
281קובץ התקנות 6953, י"ג בטבת התשע"א, 20.12.2010

גוש 3779, חלקות: 17 (בשלמות), 25 (בשלמות), 113 (בחלק), 116 (בחלק), 118 (בחלק), 121 
(בחלק), 122 (בחלק), 126 (בחלק), 143 (בשלמות), 152 (בשלמות), 156 (בשלמות), 

157 (בחלק). 

גוש 4730, חלקות: 13 (בחלק). 

א' בטבת התשע"א (8 בדצמבר 2010)
נתניהו ן  מי בני (חמ 3-3349)  

ראש הממשלה   

 צו בתי משפט לעניינים מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק)
(מס' 2), התשע"א-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-12000 (להלן - 
החוק), בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 

אני מצווה לאמור:

בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק -  .1

"למעט כל החלטה הנוגעת למינוי המפקח הכללי של  יבוא  (1), בסופה  (1) בפסקה 
המשטרה";

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא "למעט כל החלטה הנוגעת למינוי נציב בתי הסוהר".

לעניינים  משפט  לבית  שהוגשו  זה,  לצו   1 בסעיף  המפורטים  בעניינים  הליכים  על   .2
לתוספת הראשונה   37 פרט  יחול  ועומדים,  תלויים  והם  פרסומו,  יום  טרם  מינהליים 
לחוק, כנוסחו בסעיף 1 לצו זה, והם יועברו לדיון לפני בית המשפט העליון, בשבתו 

כבית המשפט הגבוה לצדק. 

י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010)
נאמן יעקב  (חמ 3-3133)  

שר המשפטים   
__________

ס"ח התש"ס, עמ' 190; ק"ת התשע"א, עמ' 125.  1

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"א-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו–243 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של 
הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - (להלן  התשל"ב-21972  מסוימות),  הוצאות  (ניכוי  הכנסה  מס  לתקנות   2 בתקנה   .1
התקנות העיקריות), פסקה (3) - תימחק.

תקנות אלה יחולו על הוצאות אש"ל, כהגדרתן בתקנה 2(3) לתקנות העיקריות, כנוסחה   .2
עד תיקונה בתקנות אלה, שהוצאו ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ואילך.

כ"ג בכסלו התשע"א (30 בנובמבר 2010)
ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-168)  

שר האוצר   
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ק"ת התשל"ב, עמ' 1337.  2

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק

הוראת מעבר

תיקון תקנה 2

תחולה


