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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ ובו), התשם״ב-2002*

 תיקון סעיף 66 1. בפקודת מם הכנסה', בסעיף 66(ג), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) לענין זכאות לפי סעיף 37, תובא בחשבון 2/י נקודת זיכוי בלבד, ולא תהא

 זכאות לנקודות זיכוי לפי סעיפים 38 ו־39;״

 תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ביום ב״ז בטבת התשם״ג(1 ביגואר 2003) והוא יחול לגבי שרת

 המס 2003 ואילך.

ן ם י ל ב ן ש ל ו ם ו ר ש ל א י ר  א

 ראש הממשלה שר האוצר

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ

 נשיא המדינה יושב ראש הכגסת

 • נתקבל בכנסת ביום ב״ד באייר התשס״ב (6 במאי 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3098; מיום כ״ח באדר התשס״ב (12 במרס 2002), עמי 402.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח התשס״ב, עמי 238.

 חוק יישום הסבם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה
 (הגבלת פעילות)(תיקון מם׳ 5), התשס״ב-2002*

 דוםפת סעיף לא 1. בחוק יישום הסבם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),

 התשנ״ה-1994 י (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 7 יבוא:

 ״איסור גיוס 7א. (א) המגיים אזרח ישראלי או תושב ישראל לשרת בכוח מזוין של

 והתגייסות המועצה או בכוח מזוין זר אחר הפועל בתחומי המועצה (בסעיף זה - כוח

 מזוין), דינו - מאסר שבע שנים.

 (ב) אזרח ישראלי או תושב ישראל המתגייס לשרת באחד

 מהכוחות המזוינים כאמור בסעיף קטן(א), או המשתייך לכוח כאמור, או

 הפועל בשירותו של כוח באמור, דינו - מאסר חמש שנים.

 (ג) בסעיף זה -

 ״המועצה״ - כהגדרתה בסעיף 3;

 ״כוח מזוין״ - לרבות גוף מודיעין של כוח מזוין.״

ן ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ שה ק ו  נ

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום כיד באייר התשס״ב (6 במאי 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3091, מיום כ״ב באדר התשס״ב (6 במרס 2002), עמי 362.

 י סייח התשנ״ה, עמי 85: התשנ־ח, עמי 22.
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