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בפסקה )1(, במקום "92.03" יבוא "94.35";  )א( 

בפסקה )2(, במקום "138.08" יבוא "141.55".  )ב( 

כ"ח בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4010(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות שירותי הדת היהודיים )מועצת בתי העלמין בתל רגב( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  לחוק  15)א()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"א-11971, ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו–7 לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, 

התשנ"ו-21996, אני מתקין תקנות אלה:

רגב(,  בתל  העלמין  בתי  )מועצת  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות   1 בתקנה   .1
יבוא  "חיפה"  אחרי  במועצה",  חברות  מקומיות  "רשויות  בהגדרה  התשנ"ח-31998, 

"טירת הכרמל".

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2873-ת1(

י א ל ו ז א ד  ו ד  
השר לשירותי דת  

תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( )תיקון(, התשע"ז-2017

מתקין  אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה  מס  לפקודת  48א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  

")א1( בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2)1( או )2( לפקודה של עובד זר חוקי שאינו 
עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה."

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2018 או לאחריה. 

על אף האמור בתקנות העיקריות, בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר חוקי שאינו   .3
עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, שהופקה בשנת המס 2017 תובא בחשבון חצי נקודת 
התקנות  לפי  בחשבון  שהובאו  הזיכוי  נקודות  על  נוסף  לפקודה   34 סעיף  לפי  זיכוי 

העיקריות. 

כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4951(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ק"ת התשע"ה, עמ' 14.  1

תיקון תקנה 1

1    ס"ח התשל"א, עמ' 130.

ס"ח התשנ"ו, עמ' 249.  2
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1352; התשע"ו, עמ' 347.  3

תיקון תקנה 3

תחילה ותחולה

הוראת שעה


