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 2017–(, התשע"זשעה הוראת – חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להוריםהצעת 

 

 

 י"ב באייר התשע"זנדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  זוהצעת חוק 

 וועדת הכנסת, לקביעת ועדה לדיון בהצעה.(, והועברה ל2017במאי  8)

 

( הודיעה ועדת הכנסת לכנסת כי 2017במאי  9) י"ג באייר התשע"זביום 

)ב(, להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת 83החליטה, בהתאם להוראות סעיף 

 הכספים.

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

 .(2017במאי  10)י"ד באייר התשע"ז השלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2016702-4478 מספר פנימי:
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 2017–(, התשע"זהוראת שעה – חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להורים

 

 נקודות הגדלת

 – להורים זיכוי

  שעה הוראת

 ט"התשע בטבת ג"כ יום עד( 2017 בינואר 1) ז"התשע בטבת' ג שמיום בתקופה  .1

 שהופקה הכנסה לגבי, 1הכנסה מס פקודת את יקראו(, 2018 בדצמבר 31)

 :כך, האמורה בתקופה

 –( ב)40 בסעיף (1)  

 לידתו בשנת, ילד כל בשל זיכוי נקודת ½" במקום(, 1) בפסקה (א)   

 שלאחר המס בשנת החל ילד כל בשל זיכוי נקודות שתי, בגרותו ובשנת

 1½" יקראו" שנים חמש לו מלאו שבה המס לשנת ועד לידתו שנת

 בשנת ילד כל בשל זיכוי נקודת ½-ו לידתו בשנת ילד כל בשל זיכוי נקודות

 שנת שלאחר המס בשנת החל ילד כל בשל זיכוי נקודות 2½, בגרותו

 ";שנים חמש לו מלאו שבה המס לשנת ועד לידתו

 –( א1) בפסקה (ב)   

 :יקראו( א) משנה פסקתמקום ב (1)    

 ";;הפעוט של לידתו בשנת זיכוי נקודות 1½ )א("     

 :יקראו( ב) משנה פסקתמקום ב (2)    

 שנת שלאחר המס בשנת החל זיכוי נקודות 2½ )ב("     

 חמש לו מלאו שבה המס לשנת ועד הפעוט של לידתו

 ";;שנים

 א( יקראו:1אחרי פסקה ) )ג(   

                                                                    
 .120' עמ, 6 חדש נוסח, ישראל מדינת דיני 1
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שנת  א(, היתה1)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (1א1")    

, תהיה זכאית אמו 2018או  2017לידתו של ילד באחת מהשנים 

לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא 

זכאית כאמור באותן פסקאות, לפי העניין, בשנת הלידה, תובא 

 בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה;"; 

 שש" יקראו" שנים ארבע" במקום ,"פעוט" בהגדרה(, 3) בפסקה (ד)   

 ";שנים

 –(  ג)66 בסעיף (2)  

 –( 4) בפסקה (א)   

 :יקראו( א) משנה בפסקתבמקום  (1)    

, לידתו בשנת מילדיה אחד כל בעד זיכוי נקודות 1½ )א("     

 ";;בגרותו בשנת מילדיה אחד כל בעד זיכוי נקודת½ -ו

 אחרי פסקת משנה )א( יקראו: (2)    

על אף האמור בפסקת משנה )א(, היתה שנת לידתו  (1")א     

, תהיה זכאית אמו 2018או  2017של ילד באחת מהשנים 

לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן 

היא זכאית כאמור באותה פסקה, בשנת הלידה, תובא 

בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס 

 שלאחריה;";

 1½" יבוא" נוספת זיכוי נקודת" במקום(, ג) משנה בפסקת (3)    

 ";נוספות זיכוי נקודות

  –( 5) בפסקה (ב)   

 :יקראו( א) משנה פסקתמקום ב (1)    

 ";;הפעוט של לידתו בשנת זיכוי נקודות 1½ )א("     

 :יקראו( ב) משנה פסקתמקום ב (2)    

 שנת שלאחר המס בשנת החל זיכוי נקודות 2½ )ב("     

 חמש לו מלאו שבה המס לשנת ועד הפעוט של לידתו

 .";שנים
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 (.2017 בינואר 1) ז"התשע בטבת' ג ביום זה חוק של תחילתו  .2 תחילה

דווח לוועדת הכספים של הכנסת עד המועד להנחת הצעת חוק י שר האוצר .3 דיווח לכנסת

יסוד: משק -( לחוק1)ב()3על שולחן הכנסת לפי סעיף  2019התקציב לשנת 

(, לפי המוקדם, על 2018בנובמבר  1או עד יום כ"ג בחשוון התשע"ט ), 2מדינהה

ממשלה בדבר הארכת היישום הוראות חוק זה, וכן אם התקבלה החלטת 

 ההסדר הקבוע בחוק זה.  

 
*************************************************************************************** 

  

                                                                    
 .206ס"ח התשל"ה, עמ'  2
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–(, התשע"זהוראת שעה – חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להוריםהצעת ל
 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 לשם החוק

 :יםמציעומיקי רוזנטל הכנסת  מיקי לוי  יחבר

 יימחקו.  –המילים "הוראת שעה"  .1

 

  הסתייגות לנושא : *הערה 

 –הקטע החל במילים "וכן אם" עד המילים "בחוק זה"  3בהתאם, ובסעיף  1אם תתקבל הסתייגות זו יתוקן סעיף 

 יימחק. 

 

 3עד  1 פיםלסעי

 אין הסתייגויות

 

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

מאיר יעל גרמן, תמר זנדברג, יאיר לפיד, , הבה גלאון, אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזיןזחברי הכנסת 

יצחק הרצוג, יעקב פרי, עפר שלח, חיים ילין, קארין אלהרר, יואל רזבוזוב, עליזה לביא, אלעזר שטרן,  כהן,

לב, יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי, -ציפי לבני, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר

איתן כבל, מנואל טרכטנברג, אראל מרגלית, רויטל סויד, יואל חסון, זוהיר בהלול, איתן ברושי, מיכל בירן, 

איימן עודה, , פארן-יעל כהן ,י יונה, איל בן ראובןנחמן שי, קסניה סבטלובה, איילת נחמיאס ורבין, יוס

מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, 

חמד עמאר, אזברגה ג'מעה, , עבדאללה אבו מערוף ,דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, אוסאמה סעדי

 , יוליה מלינובסקיעודד פורר ,רוברט אילטוב

 

*************************************************************************************** 

 


