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בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ,37
בפסקה ) ,(1אחרי "טובת הנאה ",יבוא "או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע
ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל ,להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור ,את
הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בענינו.",
בסעיף  38לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (8יבוא:
") (9תלונה של אדם בענינם של המנויים בפסקאות ) (7) ,(6ו–) ,(8הנוגעת לאמור
באותן פסקאות ,לפי הענין".
בסעיף )41ג( לחוק העיקרי ,אחרי "המתלונן ",יבוא "את מי שהמתלונן פנה בענינו כאמור
בסעיף .",(1)37
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

דליה איציק
נשיאת המדינה בפועל

__________
* התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשס"ז ) 26ביוני  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,147מיום כ"ו באייר התשס"ז ) 14במאי  ,(2007עמ' .162
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;92התשס"ה ,עמ' .720

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(157התשס"ז*2007-
תיקון סעיף 39א
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בפקודת מס הכנסה) 1להלן  -הפקודה( ,בסעיף 39א ,במקום פסקאות ) (1ו–) (2יבוא:
") 1/6 (1נקודת זיכוי  -אם שירת שירות סדיר של -
)א( לגבי גבר  23 -חודשים מלאים לפחות;
)ב( לגבי אישה  22 -חודשים מלאים לפחות;
)(2

 1/12נקודת זיכוי  -אם שירת שירות סדיר של פחות מ -
)א( לגבי גבר  23 -חודשים מלאים;
)ב( לגבי אישה  22 -חודשים מלאים;".

הוראות סעיף 39א לפקודה כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יחולו על חייל משוחרר ששוחרר
משירות סדיר החל ביום ט"ו בתמוז התשס"ז ) 1ביולי  ;(2007לענין זה" ,חייל משוחרר"
ו"שירות סדיר"  -כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד.21994-
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
נשיאת המדינה בפועל

אהוד אולמרט
שר האוצר
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשס"ז ) 26ביוני  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,147מיום כ"ו באייר התשס"ז ) 14במאי  ,(2007עמ' .158
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ז ,עמ' .323
 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .132
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