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תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-12005, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד-21964    1
)להלן - התקנות העיקריות(, לעניין מיזוגים שנערכו מיום פרסומן של תקנות אלה עד 

יום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, יראו כאילו - 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -   )1(

אחרי ההגדרה "חברה מנהלת"  בא: )א( 

""חברה מנהלת מורשית" - חברה מנהלת אשר רשאית לנהל יותר מקופת 
גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים בסעיף 2)ג()4( עד 
על  הפיקוח  לתקנות   1 תקנה  לפי  גמל  קופות  על  הפיקוח  לחוק   )7(
גמל  מקופת  יותר  לנהל  )הרשאה  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים 

אחת(, התשע"ב-32012;";

אחרי ההגדרה "חוק החברות" בא: )ב( 

""חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-42005;"; 

)ג(  אחרי ההגדרה "יום עסקים" בא:

""ימי המיזוג" - יום ביצוע המיזוג ו–12 ימי העסקים שאחריו;";

אחרי תקנה 33ב)ב( לתקנות העיקריות בא:    )2(

אשר  מורשית  מנהלת  חברה  לגבי  )ב(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  ")ג( 
מבצעת מיזוג של קופות גמל כאמור, לא יראו בימי המיזוג, לעניין קופות הגמל 
המנהלת  שהחברה  ובלבד  )ב(,  משנה  תקנת  לעניין  עסקים  כימי  המתמזגות, 
בתקנת כאמור  הכספים  העברת  שמועד  האפשרות  על  לעמיתיה   הודיעה 

משנה )ב( יידחה לפי  תקנת משנה זו; הודעה כאמור תהיה בדרך שעליה הורה 
הממונה לפי  סעיף 35 לחוק הפיקוח על קופות גמל "; 

האמור בתקנה 41יא לתקנות העיקריות מסומן ")א(" ואחריו בא:     )3(

על אף האמור בתקנת משנה )א(, לגבי חברה מנהלת מורשית5, שמבצעת  ")ב( 
הגמל  קופות  לעניין  המיזוג,  בימי  יראו  לא  כאמור,  גמל  קופות  של  מיזוג 
המנהלת  שהחברה  ובלבד  )א(,  משנה  תקנת  לעניין  עסקים  כימי  המתמזגות, 
בתקנת כאמור  הכספים  העברת  שמועד  האפשרות  על  לעמיתיה,   הודיעה 

משנה )א( יידחה לפי תקנת משנה זו; הודעה כאמור תהיה בדרך שעליה הורה 
הממונה לפי  סעיף 35 לחוק הפיקוח על קופות גמל  "  

י"ח בכסלו התשע"ד )21 בנובמבר 2013(
)חמ 2-129-ת1(   

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"א, עמ' 50   1

ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302; התשע"ג, עמ' 504   2
ק"ת התשע"ב, עמ' 1660   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"א, עמ' 50   4
ק"ת התשע"ב, עמ' 1660   5

הוראת שעה
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צו מס הכנסה )קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות 
או מפעילות נושאת פרסים( )תיקון(, התשע"ד-2013

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

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

"60,720" יבוא "50,000" 

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( )להלן - יום התחילה(,    2
והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת 

פרסים שהתקיימו ביום התחילה או לאחריו 

ב' בכסלו התשע"ד )5 בנובמבר 2013(
)חמ 3-3306(   

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

צו רישוי עסקים )עבירות קנס - משקאות משכרים(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, 
מצווה  אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  המשפטים  שר  בהסכמת 

לאמור:

עבירה על סעיף 2)א1( לחוק נקבעת בזה כעבירת קנס    1
שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא 4,000 שקלים חדשים    2

י"ז בכסלו התשע"ד )20 בנובמבר 2013(
)חמ 3-4145(   

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"ד-2013
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 

יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות  הראשונה  התוספת  במקום    1
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:

תיקון סעיף 2

תחילה ותחולה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1
ק"ת התשס"ג, עמ' 837; התשס"ח, עמ' 341   2

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התש"ע, עמ' 644; התשע"ג, עמ' 58   1

קביעת עבירת קנס

שיעור הקנס

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשס"ז, עמ' 67   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ג, עמ' 362   2

החלפת התוספת 
הראשונה
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"תוספת ראשונה
)תקנה 2)א()8((

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2013מספר הנפשות

3,051 - 2,6543,448 - 3,050עד 12,653

4,577 - 3,9805,172 - 4,576עד 23,979

5,308 - 4,6166,000 - 5,307עד 34,615

6,040 - 5,2526,827 - 6,039עד 45,251

7,376 - 6,4148,337 - 7,375עד 56,413

8,713 - 7,5779,848 - 8,712עד 67,576

עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

10,049 - 8,73911,359 - 10,048עד 78,738

11,368 - 9,90112,870 - 11,385עד 89,900

12,722 - 11,06314,380 - 12,721עד 911,062

עד 1,598 לנפשעד 1,413 לנפשעד 1,229 לנפש10 ומעלה

עד 50%" עד 70%עד 90%שיעור ההנחה

2  בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בטפסים 1 ו–2 בכל מקום שבו נאמר -
)1( "2012" יבוא "2013";

)2( "2013" יבוא "2014" 

3  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 
ט"ו בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013(

ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-2278(  

שר הפנים   

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול( 
)תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-11963, 
בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ולאחר 

ששמעתי את עמדת המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

תוצרת  על  היטלים  הטלת  בדבר  )כללים  הלול  לענף  המועצה  לתקנות   )9(2 בתקנה    1
הלול(, התש"ס-32000, במקום "51 7" יבוא "11" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(    2
ט"ז בטבת התשע"ד )19 בדצמבר 2013(

ר י מ ש ר  י א י )חמ 3-685(  

              שר החקלאות ופיתוח הכפר 
__________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשס"ג, עמ' 455   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

ק"ת התש"ס, עמ' 870; התשע"ב, עמ' 1266   3

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

תיקון תקנה 2

תחילה
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תקנות רישום ציוד הנדסי )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 1 ו–13 לחוק רישום ציוד, התשי"ז-21957, באישור ועדת 
העונשין,  לחוק  2)ב(  וסעיף  הכנסת3,  לחוק–יסוד:  21א)א(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה 

התשל"ז-41977, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת הראשונה לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-51959, אחרי פרט 28 יבוא:   1
"29  נפה מתנייעת" 

א' בטבת התשע"ד )4 בדצמבר 2013(
ץ " כ ל  א ר ש י )חמ 3-312-ת1(  

          שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

הודעת האזרחות, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב)ה( לתקנות האזרחות, התשכ"ט-11968 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   ,2013 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2012 אוקטובר   בחודש 

)1 בינואר 2014(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 9(

השירות המבוקש

טור א'
האגרה בשקלים 

חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

19017  תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

29017  אישור או תעודה המעידים על אי–הקניית אזרחות ישראלית

אזרח  להיות  אי–רצון  על  הצהרה  מסירת  על  3  אישור 
ישראלי, למעט אישור ראשון

9017

436050  ויתור על אזרחות ישראלית

518025  בקשה להתאזרחות

אזרח  של  זוגו  לבן  לחוק,   7 סעיף  לפי  5א  התאזרחות 
בו  והתקיימו  להתאזרח  שיבקש  מי  של  או  ישראלי 
התנאים שבסעיף 5)א( לחוק או הפטור מהם, שתשולם 

בשני תשלומים:

1,625

920)1( במועד הגשת הבקשה

705)2( במועד קבלת אזרחות ישראלית

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
י"פ התשנ"ה, עמ' 1010   1

ס"ח התשי"ז, עמ' 145   2
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   3
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   4

ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשס"א, עמ' 997   5

__________
ק"ת התשכ"ט, עמ' 19; התשע"ג, עמ' 317   1

הגדלת סכומי 
אגרות
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השירות המבוקש

טור א'
האגרה בשקלים 

חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

אין בהוראת פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק 
הזמן שבין המועדים האמורים, לפי תקנות הכניסה לישראל, 

התשל"ד-1974 "

ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-649(  

ראש רשות האוכלוסין  וההגירה   

הודעת הכניסה לישראל, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א)ה( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-11974 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2013 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,  שבתוספת  א'  חלק  נוסח  יהיה   ,2012  אוקטובר 

)1 בינואר 2014(, 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

18025

29017  אשרה ורישיון לישיבת מעבר

3  אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/1

18025

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

715 ובעת קבלת 6  אשרה ורישיון לישיבת קבע
רישיון הקבע 90 
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:

2,850

הגדלת סכומי 
אגרות

__________
ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"א, עמ' 710; התשע"ג, עמ' 315   1
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השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

1,625)1( במועד הגשת הבקשה

1,225)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

715 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 90 
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

18025)3( כל החלפת רישיון אחרת

9  הארכת רישיון ישיבה מכל 
הסוגים

180 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

27040

11  )בוטל(

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

90 בתוספת 35 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

18025

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

הושחת

270"40

ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-600(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   
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הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשע"ד-2013
  בהתאם לתקנה 10)ג( לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשמ"ד-11984 )להלן 

- התקנות(, אני מודיעה לאמור:

אלה סכומי האגרות שבתוקף מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(:   1

הסכום בשקלים חדשיםהאגרה

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  לרבות  מבטח,  של  רישיון  )1( אגרת 
ביטוח שהורשה לעסוק בו -

19,807ׁׁ)א( בביטוח חיים )תקנה 2)1( לתקנות(

7,803)ב( בכל ענף אחר )תקנה 2)2( לתקנות(

900)2( )א( אגרת רישיון לסוכן יחיד )תקנה 3)א( לתקנות(

1,801)ב( אגרת רישיון לסוכן תאגיד )תקנה 3)ב( לתקנות(

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  למעט  מבטח,  של  שנתית  )3( אגרה 
ביטוח שהורשה לעסוק בו באותה שנה -

12,664)א( בביטוח חיים )תקנה 4)א()1( לתקנות(

4,742)ב( בכל ענף אחר )תקנה 4)א()2( לתקנות(

)4( אגרה שנתית של מורשה לויידס לכל ענף ביטוח שבו הוא 
עוסק באותה שנה )תקנה 4)ב( לתקנות(

4,141

900)5( )א( אגרה שנתית של סוכן יחיד )תקנה 5)א( לתקנות(

1,801)ב( אגרה שנתית של סוכן תאגיד )תקנה 5)ב( לתקנות(

)6( אגרה לבחינות סוכן יחיד, לכל מקצוע -

211)א( בחינה ביסודות )תקנה 7)א()1( לתקנות(

296)ב( בחינות גמר )תקנה 7)א()2( לתקנות(

335)ג( ערר על בחינה )תקנה 7)ג( לתקנות(

ה' בטבת התשע"ד )8 בדצמבר 2013(
ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד )חמ 3-838-ת2(  

המפקחת על הביטוח   

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות 
לבתי עסק(, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א)ג( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-11972 )להלן 
- החוק(, ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א)ב( לחוק, אני מודיע לאמור:

התשע"ד בטבת  כ"ט  ביום  עסק  בבתי  השכירות  דמי  להעלאת  המרבי  השיעור    1 
)1 בינואר 2014( הוא 91% 1 

ט"ז בטבת התשע"ד )19 בדצמבר 2013(
ו ה י ל א ן  ב ה  מ ל ש )חמ 3-707-ת3(  

המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון   __________
ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התשנ"ט, עמ' 98; ק"ת התשע"ג, עמ' 360   1

עדכון אגרות

העלאת השיעור 
המרבי

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 1029; התשע"ג, עמ' 357   1




