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לאחר התקופה האמורה בשל משבר כלכלי בענף שאליו 
משתייך המפעל באזור מוטב או בשל מצב ביטחוני 
מיוחד במקום הפעלתו; קבע שר האוצר כאמור, יחושב 
הסכום הפטור ממס לפי סעיף 49לט באופן יחסי בהתאם 

לתקופת ההפעלה המהותית;

)2( תנאים מיוחדים שצריכים להתקיים לגבי עובדים שהם 
)8( של סעיף  תושבי רשות מקומית מוטבת כאמור בפסקה 
או  המשפחתי  מצבם  או  גילם  בדבר  תנאים  לרבות  49לח, 
דרישה להיותם עולים חדשים; קביעה כאמור תיעשה לאחר 
התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ועם שר 
התעשיה המסחר והתעסוקה ובשים לב למידת השתלבותם 
בשוק  כאמור  תנאים  לגביהם  שמתקיימים  עובדים  של 

העבודה באזור המוטב "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר             
                 שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס' 20(, התשס"ח-2008*

בחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה-1985 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 32
בסעיף 32 - 

)1( במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( תחולתו של חוק זה לגבי שנות המס 1985 עד 2007 ";

)2( בסעיף קטן )ג( - 

)א( פסקה )2( - תימחק;

)ב( בפסקה )3(, במקום "6)ג(, 22)א(" יבוא "20)א()1( ו–)ב(" 

אחרי סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 33א

 "הוראות מעבר
לגבי תום התחולה

עם תום תקופת תחולתו של חוק זה יחולו הוראות אלה:33א 

)1( סעיפים 1, 2, 15 ו–24 ותוספות א' עד ג' ימשיכו לחול ככל 
שהם נוגעים להוראות הממשיכות לחול לפי סעיף זה; 

)2( התקנות לפי סעיף 3)א( ימשיכו לחול;

)3( סעיף 3)ב( עד )ה( ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שבידי 
הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, לפחות באחת משנות 
המס 2002 עד 2007, ואולם בסעיף 3)ב(, בכל מקום, במקום "עד 

תום שנת המס" יקראו "עד תום שנת המס 2007";

התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשס"ח )26 בפברואר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 347, מיום ב' בטבת התשס"ח )11 בדצמבר 2007(, עמ' 258 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 172; התשס"ה, עמ' 915   1

לאחר התקופה האמורה בשל משבר כלכלי בענף שאליו 
משתייך המפעל באזור מוטב או בשל מצב ביטחוני 
מיוחד במקום הפעלתו; קבע שר האוצר כאמור, יחושב 
הסכום הפטור ממס לפי סעיף 49לט באופן יחסי בהתאם 

לתקופת ההפעלה המהותית;

)2( תנאים מיוחדים שצריכים להתקיים לגבי עובדים שהם 
)8( של סעיף  תושבי רשות מקומית מוטבת כאמור בפסקה 
או  המשפחתי  מצבם  או  גילם  בדבר  תנאים  לרבות  49לח, 
דרישה להיותם עולים חדשים; קביעה כאמור תיעשה לאחר 
התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ועם שר 
התעשיה המסחר והתעסוקה ובשים לב למידת השתלבותם 
בשוק  כאמור  תנאים  לגביהם  שמתקיימים  עובדים  של 

העבודה באזור המוטב "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א ר ב ני  ו ר             
                 שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס' 20(, התשס"ח-2008*

בחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה-1985 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 32 - 

תיקון סעיף 32

)1( במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( תחולתו של חוק זה לגבי שנות המס 1985 עד 2007 ";

)2( בסעיף קטן )ג( - 

)א( פסקה )2( - תימחק;

)ב( בפסקה )3(, במקום "6)ג(, 22)א(" יבוא "20)א()1( ו–)ב(" 

הוספת סעיף 33אאחרי סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא:2 

 "הוראות מעבר
לגבי תום התחולה

עם תום תקופת תחולתו של חוק זה יחולו הוראות אלה:33א 

)1( סעיפים 1, 2, 15 ו–24 ותוספות א' עד ג' ימשיכו לחול ככל 
שהם נוגעים להוראות הממשיכות לחול לפי סעיף זה; 

)2( התקנות לפי סעיף 3)א( ימשיכו לחול;

)3( סעיף 3)ב( עד )ה( ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שבידי 
הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, לפחות באחת משנות 
המס 2002 עד 2007, ואולם בסעיף 3)ב(, בכל מקום, במקום "עד 

תום שנת המס" יקראו "עד תום שנת המס 2007";
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)4( יתרת הסכום שלא נוכתה בשנת המס 2007 לפי הוראות 
2008, ואולם אם  7)ב(, תנוכה מההכנסה בשנת המס  סעיף 
ההכנסה החייבת בשנת המס 2008 כללה הכנסה שהיא סכום 
אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס 
שבח או לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, רשאי 
מההכנסות  זה  סעיף  לפי  הניכוי  את  לנכות  שלא  הנישום 
האמורות; הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייראה כהפסד מעסק;

)5( סכום הניכוי שנזקף עד תום שנת המס 2007 ליחידות 
עבודה או קרקע שהן מלאי עסקי, לפי סעיף 7)ה(, יתואם לפי 
שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נזקף הניכוי כאמור 
עד תום שנת המס 2007, וינוכה בשנת המס שבה ההכנסה 
ממכירתן של יחידות העבודה או הקרקע האמורות דווחה 

לראשונה; 

שבידי  קבועים  נכסים  לגבי  לחול  ימשיך  9)ג(  )6( סעיף 
הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת המס 2007, 
ואולם בכל מקום בסעיף האמור, במקום "יום המכירה" יקראו 

"תום שנת המס 2007";

)7( סעיף 11)ב( ימשיך לחול לגבי סכום הוצאות ריבית על 
הון שהותר בניכוי לפי סעיף 11)א( לפני תום תקופת תחולתו 

של חוק זה;

)8( סעיף 12)א( עד )ג( ימשיך לחול בשינויים אלה: 

)א( בסעיף 12)א(, במקום "מתחילת שנת המס 1985 
ועד תום שנת המס" יקראו "מתחילת שנת המס 1985 

ועד תום שנת המס 2007";

קבועים  נכסים  לגבי  לחול  ימשיך  12)ב(  )ב( סעיף 
שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת 
2007, ואולם במקום "ועד חודש מכירת הנכס"  המס 

יקראו "ועד תום שנת המס 2007";

)9( סעיף 18)א()1( ו–)2( ו–)ב( ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים 
שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת המס 
2007, ואולם בסעיף 18)א()1( ו–)2(, בכל מקום, במקום "שנת 
המס הקודמת" יקראו "שנת המס 2007", ובכל מקום, המילים 
"והסכום המתקבל יתואם לפי מחצית משיעור עליית המדד 

בשנת המס" - יימחקו;

מטע  לגבי  לחול  ימשיכו  לפיו  והתקנות  18)ג(  )10( סעיף 
ולגבי נכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטע, שבידי 
הנישום, שהיו מטע או נכסים כאמור, בידיו, באחת משנות 

המס 2002 עד 2007;

)11( סעיף 20)א()2( ו–)3( ימשיך לחול, ואולם בסעיף 20)א()2(, 
במקום הסיפה החל במילים "יופעלו הוראות פרק ב'" יקראו 
"לא יותר בניכוי ניכוי בשל פחת לפי סעיף 3" ובסעיף 20)א()3(, 

הסיפה החל במילים "ולא יותרו" - תימחק;

)12( סעיפים 21 ו–22 ימשיכו לחול;
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)13( סעיף 25)א( ימשיך לחול, ואולם במקום הסיפה החל 
במילים "כשהדו"ח מאושר" יקראו "כחלק מהדו"ח שהוא 

חייב בהגשתו כאמור";

)14( סעיף 27 ימשיך לחול, ואולם בשנת המס 2008, בסעיף 
קטן )ב()2(, במקום "תוך 30 ימים מתחילת שנת המס" יקראו 

"תוך 90 ימים מתחילת שנת המס";

28 ימשיך לחול, ואולם במקום "יחולו עליהם  )15( סעיף 
הוראות פרק ג'" יקראו "יחולו עליהם הוראות פרק ג' הממשיכות 
לחול לפי סעיף 33א", במקום "יחולו עליהם הוראות פרק ב'" 
יקראו "יחולו עליהם הוראות פרק ב' הממשיכות לחול לפי 
סעיף 33א", ובמקום הסיפה החל במילים "במקום הוראות" 
ב'  פרק  הוראות  האמורות,  ג'  פרק  הוראות  "במקום  יקראו 

האמורות והתוספות לחוק זה"; 

)16( סעיף 31א ימשיך לחול;

)17( סעיף 33)א( והתקנות לפיו ימשיכו לחול לעניין ביצוע 
הוראות חוק זה הממשיכות לחול לפי סעיף זה " 

תיקון פקודת מס 
הכנסה - מס' 164

בפקודת מס הכנסה 2 - 3 

)1( בסעיף 3 -

)א( בסעיף קטן )ט(, פסקה )4( - תימחק;

)ב( בסעיף קטן )י(, במקום האמור בו יבוא:

)1( אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי ")י(
הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות 
הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית 
או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, באישור 
ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי 

סעיף 2)4( בידי נותן ההלוואה; לעניין פסקה זו -

"ריבית" - לרבות הפרשי הצמדה;

"הלוואה" - לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה:

)1( חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או 
נכסים;

)2( חוב מס;

אדם  בני  של  מסוים  לסוג  או  מסוים  לאדם  )3( הלוואה 
למטרה מסוימת, שניתנה במישרין או בעקיפין כנגד פיקדון 
ישראל,  לארץ  היהודית  הסוכנות  או  המדינה  שהפקידו 

ובהתאם להוראות המפקידה;

)4( הלוואה שסעיף קטן )ט( חל עליה;

)5( פיקדון לזמן קצוב או יתרה בחשבון עובר ושב בתאגיד 
בנקאי שהוא בנק או בנק חוץ שהורשה על פי חוק הבנקאות 

)רישוי( התשמ"א-1981 3;

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ח, עמ' 167   2

ס"ח התשמ"א, עמ' 232   3

)13( סעיף 25)א( ימשיך לחול, ואולם במקום הסיפה החל 
במילים "כשהדו"ח מאושר" יקראו "כחלק מהדו"ח שהוא 

חייב בהגשתו כאמור";

)14( סעיף 27 ימשיך לחול, ואולם בשנת המס 2008, בסעיף 
קטן )ב()2(, במקום "תוך 30 ימים מתחילת שנת המס" יקראו 

"תוך 90 ימים מתחילת שנת המס";

28 ימשיך לחול, ואולם במקום "יחולו עליהם  )15( סעיף 
הוראות פרק ג'" יקראו "יחולו עליהם הוראות פרק ג' הממשיכות 
לחול לפי סעיף 33א", במקום "יחולו עליהם הוראות פרק ב'" 
יקראו "יחולו עליהם הוראות פרק ב' הממשיכות לחול לפי 
סעיף 33א", ובמקום הסיפה החל במילים "במקום הוראות" 
ב'  פרק  הוראות  האמורות,  ג'  פרק  הוראות  "במקום  יקראו 

האמורות והתוספות לחוק זה"; 

)16( סעיף 31א ימשיך לחול;

)17( סעיף 33)א( והתקנות לפיו ימשיכו לחול לעניין ביצוע 
הוראות חוק זה הממשיכות לחול לפי סעיף זה " 

תיקון פקודת מס בפקודת מס הכנסה 2 - 3 
הכנסה - מס' 164

)1( בסעיף 3 -

)א( בסעיף קטן )ט(, פסקה )4( - תימחק;

)ב( בסעיף קטן )י(, במקום האמור בו יבוא:

)1( אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי ")י(
הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות 
הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית 
או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, באישור 
ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי 

סעיף 2)4( בידי נותן ההלוואה; לעניין פסקה זו -

"ריבית" - לרבות הפרשי הצמדה;

"הלוואה" - לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה:

)1( חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או 
נכסים;

)2( חוב מס;

אדם  בני  של  מסוים  לסוג  או  מסוים  לאדם  )3( הלוואה 
למטרה מסוימת, שניתנה במישרין או בעקיפין כנגד פיקדון 
ישראל,  לארץ  היהודית  הסוכנות  או  המדינה  שהפקידו 

ובהתאם להוראות המפקידה;

)4( הלוואה שסעיף קטן )ט( חל עליה;

)5( פיקדון לזמן קצוב או יתרה בחשבון עובר ושב בתאגיד 
בנקאי שהוא בנק או בנק חוץ שהורשה על פי חוק הבנקאות 

)רישוי( התשמ"א-1981 3;
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)6( פיקדון שהופקד אצל המדינה, רשות מקומית, חברה 
ממשלתית או חברת בת ממשלתית והלוואה שניתנה להם;

)7( הלוואה שנתן מוסד כספי במהלך העסקים הרגיל, למעט 
הלוואה שנתן לחברה שבשליטתו או לחברה אחות; לעניין 

זה -

"מוסד כספי" -

)א( כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף;

לפי הכנסה  היא  בידיו  מריבית  שההכנסה   )ב( מי 
סעיף 2)1( ועיקר הכנסתו היא הכנסה כאמור;

"חברה אחות" - חברה שגם היא וגם המוסד הכספי נותן 
ההלוואה נשלטים בידי חברה שלישית כלשהי;

)8( הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9)2( לפקודה 
לשם מטרתו הציבורית;

)9( הלוואה שהיא עסקה בין–לאומית כמשמעותה בסעיף 85א;

)10( הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת 
ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם שבשליטתו 
כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד 
שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה 
והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת 

עודפי הרכוש בפירוק;

)11( שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר, בתנאים 
הקבועים בפסקה )5( שבהגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת 
ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה ושהיו נכס קבוע בידי נותן 

ההלוואה ביום כ"ב בטבת התשס"ח )31 בדצמבר 2007(;

לרווחים,  מהזכות  או  ההצבעה  מכוח  לפחות   25%  - "שליטה" 
במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס 

)2( שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב הפרש הריבית וכן את 
דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה";

)2( בסעיף 18)ד(, בהגדרה "הכנסות אחרות", בפסקה )4( - 

)ב(, במקום "חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(  )א( בפסקת משנה 
)הוראת שעה(, התשמ"ה-1985" יבוא "חוק תיאומים בשל אינפלציה";

)ב( אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:

")ג( בתקופה שלאחר תחולתו של חוק תיאומים בשל אינפלציה - מכירת 
נכס כהגדרתו בסעיף 104;";

)3( בסעיף 64א1)ב( -

)א( בפסקה )3(, פסקת משנה )ג( - תימחק;

)ב( בפסקה )11(, בפסקת משנה )א(, המילים "לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה" 
- יימחקו;

)4( סעיף 90 - בטל;

)5( בסעיף 102)ח(, פסקה )3( - תימחק;
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)6( בסעיף 103ג)2(, בפסקת משנה )א(, בהגדרה "נכס", במקום "נכס קבוע כהגדרתו 
בתוספת ב' לחוק התיאומים בשל אינפלציה" יבוא "נכס כהגדרתו בסעיף 104";

)7( בסעיף 103יא)ו(, המילים "לעניין חוק תיאומים בשל אינפלציה" - יימחקו;

)8( בסעיף 104, במקום ההגדרה "נכס" יבוא:

""נכס" - נכס, למעט - 

)1( מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם 
האישי של בני משפחתו או של בני אדם התלויים בו;

)2( מלאי עסקי;

)3( זכות חזקה במקרקעין - בין שבדין ובין שביושר - המשמשים לצורכי 
מגורים ולא לשם השתכרות או רווח;"  

תיקון חוק מיסוי 
מקרקעין - מס' 64

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 4, סעיף 48 - בטל 4 

תיקון חוק מס ערך 
מוסף - מס' 35

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 5 )להלן - חוק מע"מ( - 5 

)1( בסעיף 1, בהגדרה "ריווח", במקום "ולפני ניכוי המס על שכר" יבוא "ואחרי ניכוי 
המס על שכר";

)2( בסעיף 4)ב(, בהגדרה "שכר", בסופה יבוא "וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם 
מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 6, בניכוי דמי 

הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342)ג( לחוק האמור" 
תחולה, תחילה 

והוראת שעה
)א( תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח )1 בינואר 2008( 6 

)ב( סעיפים 1 ו–4 לחוק מע"מ, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, יחולו בשל שכר המשתלם 
בעד חודש ינואר 2009 ואילך 

)ג( בשנת המס 2008 יקראו את חוק מע"מ כך - 

)1( בסעיף 1, בהגדרה "ריווח", במקום "ולפני ניכוי המס על שכר" יבוא "ואחרי 
ניכוי מחצית המס על שכר";

)2( בסעיף 4)ב(, בהגדרה "שכר", בסופה יבוא "וכן מחצית מסכום תשלום דמי 
]נוסח משולב[,  ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי 
התשנ"ה-1995, בניכוי מחצית דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי 

הוראות סעיף 342)ג( לחוק האמור" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר             
                 שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 223   4

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ח, עמ' 222   5

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   6

)6( בסעיף 103ג)2(, בפסקת משנה )א(, בהגדרה "נכס", במקום "נכס קבוע כהגדרתו 
בתוספת ב' לחוק התיאומים בשל אינפלציה" יבוא "נכס כהגדרתו בסעיף 104";

)7( בסעיף 103יא)ו(, המילים "לעניין חוק תיאומים בשל אינפלציה" - יימחקו;

)8( בסעיף 104, במקום ההגדרה "נכס" יבוא:

""נכס" - נכס, למעט - 

)1( מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם 
האישי של בני משפחתו או של בני אדם התלויים בו;

)2( מלאי עסקי;

)3( זכות חזקה במקרקעין - בין שבדין ובין שביושר - המשמשים לצורכי 
מגורים ולא לשם השתכרות או רווח;"  

תיקון חוק מיסוי בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 4, סעיף 48 - בטל 4 
מקרקעין - מס' 64

תיקון חוק מס ערך בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 5 )להלן - חוק מע"מ( - 5 
מוסף - מס' 35

)1( בסעיף 1, בהגדרה "ריווח", במקום "ולפני ניכוי המס על שכר" יבוא "ואחרי ניכוי 
המס על שכר";

)2( בסעיף 4)ב(, בהגדרה "שכר", בסופה יבוא "וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם 
מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 6, בניכוי דמי 

הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342)ג( לחוק האמור" 

תחולה, תחילה )א( תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח )1 בינואר 2008( 6 
והוראת שעה

)ב( סעיפים 1 ו–4 לחוק מע"מ, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, יחולו בשל שכר המשתלם 
בעד חודש ינואר 2009 ואילך 

)ג( בשנת המס 2008 יקראו את חוק מע"מ כך - 

)1( בסעיף 1, בהגדרה "ריווח", במקום "ולפני ניכוי המס על שכר" יבוא "ואחרי 
ניכוי מחצית המס על שכר";

)2( בסעיף 4)ב(, בהגדרה "שכר", בסופה יבוא "וכן מחצית מסכום תשלום דמי 
]נוסח משולב[,  ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי 
התשנ"ה-1995, בניכוי מחצית דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי 

הוראות סעיף 342)ג( לחוק האמור" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר             
                 שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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