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תקנות המשכון )סדרי רישום ועיון( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק המשכון, התשכ"ז-11967, 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 15)ד( לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד-41994 -  .1
במקום ההגדרה "המדד החדש" יבוא:  )1(

""המדד החדש"  - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;";

בהגדרה "המדד היסודי", במקום "לאחרונה לפני" יבוא "בחודש אוקטובר שלפני".  )2(

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -  .2
אחרי פסקה )1( יבוא:  )1(

בשקלים חדשים

בפעולה הנעשה  )1()א(  בפסקה  כאמור   ")1א( רישום 
מקוונת, לתקופה של עד חמש שנים, לכל שנה     

;"32

בפסקה )3(  -   )2(

אחרי פסקת משנה )א( יבוא: )א( 

שינוי כאמור בפסקת משנה )א(  הנעשה  ")א1( 
בפעולה מקוונת

;"32

אחרי  פסקת משנה )ג( יבוא: )ב( 

בפסקה כאמור  משכון  תקופת  ")ד(  הארכת 
עד  שנה  לכל  מקוונת,  בפעולה  הנעשית  )ג()1( 

חמש שנים

."32

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .3
א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(

)חמ 3-812-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות העמותות )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 66)א()1( לחוק העמותות, התש"ם-21980 )להלן  - החוק(, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-31985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

תיקון תקנה 15

ס"ח התשכ"ז, עמ' 48.  1

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

3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

4 ס"ח התשנ"ד, עמ' 734; התשע"ד, עמ' 1180.

י"פ התשס"ד, עמ' 1870.  1

2  ס"ח התש"ם, עמ' 210.

3  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
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בתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח-41998 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 3 -   .1
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "הסכומים" יבוא "סכומי האגרה הקבועים";

)2( בתקנת משנה )ד( -

)א( בהגדרה "המדד החדש", במקום "לאחרונה לפני" יבוא "בחודש אוקטובר 
שלפני";

)ב( בהגדרה "המדד היסודי", במקום "לאחרונה לפני" יבוא "בחודש אוקטובר 
שלפני".

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"פטור מאגרה שנתית 
לעמותה שהפסיקה 

את פעילותה - 
הוראת שעה

)א( עמותה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח  3א. 
על פירוק מרצון לפי סעיף 47)ב( לחוק או שהוכיחה בהתאם 
לדרישות הרשם כי הפסיקה לפעול והרשם החליט למחוק 
שנתית  אגרה  מתשלום  פטורה  לחוק,   59 סעיף  לפי  אותה 
פעילותה  את  הפסיקה  שבו  המועד  שלאחר  השנים  לגבי 
לפי הדוחות הכספיים שהגישה לרשם, ובלבד שהמציאה 
הם  שבו  העמותה  של  הוועד  חברי  מאת  תצהיר  לרשם 
העמותה  בתצהיר,  שצוין  בתאריך  החל  כי  מצהירים 

הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

)ב( עמותה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי 
סעיף 59)ג( לחוק, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען 
אגרה  מתשלום  פטורה  פעילות,  המשך  לשם  ולא  דין  לפי 
שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה העמותה 
שלאחר  ובלבד  המחיקה,  ביטול  למועד  ועד  פעילותה  את 
על  דוח  לרשם  הגישה  כאמור,  חובותיה  את  שקיימה 
פירוק מרצון לפי סעיף  47)ב( לחוק או שהוכיחה בהתאם 
לדרישות הרשם כי הפסיקה לפעול והרשם החליט למחוק 

אותה לפי סעיף 59 לחוק. 

שנתיות  אגרות  לגבי  רק  יחול  זו  תקנה  לפי  )ג( הפטור 
שטרם שולמו."

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:   .3

מיום "תוקף שנים  חמש  של  לתקופה  בתוקפה  תעמוד  3א  תקנה  4א. 
)תיקון(,  )אגרות(  העמותות  תקנות  הוראות  לפי  תחילתה 

התשע"ח-52017."

במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:  .4
"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

בקשה לרישום  -  .1

בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף  )א( 
2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות  

750

תיקון תקנה 3

הוספת תקנה 3א

הוספת תקנה 4א

החלפת התוספת

ס"ח התשנ"ח, עמ' 974; התשע"ו, עמ' 626.  4

5  ק"ת התשע"ח, עמ' 322
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האגרה בשקלים חדשים

קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  בעד  )ב( 
כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום 

ברשומות    

750

אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום  -   .2

אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש  )א( 
מרס

סכום האגרה השנתית 
המופחתת הנקוב בפרט 

10 לתוספת לתקנות 
החברות )אגרות(, 

התשס"א-62001  )להלן - 
תקנות החברות אגרות(

מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  אם  )ב( 
ולפני סוף אותה שנה

סכום האגרה השנתית 
הנקוב בפרט 9 לתוספת 
לתקנות החברות אגרות

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה סכום האגרה השנתית )ג( 
הנקוב בפרט 9 לתוספת 

לתקנות החברות אגרות, 
בשנת התשלום בפועל

שנת  לאחר  הראשונות  בשנתיים  עמותה  )ד( 
התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי 
לרשם  שהגישה  המילולי  בדוח  דיווחה  שעליו 
ביחס לשנת הכספים האחרונה אשר לגביה היה 
שלגביה  השנה  ערב  מילולי  דוח  להגיש  עליה 
נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על 300,000 ש"ח

150

הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק,   .3
לכל עמותה מתמזגת      

750

אגרות שונות בעד שירותי הרשם  -   .4

לכל  באינטרנט,  הסרוק  העמותה  בתיק  עיון  )א( 
עמותה

33

בדואר
בלשכת 

הרשם

קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה  )ב( 
סרוק        

4247

העמותה  מתיק  מסוים  מסמך  העתק  קבלת  )ג( 
הסרוק, לכל מסמך -

או  עמותה  של  התאגדות  תעודת   )1(
תעודת שינוי שם של עמותה

10

מסמך אחר  )2(."25

ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"ו, עמ' 563 ועמ' 325.  6
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בטבת  י"ד  ביום  )ב(,  משנה  בתקנת  האמור  למעט  אלה,  תקנות  של  תחילתן  )א(   .5
התשע"ח )1 בינואר 2018(. 

וכן  אלה,  לתקנות   2 בתקנה  כנוסחה  העיקריות,  לתקנות  3א  תקנה  של  תחילתה  )ב( 
תחילתו של פרט 2 לתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 4 לתקנות אלה, ביום 
ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(; ואולם אם נכנסו לתוקף כללים לפי סעיף 38ב לחוק 
לפני יום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, תהיה תחילתן של ההוראות האמורות 
ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, ובלבד שהרשם יפרסם על כך הודעה מראש 

ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים. 

 4 בתקנה  כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  לתוספת   2 פרט  של  תחילתו  שעד  בתקופה   .6
לתקנות אלה, ימשיכו לחול הוראות פרט 2 לתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו ערב 

תחילתן של תקנות אלה.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-1389-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות החברות )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43, 44)6(, 345כז, 346 ו–366 לחוק החברות, התשנ"ט-11999 
)להלן - החוק(, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בפתיח לתקנות החברות )אגרות(, התשס"א-32001 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי   .1
"סעיפים" יבוא "43" ואחרי "44)6(" יבוא "345כז".

לתועלת חברה  "ולעניין  יבוא  חוץ"  "חברת  אחרי  העיקריות,  לתקנות   1 בתקנה   .2 
הציבור - לרבות חברת חוץ לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 345לג לחוק".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .3
לחוק,  345ב  בסעיף  כאמור  הציבור  לתועלת  חברה  לרישום  בקשה  הגשת  בעד  ")ב(  

תשולם אגרה כקבוע בתוספת."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .4
")ב(  בעד פעולות ושירותים של רשם ההקדשות או של רשם החברות, לגבי חברה 

לתועלת הציבור, תשולם אגרה כמפורט, לפי העניין, בתוספת."

בתקנה 5)א()2(, לתקנות העיקריות, במקום "פברואר" יבוא "מרס".   .5
בתקנות 5א עד 5ג לתקנות העיקריות, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה".  .6

בתקנה 6)ד( לתקנות העיקריות -  .7
במקום ההגדרה "המדד החדש" יבוא:  )1(

""המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;";

בהגדרה "המדד היסודי", במקום "לאחרונה לפני" יבוא "בחודש אוקטובר שלפני".  )2(

תחילה

הוראת מעבר

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  2
ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"ו, עמ' 563.  3

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 5

 תיקון תקנות
5א עד 5ג

תיקון תקנה 6
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אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:  .8
מיום "תוקף שנים   5 של  לתקופה  בתוקפן  יעמדו  5ג  עד  5א  תקנות  8א. 

תחילתן של תקנות החברות )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-42017."

בתוספת לתקנות העיקריות -   .9
בפרט 1 -    )1(

בשורה הראשונה, אחרי "רישום חברה" יבוא "למעט חברה לתועלת הציבור"; )א( 

במקום השורה השנייה יבוא: )ב( 

בשקלים חדשיםבעד -

בקשה  הגשת  של  בדרך  כאמור  חברה  "רישום 
)דיווח,  החברות  לתקנות  16ב  תקנה  לפי  מקוונת 

פרטי רישום וטפסים(, התש"ס-51999  

2,150

750";הגשת בקשה  לרישום חברה לתועלת הציבור

במקום פרט 2 יבוא:  )2(

בשקלים חדשיםבעד -

עיון -"2.

33בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה     

10";בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה    

במקום פרט 3 יבוא:    )3(

בשקלים חדשיםבעד -

בדואר

בלשכת 
רשם 

החברות

"3. קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק, 
למעט חברה לתועלת הציבור  

6368

חברה  תיק  של  צרוב   )CD( תקליטור  קבלת 
לתועלת הציבור סרוק   

4247

קבלת העתק תעודת התאגדות או תעודת שינוי 
שם או תעודה כאמור משוחזרת 

;"10

אחרי פרט 3 יבוא:  )4(

בשקלים חדשיםבעד -

"3א. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, 
לכל מסמך -   

;"25        

פרטים 4 עד 6 - יימחקו.   )5(

בפרט 8, אחרי "לכל חברה מתמזגת" יבוא "למעט חברה לתועלת הציבור";  )6(

בפרט 8א, בטור "בשקלים חדשים", במקום הסכום האמור בו יבוא "750".  )7(

תיקון התוספת

הוספת תקנה 8א

ק"ת התשע"ח, עמ' 325  4

ק"ת התש"ס, עמ' 166; התשע"ח, עמ' 1426.  5
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תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  )א(   .10
תחילתו של פרט 2 לתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 9)2( לתקנות אלה,  )ב( 
לעניין עיון בתיק חברה סרוק, באינטרנט, של חברה לתועלת הציבור, ביום ג' בטבת 
זמין  יהיה  האמור  השירות  שבו  יותר  מוקדם  במועד  או   )2019 בדצמבר   31( התש"ף 
מבחינה טכנולוגית, ובלבד שרשם ההקדשות יפרסם מראש הודעה ברשומות ובאתר 

האינטרנט של משרד המשפטים על מועד תחילת זמינות השירות כאמור.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-1088-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות החברות )אגרות לעניין חברה לתועלת הציבור( )ביטול(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44)6(, 345כז ו–366 לחוק החברות, התשנ"ט-11999 )להלן  - 
החוק(, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור 

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:  

תקנות החברות )אגרות לעניין חברה לתועלת הציבור(, התשע"א-32010 - בטלות.  .1
תחילתה של תקנה 1 ביום תחילתן של תקנות החברות )אגרות( )תיקון(, התשע"ח-42017.  .2

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-1088(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות השותפויות )רישום ואגרות( )תיקון(, התשע"ח-2017

התשל"ה-11975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת   71 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
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 3א)ד( לתקנות השותפויות )רישום ואגרות(4 )להלן - התקנות העיקריות(  -  .1
במקום ההגדרה "המדד החדש" יבוא:  )1(

""המדד החדש"  - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;";

בהגדרה "המדד היסודי", במקום "לאחרונה לפני" יבוא "בחודש אוקטובר שלפני".  )2(

בתקנה 3ב לתקנות העיקריות, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה".   .2

תחילה

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  2
ק"ת התשע"א, עמ' 123.  3

ק"ת התשע"ח, עמ' ?.  4

ביטול

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206.  3

חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשי"ג, עמ' 636; התשע"ו, עמ' 587.  4

תיקון תקנה 3א

תיקון תקנה 3ב
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אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:   .3

תוקפה של תקנה 3ב  לחמש  שנים מיום תחילתן של תקנות "תוקף  .5
השותפויות )רישום ואגרות( )תיקון(, התשע"ח-52017.".

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות  -  .4
בכותרת, המילים "או באחוזים"  - יימחקו;  )1(

במקום פרט 4 יבוא:  )2(

בשקלים חדשים

בעד עיון בנסח שותפות,  באינטרנט, לכל שותפות     .4";"10 

במקום פרט 5 יבוא:  )3(

בשקלים חדשים

 33";"5. בעד עיון בתיק שותפות סרוק, באינטרנט, לכל שותפות

במקום פרט 5א יבוא:  )4(

בעד - בשקלים חדשים"5א. 

בדואר
בלשכת רשם 

השותפויות

68"63קבלת תקליטור )cd( צרוב של תיק שותפות סרוק 

קבלת העתק תעודת התאגדות,  או תעודת שינוי שם 
או תעודה כאמור משוחזרת

;"10  

פרטים 5ב ו–5ג - יימחקו, ולפני פרט 6 יבוא:  )5( 

בשקלים חדשים

קבלת העתק מסמך מסוים מתיק השותפות הסרוק,  "5ד. 
לכל מסמך -  

;"25

בפרט 6   -    )6(

של  מרס  חודש  סוף  עד  ששולמה  "ובלבד  יבוא  השותפות"  "פירוק  אחרי  )א( 
אותה שנה";

במקום "פברואר" יבוא "מרס". )ב( 

ׁתחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.    .5
א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(

)חמ 3-905-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

                                                                                                         

הוספת תקנה 5

תיקון התוספת 
הראשונה

ק"ת התשע"ח, עמ' 327.  5

תחילה




