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תיקון סעיף 9

.1

תחילה ותחולה

.2

התשע"ח2018-*

בפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף  ,9אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) תשלומים ,שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה
לראש הממשלה או לראש הממשלה לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כראש
הממשלה ,למעט משכורת וקצבה;".
תחילתו של סעיף 1(9א) לפקודה ,כנוסחו בחוק זה -
()1

לגבי ראש ממשלה מכהן  -ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר ;)2018

( )2לגבי ראש ממשלה לשעבר או שאיריו  -ביום פרסומו של חוק זה ואילך ,והוא
יחול על מי שהיה לראש ממשלה לשעבר או לשאיריו לאחר מועד זה.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
*
1

משה כחלון
שר האוצר

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,793מיום י"ד בתמוז התשע"ח ( 27ביוני  ,)2018עמ' .216דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ח ,עמ' .514
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.1

בפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף - 11
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) בהגדרה "יישוב מוטב" ,בפסקה ( ,)2במקום "מ־ "75,000יבוא "מ־;"85,000
(ב)

אחרי ההגדרה "יישוב עירוני בנגב" יבוא:
""יישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון"  -עירייה או מועצה מקומית,
למעט מועצה אזורית ,המשויכת לאשכול  6או לאשכול נמוך יותר
במדרג החברתי-כלכלי ,המשתייכת למחוז הצפון כפי שנקבע
בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ונפות ותיאורי גבולותיהם
לפי סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948-ושדירות
המגורים בתחומה ,כולן או חלקן ,שוכנות עד  9קילומטרים מגבול
ישראל עם לבנון ,והכול בקו אווירי ,ובלבד שאינה יישוב צמוד לגבול
עימות בצפון;";

(ג)
()2

*

1

940

בהגדרה "ניקוד פריפריאליות" ,בטור "מספר נקודות" ,במקום " "50יבוא ";"55

בסעיף קטן (ב)(3א) -

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ח ( 18ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי ;])2018
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת  ,790 -מיום י"ב בתמוז התשע"ח ( 25ביוני ,)2018
עמ' .208
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ח ,עמ' .940
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פסקת משנה (א) יבוא:
יבוא:
אחרי
משנה (א)
(א) אחרי פסקת (א)
יישוב מוטב שהוא יישוב
שהואביישוב
מוטבתושב
ביישובהמס
תושבכל שנת
במשך
המס
שהיה
במשך כלמישנת
"(א )1מי שהיה "(א)1
לפישהוא זכאי לו לפי
לזיכוילוממס
שהוא זכאי
ממס ייווסף
לזיכויבצפון,
עימות
ייווסף
בצפון,לגבול
עימותסמוך
עירוני סמוך לגבולעירוני
מהכנסתו החייבת מיגיעה
 2%מיגיעה
החייבת
שיעור של
מהכנסתו
העניין,
לפי 2%
שיעור של
העניין ,עד (,)3
פסקאות ()1
פסקאות ( )1עד ( ,)3לפי
הסכום הקבוע בפסקאות
בפסקאות
נוסף על
הקבוע
סכום
הסכום
ייווסף
ההכנסהעל
סכום נוסף
ולתקרת
אישית,ייווסף
אישית ,ולתקרת ההכנסה
 42,000שקלים חדשים;";
חדשים;";
העניין ,של
לפי שקלים
42,000
של (,)3
העניין ,עד
()1
( )1עד ( ,)3לפי
(ב)

במקום " "1%יבוא "."2%
(ב)."2%" ,
משנהיבוא
בפסקת""1%
(ב) ,במקום
בפסקת משנה(ב)

ואולם תחילה
תחילתו של סעיף
של סעיף
;)2018
תחילתו
ואולםבינואר
התשע"ח (1
בינואר ;)2018
י"ד בטבת
התשע"ח (1
חוק זה ביום
בטבת
י"דשל
תחילתו
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של .2
.2
התשע"ט ( 1בינואר .)2019
בינואר .)2019
כ"ד בטבת
התשע"ט (1
בטבתזה ,ביום
כ"ד בחוק
כנוסחו
לפקודה,ביום
(11ב)(3א)(ב)בחוק זה,
(11ב)(3א)(ב) לפקודה ,כנוסחו

ה וש ה כ ח ל ו ן
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני מ
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האוצר

משה כחלון
שר האוצר

יו ל י ן יואל א ד ל ש
יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
נשיא המדינה
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' ,)2
התשע"ח*2018-
התשנ"ו1996-1
(להלן תיקון
תיקון סעיף 1
סעיף(1 1להלן
התשנ"ו1996-
היילוד),
הסכם ומעמד
היילוד),
(אישור
ומעמד
עוברים
הסכם
לנשיאת
הסכמים(אישור
בחוק עוברים
 .1לנשיאת
בחוק הסכמים
.1
החוק-העיקרי) ,בסעיף - 1
בסעיף 1
 -החוק העיקרי)- ,

()1

"הורים מיועדים" יבוא:
()1
ההגדרהיבוא:
במקוםמיועדים"
ההגדרה "הורים
במקום
יחידה;אם מיועדת יחידה;
מיועדת זוג וכן
אםשהם בני
מיועדים
מיועדים" -
""הורים
הורים זוג וכן
שהם בני
הורים מיועדים
""הורים מיועדים" -
עםהמתקשרים יחד עם
יחדזוג,
המתקשריםבני
אישזוג,ואישה שהם
בני זוג"
שהם
מיועדים
שהם-בני
ואישה
איש
"הורים זוג" -
"הורים מיועדים שהם בני
נושאת לשם הולדת ילד;
אם נושאת לשם אם
הולדת ילד;
הולדתנושאת לשם הולדת
לשםעם אם
המתקשרת
זוג ,נושאת
בן אם
בלאעם
המתקשרת
זוג -,אישה
יחידה"
בלא בן
מיועדת
"אםאישה
"אם מיועדת יחידה" -
ילד;";
ילד;";

()2

ההגדרה "ילד"  -תימחק;
ההגדרה "ילד"( -)2תימחק;

מביצוע הסכם לנשיאת
לנשיאת
כתוצאה
"שנולדהסכם
מביצוע
יבוא
כתוצאה
"על ילד"
"שנולד
יבואאחרי
הורות",
"צוילד"
בהגדרה"על
הורות" ,אחרי
( )3בהגדרה "צו ()3
עוברים";
עוברים";
()4

יבוא" :בית משפט" יבוא:
ההגדרה
משפט"
אחרי ההגדרה(")4ביתאחרי
קבע ,המתגורר בישראל
בישראל
לישיבת
המתגורר
קבע,רישיון
לישיבתבעל
ישראלי או
רישיון
אזרח
או -בעל
ישראל"
ישראלי
""תושב
""תושב ישראל"  -אזרח
להגשת הבקשה לאישור
שקדמולאישור
הבקשה
השנים
להגשת
חמש
שקדמו
השניםמתוך
חמש לפחות
מתוךשנים
שלוש שנים לפחותשלוש
חודשים לפחות מתוך 18
לפחות12מתוך 18
חודשים  ,4או
עוברים12לפי סעיף
סעיף  ,4או
לנשיאת
הסכם לפי
הסכם לנשיאת עוברים
להגשת הבקשה כאמור".
כאמור".
שקדמו
הבקשה
החודשים
החודשים שקדמו להגשת

*

1

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ח ( 18ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי ;])2018
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,1141 -מיום י"א בתמוז התשע"ז ( 5ביולי ,)2017
עמ' .1150
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;176התשע"א ,עמ' .84
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