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צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר 
ביהלומים כהכנסה( )תיקון(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 
אני מצווה לאמור:

מסחר  בעד  או  יהלומים  עיבוד  בעד  תשלומים  )קביעת  הכנסה  מס  לצו  בתוספת    1
ביהלומים כהכנסה(, התשנ"ג-21992, בסופה יבוא:

המחזור בשקלים חדשיםשנת המס

2011""16,900,000

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
ץ ני י י ט ש ל  ב ו י )חמ 3-468(  

שר האוצר   
__________

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

ק"ת התשנ"ג, עמ' 70; התשס"ח, עמ' 404; התשע"ב, עמ' 796   2

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 
אני מצווה לאמור:

כהכנסה(,  נכסים  או  שירותים  בעד  תשלומים  )קביעת  הכנסה  מס  לצו  א'  בתוספת    1
התשל"ז-21977 )להלן - הצו העיקרי(, בסופה יבוא:

המחזור בשקלים חדשיםשנת המס

2011""5,200,000

בתוספת ב' לצו העיקרי, בסופה יבוא:   2

המחזור בשקלים חדשיםשנת המס

2011""1,030,000

בתוספת ג' לצו העיקרי, בסופה יבוא:   3

המחזור בשקלים חדשיםשנת המס

2011""3,200,000

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
ץ ני י י ט ש ל  ב ו י )חמ 3-468(  

שר האוצר   
__________

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

2  ק"ת התשל"ז, עמ' 1384; התשס"ח, עמ' 404; התשע"ב, עמ' 797 

תיקון התוספת

תיקון תוספת א'

תיקון תוספת ב'

תיקון תוספת ג'
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הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ג( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
2011, נוסח פסקאות )1(, )2(, )3( ו–)4()א( בתקנה 10 לתקנות הוא החל ביום י"ט בטבת 

התשע"ג )1 בינואר 2013(, כמפורט להלן:

הסכומים 
בשקלים חדשים

")1( שכר בטלה -

עד 102)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 202)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 134)א( אם המציא קבלה

בוטל)ב( בלא קבלה

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

המשפט,  לצורך  מומחה  עבודת  עשיית  הצריכה  לא  )א( כשהעדות 
משלושים  יותר  מרוחק  המומחה  של  הקבוע  עבודתו  מקום  אם  ואולם 
מתן  לצורך  המשפט  לבית  לבוא  עליו  והיה  המשפט  מבית  קילומטרים 

העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 44

עד 12

עד 102)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה -

עד 79)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 134)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 32)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 102")4( חוות דעת רפואית בכתב

י"ב בטבת התשע"ג )25 בדצמבר 2012(
שופט  , ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-1778(  

מנהל בתי המשפט   
__________

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ב, עמ' 617   1

הודעת הנפט )אגרות(, התשע"ג-2013
 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי"ג-11953 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני    1
2012, השתנו ביום ט"ו בתשרי התשע"ג )1 באוקטובר 2012(, סכומי האגרה שבתקנות 

ולפיכך נוסח תקנות 5ג, 11א)א( ו–)ב(, 37א)א( ו–69 לתקנות הוא כמפורט להלן:

 "אגרת זכות
קדימה

עם  ישלם  קדימה  זכות  לו  להעניק  שהוחלט  מוקדם  היתר  בעל  5ג  
קבלת זכות הקדימה אגרה בסך 96 5 שקלים חדשים לחודש לכל 1,000 
דונם שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה; לעניין חישוב האגרה לזכות 

קדימה, דין חלק מ–1,000 דונם כדין 1,000 דונם "

עדכון סכומים

שינוי סכומי 
אגרות

__________
1 ק"ת התשי"ג, עמ' 622; התשמ"ה, עמ' 1062 )1380(; התש"ע, עמ' 52 
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אגרת "אגרת רישיון  ביבשה  דונם   1,000 כל  לגבי  ישלם  רישיון  11א  )א( בעל 
רישיון כלהלן:

שקלים   108 75  - והשנייה  הראשונה  השנה  )1( בעד 
חדשים לכל שנה;

)2( בעד השנה השלישית - 96 180 שקלים חדשים;

)3( בעד השנה הרביעית - 07 361 שקלים חדשים;

)4( בעד השנה החמישית  ובעד כל שנה שלאחריה - 
03 1,082 שקלים חדשים לכל שנה 

  )ב( בעל רישיון ישלם לגבי כל 1,000 דונם בים או בימה אגרת 
רישיון של 25 72 שקלים חדשים לכל שנה "

37א  )א( בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 89 1,084 שקלים "אגרת חזקה 
חדשים לכל 1,000 דונם 

 1,000 כדין  דונם  מ–1,000  חלק  דין  האגרה,  חישוב  )ב( לצורך 
דונם ודין חלק משנה כדין שנה "

"אגרה להעברת 
זכויות 

של  או  הנפט,  זכות  של  לשעבודה  או  להעברתה  רישום  69  אגרת 
טובת הנאה בה, תהיה 03 109 שקלים חדשים "

ח' בכסלו התשע"ג )22 בנובמבר 2012(
י ק ס ב ש ר ו ו ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-1370(  

הממונה על ענייני הנפט   

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התשע"ג-2013

הפרלמנטרי(,  לצוות  תשלומים  )מימון  מפלגות  מימון  לכללי   2 לסעיף    בהתאם 
התשס"ה-12004, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש ינואר 2013 לעומת מדד המחירים    1
לצרכן שפורסם בחודש ינואר 2012, התעדכנו הסכומים הקבועים בכללים, והם החל 

ביום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013(, כלהלן:

טור א'
מספר חברי הכנסת הנמנים עם 

הסיעה ביום התשלום
טור ב'

סכום בשקלים חדשים

1170,770

2336,670 עד 5

6497,680 עד 10

11658,680 עד 15

16819,690 עד 20

21980,720 ומעלה

על כל 10 חברי הכנסת 
מעל 21 חברי הכנסת

תוספת 161,010

רכ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013( ו ד י ב א ם  י י ח
חשב הכנסת)חמ 3-3415(     

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ה, עמ' 63 ועמ' 675; התשע"ב, עמ' 834 




