
רשומות

קובץ התקנות
1 בינואר 2017  7754 ג' בטבת התשע"ז 

עמוד

תקנות הכניסה לישראל )אגרות בבית הדין לעררים( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017                                       470

 צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע )תקופת מבחן(
)תיקון(, התשע"ז-2017                                                                                                                                   470

תקנות המועצה לענף הלול )אגרת שירותים( )תיקון(, התשע"ז-2017                                                                471

תקנות שירותי הדת היהודיים )מועצת בתי העלמין בתל רגב( )תיקון(, התשע"ז-2017                                   472

תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( )תיקון(, התשע"ז-2017                                                                            472

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה( )תיקון(, התשע"ז-2017                          473

צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(, התשע"ז-2017                                                               474

 צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה( )תיקון(,
 התשע"ז-2017                                                                                                                                               475

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התשע"ז-2017                                                      475

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשע"ז-2017                                                                                  475

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, התשע"ז-2017                                    476

קובץ התקנות 7754, ג' בטבת התשע"ז, 1.1.2017



קובץ התקנות 7754, ג' בטבת התשע"ז, 1.1.2017  470

תקנות הכניסה לישראל )אגרות בבית הדין לעררים( )הוראת שעה(, 
התשע"ז-2017

התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  13לד)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקציב,  יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור  הפנים,  שר  עם  בהתייעצות 
תקנות  מתקינה  אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  התשמ"ה-21985, 

אלה:

אחרי תקנה 3 לתקנות הכניסה לישראל )אגרות בבית הדין לעררים( )הוראת שעה(,   .1
התשע"ד-32014 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:

ז' "החזר אגרה פרק  לפי  בו  הדיון  תחילת  לפני  בערר  הטיפול  3א. הסתיים 
דין  בבית  והמינהל  הדין  )סדרי  לישראל  הכניסה  לתקנות 
לעררים(, התשע"ד-42014, רשאי בית הדין להורות על החזרת 
האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בתקנה 17 

לתקנות האגרות."

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום "עד ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" יבוא   .2
"עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(".

כ"ח בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4442(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
ובמאגר מידע )תקופת מבחן( )תיקון(, התשע"ז-2017

זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  לחוק   )5(41 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-12009 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם  ביומטריים במסמכי 
שרת המשפטים, בהסכמת שר האוצר, באישור ועדת השרים ליישומים ביומטריים, באישור 

ועדה של הכנסת כאמור בסעיף 41)4( לחוק ובאישור הכנסת, אני מצווה לאמור:

זיהוי ביומטריים במסמכי  זיהוי ביומטריים ונתוני  בסעיף 13)ב( לצו הכללת אמצעי   .1
התשע"ז בטבת  "ב'  במקום  התשע"א-22011,  מבחן(,  )תקופת  מידע  ובמאגר   זיהוי 

)31 בדצמבר 2016(" יבוא  "ב' באדר התשע"ז )28 בפברואר 2017(."

כ"ח בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4098(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

1    ס"ח התש"ע, עמ' 256 )עמ' 418(.

ק"ת התשע"א, עמ' 1287; התשע"ז, עמ' 251.  2

הוספת תקנה 3א

תיקון תקנה 5

1    ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ק"ת התשע"ד, עמ' 1162; התשע"ו, עמ' 1182.  3

ק"ת התשע"ד, עמ' 1152.  4

תיקון סעיף 13
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תקנות המועצה לענף הלול )אגרת שירותים( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   

 - )להלן  התשע"ד-32014  שירותים(,  )אגרת  הלול  לענף  המועצה  לתקנות   2 בתקנה   .1
התקנות העיקריות( -              

בפרט )3(, בטור א', במקום ")influenza Real time PCR(" יבוא "או נגיף הברונכיט   )1(
;")Influenza, IBV Real time PCR(

בפרט )7(, בטור א', בסופו יבוא "לבדיקה כללית או לבדיקה של כל סרוטיפ בנפרד";  )2(

בפרט )12(, בטור ב', במקום "158" יבוא "175";  )3(

פרט )26( - בטל;  )4(

בפרט )27(, בטור א', במקום "עד 5 דגימות" יבוא "עד 25 דגימות";  )5(

")MG( )ELISA MG( גליספטיקום  "מיקרופלסמה  במקום  א',  בטור   ,)35( בפרט   )6( 
  )ELISA MS  + סינוביה  מיקופלסמה  או   )MG( גליספטיקום  "מיקופלסמה  יבוא:   

;"ELISA MG( )MS(

בפרט )39(, בטור ב', במקום "658" יבוא "745";  )7(

אחרי פרט )39( יבוא:  )8(

טור א'
השירות

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

אמת  ")40( בזמן  פולימראז  של  שרשרת  תגובת  בדיקת 
 Avibacterium Real( מידבקת  נזלת  חיידקי  לגילוי 

)Time PCR

276

)41( Real( בדיקת תגובת שרשרת של פולימראז בזמן אמת
Time PCR( לזיהוי כל אחד מהחיידקים מיקופלסמה 
מיקופלסמה   ,)MM( מלאגרידיס   ,)Mycoplasma(

)MG( מיקופלסמה גליספטיקום ,)MS( סינוביה

260

אמת)42( בזמן  פולימראז  של  שרשרת  תגובת   בדיקת 
)Real time PCR(

."276

בתוספת לתקנות העיקריות -      .2
בפרט )1(, אגרה חודשית -      )1(

בפסקה )1(, במקום "46,391" יבוא "47,563";  )א( 

בפסקה )2(, במקום "30.67" יבוא "31.45";  )ב( 

בפסקה )3(, במקום "107.37" יבוא "110.10";  )ג( 

בפרט )2(, אגרה בעד שעות עבודה נוספות -     )2(

תיקון תקנה 2

תיקון התוספת

1    ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשס"ג, עמ' 455.

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  2
ק"ת התשע"ד, עמ' 599.  3
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בפסקה )1(, במקום "92.03" יבוא "94.35";  )א( 

בפסקה )2(, במקום "138.08" יבוא "141.55".  )ב( 

כ"ח בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4010(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות שירותי הדת היהודיים )מועצת בתי העלמין בתל רגב( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  לחוק  15)א()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"א-11971, ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו–7 לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, 

התשנ"ו-21996, אני מתקין תקנות אלה:

רגב(,  בתל  העלמין  בתי  )מועצת  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות   1 בתקנה   .1
יבוא  "חיפה"  אחרי  במועצה",  חברות  מקומיות  "רשויות  בהגדרה  התשנ"ח-31998, 

"טירת הכרמל".

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2873-ת1(

י א ל ו ז א ד  ו ד  
השר לשירותי דת  

תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( )תיקון(, התשע"ז-2017

מתקין  אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה  מס  לפקודת  48א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  

")א1( בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2)1( או )2( לפקודה של עובד זר חוקי שאינו 
עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה."

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2018 או לאחריה. 

על אף האמור בתקנות העיקריות, בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר חוקי שאינו   .3
עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, שהופקה בשנת המס 2017 תובא בחשבון חצי נקודת 
התקנות  לפי  בחשבון  שהובאו  הזיכוי  נקודות  על  נוסף  לפקודה   34 סעיף  לפי  זיכוי 

העיקריות. 

כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4951(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ק"ת התשע"ה, עמ' 14.  1

תיקון תקנה 1

1    ס"ח התשל"א, עמ' 130.

ס"ח התשנ"ו, עמ' 249.  2
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1352; התשע"ו, עמ' 347.  3

תיקון תקנה 3

תחילה ותחולה

הוראת שעה
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תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)14( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה: 

בתוספת לתקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(, התשל"ה-21975,   .1
בסופה יבוא:

שנת מס
 קופה רושמת

בשקלים חדשים
 מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

 מסופון
בשקלים חדשים

2016"8,1005,200"11,700

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-309(  

שר האוצר   __________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1
ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשע"ו, עמ' 516.  2

 צו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח( )תיקון(,
התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 131)א()3( לפקודת מס הכנסה1, אני מצווה לאמור: 

בתוספת לצו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח(, התשמ"ג-21983,   .1
בסופה יבוא:

סכום בשקלים חדשיםשנת המס

2016""78,070

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1511(  

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

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשע"ו, עמ' 516.  2

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

של  הכספים  ועדת  ובאישור  הכנסה1,  מס  לפקודת   164 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסת, אני מצווה לאמור:

כהכנסה(,  נכסים  או  שירותים  בעד  תשלומים  )קביעת  הכנסה  מס  לצו  א'  בתוספת   .1
התשל"ז-21977 )להלן - הצו העיקרי(, בסופה יבוא:

המחזור בשקלים חדשיםהשנה

2015"5,200,000

תיקון התוספת

תיקון התוספת

תיקון תוספת א'

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

ק"ת התשל"ז, עמ' 1384; התשע"ו, עמ' 745.  2
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בתוספת ב' לצו העיקרי, בסופה יבוא:  .2

המחזור בשקלים חדשיםהשנה

2015"1,030,000

בתוספת ג' לצו העיקרי, בסופה יבוא:   .3

המחזור בשקלים חדשיםהשנה

2015"3,200,000

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-468-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(, התשע"ז-2017

מצווה  אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  63)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאמור:

שותפות כהגדרתה בסעיף 63)ד( לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה  )א(   .1
בסעיף 1 לפקודה, ומתקיימים בה כל אלה - יראוה לעניין הפקודה כחברה:

עיסוקה, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין   )1(
והן בעקיפין, הן בארץ או מחוץ לארץ; לעניין זה, "נפט" - כל אחד מאלה:

כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הנפט, התשי"ב-21952; )א( 

טבע,  ממשאבי  רווחים  מיסוי  חוק  לתוספת   6 בסעיף  כמשמעותו  )ב( 
התשע"א-32011;

בשל  המס  לחישוב  )כללים  הכנסה  מס  בתקנות  כהגדרתה  שותפות  אינה   )2(
החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט(, התשמ"ט-41988.

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-5337(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תוספת ב'

תיקון תוספת ג'

סוגי שותפויות 
שיראו אותן לעניין 

הפקודה כחברה

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשנ"ב, עמ' 106.

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  2
ס"ח התשע"א, עמ' 806; התשע"ו, עמ' 219.  3

ק"ת התשמ"ט, עמ' 291; התשע"ד, עמ' 1040.  4
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צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר 
ביהלומים כהכנסה( )תיקון(, התשע"ז-2017

של  הכספים  ועדת  ובאישור  הכנסה1,  מס  לפקודת   164 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסת, אני מצווה לאמור:

מסחר  בעד  או  יהלומים  עיבוד  בעד  תשלומים  )קביעת  הכנסה  מס  לצו  בתוספת   .1
ביהלומים כהכנסה(, התשנ"ג-21992,  בסופה יבוא:

המחזור בשקלים חדשיםהשנה

2015""16,900,000

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-468-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התשע"ז-2017

לעניין ריבית  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  5א)ב(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
סעיף 3)י((, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2017 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא.2.56%.  .1
ט' בכסלו התשע"ז )9 בדצמבר 2016(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת4(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התשע"ו, עמ' 803.  1

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשע"ז-2017

ריבית(,  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  2)א()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2017 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.41%.  .1
כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת3(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1204; התשע"ב, עמ' 92; התשע"ו, עמ' 801.  1

תיקון התוספת

שיעור הריבית

שיעור הריבית

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

ק"ת התשנ"ג, עמ' 71; התשע"ו, עמ' 746.  2
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הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון(, 
התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  ידוע  שהיה  המדד  לעומת   2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
הוא   ,)2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום  לתקנות   )1(1 תקנה  נוסח   ,2010 ינואר 

כדלקמן: 

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה )1( או )2(, יהיה פטור מהגשת   .1
דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131)ב2()1( לפקודה:

)1( התקיימו בו כל אלה:

)א( כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 
שקלים   80,270 על  עולה  אינה  לפקודה  ו–)8(   )2(  ,)1(2

חדשים;

)ב( הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2)1(, 
)2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 80,270 שקלים חדשים;

על  עולה  אינה  היחיד  של  החייבת  הכנסתו  כל  )ג( סך 
80,270 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם 

החייבת אינה עולה על 160,550 שקלים חדשים;".

כ"ו בכסלו התשע"ז )26 בדצמבר 2016(
ר ש א ה  ש מ )חמ 3-4084-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   
__________

ק"ת התש"ע, עמ' 1392; התשע"ו, עמ' 468.  1

עדכון סכומים

"פטור מהגשת 
דוח מקוון




