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תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שחר״()תיקון( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־5ו לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט979-ו ולפי סעיף
5ו לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

/

2

תיקון תקנה וו

בתקנה וו לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שחר״( ,התשנ״ה995-ו  ,אחרי
.1
״איגרות החוב״ יבוא ״לקרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ״ד 994--ו" ,או ליחיד שההכנסה בידיו אינה הכנסה לפי סעיף )2ו(
לפקודת מס הכנסה ואיגרת החוב אינה חייבת .ברישום בספרי העסק שלו״.
ג

י״ג באב התשנ״ה ) 9באוגוסט (1995
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

)חמ (3-950

ס׳׳ה התשל״ט• ,׳גנזי 2ו ו.
דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,6עמי  20ו.
* ק״ה התשנ״ה ,עמי .1590
סייד התשנ״ד ,עמי 08ג.
:

4

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גילון״()תיקון( ,התשנ״ה995-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־5ו לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט979-ו ,ולפי סעיף 15
לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
5

תיקון תקנה ו1

בתקנה  11לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גילון״( ,התשנ״ה , 1995-אחרי
.1
״איגרות החוב״ יבוא ״לקרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ״ד994-ו  ,או ליחיד שההכנסה בידיו אינה הכנסה לפי סעיף (1)2
לפקודת מס הכנסה ואיגרת החוב אינה חייבת ברישום בספרי העסק שלו״.
5

4

תחולה

תקנות אלה יחולו על סדרות של איגרות חוב שיוצאו לציבור לאחר פרסומן.

.2

י״ג באב התשנ״ 9) ;1באוגוסט (1995
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

)חמ ;-?50־ •

י ס״ה
דיני
ק״ת
* סייח
2

5

תתשל״ט ,עמי .112
מדינת ישראל ,מסח חדש  ,0עמי .120
התש״ן ,עמי .982
התשנ״ד ,עמי .308

תקנות הנמלים )תיקון מם׳  ,(3התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכויותי לפי סעיף  38לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א971-ו  ,ולפי
סעיפים )20ב( ו־ו)2ב( לחוק רשות הנמלים והרכבות ,התשב״א961-ו  ,על פי הצעת רשות
הנמלים והרכבות ,באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
י

2

תיקון התוספת
החמישית

בתקנות הנמלים ,התשל׳׳א ,1971 -בתוספת החמישית ,בחלק גי ,סעיף  ,17בפרק אי,
.1
בסעיף  .1במקום ״ 1.5אחוזים״ יבוא ״ 1.5אחוזים״.
נ

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ׳ ג.44
סייח התשכ״א ,עמי  :145התשמ״ח ,עמי .156
ק״ת התשל־א ,עמי 06ג; התשנ״ה ,עמי  ,428ועמי .600
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תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בתמוז התשנ״ה ) 1ביולי .(1995

י״א :,אב התשנ״ה ) 7באוגוסט (1995

תחילה

ישראל קיסר
שר התחבורה

)דומ ד! (3-1

תקנות הנמלים )תיקון מם׳  ,(4התשנ״ה995-ו
בתוקף סמבויותי לפי סעיפים  58ו־ 60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א-ו97ו',
וסעיפים )20ב( ו־)21ב( לחוק רשות הנמלים והרבבות ,התשב״א ,1961 -על פי הצעת רשות
הנמלים והרכבות ,באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלד:
2

ו.

בתקנה  189לתקנות הנמלים ,התשל״א-ו) 197להלן  -התקנות העיקריות( -
ג

תיקון תקנה  89ו

) (1בתקנת משנה )א( ,בהגדרת ״השער החדש״ ,בפסקה) ,(2המלים ״ובפסקה )- "(3
יימחקו ,ואחרי פסקה ) (2יבוא:
״) (3השער היציג האחרון שפורסם לפני ה־ 16בחודש שקדם ליום השינוי,
לגבי האגרות המנויות בסימן י״ז״;
) (2בתקנת משנה )ב() ,(2במקום ״ובפסקה )(3״ יבוא ״ובפסקה )(4״.
בתקנה ) 194א( לתקנות העיקריות ,בטבלה ,בפסקה ) ,(4במקום ״)עד ליום  31בחודש
.2
מרכ׳ הקרוב(״ יבוא ״)עד יום  31בדצמבר הקרוב(״.

תיקון תקנה 194

בתקנה  202לתקנות העיקריות ,במקום ״ 1באפריל״ יבוא ״ 1בינואר״ ובמקום ״31
.3
במרס״ יבוא ״ 31בדצמבר״.

תיקון תקנה 202

.4

בתקנה  274לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

תיקון תקנה 274
בשקלים חדשים

״)ב( תייר  -לכל יום שהייה של כלי השיט ברציף או במזח

"2.40

תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה  ,6ביום ט׳ בטבת התשנ״ו )ו בינואר (1996
.5
ותחילתה של תקנה  6ביום פרסומן של תקנות אלה.
)א( על אף האמור בתקנה )194א( לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה  2לתקנות
.6
אלה ,תהיה האגרה השנתית בשקלים חדשים למטר אורך של כלי השיט ,עד יום  31בדצמבר
 ,1995בשיעור של  22.50שקלים חדשים בלבד.
)ב( על אף האמור בתקנה  202לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה  3לתקנות אלה,
כלי שיט ששולמה בעדו אגרת מגדלור לגבי  4כניסות ו־ 4יציאות מהנמל במשך התקופה
שחחילתה ב־ 1באפריל  ,1995ישולמו בעדו ,בכל אחד מביקוריו הנוספים באותו נמל עד 31
בדצמבר  50% - 1995מאגרת מגדלור ו־ 80%מאגרת מעגן שנקבעו בסעיפים  1ו־ 2של חלק א׳
לתרםפת החמישית בתקנות העיקריות.
י״« באב התשנ״ה ) 7באוגוסט (1995
)חמ (3-137

תחילה

הוראות שעה

ישראל קיסר
שר התחבורה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי .443
ם״ח התשכ״א ,עמי  ;145התשמ״ח ,עמי .156
ק״ת התשל״א ,עמי  ;306התשנ״ד ,עמי  ;1113חתשנ״ה ,עמ׳  ,428עמ׳  500ועמי .1726
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צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים )שינוי התוספת לחוק()הוראת שעה(
)תיקון( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף מג( לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשפדג-
 1983י)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון השם

צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים )שינוי התוספת לחוק( )הוראת שעה(,
.1
התשנ״ד) 1994-להלן  -הצו העיקרי( ,בשם הצו ,המלים ״)הוראת שעה(״  -יימחקו.
2

תיקון סעיף ג

.2

סעיף  3לצו העיקרי  -בטל.

ד׳ באב התשנ״ה ) 31ביולי (1995
אפרים סנה
שר הבריאות

<חמ «-2083

2

סייח התשמ״ג ,עמי .148
ק״ת התשג״ד ,עמי .1197

היתר הפיקוח על המטבע )תיקון מס׳  ,(6התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח , 1978-אני קובעת
לאהוד:
י

תיקון סעיף 43

.1

בסעיף )45ב( להיתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח /1978-אחרי פסקה ) (21יבוא:
״) (22לעשות עם בנק ישראל עסקאות עתידיות מסוג סוופ במטבע ישראלי כנגד
מטבע חוץ.״.

תחילה

.2

תחילתו של היתר זה ביום י •ב באב התשנ״ה ) 8באוגוסט .(1995

י״א באב התשנ״ה ) 7באוגוסט (1995
מרים ערן
המפקחת על מטבע חוץ

<וומ»»-41

י סייח התשל״ח ,עמי  108ועמי .206
ק״ת התשל״ח ,עמי  ;1006התשניא ,עמי .1696
2

תיקון טעות דפוס
בסעיף  5לכללי הקלות לחרש )רשות השידור( ,התשניה ,1995-שפורסמו בקובץ התקנות
 ,5678התשנ״ה ,עמי  ,1406בסופו ,במקום ״שלפי סעיף  (2)1נתאשר״ צריך להיות ׳•שלפי סעיף (2)1
לחוק תהיה מתורגמת לשפת הסימנים״.
)חמ (3-2531
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