חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס'  ,(66התש"ע*2009-
תיקון סעיף 49יא

.1

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,התשכ"ג ,11963-בסעיף 49יא)א( ,בהגדרה "התקופה
הקובעת" ,במקום הסיפה החל במילים "עד יום" יבוא "עד יום כ"ד בטבת התשע"א )31
בדצמבר ."(2010

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט ) 1בינואר .(2009
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ה' בטבת התש"ע ) 22בדצמבר  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,457 -מיום כ"ו בתשרי התש"ע ) 14באוקטובר  ,(2009עמ' .24
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשס"ט ,עמ' .328

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(173התש"ע*2009-
תיקון סעיף 1

.1

בפקודת מס הכנסה) 1להלן  -הפקודה( ,בסעיף  ,1בהגדרה "חוק הפיקוח על קופות גמל",
במקום "חוק שירותים פיננסיים" יבוא "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים".

תיקון סעיף 3

.2

בסעיף )3ה (3לפקודה -

תיקון סעיף 9

.3

) (1בפסקה ) ,(1במקום "לקופות גמל לתגמולים ולקופות גמל לקצבה" יבוא "לקופות
גמל לקצבה";
)(2

בפסקה ) ,(2במקום ההגדרה "סכום התקרה" יבוא:
""סכום התקרה"  -סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק
בחודש;".

בסעיף  9לפקודה ,בפסקה )7א()א()- (4
) (1בפרט משנה )א( ,אחרי "לזכותו בקופת גמל לפיצויים" יבוא "או במרכיב הפיצויים
בקופת גמל לקצבה" ,במקום "שהשאיר בקופת גמל לפיצויים או שהפקיד מיד עם
פרישתו בקופת גמל כזו" יבוא "שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם
פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה" ובמקום "לאותה קופת גמל" יבוא
"למרכיב הפיצויים בקופת גמל כאמור ,והכל עד לסכום התקרה; לעניין זה -
"מרכיב הפיצויים"  -כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל;
"סכום התקרה"  -סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק ,כהגדרתו בסעיף
)3ה ,(3כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד,
בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי
חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;";21963-

*
1
2
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התקבל בכנסת ביום ה' בטבת התש"ע ) 22בדצמבר  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,403 -מיום כ"ה בתמוז התשס"ח ) 28ביולי  ,(2008עמ' .694
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התש"ע ,עמ' .248
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .136
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)(3

בסעיף קטן )ב- (1
)א( ברישה ,המילים "לקופת גמל לתגמולים או"  -יימחקו;
)ב(

בפסקה ) ,(1במקום "לקופת גמל לקצבה" יבוא "כאמור";

)ג( בפסקה ) ,(2במקום "ששולמו לקופת גמל לקצבה" יבוא "ששולמו כאמור"
והמילים "ובשל סכומים ששולמו לקופת גמל לתגמולים"" ,לקופת גמל לקצבה"
ו"בקופת גמל לקצבה"  -יימחקו.
תחילה

.6

תחילתם של סעיפים  3ו– 9לפקודה ,כנוסחם בסעיפים  2ו– 3לחוק זה ,ביום כ"ג בטבת
התשס"ח ) 1בינואר  (2008ותחילתם של סעיפים 45א ו– 47לפקודה ,כנוסחם בסעיפים 4
ו– 5לחוק זה ,ביום ה' בטבת התשס"ט ) 1בינואר .(2009
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות )תיקון מס'  ,(9התש"ע*2009-
תיקון סעיף 2

.1

בחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה) 11995-להלן  -החוק העיקרי(,
בסעיף )2א( ,המילים "שיהיה כפוף למנהל בתי המשפט"  -יימחקו.

תיקון סעיף 5ג

.2

בסעיף 5ג לחוק העיקרי ,במקום "עובד הנהלת בתי המשפט" יבוא "עובד המדינה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
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יעקב נאמן
שר המשפטים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע ) 21בדצמבר  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,460 -מיום כ"ט בחשוון התש"ע ) 16בנובמבר  ,(2009עמ' .38
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשס"ט ,עמ' .205

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות )מס'  ,(56התש"ע*2009-
הוספת סעיף 24א1

.1

בפקודת המועצות המקומיות ,1אחרי סעיף 24א יבוא:
"קריאת שמות
רחובות

*
1
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24א .1מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים ,הרחובות,
הסמטאות והכיכרות ,או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך,
בכפוף לאמור בסעיף 24ב ,ותדאג לקביעתם במקומות בולטים
ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים".

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע ) 21בדצמבר  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,286 -מיום כ"ט בחשוון התש"ע ) 16בנובמבר  ,(2009עמ' .34
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשס"ט ,עמ' .219

ספר חוקים  ,2220 -י"ד בטבת התש"ע31.12.2009 ,

