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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התש"ף-2020

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

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

"תוספת ראשונה
)תקנה 2)א()8((

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019מס' נפשות

 מעל 2,881עד 12,881
עד 3,313

 מעל 3,313
עד 3,745

 מעל 3,745
עד 5,300

 מעל 4,321עד 24,321
עד 4,969

 מעל 4,969
עד 5,617

 מעל 5,617
עד 7,949

מעל 5,011עד 35,011
עד 5,763

 מעל 5,763
עד 6,514

 מעל 6,514
עד 9,219

 מעל 5,703עד 45,703
עד 6,558

 מעל 6,558
עד 7,414

 מעל 7,414
עד 10,491

 מעל 7,121עד 57,121
עד 8,190

 מעל 8,190
עד 9,258

 מעל 9,258
עד 13,101

 מעל 8,540עד 68,540
עד 9,821

 מעל 9,821
עד 11,102

מעל 11,102 
עד 15,711

עד 20%עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

 מעל 9,958עד 79,958
עד 11,452

 מעל 11,452
עד 12,946

מעל 12,946 
עד 18,320

 מעל 11,377עד 811,377
עד 13,084

 מעל 13,084
עד 14,790

מעל 14,790 
עד 20,930

 מעל 12,796עד 912,796
עד 14,715

 מעל 14,715
עד 16,634

מעל 16,634 
עד 23,540

 עד 1,635עד 1,422 לנפש10 ומעלה
לנפש

עד 1,848
לנפש

עד 2,616 
לנפש

עד 30%"עד 50%עד 70%עד 90%שיעור ההנחה 

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בטפסים 1 ו–2, בכל מקום, במקום "2018" יבוא   .2
"2019" ובמקום "2019" יבוא "2020".

)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  שמיום  בתקופה  אלה,  בתקנות  האמור  אף  על   .3 
עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020( -

יקראו את תקנה 2)א()8()ב( לתקנות העיקריות כאילו בהגדרה "הכנסה חודשית   )1(
ממוצעת", בפסקה )1(, במקום "בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה 

החלפת התוספת 
הראשונה 

תיקון התוספת 
השנייה

הוראת שעה

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ט, עמ' 1772.  2
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שנת  שלפני  דצמבר  נובמבר,  אוקטובר,  החודשים  "בשלושת  יבוא  ההנחה"  נדרשת 
ההכנסה  ממוצע  בנכס,  המחזיק  לבקשת  או,  ההנחה  נדרשת  שבעדה  הכספים 

החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה,";

יקראו את התוספת השנייה לתקנות העיקריות כאילו -  )2(

בטופס 1, בסעיף 1 - )א( 

מתחת לשורה "מצב כלכלי )שכיר/עצמאי יש למלא טבלאות א' ו–ב'   )1(
להלן(." נאמר:

"נא סמן X במשבצת המתאימה לפי בחירתך:

□ אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים 
אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019.

□ אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים 
ינואר עד דצמבר 2019.";

בסעיף קטן )א( -  )2(

"בחודשים  נאמר   "2016 דצמבר  עד  ינואר  "בחודשים  )א( במקום 
אוקטובר עד דצמבר 2019 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019, לפי 

הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1";

עד  ינואר  לחודשים  משכורת  תלושי  יצרף   - "שכיר  )ב( במקום 
דצמבר 2016" נאמר "שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, 
נובמבר, דצמבר 2019 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019, לפי הבחירה 

שצוינה ברישה של סעיף 1";

ינואר  לחודשים  חודשי  ממוצע  לציין  "יש  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )3(
עד דצמבר 2016" נאמר "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד 
שצוינה  הבחירה  לפי   ,2019 דצמבר  עד  ינואר  לחודשים  או   2019 דצמבר 

ברישה של סעיף 1";

בטופס 2, בסעיף קטן )א( - )ב( 

והכנסותיהם  בדירה  אתו  והמתגוררים  המחזיק  על  "הצהרה  במקום   )1(
בחודשים ינואר עד דצמבר 2016" נאמר  "הצהרה על המחזיק והמתגוררים 
אתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או בחודשים 

ינואר עד דצמבר 2019, לפי בחירת המחזיק";

במקום "שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים ינואר עד דצמבר 2016"   )2(
נאמר "שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 

2019 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019, לפי בחירתו".

תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.  .4
ה' בטבת התש"ף )2 בינואר 2020(

)חמ 3-2278-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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הוראות הבחירות לכנסת )הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים(, 
התש"ף-2020

התשכ"ט-  משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  145)ד(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
11969, ולאחר שמצאה כי נסיבות השעה מצדיקות זאת, קובעת ועדת הבחירות המרכזית 

לכנסת הוראות שעה אלה:  

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשל"ג-21973  לכנסת,  הבחירות  לתקנות   42 תקנה   .1
תיקרא כך שבמקום "יושב ראש הוועדה" יבוא "מזכיר ועדת הקלפי", במקום "היושב 
יוקנו  ועדה,  מזכירי  שני  הקלפי  בוועדת  "כיהנו  יבוא  ובסופה  "המזכיר"  יבוא  ראש" 

הסמכויות שלפי תקנה זו למי שמונה לתפקיד המזכיר העיקרי". 

היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על התאמות בטופס 12,   .2
בטופס 13, בטופס 19, בטופס 24 ובטופס 29 שבתוספת לתקנות העיקריות.

הצגת  בעת  נוכח  להיות  רשאי  העיקריות,  לתקנות  ו–70   53 בתקנות  האמור  אף  על   .3
הקלפי הריקה ובעת ספירת הקולות גם מפקח טוהר הבחירות שהוסמך על ידי הוועדה 

המרכזית. 

הבחירות  תוצאות  פרסום  יום  ועד  נתינתן  ביום  החל  בתוקפן  יעמדו  אלה  הוראות   .4
לכנסת ה–22, בהתאם לסעיף 11 לחוק–יסוד: הכנסת3, והן יחולו על כלל אזורי הקלפי.

י"ב באלול התשע"ט )12 בספטמבר 2019(
)חמ 3-5925(

ט פ ו ש  , ר צ ל מ ן  נ ח  
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון  

יושב ראש ועדת הבחירות  
המרכזית לכנסת ה–22  

תיקון טעות

בהודעת המקרקעין )אגרות(, התש"ף-2020, שפורסמה בקובץ התקנות 8313, התש"ף, 
עמ' 304, בסעיף 1, בנוסח התוספת, בפרט 9, במקום "בתקנה 95 לתקנות המקרקעין )ניהול 
ורישום(,  )ניהול  המקרקעין  לתקנות   90 "בתקנה  להיות  צריך  התשע"ב-2011"  ורישום(, 

התש"ל-11969".

)חמ 3-648-ת2(

תיקון זה נדרש כדי להתאים את נוסח התוספת שבהודעה לנוסח הקיים בתקנות המקרקעין )אגרות(,  1 

    התשל"ה-1974.

שמירת הסדר 
במקום הקלפי

התאמות בטפסים

נוכחות במקום 
הקלפי

הוראת שעה 
ותחולה

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשמ"ו, עמ' 236.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1978.  2
ס"ח התשי"א, עמ' 69.  3
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