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אדם הזכאי בשל רכב, לפחת לפי תקנות אלה וכן לפחת לפי פרט )III( )3(יא)I( לתוספת   .2
ב' לתקנות העיקריות, זכאי בעד הרכב לפחת לפי תקנות אלה או לפחת לפי הפרט 

האמור, לפי בחירתו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת בשיעור העולה על 100%.  

התשע"ז בטבת  ג'  שמיום  בתקופה  לראשונה  שנרשם  רכב  לגבי  יחולו  אלה  תקנות   .3 
)1 בינואר 2017( עד  יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2019(. 

כ"ז בחשוון התשע"ז )28 בנובמבר 2016(
)חמ 3-597(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(1, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(   .1
יבוא   ")2016 בדצמבר   31( התשע"ז  בטבת  "ב'  במקום  התש"ס-22000,  שעה(,  )הוראת 

"י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(".

ט' בחשוון התשע"ז )10 בנובמבר 2016(
)חמ 3-1147(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
ובמאגר מידע )תקופת מבחן( )תיקון(, התשע"ז-2016

זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  לחוק   )1(41 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועם  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  התש"ע-12009,  מידע,  במאגר  זיהוי  במסמכי  ביומטריים 

שרת המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 8ב)ב( לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי   .1
במקום  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשע"א-22011  מבחן(,  )תקופת  מידע  ובמאגר  זיהוי 
רשות  "תערוך  יבוא  כפולה"  בזהות  התחזות  ניסיונות  של  יזומות  בדיקות  "יבוצעו 
הסתברותיים  בכלים  מקצועית  בדיקה  לכך,  מתאים  גורם  באמצעות  האוכלוסין 
להתחזות  כדי  בהצלחה  התשאול  הליך  את  לעבור  מתחזים  של  הסיכויים  להערכת 

בזהות כפולה".

בסעיף 10)ה( לצו העיקרי, במקום "תואמת לרמות 1 עד 2" יבוא "תואמת לרמות 1 עד 3".  .2
ה' בחשוון התשע"ז )6 בנובמבר 2016(

)חמ 3-4098(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 8ב

תיקון סעיף 10

בחירת הדין החל

תחולה

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46; התשמ"א, עמ' 157; התש"ן, עמ' 127; התש"ס, עמ' 231.  1

2  ק"ת התש"ס, עמ' 406; התשס"ב, עמ' 300; התשע"ו, עמ' 271.

ס"ח התש"ע, עמ' 256 )418(.  1

2 ק"ת התשע"א, עמ' 1287; התשע"ה, עמ' 1330; התשע"ו, עמ' 944.


