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תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התשפ"ב-2021

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

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

שנת המס
קופה רושמת בשקלים 

חדשים

מכונה להוצאת 
כרטיסי נסיעה 
בשקלים חדשים

מסופון בשקלים 
חדשים

2021"8,4005,300."12,000

כ"ג בטבת התשפ"ב 27 בדצמבר 2021(
)חמ 3-309(

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

 תקנות הנכים )השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות
ביטוח סיעודי( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43א ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה של 60 ימים מיום התחילה יראו כאילו בתקנות הנכים )השתתפות המדינה   .1
בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי(, התשס"ד-22004, אחרי תקנה 1 בא:

"תוספת מיוחדת 
לדמי ביטוח

1א. נוסף על השתתפות המדינה כאמור בתקנה 1, נכה כאמור 
מאוצר  ביטוח  בדמי  נוספת  להשתתפות  זכאי   1 בתקנה 

המדינה בסכום חודשי של 8 שקלים חדשים."

יום   - )להלן   )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
התחילה(.

כ"ה בטבת התשפ"ב 29 בנובמבר 2021(
)חמ 3-3381(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תיקון התוספת

הוראת שעה

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

ק"ת התשס"ד, עמ' 740; התשע"ח, עמ' 330.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 168; התשל"ז, עמ' 194.  1

ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשפ"א, עמ' 1036.  2

תחילה
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הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ב( לתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 
3)י((, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2022 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 2.42%.  .1
כ"ג בטבת התשפ"ב 27 בדצמבר 2021(

)חמ 3-920-ת4(

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

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התשפ"א, עמ' 1036.  1

הודעת שיקים ללא כיסוי )סדרי דין( )שינוי סכום הפיקדון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 17)ד( לתקנות שיקים ללא כיסוי )סדרי דין(, התשמ"ב-11981 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2020, סכום הפיקדון לתשלום הוצאות משפט, הקבוע בתקנה 17)א( לתקנות, 

יעמוד מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( על 426 שקלים  חדשים.

י"ח בטבת התשפ"ב 22 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1412-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  

תיקון טעות דפוס

בהודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישום להיתר כללי(, התשפ"ב-2021, 
שפורסמה בקובץ התקנות 9843, התשפ"ב, עמ' 1382, בתקנה 1, במקום " ששת אלפים חמש 

מאות ועשרה שקלים חדשים" צריך להיות "ששת אלפים ארבע מאות ושבעים שקלים".

)חמ 3-5919(

שיעור הריבית

עדכון סכום 
הפיקדון

ק"ת התשמ"ב, עמ' 370; התשע"ט, עמ' 652; התשפ"א, עמ' 1566.  1
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