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תקנות משק החשמל )תשלום מופחת לזכאים שונים( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31א)ב()1( עד )ג( ו–63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, 
בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות 

אלה:

התשע"א-22011  שונים(,  לזכאים  מופחת  )תשלום  החשמל  משק  לתקנות   1 בתקנה    1
)להלן - התקנות העיקריות( -

בהגדרה "המוסד", המילה "לחוק" - תימחק;  )1(

בהגדרה "זכאי", בסופה, המילה "לחוק" - תימחק   )2(

בתקנה 5)א( לתקנות העיקריות, המילה "לחוק" - תימחק    2
אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:   3

"תוספת
)תקנות 1 ו–5)א((

הביטוח  לתקנות  ו–)ג(  3)ב(  תקנה  לפי  מיוחדים  שירותים  לקצבת  הזכאי  )1( צרכן 
הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים(, התשל"ט-31978;

)2( צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע-42010, למעט 
הזקוק  ילד  או  הזולת  בעזרת  התלוי  ילד  בעד  הראשונה,  לתוספת   12 פרט  לפי 

לטיפול רפואי מיוחד, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות האמורות;

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  224)א()2(  סעיף  לפי  סיעוד  לגמלת  הזכאי  )3( צרכן 
משולב[, התשנ"ה-51995;

)4( צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד 
הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי 
מרחק של מקום מגוריו ממקום שירותו; בסעיף זה "יוצא צבא", פקודות הצבא" 
ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בחוק שירות ביטחון  ]נוסח משולב[, התשמ"ו-61986;

חוק   - )להלן  התשמ"א-71980  הכנסה,  הבטחת  חוק  לפי  לגמלה  הזכאי  )5( צרכן 
הבטחת הכנסה( או לתשלום לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב-81972 
חד–הוריות,  משפחות  בחוק  כהגדרתו  יחיד  להורה  המזונות(,  חוק   - )להלן 

התשנ"ב-91992, שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות;

המזונות,  חוק  לפי  לתשלום  או  הכנסה  הבטחת  חוק  לפי  לגמלה  הזכאי  צרכן   )6(
למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה ילדים לפחות "

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    4
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-4266(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
                                                                    שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ב, עמ' 278   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1183; התשע"ב, עמ' 1319   2
ק"ת התשל"ט, עמ' 83   3
ק"ת התש"ע, עמ' 810   4

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   5
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   6
ס"ח התשמ"א, עמ' 30   7
ס"ח התשל"ב, עמ' 87   8

ס"ח התשנ"ב, עמ' 147   9

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

הוספת תוספת

תחילה
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

התשנ"ג-21993,  מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות  3ג)א(  בתקנה    1
במקום "ו–2013" יבוא "עד 2014" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2
כ"ו בטבת התשע"ד )29 בדצמבר 2013(

)חמ 3-2278(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(1, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(    1
)הוראת שעה(, התש"ס-22000, במקום "כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" יבוא 

"ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(
)חמ 3-1147(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

__________
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46   1

ק"ת התש"ס, עמ' 406; התשע"ג, עמ' 506   2

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )מועדים והוראות לעניין תשלום 
דמי הפצה( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 102 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-11990, 
ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 6 לתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )מועדים והוראות לעניין תשלום    1
דמי הפצה( )הוראת שעה(, התשע"ג-22012 - בטלה 

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4544(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

תיקון תקנה 3ג

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשנ"ו, עמ' 23   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ד, עמ' 315   2

תיקון סעיף 4

ביטול תקנה 6

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ג, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 331   2
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 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור גומלין(, התשע"ד-2013 

ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות  ו–3ד)ב(  3)ד()3(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תשלומים בעד קישור גומלין(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013 לעומת מדד חודש יוני 2013, בשיעור    1
של 7859% 0, התשלום המרבי שמפ"א רשאי לדרוש בעד קישור גומלין בעד שינוע 
דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית, שיחת רט"ן או שיחת מפ"א, מיום כ"ט בטבת 

התשע"ד )1 בינואר 2014(, יהיה 0101 0 שקלים חדשים 

השנתי  הממוצע  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    2
אל  גומלין  קישור  בעד  התשלומים  יהיו   ,10 83% של  בשיעור   ,2009 לשנת  שפורסם 
מערכת רט"ן הנקובים בפסקאות )1()ד(, )2()ד( ו–)3()ד( בתקנה 3ג)א( לתקנות, מיום כ"ט 

בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כלהלן: 

התשלום המרבי מאת מפ"א בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה פנים–ארצית   )1(
נכנסת, או מאת מפעיל רט"ן אחר בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן נכנסת - 

0615 0 שקלים חדשים;

התשלום המרבי מאת מב"ל בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית -   )2(
0615 0 שקלים חדשים;

התשלום המרבי מאת מפעיל רט"ן אחר בעד העברת הודעת מסר קצר - 0014 0   )3(
שקלים חדשים 

כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2801(

ר ג ר ב י  ב א  
                                                                     המנהל הכללי של משרד התקשורת

הודעת ההוצאה לפועל )התאמת אגרה מיוחדת(, התשע"ד-2013
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות ההוצאה לפועל )אגרה מיוחדת(, התשנ"ה-11995 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב    1
נובמבר 2012, יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 

כמפורט להלן:

דמי הטיפול בעד ביצוע צו הבאה או צו מאסר )להלן - אגרה 1 "אגרה מיוחדת
מיוחדת( לפי פרק ז4 לחוק, יהיו כמפורט להלן:

)1( אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו הבאה - 174 שקלים חדשים;

)2( אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו מאסר - 228 שקלים חדשים "

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
שופט  , ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-88-ת4(  

מנהל בתי המשפט   
__________

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1186; התשע"ג, עמ' 414   1

עדכון תשלומים 
בעד קישור גומלין 

לרשת מפ"א

עדכון תשלומים 
בעד קישור גומלין 

למערכת רט"ן

__________
ק"ת התש"ס, עמ' 472; התשע"א, עמ' 30; התשע"ג, עמ' 310; התשע"ד, עמ' 263   1

 שינוי שיעור
אגרה מיוחדת




