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תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה1, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

במשמרות(,  עבודה  בעד  הכנסה  על  המס  )שיעור  הכנסה  מס  לתקנות   3 בתקנה    1
התשמ"ז-21986, במקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" יבוא "עד יום 

ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו באייר התשע"ג )6 במאי 2013(    2
י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(

)חמ 3-1408(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות הרופאים )תנאים למתן פטור מחובת בחינה( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א1( לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

התשמ"ח-21988,  בחינה(,  מחובת  פטור  למתן  )תנאים  הרופאים  לתקנות   4 בתקנה    1
במקום "בשני השלבים הראשונים לפחות של בחינת USMLE" יבוא "בשלב הראשון 
 )STEP II CLINICAL KNOWLEDGE( ובבחינה העיונית הנערכת במסגרת השלב השני

 "USMLE של בחינת

י"א בכסלו התשע"ד )14 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2079(

ו ז מ ג ני  ו ר  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון(, התשע"ד-2013

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו 

מצווים לאמור:

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 725; התשע"ג, עמ' 1217   2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשמ"ו, עמ' 1240   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 742; התשע"ב, עמ' 884   2

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79   1

ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ב, עמ' 552; התשע"ג, עמ' 1540   2
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בקווי  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  הראשונה  בתוספת    1
שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-22003, אחרי סעיף 17 

יבוא:

בע"מ  המונים  להסעת  חברה  בצפון  דן  של  השירות  בקווי  הנסיעה  ")17א( מחירי 
יהיו כמפורט להלן:

)1(  לנסיעה בודדת - לפי הסימול בטור א' בטבלה שלהלן במחיר הנקוב לצדו 
בשקלים חדשים בטור ב':

טור א'
סימול

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים

15 50

26 60

410 20

614 00

מחירי כרטיסי מנוי:  )2(

שלהלן  בטבלה  א'  בטור  המפורטים  במקומות  חודשי  מנוי  כרטיס  מחירי 
יהיו כמפורט בטור ב' לצדם, בשקלים חדשים:

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים

00 235אזור חיפה

00 270עכו - צומת קרית אתא

00 280מרחב חיפה

00 285שפרעם - אזור חיפה

00 380נהריה-עכו-חיפה

00 400עכו-כרמיאל-חיפה

00 300עכו-אזור חיפה

00 363מטרופולין חיפה

00 274נהריה-עכו

00 350נהריה-צומת קרית אתא

מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:  )3(

כרטיסיות רגילות: )א( 

מס' נסיעות
 מחיר נסיעה בודדת

בשקלים חדשים
 מחיר הכרטיסייה
בשקלים חדשים

105 5044 00

106 6052 80

510 2040 80

514 0056 00

תיקון התוספת 
הראשונה
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כרטיסיות הנחה לזכאים: )ב( 

מספר נסיעות
 מחיר נסיעה בודדת

בשקלים חדשים
 מחיר הכרטיסייה
בשקלים חדשים

 155 5055 00

 156 6066 00

 610 2040 80

 614 0056 00

כרטיסיות הנחה לבני נוער, לאזרח ותיק ולסטודנטים: )ג( 

מספר נסיעות
 מחיר נסיעה בודדת

בשקלים חדשים
 מחיר הכרטיסייה
בשקלים חדשים

 205 5055 00

 206 6066 00

 105 5027 50

 106 6033 00

 610 2030 60

 614 0042 00

מחיר נסיעה פנימית ברכסים יהיה 60 2 שקלים חודשים "  )4(

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2722(

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

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון 
מיוחד(, התשס"ב-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד של חודש אוקטובר 2013 לעומת המדד של חודש אוקטובר 2012    1
בשיעור של 79% 1 יהיה סכום האגרה הנקוב בתקנה 2)א( לתקנות ששת אלפים שלוש 

מאות ותשעים שקלים חדשים, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2371(

ן ו ר ג ם  י י ח  
סגן למנהל כללי בכיר הנדסה ורישוי  

משרד התקשורת  

__________
ק"ת התשס"ב, עמ' 121; התשע"ג, עמ' 360   1

שינוי בסכום 
האגרה




