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תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות 
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31 ו–98 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים 
של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות    1
בשותפות לחיפושי נפט(, התשמ"ט-21988 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

יבוא  להלן"  כמוגדר  ופיתוח  חיפוש  "הוצאות  במקום  "שותפות",  בהגדרה    )1(
"הוצאות חיפוש, פיתוח, או הפקה";

בהגדרה "הוצאות חיפוש ופיתוח", בכל מקום, המילה "ופיתוח" - תימחק   )2(

בתקנה 2)ב( לתקנות העיקריות, המילה "ופיתוח" - תימחק    2
בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(" יבוא   3 

"ט' בטבת  התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

4   תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( 
כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במרס 2014(

)חמ 3-2134(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

 

 תקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי(
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31, 98, 131)ד( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור 
ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

)הוראת  ישראלי(  בסרט  משקיעים  מהכנסות  )ניכויים  הכנסה  מס  לתקנות   8 בתקנה    1
"י"ט  יבוא   ")2013 בדצמבר   31( התשע"ד  בכסלו  "כ"ח  במקום  התש"ע-22009,  שעה(, 

בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015("  

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(     2
כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במרס 2014(

)חמ 3-2225(

ד י פ ל ר  י א י  
               שר האוצר   

 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 8

תחילה

תיקון תקנה 2

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1
ק"ת התשמ"ט, עמ' 291; התש"ע, עמ' 634   2

תיקון תקנה 8

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשמ"ד, עמ' 56   1

ק"ת התש"ע, עמ' 102   2
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תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )בדיקה מחדש ותביעה חדשה( 
)תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 214 ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה- 
11995 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 12 לחוק, 

ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

חדשה(,  ותביעה  מחדש  )בדיקה  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"א-22000 )להלן - התקנות העיקריות(, בהגדרה "מועד דחיה קודמת", במקום 

"בדבר אי–כושר" יבוא "בדבר דרגת אי–כושר"    

אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:   2

 "בדיקה מחדש
ביוזמת המוסד

דרגת של  מחדש  בדיקה  לערוך  רשאי  המוסד  )א(   5א  
אם  אף  כאמור  בדיקה  לערוך  וכן   2 תקנה  לפי  אי–הכושר 
טרם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת, בהתקיים 

אחת מאלה: 

או  הרפואי  במצבו  הקשורות  עובדות  התגלו   )1(
בעת  קיימות  שהיו  המבוטח,  של  להשתכר  בכושרו 
מתן ההחלטה בעניינו ולא פורטו בידיו כנדרש בטופס 
התביעה שהגיש או במסגרת תשובתו לבקשת פקיד 
זכאותו  על  להשפיע  כדי  בהן  היה  ואשר  התביעות, 
פקיד  "בקשת  זה,  לעניין  שיעורה;  על  או  לקצבה 
תביעה  פרטי  להשלמת  בכתב  בקשה   - התביעות" 
תביעה  )הגשת  לאומי  הביטוח  לתקנות   8 תקנה  לפי 

לגמלה ואופן תשלומה(, התשנ"ח-31998;

שקיבל  רפואי  טיפול  בעקבות  כי  המוסד  סבר   )2(
צוין  והדבר  הרפואי  במצבו  מהותי  שינוי  חל  הנכה 
 - מהותי"  "שינוי  זה,  לעניין  מחדש;  לבדיקה  בזימון 
שינוי שיש בו כדי להפחית את הנכות הרפואית כך 
208)א(  בסעיף  האמור  התנאי  בנכה  מתקיים  שלא 

לחוק 

תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש הנערכת לפי תקנת  )ב( 
משנה )א(, לא תקדים את המועד המאוחר מבין אלה: 

בתקנת  האמורות  העובדות  נוצרו  שבו  המועד   )1(
בתקנת  כאמור  המהותי  השינוי  חל  או  )א()1(  משנה 

משנה )א()2(;

לבדיקה  הזימון  יום  לפני  בתכוף  חודשים   15  )2(
מחדש "

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 671   1

ק"ת התשס"א, עמ' 68; התשס"ו, עמ' 315   2
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1060   3

הוספת תקנה 5א
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בתקנה 6 לתקנות העיקריות -        3
בכותרת השוליים, אחרי "בדיקה מחדש" יבוא "ביוזמת המבוטח";  )1(

בתקנת משנה )א(, במקום "נתגלו" יבוא "הומצאו על ידי מבוטח במסגרת תביעה   )2(
לבדיקה מחדש או תביעה חוזרת"      

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(    )א(    4
בדיקה  על  תחול  אלה  לתקנות   2 בתקנה  כנוסחה  העיקריות  לתקנות  5א  תקנה  )ב( 

מחדש שזימון אליה ניתן ביום התחילה או לאחריו  

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-3032(

ן ה כ ר  י א מ  
        שר הרווחה והשירותים החברתיים  

 

תקנות הבחירות לכנסת )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, 
על פי המלצת ועדת הבחירות המרכזית, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 31)ב()2( לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-21973, במקום "60 גרם" יבוא "70    1
גרם" 

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-1419-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
              שר הפנים

 

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 31

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1978; התשס"ב, עמ' 609   2




