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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;";
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