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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
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תיקון חוק המדיניות 
הכלכלית לשנת 

הכספים 2005 
)תיקוני חקיקה( 

- מס' 4

התשס"ה-2005  3, 4   חקיקה(,  )תיקוני   2005 הכספים  לשנת  הכלכלית  המדיניות  בחוק 
בסעיף 50 - 

)1( בסעיף קטן )ב( - 

)א( האמור בו יסומן ")1(" ובו, במקום "י"ט בטבת התשס"ה )31 בדצמבר 2004(" 
2005(" והסיפה החל במילה "ואולם"  )31 במרס   יבוא "כ' באדר ב' התשס"ה 

- תימחק;  

)ב( אחרי פסקה )1( יבוא:  

")2( על אף האמור בפסקה )1(, חברה שביקשה הטבות לפי הוראות סעיף 
51 לחוק לעידוד, כנוסחו עד יום תחילתו של פרק זה )בסעיף זה - יום 
התחילה(, לא תהא רשאית לבחור כשנת בחירה לפי הוראות סעיף 51ד 
לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49)8( לחוק זה, שנת מס שטרם חלפו לגביה 
שלוש שנים מתחילת שנת ההפעלה של המפעל שבשלו ביקשה החברה 

את ההטבות כאמור   

)3( על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, חברה שביקשה הטבות לפי הוראות 
סעיף 51 לחוק לעידוד, כנוסחו עד יום התחילה, תהא רשאית לבחור כשנת 
בחירה לפי הוראות סעיף 51ד לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49)8( לחוק זה, 
שנת מס שחלפו לגביה שנתיים מתחילת שנת ההפעלה של המפעל שבשלו 
ביקשה החברה את ההטבות כאמור, ובלבד שההשקעה המזערית המזכה 
נעשתה בתקופה של שנתיים המסתיימת בשנת הבחירה; לעניין זה, אם 
שנת ההפעלה של המפעל שבשלו ביקשה החברה את ההטבות כאמור, 
היא שנת המס 2002, שנת המס 2003 או שנת המס 2004, יראו את הוראות 
סעיף 51ד רישה לחוק לעידוד, לעניין מועד ההודעה על שנת הבחירה, 
כאילו התקיימו, גם אם הודיעה החברה לפקיד השומה על שנת הבחירה 
בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק לעידוד השקעות הון )תיקון מס' 65(, 

התשס"ט-2008 4 )בסעיף זה - תיקון מס' 65( ";  

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  

")ב1( על אף הוראות סעיף 51ד רישה לחוק לעידוד, חברה שהיא בעלת מפעל 
תעשייתי שהוא מפעל בר–תחרות התורם לתוצר הלאומי הגולמי, כמשמעותו 
בסעיף 18א)ב( לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49)2( לחוק זה, שהתקיימו בו התנאים 
שקבעו השרים לפי סעיף 18א)ג()2( לחוק לעידוד ושלא התקיימו בו התנאים 
שבסעיף 18א)ג()1( לחוק לעידוד, תהא רשאית לבחור כשנת בחירה את שנת המס 
2004, שנת המס 2005 או שנת המס 2006, ובלבד שהודיעה על שנת בחירה כאמור 
בהודעה שתגיש לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום פרסומו של תיקון מס' 65  

ושהתקיימו בה פסקאות )1( עד )3( שבסעיף 51ד לחוק לעידוד, לפי העניין 

51ד)3( לחוק לעידוד, חברה שקיבלה מענק בשל  )ב2( על אף הוראות סעיף 
הקמת מפעל לראשונה )בסעיף קטן זה - מפעל בהקמה(, או שקיבלה מענק בשל 
הרחבה קודמת שלו, והתכנית להקמת המפעל או התכנית להרחבה הקודמת שלו 
אושרה בידי המינהלה לפני יום התחילה, תהא רשאית לבחור כשנת בחירה לפי 
הוראות סעיף 51ד לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49)8( לחוק זה, שנת מס שחלפו 
לגביה שלוש שנים מתחילת שנת ההפעלה של המפעל בהקמה או של ההרחבה 

הקודמת, לפי המאוחר מביניהם ";  

ס"ח התשס"ה, עמ' 346; התשס"ח, עמ' 140   3

ס"ח התשס"ט, עמ'      4

ספר החוקים 2190, י"ח בחשוון התשס"ט, 2008 11 16
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התשס"ה בטבת  י"ט  יום  "עד  במקום  מקום,  בכל  ו–)ה(,  )ד(  קטנים   )3( בסעיפים 
)31 בדצמבר 2004(" יבוא "עד יום כ' באדר ב' התשס"ה )31 במרס 2005("   

תחילתם של סעיפים 2 ו–4 לחוק זה, ביום כ"א באדר ב' התשס"ה )1 באפריל 2005(   5  תחילה 

ן ו א – ר ב ני  ו ר
שר האוצר

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת

חוק שירות המדינה )מינויים( )תיקון מס' 14(, התשס"ט-2008*

בחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959 1, אחרי סעיף 46 יבוא:  1   הוספת סעיף 46א

 "פיטורים בשל 
אי–התאמה

)א( מצא נציב השירות כי עובד המדינה אינו מתאים למלא 46א 
את תפקידו שלא מחמת עבירת משמעת אלא מחמת אי–

התאמה, רשאי הוא, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע 
את טענותיו, לפטרו או להפסיק את עבודתו 

)ב( נציב השירות, באישור ועדת השירות, רשאי לאצול את 
סמכותו לפי סעיף קטן )א(, דרך כלל או לעניינים מסוימים, 

לעובד המדינה, בהודעה שתפורסם ברשומות   

)ג( עובד המדינה הרואה את עצמו נפגע מהחלטה לפטרו או 
להפסיק את עבודתו אשר ניתנה בידי מי שנאצלה לו הסמכות 
לפי סעיף קטן )ב(, רשאי לערור עליה לפני נציב השירות, בתוך 

30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה "

תיקון חוק שירות 
המדינה )משמעת( 

- מס' 13

בחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963 2, בסעיף 68, בסופו יבוא "ואולם אין 2 
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכות לפטר את עובד המדינה או להפסיק את 
עבודתו לפי סעיף 46א לחוק המינויים, מקום שעילת הפיטורים או הפסקת העבודה 

היא אי–התאמתו למלא את תפקידו "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א                  
                      ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד     
יושבת ראש הכנסת    

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16, עמ' 172 
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשס"ה, עמ' 718   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשס"ח, עמ' 669   2

התשס"ה בטבת  י"ט  יום  "עד  במקום  מקום,  בכל  ו–)ה(,  )ד(  קטנים   )3( בסעיפים 
)31 בדצמבר 2004(" יבוא "עד יום כ' באדר ב' התשס"ה )31 במרס 2005("   

תחילה תחילתם של סעיפים 2 ו–4 לחוק זה, ביום כ"א באדר ב' התשס"ה )1 באפריל 2005(   5  

ן ו א – ר ב ני  ו ר
שר האוצר

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת

חוק שירות המדינה )מינויים( )תיקון מס' 14(, התשס"ט-2008*

הוספת סעיף 46אבחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959 1, אחרי סעיף 46 יבוא:  1   

 "פיטורים בשל 
אי–התאמה

)א( מצא נציב השירות כי עובד המדינה אינו מתאים למלא 46א 
את תפקידו שלא מחמת עבירת משמעת אלא מחמת אי–

התאמה, רשאי הוא, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע 
את טענותיו, לפטרו או להפסיק את עבודתו 

)ב( נציב השירות, באישור ועדת השירות, רשאי לאצול את 
סמכותו לפי סעיף קטן )א(, דרך כלל או לעניינים מסוימים, 

לעובד המדינה, בהודעה שתפורסם ברשומות   

)ג( עובד המדינה הרואה את עצמו נפגע מהחלטה לפטרו או 
להפסיק את עבודתו אשר ניתנה בידי מי שנאצלה לו הסמכות 
לפי סעיף קטן )ב(, רשאי לערור עליה לפני נציב השירות, בתוך 

30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה "

בחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963 2, בסעיף 68, בסופו יבוא "ואולם אין 2 
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכות לפטר את עובד המדינה או להפסיק את 
עבודתו לפי סעיף 46א לחוק המינויים, מקום שעילת הפיטורים או הפסקת העבודה 

היא אי–התאמתו למלא את תפקידו "

תיקון חוק שירות 
המדינה )משמעת( 

- מס' 13

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א                  
                      ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                
יושבת ראש הכנסת                

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


