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(הוראות מעבר), תשל״ו-1976 * ן  חוק מס שבח מקרקעי

 פטור ממס שבח ן. הגיש איגוד מקרקעין, תוך שנה מיום פרסומו של חוק זה, בקשה להעברת כל זכויותיו
ת במקרקעין בדרך רישום משמו של האיגוד לשמות כל בעלי הזכויות בו בהתאם לזכויותיהם ס ז ״ ח מ ז י י ע קי?  מ

ו , ו ו ס ו  מ

 ביום ההעברה כאמור, יהיו האיגוד ובעלי הזכויות בו פטורים ממס שבח מקרקעין ומתוספת
 מם בשל ההעברה.

 2. העברה כאמור בסעיף 1 לא תיחשב כהכנסה מחלוקת דיבידנד ובעלי הזכויות באיגוד
 לא יהיו חייבים במס הכנסה עליה; הוראה זו יא תחול אלא אם מאז היווסדו של האיגוד
 לא היו לו כל נכסים פרט למקרקעין, זכויות באיגודי מקרקעין שכל נכסיהם הם מקרקעין
 בלבד, ומילווה חובה, ולא מכר מקרקעין במכירה החייבת במס הכנסה על פי הוראת סעיף

.  2(1) לפקודת מס הכנסה׳

 פטור ממט
 הכנסה

 3. הפטורים כאמור בסעיפים 1 ד־2 יינתנו בתנאי שתוך שלושה חדשים לפני הגשת
 הבקשה להעברה כאמור, או תוך ששה חדשים לאחר ההעברה, קיבל האיגוד החלטה לפירוקו,
 או שנמחק מפנקס החברות, בהתאם להוראת סעיף 242 לפקודת החברות 2, תוך ששה חדשים
 לאחר ההעברה כאמור: מנהל מס שבח מקרקעין רשאי להאריך את התקופה למחיקת האיגוד
 מפנקס החברות בששה חדשים נוספים אם הוכח להנחת דעתו כי המחיקה טרם בוצעה מסי־

 בות שאינן תלויות באיגוד.

 4. יום הרכישה ושווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה עקב רישומה לפי חוק
 זה, יהיו היום והשווי שהיו נקבעים אילו היה בעל הזכות במקרקעין חייב במס על פעולה
 באיגוד בקשר עם הזכות באיגוד שתמורתה נתקבלו המקרקעין, ובלבד שאם בעל הזכות
 באיגוד היה בעל הזכות במקרקעין לפני מכירתה לאיגוד, והמכירה היתה פטורה ממס,

 יהיו השווי ותאריך רכישת הזכות אותם שווי ותאריך שבהם רכש אותה בעל הזכות.

 סייג

 תאריך הרכישה
 ושוויה

 5. היו באיגוד בעלי זכויות שלא היו רשאים להשתתף באסיפות הכלליות ולא היו זכאים
 להשתתף בחלוקת רווחיו או בעודפי נכסיו בעת פירוקו, וברישום ההעברה לא נרשמו

 זכויות במקרקעין על שמותיהם, אין בכך כדי לשלול את הזכות לפטור לפי סעיף 1.

 ההדים מיוחדים

 6, אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 71 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג-
 31963, והסעיפים המתייחסים אליו.

 שמירת תוקף

 7. פורק איגוד או נמחק מפנקס החברות כאמור בסעיף 3, יירשמו מילוות החובה ששילם
 על שם בעלי הזכויות בו בהתאם ליחס זכויותיהם במקרקעין שנרשמו על שמם.

 העברת מילוות
 חובה

 • נתקבל בכנסת כיום א׳ באב תשל״ו(28 ביולי 1076); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח 1244, תשל״ו, עמ׳
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 > דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 הוקי א״י, פרק כ״ב, עמ׳ 155.

 3 פ״ח תשכ״ג, עמי 156.
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 8. בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק מם שכח מקרקעין, תשכ״ג-1963, פרשנות
 או בפקודת מס הכנסה, לפי הענין.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ן י י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 חוק שירות המדינה(גמלאות)(תיקון מס׳ 15), תשל״ו-1976 *

 1, בסעיף 31 לחוק שירות המדינה (גמלאות) ונוסח משולב], תש״ל--11970 - תיקון סעיף 31

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״ישולם לה מענק כקצבה שהיתה זכאית לה
 לאחרונה לפני נישואיה״ יבוא ״ישולם לה מענק כסכום הקצבה שהיתה זכאית

 לה, לולא נישאה, כמפורט בסעיף קטן(ג)״;

(ג) יבוא:  (2) במקום סעיף קטן
 ״(ג) מחצית המענק לפי סעיף זה תשולם לאלמנה עם הגשת בק
 שתה לכך, אך לא לפני הנישואין, והיא תחושב על בסים שיעור הקצבה
 שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני הנישואין, והמחצית השניה תשולם לה
 בתום שנתיים לאחר הנישואין, והיא תחושב על בסיס שיעור הקצבה

 שהיתה משתלמת לה אותה שעה לולא נישאה.״:

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״שנתיים״ יבוא בכל מקום ״חמש שנים״.

 2. סעיף 1 (3) יחול, לגבי התקופה שמיום פרסומו של חוק זה, גם על - הוראת מעבר

 (1) אלמנה שנישואיה השניים הופקעו לפני יום פרסומו של חוק זה, אך תוך
 חמש שנים מיום שנתקיימו הנישואין;

 (2) אלמנה שנישואיה השניים הופקעו עקב הליכים שהחלו בהם תוך חמש
 . שנים מיום שנתקיימו הנישואין, בין שהחלו בהם לפני יום פרסומו של חוק זה

 ובין לאחר מכן!

 (3) אלמנה שביום פרסומו של חוק זה עדיין לא עברו חמש שנים מיום שנת
 קיימו נישואיה השניים.

ץ ־ ׳ ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ן י י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 י נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשל״ו(28 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח 1244, תשל״ו, עמי
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 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
 (אבטחת מוסדות חינוך), תשל״ו-1976*

 1, תקפן של תקנות־שעת־הירום (אבטחת מוסדות חינוך), תשל״ד—1974 ג (להלן -
 התקנות), בשינויים המפורטים להלן, מוארך בזה עד יום י״ז באלול תשל״ז(31 באוגוסט

.(1977 

 2, בתקנה 1 לתקנות, בהגדרת ״מוסד״, במקום ״מרכז תרבות־נוער־וספורט או פגימיה
 וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך״ יבוא ״מרכז תרבות־נוער־וספורט, פנימיה, מוסד להשכלה

 גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך״.

 3, האמור בתקנה 2 לתקנות יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) חובת אבטחה לפי תקנה זו -

 (1) יכול שיחוייב תלמיד, חוץ מתלמיד במוסד להשכלה
 גבוהה, לקיימה גם במוסד שבו אינו לומד:

 (2) לא תוטל בשל תלמידים במוסד להשכלה גבוהה על
 הוריהם.״

 4, בתקנה 3 לתקנות, במקום ״המנהל״ יבוא ״מנהל המוסד או מי שהוא הסמיך לכך״.

 5, תקנה 11 לתקנות - בטלה.

 6, שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה.

 7, תחילתו של חוק זה ביום ה׳ באלול תשל״ו(31 באוגוסט 1976).

 הארכת תוקף

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 3

 ביטול תקנה 11

 ביצוע

 תהילה

ן י ל ד ן י ר ה  א
 שר החינוך והתרבות

ן י ב ק ר ח צ  י
ר ראש הממשלה י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה
 * נתקבל ככנסת ביום א׳ באב תשל״ו(28 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ ח 1251, תשל-ו, עמי 338.

 1 ק״ת תשל״ד, עמי 1902; ס״ח תשל־ה, עגן׳ 18, עמי 196; תשל״ו, עמי 174.

 חוק רשות השידור(הוראת שעה), תשל״ו-1976 *

 1. הועד המנהל של רשות השידור, באישור השר שהסמיכה הממשלה לבצע את חוק
 רשות השידור, תשכ״ה~1965!, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להטיל תוספת
 על האגרה להחזקת מקלט טלוויזיה ומקלט רדיו שנקבעה לפי סעיף 29 לחוק האמור, שתצו

 רף לתשלום החצי־שנתי השני לשנת 1976, ותהווה חלק ממנו לכל דבר וענין.

 2, תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

 תוספת אגרה בעד
 מקלטים בשנת

1976 

 תחילה

ן י ל ד ן י ר ה  א
 שר החינוך והתרבות

ן י ב ק ר ח צ  י
ר ראש הממשלה י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה
 י נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשהי *ו(28 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1255, תשל״ו, עמי 358.

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 106.
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 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 23), תשל״ו-1976 *

 1. בסעיף 91 לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב], תשכ״ח-1968 נ (להלן - החוק תיקיןסעיף 91
 העיקרי), אחרי הגדרת ״לידה״ יבוא:

 ״״הכשרה מקצועית״ - הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, לפי מבחנים
 ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת.״

 2. בםעיף 92 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף 92

 ״(ב) מבוטחת לדמי לידה היא אחת מאלה:
 (1) עובדת או עובדת עצמאית שמלאו לה שמונה עשרה שנה
 והיא מועסקת בישראל, ואם היא ומעבידה הם תושבי ישראל
 וחוזה העבודה נקשר בישראל - אף אם היא עובדת מחוץ

 לישראל:

 (2) אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנה והיא נמצאת בהכ
 שרה מקצועית.״ י

 3. בסעיף 98 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 98

, במקום ״לפי פרטים 2 או 3״ יבוא ״לפי פרט 2״: (א)  (1) בסעיף קטן

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) יראו תקופה שבה מבוטחת אשה לפי סעיף 92 (ב)(2) כתקופה
, ובלבד שעבדה כעובדת או  שבה שולמו דמי ביטוח לענין סעיף קטן(א)
 כעובדת עצמאית לפחות שלושים יום רצופים בתכוף לפני היום שבו

 הפסיקה את עבודתה לרגל ההריון או הלידה.״

 4. בסעיף 101 (ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה(2) יבוא: תיקון סעיף 101

. סעיף 92 (ב)(2) - ההכנסה ששימשה  ״(3) במבוטחת לפי
 יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה האמור בסעיף

 קטן(א).״

 5. בסעיף 102 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא: תיקון סעיף 102

 ״(4) באישור ועדת העבודה של הכנסת - הוראות מיוחדות,
 הן בדרך כלל והן לסוגים, בדבר תשלום דמי ביטוח אימהות,
 לרבות דמי ביטוח מופחתים, בעד כל אדם הנמצא בהכשרה
 מקצועית, בין שהוא מבוטח לפי סעיף 92 (ב)(2) ובין שאינו

״ /  מבוטח לפיו, וכוחן יפה על אף האמור בפרק ח

ם ע ר ה ב ש ן מ י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 * נתקבל בבנסת ביום א׳ באב תשל״ו(28 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ת 1244, תשל״ו, ענן׳
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 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל״ו, עמי 167, עמ׳ 268.

 ספר החוקים 825, י׳ באב תשל״ו, 6.8.1976 275



 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 24), תשל״ו-1976 *

 תיקון סעיף 26ג 1, סעיף 26ג לחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב], תשכ״ח-1968 י (להלן - החוק
 העיקרי) - בטל.

 תיקון סעיף 29 2. בסעיף 29 לחוק העיקרי -

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) הובא לקבורה בישראל אדם שנפטר בישראל או תושב ישראל
 שנפטר בחוץ לארץ, ישלם המוסד לחברה קדישא, לרשות מקומית, למוסד
 ציבורי אחר או לכל אדם המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים, שטיפלו
 בקבורת המת, דמי קבורה בסכומים ולפי תנאים ומבחנים שקבע השר
 בתקנות בהתייעצות עם שר הדתות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת.״,׳

(ב) יבוא:  (2) אחרי סעיף קטן

 ״(ג) כל גוף המורשה לפי סעיף 13 לחוק שירותי הדת היהודיים
, והתקנות שהותקנו לפיו (להלן - חוק 2  ונוסח משולב], תשל״א-1971
 שירותי הדת), לעסוק בקבורת נפטרים, לא יגבה בקשר לקבורה כל תש
 לום, לרבות אגרות שירותים לפי חוק שירותי הדת, בנוסף לדמי קבורה
 לפי סעיף זה, זולת אם הותר התשלום לפי התנאים והמבחנים שנקבעו

 בתקנות לפי סעיף קטן(א).״

 הוספת סעיף 37״ 3. אחרי סעיף 137ב לחוק העיקרי יבוא:

 ״מענק במקרה 137ג. נפטר אדם שהיחה משתלמת לו קיצבת זיקנה, קיצבת שאירים,
 3טיייי קיצבה בשל נכות מעבודה שדרגתה 50% לפחות, קיצבת תלויים לפי

 פרק ג׳ או קיצבת נכות לפי פרק ו׳2, או הענקה לפי פרק ט׳1 והתקנות
 לפיו הניתנת במקום הקצבאות האמורות, ישולם למי שהיה בן זוגו בשעת
 מותו, ובאין בן זוג - לילדו כהגדרתו בסעיף 5, מענק בסכום השווה

 לשכר הממוצע.״

 תחילה 4. תחילתו של חוק זה ביום ז׳ בתשרי תשל״ז(1 באוקטובר 1976).

ם ע ר ה ב ש ן מ י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשלי׳ו(28 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳־־ 1254, תשליו, עמי
.354 

 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל׳׳ו, עמי 167, עמי 268, עמי 275.
 2 ס״ח תשל״א, עמי 130.
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 חוק המועצה לצמחי־נוי(ייצוא ושיווק), תשל״ו-1976 •

 1. בחוק זה — הגדרות

 ״המועצה״ - המועצה לייצור ולשיווק צמחי־נוי שגתכוננה לפי סעיף 2;

 ״חוק זה״ — לרבות תקנות והוראות שניתנו על פיו:

 ״מגדל״ - אדם המגדל צמחי־נוי לצרכי עסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים!

 ״צמחי־נוי״ - פרחים וצמחי־נוי כמפורט בתוספת, לרבות חמרי ריבוים וכל זרע, שתיל,
 ענף, פקעת, בצל וכל חלק מהם, טריים או חנוטים או צבועים או משומרים:

- ג ״ ל ש  לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), ת
 1973 ! (להלן - חוק חפירות), אם אין בחוק זה הוראה אחרת.

 2. (א) תוך ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה ימנו השרים מועצה לייצור ולשיווק הק«ת מועצה
 צמחי״נוי.

, יראו את החברה המוגבלת  (ב) כל עוד לא מינו השרים מועצה לפי סעיף קטן(א)
 במניות הרשומה בשם ״המועצה לייצור ולשיווק של פרחים, פקעות וצמחי־נוי״, כמועצה

 שנתכוננה לפי חוק זה, לכל דבר וענין.

 3. (א) המועצה תהיה יצואן יחיד של צמהי־נוי. יצואנים מורשיפ

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), הועד הפועל של המועצה (להלן - הועד הפועל)
 באישור הרשות המוסמכת לרשיונות יצוא במשרד החקלאות, ירשה למי שביקש על כך
 להיות יצואן של מין או זן פלוני של צמחי־נוי(להלן - יצואן מורשה); הרשאה כאמור
 לא תינתן אלא על פי כללים שקבעה המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכלכלה
 של הכנסת! כללים כאמור יובאו לאישור ועדת הכלכלה תוך ששה חדשים מיום מינוי

 המועצה לפי סעיף 2(א).

 (ג) אין באמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) כדי לפגוע בזכויותיו של אדם אשר,
 תוך חמש השנים שלפני קבלת חוק זה בכנסת, עסק כדין ביצוא של צמח־נוי פלוני בכמות
 כלשהי להמשיך בעיסוקו, והועד הפועל ירשה אותו להיות יצואן מורשה של אותו צמח־

 נוי.

ב  (ד) יצואן מורשה יפעל לפי תנאים שקבעה המועצה בכללים באישור השרים ו
 אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 4. (א) הוראות חוק חפירות יחולו, בשינויים ובתיאומים המחוייבים לפי הענין ובמידה תחילת חוק
ת י י י פ  שאין בחוק זה הוראה אחרת לאותו ענין - ה

 (1) על המועצה לפי חוק זה:

 (2) על צמחי־נוי, על כל מגדל ועל כל אדם שעיסוקו בייצור צמחי־נוי,
 בשיווקם או בפעולות אחרות הנוגעות להם.

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשל״ו(28 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה׳׳ח 11-18, תשל״ה, עמי
,.39 

 1 ם״ח תשל״ג, עמ׳ 310.
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 (ב) השרים, או מי שהם מינו לכך, יביאו לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת את
 השינויים והתיאומים שהענין חייבם כאמור.

 התאמת היראות 5. השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאים להורות בתקנות, אם ראו שהדבר
 דרוש להתאמת הוראות חוק הסירות למבנה המועצה או לצרכיה, לתועלת ציבור המגדלים,

 או לקיום מדיניות הממשלה -

 (1) כי הוראות חוק הפירות או מקצתן יחולו בתנאים או בשינויים שיקבעו;

 (2) כי הוראה של חוק הפ־רות לא תחול.

 ביציע 6. השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
 להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 תוספת
 (סעיף 1)

 אגרטום ורד עשב פמפס
 עד־עד חרצית פיטוםפורום

 אויפורבית טגטס פיקוס
 אזני חזיר דרצנה פרח שעוה

 אקליפטוס יוקה פרי הציפור
 אירוס כותנה צאלון
 אכילאה כלנית צפורן

 אלםטרומריה לבק צפורני חתול
 אנטוריום לוע הארי קורדלינה
 אננס מללויקה קםוארינה

 אסתר מנטור קקטוסים למיניהם

 אצבעונית נורית קיח
 ארוקריה נץ החלב רקפת
 ברודיאה נרינה שיטה
 גפסנית נרקיס שרך

 גרברה םיגלון שושן
 דגנית (דרדר כחול) סיפן תירס נוי

 הליפטרום עגבניות נוי

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

י ן ב  י צ ח ק ר
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה
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