רשומות

קובץ התקנות
י״ט בשבט התשנ״ח

5880

תקנות בית משפט)אגרות()תיקון( ,התשנ״דו 998-ו
תקנות מס הכנסה)שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח()תיקון( ,התשג״ח 998-ו
צו להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת ) 1998תיקוני חקיקה(
)שיעור התוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא( ,התשנ״ח998-ו
תקנות הסדרים במשק המדינה)הנחה מארנונה()תיקון מם׳  ,(2התשנ״ח1998-
תקנות הנמלים )אגרות סבלות למטענים הנפרקים במשמרת גי()הוראת שעה(,
התשנ״ח1998-
תקנות הנמלים)תיקון מם׳  ,(2התשנ׳׳ח 998-ו
היתר הפיקוח על המטבע)תיקון מם׳  ,(3התשנ״ח 998-ו
הודעת מס שבח מקרקעין)סכומי מם רכישה( ,התשנ״ח998-ו
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עמוד
402
402
403
404
404
405
405
407

ת ק נ ו ת ב י ת מ ש פ ט ) א ג ר ו ת ( ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש ג ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  83ו־ 108לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' )להלן -החוק( ,בהסכמת שר האוצר ,לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב,
התשמ״ה985-ו  ,ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 3

בתקנה )3א( לתקנות ב י ת המשפט )אגרות( ,התשמ״ח) 1987-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,אחרי ״צו אכיפה״ יבוא ״תביעה למתן חשבונות שלא בהליך ביניים ,למעט
תובענה לסעד כספי כתוצאה ממתן החשבונות״.
ג

תיקון תקנה 5

.2

תיקון תקנה 20

בתקנה  20לתקנות העיקריות ,בפסקה)19א( ,בסופה יבוא ״וערעור על החלטה בבקשה
.5
כאמור.״

החלפת התוספת
השניה

.4

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא ״ובתוספת אגרת פרוטוקול״.

במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:
״תוספת שניה
)תקנה 2וא(

ו .הליך לפי פרטים ו)7,5 ,ב( 0 ,ו ,ו ו ו־ 2ו לתוספת הראשונה
 .2הליך לפי פרטים  8,6,2ו־3ו לתוספת הראשונה

תחילה

70
70

.3

הליך לפי פרטים  3ו־)7א( ו־)ב( לתוספת הראשונה

95

.4

תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

•20

.5

הליך לפי פסקאות)(22),(21),(19),(17ו־)(24שבתקנה 20

70

.6

הליך לפי פרטים  17,16,15,14,9ו־18

פטור״

.5

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח בשבט התשנ״ח ) 24בפברואר .(1998

כ״ב בטבת התשנ״ח ) 20בינואר (1998
<חמ -87ג(

צחי הגגב י
שר המשפטים

ם״ח התשמ״ד ,עמי .195
סייח התשמ״ה ,עמי .60
ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;221התשנ״ו ,עמי .1522

ת ק נ ו ת מ ס ה כ נ ס ה )שינוי מ ב נ ה ש ל ח ב ר ו ת ע ת י ר ו ת מ ח ק ר ו פ י ת ו ח ( ) ת י ק ו ן ( ,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 03וא)ב( לפקודת מס ה כ נ ס ה )להלן  -הפקודה( ,ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה ו

.1

בתקנה  1לתקנות מם הכנסה )שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח(,

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשנ״ד ,עמי .1256
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)(1

בהגדרה ״חברה עתירת מחקר ופיתוחי; בפסקה )ד( ,בסופה יבוא:
״לענין זה ,יראו בהשקעה במחקר ופיתוח א ת הוצאות החברה לשיווק מוצרים
שפותחו במחקר ופיתוח שעשתה ,בסכום שאינו עולה על מחצית מתמורת
ההנפקה ,ובלבד שסכום ההוצאות באמור או סך כל סכומי ההכנסה החייבת של
החברה בשנת ההנפקה ובשתי שנות המם שלאחריה ,לפי הנמוך ביניהם,
יושקעו במחקר ופיתוח לפני תום שנת המס השלישית שלאחר שנת ההנפקה,
ויראו כהכנסה חייבת של החברה גם א ת הכנסת בעל השליטה כהגדרתו בסעיף
)3ט( לפקודה שמקורה בחברה.״

)(2

בהגדרה ״מחקר ופיתוח״ ,״מחקר״ או ״פיתוח״ ,בסופה יבוא:
״או כאשר המדען הראשי אישר כי׳ המחקר והפיתוח ה ם כהגדרתם בחוק
לעידוד מו״פ״.

.2

תחילתן של תקנות אלה מיום ב׳ בכסלו התשנ״ח )ו בדצמבר .(1997

תחילה

ט״ז בטבת התשנ״ח ) 14ביגואר (1998
יעקב נאמן
שר האוצר

)חמ (3-2504

צ ו ל ה ג ב ר ת ה צ מ י ח ה ו ה ת ע ס ו ק ה ו ל ה ש ג ת י ע ד י ה ת ק צ י ב ל ש נ ת 1998
)תיקוני ח ק י ק ה ( ) ש י ע ו ר ה ת ו ס פ ת לענין ת ק ר ת ה ע ר י ב ה לקופה ב מ ח י ר מלא(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5ו)ג( לחוק הגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי
התקציב לשנת 998ו )תיקוני חקיקה( ,התשג״ח998-ו' )להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
) .1א( שיעור התוספת ,לשנת  ,1998לעניין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא,
כהגדרתה בסעיף 5ו)א( לחוק ,לגבי כל קופת חוליים ,שיהיה כמפורט להלן:

קביעת שיעור
ה ת ו ס פ ת

)ו( קופת חולים כללית ;0.22% -
)(2

קופת חולים מכבי ;3.01% -

)(3

קופת חולים מאוחדת :4.25% -

)(4

קופת חולים לאומית.3.36% -

)ב( שיעור התוספת הנקוב בסעיף קטן)א( יחול ביחס לבל בית חולים ציבורי כללי,
כהגדרתו בסעיף )15א( לחוק.
ו׳ בשבט התשנ״ח ) 2בפברואר (1998
)חמ!(3-2761

יהושע מצא
שר הבריאות

אביגדור קהלני
השר לבטחון פנים
ממלא מקום שר האוצר

ט יח התשנ״ח ,עמי .48

קובץ התקנות  ,5880י״ט בשבט התשנ״ח15.2.1998 ,

403

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה()תיקון מס׳
התשנ״ח1998-

,(2

בתוקף סמכותי לפי סעיף )12ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב( ,התשנ״ג992-ו' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ״ג993-ו )להלן -
ו.
התקנות העיקריות( ,אחרי פסקה ) (6יבוא:
2

״)6א( עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי ,על פי אישור המוסד לביטוח לאומי,
לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה ,לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות
שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל ,לפי סעיף  9לחוק הביטות* -
הנחה שאינה עולה על  80אחוזים .המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק ,על פי
בקשתו ,תעודה המעידה על זכאות לפי פסקה זו.״
תיקון תקנה 4וה

.2

תחילה

.3

בתקנה 4וה לתקנות העיקריות ,במקום פסקה )ז( לתקנת משנה ) (2יבוא:
״)ז( ביום תחילתן של תקנות אלה ,היה זכאי להנחה לפי סעיף  3לחוק הרשויות
המקומיות )פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה( ,התשנ״ג993-ו )להלן -
חוק הפטור( ,כל עוד הוא זכאי לפי׳ סעיף זה בחוק הפטור  -גם אם יבוטל.״
• תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח נו בינואר 998ו(.

ה׳ בשבט התשנ״ח )ו בפברואר (1998
)חמ -2278ג(

אליהו סויסה
שר הפנים

סייח התשנ״ג ,עמי 4ו.
ק״ת התשנ״ג ,עמי  419ועמי  ;982התשנ״ח ,עמי .94
סייח התשנ״ה ,עמי .210
תקנות ה נ מ ל י ם ) א ג ר ו ת סבלות למטענים הנפרקים ב מ ש מ ר ת גי()הוראת שעה(,
התשנ׳׳ח998-ו
בתוקף סמכויותי על פי סעיפים  38ו־ 60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א,'1971-
וסעיפים )20ב( ו־)21ב( לחוק רשות הנמלים והרכבות ,התשכ״א 961 -ו  ,על פי הצעת רשות
הנמלים והרכבות ,באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
2

.1

בתקנות אלה -

״מטען כללי״  -מטענים הכלולים בקבוצות המטען  1עד  12 ,7ו ־ 13בסעיף  10בחלק ב׳
לתוספת החמישית לתקנות הנמלים ,התשל״א) 1971-להלן  -התקנות העיקריות(;
ג

״שירות״  -כמשמעות שירות סבלות בתקנה  92לתקנות העיקריות.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי ג.44
ם״ח התשכ״א ,עמי  ;145התשנ״ב ,עמי .42
ק״ת התשל״א ,עמי  ;306התשנ״ו ,עמי .1001

404
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בעד מתן שירות למטען כללי שנפרק מבלי שיט במשמרת ג׳ ויצא מן הנמל במשמרת
.2
א׳ הראשונה שלאחר המשמרת שבה נפרק מבלי השיט ,ישולמו למנהל הנמל ,בתקופת תוקפן
של תקנות אלה ,אגרות הסבלות שנקבעו בתקנות העיקריות למסירה ישירה.

.3

תוקפן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.

הוראת שעה

תוקף

א׳ בשבט התשנ״ח ) 28בינואר 998ו(
נחמ (3-• 37

יצחק לוי
שר התחבורה

תקנות הנמלים )תיקון מם׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכויותי על פי סעיפים  38ו־ 60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א 1971-י,
וסעיפיים )20ב( ו־ו)2ב( לחוק רשות הנמלים והרבבות ,התשב״א-ו , 196על פי הצעת רשות
הנמלים והרכבות ,באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
2

בתקנה  236לתקנות הנמלים ,התשל״א , 1971-בתקנת משנה )א( פסקה  ,4במקום ״"2
.1
יבוא ״ו״ ,במקום ״20״ יבוא ״7.50״ ובמקום ״ר״ יבוא ״3״.
ג

א׳ בשבט התשנ״ח ) 28בינואר (1998
)חמ (3-• 37

תיקון ת ק נ ה 236

יצחק לוי
שר התחבורה

י דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,20עמי .443
 2סייח התשכ״א ,עמי  ;145התשמ״ח ,עמי  :156התשנ״ז ,עמי .16
 5ק״ת התשל״א ,עמי  ,306התשנ״ז ,עמי  446ו־  ;701התשנ״ח ,עמי .254

היתר הפיקוח על המטבע )תיקון מם׳  ,(3התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל׳׳ח978-וי ,אני קובעת
לאמור:
בסעיף  2להיתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח) 1978-להלן  -ההיתר הכללי( ,במקום
.1
פסקה ) (2יבוא:
2

תיקון סעיף 2

״) (2הוצאה עמו לחוץ לארץ  -עד  7,000דולרים בכפוף לאמור בסעיף  31ולאחר
שהוצגו בפני הסוחר המוסמך המסמכים שהורה המפקח ,ועד  1,000דולרים מתוך
הסכום האמור ,מותר לקנות בתחנת הגבול בעת היציאה מישראל ללא הצגת
מסמכים•,״.

.2

בסעיף )5א( להיתר הכללי -
)ו(

תיקון סעיף 5

במקום פסקה ) (7יבוא:
״) (7לקנות ,לרבות בהנפקה ולמכור נייר ערך חוץ מאושר ,ולהשאיל ולשאול
נייר ערך חוץ כאמור במסגרת עסקת מבירה בחסר ,כמפורט להלן:

י ם״ה התשל״ח ,עמי  108ועמי .206
 2ק״ח התשל״ח ,עמי  ;1006התשנ״ח ,עמי .245

קובץ התקנות  ,5880ייט בשבט התשניח15.2.1998 ,

405

)א( אם אותו תושב ישראל אינו חברה ,קופת גמל או קרן נאמנות,
העסקה תבוצע באמצעות סוחר מוסמך ונייר הערך יופקד בפקדון תושב
למשמרת על שם תושב ישראל;
)ב( אם אותו תושב ישראל הוא חברה ,שהיא בעלת ענין בתאגיד
שהנפיק נייר ערך חוץ מאושר או שהופכת באמצעות הקניה לבעלת ענין
כאמור ,לקנות ,לרבות בהנפקה ,ולמכור נייר ערך חוץ מאושר ,ולהשאיל
ולשאול נייר ערך חוץ כאמור במסגרת עסקת מבירה בחסר ,הן בתנאים
הקבועים בפסקת משנה )א( והן בתנאים הקבועים בסעיף 4א להיתר
לחברות בעגין השקעות פיננסיות בחוץ לארץ  ,והכל בכפוף לכך שהחברה
תדווח על פעולות שביצעה בניירות ערך כאמור ,במתכונת שהורה
המפקח.״;
3

) (2בפסקה )7א( ,המילים ״באמצעות סוחר מוסמך״  -יימחקו ,ואחרי ״נייר ערך חוץ
מוכר״ יבוא ״ולהשאיל ולשאול גייר ערך חוץ כאמור במסגרת עסקת מבירה בחסר,
והבל  -באמצעות סוהר מוסמך״.
תיקון סעיף  1ו

בסעיף ו ו להיתר הכללי ,בסעיפים קסגים)א( ו־נב( ,אחרי ״ולמכור נייר ערך ישראלי״
.3
יבוא ״ולהשאיל ולשאול נייר ערך כאמור במסגרת עסקת מכירה בחסר״.

תיקון סעיף דו

.4

תיקון סעיף 20

בסעיף ס)2א( להיתר הכללי ,הםיפה החל במילים ״ולא יאוחר משנים עשר חודשים״ -
.5
תימחק.

בסעיף 7ו)ב( להיתר הכללי -
)ו(

ברישה ,אחרי ״תמורת הטובין״ יבוא ״לרבות כמקדמה בעד היבוא״;

)(2

בפסקה )ו( ,הסיפה החל במילים ״ובלבד שלא ישלם״  -תימחק.

תיקון סעיף 21

.6

בסעיף ו)2א( להיתר הכללי ,הםיפה החל במילים ״ולא יאוחר״  -תימחק.

תיקון סעיף 24

.7

בסעיף )24ג( להיתר הכללי -
)ו( ברישה ,המילים ״ולהפקירו בפקדון לא תושב״  -יימחקו;
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״עד  500דולר״ יבוא ״עד  1,000דולרים״.

תיקון סעיף 35

.8

בסעיף )35ג( להיתר הכללי -
) (1במקום פסקה )1ץא( יבוא:
״)) (1א( העביר א ת הסכום האמור לפקדון תושב )פמ״ח( אחרי יום ב׳ בטבת
התשנ״ח) 31בדצמבר  (1997או המירו למטבע ישראלי ,ובלבד שחלפו שנים
עשר חודשים לפחות מיום ההעברה לפקדון תושב )פמ״ח( או ההמרה
למטבע ישראלי עד יום קניית מטבע החוץ כאמור :או״.
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.9

)(2

בפסקה ) ,(2אחרי ״למטבע ישראלי״ יבוא ״או ההעברה לפקדון תושב )פמ״ח(״.

בסעיף )36ד( להיתר הכללי ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2תושב ישראל יחיד ,הנמצא בחוץ לארץ ,רשאי לעשות במטבע החוץ שהוא
פטור מלהציעו לסוחר מוסמך לפי פסקה )ו( ,א ת הפעולות הבאות:
)א(

עסקאות שמותר לו לבצען מישראל;

י״פ התשנ״ה ,עמי  ;2752התשנ״ח ,עמי .1047
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)ב(

שבירת דירה בחוץ לארץ למגוריו;

)ג(

קניית מיטלטלין לשימושו האישי;

)ד(

הפקדת מטבע חוץ בחשבון בנק על שמו בחוץ לארץ.״.

בסעיף )39א( להיתר הכללי ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
״)(6
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מטבע חוץ שרכש לפי סעיף )24גץ.(1״

בסעיף )42ב( להיתר הכללי ,בפסקה ) ,(2במקום הסיפה המתחילה במילים ״ובלבד
.11
שמועד תשלום התמורה״ יבוא ״ובלבד שנתקיימו התנאים שהורה המפקח לענין זה״.
.12

תחילתו של היתר זה ביום ט״ז בשבט התשנ״ח ) 12בפברואר  998ו(.

ז׳ בשבט התשנ״ח ) 3בפברואר (1998
)חמ (3-419
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תחילה

מיקי ערן
המפקחת על מטבע חוץ

הודעת מ ס שבח מקרקעין)סכומי מ ס רכישה( ,ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
במוקף סמכותי לפי סעיף )9ג (3לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג) 1963-להלן  -החוק(,
אני מודיע לאמור:
י

.1

עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בסעיף )9ג (1לחוק כמפורט להלן:
;(1

עדכון סכומי
שווי הזכות

החל ביום ג׳ בחשון התשג״ז) 16באוקטובר - (1996
)א( בפסקאות ) (1ו־) ,(2במקום ״ 385,060שקלים חדשים״ בא ״ 387,100שקלים
חדשיס״;
)ב( בפסקאות) (2ו ־) ,(3במקום ״ 597,640שקלים חדשים״ בא ״ 586,835שקלים
חדשים״;

!(2:

החל ביום ח׳ בשבט התשנ״ז) 16בינואר - (1997
)א( בפסקאות ) (1ו־) ,(2במקום ״ 387,100שקלים חדשים״ בא ״ 391,370שקלים
חדשים״;
)ב( בפסקאות ) (2ו־) ,(3במקום ״ 586,835שקלים חדשים״ בא ״ 607,435שקלים
חדשים״;

(31

החל ביום ט׳ בניסן התשנ״ז) 16באפריל - (1997
)א( בפסקאות ) (1ו־) ,(2במקום ״ 391,370שקלים חדשים״ בא ״ 405,510שקלים
חדשים״;
)ב( בפסקאות) (2ו־) ,(3במקום ״ 607,435שקלים חדשים״ בא ״ 629,380שקלים
חדשים״;

ם״ח התשכ״ג ,עמי  ;405התשנ״ה ,עמי  ;147התשנ״ו ,עמי .1414
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)(4

החל ביום א׳ בתמוז התשנ״ז)6ו ביולי  997ו( -
)א( בפסקאות ) (1ו־) ,(2במקום ״ 405,510שקלים חדשים״ בא ״ 415,300שקלים
חדשים״;
)ב( בפסקאות ) (2ו־) ,(3במקום ״ 629,380שקלים חדשים״ בא ״ 644,575שקלים
חרשים״;

)(5

החל ביום ט״ו בתשרי התשנ״ח )6ו באוקטובר - (1997
)א( בפסקאות )ו( ו־) ,(2במקום ״ 415,300שקלים חדשים״ בא ״35ו 423,שקלים
חדשים״;
)ב( בפסקאות ) (2ו־) ,(3במקום ״ 644,575שקלים חדשים״ בא ״ 656,730שקלים
חדשים״.

ב״ז בטבת התשנ״ח ) 25בינואר (1998
1חמ 0-232

קובץ התקנות  ,5880י״ט בשבט התשנ״ח15.2.1998 ,
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המחיר  2.48שקלים חדשים
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