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תקנות מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת 
קרוב במוסד( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44 ו–45 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין 
תקנות אלה:  

בתקנות מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד(,   .1
התשנ"ו-21996 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2, במקום הסיפה החל במילים "ויצרף 
לבקשתו" יבוא "בטופס שקבע המנהל מכוח סמכותו בסעיף 240ב לפקודה, ויצרף לבקשתו 

מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות, להנחת דעתו של פקיד השומה".

תקנה 3 לתקנות העיקריות - בטלה.  .2
התוספת לתקנות העיקריות - בטלה.  .3

כ"ו באלול התשע"ז )17 בספטמבר 2017(
)חמ 3-2691(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 111 ו–112 לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, 
ולאחר שקוימו הוראות סעיף 113 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

התשע"ז-22017 ולהולכה(,  להפקה  ותעריפים  עלויות  )חישוב  המים  בכללי   .1 
בסעיף 24)א( אחרי פסקה )3( יבוא:

")3א( על אף האמור בפסקה )3(, עד תום התקופה הקבועה באותה פסקה, יהיו דמי 
המים לפי סעיף 33א)ב( לחוק בעד מים שמקורם בהפקה חורגת, דמי המים שנקבעו 
לפי פסקה )3( בתוספת ההפרש שבין התעריף לפי סעיף 7)1( 1.1.9 לכללי מקורות ובין 

התעריף לפי סעיף 7)1(1.1.7 לכללים האמורים;"

י"ב בתשרי התשע"ח )2 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5449(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב  

תיקון תקנה 2

ביטול תקנה 3

ביטול התוספת

תיקון סעיף 24

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ז, עמ' 330.  1

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 594 ועמ' 1428.

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331; התשע"ז, עמ' 394.  1

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 1266; התשע"ז, עמ' 1732.
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