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 רווק המקרקעין, חשכ״ט—969 ו
ם ו ש י ת ר ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 149 (א), 150 ר168 להוק המקרקעין, תשכ״ט—1969 י,
, אני נה־  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדי

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוסכת לתקנות המקרקעין (אגרות), תשל״ה—1974 • (להלן — התקנות העיקר
 יות) —

 (1) בסעיף 1(א), בפסקה (1), במקום ״לא תפחת מ־50 לירות״ יבוא ״לא תפחת
 מ־55 לירות״!

 (2) בסעיף 1(ב)(2), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לירות״!

 (3) בסעיף 1(ד), במקום ״לא תפחת מ־50 לירות״ יבוא ״לא תפחת מ־55 לירות״;

 (4) בסעיף 1(ו)(3), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לירות״!

 (5) בסעיף 2 —

, במקום ״מ־50 לירות״ יבוא ״מ־55 לירות׳•׳! א) )  (א) בסעיף קטן

; ״ ת י ר י  (ב) בסעיף קטן (ד)(1), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 ל
 בסעיף קטן (ד)(2), במקום ״מ־50 לירות״ יבוא ״מ־55 לירות״(

 (ג) בסעיף קטן (ה), במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לירות״;
 ובסעיף קטן (ה)(2), במקום ״מ־50 לירות״ יבוא ״מ־55 לירות״;

 (ד) בסעיף קטן (ט), במקום ״מ־20 לירות״ יבוא ״מ־22 לירות״!

 (ה) בסעיף קטן (ו)(1), במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לידות״!
 ובסעיף קטן (ו)(2), במקום ״40 לירות״ יבוא ״45 לירות״;

; ת״ רו  (ו) בסעיף קטן (י), במקום ״מ־50 לירות״ יבוא ״מ־55 לי

 (ז) בסעיף קטן (יא), במקום ״על 1000 לירות״ יבוא ״על 1,100 לידות״
 ובמקום ״20 לידות״ יבוא ״22 לירות״.

 (6) בסעיף 3 —

 (א) בסעיף קטן (א)(1), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לירות״!
 בסעיף קטן (א)(2), במקום ״250 לירות״ יבוא ״270 לירות״;

 ובסעיף קטן (א)(3), במקום ״500 לידות״ יבוא ״550 לירות״;

;  (ב) בסעיף קטן (ד), במקום ״5 לירות״ יבוא ״6 לירות״

 (ג) בסעיף קטן (ו), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לירות״.

׳;  (7) בסעיף 4, במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לירות׳

 (8) בסעיף 5, בסעיף קטן (א), במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לירות״;
 ובסעיף קטן (ב), במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לירות״.

 1 ס״ה תשכ״ט, עמי 259; תשל״ג, עם׳ 18; תשל״ד, עמי 135; תשל״ה, עמי 210.
 2 ס״וז תשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 222, עמי 712, ועמי 412.
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 (9) בסעיף 6

, (ג)(1) ו־(3), , (ב)(1), (3) ד(4)  (א) בסעיפים קטנים (א)(1) ד(2)
 במקום ״50 לירות״ יבוא בכל מקום ״55 לירות״!

 (ב) בסעיפים קטנים (ב)(2), (ג)(2) ו־(ד)(2), במקום ״20 לירות״ יבוא
. ״ ת ו ר י :  בכל מקום ״22 ,

 (ג) בסעיף קטן (ד)(1), במקום ״40 לירות״ יבוא ״45 לירות״.

 (13) בסעיף 10 (א), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לירות״ ובמקום ״30 לירות״
; רות״  יבוא ״32 לי

 (14) בסעיף 11—

; רות״ , במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לי ( א ) ן  (א) בסעיף קט
. , , ת ו ף , 2 ל 2 א ״ ו ב , במקום ״20 לירות״ י ( ב ) ן  (ב) בסעיף קט

 (15) בסעיף 13 —

, במקום ״50 לירות״ יבוא בכל מקום  (א) בסעיף קטן (א)(2) (3) ד(4)
דות״:  ״55 לי

; ת״ רו י  (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״20 לידות״ יבוא ״22 ל

 (16) בסעיף 14, במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לירות״.•

 (17) בסעיף 15—
 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לירות״!

 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לירות״,׳

 (18) בסעיף 16—

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״5 לירות״ יבוא ״6 לירות״:

 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״25 לירות״ יבוא ״27 לירות״!

 (19) בסעיף 17 (א), במקום ״40 לירות״ יבוא ״45 לירות״:

, יבוא ״55 לירות״; ,  (20) בסעיף 18, במקום ״50 לירות

, יבוא ״22 לירות״! ,  (21) בסעיף 19, במקום ״20 לירות

 (22) בסעיף 20 —

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״50 לירות״ יבוא ״55 לירות״;

. , ,  (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״20 לירות״ יבוא ״22 לירות

, 2), תשל״ז—1976״.  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון מם

 (10) בסעיף 7, במקום ״15 לירות״ יבוא ״16 לירות״!

 (11) בסעיף 8, במקום ״15 לירות״ יבוא ״16 לירות״;

 (12) בסעיף 9, במקום ״30 לירות״ יבוא ״32 לירות״!

ק ו ד  ח י יי ה יי י צ
 שר המשפטים

 כ״ו באלו לול תשל״ו יו (21 בספטמבר 1976)
 (חמ 70143)
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, תש״ ך-960 ן ד ע ו  חזק מילווה קצר מ
הן אי תנ ג ו ו גרות ח ת אי א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילויה קצר מיעד, תש״ך-1960!.
 אני מתקין תקנות אלה:

(6 באוקטובר 1976) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:  1. ביום י׳׳ב בתשרי תשל״ז

 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/139, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/139״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ו-21976!

 (2) סדרת איגרות חוב שפך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/239, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/239״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד

 (סדרה 6/201), תשל״ו-31876;

 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שני מיליון וחמש מאות אלף
 לירות, והיא תסומן 12/439, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה
 12/439״. תנאי הסדרה ונופח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרה 12/401), תשל״ו-1976 ».

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/139, 6/239, 12/439),
 תשל״ז—1976״.

 nxxin סדרות
 איגרות חוב

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י
 שד האוצר

3 באוקטובר 1976) )  ט׳ בתשרי תשל״ז
 (וזמ 2!1.?ד<

 1 ם״ו! תש׳׳ך, עמי 48•; תשל׳׳ב, עמי 17; תשל׳׳ו, עמי 25.
 נ ק״ת תשל״ו, עמ 832.

 3 ק״ת תשל״ו, עמי 833.
 * ק׳׳ת תשל״ו. עמי 835.

ס הכנסה  פקודת מ
ת ד ח ו י ה מ ב ט ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 86 לחוק לתיקון פקודת מס הכנפה (מסי 22), תשל״ה—
 1975 י (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור

2 לפני ביטולו ה ס מ . מי שהיה זכאי לניכוי על פי סעיף 42(ב) ו־(ג) לפקודת מס ה ! 
 בחוק יהא זכאי ל־-ן׳ נקודת זיכוי בשנת המס 1976.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (הארכת התחולה של הטבה מיוחדת), תשל״ז—1976״.

ע ר ב י נ ו ג י ץ ש ו ה  י
 שר האוצר

 ד׳ בתשרי תשל״ז (28 בספטמבר 1976)
 (וזמ 72329)

 סייח תשל״ה, •למי 168.
 זייני מדינת ישראל, נופח הדש sv ,6׳ (!12; ס״וו תשל״ו, עמי 156.
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, ירושלים ס הממשלה  המחיר 64 אגורות נדפס בדפו




