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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כיסויים ביטוחיים 
בקופות גמל( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16)ד()6( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-12005 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)ביטוח(, התשמ"א-21981, אני מתקין תקנות אלה:

ביטוחיים  )כיסויים  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות   1 בתקנה    1
"שחרור  בהגדרה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ג-32013  גמל(,  בקופות 

מתשלום", במקום "או המשך כיסוי" יבוא "והמשך כיסוי" 

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "לפי תקנה 2" יבוא "לפי תקנה 2)2(   2 
עד )4(" 

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:   3
")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תקנות אלה לא יחולו על פוליסות ביטוח -

ששווקו עד מועד התחילה כאמור בתקנת משנה )א( )להלן - יום התחילה(,   )1(
)כללים  הכנסה  מס  לתקנות   45 תקנה  לפי  שנקבעו  התנאים  בהן  ושמתקיימים 
לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד-41964 )להלן - תקנות מס הכנסה(, לפני 

ביטולה;

שמתקיימים בהן התנאים שנקבעו לפי תקנה 31 לתקנות מס הכנסה, לפני   )2(
בין  התחילה,  ביום  כאמור  בפוליסות  מבוטחים  שהיו  עמיתים  ולגבי  ביטולה, 

שהפוליסות האמורות שווקו להם לפני יום התחילה ובין לאחריו;

במסגרת  שווקו  ואשר   ,)2( או   )1( שבפסקה  התנאים  בהן  מתקיימים  שלא   )3(
הסכם לביטוח משלים שנחתם לפני יום י"ז בכסלו התשע"ג )1 בדצמבר 2012( 
- עד תום תקופת הביטוח כאמור בפוליסת הביטוח; לעניין זה יראו את מועד 
חידוש פוליסת הביטוח כתום תקופת הביטוח ואת מועד חידוש הסכם לביטוח 

משלים כמועד חתימתו 

בתקנה זו, ""הסכם לביטוח משלים" - הסכם למתן כיסויים ביטוחיים נוספים על  )ג( 
אלה הניתנים במסגרת תקנון קופת הגמל "

א' בכסלו התשע"ד )4 בנובמבר 2013(
)חמ 3-4504(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889   1
ס"ח התשמ"א, עמ' 208   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 500   3

ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302   4

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8
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תקנות יישום תכנית ההתנתקות )כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך 
שהוא מפעל תעשייתי( )תיקון(, התשע"ד-2013

התשס"ה-12005   ההתנתקות,  תכנית  יישום  לחוק  70)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(,  ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 2 לתקנות יישום תכנית ההתנתקות )כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך    1
שהוא מפעל תעשייתי(, התשס"ו-22006, במקום פסקה )3( יבוא:

בחוק  כמשמעותה  ההשקעות  מרכז  למינהלת  הוגשה  המענק  לקבלת  בקשה   )3("
האחרון(,  המועד   - )להלן   )2013 בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  העידוד 
למעט לגבי עסק שנקבע לו עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011( פיצוי בשיעור 
של 70% לפחות מכלל הפיצוי שנקבע לעסק עד המועד האחרון, ולא הגיש עד יום 
י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( בקשה לקבלת מענק כאמור בסעיף 70)א( לחוק; 

לעניין זה, "פיצוי" - כהגדרתו בסעיף 70)ה( לחוק;

נוסף על האמור בחוק העידוד או בכללים שנקבעו מכוחו, לבקשה לקבלת מענק   )4(
צורף סקר כלכלי הערוך בהתאם לכללי מינהלת מרכז ההשקעות שלפי חוק העידוד 
וכן מידע, מסמכים, החלטות ואישורים בשל קבלת הפיצויים על פי החוק, לפי דרישת 

מינהלת מרכז ההשקעות "

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-3515(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר הכלכלה  

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )מלטה(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ"ו בתמוז התשע"א )28 ביולי  )א(    1
2011(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מלטה בדבר מניעת כפל מס ומניעת 

התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה )להלן - ההסכם( 

ביום המתחילה  המס  בשנת  החל  מס,  שנת  לכל  בישראל  תוקף  יהיה  להסכם   )ב( 
כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ואילך 

ט"ז בטבת התשע"ד )19 בדצמבר 2013(
)חמ 3-1431(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תיקוון תקנה 2

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 142; התש"ע, עמ' 624; התשע"א, עמ' 1084   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 578   2

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

מתן תוקף להסכם
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הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית(, התשע"ד-2013
 - )להלן  התשמ"ט-11989  שנתית(,  )אגרה  ערך  ניירות  לתקנות  4)ג(  לתקנה    בהתאם 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה    1
לתקנות, והם יהיו מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כלהלן:

הסכומים בתוספת הראשונה )תקנות 1, 2)ב( ו–)ג( ו–4(

הון עצמי
דרגה)באלפי שקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

39,395א'עד 43,333

49,240ב'מ–43,333 עד 86,668

74,865ג'מ–86,668 עד 271,822

130,020ד'מעל 271,822

הסכומים בתוספת השנייה )תקנות 1, 2)ו( ו–4(

שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

16,895א'עד 7,451,000

24,245ב' מעל 7,451,000 עד 30,260,000

37,165ג'מעל 30,260,000 עד 121,040,000

54,065ד'מעל 121,040,000

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
)חמ 3-926(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש   

יושב ראש רשות ניירות ערך   
__________

1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 782; התשע"ג, עמ' 358 

הודעת ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשע"ד-2013

אלקטרוני(, ודיווח  )חתימה  ערך  ניירות  לתקנות  19)ג(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

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

)1 בינואר 2014(, כלהלן:

עדכון הסכומים 
בתוספת הראשונה 

ובתוספת השנייה

__________
ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התשע"ג, עמ' 371   1

עדכון סכומים
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"תוספת ראשונה
)תקנות 16)ב( ו–18)ג((

בעד -
סכומי האגרות

בשקלים חדשים

74,818)א( אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה 16)ב(

47)ב( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, עד 5 עמודים

3")ג( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, לכל עמוד נוסף

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-3252(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   

הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון(, התשע"ד-2013 

  בהתאם לתקנה 25)ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 4, 6)א(, 23)2( ו–24)א( לתקנות,    1
והם יהיו מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כלהלן:

סכום האגרה 
בשקלים חדשים

3,015תקנה 4 - אגרת רישום

3,015,000תקנה 6)א( - חובת פיקדון של חתם

1,507,000תקנה 23)2( - חובת פיקדון של מפיץ

5,310תקנה 24)א( - אגרה שנתית

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2445(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   

הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשע"ד-2013

  בהתאם לתקנה 2)ד( לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 
התשנ"ה-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא מיום    1
כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 4,240 שקלים חדשים 

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-926(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   __________
ק"ת התשנ"ה, עמ' 702; התשע"ג, עמ' 370   1

__________
ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התשע"ג, עמ' ?   1

עדכון סכומים

עדכון הסכום 
הקבוע של האגרה
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הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו 
שלא לציבור(, התשע"ד-2013

  בהתאם לתקנה 3)ג( לתקנות ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה 
רשומה שהוצעו שלא לציבור(, התשנ"ט-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא    1
מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 4,240 שקלים חדשים 

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2360(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   __________
ק"ת התשנ"ט, 126)226(; התשע"ג, עמ' 371   1

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות( )עדכון סכומי 

האגרות(, התשע"ד-2013 

  בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול 
תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

ו–27ג  27ב  27א,   ,26  ,25  ,24 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב    1
לתקנות, והם יהיו מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כלהלן:

סכום האגרה
בשקלים חדשים

314תקנה 24)א( - בקשת רישיון - יחיד

156תקנה 24)א( - בקשת רישיון אחר - יחיד

473תקנה 24)ב( - בקשת רישיון - שותפות

236תקנה 24)ב( - בקשת רישיון אחר - שותפות

627תקנה 24)ג( - בקשת רישיון - חברה

315תקנה 24)ג( - בקשת רישיון אחר - חברה

1,225תקנה 24)ד( - בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

473תקנה 25)א( - אגרת בחינה

473תקנה 25)ב( - אגרה על הגשת ערעור

473תקנה 25)ג( - פטור מבחינות

314תקנה 25)ג( - פטור מבחינה אחת

314תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה

776תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד בתאגיד מורשה

1,551תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד כעסק או בתאגיד בנקאי

עדכון סכום אגרת 
הטיפול

עדכון סכומים

  __________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשע"ג, עמ' 359   1
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סכום האגרה
בשקלים חדשים

תקנה 27א)ב( - אגרה שנתית ליחיד אשר התלה או ביטל את 
רישיונו

776

776תקנה 27א)ג( - אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד הקובע

תקנה 27ב)א( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק

5,095

תקנה 27ב)ב( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק לאחר המועד הקובע

5,095

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יפחת מ–

5,095

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יעלה על–

611,456

תקנה 27ג)ד( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים שהתקבל במהלך שנת הכספים

5,095

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2766(  

                                                                                   יושב ראש רשות ניירות ערך

הודעת הדואר )אגרות בעד היתר(, התשע"ד-2013
התשס"ו-12006  היתר(,  בעד  )אגרות  הדואר  לתקנות  4)ד(    בתוקף סמכותי לפי תקנה 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2012 בשיעור של 8257% 1, נוסח תקנה 2)א( ו–)ב( לתקנות מיום כ"ט בטבת התשע"ד

)1 בינואר 2014(, הוא כלהלן: 

של  בסכום  אגרה  ישלם  הכללי,  ההיתר  כבעל  להירשם  המבקש  מבקש  "2  )א(    
3,160 )שלושת אלפים ומאה שישים( שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו המנהל 

על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר 

)ב( מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי, ישלם אגרה 
בסכום של 6,290 )ששת אלפים ומאתיים תשעים( שקלים חדשים, לאחר שהודיע 

לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר "

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
ר ג ר ב י  ב )חמ 3-3205(                                           א

המנהל הכללי של משרד התקשורת   

__________ 
1  ק"ת התשס"ו, עמ' 506; התשע"ג, עמ' 566 ועמ' 802 

עדכון סכומים
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הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ד-2013
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 12)ה( לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-11997 )להלן 

- התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות  12)א(  תקנה  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

")א( אלה האגרות שישולמו:

בשקלים חדשיםבעד -

500)1( בחינה ראשונה או חוזרת

976)2( אגרה חד–פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

488" )3( אגרה שנתית לחידוש רישיון

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-2758(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   __________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשע"ג, עמ' 404   1

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מס' 2(, 
התשע"ד-2013 

)אגרות  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  2)ג2(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
רישיון( )מס' 2(, התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות  2)א(  תקנה  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2014(, כדלקמן:

")א( בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד–פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

11,052  רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק

22,633  רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק

32,633  רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 

 4  רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
      לפי סעיף 18)א( לחוק

2,633

130" 5  רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1172(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

__________
ק"ת התשל"ג, עמ' 1540; התשע"א, עמ' 1093; התשע"ג, עמ' 392   1

שינוי סכומים

שינוי סכומים




