י ס״ח התשכ״א ,עמי  :145התשמ״ח ,עמי .156
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ׳ .443
ק״ח התשל״א ,עמי  ¡306התשמ״ס ,עמי  !1028התשנ״ב ,עמי  550ועמי  !167התשנ״ג ,עמ׳ .289
2

3

צו התעבורה )שינוי התוספת השישית( ,התשנ״ג־1993
בתוקף סמכותי לפי סעיף  83לפקודת התעבורה )להלן  -הפקודה( ,ובהסכמת שר המשטרה,
אני מצווה לאמור:
,

.1

בתוספת השישית לפקודה  ,בסעיף ד ,בפרט  ,6בסופו יבוא ״וכן שמו״.
2

י׳ בטנת התשנ״ג ) 3בינואר (1993
<חמ (3-83

תיקון התוספת
השישית .

ישראל קיסר
שר התחבורה

אני מסכים.
משה שחל
שר המשטרה
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ׳  !173ס״ח התשנ׳׳א ,עמ׳ .12
ק״ת תתשנ״א ,עמי .938

תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל()תיקון(,
התשנ״ג993-ו
במוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק רישוי עסקים ,ד.תשכ״ח , 196&-אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה  27לתקנות רישוי עסקים)תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל( ,התשמ״ג, 1983-
.1
בתקנת משנה )ב( ,בסופה יבוא ״ואולם ,רשאי המנהל ,בנסיבות מיוחדות ובתנאים שהוא יקבע,
לאשר ו:י המינדף יחובר למיתקן המונע פליטת ריחות ואדים לסביבה.״.
2

כ׳ בטבת התשנ״ג ) 13בינואר (1993
)חמ (3-78

1
2

תיקון תקנה 27

חיים רמון
שר הבריאות

ם״ח הוזשכ״ח ,עמ׳ .204
ק״ת וזתשמ״ג ,עמ׳  !1949התשמ״ט ,עמי .83

קובץ התק:ות  ,5496כ״ח בטבת התשנ״ג21.1.1993 ,
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צו דשות שזרות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דביהוז )תליאביב((
)תיקון( ,התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז ,'1977-לאחר
שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,באישור ש ר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
תיקון מעיף 3

בסעיף  3לצו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דביהוז)תל־אביב((,
.1
התש״ן , 1989-במקום ״שלוש שנים״ יבוא ״שלוש שנים וחצי״.
2

י״ד בטבת התשנ״ג ) 7בינואר (1993
נתאשר.
)חמ  9 7״ « -

ק
י ר
ש ר התחבורה
ש

א

ל

י ם ר

יצחק רבין
ש ר הבטחון
סייח התשל״ז ,עמי  !182התשמ״ח ,עמ׳ .73
ק״ת התש׳׳ן ,עמ׳  ¡89התשנ״א ,עמ׳  479ועמי  ¡1075התשנ׳׳ב ,עמ׳  659ועמי .1115

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( )תיקון(,
התשג״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז ,'1977-לאחר
שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,באישור ש ר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
תיקון סעיף 3

בסעיף  3לצו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( ,התש״ן, 1989-
.1
במקום ״שלוש שנים״ יבוא ״שלוש שנים וחצי״.
2

י״ד בטבת התשנ״ג ) 7בינואר (1993
נתא .
)חמ (3-1797

ישיאל קיםי
ש ר התחבורה

ש ר

יצחק רבין
שר הבטחון
ם״וו התשל׳יז ,עמי  ¡182התשמ״ח ,עמי .73
ק״ת התש״ן ,עמי  ¡88התשנ״א ,עמ׳  480ועמ׳  ¡1076התשנ״ב ,עמ׳  659ועמ׳ .1116

כללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )הטלת היטלים על תוצרת הלול(,
התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  70 ,50 ,3ו־)73ב( לחוק המועצה לענף הלול)ייצור ושיווק(,
התשכ״ד1963-י )להלן  -החוק( ,ובאישור ש ר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב,
התשמ״ה~ , 1985קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
2

הגדרות

.1

בכללים אלה -

״עופות״  -תרנגולים ,אווזים ,ברוחים ,ברברים ,מולרדים ותרנגולי הודו ,מכל גזע ,מין וגיל:
1
2

328

ס׳׳ח התשכ״ד ,עמ׳  ¡12התשל׳׳ה ,עמ׳  ¡74התשמ״א ,עמי .178
ס״ח התשמ״ה ,עמ׳  ¡60התשנ״ב ,עמ׳ .40
קובץ התקנות  ,5496כ״ח בטבת התשנ״ג21.1.1993 ,

״ביצי מאכל״  -ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה!
״גזעיים קלים״  -אפרוחים ,תרנגולים וביצים מגזע לגהור! /גזע ניו המפשייר או גזע רד וביצי
דנירה שהטילו תרנגולות מגזע לגהורן ,גזע ניו המפשייר ,גזע רד או שהטילו תרנגולות מכל
הצלבה שבין גזע לגהורן ,גזע ניו המפשייר או גזע רד:
״גזע •ם כבדים״  -אפרוחים ,תרנגולים וביצים שאינם מגזעים קלים:
״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק:
״המכס״  -אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר:
״קילוגרם״  -לפי משקל חי:
״מטילות״  -תרנגולות שגילן מעל חמישה חודשים:
״פטנ^ם״  -תרנגולים ותרנגולות שגילם אינו עולה על חמישה חודשים.
.2

מוטל בזה היטל שישולם בידי כל מגדל של תוצרת לול בשיעורים המפורטים להלן:
)(1

היטלים

 0.43אגורות לכל ביצת מאכל המגיעה לשיווק:

 9.14אגורות לכל קילוגרם של פטמים המגיע לשיווק ,למעט לייצוא שלגביו נמסר
)(2
למועצה רשימון ייצוא של המכס:
) 1.2 (3אגורות לכל קילוגרם של פטמים שיוצא לחוץ לארץ ושלגביו נמסר למועצה
רשימון יצוא של המכס:
)(4

 0.5אגורות לכל קילוגרם של ברווזים ,ברברים ומטילות המגיע לשיווק:

)(5

 6.9אגורות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק:

) 1.2 (6אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך
אחרת ,למעט לייצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון ייצוא של המכס ,ולמעט ביצי דגירה
של ברווזים ושל תרנגולי הודו:
) 0.12 (7אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
ושלגבי הייצוא נמסר למועצה רשימון ייצוא של המכס ,ולמעט ביצי דגירה של ברווזים
ושל תרנגולי הודו:
 1.76אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך
)(8
אחרת ,למעט לייצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון ייצוא של המכס ,ולמעט ביצי דגירה
של ברווזים ושל תרנגולי הודו:
) 0.12 (9אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
ושלגבי הייצוא נמסר למועצה רשימון ייצוא של המכס ,ולמעט ביצי דגירה של ברווזים
ושל תרנגולי הודו:
 3.71אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שהוכנסה למדגרה או ששווקה
)(10
בדרך אחרת ,למעט לייצוא שלגביו נמסר למועצה רשיםון ייצוא של המכס:
 0.36אגודות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
)(11
ושלגבי הייצוא נמסר למועצה רשימון ייצוא של המכס:
)(12
לארץ!

 4%ממחיר פו״ב ליבואן בחוץ לארץ ,לכל קילוגרם של כבד אווזים שיוצא לחוץ

קובץ וזתקנות  ,5496כ״ח בטבת התשנ״ג21.1.1993 ,
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)(13
לארץ!

 0.5%ממחיר פו״ב ליבואן בחוץ לארץ ,לכל קילוגרם של כבד מולרד שיוצא לחוץ

 5.4אגורות לכל אפרוח מגזע כבד של תרנגולות הנמסרים על ידי המדגרה ,למעט
)(14
לייצוא ,אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא ,ולמעט אפרוחים שסיפק קבלן
מורשה לאזור יהודה ,השומרון וחבל עזה!
 8.4אגורות לכל אפרוחה מגזע קל של תרנגולות הנמסרות על ידי המדגדה ,למעט
)(15
לייצוא ,אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא ,ולמעט אפרוחות שסיפק קבלן
מורשה לאזור יהודה ,השומרון וחבל עזה!
) 4.8 (16אגורות לכל אפרוח או אפרוחה לרביה מגזע קל או כבד הנמסרים על ידי
המדגרה ,למעט לייצוא ,אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא ,ולמעט אפרוחים
ואפרוחות לרביה מגזע כבד או קל שסיפק קבלן מורשה לאזור יהודה ,השומרון וחבל עזה.
גבייה

)א( ההיטלים לגבי התוצרת המפורטת בסעיף  (1)2עד) (13ייגבו מאת המגדל החייב בהם
.3
על־ידי הקבלן המורשה המקבל את תוצרת הלול של אותו מגדל לשיווק.
)ב( ההיטלים לגבי התוצרת בסעיף  (14)2עד) (16ייגבו מאת המגדל החייב בהם על ידי
הקבלן המורשה שמכר למגדל את האפרוחים.
)ג( המועצה תודיע לקבלנים המורשים את סכום ההיטלים שעליהם לגבות מאת
המגדלים ,והקבלנים המורשים יעבירו את ההיטלים למועצה מדי חודש! אין בהסדר זה כדי לפגוע
בדרכי גבייה אחרות.
)ד( המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה בשל תוצרת הלול את
סכום ההיטלים אשר על הקבלן המורשה לגבות.
)ה( הקבלן המורשה רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו בשל תוצרת הלול את ההיטל
המוטל על המגדלים.
)ו( על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה לגבות היטלים המוטלים לפי סעיף  2מאת
המגדל במישרין.
.4

קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדוייק -
)(1

לגביית היטלים בהתאם לסעיף  ,3כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.

)(2

לכספי הטבות -
)א(

שהמועצה מעבירה לו בשביל המגדלים הצמודים אליו בשיווק תוצרת הלול.

)ב(

ששילם למגדלים כאמור.

שמירת דינים

.5

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

אצילת סמכויות

.6

המועצה אוצלת בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים אלה.

330

קובץ התקנות  ,5496כ״ח בטבת התשנ״ג21.1.1993 ,

כללי המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )הטלת היטלים על תוצרת הלול( )מס׳ ,(2
.7
התשנ״א - 1991-בטלים.

ביטול

3

נתאשר.
ד׳ בטבת התשנ״ג ) 28בדצמבר (1992
אריה בצר

<חמ ->85ג>

יושב ראש המועצה לענף הלול
יעקב צ ו ר
ש ר הדקלאות
3

מיכה חריש
ש ר התעשיה והמסחר

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .1070

הודעת שירות התעסוקה )אגדת בחינות מקצוע( ,התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה )אגרת בחינות מקצוע(,
התש״ה) '1980-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  1992לעומת המדד בחודש יוגי
.1
 ,1992יהיו אגרות בחינות מקצוע מיום י׳ בשבט התשנ״ג ) 1בפברואר  (1993כדלקמן:

העלאת שיעורי
א ג ר י ת

) (1בתקנה  1לתקנות ,במקום  35שקלים חדשים  36 -שקלים חדשים•
) (2בתקנה  2לתקנות ,במקום  18שקלים חדשים  19 -שקלים חדשים.
י״ג בג!בת ה ת ש נ ״ ג )  6בינואר (1993
)חמ (3-1220

1

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

ק״ת התש״ם ,עמ׳  !2029התשמ״ה ,עמ׳  !1160החשנ״ב ,עמי .1386

הודעת מס הבולים על מסמכים )תיאום סכומים( ,התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  15לתקנות מס הבולים על מסמכים ,התשכ״ה) '1965-להלן -
התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור
החל ביום ח׳ בטבת התשנ״ג) 1בינואר  ,(1993הסכומים הנקובים בתקנה )4א( לתקנות
!.
העיקריות ,ובתוספת הראשונה לתקנות העיקריות הם כדלקמן

תיאום סכומים

)!( בתקנה )4א( ,במקום ״ 124שקלים חדשים״ בא ״ 129שקלים חדשים״ ובמקום ״62
שקלים חדשים״ בא ״ 65שקלים חדשים״:
; (2בתוספת הראשונה ,בכותרות של טורים ג׳ ויד׳ ובטור ה /לצד המלים ,״שטר חוב״
!־לצד המלים ״שטר מניה למוכ״ז״ ,בכל מקום ,במקום ״ 124שקלים חדשים״ בא ״129
שקלים חדשים״.
י״ט בטבת התשנ״ג ) 12בינואר (1993
)חמ (3-550
1

אברהם )בייגה( שוחט
ש ר האוצר

ק״ת התשכ״ה ,עמ׳  !1380התשמ״ט ,עמי  !1179התשנ״ב ,עמ׳ .1424
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הודעת מס בולים)סכום מדבי של אגרה שניתן לשלמה גבולית( ,החשג״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות מס בולים )סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה
בבולים( ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

עדכון סכום

עקב עליית מדד המחירים לצרכן ,נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום ח׳ בטבת התשנ״ג
.1
) 1בינואר  (1993הוא כדלקמן:
״קביעת סכום
מרבי

.1

הסכום לענין סעיף 4א לפקודה יהא  86שקלים חדשים.״

י ״ ט בטבת התשנ״ג ) 12בינואר (1993
מזמ (3-1182

1

אברהם )בייגה( שוחט
ש ר האוצר

ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  !915התשנ׳׳ב ,עמ׳ .1424

החלטת מימון מפלגות )הארכת מועדים( ,התשג״ג~993ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף ) 10ו( לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג) '1973-להלן  -החוק(,
ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה ,מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
הארכת מועדים

המועד למסירת הדינים וחשבונות על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות לתקופת
.1
הבחירות לכנסת השלוש עשרה ולשנת הכספים  ,1992לפי סעיף ) 10ב( ו־)ד( לחוק ,מוארך בזה עד
יום י״ח בטבת התשנ״ג ) 11בינואר .(1993

שמירה

החלטה זו לא תגרע מכל החלטה שלפיה הוארך מועד האמור בסעיף )10א( או)ג( לחוק
.2
לגבי סיעה פלונית.
ו׳ בטבת התשנ״ג ) 30בדצמבר (1992
)חמ (3-66

גדליה גל
יושב ראש ועדת הכספים

ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .52
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סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

