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תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( )תיקון(, 
התשע"ו-2015 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה1, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

במשמרות(,  עבודה  בעד  הכנסה  על  המס  )שיעור  הכנסה  מס  לתקנות   3 בתקנה    1
התשמ"ז-21986, בסופה יבוא "ובשנות המס 2015 ו–2016" 

י"ח באלול התשע"ה )2 בספטמבר 2015(
)חמ 3-1408(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מסילות הברזל )מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת במרכז 
המידע הארצי לתחבורה ציבורית(, התשע"ו-2015

חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת  ו–57  53א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

בתקנות אלה -   1
ברזל  מסילת  להפעלת  היתר  בעל   - מקומית"  ברזל  מסילת  להפעלת  היתר  "בעל 

מקומית שניתן לפי סימן ה' בפרק ד1 לפקודה;

"מפעיל מסילת ברזל" - כל אחד מאלה:

)1( מפעיל של מסילת ברזל ארצית;

)2( בעל היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית 

בתנאים  ברזל  מסילת  מפעיל  על  יחולו  התעבורה2,  לפקודת  71ז  עד  71ב  סעיפים    2
ובשינויים אלה:

)1(    בסעיף 71ב לפקודת התעבורה -

הנסיעה  "קווי  יקראו  לאוטובוס"  השירות  "קווי  במקום  )א(,  קטן  )א( בסעיף 
ברכבת ושילוב בינם לבין קווי שירות לאוטובוס";

)ב(  בסעיף קטן )ב( -

)1( ברישה, במקום "על כל קווי השירות לאוטובוס ועל שילוב ביניהם" 
יקראו "על כל קווי הנסיעה ברכבת ועל שילוב בינם, וכן על שילוב בינם 

לבין קווי השירות לאוטובוס";

)2( במקום פסקה )2( יקראו:

הנעה  רכבת  ולעניין  לתחנה,  רכבת  להגעת  המשוער  ")2( המועד 
על מסילת ברזל ארצית - המועד המתוכנן להגעת רכבת לתחנה;";

תיקון תקנה 3

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשמ"ו, עמ' 1240   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 98; התשע"ד, עמ' 310   2

החלת סעיפים 71ב 
עד 71ז לפקודת 

התעבורה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ג, עמ' 14   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   2
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)ג( בסעיף קטן )ג( -       

)1( במקום פסקה )1( יקראו:    

ולמנהל,  התעבורה  על  למפקח  ימסור  ברזל  מסילת  ")1( מפעיל 
על  ומעודכנים  מלאים  נתונים  הארצי,  המידע  מרכז  הפעלת  לצורך 
הנסיעה,  בקו  המשמשות  התחנות  שם  מפעיל,  שהוא  נסיעה  קו  כל 
מחיר הנסיעה, נגישות הרכבות בקו הנסיעה לאנשים עם מוגבלות, 
לוח הזמנים המתוכנן להסעה בקו הכולל את מועד תחילתו וסיומו 
ושעות ההגעה של הרכבת לתחנות שלאורך הקו, משך זמן הנסיעה 
הקו;  תדירות  גם   - מקומית  רכבת  ולעניין  התחנות,  בין  המתוכנן 
מפעיל מסילת ברזל ידאג לעדכן באופן שוטף את הנתונים שמסר לפי 

פסקה זו;";  

)2( בפסקה )2(, במקום "המפקח על התעבורה רשאי לדרוש מבעל רישיון 
להפעלת קו שירות לאוטובוס למסור לו פרטים נוספים על קו שירות שהוא 
לדרוש  רשאי  המנהל,  באישור  התעבורה,  על  "המפקח  יקראו  מפעיל" 
ממפעיל מסילת ברזל למסור לו פרטים נוספים על קו נסיעה שהוא מפעיל";

)ד( בסעיף קטן )ד( -

על  "המפקח  יקראו  הוראות"  ייתן  התעבורה  על  "המפקח  )1( במקום 
התעבורה, באישור המנהל, ייתן הוראות"; 

)2( במקום "מבעלי רישיונות" יקראו "ממפעיל מסילת ברזל"; 

)3( במקום "בעל רישיון" יקראו "מפעיל מסילת ברזל";

)ה( בסעיף קטן )ה()2( -

)1( במקום "קווי השירות" יקראו "קווי הנסיעה";

)2( במקום "מכל בעלי הרישיונות" יקראו "מכל מפעילי מסילות הברזל";

)2( בסעיף 71ג לפקודת התעבורה -

במקום כותרת השוליים יקראו "שילוט ומידע בתחנות במסילת ברזל"; )א( 

)ב( בסעיף קטן )א( -

)1( במקום פסקה )1( יקראו:

")1(  מפעיל מסילת ברזל יציב בכל תחנה, במקום בולט לעין ומואר, 
וכן  בתחנה,  שירות  המעניקים  הקווים  מהלך  את  המפרט  תרשים 
שלט המציג את זמני מתן השירות בקווים האמורים, ולעניין רכבת 
מקומית - גם את תדירות הקו, וכן את דרכי ההתקשרות עמו ועם 

מרכז המידע הארצי ";

)2( בפסקה )2( -     

)א( בכל מקום -

)1(  במקום "מפה" יקראו "תרשים";

)2( במקום "שילוט" יקראו "שלט";

)3(  במקום "בעל הרישיון" יקראו "בעל היתר להפעלת מסילת 
ברזל מקומית";
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)ב( אחרי "בתחנה" יקראו "במסילת ברזל מקומית";   

)ג( במקום "המפקח על התעבורה" יקראו "המנהל";   

)ג( בסעיף קטן )ב( -

"מפעיל  יקראו  לאוטובוס"  שירות  קו  להפעלת  רישיון  "בעל  )1( במקום 
מסילת ברזל";

)2( במקום "המפה והשילוט" יקראו "התרשים והשלט";

)ד( סעיף קטן )ג( - לא ייקרא;     

)ה( בסעיף קטן )ד( -

)1( במקום "המפקח על התעבורה" יקראו "המנהל";

)2( במקום "מפה ושילוט" יקראו "תרשים ושלט";

)3( בסעיף 71ד לפקודת התעבורה -

)א( בכותרת השוליים, במקום "אוטובוס" יקראו "במסילת ברזל";

)ב( במקום סעיף קטן )א( יקראו:

")א( מפעיל מסילת ברזל יציב שלט אלקטרוני בתחנה במסילת ברזל, שבו 
יוצג מידע מעודכן כאמור בסעיף 71ב)ב()2( לפקודת התעבורה, כפי שהוחל 
הסעה  שירות  על  מידע  )מסירת  הברזל  מסילות  לתקנות  2)1()ב(  בתקנה 
)להלן  התשע"ו-2015  ציבורית(,  לתחבורה  הארצי  המידע  במרכז  ברכבת 
- תקנות מסילות הברזל(, ובכלל זה כל שינוי שלא תוכנן מראש במידע 
כאמור  שלט  המשרד  יציב  מקומית,  ברזל  במסילת  תחנה  ולעניין  האמור; 

בתחומי הרשות המקומית שבה נמצאת התחנה האמורה ";

)ג( סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( - לא ייקראו;

)ד( בסעיף קטן )ד( -       

)1( במקום "לשילוט" יקראו "לשלט";  

)2( במקום "המפקח על התעבורה" יקראו "המנהל, לעניין מסילת ברזל 
ארצית, ולעניין מסילת ברזל מקומית -  המנהל בהסכמת הרשות המקומית 

שבתחומה נמצאת מסילת הברזל המקומית";  

)3( המילים "בהסכמת רשות התימרור המקומית" - לא ייקראו;

)ה( סעיף קטן )ה(  - לא ייקרא;     

)ו( בסעיף קטן )ו( -

)1( במקום "המפקח על התעבורה" יקראו "המנהל";

)2( במקום "השילוט" יקראו" השלט";

)3( במקום "משרד התחבורה והבטיחות בדרכים" יקראו "המשרד";

)4( במקום סעיף 71ה לפקודת התעבורה יקראו:

"מסירת מידע על 
שירותי הסעה 

 במסילת ברזל
- בלא תשלום

כל  יגבו  לא  ברזל  מסילת  ומפעיל  הארצי  המידע  71ה  מרכז 
בהתאם  לציבור  הצגתו  או  מידע  מסירת  בעד  תשלום 
להוראות לפי סעיפים 71ב עד 71ד לפקודת התעבורה, כפי 

שהוחלו בתקנות מסילות הברזל ";
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)5( במקום סעיף 71ו לפקודת התעבורה יקראו:

"דיווח לוועדת 
הכלכלה של הכנסת

 15 יום  עד  הכנסת,  של  הכלכלה  לוועדת  ימסור  71ו  המנהל 
בינואר בכל שנה, דיווח בדבר הפרות של הוראות סעיפים 
בתקנות  שהוחלו  כפי  התעבורה  לפקודת  71ה  עד  71ב 
מסילות הברזל, שביצעו מפעילי מסילות ברזל עד יום 31 

בדצמבר לשנה שקדמה למועד הדיווח האמור " 

המלא  הנוסח  את  הציבור,  לנוחות  שלו,  האינטרנט  באתר  יפרסם  )א( המשרד    3
והמשולב של סעיפים 71ב עד 71ז לפקודת התעבורה כפי שהוחלו בתקנות אלה על 

מפעיל מסילת ברזל       

)ב( מפעיל מסילת ברזל יפרסם קישור לנוסח המלא והמשולב האמור בסעיף קטן )א( 
באתר האינטרנט שלו 

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן    4
על אף האמור בתקנה 2)5( לתקנות אלה, דיווח ראשון לוועדת הכלכלה של הכנסת    5
יימסר עד יום 15 בינואר שלאחר יום תחילתן של תקנות אלה, לגבי התקופה שמיום 

התחילה עד ליום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016( 

ט' באלול התשע"ה )24 באוגוסט 2015(
)חמ 3-4694(

ץ " כ ל  א ר ש י  
          שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

      

תקנות נתיבים מהירים )סמכות הסדרת תנועה במקרים חריגים(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נתיבים מהירים, התש"ס-12000, אני מתקין תקנות 
אלה:

בתקנות אלה -   1
לגביו  שניתן  התעבורה2,  בפקודת  כהגדרתו  שירות  קו   - לאוטובוסים"  שירות  "קו 

רישיון קו;

"רישיון קו" - כמשמעותו בתקנה 386 לתקנות התעבורה;

"תחנת אוטובוס" - קטע דרך שסומן בתמרור - מקום המיועד לעצירת אוטובוסים;

"תחנת קצה" - תחנת אוטובוס שבה מצויים תחילתו או סופו של מסלול הנסיעה של 
קו שירות לאוטובוסים, לפי רישיון קו;

"תמרור" - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

"תקנות התעבורה" - תקנות התעבורה, התשכ"א-31965 

 פרסום נוסח
לנוחות הציבור

תחילה

הוראת מעבר

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 199; התשס"ו, עמ' 26   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשנ"ט, עמ' 97   2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425   3

הגדרות
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פקח רשאי להורות למי שרשאי לנהוג ברכב החונה בנתיב המהיר לפנותו מן הנתיב    2
המהיר ואם לא מצוי בו או בסמוך אליו מי שרשאי לנהוג בו, או אם מי שרשאי לנהוג 
או  גרירה  רכב  באמצעות  בעצמו,  לפנותו   - הפקח  הוראת  לפי  לפנותו  סירב  ברכב 
באמצעות רשות מרשויות המדינה המוסמכת לכך, אם התקיים לגבי הרכב החונה 

אחד מאלה:

הרכב חוסם נתיב נסיעה בנתיב המהיר באופן המונע נסיעה בו;  )1(

הרכב גורם האטה משמעותית בתנועת רכב ציבורי בנתיב המהיר;  )2(

הרכב חונה בתחנת אוטובוס בנתיב המהיר או בחניה התפעולית המיועדת לקו   )3(
שירות לאוטובוסים שתחנת הקצה שלו נמצאת בנתיב המהיר 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
ט' באלול התשע"ה )24 באוגוסט 2015(

)חמ 3-5066(

ץ " כ ל  א ר ש י  
          שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

תקנות משק החשמל )תשלום מופחת לזכאים שונים( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31א)ב()1( ו–)ג( ו–63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, 
מתקין  אני  האוצר,  שר  ובהסכמת  החברתיים  והשירותים  הרווחה  שר  עם  בהתייעצות 

תקנות אלה:

התשע"א-22011  שונים(,  לזכאים  מופחת  )תשלום  החשמל  משק  לתקנות   1 בתקנה    1
)להלן - התקנות העיקריות( - 

במקום ההגדרה "המוסד" יבוא:  )1(

""המוסד" - כל אחד מאלה:

)1(  המוסד לביטוח לאומי;

לגבי זכאי הנמנה בפסקה )4( לתוספת - צבא הגנה לישראל;  )2(

לגבי זכאי הנמנה בפסקה )7( לתוספת - משרד הביטחון;";  )3(

בהגדרה "מקום צרכנות", אחרי "ספק שירות חיוני" יבוא "או בעל רישיון הספקה"   )2(

אחרי ההגדרה "מקום צרכנות" יבוא:  )3(

בעל  אצל  הרשום  צרכן  שהוא  זכאי   - הספקה"  רישיון  בעל  של  זכאי  ""צרכן 
רישיון הספקה או צרכן משנה זכאי המתגורר במקום צרכנות של מי שהוא 

צרכן הרשום אצל בעל רישיון הספקה;"  

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   2
)1( בפסקה )1(, בסופה יבוא "או בעל רישיון הספקה" 

)2( בפסקה )2(, אחרי "ספק שירות חיוני" יבוא "או בעל רישיון הספקה" 

מקרים חריגים - 
פינוי רכב מן הנתיב 

המהיר

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ב, עמ' 278   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1183; התשע"ב, עמ' 1319   2

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2



7 קובץ התקנות 7554, ז' בתשרי התשע"ו, 2015 9 20 

על  בהסתמך   - הספקה  רישיון  בעל  של  זכאי  צרכן  "ולעניין  יבוא  בסופה   ,3 בתקנה    3
הודעת המוסד שהעביר צרכן כאמור לבעל רישיון ההספקה, כמפורט בתקנה 4)ג(" 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -   4
)1( בתקנת משנה )א(, אחרי "מותנה בהעברת מידע בעניינו לפי תקנות אלה לספק 
שירות חיוני" יבוא "וכי אם הוא צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה - כי המידע לגביו 
יועבר לספק שירות חיוני, אך מימוש הזכאות מותנה בכך שצרכן כאמור יעביר את 

הודעת המוסד לבעל רישיון ההספקה"; 

)2( בתקנת משנה )ב(, אחרי  "ספק שירות חיוני" יבוא "או בעל רישיון הספקה";

)3( אחרי תקנת משנה )ב( יבוא: 

יעביר  הספקה,  רישיון  בעל  של  זכאי  צרכן  של  זכאות  מימוש  ")ג( לצורך 
הצרכן האמור לבעל רישיון ההספקה עותק של ההודעה שקיבל מהמוסד בנוגע 

לזכאותו, בהתאם לתקנה 4)א( "

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב( -   5
)1( במקום "יבטל את זכאותו של הזכאי ממועד קבלת ההודעה כאמור וימחק" יבוא 

"יימחק";

)2( בסופה יבוא "ולעניין זכאי שהוא צרכן הרשום אצל ספק שירות חיוני או שהוא 
ספק  אצל  הרשום  צרכן  שהוא  מי  של  צרכנות  במקום  המתגורר  זכאי  משנה  צרכן 

שירות חיוני גם יבטל את זכאותו של זכאי כאמור ממועד קבלת ההודעה כאמור"  

אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:   6

6א  מי שזכאי לפי תקנות אלה לתשלום מופחת בעד תקופה "תשלום למפרע 
תחול   ,3 בתקנה  כאמור  הזכאות  מימוש  למועד  שקדמה 
זכאותו לתקופה שלא תעלה על התקופה הקובעת ובלבד 
שהתקיימו בו תנאי הזכאות לכל אורך התקופה הקובעת; 
זו, "התקופה הקובעת" - תקופה שתחילתה  לעניין תקנה 

שבע שנים לפני מועד מימוש הזכאות כאמור בתקנה 3 "

בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   7
")7( צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח 
משולב[3, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי 
לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה מ–50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע 

לפי הוראות משרד הביטחון;

)8( צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-41970, 
שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול 
לפי  קבוע  קיום  תגמול  מקבל  והוא  מ–50%  נמוכה  נכותו  שדרגת  האמור  החוק  לפי 

הוראות משרד הביטחון "

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן    8
כ"ה באלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(

)חמ 3-4266(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י    
             שר התשתיות הלאומיות  

       האנרגיה והמים 

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

הוספת תקנה 6א

תיקון התוספת

תחילה

__________
ס"ח התש"ט, עמ' 276   3
ס"ח התש"ל, עמ' 126   4
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 כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות רדיו
בידי בעל זיכיון( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 24 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-11990, 
קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

בסעיף 3)ב( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל    1
הוא  שלו  היעד  קהל  אשר  זיכיון  בעל  "ואולם  יבוא  בסופו  התשנ"ט-21999,  זיכיון(, 
האוכלוסייה הערבית, המשדר בשפה הערבית, רשאי לשדר ביום כיפור, ובלבד שלא 

יועסקו בו יהודים ביום כיפור" 

כ"ג באלול התשע"ה )7 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2620(

' ז ו יב ' ז ד מ ה  ו א  
          יושבת ראש מועצת הרשות השנייה

הודעת המים )קביעת היטל הפקה למחדיר מים( )הוראת שעה(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)5( לתוספת השנייה לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - 
החוק(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -   1
"כללי שירותי תשתית" - כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(, 

התשע"א-22011;

"רישיון החדרה" - כמשמעותו בסעיף 44ב לחוק 

ביתית,  צריכה  למטרות  מאקוויפר  שפירים  מים  הפקת  בעד  ההפקה  היטל  שיעור    2
תעשייה או חקלאות, בידי מי שהחדיר מי שיטפונות לאקוויפר לפי רישיון החדרה 
ההיטל  סכום  על  יעמוד  מוחדרים,  כמים  ברישיון  שהוגדרה  מים  לכמות  לו,  שניתן 
שהיה מוטל בעד אותה הפקה אילולא בוצעה החדרה כאמור, בהפחתה של הנמוך 

מבין אלה:

עלות כפי שתחושב לפי סעיף 5 לכללי שירותי תשתית בהתאמות ובשינויים האלה:  )1(

מקדם החזר ההון יעמוד על השיעור לפי פסקה )2( כשהוא מוכפל ב–4 1; )א( 

תקופת הקיים בשנים תעמוד על 20 שנה; )ב( 

2 שקלים חדשים למטר קוב; ובתנאי שהיטל ההפקה לא יפחת מ–0 שקלים חדשים   )2(

החדרה  תכנית  לפי  מוחדרים  מים  הפקת  על  יחול  זו  הודעה  לפי  המופחת  ההיטל    3
שאושרה בתוך שנה ממועד התחילה 

ד' באב התשע"ה )20 ביולי 2015(
)חמ 3-5079(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תיקון סעיף 3

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"א, עמ' 302   1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 1095; התשס"ג, עמ' 483   2

הגדרות

שיעור ההיטל

תחולה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ג, עמ' 356   2




