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צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ד-2014

שעה(,  )הוראת  לישראל  והכניסה  האזרחות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - החוק(, ובאישור הכנסת, מצווה הממשלה לאמור:

החוק יוארך עד יום י"א באייר התשע"ה )30 באפריל 2015(    1
כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במרס 2014(

)חמ 3-3416(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

__________
ס"ח התשס"ג, עמ' 544; ק"ת התשע"ג, עמ' 1120   1

תקנות פשיטת הרגל )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 71 ו–242 לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-11980, 
אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 76א לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-21985 -    1
היה  "ואולם  יבוא  נושה"  "בחר  במילים  החל  הסיפה  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
הנושה מיוצג על ידי עורך דין, יוגשו תביעות חוב ובקשות להארכת מועד מטעמו 

באופן מקוון בלבד "; 

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:   )2(

המועד  את  להאריך  וביקש  מקוון,  באופן  חוב  תביעת  נושה  ")א1( הגיש 
להגשתה, תוגש גם הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב באופן מקוון "

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן     2
כ"ב באדר ב' התשע"ד )24 במרס 2014(

)חמ 3-1018(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות מס שבח מקרקעין )סדרי הדין בפני ועדות ערר( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963, 
אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות מס שבח מקרקעין )סדרי הדין בפני ועדות ערר(, התשכ"ה-21965,    1
בסופה יבוא "ואולם ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין במחוז המרכז אשר משרדו 

נמצא בתל אביב, יוגש לוועדת הערר במחוז המרכז" 

הארכת תוקף החוק

תחילה

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 76א

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639   1

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1072   2

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   1

ק"ת התשכ"ח, עמ' 2740   2
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שיוגשו  עררים  על  יחולו  והן  פרסומן  מיום  ימים  שלושים  אלה  תקנות  של  תחילתן    2
במועד התחילה ולאחריו 

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
)חמ 3-2158(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

הודעת החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת 
ביקורת בחברה לתועלת הציבור(, התשע"ד-2014

בהתאם לתקנה 8 לתקנות החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר 
מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשס"ט-12009  הציבור(,  לתועלת  בחברה  ביקורת  ועדת 

לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    1
לתקנות,  והרביעית  השנייה  הראשונה,  בתוספות  הנקובים  הסכומים  השתנו   ,2012
ונוסחן של התקנות האמורות, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 1(

דרגת החברה

מחזור
דרגהבמיליוני שקלים חדשים

1עד 916055 10

2מעל 916055 10 עד 290140 27

3מעל 290140 27 עד 580275 54

4מעל 580275 54 עד 160555 109

5מעל 160555 109

תוספת שנייה
)תקנה 3)א((

גמול לישיבה לדירקטור וחבר ועדת ביקורת

דרגה

גמול ישיבה לדירקטור 
או לחבר ועדת ביקורת 

 שאינו מומחה
בשקלים חדשים

גמול ישיבה לחבר 
ועדת ביקורת מומחה 

בשקלים חדשים

   גמול ישיבה ליושב 
ראש  דירקטוריון 
בשקלים חדשים

1550825605

2660990735

38801,3151,125

תחילה ותחולה

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשס"ט, עמ' 534; התשע"ג, עמ' 1386   1
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דרגה

גמול ישיבה לדירקטור 
או לחבר ועדת ביקורת 

 שאינו מומחה
בשקלים חדשים

גמול ישיבה לחבר 
ועדת ביקורת מומחה 

בשקלים חדשים

   גמול ישיבה ליושב 
ראש  דירקטוריון 
בשקלים חדשים

41,0801,5101,345

51,3101,965"1,565

"תוספת רביעית
)תקנה 4(

גמול שנתי ליושב ראש דירקטוריון

דרגה
גמול שנתי ליושב ראש

דירקטוריון בשקלים חדשים

116,375

223,050

345,010

480,240

5"98,915

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
)חמ 3-3815(

ני לב י  פ י צ  
                                         שרת המשפטים

הודעת החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור 
שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים(, התשע"ד-2014

לתועלת  בחברה  דירקטוריון  ראש  ליושב  )גמול  החברות  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים(, התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני 

מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    1
הקבוע  והסכום  לתקנות   1 שבתקנה  "חברה"  בהגדרה  הקבוע  הסכום  השתנו   ,2012

בתקנה 3)א( לתקנות, והם מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כלהלן:

)1( הסכום הקבוע בתקנה 1  - 587245 538 מיליון שקלים חדשים; 

)2( הסכום הקבוע בתקנה 3)א(  - 323,150 שקלים חדשים   

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
)חמ 3-3815(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  __________

ק"ת התש"ע, עמ' 912; התשע"ג, עמ' 1387   1

עדכון סכומים




