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  2010 שנת -) הוראת שעה(וליישובי הנגב המערבי תיקון חוק סיוע לשדרות   :הנדון
  
  
חוק יישובי : "להלן (2007-ז"התשס) הוראת שעה(החוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי   .1

ולמעסיקים תושבי האזור " אזור קו עימות דרומי"נות לתושבי קובע הטבות שו, ")עוטף עזה
  .האמור

מ " ק7שוכנים עד , כולם או חלקם,  היישובים אשר בתיהם:הוגדר כדלקמןאזור קו עימות דרומי " 
וכן יישובים ואזורים נוספים , ")יישובי עוטף עזה: "להלן(מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה 

שמתקיימים בהם אותם השיקולים , באישור ועדת הכספים של הכנסת, כפי שיקבע שר האוצר בצו
בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת , הבטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה

  .עזה
  
אזור "ונוספו בו כל תושבי ,  לפקודה11 תוקן סעיף 2007-2009במסגרת הוראת שעה לשנות המס   .2

 מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית עד 25%וי ממס בשיעור של כזכאים לזיכ" קו עימות דרומי
 שהיו זכאים 13%זאת במקום זיכוי בשיעור של , )2009הסכום נכון לשנת ( ₪ 214,320לסכום של 

   . לו לפני החקיקה האמורה
  
    2010 שנת המס –עיקרי התיקון   .3
  

ק סיוע לשדרות וליישובי במסגרת תיקון לחו, במטרה להמשיך ולחזק את יישובי עוטף רצועת עזה
מי שהיה תושב אזור קו עימות דרומי במשך כל ונקבע כי ,  לפקודה11הנגב המערבי תוקן סעיף 

 מהכנסתו החייבת מיגיעה %20יהיה זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של , 2010שנת המס 
  . לפקודה11בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בסעיף ,  222,480₪אישית עד לסכום של 

  
, גבים, חייל-ברור, בארי, ארז, איבים, אור הנר, אוהד,  אבשלום:להלן פרוט הישובים הזכאים 

, יתד,  ישע,יכיני, יד מרדכי, יבול, חולית, זמרת, חוות השקמים, זיקים, דקל, דורות, גברעם
ניר , נחל עוז, מפלסים, מגן, מבקיעים, מבטחים, כרם שלום, כרמיה, כפר עזה, כפר מימון, פיםוכיס

, עמיעוז, עלומים, עין השלושה, עין הבשור, סעד, סופה, נתיב העשרה, נירים, ניר עם, ניר עוז, יצחק
תלמי , תלמי אליהו, יהתוש, שוקדה, שובה, שדרות, שדה ניצן, שדה אברהם, רעים, צוחר, פרי גן

  .תקומה, יוסף
  

מ " ק7שוכנים עד , כולם או חלקם, היישובים אשר בתיהם"ו" שדרות"בעקבות הוספת היישוב 
כיישובים שתושביהם זכאים לזיכוי ממס בשיעור של " מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה

 לזיכוי ממס בשיעור נמחקו יישובים אלו מרשימת היישובים שתושביו זכאים,  כאמור לעיל20%
  .13%של 
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