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הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 23)ו( לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-11976 )להלן - תקנות 
מס ערך מוסף(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, הסכום הנקוב בתקנה 23)ג( לתקנות מס ערך מוסף, מיום ד' בטבת   .1
התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא 18,311 שקלים חדשים.

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-518-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

הודעת מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( )תיאום סכום(, התש"ף-2020

פנקסי  )ניהול  מוסף  ערך  מס  לתקנות   7 שבתקנה  להוראות  9א)ג(  לסעיף  בהתאם 
חשבונות(, התשל"ו-11976 )להלן - ההוראות(, אני מודיע לאמור:

,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום  הוא  להוראות  9א)ג()1(  בסעיף  הסכום   .1 
263 שקלים חדשים.

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-26-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ק"ת התשל"ו, עמ' 1599; ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ט, עמ' 1892.  1

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, 
התש"ף-2020

בהתאם לתקנה 8)א( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת 
כספי חסוי(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

ד'  מיום  והוא  לתקנות,  4)א(  בתקנה  הנקוב  הסכום  עודכן  המדד  שיעור  שינוי  עקב   .1
בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 1,015,000 שקלים חדשים.

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-2821-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
ממלאת מקום המנהלת הכללית   

של משרד המשפטים  

ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשע"ט, עמ' 3596.  1

תיאום סכום

עדכון סכום

ק"ת התש"ס, עמ' 609; התשע"ו, עמ' 740; התשע"ט, עמ' 2236.  1

תיאום סכום
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הודעת הכניסה לישראל, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א)ד( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
בטבת  ד'  מיום  לתקנות,  הראשונה  שבתוספת  א'  חלק  נוסח  יהיה   ,2018 אוקטובר 

התש"ף )1 בינואר 2020(, כלהלן:

"חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט 
מסוג א/1

175

290. אשרה ורישיון לישיבת מעבר

3175. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1

4.  אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 
כשהמבקש אינו בעל דרכון של אחת המדינות 

המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'

90

590. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4

720 ובעת קבלת רישיון הקבע 6. אשרה ורישיון לישיבת קבע
85 שקלים חדשים נוספים לכל 

נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל 
אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2)א()4( 

לחוק, שתשולם בשני תשלומים:

2,860

1,630)1( במועד הגשת הבקשה

1,230)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

אין בהוראות פרט זה כדי  לגרוע מכל אגרה 
שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין 

המועדים האמורים.

790. אשרת חוזר

8. החלפת רישיון הישיבה -

720 ובעת קבלת רישיון הקבע )1( מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע
85 שקלים חדשים נוספים לכל 

נפש הכלולה ברישיון

90)2( מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4

175)3( כל החלפת רישיון אחרת

עדכון סכומי אגרה

ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ט, עמ' 1672 ועמ' 1835.  1
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האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט כאמור 
בפרט 15)2(

175 בעד כל תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת 
גבול והמבקש אינו בעל דרכון של אחת 

מהמדינות המפורטות בתקנה 3)2(, תוספת של

260

11. בוטל.

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל–10 נפשות 
ומעלה

90 בתוספת 25 שקלים חדשים 
לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן 
עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי 

מסוג א/1

175

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור 
שאבד, שנגנב או שהושחת

260

15. אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, ב/52, 
ב/53

הבקשה  הגשת  )1( במועד 
ורישיון  לאשרה  הראשונה 

כאמור - 710

)2( במועד הגשת בקשה להארכת 
אשרה ורישיון - 610"

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
ף ס ו י ר  ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-600-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
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