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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

	הצעת	חוק	סיוע	לשדרות	וליישובי	הנגב	המערבי	)הוראת	שעה(	)תיקון(,	
התש"ע-2010

בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז-2007 1 )להלן - 1 תיקון סעיף 5
החוק העיקרי(, בסעיף 5, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  

פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7)ה( כך: ")ב( 

בסעיף 11)ב( -   )1(

אחרי פסקה )1( יבוא: )א( 

")1א( מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, 
זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת 
מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים; לעניין זה, 
"אזור קו עימות דרומי" - כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי 

הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז-2007 ";

בפסקה )3()ד(, המילה "שדרות" - תימחק; )ב( 

בתוספת הראשונה, בחלק ב', במקום האמור בה יבוא:   )2(

"מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה 
תיכונה, ערד" 

בסעיף 7 לחוק העיקרי -  2 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, במקום "עד 2009" יבוא "עד 2010";  )1(

בסעיף קטן )ד(, במקום "בסעיף 5" יבוא "בסעיף 5)א(";   )2(

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )3(

הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן  ")ה( 
בסעיף 5)ב( לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2010 "

תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( 3 תחילה

המערבי הנגב  וליישובי  לשדרות  סיוע  חוק   כללי 
)הוראת שעה(, התשס"ז- 2007 )להלן - חוק סיוע   
לשדרות(, נחקק בעקבות המצב הביטחוני ששרר בשדרות 
וביישובי עוטף עזה  במסגרת הסיוע ליישובים אלה נקבעו 
על ידי הממשלה תכניות סיוע שונות  בין השאר, בסעיף 
5 לחוק סיוע לשדרות, תוקנה פקודת מס הכנסה )להלן - 
הפקודה(, בהוראת שעה, ונקבע כי תושב אזור קו עימות 
דרומי, כהגדרתו בחוק סיוע לשדרות, זכאי לזיכוי ממס 
בשיעור של 25% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד 
לסכום של 214,320 שקלים חדשים בשנה )הסכום נכון לשנת 
2009(, זאת במקום זיכוי בשיעור של 13%, שהיה זכאי לו 

לפני חקיקת החוק האמור  

ההטבה האמורה נקבעה לשנת המס 2007 ותוקפה 
הוארך לגבי שנת המס 2008 )בצו סיוע לשדרות וליישובי 
הנגב המערבי )הוראת שעה( )הארכת תוקף( התשס"ח-2008 
)ק"ת התשס"ח, עמ' 598(( ולגבי שנת המס 2009 )בחוק לתיקון 

פקודת מס הכנסה )מס' 169 והוראת שעה(, התשס"ט-2008 
)ס"ח התשס"ט, עמ' 131((  

ביום י"ז בטבת התש"ע )3 בינואר 2010( קיבלה הממשלה 
החלטה מס' 1185 שכותרתה "תכנית לחיזוק החוסן האזרחי 
לשדרות וליישובי עוטף רצועת עזה לשנת 2010"  הממשלה 
סבורה כי על אף השיפור המשמעותי במצב הביטחוני שחל 
מאז מבצע עופרת יצוקה, יש להמשיך ולחזק את יישובי 
עוטף רצועת עזה ולאפשר הגברת החוסן האזרחי והחברתי 

ושיפור יכולת ההתמודדות של הרשויות והתושבים  

מוצע על כן לתקן ולהאריך את תוקף הוראת השעה 
שבסעיף 5 לחוק סיוע לשדרות, כך שמי שהיה תושב אזור קו 
עימות דרומי במשך כל שנת המס 2010, יהיה זכאי באותה 
שנת מס לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת 

מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים  

ס"ח התשס"ז, עמ' 459; התשס"ט, עמ' 131   1
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