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קובץ התקנות 8004, ח' בסיוון התשע"ח, 22.5.2018  1976

תקנות השמות )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25)3( לחוק השמות, התשט"ז-11956, באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי 

סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות  השמות, התשל"ה-41975, בתקנה 7,  אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:  .1
")ד( מגיש בקשה שהוכר כחייל בודד על פי פקודות המטה הכללי של צבא הגנה 
הועברו  שפרטיו  ובלבד  בתוספת,  הנקובות  האגרות  מתשלום  פטור  יהיה  לישראל 

לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממחושב, מאת משרד הביטחון." 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(

)חמ 3-883-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תקנות האזרחות )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק האזרחות, התשי"ב-11952, באישור שר האוצר 
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות האזרחות, התשכ"ט-41968, בתקנה 9, אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:   .1
")ד( מגיש בקשה שהוכר כחייל בודד על פי פקודות המטה הכללי של צבא הגנה 
לישראל יהיה פטור מתשלום האגרות הנקובות בפרטים 1 עד 3 ו–5 בתוספת, ובלבד 
שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממחושב, מאת משרד הביטחון."

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(

)חמ 3-649-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון תקנה 9

תחילה

תיקון תקנה 7

תחילה

1  ס"ח התשט"ז, עמ' 94; התשל"ה, עמ' 148.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.

4 ק"ת התשל"ה, עמ' 713; התשע"ו, עמ' 23.

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.

4 ק"ת התשכ"ט, עמ' 19; התשע"ו, עמ' 24; התשע"ז, עמ' 498.
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תקנות הדרכונים )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, התשי"ב-11952, באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985 , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי 

סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הדרכונים, התש"ם-41980, בתקנה 7 -  .1
)1(    בתקנת משנה )ג(, במקום "1, 3, 4, 6)א( ו–8" יבוא "1, 1א, 3, 4, 6)א(, 6)ג(, 6א)א( 

ו–6א)ג(";

)2(    בתקנת משנה )ד(, במקום "1, 3, 4, 6)א( ו–8"   יבוא "1, 1א, 3, 4, 6)א(, 6)ג(, 6א)א( 
ו–6א)ג("; 

)3(    אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

")ה( מגיש בקשה שהוכר כחייל בודד על פי פקודות המטה הכללי של צבא 
הגנה לישראל יהיה פטור מתשלום האגרות הנקובות בפרטים 1, 1א, 3, 4, 6)א(, 
6)ג(, 6א)א( ו–6א)ג( בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, 

באופן ממחושב, מאת משרד הביטחון."

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(

)חמ 3-692-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו מס הכנסה )קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות 
או מפעילות נושאת פרסים( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)28( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים 
של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בסעיף 1 לצו מס הכנסה )קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות   .1
או מפעילות נושאת פרסים(, התשס"ג-22003, בהגדרה "תקרת הפטור", במקום הסכום 

הנקוב בה, יבוא "30,500".

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( )להלן - יום התחילה(   .2
והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת 

פרסים שהופקו או נצמחו מיום התחילה ואילך.

כ"א באייר התשע"ח )6 במאי 2018(
)חמ 3-3306-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 7

תחילה

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 260; התשכ"ו, עמ' 70.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.

4 ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"ז, עמ' 1730.

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

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 837; התשע"ד, עמ' 315.

תיקון סעיף 1

תחילה ותחולה
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תקנות השידור הציבורי הישראלי )כללים למתן גמול או החזר הוצאות 
לחברי המועצה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק השידור הציבור הישראלי, התשע"ד-12014, ולאחר 
התייעצות עם שר התקשורת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
והחזר  גמול  תשלום  בדבר  השכר  על  הממונה  חוזר   - השכר"  על  הממונה  "חוזר 
הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט"ז באלול 
תחת  השכר  על  הממונה  באתר  שמתפרסם   ,)2011 בספטמבר   15( התשע"א 

הלשונית "חוזרים - כללי העסקה", כפי שיעודכן מזמן לזמן;

"עובד גוף מתוקצב" - כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב ולרבות חבר מועצה 
של רשות מקומית הזכאי לשכר מהרשות המקומית;

"עובד גוף נתמך" - כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

חבר המועצה, למעט יושב ראש המועצה שזכאי לגמול לפי תקנה 3 או 4, זכאי  )א(   .2
ובלבד  המועצה,  בישיבות  השתתפותו  בעד  הישראלי  השידור  תאגיד  מאת  לגמול 

שאינו אחד מאלה:

 )1( עובד גוף מתוקצב;

 )2( עובד גוף נתמך.

)ב( חבר המועצה כאמור בתקנת משנה )א( זכאי לגמול בעד ישיבה, כקבוע בחוזר 
ובהתאם  המרבי,  הישיבות  ומספר  הישיבה  סוג  לעניין  לרבות  השכר,  על  הממונה 
לסיווג תאגיד השידור הישראלי, אם אישר יושב ראש המועצה כי השתתף בישיבה 

כולה או רובה.

הגמול ישולם לחבר המועצה כאמור בתקנת משנה )א( לא יאוחר מתום החודש  )ג( 
שלאחר החודש שבו התקיימה הישיבה.  

2)א(  בתקנה  ו–)2(   )1( בפסקאות  האמור  בו  מתקיים  שלא  המועצה  ראש  )א( יושב   .3
והמקדיש בכל שבוע יום עבודה אחד לפחות ועד שני ימי עבודה לכל היותר לפעילות 
המועצה, זכאי בכל חודש לגמול מאת תאגיד השידור הישראלי השווה לשישה עשר 

אלף וחמש מאות שקלים חדשים בלבד. 

)ב( הגמול ישולם ליושב ראש המועצה בתום כל חודש.

גמול לפי תקנה 2, 3 או 4 כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר המועצה בקשר  )א(   .4
להשתתפותו בישיבה, וכולל מס ערך מוסף.

חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי תקנה 2, 3 או 4, המתגורר במרחק העולה  )ב( 
כהגדרתו  מוגבלות,  עם  אדם  שהוא  או  הישיבה,  קיום  ממקום  קילומטרים   40 על 
ליושב  שהציג  התשנ"ח-21998,  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק   5 בסעיף 
ראש המועצה אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו, 
מספר  בעד  הישראלי  השידור  תאגיד  מאת  לישיבה  נסיעה  הוצאות  להחזר  זכאי 
הקילומטרים שנסע, זולת אם הוא זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר, ובלבד 

שיושב ראש המועצה אישר כי השתתף בישיבה.

הגדרות

גמול לחבר 
המועצה

גמול ליושב ראש 
המועצה

החזר הוצאות 
ישיבה

1  ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ה, עמ' 292.

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.
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 ,2 תקנה  לפי  לגמול  הזכאי  המועצה  חבר  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ג( 
מספר  בעד  הישראלי  השידור  תאגיד  מאת  לישיבה  נסיעה  הוצאות  להחזר  זכאי 
הקילומטרים שנסע, ובלבד שהוא מתגורר במרחק העולה על 100 קילומטרים ממקום 
קיום הישיבה, ואינו זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר, ובלבד שיושב ראש 

המועצה אישר כי השתתף בישיבה.

תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי  )ד( 
של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - 
תעריפים, מיום כ"ח בסיוון התשס"ח )1 ביולי 2008(, שמתפרסם באתר החשב הכללי 
החזר   - אדם  וכוח  גמלאות  שכר,  תקציבי  ניהול   - תכ"ם  "הוראות  הלשונית  תחת 

הוצאות" ולחוזר הממונה על השכר כפי שיעודכנו מזמן לזמן.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016(.   .5
)א( על אף האמור בתקנה 3)א(, בתקופה שמיום כ"ה בניסן התשע"ו )1 במאי 2016(    .6

עד יום כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018( יראו כאילו במקום תקנה 3)א( בא:

ו–)2(  )1( בפסקאות  האמור  בו  מתקיים  שלא  המועצה  ראש   ")א( יושב 
בתקנה 2)א( והמקדיש בכל שבוע שני ימי עבודה לפחות ועד שלושה ימי עבודה 
השידור  תאגיד  מאת  לגמול  חודש  בכל  זכאי  המועצה,  לפעילות  היותר  לכל 

הישראלי השווה לעשרים וחמישה אלף שקלים חדשים בלבד."

)ב( גמול שחבר מועצה או יושב ראש המועצה זכאי לו לפי תקנות אלה, ולא שולם 
לפני פרסומן, ישולם עד תום החודש שלאחר פרסומן.

כ"ג בניסן התשע"ח )8 באפריל 2018(
)חמ 3-5286(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת החשמל )רישיונות(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 37)ד( לתקנות החשמל )רישיונות(, התשמ"ה-21985 להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:  

המדד  לעומת   ,2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
נוסח   )2018 בפברואר   1( התשע"ח  בשבט  ט"ז  מיום   ,2017 דצמבר  בחודש  שפורסם 

התוספת לתקנות הוא כמפורט להלן:

"תוספת
 )תקנה 37(

בשקלים חדשיםאגרות

1. בעד מתן רישיון -

96חשמלאי עוזר 

96חשמלאי מעשי 

128חשמלאי מוסמך 

128חשמלאי ראשי 

עדכון סכומים

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 878; התשנ"ד, עמ' 820; התשע"ז, עמ' 927.

תחילה

הוראת שעה - 
גמול ליושב ראש 

המועצה
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בשקלים חדשיםאגרות

128חשמלאי טכנאי 

128חשמלאי הנדסאי 

128חשמלאי מהנדס

128חשמלאי בודק 

128חשמלאי מסויג 

128חשמלאי שירות

ממאה  למעלה  חשמל  עבודות  בביצוע  המעסיק  במפעל  לעובד  כאמור  רישיון  ניתן 
חשמל  עבודות  לביצוע  אלא  בו  להשתמש  שאין  הרישיון  בתנאי  ונקבע  אנשים, 

במסגרת המפעל -

בשקלים חדשיםאגרות

96חשמלאי עוזר 

96חשמלאי מוסמך 

96חשמלאי ראשי 

96חשמלאי בכיר

96חשמלאי מהנדס

96חשמלאי בודק

96חשמלאי מסויג

96חשמלאי מעשי

96חשמלאי טכנאי 

96חשמלאי הנדסאי 

96חשמלאי שירות

2. בעד חידוש הרישיון -

כשבעל הרישיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום 30 באפריל הבא אחרי  )א( 
מועד תום תוקפו של הרישיון שבאים לחדשו )להלן - המועד הקובע(:

בשקלים חדשיםאגרות

1117. חשמלאי עוזר 

2117. חשמלאי מסוג אחר 

כשבעל הרישיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע: )ב( 

1171. חשמלאי עוזר 

2171. חשמלאי מסוג אחר 

ממאה  למעלה  עבודות  בביצוע  המעסיק  במפעל  לעובד  רישיון  חידוש  בעד   .3
אנשים, ונקבע בתנאי רישיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל 

במסגרת המפעל, תהיה האגרה -
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בשקלים חדשיםאגרות

מהתאריך  מאוחר  לא  משולמת  )א( כשהיא 
הקובע, לרישיון מכל הסוגים

96

הקובע,  התאריך  אחרי  משולמת  )ב( כשהיא 
לרישיון מכל הסוגים 

160

64".4. העתק רישיון  

ח' באייר התשע"ח )23 באפריל 2018(
ץ)חמ 3-486-ת1( כ ם  י י ח

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

הודעת הכניסה לישראל, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א)ה( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2017 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
אוקטובר 2016, נוסח חלק א' שבתוספת לתקנות בשנת 2018 הוא כלהלן:

"חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי 
מכל הסוגים למעט מסוג א/1

17025

29017. אשרה ורישיון לישיבת מעבר

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/1

17025

4.  אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/2 כשהמבקש איננו 

בעל דרכון של אחת המדינות 
המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'

9017

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/3 או ב/4

9017

710 ובעת קבלת 6. אשרה ורישיון לישיבת קבע
רישיון הקבע 85 
שקלים חדשים 

נוספים לכל נפש 
הכלולה ברישיון

100 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 13 

דולרים נוספים לכל 
נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע 
לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון 

לישיבת קבע לפי סעיף 2)א()4( 
לחוק, שתשולם בשני תשלומים:

2,815

תיאום סכומים

1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ד, עמ' 1762; התשע"ז, עמ' 497.
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השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

1,605)1( במועד הגשת הבקשה

1,210)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

אין בהוראות פרט זה כדי  
לגרוע מכל אגרה שתידרש 

לפי תקנות אלה בפרק הזמן 
שבין המועדים האמורים.

79017. אשרת חוזר

8. החלפת רישיון הישיבה -

)1( מסוג כלשהו ברישיון לישיבת 
קבע

710 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 85 
שקלים חדשים 

נוספים לכל נפש 
הכלולה ברישיון

100 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 13 

דולרים נוספים לכל 
נפש הכלולה ברישיון

9017)2( מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4

17025)3( כל החלפת רישיון אחרת

9. הארכת רישיון ישיבה מכל 
הסוגים

170 בעד כל תקופת 
הארכה

25 בעד כל תקופת 
הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר 
הניתנת בתחנת גבול והמבקש 

איננו בעל דרכון של אחת 
מהמדינות המפורטות בתקנה 

3)2(, תוספת של

26040

11. )בוטל(

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 
ל–10 נפשות ומעלה

90 בתוספת 25 שקלים 
חדשים לכל נפש

17 בתוספת 5 דולרים 
לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך 
כאמור הניתן עם אשרת עולה או 

עם אשרה לישיבת ארעי מסוג 
א/1

17025

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום 
מסמך כאמור שאבד, נגנב או 

הושחת

260."40

כ"ח באייר התשע"ח )13 במאי 2018(
ף ס ו י ר  ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-600-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   
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