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תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק )הוראת שעה(, התשע"א-22011,    1
במקום "בתקופה של שלוש שנים" יבוא "בתקופה של חמש שנים" 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1780(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1
ק"ת התשע"א, עמ' 467; התשע"ג, עמ' 1120   2

תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים )סדרי דין( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-12000, 
מתקינה  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 וסעיפים 

תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  דין(  )סדרי  מינהליים  לעניינים  המשפט  בתי  לתקנות   1 בתקנה    1
התשע"א-32011, במקום "בתקופה של שלוש שנים" יבוא "בתקופה של חמש שנים" 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-3079(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התש"ס, עמ' 190   1
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2

ק"ת התשע"א, עמ' 468; התשע"ג, עמ' 1121   3

תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"א-22011, במקום "בתקופה    1
של שלוש שנים" יבוא "בתקופה של חמש שנים" 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1778(  

שרת המשפטים   
__________

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1
ק"ת התשע"א, עמ' 467; התשע"ג, עמ' 1120   2

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1
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צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב בגז טבעי(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3 ו–4 לחוק הפעלת רכב )מנועים ודלק(, התשכ"א-11961, 
בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:

בצו זה, "גט"ד" - גז טבעי דחוס העומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 6119 )גז טבעי    1
לכלי רכב - 2012(2 

על אף האמור בסעיפים 2, 3 ו–6 לצו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי    2
בבנזין(, התשכ"א-31961, ובסעיף 3 לצו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )סולר לתחבורה(, 
הנעה  מערכת  ברכב  קיימת  אם  בגט"ד,  רכב  להפעיל  אדם  רשאי  התשס"ג-42003, 
בגט"ד, בין כמערכת בלעדית ובין ליד מערכת הנעה בדלק אחר, שמותר להניע בו כלי 

רכב 

כ"ט בכסלו התשע"ד )2 בדצמבר 2013(
ם ו ל ש ן  לב י ס )חמ 3-2727(  

שר התשתיות הלאומיות   
האנרגיה והמים   

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 12; התש"ס, עמ' 85   1

י"פ התשע"ב, עמ' 5303   2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1347   3

ק"ת התשס"ג, עמ' 774   4

צו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 131)א()3( לפקודת מס הכנסה1, אני מצווה לאמור:

בתוספת לצו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח(, התשמ"ג-21983,    1
בסופה יבוא:

סכום בשקלים חדשיםשנת המס

2013""78,830

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ד י פ ל ר  י א י )חמ 3-1511(  

שר האוצר   
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1
ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשס"ט, עמ' 211   2

תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

תקנות  מתקין  אני  הכנסה1,  מס  לפקודת  ו–243   )14(17 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלה:

הגדרה

הפעלת רכב בגט"ד

תיקון התוספת

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1
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בתוספת לתקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(, התשל"ה-21975,    1
בסופה יבוא:

שנת המס
 קופה רושמת

בשקלים חדשים

מכונה להוצאת 
כרטיס נסיעה 

בשקלים חדשים
מסופון בשקלים 

חדשים

2013"8,2005,200"11,800

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ד י פ ל ר  י א י )חמ 3-309(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשע"ג, עמ' 622   2

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התשע"ד-2014

)אגרות(,  הדרוזיים  הדתיים  הדין  בתי  לתקנות  2א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד    1
)1 בינואר 2014(, הוא כדלקמן:

"תוספת

)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, 1 
אפוטרופסות, החזקת ילדים, אימוץ

238

בה 2  שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

167

שניתן 3  דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  ערעור  ערעור,  בעד 
במעמד צד אחד

191

הגשת 4  בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית

119

238בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין5 

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד6 

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 7 
תוספת זו

167

48"בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב8 

א' בשבט התשע"ד )2 בינואר 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1691(  

שרת המשפטים   
__________

ק"ת התשל"ג, עמ' 1280; התשמ"ח, עמ' 542; התשע"א, עמ' 1090; התשע"ג, עמ' 565   1

שינוי סכומים

תיקון התוספת
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הודעת בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-11968 
)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר    1
2014( כדלקמן:

"תוספת

)תקנה 2(

האגרה בשקלים 

חדשים

בעד תובענה בענייני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, 1 
אפוטרופסות, החזקת ילדים, אימוץ והקדשות

238

בה 2  שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

167

שניתן 3  דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  ערעור  ערעור,  בעד 
במעמד צד אחד

191

הגשת 4  בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית

119

478בעד רישיון שנתי של טוען שרעי5 

238בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין6 

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד7 

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 8 
תוספת זו

167

48"בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב9 

א' בשבט התשע"ד )2 בינואר 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-1690(  

שרת המשפטים   
__________

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955; התשמ"ח, עמ' 541; התשע"א, עמ' 489 ועמ' 1091; התשע"ב, עמ' 506   1

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התשע"ד-2014

לעניין ריבית  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  5א)ב(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
סעיף 3)י((, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2014 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 23% 3    1
כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(

ד י פ ל ר  י א י )חמ 3-920(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התשע"ג, עמ' 408   1

שינוי סכומים

שיעור הריבית 
לשנת 2014
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הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשע"ד-2014

ריבית(,  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  2)א()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2014 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 31% 4    1
כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(

ד י פ ל ר  י א י )חמ 3-920(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1204; התשע"ב, עמ' 92; התשע"ג, עמ' 409   1

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון(, 
התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  ידוע  שהיה  המדד  לעומת   2013 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
ינואר 2010, נוסח תקנה 1)1( לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא 

כדלקמן: 

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה )1( או )2(, יהיה פטור מהגשת    1
דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131)ב2()1( לפקודה:

)1( התקיימו בו כל אלה:

)א( כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 
שקלים   81,330 על  עולה  אינה  לפקודה  ו–)8(   )2(  ,)1(2

חדשים;

)ב( הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2)1(, 
)2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,330 שקלים חדשים;

על  עולה  אינה  היחיד  של  החייבת  הכנסתו  כל  )ג( סך 
81,330 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם 

החייבת אינה עולה על 162,650 שקלים חדשים;" 

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ר ש א ה  ש מ )חמ 3-4084(  

מנהל רשות המסים בישראל   
__________

ק"ת התש"ע, עמ' 1392; התשע"ג, עמ' 641   1

 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות
של ציוד קצה( )עדכון סכומים(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)3( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן 
אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה(, התשע"ב-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

שיעור הריבית 
לשנת 2014

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 200; התשע"ג, עמ' 612   1

 "פטור מהגשת
דוח מקוון
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1   עקב שינוי המדד, יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 
2014(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

הסכום לתשלום  בשקלים חדשיםקבוצות של פרטים 

430מתן אישור סוג )לכל פרט להלן(א 

 בדיקות של ציוד קצה נייחב  
)כולל ציוד קצה אלחוטי 

 המתחבר לרשת בזק
בדיקה מלאהציבורית נייחת(

בדיקה 
בדיקה טכניתמינהלית

בדיקה 
משלימה

קבוצה א':
 ציוד קצה במישק אנלוגי

)עד שני קווים(
3,8401,7902,0501,670

קבוצה ב':
לא ישיםלא ישים2,010לא ישיםציוד קצה במישק דיגיטלי

קבוצה ג':
 ציוד מיתוג או ניתוב

)עד 59 שלוחות( 
5,6502,3903,2502,640

קבוצה ד':
 ציוד מיתוג או ניתוב

)מעל 59 שלוחות(
לא ישיםלא ישים5,760לא ישים

קבוצה ה': 
 גרסת ציוד חדשה לדגם שניתן

לו אישור סוג

  60%
מהתשלום 

 המצטבר
 בעד

הבדיקה
המינהלית  

והבדיקה 
הטכנית של 

הציוד

 60% 
מהתשלום 

 בעד
הבדיקה

המינהלית 
של הציוד

 60%
מהתשלום 

 בעד
הבדיקה
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* לפי הפרט הדומה לו ביותר במאפייניו הטכניים "

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3273(

ר ג ר ב י  ב א   

המנהל הכללי של משרד התקשורת   
__________

ק"ת התשע"ב, עמ' 200; התשע"ג, עמ' 612   1

שינוי סכומים
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הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשע"ד-2014

ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב    1
שפורסם בחודש נובמבר 2012 יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד 

)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

"תוספת

)תקנה 1)א((

טור א'
הפעולה או השירות 

טור ב'
בשקלים חדשים

1503  בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2503  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3503  בקשה למינוי מנהל עיזבון

4235  עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5107  הפקדה או החזרה של צוואה

6  בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
פטורהבתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

731  עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

17 5 לכל עמוד8  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

235"9  כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-2872(  

האפוטרופוס הכללי   
הממונה הארצי לענייני ירושה   

__________
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ג, עמ' 326   1

שינוי סכומים




