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* 1 9 8 4 - ן מש׳ 19), התשמ׳ ד דקו ו ) ו ק בת׳ המש3?  חו

י סעיו• 4 1. בסעיף 4 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 1 (להלן -— החוק העיקרי) סעיף קטן '?ו  ת

 (ג) — בטל.

א 2. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: 5 *י1 ת ס פ ס י י  ד

ם 5א. (א) נתפנה מקומו של נשיא בית המשפט העליון וכל עוד הנשיא ו ? א מ ל מ מ " 
 של נשיא גיר! , , ,

ז החדש לא התחיל לכהן, או נעדר הנשיא מן הארץ או שנבצר ממנו ו , ל ע ט ה פ ש מ  ה

 זמנית למלא תפקידו, ימלא המשנה לנשיא את התפקידים המוטלים על
 הנשיא וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק.

 (ב) נבצר מנשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא למלא
 תפקידיהם, י בהן כממלא מקום הנשיא הותיק שכשופטי בית המשפט

 העליון, ומבין בעלי ותק שווה — הקשיש שבהם.
 (ג) נשיא בית המשפט העליון רשאי לאצול מסמכויותיו למשנה

 לנשיא.״

; א ו ג י • . • ו ק י 1 3. גמקומ סעיף 16 לחוק הע  החלפת ימיר 6

- 16. (א) השופט או השופטים אשר ידונו בענין פלוני ייקבעו בידי נשיא י ב ת ו מ

ת  יע  ״קב
 ומועדים ,

 בית המשפט המחוזי או סגנו, ובאין קביעה כאמור — לפי סדר שיקבע
 מזמן לזמן נשיא׳ בית המשפט.

 (ב) המועד אשר בו יתחיל בית המשפט המחוזי לדון בענין פלוני
 ייקבע בידי השופט »ו השופטים אשר ידונו בו, בהתאם לכללים שקבע
 נשיא בית המשפט, ואם טרם נקבע המותב שידון בו — בידי נשיא בית

 המשפט או סגנו.״

 תיקיז»«יף 20 4. בסעיף 20 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״סמכות אחרת שנתייחדה לנשיא בית משפט

 מחוזי רשאי הוא לאצול, כולה או מקצתה, לסגן נשיא״.

 תיקון סעיף 23 5. בסעיף 23 להול! העיקרי ״_

 (1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
 ״(ב) בכל אזור שיפוט יהיה נשיא אחד של בית משפט שלום, ויכול שיהיו
 בו סגן נשיא אחד או יותר; ואולם יכול נשיא אחד לכהן כנשיא באזורי

 שיפוט אחדים.״;

 (2) סעיף קטן(ג) — בטל.

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בפיו? התשמ״ד (13 ביוני׳ 1984)¡ הצעת החוק וז־ברי הסבר פורסמו בה״ח 1681, התשמ״ד,
 עמי 238.

 1 ס״ח התשי״ז, עמי 148; התשכ״ג, עמ׳ 24; התשב״ד, !עמי 66; התשכ״ז, עמ׳ 132¡ התשל״יא, עמי 120; התשל״ג,
 עמי 237; התשל״ד,, !ענן׳ 106; התשל״ז, !עמי 320; התשל״ח, עמי 11, עמי 93 ועמי 94; התשל״ט, עמ׳ 138;
 התש״מ, עגן׳ 125; התשמ״א, «מ׳ 84 ועמי 273; התשמ״ב, עמ׳ 192; התשמי״ג, עמ׳ 130 ועמי 149; התשמ״ד,
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 ״קביעת מועדים
 ומותכים

: החלפת סעיף 26 א ו ב  6. במקום סעיף 26 לחוק העיקרי י

 26. (א) השופט אשר ידון בענין פלוני ייקבע בידי נשיא בית משפט
 השלום או סגנו, ובאין קביעה כאמור — לפי סדר שקבע מזמן לזמן

 נשיא בית משפט השלום.

 (ב) המועד אשר בו יתחיל בית משפט שלום לדון בענין פלוני
 ייקבע בידי השופט או השופטים אשר ידונו בו, בהתאם לכללים שקבע
 נשיא בית המשפט, ואם טרם נקבע המותב שידון בו — בידי נשיא בית

 המשפט או סגנו.״

 7. בסעיף 26א(א) לחוק העיקרי, במקום ״במקום אחר באותו אזור שיפוט״ יבוא ״אחר תיקו! סעיף 26א
 הימצא באזור שיפוט בו הוא מכהן כנשיא״.

 החלפת סעיף 27

 תיקון סעיף 28

 תיקון סעיף 29א

 תיקון סעיף 29ג

 תיקון סעיף 29ה

 הוספת סעיף 7!2א

 8. במקום סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:

 ״אב בית הדיי 27. (א) בית משפט שלום הדן בשלושה ונשיא בית משפט השלום

 ביניהם — הנשיא הוא אב בית הדין; אם סגן נשיא ביניהם ואין נשיא
 בית משפט השלום ביניהם — סגן הנשיא הוא אב בית הדין, ואם שני
 סגני נשיאים ביניהם — הותיק שבהם; בהרכב אחר — הותיק שבשופטים

 הוא אב בית הדין, ובין בעלי ותק שווה — הקשיש שבהם.

 (ב) לענין סעיף זה רואים את הוותק לפי תאריך מינויו של השופט
 לבית משפט השלום.״

 9. בסעיף 28 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) מותר להעמיד אדם לדין לפני בית משפט שלום בשל עבירה לפי סעיף
 מהסעיפים המנויים בתוספת השלישית, שנסיבותיה אינן גוררות כפל העונש, אם

 החליט על כך פרקליט המחוז, ובלבד שלא יוטל מאסר של יותר מחמש שנים.״

 10. בסעיף 29א לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״סמכות אחרת שנתייחדה לנשיא בית משפט
 שלום רשאי הוא לאצול כולה או מקצתה לסגן נשיא״.

 11. בסעיף 29ג לחוק העיקרי, בסופי יבוא:

 ״(ג) כל חיקוק שבו ניתנה סמכות לבית משפט עירוני ייקרא כאילו הסמכות
 ניתנה לבית משפט לענינים מקומיים.״

 12. בסעיף 29ה לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 ״(ג) הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מסמכותו של שופט בית משפט שלום
 לדון בעבירות כאמור בסעיף 29ג ולכהן כשופט בית משפט לענינים מקומיים.

 (ד) בסעיף זה, ״שופט בקיצבה״ — לרבות שופט תעבורה שנתמנה מינוי של
 קבע ויצא לקיצבה.״

 13. אחרי סעיף 37 לחוק העיקרי יבוא:

ת 37א. (א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה ו ע  ׳תיק לי ט
 אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך 21 ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה בפסק דין , ,
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 מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טעגות בעלי הדין לעגין זה; לענין זה,
 ״טעות״ — טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית,

 הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה.

 (ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על
 כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן.

 (ג) תוקנו פסק דין או החלטה אחרת כאמור בסעיף קטן (א),
ן ערעור, את מועד מתן החלטת התיקון כמועד מתן פסק הדין י ע  יראו, ל

 או ההחלטה האחרת.

 (ד) החלטה לפי סעיף קטן (א) אינה ניתנת לערעור אלא בערעור
 על פסק הדין או ההחלטה האחרת.״

4 14. בסעיף 40 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: י1 0 ע  חיקי! מ

 ״(ד1) בית המשפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב
 אישום, או כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו, אם הדבר עלול לפגוע בחקירה

 שעל פי דין.״

4 15. במקום סעיף 41 לחוק העיקרי יבוא: ת 3"5'יי 1 8 ל ח  ה

 ״פרסומים 41. (א) לא יפרסם אדם דבר על ענין התלוי ועומד בבית משפט,
 אם יש בפרסום כדי להשפיע על מהלך המשפט או תוצאותיו. מיוחדים • . , .

 (ב) בענין פלילי יראו ענין כתלוי ועומד בבית משפט משעה
 שהוגשה לבית המשפט באותו ענין בקשה למתן צו מעצר או משעה
 שהוגש לו כתב אישום, לפי המוקדם, ועד שהחליט התובע שלא להגיש

 כתב אישום, ואם הוגש כתב אישום — עד סיום ההליכים.

 (ג) איסור הפרסום אינו הל על פרסום ידיעה בתום לב על דבר
 שנאמר או שאירע בישיבה פומבית של בית המשפט.

 (ד) העובר על הוראות סעיף זה, דינו — מאסר שנה אחת.״

 תיקה סעיף»א 16. בסעיף 42א(א) לחוק העיקרי, במקום ״קנס שלא יעלה על אלף שקלים״ יבוא
 ״מחצית קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז—1977 2 (להלן — חוק
 העונשין)״ ובמקום ״קים שלא יעלה על אלפיים שקלים״ יבוא ״קנס כאמור בסעיף 40(2)

 לחוק העונשין״.

 תיקון סעיף 44 17. בסעיף 44 לחוק העיקרי, במקום ״הסעיפים 33 עד 37״ יבוא ״סעיפים 34 עד 37״.

 תיקון התוספת 18. בתוספת השניה לחוק העיקרי, אחרי פרט 18 יבוא:
 השניה

״.  ״19. פקודת המכרות3

 2 ס״ח החשל״ז, עמ׳ 226; התשמ״ג, עמי 58 ועמי 130.
 3 הוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 338.
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 19. אחרי התוספת השניה לחוק העיקרי יבוא: הוספת תוספת

 שלישית

 ״תוספת שלישית
 (סעיף 28)

 עבירות לפי סעיפים 140, 14.1, 176, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 24.6, 253(ב),
 257(1), 253, 259(2), 274, 281, 290, 291, 303, 313, 342, 347, 351, 354(א), 359, 360,
 361, 382, 391 על 395, 406, 407, 410, 411, 441, 4.47(ב), 453, 455, 457, 464, 465,

 471 עד 478, ו־499(1) לחוק העונשין, התשל״ז—1977 ;
 עבירה לפי סעיף 29(א) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—1972 4,

 עבירה לפי סעיף 36ב(ג) לפקודת התעבורה °.״

 20. בסעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א—971! 6 _ תיקון חוק
 הנוער (שפיטה,

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״שופט נוער ראשי״ יבוא ״נשיא בתי המשפט ענישה ודרגי
 . טיפול)

 לנוער״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ג) שופט בית משפט מחוזי שהתמנה לנשיא בתי המשפט לנוער יהיה

 מוסמר לדון בענינים שבסמכותו של בית משפט שלום לנוער.״

 21. בסעיף 11 (א) לחוק ועדות חקירה, התשכ״ט—1968 י, במקום ״קנס שלא יעלה על תיקו! חוק
" י ״ י י " ת י י ע  200 לירות״ יבוא ״קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז—1977״. י

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ם ה ר צ ו י י  ח
 נשיא המדינה

 4 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 23, עמי 485.
 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 6 ס״ח התשל״א, עמ׳ 134; התשמ״ב, עמי 159 רעמי 176.
 7 ס״ח התשכ״ט, עמי 28; התשל״יט, עמי 84.

, התשמ׳יד—1984 * ׳ 10) ס ק השופטים (תיקון מ  חו

ם י פ י ע , ס ו ק ,  1. בסעיפים 2, 3 ו־4 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 1 (להלן — החוק העיקרי), ת
 במקום ״בפנקס עורכי הדין בישראל״ יבוא בכל מקום ״בפנקס חברי לשכת עורכי הדין״, 3,2 ו-4

— תיקון סעיף 8
י  ר ק י ע  2. בסעיף 8 לחוק ה

) — יימחקו; ב ) ן  (1) הסינ?ן ״(א)״ וסעיף קט
 (2) במקום ״סעיף 5״ יבוא ״סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה־״.

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״זז 1681, התשמ״ד,
 עמ׳ 236.

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149; התשכ״ט, עמי 134; התשכ״ד, עמי 140; התשכ״ט, עמ׳ 98¡ התשל״ח, עמי 22; התש״ם,
 עמי 186; התשמ״א, עמי 6 ועמי 272; התשמ״ב, עמי 196; התשמ״ד, עמי 82.

 2 סייח התשמ״ד, עמ׳ 78.
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 3 בסעיף 10 לחוק העיקרי —

 (1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:
 ״ולענין שופט שהוא רשם, שנתמנה לכהונה בפועל כשופט בבית המשפט
 שבו הוא משמש כרשם — לא יותר מארבע שנים מתוך תקופה של חמש

 שנים, ובלבד שבאה על כך הסכמת נשיא בית המשפט העליון.״;

 (2) סעיף קטן (ג) — יימחק.

 תיקון סעיף 10

 4. אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

 16א. החליטה הועדה לבחירת שופטים על סיום כהונתו של שופט לפי
 סעיף 7(4) לחוק־יםוד: השפיטה, תקבע בהחלטתה את המועד לסיום

 הכהונה, וכן, לפי שיקול דעתה, את שיעור הגימלה שיקבל״.

 ״סיום כהונה
 על־פי החלטה

 הוספת
 סעיף 16א

 בסעיף 17 (ב)(3) לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 ״ורשאית הועדה להתנות הסכמתה בקביעת שיעור של גימלה הנמוך מן המתחייב
 על פי דין.״

 תיקון סעיף 17 5.

 בסעיף 17א לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 ״בסעיף זה ובסעיף 18, ״שופט שיצא לקיצבזד׳ — לרבות שופט תעבורה שנתמנה
 מינוי של קבע ויצא לקיצבה.״

 תיקון סעיף 17א

.7 

.8 

 ״סמכות שופט
 לסיים דיון

, בסעיף 7, הסיפה המתחילה במלים  10. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 3
 ״אך שופט שנתמנה לכהונה בפועל״ — תימחק.

 ביטול סעיף 17:

 הוספת סעיף 18

 סעיף 17ב לחוק העיקרי — בטל.

 אחרי סעיף 17 א לחוק העיקרי יבוא:

 18. (א) שופט שהחל בדיון ויצא לקיצבה או פרש, יהיה מוסמך לסיים
 את הדיון תוך שלושה חדשים מיום היציאה לקיצבה או הפרישה.

 (ב) שופט שהחל בדיון ותקופת מינויו לכהונה נסתיימה מהמת
 מינוי לערכאה אחרת, או משום שנסתיימה תקופת כהונה בפועל, יהיה

 מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו.״

 הוספת סעיף 9. אחרי סעיף 26 לחוק העיקרי יבוא:

ד 26א. שופט שהוא בעל דין בהליך אזרחי, יקבע נשיא בית המשפט א צ ו ה ט ש פ ו ש  ״
 העליון את בית המשפט אשר ידון בהליך.״ בהליך אזרחי , ,

 תיקון חוק בית
 הדין לעבודה

ם י ס ה נ ש ר מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 3 סייח התשכ״ט, עמי 70; התשל״ט, עמי 84¡ התשמ״ד, עמי 83.
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 חוק לתיקון פקודת הרשמים (מס׳ 3), התשמ״ד-1984 *

ן _ החלפת סעיף 3 ^ ל  1. במקום סעיף 3 לפקודת הרשמים !נוסח חדש], התשל״א—971! ! (

 הפקודה) יבוא:

 ״פסק דיז 3. בתובענה שנתבע איננו מתגונן בה, לרבות תובענה בסדר דין מקוצר
 באין הגנה , .

 שבה לא ניתנה רשות להתגונן, רשאי הרשם —
 (1) לדרוש ראיה בכתב

 (2) ליתן פסק דין על פי צד אחר נגד אותו נתבע;
 (3) לבטל פסק דין שנתן לפי פסקה (2).׳׳

 2. בסעיף 4 לפקודה, המלים ״ובלבד שהוסכם מי מבעלי הדין ישא באיתן הוצאות״ _ תיקון סעיף 4

 יימחקו.

. החלפת מעיף 5 א ו ב  3. במקום סעיף 5 לפקודה י

 ״מחיקת הייד 5. הרשם רשאי, על פי בקשה או מיזמתו, להורות, בהתאם לתקנות

 סדר הדין, שתובענה או ערעור יימחקו מחמת הוסר מעש.״

 4. בסעיף 8 לפקודה __ תיקון סעיף 8

 (1) , האמור בסעיף יסומן (א) ובו במקום ״הרשם״ יבוא ״רשם של בית משפט
; ״  המוסמך לפי חוק הירושה, התשכ״ה—1965 ב

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 ״(ב) הרשם רשאי לבקשתו של מנהל עזבון או של צד מעונין, לתת הוראות

 בעיינים הנוגעים לעזבון, ניהולו ונכסיו, ובלבד שאין בהם התנגדות.״

 5. אחרי סעיף 8 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 8א

י 8א. רשם של בית משפט שיש לו סמכות כאמור בסעיף 78 לחוק נ י נ ע  ״
 אפוטרופסות ,

, רשאי לאשר פעו  הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב—1962 5
 לות לפי סעיפים 20 ו־47 לחוק האמור ובלבד שאין להן התנגדות.״

ם י ס ה נ ש ר מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1681, התשמ״ד.
 עמ׳ 245.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 19, עמי 436; ס״ח התשל״ה, עמ׳ 16; התשל״יו, עמי 203.
 2 ם״ח התשכ׳״ד,, עמ׳ 63.
 3 סייח התשכ״ב, עמי 120.
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, התשנן״!•---984ו * ( ן מס׳ 9ו קו ן(הי ק העונשי  חו

' 1. בסעיף 13 לחוק העונשין, התשל״ז—1977 י, במקום ״שלוש עשרה״ יבוא ״שתים 3 י ף י ע ז מ י ק י  ת

 עשרה״.

י 2. האמור בסעיף 12 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א—971! 2 ״ י ״ י ק ו ן ח ו ק י  ת

י  (שפיטה, ענישה י
) יסומן (א), ואחריו יבוא: ל י פ י  ודרכי מ

 ״(ג) אין להעמיד לדין קטין שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, אלא לאחר
 התייעצות עם קצין מבחן.״.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בםיון התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה 1627, התשמ״ג,
 עמי 174.

 1 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשמ״ב, עמי 172, עמי 196 ועמי 197; התשמ״ג, עמי 58 ועמי 130.
 2 ס״ח התשל׳״א עמי 134.

984ו * ד- ׳  חוק לביטול המגילה, התשמ׳

 1. המגילה — בטלה.

 2. (א) אין בחוק זה כדי לגרוע מהוראת חוק המקיימת, לעגין מיוחד, תקפה של
 הוראה מהוראות המגילה.

 (ב) חוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מתקפו של דין שלפיו דן בית דין שרעי.

 ביטול המגילה

 שמירת דינים

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום י״ג בסייז התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ׳1681, חתשמ״ד,
 עמי 246.
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 חוק זכויות מבצעים, התשמ״ד-1984 *

 פרק א׳: פרשנו ת
 1. בחוק זה — הגדרות

 ״מבצע״ — אדם המבצע במשחק, בשירה, ,בנגינה, במחול או בדרך אחרת, יצירה ספרותית,
 אמנותית, דרמטית או מוסיקלית;

 ״ביצוע״ — ביצוע של יצירה ספרותית, אמגותית, דרמטית או מוסיקלית, על ידי מבצע;
 ״טביעה״ — שימור של ביצוע באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק

 את הביצוע;
 ״שידורי׳ — העברה או הפצה, בין קוית, ,בין אלחוטית ובין בכל דרך אחרת, של צלילים

 או מראות, או שילוב של צלילים ומראות, לציבור;
 ״שידור־משנה״ — שידור שבו אדם משדר שידור של אדם אחר, והנעשה בו־זמנית עם

 השידור של האחר;
 ״שעתוק״ — הכנת העתק של טביעה או של חלק ניכר ממנה.

: זכויות מבצעים  פרק ב׳

 2. למבצע תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו: זכויות המבצע
 (1) טביעה;

 (2) שעתוק, אלא אם כן נתקיימו שני אלה:

 (א) הטביעה נעשתה בהסכמת המבצע;
 (ב) השעתוק נעשה לשם אותה מטרה שלמענה ניתנה הסכמת המבצע;

 (3) שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:
 (א) הביצוע משודר על ידי רשות השידור, הטלוויזיה הלימודית או גלי
 צה״ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע,

 וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;
 (ב) השידור הוא שידור־משנה שהמשדר המקורי הסכים לו;

 (4) מכירה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה — לצרכי מסחר, של טביעה או של
 שעתוק שלה, כשהטביעה או השעתוק נעשו ללא הסכמת המבצע.

 3. הסכמה לעיין סעיף 2 תינתן: נותן׳ הסכמי׳
 (1) כשהמבצע הוא סולן או יחיד שאיננו חלק מקבוצה — בידי המבצע או נציג

 שהוא הרשה בכתב;
 (2) כשהמבצע הוא קבוצה — בידי נציג שחברי הקבוצה הרשו בכתב, ובאין

 נציג כזה — בידי רוב חברי הקבוצה.

 4. הוראות סעיף 2 לא יחולו אם המעשים האמורים ,בו הם בגדר הפצה או שימוש פטורים מהסכמה

 הוגן, לשם לימוד עצמי אד הוראה שלא למטרת רווח, או לשם מחקר, ביקורת, סקירה,
 או תמצית עתונאית.

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בפיון התשמ״יד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1633, התשמ״ג,
 עמ׳ 201.
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: תרופות ועונשין ׳  פדל! ג

 תרופות אזרחיות 5. למבצע שזכותו לפי חוק זה הופרה יהיו כל התרופות האזרחיות המוקנות לפי כל

 דין לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה, בשינויים המחריבים.

 6. (א) המפר ביודעין זכויות של מבצע לפי חוק זה, דינו — מאסר ששה חדשים,
 או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז—977! !,

 (ב) מי שמתיימר לתת הסכמה לעניו סעיף 2 מבלי שהיה מורשה לכך או תוך
 חריגה מההרשאה, או מי שפועל על יסוד הסכמה כאמור ביודעו שניתנה ללא הרשאה או

 תוך חריגה מההרשאה, דינו — קנס.

 עונשיו

 7. (א) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר
 בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף — למעט שותף מוגבל — או עובד בכיר
 האחראי לאותו תחום, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקס בכל

 האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

 (ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי עובד במהלך עיסוקו של מעבידו, או בידי
 מורשה כשהוא פועל בתחום תפקידיו, ייאשם בעבירה גם מעבידו ??ו מרשהו זולת אם
 הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט .בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו

 של חוק זה.

 אחריות לעבירה

 8. נוסף על כל סעד אחר, רשאי בית המשפט לצוות על תפיסה או על איסור הפצה
 של טביעה או של שעתוקים שלה; ציווה בית המשפט על תפיסה, יורה מה ייעשה

 בטביעה או בשעתוקים שנתפסו.

 צו תפיסה או
 איסור הפצה

 9. (א) צו תפיסה שניתן לפי סעיף 8 כוחו יפה כלפי כל אדם ששמו שצוייין בצו,
 שברשותו נמצאים טביעה או שעתוקים לשם מכירה, השכרה, הפצה או החסנה, גם אם

 אותו אדם לא היה צד למשפט (להלן — מי שאינו צד).

 (ב) בית המשפט רשאי להתנות צו תפיסה כלפי מי שאינו צד ,במתן ערובה
 להנחת דעתו; נוכח בית המשפט, לבקשת מי שאינו צד, כי בקשת הצו לא היתד. סבירה,
 רשאי הוא — לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את דבריהם — להורות על
 חילוט הערובה, כולה או מקצתה, לטובת האדם שכלפיו ׳הוצא הצו, לשם פיצוי הנזק

 שנגרם לו בביצוע הצו.

 (ג) צו תפיסה שבוצע נגד מי שאינו צד, בטל בתום שלושים ימים מיום שבוצע,
 זולת אפ הוגשה נגדו לפני כן תביעה פלילית או אזרחית בשל ההפרה אשר שימשה

 עילה להוצאת הצו, או שהוא בוטל לפי סעיף קטן(ה).

 (ד) צו תפיסה שלא בוצע, בטל בתום תשעים ימים מיום שניתן.

 (ה) מי שבוצע נגדו צו תפיסה לפי סעיף קטן (ג), רשאי תוך שלושים ימים מיום
 הביצוע לבקש מבית המשפט שנתן את הצו לבטלו או לשנותו; בית המשפט מוסמך

 להאריך מועד זה, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות המקרה.

 תחולת צו
 תפיסה על מי

 שאינו צד

 1 ס״ת התשל״ז, עמי 226; התשמ״ג, עמ׳ 58 ועמי 130; התשמ״ד, עמי 156.
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 פרק ד׳: הודאות שונות

ב מבצע שהוא עק  10. היה המבצע מועסק כעובד והביצוע נעשה תוך כדי שירותו אצל מעבידו ן
ד ב ו  אותו שירות, יהיו הזכויות שהוקנו לפי חוק זה למבצע בידי המעביד — בחמש עשרה ע

 השנים הראשונות מתוך התקופה האמורה בסעיף 12, ובידי המבצע — ביתרת התקופה.

 מבצע שהוא שוטר
 או חייל

 11. (א) בביצוע שנעשה תוך כדי שירותו של המבצע במשטרה או בצבא ועקב אותו
 שירות, יראו את המדינה כבעלת הזכויות של המבצע אם הוא אחד מאלה:

 (1) שוטר;
 (2) אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא ;

 (3) אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא — אם הפקת הביצוע
 נעשתה בידי הצבא.

 (ב) נעשה ביצוע תוך כדי שירותו של המבצע בשירות מילואים ועקב אותו
 שירות, רשאית המדינה לשדרו ולטבעו ללא הסכמת המבצע.

 (ג) בסעיף זה —
 (1) ״אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבאי׳ ו׳׳אדם הנמנה עם
 כוחות המילואים של הצבא״, כמשמעותם בהגדרת ״חייל״ שבסעיף 1 לחוק

;  השיפוט הצבאי, התשט״ו—1955 2
 (2) ״שירות מילואים״ — כמשמעותו בחוק שירות בטחון, התשי״ט—1959:

 [נוסח משולב]«.

 12. הוראות חוק זה לא יחולו על ביצוע לאחר עשרים וחמש שנים מתום השנה שבה התקופה לזכויות
 מבצעים

 בוצע הביצוע המקורי.

 ביצוע מחוץ
 לישראל

 13. (א) חוק זה לא יחול על ביצוע שבוצע מחוץ לישראל.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר המשפטים להורות בצו כי הוראות
 חוק זה, כולן או מקצתן, יחולו על ביצועים שבוצעו מחוץ לישראל, אם הדבר נקבע

 באמנה בין־לאומית שישראל צד לה.

 ביצוע שלפני
 תחילת החוק

 שמירת דינים

 14. חוק זה לא יחול על ב־צוע שנעשה לפני תחילתו.

 15. חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

 16. אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע או לגרוע מתנאים על פי הסכם שנכרת לפני חופש התניה
 תהילתו או אחריו.
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 דיו המדינה 17. חוק זה יחול על המדינה.

 תהילה 18, תחילתו של חוק זד, בתום שלושים ימים מיום פרסומו.

ם י ס ה ג ש ר מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

* 984T-התשמ״זד , ( ו n לימוד (תיקון מסי 6 m n p i n 

 תיקיו,סעיף ׳1 1. י בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש״ט—1949 1 (להלן — החוק העיקרי) —

 (1) בהגדרת ״ילד״, במקום ״מ־5״ יבוא ״מ־3״;

 (2) במקום הגדרת ״חינוך׳ בגךילדים״ יבוא:
 ״״חינוך בגךילדים״ — פירושו חינוך הניתן בגךילדים, לרבות גן במעון

 ילדים, לילדים בגיל 3 עד 5 ועד בכלל;״ ;

 (3) בהגדרת ״חינוך־חובה״, במקום ״בא ח ת־ עשרה שנים לימוד, מהן שנת לימודים
 אה ת בגן־ילדים בגיל 5״ יבוא ״בשלוש עשרה שנות לימוד, מהן שלוש בגךילדים

ינ1״. ל כ ך ב ע  בגיל 3 עד 5 ן

 תחילת 2. על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, יוחל לימוד חובה על ילדים בגיל 3 ו־4
י בהדרגה, בשיעורים שווים ככל האפשר במשך שש שנים החל משנת הלימודים התשמ״ו, ג ע ת מ י א י י ה  ו

 על פי צווים שיתן השר בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובלבד
 שההחלה תושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימודים התשנ״ב.

ר מ ן ה ו ל ו ב ר ז י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר החינוך והתרבות

 ה י י מ ה ר צ ו ג
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו מה״וו 1587, התשמ״ב,
 עמי 228.

 1 סייח התש״ט, עמי 287.
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א (שמוי תער־יףן (תיקון משי 4), התשמ ״ד—1984 * נ ס ו כ י מ ס  חוק מ

 בסעיף 2 לחוק מסי מכס וגלו (שינוי תעריף), התש״ט-—949! 1 __ תיקיו טיעיף 2

 (1) האמור בסעיף קטן (א) יסומן (1), ובו, במקום ״הכנסת״ יבוא ״ועדת הכספים
 של הכנסת״, ואחריו יבוא:

 ״(2) החלטה לפי פסקה (1) תונח על שולחן הכנסת ותקבל תוקף בתום
 שבעה ימים מיום הנחתה אם עד אז לא באה דרישה מצד הבר הכנסה
 שהכנסת תבטל אותה; באה דרישה כאמור, תדון בה הכנסת, וההחלטה תקבל

 תוקף בתום שבועיים מיום הדרישה אם הכנסת לא ביטלה אותה;
 (3) על אף האמור בפסקה (2), החלטה שהונחה על שולחן הכנסת תוך

 שלושה שבועות לפני תום כנס של הכנסת טעונה אישור הכנסת.״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״החלטה של הכנסת״ יבוא ״החלטה שקיבלה תוקף״.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״ב בסיון התשמ״ד (.12 ביוני 1984); הצוער! החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳׳ח 1663, התשמ״ד,
 עמ׳ 154.

 1 ס״ח התש״ט, עמי 154; התשי״ב, עמי 264; התשט״ו, עמי 159; התש״יך, עמי 18.

׳ 63), החשמ״ד—984ו * מס ה ( ס נ כ ס ה ן פקודת מ  חוק לתיקו

 1. בפקודת מס הכנסה י, בסעיף 40(ב)(1), אחרי ״בשל כל ילד״ יבוא ״ובשל עצם תיקון סעי!׳ 40
 היותו משפחה הד־ הורית — נקודת זיכוי נוספת אחת בלבד״.

 2. תחולתו של חוק זה משנת המס 1984 ואילך. תחולה

ל כ ה ן ־ א ור גד א ג ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצך

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 ־5 נתקבל בכנסת ביום י״ב בסיון התשמ״ד (12 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר נתקבלו בה״ח 1686, התשמ״ד,
 עמי 276.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ה התשמ״ד, עמי 47, עמי 56, עמי 124.
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ו * 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ס הכנסה (מס׳ 64), ה  חוק לתיקון פקודת מ

(להלן — הפקודה) — א 1. בסעיף 15א לפקודת מס המסה 1 1 יר 5 ע  י״קיי ם

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״במטבע ישראלי״ יבוא ״בתאגיד בנקאי״;
 (2) במקום ״פקדון במטבע ישראלי״ יבוא ״סוגי פקדונות של סוגי נישומים״;

 (3) בסופו יבוא ״וכן רשאי הוא לקבוע, באישור כאמור, שלא יראו פקדון שעל
 הריבית עליו ניתן פטור על פי סעיף זה כמילווה מועדף לענין כל דין״.

 תיקו! סעיף 70 2. בסעיף 70 לפקודה, בסופו יבוא ״או אם אישר שר האוצר שאותה מדינה נוהגת
 כאילו היה בינה לבין מדינת ישראל הסכם הקובע פטור כאמור״.

 תיקו! סעיף 3. בסעיף 91(ד)(3) לפקודה, במקום הסיפה המתחילה במלים ״בתשלום הפרשי הצמדה״
 יבוא:

 ״(א) בתשלום הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א) על ההפרש
 שבין הסכום ששילם לבין סכום המם שהוא חייב בו;

 (ב) בקנס כאמור בחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ״א—1980 -, על הסכום
 שלא שילם כאמור בפסקה (1) או על ההפרש שבין הסכום ששילם על פי פסקה (2)

 לבין הסכום שהוא חייב בו או לבין 40% מריווח ההון, לפי הנמוך שביניהם.״

 תיקון סעיף 145 4. בסעיף 145 (א) לפקודה, בסופו יבוא:

 ״(3) על אף האמור בפסקה (1), רשאי פקיד השומה, תוך ששה חדשים מיום
 קבלת דו״ח שהוא שומה עצמית, לעשות כמפורט להלן, ויוסיפו לראות את הדו״ח

 כשומה עצמית גם לאחר שפקיד השומה עשה כאמור:
 (א) לתקן טעות חשבון שנפלה בדו״ח;

 (ב) ליישם הוראות כל דין החלות על הנישום בהיותו חייב בניהול פנקסי
 חשבונות לשנת מס פלונית או לחלק ממנה ולא ניהלם, או שניהלם רק בחלק
 מהתקופה שבה היה חייב לנהלם, או לא ביסס את הדו״ה שלו על פנקסי

 החשבונות;
 (ג) ליישם הוראות כל דין החלות על .הנישום לאחר שנקבע בקביעה סופית
 כי פנקסיו אינם קבילים; לענין זה, ״קביעה סופית״ — קביעה שאין עוד עליה

 זכות ערר או ערעור.״

 תיקון סעיף 87! 5. בסעיף 187 לפקודה, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי תקופה שחייבים בה בהפרשי הצמדה
 וריבית על פי סעיף 185(2) או 186.״

 תיקון סעיף 87!א 6. בסעיף 187א לפקודה —

 (1) בסעיף קטן (א) — ברישה, במקום ״מהריבית החלה עליו״ יבוא ״מהפרשי
 ההצמדה וריבית החלים עליו״;

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר נתקבלו בה״ח 1686, התשמ״ד,
 עמ׳ 272.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ד, עמי 47, עמי 56, עמי 24¡ ועמי 161.
 2 ס״ח התשמ״א, עמי 38.
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 (2) בסעיף קטן (א) — בפסקאות (1), (2) ו־(3), ובסעיף קטן (ב), במקום
 ״הריבית״ יבוא ״הפרשי ההצמדה וריבית״.

 תיקון סעיף 190

 תיקון חוק מס
 הכנסה (מיסוי

 בתנאי אינפלציה)

 תיקון חוק
 המסים (קנם

 פיגורים)

 תחולה
 והוראת מעבר

 7. בסעיף 190 (א) לפקודה, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) (א) פיגר אדם יותר משבעה ימים בתשלום מקדמה שהוא חייב בה, או
 בתשלום הלק ממנה, יווםף על הסכום שלא שולם במועד קנס בשיעור של
 2.5% ממנו או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, החל מהמועד שנקבע לתשלום
 המקדמה ועד לתשלום הסכום שבפיגור או עד תום שנת המס שלגביה נדרשה
 המקדמה — לפי המוקדם; לגבי מי שיש לו תקופת שומה מיוחדת תיקרא

 פסקה זו כאילו במקום ״שנת המם״ נאמר ״תקופת השומה המיוחדת״;

 (ב) סכום קנס שחייבים בו על פי פסקת משנה (א) שנוסף בתקופת רבעון
 ולא שולם עד תום אותו רבעון, יתואם לפי שיעור העלית של המדד החל

 מתחילת הרבעון שלאחריו ועד לתשלום הקנס; לענין זה —
 ״רבעון״ — כל שלושה חדשים המתחילים ב־1 באפריל, 1 ביולי, 1 בספטמבר

 או 1 בינואר;
 ״שיעור העליה של המדד״ — כמשמעותו בסעיף 159א(א).״

 8. בסעיף 29(ו)(1) לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״ב—982! 3׳
 במקום ״לפני משלוח הודעה בדבר סכום המס המתחייב מהדו״ח״ יבוא ״תוך שנה מיום

 קבלת הדו״ח״, ואחרי ״60 ימים״ יבוא ״מיום הדרישה״.

 9. בסעיף 1 לחוק המסים (קנם פיגורים), התשמ״א—1980, בהגדרת ״חוב מס״,
 בסופה יבוא ״ולמעט מקדמת מס הכנסה שחל עליה סעיף 190 לפקודה״.

 10. (א) על ריבית ועל הפרשי הצמדה וריבית שנצברו לפי סעיף 187 לפקודה, עד
 יום פרסום חוק זה, שהצטברותם נפסקה מכוח סעיף 187 (ב), כפי שהיה בתוקף לפני תיקונו
 בחוק זה, וטרם שולמו ביום פרסומו של חוק זה, יווספו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם

 בסעיף 159א(א) לפקודה, החל מיום פרסום חוק זה עד יום התשלום.

 (ב) תחולתו של סעיף 6 לגבי תשלומים לשנת המם 1983 ולאחריה.

 (ג) תחילתם של סעיפים 7 ו־9 ביום א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984).

־ א ו ר ג ד ל כ ה ן א ג  י
 שר האוצר

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 3 ס״ה התשמ״ב, עמי 234.
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ה מדאון), ההעומ׳׳ד—1984 * כ ר א ה )  חוק מילזוה בטח:• ן

 1. בחוק זה —

 ״מילווה בטחון״ — מילווה לפי חוק מילויה בטחון, התשל״א—11971 (להלן — החוק);

 ״מועד הפדעון המקורי״ — מועד הפרעון שנקבע לפי החוק;

 ״מועד הפרעון של המילווה החדש״ — ה־1 בחודש החל לאחר תום התקופה הקבועה
 בסעיף 2.

 2. מי שזכאי לפרעון מילווה בטחון ונמנע מלדרוש את פרעונו עד תום 54 חדשים
 ממועד הפרעון המקורי, יראוהו כמי שהמילווה נפרע לו והוא חזר והלווה את הסכומים
 הצפויים מפרעון תעודת המילווה שבידו (להלן — סכום המילווה החדש) לתקופה כאמור,

 ויראו את תעודת המילווה שבידו כאילו ניתנה בשל המילווה החדש.

 3. (א) סכום המילווה החדש ישא ריבית בשיעור 4% לשנה מ־1 באפריל 1984 עד
 מועד הפרעון של המילווה החדש.

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.

 4. (א) סכום המילווה החדש והריבית עליו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן;
 התברר בעת פרעונו של המילווה החדש כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, תיפרע
 קר? המילווה החדש והריבית עליו כשהן מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש לעומת

 המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה —
 ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המהירים לצרכן (כולל פירות
 וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל
 מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא
 בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא
 מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף;
 ״המדד היסוד־״ — המדד שפורסם ב־15 באפריל 1984. ;

 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הפרעון של המילווה
 החדש. ^

 5. תעודות המילווה ימשיכו לא להיות סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה פרט להעברות
 מכוח הדין, אלא אם כן קבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי

 התעודות יחיו סחירות, ובתנאים שקבע.

 6. מי שנמנע מלדרוש את פרעונו של מילווה בטחון במועד הפרעון המקורי ודרש את
 פרעונו לפני מועד הפרעון של המילווה החדש, יחולו על הפרעון הוראות חוק המילוות

 (הוראות שונות), התשל״ח—1978 2 (להלן — חוק המילוות).

 מילווד, חדש

 המילווד,
 צמוד למדד

 תעודות המילווד,

 פרעון לפני
 המועד החדש

 * נתקבל בכנסת ביום י׳׳ג בסיון התשמ״ד ;.:1 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1683, התשמ״ד,
 עמי 260.

 1 ס״ח התשל״א, עמ׳ 73.
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 18.
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 7. מי שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 7(ב) או (ד) לחוק או בסעיף 3א לחוק פרעו! מוקדם

 המילוות, והיה זכאי לפרעון מוקדם לפני מועד הפרעון המקורי, ופרעון המילווה נעשה
 במועד הפרעון המקורי או אחריו אך לא אחרי מועד הפרעון של המילווה החדש, תשולם
 לו קרן המילווה בתוספת הפרשי הצמדה כשהם מחושבים לפי המדד שפורסם-לאחרונה

 לפני מועד הפרעון המקורי.

 8. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק עזר זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע ביצוע ותקנות
 לביצועו.

 9. חוק זה לא יחול על מי שמילווו; בטחון נפרע לו לפני תחילתו של חוק זה. סייג לתחולה

ל כ די ן ־ א ו ר ג ד א ג ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

ו * 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  חוק ניירות ערך (תיקון מס׳ 7), ה

 1. אחרי סעיף 55 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק העיקרי), יבוא: הוספת סעיף 55א

ת 55א. שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של ו ר ג א  ״
 הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר אגרות שישולמו לרשות,
 לרבות הוראות בדבר הפרשי הצמדה וקנס שישולמו בשל פיגור בתשלום
 אגרות ובדבר החלת פקודת המסים י(גביה) 2 על גביית אגרות והפרשי

 הצמדה וקנס כאמור.׳׳.

 2. בסעיף 56(א) לחוק העיקרי, הסיפה המתחילה במלים ״בתקנות אלה רשאי״ — תיקון סעיף 56

 תימחק.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״א בםיון התשמ״ד (11 ביוני 1984); הציעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1678, התשמ״ד,
{,,-• •... • 2 2  «מ׳ 2

 1 ס״ה התשכ״ח, עמ׳ 234: התשמ״א, עמ׳ 264.
 2 חוקי א״י, כרך בי, פרק קל״ז, עמ׳ 1399.
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ה (הודאות שעה) (תיקוץ), ו ש ת ע מ א ת ה ס מ  חוק הבחירות ל
* 1 9 3 4 -  התשמ״ ד

8 1. אחרי סעיף 33 לחוק, הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוראות שעה), התשמ״ד— 5 3 ׳ 3 י ' ע ת פ פ פ י  מ

(להלן — החוק העיקרי), יבוא: 11984 

6 33א. בסעיף 65 לחוק הבהירות, במקום ״לא יאוחר מהיום ה־9 שלפני  ״יייקיי טעיר־ 5
 יום הבהירות״ יבוא ״לא יאוחר מיום ח׳ בתמוז התשמ״ד (8 ביולי

 1984).״

 הוספת סעיף 34א 2. אחרי סעיף 34 לחוק העיקרי יבוא:

6 34א. בסעיף 67 לחוק הבחירות —  ״״יקיז 3״ייי׳ 7
 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״לא יאוחר מהיום ה־ 11 שלפני יום
 הבחירות״ יבוא ״לא יאוחר מיום ה׳ בתמוז התשמ״ד (5 ביולי

;"(1984 
 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״לא יאוחר מהיום ה־8 שלפני יום
 הבחירות״ יבוא ״לא יאוחר מיום ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי

 1984).״

4 3. בסעיף 42 לחוק העיקרי — ף 2 י 5 ז ס י ז "  ת

 (1) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
 ״(ה) שוטר שהוצאה לו תעודת־ הצבעה־ לשוטר רשאי להצביע בכל

 קלפי, ובלבד —
 (1) שהזדהה בתעודת זהות או בפנקס זיהוי וכן בתעודת שוטר;
 (2) שהופיע במדי שוטר, זולת אם מסר ליושב ראש ועדת
 הקלפי אישור ממשטרת ישראל כי הוא רשאי להצביע ללא מדי

 שוטר;
 ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת־
 ההצבעה־לשוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה
 ועל האישור האמור בפסקה (2), אם היה כזה, ויצרף אותם
 לפרוטוקול ועדת הקלפי, והועדה תטביע את החותמת המעידה

 שהצביע לכנסת כאמור בסעיף 74(ג)״;

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ו) שוטר שהוצאה לו תעודת־ הצבעה־ לשוטר ולאחר מכן חדל להיות
 שוטר, רשאי להצביע בכל קלפי, ובלבד שהזדהה בתעודת זהות או
 בפנקס זיהוי והציג לפני יושב ראש ועדת הקלפי אישור ממשטרת

 * נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1682, התשמ״ד,
 עמ׳ 255.

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 133.
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 ישראל כי חדל להיות שוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על
 התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי, והועדה תטביע את

 החותמת המעידה שהצביע לכנסת כאמור בסעיף 74(ג)״.״

ג ר ו ף ב ס ו ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר הפנימ

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 חוק הבזק (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד-1984 *

 1. בסעיף 47 לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 •י, בסופו יבוא: תייקה 0«יף 47

 ״(ד) על אף האמור בסעיפים 24 ו־95 לפקודת מס הכנסה*, המחיר המקורי של
 הנכסים שהזכויות בהם הוקנו לחברה בהסכם להעברת נכסים, יהיה שווים כפי
 שנקבע בהסכם להעברת נכסים, ויראו את יום תחילת ההסכם האמור כיום הרכישה

 שלהם.״

י ר ו פ י צ כ ד ר ר מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר התקשורת

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל׳ בכנסת ביום י״ג במיון התשמ״ד (13 ביוני 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״יח 1681, התשמ׳׳ד,
 עמ׳ 254.

 1 ס״ה הת״מ״ב, עמי 218; התשמ״ג, עמי 4.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120; סייח התשמ״ד, עמי 162.

 חוק להארכת תקטן של תקנות שעת חירום (תשלומ• חוגה) (מס׳ 2),
- 984 ז * ד ״ מ ש ת  ה

 1. תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח—1958 ימוארד בזה עד הארנת תוקף
 יום י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני 1985).

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״ב במיון התשמ׳׳ד (12 ביוני 1934); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו נה״ח 1681, התישמ״ד,
 עמי 253.

 ו ס״ח התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ד, עמי 34.
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