רשומות

קובץ התקנות
כ״ז ב עבט התש״ס

6018

 3בפברואר 2000
עמוד

תקנות החברות )הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל(,
ה תש״ס2000-
י ]קנות התעבורה)תיקון( ,התש״ס2000-
תקנות רופאי השיניים)בחינת רישוי()תיקון( ,התש״ס2000-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מס׳  :4בביש פתח תקוה-חדרה ,קטע חוצה
חדרה; צומת רחובות הרברט סמואל'-שמעוני; צומת רח׳ הנשיא( ,התש״ס2000-
צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()מערכת מחלפים וצמתים; שורש-שואבה :מחלף
י.
קרית יערים-אבו גוש :צומת פארק רבין( ,התש״ס 2000 -
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)חלב ומוצריו()מם׳ ) (2תיקון( ,התש״ם2000-
הודעת החשמל)רשיונות( ,התש״ס2000-
הודעת העמותות)אגרות( ,התש״ם2000-
היתר הפיקוח על המטבע)תיקון( ,התש״ס2000-
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תקנות החברות )הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר
בבורסה מחוץ לישראל( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  364ו־ 366לחוק החברות ,התשנ״ט) '1999-להלן  -החוק(,
לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״דין מדינת חוץ״  -דין המדינה שבה הוצעו המניות לציבור או שבה רשומות המניות
למסחר בבורסה ,לרבות כללים והנחיות הנהוגים בבורסה האמורה,-
״חברת חו״ל״  -חברה ציבורית שמניותיה הוצעו לציבור מחוץ לישראל בלבד או שהן
רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל בלבד,-
״חברת חו״ל כפולה״  -חברת חו״ל ,וכן חברה שהיתה חברת חו״ל ערב תחילת החוק,
ומניותיה נרשמו למסחר גם בבורסה בישראל לאחר תחילת החוק,-
״חברה כפולה״  -חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל
ובבורסה בישראל.
הקלה לענין
הצעת רכש
מיוחדת

על חברת חו״ל כפולה או על חברה שהיתה חברה כפולה ערב תחילתו של החוק
.2
ועודנה כזו ,לא יחולו הוראות סעיפים  328עד  335לחוק ,אם לפי דין מדינת החוץ קיימת
הגבלה על רכישת השליטה בשיעור כלשהו בחברה או שרכישת השליטה בשיעור כלשהו
מחייבת את הרוכש להציע גם הצעת רכש לבעלי מניות מקרב הציבור.

הקלה לענין
הצבעה בכתב

על חברת חו״ל או חברה כפולה לא תחול החובה לשלוח כתבי הצבעה לפי סעיף 87
.3
לחוק לבעלי מניות שמענם מחוץ לישראל אם החברה ממציאה להם כתבי הצבעה לרבות
כאלה שבהם מייפה בעל מניות את כוחו של שלוח להצביע בשמו ,בנושאים הקבועים על
סדר יומה של האסיפה הכללית ,לפי הוראות דין מדינת החוץ.

הקלה לענין
הצעה פרטית
מהותית
הקלה לענין
דירקטור חיצוני

.4

על חברת חו״ל לא יחול סעיף  274לחוק.

)א( על חברת חו״ל או חברה כפולה לא תחול הדרישה כאמור בסעיף )240א( לחוק,
.5
שהדירקטור החיצוני יהיה תושב ישראל.
)ב( דין דירקטור שמונה לפני תחילת החוק ,בחברת חו״ל או בחברה כפולה ,ואשר
מתקיימים בו הוראות דין מדינת החוץ ,ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיף )240ב(,
)ג( ו־)ה( לחוק ,כדין דירקטור חיצוני לפי החוק ,אף אם לא מתקיים בו האמור בסעיף )240ד(
לחוק ,וזאת עד תום תקופת כהונתו הקבועה בסעיף  245לחוק ,-מינויו של דירקטור זה לא יהא
טעון אסיפה כללית כאמור בסעיף )239ב( לחוק.
)ג( על אף האמור בסעיף  377לחוק לענין מועד תחילתו של החוק ,לא תהא חברת
חו״ל כפולה חייבת למנות דירקטורים חיצונים לפי החוק אלא החל ביום כ״ט בתמוז התש״ס
) 1באוגוסט .(2000

סייח התשנ״ט עמי 89ו.
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על חברת חו״ל לא יחולו הוראות התקנות לפי תקנות החברות )פרסום הודעה על
.6
אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית( ,התש״ם /2000-לעניו פרסום
י
בעיתו נים בישראל; בחברה כאמור תפורסם הודעה על אסיפה כללית לפי דין מדינת החוץ
ואם ז ין הוראות לענין זה ,באופן שתקבע החברה.

מ ו ך ע ו ת

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בשבט התש״ס ) 1בפברואר .(2000

.7

ב״ה בשבט התש״ם )ו בפברואר (2000
)חמ  99י(3-2

הקלה לענק
פרסום הודעה
על אסיפה כללית

תחילה

יוסף ביי לי ן
שר המשפטים

ק״ו התש״ם ,עמי .282

תקנות התעבורה )תיקון( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
!:תוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה' ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב
לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו)ב(
לחוק־ יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

5

בנספח א׳ שבסוף התוספת הראשונה לתקנות התעבורה ,התשכי׳א- "1961-

.1

תיקון התוספת
הראשונה

) (1בטבלה 1ג ,בכותרת ,המילה ״החל״  -תימחק ,ואחרי ״) 1בינואר (1999״ יבוא
״כ״ב בטבת התש״ס ) 31בדצמבר (1999״;
) (2אחרי טבלה 1ג יבוא:
״טבלה ו ד

רבב שנרשם לראשונה החל ביום ב׳׳ג בטבת התעי״ם ) 1בינואר (2000
קבוצת מחיר
1
2
3
4
5
6
.2

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
עד 75,000
מ־  75,001עד 99,000
מ־  99,001עד 125,000
מ־  125,001עד 175,000
מ־  175,001עד 250,000
מ־  250,001ומעלה״

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בטבת התש״ס ) 1בינואר .(2000

י״א בשבט התש״ס ) 18בינואר (2000
)חמ - 8.5ל(
דיני
סייד
סייד
ק״ר

תחילה

י צ חק מר ד כ י
שר התחבורה

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״א ,עמי .130
התשל״ה ,עמי .226
התשכ״א ,עמי  ;1425התשנ״ט ,עמי  297ועמי .1135
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תקנות רופאי השיניים )בחינת רישוי()תיקון( ,התש״ם 2000 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6ו־ 65לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[ ,התשל״ט1979-
)להלן  -הפקודה( ,לאחר התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור שר הבריאות ,אני מתקין
תקנות אלה:
1

תיקון תקנה ו

בתקנה ו לתקנות רופאי השיניים )בחינת רישוי( ,התשנ״ב) 1992-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,אחרי ההגדרה ״מומחה״ יבוא:
2

״״מכינה מוכרת״  -קורס הכנה לבחינה שלב א׳ או שלב בי ,או לשני השלבים ,שעורך
בית ספר מוכר ,או קורם הכנה באמור ,במוסד אחר ,שאישר המנהל לאחר
התייעצות לענין ההכרה בקורס ,עם המועצה המדעית.״
בתקנה  4לתקנות העיקריות -
)ו( במקום פסקה )ו( יבוא:

תיקון תקנה 4

.2

החלפת תקנה 7

במקום תקנה  7לתקנות העיקריות יבוא:
.3
״נושאי הבחינות ) .7א( נושאי הבחינה בשלב א׳ יהיו כמפורט בחלק א׳ בתוספת.
)ב( בחינת שלב ב׳ יכול שתכלול אבחון ,תבנית טיפול ,בכתב או
בעל פה או שניהם כאחד ,וכן מטלות ידניות; דוגמאות למטלות כאמור
מפורטות בחלק ב׳ בתוספת.
)ג( הבחינה המעשית יכול שתיערך במתרפאים או בבובות דמי או
בשניהם.״

תיקון תקנה 13

בתקנה 3ו)ד( לתקנות העיקריות ,במקום ״ 15ימים״ יבוא ״ 30ימים״ ובמקום ״שקיבל״
.4
יבוא ״שהודע לו על״.

תיקון תקנה 15

האמור בתקנה  15לתקנות העיקריות יסומן )א( ובסופו יבוא ״ובתקנת משנה )ב(״
.5
ואחריו יבוא:
״)ב( נבחן שנכשל שלוש פעמים רצופות באחד משלבי הבחינה יוכל לשוב ולהיבחן
באותו שלב ,רק לאחר שסיים מכינה מוכרת וקיבל ציון של שישים אחוזים
לפחות.״

החלפת תקנות
 17ו 18

במקום תקנות  17ו־ 18לתקנות העיקריות יבוא:
.6
). 17א( מבקש רשאי להשתתף במכינה מוכרת לקראת כל אחד משלבי
״מכינה מוכרת
הבחינה.
ו ו
)ב( מי שסיים מכינה מוכרת יקבל ציון הערכה :קיבל ציון הערכה
של שישים אחוזים לפחות ,יהווה הציון ציון מגן לאותו שלב בבחינת
הרישוי.

)(2

ו צ י ו

״)ו( בחינה עיונית בכתב•,״
בפסקה ) ,(2במקום הרישה עד המילה ״כאחד״ יבוא:
״שלב ב׳  -בחינה מעשית שיכול שתכלול :אבחון ,תכנית טיפולים ומטלות
ידניות:״.

מ ג

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .614
ק״ת התשנ״ב ,עמי  ;1342התשנ״ד ,עמי .246
2
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)ג( בחישוב תוצאות בל שלב משלבי הבחינה יובא בחשבון ציון
המגן לפי נוהל שקבעה ועדת הבחינה ,ובלבד שהנבחן קיבל באותו שלב
של הבחינה ציון של חמישים אחוזים לפחות.
ציון מ:ן לבוגר
י
י
ב י ת ס !

מ ו כ

 8ו) .א( מי שסיים את לימודיו ברפואת שיניים בבית ספר מוכר ,יהיו
ציוניו הסופיים בבית הספר בתחום העיוני ובתחום המעשי )אבחון
ועבודה ידנית( ,ציוני מגן בכל אחד משלבי הבחינה ,לפי הענין.
)ב( נכשל בוגר שסיים את לימודיו ,כאמור בתקנת משנה)א( ,שלוש
פעמים רצופות בשלב משלבי הבחינה ,יהא ציון המגן שלו הציון שקיבל
במכינה מוכרת לאותו שלב ,בהתאם לתקנה .15״

מנין מספר הבשלונות בבחינה לפי תקנה )15ב( לתקנות העיקריות ,בנוסחה בתקנה 5
.7
לתקנית אלה ,יחל ביום תחילתן של תקנות אלה.
כ״ה !:אלול התשנ״ט ) 6בספטמבר (1999
)חמ 9׳ (3-8
נתאשר.
שלמה בניזר י
שר הבריאות

הוראת מעבר

י ה ו ש ע שמר
המנהל הכללי של משרד הבריאות

צו ד דרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :4כביש פתח ת ק ו ה -
חדר ז  ,קטע חוצה חדרה; צומת רחובות הרברט ס מ ו א ל  -ש מ ע ו נ י ; צומת רח׳
הנשיא( ,ה ת ש ״ ם 2 0 0 0 -
בו וקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצורז לאמור:
.1

)א(

הפקודה תחול על קטע הדרך ועל הצמתים האלה:

תחולת הפקודה
על הדרך

)ו( קטע הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחיל בנקודת ציון 141.823 - 204.955
בקירוב על דרך מם׳  :4פתח תקוה  -חדרה על קטע חוצה חדרה ,והמסתיים
בנקודת ציון  141.863 - 205.632בקירוב על קטע דרך חוצה חדרה )להלן -
הדרך(;
) (2הצומת שבו מתחברת הדרך עם רחוב הרברט סמואל ועם רחוב שמעוני
בחדרה בנקודת ציון  141.830 - 204.992בקירוב על הדרך:
) (3הצומת שבו מתחברת הדרך עם רחוב הנשיא בחדרה בנקודת ציון 205.370
  141.880בקירוב על הדרך:2

)ב( גבולות קטע הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
והמכ ומנים ,לשם זיהוי ,בקווים אדומים במפה מם׳ כ 7779/הערוכה בקנה מידה 1:2,500
והחו.ומה ביד שר התחבורה ביום י״א בשבט התש״ם ) 18בינואר .(2000
2

ע״  ,1943תוס׳  ,1עמי  ;40סייח התשב״ו ,עמי .4
ק״ ת התשט״ו ,עמי  ;1328התשכ״ד ,עמי  ;305התש״ל ,עמי .1643
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העתק המפה האמורה בסעיף ו)ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה ,רח׳
רשות לעיין במפה .2
בן גוריון ו ,חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
)סעיף ו)ב«
גושים
10036
10049

10054

חלקות
67 ,66 ,65
,179 ,178 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,15 ,147 ,135 ,116 ,115 ,112 ,111 ,110
,272 ,27 ,269 ,268 ,265 ,263 ,262 ,260 ,225 ,224 ,223 ,209 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180
97 ,89 ,75 ,74 ,61 ,316 ,313 ,312 ,311 ,294 ,293 ,290 ,277 ,273
25 ,23 ,1

י״א בשבט התש״ם ) 18בינואר (2000
<חמ (3-162

יצחק מרדכי
שר התחבורה

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()מערכת מחלפים וצמתים; ש ו ר ש -
שואבה; מחלף קרית י ע ר י ם  -א ב ו גוש; צומת פארק רבץ( ,התש״ם 2000 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
תחולת הפקודה
ע

ל

.1

ה י י י

)א( הפקודה תחול על מערכת המחלפים והצמתים האלה:
) (1הצומת )מחלף( שבו מתחברת דרך מם׳  :1ירושלים  -שער הגיא )להלן -
דרך מם׳  (1בקטע המתחיל בנקודת ציון  156.366 - 134.536בקירוב על דרך מם׳ 1
והמסתיים בנקודת ציון  158.918 - 134.226בקירוב על דרך מס׳  1עם דרך מס׳
 :3955שואבה  -שורש  -בית מאיר )להלן  -דרך מס׳  (3955בקטע המתחיל
בנקודת ציון  157.320 - 134.052בקירוב על דרך מס׳  3955והמסתיים בנקודת ציון
 158.505 - 134.262בקירוב•,
2

נ

) (2הצומת)מחלף( שבו מתחברת דרך מם׳ ו עם דרך מס׳  :425שער הגיא  -בית
גוברין?)להלן  -דרך מס׳  (425בנקודת ציון  158.720 - 134.278בקירוב על דרך
מם׳ ;425
) (3הצומת שבו מתחברת דרך מס׳  3955עם דרך הגישה לפארק רבין בנקודת
ציון  157.866 - 134.464בקירוב על דרך מם׳ .3955
)ב( גבולות מערכת הצמתים והמחלפים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים
בתוספת והמםומנים ,לשם זיהוי ,בקווים אדומים במפה מס׳ כ 7778/הערוכה בקנה מידה
 1:5,000והחתומה ביד שר התחבורה ביום י״א בשבט התש״ס ) 18בינואר .(2000
רשות לעיין
ב מ פ ה

העתק המפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז ירושלים,
.2
רח׳ הנביאים  ,52ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
2
3
4
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עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי  ;40סייח התשכ״ו ,עמי .4
ק״ת התשכ״ב ,עמי  ;2181התשב״ד ,עמי .814
ק״ת התשל״ב ,עמי .614
ק״ת התש״ך ,עמי .212

קובץ התקנות  ,6018ב״ז בשבט התש״ם3.2.2000 ,

.3
בטל.

צו הדרבים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()צומת)מחלף( שורש( ,התשנ״ו  996 -ו -
5

ביטול

תוספת
)סעיף ו)ב«
חלקות

גושים

20697
20708
29539
29696
29700
20705
29706

8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,10
9 ,8 ,33 ,32 ,31 ,27 ,26 ,25 ,20 ,19 ,14 ,13 ,12,11 ,10
83,82,16,15,14,13,12,11
8 ,3
9 ,8 ,7 ,4 ,12 ,11
בהסדר
6 ,5 ,4 ,3 ,20 ,19 ,18 ,17

20707

בהסדר

י״א ב עבט התש״ס ) 18בינואר (2000
)חמ (3-15?.
5

יצחק מרדכי
שר התחבורה

ק״ו .התשנ״ו ,עמי .967

ע׳ פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )חלב ומועדיו()מס׳ ) (2תיקון(,
התש״ם2000-
:תוקף סמכותנו לפי סעיפים  12ו־ 13לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התש-9961״וו  ,לאחר שנתקבלה המלצה של ועדת המחירים ,ובהתאם לסעיף  (1015X1לחוק
אזור !זהר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים( ,התשמ״ה985-ו  ,אנו מצווים לאמור:
י

2

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)חלב ומוצריו()מס׳  ,(2התשנ״ז997-ו )להלן
.1
 הצ י העיקרי( ,במקום סעיף  4יבוא:ג

״היתר

.2

החלפת סעיף 4

 .4מותר להעלות את מחירי כל מצרכי החלב ומוצריו שלא פורטו
בטבלאות שבתוספת בשיעור שלא יעלה על  8.5%מעל מחירם ביום ד׳
בםיון התשנ״ז) 12ביוני .(1997״
בתוספת לצו העיקרי ,במקום טבלאות ו ו־ 2יבוא:

תיקון התוספת

״טבלה ו
יי *
המחיר בשקלים חדשים
לצרכן בולל
לקמעונאי
מע״מ
בלי מע״מ
ט

המצרך

האריזה

חלב ׳זתיה
חלב נ פוסטר) 3%שומן(
חלב נ פוסטר) 1%שומן(

שקית
שקית

2
3

הבמות

 1ליטר
 1ליטר

2.90
2.79

3.77
3.66

טור ב׳
המחיר בשקלים
חדשים לצרכן
באזור אילת

3.22
3.13

ס״ו התשנ״ו ,עמי .192
ס״ו .התשמ״ה ,עמי  ;204התשנ״ט ,עמי .383
ק״ו התשנ״ז ,עמי  ;969התשנ״ט ,עמי .1148
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טור ב׳
יי ׳
המחיר בשקלים
המחיר בשקלים חרשים
—.
 ,. .לקמעונאי
לצרכן בולל חדשים לצ
בלי מע״מ
מע״מ
באזור איל
ט

המצרך

האריזה

הכמות

חלב טרי  3%שומן
חלב טרי  1%שומן
חלב טרי  3%שומן
הלב טרי  1%שומן
חלב עמיד  3%שומן)רגיל(
תוצרת חלב ניגרת
אשל  4.5%שומן
גיל  3%שומן
שמנת מתוקה  38%שומן
שמנת מתוקה עמידה  38%שומן
שמנת חמוצה  15%שומן)רגילה(
חמאה
חמאה רגילה
גבינות רבות ולבנות
גבינת קוטג׳  9%שומן)רגילה(
גבינת קוטג׳  5%שומן)רגילה(
גבינות קשות
גבינה קשה חצי שמנה עמק )רגילה(
גבינה קשה שמנה טל העמק )רגילה(
גבינה קשה שמנה גלבוע
גבינה קשה פרוסה גוש חלב
גבינה קשה פרוסה גלבוע

קרטון
קרטון
קרטון+פקק
קרטון4-פקק
קרטון

 1ליטר
 1ליטר
 1ליטר
 1ליטר
ו ליטר

חלב ומשקאות חלב
שוקו ומוקה עמידים
שוקו מפוסטר  3%שומן
גבינות רבות ולבנות
גבינה בחושה למריחה  -עממית
גבינת שמנת  30%שומן
גבינה  9%שומן  -עממית
גבינה  5%שומן  -עממית
גבינה מלוחה  -בולגרית
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א

3.21

4.34

3.06
3.47
3.32
3.82

4.15
4.70
4.50
5.12

3.71
3.55
4.02
3.85
4.38

0.97
0.91
3.39
4.82
1.35

1.34
1.26
4.60
6.56
1.83

1.15
1.08
3.93
5.61
1.56

חבילה

 100גרם

1.86

2.52

2.15

גביע
גביע

 250גרם
 250גרם

3.44
3.40

4.67
4.57

3.99
3.91

27.38
31.71
26.60
7.20
6.56

37.45
43.65
36.65
9.81
8.96

32.01
37.31
31.32
8.38
7.66

גביע
 200מל״ל
גביע
 200מל״ל
קרטון/שקית  250מל״ל
 250מל״ל
קרטון
גביע
 200מל״ל

חריץ
חריץ
חריץ
חבילה
חבילה

 1ק״ג
 1ק״ג
 1ק״ג
 200גרם
 200גרם
טבלה 2

קרטון
שקית

 250מל״ל
 250מל״ל

1.70
1.02

2.30
1.39

1.96
1.19

גביע
גביע
גביע
גביע
חבילה

 250גרם
 250גרם
 250גרם
 250גרם
 250גרם

3.30
5.42
3.05
3.00
6.64

4.35
7.99
4.05
4.00
9.24

3.72
6.83
3.46
3.42
7.90

קובץ התקנות  ,6018ב״ז בשבט התש״ם3.2.2000 ,

המצרך

תוערת ו יגרת ומעדנים
יוגורט 0׳ ׳ 4.5שומן בלי תוספות
יוגורט בתוספת פירות  1.5%שומן
מעדן חל ב בטעמים
מעדן חל ב עם קצפת
גבינות !*ותבות
״נעמה״
.2

האריזה

הכמות

טור א׳
המחיר בשקלים חדשים
לצרכן כולל
לקמעונאי
מע״מ
בלי מע״מ

טור ב׳
המחיר בשקלים
חדשים לצרכן
באזור אילת

גביע
גביע
גביע
גביע

 200מל״ל
 125מל״ל
 125מל״ל
 150מל״ל

1.08
1.05
1.01
1.31

1.46
1.43
1.40
1.85

1.25
1.22
1.19
1.58

משולשים

 150גרם

4.97

6.81

5.82״

ו:חילתו של צו זה ביום ד׳ בטבת התש״ס ) 13בדצמבר .(1999

ג׳ בטבר התש״ם ) 12בדצמבר (1999
ןנחמ - 2722ג(
אבר ה ם )ביי ג ה( שו ח ט
י
שר האוצר

תחילה

חיים אורון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ה ו ד ע ת החשמל )רשיונות( ,ה ת ש ״ ם 2 0 0 0 -
בו זקף סמכותי לפי סעיף )37ד( לתקנות החשמל )רשיונות( ,התשמ״ה) '1985-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
;.קב העליה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ״ה בשבט
.1
התש״ס ) 1בפברואר  ,(2000כמפורט להלן:

שינוי הסכומים

״תוספת
)תקנה (37
אגרות

בשקלים חדשים

בעד מתן רשיון -
חשמלאי עוזר •

72

חשמלאי מוסמך

72

חשמלאי ראשי

97

חשמלאי מהנדס

97

חשמלאי בודק

97

חשמלאי מסויג

97

חשמלאי מעשי

97

חשמלאי טכנאי

97

חשמלאי הנדסאי

97

חשמלאי שירות

97

ק״ת ז;תשמ״ה ,עמי  ;878התשנ״ד ,עמי  ;820התשנ״ט ,עמי .448
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ניתן רשיון באמור לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה
אנשים ונקבע בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת
המפעל -
אגרות

.2

בשקלים חדשים

חשמלאי עוזר

72

חשמלאי מוסמך

72

חשמלאי ראשי

72

חשמלאי בכיר

72

חשמלאי מהנדס

72

חשמלאי בודק

72

חשמלאי מסויג

72

חשמלאי מעשי

72

חשמלאי טכנאי

72

חשמלאי הנדסאי

72

חשמלאי שירות

72

בעד חידוש רשיון -
)א( כשבעל הרשיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום  30באפריל הבא אחרי מועד
תום תוקפו של הרשיון שבאים לחדשו)להלן  -המועד הקובע(:
בשקלים חדשים

אגרות

ו.

חשמלאי עוזר

89

.2

חשמלאי מסוג אחר

89

)ב( כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:

.3

.1

חשמלאי עוזר

130

.2

חשמלאי מסוג אחר

130

בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות למעלה ממאה אנשים
ונקבע בתנאי רשיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל
תהיה האגרה -
בשקלים חדשים

.4

)א( כשהיא משולמת לא מאוחר מהתאריך
הקובע ,לרשיון מכל הסוגים

72

)ב( כשהיא משולמת אחרי׳ התאריך הקובע,
לרשיון מכל הסוגים

122

העתק רשיון

י׳׳ב בשבט התש״ס ) 19בינואר (2000
)חמ (3-486
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א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה
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הודעת העמותות )אגרות( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
ב1,וקף סמכותי לפי תקנה )3ה( לתקנות העמותות )אגרות( ,התשנ״ח998-ו )להלן -
התקט־ו  ,0אני מודיע לאמור:
י

נקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ״ג בטבת
.1
התש״כ )ו בינואר  (2000כמפורט להלן:

שינוי אגרות

תוספת
)תקנה (2
האגרה בשקלים חדשים

ג׳ןשה לרישום -

.1

.
^

)א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף  2לחוק ,לא
כולל דמי פרסום ברשומות

?66

)בו בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה,
לפי סעיף  60לחוק ,לא כולל דמי פרסום ברשומות

661

)ג

בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף  2לחוק
או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה,
לפי סעיף  60לחוק ,כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום
בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי
נתמלאו כל התנאים האלה:
) (1התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של
 300,000שקלים חדשים:
) (2העמותה לא תשלם שבר בבל צורה שהיא לרבות
משכורת ,דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשבר
המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות
הנדרשות על פי הדין

.2

331

א! רה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -
)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרם
)ב! אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרם ולפני סוף
אותה שנה
)ג :אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

)ד׳ )(1
)(2

992
1,212
לפי שיעור האגרה
המשתלמת לאחר
סוף חודש מרם של
שנת התשלום בפועל

עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה
על  300,000שקלים חדשים
עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות
משכורת ,דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר
המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה
והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות
המוטלות על העמותה על פי כל דין:

ק״ת ;תשנ״ח ,עמי .974

קובץ הו.קנות  ,6018כ״ז בשבט התש״ס3.2.2000 ,
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האגרה בשקלים חדשים

)(3

באשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר
לאימות עובדות אלה

.3

פטור

אגרות שונות בעד שירותי הרשם -
)א( עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף
)39ב( לחוק ,לגבי כל עמותה

23

)ב(

עיון בפנקס העמותות ,לגבי כל עמותה

12

)ג(

קבלת מידע באמצעות המחשב -
עד שני עמודים ,לכל עמוד

12

לכל עמוד נוסף

7

)ד( מתן אישור לקיומם של מסמכים ,שמקורם מצוי בתיקי
העמותות ,לגבי כל עמוד
)ה( צילום כל עמוד
)ו(

7
1

אישור צילום המצוי בתיק העמותה ,לכל עמוד

כ״א בטבת התש״ם ) 30בדצמבר (1999
<חמ (3-1389

7

אביגדור מעוז
המנהל הכללי של משרד הפגים

היתר הטיקוח על המטבע )תיקון( ,ה ת ש ״ ם 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח998-ו )להלן  -החוק(,
אני קובע לאמור:
י

תיקון סעיף 1

בסעיף  1להיתר הפיקוח על המטבע ,התשנ״ח) 1998-להלן  -ההיתר הכללי( ,אחרי
.1
ההגדרה ״דולר״ יבוא:
״״חוץ לארץ״ או ״מחוץ לישראל״  -למעט אזור:״.
2

תיקון סעיף 6

.2

בסעיף )6א( להיתר הכללי ,במקום ״ 1עד 13״ יבוא ״ 1עד 14״.

תיקון התוספת

.3

בתוספת להיתר הכללי -
)(1

אחרי הגדרה ״תאגיד נשלט״ יבוא:
״״תושב ישראל״  -לענין החובה של תושב ישראל יחיד לדווח לפי הטפסים
שבתוספת זו  -אזרח ישראלי או מי שנמצא בישראל או באזור על פי אשרת
עולה או תעודת עולה או על פי רשיון לישיבת קבע ,למעט -

סייח התשל״ח ,עמי  108ועמי  ;206התשנ״ט ,עמי .23
ק״ת התשנ״ח ,עמי  ;722התשנ״ט ,עמי .540
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)ו( מי שבשנים עשר החודשים האחרונים שקדמו לביצוע פעולה ,עסקה
או למילוי חובה אחרת לפי החוק לא שהה בישראל או באזור תקופה
העולה על  180ימים ,ברציפות או לסירוגין;
) (2מי ששהה לפחות  7שנים ברציפות מחוץ לישראל  -ב־ 3השנים
הראשונות לשהייתו בישראל; בפסקה זו -
״שנה״  -שנים עשר חודשים רצופים,-
״שהיה מחוץ לישראל״  -לרבות שהיה בישראל או באזור ,ברציפות או לסירוגין,
לא יותר מ־80ו ימים בשנה.״;
)!( בטפסים ו עד  5 ,3ו־7א ,במקום ״תושב ישראל ,תאגיד או יחיד״ יבוא ״תאגיד
תושב י/יראל״;
)(5

בטפסים ו ו־ ,5הערה )ו(  -תימחק:

)(1

במקום טופס  13יבוא:

ן^׳טופס 13
לכבוד
המפקח על מטבע חוץ
בנק ישראל
ת.ד?80 .
ירושליח 91007
טלפון02-6552520 :
פקס׳02-6552592 :

מגדו ן :ד י ו ו ח על י ת ר ת חחשל1עות ה י ש י ר ו ת ב ת א ג י ד חוץ/גבס
מ ק ר ק ע י ן בחוץ לארץ
חובת ה ־מוח חלה על תושב ישראל יחיד ,אשר מחזיק בתאגיד חוץ או בנכס
מקרקעי ן בחוץ לארץ או בכולם יחד ,אם יתרת ההשקעה הישירה בחוץ לארץ,
על פי חלקו של תושב ישראל המדווח ,למועד שלגביו נדרש הדיווח שווה ל5-
מיליון דולרים או יותר! הדיווח יימסר אחת לשנה ,לסיומה ,ולא יאוחר מתום
 4חודש ם מסיומה;
בטופס ה -
״יתרת תשקעה ישירה בחוץ לארץ״  -יתרה ,במחירי שוק של מניות סחירות
בתאגידי חוץ ,בתוספת יתרה בהון העצמי של תאגידי חוץ ,שמניותיהם אינן
סחירור ,בתוספת יתרת הלוואות בעלים שנתן תושב ישראל המדווח לתאגידי
חוץ כאמור ובתוספת היתרה המצטברת ,במחירי עלות ,של נכסי המקרקעין
בחוץ לארץ ,והכל על פי חלקו של תושב ישראל המדווח
״תאגיד חוץ״

;

־ תאגיד תושב חוץ ,שתושב ישראל המדווח מחזיק ב50-

אחוזיכ או יותר מהון המניות הנפרע שלו.
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א.

פרטי מושב ישראל המדווח;

שם תושב ישראל
כתובת_
רחוב
ב.

מס׳ זיהוי
טלפון
ישוב

פקס.

מיקוד

נתונים על יתרת ההשמעות הישירות ליום  31בדצמבר
באלפי דולרים
יתרת ההון העצמי
יתרת הלוואות בעלים
יתרת ההשקעה במקרקעין
סה״כ

דו״ה השינויים ביתרות ההון העצמי ויתרות הלוואות מבעלים

ג.

של תאגידי חוץ הנמצאים בשליטה של תושב ישראל המדווח,
על פי חלקו ,לשנה שאליה מ ת י י ח ט הדיווח)באלפי דולרים(.

לתום

יתרה
השנה
הקודמת
לשנה
שאליה
מתייחס
הדיווח

העגרות כספיות

מישראל

מחו״ל

שינויים גיתרה
צתוצאה

מדווח/
הפסד

אחר

1

יתדה
לתום
השנה
שאליה
מתייחס
הדיווח

הון עצמי
הלוואות
בעלים
סה״כ

תאריך

שם ממלא הדו״ח
חתימה

1
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שינויים ביתרה הנובעים משינויי מחירים בחברות סחירות ,הפרשי שער או שערוך נכסים.
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טופס 1 í
לכבוד
המפקוו על מטבע חוץ
בנק ישראל
ת.ד7:10 .
ירושלים 91007
טלפון02-6552520 :
פקס׳02-6552592 :

הנדון :ד י ו ו ח על י ת ר ת נ ב ט י ם פ י נ נ ס י י ם ב מ ט ב ע חוץ בחיץ לארץ
חובת הדיווח חלה על תושב ישראל יחיד ,אשר יתרת הנכסים הפיננסיים שלו בחוץ
לארץ א׳ המוחזקים בידיו ,למועד שלגביו נדרש הדיווח ,שווה ל 5-מליון דולרים או
יותר; הדיווח יימסר אחת לרבעון ,לסיומו ,ולא יאוחר מ־ 30ימים מסיומו.

ו!רטי מושב ישראל המדווח;

א.

מס׳ זיהוי

שם תועב ישראל

טלפון

כתובת
רחוב

ב.

ישוב

פקס

מיקוד

מגונים על ימרמ נבטים פיננטיים במטבע חוץ בחוץ לארץ* לרבעון
)באלפי דולרים(
« ¡11סמיים במאריך
מחילמ
רבעון
.1

טוף רבעון

ההסבר
לשינוי

2

ס ן בל ניירוה העדן
הנסחרים בחוץ לארץ
מתוכם:

ניירוה ערך של חברה
הושבת ישראל הנסחרים
בחוץ לארץ
מניות וניירות ערך המירים
אגרות חוב
1

2

לרבות תעודות ניירות ערך שאינן מופקדות אצל מתווך פיננסי בישראל ונמצאות בידי תושב ישראל המדווח,
בין :1׳ שראל ובין בחוץ לארץ.
י ס ו מ ן בהתאם לאחד או יותר מן הסימנים הבאים:
א  -׳!׳מוי מחירים; ב  -רכישות מהעברות כספים מישראל/מכירות תוך העברת התמורה לישראל;
ג = ר:ישות מהעברות כספים מחוץ לארץ/מכירות תוך העברת התמורה לחוץ לארץ ד = רכישות
מתמו רות בהצעת מכר או ממימוש תכניות אופציות; ה = אחר.
;
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תהילת

סוף רבעון

רגעיו

ההסגר
לשינוי

אגרות חוב של ממשלת
ישראל

הנסחרות

בחוץ

לארץ

ניירות ערן חוץ
מניות וניירות ערך המירים
אגרות חוב

.2

פקדונות)בחוץ לארץ(

שם ממלא הדו״ח

תאריך

חתימה

ט״ז בשבט התש״ם ) 23בינואר (2000
)חמ (3-419
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