
רשומות

התקנות קובץ
30 באוגוסט 2005 6418 התשס"ה באב כ"ה

936 (תיקון), התשס"ה―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המשפטי) השירות (תפקידי הדין לשכת עורכי צו

936 התשס”ה―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(4 מס' (תיקון גמל) קופות ולניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות

(הוראת בעבודה) גמלאות מקבלי (שילוב חקיקה) (תיקוני 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות  תקנות
937 התשס”ה―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ערר), הגשת בעד (אגרה שעה)

937 התשס”ה―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (רישום) (תיקון), ממלכתי חובה וחינוך לימוד תקנות

938 התשס”ה―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   כושר), במכון קטינים (אימון ופיקוח) (רישוי כושר מכוני תקנות

940 התשס”ה―2005 . . . . . . . .   (תיקון), לחוק) 37(ג) לפי סעיף הרשות שירותי בעד (תשלומים הדואר תקנות רשות

941 התשס”ה―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 ישראלי) (מס' (הסרת רשמיות מתקן אכרזת התקנים

942 התשס”ה―2005 . . . . . . . . .   ,(4 רכישה) (מס' מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין הודעת מיסוי

942 התשס”ה―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(4 סכום) (מס' (עדכון מקרקעין שבח הודעת מס

942   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס”ה―2005 ,(4 מקרקעין) (מס' שווי סכומי (תיאום מקרקעין שבח הודעת מס

עמוד
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התשס"ה-2005 (תיקון), המשפטי) השירות (תפקידי הדין עורכי לשכת צו
מצווה אני התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת לחוק סעיף 29(5) לפי סמכותי בתוקף  

לאמור:

במקום התשכ"ב-21962, המשפטי), השירות (תפקידי הדין עורכי לשכת לצו 1 בסעיף .1
יבוא: (ב) קטן סעיף

עיריה." בכל המשפטי הייעוץ - מקומיות ברשויות ”(ב)

(14 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ט'
לבני פי  צי  (3-62 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

,(4 מס' (תיקון גמל) קופות ולניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות
התשס"ה-2005

אלה: תקנות מתקין אני הכנסה1, מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 47 בתוקף סמכותי  

- התשכ"ד-21964 גמל), קופות (כללים לאישור ולניהול הכנסה מס לתקנות 41כ(א) בתקנה .1

יבוא: פסקה (3) (1) במקום

יחולו ו–(2), (1) פסקאות  לפי הושקעו שלא  הקרן של  הנכסים יתרת "(3) על
כקופה האמורות התקנות לענין אותה ויראו 41ה8, עד 41ב תקנות  הוראות 

אלה: כל ובלבד שיתקיימו כקופה), המושקעים הקרן - נכסי זו בפסקה (להלן

נכסיה המשוערך של משוויhם מ–86% יפחת שלא שיעור תשקיע הקרן (א)
באלה: כקופה, המושקעים

ישראל; מדינת של חוב באיגרות (1)

לפחות; A- (2) בהלוואות ובפיקדונות המדורגים

שהם - לישראל מחוץ (3) בנכסים

מאושרת; חוץ של מדינת של מדינת ישראל או חוב איגרות (א)

תאגיד  של  לפחות   A- המדורגים פיקדונות או הלוואות (ב)
ישראל; מדינת תושב או מאושרת חוץ מדינת תושב שהוא

מ–70%; יפחת לא כקופה של נכסי הקרן המושקעים הסיכון לפיזור המדד (ב)

חברה  של השליטה מאמצעי ב–100%  להחזיק רשאית תהיה הקרן (ג)
חדשה כללית; או קרן חדשה מקיפה לניהול קרן

חברה שהיא חברה בת של שליטה באמצעי להחזיק תהיה רשאית הקרן (ד)
כללית; קרן חדשה או מקיפה חדשה קרן לניהול שאינה חברה מנהלת

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

.767 עמ' התש"ס, 2 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1905;

1 תיקון סעיף

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

562 ועמ' 602. עמ' ,162 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302;

41כ תיקון תקנה
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של  השליטה ב–100% מאמצעי ולהחזיק להמשיך רשאית תהיה הקרן (ה)
בפסקת (1 בינואר 2000); התש"ס בטבת כ"ג החזיקה ביום שבהם עזר תאגיד
רק העוסק ותיקה, קרן כשלעצמו  שאינו  תאגיד  - עזר"  "תאגיד זו, משנה

הוותיקה השולטת בו."; לקרן בתחום הפעולה המותר

יימחקו. - ו–(5) (2) פסקאות (4)

(8 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ג'
הו נתני ן  מי בני  (3-129 (חמ

האוצר שר                                                                                   

(שילוב  חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות תקנות
הגשת ערר), בעד שעה) (אגרה בעבודה) (הוראת מקבלי גמלאות

התשס"ה-2005

הכספים 2004  לשנת הכלכלית המדיניות ו–58 לחוק לפי סעיפים 46(ה) בתוקף סמכותי  
שר  באישור המשפטים, שר בהתייעצות עם החוק), - (תיקוני חקיקה), התשס"ד-12004 (להלן
של הכספים ועדת ובאישור התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק 39ב האוצר לפי סעיף

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

לחוק. 46 בסעיף כמשמעותו - "ערר" אלה, בתקנות .1

כאמור שנדחו  עררים שלושה על  נוסף ערר  של  הגשה כל  בעד האגרה (א) סכום .2 
שישה עררים  על נוסף ערר של הגשה כל ובעד 25 שקלים חדשים הוא לחוק, 46(ה) בסעיף

שקלים חדשים. 45 הוא כאמור, שנדחו

הגשת הערר. במועד תשולם (ב) האגרה

(1 באוגוסט 2005) התשס"ה בתמוז כ"ה
אולמרט אהוד  (3-3403 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ה-2005 (תיקון), וחינוך ממלכתי (רישום) חובה לימוד תקנות

 34 סעיף ולפי התש"ט-11949, חובה, לימוד לחוק ו–15 3 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
לפי החינוך בוועד היוועצות ולאחר החוק), - (להלן התשי"ג-21953 ממלכתי, חינוך  לחוק

אלה: אני מתקינה תקנות לחוק, 14 סעיף

במקום "לחודש (רישום), התשי"ט-31959, ממלכתי וחינוך חובה לתקנות לימוד 5 בתקנה .1
שבט". "לחודש ב'," יבוא אדר לחודש מעוברת - ובשנה אדר,

פרסומן. מיום ימים 10 אלה תקנות של תחילתן .2

(11 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ו'
לבנת ר מו לי  (3-2812 (חמ

והספורט התרבות החינוך שרת                                                                                   

הגדרה

אגרה קביעת

__________
1 ס"ח התשס"ד, עמ' 99.

.130 עמ' התשנ"א, 2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

__________
1 ס"ח התש"ט, עמ' 287.

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

3 ק"ת התשי"ט, עמ' 1160.

5 תיקון תקנה

תחילה
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כושר), במכון קטינים (אימון ופיקוח) (רישוי כושר מכוני תקנות
התשס"ה-2005

התשנ"ד-11994  כושר (רישוי ופיקוח), מכוני לחוק ו–8 3 לפי סעיפים 1, בתוקף סמכותי  
של והספורט התרבות החינוך ועדת שר הבריאות ועם עם התייעצות לאחר החוק), - (להלן

אלה: אני מתקינה תקנות הכנסת,

אלה - 1. בתקנות

משקולות; מים או לחץ שמן, אוויר, לחץ לחץ - לרבות "התנגדות"

כושר, מדרגה אופני כושר, מסילת לרבות אווירנית יכולת לפיתוח מכשיר - "מכשיר אירובי"
חתירה; מכשיר או

ניתן ושאינו המוכתב מראש בכיוון תנועה הפועל לפיתוח כוח, - מכשיר התנגדות" "מכשיר
והוראות היצרן; המכשיר לסוג בהתאם מוגבל לשינוי הניתן לשינוי או

בלא המתאמן, פי רצון על חופשי באופן הפועלת כוח, לפיתוח - משקולת חופשית" "משקולת
המשקולת; מבנה או היצרן של מכנית מגבלה

- חוק הספורט). (להלן התשמ"ח-21988 בחוק הספורט, - כהגדרתה הסמכה" "תעודת

הסמכה תעודת לקבל הרשאי כושר במכון קטינים להדרכת מתאימה הכשרה בעל .2
להלן: בכל התנאים המפורטים מי שעומד קטינים, הוא לאימון

(36)2 בתקנה כאמור (ובריאות), גופני כושר מדריך של הסמכה תעודת בעל הוא (1)
התשנ"ז-31997; הסמכה), בתעודת (חיוב הספורט לתקנות

לא שהיקפה לימודים תכנית לפי כושר, במכון קטינים לאימון הכשרה עבר הוא (2)
מתן  לענין הספורט, חוק לפי השר, בו שהכיר ספר בבית שהתקיימה מ–22 שעות, פחות

תעודות הסמכה;

לאימון ההכשרה תכנית של העיוני ובמבחן המעשי במבחן בהצלחה עמד הוא (3)
למד. שבו הספר כושר של בית במכון קטינים

.6 גיל עד קטינים כושר יאמן במכון קטינים לא לאימון מדריך (א) .3

הוראה  להתאמן במכון כושר; לו 6 שנים מלאו שלא לא יאפשר לקטין כושר מכון (ב)  
הכושר במכון שאימונו ובתנאי עם פיזיותרפיסט, שיקומי טיפול העובר קטין על תחול לא זו

בו. המטפל הפיזיותרפיסט בלוויית נערך

בעת להדריך קטינים רשאי לאימון אחד שמדריך קטינים של מתאמנים המרבי המספר .4
- ובעונה אחת יהיה

אירוביים: ומכשירים התנגדות מכשירי באמצעות באימון (1)

מתאמנים; גיל 14 - 8 6 עד מגיל קטינים (א)

מתאמנים; גיל 18 - 15 14 עד מגיל (ב)

באימון באמצעות משקולות חופשיות: (2)

מתאמנים; גיל 14 - 5 6 עד מגיל קטינים (א)

מתאמנים. גיל 18 - 10 14 עד מגיל (ב)

הגדרות

מדריך הכשרת
לאימון קטינים

גיל מגבלות
אימון לענין

קטינים במכון
כושר

מגבלות לענין
מתאמנים מספר

קטינים

__________
.50 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 110;

.22 עמ' התשס"ד, 2 ס"ח התשמ"ח, עמ' 122;

3 ק"ת התשנ"ז, עמ' 1137.
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התנגדות מכשיר אירובי,  מכשיר באמצעות להתאמן לקטין יאפשר לא  כושר מכון .5
- כן אלא אם ומשקולת חופשית

קטינים; של לאימונם גם והותאם תוכנן נבנה, המכשיר (1)

המתאמן. הקטין של מותאם לממדיו או מתאים המכשיר (2)

המתאמנים. עם הקטינים עין המדריך בקשר האימון יהיה כל במהלך .6

אלה: כללי בטיחות יתקיימו קטינים בו כושר שמתאמנים בחדר .7

מכשיר כל של לאופיו בהתאם השני, האחד מן סביר במרחק יהיו המכשירים כל (1)
קטינים; ידי על בו לשימוש לב ובשים

האימון; מכשירי משאר מופרד יהיה החופשיות המשקולות אזור (2)

פנויים ממכשולים; יהיו המכשירים המעברים בין (3)

המבטיח באופן לקרקע יהיו מקובעים והמכשירים האירוביים ההתנגדות מכשירי (4)
לגביהם; הקיימים והתקנים היצרן להוראות לב בשים השימוש, בעת יציבותם את

יעברו, החופשיות והמשקולות האירוביים המכשירים ההתנגדות, מכשירי כל (5)
של תקינותם; תקופתית חודשים, בדיקה ל–6 אחת

מאוורר ומואר; יהיה מכון הכושר (6)

עת - בכל יימצאו כושר (7) במכון

להלן: עזרה ראשונה שיכיל פריטים כמפורט תיק (א)

כמותפריט

1תיק ממודר ריק

ס"מ 8 אלסטית 4תחבושת

מידבק 20אגד

חיתוך מיתקן עם דקה 1אספלנית

גזה סטרילי 20פד

לחבישה 10אגד

לקיבוע 6משולש

אישית 2תחבושת

נוזלי 1פולידין

משחה 1פולידין

קירור 2שקית

ס"מ 2.5 סרט - 2אספלנית

ס"מ 5 סרט - 2אספלנית

סרט פריטייפ 2אספלנית -

מ"ל 150 מיידי קירור 1תרסיס

מ"ל 400 מיידי קירור 1תרסיס

לאימון מכשיר
קטינים

קשר עין עם
מתאמנים

בטיחות כללי
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כמותפריט

מקומיים כאבים שיכוך 1משחת

אספלנית לסרטי חיתוך 1סכין

אספלנית 1תרסיס

לקיבוע 1סד

שסתום (עם לפה מפה להנשמה כיס מסכת
חד–כיווני)

1

ואחד לילד אחד למבוגר - 1מנתב אוויר

נדבקת מאליה תחבושת - 2פאואר פלקס

חד–פעמיות זוגותכפפות 10

עורקים 2חוסם

1מספריים

2פנס

שתיה; מיתקן למי (ב)

לפחות. אחד טלפון מכשיר (ג)

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .8

(24 ביולי 2005) התשס"ה בתמוז י"ז
לבנת ר מו לי  (3-3412 (חמ

והספורט התרבות החינוך שרת                                                                                   

לחוק) 37(ג) לפי סעיף הרשות שירותי בעד (תשלומים הדואר תקנות רשות
התשס"ה-2005 (תיקון),

ובהתייעצות התשמ"ו-11986, הדואר, רשות לחוק ו–126 לפי סעיפים 37(ג) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקינה האוצר, אני שר מקום ממלא עם

לחוק), 37(ג) סעיף לפי שירותי הרשות הדואר (תשלומים בעד לתקנות רשות בתוספת .1
- התשס"ג-22003

יבוא: ההגדרה "חבילה" אחרי ,1 בפרט א', בחלק (1)

לחוץ הנשלחים לפי הענין, צרורות, או דפוס דברי - מכתבים, בין–לאומי" ""כמותי
אלה תנאים  בהם ומתקיימים האוויר בדרך או והיבשה הים בדרך לארץ 

דיוורם: בשעת

דפוס  דברי מכתבים, מ–50  למעלה של הוא משלוח, בכל הדיוור, (1)
הענין; לפי וצרורות,

דברי שהמכתבים, הדואר ובלבד פקיד ידי מראש על ייקבע הביול (2) אופן
דביק."; בול באמצעות יבוילו לא הענין, לפי הצרורות, או הדפוס

__________
70 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, ;121 עמ' התש"ן, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

.968 עמ' התשכ"ד, 2 ק"ת התשס"ג, עמ' 888;

תחילה

התוספת תיקון
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- 5 בפרט א', בסימן ב', בחלק (2)

התשס"ה באב  כ"ו יום "עד המילים השירות", "פרטי בטור  ,5.2.3  (א) בפרט
יימחקו; - (31 באוגוסט 2005)"

בטל; - 5.2.4 (ב) פרט

- ג' בחלק (3)

יבוא בתחילתם השירות", "פרטי בטור ו–4.2, 3.2 ,1.2 בפרטים א', בסימן (א)
בין–לאומי";  "כמותי

יבוא בתחילתם השירות", "פרטי בטור ו–1.4, 1.3 בפרטים ב', בלוח ב', בסימן (ב)
בין–לאומי"; "כמותי

בעמודה חדשים"  בשקלים "התשלום בטור  ,2 בפרט ג', בלוח  ג', בסימן   (ג)
"א ארה"ב" - 

2.1, במקום "82.00" יבוא "56.00"; (1) בפרט

2.2, במקום "94.00" יבוא "73.00"; בפרט (2)

2.3, במקום "18.00" יבוא "27.00". בפרט (3)

התשס"ה באב בתקנת משנה (ב), ביום כ"ז של תקנות אלה, למעט כמפורט תחילתן (א) .2
(1 בספטמבר 2005). 

של תקנות אלה.  פרסומן מיום ו–(3)(א) ו–(ב) חודשיים (1)1 תקנה של   (ב) תחילתה

(21 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ט"ז
ק צי אי דליה  (3-2168 (חמ

התקשורת שרת                                                                                   

התשס"ה-2005 ,(2 ישראלי) (מס' (הסרת רשמיות מתקן אכרזת התקנים

עם התייעצות ולאחר התשי"ג-11953, התקנים, לחוק 8(ה) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז אני והצרכנים, היצרנים נציגי

מגומי  או כלורי בטיחות מפוליוויניל  כפפות - 749 ת"י של התקן הישראלי רשמיותו .1
בטלה. - 1978 מפברואר כימיים, חומרים מפני להגנה

(26 בינואר 2005) בשבט התשס"ה ט"ז
אולמרט אהוד  (3-95 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

__________
.52 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30;

תחילה

ביטול
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רכישה) מס סכומי (תיאום מכירה ורכישה) (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ה-2005 ,(4 (מס'

התשכ"ג- ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק סעיף 9(ג3) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני החוק), (להלן - 11963

בתמוז ט' ביום החל והם לחוק 9(ג1א) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 ביולי 2005), התשס"ה

שקלים   693,600" בא חדשים" שקלים 682,020" במקום ו–(ב), (1)(א) (1) בפסקה 
חדשים";

שקלים   446,890" בא חדשים" שקלים 439,430" במקום ו–(2), (2)(א)(1) (2) בפסקה 
חדשים";

שקלים   693,600" בא חדשים" שקלים 682,020" במקום ו–(3), (2)(א)(2) (3) בפסקה 
חדשים".

(17 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה י'

יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

__________
435 ועמ' 750. עמ' ,147 עמ' התשס"ה, ק"ת ;130 עמ' התשנ"ט, 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156;

התשס"ה-2005 ,(4 סכום) (מס' (עדכון מקרקעין שבח הודעת מס
התשל"ה-11974  רכישה), (מס מקרקעין שבח מס לתקנות תקנה 12(ו) לפי סמכותי בתוקף  

לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

בתמוז ט' ביום והחל לתקנות, 12(ב) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
חדשים". שקלים 1,046,875" בא חדשים" שקלים 1,029,395" במקום (16 ביולי 2005), התשס"ה

(17 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה י'

יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

__________
434 ועמ' 750. עמ' ,147 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;

,(4 מקרקעין) (מס' שווי סכומי (תיאום מקרקעין שבח  הודעת מס
התשס"ה-2005

התשל"ה- רכישה), (מס מקרקעין שבח מס לתקנות תקנה 16א(ד) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - 11974

לתקנות, 16(ב) בתקנה ו–(3) (2) בפסקאות  הנקובים הסכומים תואמו המדד שינוי 1. עקב
 214,120" בא חדשים" שקלים 210,550" במקום (16 ביולי 2005), התשס"ה בתמוז ט' ביום והחל

חדשים". שקלים

(17 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה י'

יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

435 ועמ' 750. עמ' ,148 עמ' התשס"ה, ;206 עמ' התשנ"ח, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;

סכומי עדכון
הזכות שווי

סכום עדכון

סכומים תיאום


