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תקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת זהות( )תיקון(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25)א(, 27 ו–47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-11965, 

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

בתקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת זהות(, התש"ן-21990, בתקנה 3, אחרי   .1
פסקה )8( יבוא:

בצירוף  הפטירה  תאריך  יירשם  שנפטר,  ילד  של  רישומו  התעודה  בעל  ביקש   )9("
מי  או  הביטחון  ששר  ובלבד  ישראל",  מערכות  "חלל  המילים  ולידן   "ז"ל"  האותיות 
שהסמיכו לכך אישר כי הילד הוא חלל מערכות ישראל לצורך הרישום כאמור; רישום 
או  לזכויות  לתגמולים,  כזכאי  במבקש  הכרה  מהווה  אינו  זו  משנה  בפסקת  כאמור 

להטבות לפי כל דין; לעניין זה, "חלל מערכות ישראל" - כל אחד מאלה:

ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  וחוק  שנפטר  מי   )1(
התש"י-31950, חל עליו ועל בני משפחתו;

צבאיים,  קברות  בתי  חוק  פי  על  צבאי  קברות  בבית  לקבורה  שזכאי  מי   )2(
התש"י-41950;

בצירוף  הפטירה  תאריך  יירשם   שנפטר,  ילד  של  רישומו  התעודה  בעל  ביקש   )10(
הרווחה  העבודה  ששר  ובלבד  איבה"  בפעולות  "נספה  המילים  ולצדן  "ז"ל"  האותיות 
פעולות  נספה  הוא  הילד  כי  אישר  לכך,  הסמיך  שהוא  מי  או  החברתיים  והשירותים 
איבה לצורך רישום כאמור; רישום כאמור בפסקת משנה זו, אינו מהווה הכרה במבקש 
כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין; לעניין זה, "נספה בפעולות איבה" - 
נפטר שהרשות המאשרת כמשמעותה בסעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 

התש"ל-51970, אישרה כי הוא נפטר כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור."

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.  .2
ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(

)חמ 3-482(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א   

שר הפנים   

תקנות התקנים )אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי(, התשפ"א-2021

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  16יז)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות  מתקין  אני  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  המשפטים  שר  עם  בהתייעצות 

אלה: 

בתקנות אלה -  .1
"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של המשרד;  

"חומר מחשב", "מחשב" - כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-21995;

"פרטים" - פרטים בנוגע להטלת עיצום כספי, כמפורט בסעיף 16יז)א( לחוק.

תיקון תקנה 3

תחילה 
 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.  2

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התשע"ח, עמ' 214.

2  ק"ת התש"ן, עמ' 282; התשע"ב, עמ' 1517.

3  ס"ח התש"י, עמ' 162.

4  ס"ח התש"י, עמ' 258; התשע"ה, עמ' 20.

5  ס"ח התש"ל, עמ' 126.

הגדרות 
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לחוק,  16יז)ה(  בסעיף  הקבועה  הפרסום  בתקופת  האינטרנט,  באתר  פרטים  בפרסום   .2
ככל  להביא,  כדי  ומקובלים  מתקדמים  נאותים,  טכנולוגיים  אמצעים  יישם  המשרד 

האפשר -

למניעת אפשרות לאיתור הפרטים דרך אתר האינטרנט של המשרד, בתום תקופת  )א( 
הפרסום הקבועה בסעיף 16יז)ה( לחוק;

למניעת אפשרות להעתקת הפרטים באופן ממוחשב; )ב( 

או  למחשב  נזק  גרימת  או  הפרעה  שיבוש,  חדירה,  מפני  סבירה  הגנה  להקניית  )ג( 
לחומר מחשב.  

כ' בטבת התשפ"א )4 בינואר 2021(
)חמ 3-5680(

ץ ר פ ר  י מ ע   

שר הכלכלה והתעשייה   

תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008, ובאישור ועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מתקין תקנות 

אלה:

,7 בתקנה  התשע"א-32011,  שעה(,  )הוראת  אוויר(  איכות  )ערכי  נקי  אוויר  בתקנות   .1 
במקום "עד יום י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021(" יבוא "עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב 

)1 במרס 2022(".

י"ב בטבת התשפ"א )27 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4036(

ל א י ל מ ג ה  ל י ג   

השרה להגנת הסביבה   

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
 השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(

)עדכון סכומי האגרות(, התשפ"א-2021 
  בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול 
תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

ו–27ג  27ב  27א,   ,26  ,25  ,24 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות, והם יהיו מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( כלהלן:

עדכון סכומים

יישום אמצעים 
טכנולוגיים בפרסום 

פרטים באתר 
האינטרנט 

תיקון תקנה 7 

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 752.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226. 

3  ק"ת התשע"א, עמ' 970; התשע"ו, עמ' 780.

 
ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשע"ג, עמ' 196; התש"ף, עמ' 365.  1
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סכום האגרה
בשקלים חדשים

314תקנה 24)א( - בקשת רישיון - יחיד

157תקנה 24)א( - בקשת רישיון אחר - יחיד

472תקנה 24)ב( - בקשת רישיון - שותפות

237תקנה 24)ב( - בקשת רישיון אחר - שותפות

625תקנה 24)ג( - בקשת רישיון - חברה

313תקנה 24)ג( - בקשת רישיון אחר - חברה

1,225תקנה 24)ד( - בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

472תקנה 25)א( - אגרת בחינה

472תקנה 25)ב( - אגרה על הגשת ערעור

472תקנה 25)ג( - פטור מבחינות או מהתמחות

314תקנה 25)ג( - פטור מבחינה אחת

314תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה

774תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד בתאגיד מורשה

1,549תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד כעסק או בתאגיד בנקאי

תקנה 27א)ב( - אגרה שנתית ליחיד אשר התלה או ביטל את 
רישיונו

774

774תקנה 27א)ג( - אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד הקובע

תקנה 27ב)א( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק

5,089

תקנה 27ב)ב( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק לאחר המועד הקובע

5,089

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יפחת מ -

5,089

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יעלה על -

610,802

תקנה 27ג)ד( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים שהתקבל במהלך שנת הכספים

5,089

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-2766-ת2(  
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