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תקנות הכניסה לישראל )תיקון(, התשע"ח-2018 

לישראל,  הכניסה  לחוק  ו–16  ו–)6(   )4( 14)א()2(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
החברתיים, ובאישורו של שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 
לעניין תקנה 2,  ובאישור ועדת הפנים  והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-31974 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 5א -  .1
בתקנת משנה )א( -  )1(

לפני ההגדרה "הרשות" יבוא: )א( 

""אזרח מדינת הסדר" - לרבות אדם בעל דרכון בתוקף של מדינת ההסדר;";

מעסיקו  העסקי  המיזם  או  "שהמשקיע  המילים  בכיר",  "מנהל  בהגדרה  )ב(  
כעובד" - יימחקו, ובמקום "ובליבת" יבוא "אשר בליבת";

)ג(ׁׁׁ בהגדרה "משקיע", המילים "או תאגיד שהבעלות והשליטה ב–50% לפחות 
ממניותיו מצויות בידי אזרחי מדינת הסדר" - יימחקו, ואחרי "מיזם עסקי" יבוא 

"שלו אחד מאלה:

בעלות ב–50% לפחות במיזם העסקי;  )1(

ניהולי,  תפקיד  באמצעות  העסקי  המיזם  על  תפעולית  שליטה   )2(
באמצעות אמצעי תאגידי אחר או בדרך אחרת;";

המיזם  או  "שהמשקיע  במקום  מיוחדים",  כישורים  בעל  "עובד  בהגדרה  )ד( 
העסקי מעסיקו כעובד ושהוא" יבוא "שהוא" ואחרי "של המיזם העסקי" יבוא 
"לעניין זה, ייבחנו, בין השאר, רמת מומחיות המבקש, ייחודיות המיומנות או 
משך  המבקש,  של  המיועד  שכרו  המבקש,  של  ההכשרה  או  הניסיון  הכישרון, 
העסקתו הצפוי של המבקש, וההיתכנות להכשרת כוח אדם מקומי, בהתחשב 

בשלב ההתפתחות של המיזם העסקי;";

בהגדרה "עובד חיוני", בסופה יבוא "המועסק כעובד על ידי אחד מאלה: )ה( 

משקיע;  )1(

או  אדם  של  בבעלות  נמצא  לפחות  ממנו  ש–50%  תאגיד  או  מיזם    )2(
דרישות  אחר  יחד  ממלאים  אשר  אנשים,  כמה  של  המשותפת  בבעלותם 
)1( בפסקאות  המנויים  וכן  החיוני  שהעובד  ובלבד  משקיע;  של   ההגדרה 

או )2(, הם אזרחים של אותה מדינת הסדר;";

בתקנת משנה )ב( -  )2(

בפסקה )3(, במקום "שני עובדי" יבוא "עובד"; )א( 

אחרי פסקה )4( יבוא: )ב( 

שר  שיציע  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  עובד   )5("
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.";

של  הכלכלית  המדיניות  יעדי  לקידום  "ותורם  המילים  )ד()3(,   משנה  בתקנת   )3(
המדינה" - יימחקו;

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ז, עמ' 458.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.

תיקון תקנה 5א
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בתקנת משנה )ה(  -     )4(

ברישה,  המילים "במיזם העסקי" - יימחקו;  )א( 

בפסקה )2( -  )ב( 

במקום "ולעבוד במיזם העסקי, ושהוכח כי" יבוא "ולקדם את המיזם   )1(
העסקי, ובכוונתו לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;";

פסקאות משנה )א( ו–)ב( - יימחקו.  )2(

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק א', אחרי פרט )14( יבוא:    .2

השירות המבוקש
טור א' 

בשקלים חדשים
טור ב'

בדולרים

 "ׁ)15(ׂ אשרה
 ורישיון ישיבה

 מסוג ב/5, ב/51,
ב/52, ב/53

)1( במועד הגשת 
הבקשה הראשונה 

 לאשרה ורישיון
כאמור - 700

)1( במועד הגשת הבקשה 
הראשונה לאשרה ורישיון 

כאמור - 205

)2( במועד הגשת 
 בקשה להארכת

אשרה ורישיון - 600

)2( במועד הגשת בקשה 
להארכת אשרה ורישיון - 162".

כ"ז בתמוז התשע"ח )10 ביולי 2018(
)חמ 3-600-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

 צו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות
ביטחון מחמת גיל( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א)ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

בצו זה, "ייעוד" - סיווג היחידות הצבאיות לפי מאפייני פעילותן בשעת חירום, כפי   .1
שיקבע ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באגף כוח אדם, לפי פקודות הצבא. 

בכפוף להוראות סעיף 36א)ג( לחוק, יוצא צבא הנמנה עם המקצועות או התפקידים   .2
המפורטים בטור א' בתוספת, ביחידות שייעודן מפורט בטור ב' בתוספת, יהיה זכאי 

לפטור מחובת שירות ביטחון אם הגיע לגיל כמפורט בטור ג' בתוספת. 

יוצא צבא הנמנה עם כוחות המילואים באחד מהמקצועות או מהתפקידים המפורטים   .3
בטור א' בתוספת, זכאי לקבל מיחידתו מידע בדבר הגיל שבו יהיה פטור מחובת שירות 

ביטחון לפי צו זה. 

תחילתו של צו זה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(; הצו יעמוד בתוקפו עד   .4
יום כ' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021(. 

תיקון התוספת 
הראשונה

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשס"ח, עמ' 511.

הגדרות

פטור משירות 
מחמת גיל

 הודעה בדבר
גיל פטור

תחילה ותוקף
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תוספת
)סעיפים 2 ו–3(

מס' 
פרט

טור א'
מקצוע/ תפקיד

טור ב'
ייעוד היחידות

טור ג'
גיל הפטור

49כל ייעודטייס1

49כל ייעודנווט 2

49כל ייעודמכונן3

49כל ייעודקצין מדעי ההתנהגות4

 בעלי תפקידים במערך5
ההגנה המרחבית

49כל ייעוד

 בעלי תפקידים ביחידות מחוץ6
לסדר הכוחות של צבא הגנה 

לישראל

יחידות מחוץ לסדר הכוחות  
כלהלן: 1079, 1025, 1023, 1050, 

 1014 ,1100

49

249 עד 5קצין הובלה7

249 עד 5רופא לוחם8

249 עד 5קצין רפואה9

249 עד 5קצין בריאות הנפש10

249 עד 5קצין רפואה פסיכיאטרית11

249 עד 5קצין רפואת שיניים12

249 עד 5רב צבאי13

249 עד 5שמאי רכב14

249 עד 5שמאי ציוד מכני הנדסי15

249 עד 5קצין זיהוי וקבורה16

49ביחידה 5410 קצין חקירות שבויים17

249 עד 5נהג מפעיל מנוף18

249 עד 5נהג חילוץ19

249 עד 5 נהג רכב כיבוי אש20

249 עד 5 מפקד שאינו קצין תנועה והובלה21

249 עד 5נהג משא כבד22

249 עד 5נהג רכב מוביל23

249 עד 5נהג תדלוק ביחידות חיל האוויר24

249 חשמלאי ברדלס25

249 מכונאי ברדלס26

 טכנאי הנעה חשמל נושא27
גייסות משוריין

 249
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מס' 
פרט

טור א'
מקצוע/ תפקיד

טור ב'
ייעוד היחידות

טור ג'
גיל הפטור

245 עד 5מאחזק חטיבת כוח28

245 עד 5טכנאי תקשורת רחב סרט29

כ"ב בתמוז התשע"ח )5 ביולי 2018(
)חמ 3-3855(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים )אגרות( )הוראת שעה(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-12012 
)להלן - החוק(, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בעד רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשולם אגרה בסך 89 שקלים   .1
חדשים.

 - )להלן  טכנולוגית  להכשרה  המכון  ידי  על  הנערכת  ממשלתית  גמר  בחינת  בעד   .2
בחינת גמר( תשולם אגרה בסך 200 שקלים חדשים; בעד רישום מאוחר לבחינת גמר 
שקלים   300 בסך  אגרה  תשולם  טכנולוגית,  להכשרה  המכון  אישור  את  קיבל  אשר 
 75 בסך  נוספת  אגרה  תשולם  כאמור  בבחינה  ציון  על  ערעור  הגשת  ובעד  חדשים, 
משלושים  פחות  של  בתקופה  רישום   - מאוחר"  "רישום  זו,  בתקנה  חדשים;  שקלים 

ימים לפני מועד הבחינה.

בעד בחינה אשר עניינה הגנה על פרויקט גמר תשולם אגרה בסך 300 שקלים חדשים.  .3

התש"ף בחשוון  ג'  יום  עד  פרסומן  שמיום  בתקופה  בתוקפן  יעמדו  אלה  תקנות   .4 
)1 בנובמבר 2019( )להלן - תקופת הוראת השעה( והן יחולו על מי שבתקופת הוראת 

השעה - 

הגיש בקשה לרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים;  )1(

נרשם או נבחן בבחינת גמר או בבחינת הגנה על פרויקט גמר;  )2(

הגיש ערעור על ציון בבחינת גמר.  )3(

כ"ח בתמוז התשע"ח )11 ביולי 2018(
)חמ 3-5662(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 18; י"פ התשע"ז, עמ' 1312.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

אגרה בעד רישום 
במרשם

אגרה בעד בחינת 
גמר ממשלתית

אגרה בעד בחינת 
הגנה על פרויקט 

גמר

תחולה
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם 
כבילות מחיר מסוימות( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני קובעת כללים אלה:

ואין  אופקיים  שאינם  להסדרים  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  כללי  של  בשמם   .1
לפני  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"ג-22013  מסוימות(,  מחיר  כבילות  בהם 

"התשע"ג-2013" יבוא ")הוראת שעה(".

בסעיף 1 לכללים העיקריים, במקום ההגדרה "מתחרים" יבוא:  .2
""מתחרים" - כל אחד מאלה:

מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, או במהלך שלוש   )1(
השנים שקדמו לה, התקיימה ביניהם תחרות בעסקים; ואולם לא יראו כמתחרים 
ספק של טובין ומשווק של אותם טובין שרכש מהספק, בשל כך בלבד שהספק 

משווק את הטובין גם בעצמו;

מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, או במהלך שלוש   )2(
השנים שקדמו לה, סיפקו או רכשו טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן; ואולם 
לא יראו כמתחרים ספק של טובין ומשווק של אותם טובין שרכש מהספק, בשל 

כך בלבד שהספק משווק את הטובין גם בעצמו;

מי שסביר שהיו מתחרים, כאמור בפסקה )1( או בפסקה )2( אלמלא ההסדר   )3(
הכובל, או מי שמסוגלים לייצר טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן  או לספקם 
באופן מיידי שלא על ידי רכישת פעילות קיימת של ייצור או שיווק או מי שגילו 
בעיני  תחליפיים  שהם  טובין  של  להספקה  או  לייצור  הכנות  בביצוע  דעתם 
הצרכן או בדרך אחרת כי בדעתם להתחיל בייצור או בהספקה כאמור במועד 

קרוב או מי שסביר שיעשו כן;

 )1( בפסקה  כאמור  מתחרים  היותם  את  להגביל  נועד  הכובל  שההסדר  מי   )4(
או בפסקה )2(; לעניין הגדרה זו לא תחול ההגדרה "טובין תחליפיים" שבכללי 
ההגבלים העסקיים )הוראות והגדרות כלליות( )הוראת שעה(, התשס"ו-32006 

)להלן - כללי ההוראות(."

במקום סעיף 4 לכללים העיקריים יבוא:  .3

התשפ"ב"תוקף בתשרי  ט'  יום   עד  אלה  כללים  של  תוקפם   .4 
)15 בספטמבר 2021(."

כ"ו בתמוז התשע"ח )9 ביולי 2018(
)חמ -3-3090-ת3(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
                                                                   הממונה על ההגבלים העסקיים

נתאשר.

ן ה כ י  ל א       
שר התעשייה והכלכלה

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

2 ק"ת התשע"ג, עמ' 1549; התשע"ו, עמ' 2255.

3 ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"ו, עמ' 2252.

שינוי השם

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 4
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אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית נס ציונה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

באכרזת העיריות )נס ציונה(, התשנ"ב-1992, במקום התוספת יבוא:  .1

"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית נס ציונה כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:

הגושים 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3644, 3750, 3751, 3752, 3753, 
 ,3852  ,3851  ,3850  ,3849  ,3848  ,3846  ,3845  ,3844  ,3843  ,3842  ,3756  ,3755  ,3754

3853, 4546, 4547, 5102, 5726, 5867, 5900 - בשלמותם;

 62 עד   59  ,52  ,51  ,45  ,42 עד   36  ,27 עד   23  ,19 עד   12  ,10 עד   1 חלקות   -  3634 גוש 
ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן   29 מחלקה  וחלק 
שר הפנים ביום י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(, שהעתקים ממנה מופקדים 
ובמשרדי  רמלה  המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

עיריית נס ציונה )להלן - המפה(;

גוש 3688 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 3696 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 3748 - חלקות 5 עד 10;

גוש 3767 - חלקות 25 עד 42 וחלק מחלקה 23 כמסומן במפה;

גוש 3768 - חלקות 1 עד 6, 8 עד 13, 15 עד 25, 27 עד 29, 31 עד 33, 37 עד 47, 50, 51, 
53, 54, 56, 60 עד 62, 65 עד 68 וחלק מחלקות 26, 30, 35, 36, 63, 64 כמסומן במפה;

גוש 4722 - פרט לחלקות 3, 5, 11 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 5914 - חלק מחלקות 125, 137 כמסומן במפה."

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-1926(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

החלפת התוספת

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1511; התשע"א, עמ' 163.
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה( )מס' 2(, התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
לבנזין תעופתי בשדות התעופה(, התשע"א-12011 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום י"ח 
בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(, יעודכנו תעריפי השירות, ולפיכך נוסח התוספת הראשונה 

לצו יהיה כדלקמן: 
"תוספת ראשונה

)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 3.74 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 13.00 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 102.77 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 120.00 אגורות לליטר."

ט"ו בתמוז התשע"ח )28 ביוני 2018(

ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   
 

הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, 
התשע"ח-2018

  בהתאם לתקנות 3)א( ו–4)א( לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג 
לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

הקבוע1.  לעובדים  ערך  ניירות  בהצעת  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי   עקב 
 19,858,222 הוא   ,)2018 ביולי   1( התשע"ח  בתמוז  י"ח  מיום  לתקנות,  3)א(  בתקנה 

שקלים חדשים.

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4)א( 2.
לתקנות, מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(, הוא 2,647,227 שקלים חדשים.

כ"ז בתמוז התשע"ח  )10 ביולי 2018(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-3027-ת2(        

יושבת ראש רשות ניירות ערך      

ק"ת התשע"א, עמ' 858; התשע"ח, עמ' 733 ועמ' 1077.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 616; התשע"ז, עמ' 1304.  1

עדכון סכום התמורה 
בהצעת ניירות ערך 

לעובדים של תאגיד 
שאינו תאגיד מדווח

עדכון סכום התמורה 
המרבית בהצעה אחת 

של תאגיד שאינו 
תאגיד מדווח
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