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 דחיית תחילת
החוק

ו9תיקון תקנה 

2004״ה-0 התש),2 עו רשות הספנות והנמלים (דחיית תחילת החוק)(מם׳

ותה לפי סעיף  ס״ד-67בתוקף סמכ , התש נמלים פנות וה ק רשות הס  '2004(ג) לחו

י  החוק), מצווה הממשלה לאמור: -(להלן

  ו בפברואר7 ( ימים עד יום ח׳ באדר א' התשס״ה90־ של החוק תידחה ב2תחילתו .1

2005.(

)2004  ו בנובמבר5 (ג׳ בכסלו התשס״ה
א ר י א ל ש ר ו ן >3-3396 <חמ

ראש הממשלה

 .456 י ס״ח התשס״ד, עמי
. .8  ק״ת חתשס״ה, עמי2

תקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון),
. 2004התשם״ה- .

  הפקודה), אני מתקין - לפקודת מס הכנסה' (להלן243 ו־47 בתוקף סמכותי לפי סעיפים

תקנות אלה:

 2ו964 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-19 בתקנה .1

 התקנות העיקריות) ־ -(להלן

(ו) במקום בותרת השוליים, יבוא "שיעורי תשלום של מעביד ושל עמית שכיר";

 -0בתקנת משנה (אץ )2(

'בפסקת משנה (א), אחרי "לתגמולים" יבוא "למרכיב תגמולי המעביר", (א)
 - ״, ובסופה יבוא ״ואולם7.50/0 ״ יבוא״50/0 ״במקום

 בתבנית ביטוח המבטיחה תשואה יהיה התשלום שמעבר לשיעור של )1(
  לחשבון אחר שאינו מבטיח תשואה בתכנית לאותה מטרה אצל אותו5%

תשואה״ בטיחה  ח המ ית ביטו , ״תכנ בתקנה זו -מבטח:  ת ביטוח    תכני
ק המילווה לפי חו פיקה הממשלה  באיגרות חוב שמנ  המזכה את המבטח 

, או לפי חוק המילווה (ביטוח חיים),גו962(חברות ביטוח), התשכ״ג-

;4ו965התשב״ה-

בתקנה  )2( רתה  אה, בהגד יחה תשו גמל המבט  גבו, יהיה8בקופת 
יעור של עבר לש שלום שמ יח תשואה,50/0 הת ון אחר שאינו מבט   לחשב

באותה קופת גמל ולאותה מטרה;

  משלם)2004  בדצמבר3בתכנית ביטוח שביום י״ט בטבת התשס״ה (ו )3(
היה ילם, י ניתן להגד יסה לא  שעל פי תנאי הפול מים,  עמית תשלו  בה ה

יעור של עבר לש שלום שמ לל הגבלה,5% הת ו כו ר שאינ ון אח   לחשב
באמור, בתבנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח;

.120 , עט,6 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש
 .856  ועמי441  עט׳,19  עמי,8  התשס״ד, עמי;1302  ק״ת התשכ״ד. עמי2
.10  ס״ח חתשכייג, עמי5
' .277  סייח התשכייה, עמי4
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  משלם)2004  בדצמבר31 (בתבנית ביטוח שביום י״ט בטבת התשס״ה )4(

ום ז׳ בטבת התשס״ד (ו על פי תנאי הפוליסה שאושרו לפגי י  בה העמית 
  והובטחו בה לעמית מקדמי קצבה קבועים, יכול שהתשלום),2004 בינואר

ית לאותה מטרה5%שמעבר ל־ שישולם בתבנ ון אחר, ובלבד  ה לחשב   יהי
אצל אותו מבטח.".

 יימחקו; -"1963 המילים "התשכ״ג-,0X0 (בפסקת משנה (ב)

במקום פסקת משנה (ג) יבוא: (ג)

 -״(ג) לקופת גמל לקצבה

עביד מולי המ רכיב תג -(ו) למ ל  יעלה ע שלא  יעור    מן7.5%  ש
המשכורת;

ם)2( הפיצויי - למרכיב    שיעור שלא יעלה על השיעורים לפי פסקת 
 משנה (ב), ובלבד שבקופת גמל לקצבה שפסקת משנה (גס אינה חלה
פת גמל ון קו ותו חשב ביד, בא מולי המע כיב תג לם למר ה, שו  עלי

 לפחות מהמשכורת;5% לקצבה, תשלום בשיעור של

 -(גס למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שהיא

קוח על עסקי0( וק הפי י ח חד לפ הל מיו ה מנ נה ל יקה שמו   קרן ות
ו981 הביטוח, התשמ״א-  5- רים לפי  שיעו עלה על ה עור שלא י   שי

באותו ביד,  י המע למרכיב תגמול , ובלבד ששולם  משנה (ב)  פסקת 
בסעיף  קבוע  עור ה ום בשי מל, תשל קופת ג חוק78חשבון   יא ל

האמור;

׳ באדר התשנ״ט)2(   שילם)1999  בפברואר22( תכנית ביטוח שביום ו
פים ית כס -לה עמ פי פסקת  ים ל שיעור ל ה לא יעלה ע ור ש   שיע

ביטוח קופת  עביר ב ולי המ כיב תגמ ולם למר בלבד שש (ב), ו  משנה 
 לפחות מהמשכורת.";5% לקצבה, תשלום בשיעור של

  והסיפה המתחילה״,15.83% ״ יבוא״1.3.33% ״בפסקת משנה (ה), במקום (ד)
 תימחק; -במילים ״ואם שולמו לקופת גמל לקיצבה״

במקום תקנת משנה (ב) יבוא: )3(

 "(ב) אישור כאמור בתקנת משנה (א) לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל
לקצבה יחול רק אם נתקיימו כל אלה:

ל0( עור ש ד עד שי י המעבי ב תגמול ד למרכי י המעבי לומ נגר תש  5%  כ
ממשכורתו של העמית השכיר, משלם העמית השביר אף הוא, מרי חודש,

ה לסכום ום השוו מל, סכ קופת ג חשבון  אותו  ובד ב לי הע ב תגמו  למרכי
ששילם המעביד;

תגמולי העובד אינו עולה על )2( למרכיב  עור תשלומי העמית השכיר   שי

 ממשכורתו;7%

חודשיים )3( לומים  רו בדרך של תש כיר הועב העמית הש  תשלומי 
רצופים בשיעור שווה ממשכורתו;

.386  התשס״ב, עמי;208  ס״ח התשמ״א, עמי5
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א19תיקון תקנה 

 44 תיקון תקנה

46 תיקון תקנה

 כל תשלומי העמית השביר ששולמו לפי תקנת .משנה זו למרכיב)4( .

  תגמולי העובד; ישולמו לאותו חשבון קופת גמל שאליו שילם המעביד.

למרכיב תגמולי המעביד בשל אותה משכורת לפי תקנת משנה (א)

י  -ולאותה מטרה, ואולם

ם שמעבר (א) ואה יהיה התשלו יחה תש ת ביטוח המבט  בתכני
ח תשואה ו מבטי ר שאינ ן אח ) לחשבו ה (ו ע בפסק ר הקבו  לשיעו
 בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח, ואם הפקיד המעביר סכומים

ובד לפי ), יהיו הפקדות הע נת משנה (אאואאץו  לחשבון כאמור בתק
פסקה זו, לחשבון שבו הפקיד המעביד לפי תקנת המשנה האמורה;

, יהיה1ב38(ב) בקופת גמל המבטיחה תשואה, כהגדרתה בתקנה  '

 התשלום שמעבר לשיעור הקבוע בפסקה (ו), לחשבון אחר שאינו
 מבטיח תשואה באותה קופת גמל ולאותה מטרה ואם הפקיד המעביד

 יהיו הפקרות),2XאX1X (אסכומים לחשבון באמור ׳בתקנת משנה  י:
 העובד לפי פסקה זו, לחשבון שבו הפקיר המעביד לפי תקנת המשנה

י האמורה;

)2004  בדצמבר31 ((ג) בתכנית ביטוח שביום י״ט בטכת התשס״ה
 משלם בה העמית תשלומים, שעל פי תנאי הפוליסה לא ניתן
להגדילם בה, יהיה התשלום שמעבר לשיעור הקבוע בפסקה (ו),
 לחשבון אחר שאינו בולל הגבלה כאמור, בתבנית לאותה מטרה אצל
בתקנת אמור  ון ב ם לחשב ד סכומי ד המעבי אם הפקי מבטח ו  אותו 

^משנה ) 3XkX,(ון שבו ו, לחשב פסקה ז לפי.  עובר  ות ה יו הפקד   יה
הפקיד המעביד לפי תקנת המשנה האמורה;

)2004  בדצמבר31 (.;ד) בתכנית ביטוח שביום י״ט בטבת התשס״ה
 משלם בה העמית על פי תנאי הפוליסה שאושרו לפני יום ז׳ בטבת. .

 והובטחו בה לעמית מקדמי קצבה קבועים,),2004 התשס״ך זו בינואר
חשבון ) יהיה ל סקה (ו קבוע בפ יעור ה עבר לש ם שמ התשלו  יבול ש
ח ואם תו מבט תה מטרה אצל או ית לאו שולם בתכנ בד שי , ובל  אחר

),4XאXוX (אהפקיד המעביד סכומים לחשבון באמור בתקנת משנה
 יהיו הפקדות העובד לפי פסקה זו, לחשבון שבו הפקיד המעביד לפי

.  תקנת המשנה האמורה.״.

י  יבוא:)1 (א(ב) לתקנות העיקריות, במקום פסקה19בתקנה  .2

- בקרן ותיקה)1״( ונה או בהסכם חברות שנכרת    סכום שלא יעלה על הקבוע בתקנ
 22.83% בהתאם להוראות שבתקנונה, ואם אין הגבלה באמור, שיעור שלא יעלה על

מהגבוה מבין שני אלה:

ת לפי סעיף (א)   לפקודה בתקופה שבשלה הוא)2(ו) או(2 הכנסתו של העמי
משלם לקרן;

 לפקודה.";47 הכנסתו המזכה כהגדרתה בסעיף (ב)

. י״. 7% יבוא ״״5%״ (ה) לתקנות העיקריות, במקום44בתקנה  .3

  במקום "בחלקים שווים" יבוא "באופן,DX1 ((ג) לתקנות העיקריות, בפסקה46בתקנה  .4

יחסי".
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ד(א) לתקנות העיקריות, אחרי "ינוכה" יבוא "באופן יחסי".49בתקנה  .5

((א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בטבת התשס״ה .6   ואולם לגבי),2005  בינואר1 

 גו98קרן ותיקה שמונה לה מנהל׳מיוחד בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ״א-ו
).2004  ביום ז׳ בטבת התשס״ד (ו בינואר-

 הוראות תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ג), יחולו על בספים ששולמו (ב)
לקופת גמל מיום התחילה ואילך.

 )2(1  לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה),2xun (2xגX1X(>^19 הוראות תקנה (ג)
 (ג) לתקנות מס הכנסה (כללים2לתקנות אלה, לא יחולו על תכניות ביטוח אשר לפי תקנה ו

תיקון), התשס״ג- ולניהול קופות גמל)(  ו(ב)9, לא הוחלו עליהן הוראות תקנה 62003לאישור 
כנוסחה בתקנות האמורות.

)2004  בנובמבר8 (כ״ד בחשון התשס״ה
ו )3-129 (חט ה י נ ת נ ן  י מ י נ ב

שר האוצר

.575 ק״ת התשס״ג, עמי

2004תקנות התעבורה (הוראת שעה)(תיקון), התשם״ה-

  לפקודת התעבורה', ובאישור ועדת הכלכלה של71  ו־70 בתוקף סמכותי לפי סעיפים
, התשל״ו-2, וסעיף 2* א(א) לחוק־יסוד: הכנסת2הכנסת לפי סעיף ו  ,גו977(ב) לחוק העונשין

אני מתקין תקנות אלה:

ה.1 -2  בתקנ את שעה), התשס״ב רה (הור וש שנים,“2001 לתקנות התעבו ום "לשל   במק
מיום פרסומן" יבוא "לארבע שנים מיום פרסומן".

)2004  באוקטובר28 (י״ג בחשון התשס״ה
ת )3-83 <חמ י ר ט ש ר  י א מ

שר התחבורה

.301  ס״ח התשנ״ח, עמי;173  עמי,7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1
 .166  התשסייא, עמי;69 ס״ח התשיייח, עמי 2
 .348  התשנ״ד, עמי;226  ס״ח התשל״ז, עמי5

.38  התשסייד, עמי;26 ׳ ק״ת התשס״ב, עמי

צו הגבלת הפרסונות למוצרי טבק לעישון(שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון),
2004התשס״ה-

ותי לפי סעיף  טבק,9בתוקף סמכ וצרי  ק של מ ת והשיוו ת הפרסומ גבל לחוק ה  (ג) 
ו', ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:983התשמ״ג-

1'.- שס״ג ה), הת סחי אזהר ינוי נו ן (ש ק לעישו וצרי טב ומת למ בלת הפרס  220ס2 בצו הג
-(להלן מוצרי  שיווק של  עישון" יבוא "וה רי טבק ל למוצ קרי), בשם הצו, במקום " העי   הצו 
טבק".

 ימים" יבוא "מדי חודשיים".60  לצו העיקרי, במקום ״מדי)2(1  בסעיף. .2

.535  התשסייד, עמי;342  התשנייה, עמי;38 י סייח התשמייג, עמי
.362  ועמי8  התשס״ד, עמי;512  ועמי227  ק״ת התשס״ג, עמי2

18.11.2004  הי בכסלו התשס״ה,,6349 קובץ התקנות

 ד49תיקון תקנה 

תחילה ותחולה

2 תיקון תקנה

תיקון השם

1 תיקון סעיף

165



3 תיקון סעיף

 תיקון התוספת
השניה

תחילה

תיקון סעיף ו

 תיקון פרט (ג)
בתוספת הראשונה

בסעיף ב לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: .3

אזהרה ת ה ם א ו יצרן להתאי אן א י יבו , רשא טן (ב) ף ק ף האמור בסעי ל א  "(ג) ע
רט ו(א) פיעות בפ ות המו ופורצי הרה לפר ום התאמת האז ריזה, במק ות הא  למיד

בתוספת השניה, ובלבד שהמנהל אישר מראש בי מתקיימים באזהרה תנאים אלה:

יהיה זהרה  טח א גודל ש עיקריים32% (ו)  ה ה צרי שני  אחד מ ל בל    משטחו ש

של האריזה;

יה יותאם לגובה)2( ו(א) לתוספת השנ בפרט  ות והסימן שבמסגרת    גודל האותי
מן, ובין ן עצ נן ובי תיות בי ם בין האו ימיי חסים הפנ רת הי ך שמי רת, תו  המסג

הסימן."

  בתוספת השניה לצו העיקרי, אחרי פרט משנה (ג) יבוא:2 בפרט .4

"(ד) צבע הרקע יהיה לבן."

 ).2004 תחילתו של צו זה ביום י״ח בכסלו התשס״ה (ז בדצמבר .5

)2004  בנובמבר7 (כ״ג בחשון התשס״ה
ד נ י נ ו ה )3-1795 (חמ

שר הבריאות

 אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל־אביב-יפו)(תיקון),
2004התשס״ה-

ר, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף סו לפקודת העיריות', ובהתאם להוראות הסעיף האמו

. .. מכריז לאמור:

 -:ו992ו. בסעיף ו לאכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל־אביב-יפו), התשנ״ב-

מקום ושים, ב רשימת הג ״(ו) ב ד6900  ד6966, 6964  ע א״6986  ע ״ יבו   עד6900 
״;6986

י)2( ה״, אחר ן במפ מילים ״במסומ מתחיל ב י גושים, בקטע ה ימת חלק ( ברש  31 ״
  החתום ביד1:1,2500  יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה)״2001 בינואר

)״.2004  ביוני28 ( בתמוז התשס״ד,שר הפנים ביום ט

' )2004  באוקטובר25 (י׳ בחשון התשס״ה
ז >3-1926 (חט ר ו פ ם  ה ר ב א

 י שר הפנים' . ■

 .197  עט׳,8 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש
.511  התשס״א, עמי;534  התשנ״ג, עמי;1297  ק״ת התשנ״ב, עמי2

2004צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תמר, תיקון), התשס״ה-

 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:2בתוקף סמכותי לפי סע׳יפים ו ו־

1.- זוריות), התשי״ח ות א ות (מועצ ות המקומי צו המועצ  ,גו958 בתוספת הראשונה ל
2 1.  בפרט (נ) יבוא:

.256  עמי,9 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1
.1138  התשמיש, עמי;1256 קיית התשי״ח, עמי 2

18.11.2004  הי בכסלו התשס״ה,,6349 קובץ התקנות ו66



  ביוני5( בסיון התשמ״טב׳ הפנים ביום ■(ו) בהגדרה ״מפה״, אחרי "והחתומה ביד שר

  והחתום ביד1:100,000  יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של)״1989

)״;2004  באוקטובר25 (שר הפנים ביום י׳ בחשון התשס״ה

 בקטע הגושים וחלקי הגושים שמתחת לקו:)2(

 יימחקו; -100109 ג,9074 ,39065, 39064 בקטע הגושים, גושים

,39064 ״ יבוא״39066 ״ ולפני״39063  עד39061 ״בקטע חלקי הגושים, אחרי
39065;"

״;39074 ״‘ יבוא״39678 " ולפני״39066 ״אחרי

״.100109 ״ יבוא״100110 ״ ולפני״100108 ״אחרי

 )2004  באוקטובר25 (י׳ בחשון התשס״ה
ז)3-136 <חמ ר ו פ ם  ה ר ב א  

שר הפנים

2004אברזה על עיריית דימונה (תיקון), התשס״ה-

 , ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה’ לפקודת העיריות8 בתוקף סמכותי לפי סעיף
בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מבריז לאמור:

*, במקום התוספת יבוא:1969באכרזה על עיריית דימונה, התש״ל-ו. 

"תוספת
(סעיף ו)

 האזור שתושביו יהיו עיריית רימונה כולל גושים וחלקות כלהלן:

 בשלמותו; -39064 גושים:

 1:20,000  חלק מחלקה ו כמסומן במפת העיר דימונה הערוכה בקנה מידה של -39065
  ושהעתקים)2004  באוקטובר25(והחתומה ביד שר הפנים ביום י׳ בחשון התשס״ה

 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר
 המפה); -שבע, ובמשרד עיריית דימונה (להלן בפרט זה

 ,במסומן במפה;5, 4, 2  חלק מחלקות- 39073

  חלק מחלקה ו במסומן במפה;- 39074

 בשלמותם; -39530-39498

  (רקע לא מוסדר) חלק במסומן במפה; -100088

 חלק מחלקה ו כמסומן במפה; -100088/4

  (רקע לא מוסדר) חלק כמסומן במפה; -100089

  בשלמותו; -100089/1

 כמסומן במפה;1  חלק מחלקה -100089/2

 חלק מחלקה ו כמסומן במפה; -100090

 .197  עמי,8  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש'
.19  ק״ת התש״ל, עט׳2

החלפת התוספת

18.11.2004167  ה׳ בכסלו התשס״ה,,6349 קובץ התקנות



תיאום סכום
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2.84 המחיר

 . (רקע לא מוסדר) חלק כמסומן במפה; -100108

 (רקע לא מוסדר) חלק כמסומן במפה; -100109

 בשלמותו; -וססו09/2

 (רקע לא מוסדר) חלק במסומן במפה; -100110

 כמסומן במפה;8  חלק מחלקה -100110

  בשלמותו; -100256

 בשלמותו; -100256/1

 בשלמותו; -100524

 בשלמותי; -100326

 בשלמותו; -400007

 כמסומן במפה."1  חלק מחלקה -400062

)2004  באוקטובר25 (י׳ בחשון התשס״ה
ז )3-1926 <חמ ר ו פ ם  ה ר ב א

שר'הפנים

2004הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכום), התשס״דז-

י תקנה כותי לפ ף סמ -)2x7(20 בתוק סף, התשל״ו ך מו לן1976 לתקנות מס ער   -' (לה
התקנות), אני מודיע לאמור:

וסט פורסם בחודש אוג ם בחודש,2004 ו. עקב עליית המדד ש שפורס ת המדד    לעומ
ו) של תקנה ס,2003 אוגוסט ות ונוסחה מיום טיו2 תואם הסכום הנקוב בפסקה (  (ג) לתקנ

 הוא בלהלן;)2004 באלול התשס״ד (ו בספטמבר

  על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם)1״(
  שקלים חדשים; תחילתה של660,000 מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על

כל תקופה בת חודשיים היא באחר בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי,

י יולי, ספטמבר ונובמבר."

, )2004  בנובמבר3 (י״ט בחשון התשס״ה
ו )3-518 <חמ ה י נ ת נ ן  י מ י נ ב

שר האוצר

 .1590 ק״ת התשל״ו, עם׳
.1590 ל,״ת התשל״ו, עם'

 18.11.2004 ה׳ בכסלו התשס״ה, ,6349 קובץ התקנות

 סודר במת רשומות. משרד המשפטים, הודפס במדפיס הממשלתיISSN 0334-7014 שקלים חדשים



משיד המשפטים

 מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים

 בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,

בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים(התימה מוסדית).
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