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תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים( )תיקון(, התשע"ד-2013

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  ו–139   102  ,99 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ן-11990 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 102 לחוק ובאישורו לפי סעיף 

30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים(, התשנ"ב-31992 )להלן -    1
התקנות העיקריות( -   

בתקנת משנה )ג2( -     )1(

בפסקה )2(, במקום "ואילך" יבוא "עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר  )א( 
 ;")2013

אחרי פסקה )2( יבוא:   )ב( 

לתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( עד יום י"ט בטבת   )3("
התשע"ו )31 בדצמבר 2015(  2,100,000 שקלים חדשים לכל שנה ";

בתקנת משנה )ו( -      )2(

במקום "הסכום הנקוב בתקנת משנה )ג2()2( יישא" יבוא "הסכומים הנקובים  )א( 
בתקנת משנה )ג2()2( ו–)3( יישאו";  

במקום ההגדרה "המדד היסודי" יבוא:   )ב( 

""המדד היסודי" - לעניין הסכום הנקוב בתקנת משנה )ג2()2( - מדד חודש 
מדד   - )ג2()3(  משנה  בתקנת  הנקוב  הסכום  ולעניין   ,2012 נובמבר 

חודש נובמבר 2013;"  

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2378(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( 
)שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)א( לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הפנים ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק -   1
פרט 16 - בטל   )1(

אחרי פרט 16 יבוא:  )2(

בת ים   17"

אשקלון   18

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 58; התש"ע, עמ' 312   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשנ"ב, עמ' 1182; התשע"ג, עמ' 330 ועמ' 630   3

תיקון תקנה 2

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 1057; ק"ת התשע"ב, עמ' 1326   1
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חדרה   19

פתח תקוה   20

קרית ביאליק   21

טבריה   22

קרית גת   23

באקה אל גרביה "   24

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4476(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, אני מתקין  כללים אלה:

בכללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה(, התשנ"ז-21996, בפתיח,    1
בטבת  ט'  יום  "עד  יבוא   ")2013 בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  "עד  במקום 

התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
)חמ 3-188-ת1(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  
 

הודעת רואי חשבון )אגרות(, התשע"ד-2013
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 47)ג( לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-11955 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות  47)א(  תקנה  נוסח  יהיה  המדד,  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

")א( ואלה האגרות שיש לשלם:

תיקון הפתיח

__________
ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשע"ג, עמ' 412   1

שינוי סכומים

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208   1

י"פ התשמ"ח, עמ' 735; התשנ"ב, עמ' 4021; ק"ת התשנ"ז, עמ' 50; התשנ"ח, עמ' 748 ועמ' 1317; התשנ"ט,   2
עמ' 1088; התש"ס, עמ' 327 ועמ' 678; התשס"א, עמ' 223; התשס"ב, עמ' 180 ועמ' 912; התשס"ג, עמ' 
559 ועמ' 822; התשס"ד, עמ' 167 ועמ' 752; התשס"ה, עמ' 235; התשס"ו, עמ' 327, עמ' 998 ועמ' 1156; 
התשס"ז, עמ' 592, עמ' 618, עמ' 944 ועמ' 1148; התשס"ח, עמ' 271 ועמ' 864; התשס"ט, עמ' 44 ועמ' 
 859; התש"ע, עמ' 93 ועמ' 1040; התשע"א, עמ' 120 ועמ' 1188; התשע"ב, עמ' 94 ועמ' 1144; התשע"ג,

עמ' 1128 
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בשקלים חדשים
)1( בחינות -

)א( בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק 
א', ביניים חלק ב' ובחינה סופית חלק א', וכן בקשה לגשת 
לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או 

שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

423

)ב( בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב', 
וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות 

השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

781

או  ביניים  בבחינת  נושא  לכל  מבחינה  לפטור  )ג( בקשה 
בבחינה סופית חלק א' או חלק ב'; על בקשה לפטור משבעה 
נושאים או יותר לא תעלה האגרה על פי שבעה מן האגרה 

האמורה 

130

781)ד( ערר על בחינה

)2( התמחות -

הכרח  היה  אם  ואולם  כמתמחה,  להירשם  )א( בקשה 
שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל רואה חשבון אחר מפני 
שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את הרגל או הסתלק 
מן המקצוע, או מסיבות שלדעת היושב ראש אינן מאפשרות 
החשבון  רואה  אצל  בהתמחותו  להמשיך  מתמחה  לאותו 
הקודם, אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה כאמור בדבר 

התמחות אצל רואה החשבון האחר 

130

130)ב( בקשה לשחרור מחובת התמחות

1,052)3( בקשה לרישיון רואה חשבון

)4( אגרה שנתית -

)א( לרואה חשבון שביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה לשנת 
התשלום )להלן - המועד הקובע( טרם חלפו 3 שנים מיום 

קבלת רישיונו

545

ויותר  שנים   3 חלפו  הקובע  שבמועד  חשבון  )ב( לרואה 
מיום קבלת רישיונו

764

219)ג( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר

)ד( רואה חשבון, שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה לא יאוחר מ–31 בינואר 
של שנה מסוימת, שאינו רוצה לשמש רואה חשבון באותה שנה, יהיה פטור 
מתשלום אגרה שנתית לגבי אותה שנה ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר 

למועצת רואי חשבון שהוא רוצה להמשיך ולשמש רואה חשבון "

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-665(  

יושב ראש מועצת רואי חשבון   
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הודעת שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ד-2013
התשע"ב-12012  )אגרות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות  2)ד(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות   1 תקנה  נוסח  יהיה  המדד,  שינוי  1  עקב 
2014(, כדלקמן:

1  ישולמו אגרות, כמפורט להלן: 

 סכום האגרה
בשקלים חדשים

תקנות  לפי  בבחינות  להיבחן  בקשה  )1( בעד 
שמאי מקרקעין )בחינות(, התשס"ו-2006 -

292)א( בחינות מוקדמות, לכל בחינה  

466)ב( בחינות סופיות, לכל בחינה 

שמאי  כללי  לפי  מבחינה  לפטור  בקשה  )2( בעד 
לכל   - התש"ם-1979  מבחינות(,  )פטור  מקרקעין 

נושא

144

תקנות  לפי  ההתמחות  במסגרת  בקשות  )3( בעד 
ופיקוח  אימונם  מתמחים,  )רישום  מקרקעין  שמאי 

על ההתמחות(, התשס"ד-2004 -

)א( בקשה להירשם כמתמחה 

את  יתחיל  שמתמחה  הכרח  היה  אם  ואולם 
שהמאמן  מפני  אחר,  מאמן  אצל  התמחותו 
הקודם נפטר או פשט את הרגל או הסתלק מן 
המקצוע, או מסיבות מיוחדות שלדעת יושב 
שהוא  מי  או  המקרקעין  שמאי  מועצת  ראש 
לאותו  מאפשרות  אינן  מטעמו  לכך  הסמיך 
המאמן  אצל  בהתמחותו  להמשיך  מתמחה 
הקודם ומצדיקות את פטירתו מתשלום אגרה, 
הבקשה  הגשת  עם  נוספת  אגרה  לשלם  אין 
האחר,  המאמן  אצל  התמחות  בדבר  כאמור 
ובלבד שלא עברה חצי שנה מיום שהתמחותו 

הופסקה כאמור    

170

170)ב( בקשה לאישור על סיום התמחות 

)4( בעד בקשה להירשם בפנקס לפי תקנות שמאי 
מקרקעין, התשכ"ג-1963

678

)5( אגרה תקופתית בהתאם להוראות שלהלן: 

השנה  שבתחילת  מקרקעין  )א( לשמאי 
של  ותק  בעל  הוא  האגרה  משולמת  שבעדה 

עד 3 שנים 

840

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 1038; התשע"ב, עמ' 593   1

שינוי סכומים

"אגרות
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 סכום האגרה
בשקלים חדשים

השנה  שבתחילת  מקרקעין  )ב( לשמאי 
של  ותק  בעל  הוא  האגרה  משולמת  שבעדה 

מעל 3 שנים 

1,244

ותק   - ו–)ב(  )א(  משנה  פסקאות  )ג( לעניין 
רישומו  מיום  יימנה  מקרקעין  שמאי  של 
בפנקס; תקופות שבהן היה רישומו של שמאי 
לפי  משמעתית  בעילה  מותלה  המקרקעין 
לעניין  בחשבון  יבואו  לחוק   37 או   32 סעיף 

מניין הוותק  

משנה  פסקאות  לפי  האגרה  )ד( שולמה 
שבעדה  בשנה  מרס  חודש  תום  עד  ו–)ב(  )א( 
בהתאם  האגרה  תהיה  האגרה,  משולמת 

להוראות שלהלן:

)1( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה 
שבעדה משולמת האגרה הוא בעל ותק 

של עד 3 שנים

830

)2( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה 
שבעדה משולמת האגרה הוא בעל ותק 

של מעל 3 שנים 

1,037

שנה  במהלך  בפנקס  להירשם  )ה( המבקש 
ישלם אגרה תקופתית יחסית בשיעור השווה 
מיום  שנותרו  השנה  חודשי  מספר  למכפלת 
אותה  של  דצמבר  חודש  עד  בפנקס  רישומו 
שנה, בסכום האגרה התקופתית חלקי שתים 
עשרה; לעניין זה, דין חלקי חודש כדין חודש 

שלם

מקרקעי  שמאי  של  רישומו  )ו( הותלה 
לחוק,  8א  בסעיף  האמור  פי  על  בפנקס 
שלא  שנה  במהלך  ההתליה  תקופת  ותמה 
שמאי  ישלם  תקופתית,  אגרה  בשלה  שולמה 
בפנקס,  רישומו  לחידוש  כתנאי  המקרקעין, 
השווה  בשיעור  יחסית  תקופתית  אגרה 
מתום  שנותרו  השנה  חודשי  מספר  למכפלת 
תקופת ההתליה עד חודש דצמבר של אותה 
שנה, בסכום האגרה התקופתית חלקי שתים 
עשרה; לעניין זה, דין חלקי חודש כדין חודש 

שלם "

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-320(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   
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הודעת כלי הירייה )אגרות רישיון(, התשע"ד-2013
התשס"ו-22005 רישיון(,  )אגרות  הירייה  כלי  לתקנות  תקנה 5)ה(  לפי  סמכותי1     בתוקף 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

1  עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2013 לעומת המדד לחודש נובמבר 2012, 
נוסח תקנה 1)א( לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, יהיה כדלקמן:

1  )א( בעד רישיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם מבקש הרישיון, 
לפני נתינתו, אגרה כמפורט להלן לצדו של סוג הרישיון:

בשקלים חדשיםסוג הרישיון

)1( לעשיית כלי ירייה )סעיף 2)א( לחוק(, 
לשנה או חלק ממנה

2,840

)2( לייבוא )סעיף 2)ב( ו–)ג( לחוק( של - 

)א( כלי ירייה שאינו חלק או אבזר 
בפסקת  מהמפורטים  ירייה  כלי  של 

משנה )ב( ואינו תחמושת, לכל כלי

30

ירייה  כלי  של  אבזר  או  )ב( חלק 
של  נוקר,  או  גוף  צינה,  קנה,  )כגון 
אקדח מסוג מסוים של יצרן פלוני(, 

לכל סוג של חלק או אבזר כאמור 

30

של  סוג   לכל  )ג( תחמושת, 
יצרן  של  כדורים  )כגון  תחמושת 
 ,"9KURZ" מסוג   לאקדח  פלוני 
מילימטרים,   9  - קליעיהם  שקוטר 
מילימטרים,   17  - תרמיליהם  אורך 
משקלם - 92 גריין, ומבנה הקליעים 

  )FULL METAL JACKET -

30

)3( לייצוא )סעיף 2)ב( ו–)ג( לחוק( של 
לכל   ,)2( בפסקה  מהמפורטים  אחד  כל 
כלי, סוג חלק, תחמושת או אבזר כאמור, 

לפי העניין

מחצית האגרה 
שבפסקה )2(, 

לפי העניין

 3 )סעיף  ירייה  בכלי  עסק  )4( לעשיית 
לחוק(, לשנה או חלק ממנה

 2,840

)5( )א( לנשיאת כלי ירייה או הובלתו 
)סעיף 4 לחוק( או להחזקת כלי ירייה 
להחזקתו  או  לחוק(  ו–7ו   5 )סעיפים 
10א   ,10  ,9 )סעיפים  מיוחד  ברישיון 
ולהחזקה  לנשיאה  או  לחוק(,  ו–10ב 
של כלי ירייה על פי תעודת הרשאה 
)סעיף 10ג)ג((, לכל כלי, לשנה או חלק 

ממנה  

60

__________
י"פ התשע"א, עמ' 3162 ועמ' 6468   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 156; התשס"ט, עמ' 415; התשע"ב, עמ' 588   2

שינוי סכומים

"אגרת רישיון
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בשקלים חדשיםסוג הרישיון

)ב( להחזקת כלי ירייה ברישיון 
ידי  על  לחוק(   10 )סעיף  מיוחד 
קליעה  שפעילותו  ציבורי  גוף 
ספורטיבית ללא מטרות רווח, לכל 

כלי, לשנה או חלק ממנה

מחצית האגרה 
שבפסקת משנה 

)א(

ברישיון  ירייה  כלי  )ג( להחזקת 
לכל לחוק(,  10ג  )סעיף   מיוחד 

כלי -

175  )1( לשנה או חלק ממנה

                )2( ליתרת תקופת תוקפו של 
רישיון אחר שהיה עליו

60

 7 )סעיף  קליעה  מטווח  )6( להקמת 
לחוק( 

 2,840

)סעיף  קליעה  מטווח  )7( )א( לניהול 
7 לחוק(, לשנה או חלק ממנה 

565

)סעיף  קליעה  מטווח  )ב( למפקח 
7ג לחוק(, לשנה או חלק ממנה 

60

60)8( בעד העתק רישיון 

)9( הוספת תנאי ברישיון לעשיית עסק 
נוסף  ולפיו  לחוק(   3 )סעיף  ירייה  בכלי 
לפי  רישיון  עליו  היה  שלא  ירייה,  כלי 
החוק, לרישיון האמור שלא עקב ייבוא 
לחוק(,  2)ב(  )סעיף  לישראל  ירייה  כלי 
או  אבזר,  או  חלק  סוג  ולכל  כלי  לכל 
בדוגמאות  )כגון   שנוסף  תחמושת  סוג 

שבפסקה )2()ב( ו–)ג(( 

60

לעשיית  ברישיון  תנאי  )10( הוספת 
ולפיו  לחוק(,   3 )סעיף  ירייה  בכלי  עסק 
ובלבד  האמור,  לרישיון  ירייה  כלי  נוסף 
שיש עליו לפני  הוספת התנאי, רישיון 
או  חלק  סוג  ולכל  כלי  לכל  החוק,  לפי 
)כגון   שנוסף  תחמושת  סוג  או  אבזר, 

בדוגמאות שבפסקה )2()ב( ו–)ג((  

מחצית 
האגרה 

שבפסקה )9("

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
לג פ ם  ת ו ר )חמ 3-497-ת2(  

המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים   




