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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 112(, התשס"ט-2008*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1, בסעיף 74א)ה(,  במקום "2008" 1 תיקון סעיף 74א
יבוא "2009" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרוווחה והשירותים 

החברתיים
ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק לעידוד השקעות הון )תיקון מס' 65(, התשס"ט-2008*

בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 18)א()2(, 1 תיקון סעיף 18
במקום "ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(" יבוא "י"א באב התשס"ט )1 באוגוסט 

 ")2009

בחוק העיקרי, בסעיף 74 - 2   תיקון סעיף 74 

)1( בסעיף קטן )ה(, פסקה )2( - תימחק;  

)2( אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  

)1( מנהל רשות המסים רשאי לקבוע כללים לעניין ייחוס הכנסותיו של ")ו(  
מי שפועל באזורי פיתוח שונים או של מי שפועל באזור פיתוח ובאזור 

אחר, בין אזורי הפעילות השונים   

)1(, רשאי מנהל רשות המסים, לפי בקשה  )2( על אף הוראות פסקה 
שתוגש לו אם שוכנע מנימוקים שיירשמו, להחליט על ייחוס הכנסות 
)1(, בתנאים ובתיאומים שיורה;  שונה מזה שנקבע בכללים לפי פסקה 
היה המבקש בעל מפעל מאושר, טעונה הבקשה גם אישור של המינהלה; 
על החלטה כאמור בפסקה זו, יחולו הוראות פרק שני ב בחלק ט' לפקודה, 

בשינויים המחויבים " 

בסעיף 94)א( לחוק העיקרי, האמור בפסקה )5א( יסומן ")א(" ואחרי פסקת משנה )א( 3  תיקון סעיף 94 
יבוא:  

")ב( על אף האמור בפסקת משנה )א(, לגבי מפעל מאושר הממוקם בשטח שהוכרז 
לגביו מצב מיוחד בעורף, כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-

1951  2, רשאית המינהלה להאריך את מועד הביצוע של התכנית לתקופה נוספת שלא 
תעלה על 12 חודשים, אם השתכנעה כי המצב המיוחד בעורף גרם לעיכוב בביצוע 

התכנית "  

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 379, מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(, עמ' 516 

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 121   1

ס"ח התשי"א, עמ' 78   2

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 112(, התשס"ט-2008*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1, בסעיף 74א)ה(,  במקום "2008" 1 
יבוא "2009" 

תיקון סעיף 74א

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרוווחה והשירותים 

החברתיים
ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק לעידוד השקעות הון )תיקון מס' 65(, התשס"ט-2008*

בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 18)א()2(, 1 
במקום "ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(" יבוא "י"א באב התשס"ט )1 באוגוסט 

 ")2009

תיקון סעיף 18

תיקון סעיף 74 בחוק העיקרי, בסעיף 74 - 2   

)1( בסעיף קטן )ה(, פסקה )2( - תימחק;  

)2( אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  

)1( מנהל רשות המסים רשאי לקבוע כללים לעניין ייחוס הכנסותיו של ")ו(  
מי שפועל באזורי פיתוח שונים או של מי שפועל באזור פיתוח ובאזור 

אחר, בין אזורי הפעילות השונים   

)1(, רשאי מנהל רשות המסים, לפי בקשה  )2( על אף הוראות פסקה 
שתוגש לו אם שוכנע מנימוקים שיירשמו, להחליט על ייחוס הכנסות 
)1(, בתנאים ובתיאומים שיורה;  שונה מזה שנקבע בכללים לפי פסקה 
היה המבקש בעל מפעל מאושר, טעונה הבקשה גם אישור של המינהלה; 
על החלטה כאמור בפסקה זו, יחולו הוראות פרק שני ב בחלק ט' לפקודה, 

בשינויים המחויבים " 

בסעיף 94)א( לחוק העיקרי, האמור בפסקה )5א( יסומן ")א(" ואחרי פסקת משנה )א( 3  
יבוא:  

תיקון סעיף 94 

")ב( על אף האמור בפסקת משנה )א(, לגבי מפעל מאושר הממוקם בשטח שהוכרז 
לגביו מצב מיוחד בעורף, כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-

1951  2, רשאית המינהלה להאריך את מועד הביצוע של התכנית לתקופה נוספת שלא 
תעלה על 12 חודשים, אם השתכנעה כי המצב המיוחד בעורף גרם לעיכוב בביצוע 

התכנית "  

ספר החוקים 2190, י"ח בחשוון התשס"ט, 2008 11 16

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 244, מיום ו' בתמוז התשס"ח )9 ביולי 2008(, עמ' 379 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 855   1


