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תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )פגרות(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-11962, אני 
מתקינה תקנות אלה:

תקופות הפגרה בבתי הדין הדתיים הדרוזיים יהיו מדי שנה בשנה כדלקמן:  .1
)1( פגרת חג הנביא אלח'דר - ביום 25 בינואר ובערב החג;

)2( פגרת חג הנביא שועייב - ביום 25 באפריל עד יום 28 באפריל ובערב החג;

)3( פגרת חג הנביא סבלאן  - ביום 10 בספטמבר ובערב החג;

ד'ו  בחודש  עשר  השלושה  היום  עד  העשירי  מהיום   - אל–אדחא  חג  )4( פגרת 
אלחיג'א ובערב החג; 

)5( פגרת הקיץ - מיום 21 ביולי עד יום 5 בספטמבר.

מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים יקבע בתקופת הפגרה קאדים מד'הב תורנים לבתי   .2
הדין, ומוקנית לו הסמכות, בהסכמת נשיא בית הדין לערעורים, לחלק בין ההרכבים 
או הקאדים מד'הב התורנים את התיקים, באופן שיובטח טיפול שיפוטי בכל העניינים 

הדחופים בתקופת הפגרה.

במניין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית דין, יראו את יום ו' בשבוע   .3
במהלך  פעולה  של  לביצועה  או  הליך  לפתיחת  האחרון  היום  הוא  אם  פגרה,  כיום 

הליך בבית דין.

תקופת פגרה לא תובא במניין הימים שנקבעו בידי בית הדין או בידי הקאדים מד'הב   .4
של בית הדין בהתאם לסדרי הדין הנהוגים בבית הדין, אלא אם כן הורה בית הדין 

הוראה אחרת.

כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(
)חמ 3-5452(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון(, התש"ע-22010, בתקנה 2)ב(, במקום "עד תום שנת   .1
המס 2015" יבוא "עד תום שנת המס 2019".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, והן יחולו על מיתקן   .2
לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית 

או בטכנולוגיה סולאר-תרמית, בכמות המיועדת בעיקרה לשימוש עצמי.

י"ח בכסלו התשע"ז )6 בדצמבר 2017(
)חמ 3-597(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 216.  1

2 ק"ת התש"י, עמ' 1122.
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ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ה, עמ' 6.  1
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