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1 9 8 2 - ב ״ מ ש ת ן (תיקון מס׳ 12), ה ת מקרקעי  חזק מס שג

ן סעיף 47 1. בסעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—-1963 1 (להלן — !החוק העיקרי) — קו  תי

 (1) הגדרת ״פחת מתואם״ — בטילה:

בוא:  (2) אחרי הגדרת ״פחת״ י

 ״ ״ערך הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה״ — סכום השווה להוצאות
 המותרות בניכוי לפי סעיף 39 ששולמו לאחר יום המכירה, בתוספת ריבית
, אם שולמו עליהן, בשל התקופה שמיום המכירה ועד יום  והפרשי הצמדה,
 תשלום ההוצאה, כשהוא מוכפל במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום

 תשלום ההוצאה; ״

 (3) בהגדרת ״יתרת שווי רכישה״, אחרי ״סעיף 39״ יבוא ״שהוצאו עד יום
; רה״  המכירה בתוספת ערך הוצאות ששולמו' לאחר יום המכי

 (4) במקום ״הגדרת שווי רכישה מתואם״ יבוא,:

 ״ ״יתרת שווי רכישה מתואמת״ — יתרת שווי הרכישה, למעט הסכומים
 המותרים בניכוי לפי סעיף 39 שהוצאו עד יומ המכירה, ולמעט ערך
 ההוצאות ששולמו לאחר יום המכירה, כפול במדד ,ביום המכירה ומחולק

 במדד במם הרכישה ובהוספת. כל אילה:

:  (1) המסים המותרים בניכוי לפי טעיף 39 (8) כשהם מתואמים כך

 (א) מחצית המסים ששולמו מיום הרכישה ועד יום 31 במרט
 1972, כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום הרכישה;

י  (ב) , המסים ששולמו מיום 1 באפריל 1972 ועד היום שלפנ
 שלוש׳ שנים שקדמו ליום המכירה, (להלן — היום הקובע) בפול

צע;  במדדי ביום המכירה ומחולק במדד הממו

ן זה, ״מדד ממוצע״ — סיכום המדדים של החודש שבו  לעני
 חל היום הקובע בכל אחת מהשנים החל מ.־1 באפריל 1972 ועד
 היום הקובע, מחולק במספר השנים שהובאו בחשבון לעגת

 הסיכום האמור;

 (ג) המסים ששולמו בשלוש השנים שקדמו ליום המכירה כפול
ם;  במדד ביום הנ?כירוח: ומחולק במדד ביום התשלו

 (2) הוצאות אחרות המותרות בניכוי לפי סעיף 39 שהוצאו לפני יום
 המכירה, כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום ההוצאה או גמר
; ולענין זה יראו כגמר השבחה בבנין חדש על ן י  ההשבחה, לפי הענ
 קרקע פנויה, את היום שבו תמו שני שלישים מהתקופה המתחילה

 בתחילת הבניה ומסתיימת ביום גמר הבניה!

 (3) ערך ההוצאות ששולמו לאחר יום המכירה; ״

ק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1548, גוסט 1982) ; הצעת ההו ת ביום כ״ג באב התשמ״ב (12 באו ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״א, עמי 442.

 1 ס״ה התשכ״ג, עמ׳ 156; ״תשמ״א, עמי 48, 160 ו־204.
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 (5) בהגדרת ״עודף אינפלציוני״, במקום ״עודף״ יבוא: ״סכום״ ואחרי ״עולה״
; תרת״ י  יבוא ״

 (6) בהגדרת ״שבח ריאלי״, במקום ״העודף״ יבוא ״הסכום״.

ן סעיף 94 קו ם תי ם א ג א ״ ו ב ״ י ם י ! ק ם ח א — ו א  2. בסעיף 94 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום ״
 חלים״ והמלים ״עד המועד שנקבע בסעיף 76 להגשת ההודעה״ — יימחקו.

ת פ ל ח  ה
 סעיף 103א

א: בו  במקום סעיף 103 א לחוק העיקרי י

 103 א. סכומים שיש להחזירם לפי סעיפים 102 או 103 וכן ריבית
 וקנסות ששולמו בשלהם, יוחזרו בתוספת ריבית בשיעורים החלים מכוח
 חוק זה על פיגור בתשלום מס בתקופה שמיום והתשלום ועד יום ההחזר.״

ל  ״ריבית ע
ד  החז

ן י  הוראה לענ
ת ח  נכסים בני פ

י  שנרכשו לפנ
1973 

י־פחת שנרכשה לפני 1 באפריל 1973, יחושב השבח,  4. במכירת זכות במקרקעין בנ

 למעט מרכיב: ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 39(8) לחוק העיקרי, בהתאם להוראות
 החזק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה, ובלבד שסכום הניכוי בשל פחת שהותר למוכר בניכוי
, יוכפל  על פי סעיף 4 (2) לחוק מס הכנסה (׳מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב•—1982 2
 בשיעור עליית: המדד כהגדרתו בחוק האמור מתום שנת המס שבה הותר הניכוי ועד יום
 המכירה או עד תום תקופת תחולתו של החוק האמור, לפי המוקדם, וייווסף לשווי המכירה;
 לגבי ההוצאות המותרות בניכוי על פי סעיף 39(8), יחולו הוראות פסקה (1) להגדרת

 יתרת שווי רכישה מתואמת כנוסחה בחוק זה.

 5. חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.

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

 2 ס״ה התשמ״ב, עמ׳ 254.
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* 1 9 8 2 - ב ״ מ ש ח  חוק התגמולים לנפגעי פעולות »י3ה (תיקון מסי 7), ה

 1. במקום הגדרת ״תגמול״ שבסעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
א: בו  התש״ל—1970 1 (להלן — החוק העיקרי), י

 ״״תגמול״ — לרבות כל טובת הנאה הניתנת לאדם שחל עליו חוק הנכים או חוק משפחות
 חיילים, לפי הענין.״

א: בו  2. במקום סעיף 4 לחוק העיקרי י

ל לנכה. 4. נקבעה לנפגע דרגת נכוה כאמור בסעיף 5, יהיה זכאי לתגמול  ״תגמו

 והוראות סעיפים 5, 6, 7,7א, 7ג, 8, 17, 18 (ד) ו־(ה), 20א, 35,35,22ב,
 35ג, 39א, 40, 42 ו־44 לחוק הנכים יחולו עליו, בשינויים המחריבים.״

 3. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא: ״בתיאומים ובשינויים שקבע שר העבודה
 והרווחה בתקנות״.

 4. סעיף 6 לחוק העיקרי — בסל.

א: בו  5. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי י

י 7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים נ ל מ  ״תגמו

ה לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 9, 10, 10א, 11, 12, 12א, 13, ח פ ש  מ

 13א, 13 ב, 13 ג, 14, 14א, 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג,
 29ד, 30 ו־32 לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.״

ן סעיף 1  תיקו

 החלפת סעיף 4

ן סעיף 5  תיקו

 ביטול סעיף 6

ת סעיף 7 פ ל ח  ה

: א בו  במקום סעיף 7א לחוק העיקרי י

 7א. על אף האמור בסעיף 7, אם היה הנפגע מתחת לגיל 14 כשנפטר,
עד שבו היה  יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול לפי חוק זה רק מהמו
 הנפטר מגיע לגיל 14 אילו נשאר בחיים, לפי תנאי הזכאות שיהיו בתוקף

; עד למועד האמור יהיו זכאים לאלה בלבד: עד  באותו מו

 (1) השתתפות בהוצאות אבל, אזכרה והנצחה, לפי הכללים החלים
 על בני משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם;

 (2) השתתפת בהוצאות לטיפול רפואי ונפשי שבן המשפחה נזקק
 לו כתוצאה ישירה ממותו של הנפגע, לפי הכללים החלים על בני

 משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם;

 (3) השתתפות במימון הוצאות לצרכים מיוחדים של בן משפחה
 כתוצאה ישירה ממותו של הנפגע, לפי כללים, מבחנים ולתקופות

 שיקבע שר העבודה והרווחה. בתקנות.״

 החלפת סעיף 7א 6.

ת ח ת  ״נפטר מ
 לגיל 14

ת ביום ל׳ באב התשמ״ב (19 באוגוסט 1982) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1541, ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״א, עמ׳ 391.

 1 ס״ה התש״ל, עמי 126; התש״ם, עמ׳ 194.
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ל סעיף 7ג טו  7. סעיף 7ג לחוק העיקרי — נטל. בי

ן 0עיף 9  8. בסעיף 9 לחוק העיקרי _ תיקו

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״סמכות שר העבודה והרווחה״;

;  (2) בפסקה (1), במקום ״7״ יבוא ״7א״

בוא:  (3) פסקה(2) תסומן(3), ולפניה י

 ״(2) לקבוע בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי סעיפים
 שנוספו לחוק הנכים או לחוק משפחות חיילים לאחר תחילתו של חוק
 התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס׳ 7), התשמ״ב—1982, יחולו,

 בשינויים המחוייבים, על נפגעים או בגי משפחותיהם.״

ספת סעיף 13א א: הו בו  9. אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי י

יעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע  ׳״קביעת מועדים 13 א. שר המשפטים, בהתי

 בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לענין סעיף 13.״

ת סעיף 16 פ ל ח א: ה בו  10. במקום סעיף 16 לחוק העיקרי י

 16. (א) הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולגימלה לפי חוק
 הביטוח, ישולם לו תגמול לפי חוק זה, ואולם תוך ששה חדשים מהיום שבו
 נמסרה לו ההודעה על החלטת הרשות, ואם הוא נכה לפי חוק זה — גם
 תוך שלושה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על קביעת דרגת נכות

 לצמיתות, הברירה בידו לבחור בגימלה לפי חוק הביטוח.

 (ב) בחר הזכאי תוך תקופה כאמור בגימלה לפי חוק הביטוח —

 (1) תשולם לו הגימלה בניכוי הםכומים ששולמו לו כתגמול
ימלה; עה לו הג י  לפי חוק זה בתקופה שבעדה מג

 (2) יהיה חלק הגימלה העודף על התגמול לפי חוק זה על
 חשבון המוסד, ושאר הגימלה יהיה על חשבון אוצר המדינה.״

ל לפי חוק  ״תגמו
 זה או גימלה

י חוק הביטוח  לפ
 עקב מאורע

 אחד

א: בו  11. אהרי סעיף 16 לחוק העיקרי י

 16א. (א) יתום משני הוריו, שמתקיימים לגביו, עקב היותו יתום,
 התנאים המזכים! בתגמול לפי חוק זה ובגימלה לפי חוק הביטוח, זכאי
 לתגמול או לגימלה מכוח אחד ההורים ומכוח אחד החוקים בלבד, לפי

 בחירתו.

 (ב) (1) הבחירה תיעשה תוך ששה חדשים מהיום שבו גמסרה
 ליתום ההודעה על זכאותו לגימלה או לתגמול השני, ועד שלא
י ה; ואולם אם לפנ  בחר כאמור ישולם לו תגמול לפי חוק ז
 קרות המאורע המזכה בתגמול לפי חוק זה שולמה לו גימלה
 מכוח חוק הביטוח, יימשך תשלום הגימלה מכוח חוק הביטוח

 עד לבחירה;

ל לפי חוק  ״תגמו
ה לפי ל מ י ג ו  זה א

 חוק הביטוח
ם תו  לי

ל התשמ״ב, 27.8.1982 269 ו  ספר החוקים 1062, ח׳ באל



 !(2) לא הודיע היתום על בחירתו תוך התקופה האמורה
 בפסקה (1), יראו כאילו בחר בתגמול או בגימלה ששולמו

 לו באותה תקופה.

 (ג) (1)׳ בהר היתום בגימלה לפי חוק הביטוח — יחולו הוראות
 סעיף 16 (ב);

ל לפי חוק זה, ישולם התגמול בניכוי  (2) בחר היתום בתגמו
 הסכומים ששולמו לו כגימלה לפי חוק הביטוח בתקופה שבעדה
נה יחזיר למוסד את הסכומים ע לו התגמול, ואוצר המדי י  מג

וכו כאמור.  שנ

 (ד) יתום שהוא קטין, יראו בכל מקום בסעיף זה שבו מדובר
 ביתום כאילו מדובר באפוטרופוס שלו.״

 12. בסעיף 17 לחוק העיקרי —

; ימחקו , המלים ״לפי חוק זה מכוח כמה עילות, או״ — י א) )  (1) בסעיף קטן

 (2) בסעיף קטן (ב), אחרי ״ולפיצויים לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]״ יבוא
 ״או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה—975!״ 2,

א: בו  13. במקום סעיף 17א לחוק העיקרי י

ל לבז 17א. (א) (1) בן משפחה, שאילולא האמור בסעיף 17 היה זכאי ו מ ג ״  ״

 לתגמול לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה, יהיה זכאי
ת ׳חיילים בלבד, ויראו נפגע שנפטר.  לתגמול לפי חוק משפחו

עת איבה כאילו היה חייל שנספה במערכה; י  כתוצאה מפג
 (2) בסעיף קטן זה, ״בן משפחה״ — מי שהוכר כאלמן,
ת חיילים והן לפי  כהורה שכול או כיתום, הן לפי חוק משפחו

 חוק זה.

ה שהוא הורה שכול לפי חוק משפתות חיילים ח פ ש מ ך  (ב) (1) ב
 או לפי חוק זה והוכר כאלמן לפי החוק האחר, וכן בן משפחה
 שהוא אלמן לפי אחד החוקים האמורים והוכר כהורה שכול
 לפי החוק האחר, זכאי לתגמול לפי אחד החוקים, לפי בחירתו,

 ולמחצית התגמול המשתלם לבודד לפי החוק האחר;
 (2) ׳סכום התגמול המגיע לבן משפחה לפי אחד החוקים
 האמורים בפסקה (1) לא ייחשב כהכנסה לענין קביעת סכום
 התגמול המגיע לו לפי החוק האחר, ואולם בן משפחה כאמור

 לא יהיה זכאי לתוספת תגמול בנצרך.״

 משפחה לפי חוק
ת חיילים ו ח פ ש  מ

 ולפי חוק זה

ן סעיף 17  תיקו

ת סעיף 17* פ ל ח  ה

א: בו  אחרי סעיף 17א לחוק העיקרי י

 17 ב. נכה שאילולא האמור בסעיף 17 היה זכאי לתגמולים כנכה לפי
 חוק הנכים ולפי חוק זה, יהיה זכאי, כל עוד הוא נכה הזכאי לתגמול לפי
 חוק הנכים, לתגמול מכוח חוק הנכים בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו

עקב שירותו.  היתה חבלה שאירעה בתקופת שירותו הצבאי ו

.14 
כה ל לנ  ״תגמו

 לפי חוק הנכים
 ולפי חוק זה

ספת סעיפים  הו
 17ב—7׳1ה

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 234.
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 17ג. (א) מי שאילולא האמור בסעיף 17 היה זכאי לתגמול לפי חוק
 הנכים ולתגמול כבן משפחה לפי חוק זה, וכן מי שהיה זכאי לתגמול כבן
 משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולתגמול כנכה לפי חוק זה, ישולם לו,
 בנוסף לתגמול לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות חיילים, לפי הענין,
 התגמול לפי חוק זה, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנגדך או כמחוסר

 פרנסה לפי אחד החוקים האמורים.

-(ב) סכום התגמול המגיע לזכאי לפי אחד החוקים האמורים בסעיף
 קטן (א) לא ייחשב כהכנסה לעגין קביעת סכום התגמול המגיע לו לפי

 החוק האחר.

 17ד. (א) מי שקיבל טובת הנאה לפי חוק זה ונעשה זכאי לתגמול לפי
 סעיפים 17א(א) או 17ב, לא יהיה זכאי פעם נוספת לאותה טובת הנאה.

 ׳(ב) מי שקיבל טובת הנאה לפי חוק זה או לפי חוק אחר ונעשה
 זכאי לתגמול לפי סעיפים 17א(ב) או 17ג, לא יהיה זכאי פעם נוספת

 לאותה טובת הנאה.

 17ה. <(א) הזכאי לתגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות, הברירה
 בידו לבחור בתגמול מכוח אחת מהן, זולת אם נקבע אחרת באחד הסעי

 פים המנויים בסעיפים 4 או 7.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) —
 (1) מי שהוכר כהורה שכול וכאלמן — זכאי לתגמול מכוח
 אחת העילות, לפי בחירתו, ולמחצית התגמול המשתלם
 לבודד מכוח העילה האחרת, והוראות סעיף 17א(ב)(2) יחולו,

 בשינויים המחריבים ־,
 (2) מי שהוכר כנכה וכבן משפחה — ישולמו לו תגמולים
 מכוח שתי העילות, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או
 כמחוסר פרנסה, והוראות סעיף 17ג(!ב) יחולו, בשינויים

 המחריבים;
 (3) מי שהוכר כהורה שכול, כאלמן וכנכה — ישולמו לו
 תגמולים כאמור בפסקה •(1) ובנוסף לכך תגמול כנכה, ובלבד
 שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה, והוראות סעיף

 17ג(ב) יחולו, בשינויים המחריבים;
 (4) נכה מפגיעת איבה שנפגע בפגיעת איבה נוספת, תיקבע
 דרגת נכותו מחדש, ויראו את הפגימות מכל פגיעת האיבה

 כאילו מקורן בפגיעת איבה אחת.״

 תגמולים לנכד.
 ובן משפחה לפי

 מספר חוקים

 תגמולים לפי חוק
 זה מכוח מספר

 עילות

 תיקו! סעיף 19

 החלשת סעיף 20

 15. בסעיף 19(א) לחוק העיקרי, המלים ״הזכאי לפי חוק זה לא יהיה זכאי לתגמול
 לפי חוק הגימלאות לנפגעי ספר, ה!תשי״ז—1956 (להלן — חוק נפגעי ספר)״ — יימחקו.

 במקום סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:

 20. מי שהוכר כבן משפחה או כנכה לפי חוק זה ומתקיימים בו התנאים
 האמורים בסעיף 17א(ב) או בסעיף 17ג, ישולם לו התגמול שהוא זכאי
 לו לפי חוק זה על ־ידי הרשות המוסמכת לשלם תגמולים לפי חוק הנכים

.16 
 ״תשלוט שלא על

 ידי המוסד
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; שולם התגמול על־ידי המוסד, ן י  או לפי חוק משפחות חיילים, לפי הענ
 יראוהו כמקדמה על חשבון התגמול שהוא זכאי לו.״

 ״סמל ותעודה
 לנכים

א 17. אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא: 2 יז׳ ° ע ת ס ש ס י ז  י

 20א. (א) נפגע הזכאי לתגמול כנכה לפי חוק זה, יעניק לו המוסד סמל
 ותעודה המעידים על נכותו•

 (ב) צורת הסמל והתעודה, דרכי הענקתם והוראות בדבר ייצורו
 של הסמל, המסחר בו וכל שימוש אחר בו או בדמותו לצרכי מסחר או

 פרסומה, ייקבעו בתקנות.״

 18. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ד. תש כ״ ה—1968 י•

; ה ל ט  (1) בסעיף 145 (ג), פסקה, (4) — ב

ה (ד) — בטלה.  (2) בסעיף 168 (א)(3), פסקת משנ

 תיקון חוק
 הביטוח הלאומי

—  בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה 4

 (1) בפסקה (5)(א)(א), פסקת משנה (5) — בטלה;

 (2) בפסקה (6), המלים ״פגיעת ספר״ — כמשמעותו בחוק הגימלאות לנפגעי
 ספר, התשי״ז—1956״ — יימחקו.

 תיקון פקודת 19.
 מם הכנסה

— י ״ ש ת  20. אחרי סעיף 20 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכת (תגמולים ושיקום), ה
א: בו  51950, י

 20א. (א< הוכר בן משפחה של נספה כבן משפחה של אדט שנפטר
יעת האיבה כאילו היה חייל עת איבה, יראו את האדם שנפטר מפג י  מפג
 שנספה במערכה; בסעיף קטן זה, ״פגיעת איבה״ — כמשמעותה בחוק
 התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל—1970 (להלן — חוק נפגעי

 איבה).

 (ב) בן משפחה של נספה, שהאמור בסעיף 17 א(ב) לחוק נפגעי
ת התגמול ו:ובחר בתגמול לפי אותו חוק, תשולם לו מחצי  איבה חל עלי
 המשתלם לבודד לפי חוק זה, והתגמול לפי חוק נפגעי איבה לא ייחשב

 כהכנסה לענין חוק זה.״

לים לבן  ״תגמו
י חוק  משפחה לפ

לפי חוק  זה ו
פגעי איבד,  נ

ן חוק קו  תי
ת חיילים  משפחו

 21. אחרי סעיף 10 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959 [נוסח משולב] י<,
 יבוא:

״ 10א. (א) נפגע אדם בפגיעת איבה והוא הוכר, לפני הפגיעה או לאחריה, נ  ״תגמולים ל
 לפי חוק זה , , ,

עת האיבה י ק כנכד. הזכאי לתגמולים לפי חוק זה, יראו את הפגימות מפג ו , ח פ י  ו

 נפגעי איבי׳ כאילו הן תוצאה של חבלה שאירעה בתקופת השירות הצבאי ועקב השי־

ן חוק קו  תי
 הנכים

 3 ס״ח חתשכ׳״ח, עמי 108.
ני מדיבת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.  4 די

 5 ס״ח התש״י, עמ׳ 162.
 6 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276.
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עת איבד;״ — י ; בסעיף קטן זה, ״פג ש ד ח  רות, ודרגת נכותו תיקבע מ
 כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל—1970.

 (ב) מי שאילולא הוראות סעיף קטן (א) היתד. פוקעת זכותו לקבל
ו מהיום שבו  תגמולים לפי חוק זה, יחדלו ההוראות האמורות לחול לגבי

 היתד, זכותו פוקעת כאמור.״

י חוק ו ט י , ב ל ט  22. חוק הגימלאות לנפגעי ספר, התשי״ז—1956 7 (להלן — חוק נפגעי ס©־) ב
פגעי ת לנ ימלאו  חג

ר פ  ס

ר ב ע ׳ הוראות מ ה ק ז ו ל ח  23. (א) נפגע ספר שקיבל קיצבה לפי חוק נפגעי ספר עד לתחילתו ש
 יהיה זכאי; החל מתחילתו של חוק זה, לתגמול לפי החוק העיקרי.

 (ב) נפגע ספר שקיבל מענק לפי חוק נפגעי ספר, יהיה זכאי לתגמול כנכה לפי
 החוק העיקרי, אם לאחר תחילתו של חוק זה חלה החמרה במצבו הרפואי או הסתיימה

 התקופה שלגביה נעשה היוון קיצבה לפי חוק נפגעי ספר.

 (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יחולו בתנאי שלאחר תחילתו של חוק
ה נקבעת לנפגע ספר כאמור דרגת נכות המזכה אותו בתגמול בהתאם לחוק העיקרי.  ז

 24. תחילתו של חוק זה ביום י״ג באלול התשמ״ב (1 בספטמבר 1982). תחילה

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש ׳הממשלה

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

, ועמי 22.  7 ס״ח התשי״ז

* 1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  חוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 11) (תיקון מס׳ 2), ה

ן סעיף 8  1. בסעיף 8(ז) לחוק לימוד חובה (תיקון מם׳ 11), התשל״ה—11978 — תיקו

עד י״ג בתשרי התשמ״ג (30 בספטמבר 1982)״ יבוא  (1) בפסקה (1), במקום ״
 ״עד ד׳ בתשרי התשמ״ה (30 בספטמבר 1984)״ ;

רסמו בה״ח 1595, ק ודברי הסבר פו גוסט 1982); הצעת החו ת ביום ל׳ באב התשמ״ב (19 באו ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״ב, עמ׳ 261.

 1 ם״ח התשל״ח, עמ׳ 128; התש״ם, עמי 162.
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ג (31 במרס 1983)״ יבוא ״עד  (2) בפסקה (2), במקום ״עד י״ז בניסן התשמ״
 ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985)״.

ר מ ן ה ו ל ו ב ן ז י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר החינוך והתרבות

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

, נפלציה)(הוראת שעה) (ניכוי מיוחד בשל אי  חוק הכיסוח הלאומי

* 1982 - ב ״ מ ש ת  ה

 ניכוי מיומי 1. עובד עצמאי שבחישוב הכנסתו החייבת מעסק או ממשלח יד בשנת המם 1980
י י""*' הותר לו — לפי חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני ב י  ע

ת נ 1 — ניכוי של עד 10% מהכנסתו החייבת, יותר לו, לגבי ש  חוק), התשמ״א—1981
ת לענין תשלום דמי ביטוח  הכספים 1981, ניכוי באותו שיעור בחישוב הכנסתו השנתי

 לפי סעיף 164 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—968! 2.

ן ז ו ן א ר ה ן א י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

ו בזז״ח 1591, מ ס ר ו י הסבר פ בר ו גוסט 1982) ; הצעת החול! ו ת ביום ל׳ באב התשמ״ב (9¡ באו ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״ב, •עימ׳ 237.

 1 פ״ח התשמ״יא, עמ׳ 288.
 2 ס״ה התשכ״ח, עמ׳ 108.
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