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תקנות הנכים )הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14)ג( ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 
]נוסח משולב[, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

נכה(,  של  מתגמוליו  לנכות  שמותר  המקסימלי  )הסכום  הנכים  לתקנות   )4(1 בתקנה   .1
התשמ"א-21981 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום "10" יבוא "62.5".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -    .2
בתקנה משנה )א(, במקום "בתקנה 1" יבוא "בתקנה 1)1( עד )3(" והמילים ")להלן   )1(

-  יום העדכון(" - יימחקו;

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

עליית  לפי שיעור  חודש  בכל  ב–16  בתקנה 1)4( ישתנה  הקבוע  ")א1( הסכום 
המדד החדש לעומת המדד היסודי.";

בתקנת משנה )ב(, לפני ההגדרה "מדד" יבוא:  )3(

""יום העדכון" - כל אחד מהמועדים הקבועים בתקנת משנה )א( או )א1(, לפי 
העניין."

י"ט בכסלו התשע"ח )7 בדצמבר 2017(
)חמ 3-700-ת2(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תקנות הנכים )השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח 
סיעודי(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 ]נוסח 
משולב[, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות הנכים )השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח   .1
סיעודי(, התשס"ד-22004, המילים "או ביטוח סיעודי או שניהם" והמילים "או )4( או  

שניהם, לפי העניין" - יימחקו.

י"ט בכסלו התשע"ח )7 בדצמבר 2017(
)חמ 3-3381(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1232; התשס"ד, עמ' 740.

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

2  ק"ת התשס"ד, עמ' 740.

תיקון תקנה 2
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צו לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית )גמלאי הסגל האקדמי 
הבכיר באוניברסיטאות התקציביות(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–5 לחוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, 
התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני 

מצווה לאמור: 

בצו זה  -  .1
באחת  בכיר  אקדמי  סגל  של  ותיק  גמלאי   - התקציביות"  האוניברסיטאות  "גמלאי 
האוניברסיטאות התקציביות, והמועד הקובע לעניין זה הוא ב' בטבת התשע"ז 

)31 בדצמבר 2016(;

אוניברסיטת  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה   - התקציביות"  "האוניברסיטאות 
חיפה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל ואוניברסיטת תל אביב;

"הוראות מגבילות" - פסקה )1( להגדרה "הוראות מגבילות" בחוק;

המוסדות  בין  שנחתם  מיוחד  קיבוצי  הסכם   - באוניברסיטאות"  קיבוצי  "הסכם 
להשכלה גבוהה בישראל לבין ארגוני הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה 
גבוהה בישראל מיום  ה' בכסלו התשע"ז )4 בדצמבר 2016(, כפי שתוקן בהסכם 

הקיבוצי שנחתם בין הצדדים ביום ב' באב התשע"ז )25 ביולי 2017(. 

גמלאי    על  לחוק  4)ב(  בסעיף  המפורטים  בשינויים  יחולו  לחוק   2 סעיף  הוראות   .2
האוניברסיטאות התקציביות, והמועד לעניין ההגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 

2 האמור יהיה יום י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(. 

בסעיפים  כאמור  לקצבה  תוספות  ישולמו  התקציביות  האוניברסיטאות  לגמלאי   .3
ובהתאם  המגבילות  להוראות  בכפוף  באוניברסיטאות,  הקיבוצי  להסכם  ו–17   15
למועדים שנקבעו בהסכם הקיבוצי באוניברסיטאות, ובלבד שמתקיימים לגבי אותו 
גמלאי התנאים לתשלום התוספות האמורות לקצבה כפי שהוסכמו בהסכם הקיבוצי 

באוניברסיטאות, לרבות לעניין מועד הפרישה, כאמור בסעיף 5 לחוק.

כ"ז בחשוון התשע"ח )16 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5514(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  8)ב( ו–9 לחוק הסדרים 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   6 בתקנה   .1
שכותרתו  הטור  תחת   ,)12( בפסקה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ז-22007 

"בשקלים חדשים למטר רבוע", במקום "0.28" יבוא "0.1". 

הגדרות

תוספות לקצבה

ס"ח התשע"ב, עמ' 186.  1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 429; התשע"ו, עמ' 270.  2

תיקון תקנה 6
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תחילתה של תקנה זו ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(  .2
ח' בכסלו התשע"ח )26 בנובמבר 2017(

)חמ 3-2278-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תקנות הדיור המוגן )תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק של מנהל 
בית דיור מוגן(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13)א()2( ו–54 לחוק הדיור המוגן, התשע"ב-12012 )להלן  - 
החוק(, בהתייעצות עם השרה לשוויון חברתי, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת לפי סעיף 13)ב( לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

ניסיון והכשרה מקצועית הנדרשים ממנהל בית דיור מוגן הם כמפורט להלן:  .1
מוסדות  בניהול  קורס  לתפקיד,  כניסתו  מיום  שנים  שלוש  בתוך  עבר  הוא   )1(
הרווחה  העבודה  שבמשרד  ותיקים  לאזרחים  השירות  בידי  שהוכר  השלישי  לגיל 
והשירותים החברתיים )להלן - המשרד(; הקורס יכלול, בין השאר, סקירת החוקים, 
של  הפיקוח  מול  אל  המנהל  עבודת  הכרת  לתחום,  הנוגעים  והנהלים  התקנות 
המשרד, מיומנויות ניהול ותכנון, היבטים כלכליים, אסטרטגיות בשיווק, ניהול כוח 
אדם והיכרות עם עולם הזקנה לרבות בהיבטים רפואיים, פיזיולוגיים, חברתיים, רצף 

שירותים, וכיוצא בהם.

הוא בעל ניסיון בניהול של שלוש שנים לפחות.  )2(

בעל רישיון הפעלה ידאג לכך שמנהל בית הדיור המוגן יעבור השתלמויות והדרכות,   .2
בתחומים  לרבות  מוגן  דיור  בית  כמנהל  לתפקידו  הקשורות  לפחות,  לשנתיים  אחת 

המנויים בתקנה 1)1(.

לא ישמש מנהל בית דיור מוגן מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן  )א(   .3
תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי אחר שלו או תפקיד 

אחר שלו.

לו  לגרום  עלול  בטיפולו  המצוי  מסוים  שעניין  מוגן  דיור  בית  למנהל  התברר  )ב( 
בהקדם  כך  על  יודיע  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא 
האפשרי לבעל הרישיון וימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בעניין כאמור; 

הודעה כאמור תימסר גם לממונה.

על אף האמור בתקנה 1 לתקנות אלה -   .4
מי שניהל בית דיור מוגן ערב פרסומן של תקנות אלה, רשאי להמשיך ולשמש   )1(
השנים   15 במהלך  שעבר  ובלבד  אחר,  מוגן  דיור  בבית  לרבות  מוגן,  דיור  בית  מנהל 
שקדמו לפרסומן של התקנות או בתוך ארבע שנים מיום פרסומן, קורס בניהול מוסדות 

לגיל השלישי, כמשמעו בתקנה 1)1(;

מי שערב פרסומן של תקנות אלה עבד בבית דיור מוגן או במעון לזקנים  )להלן  -   )2(
מוסד( בתפקיד ניהולי במוסד או כממונה על תחום מסוים במוסד, במשך שלוש שנים 
לפחות, רשאי לנהל בית דיור מוגן גם אם אינו עומד בתנאים שבתקנה 1)2(, ובלבד 
מיום  שנים  שלוש  בתוך  או  התקנות  של  לפרסומן  שקדמו  השנים   7 במהלך  שעבר 

ס"ח התשע"ב, עמ' 426.  1

תחילה

ניסיון והכשרה 
מקצועית של מנהל 

בית דיור מוגן

השתלמויות 
תקופתיות

ניגוד עניינים

הוראות מעבר
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כניסתו לתפקיד מנהל בית דיור מוגן, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי, כמשמעו 
בתקנה 1)1(. 

ד' בכסלו התשע"ח )22 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5101(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  

צו מרשם האוכלוסין )הסמכת רשויות מקומיות לבצע תפקידי מרשם 
אוכלוסין(, התשע"ח-2017

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

בצו זה, "העיריות" - העיריות שלהלן:   .1
עיריית ביתר עילית;  )1(

עיריית רמת השרון;  )2(

עיריית שפרעם;  )3(

עיריית רהט;  )4(

עיריית נס ציונה;  )5(

עיריית טירה;  )6(

עיריית באקה אל גרביה;  )7(

עיריית שדרות;  )8(

עיריית קלנסואה;  )9(

)10(  עיריית שוהם;

עיריית יוקנעם;  )11(

עיריית דיר אל אסד.  )12(

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( 

לרשום במרשם האוכלוסין פרטים אלה:  )2(

שינוי מען; )א( 

שם פרטי ליילוד; )ב( 

כתובת למשלוח דואר;  )ג( 

כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין;   )ד( 

הגדרה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  1

תפקידים שיבצעו 
רשויות מקומיות
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במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  שבטיפול  אחרים  בנושאים  בקשות  לקבל   )3(
הפנים ולהעבירן לשם טיפול ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה.

ראשי העיריות רשאים, באישור מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים,  )א(   .3
להסמיך בכתב עובד עירייה שלהם לבצע תפקידים כאמור בסעיף 2.

עובד העירייה אשר הוסמך כאמור יהיה כפוף לנוהלי העבודה הנהוגים ברשות  )ב( 
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, כשינוים מזמן לזמן בהודעות רשות האוכלוסין 

וההגירה.

ג' בחשוון התשע"ח )23 באוקטובר 2017(
)חמ 3-482-ת4(

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

צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו–180)ב( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 
מצווה לאמור:

שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175)א( לפקודה לשנת המס 2018 יוגדלו  )א(   .1
כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן: 

אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2013 - 11%;  )1( 

אם השנה הקובעת היא שנת המס 2014 - 9%;  )2(

אם השנה הקובעת היא שנת המס 2015 - 7%;  )3(

אם השנה הקובעת היא שנת המס 2016 - 4%.  )4(

לעניין סעיף 180)ב()1( לפקודה יוגדל ב–2% סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת  )ב( 
המס 2018 בשל דוח שהגיש לשנת המס 2017, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא 

יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א(.

צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2018.   .2
י"ח בכסלו התשע"ח )6 בדצמבר 2017(

)חמ 3-350(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת חדרה )שינוי תחום העירייה( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

העירייה(,  תחום  )שינוי  חדרה  לאכרזת   1 בסעיף  כמפורט  חדרה,  עיריית  תחום   .1
התשכ"ד-21963, ישונה, ובמקום הפירוט יבוא:

הסמכת מבצע 
התפקיד

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ק"ת התשכ"ד, עמ' 96; התש"ע, עמ' 1366.  2

הגדלת שיעורי 
המקדמות לשנת 

המס 2018

תחולה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 130; ס"ח התשס"ז, עמ' 52.  1
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 ,10007  ,10006  ,10005  ,10004  ,10003  ,10002  ,10001  ,9060  ,7731  ,7730  ,7729 "גושים 
 ,10020  ,10019  ,10016  ,10015  ,10014  ,10013  ,10012  ,10011  ,10010  ,10009  ,10008
 ,10036  ,10035  ,10034  ,10033  ,10032  ,10031  ,10030  ,10027  ,10026  ,10025  ,10021
 ,10049  ,10048  ,10047  ,10046  ,10045  ,10044  ,10043  ,10042  ,10041  ,10038  ,10037
 ,10063  ,10062  ,10061  ,10060  ,10059  ,10058  ,10056  ,10054  ,10053  ,10051  ,10050
 ,10572  ,10571  ,10570  ,10410  ,10409  ,10408  ,10407  ,10405  ,10404  ,10403  ,10402
 ,10585  ,10584  ,10583  ,10582  ,10581  ,10580  ,10578  ,10577  ,10575  ,10574  ,10573

10649, 10651, 10652, 10654, 10671, 10672, 12729, 12794, 12795 - בשלמותם;

גוש 7722 - חלקות 17 עד 20, 23 עד 26, 29 עד 45, 47 עד 49, 52 עד 65, 67 עד 70, 72, 74 וחלק 
מחלקות 16, 21, 22, 27, 28, 46, 50, 51, 71, 73, 75 כמסומן במפה של תחום עיריית חדרה 
 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 וחתומה ביד שר הפנים ביום ו' בתשרי התשע"ח

ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   )2017 בספטמבר   26(
 - )להלן   חדרה  עיריית  ובמשרדי  חיפה  חיפה,  מחוז  על  על  הממונה  במשרד 

המפה(;

גוש 7723 - חלקות 9 עד 23, 25 עד 33, 36, 47 עד 49, 55, 57, 59 עד 61 וחלק מחלקות 6 
עד 8, 24, 34, 35, 40 עד 46, 50, 52 עד 54, 56, 58 כמסומן במפה;

גוש 7726 - פרט לחלק מחלקה 236 כמסומן במפה;

גוש 7727 - פרט לחלקה 174 וחלק מחלקה 247 כמסומן במפה;

גוש 7728 - חלקות 10 עד 15, 17 עד 33, 35 עד 42, 45, 49 עד 69, 71, 73 עד 76, 78, 87, 
88, 92 וחלק מחלקות 16, 46 עד 48, 77, 89 כמסומן במפה;

גוש 7889 - חלקות 55, 56, 61, 101 וחלק מחלקות 57 עד 60, 62, 63, 102 כמסומן במפה;

גוש 7890 - חלקות 115 עד 117 וחלק מחלקות 118 עד 120, 123 עד 125 כמסומן במפה;

גוש 10018 - חלקות 2, 15, 17, 19, 21 עד 23, 25, 27, 31 עד 34, 36, 38, 40 עד 42, 44 עד 
46 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 10022 - חלקות 2 עד 7, 10 עד 17 וחלק מחלקות 1, 8, 9 כמסומן במפה;

גוש 10023 - חלק מחלקות 16, 22, 34, 38, 41 כמסומן במפה;

גוש 10024 - חלק מחלקות 1, 15 כמסומן במפה;

גוש 10028 - חלקות 3 עד 5, 17 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10039 - חלק מחלקה 29 כמסומן במפה;

גוש 10040 - חלקות 2, 5, 7 עד 9, 11, 13 עד 21, 24, 38 עד 50, 52, 56, 58 עד 107, 109, 
110 וחלק מחלקות 25, 27, 29 עד 32 כמסומן במפה;

גוש 10120 - חלקות 10, 15, 17, 18, 20, 21 וחלק מחלקות 4, 5, 12, 22 כמסומן במפה;

גוש 10406 - חלקות 6 עד 8 וחלק מחלקות 4, 9 עד 11 כמסומן במפה;

גוש 10576 - חלקות 2 עד 6, 8 עד 15 וחלק מחלקות 1, 18 כמסומן במפה;

גוש 10643 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 10644 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10647 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;



קובץ התקנות 7898, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14.12.2017  336
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

גוש 10648 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10653 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

שטחים המצויים בים כמסומן במפה."

ו' בתשרי התשע"ח )26 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1926(

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

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשע"ח-2017
התשמ"ד-11984 )אגרות(,  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  לתקנות  10)ג(  לתקנה   בהתאם 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

אלה סכומי האגרות שבתוקף מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(:  .1

הסכום בשקלים חדשיםהאגרה

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

19,455ׁׁ)א( בביטוח חיים )תקנה 2)1( לתקנות(

7,664)ב( בכל ענף אחר )תקנה 2)2( לתקנות(

885)2( )א( אגרת רישיון לסוכן יחיד )תקנה 3)א( לתקנות(

1,769)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 -

12,439)א( בביטוח חיים )תקנה 4)א()1( לתקנות(

4,657)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(

4,067

885)5( )א( אגרה שנתית של סוכן יחיד )תקנה 5)א( לתקנות(

1,769)ב( אגרה שנתית של סוכן תאגיד )תקנה 5)ב( לתקנות(

)6( אגרה לבחינות סוכן יחיד, לכל מקצוע -

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

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

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

ט"ז בכסלו התשע"ח )4 בדצמבר 2017(
ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד )חמ 3-838-ת2(  

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון   

עדכון אגרות




