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תקנות המאבק בטרור )הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור( )תיקון(, 
התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 97)ד( לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת החוקה לחוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 

בתקנות המאבק בטרור )הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור(, התשע"ז-22017 )להלן   .1
- התקנות העיקריות(, בתקנה 1, במקום ההגדרה "הגורם הממונה" יבוא:

""הגורם הממונה" - עובד בכיר במשרד הביטחון ששר הביטחון מינה אותו לעניין 
תקנות אלה;".

2.  בתקנה 2 לתקנות העיקריות - 
בכותרת השוליים, במקום "פרטים שייכללו בהכרזה" יבוא "פרטים שייכללו בצו   )1(

בדבר הכרזה או ביטול הכרזה";

בתקנת משנה )א(, אחרי "סעיפים 4, 6 או 11 לחוק" יבוא "או בדבר ביטול הכרזה   )2(
לפי סעיף 7 או 13 לחוק";

בתקנת משנה )ב(, אחרי "סעיף 11 לחוק" יבוא "או בדבר ביטול הכרזה לפי סעיף 7   )3(
או 13 לחוק". 

3.  בתקנה 3 לתקנות העיקריות -
בתקנת משנה )א(, ברישה, במקום "או על ביטול הכרזה" יבוא "ביטול הכרזה או   )1(

אימוץ זמני של הכרזה"; 

בפסקה )1(, במקום "הגורם המכריז" יבוא "שר הביטחון";  )2(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )3(

של  זמני  אימוץ  על  הודעה  פרסום  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א1( על 
הכרזה לפי סעיף 11)א()3( לחוק באתר האינטרנט של משרד הביטחון, יכלול רק 
את המידע המופיע בפרסום הכרזת מועצת הביטחון באתר האינטרנט שלה ואת 

מועד פרסומה באתר כאמור."

יבוא לחוק"   11 "סעיף  במקום  )ג(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות   4 בתקנה   .4 
"סעיף 11)א()1( או )2(, 11)א()3()ג( או 11)ד( לחוק".

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -  .5
בכותרת השוליים, במקום "ההכרזה" יבוא "הכרזה או הודעה על אימוץ זמני של   )1(

הכרזה";

בתקנת משנה )א(, במקום "מיום פרסום ההכרזה באינטרנט" יבוא "מיום הפרסום   )2(
באינטרנט כאמור";

ההכרזה  בדבר  "הודעה  יבוא  לגורם"  ההכרזה  "את  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )3(
במקום  לגורם",  הודעה(   - זו  )בתקנה  העניין  לפי  הכרזה  של  זמני  אימוץ  בדבר  או 
"נשלחה ההכרזה" יבוא "נשלחה ההודעה", במקום "מיום פרסום ההכרזה באינטרנט" 
ההכרזה"  על  ההודעה  קבלת  את  "לאשר  במקום  באינטרנט",  הפרסום  "מיום  יבוא 
יבוא "לאשר את קבלת ההודעה, לרבות באמצעות אישור מסירה אלקטרוני", במקום 

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 1678.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5
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"קיבל את ההכרזה" יבוא "קיבל את ההודעה", אחרי "פרטי ההכרזה" יבוא "או פרטי 
האימוץ הזמני של ההכרזה, לפי העניין", במקום "שקיבל את ההכרזה" יבוא "שקיבל 
את ההודעה", במקום "אישור קבלת ההכרזה" יבוא "אישור קבלת ההודעה" ובמקום 

"את דבר קבלת ההכרזה" יבוא "את דבר קבלת ההודעה".

בתקנת משנה )ג(, המילים "כהגדרתו בפסקה )2( להגדרה" - יימחקו;   )4(

בתקנת משנה )ד( -   )5(

ברישה, במקום "להמציא את ההכרזה" יבוא "להמציא את ההודעה"; )א( 

בפסקה )1(, במקום "לצורך המצאת הכרזות" יבוא "לצורך המצאת הודעות",  )ב( 
בפקסימילה",  ההודעה  "נשלחה  יבוא  בפקסימיליה"  ההכרזה  "נשלחה  במקום 
ההכרזה"  "פרטי  אחרי  ההודעה",  את  "קיבל  יבוא  ההכרזה"  את  "קיבל  במקום 
יבוא "או פרטי האימוץ הזמני של ההכרזה, לפי העניין" ובמקום "שאישר לו את 

קבלת ההכרזה" יבוא "שאישר לו את קבלת ההודעה";

בפסקה )2(, בכל מקום, במקום "יראו את ההכרזה" יבוא "יראו את ההודעה";  )ג( 

בתקנת משנה )ה(, במקום "שבו אושרה קבלת ההכרזה" יבוא "שבו אושרה קבלת   )6(
ההודעה", במקום "יחד עם ההכרזה" יבוא "יחד עם ההודעה" ובמקום "שעליו הוכרז 

באותה הכרזה" יבוא "שעליו הוכרז בהכרזה נושא ההודעה".

6.  בתקנה 6 לתקנות העיקריות - 
ברישה, במקום "לפי סעיף 11 לחוק" יבוא "לפי סעיף 11)א()1( או )2(, 11)א()3()ג( או   )1(

11)ד( לחוק"; 

)2(  בפסקה )1(, המילים "כהגדרתו בפסקה )2( להגדרה" - יימחקו;

בפסקה )2(, המילים "האמור בפסקה )1(" - יימחקו.  )3(

בתקנה 12)ב(, במקום "לפני ועדת השרים" יבוא "לפני הגורם המכריז" ובמקום הסיפה   .7
 13 סעיף  לפי  החלטתו  את  ייתן  המכריז  "הגורם  יבוא  השרים"  "ועדת  במילים  החל 

לחוק לא יאוחר 30 ימים ממועד הבאת ההמלצה של הוועדה המייעצת לפניו".

8.  בתקנה 13 לתקנות העיקריות -
בכותרת השוליים, במקום "הודעה לוועדת שרים" יבוא "הודעה לגורם המכריז";  )1(

בתקנת משנה )א(, במקום "כאמור בסעיף 11 לחוק" יבוא "כאמור בסעיף 11)א()1(,   )2(
)2(, )3()ג( או 11)ד( לחוק" ובמקום "יודיע על כך לוועדת השרים" יבוא "יודיע על כך 

לגורם המכריז";

המכריז",  הגורם  "קיבל  יבוא  השרים"  ועדת  "קיבלה  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )3(
במקום "תבטל" יבוא "יבטל" ובמקום "שקיבלה" יבוא "שקיבל".

ח' באלול התשע"ח )19 באוגוסט 2018(
)חמ 3-5316(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א
שר הביטחון

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 13
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תקנות מס הכנסה )פחת( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו–243 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של 
הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

  - III בתקנות מס הכנסה )פחת(, 21941 )להלן - התקנות העיקריות(, בתוספת ב', בפרט  .1
בפסקה )2( -   )1(

מכונות  לגבי  וכן  דלקמן,  "המנויים  יבוא  לקמן:"  "המנויים  במקום  ברישה,  )א( 
וציוד, הכול כמפורט להלן:";

אחרי פסקת משנה ה' יבוא: )ב( 

כאמור  והתערובת  ובנזין  מתנול  תערובת  לערבול  המשמש  "ו. מיתקן 
ובלבד  אחר,  צורך  לכל  משמש  ולא  מנועי,  ברכב  כדלק  לשמש  הותרה 

שאחוז המתנול בתערובת עולה על 14%-20%; 

ז. מכונה או ציוד המשמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד, בתחנה 
לתדלוק כלי רכב בגז טבעי שקיבלה אישור תקינות לפי פרק ב'1 לחוק הגז 
אישור  קבלת  לצורך  הנדרש  ומבנה  התשמ"ט-31989,  ורישוי(,  )בטיחות 

כאמור - 20;";

בפסקה )3(יא, בסופה יבוא:  )2(

")X( רכב מסוג M2 או M3, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס 
שלו  הרכב  ברישיון  שצוין  התעבורה,  לתקנות  271א)ד(  בתקנה  כאמור  ציבורי, 

בסוג דלק - "חשמל" - ⅓33; 

)XI( רכב שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק - "גט"ד", שהוא אחד מאלה: 

או  פרטי  אוטובוס  הוא  שלו  המשנה  שסיווג   ,M3 או   M2 מסוג  רכב   )1(
אוטובוס ציבורי, כאמור בתקנה 271א)ד( לתקנות התעבורה - 25;

רכב שסיווגו N2 או N3, כאמור בתקנה 271א)ד( לתקנות התעבורה - 25;  )2(

)XII( רכב הוראת נהיגה מן הסוג המפורט בתקנה 225)א()2( לתקנות התעבורה, 
נהיגה  להוראת  או  מנועי  רכב  לנהיגת  ספר  לבית  רישיון  בעל  שהוא  למי 

כמשמעותו בסעיפים 15 ו–16 לפקודת התעבורה4 - ⅓33;

)XIII(  רכב מסוג M, שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה 271א)ד( 
לתקנות התעבורה - ⅓33."

לפי  זה  ובכלל  אחר  דין  לפי  לפחת  וכן  אלה  לתקנות   1 תקנה  לפי  לפחת  שזכאי  מי   .2
התקנות העיקריות, זכאי לבחור את הדין החל עליו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת 

בשיעור העולה על 100%. 

לתקנות  1)1()ב(  בתקנה  כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  ב'  בתוספת  III)2(ו  פרט  )א(   .3
 אלה, יחול לגבי מיתקן שנרכש ושהחל לפעול בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט

)1 בינואר 2019(, )להלן - המועד הקובע( עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(. 

תיקון תוספת ב'

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

2 ע"ר 1941, תוס' 2, עמ' 1261; ק"ת התשע"ג, עמ' 1554.

3 ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשע"ו, עמ' 61.

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

בחירת הדין החל

תחולה ותוקף
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פרט III)2(ז בתוספת ב' לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 1)1()7( לתקנות אלה,  )ב( 
יחול לגבי מכונה או ציוד, או מבנה שנרכשו והחלו לפעול בתקופה שמהמועד הקובע 

עד יום כ"א בטבת התשפ"ז )31 בדצמבר 2026(.

לתקנות   )2(1 בתקנה  כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  ב'  בתוספת   ,)X(יא)3(III פרט  )ג( 
אלה, יחול לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמהמועד הקובע, עד  יום ז' בטבת 

התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(.

לתקנות   )2(1 בתקנה  כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  ב'  בתוספת   ,)XI(יא)3(III פרט  )ד( 
אלה, יחול לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמהמועד הקובע עד  יום י"ט בטבת 

התשפ"ד )31 בדצמבר 2023(.

כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  ב'  בתוספת   )XII(יא)3(III פרט  לפי  הפחת  שיעור  )ה( 
בתקנה 1)2( לתקנות אלה, יחול בתביעה לניכוי בעד פחת בשנות המס  2019 עד 2022.   

כנוסחו  העיקריות,  לתקנות  ב'  בתוספת   )XIII(יא)3(III פרט  לפי  הפחת  שיעור  )ו( 
בתקנה 1)2( לתקנות אלה, יחול בתביעה לניכוי בעד פחת בשנות המס  2019 עד 2021.

כ"ז באב התשע"ח )8 באוגוסט 2018(
)חמ 3-597(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )אגרה שנתית( )תיקון(, התשע"ח-2018

130א  סעיף  ולפי  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  55א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור  הרשות  עם  בהתייעצות  התשנ"ד-21994,  בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק 

ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשמ"ט-31989  שנתית(,  )אגרה  ערך  ניירות  לתקנות   2 בתקנה   .1
העיקריות( -

בתקנת משנה )ו1()1(, במקום "ד'" יבוא "ג'";  )1(

אחרי תקנת משנה )יא( יבוא:  )2(

")יב( על אף האמור בתקנת משנה )ו(, מנהל קרן שבניהולו פחות מעשר קרנות, 
בעד  ישלם  חדשים  שקלים   100,000,000 על  עולה  אינו  הכולל  נכסיהן  וששווי 
כל קרן שבניהולו ששווי נכסיה אינו עולה על 10,000,000 שקלים חדשים, אגרה 
תאגיד  עם  קרן  מנהל  התקשר  השנייה;  בתוספת  הקבוע  מהסכום   70% בגובה 
מורשה, שאינו חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור, 
לשם ניהול תיק ההשקעות של קרנות בניהולו, יראו לעניין גובה האגרה שישלם 

מנהל הקרן בעדן את התאגיד כאילו היה מנהל הקרן של אותן קרנות."

במקום התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:  .2

תיקון תקנה 2

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ד, עמ' 165.

2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשנ"ט, עמ' 151.

3 ק"ת התשמ"ט, עמ' 782; התשע"א, עמ' 295.

החלפת התוספת 
השנייה
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"תוספת שנייה
)תקנות 1, 2)ו( ו–)יב( ו–4(

 שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

 סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

 25,000א'עד 50,000,000

 30,000ב'מעל 50,000,000 עד 250,000,000

 37,000".ג'מעל 250,000,000

על אף האמור בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות  )א(   .3
אלה, יראו כאילו במקום האמור בה - 

ממועד תחילת תקנות אלה ועד סוף שנת הכספים 2018 נאמר:  )1(

"תוספת שנייה
)תקנות 1, 2)ו( ו–)יב( ו–4(

 שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

 סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

 21,000א'עד 50,000,000

 26,000ב'מעל 50,000,000 עד 250,000,000

 33,000";ג'מעל 250,000,000

)2( בשנת הכספים 2019 נאמר:

"תוספת שנייה
)תקנות 1, 2)ו( ו–)יב( ו–4(

 שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

 סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

22,000א'עד 50,000,000

27,000ב'מעל 50,000,000 עד 250,000,000

34,000";ג'מעל 250,000,000

בשנת הכספים 2020 נאמר:  )3(

"תוספת שנייה
)תקנות 1, 2)ו( ו–)יב( ו–4(

 שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

 סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

23,000א'עד 50,000,000

28,000ב'מעל 50,000,000 עד 250,000,000

35,000"ג'מעל 250,000,000

הוראת שעה
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בשנת הכספים 2021 נאמר:  )4(

"תוספת שנייה
)תקנות 1, 2)ו( ו–)יב( ו–4(

 שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

 סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

24,000א'עד 50,000,000

29,000ב'מעל 50,000,000 עד 250,000,000

36,000".ג'מעל 250,000,000

תקנה 4 לתקנות העיקריות לא חלה; סכומי האגרות וכן השווי הנקי הממוצע של  )ב( 
נכסי הקרן כאמור בפסקאות )2( עד )4(, יתעדכנו ב–1 בינואר של כל שנה )להלן - יום 

העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקנות אלה.

שיעורי השווי הנקי הממוצע של נכסי קרן שעודכנו כאמור יעוגלו לסכום הקרוב  )ג( 
שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים; סכומי האגרות שעודכנו כאמור יעוגלו לסכום 

הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

יושב ראש הרשות יפרסם בהודעה ברשומות, את הסכומים והשווי הנקי הממוצע  )ד( 
של נכסי הקרן, כפי שהתעדכנו לפי תקנה זו.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בתשרי התשע"ט )3 באוקטובר 2018(.  .4
ח' באלול התשע"ח )19 באוגוסט 2018(

)חמ 3-926-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו הבטיחות בעבודה )הארכת התקופה שבסעיף 8)ב( לתיקון מס' 9 
לפקודה( )מס' 2(, התשע"ח-2018

 ,)9 )מס'  בעבודה  הבטיחות  פקודת  לתיקון  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק( , בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

והוראות  הנחיות  של  תחולתן  המשך  שעניינו  לחוק,  8)ב(  בסעיף  האמורה  התקופה   .1
]נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  מכוח  שהוצאו  לבטיחות  דרישות  הקובעות  נוהל 
כ"ב  יום  עד  חודשים  בשישה  תוארך  האמור,  בסעיף  כמפורט  התש"ל-21970,  חדש[, 
בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(, ואולם לא יישא אדם באחריות פלילית בשל הפרה 
התשע"ח באב  ט"ז  שמיום  בתקופה  שעבר  כאמור  הנוהל  והוראות  ההנחיות   של 

)28 ביולי 2018(, עד יום פרסומו של צו זה.

תחילתו של צו זה ביום ט"ז באב התשע"ח )28 ביולי 2018(.  .2
ט"ו באלול התשע"ח )26 באוגוסט 2018(

)חמ 3-5637(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                 שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

תחילה

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 350; ק"ת התשע"ח, עמ' 2263.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.

תחילה

הארכת התקופה 
שבסעיף 8)ב( לחוק
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות תווית אריזה( )תיקון(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו–7 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-11956 )להלן - החוק(, 

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הגנת הצומח )קיום הוראות תווית אריזה(, התשל"ז-21977 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1, במקום "כמפורט בתקנה 3 לתקנות הגנת הצומח )הסדר מכירת 
הצומח  הגנת  לתקנות   5 בתקנה  "כמפורט  יבוא  התשכ"ז-1967"  כימיים(,  תכשירים 

)הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(, התשנ"ה-31994 )להלן - תווית אריזה(". 

 1 תקנה  אחרי  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  פרסומן  מיום  שנים  שלוש  של  בתקופה   .2
לתקנות העיקריות בא:

"הפעלת תכשיר 
הדברה שלא לפי 

הוראות תווית אריזה

כהגדרתו  קנבוס,  גידול  לגבי   ,1 בתקנה  האמור  אף  על  1א. 
]נוסח  המסוכנים  הסמים  לפקודת  הראשונה  בתוספת 
רישיון  שניתן  הפקודה(   - )להלן  התשל"ג-41973  חדש[, 
לגידולו לפי סעיף 6 לפקודה, רשאי אדם להפעיל תכשיר 
שלא  אף   ,1 בתקנה  האמור  רישום  תעודת  בעל  הדברה 
האריזה  בתווית  המפורטות  השימוש  להוראות  בהתאם 
לעניין  פרטניות  להוראות  בהתאם  מפעילו  שהוא  ובלבד 

השימוש בחומרי הדברה שמסר לו המנהל."

כ"ג באלול התשע"ח )3 בספטמבר 2018(
)חמ 3-5714(

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

הודעת הגנת חיית הבר )עדכון סכומים(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשל"ו-11976  הבר,  חיית  להגנת  לתקנות  ו–)ד(  )ג(  8)ב(,  לתקנה  בהתאם 
התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר   .1
הנקובים  האגרות  סכומי  השתנו   ,)2018 באפריל   1( התשע"ח  בניסן  ט"ז  מיום   ,2017

בתקנה 8)א( לתקנות, והם כלהלן: 

אגרה בעד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת לפי תקנה 8)א()1( - 175 שקלים   )1(
חדשים;

אגרה בעד מבחן ציד לפי תקנה 8)א()2( - 300 שקלים חדשים;  )2(

אגרה בעד קבלת רישיון ציד לפי תקנה 8)א()3( - 1,343 שקלים חדשים.  )3(

ז' באב התשע"ח )19 ביולי 2018(
)חמ 3-524-ת2(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

תיקון תקנה 1

הוראת שעה

עדכון סכומים

1  ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשע"ז, עמ' 1410.

1  ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התש"ל, עמ' 36.

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 683.

3 ק"ת התשנ"ה, עמ' 257.

4 ס"ח התשל"ג, עמ' 526; התשס"ט, עמ' 65.
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