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תקנות מס הכנסה )מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה(, 
התשע"ח-2017

מס  לפקודת  102)א(  בסעיף  התקופה"  "תום  בהגדרה   )3( פסקה  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"חברה מקצה" - חברה מעבידה שמניותיה הוקצו לעובדים בהקצאת מניות לפי סעיף 

102 לפקודה;

"מניות העובדים" - מניות שהוקצו לפי סעיף 102)ב( לפקודה;

"קרוב" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

בהגדרה   )3( בפסקה  כאמור  המכירה  במועד  הוא  התקופה  תום  שלגביה  מכירה  )א(   .2
"תום התקופה" שבסעיף 102 לפקודה, תהיה גם כל אחת מאלה:

מכירה של כלל מניות העובדים במסגרת מכירת מניות החברה המקצה למי   )1(
שרכש, יחד עם מניות העובדים, 80% לפחות מהון המניות המונפק של החברה 

המקצה, ואינו קרוב של אחד מאלה:

)א( החברה המקצה;

)ב( בעל מניות בחברה המקצה, המחזיק בה למעלה מ–25%;

אשר  החברות,  חוק  לפי  מרצון  פירוק  הליכי  במסגרת  מניות  של  מכירה   )2(
בסמוך לה נמכרו פעילות החברה המקצה ונכסיה למי שאינו בעל שליטה בה, 
ובלבד שפרק הזמן שבין מכירת פעילות ונכסי החברה לבין מועד תחילת הליך 

הפירוק מרצון לא יעלה על 6 חודשים.

בתנאים  מראש,  המנהל  של  אישור  טעונה  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  )ב( מכירה 
שהוא יורה. 

ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5414(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )קופת גמל בניהול אישי( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 32)ב(,57)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל(, התשס"ה-12005, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

גמל  )קופת  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות   12 תקנה  במקום   .1
בניהול אישי(, התשס"ט-22009 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:

"רכישה ומכירה של 
ניירות ערך על ידי 

חברה מנהלת

רכישה ומכירה של ניירות ערך ייעשו לפי הליך תחרותי  )א(   .12
שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות בין שמונה משתתפים 
שווה הזדמנות  בהליך  המשתתפים  לכל  הנותן  לפחות 

הגדרות

החלפת תקנה 12

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ז, עמ' 1092.  1

קביעת מכירה 
לעניין הגדרת "תום 

התקופה"

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ו, עמ' 14.  1

2  ק"ת התש"ע, עמ' 54; התשע"ב, עמ' 1213.
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לרכוש או למכור את ניירות הערך אם יציעו למבוטחים או 
לעמיתים של הקופה את התנאים המטיבים עמם ביותר.

בכפוף לאמור בתקנת משנה )א(, חברה מנהלת רשאית  )ב( 
ובלבד  קשור  צד  באמצעות  ערך  ניירות  למכור  או  לרכוש 
מכירה  או  רכישה  בשל  קשור  לצד  שתשולם  שהעמלה 
בהליך  לזוכה  שתשולם  העמלה  על  תעלה  לא  כאמור 

התחרותי שאינו צד קשור.

של  ומכירה  רכישה  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ג( 
ניירות ערך יכול שייעשו באמצעות מי שבחר בו העמית לעניין 
זה, גם אם לא השתתף או השתתף ולא זכה בהליך התחרותי, 
התקשרה  שלפיהם  התנאים  כל  העמית  לפני  שהוצגו  ובלבד 

החברה המנהלת עם הזוכים בהליך התחרותי כאמור."

תקנה 12)א( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, לא תחול על רכישה   .2
של  פרסומן  יום  לפני  התקיים  בעדם  התחרותי  שההליך  ערך  ניירות  של  מכירה  או 

תקנות אלה.

י"ג בתשרי התשע"ח )3 באוקטובר 2017(
)חמ 3-3728(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי דם( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13)א( 

לחוק, אנו מצווים לאמור:

במקום סעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי דם(,   .1
התשס"ח-22008 )להלן - הצו העיקרי(, יבוא:

"קביעת מחיר מרבי 
למוצרי דם

1. המחיר המרבי למוצרי הדם שלהלן, יהיה כמפורט לצדם:

          בשקלים חדשים

)1( מנת דם שלמה                      234.70  

)2( כדוריות דחוסות                    234.70  

)3( קריו                                      234.70  

)4( טרומבוציטים                         234.70  

)5( פלסמה                                  234.70."  

אחרי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא:  .2
המחיר "עדכון מחירים יתעדכן   )2018 ביולי   1( התשע"ח  בתמוז  י"ח  מיום    .2

המרבי למוצרי הדם המפורטים בסעיף 1, בשיעור השינוי 
הבריאות  משרד  עליו  שמודיע  הבריאות  יוקר  מדד  של 

לקופות החולים.

הוראת מעבר

החלפת סעיף 1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

2  ק"ת התשס"ח, עמ' 408; התשע"ה, עמ' 959.

הוספת סעיפים 
2 ו–3
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 עדכון במחירון
משרד הבריאות

כאמור הדם  מוצרי  מחיר  של  העדכון  לאחוזי  בהתאם    .3 
תעריף  דם,  דם/מוצר  "מנת   L0791 קוד  יתעדכן   ,2 בסעיף 

למנה אחת" במחירון משרד הבריאות."

תחילתו של צו זה ביום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(.  .3
על אף האמור בסעיף 1 לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לצו זה, בתקופה שמיום ז' בסיוון   .4
התשע"ז )1 ביוני 2017( עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( יהיה המחיר 

המרבי למוצרי הדם המפורטים בו 251.8 שקלים חדשים.

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 3-2722-ת4(

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

הוראות בנק ישראל )ריבית על גירעונות בנזילות( )תיקון(, התשע"ח-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 38)ב( ו–)ה( לחוק בנק ישראל, התש"ע-12010 )להלן - החוק( 

ובאישור הוועדה, אני מורה לאמור:   

בתוספת להוראות בנק ישראל )ריבית על גירעונות בנזילות(, התש"ם-21980 -     .1
בסעיף 1, בפרט )ח(, בטור ב', יבוא "כ"ג בטבת התשע"ח )10 בינואר 2018(";   )1(

אחרי סעיף 1 יבוא:   )2(

"2. תקופות נזילות בשנת 2018 

טור א'
תאריך תחילת תקופה

טור ב'
תאריך סוף תקופה

כ"ד בטבת התשע"ח )א(
)11 בינואר 2018(

י"ג באדר התשע"ח
 )28 בפברואר 2018(

י"ד באדר התשע"ח )ב(
)1 במרס 2018(

כ"ו בניסן התשע"ח
 )11 באפריל 2018(

כ"ז בניסן התשע"ח )ג(
)12 באפריל 2018(

ט"ז בסיוון התשע"ח 
)30 במאי 2018(

י"ז בסיוון התשע"ח )ד(
)31 במאי 2018(

כ"ח בתמוז התשע"ח 
)11 ביולי 2018(

כ"ט בתמוז התשע"ח )ה(
)12 ביולי 2018(

י"ח באלול התשע"ח 
)29 באוגוסט 2018(

י"ט באלול התשע"ח)ו(
 )30 באוגוסט 2018(

א' בחשוון התשע"ט 
)10 באוקטובר 2018(

ב' בחשוון התשע"ט)ז(
)11 באוקטובר 2018(

כ' בכסלו התשע"ט
)28 בנובמבר 2018(

כ"א בכסלו התשע"ט )ח(
)29 בנובמבר 2018("

תחילתו של תיקון זה ביום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(.  .2
כ"ח בחשוון התשע"ח )18 באוקטובר 2017(

)חמ 3-106-ת2(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

תחילה

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

ק"ת התש"ם, עמ' 884; התשע"ז, עמ' 227.  2

תחילה

הוראת שעה

תיקון התוספת




