צו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי),
התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "הכנסות" בפסקה ( )1להגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף"
שבסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני מצווה לאמור:
הגדרות

.1

הכנסות שיש לנכות

.2

יש לנכות הכנסה טכנולוגית כהגדרתה בסעיף 51כד לחוק ,הנובעת משירותי פרסום
המבוססים על תוכנה המועברת מהלקוח לספק על בסיס הסכמי התקשרות למתן
שירותי פרסום.

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר .)2017

בצו זה -
"לקוח"  -מי שמפרסם באינטרנט באמצעות התוכנה;
"ספק"  -בעל שטח פרסום באינטרנט שמקבל שירותים באמצעות התוכנה;
"תוכנה"  -תוכנה המפותחת במפעל החברה לפרסום מקוון באינטרנט שמקשרת בין
לקוח לבין ספק.

כ"ב בחשוון התשע"ט ( 31באוקטובר )2018
(חמ )3-5590

משה כחלון
שר האוצר
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .234

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך,
התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3 ,2ו– 4לחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה
במוסדות חינוך ,התשע"ד ,12014-ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת
החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"בשר"  -כהגדרתו בסעיף  9לחוק הגנה על בריאות הציבור;
"בשר מעובד"  -בשר מוכן לאכילה שאיננו מנתח שלם או שעבר תהליכי עישון,
תסיסה ,כבישה או תהליכים אחרים שנועדו לשפר את הטעם ,הריח ,או המרקם
או שהוספו לו חומרים כדי לשמר אותו לאורך זמן ולעצבו;
"חוק הגנה על בריאות הציבור"  -חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו;22015 -
"כמות גבוהה" -
( )1לעניין חומצות שומן רווי  -מעל  4גרם חומצות שומן רווי ב– 100גרם מזון
מוצק  -או מעל  3גרם חומצות שומן רווי ב– 100מ"ל מזון נוזלי;
( )2לעניין נתרן  -מעל  400מ"ג נתרן ב– 100גרם מזון מוצק או מעל  300מ"ג נתרן
ל– 100מ"ל מזון נוזלי;
( )3לעניין סוכר  -מעל  10גרם סוכר ב– 100גרם מזון מוצק או מעל  5גרם סוכר
ב– 100מ"ל מזון נוזלי;

1
2

1302

ס"ח התשע"ד ,עמ' .762
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ'  ;749ס"ח התשע"ז ,עמ'  ;1057התשע"ח ,עמ' .4
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