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* 1981 - א ״ מ ש ת  חוק לעידוד השקעות הון(תיקון מס׳ 19), ה

 תיקון סעיף 8נ 1. בסעיף 18 (א) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט—1959 1 (להלן — החוק העיקרי),

 במקום ״כ״ד, באדר ב׳ התשמ״א (31 במרס 1981)״ יבוא ״כ״ו באדר ב׳ התשמ״ד (31
 במרס 1984)״.

ר ו ד י ר ם א ר ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״א (30 במרס 1981); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1528,
 התשמ״א, עמ׳ 300.

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 234¡ התש״ם, עמ׳ 103.

 חוק מס עזבון(ביטול), התשמ״א-1981 *

— בטל.  חוק מם עזבון, התש״ט—1949 1

—  בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה 2

ן זה״  (1) בהגדרת ״מחיר מקורי״, בפסקה (4), אחרי ״יהיה הוא השווי לעני
 יבוא ״ואולם אם נפטר המוריש אחרי כ״ה באדר ב׳ התשמ״א (31 במרס 1981) —

; כס״  יהיה השווי השווי שהיה נקבע אילו מכר המוריש את הנ

 (2) בהגדרת ״יום רכישה״ —

 (א) במקום ״ואם הנכס הגיע לנישום״ יבוא ״ואולם —

 (1) אם הנכס הגיע לנישום״;

א: בו  (ב) בסופה י

 ״(2) אם הנכס הגיע לנישום בדרך ירושה ממוריש שנפטר אחרי כ״ה
 באדר ב׳ התשמ״א (31 במרס 1981) או בדרך ויתורו של אחר על
 זכותו לרשת ירושה ממוריש כאמור — היום שהיה נקבע כיום הרכישה

 אילו מכר המוריש את הנכס.״

—  בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—963! 8

 (1) בסעיף 26, בסופו יבוא ״ואולם אם נפטר המוריש אחרי כ״ה באדר ב׳ התשמ״א
 (31 במרס 1981), יהא שוויה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה בידי

 המוריש״;
א: בו ה (ה) י  (2) בסעיף 37(1), אחרי פסקת משנ

 ״(ו) אם המוכר רכש את הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד בדרך ירושה
 ממוריש שנפטר אחרי כ״ה באדר ב׳ התשמ״א (31 במרס 1981) או בדרך

 ביטול חוק
 מס עזבה

 תיקון פקודת
 מס הכנסה

 תיקון חוק מס
 שבה מקרקעין

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״א (30 במרס 1981); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1526,
 התשמ״א, עמ׳ 293.

 1 ס״ה התש״ט, עמי 22; ס״ח התשל״ט, עמי 21.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 3 מ״ח התשכ״ג, עמ׳ 156; התש״ם, עמ׳ 144.
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 ויתור של אחר על זכותו לרשת ירושה ממוריש כאמור — היום שהיה
 בקבע כיום הרכישה אילו מכר אותה המוריש.״

 4. תחולתו של סעיף 1 — לגבי עזבון של מי שנפטר אחרי כ״ה באדר ב׳ התשמ״א
 (31 במרס 1981).

ר ו ד י ר א ם ר ו ן י י ג ב . ם ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס׳ 10), התשמ״א-1981 *

1 (להלן — החוק העיקרי) —  1. בסעיף 1 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954

א: בו  (1) במקום הגדרת ״השכר הקובע״ י
כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד  ״״השכר הקובע״ — 80% מסך.
נה שדרגת משכורתו היא ״יד״ של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו  המדי

״  תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

א: בו  (2) במקום הגדרת ״הדרגה הקובעת״ י
 ״״הדרגה הקובעת״ — 79% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי
 עובד המדינה שדרגת משכורתו ״יד״ של הדירוג האחיד ושאין משתלמת

״  לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 (3) הגדרת ״נקבע״ — תימחק.

 2. בסעיף 4ב לחוק העיקרי —

, ובו — (ה) מן סו ) י ד ) ן ט  (1) סעיף ק

; ״ ב) ) ־ ״ יבוא ״סעיפים קטנים (א) ו ( א ) ן ט  (א) בפסקה (1), במקום ״סעיף ק
 (ב) בפסקה (2), במקום ״תגמול חוסר פרנסה״ יבוא ״תגמול כאמור בסעי

; ״ ד) ) ־  פים קטנים (ג) ו

א: בו ) האמור י ה ) ן ט  (2) לפני סעיף ק
 ״(ד) בנוסף על האמור בסעיף קטן (ג), לנכה מחוסר פרנסה שאין לו
 בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 10% מתגמוליו, ולנכה מחוסר
 פרנסה שיש לו בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 20% מתגמוליו.״

 3. בסעיף 4ג לחוק העיקרי —
א: בו ) י א ) ן ט  (1) במקום סעיף ק

 ״(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% ואין לו הכנסה נוספת,
 ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור
 98% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״א (30 במרס 1981); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1470,
 התש״ם, עמ׳ 318.

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 76; התשי״ז, עמ׳ 99; התשכ״א, עמי 162; התשכ״ה, עמי 299; התשכ״ט, עמ׳ 152; התשל״ב,
 עמ׳ 6; התשל״ג, עמ׳ 160; התשל״ה, עמי 26; התשל״ז, עמי 143; התשל״ט, עמי 88.
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ד׳ של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו  משכורתו היא ״י
״  בזכות בן משפחה;

 (2) סעיף קטן (ב) יסומן (ג), ובו, במקום ״לפי סעיף קטן (א)״ יבוא ״לפי
; ״ ב) ) ־  סעיפים קטנים (א) ו

א: בו ) האמור י ג ) ן ט י סעיף ק  (3) לפנ
נה  ״(ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), נכה נצרך שדרגת נכותו אי

:  פחותה מ־60%, תשולם לו תוספת לתגמוליו כמפורט להלן
 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־60% עד 69% — תוספת של 5% מן
 התגמולים שהיו משתלמים לו לפי סעיף 4א אילו לא היה נצרך

 (להלן — התגמולים הרגילים);
 (2) לנכה שדרגת נכותו מ־70% עד 79% — תוספת של 10% מן

 התגמולים הרגילים;
 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־80% עד 89% — תוספת של 15% מן

 התגמולים הרגילים;
 (4) לנכה שדרגת נכותו מ־90% עד 100% — תוספת של 20% מן

 התגמולים הרגילים.״

.4 
 ״העלאת שיעור

 תגמולים

 6. פסקאות (1), (2) ו־(3) לסעיף 8 לחוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס׳ 9),
 התשל״ט—1979 • בטלות.

 7. (א) תחילתם של סעיפים 1, 2, 3 ו־6 מיום ד׳ בניסן התשל״ט (1 באפריל 1979).
 (ב) זכות ערעור לפי סעיף 12ב לחוק העיקרי תהיה נתונה רק לגבי החלטה של

יתנה לאחר פרסום חוק זה.  ועדה רפואית עליונה שנ

א: החלפת מעיף 5 בו  במקום סעיף 5 לחוק העיקרי י

 5. שר האוצר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת רשאי
 להעלות בצו את שיעור השפר הקובע ואת שיעור הדרגה הקובעת וכן

 • את שיעורי התגמולים המשתלמים לפי חוק זה.״

א: בו  הוספת סעיף 12ב 5. אחרי סעיף 12א לחוק העיקרי י

 ״ערעור לפגי בית 12 ב. (א) נכה וכן הרשות המוסמכת רשאים לערער על החלטת ועדה
 המשפט המחוזי . , י ,

ת בלבד.  רפואית עליונה לפני בית המשפט המחוזי, בנקודה משפטי
 (ב) בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת הועדה

 הרפואית העליונה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לועדה.
 (ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת

 הערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.״
 תיקון חוק נכי

 המלחמה בנאצים
 ׳(תיקון מ8׳ 9)

 תחילה והוראת
 «עגד

ם א ר י ד ו ר ר ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

 2 ס״ח התשל״ט, עמ׳
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ו * 9 8 ו - א ״ מ ש ת  חוק המשטרה (נכים ונספים), ה

 1. בחוק זה — י־״־ייי׳

 ״שוטר״ — אדם הנמנה עם חיל המשטרה, לרבות מי שהוענקו לו כל החובות, הזכויות,
 הסמכויות והחסינויות של שוטר;

, !  ״חוק הנכים״ — חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959 [נוסח משולב]
; ו  והתקנות לפי

ת החיילים״ — חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),  ״חוק משפחו
; ו , והתקנות לפי  התש״י—21950

נה (גמלאות) [נוסה משולב), התש״ל—1970 3 ;  ״חוק הגמלאות״ — חוק שירות המדי

 ״שירות במשטרה״ — שירותו של שוטר במשטרת ישראל.

 2. חוק הנכים יחול על שוטר, ובו, לענין זה — דיו שוטר נכד,

 (1) כל מקום שמדובר בו בחייל ייקרא כאילו מדובר בשוטר;

 (2) כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר
 בשירות במשטרה;

יבות לשירות קבע  (3) כל מקום שמדובר בו בשירות צבאי על פי התחי
 ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה של שוטר שכללי הגיוס והפיטורים

, חלים עליו.  הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א—41971

 3. חוק משפחות החיילים יחול על שוטר שנפטר ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר, דין משפחת
ת שוטר שנספה ו ר י ש ו ב ן זה — כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל, בשירות א לעד  ו

 צבאי ייקרא כאילו מדובר בשוטר או בשירות במשטרה, הכל לפי העגין.

ו מזכות את ברירה  4. (א) נפטר שוטר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהי
י משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני  בנ

:  המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה

ת;  (1) קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(1) לחוק הגמלאו

 (2) קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(2) לחוק הגמלאות;

ת החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף  (3) תגמולים לפי חוק משפחו
 78(ג) לחוק הגמלאות;

 (4) תגמולים לפי הוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי
 סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף

 78(ג) לחוק הגמלאות.

 (ב) בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק

 * נתקבל בכנסת ביום י״ח באדר ב׳ התשמ״א (24 במרס 1981); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1472,
 התש״ם, עמי 330.

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 276.
 2 ס״ח התש״י, עמ׳ 162.
 3 ס״ח התש״ל, עמ׳ 65.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390.
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, בתגמולים לפי חוק משפחות א) )  הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן
 החיילים וכגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.

י  (ג) סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול בשינויים המחוייבים גם על גמלאות לפ
 חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.

 5. כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר
 בו גם בחוק זה.

 6. כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי
 מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו
 בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים
 אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לשוטר נכה או לבן משפחה של שוטר

 שנספה.

 7. לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי
 שוטר שנעדר, קצין משטרה בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה.

 8. חוק המשטרה (נכים ונספים), התשט״ו—1955 5 — בטל.

א: בו , י  9. במקום סעיף 21 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ״ח—1968 6

 ״תגמולים 21. לענין חוק המשטרה (נכים ונספים), חתשמ״א—1981, דין שומר

י כדין שוטר ודין בני משפחתו של שומר שנפטר כדין בני משפחתו של מ ש י מ ש נ א  י

 שוטר שנפטר, בשינויים המחוייבים על פי הענין ובתיאומים שקבע
יתנת בחוק האמור לשר הפנים תהיה  יושב ראש הכנסת, וסמכות הנ

 נתונה ליושב ראש הכנסת.״

 10. חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות במשטרה
 לפני הפרסום ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר לפני הפרסום, למעט —

 (1) מי שהגיש בקשה לפי סעיף 4 לחוק המשטרה (נכים ונספים), התשט״ו—
 1955, והיא נדחתה;

 (2) מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחריי שעברה
 תקופת ההתיישנות החלה לגביו לפי סעיף 4(ה) לחוק האמור.

 שוטר שנעדר

 ביטול

 תיקון חוק
 משכן הכנסת

 ורחבתו

 הוראת מעברי

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

 5 ס״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 74.
 6 ס״וו התשכ״ח, עמי 197; התשל״ז, עמ׳ 94.
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* 1981 - א ״ מ ש ת  חוק שידות בתי הסוהר (נכים ונספים), ה

 1. בחללן זה — הגדרות

 ״סוהר״ — אדם הנמנה עם שירות בתי הסוהר;

, ! לב]  ״חוק הנכים״ — חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959 [נוסח משו
; ו  והתקנות לפי

ת החיילים״ — חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),  ״חוק משפחו
; ו , והתקנות לפי  התש״י—1950 2

נה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל—1970 3 ;  ״חוק הגמלאות״ — חוק שירות המדי

 ״שירות בשירות בתי הסוהר״ — שירותו של סוהר בשירות בתי הסוהר.

 2. חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה — כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל, די! סוהר נכד,
 בחייל המשרת בצבא־הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע, בשירות או בשירות

 צבאי, ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

 3. חוק משפחות החיילים יחול על סוהר שנפטר ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר,
 ולענין זה — כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל, בשירות או בשירות

 צבאי ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

 4. (א) נפטר סוהר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני ברירה
 משפחתו לתגמולים לפי הוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה

 שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:

ת;  (1) קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(1) לחוק הגמלאו

 (2) קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(2) לחוק הגמלאות;

 (3) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף
ת;  78 (ג) לחוק הגמלאו

 (4) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי
 סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג)

 לחוק הגמלאות.

 (ב) בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק
, בתגמולים לפי חוק משפחות ( א ) ן  הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קט

 החיילים וכגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.

 (ג) סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול, בשינויים המחוייבים, גם על גמלאות לפי
 חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.

 5. כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובל אזכורים
 בו גם בחוק זה.

 * נתקבל בכנסת ביום י״ד, באדר ב׳ התשמ״א ו,24 במרס 1981); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה 1472,
 התש״ם, עמ׳ 332.

 .> ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276.
 2 ס״ח התש״י, עמי 162.

 3 ס״ח התש״ל, עמי 65.

 דין משפחת
 סוהר שנפפת
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א או חלקי ל ק זכות יתר, פטור, שחרור מ י נ ע ה ת ל ותן סמכו יק או נ  6. כל חיקוק המענ
תו ל נכה כמשמעו י ם לחי י יתנ ת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הנ ל ט ו מ  מחובה ה
ק משפחות החיילים, רואים תו בחו ק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעו  בחו
הר  אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לסוהר נכה או לבן משפחה של סו

 שנספה.

י ב ג ת מוסמכת יבוא, ל ת צבאי ם רשו ת החיילים, במקו ו ח פ ש ק מ ו ח ין סעיף 3 ל  7. לענ
ן סעיף זה. י הו לענ נ  סוהר שנעדר, סוהר בכיר ששר הפנים מי

— במל. ם ונספים), התש״ך—1960 4 נכי  8. חוק שירות בתי הסוהר(

 9. חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות בשירות בתי
י הפרסום, למעט —  הסוהר לפני הפרסום ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר לפנ

, ת בתי הסוהר (נכים ונספים) רו ק שי ה לפי סעיף 4 לחו ש ק  (1) מי שהגיש ב
; ה ת ח ד  התש״ך—1960, והיא נ

לים, אחרי שעברה ה לקצין התגמו ש ק  (2) מי שהגיש בקשה כאמור, או ב
ק האמור. ו לפי סעיף 8 לחו ת החלה לגבי ו ישנ ת ההתי פ ו ק  ת

 סוהר שנעדר

 ביטול

 הוראת מעבר

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ן ו ב ק נ ח צ  י
ה נ  נשיא המדי

 4 סייח התש״ך, עמי 37.

 חוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 17), התשמ״א-1981 *

ת ה א נ ש י ״ואינו מ ן והבניה, התשכ׳׳ה—1965 1, אחר ו נ  ״יקוו סעיף 145 1, בסעיף 145(א)(2) לחוק התכ
ה כדין״. ר ג ס נ ת ש ס פ ר ל שטח מ ת ש פ ס ו  שטחה של הדירה״ יבוא ״למעט ת

ג ר ו ף ב ס ו  י
ים  שר הפנ

ן י ג ם ב ח נ  מ
ה ל ש מ מ  ראש ה

ן ו ב ק נ ח צ  י
ה נ  נשיא המדי

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״א (30 במרס 1981); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1526,
 התשמ״א, עמי 294.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307; התשמ״א, עמי 111.
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