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צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התשע"ד-2013
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו–180)ב( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 

מצווה לאמור:

 2014 המס  לשנת  לפקודה  175)א(  סעיף  פי  על  החודשיות  המקדמות  )א( שיעורי    1
יוגדלו כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:

)1( אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2009 - 20%;

)2( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2010  - 16%;

)3( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2011 - 12%;

)4( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2012 - 7% 

לשלמו  חייב  שנישום  המס  סכום  ב–4%  יוגדל  לפקודה  180)ב()1(  סעיף  )ב( לעניין 
המקדמות  שסכום  ובלבד   ,2013 המס  לשנת  שהגיש  דוח  בשל   2014 המס  בשנת 

החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א( 

2  צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2014  

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
ד י פ ל ר  י א י )חמ 3-350(  

שר האוצר   
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ז, עמ' 52   1

תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2013

חדש[,  ]נוסח  האלחוטי  הטלגרף  לפקודת  ו–13   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
משק  לחוק–יסוד:  1)ב(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכספים  ועדת  באישור  התשל"ב-11972, 
המדינה2, ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-31985, אני 

מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות(, התשמ"ז-41987    1
ובעד  משדר  לכל  רישיון  בעד   ,2011 בשנת  האגרה  כאילו  יראו  התקנות(,   - )להלן 
הקצאת תדרים לכל אפיק כאמור בפרטים 1 עד 5 לחלק ז' בתוספת לתקנות, למשדר 

המשמש להפצת שידורים בשיטה האנלוגית, היא בשיעור 50% מהנקוב בהם 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(    2
י"א בכסלו התשע"ד )14 בנובמבר 2013(

)חמ 3-411(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505   1
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170   2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   3
ק"ת התשמ"ז, עמ' 915   4

הגדלת שיעורי 
המקדמות לשנת 

המס 2014

תחולה

הוראת שעה

תחילה
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2013

ובאישור  הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת  70)23א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הסעיף האמור, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 579 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - תקנות התעבורה( -   1

בפסקה )1()ב(, אחרי "מונית" יבוא "רכב סיור, רכב מדברי";  )1(

בפסקה )2()ב(, בסופה יבוא "למעט משרד להסעות העוסק במתן שירות של הסעת   )2(
סיור  הסעת  שירות  נותן  ושאינו  האמור  לצו   23 בסעיף  כמשמעותו  סיור  ברכב  סיור 
באוטובוס ולמעט משרד להסעות העוסק במתן שירות של הסעת סיור ברכב מדברי 

כמשמעותו בסעיף 24 לצו האמור "

כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות תכנון משק החלב )שינוי סכומי ההיטלים שבתוספת לחוק(, 
התשע"ד-2013

 - )להלן  התשע"א-12011  החלב,  משק  תכנון  לחוק  45)ב(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
החוק(, לבקשת מועצת החלב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות 

אלה:

בתוספת לחוק -   1
בפרט 1, במקום "95 4 אג'" יבוא "20 4 אג'";  )1(

בפרט 2, במקום "92 13 אג'" יבוא "67 13 אג'";  )2(

בפרט 3, במקום "92 5 אג'" יבוא "67 5 אג'"   )3(

על אף האמור בפרט 1 לתוספת לחוק, כנוסחו בתקנה 1 -   2
מיום פרסומן של תקנות אלה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013( יראו   )1(

כאילו במקום הסכום האמור בו נאמר "53 4 אג'";

בשנת 2014 יראו כאילו במקום הסכום האמור בו נאמר "36 4 אג'"   )2(

כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(
)חמ 3-4462(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 26   2

תיקון תקנה 579

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 762   1

תיקון התוספת 
לחוק

הוראת שעה
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צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2014(, 
התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-12011, אני מצווה 
לאמור:

היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2014, יהיה כמפורט להלן:   1
)1( חלב בקר: 1,376 מיליון ליטרים;

)2( חלב כבשים: 65 9 מיליון ליטרים;

)3( חלב עזים: 2 18 מיליון ליטרים 

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
ר י מ ש ר  י א י )חמ 3-4362(  

שר החקלאות ופיתוח הכפר   
__________

1 ס"ח התשע"א, עמ' 762 

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי 
הטלוויזיה בישראל( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-11990, 
קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

בסעיף 7 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי    1
הטלוויזיה בישראל(, התשע"ג-22013, במקום "300 ימים מיום מינויה" יבוא "360 ימים 

מיום מינויה" 

כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(
ר ש י ב א ן  ל י א )חמ 3-4586(  

יושב ראש מועצת הרשות השנייה   

לטלוויזיה ורדיו   

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 650 ועמ' 778; התשע"ד, עמ' 32   2

קביעת היקף הייצור 
המקומי הכולל

תיקון סעיף 7




