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בחוק הכנסת ,התשנ"ד1994- ,1בסעיף  ,50אחרי ההגדרה "הועדה הציבורית" יבוא:
""חבר הכנסת"  -לרבות מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק–יסוד:
הכנסת.";2
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב ( 7בנובמבר  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,405 -מיום כ"ג בתמוז התשע"א ( 25ביולי  ,)2011עמ' .235
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשע"א ,עמ' .360
ס"ח התשי"ח ,עמ' .69

חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס'  ,)6התשע"ב*2011-
הוספת סעיף 22ד
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התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף

בחוק הרשות לפיתוח ירושלים,
22ג יבוא:
"עידוד לימודי
22ד .הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה תעודד חיילים משוחררים
השכלה גבוהה
זכאים ,לפי הוראות סעיף 7א(ב)( )1לחוק קליטת חיילים
לחיילים משוחררים
זכאים בירושלים
משוחררים ,ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים,
באמצעות מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות,
והכל בהתאם לתנאים שנקבעו לעניין הסעיף האמור ,ויראו
לעניין סעיף 7א(ב)( )1האמור את ירושלים כאזור סיוע; בסעיף
זה -

"אזור סיוע"  -כהגדרתו בסעיף 7א(א) לחוק קליטת חיילים
משוחררים;
"חוק קליטת חיילים משוחררים"  -חוק קליטת חיילים
משוחררים ,התשנ"ד1994-;2
"חייל משוחרר זכאי"  -חייל משוחרר שמתקיימים בו תנאי
הזכאות לפי סעיף 7א(ג) ו–(ד) לחוק קליטת חיילים
משוחררים לעניין סעיף 7א(ב)( )1לחוק האמור;
"מוסד להשכלה גבוהה"  -כמשמעותו בהוראות לפי סעיף
7א(ג) לחוק קליטת חיילים משוחררים לעניין סעיף
7א(ב)( )1לחוק האמור;
"הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה"  -כמשמעותה בסעיף
7א(ב) לחוק קליטת חיילים משוחררים".
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התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב ( 7בנובמבר  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,411 -מיום ג' באב התשע"א ( 3באוגוסט  ,)2011עמ' .254
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ'  ;443ס"ח התשס"ד ,עמ' .466
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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)186התשע"ב*2011-
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בפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף (97ב ,)2בסופו יבוא "וכן על רווח הון
במכירת איגרת חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה ,הרשומים למסחר
בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על  13חודשים מלאים מיום הוצאתם
(בסעיף זה  -מילווה מדינה קצר מועד) ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא
במישרין או בעקיפין מילווה מדינה קצר מועד".
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