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עמוד
1354
תקנות סדר הדין הפלילי)תיקון( ,התשנ״ה1995-
תקנות מם הכנסה)פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל פקדון צמוד מדד( ,התשנ״ה1355 . . . . 1995-
צו מס הכנסה)זיכויים לתושבי האזור( ,התשנ״ה1995-
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרבים)מימון הקרן()תיקון( ,התשנ״ה 995-ו
כללי מס הכנסה)מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות במיזוג( ,התשנ״ה1995-
הודעת המים)עדכון תעריפים למים()מס׳  ,(3התשנ״ה995-ו
הודעת הנפט)אגרות()מם׳  ,(3התשנ״ה1995-
הודעת הגנת השכר)מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני()מם׳  ,(2התשנ״ה1995-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות)אגרות רישום( ,התשנ״ה1995-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות מקצועית()מם׳ ,(2
התשנ׳׳ה1995-
הודעת ההגבלים העסקיים)אגרות()מס׳  ,(2התשנ״ה 995-ו

1356
1356
1356
1357
1358
359ו
1359
1360
1360

תקנות סדר הדין הפלילי)תיקון( ,התשנ״ה1995-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  244לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב982-ו ,
וסעיף  08ו לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
י

2

תיקון תקנה 32א

בתקנה 32א לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל״ד974-ו )להלן  -התקנות העיקריות(,
.1
בסופה יבוא ״ואינו מיוצג בידי סניגור״.

הוספת סימן דיו

.2

ג

אחרי תקנה 44ג לתקנות יבוא:
״סימן דיו :בקשת רשות לערער

הגשת הבקשה

44ד) .א( בקשת רשות לערער )בסימן זה  -הבקשה( תוגש בכתב,
ויפורטו בה באופן תמציתי הנימוקים שעליהם סומך המבקש א ת בקשתו
ובמידת הצורך האסמכתאות הנוגעות לענין.
)ב( הבקשה תוגש במסירת שלושה עותקים לבית המשפט
שלערעור בצירוף מספר העתקים מספיק לשם המצאה לכל משיב ,א ם
יוחלט כך לפי תקנה 44ה.
)ג( אסיר או עציר שאינו מיוצג ,רשאי לערוך בקשתו בכתב יד
ולהגישה בעותק אחד.

הדיון בבקשה

44ה) .א( החליט בית המשפט ,לאחר שעיין בבקשה ,שאין היא מצריכה
תשובה ,ידחנה מיד בהחלטה בכתב.
)ב( החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה ,רשאי הוא
להורות על טענות לפניו בעל־פה או על תשובה בכתב ,-החליט כאמור,
יומצאו הבקשה וההחלטה למשיבים על ידי בית המשפט.
)ג( הורה בית המשפט על תשובה בכתב ,יגישה המשיב תוך
חמישה עשר ימים מיום ההמצאה או במועד אחר שקבע בית המשפט; בית
המשפט רשאי לקבוע הוראות בענין היקף התשובה :התשובה תיכתב
באופן תמציתי ויצוייגו בה ,במידת הצורך ,האסמכתאות שהמשיב מסתמך
עליהן.
)ד( הגיש אסיר או עציר בקשה בכתב יד או הגיש בקשה במספר
עותקים חסר ,תודפס או תצולם בבית המשפט ,לפי הענין ,לשם המצאתה
למשיב.
)ה( נתקבלה תשובת המשיב בכתב ,רשאי בית המשפט להורות על
השלמת טענות בעל פה או בכתב.

החלטת בית
המשפט

2
3
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44ו) .א( בתום ההליכים לפי תקנה 44ה יחליט בית המשפט אחת
מאלה:
)ו(

לדחות א ת הבקשה:

)(2

ליתן רשות לערער בין דרך כלל ובין לגבי נושא מסויים.

סייח התשמ׳׳ב ,עמ׳ .43
סייח התשמ״ד ,עמ׳  98ו.
ק״ת התשל״ד ,עמ׳  ;1200התש״ן ,עמי .730
קובץ התקנות  ,5674ו׳ בניסן התשג״ה6.4.1995 ,

העבות דיון

44ז.
יותר.

הודעת ההחלטה

44ח .החלטת בית המשפט בבקשה ,תומצא לצדדים בכתב ואין צורך
לקיים שימוע אלא אם כן הורה כך בית המשפט.

הגדות נושא
הערעור

44ט .בית משפט הנותן רשות לערער רשאי לפרש א ת הבעיה שעליה
ניתנה הרשות לערער ,ומשעשה כן לא יטען המערער בבעיה שלא פורשה
כך ,אלא אם כן החליט בית המשפט שדן בערעור אחרת.״

.3

שופט יחיד רשאי להעביר א ת הבקשה לדיון בפני מותב רחב

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ב׳ בניסן התשנ״ה ) 2באפריל (1995
)חמ (3-245

דוד ל יב א י
שר המשפטים

תק:ות מם הכנסה )פטור ממם על הפרשי העמדה בשל פקדון ע מ ו ד מ ד ד ( ,
התשנ״ה1995-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15א ו־16ב לפקודת מס הכנסה' )להלן  -הפקודה(,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

הגדרות

בתקנות אלה _

״פלדון צמוד מדד״  -פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי לתקופה של  31ימים לפחות,
כשהפקדון צמוד למדד המחירים לצרכן והוא על פי תכנית שאישר לענין זה נגיד בנק
ישראל;
״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א981-ו ;
ג

״סכום נוסף לפקדון״  -סכום השווה לסכום הפקדון כשהוא מוכפל במדד שקדם למדד בתום
תקופת ההפקדה ומחולק במדד ביום ההפקדה ,בניכוי סכום הפקדון.
)א( סכום נוסף לפקדון פטור ממס בידי יחיד ובידי קרן להשקעות בנאמנות
.2
כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות ,התשנ״ד994-ו .

פטור ממם

5

)ב(

הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו על יחיד לגבי כל אחד מאלה:
)(1

פקדון שעליו לרשמו בספרי העסק,-

)(2

סכום נוסף לפקדון שהוא הכנסה בידיו לפי סעיף  (1)2לפקודה.

)א( על אף האמור בסעיף  121לפקודה ,לא יעלה שיעור המם על ריבית על פקדןן
.3
,
צמוד מדד על .35%

שיעור המס
על ריבית

)ב( על אף האמור בהגדרת ״מללוות מועדפים״ שבסעיף  1לפקודה ,״פקדון צמוד
מדדי׳ לא יהיה מילווה מועדף.
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
סייח התשמ״א ,עמ׳ .232
ם׳׳ח התשנ״ד ,עמי .308
2

5

קו כץ התקנות  ,5674ו׳ בניסן התשנ׳יה6.4.1995 ,

1355

תחולה

תחולתן של תקנות אלה לגבי פקדונות שיופקדו ביום ב״ט באדר א׳ התשנ״ה )ו במרס
.4
 ,(1995א ו לאחריו.
ג׳ באדר ב׳ התשנ״ה ) 5במרס  995ו(
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

נ ח מ (3-1195

צו מס הכנסה )זיכויים לתושבי האזור( ,התשנ״ה995-ד

בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
1

זיכויים לתושבי
ז ״ ו י

הוראות סעיפים  36 ,34ו־ 37יחולו גם לגבי תושבי אזור שאינם אזרחים ישראליים,
.1
כאילו היו תושבי ישראל.
י״א באדר ב׳ התשנ״ה ) 13במרס (1995
) ח מ (3-1044

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
1

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,6ע מ י  ;120סייח ה ת ש נ ״ ה  ,ע מ י .68

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן()תיקון( ,התשנ״ה1995-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה975-ו',
לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם שר התחבורה ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

תחילה ותחולה

בסעיף  2לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרבים )מימון הקרן( ,התשל״ז977-ו  ,במקום
.1
״5.2%״ יבוא ״3.17״.
2

תחילתו של צו זה ביום ט״ו באלול התשנ׳יג) 1בספטמבר  ,(1993והוא יחול על הסכום
,2
המתייחם לתקופה המתחילה במועד האמור.
בייט באדר א׳ התשנ״ה )ו במרס (1995
)חמ ( $ - 5 4 5

י
2

ך

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ס״ח ה ת ש ל ״ ה  ,ע מ י .234
ק ״ ת ה ת ש ל ״ ז  ,ע מ י  ;937ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י .1090

כללי מם הכנסה )מניעת כפל מם עקב שלילת הטבות במיזוג(,
התשנ״ה 995-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 03וי)א( לפקודת מס הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,אני קובע
כללים אלה:
ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,6ע מ י  :120ס״ח ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י .190

135Ó

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5674ו׳ ב נ י ס ן ה ת ש נ ״ ה 6.4.1995 ,

^

בוטלו ההטבות כאמור בסעיף גסוי לפקודה ,לא יחולו הוראות הפרק השני בחלק ה2
ו.
לפקודה ,למעט סעיף 03וי ,ויראו א ת האירועים הבאים כאילו חלו במועד המיזוג בסדר
המפורט להלן:

מיסוי לאחר
שלילת ההטבות

) (1החברה המעבירה מכרה א ת נכסיה כמשמעותם בסעיף  103לפקודה )להלן -
נכסים( ,לחברה הקולטת תמורת המחאת התחייבות החברה המעבירה לחברה
הקולטת ומניות החברה הקולטת ,אותן קיבלה בעקבות המיזוג)להלן  -המניות(;
) (2החברה המעבירה נתפרקה ובעלי הזכויות בה קיבלו א ת המניות.
המנויים בסעיף 103י)גץו( ו־) (2לפקודה רשאים כולם יחד להודיע ,בכתב ,לפקיד
.2
השומה ,תוך שישים ימים מיום שקיבלו דרישה לפי סעיף 103י)ב( ,כי במקום האירועים
הקבועים בסעיף  0)1ו־) (2חלו האירועים הבאים בסדר המפורט להלן:

בחירת הנישום

) (1החברה המעבירה נתפרקה ונכסיה והתחייבויותיה הועברו לבעלי הזכויות
בה;
) (2מי שהיו בעלי הזכויות בחברה המעבירה מכרו א ת הנכסים לחברה הקולטת
תמורת המחאת התחייבויות כאמור בפסקה ) (1לחברה הקולטת ,בתוספת מניות
החברה הקולטת.
נשללו ההטבות כאמור בסעיף 103י לפקודה ,יגישו המנויים בסעיף 103י)ג( לפקודה
.3
דו״חות מתוקנים לפי סעיף  131לפקודה על הכנסותיהם החל במועד המיזוג ועל הכנסות
החברה המעבירה לשנת המם שבה חל מועד המיזוג.

הגשת דו״חות
מתוקנים

תחולתם של כללים אלה לגבי מיזוג שמועדו החל ביום י״ז בטבת התשנ״ד )31
,4
בדצמבר .(1993

תחולה

כ״ח באדר א׳ התשנ״ה ) 28בפברואר (1995
)חמ (3-2599

דורון לוי
נציב מס הכנסה

הודעת המים )עדכון תעריפים למים()מם׳  ,(3התשנ״ה 995-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12וא)ב( לחוק המים ,התשי״ט ,'1959-אני מודיע בזה
לאמור:
עקב שינויים שחלו במדד הכללי ,במדד השכר ובתעריפי החשמל ביום י״ג באדר ב׳
.1
ל
דתשנ״ה ) 15במרס  (1995לעומת י׳ בחשון התשנ״ה )5ו באוקטובר  ,(1994א
של הסל הקובע בשיעור של  ,3.9%השתנו תעריפי המים המסופקים מאת חברת מקורות,
ולפיכך נוסח פסקאות ) (2ו־) (3של תקנה  7לתקנות המים )תעריפי מים המסופקים מאת
מקורות( ,התשמ״ז , 1987-הוא מיום י״ג באדר ב׳ התשנ״ה ) 15במרס 995ו( כדלקמן:
ש ר

ג ר מ ו

ש מ ו ו

עדכון תעריפי
מים לתעשיה

2

״) (2מים לתעשיה
)א(

ש ם מפעל מקורות

בית שאן מעיינות
־

ב ש ק ל י ם ח ד ש י ם למ״ק

0.287

ם״ח התשי״ט ,עמי  ;169התשנ״ג ,עמ׳ .16
ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  ;1109התשנ״ד ,עמ׳  ;850התשג״ה ,עמ׳  288ועמי .591

קובץ התקנות  ,5674ר בניסן התשנ״ה6.4.1995 ,

 357ו

)א(

ש ם מפעל מקורות

ב ש ק ל י ם ח ד ש י ם למ״ק

בית שאן קידוחים

0.596

רמת הגולן ,גבול צפוני ,עמק הירדן ,ראש פינה ,גולני,
קרן בנא ,שימרון-הרי אפרים ,עמק מזרחי ,מגדל-נצרת ,רום
כרמל ,אורן-חדרה ,שומרון ,עכו-שפרעם ,גוש דן ,חולון ,השפלה,
0.756

אשתאול ,שואבה ,אשקלון ,נגב ,יוטבתה ,ערבה

)ב( התעריף למים לתעשיה ,שהוגדרו בידי נציב המים כמים מלוחים או מים מאיכות
נחותה ,יהיה נמוך ב־ 5.6אג׳ למ״ק מהנקוב בתקנת משנה )א( ,בהתאם לענין.
) (3מים לעריבה ביתית
בכל מפעלי מקורות

1.015

כ׳ באדר ב׳ התשנ״ה ) 22במרס (1995
) ח מ (3-807

גדעון צור
נציב המים

הודעת הנפט )אגרות()מס׳  ,(3התשנ״ה 995-ו

בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט ,התשי״ג953-וי )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
עקב עליית המדד שפורסם בחודש מרם  995ו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר
.1
 1994ישתנו ביום א׳ בניסן התשנ״ה ) 1באפריל  (1995סכומי האגרה שבתקנות ,ולפיכך נוסח
תקנות 5ג11 ,א)א( ו־)ב(37 ,א)א( ו־ 69לתקנות הוא כמפורט להלן:
״אגרת זכות

״אגרת רשיון

5ג .בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זבות קדימה ישלם עם קבלת
זבות הקדימה אגרה בסך  3.25שקלים חדשים לחודש לכל ,000ו דונם
שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה :לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין
חלק מ־,000ו דונם כדין  1,000דונם.״
1וא) .א(
כלהלן:

בעל רשיון ישלם לגבי כל  1,000דונם ביבשה אגרת רשיון
) (1בעד השנה הראשונה והשניה  59.14 -שקלים חדשים לכל
שנה:
) (2בעד השנה השלישית  98.41 -שקלים חדשים:
)' (3בעד השנה הרביעית  196.35 -שקלים חדשים:
) (4בעד השגה החמישית ובעד כל שגה שלאחריה 588.43
שקלים חדשים לכל שנה.

ק ״ ת ה ת ש י ״ ג  ,ע מ י  ;622ה ת ש מ ״ ה  ,ע מ י  ;(1380) 1062ה ת ש נ ״ ה  ,ע מ י .560
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)ב( בעל רשיון ישלם לגבי בל  1,000דונם ביבז או בימה אגרת רשיון
של  39.28שקלים חדשים לבל שגה.״
37א) .א( בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך  590שקלים חדשים
לבל  1,000דונם.״

״אגרת חזקה

״אגוה להעברת
ז כ ו י

'

ת

 .69אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זבות נפט ,או של טובת
הנאה בה ,תהיה  59.28שקלים חדשים.״

י״ט באדר ב׳ התשנ״ה ) 21במרם (1995
)דומ (3-1370

יחזקאל דרוקמן
.
,
ממלא מקום הממונה על עניני הנפט

הודעת הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקעועי •-ארגוני()מם׳ ,(2
התשנ״ה995-ו

בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות הגנת השבר)מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני(,
החשמ״ח) '1988-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה כי השכר המקסימלי ששונה לפי שיעור
התנודה בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח, 1968-
הו *•.כדלקמן:
2

.1

)א(

בתקנה ו)א( לתקנות ,במקום ״2640״ בא ״2740״;

מקסימום דמי
טיפול מקצועי
ארגוני

)ב( בתקנה ו)ב( לתקנות ,במקום ״7360״ בא ״7630״.
.2

תחילתה של הודעה זו ביום ב״ט בטבת התשנ״ה )ו בינואר .(1995

תחילה

י״ני באדר ב׳ התשנ״ה ) 21במרס (1995
)חנן (3 - 562

י
2

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ח  ,ע מ ׳  ;723ה ת ש נ ״ ה  ,ע מ ׳ .235
ס ״ ח ה ת ש ב ״ ח  ,ע מ י .108

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרות רישום(,
התשנ״ה1995-

בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)אגרות
רישום( ,התשמ״א980-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
החל ביום א׳ בניסן התשנ״ה )ו באפריל  (1995האגרות שבתקנה ו לתקנות על פי
ו.
הטכומים המתקבלים לפי תקנה )2ב( לתקנות ,בעד רישום בפנקס הקבלנים ,הן כלהלן:

עדכון סכומים

בשקלים חרשים

י

בעד רישום ראשון בענף ראשי

2266

בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי

 133ו

ק ״ ת ה ת ש מ ״ א ע מ י  ;288ה ת ש נ ״ ר  ,ע מ י .792
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בשקלים חרשים

 133ן

בעד רישום ראשון בענף משנה
בעד רישום נוסף של כל ענף משנה

5 5 6

ב״ו באדר ב׳ התשנ״ה ) 28במרס (1995
מלי ישראל
רשם הקבלנים

) ח מ (3-925

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות מקעועית(
)מסי  ,(2התשנ״ה995-ו

בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף
כספי ומהות מקצועית( ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות( ,ועקב העליה במדד תשומות
הבניה למגורים ,אני מודיעה לאמור:
י

העלאת

סכומים

החל ביום א׳ בניסן התשנ״ה ) 1באפריל  (1995ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה ו
.1
לתקנות כך:
) (1בפסקה ) ,(1במקום ״ 39,970שקלים חדשים״ יבוא ״ 40,394שקלים חדשים״.
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״ 20,667שקלים חדשים״ יבוא ״ 20,886שקלים חדשים״.
כ״ז באדר ב׳ התשג״ה ) 29במרס (1995
מלי ישראל
רשם הקבלנים

) ח מ (3-1048

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ר  ,ע מ י  :1477ה ת ש נ ״ ה  ,ע מ י .268

הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות()מס׳  ,(2התשנ״ה 995-ו

בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות ההגבלים העסקיים )אגרות( ,התשמ״ט  989ו י
)להלן  -התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש פברואר  1995לעומת המדד שפורסם בחודש
ו.
אוגוסט  1994ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום א׳ בניסן התשנ״ה ) 1באפריל
 (1995כדלקמן:
)ו( בתקנה )2א( יהיה הסכום  1,252 -שקלים חדשים:
) (2בתקנה )2ב( יהיה הסכום  498 -שקלים חדשים.
י״ח באדר ב׳ התשנ״ה ) 20במרס (1995
י' ר ב י ב י  ,ש ו פ ט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

) ח מ (3-2123

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ט  ,ע מ י  473ועמי  ;598ה ת ש ג ״ ה  ,ע מ י .10
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