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תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )פגרות(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-11962, אני 
מתקינה תקנות אלה:

תקופות הפגרה בבתי הדין הדתיים הדרוזיים יהיו מדי שנה בשנה כדלקמן:  .1
)1( פגרת חג הנביא אלח'דר - ביום 25 בינואר ובערב החג;

)2( פגרת חג הנביא שועייב - ביום 25 באפריל עד יום 28 באפריל ובערב החג;

)3( פגרת חג הנביא סבלאן  - ביום 10 בספטמבר ובערב החג;

ד'ו  בחודש  עשר  השלושה  היום  עד  העשירי  מהיום   - אל–אדחא  חג  )4( פגרת 
אלחיג'א ובערב החג; 

)5( פגרת הקיץ - מיום 21 ביולי עד יום 5 בספטמבר.

מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים יקבע בתקופת הפגרה קאדים מד'הב תורנים לבתי   .2
הדין, ומוקנית לו הסמכות, בהסכמת נשיא בית הדין לערעורים, לחלק בין ההרכבים 
או הקאדים מד'הב התורנים את התיקים, באופן שיובטח טיפול שיפוטי בכל העניינים 

הדחופים בתקופת הפגרה.

במניין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית דין, יראו את יום ו' בשבוע   .3
במהלך  פעולה  של  לביצועה  או  הליך  לפתיחת  האחרון  היום  הוא  אם  פגרה,  כיום 

הליך בבית דין.

תקופת פגרה לא תובא במניין הימים שנקבעו בידי בית הדין או בידי הקאדים מד'הב   .4
של בית הדין בהתאם לסדרי הדין הנהוגים בבית הדין, אלא אם כן הורה בית הדין 

הוראה אחרת.

כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(
)חמ 3-5452(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון(, התש"ע-22010, בתקנה 2)ב(, במקום "עד תום שנת   .1
המס 2015" יבוא "עד תום שנת המס 2019".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, והן יחולו על מיתקן   .2
לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית 

או בטכנולוגיה סולאר-תרמית, בכמות המיועדת בעיקרה לשימוש עצמי.

י"ח בכסלו התשע"ז )6 בדצמבר 2017(
)חמ 3-597(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 216.  1

2 ק"ת התש"י, עמ' 1122.

תקופות פגרה

סמכות מנהל בתי 
הדין הדתיים 

הדרוזיים

יום ו' בפגרה

תקופת פגרה לא 
תובא במניין

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ה, עמ' 6.  1

תיקון תקנה 2

תחילה ותחולה
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צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )אוסטריה(, התשע"ח-2018

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

התשע"ז בחשוון  כ"ז  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שיינתן  הוא  המועיל  מן  )א(   .1 
)28 בנובמבר 2016(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה של אוסטריה בדבר מניעת 

כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון )להלן - ההסכם(.

להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה ביום כ"ד  )ב( 
בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( ואילך.

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות המסים )גבייה( )תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך 
אלקטרונית(, התשע"ח-2018

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 12ב1)ה( לפקודת המסים )גבייה(1 )להלן - הפקודה(, ובאישור 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -  .1
"מסמך אלקטרוני" ו"מנגנון הזדהות" - כהגדרתם בסעיף 12ב1)א( לפקודה;

אלקטרונית  בדרך  שהומצאו  מסירה,  צו  לרבות  עיקול,  צו   - אלקטרוני"  עיקול  "צו 
ושביצועם הוא בדרך אלקטרונית;

"רשות" - גוף אשר הוסמך לגבות חוב מכוח הפקודה.

)א(    צד שלישי יהיה זכאי לקבל מרשות תשלום כאמור בתקנה 3 בהתקיים התנאים   .2
שלהלן:

חלפו 30 ימים מיום שמנהל רשות האכיפה והגבייה פרסם באתר האינטרנט   )1(
של רשות האכיפה והגבייה כי ניתן להמציא לצד השלישי צווי עיקול אלקטרוני 

לאחר שבדק ומצא כי התקיימו בצד השלישי כל אלה:

כי  שבתוספת  הנוסח  לפי  והתחייבות  הצהרה  טופס  על  חתם  הוא  )א( 
האלקטרוני  העיקול  צווי  לקבלת  אותו  המשמשות  המחשוב  מערכות 
ולמענה עליהם מתבססות על מערכות תוכנה וחומרה מהימנות, המעניקות 
הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב ולחומרת 

מחשב ומאפשרות גישה אליהם באמצעות מנגנון הזדהות בלבד;

נהלים  הכנת  על  אחראי  שיהיה  מידע  אבטחת  ממונה  מינה  הוא  )ב( 
המידע  אבטחת  ממונה  פרטי  קיומם;  ולהבטחת  אצלו  המידע  לאבטחת 

שמינה ייכללו בטופס כאמור בפסקת משנה )א(;

)2( הרשות הודיעה לצד השלישי שברצונה להמציא לצד השלישי צווי עיקול 
אלקטרוני.

מתן תוקף להסכם

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

הגדרות

המצאת צו עיקול 
אלקטרוני לצד 

שלישי

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשע"א, עמ' 157.  1
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עוד  עומד  אינו  שלישי  צד  כי  והגבייה  האכיפה  רשות  מנהל  מצא  )ב( 
יפרסם  )א()1(,  משנה  בתקנת  האמורים  מהתנאים  יותר  או  אחד  בתנאי 
באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, כי לא ניתן להמציא לו עוד 
בלא  להודיע  שלישי  צד  על  מהאמור,  לגרוע  בלי  אלקטרוני;  עיקול  צווי 
ממונה  לכהן  חדל  שבו  במקרה  והגבייה  האכיפה  רשות  למנהל  דיחוי 
צווי  לקבלת  אותו  המשמשות  המחשוב  שבמערכות  או  מידע,  אבטחת 
העיקול האלקטרוני ולמענה עליהם, חדלו להתקיים הדרישות המפורטות 
בתקנת משנה )א()1()א(; הודיע צד שלישי כאמור, יראו את מועד משלוח 
אלקטרוניים,  עיקול  צווי  לו  להמציא  ניתן  לא  שממנו  כמועד  ההודעה 
ומנהל רשות האכיפה והגבייה יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של 

רשות האכיפה והגבייה.

התשלום לצד שלישי בעד הטיפול בצו עיקול אלקטרוני הוא 3 שקלים חדשים. )א(   .3
בתקנה זו, "טיפול בצו עיקול אלקטרוני" - כל הפעולות הנדרשות לטיפול בצו,  )ב( 
צו  ביטול  של  בדרך  לרבות  בצו,  הכלול  הסכום  ועדכון  הכספים  מסירת  זה  ובכלל 

העיקול והטלתו מחדש.

פעם  לתשלום  זכאי  יהיה  השלישי  הצד  אלקטרוני  עיקול  צו  בכל  הטיפול  בעד  )ג( 
יותר  כספים  נמסרו  אם  או  צו  אותו  לגבי  תשובות  כמה  נשלחו  אם  גם  בלבד,  אחת 

מפעם אחת בעקבות צו העיקול האלקטרוני.

לצורך קבלת התשלום  יעביר הצד השלישי לרשות, אחת לחודש, באופן אלקטרוני,  )ד( 
צווי  לעניין  פירוט  יכלול  האמור  הדוח  עיקולים;  פירוט  דוח  בצירוף  לתשלום  דרישה 
הדוח   - זו  )בתקנה  להלן  כמפורט  השלישי  הצד  אל  שהועברו  האלקטרוני  העיקול 

המלא(:

שם הצד השלישי;  )1(

מס' זהות, ח"פ או מספר מזהה אחר של החייב;  )2(

שם החייב;  )3(

תאריך קבלת העיקול;  )4(

סכום העיקול שבצו;  )5(

פרטי מטיל העיקול;  )6(

תאריך משלוח התשובה לצו העיקול;  )7(

מספר תיק או הליך אם ישנו;  )8(

פירוט עיקולים שבהם נמצאו נכסים של החייבים;  )9(

פירוט עיקולים שבהם לא נמצאו נכסים של החייבים.  )10(

הרשות תשלם לצד השלישי בתוך 30 ימים מהמועד שבו העביר הצד השלישי  )ה( 
את הדוח המלא; לא העביר הצד השלישי דוח מלא כאמור או העביר דוח שחסרים בו 
פרטים, תהיה הרשות רשאית שלא לשלם לו בעד העיקולים שלגביהם חסרים הפרטים 
עד להשלמתם; על אף האמור בתקנת משנה זו הרשות רשאית להגיע להסכמות עם 

הצד השלישי לגבי הסדרי הדיווח והתשלום.

הרשות רשאית בכל עת לדרוש מן הצד השלישי, בלא תשלום נוסף, דוח שיפורטו  )ו( 
בו התשובות לצווי העיקול האלקטרוני שהועברו אל הצד השלישי בתקופה מסוימת 

שתצוין בדרישה ושלא תעלה על תקופה של שלוש שנים.

תשלום לצד שלישי
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)א(  הסכום הנקוב בתקנה 3 יעודכן ב–1 בינואר של כל שנה )להלן - יום השינוי(, לפי   .4
שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש 
דצמבר שקדם ליום השינוי הקודם ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של 

תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017.

על אף האמור בתקנת משנה )א( ישתנה הסכום רק אם שיעור השינוי במדד הגיע  )ב( 
שיעור  יצטבר  ל–5%,  האמור  השיעור  הגיע  לא  האחרון;  השינוי  מיום  לפחות  ל–5% 
השינוי לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה, עד שהשיעור המצטבר 

מיום השינוי האחרון יגיע ל–5% לפחות.

לפי  שהתעדכנה  כפי   3 תקנה  נוסח  את  ברשומות  בהודעה  יפרסם  האוצר  שר  )ג( 
תקנה זו.

תקנות אלה יחולו גם על עיקולים שמבצע המרכז לגביית קנסות,  אגרות והוצאות בתקשורת   .5
בין מחשבים, אצל צד שלישי שניתן להמציא לו צווי עיקול אלקטרוני לפי תקנות אלה.

תחילתן של תקנות אלה -  .6
לגבי רשות שהיא רשות מקומית ולגבי המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות -  )1( 

3 חודשים מיום פרסומן;

לגבי כל רשות אחרת - 6 חודשים מיום פרסומן.  )2(

תוספת
)תקנה 2)א()1((

הצהרה והתחייבות של הצד השלישי בדבר מהימנות מערכות המידע 

לפי תקנות המסים )גבייה( )תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית(, 
התשע"ח-2018

אני הח"מ .......................................................  מס' זהות ........................................... מצהיר בזה כדלקמן:

השלישי(   הצד   - )להלן  ב–............................   )התפקיד(    ......................................... משמש  אני 
ומוסמך לחתום על תצהיר זה בשמו;

אני מצהיר בזה ומתחייב לפי תקנה 2)א()1()א( לתקנות המסים )גבייה( )תשלום לצד   .1
שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית(, התשע"ז-2017 )להלן - התקנות(, כי 
מערכות המחשוב המשמשות את הצד השלישי שישמשו אותו בעתיד לקבלת צווי 
עיקול אלקטרוניים ולמענה עליהם, מתבססות על מערכות תוכנה וחומרה מהימנות, 
המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב ולחומרת 

מחשב ומאפשרות גישה אליהן באמצעות מנגנון הזדהות  בלבד.

פרטי ממונה אבטחת המידע שמיניתי לפי תקנה )א()1()ב( לתקנות הם כלהלן:  .2

שם מלא: ................................

מס' זהות ............................... 

.................................................           .........................................                   ..........................  
      שם מלא               חתימה ותאריך                      חותמת הצד השלישי

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4337(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הצמדה למדד

תחולה על המרכז 
לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות 
תחילה
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תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13)ג( לפקודת המסים )גבייה(1 )להלן - הפקודה(, ובאישור 
ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ושל ועדת הכספים של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 1 לתקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"א-22011 )להלן -   .1
התקנות העיקריות(, המילים "להוצאות הקבועות בתקנות אלו יווסף מס ערך מוסף 

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ככל שהם חייבים במס כאמור" - יימחקו.

אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"צו עיקול אלקטרוני 
לגורם שהוכר צד 

שלישי מוכר

על אף האמור בתקנות אלה, הוכר צד שלישי צד שלישי  6א. 
שלישי  לצד  )תשלום  )גבייה(  המסים  תקנות  לפי  מוכר 
שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית(, התשע"ח-32018, 
ניתן להוסיף לחוב  את ההוצאות ששולמו לצד השלישי 

המוכר לפי התקנות האמורות."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .3
ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(

)חמ 3-1759-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 8(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 )17(, )21( ו–)24( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות( -  .1
צוין  אשר  גלגלים,  שלושה  על  הנע  מנועי  "וברכב  המילים  "אופנוע",  בהגדרה   )1(

ברישיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג" - יימחקו;

אחרי ההגדרה "טרקטורון" יבוא:   )2(

הרכב,  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  בחוק  כהגדרתו   - מסחרי"  ""יבואן 
התשע"ו-32016 )להלן  - חוק רישוי שירותים(;";

במקום ההגדרה "מוצר תעבורה" יבוא:   )3(

""מוצר תעבורה" - כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;";

אחרי ההגדרה "נתיב" יבוא:  )4(

""סוחר ברכב מיבואן" - כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;

"סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן" - כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;";

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

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ח, עמ' 954.

3 ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

תיקון תקנה 1

הוספת תקנה 6א

תחילה

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשס"ד, עמ' 501.  1

2 ק"ת התשע"א, עמ' 948.

3 ק"ת התשע"ח, עמ' ?.

תיקון תקנה 1
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במקום ההגדרה "תקלת בטיחות סדרתית" יבוא:  )5(

""תקלת בטיחות סדרתית" - כהגדרתה בחוק רישוי שירותים;".

בתקנה 28א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב(, אחרי "משטרת ישראל" יבוא "או   .2
את הרשות הארצית לכבאות והצלה".

בתקנה 271 לתקנות העיקריות  -  .3
בתקנת משנה )ב1(, במקום "יבואן" יבוא "יבואן מסחרי";  )1(

בתקנת משנה )ב2(, במקום "יבואן" יבוא "יבואן מסחרי";  )2(

בתקנת משנה )ב3(  -   )3(

במקום "בעל רישיון סחר כהגדרתו בתקנה 291 שצוינה בו המטרה הקבועה  )א( 
בתקנה 293)א()5א(" יבוא "בעל רישיון סוחר ברכב מיבואן או בעל רישיון סוחר 

ברכב שאינו רכב מיבואן";

במקום "רישיון הסחר" יבוא "הרישיון כאמור, לפי העניין"; )ב( 

בתקנת משנה )ה(, ההגדרה "יבואן"  - תימחק.  )4(

בתקנה 281 לתקנות העיקריות, בפסקת משנה )א()7(, במקום "חמש עשרה" יבוא "תשע   .4
עשרה".

בתקנה 281א לתקנות העיקריות, תקנות משנה )ד( ו–)ז( - יימחקו.  .5
בתקנה 306א לתקנות העיקריות -  .6

תקנת משנה )א(  - תימחק;  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "בסעיף 16)ג( לצו הפיקוח על יבוא רכב" יבוא "בסעיף   )2(
50 לחוק רישוי שירותים";

בתקנה 364ו לתקנות העיקריות בתקנת משנה )א()2(, במקום "ו–5" יבוא "5 ו–7".  .7
בתקנה 377 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא:  .8

האמור מהסוג   )Fifth wheel( חמישי  גלגל  יותקן  תומך  של  המסגרת   ")א( על 
בחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהיה 
יציב ולא יזוז על פני המסגרת; מיקום הגלגל החמישי יהיה על פי תקן ISO כהגדרתו 
בחלק א' לתוספת השנייה מספר 1726, ולא פחות מ–50 מ"מ ממרכז הסרן או הצמד 
האחורי לכיוון החלק הקדמי; לעניין תומך עם מנוף להעמסה עצמית, מיקום הגלגל 
החמישי יהיה על פי תקן ISO כהגדרתו בחלק א' לתוספת השנייה מספר 1726 בלבד."

אחרי תקנת משנה )ו( יבוא:  .9
אוטובוס  הוא  כי  הרכב  ברישיון  שנרשם  או  סיור  רישיון  עליו  שיש  ")ז( באוטובוס 
תהיה  הרישוי  רשות  מיוחדת,  להסעה  ציבורי,  רכב  שהוא  זעיר  אוטובוס  או  ציבורי 
במספר  יימנה  שלא  מלווה,  או  דרך  למורה  המיועד  מושב  התקנת  לאשר  רשאית 
זו, "הסעה מיוחדת" - הסעה שבה עומד  הנוסעים הקבוע ברישיונו; בתקנת משנה 
תשלום  תמורת  מזמין  לרשות  ציבורי  רכב  שהוא  זעיר  אוטובוס  או  ציבורי  אוטובוס 

סכום כולל בעד השימוש בו."

ט"ז בשבט התשע"ח )1 בפברואר 2018(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 28א

תיקון תקנה 271

תיקון תקנה 281

תיקון תקנה 281א

תיקון תקנה 306א

תיקון תקנה 364ו

תיקון תקנה 377

תיקון תקנה 476
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תקנות הבטחת הכנסה )תיקון והוראת שעה(, התשע"ח-2018

התשמ"א-11982,  הכנסה,  הבטחת  לחוק  ו–31  3)4()ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין  אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת 

תקנות אלה:    

אחרי תקנה 6 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-21982, יבוא:  .1

"הקלות להורה 
עצמאי לומד 

)1( שבפסקה  לתנאים  בהתאם  שלומד  עצמאי  הורה   6א. 
לסעיף 3)4()ב( לחוק, והיקף השעות שבהן הוא לומד כאמור 
או עובד אינו פחות מ–36 שעות שבועיות בממוצע, יראו 
בתנאי  שעומד  כמי  האמור,  לסעיף   )2( פסקה  לעניין  בו, 

סעיף 2)א()2( לחוק."

בטבת כ"ג  יום  עד   )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  שמיום  בתקופה  )א(   .2 
כנוסחה  העיקריות,  לתקנות  6א  בתקנה  כאילו  יראו   )2018 בדצמבר   31( התשע"ט 

בתקנות אלה, במקום "36" נאמר "30".  

הוראת תקנת משנה )א( תחול  על גמלה המשתלמת בעד תקופת תוקפה.  )ב( 

כ"א בשבט התשע"ח )6 בפברואר 2018(
)חמ 3-1543-ת1(

ץ כ ם  י י ח                                                              
            שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

 

הוספת תקנה 6א

ס"ח התשמ"א, עמ' 30.  1

2  ק"ת התשמ"ב, עמ' 590.

הוראת שעה




