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הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה1, אני מורה לאמור:

בסעיף 23א)3()ב( להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג-21973 )להלן    1
- ההוראות העיקריות(, במקום "1,250" יבוא "1,400" 

בתוספת א' להוראות העיקריות -   2
)1( בסעיף 2 -

)א( בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "9,200,000" יבוא "10,100,000"; 

 "3,800,000" יבוא  פעמיים,   ,"3,450,000" במקום  ברישה,  )ב(,  קטן  )ב( בסעיף 
ובמקום "9,200,000" יבוא "10,100,000"; 

 "2,150,000" יבוא  פעמיים,   ,"1,950,000" במקום  ברישה,  )ג(,  קטן  )ג( בסעיף 
ובמקום "3,450,000" יבוא "3,800,000"; 

)ד( בסעיף קטן )ד(, ברישה, במקום "1,950,000" יבוא "2,150,000";

)2( בסעיף 3, במקום "650" יבוא "710";

)3( בסעיף 5)ב(, במקום "3,050" יבוא "3,400" 

בתוספת ב' להוראות העיקריות -    3
)1( בסעיף 2 - 

)א( בסעיף קטן )א( - 

)1( ברישה, במקום "9,200,000" יבוא "10,100,000";

)2( בפסקה )2(, בכל מקום, במקום "310" יבוא "350";

)ב( בסעיף קטן )ב( - 

ובמקום   "3,800,000" יבוא  פעמיים,   ,"3,450,000" במקום  )1( ברישה, 
"9,200,000" יבוא "10,100,000";

)2( בפסקה )6(, במקום "650" יבוא "710";

)ג( בסעיף קטן )ג( - 

)1( ברישה, במקום "3,450,000" יבוא "3,800,000";

)2( בפסקה )5(, במקום "650" יבוא "710";

)2( בסעיף 3)ב(, במקום "3,050" יבוא "3,400"  

בתוספת ג' להוראות העיקריות, בסעיף 2 -    4
)1( בסעיף קטן )א( -

)א( ברישה, במקום "3,450,000" יבוא "3,800,000";

)ב( בפסקה )2(, במקום "4,600" יבוא "5,100";

)ג( בפסקה )5(, במקום "3,050" יבוא "3,400";

תיקון סעיף 23א

תיקון תוספת א'

תיקון תוספת ב'

תיקון תוספת ג'

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

ק"ת התשל"ג, עמ' 626; התש"ע, עמ' 281   2
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)2( בסעיף קטן )ב( -

)א( ברישה, במקום "1,950,000", פעמיים, יבוא "2,150,000" ובמקום "3,450,000", 
פעמיים, יבוא "3,800,000";

)ב( בפסקה )4(, במקום "3,050" יבוא "3,400";

)3( בסעיף קטן )ג( -

 "1,950,000" ובמקום   "350,000" יבוא  פעמיים,   ,"310,000" במקום  )א( ברישה, 
יבוא "2,150,000";

)ב( בפסקה )3(, במקום "3,050" יבוא "3,400";

)4( בסעיף קטן )ד(, ברישה, במקום "310,000" יבוא "350,000" 

בתוספת ד' להוראות העיקריות, בסעיף 2 -   5
)1( בסעיף קטן )א( -

)א( ברישה, במקום "3,450,000" יבוא "3,800,000";

)ב( בפסקה )2(, במקום "3,050" יבוא "3,400";

ובמקום   "1,010,000" יבוא  פעמיים,   ,"920,000" במקום  ברישה,  )ב(,  קטן  )2( בסעיף 
"3,450,000" יבוא "3,800,000";

)3( בסעיף קטן )ג( -

)א( ברישה, במקום "920,000" יבוא "1,010,000";

)ב( בפסקה )7(, במקום "9,200" יבוא "10,100";

)4( בסעיף קטן )ד(, ברישה, במקום "560,000", פעמיים, יבוא "620,000" 

בתוספת ט' להוראות העיקריות, בסעיף 2 -   6
)1( בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "10,350,000" יבוא "11,400,000" ובמקום "560,000" 

יבוא "620,000";

)2( בסעיף קטן )ב(, ברישה, במקום "10,350,000" יבוא "11,400,000" ובמקום "560,000" 
יבוא "620,000" 

בתוספת י' להוראות העיקריות, בסעיף 2 -   7
)1( בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "10,350,000" יבוא "11,400,000" ובמקום "420,000" 

יבוא "460,000";

)2( בסעיף קטן )ב(, ברישה, במקום "10,350,000" יבוא "11,400,000" ובמקום "420,000" 
יבוא "460,000" 

בתוספת י"א להוראות העיקריות -   8
)1( בסעיף 2 -

)א( בסעיף קטן )א( -

)1( ברישה, במקום "1,950,000" יבוא "2,150,000";

)2( בפסקה )6(, במקום "190" יבוא "210" ובמקום "1,950" יבוא "2,150";

)ב( בסעיף קטן )ב( -

)1( ברישה, במקום "750,000", פעמיים, יבוא "820,000" ובמקום "1,950,000" 
יבוא "2,150,000";

תיקון תוספת ד'

תיקון תוספת ט'

תיקון תוספת י'

תיקון תוספת י"א
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)2( בפסקה )6(, במקום "190" יבוא "210" ובמקום "1,950" יבוא "2,150";

)3( בפסקה )8(, במקום "9,200" יבוא "10,100";

)ג( בסעיף קטן )ג( -

)1( ברישה, במקום "750,000" יבוא "820,000";

)2( בפסקה )5(, במקום "190" יבוא "210" ובמקום "1,950" יבוא "2,150";

)3( בפסקה )8(, במקום "9,200" יבוא "10,100";

)2( בסעיף 3)9()א()3(, במקום "25,000" יבוא "28,000";

)3( בסעיף 5 -

)א( בפסקה )1(, במקום "2,700,000" יבוא "2,950,000";

)ב( בפסקה )2(, במקום "1,250,000" יבוא "1,400,000" ובמקום "2,700,000" יבוא 
;"2,950,000"

)ג( בפסקה )3(, במקום "1,250,000" יבוא "1,400,000" 

בתוספת י"ב להוראות העיקריות, בסעיף 2 -    9
)1( בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "4,700,000" יבוא "5,100,000";

)2( בסעיף קטן )ב(, ברישה, במקום "1,250,000" יבוא "1,400,000" ובמקום "4,700,000" 
יבוא "5,100,000";

)3( בסעיף קטן )ג(, ברישה, במקום "1,250,000" יבוא "1,400,000";

)4( בסעיף קטן )ח()2(, ברישה, במקום "1,250" יבוא "1,400" 

תחילתן של הוראות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    10
ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(

ר ש א ה  ש מ )חמ 3-308(  

מנהל רשות המסים   

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי כורזין הרחבה, לפי תכנית מס' ג/16225(, התשע"ה-2014

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא בגליל העליון ממזרח ליישוב כורזים, צבוע בירוק    1
בתשריט  דק,  שחור  בקו  ומוקף  ומצולבים  אלכסוניים  דקים  חומים  בקווים  ומקווקו 
מספר ג/צפ/ג/16225 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום כ"ז בתשרי התשע"ה 

)21 באוקטובר 2014( ביד שר הפנים, הוא גן לאומי 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים    2
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  עילית,  בנצרת  הצפון  מחוז  על  הממונה 
הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבואות חרמון, וכל המעוניין 

בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

תיקון תוספת י"ב

תחילה

אכרזה על גן לאומי

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1

הפקדת העתקי 
התשריט
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תוספת
)סעיף 1(

הגליל  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטחי  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
העליון והמועצה האזורית מבואות חרמון, שבהם חלה תכנית מס' ג/16225 שניתן לה 
תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6036, מיום ז' בטבת התש"ע )24 בדצמבר 

2009(, עמ' 1094, והוא כולל גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

גוש 13577 - חלקי חלקות 1, 9;

גוש 13928 - חלקי חלקה 2;

גוש 15642 - חלקי חלקות 1, 3;

גוש 15643 - חלקי חלקה 1 

כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-650(  

שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן 
לאומי תל יודפת, לפי תכנית מס' ג/15320(, התשע"ה-2014

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא בגליל העליון על רכס הר אחים-עצמון, מדרום-   1
ומצולבים,  אלכסוניים  ירוקים  בקווים  ומקווקו  בירוק  צבוע  יודפת,  ליישוב  מזרח 
בתשריט מספר ג/צפ/ג/15320 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום כ"ז בתשרי 

התשע"ה )21 באוקטובר 2014( ביד שר הפנים, הוא גן לאומי 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים    2
הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית, במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
משגב, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 
תוספת
)סעיף 1(

משגב,  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
שבו חלה תכנית מס' ג/15320 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  
6711, מיום ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(, עמ' 2011, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

גוש 17683 - חלקה 29 במלואה; חלקי חלקות 8, 26, 28, 38;

גוש 19311 - חלקות 26, 47, 48 במלואן; חלקי חלקות 22, 25, 27, 28, 31, 32, 34;

גוש 19312 - חלקה 2 במלואה; חלקי חלקות 1, 5-3, 12, 22;

כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-650(  

שר הפנים   

אכרזה על גן לאומי

הפקדת העתקי 
התשריט

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע כפירה, לפי תכנית מס' מי/961(, התשע"ה-2014

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא בצפון הרי יהודה, צבוע בירוק ומקווקו בקווים ירוקים    1
אלכסוניים ומצולבים, בתשריט מספר ש/יר/מי/961 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום 

ביום כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים    2
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  בירושלים,  ירושלים  מחוז  על  הממונה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  יהודה,  מטה 

האמורים פתוחים לקהל 
תוספת
)סעיף 1(

מטה  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן  מי/961  מס'  תכנית  חלה  שבו  יהודה, 
הפרסומים 6450, מיום ז' באב התשע"ב )26 ביולי 2012(, עמ' 5467, והוא כולל גושים 

וחלקות רישום קרקע אלה:

גוש 5365 - חלקי חלקות 36, 89, 90, 92;

גוש 5366 - חלקי חלקה 1;

גוש 5367 - חלקה במלואה 5; חלקי חלקות 1, 3, 4, 6, 7;

גוש 5368 - חלקות במלואן 3, 4; חלקי חלקות 2, 5, 6;

גוש 5369 - חלקי חלקה 1;

גוש 5370 - חלקות במלואן 7-4, 18-15, 41; חלקי חלקות 3-1, 14-8, 19, 20, 36, 40-38, 42, 43;

גוש 5371 - חלקות במלואן 2, 3; חלקי חלקה 1;

גוש 5372 - חלקי חלקה 1;

גוש 5373 - חלקות במלואן 5, 6; חלקי חלקות 4, 9-7, 15, 16, 49, 51, 52, 59-55, 91, 92;

גוש 5395 - חלקי חלקות 1, 3;

גוש 5396 - חלקה במלואה 5; חלקי חלקות 4-1;

גוש 5397 - חלקי חלקה 1;

גוש 5398 - חלקי חלקות 1, 4;

גוש 5399 - חלקה במלואה 4; חלקי חלקה 1;

גוש 5400 - חלקה במלואה 4; חלקי חלקה 1;

גוש 29881 - חלקות במלואן 1, 2, 4, 7, 8, 10; חלקי חלקות 3, 5, 6, 9;

גוש 29882 - חלקות במלואן 6, 10; חלקי חלקות 1, 2, 4, 5, 7;

גוש 29886 - חלקות במלואן 1, 2, 4, 6; חלקי חלקות 3, 5;

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

__________
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גוש 29887 - חלקי חלקות 3, 4, 6, 7;

גוש 29888 - חלקי חלקות 3-1, 5, 6;

גוש 29890 - חלקי חלקות 4-1;

גוש 29901 - חלקות במלואן 4, 5; חלקי חלקות 1, 3;

גוש 29902 - חלקי חלקות 1, 2;

גוש 29903 - חלקי חלקות 8, 10;

גוש 29904 - חלקות במלואן 1, 2, 6-4; חלקי חלקה 3;

גוש 29905 - חלקות במלואן 4-1; חלקי חלקות 8-6, 13, 24;

גוש 29906 - חלקי חלקות 1, 2, 10, 11, 16 

כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-650(  

שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע נחל יפתחאל ונחל יפתחאל הרחבה, לפי תכניות מס' 

ג/13449, ג/15286(, התשע"ה-2014

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

ומקווקו  בירוק  צבוע  הגליל,  אלון  ליישוב  ממזרח  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח    1
בקווים ירוקים אלכסוניים ומצולבים ומוקף בקו ירוק, בתשריט מספר ש/צפ/ג/13449 
הערוך בקנה מידה 1:10,000 והשטח המתואר בתוספת הנמצא בצפון מזרח היישוב 
בתשריט  ומצולבים,  אלכסוניים  ירוקים  בקווים  ומקווקו  בירוק  צבוע  הגליל,  אלון 
מספר ש/צפ/ג/15286 הערוך בקנה מידה 1:2,500, החתומים ביום ד' בחשוון התשע"ה  

)28 באוקטובר 2014( ביד שר הפנים, הם שמורת טבע 

בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   ,1 בסעיף  האמורים  מהתשריטים  העתקים    2
במשרדי הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית, במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יזרעאלים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל 

תוספת
)סעיף 1(

האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצאים   1 בסעיף  האמורים  השטחים 
שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן  ג/13449  מס'  תכנית  חלות  שבו  יזרעאל,  עמק 
בילקוט הפרסומים 6098, מיום ט' בתמוז התש"ע )21 ביוני 2010(, עמ' 3441, ותכנית 
מס' ג/15286 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6017, מיום 
)4 בנובמבר 2009(, עמ' 448, והם כוללים גושים וחלקות רישום  י"ז בחשוון התש"ע 

קרקע אלה:

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

__________
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גוש 17579 - חלקה 4 במלואה;

חלקי חלקות 1, 7-5, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24;

גוש 17580 - חלקי חלקות 11, 12, 15;

גוש 17588 - חלקי חלקות 3-1, 12-10;

גוש 17589 - חלקה 5 במלואה; חלקי חלקות 4-1, 6; 

גוש 17654 - חלקה 7 במלואה; חלקי חלקות 5, 6, 8, 9;

גוש 17846 - חלקי חלקה 199 

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-650(  

שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע נס הרים, לפי תכנית מס' מי/302/א(, התשע"ה-2014

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

צבוע  הרים,  נס  ליישוב  מדרום  יהודה,  בהרי  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח    1
בירוק כהה ומקווקו בקווים ירוקים כהים אלכסוניים ומצולבים, בתשריט מספר ש/

 21( התשע"ה  בתשרי  כ"ז  ביום  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  יר/מי/302/א 
באוקטובר 2014( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים    2
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  בירושלים,  ירושלים  מחוז  על  הממונה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  יהודה,  מטה 

האמורים פתוחים לקהל 
תוספת
)סעיף 1(

מטה  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
יהודה, שבו חלה תכנית מס' מי/302/א שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט 
כולל  והוא   ,954 עמ'   ,)2010 בנובמבר   8( התשע"א  בכסלו  א'  מיום   ,6158 הפרסומים 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

גוש 29781 - חלקי חלקות 1, 6-3;

גוש 29782 - חלקי חלקות 1, 2;

גוש 29783 - חלקי חלקות 13, 17;

גוש 29784 - חלקי חלקה 2;

גוש 29785 - חלקי חלקות 5, 6;

גוש 29786 - חלקי חלקה 8 

רכ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014( ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים)חמ 3-650(     

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

__________
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