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תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו–243 לפקודת מס הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה:

התשל"ז-21977,  נכסים(,  או  שירותים  בעד  מתשלומים  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
בתוספת א', המילים "קרן קיימת לישראל" - יימחקו.

תחילתן  של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן ברשומות.  .2
ח' באלול התשע"ח )19 באוגוסט 2018(

)חמ 3-468-ת7(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 118 ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה- 
11995 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק ולאחר התייעצות 

עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

התשט"ז-21956, עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח  בתקנות   .1 
בחלק א' לתוספת - 

בפרט 29, בפרט משנה )6(, בהערות, במקום הערה )א( יבוא:   )1(

")א( בקביעת דרגת נכות לפי סעיף זה ייעשה שימוש בקריטריונים הקליניים; 
בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, כגון בדיקת הולכה עצבית, בדיקת EMG, בדיקה 
ממוחשבת של כוח השרירים וכיוצא באלה, ישמשו לפי הצורך כעזר לשיקול 

הדעת הקליני בקביעת הנכות;";

בפרט 31, בסופו, בהערות, במקום הערה )1( יבוא:   )2(

")1( בקביעת דרגת נכות לפי סעיף זה ייעשה שימוש בקריטריונים הקליניים; 
בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, כגון בדיקת הולכה עצבית, בדיקת EMG,  בדיקה 
ממוחשבת של כוח השרירים וכיוצא באלה, ישמשו לפי הצורך כעזר לשיקול 

הדעת הקליני בקביעת הנכות;";

בפרט 32, בסופו, בהערות, במקום הערה )1( יבוא:   )3(

בקריטריונים  שימוש  ייעשה  אלה  סעיפים  לפי  נכות  דרגת  ")1( בקביעת 
בדיקת  עצבית,  הולכה  בדיקת  כגון  אלקטרופיזיולוגיות,  בדיקות  הקליניים. 
EMG,  בדיקה ממוחשבת של כוח השרירים וכיוצא באלה, ישמשו לפי הצורך 

כעזר לשיקול הדעת הקליני בקביעת הנכות;";

תיקון התוספת

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ח, עמ' 96.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 972.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.  1

ק"ת התשל"ז, עמ' 1385; התשע"ח, עמ' 445.  2

תיקון תוספת א'

תחילה
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במקום פרק עשירי יבוא:  )4(

"פרק עשירי: מוגבלות שכלית התפתחותית

20%)1( מוגבלות שכלית התפתחותית גבולית )מנת משכל 70  עד 79(91.

40%)2( מוגבלות שכלית התפתחותית קלה )מנת משכל 55 עד 69(

65%)3( מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית )מנת משכל 40  עד 54(

75%)4( מוגבלות שכלית התפתחותית קשה )מנת משכל 30 עד 39(

100%".)5( מוגבלות שכלית התפתחותית חמורה )מנת משכל 0 עד 29(

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום פרסומן )להלן   .2
- יום התחילה(, והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה ביום התחילה או לאחריו.

כ"ב בחשוון התשע"ט )31 באוקטובר 2018(
)חמ 3-89-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(1, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(   .1
)הוראת שעה(,  התש"ס-22000, במקום "כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(" יבוא 

"ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(".

ו' בחשוון התשע"ט )15 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1147(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 10(, התשע"ט-2018
הבריאות,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  ושר  האנרגיה  שר 

היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1148 - מעקרי קיטור גדולים מיוני 22011, יבוא:  .1
"ת"י 1148 - מעקרי קיטור גדולים, מאוקטובר 2018, אשר יהיה רשמי במלואו."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ב בחשוון התשע"ט )31 באוקטובר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תחילה ותחולה

תיקון סעיף 4

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 406; התשע"ח, עמ' 184.  2

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5212.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

החלפת תקן

הפקדה

תחילה
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 11(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר האנרגיה ושר 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים 

והצרכנים, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד מספטמבר 22009, יבוא:  .1
"ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד, מנובמבר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 12(, התשע"ט-2018

העבודה  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרווחה והשירותים החברתיים ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, 

אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1284 חלק 3 - כפפות מגן נגד פגיעות מכניות, מפברואר 22010, יבוא:  .1
"ת"י 1284 חלק 3 - כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים, מנובמבר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
התקן  ואולם  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומה  מיום  ימים   90 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3

המוחלף יחול מיום התחילה למשך 90 ימים נוספים, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון טעות דפוס

שפורסמה  התשע"ט-2018,  סחנין(,  יער  שמורת   - לתחולה  )סייג  היערות  באכרזת 
בקובץ התקנות 8090, התשע"ט, עמ' 536, במקום "גוש 81928" צריך להיות "גוש 19288."

)חמ 3-262-ת1(

החלפת תקן

הפקדה

תחילה

החלפת תקן

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התש"ע, עמ' 130.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2883.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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