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 חוק יום הזכרp לחללי מלהמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל,
 תשכ״ג-1963 *

 1. (א) ד׳ באייר הוא יומ זכרון גבורה ללוחמי מלחמת הקוממיות וצבא־־הגגה לישראל
 שנתנו נפשם על הקמת מדינת ישראל ועל הבטחת קיומה, להתייחדות עם זכרמ ולהעלאת

 מעשי גבורתם.
 (ב) חל ד׳ באייר כששי בשבוע, יקדים יום הזכרון ביום ב׳ באייר של אותה שנה:

 חל בחמישי בשבוע, יקדים יום הזכרון ביום ג׳ באייר של אותה שנה.

 2. תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור ליום ד׳ באייר או ג׳ באי-ר או ב׳
 באייר, הכל לפי העגין, וסיומו עפ צאת הכוכבים למחרתו.

 3. ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה
 ותיפסק כל תנועה בדרכים; הדגלים על הבנינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; יקדימו
 אזכרות ועצרות־עם: ייערכו טכסי התייחדות במחנות צבא־הגנה לישראל ובמוסדות חינוך;

 תכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום.

 4. (א) בערב יום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים.
 (ב) העובר על סעיף קטן(א), דינו - קנס.

 00 לענין סעיף זה, ״עינוג ציבורי״ - כמשמעותו של ״שעשוע צינורי״ בפקודת
 השעשועים הציבוריים, 1935 «.

 5. שר הבטחון, בהתייעצות עם המועצה הציבורית המייעצת שנתמנתה לענין חוק בתי
 קברות צבאיים, תש״י-21950׳ רשאי להורות הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.

 ד׳ באייר -
 יום הזכרון

 ומילתו של יום
 הזפרון וסיומו

 ירכי היום של
 יו0 הזכרון

 איסור עינמיפ
 ציבורייפ

 הוראות להיום
 יופ הזכרון

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 שר הבסחון

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביופ ג׳ בניסן תשכ״ג(28 במרס 1963); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו במ״מ 568, תשב״ג,
 עמי 256.

 1 ע״ר 1935׳ תוס׳ 1 מפי 496, עמי 49.
 2 ס-דו 55, תשיי׳ עמי 258.

 חוק מבקר המדינה(הוראת שעה), תשכ״ג-963! *
 הארכת«י«י 1. לגבי הדין וחשבון של מבקר המדינה לשנת הכספים 1961/62 תוארך התקופה הקבועה
 בסעיף 16 לחוק מבקר המדינה, תשי״ח-1958 ננופח משולב] «, עד ליום כ״ג בניסן תשכ״ג

 (17 באפריל 1963).
ן ו י ר ו ג - ן ד ב ו  ד

 ראש הממשלה
י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה
 • נתקבל בכנסת ביופ 3׳ בניסן תשכ״ג(27 במרס 1963); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ ח 557, תשכיג,

 עמי 234.
 1 ס״ח 248, תשייר, עמי 92.

• 

 72 ספר החוסים 333, י״א בניס! תשב׳ינ, 5.4.1063



 חוק לתיקץ פקודת מס הכנסה(מם׳ 3), תשכ״ג-1963 *

 1, בסעיף 3 00(1) לפקודת מס הכנסה1 (להלן - הפקודה)׳ בפסקה (1), אחרי ״בעדם תיקון סעיף 3
 לחברה״ יבוא ״למעט פדיון מניות באגודה שיתופית במקדה של פרישת חבר באגודה כאמור׳

 מותו או פירוק האגודה״.

 2, אחרי סעיף 13 יבוא: הוספת םעיף 13»
 ״דיבידנד מהכנסה 13א. (א) שר האוצר רשאי׳ באישור ועדת הכספים של הכנסת׳ להודות

ת בצו׳ כי דין דיבידנד המשתלם על ידי סוגים מסויימים של חברות׳ מתוך פ י ע י  מ

 הכנסה מועדפת שתפורט בצו׳ יהא כדין הכנסה מועדפת.
 בסעיף זה, ״הכנסה מועדפת״ - הכנסה מריבית או מדיבידנד

 שעליה ניתנת הקלה או פטור ממס לפי כל חיקוק.
 (3) דיבידנד׳ המשתלם על ידי חברה כאמור בסעיף קטן(א)׳
 בשנת מם מסויימת, יראוהו ככולל הכנסה מועדפת בשיעור שהוא כיחס
 שבין ההכנסה המועדפת לבין כלל הכנסתה של החברה בשנה שבה נוצרה

 ההכנסה שממנה מחולק הדיבידנד.״

 3, בסעיף 16 לפקודה — תיקון סעיף 16

 (1) במקום הערת השוליים יבוא ״פטור על ריבית מסויימת״.
 (2) במקום פסקה 2 יבוא$

 ״(2) יינתנו פטור או הנחה ממס על הכנסה מריבית המשתלמת׳
 באישור המפקח על מטבע חוץ׳ על ידי מוסד בנקאי כמשמעותו
 בחוק בנק ישראל׳ תשי״ד-21954׳ על פקדונות במטבע חוץ

 המוחזקים במוסד בנקאי כאמור.״

 4, בסעיף 36 (א) לפקודה, במקום ״30%״ יבוא ״25%״. תיקון סעיף 36

 5, אחרי סעיף 129 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 129»
 ״פטור מועצות 129א. (א) מועצה לייצור ולשיווק תהא פטורה ממס הכנסה על אותו

י יש'ייק חלק מהכנסתה החייבת שלא יעלה על 3% ממחזור עסקיה באותה שנה. י*ו י  ל

 (ב) מועצה לייצור ולשיווק שחילקה או החזירה׳ במישרין או
 בעקיפין׳ רווחים שעליהם לא שילמה מס הכנסה עקב הוראות סעיף קטן
 (א), תהא חייבת לשלם את סכום מס ההכנסה׳ שלא שילמה כאמור׳ תוך

 30 יום מיום החלוקה או ההחזרה.
 (ג) בסעיף זה —

 (1) ״מועצה לייצור ולשיווק״ - מועצה לייצור או לשיווק
 תוצרת חקלאית שהוקמו על פי חול! או על פי החלטת הממשלה
 ואושרו על ידי שר האוצר לענין סעיף זה וכל עוד הן

 מתנהלות בהתאם לתנאי האישור;
 (2) ״מם הכנסה״ — למעט מס חברות.״

 • נתקבל בכנסת ביוט ג׳ בניסן תשב״ג (28 במרס 1963); הצעת היורק ודברי הסבי פורסמו בה׳׳ח 595, תשכ״ב,
 עגלי 150.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמי 120.
•a18 עמי , ר י י ש ת 164, ת 0 י * 
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 תיקין 0«י!». 131 6, בסעיף 131 לפקודה -
 (1) בסעיף קטן(ב)< בסופו׳ יבוא:

 ״אלא שבחבר בני־־אדמ שהוא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח,
 רשאי לאשר את הדיךוחשבון ולהתאימו לצדכי המם גס פקיד ברית

 הפיקוח שנרשם כדין אצל דשם האגודות השיתופיות.״?

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בצו את נוסח האישור וההתאמה
 כאמור בסעיף קטן(ב).״

 הוספת סעיפים 7. אחרי סעיף 131 לפקודה יבוא:
י •דותוית נוספימ 131א. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות דוחו״ת נוספים שעל חבר בני־אדם 1 3 1 ' י א 1 ג 1 

 החייב בדו״ח לפי סעיף 131 (א)(3) לצרף לדו״ח על פי אותו סעיף.

 דו״ח מרואה 3131. פקיד שומה דשאי׳ אפ דאה טעם סביר לכך׳ לדרוש בכתב מרואה
ד חשבון, או מפקיד בדית פיקוח, שאישר מאזן או תיאם ואישר חשבון יז י*זי ב ש  יי
ו התאמה לחבר בני־אדם לפי סעיף 131, שימסור לו דו״ח על היקף הבקורת ד י ק י ת פ י ד  ב

 שערך וממצאיה, לגבי אותם פרטים שצויינו בדרישה כאמור של פקיד
 השומה.

 בסעיף זה -
 (1) ״אישר מאזן״ -

 (א) לגבי חברה, שאינה אגודה שיתופית המסונפת
 לברית פיקוח - עריכת דו״ח כמצויין בסעיף 109

 לפקודת החברות,
 (ב) לגבי אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח -
 עריכת בקורת לפי סעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;
 (2) ״פקיד שומה״ - למעט עוזר פקיד שומה וגובה ראשי;

 (3) ״פקיד ברית פיקוח״ - כאמור בסעיף 131.״

 תיקון העיף 35! 8, בסעיף 155 לפקודה, במקום ״שהנציב הורה עליהם״ יבוא ״שהנציב קבע לענין זה״.

 תוספת סעיף 24» 9. אחרי סעיף 224 לפקודה יבוא:

-אחריות מנהל 224א. חבר בני־אדם שעבד עבירה לפי הסעיפים 220-215, יראו כאשם
 יגי' בעבירה גם בל אדם אשר בשעת ביצוע המירה היה מנהל פעיל, שותף,
 מנהל חשבונות או פקיד אחראי, נאמן או בא כוח של אותו חבר, אם לא

 הוכיח אחת משתי אלה;
 (1) העבירה נעבדה שלא בידיעתו;

 (2) שהוא נקט בבלי האבמנעיפ הסבירים להבטחת מניעת
 העבידה.״

 החלפת סעיף 227 10, במקום סעיף 227 לפקודה יבוא:

 ״״קירות 227. שר המשטרה דשאי להסמיך פקיד שומה לערוך חקירות או חיפושים

 וחיפושיפ לשם מניעת עבירות על פקודה זו או לשם גילוין, ופקיד שומה שהוסמך

 כאמור יהא רשאי -

 74 םפר החוסים 393, י״א נניס! חמנינ, 5.4.1968



 תיקון סעיף 23
 לחוק לתיקון

noun on פקודת 
 תשי״ח-1958

 הוראות מיוחדות
 לשגות המס 1862׳
 י־1964 1963

 תהילה

 (1) להשתמש בבל הסמכויות הניתנות לקצין משטרה בדרגת
 מפקח ומעלה לפי העיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית
, וסעיפים 3 ו־4 לפקודה האמורה יחדלו על הודעה  (עדות) ג

 שרשם כאמור?
 (2) להשתמש בסמכויות שוטר על פי סעיף 17(1) (א)
 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים) *. למעט

 תפיסת כל רכוש שאיננו מסמכים.״

 11. בסעיף23 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה׳ תשי״ח-51958׳ במקום הדישה יבוא ״בשנות
 המס 1958 - 1962״.

 12. (א) הוצאות הון שהוציא אדם בשנות המם 1962׳ 1963׳ 1964׳ לחקירות מדעיות.לשם
 פיתוחו או קידומו של מפעלו׳ יותרו לניכוי בשנת המס בה הוצאו, בתנאי שהקירות אלה
 נעשו לפי המלצת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, במוסד שאושר על ידי שד האוצר

 לענין זה, על פי המלצת המועצה האמורה.
 (ב) לא יותר לניכוי לפי סעיף קטן(א) כל סכום של הוצאה שהושקעה בנכם שיש

 עליו ניכוי פחת לפי סעיף 21 לפקודה.

 13. (א) סעיף 1 יחול לגבי מניות שהקצו מיום ט״ו בניסן תשכ״א(1 באפריל 1961) ואילך.
 (ב) תחולתם של הסעיפים 2 עד 6 ו־8 היא לגבי שנת המם 1961 ואילך.

 (ג) לא ידרשו דוחו״ח נוספים לפי סעיף 131א לפקודה אלא לגבי כל דו״ח המוגש
 לאחד תחילתו של חוק זה.

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 ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 3 חוקי א״י, כרך א׳ פרק ל״ד, עמי 439.
 * חוקי»״>/ כרך א׳, פרק ל״ג, עמי 431.

 5 ס״ת 262, תשי״ח, עמי 197.

 חוק המקדמה(פרעץ חובות במטבע־חוץ), תשכ״ג-1963 *
ה ל מ »  1. הממשלה מורשית בזה לקבל מבנק ישראל (להלן - הבנק) והבנק מורשה בזה לחת מילווח ל

 לממשלה מילווה בסכום שלא יעלה על 50 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה םטקי׳״י**
 למימון פרעון מוקדם של חובות-חוץ של המדינה.

 2. תנאי המילווה ומועדי פרעונו ייקבעו בהסכמים בין שר האוצר לבין נגיד הבנק תנאי המילווה
 באישורה של ועדת הכספים של הכנסת.

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

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

. r í \ a & " f t " v m 4rta V*«SS 5,« SL»SW • » n w b tapn ם ד י p*wn r* «יי־ «as>. ׳ ב^ביכ׳ן תיזיד״ל« ג u o t t n ;(*osaי י ־ יל י י - י

 עמי 252.
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 חוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים(מם׳ 6), תשכ״ג~1963 *
 תיקון סעיף 32 1, בסעיף 32 לפקודת הנזיקין האזרחיים׳ 1944 «. יימחקו המלים ״שלא בדרך עידוד
 שביתה או השבתה הכרוכות בסכסוך עבודה בתחומי המלאכה או התעשיה שבה עוסקים

 השובתים או המשביחים״, ובסופו יבוא ״ושביתה והשבתה לא ייחשבו כהפרה הוזה״.

ף ס ו ן דב י ו י ר ו ג י ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ב צ - ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן תשכ״ג(27 במרס 1963); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה• מ 42ג• תשנ״ג,
 עמי 134.

 נ ע״ר 1944׳ תום׳ a0 1׳ 1389, עמי 93; ס״ח תשי״ב, עמי 340; תשט״ז, עמ׳ 51; 8תשנו״ז, עפ׳ ד; תשי״ה,
 פמ׳ 114; תש״ך, עמ׳ 46.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום(תשלומי חובה),
 תשכ״ג-1963 *

 הארכת תוקף 1. תקפן של תקנות־שעת־חידום (תשלומי חובה), תשי״ח־-11958׳ מוארך ביה עד יום
 י׳ באב תשכ״ג(31 ביולי 1963).

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום ו׳ בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963).

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב ק ב ך־ צ ח צ  י
 נשיא המדינה

 « נתקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן תשב״ג (27 במרס 1963); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 546׳ תשכ׳׳ג!
 עמי 148.

 1 ס״ת 268׳ תשי״ט, עמי 18; ס׳׳ח 333׳ תשכ״א, עמי 62; ס״ה 365׳ תשכ״ב, עמי 57.

 חוק לתיקון פקודת סימני סחורות (מס׳ 2), תשכ״ג-963!

׳ אחרי סעיף 6א׳ יבוא:  1. בפקודת סימני סחורות!
 ״חובת הראיה 6ב. קביעת השם ירושלים על גבי סחורה׳ או השימוש בתיאור מסחרי
 הכולל את השם ירושלים׳ יראוהו כתיאור מסחרי כוזב, זולת אם הוכיח

 הקובע או המשתמש כאמור שהוא זכאי לעשות כן על פי הדין.
 6ג. (א) שד המסחר והתעשיזז ימנה ועדה של שלושה וביניהם לפחות

 אחד תושב ירושלים שאינו עובד מדינה׳ למתן אישור -
 (1) כי סחורה סלונית נעשתה או יוצרה בירושלים;

 בשימוש בשם
 ירושלים

 ועדה לאישור
 השימוש בשש

 ירושלים

 • נתקבל בכנסת ביים ב׳ בניסן תשכ״ג(27 במרס 1963); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו במיד! 545׳ תשכ״ג,
 עמי 145.

 1 חוקי א״י, כדך ב׳, פרק צא׳ עמי 889; ס״ח תשי״ח׳ עמי 156.

 הוספת. מסעיפים
 6ב עד 6ג

 6ד טפר החוקים 398, י״א נניס! תשב״ג, 5.4.1963



 (2) כי מותר לקמיע על גבי סחורה, שלא בתיאור מסחרי
 את השם ירושלים, אף א0 הסחורה לא נעשתה או יוצרה
 בירושלים, אך ראוי, בגלל תנאים מיוחדים ואם נסיבות

 מיוחדות מצדיקות זאת, לעשות כן.
 (ב) מי שניתן לו האישור לפי סעיף קטן(א) דשאי לקבוע את

 השם ירושלים או להשתמש בו בהתאם לאישור האמור.
 (ג) הועדה רשאית, לפי כקשת מעונין, לבטל אישור שניתן לפי
 םעיף זה, אם היא סבורה שלא היה מקום לתת את האישור או חלו שינויים
 בנסיבות המצדיקים את ביטול האישור, ובלבד שתיתן לאדם הפועל לפי

 האישור הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 (ד) הועדה תיתן נימוקים להחלטתה, תודיע עליה לאלה שהיו צד

 בפניה, ותפרסם אותה ברבים.
 (ה) מי שהועדה סירבה לבקשתו למתן אישור או לביטולו, וכן מי
 שאישורו בוטל, רשאים לערוד על החלטת הועדה לפני שד המסחר
 והתעשיה תוך שלושים יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתם׳ והשר רשאי

 לקיים את החלטת הועדה׳ לבטלה או לשנותה.
 שמירת הודאית 6ד. הוראות הסעיפים 6ב ר־6ג באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע

ת ממנו.״ י י ת  א

 2. תחילתו של חוק זה בתום שנתיים מיום קבלתו בכנסת. תהילה

ר י פ ס ס ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המסחר והתעשיה

י ב צ ־ ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים(תיקון), תשכ״ג-1963 *
 1. בסעיף 3 לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים׳ תש״ט-&194*(להלן - החוק)• תיקון סעיף 3

 במקום סעיף קטן(ה) יבוא:
 ״(ה) כהונתה של מועצה דתית תיתם לא יאוחר מיום י״ט באדר כ׳

 תשכ״ז(31 במרס 1967).״

 2. אחרי סעיף 4 לחוק יבוא: הוספת סעיף 4א
-הוראת מעבר 4א. שד הדתות רשאי להתקין בשנת תשכ״ג תקנות בדבר חידוש הרכבה

 של כל מועצה דתית תוך שנה מיום פרסום התקנות.״

ג י ט פ ה ר ח ו ר ן ז ו י ר ו ג ־ ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הדתות

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל במסת ביופ ב׳ בניסן תשכ-ג (27 במרס 1963); הצעת ההוק ודברי הסבר פורסמו בה-ח 859, תשכיג,
 עמי 258.

. I S Q ׳ M , מ ־ ש , ת 1 ח 8 י  * ט

77 63S5.44 ,303ספר הוווקיפ י״א בניסן תשנ״נ , 



 תיקון פוערת

 בפקודת המכס, נוסח חדש 3, תשי״ז, עמ׳ 39׳ בסעיף 129, בדישה, במקום ״130, 133״
 צ״ל ״130 — 133״.

' . ספד p'pwn 883, י״א נניסז תשנ״מ 5.4.1968 ° 

1 אגורווז הודפס ן״י המדפים הממשלתי, ירושלים  ממחיי 6


