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 חוק להארכת תקפץ של תקנות-שעת־הירום (יהודה והשומרון, חבל
 עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

 תשל״ח-1977 *

 1. תקפן של תקנות־שעת־הירומ (השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגבה לישראל —
 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ז—1967 1 (להלן - התקנית). בשינויים המפורשים

 בתוספת, מוארך בזה עד יום י״א בטבת תש״ם (31 מדצמבר 1979).

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום כ״א בטבת תשל״וז(31 בדצמבר 1977).

 הארכת תוקף

 תחילה

 תוספת
 (סעיף 1)

 1. בתקנה 1 לתקנות, המקום הגדרת ״אזור״ יבוא:
 ״״אזור״ — כל אהד מאלה: יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן,

 סיני ודרום סיני:״.

 2. במקום תקנה 9 לתקנות יבת!:
 ״השם 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־הירום (יהודה והשומרון, חננל

 עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיבי — שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),
 תשכ״ז—;»19״.״

 תיקון תקנה 1

 החלפת תקנה 9

ר י מ ל ת א ו מ  ש
 שר המשפטים

ן י ג  מ נ ה מ ב

 א פ ר י נ2 ק צ י ר
 נשיא המדינה

ה ת׳־ול״ח(28 בדגמגר 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״זז 1319, תשל״ח, ג ״ה מו  * נתקבל בכנסת גיומ י
 ««׳ 54.

, עמי 20; תשל״דו, עמי 9!,2; ו׳של״ו, עמי 182. ח ״ נ »  1 סייח ת

 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקגות״־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשל״ח-1977 *

 1. במקום תקנה 21(«) לתקנות־שעת׳־חירופ (תשלומי חובה), תשי״ח~1958! (להלן —
 התקנות העיקריות!, יבוא:

 ׳׳(») שר התעשיה, המסחר והתיירות (להלן — השר) רשאי לקבוע
ן — כעל המפעל) ישלם ל ה ל ) ו נ  בצו כללי כי בעל מפעל בענף שפורט מ
 היטל מחקר לקיךומ המחקר או להכשרת מיה אדם אקדמאי או מקצועי

 לצדכי התעשיה באותו ענף.״

 2. תקנות 22 פד 24 לתקנות העיקריות - בטלות.

 תיקון תקנה 21

 ביטול תקנות
 22 מד 24

 48' ספר החוקים 880, כ״ו בטבת תשל״ח, 5.1.1978



 3. במקום תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת ״קנה 25
-סמבות לפטור 25. השר רשאי בצו לפטור מתשלום היטל מחקר מי שמכירותיו אינן

 מגיעות עד לסכום שנקבע בצו.״

 4. בתקנה 27 לתקנות העיקריות, אחרי ״לענין זה״ יבוא ״לגבי כל ענף שנקבע בצו תיקון תקנה 27
 לפי תקנה 21 (א)״.

ת יבוא: החלפת תקנה 28 ו י קר  5. במקום תקנה 28 לתקנות העי
 ׳מינהלה לקרן 28. (א) השר •־מנח מינהלה לקרן.

 (ב) חברי המינהלה יהיו שלושה נציגי הממשלה, ארבעה נציגי
 היצרנים באותו ענף שיתמנו בהתייעצות עם ארגון היצרנים שעם חבריו
 נמנה המספר הגדול ביותר של היצרנים בענף, ונציג העובדים בענף
 שיתמנה בהתייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול
 ביותר של העובדים המאורגנים באותו ענף; המינהלה תבחר באחד

 מחבריה להיות יושב ראש.
 (ג) המינהלה, באישור השר, תקבע מזמן לזמן את דרכי השימוש

 בכספי הקרן לקידום המחקר.
 (ד) המיגהלה תפעל לפי הנחיות השר.״

ד ליום י״א בטבת תש״ם(31 בדצמבר 979!) . הארכת תוקף  6. תקפן של התקנות העיקריות מוארך בזה ע

 7. תחילתו של חוק זה ביום כ׳־ב בטבת תשל״ח (1 בינואר 1978). תחילה

ל ה ו ר ב י ץ א ג ן י י ג ם ב ח נ  מ
ר ראש הממשלה שד התעשיה, המסחר והתיירות י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה

 • נתקבל נכנסת ביום י״ז בטבת תשלי״ח (27 בדצמבר 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1315, תשל״ח,
 עמי 51.

 1 סיח תשי״ח, ממ׳ 138; תשל״ו, ממ׳ 48.

 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון), תשל״ח-977ו *

 1. בסעיף 4(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ה—1975 !, בסוף פסקה(!)
ן פיצויים י  יבוא ״ואם הפיצויים האמורים פטורים ממס הכנסה יחושבו הפסדי הנפגע לענ
ל ש ה החל עליה בעת קביעתם, ובלבד שההפחתה ג ס מ  אלה לפי הכנסתו לאחר ניכוי ממ ה

ים אלה״. י  ניכוי המם כאמור לא תעלה על 25 אחוזים מן ההטסה שלפיה יחושבו פיצו

1 בינואר 1978); על תאונות דרכים ב בטבת תשל״ח(  2, תחילתו של חוק זה היא ביום כ״
 שאירעו לפגי תהילתו של חוק זה יחול הדין הקודם.

ר י מ א ל ה ן ש מ י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

״ז בטבת תשל״ח (27 בדצמבר 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת 1814, תשל״ח, ופ י  • נתקבל בכנסת בי
 עמי 42.

 1 ם״ח תשל״ה, עמי 234.

 תיקון סעיף 1•

 תחילה והוראות
 מעבר

 ספר החוקים 880, ב״ו בטבת תשל׳׳ח, 5.1.1978 49



 חוק לתיקון דיני העונשין(פיתוי להמרת דת), תשל״ח-1977 *

 מתן הטבות כפיתוי 1. הנותן או מבטיח לאדם כטף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת כדי לפתות
 להמרת דת אותו להמיר דתו או כדי שיפתה אדם אחר להמיר דתו, דינו — מאסר חמש שנים או קנם

 50,000 לירות.

 קבלת הטבות 2. המקבל או מסכים לקבל כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת תמורת הבטחה
 תמורת המרת דת להמיר דתו או לגרום לכך שאדם אחר ימיר דתו, דינו — מאסר שלוש שנים או קנס 30,000

 לירות.

2 לסעיפים 174א ו־4ד1ב ־  תיקון חוק העונשין 3. מתחילת חוק;העונשין, תשל״ז—1977י, יהיו מעיפים 1 ו
 לאותו חוק.

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״ז בטבת תשל״ח (27 בדצמבר 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 1313, תשל״ח,
 עמי 40.

 1 פ״ח תשל״ז, עמ׳ 226.

 ספר החוקים 880, כ״ו בטבת תשל״ח, 5.1.1978

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
50 

 המחיר 1 לירה


