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תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	15	לחוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א- 	
11971,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

האמור	בתקנה	4	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-21970	)להלן	 	�1
—	התקנות	העיקריות(,	יסומן	")א(",	ואחריו	יבוא:

	לא	ייבחר	חבר	מועצה	לכהונת	ראש	המועצה,	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	אלא	אם	 ")ב(
כן	מתקיים	בו	אחד	מתנאי	הכשירות	וההתאמה	המפורטים	להלן:	

מקומית,	 ברשות	 כעובד	 לפחות,	 שנים	 שלוש	 במשך	 בכיר,	 תפקיד	 	מילא	 )1(
במועצה	דתית	או	בגוף	מוניציפלי	דומה,	דוגמת	תאגיד	עירוני;

	החזיק	במשרה,	במשך	שלוש	שנים	לפחות,	בגוף	עסקי	או	ציבורי,	שבמסגרתו	 )2(
הוא	ניהל	כוח	אדם	ותקציב	בהיקפים	דומים	לאלה	של	המועצה;

מועצה	 כראש	 או	 מקומית	 רשות	 כראש	 לפחות	 שנים	 שלוש	 במשך	 	כיהן	 )3(
דתית,	או	כיהן	במשך	שלוש	שנים	לפחות	כסגן	ראש	רשות	מקומית	בשכר;

ועיקר	 ממשלתי,	 במשרד	 בכיר	 בתפקיד	 לפחות	 שנים	 שלוש	 במשך	 	כיהן	 )4(
המקומי,	 בשלטון	 הקשורים	 בנושאים	 היה	 האמורות	 השנים	 בשלוש	 עיסוקו	

במועצות	דתיות,	במינהל,	במשאבי	אנוש	או	בכספים;

מועצה	 של	 או	 עירייה	 של	 עיר	 רב	 בתפקיד	 לפחות	 שנתיים	 במשך	 	כיהן	 )5(
מקומית	או	רב	של	מועצה	אזורית;

	בעל	השכלה	אקדמית	בתחומי	מינהל	עסקים,	ניהול,	משפטים,	כלכלה	או	 )6(
חשבונאות,	או	בעל	תעודת	"יורה	יורה"	מטעם	הרבנות	הראשית	לישראל,	והוא	
בעל	ניסיון	של	שנתיים	לפחות	באחד	התפקידים	או	באחת	הכהונות	המפורטים	

בפסקאות	)1(	עד	)4(�

או	 בית	המשפט	 פלילית,	אשר	 מי	שהורשע	בעבירה	 לראש	המועצה	 ייבחר	 	לא	 )ג(
אופייה	 חומרתה,	 מפאת	 כי	 לגביה,	 קבעו	 דת	 לשירותי	 המשרד	 של	 המשפטי	 היועץ	

ונסיבותיה	אין	הוא	ראוי	לכהן	כראש	המועצה�"

	תקנה	4	לתקנות	העיקריות,	כתיקונה	בתקנה	1	לתקנות	אלה,	תחול	על	בחירת	 )א( 	�2
ראש	מועצה	דתית	החל	ביום	תחילתן	של	תקנות	אלה	)להלן	—	יום	התחילה(�

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	בתקופה	שעד	תום	שנה	מיום	התחילה	רשאית	 )ב(
המועצה	למנות	לראש	המועצה	גם	מי	שהוא	בעל	ניסיון	של	שנתיים	לפחות	בתפקידים	
ובמשרות	המפורטים	בתקנה	4)ב()1(	עד	)4(	לתקנות	העיקריות,	כנוסחה	בתקנה	1	לתקנות	
אלה,	אם	סברה	כי	כישוריו	של	המועמד	לתפקיד	ראש	המועצה	מצדיקים	לעשות	כן�

ל'	באב	התשע"א	)30	באוגוסט	2011(
י ג מר יעקב	 	 	 )חמ	3-244(

השר	לשירותי	דת 	 	
__________

ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ח,	עמ'	648� 	1
ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721;	התשס"ח,	עמ'	1241� 	2

תיקון	תקנה	4

תחולה	והוראת	
מעבר
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תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, 
במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	164	ו–234	לפקודת	מס	הכנסה1,	אני	מתקין	תקנות	אלה: 	

בפתיח	של	תקנות	מס	הכנסה	)ניכוי	מתמורה,	מתשלום	או	מרווח	הון	במכירת	נייר	ערך,	 	�1
)להלן	-	התקנות	 במכירת	יחידה	בקרן	נאמנות	או	בעסקה	עתידית(,	התשס"ג-22002	

העיקריות(,	אחרי	"לפקודת	מס	הכנסה"	יבוא	")להלן	-	הפקודה("�

בתקנה	9	לתקנות	העיקריות	- 	�2

	במקום	תקנת	משנה	)א(	יבוא: )1(

החייב	 יקזז	 אלה,	 בתקנות	 כאמור	 המס	 ניכוי	 לצורך	 ההון	 רווח	 	בחישוב	 ")א(
הפסד	הון	מניירות	ערך	ומעסקאות	עתידיות	בהתאם	להוראות	סעיף	92	לפקודה,	

ובלבד	שהתקיימו	כל	אלה:

	ההפסד	נוצר	ממכירת	נייר	ערך	שהיה	בניהולו	של	החייב	או	מעסקה	 )1(
עתידית	שבניהולו	של	החייב;

	הרווח	נוצר	באותה	שנת	מס	שבה	נוצר	ההפסד,	בין	לפני	מועד	יצירת	 )2(
ההפסד	ובין	לאחר	המועד	האמור�";

	תקנת	משנה	)ג(	-	תימחק� )2(

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(	)להלן	-	יום	התחילה(,	 	�3
והן	יחולו	לגבי	הפסדים	שנוצרו	ביום	התחילה	ואילך�

ג'	באב	התשע"א	)3	באוגוסט	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-2373(

שר	האוצר 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120� 	1
ק"ת	התשס"ג,	עמ'	374;	התשס"ו,	עמ'	284� 	2

תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10	לפקודת	מס	הכנסה1,	לאחר	התייעצות	עם	שר	התעשייה	 	
המסחר	והתעסוקה,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	3	לתקנות	מס	הכנסה	)שיעור	המס	על	הכנסה	בעד	עבודה	במשמרות(,	התשמ"ז- 	�1
21986,	במקום	"עד	יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("	יבוא	"עד	יום	ה'	בטבת	

התשע"ב	)31	בדצמבר	2011("�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(� 	�2

ט'	בניסן	התשע"א	)13	באפריל	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1408(

שר	האוצר 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120� 	1
ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	742;	התשס"ט,	עמ'	1280� 	2

תיקון	הפתיח

תיקון	תקנה	9

תחילה	ותחולה

תיקון	תקנה	3

תחילה



קובץ	התקנות	7029,	א'	באלול	התשע"א,	2011�8�31 1352
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 המחיר	62�1	שקלים	חדשים

הודעת מס ערך מוסף )תיאום סכום(, התשע"א-2011

	- )להלן	 התשל"ו-11976	 מוסף,	 ערך	 מס	 לתקנות	 20)ג()2(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	2011,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	 	�1
2008,	תואם	הסכום	הנקוב	בפסקה	)1(	של	תקנה	20)ג(	לתקנות	ונוסחה	מיום	ב'	באלול	

התשע"א	)1	בספטמבר	2011(,	הוא	כלהלן:

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)ב(	תהא	תקופת	הדוח	של	עוסק	בת	חודשיים	אם	 )1("
מחזור	עסקאותיו	בשנה	הקובעת	אינו	עולה	על	910,000	שקלים	חדשים;	תחילתה	של	
כל	תקופה	בת	חודשיים	היא	באחד	בחודש	של	כל	אחד	מהחודשים	ינואר,	מרס,	מאי,	

יולי,	ספטמבר	ונובמבר�"

כ"ח	באב	התשע"א	)28	באוגוסט	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1408(

שר	האוצר 	 	
__________

ק"ת	התשל"ז,	עמ'	1590;	התשס"ח,	עמ'	1380� 	1

תיאום	סכום




