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תקנות שיקים ללא כיסוי )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, 
סעיפים 108 ו–109 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-21984, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקינה 

תקנות אלה: 

התשמ"ב-31981 דין(,  )סדרי  כיסוי  ללא  שיקים  לתקנות   17 בתקנה  האמור  במקום   .1 
)להלן - התקנות העיקריות(, יבוא: 

כפיקדון  חדשים  שקלים   413 של  סכום  המבקש  יפקיד  הבקשה  הגשת  ")א( עם 
לתשלום הוצאות משפט )להלן - סכום הפיקדון(.

)ב( סכום הפיקדון כאמור בתקנת משנה )א( יתעדכן ב–1 בינואר של כל שנה )להלן 
- יום העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת 
המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, אם השתנה, ולעניין יום 
)תיקון(,  דין(  )סדרי  כיסוי  ללא  שיקים  תקנות  של  תחילתן  שלאחר  הראשון  העדכון 

התשע"ט-42018 - לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017.

סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה )א(, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום  )ג( 
של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את סכום הפיקדון כפי שהשתנה  )ד( 
עקב האמור בתקנה זו."

כ"א בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(
)חמ 3-1412-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

תקנות קיזוז מסים )תיקון(, התשע"ט-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק קיזוז מסים, התש"ם-11980, ובאישור ועדת הכספים 
של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות קיזוז מסים, התשמ"א-21980 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -  .1
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( הודעה כנדרש בסעיף 2 לחוק תישלח לחייב במס 25 ימים לפחות לפני 
שייעשה הקיזוז.";

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:   )2(

החייב  של  המס  חובות  סכום  את  המס,  החזר  סכום  את  תפרט  ")ב( ההודעה 
במס שכנגדם ייעשה הקיזוז, ויצוין בה המועד שבו ייעשה הקיזוז.";

תקנת משנה )ג( - בטלה.  )3(

תיקןו תקנה 1

תיקון תקנה 17

ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשס"ח, עמ' 569.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

ק"ת התשמ"ב, עמ' 370.  3

ק"ת התשע"ט, עמ' 652.  4

ס"ח התש"ם, עמ' 50; התשע"ג, עמ' 172.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 286.  2
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תקנה 2 לתקנות העיקריות - בטלה.  .2
בתקנה 3)ב( לתקנות העיקריות, במקום "בצירוף ריבית, והפרשי הצמדה וריבית" יבוא   .3

"בצירוף הפרשי הצמדה וריבית".

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .4
כ' בחשוון התשע"ט )29 באוקטובר 2018(

)חמ 3-1315(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, 
התשכ"ט-11969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

שיפוטית  משרה  )נושאי  השלטון  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  בהחלטת   .1
ושאיריהם(, התשמ"א-21981, בסעיף 9)א()4(, בסופו יבוא "ואולם אם החל בכהונתו 
בשירות  שירותו  תקופת  תיחשב   -  )1999 במאי   15( התשנ"ט  באייר  כ"ט  יום  לאחר 

המדינה במלואה;".

תחילתה של החלטה זו ביום כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(.  .2
כ' בחשוון התשע"ט )29 באוקטובר 2018(

)חמכ-2000149(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית(, התשע"ט-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א)ד( לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, 
התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר   .1
2018, מיום כ"א באלול התשע"ח )1 בספטמבר 2018(, נוסח התוספת השלישית לתקנות 

הוא:

"תוספת שלישית
)תקנה 10א(

בשקלים חדשים

בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר )1(
רדיואקטיבי

267.42

267.42בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה)2(

431.14בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו)3(

ביטול תקנה 2

תיקון תקנה 3

תחילה

תיקון סעיף 9

תחילה

שינוי אגרות

ק"ת התש"ם, עמ' 992; התשנ"א, עמ' 1058; התשע"ז, עמ' 1747.  1
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בשקלים חדשים

431.14בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו)4(

בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או )5(
באוויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

431.14

בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים )6(
להלן:

)נמחק(א.

240.44כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת, לרבות מקורות כיולב.

)נמחק(ג.

431.14תיקון מכשירי קרינה ואחזקתםד.

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר ה.
רדיואקטיבי

431.14

431.14שירותי רדיוגרפיהו.

267.42אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיבייםז.

308.89סילוק פסולת רדיואקטיביתח.

)נמחק(ט.

)נמחק(י.

431.14בדיקת ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע ובמים יא.

431.14".בדיקת קרינה בלתי מייננתיב.

ז' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(
ר יג צ נ ד ל  א ר ש י )חמ 3-1078-ת2(  

המנהל הכללי של המשרד   

                                                    להגנת הסביבה
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