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תקנות חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר שהוא המדינה או תאגיד 
שהוקם לפי חוק(, התשע"ב-2012

אלקטרונית,	 חתימה	 לחוק	 ו–24	 11)א()1()ד(	 )א1(,	 10)א(,	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לעניין הכנסת	 של	 והטכנולוגיה	 המדע	 ועדת	 ובאישור	 החוק(,	 	- )להלן	 	התשס"א-12001	

תקנה	4,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

	בתקנות	אלה	- �1
"חייל"	-	מי	שחלות	עליו	הוראות	חוק	השיפוט	הצבאי,	התשט"ו-21955;	

"מדינה"	-	משרד	ממשלתי	או	יחידת	סמך	שלו	או	מוסד	מדינה	אחר;

"עובד	אמון"	-	כל	אחד	מאלה:

	מי	שמועמד	לנהל	את	הגורם	המאשר	שהוא	המדינה	או	תאגיד	לפי	העניין; )1(

	מי	שמועמד	לשמש	מנהל	התפעול	בגורם	מאשר	שהוא	המדינה	או	בתאגיד	 )2(
לפי	העניין;

	מי	שמועמד	לשמש	מנהל	אבטחת	מידע	בגורם	המאשר	שהוא	המדינה	או	 )3(
בתאגיד	לפי	העניין;

"תאגיד"	-	תאגיד	שהוקם	לפי	חוק�

בקשה	לרישום	שמגישה	המדינה	תכלול	את	כל	אלה: 	�2
	שמו	ומענו	של		המשרד	הממשלתי	או	יחידת	סמך	שלו	או	מוסד	מדינה	אחר,	לפי	 )1(

העניין,	שבמסגרתו	יופעל	הגורם	המאשר;	

	שמו,	פרטי	הזיהוי	שלו	ומענו	של	עובד	האמון	בגורם	המאשר; )2(

	לבקשה	יצורפו	המסמכים	האלה:	 )3(

אם	 הסמך,	 יחידת	 ושל	 הממשלתי	 המשרד	 של	 הכללי	 המנהל	 של	 	אישור	 )א(
קיים,	או	מנהלו	של	מוסד	מדינה	אחר,	לפי	העניין,	בדבר	הקמת	הגורם	המאשר;	

	הסכמה	בכתב	של	עובדי	האמון	לכך	שהרשם	יקבל,	בכל	עת	ולפי	דרישתו,	 )ב(
השבים,	 ותקנות	 הפלילי	 המרשם	 חוק	 לפי	 הפלילי,	 המרשם	 מן	 עליהם	 פרטים	

התשמ"א-31981	)להלן	-	חוק	המרשם	הפלילי(;	

אלקטרונית	 חתימה	 לתקנות	 ו–)8(	 	)5( 	,)3( עד	 	)1(2 בתקנה	 כאמור	 	מסמכים	 )ג(
)רישום	גורם	מאשר	וניהולו(,	התשס"ב-42001	)להלן	-	תקנות	רישום(�		

	בקשה	לרישום	שמגיש	תאגיד	תכלול	את	כל	אלה:	 �3
	שם		התאגיד	המבקש	ושם	החיקוק	שלפיו	הוא	הוקם; )1(

	שמות	חברי	מועצת	התאגיד	הציבורי	או	גוף	שכינויו	אחר	הממלא	תפקיד	דומה;	 )2(

	שמו,	פרטי	הזיהוי	שלו	ומענו	של	עובד	אמון	בגורם	המאשר;		 )3(

	לבקשה	יצורפו	המסמכים	האלה: )4(

	מסמכים	כאמור	בתקנה	2	לתקנות	הרישום	למעט	פסקה	)6(; )א(

הגדרות

בקשה לרישום 
שמגישה המדינה

בקשה לרישום 
שמגיש תאגיד 

שהוקם לפי חוק

__________
	ס"ח	התשס"א,	עמ'	210;	התש"ע,	עמ'	558� 1

	ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	171;	התש"ע,	עמ'	420� 2

	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	322;	התשע"א,	עמ'	82� 3

	ק"ת	התשס"ב,	עמ'	6� 4
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	הסכמה	בכתב	של	עובדי	האמון	לכך	שהרשם	יקבל,	בכל	עת	ולפי	דרישתו,	 )ב(
פרטים	עליהם	מן	המרשם	הפלילי,	לפי	חוק	המרשם	הפלילי;	

ראש	 יושב	 אישור	 	- קיים	 לא	 ואם	 	אישור	של	המנהל	הכללי	של	התאגיד	 )ג(
מועצת	התאגיד,	להקמה	של	הגורם	המאשר;

	אישור	של	השר	הממונה	על	החיקוק	שלפיו	הוקם	התאגיד	להגשת	בקשה	 )ד(	
להירשם	במרשם�		

וכן	 בחוק	 הקבועים	 בתנאים	 העומדת	 במרשם	מבקשת	שהיא	המדינה	 ירשום	 הרשם	 	�4
בתנאים	שלהלן:

	עובדי	האמון	של	המבקשת	הם	עובדי	מדינה,	חיילים	או	שוטרים; )1(

אין	 נסיבותיה	 או	 חומרתה	 מהותה,	 בעבירה	שמפאת	 הורשעו	 לא	 האמון	 	עובדי	 )2(
זה	מן	הראוי	כי	המבקשת	תירשם	אם	הם	עובדי	האמון	בה;	לעניין	תקנה	זו,	"הורשע	

בעבירה"	-	לרבות	מי	שהוגש	נגדו	כתב	אישום	וטרם	ניתן	פסק	דין	סופי	בעניין;	

	עובדי	האמון	לא	הורשעו	בעבירת	משמעת	על	פי	כל	דין	שמפאת	מהותה,	חומרתה	 )3(
או	נסיבותיה	אין	זה	מן	הראוי	שהמבקשת	תירשם	אם	הם	עובדי	האמון	בה	וכן	לא	ננקטה	
נגדם	התראה	או	נזיפה	לפי	סעיף	31	לחוק	שירות	המדינה	)משמעת(,	התשכ"ג-51963,	
בשל	מעשה	או	מחדל	שמפאת	מהותו,	חומרתו	או	נסיבותיו	אין	זה	מן	הראוי	שהמבקשת	
תירשם	אם	הם	עובדי	האמון	בה;	לעניין	תקנה	זו,	"הורשע	בעבירת	משמעת"	-	לרבות	

מי	שהוגשה	נגדו	תובענה	וטרם	ניתן	פסק	דין	סופי	בעניין�	

ט'		באדר	א'	התשע"א	)13	בפברואר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-3-4175(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	50� 5

צו המועצות המקומיות )א( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

	בתוספת	הרביעית	לצו	המועצות	המקומיות	)א(,	התשי"א-21950,	בסעיף	3	- �1
	בפסקה	)2(,	אחרי	פסקת	משנה	)יג(	יבוא: )1(

המקומית	 שהמועצה	 לתאגיד	 שכירות	 של	 בדרך	 מועברים	 	המקרקעין	 ")יד(
התקשרה	עמו	לצורך	ביצוע	מיזם	לפי	סעיף	3)13(	ולמשך	תקופת	ההתקשרות;";

	אחרי	פסקה	)11(	יבוא: )2(

	- "תשתית"	 זו,	 בפסקה	 תשתית;	 עבודת	 לביצוע	 המדינה	 עם	 	התקשרות	 )12("
כבישים,	מדרכות,	גשרים,	מנהרות,	מערכות	של	ביוב,	ניקוז,	תיעול,	מים,	תקשורת,	

תאורה,	רמזורים	ומערכות	בקרה	לתשתית;

	התקשרות	עם	תאגיד	המוכר	כמוסד	ללא	כוונת	רווח,	לרכישת	שירותים	או	 )13(
לביצוע	עבודה	לצורך	ביצוע	מיזם	אשר	יפעל	ללא	כוונת	רווח	למטרה	של	חינוך,	
שהמועצה	 ובלבד	 המקומית,	 המועצה	 של	 בתחומה	 ספורט	 או	 רווחה	 תרבות,	
המקומית	מחזיקה	40%	לפחות	מהונו	של	התאגיד	האמור	או	מכוח	ההצבעה	בו	
או	בכוח	למנות	40%	לפחות	מחברי	הגוף	המנהל	שלו,	וכן	התקיימו	תנאים	אלה:

תנאים לרישום 
גורם מאשר שהוא 

המדינה

תיקון התוספת 
הרביעית

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 1

	ק"ת	התשי"א,	עמ'	178;	התשע"א,	עמ'	1420� 2
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	התאגיד	תורם	ממקורותיו	מחצית	לפחות	מעלות	ביצוע	המיזם; )א(

הם	 המיזם	 ביצוע	 לעלות	 התאגיד	 מתרומת	 לפחות	 אחוזים	 	עשרים	 )ב(
ממקורות	שאינם	מתקציב	המדינה;

	התקשרויות	של	התאגיד	עם	צדדים	נוספים,	אשר	נובעות	מההתקשרות	 )ג(
המועצה	 על	 החל	 לדין	 בהתאם	 במכרז	 ייעשו	 המקומית,	 המועצה	 עם	

המקומית,	בשינויים	המחויבים;

	המועצה	תאשר	מדי	שנה	בשנה	את	תכנית	העבודה	לביצוע	המיזם; )ד(

	שר	הפנים	אישר	למועצה	המקומית	לייסד	את	התאגיד	בהתאם	לאמור	 )ה(
בסעיף	146א	לצו	זה;

	לתאגיד	יש	אישור	ניהול	תקין	תקף	מהרשם	המוסמך	על	פי	דין;	בפסקת	 )ו(
משנה	זו,	"אישור	ניהול	תקין"	-	כפי	שיקבע	הרשם	המוסמך	לעניין";

	חוזה	עם	הסוכנות	היהודית	לארץ	ישראל	או	עם	תאגיד	העוסק	מטעמה,	 )14(
או	בשיתוף	עמה	בהקצאת	כספי	מגבית,	והחוזה	נועד	לאפשר	ניצול	כספי	מגבית	

למען	שיקום	שכונות	מצוקה	או	למען	קידום	חברתי	של	תושבי	העיר�"

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
כ"ב	בכסלו	התשע"ב	)18	בדצמבר	2011(

ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-269(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

העיקרי(,	 הצו	 	- )להלן	 התשי"ח-21958	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 בצו	 	�1
אחרי	סעיף	54	יבוא:

"הגשת	שאילתה	
ותשובה

מן	 הישיבה	 תחילת	 לפני	 ימים	 משבעה	 יאוחר	 	לא	 	)א( 54א�
המניין	הקרובה,	רשאי	חבר	המועצה	להגיש	לראש	המועצה	
שאילתה	בכתב	על	עניין	עובדתי	שבתחום	תפקידי	המועצה	
ראש	 בלבד;	 שאלה	 ובצורת	 בקצרה	 תנוסח	 והיא	 האזורית,	
בעניין	 הסמכות	 לו	 שנאצלה	 מועצה	 חבר	 או	 המועצה	
שלגביו	נשאלה	השאילתה,	כפי	שיחליט	ראש	המועצה,	ישיב	
בכתב	ובקצרה	לשאילתה	ויקרא	את	התשובה	באותה	ישיבה,	
ואולם	רשאי	הוא	לדחות	את	תשובתו	עד	לישיבה	מן	המניין	
שלאחר	הישיבה	הבאה	ובלבד	שלא	ידחה	את	תשובתו	לגבי	
והתשובה	 בישיבה	אחת;	השאילתה	 יותר	משתי	שאילתות	

יחולקו	לחברי	המועצה�

	לא	נמסרה	תשובה	לשאילתה	בשתי	ישיבות	מן	המניין	 )ב(
לפי	 השאילתה,	 נושא	 יועמד	 הגשתה,	 לאחר	 שהתקיימו	
מן	 בישיבה	 היום	 סדר	 על	 ראשון	 כסעיף	 השואל,	 דרישת	

המניין	הקרובה	ויקוים	דיון	בנושא�

תחילה

הוספת סעיפים 
54א ו-54ב

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 1

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1259;	התשע"ב,	עמ'	71� 2
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המועצה	 חבר	 מאת	 שאילתות	 משתי	 יותר	 יוגשו	 	לא	 )ג(
לפני	כל	ישיבה	מן	המניין�

פה	שאילתה	נוספת בעל	 לשאול	 התשובה,	 שמיעת	 לאחר	 רשאי,	 	השואל	 54ב�
נובעת	מתוכן	התשובה,	 ובלבד	שהיא	 נוספת,	 שאלה	קצרה	
וראש	המועצה	או	חבר	מועצה	שנאצלה	לו	הסמכות	בעניין	
שלגביו	נשאלה	השאילתה,	כפי	שיחליט	ראש	המועצה,	יענה	
תשובה	קצרה	בעל	פה;	על	שאילתה	או	על	תשובה	נוספת	לא	

יתקיים	דיון	במועצה�"

	בתוספת	השנייה	לצו	העיקרי,	בסעיף	3	- �2
	בפסקה	)2(,	אחרי	פסקת	משנה	)יג(	יבוא: )1(

האזורית	 שהמועצה	 לתאגיד	 שכירות	 של	 בדרך	 מועברים	 	המקרקעין	 ")יד(
התקשרה	עמו	לצורך	ביצוע	מיזם	לפי	סעיף	3)13(	ולמשך	תקופת	ההתקשרות;";

	אחרי	פסקה	)11(	יבוא: )2(

	- "תשתית"	 זו,	 בפסקה	 תשתית;	 עבודת	 לביצוע	 המדינה	 עם	 	התקשרות	 )12("
כבישים,	מדרכות,	גשרים,	מנהרות,	מערכות	של	ביוב,	ניקוז,	תיעול,	מים,	תקשורת,	

תאורה,	רמזורים	ומערכות	בקרה	לתשתית;

שירותים	 לרכישת	 רווח,	 כוונת	 ללא	 כמוסד	 המוכר	 תאגיד	 עם	 	התקשרות	 )13(
של	 למטרה	 רווח	 כוונת	 ללא	 יפעל	 אשר	 מיזם	 ביצוע	 לצורך	 עבודה	 לביצוע	 או	
חינוך,	תרבות,	רווחה	או	ספורט	בתחומה	של	המועצה	האזורית,	ובלבד	שהמועצה	
האזורית	מחזיקה	40%	לפחות	מהונו	של	התאגיד	האמור	או	מכוח	ההצבעה	בו	או	

בכוח	למנות	40%	לפחות	מחברי	הגוף	המנהל	שלו,	וכן	התקיימו	תנאים	אלה:

	התאגיד	תורם	ממקורותיו	מחצית	לפחות	מעלות	ביצוע	המיזם; )א(

הם	 המיזם	 ביצוע	 לעלות	 התאגיד	 מתרומת	 לפחות	 אחוזים	 	עשרים	 )ב(
ממקורות	שאינם	מתקציב	המדינה;

	התקשרויות	של	התאגיד	עם	צדדים	נוספים,	אשר	נובעות	מההתקשרות	 )ג(
עם	המועצה	האזורית,	ייעשו	במכרז	בהתאם	לדין	החל	על	המועצה	האזורית,	

בשינויים	המחויבים;

	המועצה	תאשר	מדי	שנה	בשנה	את	תכנית	העבודה	לביצוע	המיזם; )ד(

	שר	הפנים	אישר	למועצה	האזורית	לייסד	את	התאגיד	בהתאם	לאמור	 )ה(
בסעיף	63)א()11(	לצו	זה;

	לתאגיד	יש	אישור	ניהול	תקין	תקף	מהרשם	המוסמך	על	פי	דין;	בפסקת	 )ו(
משנה	זו,	"אישור	ניהול	תקין"	-	כפי	שיקבע	הרשם	המוסמך	לעניין;

	חוזה	עם	הסוכנות	היהודית	לארץ	ישראל	או	עם	תאגיד	העוסק	מטעמה,	 )14(
או	בשיתוף	עמה	בהקצאת	כספי	מגבית,	והחוזה	נועד	לאפשר	ניצול	כספי	מגבית	

למען	שיקום	שכונות	מצוקה	או	למען	קידום	חברתי	של	תושבי	העיר�"

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �3
כ"ב	בכסלו	התשע"ב	)18	בדצמבר	2011(

ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה
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תקנות סימני מסחר )תיקון(, התשע"ב-2012
]נוסח	חדש[,	התשל"ב-11972,	 סימני	המסחר	 לפקודת	 	)3(72 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותי	 	

ובאישור	שר	המשפטים,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתוספת	הרביעית	לתקנות	סימני	המסחר,	21940	- �1
"מזון	 יבוא	 רפואי"	 לשימוש	 המותאמים	 דיאטטיים	 "חומרים	 במקום	 	,5 	בסוג	 )1(
וחומרים	דיאטטיים	המותאמים	לשימוש	רפואי	ווטרינרי"	ואחרי	"מזון	לתינוקות"	יבוא	

"תוספי	תזונה	לבני	אדם	ולחיות";

	בסוג	7,	בסופו	יבוא	"מכונות	מכירה	אוטומטיות"; )2(

	בסוג	9,	במקום	"מכונות	מכירה	אוטומטיות	ומנגנונים	בעבור	מכשירים	המופעלים	 )3(
על	ידי	מטבע;"	יבוא	"קומפקט	דיסק;	תקליטורי	די	וי	די	ואמצעי	תקשורת	אחרים	להקלטה	
דיגיטלית;	מנגנונים	בעבור	מכשירים	המופעלים	על	ידי	מטבע;"	ובמקום	"ציוד	לעיבוד	

נתונים	ומחשבים"	יבוא	"ציוד	לעיבוד	נתונים;	מחשבים;	תוכנות	מחשב";

ושמשיות;	 "מטריות	 יבוא	 הליכה"	 ומקלות	 שמשיות	 "מטריות,	 במקום	 	,18 	בסוג	 )4(
מקלות	הליכה";

	בסוג	24,	במקום	"כיסוי	מיטה	ושולחן"	יבוא	"כיסויי	מיטה;	כיסויי	שולחן"; )5(

	בסוג	30,	במקום	האמור	בו	יבוא:	 )6(

העשויים	 ומוצרים	 קמח	 וסגו;	 טפיוקה	 אורז;	 קפה;	 ותחליפי	 קקאו	 תה,	 "קפה,	
נופת;	שמרים,	אבקת	 סוכר,	דבש;	 גלידות;	 וממתקים;	 דברי	מאפה	 מדגנים;	לחם,	

אפייה;	מלח;	חרדל,	חומץ,	רטבים	)נותני	טעם(;	תבלינים;	קרח";

	בסוג	31,	במקום	"מוצרי	חקלאות,	גננות,	יערנות	ותבואות"	יבוא	"תבואות	ומוצרי	 )7(
חקלאות,	גננות	ויערנות"	ובמקום	"זרעים,	שתילים	ופרחים	חיים"	יבוא	"זרעים;	שתילים	

ופרחים	חיים"�

ט'		בטבת	התשע"ב	)4	בינואר	2012(
ג נ קלי אסא	 	 	 )חמ	3-1129(

רשם	סימני	המסחר 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	26,	עמ'	511� 1

	ע"ר	1940,	תוס'	2,	עמ'	192;	ק"ת	התשס"ב,	עמ'	759;	התשס"ט,	עמ'	70� 2

תקנות הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות( )תיקון(,  התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	2)ד()2(	לחוק	הגליל,	התשמ"ח-11988,	אנו	מתקינים	תקנות	 	

אלה:

בתקנה	1	לתקנות	הגליל	)תשלום	סובסידיות	לבעלי	מכסות(,	התשנ"ח-21998	)להלן	-	 	�1
התקנות	העיקריות(,	אחרי	ההגדרה	"המועצה"	יבוא:

ופיתוח	הכפר	או	מי	שהוא	הסמיך	 ""המנהל"	-	המנהל	הכללי	של	משרד	החקלאות	
לכך;"�

בתקנה	2)ד(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"סגן	מנהל	כללי	בכיר	)ייצור(	של	משרד	החקלאות	 	�2
ופיתוח	הכפר"	יבוא	"המנהל"�

תיקון התוספת 
הרביעית

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

__________
	ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	22� 1

	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	313� 2
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בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות,	בכל	מקום	בטור	ג',	במקום	"סגן	מנהל	כללי	בכיר	 	�3
)ייצור(	של	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר"	יבוא	"המנהל"�	

בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות,	בכל	מקום	בטור	ג',	במקום	"סגן	מנהל	כללי	בכיר	 	�4
)ייצור(	של	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר"	יבוא	"המנהל"�

ח'	באלול	התשע"א	)7	בספטמבר	2011(
)חמ	3-2826(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

וקד נ רית	 או
שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

	 	

הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ב-2012

	- )להלן	 התשל"ג-11973	 המשפטי,	 הסיוע	 לתקנות	 11א)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

ו–2	 	1 וסעיפים	 ו–3א)א(,	התוספת	הראשונה	 1א	 נוסח	תקנות	 יהיה	 עקב	שינוי	המדד	 	�1
של	התוספת	השנייה	לתקנות,	החל	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(,	כמפורט	

להלן:

"אגרת		
השתתפות

	מי	שראש	הלשכה	החליט	בעניינו	בחיוב,	כאמור	בתקנה	3	)להלן	-	 1א�
המבקש(,	ישלם	ללשכה	לסיוע	משפטי	אגרת	השתתפות	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	מבקש	שהכנסתו	אינה	עולה	על	מחצית	 )1(
הסכום	המקנה	זכאות	לסיוע	משפטי	

65

מחצית	 על	 עולה	 שהכנסתו	 	מבקש	 )2(
הסכום	המקנה	זכאות	לסיוע	משפטי	

"132

"תשלום	אגרת	
השתתפות

	לא	תטופל	בקשה	לגופה	ולא	יחליט	בה	ראש	הלשכה	כאמור	 	)א( 3א�
בתקנה	3,	אלא	אם	כן	שילם	המבקש	מקדמה	בסכום	של	35	שקלים	חדשים;	
החליט	ראש	הלשכה	כי	למבקש	יינתן	סיוע	משפטי	כאמור	בתקנה	3,	ייזקף	

הסכום	האמור	על	חשבון	אגרת	ההשתתפות�"

"תוספת ראשונה
)תקנה	6)3((

	שכרם	של	עדים,	של	עדים	מומחים,	של	רופאים	ושל	מומחים	רפואיים	ובלבד	שהסכום	 )א(
לא	יעלה	על	הסכום	הנקוב	בתוספת	השנייה	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-1984�

	שכרו	של	פוסק	רפואי	בשיעור	שקבע	בית	המשפט� )ב(

	צילום	מסמכים,	בסכום	שלא	יעלה	על	414	שקלים	חדשים	למבקש	אחד	בכל	ערכאה� )ג(

	תרגום	מסמכים	בסכום	שלא	יעלה	על	622	שקלים	חדשים	למבקש	אחד�" )ד(

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

__________
ק"ת	התשל"ג,	עמ'	2048;	התשע"א,	עמ'	477� 	1

עדכון סכומים
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"תוספת שנייה
)תקנה	11(

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

	בסעיף	זה,	"בית	משפט"	-	אחת	הערכאות	המפורטות	בטבלה	שבסעיף	קטן	)ב(� 	)א( �1

חדשים	 בשקלים	 טרחה	 שכר	 יקבל	 4)א()3(,	 תקנה	 לפי	 שירות	 ליתן	 שנתמנה	 	מי	 )ב(
כמפורט	להלן:

	בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין  	)א( )1(
לפני  בקשות  נישואין,  )התרת  העליון  המשפט  בית  לעבודה,  הארצי 

רשם בית המשפט העליון(:

לימוד	
עניינו

של	מבקש

דיון
מוקדם/

קדם	משפט

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה	
נוספת

סיכומים	
בכתב

ישיבה	לשמיעת	
פסק	דין,	ישיבה	
לאישור	הסכם,	
ישיבה	שלא	
מתקיימת

1,024423510423423172תביעה

1,024423510423423172הגנה

423258258258258172המרצות

423258258258258172הודעת	צד	ג'

או	 תביעות	 בכמה	 יום	 באותו	 המתנהל	 משפט	 בבית	 ישיבה	 או	 	דיון	 )ב(
יראו,	לצורך	תשלום	שכר	טרחה,	כדיון	 דין,	 בין	אותם	בעלי	 המרצות	

בתיק	אחד	ותשלומו	יהיה	לפי	התעריף	הגבוה	יותר	בטבלה	שלעיל�

	בית משפט לענייני משפחה: 	)א( )2(

לימוד	
עניינו

של	מבקש

דיון
מוקדם/

קדם	משפט

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה	
נוספת

סיכומים	
בכתב

ישיבה	לשמיעת	
פסק	דין,	ישיבה	
לאישור	הסכם,	
ישיבה	שלא	
מתקיימת

תביעה	בתיק	
עיקרי

1,024423510423423172

1,024423510423423172הגנה

423258258258258172המרצות

423258258258258172הודעת	צד	ג'

או	 תביעות	 בכמה	 יום	 באותו	 המתנהל	 משפט	 בבית	 ישיבה	 או	 	דיון	 )ב(
יראו,	לצורך	תשלום	שכר	טרחה,	כדיון	 דין,	 בין	אותם	בעלי	 המרצות	

בתיק	אחד	ותשלומו	יהיה	לפי	התעריף	הגבוה	יותר�

העיקרי,	 בתיק	 המוגשות	 משפט	 בית	 אגרת	 מתשלום	 לפטור	 	בקשות	 )ג(
בתיקי	משנה	ובבקשות	ביניים,	יראו	אותן	כבקשה	אחת	לצורך	חישוב	

שכר	טרחה�

	כל	תביעה	נוספת	בתיק	העיקרי	במהלך	שלושה	חודשים	מיום	הגשת	 )ד(
התביעה	הראשונה	בתיק	העיקרי,	תיחשב	לצורך	תשלום	שכר	טרחה,	

כלימוד	עניינו	של	מבקש	בהמרצה�
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	בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול: )3(

לימוד	עניינו	
סיכומים	בכתבישיבהשל	מבקש

ישיבה	לשמיעת	פסק	דין	או	
החלטה,	ישיבה	לאישור	הסכם,	

ישיבה	שלא	מתקיימת

852338338137

	הוצאה לפועל: )4(

בקשה	לביצוע	פסק	דין,	
טענת	"פרעתי",	איחוד	תיקים

בקשה	להוצאה	לפועל,	
למעט	בקשה	מסוג	דחיית	

דיון	הזמנת	עדים
הופעה	לפני	ראש	ההוצאה	
לפועל	או	לפני	מי	מטעמו

423338338

	בית המשפט העליון: )5(

הגשת	בג"צ
לימוד	עניינו	של	

ישיבהמבקש

3,4051,190בג"ץ

1,3591,190ערעור

1,1901,024בקשת	רשות	ערעור

	פעולות נוספות בכל הערכאות:  )6(

הודעה/
תגובה/בקשה	
)בלא	תצהיר	

תומך(

ביקור	במקום	
על	פי	צו	בית	
משפט/בית	
דין	או	על	פי	
הוראת	ראש	

הלשכה
מסירה	אישית	

בתוך	העיר
מסירה	אישית	

מחוץ	לעיר
עריכת	
הסכם

תיקון	הסכם	
לאחר	חתימה

13825810814251089

	מי	שנתמנה	לפי	תקנה	4)א()3(	ליתן	שירות,	רשאי	בית	המשפט	לקבוע	לו	שכר	טרחה	 )ג(
הגבוה	בשיעור	50%	עד	100%	משכר	הטרחה	הקבוע	בטבלה	שבסעיף	קטן	)ב(,	אם	
שוכנע	כי	ההכנה	באותו	עניין	חייבה	עבודה	מרובה	במיוחד	וכי	הטיפול	בו	היה	

קשה	במיוחד�

	)נמחק(� )ד(

	מי	שנתמנה	לפי	תקנה	4)א()3(	ליתן	שירות,	למעט	שירות	המפורט	בסעיף	1)ב(,	יקבל	 )א( 	�2
שכר	טרחה	כמפורט	להלן:

טור	א'
השירות

טור	ב'
בשקלים	חדשים

	התייעצות	רגילה	שאינה	מצריכה	מסמכים )1(

	התייעצות	רגילה	עם	בדיקת	מסמכים											 )2(

	חוות	דעת	בכתב	)כולל	התייעצות(														 )3(

	מכתב	התראה																																								 )4(

	עריכת	תצהיר																																								 )5(

	הרשאה	כללית,	רגילה,	או	בלתי	חוזרת								 )6(

172

338

510

59

172

172
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לנפגעי	תאונות	דרכים,	התשל"ה- ליתן	שירות	לפי	חוק	הפיצויים	 	מי	שנתמנה	 )ב(
1975,	יקבל	שכר	טרחה	לפי	הקבוע	בו�"

ל'	בכסלו	התשע"ב	)26	בדצמבר	2011(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-237-ת2(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשע"ב-2012

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

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2011,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	 	�1
	2011,	יהיה	נוסח	התוספות	הראשונה	והשנייה	לתקנות,	החל	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב

)1	בינואר	2012(,	כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות	2)א(	ו–4(

בשקלים	חדשים

	תביעה	לסכום	כסף	קצוב 1%	מהסכום	1�
הנתבע	כערכו	ולא	

פחות	מ–467

	כל	תביעה	בענייני	רכוש	שאינה	לסכום	כסף	קצוב,	לרבות	תביעה	 �2
לאיזון	משאבים,	לפירוק	שיתוף,	לפסק	דין	הצהרתי	בענייני	רכוש	ולמתן	

2,798חשבונות,	יהיו	מספר	הסעדים	ומספר	פריטי	הרכוש	אשר	יהיו

	בוטל �3

	התנגדות	למתן	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה �4938

	בקשה	לתיקון	או	ביטול	צו	ירושה 4963א�

	בקשה	למינוי	מנהל	עיזבון 4963ב�

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

230היורשים	וכן	אכיפת	פסק	חוץ	בעניינים	אלה

תלויה	 תביעה	 אין	 אם	 הסכם	 אישור	 לרבות	 אחרת	 תביעה	 	כל	 �6
467ועומדת	בעניין	או	ערעור	בבית	המשפט	לענייני	משפחה

	בקשה	בכתב �7230

	עשיית	צוואה	לפני	שופט �8496

	הוכחת	צוואה	לפי	סעיף	68)ב(	לחוק	הירושה �9496

	עיון	בתיק	המצוי	בארכיון	בית	משפט,	כשעברה	שנה	מיום	שניתן	 �10
30פסק	הדין,	לתקופה	קצובה	של	שבועיים	רצופים

	העתק	מאושר	מכל	מסמך	שבתיק	בית	המשפט 06�5	לכל	עמוד11�

לענייני	 רשם	 או	 לפועל	 הוצאה	 ראש	 רשם,	 החלטת	 על	 	ערעור	 �12
496ירושה	כמשמעותו	בחוק	הירושה

__________
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	8;	התשע"א,	עמ'	417	ועמ'	1109� 	1

שינוי סכומים
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תוספת שנייה
)תקנות	2)א(	ו–4)א((

בשקלים	חדשים

אגרת	פרוטוקול	בתובענות	המפורטות	בתוספת	הראשונה	למעט	
70"הליכים	לפי	פרט	8	לתוספת	הראשונה

כ"ג	בכסלו	התשע"ב	)19	בדצמבר	2011(
שופט 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-2659(

מנהל	בתי	המשפט 	 	

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התשע"ב-2012

)אגרות(,	התשס"ח-12008	 בית	הדין	לעבודה	 10)ג(	לתקנות	 לפי	תקנה	 	בתוקף	סמכותי	 	
)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2010,	נוסח	התוספת	הראשונה	לתקנות	הוא,	החל	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	

2012(,	כדלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות	2)א(,	)ב(	ו–)ח(,	5,	6,	9)א(	ו–10(

בשקלים	חדשים

בית דין אזורי לעבודה

אגרה	1� לה	 נקבעה	 שלא	 קצוב	 לסכום	 תביעה	 הגשת	
בתוספת	זו

1%	מהסכום	הנתבע	
כערכו	בעת	הגשת	ההליך	
ולא	פחות	מסכום	של	138

לארגון	2� ארגוני-מקצועי	 טיפול	 דמי	 בעניין	 תביעה	
קיבוציים,	 הסכמים	 לחוק	 33ז	 סעיף	 לפי	 מעבידים	

התשי"ז-1957

1%	מהסכום	הנתבע	
כערכו	בעת	הגשת	ההליך	

ולא	פחות	מ–343

תביעה	לסכום	קצוב	של	חברה	מנהלת	של	קופת	גמל	3�
כהגדרתה	בחוק	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)קופות	

גמל(,	התשס"ה-2005,	או	של	מעביד	נגד	קופת	גמל

1%	מהסכום	הנתבע	כערכו	
בעת	הגשת	ההליך	ולא	

פחות	מ–343

תביעה	של	עמית	נגד	חברה	מנהלת	של	קופת	גמל,	או	4�
התשנ"ד- ממלכתי,	 בריאות	 ביטוח	 חוק	 מכוח	 תביעה	

1994		)להלן	-	חוק	ביטוח	בריאות(

	138

	ערעור	על	החלטה	או	על	פסק	דין		של	רשם	בית	דין	אזורי		5�
לעבודה	

	138

ערעור	לפי	חוק	שירות	המדינה	)גמלאות(	]נוסח	משולב[,	6�
התש"ל-1970	)להלן	-	חוק	שירות	המדינה	)גמלאות((	

138

138ערעור	אחר	או	ערר7�

__________
	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	1294;	התשע"א,	עמ'	457� 1

שינוי האגרות
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בשקלים	חדשים

138	תביעה	אחרת8�

69	סכום	מזערי	בדיון	מהיר9�	

138סכום	לניכוי	לפי	תקנה	105�

בית הדין הארצי לעבודה

דין	בהליכים	לפי	סעיף	11� ערעור	על	החלטה	או	על	פסק	
24)א()2(	לחוק

343

ערעור	על	החלטה	או	על	פסק	דין	בהליכים	לפי	סעיף	12�	
24)א()4(	לחוק

172

343ערעור	על	פסק	דין	של	בית	דין	אזורי	13�

יש	להשלים	לסכום	ערעור	על	פסק	דין	לאחר	קבלת	רשות	ערעור14�
האגרה	המשתלמת	
בעבור	הגשת	הערעור

ערעור	על	החלטה	או	על	צו	בהליך	ביניים	או	בקשת	15�
רשות	ערעור	או	ערעור	על	החלטה	של	רשם	או	ערעור	

על	פסק	דין	שניתן	בדיון	מהיר

172

ערעור	לפי	סעיף	8	לחוק	העסקת	עובדים	על	ידי	קבלני	16�
כוח	אדם,	התשנ"ו-1996	

	572

ערעור	על	החלטה	או	על	פסק	דין	בהליך	של	עמית	נגד	17�
קופת	גמל,	או	ערעור	על	החלטה	או	פסק	דין	לפי	חוק	
ביטוח	בריאות	או	ערעור	על	פסק	דין	שעניינו	ערעור	על	

תביעה	לפי	חוק	שירות	המדינה	)גמלאות(

172

בית הדין הארצי לעבודה

העבודה,	18� על	 הפיקוח	 ארגון	 חוק	 לפי	 צו	 לעניין	 הליך	
התשי"ד-1954	

572

כללי 

115	בקשה	שאינה	פטורה	מתשלום	אגרה19

46"עשיית	תצהיר20�

כ"ג	בכסלו	התשע"ב	)19	בדצמבר	2011(
שופט 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-813(

																																																																																			מנהל	בתי	המשפט
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הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשע"ב-2012
	- )להלן	 )אגרות(,	התשס"ז-12007	 11	לתקנות	בתי	המשפט	 	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	 	

התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2011,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
	,)2012 בינואר	 	1( התשע"ב	 בטבת	 ו'	 ביום	 החל	 לתקנות,	 התוספת	 נוסח	 יהיה	 	,2010

כדלקמן:

"תוספת
)תקנה	2(

אגרה	בשקלים	חדשים	
בית משפט שלום

	תביעה	לסכום	כסף	קצוב	 5%�2	מהסכום	הנתבע	כערכו	1�
בעת	הגשת	התובענה	ולא	

פחות	מ–731

	תביעה	לפי	תקנה	5	 �26,592

	תביעה	לפי	תקנה	3 �3633

	תביעה	אחרת	 �41,646

	תביעה	בבית	דין	לשכירות	לפי	תקנה	3 �5232

	ערעור	או	ערר �6633

	בקשה	שאינה	פטורה	מאגרה	לפי	תקנות	אלה �7239

בית משפט מחוזי

	תביעה	לסכום	כסף	קצוב	 כערכו	8� הנתבע	 מהסכום	 	2�5%
ו–1%	 התובענה	 הגשת	 בעת	
מהסכום	הנתבע	בעבור	כל	סכום	
שמעל	23,374,240	שקלים	חדשים

	 			תביעה	לפי	תקנה	5	 �941,203

	 	תביעה	לפי	תקנה	3 �101,115

	תביעה	אחרת	 �113,076

החלטת	 על	 בר"ע(	 	- )להלן	 ערעור	 רשות	 	בקשת	 �12
481ביניים	של	בית	משפט	שלום

	 	בר"ע	על	פסק	דין	של	בית	משפט	לתביעות	קטנות �13481

	בר"ע	על	החלטה	של		ראש	הוצאה	לפועל	 �14	481

	ערעור	על	החלטת	ראש	ההוצאה	לפועל �15723

	ערעור	על	פסק	דין	של	בית	משפט	שלום	 �161,353

	ערעור	אחר	או	ערר	 �17873

	עתירת	אסיר	או	עציר	לפי	פקודת	בתי	הסוהר	או	 �18
74לפי	חוק	שחרור	על–תנאי	ממאסר	

	בקשה	שאינה	פטורה	מאגרה	לפי	תקנות	אלה �19479

שינוי סכומים

__________
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	720;	התש"ע,	עמ'	413;	התשע"א,	עמ'	449	ועמ'	1107� 	1
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אגרה	בשקלים	חדשים	
בית משפט לעניינים מינהליים

	עתירה	מינהלית,	למעט	בעתירה	כאמור	בפרט	20א	 �20	1,905

לתוספת	 	37 בפרט	 כאמור	 מינהלית,	 	עתירה	 20א�
מינהליים,	 לעניינים	 משפט	 בתי	 לחוק	 הראשונה	
שעניינה	פיטורין	או	שחרור	של	שוטר	או	סוהר	מן	
עתירה	 למעט	 העניין,	 לפי	 השירות,	 מן	 או	 החיל	
שעניינה	פיטורין	או	שחרור	של	שוטר	או	סוהר	מן	

החיל	בשל	כל	אחד	מאלה:

	התנהגות	החורגת	מאמות	המידה	הנדרשות	 )א(
משוטר	או	סוהר	בדרגתו	או	במעמדו;

	הרשעה	בבית	משפט	בביצוע	עבירה	פלילית סכום	האגרה	לפי	פרט	6)ב(

	ערעור	מינהלי	 �211,353

	 	תובענה	מינהלית	 כערכו	22� הנתבע	 מהסכום	 	2�5%
ו–1%	 התובענה	 הגשת	 בעת	
מהסכום	הנתבע	בעבור	כל	סכום	
שמעל	23,374,240	שקלים	חדשים

	עתירת	אסיר �2374

בית המשפט העליון

	עתירה	לבית	המשפט	הגבוה	לצדק �241,754

	בר"ע	על	החלטת	ביניים	של	בית	משפט	מחוזי	או	 �25
	 481בר"ע	על	החלטה	בעתירת	אסיר	או	עציר

	בר"ע	על	פסק	דין	של	בית	משפט	מחוזי	בערעור	או	 �26
	 971עתירה	לדיון	נוסף

	 	ערעור	על	פסק	דין	של	בית	משפט	מחוזי	 �272,894

בערעור	 מחוזי	 בית	משפט	 דין	של	 פסק	 על	 	ערעור	 �28
קבלת	 )לאחר	 נוסף	 דיון	 או	 רשות(	 קבלת	 )לאחר	

	 העתירה	לדיון	נוסף(	

יש	להשלים	את	סכום	הבר"ע	
לסכום	בעבור	ערעור

	ערעור	על	החלטת	רשם	של	בית	המשפט	העליון	 �29971

	ערעור	אחר	או	ערר	 �301,754

	ערעור	על	החלטה	בעניין	פסלות	שופט �31971

כללי

	עשיית	תצהיר �3246

	 	סכום	לניכוי	מהחזר	לפי	תקנה	15 �33481

	 	סכום	לניכוי	בבית	משפט	שלום �34686

	 	סכום	לניכוי	בבית	משפט	מחוזי	 �35"1,169

י"ג	בטבת	התשע"ב	)8	בינואר	2012(
פט שו 	 , ל ג 																			משה	 	 	 )חמ	3-87(
																		מנהל	בתי	המשפט 	 	
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הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	10א)ג(	לתקנות	סדר	הדין	הפלילי,	התשל"ד-11974	)להלן	-	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
ו'	בטבת	 ביום	 10	לתקנות	הוא	החל	 ו–)4()א(	בתקנה	 	)3( 	,)2( 	,)1( נוסח	פסקאות	 	,2010

התשע"ב	)1	בינואר	2012(,	כמפורט	להלן:

הסכומים	
בשקלים	חדשים

	שכר	בטלה	- )1("

	להתייצבות	של	עד	4	שעות עד	100)א(

	ליום	התייצבות	)מעל	4	שעות( עד	198)ב(

	דמי	לינה	לכל	לילה	שעל	העד	ללון	מחוץ	לביתו	- )2(

	אם	המציא	קבלה עד	132)א(

	בלא	קבלה בוטל)ב(

	שכרו	של	מומחה	מאוצר	המדינה	- )3(

המשפט,	 לצורך	 מומחה	 עבודת	 עשיית	 הצריכה	 לא	 	כשהעדות	 )א(
יותר	משלושים	 מרוחק	 המומחה	 הקבוע	של	 עבודתו	 מקום	 אם	 ואולם	
מתן	 לצורך	 המשפט	 לבית	 לבוא	 עליו	 והיה	 המשפט	 מבית	 קילומטרים	

העדות	בלבד,	ייווספו	לשכר	האמור

עד	43

עד	12

	כשהעדות	הצריכה	עשיית	עבודת	מומחה	לצורך	המשפט עד	100)ב(

	שכרו	של	רופא	כאשר	העדות	הצריכה	- 	)א( )4(

	בדיקה	או	ניתוח	של	גווייה עד	78)1(

	בדיקה	או	ניתוח	של	גווייה	שהוצאה	מקברה עד	132)2(

	תעודה	רפואית	שאינה	מצריכה	בדיקה עד	31)3(

	חוות	דעת	רפואית	בכתב עד	100")4(

כ"ג	בכסלו	התשע"ב	)19	בדצמבר	2011(
שופט 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-245-ת3(

מנהל	בתי	המשפט 	 	
__________

ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1200;	התשס"ד,	עמ'	42� 	1

עדכון סכומים
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הודעת המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשע"ב-2012

	בהתאם	לסעיף	4ו)ג(	לחוק	המכר	)דירות(	)הבטחת	השקעות	של	רוכשי	דירות(,	התשל"ה- 	
11974	)להלן	-	החוק(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	המדד	הידוע	ביום	1	בינואר	2012	לעומת	המדד	הידוע	ביום	6	באוקטובר	 	�1
2008,	יעודכנו	הסכומים	הנקובים	בסעיף	4ב)א(	לחוק	כמפורט	להלן:

סכום	העיצום	הכספי	המעודכן	בשקלים	חדשיםבפסקה

)1(27,100

)2(54,190

)3(54,190

)4(216,770

)5(433,540

ט'	בטבת	התשע"ב	)4	בינואר	2012(
)חמ	3-3874(

ן י נשטי בי רו משה	 	 	
הממונה	לפי	סעיף	3ד	לחוק 	 	

__________
	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	14;	התשס"ח,	עמ'	418;	ק"ת	התשע"א,	עמ'	754� 1

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2)ג(	לתקנות	מס	הכנסה	)פטור	מהגשת	דוח	עצמאי	מקוון(,	 	
התש"ע-12010	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	דצמבר	2011	לעומת	המדד	שהיה	ידוע	ב–1	בינואר	 	�1
הוא	 	,)2012 בינואר	 	1( התשע"ב	 בטבת	 ו'	 ביום	 החל	 לתקנות	 	)1(1 תקנה	 נוסח	 	,2010

כדלקמן:	

יחיד	שהתקיים	בו	האמור	בפסקה	)1(	או	)2(,	יהיה	פטור	מהגשת	דוח	עצמאי	מקוון	 	�1"
לפי	סעיף	131)ב2()1(	לפקודה:

	התקיימו	בו	כל	אלה: )1(

ו–)8(	 	)2( 	,)1(2 בסעיף	 המנויים	 המקורות	 מן	 המס	 בשנת	 הכנסתו	 	כל	 )א(
לפקודה	אינה	עולה	על	78,670	שקלים	חדשים;

	הכנסתו	של	בן	זוגו	מן	המקורות	המנויים	בסעיף	2)1(,	)2(	ו–)8(	לפקודה	 )ב(
אינה	עולה	על	78,670	שקלים	חדשים;

שקלים	 	78,670 על	 עולה	 אינה	 היחיד	 של	 החייבת	 הכנסתו	 כל	 	סך	 )ג(
חדשים,	ואם	היה	לו	בן	זוג	-	סך	כל	הכנסתם	החייבת	אינה	עולה	על	157,330	

שקלים	חדשים;"�

ג'	בטבת	התשע"ב	)29	בדצמבר	2011(
י ארבל 	 ן ו ר דו 	 	 )חמ	3-4084(

מנהל	רשות	המסים	בישראל	)בפועל( 	 	 __________
	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1392;	התשע"א,	עמ'	1175� 1

עדכון סכומים

עדכון סכומים


