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תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר העסקת קרובי משפחה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

התשל"ה-11975  הממשלתיות,  החברות  לחוק  32)א()3א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   
)להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות, אני מתקין תקנות אלה:

משפחה(,  קרובי  העסקת  בדבר  )כללים  הממשלתיות  החברות  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"ה-22005 )להלן - התקנות העיקריות( -

לפני ההגדרה "הסכם קיבוצי" יבוא:  )1(

עובד  שהוא  ביותר  הבכיר  המשפטי  היועץ   - החברה"  של  המשפטי  ""היועץ 
החברה, אם בחברה עובד יועץ משפטי; לא עובד בחברה יועץ משפטי, מי 
שדירקטוריון החברה מינה, מבין היועצים המשפטיים המועסקים על ידי 

החברה, ליועץ המשפטי לעניין תקנות אלה;"; 

במקום ההגדרה "ועדת חריגים" יבוא:   )2(

""ועדת חריגים" - ועדה שתוקם בחברה ממשלתית גדולה והמורכבת מאלה: 
המנהל  סגן  הוועדה,  ראש  יושב  שישמש  החברה,  של  הכללי  המנהל 
המשפטי  והיועץ  אנוש  משאבי  תחום  על  האחראי  החברה  של  הכללי 

של החברה;";

בהגדרה "קרוב משפחה", בסופה יבוא "ולעניין תקנות 3)2(, 5 ו–5א - גם בן דוד,   )3(
בת דוד, בן דודה, בת דודה;";

בהגדרה "קשרי עבודה", במקום פסקה )3( יבוא:  )4(

")3( קרוב משפחה משמש חבר באחד מוועדי העובדים בחברה "

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -     2
ברישה, אחרי "לא תקבל החברה" יבוא "מועמד";  )1(

אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

עובדי  מכלל   5% על  עולה  בחברה  המועסקים  המשפחה  קרובי  ")3( ושיעור 
החברה "

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -    3
ברישה, במקום "להעסיק" יבוא "לקבל לעבודה";   )1(

במקום פסקה )4( יבוא:  )2(

קרובי  העסקת  על  שלם  מידע  אין  הרשות,  קביעת  לפי  שבה,  ")4( בחברה 
של  הביקורת  ועדת  גם  תאשר  אלה,  תקנות  לפי  לדרישות  בהתאם  משפחה 
דירקטוריון החברה את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ודיווח על 

כך יימסר לדירקטוריון החברה;

 5% על  עולה  בחברה  המועסקים  המשפחה  קרובי  שיעור  שבה  )5( בחברה 
מכלל עובדי החברה, תאשר ועדת הביקורת של הדירקטוריון כי למועמד שנבחר 
תפקידו  למילוי  הבחירה  בהליך  המועמדים  לשאר  ביחס  מיוחדים  כישורים 
בחברה וכן תאשר את תקינות ההליך הפומבי ותמסור דיווח על כך לדירקטוריון 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

__________
ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשס"ג, עמ' 396   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 547; התשס"ח, עמ' 1602   2
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החברה; עלה שיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה על 10% מכלל עובדי 
החברה יאשר גם הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, כי למועמד שנבחר 
תפקידו  למילוי  הבחירה  בהליך  המועמדים  לשאר  ביחס  מיוחדים  כישורים 

בחברה "

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, אחרי "ותפקידו" יבוא ", פירוט של כל העובדים שהם    4
קרובי משפחה המועסקים באותה יחידה בחברה, עובדים בשיתוף פעולה או תחת 
יחסי כפיפות, במישרין או בעקיפין, וההחלטות שקיבלה החברה בעניינם בקשר לכך," 

בתקנה 5א לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:     5
משפחה  קרובי  בדבר  הצהרה  בשנה,  שנה  מדי  לחברה,  ימסור  חברה  עובד  ")ג( 
המועסקים בחברה לפי הטופס שבתוספת, וכן ימסור הצהרה מתקנת מיד עם היוודע 

לו על שינוי במידע שמסר בהצהרה האחרונה "

בתוספת -    6
בטבלה, בסופה יבוא:   )1(

הקרבה

שם משפחה ושם 
פרטי של קרוב 

המשפחה
משרת קרוב 

המשפחה

 מספר עובד
)אם קיים( של 
קרוב המשפחה

היחידה שבה 
עובד קרוב 

המשפחה

"בן/בת דוד, 
"בן/בת דודה

)2( אחרי "נכונים" יבוא "ומתחייב למסור לחברה הצהרה מתקנת מיד עם היוודע לי 
על שינוי במידע שמסרתי בהצהרה האחרונה" 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן     7
י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(

)חמ 3-2546(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-12005 )להלן - חוק קופות גמל(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

ניהול(,  )דמי  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות   1 בתקנה    1
התשע"ב-22012 )להלן - התקנות העיקריות( -

אחרי ההגדרה "יום התחילה" יבוא:  )1(

""יום עסקים" - כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(
)העברת כספים בין קופות גמל(, התשס"ח-32008;";

תיקון תקנה 5

תחילה

תיקון תקנה 5א

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1260   2
ק"ת התשס"ח, עמ' 626   3

תיקון התוספת
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אחרי ההגדרה "קופת ביטוח מבטיחת תשואה" יבוא:  )2(

""קופת גמל בניהול אישי" - לרבות מסלול השקעה אישי כהגדרתו בתקנה 10 
בניהול  גמל  )קופות  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות 

אישי(, התשס"ט-42009;" 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -       2
בתקנת משנה )א( -   )1(

אחרי פסקה )2( יבוא: )א( 

באחד  אשר  עמית  לעניין  ו–)2(,   )1( בפסקאות  האמור  אף  ")2א( על 
ממרכיב  כספים  קיימים  ביטוח  קופת  שאינה  גמל  בקופת  מחשבונותיו 
שנות  בשל  הופקדו  אשר  המעביד  תשלומי  ממרכיב  או  העובד  תשלומי 

המס שקדמו לשנת המס 2008, לפי הגבוה מבין אלה:

 1 05% על  יעלה  שלא  בשיעור  בחשבונו  הצבורה  היתרה  )א( מן 
בשיעור  עמית  כל  בשל  אליה  המועברים  התשלומים  ומתוך  לשנה 

שלא יעלה על 4%;

חשבונותיו  בכל  עמית  כל  של  הכוללת  הצבורה  היתרה  )ב( מן 
בקופת גמל - סכום שלא יעלה על 6 שקלים חדשים לחודש; 

לעניין זה יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל 
לפי סעיף 13 לחוק קופות גמל, כקופת גמל אחת;"   

בתקנה 3)ב( לתקנות העיקריות, במקום פסקה )3( יבוא:   3
")3( לעניין מקבלי קצבה -  

מקבלי  לכלל  הקרן  התחייבויות  כנגד  העומדים  הנכסים  כל  סך  מתוך  )א( 
הקצבה אשר החלו לקבל קצבה מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( ואילך 

- בשיעור שלא יעלה על 6% 0 בשנה; 

מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי הקצבה  )ב( 
אשר החלו לקבל קצבה לפני יום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( - בשיעור 

שלא יעלה על 2% בשנה " 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "למעט לעניין תקנה 2)א()2א("    4
האמור בתקנה 9 לתקנות העיקריות, יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   5

לתקנה 2)א()2א()ב(  בהתאם  עמית  של  מחשבון  ניהול  דמי  תגבה  מנהלת  ")ב( חברה 
ביום העסקים האחרון בכל שנה, ובמקרה של משיכת כספים מקופת גמל או העברה של 
כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, לגבי הכספים שנמשכו או הועברו כאמור 
- בעת ביצוע המשיכה או ההעברה, לפי העניין, וזאת לאחר שגבתה דמי ניהול כאמור 
הניהול  דמי  בין  הפרש  ומצאה  )א(  משנה  בתקנת  האמור  פי  על  2)א()2א()א(,  בתקנה 

שגבתה כאמור לבין דמי הניהול שהיא רשאית לגבות לפי תקנה 2)א()2א()ב( " 

"ו–8"  ואחרי  ו–)2א()ב("  ")2א()א(  יבוא  "2)א()1("  אחרי  העיקריות,  לתקנות   10 בתקנה    6
יבוא "ולעניין דמי ניהול הנגבים מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית" 

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 10

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 54   4
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אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:   7

10א  הסכום האמור בתקנה 2)א()2א()ב( יתעדכן ביום העסקים "הצמדה
שיעור  לפי  העדכון(,  יום   - זו  )בתקנה  שנה  בכל  הראשון 
שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע 
ביום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון - המדד 
2015(; סכום  )1 בדצמבר  הידוע ביום י"ט בכסלו התשע"ו 
לשקל  מטה  כלפי  התשלום  לצורך  יעוגל  כאמור  מעודכן 

החדש השלם הקרוב "

תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(     8
ז' באדר ב' התשע"ד )9 במרס 2014(

)חמ 3-4421(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )משיכת כספים
מקופת גמל( )חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה( )הוראת שעה(, 

התשע"ד-2014

פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–60  23)ב()1א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)קופות גמל(, התשס"ה-12005 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
"יתרה צבורה" - כהגדרתה בתקנות דמי ניהול;

"קופת גמל מורשית" - קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת 
גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח; 

"תקנות דמי ניהול" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, 
התשע"ב-22012;

"תקנות קופות גמל" - כהגדרתן בסעיף 86)א( לחוק 

על אף הוראות לפי סעיף 23 לחוק, עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית    2
קיימים כספים שאינם ממרכיב הפיצויים )בתקנה זו - כספי תגמולים(, רשאי למשוך 
את כספי התגמולים מחשבונו בקופה בסכום חד–פעמי אם התקיימו התנאים האלה: 

 )2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  מיום  כספים  הופקדו  לא  בקופה  בחשבונו   )1(
ואילך;

לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל   )2(
אחרת לפי העניין, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( )להלן - היום הקובע( 

ואילך;

היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום שלפני היום   )3(
הקובע לא עלתה על 7,000 שקלים חדשים;

הוספת תקנה 10א

תחילה

הגדרות

משיכה מקופת גמל

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1260; התשע"ד, עמ' 977   2
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לעניין זה יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל לפי סעיף 13 
לחוק, כקופת גמל אחת 

הודעה   2 בתקנה  כאמור  לעמית  תשלח  מורשית  גמל  קופת  של  מנהלת  חברה  )א(    3
כל  יפורטו  שבה  לחוק,   35 סעיף  לפי  הממונה  הורה  שעליו  ובנוסח  במועד  נפרדת, 

אלה: 

זכותו למשיכת כספים כאמור בתקנה 2;  )1(

תקנות  לפי  ניהול  דמי  תשלום  לעניין  בקופה  הכספים  הותרת  משמעות   )2(
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול( )תיקון(, התשע"ד-32014 

חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תהיה רשאית לצרף את ההודעה כאמור  )ב( 
בתקנת משנה )א( לדוח שעליה לשלוח לעמית לפי הוראות הממונה לפי החוק  

על אף הוראות לפי סעיף 23 לחוק, עמית הזכאי לכספים לפי תקנות אלה שהעביר    4
מן  לו  המגיעים  הכספים  את  לקבל  בקשה  מורשית  גמל  קופת  של  מנהלת  לחברה 
הקופה לפי תקנות אלה, כולם או חלקם, יקבל את הכספים כאמור בתוך 10 ימי עסקים 
מורשית  גמל  קופת  של  מנהלת  חברה  שילמה  לא  לקופה;  בקשתו  שהגיעה  מהיום 
41יז1  תקנה  תחול  כאמור,  לכך  שנקבע  במועד  כספים  ממנה  לקבל  הזכאי  לעמית 

לתקנות קופות גמל, בשינויים המחויבים  

תוקפן של תקנות אלה עד יום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(     5
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן     6

כ"ה באדר א' התשע"ד )27 בפברואר 2014(
)חמ 3-4557(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

הודעת נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ג( לצו נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה 
 - )להלן  התשס"ט-12009  מרביים(,  דין  עורך  טרחת  שכר  )שיעורי  והנצחה(  סיוע  למטרות 

הצו(, אני מודיעה לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   ,2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שיעור  שינוי  עקב    1
בחודש נובמבר 2012, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, נוסח סעיף 1 לצו 

הוא כמפורט להלן:

טיפול "שכר טרחה מרבי בעד  לקבל  דין  לעורך  שמותר  המרבי  הטרחה  שכר    1
לצדה כמפורט  הוא  א'  בטור  כאמור  החוק  לפי   בבקשה 

בטור ב':

הודעה לעמיתים

מועדי התשלום 
לעמית המושך 

כספים

תחילה

תוקף

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 977   3

__________
1 ק"ת התשס"ט, עמ' 426; התשע"ג, עמ' 636 

עדכון סכומים
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 טור א'
מהות הטיפול

 טור ב'
 באחוזים או

בשקלים חדשים

)1( בעד הגשת בקשה על ידי מי שטוען לזכות בנכס 
או  20)א(  סעיף  הוראות  לפי  לידיו  הנכס  לקבלת 
להמציא  החברה  בדרישת  טיפול  לרבות  לחוק   26

ראיות נוספות לפי הוראות סעיף 21)א( -

בעת  המבקש  של  חלקו  ששווי  נכס  )א( לגבי 
קבלתו הוא עד 112,380 שקלים חדשים

שהתקבל  הנכס  משווי   10%
או 787, לפי הגבוה מביניהם

בעת  המבקש  של  חלקו  ששווי  נכס  )ב( לגבי 
קבלתו עולה על 112,380 שקלים חדשים

הראשונים;  מ–112,380   10%
עד  נוסף  שקל  מכל   5%
שקל  מכל  ו–5% 2   561,898

נוסף מעל 561,898

)2( בעד הגשת ערר על החלטת החברה לפי הוראות 
סעיף 28)א( לחוק -

הנכס  לקבלת  בבקשה  טיפל  הדין  עורך  )א( אם 
לפי הוראות סעיף 20)א( או 26

2,247

לקבלת  בבקשה  טיפל  לא  הדין  עורך  )ב( אם 
הנכס לפי הוראות סעיף 20)א( או 26 -

)1( לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת 
קבלתו הוא עד 112,380 שקלים חדשים

8% משווי הנכס שהתקבל או 
2,247, לפי הגבוה מביניהם

המבקש  של  חלקו  ששווי  נכס  )2( לגבי 
שקלים   112,380 על  עולה  קבלתו  בעת 

חדשים

הראשונים, מ–112,380   8% 
בתוספת 4% מכל שקל נוסף 
עד 561,898 ו–2% מכל שקל 

נוסף מעל 561,898

לפי  החברה  של  זימון  לפי  בישיבה  ייצוג  )3( בעד 
ועדת  של  בישיבה  או  לחוק  21)א(  סעיף  הוראות 

הערר

506

)4( בעד הגשת בקשה לקבלת סיוע לפי הוראות שנקבעו 
מכוח סעיף 77)א()6( בידי יחיד, לרבות בעבור סיוע 

נמשך -

)א( אם הזכאות לסיוע כאמור מבוססת על זכאות 
מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין

899

מבוססת  אינה  כאמור  לסיוע  הזכאות  )ב( אם 
על זכאות מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי 

אותו הדין

8% מסך הסיוע לפי שיעורו 
או  החברה  החלטת  ביום 

899, לפי הגבוה מביניהם"

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-3850(  

שרת המשפטים   
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הודעת הטבות לניצולי שואה )שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים(, 
התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ג( לחוק הטבות לניצולי שואה )שיעורי שכר טרחת עורך  
דין מרביים(, התשס"ח-12008 )להלן - הצו(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013, לעומת המדד שפורסם בחודש    1
הוא  לצו  1)א(  סעיף  נוסח   ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום   ,2012 נובמבר 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

")א( שכר הטרחה המרבי שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בבקשה 
לפי סעיף 2 לחוק הוא כמפורט להלן:

)1( בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור 
בסעיף 3 לחוק, של אדם -

949)א( המקבל תגמול חד–פעמי לניצולי מחנות וגטאות

4,743)ב( שאינו מקבל תגמול חד–פעמי לניצולי מחנות וגטאות

)2(  בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור 
בסעיף 4 לחוק

473

)3( בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור 
בסעיף 5 לחוק שלא במסגרת טיפול בבקשה להטבה לפי סעיף 3 

או 4 לחוק

473

)4( בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור 
בסעיף 5א לחוק

"949

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-3824(  

שרת המשפטים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התשע"ד-2014

בהתאם לסעיף 15)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התש"ם-11980 
)להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
 ,)2014 באפריל   1( התשע"ד  בניסן  א'  מיום  לצו,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2013 פברואר 

כמפורט להלן:

 __________
1 ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ג, עמ' 871 

התאמת שיעור 
אגרות

__________
1 ק"ת התשס"ח, עמ' 1122; התשע"ג, עמ' 638 )646( 

שינוי סכומים
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"תוספת
)סעיף 15(

בשקלים חדשים

276)1( אגרה בעד רישום בפנקס השמאים
965)2( אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

276)3( אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס
)4( אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב,

        או בחינה מעשית
138

מחצית האגרה )5( כפל מסמך
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-1871(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

והבטיחות בדרכים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, 
התשע"ד-2014

והרכבתו(, רכב  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  7)ג(  לסעיף     בהתאם 
התשכ"ז-11967 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
 ,)2014 באפריל   1( התשע"ד  בניסן  א'  מיום  לצו,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2013 פברואר 

כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 7(

תהיה  רכב  של  מרכבים  או  רכב  ייצור  בעד  למפעל  רישיון  חידוש  או  רישיון    אגרת 
בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

)1( בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט
        אופנוע וקטנוע

186

186")2( בעד כל מרכב אוטובוס

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-1186-ת2(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

והבטיחות בדרכים   
 __________

1 ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ג, עמ' 871 

התאמת שיעור 
אגרות
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הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התשע"ד-2014

  בהתאם לסעיף 9)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר 
בהם(, התשמ"ג-11983 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  1  עקב 
התשע"ד בניסן  א'  מיום  לצו,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2013  פברואר 

)1 באפריל 2014(, כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף 9(

  בעד רישיון לייצר מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי(, רישיון 
סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 369 שקלים חדשים "

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-202-ת2(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

והבטיחות בדרכים  __________
1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090; התשנ"ו, עמ' 31; התשס"א, עמ' 6; התשע"ג, עמ' 872 

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התשע"ד-2014

לכלי  ומפעלים  )מוסכים  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  25)ב(  לסעיף    בהתאם 
רכב(, התש"ל-11970 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
פברואר 2013, יהיה נוסח סעיף 25)א( לצו, מיום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(, 

כמפורט להלן:

")א( בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

320)1( )א( רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד

186)ב( לכל מקצוע נוסף

בכתב,  או  פה  בעל  עיונית,  בחינה  תוצאות  על  )2( אישור 
או בחינה מעשית

234

46)3( כפל מסמך המפורט בסימן )2(

מחצית האגרה )4( כפל מסמך אחר
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-291-ה1(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

והבטיחות בדרכים   

התאמת שיעור 
אגרות

 __________
1 ק"ת התש"ל, עמ' 2186; התשס"ג, עמ' 77; התשע"ג, עמ' 872 

התאמת שיעור 
אגרות
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הודעת שירותי הובלה )אגרות(, התשע"ד-2014
 - )להלן  התשס"א-12001  הובלה,  שירותי  לתקנות  27)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2014 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  שיעור  עקב    1
 בחודש ינואר 2013, יהיה נוסח התוספת השישית לתקנות, מיום א' בניסן התשע"ד

)1 באפריל 2014(, כמפורט להלן:

"תוספת שישית
)תקנה 26(

אגרות
בשקלים חדשיםבעד -

179  רישיון מוביל

239  רישיון מיוחד לרכב )תקנה 5)ג((

379  היתר לנהג להוביל חומר מסוכן

479  הסמכת אחראי על בטיחות הובלה של חומר מסוכן

579  הסמכת אחראי על הניהול המקצועי

39"6  בעד כפל רישיון או כתב הסמכה

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-2840(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה     

והבטיחות בדרכים   
__________

1  ק"ת התשס"א, עמ' 446; התשע"ג, עמ' 802 

הודעת רישום ציוד הנדסי )אגרת רישום(, התשע"ד-2014
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ג( לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-11959 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד חודש ינואר 2014 לעומת מדד חודש ינואר 2013 ישתנו סכומי אגרת    1
לתקנות,  השנייה  שבתוספת  שנתית  בהודעה  פרטים  מסירת  בעד  והאגרה  הרישום 

מיום  א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(, כמפורט להלן:

ציוד הנדסי

 אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים 

 בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

659טרקטור זחלי ואופני מ–100 כ"ס ומעלה

659מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 60 כ"ס ויותר

659מפלס ממונע

 __________
1 ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשס"א, עמ' 997; התשע"ג, עמ' 873 

 שינוי סכומי
האגרה

שינוי סכומי 
האגרות
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ציוד הנדסי

 אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים 

 בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

659מגרדה ממונעת

659מוביל עפר

659עגורן צריח

659מיתקן לערבול אספלט

659מפזר שלמק

659מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי

455טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ"ס ועד בכלל

455מחפר/עגורן זחלי או אופני עד 59 כ"ס

455מכבש כבישים ממונע

455עגלת שפיכה דמפר

455מחפרון

455מדחס אוויר נייד

455קודח סלע

455קודח אדמה

455חופר תעלות

455מכונה לטאטוא

455מכונה ליציקת אבני שפה

455מתיז ביטומן ממונע

455מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

455מעמיס טלסקופי

455במה הידראולית

255מגרדה נגררת

255מכבש כבישים נגרר

255מערבל בטון

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
ג ר ב נ י ר ג ד  ו ד )חמ 3-312-ת2(  

רשם ציוד הנדסי   




