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תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מס' 2( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-11972, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

 ,)2 )מס'  רישיון(  )אגרות  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות   2 בתקנה   .1
התשל"ג-41973 )להלן  - התקנות העיקריות(, אחרי תקנה משנה )א( יבוא:  

בתקנת הקבועות  האגרות  מסכומי  מחצית  ישלם  פעיל  מילואים   ")א1( חייל 
משנה )א()1(, )2( ו–)5(; סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מטה; בתקנת משנה זו, "חייל 
מילואים פעיל"  - חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-52008, 
המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל 

ושפרטיו הועברו למשרד המשפטים באופן ממוחשב על ידי משרד הביטחון."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   .2
")ג( על אף האמור בתקנת משנה )ב(, חייל מילואים פעיל, כהגדרתו בתקנה 2)א1(, 
ישלם אגרה שנתית בשיעור של רבע מסכומי האגרות הקבועות בתקנה 2)א()1(, )2( 

ו–)5(; סכום האגרה יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב."

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .3
י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(

)חמ 3-1172-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות רואי חשבון )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–17 לחוק רואי חשבון, התשט"ו-11955, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 47 לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-41955, אחרי תקנה משנה )א( יבוא:    .1
בתקנת הקבועות  האגרות  מסכומי  מחצית  ישלם  פעיל  מילואים   ")א1( חייל 

משנה )א(; סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מטה; בתקנת משנה זו, "חייל מילואים 

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תחילה

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.
4 ק"ת התשל"ג, עמ' 1540.

5 ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

ס"ח התשט"ו, עמ' 26.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.
4 ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשע"ב, עמ' 411.

תיקון תקנה 47
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פעיל" - חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-52008, המחזיק 
בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל ושפרטיו 

הועברו למשרד המשפטים באופן ממוחשב על ידי משרד הביטחון."

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(

)חמ 3-665-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות שמאי מקרקעין )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו–43)א()5( ו–)6( לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-12001, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ב-32012, אחרי תקנה 1 יבוא:    .1

"אגרות לחייל 
מילואים פעיל

האגרות  מסכומי  מחצית  ישלם  פעיל  מילואים  1א. חייל 
הקבועות בתקנה 1; סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מטה; 
בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל"  - חייל מילואים כהגדרתו 
בחוק שירות המילואים, התשס"ח-42008, המחזיק בתעודת 
הגנה  צבא  בידי  לו  שניתנה  תקפה  פעיל  מילואים  משרת 
באופן  המשפטים  למשרד  הועברו  ושפרטיו  לישראל 

ממוחשב על ידי משרד הביטחון."

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(

)חמ 3-320-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תחילה

הוספת תקנה 1א

תחילה

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3  ק"ת התשע"ב, עמ' 1038.
4 ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

5 ס"ח התשס"ח, עמ' 502.
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תקנות מרשם האוכלוסין )תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות(
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 28א)2( ו–47  לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-11965, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מרשם האוכלוסין )תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות( )הוראת   .1
שעה(, התשע"ז-22016  )להלן  - התקנות העיקריות(, בשם התקנות, המילים ")הוראת 

שעה(" - יימחקו.

תקנה 4 לתקנות העיקריות  - בטלה.  .2
ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4351(

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

תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התשע"ח-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

2017"8,1005,200."11,700

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-309(  

שר האוצר   __________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 168.  1

ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשע"ז, עמ' 473.  2

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

2017"."81,220

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1511(  

שר האוצר   __________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשנ"ב, עמ' 177.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשע"ז, עמ' 473.  2

תיקון התוספת

תיקון התוספת

תיקון השם

ביטול תקנה 4

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התשע"ז, עמ' 436.  1

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 306.
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הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשע"ח-2017

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

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת המדד שהיה ידוע ביום ט"ו   .1
התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  לתקנות   )1(1 תקנה  נוסח   ,)2010 בינואר   1( התש"ע   בטבת 

)1 בינואר 2018(, הוא 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:

המנויים המקורות  מן  המס  בשנת  הכנסתו   )א( כל 
בסעיף 2)1(, )2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 80,510 שקלים 

חדשים;

)ב( הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2)1(, 
)2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 80,510 שקלים חדשים;

על  עולה  אינה  היחיד  של  החייבת  הכנסתו  כל  )ג( סך 
80,510 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם 

החייבת אינה עולה על 161,030 שקלים חדשים;".

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
ר ש א ה  ש מ )חמ 3-4084-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   

הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין–לאומי(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195טז)ג( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע 
לאמור:

המדד  לעומת   )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב   .1
שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, יתעדכנו סכומי העיצום הכספי 

שבסעיף 195י לפקודה, ולפיכך מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( -

)1(  במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ב( יבוא  "5,000 שקלים חדשים";

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ג( יבוא "50,000 שקלים חדשים";  )2(

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ד( יבוא "25,000 שקלים חדשים".  )3(

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5593(

ר ש א ה  ש מ  
מנהל רשות המסים בישראל   

עדכון סכומים

"פטור מהגשת 
דוח מקוון

ק"ת התש"ע, עמ' 1392; התשע"ז, עמ' 476.  1

סכומי העיצום 
הכספי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 954.  1



קובץ התקנות 7913, י"ג בטבת התשע"ח, 31.12.2017  660

הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195ה)ג( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב   .1
שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, יתעדכנו סכומי העיצום הכספי 

שבסעיף 195ב לפקודה, ולפיכך מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( -

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195ב)א( יבוא  "500 שקלים חדשים";  )1(

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195ב)ב( יבוא "5,040 שקלים חדשים".  )2(

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
)חמ 3-152-ת3(

ר ש א ה  ש מ  
מנהל רשות המסים בישראל   

הודעת כלי הירייה )אגרות רישיון(, התשע"ח-2017

התשס"ו-12005  רישיון(,  )אגרות  הירייה  כלי  לתקנות  5)ה(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי במדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2017 לעומת המדד לחודש נובמבר 2016,   .1
נוסח תקנת משנה 1)א( לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2017(, יהיה כדלהלן:

)א( בעד רישיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם מבקש "אגרת רישיון  .1
סוג  של  לצדו  להלן  כמפורט  אגרה  נתינתו,  לפני  הרישיון, 

הרישיון:

בשקלים חדשיםסוג הרישיון

לחוק(,  2)א(  )סעיף  ירייה  כלי  )1( לעשיית 
לשנה או חלק ממנה

2,810

)2( לייבוא )סעיף 2)ב( ו–)ג( לחוק( של - 

)א( כלי ירייה שאינו חלק או אבזר של 
משנה  בפסקת  מהמפורטים  ירייה  כלי 

)ב( ואינו תחמושת, לכל כלי

30

)ב( חלק או אבזר של כלי ירייה )כגון 
קנה, צינה, גוף או נוקר, של אקדח מסוג 
מסוים של יצרן פלוני(, לכל סוג של חלק 

או אבזר כאמור

30

תחמושת  של  סוג  לכל  )ג( תחמושת, 
לאקדח  פלוני  יצרן  של  כדורים  )כגון 
 9  - קליעיהם  שקוטר   ,"9 KURZ" מסוג 
 17  - תרמיליהם  אורך  מילימטרים, 
מילימטרים, משקלם - 92 גריין, ומבנה 

  )FULL METAL JACKET - הקליעים

30

סכומי העיצום 
הכספי

עדכון סכומים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 92.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 156; התשס"ט, עמ' 415; התשע"ז, עמ' 557.  1
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בשקלים חדשיםסוג הרישיון

כל  של  לחוק(  ו–)ג(  2)ב(  )סעיף  )3( לייצוא 
סוג  כלי,  לכל   ,)2( בפסקה  מהמפורטים  אחד 

חלק, תחמושת או אבזר כאמור, לפי העניין

מחצית האגרה 
שבפסקה )2(, לפי 

העניין

)4( לעשיית עסק בכלי ירייה )סעיף 3 לחוק(, 
לשנה או חלק ממנה

 2,810

הובלתו  או  ירייה  כלי  )5( )א( לנשיאת 
ירייה  כלי  להחזקת  או  לחוק(   4 )סעיף 
להחזקתו  או  לחוק(  ו–7ו   5 )סעיפים 
10א   ,10  ,9 )סעיפים  מיוחד  ברישיון 
ו–10ב לחוק(, או לנשיאה ולהחזקה של 
כלי ירייה על פי תעודת הרשאה )סעיף 
10ג)ג(( לכל כלי, לשנה או חלק ממנה  

60

מיוחד  ברישיון  ירייה  כלי  )ב( להחזקת 
ציבורי  גוף  ידי  על  לחוק(   10 )סעיף 
שפעילותו קליעה ספורטיבית בלא מטרות 

רווח, לכל כלי, לשנה או חלק ממנה

מחצית האגרה 
שבפסקת משנה )א(

)ג( להחזקת כלי ירייה ברישיון מיוחד 
)סעיף 10ג לחוק(, לכל כלי -

175)1( לשנה או חלק ממנה

)2( ליתרת תקופת תוקפו של 
רישיון אחר שהיה עליו

60

2,810 )6( להקמת מטווח קליעה )סעיף 7 לחוק( 

 7 )סעיף  קליעה  מטווח  )7( )א( לניהול 
לחוק(, לשנה או חלק ממנה 

560

7ג  )סעיף  קליעה  מטווח  )ב( למפקח  
לחוק(, לשנה או חלק ממנה 

60

60)8( בעד העתק רישיון 

עסק  לעשיית  ברישיון  תנאי  )9( הוספת 
כלי  נוסף  שלפיו  לחוק(   3 )סעיף  ירייה  בכלי 
החוק,  לפי  רישיון  עליו  היה  שלא  ירייה, 
ירייה  כלי  ייבוא  עקב  שלא  האמור  לרישיון 
לישראל )סעיף 2)ב( לחוק(, לכל כלי ולכל סוג 
חלק או אבזר, או סוג תחמושת שנוסף )כגון 

בדוגמאות שבפסקה )2()ב( ו–)ג(( 

30

עסק  לעשיית  ברישיון  תנאי  )10( הוספת 
כלי  נוסף  שלפיו  לחוק(,   3 )סעיף  ירייה  בכלי 

ירייה לרישיון האמור, ובלבד שיש עליו לפני
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בשקלים חדשיםסוג הרישיון

כלי  לכל  החוק,  לפי  רישיון  התנאי,  הוספת 
תחמושת  סוג  או  אבזר,  או  חלק  סוג  ולכל 
שנוסף )כגון  בדוגמאות שבפסקה )2()ב( ו–)ג((  

מחצית האגרה 
שבפסקה )9("

ז' בטבת התשע"ח )25 בדצמבר 2017(
)חמ 3-497-ת2(

ם ו א ב נ ז ו ר ר  ז ע י ל א  
ממלא מקום המנהל הכללי של  

המשרד לביטחון הפנים  

הודעת הרבנות הראשית לישראל )אגרות(, התשע"ח-2017

)אגרות(,  לישראל  הראשית  הרבנות  לתקנות  3)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2015, נוסח תקנה 1 לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הוא כלהלן:

)א( בעד בחינות שעורכת מועצת הרבנות הראשית לישראל "אגרות   .1
כמפורט להלן תשולם אגרה כנקוב לצדן: 

בחינה לדיינות - 523 שקלים חדשים;  )1(

בחינות לרבנות, למשגיחי כשרות ולשוחטים - 370   )2(
שקלים חדשים.

)ב( בעד הגשת ערעור על ציון בחינה תשולם אגרה כמפורט 
להלן:

בעד בחינה לדיינות - 166 שקלים חדשים;  )1(

בעד בחינות אחרות - 125 שקלים חדשים."  )2(

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5448(

ן דג ה  ש מ  
                                                                 המנהל הכללי של הרבנות הראשית לישראל

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, התשע"ח-2017

מתן  בעד  )אגרה  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
של  המדד  שינוי  עקב  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשס"ב-22001  מיוחד(,  רישיון 
חודש אוקטובר 2017 לעומת המדד של חודש אוקטובר 2016 בשיעור של 0.19%, יהיה סכום 
חדשים,  שקלים  ועשרים  מאות  שלוש  אלפים  ששת  לתקנות  2)א(  בתקנה  הנקוב  האגרה 

מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.

י' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2371-ת2(

ת י ר ט ש ן  ו ע ד ג  
מנהל אגף בכיר רישוי משרד התקשורת                                                                     

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ו, עמ' 1160; התשע"ז, עמ' 1052; התשע"ח, עמ' 262.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 3796.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 121; התשע"ז, עמ' 485.  2




