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קובץ התקנות 9976, ו' באדר א' התשפ"ב, 7.2.2022  1930

הודעת שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, 
התשפ"ב-2022

עבודה  ממבקש  )תשלומים  התעסוקה  שירות  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
בקשר לתיווך עבודה(, התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1.  עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2021 לעומת מדד המחירים 
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2020, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( -

)1( בתקנה 2 לתקנות, סכום התשלום החוזי המרבי הוא 3,811.02 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 3)א1()1( לתקנות, הסכום המרבי לגבייה הוא 2,814.46 שקלים חדשים.

ב' באדר א' התשפ"ב )3 בפברואר 2022(
)חמ 3-3521-ת4(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
                                                                  שרת הכלכלה והתעשייה

הודעת המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשפ"ב-2022 

מרביות(,  הוצאות  )קביעת  )גבייה(  המסים  לתקנות  6)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח תקנה 1 לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(,      .1
הוא כלהלן:

"קביעת הוצאות 
מרביות

ניתן  מס,  חוב  בשל  הפקודה  מכוח  אכיפה  אמצעי  הופעלו     .1
להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת 
אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה, ובלבד שאמצעי 
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט 

בטור א', לא יעלה על הסכום הנקוב לצידה, בטור ב':

טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

)1( משלוח דרישה ראשונה בכתב

רשום,  בדואר  בכתב  ראשונה  דרישה  משלוח 
ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על החוב

 16

24

)2( משלוח דרישה נוספת בכתב

רשום,  בדואר  בכתב  נוספת  דרישה  משלוח 
ובלבד שלא יישלחו יותר מ–3 דרישות בשנה

16

24

)3( עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני   

צו עיקול אלקטרוני

16

9

עדכון סכומים

תיאום סכומים

י"פ התשפ"ב, עמ' 1738.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 774; התשע"ג, עמ' 742; התשפ"א, עמ' 2006.  2

ק"ת התשע"א, עמ' 948; התשפ"א, עמ' 1798.  1
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

)4( משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי                

משלוח צו מסירה      

16

16

)5( איתור כתובת הסרבן כאשר היא שונה  מהכתובת 
להלן,  המנויים  המרשמים  מן  באחד  המופיעה 
החברות,  רשם  האוכלוסין,  מרשם  העניין,  לפי 
השיתופיות  האגודות  רשם  השותפויות,  רשם 

ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב   

130

הסרבן  של  מיטלטלין  רישום  באמצעות  )6( עיקול 
בבית מגוריו או במקום עסקו      

173

86)7( עיקול רכב במשרד הרישוי              

)8( המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה 
מעוקלים  תפיסת  לשם  לפרוץ  כוונה  על 
והוצאתם, ואולם לא ייגבו הוצאות כאמור אם 
שבו  במועד  האזהרה  את  להמציא  ניתן  היה 
בוצע העיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 1)7(

   173

367)9( הובלה והוצאה של מעוקלים                        

לצורך  שנדרשו  מעוקלים  של  והוצאה  )10( הובלה 
הוצאתם משאית וסבלים  

2,193

המנויות  מהפעולות  אחת  לבצע  )11( ניסיון 
צלח  לא  אשר   )10(1 עד   )6(1 משנה  בתקנות 

בשל אחד מאלה:

כמפורט באותן פסקאות

)1( הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;

)2( הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה 
המרשמים  מן  אחד  לפי  החייב,  של  כתובתו 
המנויים בתקנת משנה 1)5( או לפי מה שנמסר 

על ידי הסרבן          

עלות העסקת שוטר בשכר )12(  השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול  
שלא במסגרת פעילות 

המשטרה, בהתאם לנוהלי 
משטרת ישראל

)13(  מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה 
אחרת, בידי מי שאינו עובד המדינה

10% מהסכום שיתקבל 
ממכירת המיטלטלין לפי 

תקנה 14)ב( לתקנות המסים 
)גבייה(, התשל"ד-1974 )להלן 

- תקנות המסים )גבייה((
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

מכירה  של  קיומה  על  בעיתונות  פרסום  הוצאות    )14(
פקיד  עליה  שהורה  אחרת,  מכירה  או  פומבית 
המסים  לתקנות   12 לתקנה  בהתאם  הגבייה 
)גבייה(, ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה 
לסרבן  השייכים  פריטים  של  מכירה  של 
ולסרבנים אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים 

שפרטיהם מופיעים במודעה

       540                   

סכומים ושיעורים כאמור )15(  מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים  
בתקנות ההוצאה לפועל 

)שכר טרחת עורכי דין וכונסי 
נכסים(, התשס"ב-2002, 

בשינויים המחויבים

)16( הוצאות גרירה של רכב -

עולה  אינו  שמשקלו  ומסחרי  פרטי  )א( רכב 
על 4 טונות, למחסן הנמצא במרחק - 

432 )1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה      

513)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה       

594 )3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה             

670 )4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה   

)ב( רכב מסחרי שמשקלו 4 טונות ומעלה, 
למחסן הנמצא במרחק -

1,026)1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה             

1,134)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה      

1,329)3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה     

1,513)4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה     

162)17( פריצת דלת של רכב        

249)18( פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל         

691)19( פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד      

)20( הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו -

 270 למטר מעוקב לחודש)א( מיטלטלין 
או לחלקו

)ב( כלי רכב -

)1( בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו 
אינו עולה על 4 טונות     

43 ליום או לחלק ממנו 



1933 קובץ התקנות 9976, ו' באדר א' התשפ"ב, 7.2.2022 

טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

 4 שמשקלו  מסחרי  רכב  כלי  )2( בעבור 
טונות ומעלה 

108 ליום או לחלק ממנו   

324".)21( שמאות מיטלטלין לרבות רכב       

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-1759-ת2(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים בישראל  

הודעת העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות(, התשפ"ב-2022
פעולות(,  אישור  למתן  )אגרות  העתיקות  לתקנות  4)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשס"א-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    .1
2020, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 2 לתקנות, ונוסחה, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב 

)1 בינואר 2022(, הוא כמפורט להלן:

"אגרות לצורך 
מתן אישור

המנהל  והתנה  לחוק,   29 סעיף  לפי  לאישור  בקשה  למנהל  2. הוגשה 
את מתן האישור בתנאים, ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן:

בשקלים 
חדשים

)1( בעד בדיקת תוכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות 
שלגביהן מבוקש האישור

140

מבוקש  שלגביהן  הפעולות  ביצוע  על  פיקוח  )2( בעד 
האישור -

470)א( בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום

ארבע  על  העולה  ממנו,  לחלק  או  יום  )ב( לכל 
950שעות

)3( בעד ביצוע חיתוך הבדיקה -

החיתוך,  בביצוע  הארכאולוג  פעולות  )א( לגבי 
לכל יום או לחלק ממנו

950

)ב( בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני -

1,360)1( שסיפקה הרשות, לכל יום או לחלק ממנו

חשבונו,  על  העמיד  האישור  )2( שמבקש 
באישור המנהל

פטור

)3א( בעד ביצוע חפירת בדיקה, לכל מטר רבוע -

710)א( של גוף ציבורי או בעבורו

360)ב( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

שינוי סכומים

ק"ת התשס"א, עמ' 484; התשפ"א, עמ' 2075.  1
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בשקלים 
חדשים

)4( בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות -

החפירה  ריבועי  משטח  רבוע  מטר  )א( לכל 
אישור  מתן  לצורך  המנהל,  קביעת  לפי  שנדרשו, 

לביצוע עבודות -

1,090)1( של גוף ציבורי או בעבורו

540)2( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

את  לבצע  לבקשה  הסכמתו  את  המנהל  )ב( נתן 
האישור  מבקש  מטעם  פועלים  באמצעות  החפירה 
לפי  ,)2( או  )א()1(  משנה  שבפסקת  האגרה  מחצית   - 

העניין".

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-3005-ת2(  

ו ד י ו ו ק ס א י  ל       א
     המנהל הכללי של רשות העתיקות
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