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חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016*

 בחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 36)ב()14(,1 תיקון סעיף 36
בסופו יבוא "תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה;" 

במקום סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא:2 החלפת סעיף 42

תחילתו של חוק זה שלוש שנים מיום פרסומו, ואולם השר, 42 "תחילה
באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, 
בצו, לדחות את יום תחילתו של החוק בתקופות נוספות שלא 

יעלו במצטבר על שנה )להלן - יום התחילה( "

תחילה ודיווח 
לכנסת

תחילתו של חוק זה ביום כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(; שר החקלאות ופיתוח 3 
הכפר ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת על ההיערכות ליישומו 

של החוק העיקרי, בתום תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ל א י ר א י  ר ו א
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 220 והוראות שעה(, התשע"ו-2016*

בפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 9)2()ב(, בהגדרה "שליטה", אחרי פסקה 1 תיקון סעיף 9
)3( יבוא: 

על אף האמור בפסקה )3(, לעניין הכנסתה של קופת גמל מדיבידנד, מריבית או   )4("
מהפרשי הצמדה שהתקבלו מאת קרן טכנולוגיה עילית, החזקה או זכות להחזקה, יחד 
או לחוד, במישרין או בעקיפין, באמצעי השליטה בקרן בידי כמה קופות גמל, בשיעור 
שאינו עולה על 75% מאמצעי השליטה בקרן - לא תהווה שליטה; לעניין זה, "קרן 
טכנולוגיה עילית" - כהגדרתה בחוק השקעות משותפות, ובלבד שהיא קרן נאמנות 

פטורה כהגדרתה בסעיף 88;" 

הוספת סעיף 92א - 
הוראת שעה

בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( עד יום א' בתמוז התשפ"ב )30 ביוני 2 
2022( יקראו את הפקודה כך שאחרי סעיף 92 יבוא:

"הכרה בהפסד הון 
בשל השקעה בחברת 

מחקר ופיתוח - 
הוראת שעה 

בסעיף זה -92א  )א( 

"הון המניות המונפק" - כמשמעותו בחוק החברות;

התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1026, מיום כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(, עמ' 584 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 643    1

התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 979, מיום י"ג בכסלו התשע"ו )25 בנובמבר 2015(, עמ' 266 

ס"ח התשע"ד, עמ' 306; התשע"ו, עמ' 193   1
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