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האחראי לכתיבת ההחלטה ונימוקיה; ואולם אם אף נציג הציבור מחזיק בדעת מיעוט 
כאמור, יהיה אחראי לכתיבת ההחלטה ונימוקיה, כל חבר הנהלה מבין מחזיקי דעת 

הרוב שהסמיך לכך היושב ראש. 

החלטות הנהלה לא ישמשו ראיה ולא יהיה ניתן להגישן לבית המשפט.   .12

פרק ד': שמירת סודיות וניגוד עניינים

ולא  ולישיבות ההנהלה  הסיוע  לבקשות  הנוגע  בכל  סודיות  על  ישמור  הנהלה  חבר   .13
יגלה מידע המגיע אליו במסגרת תפקידו בהנהלת הקרן ולא יעשה בו כל שימוש אלא 

למטרות ניהול הקרן.

(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הנהלה מי שעלול להימצא באופן תדיר, במצב של   .14
ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הנהלה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר הנהלה יימנע מעיון בבקשת הסיוע, מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות 
ההנהלה ומכל טיפול, בין בישיבות ההנהלה ובין מחוץ לישיבות ההנהלה, אם הנושא 
בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  בעקיפין,  או  במישרין  להימצא,  לו  לגרום  עלול  הנדון 
תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; לעניין סעיף זה, אחת היא אם 

מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

שהוא  נושא  או  ההנהלה  של  בישיבה  הנדון  הנושא  כי  ההנהלה  לחבר  (ג) נתברר 
נדרש לטפל בו במסגרת תפקידו כחבר ההנהלה, עלול לגרום לו להימצא במצב של 
ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך בכתב ובהקדם האפשרי, ליושב 
ראש ההנהלה; היה יושב ראש ההנהלה במצב של חשש כאמור - יודיע על כך לנציג 

היועץ המשפטי לממשלה בהנהלה. 

(ג), יירשם הדבר בפרוטוקול הישיבה  (ד) הודיע חבר הנהלה כאמור בתקנת משנה 
שבה נדון הנושא הגורם לניגוד עניינים.

(ה) בתקנה זו - 

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר ההנהלה או קרובו 
מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון 

המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה; 

זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר  "קרוב" - בן 
ההנהלה או בן זוגם של כל אחד מאלה.

כ' באייר התש"ע (4 במאי 2010)
נאמן יעקב  (חמ 3-4011)  

שר המשפטים   

תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע-2010

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

סודיות החלטות 
ההנהלה

חובת סודיות

ניגוד עניינים

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1
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- III בתקנות מס הכנסה (פחת), 21941 (להלן - התקנות העיקריות), בתוספת ב', בפרט  .1

(1) בפסקה (2), אחרי פסקת משנה ד יבוא:

(I) מיתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש - 25%; "ה. 

שימוש  העושה  השמש,  אנרגיית  באמצעות  חשמל  לייצור  (II) מיתקן 
בטכנולוגיה פוטו–וולטאית או בטכנולוגיה סולאר–תרמית - 25%;

לעניין זה - 

"טכנולוגיה פוטו–וולטאית" - טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור 
השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם;

"טכנולוגיה סולאר–תרמית" - טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור 
השמש לחימום נוזל והפיכתו לקיטור מניע טורבינה."

(2) בפסקה (3), במקום פסקת משנה יא יבוא:

(I) רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה 271א(ד)  "יא 
לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961 (להלן - תקנות התעבורה) - 25%;

שצוין  רכב  הוא  שלו  המשנה  שסיווג   ,T או   L  ,O  ,N  ,M מסוג  (II) רכב 
ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות 

התעבורה - 25%;

(III) רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי, רכב סיור או 
רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה - 20%;

N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה,  M1 או  (IV) רכב שסיווגו 
שצוין ברישיון הרכב שלו "להשכרה" - 20%;

התעבורה,  לתקנות  271א(ד)  בתקנה  כאמור   ,N3 או   N2 שסיווגו  (V) רכב 
;25% - (hybrid) שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע

לתקנות  271א(ד)  בתקנה  כאמור   ,O או   L  ,N1  ,M1 שסיווגו  (VI) רכב 
;15% - (IV) עד (I) התעבורה, למעט רכב המפורט בפסקאות

(VII) רכב שסיווגו N3 ,N2 ,M3 ,M2 או רכב מסוג T, כאמור בתקנה 271א(ד) 
."20% - (V)–ו (III) עד (I) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בפסקאות

(א) תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) (להלן - יום   .2
התחילה) והן יחולו על רכב שנרשם לראשונה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) 

או אחריו ועל הכנסה שהופקה בשנת המס 2009 ואילך.

(ב) פסקת משנה (2)ה(II) שבפרט III בתוספת ב' לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 
1(1) לתקנות אלה, תחול לגבי מיתקן לייצור חשמל כאמור בפסקת המשנה האמורה 

שיום הפעלתו חל בתקופה שמיום התחילה עד תום שנת המס 2013. 

ז' בטבת התש"ע (24 בדצמבר 2009)
ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-597)  

שר האוצר   

__________
ע"ר 1941, תוס' 2, עמ' 1261.  2

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

תיקון תוספת ב'

תחילה, תחולה 
והוראת שעה


