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תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ח908 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (תיקון) ,התשע"ח910 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-

קובץ התקנות  ,7939ט' בשבט התשע"ח25.1.2018 ,

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)2
התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
החלפת התוספת
הראשונה

.1

תיקון התוספת
השנייה

.2

הוראת שעה

.3

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

"התוספת הראשונה
(תקנה (2א)())8
מס' נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2017

1

עד 2,838

מעל 2,838
עד 3,263

מעל 3,263
עד 3,689

מעל 3,689
עד 5,000

2

עד 4,256

מעל 4,256
עד 4,895

מעל 4,895
עד 5,533

מעל 5,533
עד 7,500

3

עד 4,938

מעל 4,938
עד 5,678

מעל 5,678
עד 6,419

מעל 6,419
עד 8,700

4

עד 5,619

מעל 5,619
עד 6,462

מעל 6,462
עד 7,304

מעל 7,304
עד 9,901

5

עד 6,962

מעל 6,962
עד 8,006

מעל 8,006
עד 9,050

מעל 9,050
עד 12,266

6

עד 8,304

מעל 8,304
עד 9,550

מעל 9,550
עד 10,795

מעל 10,795
עד 14,632

עד 60%

עד 40%

עד 20%

7

עד 9,647

מעל 9,647
עד 11,094

מעל 11,094
עד 12,541

מעל 12,541
עד 16,998

8

עד 10,990

מעל 10,990
עד 12,638

מעל 12,638
עד 14,286

מעל 14,286
עד 19,364

9

עד 12,332

מעל 12,332
עד 14,182

מעל 14,182
עד 16,032

מעל 16,032
עד 21,730

 10ומעלה

עד  1,346לנפש עד  1,548לנפש עד  1,750לנפש עד  2,559לנפש

שיעור ההנחה עד 80%

שיעור ההנחה עד 90%

עד 70%

עד 50%

עד ."30%

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות ,בטפסים  1ו– ,2בכל מקום שבו נאמר -
( "2016" )1יבוא ";"2017
( "2017" )2יבוא "."2018

1
2
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על אף האמור בתקנות אלה ,בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018עד
יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר - )2018
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשע"ז ,עמ' .210
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( )1יקראו את תקנה (2א)(()8ב) לתקנות העיקריות ,כאילו בהגדרה "הכנסה חודשית
ממוצעת" ,בפסקה ( ,)1במקום "בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה
נדרשת ההנחה" יבוא "בשלושת החודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר שלפני שנת
הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או ,לבקשת המחזיק בנכס ,ממוצע ההכנסה
החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה;",
( )2יקראו את התוספת השנייה לתקנות העיקריות כאילו -
(א) בטופס  ,1בסעיף - 1
( )1מתחת לשורה המתחילה במילים "מצב כלכלי" נאמר:
"נא סמן  Xבמשבצת המתאימה לפי בחירתך:

□

אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי
חודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר .2017

□

אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי
חודשים ינואר עד דצמבר ;".2017

( )2בסעיף קטן (א) -
(א) במקום "בחודשים ינואר עד דצמבר  "2016נאמר "בחודשים
אוקטובר עד דצמבר  2017או בחודשים ינואר עד דצמבר  ,2017לפי
הבחירה שצוינה ברישה של סעיף ;"1
(ב) במקום "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים ינואר עד
דצמבר  "2016נאמר "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים
אוקטובר ,נובמבר ודצמבר  2017או לחודשים ינואר עד דצמבר ,2017
לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף ;"1
( )3בסעיף קטן (ב) ,במקום "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים ינואר
עד דצמבר  "2016נאמר "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד
דצמבר  2017או לחודשים ינואר עד דצמבר  ,2017לפי הבחירה שצוינה
ברישה של סעיף ;"1
(ב) בטופס  ,2בסעיף קטן (א) -
( )1במקום "הצהרה על המחזיק והמתגוררים אתו בדירה והכנסותיהם
בחודשים ינואר עד דצמבר  "2016נאמר "הצהרה על המחזיק והמתגוררים
אתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר  2017או בחודשים
ינואר עד דצמבר  ,2017לפי בחירת המחזיק";
( )2במקום "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים ינואר עד דצמבר
 "2016נאמר "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר ,נובמבר
ודצמבר  2017או לחודשים ינואר עד דצמבר  ,2017לפי בחירתו".

.4

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר .)2018

תחילה

כ"ז בטבת התשע"ח ( 14בינואר )2018
(חמ -3-2278ת)2

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים
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כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (תיקון),
התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  109לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-מתקינה
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
תיקון תקנה 1א

.1

בסעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות),
				
התשכ"ב- 21962-
				
( )1בסעיף קטן (א) -
(א) במקום ההגדרה "המועד הראשון לקבלה להתמחות" יבוא:
			
""המועד הראשון לקבלה להתמחות"  -אחד מאלה:
( )1יום חמישי ,בשבוע שלאחר מועד תחילת הריאיונות בשעה
;08:00
( )2יום שני שלאחר המועד האמור בפסקה ( )1בשעה  08:00בשנה
שבה חל אחד הימים ממועד תחילת הריאיונות עד המועד האמור
בפסקה ( ,)1ולרבות מועד זה ,במועדי ישראל או בחגים לשאינם
יהודים כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
		
התשי"ח;".31948-
(ב) בהגדרה "מועד תחילת הריאיונות" ,במקום "חמישה עשר" יבוא "יום שני
			
בשבוע ,הקודם לחמישה עשר".
				
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה ,עד החמישה בחודש ינואר
את התאריכים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות ,ומועד תחילת
הריאיונות".

ח' בשבט התשע"ח ( 24בינואר )2018
(חמ )3-1568

חוה קלמפרר-מרצקי
יושבת ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין
נתאשר.
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ז ,עמ' .1115
ק"ת התשכ"ב ,עמ'  ;1956התשע"ו ,עמ' .727
ע"ר  ,1948תוס' א' ,עמ' .1
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