רשומות

קובץ התקנות
ב׳ בטבת התשס״א

6073

תקנות מס הכנסה)פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי()תיקון( ,התשס״א2000-
צו עידור החיסכון)פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה והצעה לציבור(
)תיקון( ,התש״ם) 2000-תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות מילווה קצר מועד)סדרות שונות()תיקון( ,התש״ס) 2000-תיקון( ,התשם״א2000-
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״גליל״()תיקון( ,התש״ס) 2000-תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״גלבוע״()תיקון( ,התש״ס) 2000-תיקון( ,התשס׳׳א2000-
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״שחר״()תיקון( ,התש״ס) 2000-תיקון( ,התשס״א00-ס2
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״גילדן חדש״()תיקון( ,התש״ם)2000-תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״כפיר חדש״()תיקון( ,התש״ם)2000-תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״מט״חית״ ופטור ממם הכנסה()תיקון( ,התשםי׳א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״מט״חית המשך״ ופטור ממם הכנסה()תיקון מם׳ (2
)ביטול( ,התשס״א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״תשורה״ ופטור ממם הכנסה()תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״תשורת המשך״ ופטור ממס הכנסה()תיקון מס׳ (2
)ביטול( ,התשם״א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״לרכב״ ופטור ממס הכנסה()תיקון( ,התשם״א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״להשכלה גבוהה לעוברי מדינה״ ופטור ממם הכנסה(
)תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״לדיור״ ופטור ממס הכנסה()תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״לדירה״ ופטור ממם הכנסה()תיקון( ,התשם״א2000-
תקנות הבטחת הכנסה )כללי הזכאות והוראות ביצוע()תיקון( ,התשס״א2000-
תקנות התעבורה )תיקון( ,התשם״א2000-
תקנות המים)השימוש במים באזור קיצוב()תיקון( ,התשס״א2000-
כללי משק החשמל)אספקת חשמל לצרכנים()הוראת שעה()תיקון( ,התשם״א2000-
צו המועצות המקומיות)א()תיקון( ,התשם״א2000-
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות{)יואב ,תיקון( ,התשס״א2000-
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()באר־טוביה ,תיקון( ,התשס״א2000-
צו המועצות המקומיות)א()שבי ציון ,ביטול( ,התשס״א00-ס2
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()מטה אשר ,תיקון( ,התשס״א2000-
הנחיות מימון מפלגות)ניהול חשבונות סיעה()תיקון( ,התשס״א2000-

 28בדצמבר 2000
עמוד
214
214
4ו2
215
215
215
י 216
216
216
דו2
217
218
218
219
219
220
221
222
222
223
223
223
224
224
225
226

תקנות מס הכנסה )פטור ממם על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי(
)תיקון( ,התש״ס) 2000-תיקון( ,התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5וא לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות מס הכנסה )פטור ממם על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי(
.1
)תיקון( ,התש״ס , 2000-במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשס״א )30
באפריל (2001״.
2

כ׳ בכסלו התשס״א ) 7ו בדצמבר (2000
<חמ (3-1656

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,0עמי 20ו.
י ק״ת התש״ם ,עמי .557

עו עידוד החיסכון)פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה
והצעה לעיבור()תיקון( ,התש״ם) 2000-תיקון( ,התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5אץ (3לחוק עידוד החיסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ז956-ו' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

בסעיף  2לצו עידוד החיסכון)פטור ממס הכנסה על איגרות חוב לפי אישור להנפקה
.1
והצעה לציבור()תיקון( ,התש״ם , 2000-במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר
התשס״א ) 30באפריל (2001״.
2

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
1חמ -125נ>

:

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשט״ז ,עמי  ;52התשל״ו .עמי .159
ק״ת התש״ס ,עמי .506

תקנות מילווה קצר מועד )סדרות שונות()תיקון( ,התש״ם) 2000-תיקון(,
התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )7ב( ו־ 15לחוק מילווה קצר מועד ,התשמ״ד,'1984-
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות מילווה קצר מועד )סדרות שונות( )תיקון( ,התש״ם , 2000-בכל
.1
מקום ,אחרי ״בשל שנת 2000״ יבוא ״ו־ 2001״ ובמקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ׳יעד יום ז׳
באייר התשם׳יא ) 30באפריל (2001״.
2

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
<חמ (j-1790

;
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אברהם )ביינה( שוחט
שר האוצר

טייח התשמ״ד ,עמי  :69התשנ״ו ,עמי .376
ק״ת התש״ס .עמי .565
קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשס״א28.12.2000 .

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״()תיקון( ,התש״ם2000-
)תיקון( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־5ו לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט979-ו  ,ולפי סעיף
 15לפקודת מם הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

2

בתקנה  2לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( )תיקון( ,התש״ם, 2000-
.1
במקום ״ער תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשם״א ) 30באפריל (2001״.
5

כ׳ בכסלו התשס״א ) 17בדצמבר (2000
<חמ (5-950

תיקון תקנה 2

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ם״ח התשל״ט ,עמי  :112התשנ״ה ,עמי .150
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התש״ס ,עמי .563

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גלבוע״()תיקון( ,התש׳׳ם2000-
)תיקון( ,התשס׳׳א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־5ו לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט979-ו  ,ולפי סעיף
 15לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

2

בתקנה  2לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גלבוע״( )תיקון( ,התש״ס, 2000-
.1
במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״ער יום ז׳ באייר התשס״א ) 30באפריל (2001״.
5

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
<חמ (5-950

תיקון תקנה 2

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשל״ט ,עמי  ;112התשנ״ה ,עמי .150
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התש״ם ,עמי .564

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שחר״()תיקון( ,התש״ם2000-
)תיקון( ,התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־5ו לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט , 1979-ולפי סעיף
 15לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

2

בתקנה  2לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״שחר״( )תיקון( ,התש״ס, 2000-
.1
במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״ער יום ז׳ באייר התשס״א ) 30באפריל (2001״.
ג

כ׳ בכסלו התשס״א ) 17בדצמבר (2000
1חמ (3-950

תיקון תקנה 2

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשל״ט ,עמי  ;112התשנ״ה ,עמי .150
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התש״ס ,עמי .564
קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשם״א28.12.2000 ,
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תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גילון חדש״()תיקון( ,התש׳׳ם2000-
)תיקון( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־5ו לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט ,'1979-ולפי סעיף
 15לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״גילון חדש״()תיקון( ,התש״ם, 2000-
.1
במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשס״א ) 30באפריל (2001״.
5

כ׳ בכסלו התשס״א )דו בדצמבר (2000
)חמ (3-950

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ס״ח התשל״ט ,עמי  :112התשנ״ה ,עמי .150
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
ק״ת התש״ס ,עמי .564

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ״כפיר חדש״()תיקון( ,התש״ס2000-
)תיקון( ,התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־ 15לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט .'1979-ולפי סעיף
 15לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות מילווה המדינה)סדרות מסוג ״כפיר חדש״()תיקון( ,התש״ם, 2000-
.1
במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשם״א ) 30באפריל (2001״.
5

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
)חמ (3-950

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ס״ח התשל״ט ,עמי  :112התשנ״ה ,עמי .150
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התש״ם ,עמי .565

תקנות עידוד החיסכון)תבנית חיסכון ״מט״חית״ ופטור ממס הכנסה()תיקון(,
התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ) 5א ^ ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז , 1956-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

תיקון התוספת
השניה

בתוספת השניה לתקנות עידור החיסכון )תכנית חיסכון ״מט״חית״ ופטור ממס
.1
הכנסה( ,התשנ״ג993-ו -
2

) (1בסעיף )3ר( ,במקום ״החל ביום ג׳ באייר התש׳׳ס ) 8במאי  (2000לא יהיה חוסך
רשאי״ יבוא ״חוסך שהצטרף לתבנית לפני יום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי  (2000לא
יהיה רשאי״:
) (2סעיף  - 8בטל.
י ם״ח התשט״ז ,עמי  :52התשמ״ד ,עמי .76
י ק״ת התשנ״ג ,עמי  :1136התש״ס ,עמי  379ועמי .562
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קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשם״א28.12.2000 ,

בתקנה  3לתקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון ״מט״חית״ ופטור ממם הכנסה(
.2
)תיקון מס׳  ,(2התש״ס , 2000-במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשס״א
) 30באפריל (2001״.
3

.3

תחילתה של תקנה  (2)1ביום ג׳ באייר התש׳׳ם ) 8במאי .(2000

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
<חמ -456
(3

תיקון תקנות
עידוד החיסכון
)תכנית חיסכון
״מט״חית״ ופטור
ממס הכנסה(
)תיקון מסי (2
תחילה

אברהם )נייגה( שוחט
שר האוצר

ק״ת התש״ס ,עמי .562

תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״מט״חית המשך״ ופטור ממס הכנסה(
)תיקון מס׳ ) (2ביטול( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א) (x2ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במם הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״מט״חית המשך״ ופטור ממס הכנסה()תיקון
.1
מס׳  ,(2התש״ם) 2000-להלן  -התקנות המתקנות(  -בטלות.

ביטול תיקון

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של התקנות המתקנות.

כ׳ בכסלו התשס״א )דו בדצמבר (2000
1חמ (3-456

תחילה

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשט״ז ,עמי  :52התשמ״ד ,עמי .76
ק״ת התש״ם ,עמי .563

תקנות עידוד החיסכון)תבנית חיסכון ״תשורה״ ופטור ממס הכנסה()תיקון(,
התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ) 5א ^ ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

בתוספת השניה לתקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון ״תשורה״ ופטור ממס
ו.
הכנסה( ,התשנ״ג993-ו -
2

תיקון התוספת
השניה

) (1בסעיף )3ר( ,במקום ״החל ביום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי  (2000לא יהיה חוסך
רשאי״ יבוא ״חוסך שהצטרף לתכנית לפני יום ג׳ באייר התש״ם ) 8במאי  (2000לא
יהיה רשאי״:
) (2סעיף  - 8בטל.
סייח התשט״ז ,עמי  :52התשמ״ד ,עמי .76
ק״ת התשנ״ג ,עמי  :1127התש״ס ,עמי  383ועמי .561
קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשס״א28.12.2000 ,
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תיקון תקנות
עידוד החיסכון
)תכנית חיסכון
״תשורה״ ופטור
ממס הכנסה(
)תיקון מס׳ (2
תחילה

בתקנה  3לתקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״תשורה״ ופטור ממס הכנסה()תיקון
.2
מם׳  ,(2התש״ס , 2000-במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשס״א )30
באפריל (2001״.
5

.3

תחילתה של תקנה  (2)1ביום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי .(2000

ב׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
)דומ -456ג(

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ק״ת התש״ס ,עמי .561

תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״תשורת המשך״ ופטור ממס הכנסה(
)תיקון מס׳ ) (2ביטול( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5אץ (2ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

ביטול תיקון

תקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״תשורת המשך״ ופטור ממס הכנסה()תיקון מס׳
.1
 ,(2התש״ם) 2000-להלן  -התקנות המתקנות(  -בטלות.
2

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של התקנות המתקנות.

כ׳ בכסלו התשס״א ) 17בדצמבר (2000
<חמ (3-456

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשט״ז ,עמי  :52התשמ״ד ,עמי .76
ק״ת התש״ס ,עמי .561

תקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון ״לרכב״ ופטור ממס הכנסה( )תיקון(,
התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ) 5א ^ ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז , 1956-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

תיקון התוספת

בתוספת לתקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון ״לרכב״ ופטור ממס הכנסה(,
.1
התשנ״ג993-ו -
2

)ו( בסעיף )3ד( ,במקום ״החל ביום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי  (2000לא יהיה חוסך
רשאי״ יבוא ״חוסך שהצטרף לתבנית לפני יום ג׳ באייר התש״ם ) 8במאי  (2000לא
יהיה רשאי״;
) (2סעיף  - 8בטל.
סייח התשט״ז ,עמי  :52התשמ״ד ,עמי .76
ק״ת התשנ״ג ,עמי  :1124התש״ס ,עמי  378ועמי .559

8ו2

קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשס״א28.12.2000 ,

בתקנה  3לתקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״לרכב״ ופטור ממס הכנסה()תיקון
.2
מס׳  ,(2התש״ם , 2000-במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשם״א )30
באפריל (2001״.
3

.3

תחילתה של תקנה  (2)1ביום ג׳ באייר התש״ם ) 8במאי .(2000

כ׳ בכסלו התשס״א )דו בדצמבר (2000
<חמ -456

תיקון תקנות
עידוד החיסכון
)תכנית חיסכון
״לרכב״ ופטור
ממס הכנסה(
)תיקון מס׳ (2
תחילה

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ג(

ק׳׳ת התש״ס ,עמ׳ .559

תקנות עידוד החיסכון)תבנית חיםבון ״להשכלה גבוהה לעובדי מדינה״ ופטור
ממם הכנסה()תיקון( ,התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ) 5א ^ ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

בתוספת לתקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״להשכלה גבוהה לעובדי מדינה״
ו.
ופטור ממס הכנסה( ,התשנ״ג- 1993-

תיקון התוספת

2

)ו( בסעיף )3ד( ,במקום ״החל ביום ג׳ באייר התש״ם ) 8במאי  (2000לא יהיה חוסך
רשאי״ יבוא ״חוסך שהצטרף לתכנית לפני יום ג׳ באייר התש״ם ) 8במאי  (2000לא
יהיה רשאי״,-
) (2סעיף  - 8בטל.
בתקנה  3לתקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״להשכלה גבוהה לעובדי'מדינה״
.2
ופטור ממס הכנסה()תיקון מס׳  ,(2התש״ס , 2000-במקום ״ער תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום
ז׳ באייר התשס״א ) 30באפריל (2001״.
5

.3

תחילתה של תקנה  (2)1ביום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי .(2000

ב׳ בכסלו התשס״א ) 17בדצמבר (2000
<חמ (3-456

2

5

תיקון תקנות
עידוד החיסכון
)תכנית חיסכון
״להשכלה גבוהה
לעובדי המדינה־
ופטור ממס
הכנסה(
)תיקון מס׳ (2
תחילה

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ס ־ ח ה ת ש ט ״ ז  ,ע מ י  :52ה ת ש מ ׳ י ד  ,ע מ י .76
ק ״ ת ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י  :1114ה ת ש ״ ס  ,ע מ ׳  374ו ע מ י .559
ק ״ ת ה ת ש ״ ם  ,ע מ ׳ .560

תקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון ״לדיור״ ופטור ממס הכנסה( )תיקון(,
התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ) 5א ^ ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
ס ״ ח ה ת ש ט ״ ז  ,ע מ ׳  :52ה ת ש מ ״ ד  ,ע מ ־ .76

קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשם״א28.12.2000 ,

219

תיקון התוספת

בתוספת לתקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון ״לדיור״ ופטור ממס הכנסה(,
.1
התשנ״ג993-ו -
2

)ו( בסעיף )3ד( ,במקום ״החל ביום ג׳ באייר התש״ם ) 8במאי  (2000לא יהיה חוסך
רשאי״ יבוא ״חוסך שהצטרף לתכנית לפני יום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי  (2000לא
יהיה רשאי״:
) (2סעיף  - 8בטל.
תיקון תקנות
עידוד החיסכון
)תכנית חיסכון
״לדיור׳ ופטור
ממס הכנסה(
)תיקון מ ס 12
תחילה

בתקנה  3לתקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״לדיור״ ופטור ממס הכנסה()תיקון
.2
מם׳  ,(2התש״ס , 2 0 00-במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשס״א )30
באפריל (2001״.
5

.3

תחילתה של תקנה  (2)1ביום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי .(2000

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

<חמ (3-456

ק ״ ת ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י  :1117ה ת ש ״ ם  ,ע מ ׳  376ועמי .558
ק״ת ה ת ש ״ ם  ,עמי .558

תקנות עידוד החיסכון)תבנית חיסכון ״לדירה״ ופטור ממם הכנסה()תיקון(,
התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5אץ (2ו־)ב( לחוק עידוד החיסכון ,הנחות במם הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

תיקון התוספת

בתוספת לתקנות עידוד החיסכון )תכנית חיסכון ״לדירה״ ופטור ממם הכנסה(,
ו.
התשנ״ג993-ו -
2

)ו( בסעיף )3ר( ,במקום ״החל ביום ג׳ באייר התש״ם ) 8במאי  (2000לא יהיה חוסך
רשאי״ יבוא ״חוסך שהצטרף לתכנית לפני יום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי  (2000לא
יהיה רשאי״:
) (2סעיף  - 8בטל.
תיקון תקנות
עידוד החיסכון
)תכנית חיסכון
״לדירה״ ופטור
ממם הכנסה(
)תיקון מסי (2
תחילה

בתקנה  3לתקנות עידוד החיסכון)תכנית חיסכון ״לדירה״ ופטור ממם הכנסה()תיקון
.2
מס׳  ,(2התש״ס , 2000-במקום ״עד תום שנת 2000״ יבוא ״עד יום ז׳ באייר התשס״א )30
באפריל (2001״.
ג

.3

תחילתה של תקנה  (2)1ביום ג׳ באייר התש״ס ) 8במאי .(2000

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

) ח מ (3-456

סייח ה ת ש ט ״ ז  .ע מ י  ;52ה ת ש מ ״ ד  ,עמי .76
ק״ת ה ת ש נ ״ ג  ,עמי  ;1120ה ת ש ״ ם  ,עמי  375ועמי .560
ק״ת ה ת ש ״ ס  ,ע מ י .560
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ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6073ב ׳ ב ט ב ת ה ת ש ם ״ א 28.12.2000 ,

תקנות הבטחת הכנסה )כלילי הזכאות והוראות ביצוע()תיקון(,
התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2א()14 ,א( ו־ו)3א( לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א-ס98ו
)להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:

ו

בתקנה  3לתקנות הבטחת הכנסה )כללי הזכאות והוראות ביצוע( ,התשמ״ב982-ו
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( -

2

תיקון תקנה

ג

)ו( בתקנת משנה )ב( ,בפסקה )ו( ,במקום הרישה המסתיימת במילים ״התש״ם-
980ו״ יבוא ״ילד נכה שמשתלמת בעדו גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי)דמי מחיה,
עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה( ,התשנ״ח , 1998-לרבות ילד נכה שלא משולמת
בעדו גמלה כאמור בשל בך שמשתלמת בעדו הטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות
שנערך לפי סעיף  9לחוק.״
ג

) (2אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:
״)ה( בתקנה זו ,״ילד״  -לרבות ילד המטופל במסגרת משפחת אומנה שאישר
משרד העבודה והרווחה ולמעט מי שמטופל כאמור בחלק משעות היממה
בלבד.־

.2

בתקנה )6ד( לתקנות העיקריות ,פסקה ) - (3תימחק ,ואחריה יבוא:

תיקון תקנה 6

״)רו( התקיימו תנאי הזכאות גם בחודש שקדם לתביעה תשולם הגמלה גם בעד
אותו חודש ,אף אם בחורש האמור לא התקיימה עילת הזכאות שבסעיף )2אץ (2לחוק
בתובע הגמלה האמורה ,והכל בתנאי שהתובע היה זכאי בעד החודש האמור לקצבה
לפי סימן ג׳ לפרק ט׳ שבחוק הביטוח ,או שזכאותו לקצבה באמור ,פקעה באותו
חודש.״

.3

בתקנה וו לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ד( יבוא:

תיקון תקנה וו

״)ר( רופא מוסמך רשאי לדרוש ,הבהרות ופרטים נוספים ,לרבות רישומים רפואיים
בכל ענין הקשור באישור הרפואי ,והכל אם המידע דרוש לצורך מתן חוות דעתו
ברבר מצב בריאותו וכושרו של התובע לעבוד ,הצורך בהשגחה תמידית עליו ובדבר
תקופת תוקפו של האישור הרפואי.
)ה( בהחלטתו בתביעה ,יביא פקיד תביעות בחשבון את חוות דעתו של הרופא
המוסמך.
)ו( בתקנה זו ,״רופא מוסמך״  -כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי)קביעת דרגת
נכות לנפגעי עבודה( ,התשט״ז.*1956-״
תחילתן של תקנות אלה ב־ ו בחודש שלאחר פרסומן)להלן  -יום התחילה( ,והן יחולו
.4
על גמלה המשולמת בעד יום התחילה ואילך.

תחילה ותחולה

ט״ו בכסלו התשס״א )3ו בדצמבר (2000
<חמ (3-1545

סייח
ק״ת
ק״ת
ק״ת

רענן כהן
שר העבודה והרווחה

ה ת ש מ ״ א  ,ע מ י 0ג :ה ת ש נ ״ ט  ,ע מ י .100
ה ת ש מ ״ ב  ,עמי  6ו  ; 5ה ת ש נ ״ ז  ,עמי .699
ה ת ש נ ״ ח  ,ע מ י .657
ה ת ש ט ״ ז  ,ע מ י .864

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6073ב ׳ ב ט ב ת ה ת ש ס ״ א 28.12.2000 ,

221

תקנות התעבורה )תיקון( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

ת י ק ו ן ת ק נ ה 221

.1

בתקנה  221לתקנות התעבורה ,התשב״א961-ו -
2

) (1בתקנת משנה )גץו( ,במקום ״בהתאם לאמור בתקנות  202עד 210״ יבוא ״בשלב
המעשי של הבחינה כאמור בתקנות 1 206־.207״;
) (2אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ג (1מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות  176עד  178רשאי להיבחן בשלב העיוני
של הבחינה כאמור בתקנה  205שישה חודשים לפני הגיל המוקדם ביותר שבו
הוא רשאי להיבחן בשלב המעשי של הבחינה כאמור בתקנה .206״
ג׳ בכסלו התשס״א ) 30בנובמבר (2000
<חמ ג(3-8

אמנון ליפקין־שחק
שר התחבורה

י ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,7ע מ י .173
ק ״ ת ה ת ש ב ״ א  ,ע מ י  ;1425ה ת ש נ ״ ט  ,ע מ י  3ו ו .
2

תקנות המים )השימוש במים באזור קיצוב()תיקון( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי' ,לפי סעיפים  37ו־59ו לחוק המים ,התשי״ט , 1959-ולאחר התייעצות
עם מועצת המים ועם ועדת ההספקה ,אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 9

.1

תחילה

.2

בתקנה  9לתקנות המים )השימוש במים באזור קיצוב( ,התשל״ו976-ו -
ג

)ו( בתקנת משנה )ד( -
)א( בפסקה ) ,(2במקום ״בסוף חודש ינואר״ יבוא ״בסוף חודש אפריל״ ובסופה
יבוא ״הקודמת״:
)ב( אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)2א( דיווח כאמור בפסקאות ) (1ו־) (2יכול שייעשה במדיה ממוחשבת
או בכל אופן אחר ,שאישר נציב המים מראש.״,-
) (2במקום תקנת משנה )ה( יבוא:
מה( על הפרש צריכה בשיעור העולה על  13%יחולו תקנות המים )תשלום
מיוחד( ,התשל״ט978-ו )להלן  -תקנות התשל1ם המיוחד(; לענין זה ,״הפרש
צריכה״  -ההפרש בין כמות המים שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה
מספקים בשנת הרישוי ,לפי הענין ,לכל מטרות הצריכה ,לבין כמות המים
שסיפקה או מכרה לבל מטרות הצריכה״.
4

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ב׳ בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
)ו־ומ  179ו ( 3 -

2

ג

4

222

אברהם )ביינה( שוחט
שר האוצר
ושר התשתיות הלאומיות

י״פ ה ת ש נ ״ ז  ,ע מ י .482
סייח ה ת ש י ״ ט  ,עמי .166
ק ״ ת ה ת ש ל ״ ו  ,ע מ י  ;2415ה ת ש ״ ס  ,ע מ י .433
ק ״ ת ה ת ש ל ״ ט  ,ע מ י  :305ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י .1164

קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשס״א28.12.2000 ,

כללי משק החשמל )אסטקת חשמל לצרכנים()הוראת שעה()תיקון(,
התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק משק החשמל ,התשנ״ו996-ו  ,אני מתקין כללים
י

אלה:
בכללי משק החשמל)אספקת חשמל לצרכנים()הוראת שעה( ,התשנ״ז996-ו  ,במקום
.1
״עד יום ה׳ בטבת התשס״א )ו 3בדצמבר (2000״ יבוא ״עד יום ט״ז בטבת התשס״ב )ו3
בדצמבר ו(200״.
2

.2

תחילתם של כללים אלה ביום ו׳ בטבת התשס״א )ו בינואר .(2001

תיקון ה כ ל ל י ם

תחילה

י״ד בכסלו התשס״א )וו בדצמבר (2000
אברהם )בייגה( שוחט
שר התשתיות הלאומיות

נ ח מ (3-188

סייח ה ת ש נ ״ ו  ,עמי  :208ה ת ש נ ״ ז  ,ע מ י .80
ק ״ ת ה ת ש נ ״ ז  ,עמי  :50ה ת ש נ ״ ח  ,ע מ י  748ו ע מ י  :1317ה ת ש נ ״ ט  ,ע מ י  :1088ה ת ש ״ ס  ,ע מ י  327ועמי .678

צו המועצות המקומיות )א()תיקון( ,התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:

ו.

בסעיף 08וא לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א- 1950-
2

תיקון סעיף  0 8ו א

)ו( בסעיף קטן)א( ,בסופו יבוא ״או סיעה של הכנסת״:
) (2בסעיף קטן)ר( ,בהגדרה ״התפלגות סיעה״ ,בפסקה ) ,(1בסופה יבוא ״ושהפרישה
נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור
בסעיף וו״.

.2

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תחילה

ז׳ בחשון התשס״א ) 5בנובמבר (2000
חיים ר מו ן
שר הפנים

<תמ (3-269

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ת ד ש  ,9ע מ י .256
ק ״ ת ה ת ש י ״ ח  ,ע מ י  :178ה ת ש ״ ם  ,ע מ י .333

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()יואב ,תיקון( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:

ו.
ב

י
2

פ

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
2

ך

ט

)

כ

ח

(

_

ת י ק ו ן פ ר ט <כח(
בתוספת הראשונ

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ת ח ד ש  ,9ע מ י .256
ק ״ ת ה ת ש י ״ ת  ,ע מ י  ;1256ה ת ש נ ״ ו  ,ע מ י  ;557ה ת ש נ ״ ט  ,ע מ ׳ .1084

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6073ב ׳ ב ט ב ת ה ת ש ס ״ א 28.12.2000 ,
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)ו( בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״ביום ט״ו בתמוז התשנ״ט ) 29ביוני (1999״ יבוא
״ובתשריט החתום ביום כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000״.
כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000
ןחמ (3-136

חיים רמו ן
שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()באר־טוביה ,תיקון(,
התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון פרט )ד(
°
ב ת ו ס פ ת

ה

 1ש ו נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
.1
בפרט )ד( -
2

) (1בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״וביום י״ט בתמוז התשנ״ח ) 13ביולי (1998״ יבוא ״וכפי
שתוקנה בתשריט הער1ך בקנה מידה של  1:10,000והחתום ביר שר הפנים ביום ב״ג
בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000״.
) (2במקום השטח המתואר לצד הישוב ״תימורים״ יבוא:
״הגושים 2728 :עד  - 2733בשלמותם.״
) (3לפני פירוט חלקי הגושים מתחת לקו המפריד יבוא:
״הגושים 348 ,334 ,312 ,200 ,164 ,162 ,160 ,152 :עד ,458 ,422 ,417 ,359 ,358 ,350
 2006 ,1702 ,1193 ,1189 ,1188 ,1186 ,553עד ,2603 ,2602 ,2592 ,2024 ,2009
 2734 ,2714עד  2764 ,2752 ,2744 ,2736עד  2774 ,2766ער  4990 ,2778עד 4992
״ בשלמותם.״
כ״ג בחשון התשס״א ) 21בנובמבר (2000
1חמ (3-136

חיים רמו ן
שר הפנים

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ע מ י .250
ק ״ ת ה ת ש י ״ ח  ,עמי  :1250ה ת ש נ ״ ת  ,ע מ י  :510ה ת ש נ ״ ח  ,עמי .1120

צו המועצות המקומיות )א()שבי ציון ,ביטול( ,התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
ב י ט ו ל פרט )נה>
הקניית מקרקעין

ו.

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א950-ו  ,פרט )נה(  -בטל.
2

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית שבי ציון ערב תחילתו
.2
של צו זה  -וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין,
יוקנו למועצה האזורית מטה אשר.

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ע מ י .250
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קובץ התקנות  ,6073ב׳ בטבת התשס״א28.12.2000 ,

כל המיטלטלין של המועצה המקומית שבי ציין ,כל החובות שחבים לה וכל
.3
י•
ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין ,יועברו למועצה האזורית
מ

.4

ט

ה

א ש

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בחשון התשס״ד ) 28באוקטובר .(2003

ר בכסלו התשס״א ) 3בדצמבר (2000
<ח - 59
מ

>2

הקניית
"התח^ ^
ו

ב י ת

ו י

תחילה

ח י י ם רמו ן
שר הפנים

ג(

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()מטה אשר ,תיקון(,
התשס״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו/
ו.
בפרט )נח( -

ת י ק ו ן פ ר ט )נח(
בתוספת הראשונה

)ו( בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״ביום י״ז בטבת התשנ״ז) 27בדצמבר 966ו(״ יבוא ״ובפי
שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום ביד שר הפנים ביום ו׳ בכסלו
התשם״א ) 3בדצמבר (2000״.
) (2מתחת לשם הישוב ״רגבה״ ,בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ יבוא:
״שבי ציון

 - 18136 ,18117 ,18115בשלמותם.
הגושים:
חלקי הגושים 18138 ,18137 ,18135 ,18123 ,18116 :כמסומן במפה.״

) .2א( המועצה האזורית מטה אשר תהא חליפתה של המועצה המקומית שבי ציון הן
לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה לכל ענק אחר ,ובין השאר לענין
ארנונות ,אגרות ,היטלים ,דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה המועצה
המקומית שבי ציון וטרם נגבו.

המועצה האזורית
מטה אשר חליפתה
של המועצה
המקומית שבי ציון

)ב( אדם שביום תחילתו של צו זה זכאי לתשלום קצבה חודשית מקופת המועצה
המקומית שבי ציון ,יהיה זכאי לתשלום קצבתו מקופת המועצה האזורית מטה אשר.
כפוף לאמור בסעיף  ,2הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה בתחום
.3
המועצה המקומית שבי ציון או רשות מרשויותיה או לפני בית דין שהקימה או שאזור
שיפוטה נקבע באופן הכולל את תחומיה  -ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה האזורית מטה
אשר או ברשות מרשויותיה או לפני בית דין שהקימה או שאזור שיפוטה נקבע באופן הכולל
את תחומה ,הכל לפי הענין.

המשכת הליכים

אדם שהיה רשאי להגיש ,ערב תחילתו של צו זה ערר ,ערעור או כיוצא באלה
.4
למועצה המקומית שבי ציון יהיה רשאי להגישם למועצה האזורית מטה אשר :המועד
האחרון להגשת ערר ,ערעור או כיוצא באלה יוארך בשלושים ימים נוספים.

עררים וכר
הארכת מועדים

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ע מ י .256
ק ״ ת ה ת ש י ״ ח  ,ע מ י  :1256ה ת ש נ ״ ה  ,ע מ י  ;1210ה ת ש נ ״ ז  ,ע מ י .452

קובץ התקנות

,6073

ב׳ בטבת התשס״א,

28.12.2000
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חוקי עזר ותקנות
רישיונות והיתרים

.5

חוקי העזר והתקנות האחרות ,הרישיונות ,ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו

או ניתנו כרין בידי המועצה המקומית שבי ציון או רשות מרשויותיה יעמדו בתוקפם,
בשינויים המחויבים לפי הענין ,עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק
אחר או עד שהמועצה האזורית מטה אשר או ,רשות מרשויותיה יבטלו או ישנו אותם מכוח
כל חיקוק.
הקניית מקרקעין

הקניית מיטלטלין
ח ו ב ו ת

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית שבי ציון ערב תחילתו
.6
של צו זה  -וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין,
יוקנו למועצה האזורית מטה אשר.
כל המיטלטלין של המועצה המקומית שבי ציון ,כל החובות שחבים לה וכל
.7
ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין ,יועברו למועצה האזורית מטה אשר.

ו ה ת ח י י ב ו י ו ת

.8

תחילה

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בחשון התשם״ד ) 28באוקטובר .(2003

ו׳ בכסלו התשס״א ) 3בדצמבר (2000
<חמ (3-136

ח י י ם רמו ן
שר הפנים

הנחיות מימון מפלגות )ניהול חשבונות סיעה()תיקון( ,התשם״א2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8 ,6ו־ 9לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג) '1973-להלן -
החוק( ,לפי סעיף  24לחוק המפלגות ,התשנ״ב992-ו  ,ולפי שאר סמכויות המוקנות לי לפי
חוק ,אני קובע הנחיות אלה:
2

הוספת סעיף

1

1

סעיף ו להנחיות מימון מפלגות )ניהול חשבונות סיעה( ,התשל״ח978-ו )להלן -
.1
ההנחיות העיקריות( ,יסומן וא ולפניו יבוא:
ג

״הגדרות

.1

בהנחיות אלה -

״סיעה״  -כמשמעותה בחוק ,לרבות רשימת מועמדים במשמעותה
בחוק:
״פרסום״  -חומר הסברה או תעמולה בבל מדיה שהיא ,לרבות בעיתונות,
באינטרנט ,על לוחות מודעות ,על שלטי חוצות ,דבקיות ,שלטים,
עלונים ,סרטי קולנוע ,טלוויזיה ,סרטי הקלטה וכל כיוצא באלה.״
תיקון

ס ע י ף 1א

בסעיף 1א להנחיות העיקריות ,אתרי ״לבחירות החוזרות לראש הממשלה״ יבוא
.2
״לבחירות מיוחדות לראש הממשלה״.

תיקון

סעיף 5

.3

6

בסעיף )6ד( להנחיות העיקריות ,אחרי ״לראש הממשלה״ יבוא ״או ביום הבחירות
.4
המיוחדות לראש הממשלה״.

סעיף 7

בסעיף )7ב( להנחיות העיקריות ,אחרי ״בצירוף אסמכתאות:״ יבוא ״בכפוף לאמור
.5
בסעיף )8ה( בדבר דיווח מיידי למבקר המרינה״.

תיקון ס ע י ף

תיקון

בסעיף  5להנחיות העיקריות ,במקום ״בסעיף 7ו)ב(״ יבוא ״בסעיף 17״.

סייח ה ת ש ל ״ ג  ,ע מ י  :52ה ת ש ס ״ א  ,ע מ ׳ .101
סייח ה ת ש נ ״ ב  ,עמי .190
ק״ת ה ת ש ל ״  ,ע מ י  :592ה ת ש נ ״ ט  ,ע מ י .387

226

קובץ התקנות

,6073

ב׳ ב ט ב ת התשם״א,

28.12.2000

.6

בסעיף  8להנחיות העיקריות ,אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:

תיק-ן

סעיף 8

״)ה( בשנת בחירות ובתקופת בחירות מיוחדות לראש הממשלה ,תדווח סיעה
למבקר המדינה ,מדי יום ג׳ בשבוע ,על בל תרומה שקיבלה במהלך השבוע הקודם
)יום א׳ עד מוצאי שבת( ,וששוויה  1,500שקלים חדשים ויותר; הדיווח יכלול את שם
התורם ,מספר זהותו ,מקום מגוריו ,סכום התרומה ואמצעי התשלום :הדיווח יועבר
למשרד המבקר בכתב וכן בקובץ מחשב בפורמט  RTFאו ".ASCII

.7

אחרי סעיף  8להנחיות העיקריות יבוא:

״פרסום ת ר ו מ ו ת

הוספת

ס ע י ף 8א

8א) .א( סיעה שיש לה אתר אינטרנט תפרסם בו ,בתוך שבעה ימים
מיום שקיבלה תרומה ששוויה  1,500שקלים חדשים ויותר ,את שם התורם,
מספר זהותו ,מקום מגוריו וסכום התרומה.
)ב( סיעה תפרסם ברשומות ,בתוך  30ימים מתום החודש שבו
פורסמו תוצאות הבחירות ,לגבי כל תרומה ששוויה  1,500שקלים חדשים
ויותר ,את הפרטים כאמור בסעיף קטן)א(.״

.8

אחרי סעיף  10להנחיות העיקריות יבוא:

״תיעוד פרסומים

הוספת סעיפים
 KIOו ־ ס ו ב

0וא) .א( סיעה תרבז את פרסומיה בבל עיתון בתיק נפרד ,שבו יתויקו
הפרסומים בסדר כרונולוגי :פרסומים שלא בעיתון ירוכזו בתיק נפרד,
יסודרו לפי שם ספק הפרסום ויתויקו בסדר כרונולוגי.
)ב( לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורף התיעוד הזה:
)ו(

עותק הפרסום:

) (2העתק מהזמנת הפרסום או מההסכם עם ספק הפרסום או
המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הסכם אחר הכרוך
בהכנת הפרסום ,בפרסומו ובהפצתו ,הכל לפי הענין :ההזמנות
או ההסכמים יכללו ,בין השאר ,פרטים אלה :שטח הפרסום,
מספר העמודים ,מספר הפעמים שהמודעה תפורסם או תופץ,
מספר יחידות הפרסום ,והכל לפי הענין:
)(3

הפרטים שבפסקה ) (2לגבי הפרסום בפי שבוצע בפועל:

)(4

מחיר הפרסום:

)(5

העתק חשבונית/קבלה מאת המפרסם:

)(6

העתק פקודת התשלום של הסיעה:

)(7

העתק השיק שמשכה הסיעה:

) (8העתק הרישומים בהנהלת החשבונות של הסיעה,
המתייחסים לחיובים ולזיכויים בקשר לפרסומים אלה.
תיעוד כנסים

10ב) .א(
שערכה.

סיעה תרבז בתיק נפרד את כל התיעוד הקשור לכנסים

)ב( לגבי כל כנס בנפרד יתויק התיעוד המתייחס להוצאות
הכרוכות בעריכתו ,ובלי לגרוע מכלליות האמור ,ההוצאות הכרוכות
בפרסום ,בתשלום בעד מקום הכנס ,באבטחה ,בציוד ,בתאורה ,בהסעות,
במזון ובתשלומים למשתתפים באירוע.
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)ג( התיעוד יכלול ,בין השאר:
)ו( העתק מהזמנת השירות או מההסכם עם נותן השירות,
כולל המחיר:
) (2העתק חשבונית/קבלה מאת נותן השירות:
) (3העתק פקודות התשלום של הסיעה:
) (4העתק השיק שמשכה הסיעה:
) (5העתק הרישומים בהנהלת החשבונות של הסיעה
המתייחסים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות
בעריכת הכנס.״
תיקון

ס ע י ף יי

.9

תיקון

ס ע י ף 12

 .10בסעיף 2ו להנחיות העיקריות ,במקום ״בתום תקופת הבחירות לכנסת ,בתום תקופת
הבחירות החוזרות לראש הממשלה״ יבוא ״בתום תקופת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה,
בתום תקופת הבחירות החוזרות לראש הממשלה ,בתום תקופת הבחירות המיוחדות לראש
הממשלה״.

תיקון סעיף 14

תחילה

הוראת מעבר

בסעיף 1ו)א( להנחיות העיקריות ,הםיפה המתחילה במילים ״בסעיף זה״  -תימחק.

 .11בסעיף  14להנחיות העיקריות ,בשם ההנחיות ,במקום ״)ניהול חשבונות סיעה(״ יבוא
״)ניהול עניניה הכספיים של סיעה(״.
 .12תחילתן של הנחיות אלה ביום פרסומן ברשומות או ביום פרסומן ברבים בפי שיורה
מבקר המדינה ,לפי המוקדם.
) .13א( הדיווח הראשון לפי סעיף )8ה( להנחיות העיקריות ,בנוסחו בסעיף  6להנחיות
אלה ,יימסר למבקר המדינה ביום ג; ד בטבת התשס״א ) 2בינואר  (2001והוא יתייחס
לתרומות שהתקבלו מאז י״ח בכסלו התשם״א) 15בדצמבר  (2000ועד למוצאי שבת ,ד׳ בטבת
התשס״א ) 30בדצמבר .(2000
)ב( מועד הפרסום הראשון לפי סעיף 8א)א( להנחיות העיקריות ,כנוסחו בסעיף 7
להנחיות אלה ,יהיה באמור בסעיף קטן)א( ,בשינויים המחויבים.
כ״ח בכסלו התשס״א ) 25בדצמבר (2000
)חמ (3-66
אליעזר גולדברג
מבקר המדינה
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