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 תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(
)הארכת תחולת סעיף 5)ב( לחוק(, התשע"ה-2015

)הוראת  המערבי  הנגב  וליישובי  לשדרות  סיוע  לחוק  7)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין  אני  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ז-12007  שעה(, 

תקנות אלה:    

הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה2, כנוסחן בסעיף 5)ב(    1
לחוק, יחולו גם בשנות הכספים 2015 ו–2016  

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(
)חמ 3-4184(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ה-2015

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

שעה(,  )הוראת  מועצות(  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות   2 בתקנה    1
התשס"ד-22004, במקום "אחת עשרה שנים" יבוא "אחת עשרה שנים ושישה חודשים" 

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(
)חמ 3-244-ת1(

י א ל ו ז א ד  ו ד  
         השר לשירותי דת 

 

 

                                                            

הארכת תחולת 
סעיף 5)ב( לחוק

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשס"ז, עמ' 459; התש"ע, עמ' 445   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 1023   2

__________
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143; י"פ התשס"ד, עמ' 1642; התשס"ח, עמ' 1820   1

ק"ת התשס"ד, עמ' 704 ועמ' 928; התשס"ו, עמ' 822; התשס"ז, עמ' 608, עמ' 855 ועמ' 1094; התשס"ח,   2
עמ' 214; התשס"ט, עמ' 1081; התש"ע, עמ' 46, עמ' 276, עמ' 334, עמ' 952, עמ' 1194 ועמ' 1629; התשע"א, 
התשע"ג,  ;1710 ועמ'   1232 עמ'   ,952 עמ'   ,313 עמ'  התשע"ב,   ;1378 ועמ'   1062 עמ'   ,805 עמ'   ,276  עמ' 

עמ' 1130 ועמ' 1600; התשע"ד, עמ' 684; התשע"ה, עמ' 20  




