
רשומות

קובץ התקנות
6 בפברואר 2018  7947 כ"א בשבט התשע"ח 

עמוד

תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                              950

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, 
התשע"ח-2018                                                                                                                                               950

תקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי עובדים זרים( )הוראת שעה(, 
התשע"ח-2018                                                                                                                                               952

תקנות התעבורה )תיקון מס' 7(, התשע"ח-2018                                                                                                  954

הודעת המקרקעין )אגרות(, התשע"ח-2018                                                                                                         954

הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור תאגיד השידור הישראלי(, התשע"ח-2018                                       955

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת רישיון(, התשע"ח-2018                                             955

החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון מס' 2 והוראת שעה(, התשע"ח-2018                                                   956

קובץ התקנות 7947, כ"א בשבט התשע"ח, 6.2.2018



קובץ התקנות 7947, כ"א בשבט התשע"ח, 6.2.2018  950

תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת 
הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון(, התשמ"ח-21988 )להלן  -   .1
התקנות העיקריות(, בהגדרה "הכנסה מנייר ערך", בפסקה )2(, במקום "הסכום הקבוע 

בסעיף 121ב לפקודה" יבוא "הסכום הקבוע בתוספת ו'".

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .2
")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על תושב 

חוץ אם הוא חייב במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה."

אחרי תקנה 5א יבוא:  .3
"סייג לפטור למי 

שחייב בדוחות 
נוספים

דין  מהגשת  הפטור  יחול   ,5 עד   2 בתקנות  האמור  אף  על  5ב. 
וחשבון על מי שחייב בדיווח לפי סעיפים 131)א()1( עד )5( 

לפקודה בלבד."

אחרי תוספת ה' לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"תוספת ו'
)הכנסה ממכירת ניירות ערך(

הסכום בשקלים חדשיםשנת המס

2017"2,500,000

תקנות אלה יחולו לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2017 ואילך.  .5
מי שהיתה לו הכנסה ממכירת ניירות ערך בשנת המס 2016 שסכומה עלה על הסכום   .6
לתקנות  ו'  בתוספת  הקבוע  מהסכום  נמוך  היה  אך  לפקודה  121ב  בסעיף  הקבוע 
מלהגיש  פטור  היה  זו  הכנסה  ואלמלא  אלה,  לתקנות   4 בתקנה  כנוסחה  העיקריות 
דין וחשבון לשנת המס 2016, לא יהיה חייב בהגשת דין וחשבון לשנת המס 2017 לפי 

הוראות תקנה 3)א()5( לתקנות העיקריות.

ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(
)חמ 3-720-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, התשע"ח-2018

בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(  62)ב(   ,59 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה: 

הוספת תוספת ו'

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

2  ק"ת התשמ"ח, עמ' 580; התשע"ד, עמ' 1585.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

הוספת תקנה 5ב

תחולה

הוראת מעבר

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשנ"ט, עמ' 152.  1
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בתקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם   .1
המרביים(, התשנ"ה-21994 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 - 

אחרי ההגדרה "קרן כספית" יבוא:   )1(

""קרן כספית ללא קונצרני" - קרן כספית שבהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה קרן 
כספית ללא קונצרני;"; 

על  עולה  אינו  שלו  הממוצע  החיים  "ומשך  המילים  חוב",  "תעודת  בהגדרה   )2(
תשעים ימים" - יימחקו.

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, ברישה של פסקת משנה )8()א(, במקום "משלושים" יבוא   .2
"מתשעים".

בתקנה 2א לתקנות העיקריות -   .3
בתקנת משנה )א( -   )1(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;"; )א( 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;"; )ב( 

אחרי תקנת משנה )ו( יבוא:  )2(

")ז( על אף האמור בתקנה 2 ובתקנה זו, רשאי מנהל קרן כספית ללא קונצרני 
להחזיק בקרן כאמור שבניהולו נכסים שמותר להחזיק בקפ"מ וגם באיגרת חוב 
שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער 
מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת, וכן באיגרת 
חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או 

פחות; תקנות משנה )ב( עד )ד( יחולו על קרן כאמור כאילו היתה קרן כספית."

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:   .4
הקרן  מנהל  בידי  שיש  חוב  תעודות  שווי  עם  יחד  קצוב  לזמן  פקדונות  שווי  ")ב( 
התחייבות המנפיק לפדותן בתוך 90 ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב 
ובקרן  הקרן,  נכסי  של  הנקי  מהשווי  אחוזים  חמישה  על  יעלה  לא  הקרן,  ממנהל 
כספית  - לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד 

שהתקיימו כל אלה: 

עם  יחד  עסקים  ימי  שבעה  על  העולה  לתקופה  קצוב  לזמן  פקדונות  שווי   )1(
שווי תעודות חוב שיש בידי מנהל הקרן התחייבות המנפיק לפדותן בתוך 7 עד 
90 ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב ממנהל הקרן, בסכום האמור 

בתקנה 2)8()א(, לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;

שווי תעודות חוב שמנהל הקרן מחזיק בהתחייבות המנפיק לפדותן בתוך   )2(
30 עד 60 ימי עסקים לא יעלה על 2% מהשווי הנקי של נכסי הקרן;

שווי תעודות חוב שמנהל הקרן מחזיק בהתחייבות המנפיק לפדותן בתוך   )3(
60 עד 90 ימי עסקים לא יעלה על 1% מהשווי הנקי של נכסי הקרן."

בתוספת, בסולם דרגות לטווח קצר, בסופו יבוא:  .5

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 2א

תיקון תקנה 8

תיקון התוספת

ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ו, עמ' 256.  2
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"דרגת איגרת חוב 
 לצורך תקנה

2א)א()1(

A-1 או דרגה 
גבוהה יותר

P1 או דרגה 
גבוהה יותר

P--1 או דרגה 
גבוהה יותר

F1 או A-1
דרגה 

גבוהה 
יותר

דרגת איגרת חוב 
 לצורך תקנה

2א)א()2(

A-1 או דרגה 
גבוהה יותר 

P1 או דרגה 
גבוהה יותר

-P-1 או דרגה 
גבוהה יותר

F1 או A-1
דרגה 

גבוהה 
יותר"

ז' בשבט התשע"ח )23 בינואר 2018(
)חמ 3-2157(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי 
עובדים זרים( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

מתקין  אני  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר   .1
התקנות   - )להלן  התשע"ג-22013  זרים(,  עובדים  לסוגי  ישיבה  ורישיון  אשרה  למתן 

העיקריות( -

בא  התשנ"א-1991"  זרים,  עובדים  "לחוק  אחרי  העיקריות,  לתקנות   1 בתקנה   )1(
")להלן - חוק עובדים זרים(" ובסופה בא:

")5( העובד הזר הוא בן זוג של עובד זר שהממונה התיר את העסקתו לפי סעיף 
1יג לחוק עובדים זרים, והמועסק כדין בישראל  )להלן בפסקה זו - העובד הזר 

העיקרי(, ומתקיים לגביו האמור באחת מפסקאות משנה אלה:  

בחוק  כהגדרתה  שהרשות  בתאגיד  מועסק  העיקרי  הזר  )א( העובד 
התשמ"ד-31984,  בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד 
בפסקאות כאמור  בתפקיד  טכנולוגי,  ידע  עתיר  תאגיד  שהוא   אישרה 

משנה )1( או )2( להלן, והעובד הזר העיקרי ובן זוגו התחייבו בכתב, קודם 
קבלת כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור בישראל )להלן - רישיון ביקור(, 
כי העובד הזר העיקרי יצא מישראל מיד עם פקיעת תוקף האשרה ורישיון 
הביקור שיינתנו לו, וכי בן הזוג יצא מישראל מיד עם פקיעת תוקף האשרה 
ורישיון הביקור שינתנו לו או לעובד הזר העיקרי, לפי המוקדם, וכי הם לא 

יבקשו אשרה ורישיון לישיבת ארעי או לישיבת קבע בישראל:

אמון  של  רבה  מידה  הדורשת  במשרה  בכיר  עובד  או  )1( מנהל, 
חוץ  סחר  מינהל  מנהל  בהמלצת  בין–לאומי,  או  זר  בתאגיד  אישי, 

במשרד הכלכלה והתעשייה;

תיקון תקנה 1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 926.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 569.  2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100.  3
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)2( עובד זר שמעסיקו הצהיר כי הוא עובד מומחה שיועסק  בתחום 
המחקר והפיתוח, או כי הוא עובד בעל מומחיות ייחודית המסייעת 
ידי  על  המפותח  לשירות  או  למוצר  שקשורה  עסקית  לפעילות 
המעסיק, וששכר העבודה הרגיל שישולם לו בעד עבודתו לא יפחת 

מפעמיים השכר הממוצע; לעניין תקנה זו -

"השכר הממוצע" - כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 
התשנ"ה-41995, כפי  שפורסם לאחרונה על ידי המוסד  לביטוח 

לאומי; 

"שכר העבודה הרגיל" - כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות פיצויי  פיטורים 
כפיטורים(,  אותה  שרואים  והתפטרות  הפיצויים  )חישוב 

התשכ"ד-51964;

העובד הזר העיקרי הוא חוקר או מרצה במוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי  )ב( 
סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-61958, או במוסד שהתואר 
שלו הוכר לפי סעיף 28א לחוק האמור )להלן - מוסד להשכלה גבוהה( ונשיא 

המוסד להשכלה גבוהה הצהיר כי מתקיימים לגביו התנאים האלה:

במסלול  ונמצא  התמחותו,  בתחום  מצטיין  החוקר  או  )1( המרצה 
לקבלת קביעות במוסד להשכלה גבוהה;

מתחומי  לאחד  נוגע  החוקר  או  המרצה  של  המחקר  תחום   )2(
הטכנולוגיה העילית בישראל כאמור בענפים 21, 26, 62 )למעט תת–

ו–631   303 משנה  בענפי  או   ,)722 משנה  ענף  )למעט  ו–72   )6209 ענף 
שבסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 המפורסם באתר האינטרנט 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא משתייך לאחת המחלקות, 

בתי הספר או הפקולטות המפורטות להלן:

)א(   מדעים מדויקים;

)ב(    מדעי החיים;

)ג(     מדעי המחשב;

)ד(    הנדסה;

)ה(   רפואה;

במוסד  עבודתו  בעד  החוקר   או  המרצה  של   החודשי  )3( שכרו 
נמוך  אינו  החלים,  הקיבוציים  להסכמים  בהתאם  גבוהה,  להשכלה 

מפעמיים השכר הממוצע;". 

תוקפן של תקנות אלה עד 1 בחודש שלאחר 12 חודשים מיום תחילתן.   .2
שניתנו  ביקור  ורישיון  אשרה  בתוקף  לפגוע  כדי  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתום  אין    .3

לעובד זר לפי תקנה 1)5( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה. 

כ"ד בטבת התשע"ח )11 בינואר 2018(
)חמ 3-4543(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תוקף

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  4

ק"ת התשכ"ד, עמ' 632.  5
ס"ח התשי"ח, עמ' 191.  6

הוראת מעבר
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 7(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו–70 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(,  בתקנה 562, בסופה   .1
יבוא:

""תושב ישראל" - כהגדרתו בתקנה 170."

במקום תקנה 567א לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"רישיון נהיגה לתושב 
ישראל ששהה מחוץ 

לישראל 

תקופה   במשך  לישראל  מחוץ  שהה  אשר  ישראל  567א. תושב 
יום  שלפני  בשנתיים  לפחות,  אחת  רצופה  שנה  של 
בר– זר  נהיגה  רישיון  ובידו  לישראל,  האחרונה  כניסתו 

בישראל,  בר–תוקף  נהיגה  רישיון  כבעל  אותו  יראו  תוקף, 
בתנאים  שלו,  הזר  הנהיגה  רישיון  לדרגת  המתאים  ברכב 
האמורים בפסקאות )1( ו–)1א( שבתקנה 567)א(, למשך שנה 
זו,   תקנה  לעניין  לישראל;  האחרונה  כניסתו  מיום  אחת 
מחוץ  שהה  הוא  שלפניה   - לישראל"  האחרונה  "כניסתו 

לישראל תקופה של  14 ימים רצופים." 

ו' בשבט התשע"ח )22 בינואר 2018(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת המקרקעין )אגרות(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות המקרקעין )אגרות(, התשל"ה-11974 )להלן  - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

 )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום  לצרכן,  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
הסכומים הקבועים בפרט 10)א( לתוספת לתקנות הם 274 שקלים חדשים.

י"ג בשבט התשע"ח )29 בינואר 2018(
)חמ 3-648-ת2(

ר ו מ ל פ י  מ א  
המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

תיקון תקנה 562

החלפת תקנה 567א

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ה, עמ' 222, התשמ"ג, עמ' 2; התשע"ז, עמ' 581.  1
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הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור תאגיד השידור הישראלי(, 
התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לפקודת התעבורה1, אני מודיעה לאמור: 

עקב הוספה בסך 9 שקלים חדשים ושינוי המדד שהיה ידוע ביום י"ד בטבת התשע"ח   .1
)1 בינואר 2018( לעומת המדד שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, 
יהיה הסכום הנוסף לאגרת רישיון רכב מנועי, בעבור תאגיד השידור הישראלי, בסך 

של 171 שקלים חדשים מיום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(.

י"ג בשבט התשע"ח )29 בינואר 2018(
)חמ 3-83-ת2(

ל י י א ר  נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת רישיון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת 
רישיון(, התשמ"א-11980 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:  

ישתנו   ,2016 ספטמבר  חודש  מדד  לעומת   2017 ספטמבר  חודש  מדד  שינוי  עקב   .1
הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות העיקריות, והם יהיו מיום פרסומה של הודעה 

זו כלהלן:

האגרה בעד מתן רישיון

בשקלים חדשים

999)1( ענף ראשי

606)2( ענף משנה

י"ג בשבט התשע"ח )29 בינואר 2018(
)חמ 3-771-ה1(

ו ה י ל א ן  ל י א  
רשם הקבלנים  

 

תוספת אגרה בעבור 
תאגיד השידור 

הישראלי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 812; ק"ת התשע"ז, עמ' 728.  1

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"א, עמ' 289; התשע"א, עמ' 62; התשע"ג, עמ' 327.  1
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החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון מס' 2 והוראת שעה(, 
התשע"ח-2018

של  הכספים  ועדת  מחליטה  הממשלה1,  לחוק–יסוד:   36 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
הכנסת לאמור: 

בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-21982 )להלן - ההחלטה העיקרית(, בסעיף 5,   .1
אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

חלק  קבלת  על  מסוימת  בשנה  לוותר  רשאים  שר  סגן  או  שר  הממשלה,  ")ה( ראש 
השכר הנובע מעדכון השכר באותה שנה.

שר  סגן  הודיע  או  הממשלה,  ראש  משרד  לחשב  שר  או  הממשלה  ראש  הודיע  )ו( 
לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן )ה(, לא ישולם לו חלק השכר כאמור בעד 
אותה שנה ממועד תשלום השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר 

ועניין.

רשאי  יהיה  לא  )ו(  קטן  בסעיף  כאמור  שהודיע  שר  סגן  או  שר  הממשלה,  ראש  )ז( 
לשנות את הודעתו באותה שנה."

ראש הממשלה, שר וסגן שר רשאים לוותר על הפרש השכר שבין השכר שמשתלם   .2
 ,2017 בשנת  להם  שהשתלם  השכר  ובין   2018 בשנת  העיקרית  ההחלטה  לפי  להם 
והוראות סעיף 5 להחלטה העיקרית, כנוסחו בהחלטה זו, יחולו לעניין זה בשינויים 

המחויבים.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמכ 2000040(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

תיקון סעיף 5

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ח, עמ' 868.  2

ויתור על עדכון 
שכר - הוראת שעה




