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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי כשירות לאקטואר ממונה(, 
התשע''ט-2019

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  41ח  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"איגוד אקטוארי מוכר" - איגוד אקטוארי שאישר הממונה, ובלבד שהוא חבר באגודת 
האקטוארים הבין–לאומית )The International Actuarial Association( ועומד 

בדרישות שקבעה;

)4( ועסק  "אקטואר אחר" - אקטואר ממונה או מי שעומד בדרישות תקנות 2)1( עד 
בישראל בעבודה אקטוארית מעשית עיקרית;

"אקטואר ממונה" - כמשמעותו בסעיף 41ד)א( לחוק;

"הודעת ענפי ביטוח" - הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח(, התשמ"ה-21985;

מודלים  בניית  מחקרים,  עריכת  תמחור,   - נלווית"  מעשית  אקטוארית  "עבודה 
אקטואריים או פעולות אחרות שאינן בגדר עבודה אקטוארית מעשית עיקרית;

"עבודה אקטוארית מעשית עיקרית" - הערכת התחייבויות ביטוחיות של חברת ביטוח או 
עריכת מאזן אקטוארי של קרן פנסיה, לרבות ביצוע עבודת ביקורת לגבי אחד מהם;

"תחום ביטוח בריאות" - כל אחד מאלה:

ענפי  להודעת  1)א()5(  בסעיף  כמשמעותו  אישיות  תאונות  מפני  )1( ביטוח 
ביטוח, למעט ביטוח סיעודי, ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וביטוח נכות;

)2( ביטוח מפני מחלות ואשפוז כמשמעותו בסעיף 1)א()6( להודעת ענפי ביטוח;

"תחום ביטוח דומה" - תחום ביטוח בריאות, תחום ביטוח חיים או תחום ביטוח פנסיה;

ענפי  להודעת  1)א()1(  בסעיף  כמשמעותו  מקיף  חיים  ביטוח   - חיים"  ביטוח  "תחום 
ביטוח, ביטוח חיים כמשמעותו בסעיף 1)א()2( להודעת ענפי ביטוח, ביטוח חיים 
קבוצתי הדדי כמשמעותו בסעיף 1)א()4( להודעת ענפי ביטוח וכן ביטוח סיעודי, 

ביטוח מפני אבדן כושר עבודה או ביטוח נכות;

"תחום ביטוח כללי" - ביטוח שאינו תחום ביטוח פנסיה, תחום ביטוח חיים או תחום 
ביטוח בריאות;

"תחום ביטוח פנסיה" - ביטוח פנסיה כמשמעותו בסעיף 1)א()3( להודעת ענפי ביטוח 
או ביטוח באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה.

חיים,  ביטוח  בתחום  בריאות,  ביטוח  בתחום  במבטח  ממונה  לאקטואר  ימונה  לא   .2
בתחום ביטוח כללי או בתחום ביטוח פנסיה אלא מי שמתקיימים בו כל אלה:

)1( הוא יחיד;

;)"Fellow"( הוא מחזיק במעמד המקצועי הגבוה ביותר באיגוד אקטוארי מוכר )2(

הגדרות

תנאי כשירות 
לאקטואר ממונה

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 527.  1

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1416; התשנ"ח, עמ' 948.  2
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לעסוק  לו  המאפשרים  ומובהקת  מוכחת  אקטוארית  ומומחיות  ידע  בעל  )3( הוא 
הסיכונים  של  והמורכבות  ההיקף  האופי,  לפי  עיקרית,  מעשית  אקטוארית  בעבודה 

הטבועים בפעילות העסקית של המבטח;

)4( במשך חמש שנים מתוך שבע השנים שקדמו למועד המינוי, הוא עסק בעבודה 
אקטוארית מעשית עיקרית או בעבודה אקטוארית מעשית נלווית.

)5( הוא בעל ניסיון לפי אחד מאלה:

עסק  הוא  המינוי,  למועד  שקדמו  השנים  שבע  מתוך  שנים  שלוש  )א( במשך 
מתמנה,  הוא  שאליו  ביטוח  תחום  באותו  עיקרית  מעשית  אקטוארית  בעבודה 

מתוכן שנתיים לפחות בישראל;

)ב( במשך שנתיים מתוך שבע השנים שקדמו למועד המינוי, הוא עסק בעבודה 
אקטוארית מעשית עיקרית בישראל באותו תחום ביטוח שאליו הוא מתמנה, וכן 
עסק במשך שנתיים בעבודה אקטוארית מעשית נלווית או במשך שנה בעבודה 

אקטוארית מעשית עיקרית בתחום ביטוח דומה;

)ג( במשך שנה מתוך שבע השנים שקדמו למועד המינוי, הוא עסק בעבודה 
אקטוארית מעשית עיקרית בישראל באותו תחום ביטוח שאליו הוא מתמנה, וכן 
עסק במשך שנתיים בעבודה אקטוארית מעשית עיקרית בתחום דומה, שמתוכן 

שנה לפחות בישראל;

בכתב  אישור  העניין,  לפי   ,)5(2 בתקנה  הקבועות  התקופות  לגבי  המציא  )6( הוא 
המעיד על עיסוקו בעבודה אקטוארית מעשית, חתום ביד אקטואר אחר, או ביד גורם 

אחר ובלבד שנימק מדוע אין באפשרות האקטואר האחר לחתום על האישור;

)7( הוא אינו מנהלו הכללי של המבטח, מנהל הכספים של המבטח, דירקטור במבטח 
או משמש בפועל כאחד מאלה;

)8( לעניין אקטואר ממונה בקופת גמל מרכזית לקצבה - הוא אינו מועסק על ידי 
העמית, אינו נותן לו שירותים אקטואריים ואינו נותן לו  דרך קבע שירותים אחרים;

)9( הוא הצהיר בכתב כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים בתקנה זו; הצהרה כאמור 
והמסמכים שצורפו לה יישמרו במשרדו הרשום של המבטח.

פרסומן  שערב  מסוים  ביטוח  בתחום  ממונה  אקטואר  יראו   ,2 בתקנה  האמור  אף  על   .3
של תקנות אלה מכהן כדין במבטח, המבקש להמשיך ולכהן כאקטואר ממונה באותו 
את  שמקיים  כמי  אחרים,  במבטחים  או  מבטח  באותו  מכהן  הוא  שבו  ביטוח  תחום 

תנאי הכשירות לפי תקנה 2)2(.

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(

)חמ 3-5720(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

הוראת מעבר
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית 
חיוניים( )הוראת שעה(, התשע"ט-2019 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסעיף  לפי  לאומית  ודחיפות  חשיבות  בעל  במיזם  שמדובר  שהשתכנעתי  לאחר  החוק(, 

האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור: 

בצו זה -   .1
הביטחון  שמערכת  בתוספת  המפורט  גז  או  חשמל  מיתקן    - חיוני"  תשתית  "מיתקן 

החליטה שהוא חיוני;

פיקוד העורף - הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951. 

העבודות והשימושים הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים, פטורים מהיתר   .2
ובתנאים  בתוספת  המסומנים  השטחים  בגבולות  הכול  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי 

אלה: 

)1( פיקוד העורף יאשר את עבודות ההקמה, יבצען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן 
ובקרת ביצוע לעבודות אלה;

למיתקן  האפשר,  ככל  צמוד,  שייבנו  קירות  הקמת  באמצעות  ייעשה  )2( המיגון 
תשתית חיוני  וגובהם לא יעלה על 9 מטרים;

)3( המיגון ייעשה בתיאום עם אדריכל נוף;

)4( עם פקיעת תוקפו של צו זה, פיקוד העורף יפנה את המיגון, ישקם את השטח 
ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;

)5( עם גמר ביצוע העבודות והשימושים, תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק 
ממנה יועבר למשרדי הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות שבתחומן מצוי מיתקן 
השימושים  כן  אם  אלא  זאת  האוצר,  במשרד  התכנון  ולמינהל  החיוני  התשתית 

הוסדרו לפי כל דין.

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(.    .3

תוספת
) סעיף 1(

תחנת כוח, תחנת משנה לחשמל ותחנת גז - אתר גזר.  )1(

 

פטור מהיתר 
ותכנית  

הגדרות

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 78.  2
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ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(

)חמ 3-5646(

ן ו ל ח כ ה  ש מ            

                 שר האוצר
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כללי העמותות )הגשה באופן מקוון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38ב לחוק העמותות, התש"ם-11980 )להלן - החוק(, ולעניין 
קובע  אני  המשפטים,  שרת  באישור  המסמך  או  הדוח  הבקשה,  מגיש  של  הזיהוי  הליכי 

כללים אלה:

1.  בכללים אלה -
"אתר" - אתר האינטרנט של משרד המשפטים;

אימות  פרטי  שני  באמצעות  אלקטרונית  הזדהות   - בטוחה"  אלקטרונית  "הזדהות 
לפחות;

"מגיש" - המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון  או מסמך מקוון;

"פרט אימות" - פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;

או  התשס"א-22001,  אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתה   - אלקטרונית"  "תעודה 
האוכלוסין,  מרשם  לחוק  23א  בסעיף  כהגדרתה  לאימות  אלקטרונית  תעודה 

התשכ"ה-31965.

)א( הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיפים 2 ו–10 לחוק, דיווח לפי סעיף 38)א()1(,   .2
דיווח שנתי לפי סעיף 38)3(, )6( ו–)6א(, או צירוף מסמך שנדרש להגיש לרשם לפי כל 
דין, יכול שייעשו באופן מקוון באמצעות האתר )להלן - בקשה מקוונת, דוח מקוון או 

מסמך מקוון, בהתאמה(.

הזדהות  של  בדרך  או  אלקטרונית  תעודה  באמצעות  באתר  יזדהה  )ב( המגיש 
אלקטרונית בטוחה,  לפי כללים אלה, לפי העניין, ויאשר באתר את הפרטים שהוא 

ציין בבקשה המקוונת, בדוח המקוון או במסמך המקוון.

)ג( בבקשה מקוונת תצוין במקום המיועד לכך כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר 
עם המגיש, ובדוח מקוון - גם עם העמותה שמטעמה פועל המגיש; העמותה תודיע 

לרשם על כל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלה בתוך 14 ימים מיום השינוי.

)א( בקשה מקוונת לרישום עמותה תוגש בידי עורך דין או רואה חשבון באתר לאחר   .3
שהזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית.

)ב( לבקשה כאמור בסעיף קטן )א(, יצורפו כל אלה:

העמותות  תקנות  לפי  עמותה  לרישום  בקשה  טופס  של  סרוק  )1( העתק 
על  מהמייסדים  אחד  כל  בידי  חתום  תצהיר  הכולל  התשס"ט-42009,  )טפסים(, 

נכונותם לייסד עמותה ולכהן בה כחברי ועד מאומת בידי עורך דין;

)2( העתק סרוק של כל מסמך שיש לצרפו לבקשה לפי דין;

של  העתק  מהווים  הם  כי   )1( בפסקה  שפורטו  למסמכים  ביחס  אישור   )3(
המסמכים המקוריים החתומים כדין וכי הם תואמים את פרטי הדיווח המקוון 

המוגש על ידו.

)א( חבר ועד בעמותה, שהזדהה בהזדהות אלקטרונית בטוחה באתר, או באמצעות   .4
נדרשים,  אם  מסמכים,  לצרף  או  מקוון  דוח  פרטי  למלא  רשאי  אלקטרונית,  תעודה 

ולאשרם.

הגדרות

הוראות כלליות 
להגשה באופן 

מקוון  

הגשת בקשה 
מקוונת לרישום 

עמותה  

הגשת דוח מקוון 
או מסמך מקוון 
בידי חברי ועד 

בעמותה 
ס"ח התש"ם, עמ' 210.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  3
ק"ת התשס"ט, עמ' 1040.  4

הגדרות
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)ב( לגבי דוח שלא ניתן למלא את פרטיו באופן מקוון ושיש לגביו דרישה לחתימות 
מקוריות או העתקן המאושר כדין, יאשר אחד מחבר הוועד כי הוא מהווה העתק של 

המסמך המקורי.

)ג( דוח מקוון או מסמך מקוון יוגש לרשם לאחר שחבר ועד נוסף הזדהה בהזדהות 
אלקטרונית בטוחה או באמצעות תעודה אלקטרונית באתר ואישר את הגשת אותו 

דוח או מסמך, פרטיו וצרופותיו.

)ד( לעניין סעיף זה, "חבר ועד" - מי שפרטיו מעודכנים כחבר ועד בעמותה אצל 
הרשם לפני הגשת הדוח המקוון או המסמך המקוון.

עורך הדין של העמותה, רואה החשבון שלה, חבר ועד העמותה או המנהל הכללי   .5
שלה, שהזדהה באתר באמצעות תעודה אלקטרונית או בדרך של הזדהות אלקטרונית 
בטוחה, רשאי להגיש העתק סרוק של דוח או מסמך שהעמותה נדרשת להגיש לפי 

סעיף 38, אם התקיימו כל אלה:

)1( פרטי המגיש מעודכנים כבעל תפקיד כאמור אצל הרשם לפני הגשת הדיווח;

שני  בידי  ונחתם   38 סעיף  לפי  נערך  צורף,  הסרוק  שהעתקו  הדוח  או  )2( המסמך 
חברי ועד;

)3( המגיש אישר ביחס לכל העתק סרוק של דוח או מסמך כי הוא מהווה העתק של 
המסמך המקורי וכי הוא תואם את פרטי הדיווח המקוון המוגש על ידו.

ב'  באדר  כ"ד  ביום  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  למעט  אלה,  כללים  של  תחילתם  )א(   .6
התשע"ט )31 במרס 2019(.

רואה  בידי  רישום  בקשת  הגשת  ולעניין  אלה,  לכללים  3)א(  סעיף  של  תחילתו  )ב( 
חשבון, ביום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(.

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-5800(

ס ו ב ו ל ג ל  י י א  
רשם העמותות   

ראש רשות התאגידים  

כללי החברות )הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור(, 
התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשנ"ט-11999  החברות,  לחוק  345כד)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שרת המשפטים לעניין הליכי הזיהוי של מגיש הבקשה, הדוח או המסמך, אני 

קובע כללים אלה:

1.  בכללים אלה -
"אתר" - אתר האינטרנט של משרד המשפטים;

אימות  פרטי  שני  באמצעות  אלקטרונית  הזדהות   - בטוחה"  אלקטרונית  "הזדהות 
לפחות;

"מגיש" - המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון;

"פרט אימות" - פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;

הגשת העתק סרוק 
באופן מקוון  

תחילה  

הגדרות

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  1
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או  התשס"א-22001,  אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתה   - אלקטרונית"  "תעודה 
האוכלוסין,  מרשם  לחוק  23א  בסעיף  כהגדרתה  לאימות  אלקטרונית  תעודה 

התשכ"ה-31965.

)א( הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור לפי סעיף 345ב לחוק, דיווח לפי   .2
סעיף 345כד)ב( לחוק, או צירוף מסמך שנדרש להגיש לרשם לפי כל דין, יכול שייעשו 
מקוון,   מסמך  או  מקוון  דוח  מקוונת,  בקשה   - )להלן  האתר  באמצעות  מקוון  באופן 

בהתאמה(.

38)א()1(,  סעיפים  לפי  שנתי  דיווח  לגבי  יתאפשר  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  )ב( דיווח 
38)3(, )6( ו–)6א( לחוק.

הזדהות  של  בדרך  או  אלקטרונית  תעודה  באמצעות  באתר  יזדהה  )ג( המגיש 
אלקטרונית בטוחה,  לפי כללים אלה, לפי העניין, ויאשר באתר את הפרטים שצוינו 

בבקשה המקוונת, בדוח המקוון או במסמך המקוון.

)ד( בבקשה מקוונת תצוין במקום המיועד לכך כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר 
עם המגיש, ובדוח מקוון - גם עם החברה לתועלת הציבור שמטעמה פועל המגיש; 
החברה תודיע לרשם על כל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלה בתוך 14 ימים 

מיום השינוי.

לכך  שרשאי  מי  ידי  על  תוגש  הציבור  לתועלת  חברה  לרישום  מקוונת  )א( בקשה   .3
באתר,  התש"ס-41999,  וטפסים(,  רישום  פרטי  )דיווח,  החברות  לתקנות  16ב  בתקנה 

לאחר שהזדהה בתעודה אלקטרונית.

)ב( לבקשה כאמור בסעיף קטן )א(, יצורפו כל אלה:

)1( העתק סרוק של טופס הבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור לפי סעיף 
345ב לחוק, הכוללת תצהיר חתום בידי מי שחתם על הבקשה,  מאומת בידי 

עורך דין;

)2( העתק סרוק של תקנון החברה הראשון, חתום בידי בעלי המניות הראשונים 
ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק ושל כל מסמך אחר שיש לצרפו לבקשה לפי דין;

הם  כי  ו–)2(   )1( בפסקאות  שפורטו  למסמכים  ביחס  המגיש  של  )3( אישור 
הדיווח  פרטי  את  תואמים  הם  וכי  המקוריים  המסמכים  של  העתק  מהווים 

המקוון המוגש על ידו.

)א( דירקטור בחברה לתועלת הציבור, שהזדהה בהזדהות אלקטרונית בטוחה באתר,   .4
או באמצעות תעודה אלקטרונית, רשאי למלא פרטי דוח מקוון או לצרף מסמכים, אם 

נדרשים, ולאשרם.

ב( לגבי דוח שלא ניתן למלא את פרטיו באופן מקוון ושיש לגביו דרישה לחתימות 
מקוריות או העתקן המאושר כדין, יאשר דירקטור כי הוא מהווה העתק של המסמך 

המקורי.

)ג( דוח מקוון או מסמך מקוון יוגש לרשם לאחר שדירקטור נוסף הזדהה בהזדהות 
אלקטרונית בטוחה  או באמצעות תעודה אלקטרונית באתר ואישר את הגשת אותו 

דוח או מסמך, פרטיו וצרופותיו.

הוראות כלליות 
להגשה באופן 

מקוון 

הגשת בקשה 
מקוונת לרישום 
חברה לתועלת 

הציבור

הגשת דוח מקוון 
או מסמך מקוון 

בחברה לתועלת 
הציבור שבה יותר 

מדירקטור אחד 

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  3
ק"ת התש"ס, עמ' 166.  4
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עורך הדין של חברה לתועלת הציבור, רואה החשבון שלה, דירקטור בחברה, המנהל   .5
הכללי שלה או אדם שהוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39)א( לחוק )בסעיף זה - 
מוסמך לדווח(, שהזדהה בתעודה אלקטרונית באתר, או בהזדהות אלקטרונית בטוחה, 
רשאי להגיש העתק סרוק של דיווח או מסמך שעמותה נדרשת להגיש לפי סעיף 38 

לחוק העמותות, התש"ם-51980, וזאת לפי סעיף 345כד לחוק, אם התקיימו כל אלה:

מוסמך  או  דירקטור  ולגבי  הרשם,  אצל  כאמור  תפקיד  כבעל  מעודכנים  )1( פרטיו 
לדווח - אצל רשם החברות, לפני ההגשה המקוונת;

)2( המסמך או הדוח שהעתקו הסרוק צורף, נערך לפי סעיף 345כד לחוק ונחתם בידי 
שני דירקטורים או בידי דירקטור אחד, אם הוא הדירקטור היחיד;

)3( המגיש אישר ביחס לכל העתק סרוק של דוח או מסמך כי הוא מהווה העתק של 
המסמך המקורי וכי הוא תואם את פרטי הדיווח המקוון שהוגש על ידו.

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(.  .6
י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(

)חמ 3-5803(

ס ו ב ו ל ג ל  י י א  
רשם ההקדשות   

ראש רשות התאגידים  
ס"ח התש"ם, עמ' 210.  5

הודעת המשקלות והמידות )אגרות(, התשע"ט-2019

בהתאם לתקנה 116א לתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-11963 )להלן - התקנות 
העיקריות(, אני מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
התשע"ט בתשרי  כ"ב  מיום  הוא  העיקריות  לתקנות   116 עד   112 תקנות  נוסח   ,2018 

)1 באוקטובר 2018(, כמפורט להלן:

כמפורט "אגרות  מידות  אורך אורך  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד    .112
בטורים ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם האגרה בשקלים 
של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור  חדשים 

מידת האורך כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב במטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידות אורך, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

3070350עד 2 

70140690למעלה מ–2 עד 5

למעלה מ–5, לכל 2 
 נוספים או חלק

מהם תוספת של 

3070350

הגשת העתק סרוק 
באופן מקוון

תחילה

עדכון סכומים

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1044; התשמ"ז, עמ' 1188; התשע"ח, עמ' 1919.  1
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כמפורט אגרות  מידות קיבול קיבול  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  113. בעד 
בשיעור  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
הקיבול  מידות  של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב 

כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב בליטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידת קיבול, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

1703501,720עד 20

6901,3706,860למעלה מ–20 עד 200

 למעלה מ–200
עד 1,000

1,7203,44017,150

למעלה מ–1,000, לכל 
1,000 נוספים או חלק 

מהם, תוספת של

8501,7208,580

אגרות  משאבות 
ומדי תדלוק

תדלוק  ומדי  משאבות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד   .114
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
בשקלים חדשים  בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד משאבות 

או מדי תדלוק כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
 סוג המשאבה או

מד התדלוק

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
משאבות ומדי תדלוק, 

בהתאם לסעיף 5)5( 
לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

משאבות בתחנות 
תדלוק

3006203,090

3006203,090משאבות תערובת

9201,8509,260מכליות תדלוק

3006203,090מדים דירתיים

מדים במסופי "פי 
גלילות"

9201,8509,260

כמפורט אגרות  משקולות משקולות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  115. בעד 
בשקלים  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד המשקולות כמפורט 

בטור א', לפי העניין:
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טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
 משקולות, בהתאם
לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד 

 התאמה, בהתאם
לסעיף 7)5( לפקודה

103010עד 5 ק"ג

7014070למעלה מ–5 עד 20

8501,720170למעלה מ–20 עד 50

למעלה מ–50, לכל 50 
נוספים או חלק מהם 

תוספת של

42085080

אגרות  מכונות 
שקילה

שקילה  מכונות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד  )א(   .116
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
כמפורט  השקילה  מכונות  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור 

בטור א', הכול לפי  העניין:

טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות בעד כיול 

וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד המצאת 

תקן משני של מכונות שקילה, 
בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד בדיקת 
דגם, בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

אחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץ

801701701703503508501,7201,720עד 50 

 מעל 50
עד 100

2605205205201,0301,0302,5705,1405,140

 מעל 100
עד 1,000

7701,5401,5401,5403,0903,0907,72015,43015,430

 מעל 1,000
עד 10,000

8001,6001,6001,6003,2103,2107,72015,81015,810

כל 10,000 
נוספים או 
חלק מהם 

4008008008001,6001,6004,0007,9907,990

 - ראשים   2 או  משטחים   2 נמצאים  השקילה  במכונת  )ב( אם 
האגרה תהיה כפולה.

העסק  במקום  דגם  או  מבחן  שנית,  כיול  הכיול,  בוצע  )ג( אם 
על פי בקשה בכתב ובהסכמת הממונה, הכול לפי העניין, תהיה 
האגרה פי 5 בתוספות רכב, והוצאות תקורה; האגרה תהיה רגילה 

במקרה שאין אפשרות להפריד את מכשיר השקילה."

ט"ו באדר א' התשע"ט )20 בפברואר 2019(
)חמ 3-967-ת2(

ן ה כ י  ל א
שר הכלכלה והתעשייה
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הודעת הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם )אגרת רישיון(, התשע"ט-2019

בהתאם לסעיף 20ג לצו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט-11979 )להלן - 
הצו(, אני מודיע לאמור:  

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר   .1
2018, תואם הסכום הנקוב בסעיף 6)א( לצו והחל ביום י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 

2019( הוא 664 שקלים חדשים.

ו' באדר ב' התשע"ט )13 במרס 2019(
)חמ 3-479-ת3(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון טעות

ובינוי  לפינוי  מתחמים  על  )הכרזה  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בצו 
 ,8177 התקנות  בקובץ  שפורסם  התשע"ט-2019,   ,)2 מס'  שעה  )הוראת  מיסוי(  במסלול 

התשע"ט, עמ' 2887, בסעיף 1, בפסקה )3(, במקום "743" צריך להיות "473".

)חמ 3-5405(

ק"ת התשל"ט, עמ' 445; התש"ס, עמ' 612; התשע"ח, עמ' 944.  1

עדכון סכומים
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