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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 170(, התשס"ט-2009*

בפקודת מס הכנסה  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 32, במקום פסקה )1( יבוא:1 תיקון סעיף 32

הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות   )1("
הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה 
ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם 
אחר או השגחה עליו; בפסקה זו, "הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" 
- הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור 

ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם "

40)ב()1( לפקודה, במקום "ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס 2 תיקון סעיף 40 בסעיף 
שלאחר שנת לידתו" יבוא "שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר 
שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד 

החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים" 

בסעיף 66)ג()3( לפקודה, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:3 תיקון סעיף 66

נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי לפי פסקת משנה )ב(, בעד כל אחד מילדיה  ")ג( 
החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים "

תיקון חוק להגדלת 
שיעור ההשתתפות 

בכוח העבודה 
ולצמצום פערים 

חברתיים )מס 
הכנסה שלילי( 

- מס' 2

בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה 4 
שלילי(, התשס"ח-2007  2 )להלן - חוק להגדלת שיעור ההשתתפות( -

בסעיף 26, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )1(

על אף הוראות סעיף קטן )ג(, בכל אחת משנות המס 2010 ו–2011 ישולם  ")ה( 
מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה )בסעיף קטן זה - שנת 
המס הקודמת(, לפי הוראות פרק ב', גם לעובד שלא מתקיים בו האמור באותו 

סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

לו  מלאו  שטרם  לפחות  אחד  ילד  הקודמת,  המס  בשנת  לו,  היה   )1(
שנתיים;

התקיימו בו, בשנת המס הקודמת, התנאים המזכים במחצית נקודת   )2(
זיכוי או יותר לפי סעיפים 40)ב()1( או 66)ג()3( לפקודה ";

בסעיף 27)ב(, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

 2009 המס  משנות  אחת  כל  לגבי  )ב(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על   ")ג( 
ו–2010 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה 
שנת מס בידי עצמאי, גם אם לא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד 

שמתקיימים בו כל אלה:

יש לו, באותה שנת מס, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים;   )1(

מתקיימים בו, באותה שנת מס, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי   )2(
או יותר לפי סעיפים 40)ב()1( או 66)ג()3( לפקודה "

תחילתם של סעיפים 40)ב()1( ו–66)ג()3()ג( לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 ו–3 לחוק 5 תחילה ותחולה )א( 
ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(, והם יחולו על הכנסה שהופקה במועד  זה, ביום 

האמור ואילך 

התקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשס"ט )13 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 437, מיום ל' בסיוון התשס"ט )22 ביוני 2009(, עמ' 728 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ט, עמ' 128   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 84 ועמ' 796   2
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סעיף 26)ה( לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4)1( לחוק זה, יחול  )ב( 
לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2009 ו–2010  

סעיף 27)ג( לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4)2( לחוק זה, יחול  )ג( 
לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009 ו–2010  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

 חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( 
)הוראות שעה( )תיקון מס' 2(, התשס"ט-2009*

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות 1  תיקון סעיף 3
שעה(, התשס"ח-2007 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3 המתקן את חוק התקשורת 
)בזק ושידורים( )תיקון מס' 35(, התשס"ז-2006 2, במקום "ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 

2009(" יבוא "י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(" 

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(" יבוא "י"ח בתמוז 2 תיקון סעיף 4
התש"ע )30 ביוני 2010(" 

 תיקון חוק
התקשורת )בזק 

 ושידורים( -
מס' 42

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982 3 )להלן - חוק התקשורת(, בסעיף 6כ, 3  
אחרי סעיף קטן )ו1( יבוא: 

עלו הסכומים שהוצאו כאמור בסעיף קטן )ו1( על הסכומים שנוכו מהתמלוגים  ")ו2( 
לפי אותו סעיף קטן, תמומן היתרה בין הסכומים כאמור מהתמלוגים שעל בעל רישיון 
לשידורי לוויין לשלם לפי סעיף 6נו)א(, ובלבד שסך כל הסכומים שינוכו מתמלוגים 
לפי סעיף זה לא יעלה על הסכום הנקוב בסעיף קטן )ו1(; המועצה תקבע הוראות בדבר 
העברת סכומי היתרה לפי סעיף קטן זה למי שהפיק בפועל את המישדרים כאמור בסעיף 

קטן )א( " 

תחילתו של חוק זה ביום ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009( 4 תחילה ותוקף )א( 

הוראות סעיף 6כ)ו2( לחוק התקשורת, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו בתוקפן  )ב( 
עד יום י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )6 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז התשס"ט   *
הממשלה - 438, מיום ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(, עמ' 734 

ס"ח התשס"ח, עמ' 70; התשס"ט, עמ' 84   1

ס"ח התשס"ז, עמ' 26   2

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ח, עמ' 620   3

סעיף 26)ה( לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4)1( לחוק זה, יחול  )ב( 
לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2009 ו–2010  

סעיף 27)ג( לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4)2( לחוק זה, יחול  )ג( 
לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009 ו–2010  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

 חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( 
)הוראות שעה( )תיקון מס' 2(, התשס"ט-2009*

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות 1  
שעה(, התשס"ח-2007 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3 המתקן את חוק התקשורת 
)בזק ושידורים( )תיקון מס' 35(, התשס"ז-2006 2, במקום "ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 

2009(" יבוא "י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(" 

תיקון סעיף 3

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(" יבוא "י"ח בתמוז 2 
התש"ע )30 ביוני 2010(" 

תיקון סעיף 4

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982 3 )להלן - חוק התקשורת(, בסעיף 6כ, 3  
אחרי סעיף קטן )ו1( יבוא: 

 תיקון חוק
התקשורת )בזק 

 ושידורים( -
מס' 42 עלו הסכומים שהוצאו כאמור בסעיף קטן )ו1( על הסכומים שנוכו מהתמלוגים  ")ו2( 

לפי אותו סעיף קטן, תמומן היתרה בין הסכומים כאמור מהתמלוגים שעל בעל רישיון 
לשידורי לוויין לשלם לפי סעיף 6נו)א(, ובלבד שסך כל הסכומים שינוכו מתמלוגים 
לפי סעיף זה לא יעלה על הסכום הנקוב בסעיף קטן )ו1(; המועצה תקבע הוראות בדבר 
העברת סכומי היתרה לפי סעיף קטן זה למי שהפיק בפועל את המישדרים כאמור בסעיף 

קטן )א( " 

תחילתו של חוק זה ביום ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009( 4  תחילה ותוקף)א( 

הוראות סעיף 6כ)ו2( לחוק התקשורת, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו בתוקפן  )ב( 
עד יום י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת
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