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 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון), תש״ך-1960 *

ק העיקרי), בסופו, ו ח ה - ן ל ה ל  1, בסעיף 1 לחוק נפי רדיפות הנאצים, תשי״ז-11957 (
 תבוא הגדרה זו:

״טיפול בתביעה״ - מתן עצה משפטית בתביעת תגמולים לפי חוק זה׳ ייצוג כתביעה ׳  ׳
 לפגי כל גוף או רשות וכן עריכת בקשה לפי סעיף 6 או כל מסמך אחר הדרוש להגשת

 הבקשה או אימותה.״

 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א), בסופו, יבוא!

 ״אולם אם הנסיבות שגרמו לנכות, משמשות גם עילה לתביעת התובע
ל פי כל חוק שחל בריפויליקה  לתשלום פיצויים בעד שלילת חירותו, ע
 הפדראלית של גרמניה, ותביעה כזו הוגשה לפני השלטונות המוסמכים,
 רשאית הרשות המוסמכת לדחות את הדיון בבקשת התגמולים עד שהתובע
ן תביעת הפיצויים׳ י  ימציא לה את החלמת השלטונות המוסמכים בענ

 ובלבד שהיא החלטה שאין אחריה כלום.״

 8. אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבואו סעיפים אלה:
 22א. שר המשפטים רשאי, בצו׳ לקבוע שימורי־ מקסימום לשכר הטרחה

 שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה.

 322. לא יידרש אדמ׳ על אף האמור בכל הסכם׳ לשלט שכר טרחה
 בעד הטיפול בתביעה, לרתות הוצאות כוללות או הוצאות שונות בקשר

 לכך, בסכום העולה על המקסימות שנקבע לפי סעיף 22א.

 22ג. שילם אדם בעד טיפול בתביעה שכר טרחה או הוצאות בסכום
 העולה על מה שנקבע לפי סעיף 22א, רשאי הוא לתבוע את החזרת העודף.
 22ד. בבירור תביעה על החזרת כל סכום ששולם בעד טיפול בתביעה
 רשאי בית המשפט׳ מל אף האמור בכל דין, לקבל כראיה בקשר לתשלום

 עדות שבעל־פה וכן להסתפק בעדות יחיד.״

 4, בחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957 2 -
 (1) בסעיף 16ג, בפסקה 1, אחרי ״מעל לשפר הטרחה המקסימלי״ יבוא ״לפי

 חוק זה או לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז-1957י׳?
 (2) בסעיף 16ד, בפסקה4׳ בסופה, ייווסף: ״לפי חוק זה או לפי חוק נכי רדיפות

 הנאצים, תשי״ז-1957״.

 5, הסעיפים 3 ו־4 יחולו גם על כל טיפול בתביעה ששכר הטרחה כעדו לא שולם כולו
 לפני תחילתו של חוק זה.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

ת שנר ל ג מ  ״
 טרחו!

 איסור תופפה על
 השכר שנקבע

 הוספה ניתנת
 להחזרה

 י ראיות

ד ב ן ־׳ ג ו ר י ו ן ו  ד
 ראש הממשלה

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 7

 הוספת סע•• מי מ
 ,?3 א עד 22ד

 תיקון ו־ווק
 התביעות של

 קרבנות השואה

 תחולה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ך(8 באוגוסט 1960); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 424׳ תש״ך, עמי 104.
 1 ס־ה 226׳ תשי״ז׳ עמי 103.

 2 ס־ה 223׳ תשיי׳ז׳ על׳ 74; ט״ח 308׳ תשיך׳ עמי 34.

ב תשייר, 18.8.1060 א  88 ס&ר החוקים 316, כ״ה נ



 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מס׳ 2), תש״ך--1960 *

ש ת י  1, בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה, 1947 1 (להלן _ פ
 הפקודה).

ף 8ב י ף קטן זה: תיקון מ  2, במקום מעיף 38 (3) לפקודה יבוא סעי
 ״(3) הכנסה שנתקבלה מדיבידנד על מניות שהוצעו לציבור בדרך
 שאושרה על ידי שר האוצר, רשאי שר האוצר לפטרה מתשלום מס,

 חוץ מן המס שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף 31 (א).׳׳

 3, בסעיף 11 לפקודה, בסופו, יווסף סעיף קטן זה: תיקון סעיף 11

 ״(5) מענק פרישה, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, דמי
 מחלה והוצאות אחרות כיוצא באלה - ניכויים לפי סעיף קטן(1) יותר
 רק בשנת המס שבה שולמו לזכאי להם או לקופת גמל כמשמעותו בסעיף

 16ד.״

 4, בסעיף 12 לפקודה, בסופו, תיווסף פסקה זו: תיקון סעיף 12

 ״(ט) תשלום ששילמה חברה שהיא בשליטתם של לא יותר
ה-  מחמישה בני־אדם, כמשמעותה בסעיף 26 (5), לאחד מחברי
 שהוא אחד מבעלי השליטה ושיש לו לפחות 10% ממניותיה -
 כפיצויים בעד פרישתו מתפקידו שמילא בה; אך רשאי הנציב
 להורות הוראה אחרת אם ראה לעשות כן לפי הנסיבות.״

 5, אחרי סעיף 16ג לפקודה יווםף סעיף זה: הוספת מעיף 116
י 16ד. (א) בחישוב הכנסתו החייבת במס של ״חיד ינוכה סכום ששילם  ״תשלומים מ

ה לקופת גמל או להברת ביטוח, בעד תגמולינו או קיצבה לטובתו, ובלבד ב צ י י ק ם א י ל י מ ג " 
 שהניכוי לא יעלה על 5% מהכנסתו לאחר ניכוי הסכומים המפורטים
 בסעיפים 11 1״13, או על 600 לירות, הכל לפי הסכום הקטן יותר: אך
 רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות
 ניכויים בשיעורים ובסכומים גבוהים יותר לסוג מסויים של בגי־אדם

 ובתנאים שיקבע.

 (ב) מעיף קטן(א) לא יחול על יחיד שמעביד שילם בעדו סכומים
 לקופת גמל או לכל קופה אחרת או לחברת ביטוח בעד תגמולים או קיצבה,
 ולא על יחיד שעל פי דין או חוזה עלול לקבל קיצבה או תשלומים כיוצא

 בזה ממעבידו.
 (ג) סכום שנוכה לפי סעיף זה לא יובא בחשבון לצורך סעיף

 16 (ג).

 (ד) בסעיף זה, ״קופת גמל״ -• קרן או קופה לתגמולים, לקיצבה,
 לפיצויים, לחופשה או למטרה אחרת כיוצא באלה, שאושרו לענין זה
 על ידי הנציב בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות, וכל עוד הן מתנהלות

 בהתאם לתקנות.״

 * נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ך(8 באוגוסט 1860); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהייה 120, תש״ך, עמי 68.
 1 ע״ר »19, תוס׳ 1 מס׳ 1568, עמי דד.
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 מס הממה של חבר
 בני־אדש

 6, במקום סעיפים 29ג ו־30 לפקודה יבואו סעיפים אלה:
 ״שיעיר המס על 29ג. על אף האמור בסעיף 29 לא יעלה המס על הכנפה מפרמיות או

ח מדמי מפתח שמקודם בנכם בית על 25%, אם שולם לפקיד השומה מם ח פ י מ מ ד ה י י מ ר  פ

 על הכנסה זו בשיעור האמור תוך 30 יום מיום קבלתה.
 פס חברות 30. (א) על הכנסתו החייבת במס של חבר בני־אדם יוטל מם שייקרא

 ״מס חברות״, בשיעור של 28 אגורות על כל לירה.
 (ב) בחישוב ההכנסה החייבת במט לפי סעיף קטן(א) לא תיכלל
 הכנסה מדיבידנד או מחלוקת רווחים שנתקבלו במישרין או בעקיפין

י״אדם $חר החייב במס חברות.  מחבר בנ
וטל על הכנסתו החייבת במס של חבר  30א. (א) נוסף על מס חברות י

־אדפ מט הכנסה בשיעור של 25 אגורות לכל לירה. י  בנ

 (ב) בחישוב ההכנסה החייבת במס לפי סעיף קטן(א) ינוכו:

 (1) מס חבויות ששולם בשל אותה הכנסה:
 (2) בחבר בני־אדמ היושב בישראל — גם דיבידנד ששולם
 בשנת המס מתוך הכנסתו שהיתה חייבת במס הכנסה לפני

 תשלומו של הדיבידנד.
 (ג) אם בשנת המט שבה חולק הדיבידנד אי אפשר היה לנכותו,
 כולו או מקצתו, כאמור בפסקה (ב)(2), משום שלא היתה באותה שנה
 הכנסה חייבת במס, או שהיתה הכנסה קטנה מסכום הדיבידנד שהותר
 לנכותו, יראו את סכו מ הדיבידנד שלא נוכה, כהוצאה מן ההכנסה החייבת
 במס בשנת המס הראשונה שלפני שנת המס שבה שולם הדיבידנד, ובמידה
 שלא ניתן לנכותו כאמור גם בשנה ההיא, כולו או מקצתו, יותר לנכותו
 לפי סדר זה בשנים שלפניה, ואת השומות לשנים האמורות יראו כמתו־

 קנות בהתאם לכך.

ל אף האמור בסעיפים 30 ו־30א׳ ישלם חבר בני־אדם על  30ב. (א) ע
 הכנסה מיוחדת, מם הברות בשיעור של שתים עשרה וחצי אגורות על
 כל לירה ומם הכנסה בשיעור של שתים עשרה וחצי אגורות על כל לירה.

 בסעיף זה, ״הכנסה מיוחדת״ -

 (1) הכנסה החייבת במס מפרמיה או מדמי מפתח שמקורם
 בנכס בית ושחבר בני־אדם שילם עליה לפקיד השומה תשלום

 בשיעור של 25% תוך 30 יום מיום קבלתה!
 (2) הכנסה החייבת במם מרווחי הון כמשמעותו בסעיף 5א.
 (ב) בחישוב ההכנסה החייבת במס לפי סעיף קטן(א) ינהגו כך:

 (1) לא ינוכה מס חברות ששולם בשל הכנסה מיוחדת;
 (2) דיבידנד ששולם מתוך הכנסה מיוחדת יותר לניכוי
 מאותה הכנסה, ואת השומה לאותה שנת מס יראו כמתוקנת

 בהתאם לכך.״

 7. במקום סעיפים 31 ו־32 לפקודה יבואו סעיפים אלה:
 ״ניכוי מט מריבית 31. (א) חבר בני־אדם היושב בישראל והמשלם ריבית על איגרות

 ודיבידנד חוב או דיבידנד על מניות ינכה מהם מס בשיעור של 25% וישלם לפקיד

 השומה, תוך שבוע ימים מיום ששולמו הריבית או הדיבידנד, את הסכומים

 החלפת סעיפים 29ג
 ו־30 והוספת

 סעיפים 830 ו־30ב

 מס של חבר בני
 אדם על הכנסה

 מיוחדת

 החלפת סעיפים 31
 ו־32
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 שניכה ויצרף דין וחשבון עליהם; כן יתן עם התשלום למקבל הריבית או
 הדיבידנד תעודה שבה רשומים הסכומים ששולמו לו והמס שנוכה. •

 (ב) רשאי פקיד השומה להתיר, בכתר., שלא ינוכה מם או שינוכה
 פחות מ־25% אם היה סביר שהכנסתו של מקבל הריבית או הדיבידנד

 אינה חייבת במס, או שהמס עליה הוא פחות מ־־25%.

 (ג) היתה המדינה מקבלת ריבית או דיבידנד כאמור יחולו לגביה
 הוראות סעיף קטן(א) אך לא יחולו הוראות סעיף קטן(ב).

 (ד) ניירות ערך נושאי ריבית, שהוצאו על ידי המדינה, על ידי
 הסוכנות היהודית לארץ ישראל או על ידי רשות מקומית - למעט ניירות
 ערך שהריבית עליהם פטורה ממם הכנסה - דינם כדין איגרות חוב
 והחובות המוטלות על חכר בני״אדמ בסעיף קטן(א) יחולו לענין ניירות

 ערך אלה על האדם הממונה על תשלום הריבית עליהם.

 (ה) דין וחשבון שחבר בני־אדם חייב להגישו לפי סעיף קטן(א)
 יוגש על ידי המנהל או פקיד ראשי אחר.

 בסעיף זה ״מס״ - למעט מם חברות.

ל 32, ניכה חבר בני־אדם מם לפי מעיף 31 (א) מריבית או דיבידנד ואותם פ ע מ  קיייי ה
 דינימד וריבית ריבית או דיבידנד או חלק מהם נכללים בהכנסתו של מקבלם, יקוזז המס

 שנוכה כנגד המס המוטל על הכנסתו.

 בסעיף זה ״מס״ — למעט מס חברות.״;

 8. בסעיף 45א לפקודה -

 (1) סעיף קטן(1) יסומן כסעיף קטן(2) ולפניו יווםף מעיף קטן זה:

 ״(1) לא יוצג נישום על ידי חברה.״;

 (2) סעיף קטן(2) יסומן כסעיף קטן(3), ובמקום ״מבקר חשבונות לפי סעיף 105 (4)
. ״  לפקודת החברות״ יבוא ״רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט״ו-1955 2

 9. בסעיף 79 לפקודה׳ במקום הפיפה תבוא מיפה זו:

 ״דינו — מאסר ארבע שנים, או קנם 10000 לירות ופי אחד וחצי ממכום
 ההכנסה שהעלים או שהתכוון להעלים, או שני הענשים כאחד״.

 10. הוראות חוק זה יחולו לגבי שנת המם 1960 ואילך, אלא שתחילתם של סעיפים 7,2,
 8 ו־9 היא מיום פרסום חוק זה ברשומות.

 11. (1) לענין שנות המם 1957׳ 1958 ו־1959 ייקרא מעיף 30 לפקודה בנוסחו שלפני
 שנת מס 1960, כאילו במקום ״חברה״ - נאמר בו ״חבר בגי־אדם״:

 (2) דיבידנד שחולק בשנת המס 1960 אך לפני פרסום חוק זה ברשומות, יראו אותו
 באילו חולק לפני שנת המס האמורה, ויחולו עליו הוראות הפקודה בנוסחן לפני פרסום

 חוק זה ברשומות.

 סייח 173׳ תשט״ו׳ s 2«׳ 26.
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 12, בנוסח הפקודה יתוקנו מונחים וביטרי־ים אלה:
 (1) בסעיף 5א -

 (א) בסעיף קטן(3) (א), במקום ״כהכנסה החייבת במס״ יבוא ״כריווח הון״!

ן ריווח ההון האמור ייחשב כהכנסה י מ ל ש  (ב) בסעיף קטן (11) (ג), במקום ״
 החייבת במס״ יבוא ״שייחשב כריווח הון״;

 (2) בסעיף 5א(12), בסעיף 38(2) ובסעיף 48א יימחק הבימוי ״החייבת במס״ בכל
 מקום שהוא;

 (3) בסעיף 815 (ד) יימחק הביטוי ״מיגיעתה האישית״;

בי הכנסתה מיגיעתה האישית כאמור״ יבוא ״לגבי  (4) בסעיף 23(2), במקום ״לג
 הכנסתה כאמור״;

 (5) המונח ״מס דווחי׳ חברות״ יוחלף ב״מם חברות״.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ״ ן a ק ח צ  י
 נשיא המדינה

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרופה״), תש״ך~1960 *

 1. על אף האמור בכל דין אחר רשאי שר המשפטים, בצו שיפורסם ברשומות, להמיר
 מקרקעין מםוג ״מתרופה״ שיתוארו באותו צו, למקרקעין מסוג אחו״ אם הדבר הוא לטובת
 הציבור או אינו עשוי לפגוע בטובת הציבור והובטחו זכויות או טובות הנאה שהן תחליף
 סביר לזכויות או לטובות ההנאה שהשתמשו בהן לגבי אותם מקרקעין ערב ההמרה, אם היו

 כאלה.

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטים

ק ב ן ־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביוב ט״ו באב תש״ך(8 באוגוסט 1960); הצעת החוק ודברי הסגר נתפרסמו׳ בה״ח 412, תש״ך, עמי 32

18.8,1960 ,  92 הפר החוקים 316, כ״ה באב תמ״ו



 חוק המילוות (מוסדות כספיים)(הוראות שונות), תש״ך-1960 *

 1, בחוק זה - יזגייוי׳
 ״החוקים העיקריים״ - חוק המילווה (מוסדות כספיים), תשט״ז-1955 י, חוק המילווה
 (מוסדות כספיים) (מס׳ 2)׳ תשט״ז~-1955 2 וחוק המילווה (מוסדות כספיים) (מס׳ 3),

;  תשט״ז-1956 3
 ״שטרי ערך״ - שטרי הערך שהוצאו בהתאם לחוקים העיקריים.

 2, שר האוצר, או מי שמונה לכך על ידיו, רשאי, בהסכמת בעל שטר ערך, לקבוע מועד קביעת מועדי
 חדש לפדיון שטר הערך, ובלבד שלא יאחר מתום שלוש שנים לאחר המועד שנקבע בחוקים פדיון חדשים

 העיקריים.

 3, נקבע מועד פדיון חדש כאמור בסעיף 2, ישא שטר הערך ריבית החל מיום כ״א הגדלת שיעור
״ט (1 בינואר 1959), בשיעור של 43/4% לשנה, אשר תהיה פטורה מכל מס המוטל הריבית  בטבת תשי

 על הכנסה.

 4, הפרשי הריבית שיש לשלמם כאמור בסעיף 3, לתקופה שבין כ״א בטבת תשי״ט מועד תשלום
 (1 בינואר 1959) לבין תחילתו של חוק זה, ישולמו עט השיעור החצי־שנתי הקרוב המשתלם הפרשי ריבית

 לפי אותו חוק מהחוקים העיקריים אשד לפיו הוצאו שטרי הערך.

 5, שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע ביצוע
 לביצועו, לרבות תקנות בדבר החלפת שטרי הערך שנקבע להמ מועד פדיון חדש או שינוים.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ד ו ג ־ ן  ד ו ד ב
 ראש הממשלה שר האוצר

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

׳ 149. מ » ך ״ ש  י נתקבל בכנסת ביום טיז באב תש״ך(9 באוגוסט 860i); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 431, , ת

 1 ס״ח 191׳ חשט״ז, עמ׳ 2.

 2 ם״ח 192׳ תשט״ז׳ עמי 8.
 3 ס״ח ד20׳ תשט״ז׳ עמי 101.

 םפר החוקים 316, כ״ה באב תש״ד, 18.8.1960



 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


