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קובץ התקנות 7992, ט"ו באייר התשע"ח, 30.4.2018  1876

תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, התשע"ח-2018

ועדת  באישור  הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת   70 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961 )להלן - התקנות העיקריות( -  .1
אחרי ההגדרה "אמבולנס" יבוא:  )1(

""אתר תשתית" - אתר לא מאויש שבו מצוי מיתקן המשמש תשתית ציבורית, 
לרבות תשתיות מים, חשמל, תקשורת, גז, מסילת ברזל וכבישים ואשר לא 

נעשית בו פעילות בידי אדם למעט תחזוקה;";

ובמקום  מטרים"  "ארבעה  יבוא  מטרים"  "שלושה  במקום  הדרך",  "שול  בהגדרה   )2(
"משלושה מטרים" יבוא "מארבעה מטרים".

בתקנה 44 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "ולעניין תקנת משנה זו,   .2
יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פנייה שמאלה או 

פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה".

בתקנה 47 לתקנות העיקריות -  .3
בתקנת משנה )ב(, במקום "לעבור על פני" יבוא "לעקוף";  )1(

בתקנת משנה )ה(, פסקה )6( - תימחק.  )2(

בתקנה 64 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .4
קדימה  זכות  ייתן   ,303 תמרור  מוצב  שלפניו  תנועה  למעגל  המתקרב  רכב  נוהג  ")ז( 

לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה."

בתקנה 72)א( לתקנות העיקריות -  .5
אחרי פסקה )2א( יבוא:  )1(

")2ב( בדרך שהוצב לפניה תמרור 401;";

בפסקה )14(, אחרי "לשם" יבוא "העלאת או".  )2(

בתקנה 85)ד( לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, הקטע החל במילים "ולמעט בדרכים" עד   .6
סופה - יימחק.

בתקנה 97)ה( לתקנות העיקריות, במקום "תמרור א-43" יבוא "תמרור 439".  .7
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .8

ט' באייר התשע"ח )24 באפריל 2018(
)חמ 3-83-ת1(

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

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 44

תיקון תקנה 47

תיקון תקנה 64

תיקון תקנה 72

תיקון תקנה 85

תיקון תקנה 97

תחילה

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

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ח, עמ' 124, עמ' 137, עמ' 234, עמ' 236, עמ' 312, עמ' 784 ועמ' 1812.



1877 קובץ התקנות 7992, ט"ו באייר התשע"ח, 30.4.2018 

אכרזת היערות )סייג לתחולה - שמורת יער פקועה(, התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

האכרזה לפי סעיף 3 לפקודת היערות שניתנה ביום 16 באפריל 21926, לא תחול על   .1
שטח בגודל 7,390 מ"ר בחלקה מס' 21, גוש 20875, הנמצא תחת שם האזור "פקועה", 
המסומן  לשטח  בהתאם  פקועה,  היער  בשמורת  המצוי   ,30 הסידורי  המספר  תחת 
פקיד  של  במשרדו  המופקדת  המפה  גבי  על  אדומים  רשת  וקווי  צהובים  בגבולות 

היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת מס הכנסה )רשימת יישובים מוטבים לשנת 2018(, התשע"ח-2018

מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  11)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאמור:

הוא  יישוב  כל  של  הכולל  והניקוד   2018 המס  לשנת  המוטבים  היישובים  רשימת   .1
כמפורט בטבלה שלהלן: 

תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

487%132,000אבו סנאן

6712%192,000אבו קורינאת )יישוב(

6712%192,000אבו תלול

7%132,000-אבטליון

7613%216,000אביבים

5710%162,000אבירים

5710%162,000אבן מנחם

417%132,000אבן שמואל

8612%192,000אבני איתן

5710%162,000אבנת

6220%241,080אבשלום

5310%162,000אדורה

6213%216,000אדמית

7012%192,000אודם

סייג לתחולה

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

2 ע"ר 1926, עמ' 182.

רשימת יישובים 
 מוטבים לשנת

המס 2018

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשע"ח, עמ' 118; ק"ת התשע"ז, עמ' 1146.  1
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

3720%241,080אוהד

6712%192,000אום בטין

6018%234,000אופקים

8912%192,000אור הגנוז

4520%241,080אור הנר

7612%192,000אורטל

437%132,000אורים

317%132,000אחוזם

5310%162,000אחיהוד

8020%241,080איבים

6812%192,000איילת השחר

6212%192,000אילון

7612%192,000אילות

417%132,000איתן

7012%192,000אל–רום

6712%192,000אל סייד

6212%192,000אלומות

9313%216,000אלוני הבשן

7012%192,000אלי–עד

257%132,000אליאב

7612%192,000אליפז

457%132,000אליפלט

377%132,000אלמגור

7%132,000-אלמוג

6212%192,000אלקוש

437%132,000אמירים

407%132,000אמנון

417%132,000אמציה

457%132,000אניעם

6412%192,000אספר

7012%192,000אפיק

6812%192,000אפיקים

7%132,000-אפק

6212%192,000ארגמן



1879 קובץ התקנות 7992, ט"ו באייר התשע"ח, 30.4.2018 

תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

4520%241,080ארז

437%132,000אשבול

327%132,000אשבל

6212%192,000אשדות יעקב )איחוד(

6212%192,000אשדות יעקב )מאוחד(

327%132,000אשחר

5310%162,000אשכולות

6712%192,000אשל הנשיא

459%156,000אשלים

377%132,000אשרת

7612%192,000באר אורה

9312%192,000באר מילכה

7820%241,080בארי

377%132,000בוסתן הגליל

9712%192,000בוקעאתא

437%132,000בטחה

7512%192,000ביר הדאג'

437%132,000בירייה

8512%192,000בית ג'ן

317%132,000בית הגדי

6512%192,000בית הלל

377%132,000בית העמק

6212%192,000בית הערבה

6812%192,000בית זרע

6812%192,000בית יוסף

327%132,000בית קמה

7812%192,000בית שאן

6212%192,000בן עמי

487%132,000בני דקלים

457%132,000בני יהודה

7212%192,000בני נצרים

5210%162,000בענה

6213%216,000בצת

7%132,000-בקעות
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

8512%192,000בר יוחאי

2020%241,080ברור חיל

327%132,000ברוש

8613%216,000ברעם

5210%162,000ג'דיידה-מכר

417%132,000ג'ולס

6212%192,000ג'ש )גוש חלב(

377%132,000גבולות

4520%241,080גבים

317%132,000גבעולים

327%132,000גבעות בר

457%132,000גבעת יואב

4520%241,080גברעם

457%132,000גדות

459%156,000גונן

5710%162,000גורן

5710%162,000גורנות הגליל

327%132,000גילון

437%132,000גילת

377%132,000גינוסר

327%132,000גיתה

7%132,000-גיתית

7%132,000-גלגל

6212%192,000געתון

7612%192,000גרופית

457%132,000גשור

6812%192,000גשר

6212%192,000גשר הזיו

327%132,000דבירה

6212%192,000דגניה א'

6212%192,000דגניה ב'

7613%216,000דוב"ב

2020%241,080דורות

487%132,000דיר אל–אסד
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

6012%192,000דיר חנא

5316%192,000דימונה

7013%216,000דישון

7812%192,000דלתון

7%132,000-דמיידה

7012%192,000דן

7013%216,000דפנה

6220%241,080דקל

6712%192,000דריג'את

6212%192,000האון

7012%192,000הגושרים

5710%162,000הילה

457%132,000הר עמשא

377%132,000הררית

7%132,000-ורד יריחו

7%132,000-זוהר

4520%241,080זיקים

6820%241,080זמרת

5310%162,000זרועה

5310%162,000חגי

457%132,000חד–נס

7%132,000-חוג'ייראת )ד'הרה( )שבט(

6220%241,080חולית

457%132,000חולתה

5710%162,000חוסן

6412%192,000חוסנייה

437%132,000חוקוק

6718%234,000חורה

7812%192,000חורפיש

437%132,000חזון

327%132,000חלוץ

417%132,000חלץ

6812%192,000חמדיה

8512%192,000חמדת
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

7%132,000-חמרה

6213%216,000חניתה

9312%192,000חספין

6512%192,000חצבה

5310%162,000חצור הגלילית

437%132,000חצרים

327%132,000חרשים

5310%162,000טבריה

6412%192,000טובא-זנגרייה

6812%192,000טירת צבי

327%132,000טל–אל

459%156,000טללים

5210%162,000טמרה

5310%162,000טנא

5310%162,000טפחות

6012%192,000יאנוח-ג'ת

6220%241,080יבול

4520%241,080יד מרדכי

7%132,000-יד נתן

7612%192,000יהל

7013%216,000יובל

327%132,000יובלים

7%132,000-יודפת

8612%192,000יונתן

417%132,000יושיביה

379%156,000יחיעם

8612%192,000יטבתה

7%132,000-ייט"ב

5620%241,080יכיני

6512%192,000יסוד המעלה

377%132,000יסעור

327%132,000יעד

6213%216,000יערה

6812%192,000יפית



1883 קובץ התקנות 7992, ט"ו באייר התשע"ח, 30.4.2018 

תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

7013%216,000יפתח

7013%216,000יראון

6812%192,000ירדנה

5316%192,000ירוחם

487%132,000ירכא

6220%241,080ישע

6820%241,080יתד

5210%162,000כאבול

6212%192,000כברי

8912%192,000כדיתה

407%132,000כורזים

407%132,000כחל

6712%192,000כחלה

6820%241,080כיסופים

327%132,000כישור

5310%162,000כליל

437%132,000כלנית

6412%192,000כמאנה

7012%192,000כמהין

327%132,000כמון

457%132,000כנף

6212%192,000כנרת )מושבה(

6812%192,000כנרת )קבוצה(

6718%234,000כסיפה

8512%192,000כסרא-סמיע

7012%192,000כפר בלום

7012%192,000כפר גלעדי

457%132,000כפר הנשיא

11%159,120-כפר ורדים

6812%192,000כפר חושן

437%132,000כפר חנניה

7012%192,000כפר חרוב

417%132,000כפר יאסיף

6820%241,080כפר מימון
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

437%132,000כפר מסריק

7012%192,000כפר סאלד

4520%241,080כפר עזה

6213%216,000כפר ראש הנקרה

5711%186,000כפר רוזנואלד )זרעית(

6812%192,000כפר רופין

437%132,000כפר שמאי

407%132,000כרכום

6812%192,000כרם בן זמרה

8520%241,080כרם שלום

377%132,000כרמי קטיף

257%132,000כרמיאל

4520%241,080כרמייה

327%132,000כרמים

5310%162,000כרמל

327%132,000לבון

437%132,000לבנים

327%132,000להב

459%156,000להבות הבשן

377%132,000לוחמי הגיטאות

327%132,000לוטם

8612%192,000לוטן

6212%192,000לימן

257%132,000לכיש

327%132,000לפידות

6718%234,000לקיה

7012%192,000מבוא חמה

437%132,000מבועים

6220%241,080מבטחים

20%241,080-מבקיעים

5210%162,000מג'ד אל–כרום

9319%252,000מג'דל שמס

6412%192,000מגאר

437%132,000מגדל
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

6220%241,080מגן

459%156,000מדרשת בן גוריון

6712%192,000מולדה*

327%132,000מורן

7%132,000-מורשת

417%132,000מזרעה

6212%192,000מחולה

459%156,000מחנה טלי*

5110%162,000מחנה יוכבד*

437%132,000מחנה יפה*

5310%162,000מחנה יתיר

457%132,000מחניים

6513%216,000מטולה

8612%192,000מיצר

7%132,000-מירב

8912%192,000מירון

7%132,000-מכורה

6712%192,000מכחול

327%132,000מכמנים

437%132,000מלילות

7013%216,000מלכייה

7%132,000-מלכישוע

7%132,000-מנוחה

327%132,000מנוף

5710%162,000מנות

6812%192,000מנחמיה

7013%216,000מנרה

6212%192,000מסדה

7%132,000-מסילות

437%132,000מסלול

9712%192,000מסעדה

317%132,000מעגלים

6212%192,000מעגן

6812%192,000מעוז חיים
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

6012%192,000מעון

5710%162,000מעונה

7013%216,000מעיין ברוך

6212%192,000מעיליא

7%132,000-מעלה גלבוע

457%132,000מעלה גמלא

6812%192,000מעלות-תרשיחא

4520%241,080מפלסים

5310%162,000מצדות יהודה

6212%192,000מצובה

7%132,000-מצפה אבי"ב

6818%234,000מצפה רמון

327%132,000מצפה שלם

7013%216,000מרגליות

7012%192,000מרום גולן

6812%192,000מרחב עם

5110%162,000משאבי שדה

7013%216,000משגב עם

6212%192,000משואה

8912%192,000משכיות

407%132,000משמר הירדן

327%132,000משמר הנגב

6213%216,000מתת

457%132,000נאות גולן

7012%192,000נאות הכיכר

7012%192,000נאות מרדכי

7212%192,000נאות סמדר

327%132,000נבטים

6012%192,000נגוהות

7%132,000-נהורה

5010%162,000נהרייה

8612%192,000נוב

7%132,000-נוגה

6412%192,000נווה
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

6812%192,000נווה אור

7012%192,000נווה אטי"ב

6812%192,000נווה איתן

457%132,000נווה זוהר

5710%162,000נווה זיו

7612%192,000נווה חריף

417%132,000נועם

5720%241,080נחל עוז

6412%192,000נחף

6213%216,000נטועה

5110%162,000נטור

5310%162,000נטע

7012%192,000ניצנה )קהילת חינוך(

7012%192,000ניצני סיני

7%132,000-ניר דוד )תל עמל(

7%132,000-ניר ח"ן

6820%241,080ניר יצחק

437%132,000ניר משה

6820%241,080ניר עוז

4520%241,080ניר עם

437%132,000ניר עקיבא

6220%241,080נירים

7%132,000-נירן

7012%192,000נמרוד

377%132,000נס עמים

6212%192,000נעמ"ה

7%132,000-נתיב הגדוד

4520%241,080נתיב העשרה

379%156,000נתיב השיירה

4813%174,000נתיבות

6012%192,000סאג'ור

7612%192,000סאסא

6012%192,000סוסיה

6220%241,080סופה
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

487%132,000סח'נין

6412%192,000סלמה

9312%192,000סמר

5310%162,000סנסנה

5620%241,080סעד

6212%192,000סער

6512%192,000ספיר

9319%252,000ע'ג'ר

6212%192,000עבדון

439%156,000עברון

7%132,000-עוצם

7012%192,000עזוז

7012%192,000עידן

6012%192,000עין אל–אסד

437%132,000עין גב

5110%162,000עין גדי

6220%241,080עין הבשור

377%132,000עין המפרץ

8512%192,000עין הנצי"ב

6220%241,080עין השלושה

7012%192,000עין זיוון

7012%192,000עין חצבה

6512%192,000עין יהב

6212%192,000עין יעקב

9712%192,000עין קנייא

7012%192,000עין תמר

6512%192,000עיר אובות

419%156,000עכו

6820%241,080עלומים

8612%192,000עלמה

437%132,000עמוקה

457%132,000עמיעד

6220%241,080עמיעוז

7012%192,000עמיר
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

437%132,000עמקה

327%132,000עצמון שגב

5210%162,000עראבה

8913%216,000עראמשה*

6412%192,000ערב אל נעים

5316%192,000ערד

6718%234,000ערערה בנגב

6012%192,000עתניאל

6512%192,000פארן

5310%162,000פדויים

377%132,000פורייה - כפר עבודה

437%132,000פורייה - נווה עובד

377%132,000פורייה עילית

437%132,000פטיש

327%132,000פלך

6412%192,000פני חבר

6812%192,000פסוטה

437%132,000פעמי תש"ז

6212%192,000פצאל

7812%192,000פקיעין )בוקייעה(

6212%192,000פקיעין חדשה

437%132,000פרוד

6220%241,080פרי גן

5310%162,000צאלים

327%132,000צביה

7012%192,000צבעון

3720%241,080צוחר

6512%192,000צופר

7012%192,000צוקים

5710%162,000צוריאל

327%132,000צורית

6412%192,000צפת

457%132,000קדמת צבי

457%132,000קדרים
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

7%132,000-קורנית

7612%192,000קטורה

437%132,000קלחים

5710%162,000קליה

457%132,000קלע

6712%192,000קצר א–סר

5110%162,000קצרין

6412%192,000קריית ארבע

7619%252,000קריית שמונה

9312%192,000קשת

5310%162,000ראמה

6412%192,000ראס אל–עין

327%132,000ראש פינה

6112%192,000רביבים

377%132,000רביד

377%132,000רגבה

5516%204,000רהט

7%132,000-רוויה

457%132,000רוח מדבר

327%132,000רוחמה

6212%192,000רועי

8512%192,000רותם

6812%192,000רחוב

7612%192,000ריחאנייה

457%132,000רמות

6512%192,000רמות נפתלי

7612%192,000רמת מגשימים

437%132,000רנן

6820%241,080רעים

327%132,000רקפת

7%132,000-רשפים

5110%162,000רתמים

6512%192,000שאר ישוב

379%156,000שבי ציון
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

6718%234,000שגב שלום

8512%192,000שדה אליהו

6512%192,000שדה אליעזר

5110%162,000שדה בוקר

417%132,000שדה דוד

7%132,000-שדה משה

6812%192,000שדה נחום

7012%192,000שדה נחמיה

3720%241,080שדה ניצן

437%132,000שדה צבי

6220%241,080שדי אברהם

6812%192,000שדי תרומות

6812%192,000שדמות מחולה

6620%241,080שדרות

7820%241,080שובה

327%132,000שובל

5711%186,000שומרה

6412%192,000שומרייה

7820%241,080שוקדה

327%132,000שורשים

437%132,000שזור

7%132,000-שחר

5110%162,000שחרות

317%132,000שיבולים

5110%162,000שיטים

6412%192,000שייח' דנון

327%132,000שכניה

417%132,000שלווה

457%132,000שלווה במדבר

7%132,000-שלוחות

6819%252,000שלומי

8520%241,080שלומית

7012%192,000שמיר

5310%162,000שמעה
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תקרה שיעור הזיכוי  ניקוד כולל שם היישוב

377%132,000שמרת

5310%162,000שני

7012%192,000שניר

6412%192,000שעב

457%132,000שעל

6812%192,000שער הגולן

437%132,000שפר

257%132,000שקף

317%132,000שרשרת

5711%186,000שתולה

327%132,000תאשור

327%132,000תדהר

327%132,000תובל

7%132,000-תומר

7820%241,080תושייה

6212%192,000תל קציר

6718%234,000תל שבע

6812%192,000תל תאומים

6012%192,000תלם

3720%241,080תלמי אליהו

437%132,000תלמי ביל"ו

6220%241,080תלמי יוסף

417%132,000תלמים

6712%192,000תפרח

6820%241,080תקומה

6712%192,000תרבין א–צאנע )יישוב(*

כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(
)חמ 3-5637(

ר ש א ה  ש מ  
מנהל רשות המסים  
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הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( 
)מס' 2(, התשע"ח-2018

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר   .1
התשע"ח בניסן  ט"ז  מיום  והם  לתקנות,  בתוספות  הנקובים  הסכומים  עודכנו   ,2017 

)1 באפריל 2018(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

1,577סוג 1 - בהיקף כספי עד

3,155סוג 2 - בהיקף כספי עד

6,309סוג 3 - בהיקף כספי עד

12,621סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,582סוג 1 - בהיקף כספי עד

5,167סוג 2 - בהיקף כספי עד

10,336סוג 3 - בהיקף כספי עד

20,670סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   4,212 עד  כספי  בהיקף   -  1 סוג 
עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   7,616 עד  כספי  בהיקף   -  2 סוג 
עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,231 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 30,460 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשע"ח, עמ' 139.  1
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תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

224,884

37,328

49,767

349,767

71,162

99,538

499,538

149,303

298,609

5298,609

447,913

895,826

כ"ו בניסן התשע"ח )11 באפריל 2018(
)חמ 3-638-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א   

רשם הקבלנים   

 




