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תקנות הכניסה לישראל  )תיקון(, התשע"ט-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14)א()4( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985 , ובאישור ועדת הפנים והגנת 

הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

במקום תקנה 24 לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-31974 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
יבוא:

בכפוף לאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה, בעד הגשת "אגרות )א(   .24
א'  בחלק  המפורטים  מהשירותים  שירות  לקבלת  בקשה 
לתוספת הראשונה, תשולם אגרה בסכום הנקוב בשקלים 

חדשים לצד השירות המבוקש.

בסכום  האגרה  תשולם  לארץ  בחוץ  ישראל  בנציגויות  )ב( 
שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג 
שהיה קיים ב–1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק 
ישראל, או  במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן 
השירות ב–1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק 
בגבולות  יעוגל  מקומי  במטבע  סכום  מדינה;  באותה  המרכזי 

שוויו של המטבע המקומי השלם הקרוב."

במקום תקנה 24א לתקנות העיקריות יבוא:  .2

הראשונה "הצמדה למדד לתוספת  א'  בחלק  הנקובים  האגרה  סכומי  )א(  24א. 
ישתנו ב–1 בינואר של כל שנה )להלן - יום השינוי(, לפי 
היסודי;  המדד  לעומת  החדש  המדד  של  השינוי  שיעור 

לעניין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם 
ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם 
ליום השינוי הקודם.

על  ייעשה  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  הסכומים  שינוי  )ב( 
בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו 

כאמור בתקנת משנה )ג(.

סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )א( יעוגל לצורך  )ג( 
התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים 
חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים 

כאמור, יעוגל כלפי מעלה.

ראש רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים יפרסם  )ד( 
הראשונה  בתוספת  א'  חלק  נוסח  את  ברשומות  בהודעה 
כפי שהשתנה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות 

תקנה זו."

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התש"ע, עמ' 497.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ח, עמ' 265.  3

החלפת סעיף 24

החלפת תקנה 24א
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בחלק א' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בטבלה -  .3
בכותרת טור א', המילים "טור א'" - יימחקו;  )1(

טור ב' - יימחק;  )2(

בפרט 9, בטור שכותרתו "השירות המבוקש", אחרי "מכל הסוגים" יבוא "למעט   )3(
כאמור בפרט 15)2(".

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-600-ת1(

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

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )אגרות ותשלומים בעד שירותים(
)תיקון(, התשע"ט-2018

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  ו–128  123)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 123)א( לחוק, ולפי סעיף 39ב 
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

שירותים(,  בעד  ותשלומים  )אגרות  והצלה  לכבאות  הארצית  הרשות  בתקנות   .1
התשע"ז-32017 )להלן - התקנות העיקריות(, בסעיף 7, אחרי פסקה )3( יבוא:

")4( חוות דעת וביקורת במקרקעין לגבי אירוע חד–פעמי לציון יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מערכות 
ישראל, התשכ"ג-41963, או לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כמשמעותו בחוק יום 

הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-51959;

המשמשים  ממנו  חלקים  למעט  למגורים,  המשמש  בנכס  במקרקעין  )5( ביקורת 
למטרה שאינה מגורים בלבד, אם בוצעה לאחר אכלוס הנכס כדין."

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום פרט )3( יבוא:   .2
או  חד–פעמי  אירוע  לגבי  במקרקעין  וביקורת  אש  בטיחות  מפקח  דעת  ")3( חוות 
אירוע הנערך לתקופה מוגבלת שמשתתפים, או צפויים להשתתף בו 500 איש או יותר, 
המתקיים במקום שאינו בעל אישור כבאות, או שהאירוע אינו לפי ייעוד המקום או 

השימוש שאושר בו, לפי מספר האנשים הצפויים להשתתף באירוע -

830)א( מעל 500 איש ועד 1,500 איש

1,750)ב( מעל 1,500 איש ועד 3,000 איש

3,000)ג( מעל 3,000 איש ועד 5,000 איש

5,000)ד( מעל 5,000 איש ועד 10,000 איש

7,000".)ה( מעל 10,000 איש

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ח, עמ' 500.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ק"ת התשע"ז, עמ' 454.  3

ס"ח התשכ"ג, עמ' 72; התשע"ב, עמ' 178.  4
ס"ח התשי"ט, עמ' 112; התשנ"ז, עמ' 88.  5

תיקון סעיף 7
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בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, לפני ההגדרה "תקן" יבוא:  .3
""שירות" - לעניין פרטים )1( ו–)2(, למעט אם לא בוצעה פעולה של רשות הכבאות 

במקום;".

ד' בטבת התשע"ט )12 בדצמבר 2018(
)חמ 3-735(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2018

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  ו–)ו(  123)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקציב,  יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  ובאישורו  האוצר  שר  בהסכמת  התשע"ב-12012, 
התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות( )הוראת   .1
שעה(, התשע"ה-32015 )להלן - התקנות העיקריות(, בשם התקנות, המילים ")הוראת 

שעה(" - יימחקו. 

תקנה 3 לתקנות העיקריות - בטלה.  .2
תקנה 10 לתקנות העיקריות - בטלה.  .3

תקנה 2 לתקנות אלה תחול לגבי פעולות הרשות באירועים שהתרחשו ביום ג' בטבת   .4
התשע"ז )1 בינואר 2017( או לאחריו. 

ד' בטבת התשע"ט )12 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4962(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 
התשע"ט-2018

בהתאם לתקנה 2)ד( לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 
התשנ"ה-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא מיום   .1
כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 4,250 שקלים חדשים. 

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-926-ת4(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

תיקון התוספת 
השלישית

שינוי שם התקנות

ביטול תקנה 3

ביטול תקנה 10

תחולה

ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ח, עמ' 500.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 1190; התשע"ח, עמ' 186.  3

עדכון הסכום 
הקבוע של האגרה 

ק"ת התשנ"ה, עמ' 702; התשע"ח, עמ' 2488.  1

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001332, התקבל ב - 31/12/2018




