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תקנות מס הכנסה )הפחתה של סכום העיצום הכספי בשל אי–זיהוי או 
דיווח לצורך יישום הסכם פטקא(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195טו לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת שרת 
המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אם  שלהלן,  בשיעורים  הכספי,  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  רשאי  המנהל   .1
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

המפר לא הפר הוראה מהוראות סימן ז' לפקודה בחמש השנים שקדמו להפרה  )א( 
- 30%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה - 10%;

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל - 50%; )ב( 

למפר מערכת נהלים שנועדה לאתר את ההפרה ולמנוע אותה והוא נקט פעולות  )ג( 
למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק להנחת דעתו של המנהל - 50%;

ההפרה היא קלה, בנסיבות ביצועה; לעניין זה, יתחשב  המנהל, בין השאר, בהיקף  )ד( 
ההפרה, ברווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, בהפסד שהיה עשוי להימנע אלמלא 

ההפרה או בנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה - 50%; 

חשבונות  של  מסוימת  קבוצה  לגבי  הנדרשות  הבדיקות  כל  את  ערך  לא  המפר  )ה( 
המנוהלים אצלו, או שלא סיווג חשבונות כנדרש או שלא העביר למנהל מידע כנדרש 
בשל  נגרמה  ההפרה  כי  המנהל  של  דעתו  להנחת  הוכח  אך  כאמור,  חשבונות  לגבי 

ליקוי טכני - 50%.

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנה 1, רשאי המנהל להפחית למפר מסכום   .2
העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור 

ההפחתה לא יעלה על 85% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

על אף הוראות תקנה 2, לעניין הפרת הוראת תקנה 6)ו( לתקנות מס הכנסה )יישום   .3
הסכם פטקא(, התשע"ו-22016, יכול שיעור ההפחתה המצטבר לעלות על 85% מסכום 
העיצום הכספי הקבוע בשל הפרת דיווח על חשבונות שאינם בני דיווח ובלבד שסכום 

העיצום הכספי לאחר ההפחתה כאמור לא יפחת מ–500 שקלים חדשים.

כ"א בשבט התשע"ח )6 בפברואר 2018(
)חמ 3-5579(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי מכוח סעיפים 22)א( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-12005, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 19 לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד-21964 -   .1

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי

 הפחתה בשל
כמה נסיבות

הפחתת העיצום 
הכספי למוסד 

פיננסי שאין לו 
חשבונות בני דיווח

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

ק"ת התשע"ו, עמ' 1746.  2

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ו, עמ' 885.  1

ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302; התשס"ה, עמ' 162.  2

תיקון תקנה 19
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בתקנת משנה )א(, בפסקה )1( -   )1(

בפסקת משנה )א()1(, המילים "אצל אותו מבטח" - יימחקו; )א( 

יבוא  מטרה"  ולאותה  גמל  קופת  "באותה  במקום  )א()2(,  משנה  בפסקת  )ב( 
"לאותה מטרה";

בפסקת משנה )א()3(, המילים "אצל אותו מבטח" - יימחקו; )ג( 

בפסקת משנה )א()4(, המילים "אצל אותו מבטח" - יימחקו; )ד( 

בתקנת משנה )ב( -  )2(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "למעט במקרים שמפורטים בפסקת משנה )4("; )א( 

בפסקה )4( -  )ב( 

בפסקת משנה )א(, במקום "בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח"   )1(
יבוא "בקופת גמל שיבחר המבוטח לאותה מטרה";

יבוא  מטרה"  ולאותה  גמל  קופת  "באותה  במקום  )ב(,  משנה  בפסקת   )2(
"בקופת גמל שיבחר המבוטח לאותה מטרה";

בפסקת משנה )ג(, במקום "בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח"   )3(
יבוא "בקופת גמל שיבחר המבוטח לאותה מטרה";

בפסקת משנה )ד(, במקום "בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח"   )4(
יבוא "בקופת גמל שיבחר המבוטח לאותה מטרה".

ט' בשבט התשע"ח )25 בינואר 2018(
)חמ 3-129-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר   

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי 
לחברי קופת חולים( )תיקון(, התשע"ח-2018

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–38   36 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, ואחרי התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת   .1
חולים(, התשע"ו-22015 )להלן - ההוראות העיקריות(, בסעיף 1 -

בהגדרה "מבוטח זכאי" -   )1(

בפסקה )2(, במקום "60" יבוא "55"; )א( 

במקום פסקה )4( יבוא: )ב( 

אחרונה  מזכה  פוליסה  לפי  זכויותיו  מלוא  את  מימש  לא  ")4( המבוטח 
שבה היה מבוטח";

בהגדרה "פוליסה מזכה אחרונה", במקום "כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011("   )2(
יבוא "ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017(".

תיקון סעיף 1

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 494; התשע"ז, עמ' 1316.  2
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בסעיף 3)ב( להוראות העיקריות, במקום פסקה )1( יבוא:   .2
")1( מבוטח זכאי, זכאי להצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח של קופת החולים שבה 
הוא רשום, בלא בחינה של מצב רפואי קודם, וזאת לא יאוחר מיום י"ט באב התשע"ח 
)31 ביולי 2018(, בתנאי שהיה מבוטח בפוליסה מזכה אחרונה שתקופת הביטוח שלה 
הסתיימה אחרי יום ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017( או בתוך 120 ימים מהמועד 
שהפסיקה זכאותו לתגמולי ביטוח מכוחה של פוליסה מזכה אחרונה שבה היה מבוטח 
או בתוך 120 ימים ממועד תום תקופת הביטוח בפוליסה מזכה אחרונה שהיה מבוטח 
בה, לפי המאוחר מביניהם; הצטרף מבוטח זכאי לביטוח כאמור, יהיה זכאי לתגמולי 
ביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, בניכוי תקופות שבהן היה זכאי לקבל 

תגמולי ביטוח מכוחה של פוליסה מזכה אחרונה."

בסעיף 12)ג( להוראות העיקריות, במקום "90" יבוא "180".  .3
סעיפים 1, 3 ו–12 להוראות העיקריות, כתיקונן בסעיפים 1, 2 ו–3 להוראות אלה, יחולו   .4
על חוזים לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים שייכרתו או יחודשו מיום פרסומן של 
יום  לפני  שנכרתו  חולים  קופת  לחברי  סיעודי  לביטוח  חוזים  על  וכן  אלה  הוראות 

פרסומן של הוראות אלה  אם נקבע בהם כי ההוראות העיקריות יחולו עליהם.

כ"א בשבט התשע"ח )6 בפברואר 2018(
)חמ 3-5161(

ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד  

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  

הודעת שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ח-2018

שירותים(,  )אגרות  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  8)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2016, נוסח התוספת לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הוא כלהלן:

"תוספת 
)תקנות 2 ו–8(

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1. רישום נישואין וסידורם

708)א( רישום נישואין וסידורם

274)ב( אימות הסכם נישואין    

2. שירותים ותעודות שונות

176)א( פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(  

152)ב( תעודת רווקות  

66 )ג( העתק תעודת נישואין

131)ד( אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית   

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 12

תחילה

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 48.  1
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

131)ה( העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ד(

)ו( כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי 
משנה )ב( עד )ד(

19

3. תעודות הכשר שנתיות )לשנת תקציב(  

)א( בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל 

שכושר הקליטה בו -  

523עד 20 איש 

752 21 עד 50 איש   

1,372 51 איש ומעלה  

)ב( בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים  

3,299 עד 70 חדרים

6,227 71  עד 130 חדרים  

8,795 131 עד 250 חדרים  

12,440 251 חדרים ומעלה   

2,294)ג( אכסניות נוער ובתי ספר שדה    

)ד( אולמות אירועים

כושר קליטה -

2,776 עד 450 איש  

4,169 451 עד 1,000 איש  

4,861   1,001 איש ומעלה   

)ה( מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות )כולל מאפיות, מגדניות 
ומפעלים להכנת אוכל מוכן )קייטרינג((     

מעסיקים - 

1,385 עד 10 עובדים  

2,776 11  עד 20 עובדים    

4,926 21 עד 30 עובדים   

318,795 עובדים ומעלה    

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע )ואשר אינו נכלל  )ו( 
בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

2,294

מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע )מטבח קצה(  )ז( 
)ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

1,372

)ח( מפעלים לייצור טליתות ושופרות 
מעסיקים  -

1,385 עד 10 עובדים   

112,776 עד 20 עובדים   
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

4,926 21 עד 30 עובדים   

318,795 עובדים ומעלה   

)ט( חנויות לתשמישי קדושה )ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות(
מעסיקים -

506 עד 2 עובדים    

1,062 3 עובדים ומעלה  

)י( יקבים
מעסיקים -

1,385 עד 5 עובדים  

4,926 6 עד 10 עובדים 

119,160 עובדים ומעלה     

)יא( חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים   

1,385חנות או מחסן שאינם סיטונאיים   

4,926 חנות סיטונית או מחסן סיטוני  

)יב( משחטות   
משחטות ששטחן -

3,462 עד 500 מ"ר

6,533 501 עד 1,000 מ"ר        

1,0019,519 מ"ר ומעלה  

)יג( מרכולים
מרכולים ששטחם -

1,829 עד 250 מ"ר    

2513,462 עד 500 מ"ר  

5016,533 עד 1,000 מ"ר   

1,0019,497 מ"ר ומעלה   

)יד( מטעים וכרמים )ערלה, כלאיים, נטע רבעי(
שטח - 

274עד 20 דונמים   

824למעלה מ–20 דונמים עד 50 דונמים   

1,214 למעלה מ–50 דונמים עד 100 דונמים  

1,619למעלה מ–100 דונמים   

)טו( בתי אריזה לפירות  
מעסיקים -

1,463עד 10 עובדים  

112,744 עד 30 עובדים  

314,573 עובדים ומעלה   
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

)אם  אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית  )טז( 
לא הונפקה תעודת הכשר(  

176

4. תעודות הכשר לפסח

)א( תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים 
בפרט 3 )למעט פרטי משנה )ח(, )ט(, )יד( ו–)טו( שבו(  

233

)ב( רפתות ודירים

1,738משק שיתופי  

176משק משפחתי  

)ג( מרכזי מזון ומכוני תערובת

1,738עד 3,000 טונות לחודש

3,0014,547 עד 8,000 טונות לחודש  

8,0019,062 טונות ומעלה לחודש   

5. שימוש במקוואות

)א( נשים

15טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת

30טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה  

51טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 

51  טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים  

פטורכלות בשנה הראשונה לנישואיהן   

)ב( גברים

10טבילת שחרית בימי חול  

20טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת

121מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים  

כרטיס הכולל כמה אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש 
)כרטיס פעימות( 

10% הנחה

)ג( טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה 

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות הרגילות 
של מקווה הנשים או מקווה הגברים -

51לכל טובל/ת

לא יותר מ–253לכל המשפחה  

6. בתי הלוויות

)א( השימוש בבתי ההלוויות - בחדר הטהרה, באולם ההספדים 
או בשניהם  

304לכל נפטר     
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

)ב( אחסון בקירור

253עד 24 שעות ראשונות  

253כל 24 שעות נוספות או חלק מהן  

7.    משגיח
37".       שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה      

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(

)חמ 3-5312(

ס ו ל פ ד  ד ו ע  
המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת  




