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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 36), תש״ם-1979 *

 1. בסעיף 19 לפקידת מס הכנסה׳, בהגדרת ״מיליות מועדפים״, אחרי ״ולמעט מילוות
 החובה״ יבוא ״שאינם ניתנים לפדיון מוקדם על פי תקנות מכוח סעיף 3ב לחיק המילוית

 (הוראות שונות), תשל״ח-ד197 2״.

ץ י ב ר ו ל ה א ג ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביופ ד׳ בטבת תש״ט (24 ?דצמבר 1979); הצעת הוזוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1422, תש״פ,
 עמי 48. ;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח תשייט, עמי 27.
 2 ס״ת תשל״ח, עמי 18; תשל״ט, עמי 103; תש״מ, עמי 27.

 חוק המילוות(הוראות שונות)(תיקון מם׳ 2), תש״ם-1979 *

 1. אחרי סעיף 3א לחוק המילוות (הוראות שונות), תשל״ח-1977 1 (להלן - החוק
 העיקרי), יבוא:

 ״פדיון מוקדם של 3ב. (א) השר או מי שהשר הסמיכו לכך, בהתייעצות עם נגיד בנק
 מילווהחובה ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להורות בתקנות -

 (1) בהתאם לשיקולים כלכליים ומינהליים, כי בענפי
 כלכלה שצויינו בתקנות ייפרע מילווה חובה לפי בקשת
 המעונין בכך, לפני מועד הפרעון׳ והכל בתנאים ולפי סכומים

 ומועדים הקבועים לענפים השונים בתקנות;
 (2) כי מילווה שהועבר לבנק ישראל מכוח סעיף 2 ייפרע
 לפני מיעד הפרעין, בתנאים ילפי סכומים ומועדים הקבועימ

 בתקנית.
 (ב) לענין סעיף זה, ״מילווה חובה״ - מילווה המצויין בתיספת

 השלישית.״

 בענפי כלכלה
 מסויימיט

 הוספת סעיף 3ב

 2, בתיםפת הראשינה לחוק העיקרי, אחדי פרט 8 יבוא:
. ״  ״8א. חוק מילויה חםכין, תשל״ח-1978 2

 3, בתוספת השניה לחוק העיקרי, אחרי פרט 6 יבוא:
 ״6א. מילייה לפי• חוק מילויה חסכון, תשל״ח-1978.״

 4, אחרי התיםפת השניה לחיק העיקרי יביא:

 * נתקבל בכנסת ביוט ד׳ בטבת תשייט (24 בדצמבר 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1422, תש״פ,
 עמי 46.

 1 0״ח תשל״ח, עמי 18; תשל״ט, עמי 38.
 2 ס״ח תשל״ח, עמי 131.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 הוספת תוספת
 שלישית
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 ״תוספת שלישיה
 (סעיף 3ב)

 1. מילווה לפי חוק מילתה חסכון, תש״ל-1970 3, שחל עליו חוק
 י מילווה חסכון, תשל״ו-1976 4;

 2. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, וזשל״א—51971, שחל עליו חוק
 מילוות חסכון׳ תשל״ו-1976!

 3. מילתה לפי חוק מילתה חסכון׳ תשל״ד-61974.
 מילווה לפי חוק מילווה חסכון׳ תשל״ה-1975 י;
 מילתה לפי חוק מילתה חסכון׳ תשל״ו-81976;
 מילתה לפי חוק מילתה חסכון׳ תשל״ז-1977 י!;
 מילווה לפי חוק מילתה חסכון׳ תשל״ח-1978!
 מילתה לפי חוק מילתה חסכון, תשל״ט-1979»!;
 מילתה לפי חוק מילתה בטחון, תש״ל-1970!!;
 10. מילתה לפי חוק מילתה בטחון, תשל״א-21971י;
 11. מילתה לפי חוק מילתה בטחון, תשלי׳ב-1972 13;
 12. מילתה לפי חוק מילתה בטחון, תשל״ג-1973 ״;

 13. מילתה לפי חוק מילתה בטחון (מפעלים מאושרים), תשל״ד-
;151974 

 14. מילתה לפי סעיף 2 לחוק מילתה מלחמה ומימון רכש, תשל׳יד-
 1973 »1.״

ק ו  5. בסעיף 10 לחוק מילתה מלחמה על שבח מקרקעין, תשל״ה-1975 ״, בסופו יבוא תיקון ת
 ״אולם על אף האמור בסעיף קטן(ה) לסעיף 7 האמור יהא אדם זכאי להיפרע את המילווה מילויה מלחמה על

 לאחר שהגיש בקשה לכך בצירוף תעודת המילתה — שבח מקרקעין

 (1) החל מיום ט״ו בניסן תש״ם (1 באפריל 1980) - במלאת לו 66 שבים;
 (2) החל מיום כ״א בתשרי תשמ״א (1 באוקטובר 1980) - במלאת לו 65
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ץ י ב ר ו ל ה א ג  י
 שר האוצר

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 שנים״

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 11 ס״ח תש׳״ל, עמי 44.
 12 ס״ח תשל״א, עמי 73.
 13 ס״ח תשל״ב, עמ׳ 58.
 14 פ״ח חשל״ג, עמ׳ 92.
 15 פ״ת תשל״ד, עמ׳ 67.
 16 0״ח תשל״ד, עמ׳ 3.

 17 ס״ח וושל״ה, עמ׳ 114.

 3 ס״ח תש״ל, עמ׳ 52.
 4 ס״׳ח תשל״ו, עמי 296; תשל״ח, עמי 2.

 5 ם״ח תשל״א, עמי 76.

 6 ס״ח תשל״ד, עמ׳ 57.
 1 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 116.
 8 ס״ח תשל״ו, עמי 178.
 9 ס׳״ח תשל״ז, עמי 138.
 «1 ס״ת תשל״ט, עמי 90.

 ספר: החוקים 954, י;״ד בטגת תש״פ, 3.1.1980 39



 חוק העונשין(תיקון מס׳ 8), תש״ם-1979 *

 תיקון סעיף 315 1. בסעיף 315 לחוק העונשין, תשל״ז-ד197! (להלן - החוק העיקרי), אחרי פםקה (3)

 יבוא ״אחד מחברי הועדה לפחות יהיה אשה״.

 תיקון סעיף 316 2, בסעיף 316 (א) לחוק העיקרי, פסקה (5) - בטלה.

ק ט ם ו ר ש ז ע י ל ן א י ג ב ם ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הבריאות

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביופ ה׳ בטבת תש״מ (25 בדצמבר 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1426, תש״פ,
 עמי 66.

 1 פ״ח תשל״ז, עמ׳ 226; תש״ם, עמ׳ 3,
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