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תקנות התעבורה )תיקון מס' 8( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)17( לפקודת התעבורה1, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות התעבורה )תיקון מס' 8(, התשפ"א-22021, בתקנה 5, בתקנה 364ט המובאת   .1
בה, בסופה יבוא "האמור בתקנה זו לא יחול על רכב מהסוג האמור שצוין ברישיון 

הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה".

כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(
)חמ 3-83-ת1(

י  ל א כ י מ רב  מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 2562.  2

צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו־180)ב( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 
מצווה לאמור:

שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175)א( לפקודה לשנת המס 2022 יוגדלו  )א(   .1
כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:

)1( אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2017 - 9%;

)2( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2018 - 7%;

)3( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2019 - 4%;

)4( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2020 - 6%.

לשלמו  חייב  שנישום  המס  סכום  ב־3%  יוגדל  לפקודה,  180)ב()1(  סעיף  לעניין  )ב( 
המקדמות  שסכום  ובלבד   ,2021 המס  לשנת  שהגיש  דוח  בשל   2022 המס  בשנת 

החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א(.

צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2022.  .2
כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(

)חמ 3-350(

ן  מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ם, עמ' 52; התש"ן, עמ' 134.  1

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשפ"ב-2021

)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי   .1
התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   ,2021 

)1 בינואר 2022(, כלהלן:

הגדלת שיעורי 
המקדמות לשנת 

המס 2022 

תחולה

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשפ"א, עמ' 3594.  1

תיקון תקנה 5
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"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א 1% מהסכום 1. 
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–491

הזוג,   בני  בין  מהקשר  הנובעת  קצוב  לסכום  זוג  בני  בין  תביעה  1א. 
שאינה תביעה לפי פרט 5

1% מהסכום 
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–309

כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה   .2
לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר 

יהיו, למעט כאמור בפרט 2א

2,941

כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב הנובעת  2א. 
לפירוק  משאבים,  לאיזון  תביעה  לרבות  הזוג,  בני  בין  מהקשר 
שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו 

מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

515

בוטל  .3

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה  .4986

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 41,013א. 

בקשה למינוי מנהל עיזבון 41,013ב. 

תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול,   .5
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון 

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

242

כל תביעה אחרת, לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה   .6
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה, ולמעט 

אישור הסכם כאמור בפרט 6א

491

אישור הסכם בין בני זוג הנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין  6א. 
תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני 

משפחה

464

תביעה בעניין החזקת ילדים 6361ב. 

בקשה בכתב  .7242

עשיית צוואה בפני שופט  .8522

הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה  .9522

)נמחק(  .10

העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.31 לכל עמוד11. 
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

בשקלים חדשים

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  ערעור   .12
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

522

התדיינויות  להסדר  לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  בקשה   .13
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

103

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה, למעט 
הליכים לפי פרטים 8 ו–13 לתוספת הראשונה

."73

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2659-ת2(

ל ז ר מ ל  א            יג

          מנהל בתי המשפט

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשפ"ב-2021

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

בשנת 2022 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.23%.  .1
כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(

)חמ 3-920-ת3(

ן   מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1204; התשע"ב, עמ' 92; התשפ"א, עמ' 1478.  1

תיקון טעות 

בכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(
)תיקון(, התשפ"ב-2021, שפורסמו בקובץ התקנות  9830, התשפ"ב, עמ' 1272, בסעיף 4)1()ג(, 

במקום "F" צריך להיות "150".

)חמ 3-3873-ת2(

שיעור הריבית
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