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צו להגברת האכיפה של דיני העבודה )שינוי התוספת השנייה לחוק(, 
התשע"ד-2014

העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  לחוק  51)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועם  המשפטים  שרת  עם  האוצר,  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-12011 

הארגונים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

בתוספת השנייה לחוק -     1
בחלק ב', אחרי פרט )18( יבוא:     )1(

לחוק  2)ב()9(  סעיף  לפי  הזר  העובד  של  משכרו  סכומים  ניכוי  ")19( איסור 
עובדים זרים;

רפואי  ביטוח  דמי  בעד  המותר  השיעור  על  העולה  סכום  ניכוי  )20( איסור 
 על ידי מעביד לפי סעיף 2)ב()3( סיפה לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי

סעיף 2)ג( לחוק האמור;

)21( איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד מגורים הולמים על ידי 
מעביד לפי סעיף 2)ב()4( סיפה לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 2)ג( 

לחוק האמור "

בחלק ג', אחרי פרט )17( יבוא:     )2(

מעביד  ידי  על  בחוזה  העבודה  תנאי  ופירוט  העסקה  בחוזה  ")18( התקשרות 
לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  קבלן  ידי  על  או  זרים  עובדים  לחוק  ו–)ב(  1ג)א(  סעיף  לפי 

האמור "

כ"ז בסיוון התשע"ד )25 ביוני 2014(
)חמ 3-4708(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר הכלכלה  

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ג, עמ' 201   1

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו–37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-11981, בהתייעצות 
עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, אני מצווה לאמור:

בסעיף 8 לצו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג-21983, סעיף קטן )ג( - בטל    1
כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(

)חמ 3-1556(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר הכלכלה  

שינוי התוספת 
השנייה לחוק

תיקון סעיף 8

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשס"ו, עמ' 320   1
ק"ת התשמ"ג, עמ' 862; התשס"ח, עמ' 406   2
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תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( )תיקון(, התשע"ד-2014

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

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

יבוא "בסעיף 121ב לפקודה" 

בתקנה 3)א( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )7( יבוא:   2
")8( הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה "

תוספת ו' לתקנות העיקריות - בטלה    3
תקנות אלה יחולו לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2013 ואילך     4

ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(
)חמ 3-720-ת1(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ד-2014 

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

התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח  לתקנות  בתוספת  א  בחלק    1
התשט"ז-21956 )להלן - התקנות העיקריות(, בפרק הראשון,  במקום פרט 4 יבוא: 

סוכרת

כליות  העצבים,  מערכת  עיניים,   - המטרה"  "אברי  זה,  "4  בפרט 
וכלי דם גדולים וקטנים )כולל מערכת קרדיו וסקולרית(  

0%)א( היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי

 GLP - 1 10%)ב( סוכרת בטיפול פומי או אנלוג

20%)ג( סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין

)ד( סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין 
40%)ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת אינסולין(

)ה( סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות 
נוירולוגי  חסר  מאלה:  לאחד  הגורמת  בולטת  קלינית 
היפראוסמוטי,  משבר  מטבולית,  חמצת  שבירה(,  )סוכרת 
במשך קשים  היפוגליקמיה  אירועי  לשני  או  הכרה  אבדן 

תיקון תקנה 1

תיקון התוספת

תיקון תקנה 3

ביטול תוספת ו'

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207   1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ב, עמ' 837; התשע"ד, עמ' 1572   2

תחולה

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

ק"ת התשמ"ח, עמ' 580; התשס"ד, עמ' 558ב )עמ' 722(   2
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זריקת  )מתן  חיצוני  גורם  של  עזרה  המחייבים  שנתיים 
"אירוע  זה,  לעניין  אשפוז(;  או  גלוקוז  עירוי  מתן  גלוקוז, 
מתחת  הדם  גלוקוז  בערך  ירידה   - קשה"  היפוגליקמיה 
או  אישי  גלוקוז  מד  באמצעות  הנמדדת  מג/דל  ל–50 
או  פרכוסים  הכרה,  באיבוד  והמלווה  מעבדה,  בדיקת 

50%הכרה מעורפלת 

סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה  של  )ו( 
המטרה,  באברי  לפחות  סיבוכים  שני  עם  או  לפחות   30%

65%שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות 

המטרה,  באברי  לפחות  סיבוכים  שלושה  עם  סוכרת  )ז(  
100%כאשר חומרת כל אחד מהם 30% לפחות  

לפי  תיקבע  ההיריון  בזמן  הנכות   - הריונית  סוכרת  )ח( 
פרטי משנה )א( עד )ה(

המטרה   באברי  ליקוי  בעד  נפרדת  נכות  תיקבע  לא  הערה: 
שחומרתו 50% או פחות " 

פרסומן  שלאחר  בחודש  מ–1  חודשים  שלושה  בתום  אלה  תקנות  של  תחילתן  )א(    2
)להלן - יום   התחילה(,  והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לערעורים 

מיום התחילה ולאחריו   

התחילה,  יום  שלאחר  החודשים   36 במהלך  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
תקבע ועדה או ועדה לערעורים, לפי העניין, את דרגת נכותו של אדם שהגיש את 

תביעתו לפני יום התחילה, על פי הגבוה מבין אלה:  

דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות כנוסחן ערב יום התחילה;   )1(

דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות כתיקונן בתקנה 1 לתקנות אלה    )2(

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-89-ת1(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 8(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 282)א1( לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, בסופה יבוא "לעניין זה, "ההכרזה    1
על מצב מיוחד בעורף" - לרבות ההכרזה שניתנה ביום י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 

" )2014

ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תחילה ותחולה

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 1200   2

תיקון תקנה 282
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הודעת הסמים המסוכנים )שינוי התוספת הראשונה לפקודה(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-11973 
מודיעה  אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הפקודה(,   - )להלן 

לאמור:

בתוספת הראשונה לפקודה -   1
בחלק א' בסימן ב' -   )1( 

)א( אחרי פרט 4ז יבוא:

Adamantoylindole                                                                                                                           "4ח  אדמנטואילאינדול  

מהקבוצות  אחת  גם  קיימת  האינדולית  בטבעת   החנקן  גבי  שעל  ובלבד 
הידרוקסיאלקניל,  ציקלואלקיל,  אלקניל,  הלואלקיל,  אלקיל,  האלה: 
 2-)4-morpholinyl( ethyl 1 או)-N-methyl-2-piperidinyl( methyl

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;                                                                

4Adamantylindoleט  אדמנטילאינדול                                                                                                                                                 

מהקבוצות  אחת  גם  קיימת  האינדולית  בטבעת  החנקן  גבי  שעל  ובלבד 
הידרוקסיאלקניל,  ציקלואלקיל,  אלקניל,  הלואלקיל,  אלקיל,  האלה: 
  2-)4-morpholinyl(ethyl 1 או)-N-methyl-2-piperidinyl( methyl

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

4י  אינדול 3 חומצה קרבוקסילית  
קווינוליניל  אסטר

 indole-3-carboxylic acid
quinolinyl ester

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

4יא  טטרה מתיל ציקלופרופיל 
קרבוניל אינדול

 Tetramethylcyclopropylcarbonyl
                                                     indole

3-)2,2,3,3-tetramethylcyclopropylcarbonyl( indole

מהקבוצות  אחת  גם  קיימת  האינדולית  בטבעת  החנקן  גבי  שעל  ובלבד 
הידרוקסיאלקיל,  ציאנואלקיל,  אלקניל,  הלואלקיל,  אלקיל,  האלה: 
 N-methylpiperdin2-)yl(methyl ציקלואלקילאתיל,  ציקלואלקילמתיל, 

או morpholinyl(ethyl-4(2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;"; 

)ב( במקום פרט 10ז יבוא:

-1H-מתוקסי-x(2-[-N  110ז"
-N-]אינדול-3-איל(אתיל

מתילפרופאן-2-אמין

N-]2-)x-methoxy-1 H-indole- 
3-yl(ethyl[-N-methylpropan-2-

                                                                 amine

x בעמדות 6,5,4 או 7";

MeO-MIPT :ידוע גם בשם

של  מבניות  נגזרות  "וכן  יבוא  פירולידינופרופיופנון"   α" אחרי  11ו,  )ג( בפרט 
חומרים אלה";

שינוי התוספת 
הראשונה לפקודה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ג, עמ' 1192   1
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)ד( אחרי פרט 11ז יבוא:

"11ח  אלפא פירולידינו 
פנטיוטיופנון 

 Alpha-
pyrrolidinopentiothiophenone

;PVT ידוע גם בשם: אלפא

11ט  N-מתיל 1- 
פנילציקלוהקסילאמין

N-methyl-1-
;"phenylcyclohexylamine

)ה( אחרי פרט 13א2 יבוא:

x,y- dimethoxyphenethylamine"13אx,y  3-דימתוקסיפנתילאמין

x ו–y בכל אחת מהעמדות 6,5,4,3,2

13x-phenylpiperazineאx  4-פנילפיפראזין                                         

x = כלור, ברום, פלואור או יוד בכל אחת מהעמדות - מטא, 
פרא, או אורתו  

Trifluoromethylphenylpiperazine                                                                             13א5  טריפלורומתילפנילפיפרזין

CF3 בעמדות אורתו, פרא או מטא";

)ו( בפרט 13ט, אחרי פרט משנה )כה( יבוא:

PB-22")כו( פי  בי  22  

1-pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

QUPIC :ידוע גם בשם

5F-PB-22)כז( 5 אף  פי  בי22

 1-)5-fluoropentyl(-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl
ester

A-836, 339)כח( איי-836, 339

N-]3-)2-methoxy-ethyl(-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-
ylidene[-2,2,3,3-tetramethyl-cyclopropane-1-carboxamide

Nomifensine)כט( נומיפנסין

2-methyl-4-phenyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-amine

AKB-48                                                                                                                          )ל( איי  קיי  בי - 48

1-pentyl-N-tricyclo]3 3 1 13,7[dec-1-yl-1H-indazole-3-
carboxamide

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

 APINACA :ידוע גם בשם

5F-AKB-48)לא( 5 אף-איי קיי בי-48

N-))3s,5s,7s(-admantan-1-yl(-1-)5-fluoropentyl(-1H-
 ;indazole-3-carboxamide
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)לב( הומולוג מתילני של אם די 
אם איי 

MDMA methylene homolog
3- )1, 3- benzenodioxol- 5- yl(- N, 2- 
dimethylpropan- 1- amine

O-Desmethyltramadol)לג( או-דסמתיל טרמדול

3-)2-))dimethylamino(methyl(-1-hydroxycyclohexyl(phenol

Krypton–ו O-DT ,O-DSMT :ידוע גם בשמות

BB 22)לד( בי בי 22

 1-)cyclohexylmethyl(-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl
ester

 QUCHIC :ידוע בשם

Indazole-carboxamide)לה( אינדזול קרבוקסאמיד

 1H-indazole-3-carboxamide

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

Indole-carboxamide)לו( אינדול קרבוקסאמיד

1H-indole-3-carboxamide

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

AB-FUBINACA)לז( איי בי פובינקה

N-])1S(-1-)aminocarbonyl(-2-methylpropyl[-1-])4-
 fluorophenyl(methyl[-1H-indazole-3-carboxamide

AB-PINACA)לח( איי בי פינקה        

)S(-N-)1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl(-1-pentyl-1H-
 indazole-3-carboxamide

ADB-FUBINACA)לט( איי  די  בי  פובינקה  

N-)1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl(-1-)4-
fluorobenzyl(-1H-indazole-3-carboxamide

ADBICA)מ( איי די ביקה

N-)1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl(-1-pentyl-1H-
indole-3-carboxamide

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

5F-ADBICA)מא( 5 אף איי  די  ביקה

N-)1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl(-1-)5-
fluoropentyl(-1H-indole-3-carboxamide

AH-7921)מב( איי  אייץ'  7921

 3,4-dichloro-N-])1-dimethylamino(cyclohexylmethyl[
benzamide
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JWH-213)מג( ג'יי  דבליו  הייץ'  213

)4-ethyl-1-naphthalenyl()2-methyl-1-pentyl-1H-indole-3-
yl(methanone

JWH-203)מד( ג'יי  דבליו  הייץ'  203

2-)2-chlorophenyl(-1-)1-pentylindole-3-yl(ethanone

25B-NBOMe)מה( 25 בי - אן  בי  או  אם  אי

2-)4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl(-N-])2-methoxyphenyl(
methyl[ethanamine

25C-NBOMe)מו( 25 סי-אן  בי  או  אם  אי

2- )4- chloro- 2, 5- dimethoxyphenyl(- N- )2-methoxybenzyl(
ethanamine

25H-NBOMe)מז( 25 הייץ'-אן  בי  או  אם  אי 

 "2- )2, 5- dimethoxyphenyl(- N- )2- methoxybenzyl(ethanamine

בחלק ב' בסימן א' - )2(

אחרי פרט משנה 96א1 יבוא:)א(

Ocfentanyl"96א2  אוקפנטאניל

N-)2-fluorophenyl(-2-methoxy-N-]1-)2-phenylethyl(piperidin-4-
;"yl[acetamide

אחרי פרט 104 יבוא:)ב(

Tapentadole  "105  טפנטדול

 3-])1R,2R(-3-)dimethylamino(-1-ethyl-2-methylpropyl[phenol
" hydrochloride

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-661(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  




