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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"ו-2016

חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  לחוק  12)ב(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות  הראשונה  התוספת  במקום    1
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:

"תוספת ראשונה
)תקנה 2)א()8((

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2015מספר הנפשות

3,109 - 2,7043,513 - 3,108עד 12,703

4,663 - 4,0555,270 - 4,662עד 24,054

5,409 - 4,7046,113 - 5,408עד 34,703

6,155 - 5,3526,957 - 6,154עד 45,351

7,547 - 6,5638,531 - 7,546עד 56,562

8,940 - 7,77410,105 - 8,939עד 67,773

עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

10,332 - 8,98511,679 - 10,331עד 78,984

11,725 - 10,19613,253 - 11,724עד 810,195

13,117 - 11,40714,827 - 13,116עד 911,406

עד 1,628 לנפשעד 1,440 לנפשעד 1,252 לנפש10 ומעלה

עד 50%" עד 70%עד 90%שיעור ההנחה

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בטפסים 1 ו–2, בכל מקום שבו נאמר -   2
)1( "2014" יבוא "2015";

)2( "2015" יבוא "2016" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    3
ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-2278-ת2(  

שר הפנים   
__________

1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשע"ד, עמ' 414 

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ה, עמ' 440 

החלפת התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה
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תקנות התעבורה )הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14טו)ג( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת שר 
האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בסעיף 14טו)א( לפקודה, במקום "יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "יום    1
כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    2
ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(

)חמ 3-4095(

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

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אגרות 
כניסה לגנים ולשמורות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו–66 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, לפי הצעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, לאחר 
התייעצות עם שר האוצר, ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

אני מתקין תקנות אלה:

ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לתקנות  הראשונה  בתוספת    1
הנצחה )אגרות כניסה לגנים ולשמורות(, התשנ"ח-31998 -

בטור א', המילים "בית שאן" - יימחקו;  )1(

בטור ב', אחרי "בית גוברין" יבוא "בית שאן"   )2(

כ"ה בטבת התשע"ו )6 בינואר 2016(
)חמ 3-2430-ת1(

י א ב ג י  ב א  
השר להגנת הסביבה  

צו הדואר )דחיית היום הקובע(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)ג( לחוק הדואר )תיקון מס' 11(, התשע"ב-12012 )להלן - 
החוק(, ולאחר שנוכחתי כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 57)ב( לחוק, אני מצווה 

לאמור:

בסעיף 56)1( לחוק, במקום "42 חודשים" יבוא "48 חודשים"    1
י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(

)חמ 3-4680(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב      
שר התקשורת

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1343; התשע"ב, עמ' 1105   3

תיקון סעיף 14טו 
לפקודה

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 454; ק"ת התשע"ה, עמ' 564   1

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון סעיף 56 לחוק

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 566; ק"ת התשע"ג, עמ' 1564; התשע"ד,   1

עמ' 585 ועמ' 1570 
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הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( 
)עדכון סכומים(, התשע"ו-2016

בהתאם לסעיף 35ג להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת 
ושאיריהם(, התש"ל-11969 )להלן - ההחלטה(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2015 לעומת מדד תעריפי    1
התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2014, ולאור מחיר המנוי החודשי לשני העיתונים 
היומיים הנפוצים, התעדכנו הסכומים שנקבעו בהחלטה ולפיה הם מיום כ' בטבת 

התשע"ו )1 בינואר 2016(, כלהלן:

סכום מעודכן בשקלים חדשיםנושאסעיף בהחלטה

רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט 29)א()1(
לשנת כהונה

662

רדיו-טלפון-נייד29)א()1(
ואינטרנט - סכום כולל

6,616

178מנוי חודשי על עיתון29א)א(

כ"ב בטבת התשע"ו )3 בינואר 2016(
)חמ 3-193-ת3(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"ו-2016
  בהתאם לסעיף 5)ד( להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-11987, ולהחלטת שכר חברי 

הכנסת )הוראת שעה ועדכון השכר(, התשע"ו-22015, אני מודיע לאמור:

1  מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, ישולם שכר יסוד כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

47,026)1( ליושב ראש הכנסת

41,948)2( לראש האופוזיציה

39,152)3( לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה

37,117)4( לחבר כנסת

ז' בשבט התשע"ו )17 בינואר 2016(
)חמ 3-226-ת8(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

תשלום שכר יסוד

__________
ק"ת התש"ל, עמ' 33; התשע"ה, עמ' 430 ועמ' 794; התשע"ו, עמ' 266   1

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשמ"ז, עמ' 368; התשע"ה, עמ' 840   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 266   2




