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תקנות החברות )פירוק( )תיקון(, התשע"ה-2014

אני  התשמ"ג-11983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת   382 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקינה תקנות אלה:

העיקריות(, 1  התקנות   - )להלן  התשמ"ז-21987  )פירוק(,  החברות  לתקנות   6 בתקנה 
במקום הרישה יבוא:

“21 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת הפירוק או בתוך מועד אחר 
הדיון  מועד  הבקשה,  הגשת  בדבר  הודעה  המבקש  יפרסם  המשפט,  בית  שקבע 
בה והמועד האחרון להגשת כתב התנגדות לבקשת הפירוק, ערוכה לפי טופס 3 "

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום הסיפה יבוא:2 

“כתב ההתנגדות יוגש 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה או 
בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט והעתק ממנו יומצא למבקש "

אחרי תקנה 77 לתקנות העיקריות יבוא “תוספת" 3 

בטופס 3 לתוספת לתקנות העיקריות, בסופו יבוא “בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות 4 
)פירוק(, התשמ"ז-1987, המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום                " 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן והן יחולו לגבי בקשות פירוק 5 
שהוגשו ממועד התחילה ואילך 

ח' בכסלו התשע"ה )30 בנובמבר 2014(

ני)חמ 3-1878(  לב י  פ י צ   
שרת המשפטים

צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התשע"ה-2014
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו–180)ב( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 

מצווה לאמור:

 2015 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 2010 - 17%;

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

)3( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2012 - 8%;

)4( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2013 - 4% 

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 9

הוספת כותרת 
“תוספת"

תיקון התוספת

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 884   2

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

הגדלת שיעורי 
המקדמות לשנת 

המס 2015
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לשלמו  חייב  שנישום  המס  סכום  ב–3%  יוגדל  לפקודה  180)ב()1(  סעיף  )ב( לעניין 
המקדמות  שסכום  ובלבד   ,2014 המס  לשנת  שהגיש  דוח  בשל   2015 המס  בשנת 

החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א( 

2  צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2015  

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב )חמ 3-350(  

ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר   

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

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

בתוספת לתקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(, התשל"ה-21975,    1
בסופה יבוא:

שנת מס
 קופה רושמת

בשקלים חדשים
 מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

מסופון בשקלים 
חדשים

2014"8,2005,200"11,800

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב )חמ 3-309(  

ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר   
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1
ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשע"ד, עמ' 455   2

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

2014""78,830

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב )חמ 3-1511(  

ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר   
__________

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

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשע"ד, עמ' 455   2

תחולה

תיקון התוספת

תיקון התוספת
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 62 1 שקלים חדשים 

צו משק החשמל )דחיית מועדים לפי סעיף 60)ד11( לחוק(, התשע"ה-2014

  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60)ד11( לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
בהתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל ועם רשות החברות הממשלתיות, 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לאחר שנוכחנו לדעת כי הדבר חיוני לקידום מטרות 

החוק, אנו מצווים לאמור:

בסעיף 60)ד4()2( ו–)4(, )ד8()1( ו–)2( ו–)ד10( לחוק, במקום "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר    1
2015(" יבוא "כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(" 

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
)חמ 3-3193-ת1(

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

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר

  
__________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ד, עמ' 251   1

תקנות התעבורה )הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14טו)ג( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת שר 
האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

")2014 בדצמבר   31( התשע"ה  בטבת  ט'  "יום  במקום  לפקודה,  14טו)א(  בסעיף    1 
יבוא "יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    2
ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(

)חמ 3-4095(

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

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 454   1

תחילה

תיקון סעיף 14טו 
לפקודה

דחיית מועדים




