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קובץ התקנות
17 בדצמבר 75812015ה' בטבת התשע"ו

עמוד

270 תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות( )תיקון(, התשע"ו-2015                             

 אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( )הוראת שעה( )תיקון(,
271 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

271 תקנות ניירות ערך )דואר אלקטרוני מאובטח( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                                     

 תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )רישום עסקאות ורישום
272 פעולות ייעוץ( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                                              

273 צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התשע"ו-2015                                                                                      

273 צו מרשם האוכלוסין )הסמכת רשויות מקומיות לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין(, התשע"ו-2015                       

274 כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים( )תיקון(, התשע"ו-2015                                              

276 הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשע"ו-2015                                                                                         
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__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 10   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 429; התשע"ד, עמ' 1462   2
ק"ת התש"ס, עמ' 928   3

 תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(
)תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8)ב( ו–9 לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992 )להלן - החוק( ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 9)ד( לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:

המקומיות(,  ברשויות  כללית  )ארנונה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"ז-22007 )להלן - התקנות העיקריות( -

)1( אחרי ההגדרה "מועצה" יבוא:

""מערכת סולארית" - מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש  
שימוש  עושה  אינה  אשר  תרמו–סולארית,  או  פוטו–וולטאית  בטכנולוגיה 
אנרגיה  "מיתקן  להגדרה   )2( בפסקה  לקבוע  מעבר  פוסיליים  בדלקים 
מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, 

התש"ס-32000;";

)2( בהגדרה "נכסים אחרים", במקום "בתקנה 6)1( עד )12(" יבוא "בתקנה 6)1( עד )12ג(" 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )12( יבוא:   2

בשקלים חדשים למטר רבועסוג הנכס

")12א( מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס -

06 0)א( לכל מ"ר שמעל 2 0 דונם ועד 1 דונם         

03 0 )ב( לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם        

015 0 )ג( לכל מ"ר שמעל 2 דונם         

)12ב( מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס -

24 0 )א( בשטח של עד 10 דונם    

12 0 )ב( לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם     

06 0 )ג( לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם     

03 0 )ד( לכל מ"ר שמעל 750 דונם      

)12ג( קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית - 

24 0 )א( בשטח של עד 10 דונם             

12 0 )ב( לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם   

06 0 )ג( לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם          

03 0")ד( לכל מ"ר שמעל 750 דונם        

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )12( יבוא:   3

בשקלים חדשים למטר רבועסוג הנכס

")12א( מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס -

6 0 )א( לכל מ"ר שמעל 2 0 דונם ועד 1 דונם      

3 0 )ב( לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם       

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7



271 קובץ התקנות 7581, ה' בטבת התשע"ו, 2015 12 17 

בשקלים חדשים למטר רבועסוג הנכס

15 0)ג( לכל מ"ר שמעל 2 דונם        

)12ב( מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס -

4 2 )א( בשטח של עד 10 דונם          

2 1)ב( לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם    

6 0 )ג( לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

3 0 )ד( לכל מ"ר שמעל 750 דונם         

)12ג( קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית -

4 2 )א( בשטח של עד 10 דונם            

2 1)ב( לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם       

6 0 )ג( לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם           

3 0")ד( לכל מ"ר שמעל 750 דונם        

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2278-ת1(

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר הפנים                      

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר                       

        

אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(1, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(    1
)הוראת שעה(, התש"ס-22000, במקום "י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא 

"ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

ו' בכסלו התשע"ו )18 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1147(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )דואר אלקטרוני מאובטח( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44י)א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, 
ובהתאם לסעיף 129ב לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-21994, וסעיף 40ד לחוק 
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-31995, 

לפי הצעת הרשות באישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ט, עמ' 284   1
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"ט, עמ' 286   2
ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"ד, עמ' 130   3

__________
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46; התשמ"א, עמ' 157; התש"ן, עמ' 127; התש"ס, עמ' 231   1

ק"ת התש"ס, עמ' 406; התשס"ב, עמ' 300; התשע"ה, עמ' 554   2

תיקון סעיף 4
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 - )להלן  התשע"ג-42012  מאובטח(,  אלקטרוני  )דואר  ערך  ניירות  לתקנות  בפתיח    1
התקנות העיקריות(, במקום "40א" יבוא "40ד" 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -    2
בהגדרה "גוף מפוקח", אחרי פרט )6( יבוא:  )1(

")7( חברה המבקשת לקבל רישיון זירה;";

אחרי ההגדרה "מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח" יבוא:  )2(

""רישיון זירה" - כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק;"  

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן    3
ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(

)חמ 3-3773(

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25)ה( ו–42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-11995, לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור 

ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

במקום תקנה 8 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול    1
תיקי השקעות )רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ(, התשס"ח-22007, יבוא:

)א(    הפרוטוקול ייחתם ביד בעל הרישיון או יכלול פרטי זיהוי "מסירה ללקוח   8
של בעל הרישיון, ועותק ממנו יימסר ללקוח או יישלח למענו, 
לא יאוחר מתום עשרה ימים ממועד רישום הפרוטוקול, אלא 
אם כן ביקש הלקוח בכתב אחרת במסמך שאינו הפרוטוקול; 
הרישיון  בעל  ינקוט   - הקלטה  של  בדרך  הפרוטוקול  נערך 
שיחת  כי  לקוחותיו  לידיעת  להביא  כדי  סבירים  אמצעים 
הייעוץ מוקלטת, כי ההקלטה מצויה אצל בעל הרישיון וכי 

הלקוח יכול לקבל העתק ממנה לפי דרישה 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, חובת מסירת פרוטוקול  )ב( 
הייעוץ ללקוח לא תחול על ייעוץ שנתן מנהל תיקים ללקוח 

לגבי תיק שהוא מנהל, אלא אם כן ביקש זאת הלקוח "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן     2
ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(

)חמ 3-3468(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
שר האוצר  

החלפת תקנה 8

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשס"ה, עמ' 504   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 284   2

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 1

תחילה

__________
ק"ת התשע"ג, עמ' 230   4
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צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התשע"ו-2015
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו–180)ב( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 

מצווה לאמור:

 2016 המס  לשנת  לפקודה  175)א(  סעיף  פי  על  החודשיות  המקדמות  )א( שיעורי    1
יוגדלו כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:

)1( אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2011 - 13%;

)2( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2012  - 8%;

)3( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2013 - 5%;

)4( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2014 - 4% 

לשלמו  חייב  שנישום  המס  סכום  ב–2%  יוגדל  לפקודה  180)ב()1(  סעיף  )ב( לעניין 
המקדמות  שסכום  ובלבד   ,2015 המס  לשנת  שהגיש  דוח  בשל   2016 המס  בשנת 

החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א( 

2  צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2016  

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-350(  

שר האוצר   

 צו מרשם האוכלוסין )הסמכת רשויות מקומיות לבצע תפקידי
מרשם אוכלוסין(, התשע"ו-2015

מצווה  אני  התשכ"ה-11965,  האוכלוסין,  מרשם  לחוק   38 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאמור:

בצו זה, "העיריות" - העיריות שלהלן:   1
עיריית נתיבות;  )1(

עיריית ראש העין;  )2(

עיריית קריית אתא;  )3(

עיריית קריית גת;  )4(

העיריות מוסמכות לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין, כמפורט להלן:   2
להנפיק כדין תעודות אלה:  )1(

ספח לתעודת זהות; )א( 

תעודת לידה; )ב( 

תעודת פטירה; )ג( 

תמצית רישום; )ד( 

תעודת חיים; )ה( 

תמצית פרטים על נוסע  )ו( 

הגדלת שיעורי 
המקדמות לשנת 

המס 2016

תחולה

הגדרה

תפקידים שיבצעו 
רשויות מקומיות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ז, עמ' 52   1

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   1
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לרשום במרשם האוכלוסין פרטים אלה:  )2(

שינוי מען; )א( 

שם פרטי ליילוד; )ב( 

כתובת למשלוח דואר; )ג( 

כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין  )ד( 

במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  שבטיפול  אחרים  בנושאים  בקשות  לקבל   )3(
הפנים ולהעבירן לשם טיפול ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה 

הפנים  במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  מנהל  באישור  רשאים  העיריות  ראשי    3
להסמיך בכתב עובד עירייה שלהם לבצע תפקידים כאמור בסעיף 1 

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-482-ת4(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר הפנים  

כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

)מינויים(,  המדינה  שירות  לחוק  ו–48   28  ,25  ,20 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשי"ט-11959, קובעת ועדת השירות כללים אלה:

בסעיף 1)1( לכללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים(, התשכ"א-21961    1
)להלן - הכללים העיקריים( בסופו יבוא: 

")ז( הפרטים הנדרשים בסעיף  7ג)ה(, אם הוחלט על ביצועו של מיון מקדים" 

אחרי סעיף 7א לכללים העיקריים יבוא:     2

7ב  נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו רשאי לפרסם "מכרז עתודה
דומות  או  זהות  משרות  כמה  איוש  לצורך  אחד  מכרז 
שהתפנו או שצפויות להתפנות במשרד ממשלתי אחד או 
כללים  הוראות  עליו  ויחולו  ממשלתיים,  משרדים  בכמה 

אלה בשינויים המחויבים  

רשאי מיון מקדים מטעמו  שהוסמך  מי  או  המדינה  שירות  7ג  )א( נציב 
ביצוע  לפני  למשרה,  בקשות  של  מקדים  מיון  על  להורות 
מבחנים לפי כללים אלה, במשרות שבהן  קיימת תחלופה 
ניכרת של עובדים או במכרז שבו צפוי להיות מספר רב של 

בקשות למשרה  

שירות  נציב  יקבע  המקדים  המיון  ביצוע  לצורך  )ב( 
שרים  עם  בהתייעצות  מטעמו,  שהוסמך  מי  או  המדינה 
על  נוסף  לכך,  הסמיכו  שהם  מי  עם  או  בדבר  הנוגעים 
ענייניות,  מידה  אמות  המשרה,  למילוי  הסף  דרישות 
יתרון  להעניק  כדי  בהן  שיש  ושוויוניות,  למשרה  נוגעות 
בבחינת התאמת המועמדים למשרה; אמות המידה, כולן 

או חלקן, הן כמפורט להלן:  

הסמכת מבצע 
התפקיד

תיקון סעיף 1

 הוספת סעיפים
7ב ו–7ג

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 86   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1588   2
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דרישות השכלה;  )1(

ניסיון תעסוקתי ומקצועי;  )2(

תחומי מומחיות;  )3(

)4(  כישורים מיוחדים;

כמשמעם  דעת  חוות  לרבות  אישיים  נתונים   )5(
בסעיף 35א;

דרישות מיוחדות אחרות   )6(

נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו יקבע את  )ג( 
המשקל היחסי ואת הציון המרבי לכל אחת מאמות המידה 
האמורות בסעיף קטן )ב( )להלן - אמות המידה(, שלפיהם 
ינוקדו המועמדויות; הניקוד ייקבע, בין השאר, לפי נתונים 
ביצוע  באמצעות  למשרה,  המועמדות  הגשת  בטופס 
על  בהסתמך  שאלונים,  מילוי  המשרה,  למבקשי  מבדקים 
העניין,  לפי  שנדרשו  נוספים  מסמכים  ועל  החיים  קורות 

וכפי שיקבע נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו 

נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו יקבע ציון  )ד( 
סף או כמות סף של בקשות למשרה שיעברו לשלב ביצוע 
שיעברו  למשרה  הבקשות  אלה;  כללים  לפי  המבחנים 
לשלב ביצוע המבחנים כאמור הן בקשות למשרה שקיבלו 
את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים במסגרת כמות הסף 
שנקבעה או בקשות למשרה שנוקדו בציון גבוה מציון הסף 

שנקבע   

במסגרת פרסום המכרז יפורטו אמות המידה, המשקל  )ה( 
היחסי, ציון הסף או כמות הסף שנקבעו כאמור בסעיפים 
מי  או  המדינה  שירות  נציב  אם  זולת  )ד(,  עד  )ב(  קטנים 
בכתב  מנומקת  בהחלטה  אחרת,  קבע  מטעמו  שהוסמך 

ובמקרים חריגים   

או  הסף  כמות  את  לשנות  רשאי  המדינה  שירות  נציב  )ו( 
את ציון הסף שפורסמו כקבוע בסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(,  אם 

הדבר דרוש בנסיבות העניין בהחלטה מנומקת בכתב "  

תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם    3
ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(

חמ 3-494(

ן י י ד ה  ש מ  
יושב ראש ועדת השירות  

תחילה



קובץ התקנות 7581, ה' בטבת התשע"ו, 2015 12 17  276
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשע"ו-2015
התשמ"ד-11984 )אגרות(,  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  לתקנות  10)ג(  לתקנה     בהתאם 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

אלה סכומי האגרות שבתוקף מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(:   1

הסכום בשקלים חדשיםהאגרה

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

19,612ׁׁ)א( בביטוח חיים )תקנה 2)1( לתקנות(

7,726)ב( בכל ענף אחר )תקנה 2)2( לתקנות(

891)2( )א( אגרת רישיון לסוכן יחיד )תקנה 3)א( לתקנות(

1,783)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 -

12,540)א( בביטוח חיים )תקנה 4)א()1( לתקנות(

4,695)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(

4,101

891)5( )א( אגרה שנתית של סוכן יחיד )תקנה 5)א( לתקנות(

1,783)ב( אגרה שנתית של סוכן תאגיד )תקנה 5)ב( לתקנות(

)6( אגרה לבחינות סוכן יחיד, לכל מקצוע -

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

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

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

כ"ו בכסלו התשע"ו )8 במאי 2015(
ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד )חמ 3-838-ת2(  

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון   

עדכון אגרות

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 1029; התשע"ד, עמ' 320   1




