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 חוק הסדרים לשעת חיתם במשק המדינה (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ו-986ו *

 1. בסעיפים 24 ו־26 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו—1986 1
 (להלן — החוק העיקרי), בכל מקום, במקום ״כ׳׳ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986)״

 יבוא ״א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987)״.

 תיקון סעיפים
 24 ו־26

 אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:

 24א. (א) בסעיף זה, ״ילד״ — מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים.
 (ב) יחיד שבכל שנת המס 1986 לא היה לו ילד שכלכלתו עליו
 יהא זכאי בשנת המס האמורה ל־-ן1 נקודות זיכוי במקום שתי נקודות

 הזיכוי שעל פי סעיף 34 לפקודת מס הכנסה.

 24ב. (א) בסעיף זה —
 ״משמרת שניה״ — מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משבע
 שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה
 שלה היא לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה אך

 לא לפני שעה 14.00 ;
 ״משמרת שלישית״ — מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה
 משש שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ויאשר שעת

 ההתחלה שלה היא בתום המשמרת השניה;
 ״תוספת משמרות״ — תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת
 שניה או שלישית על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם

.  בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957 2
 (ב) בתקופה שמיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986) עד
 יום כ״ד בתמוז התשמ״ו (31 ביולי 1986) יינתן זיכוי מהמס בשיעור
 של 10% מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית של העובדים
 המפורטים להלן, העובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת המס
 1986 היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים),
, אם המעביד משלם תוספת משמרות בשל העבודה  התשכ״ט—1969 3

 במשמרת שניה או שלישית; ואלה הם:
 (1) העובדים בייצור;

 (2) עובדי המינ־לה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח
 להנחת דעתו של פקיד השומה כי עבודתם במשמרת השניה

 או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.
 (ג) סכום הזיכוי לפי סעיף קטן (ב) לא יעלה על 1380 שקלים
 חדשים לשנה; סכום זה יותאם לפי סעיף 120 ב לפקודה כאילו היה

 תקרת הכנסה ויעוגל ל ־60 השקלים החדשים הקרובים.

 הוספת סעיפים 2.
 24א, 24ב ו־24ג

 ״הוראת שעה
 לעיניו זיכוי

 לתושב ישראל

 שיעור המס על
 הכנסה בעד

 ענודה במשמרת
 שניה ושלישית

 * התקבל בכנסת ביום כ״וו באדר ב׳ התשמ״ו באפריל 1986); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בה״וז 1773,
 התשמ״ו, עמי 148.

 1 ם״ה התשמ״ו, עמי 15 ועמי 128.
 2 ס״ה התשי״ז, עמי 63.

 3 ס״ה התשכ״ט, עמי 232; התש״ם, עמ׳ 103.
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^ 24ג. בתקופה שמיום כ״א באדר ב׳ התשמ׳יו (1 באפריל 1986) עד יום ק

ת ° ^ ש

ם ? ר ^ 
 במחקר ופיתוח א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987) לא יינתנו אישורים לביצוע מחקר

 מדעי ופיתוח מדעי ולהנפקה מזכה, על פי חוק מס הכנסה (הטבות
 להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ״ד—

 1984 >׳.׳׳

ם י ס ה נ ש ס מ ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר האוצר

ג ו צ ר מ ה י י  ח
 נשיא המדינה

 4 ס״ח התשמ״ד, עמי 14.

 חוק הסדרים לשעת חיתם במשק המדינה (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ו-986ז *

 1. בסעיף 6 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו—1985 1 (להלן — תיקיו סעיף 6

 החוק העיקרי), במקום ״או בשכר הממוצע״ יבוא ״בשכר הממוצע, במדד המחירים לצרכן
 או במדד אחר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או בשער מטבע חוץ״.

 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 8

 (1) בסעיף קטן (א) —

 (א) אחרי ״שנקבע לפני תחילתו של חוק זה״ יבוא ״או בתקופה הראשונה
 או השניה״;

 (ב) בסופו יבוא ״בשל שינוי כאמור לא ישולם תשלום כלשהו בעד תקופה
 שקדמה לתום התקופה השניה; לענין סעיף קטן זה, ״שינוי שתחילת ביצועו
 נקבעה למועד שבתקופה הראשונה או השניה״ — כל שינוי שתחילת תשלומו
 בפועל חלה במועד כאמור או נקבעה למועד כאמור, אף אם הוא מתייחס

 לתקופה שקדמה לתחילתו של חוק זה״;

 (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על —
 (1) שינויים בשכרם של אחיות, של חיילים בשירות הקבע בצבא־

 הגנה לישראל, של שוטרים ושל סוהרים;
 (2) שינויים הנובעים מהצטרפות להסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים
 1984—1986, מס׳ 7128/84, שנחתם ביום 24 ביוני 1984 בין המעסי
 קים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 ישראל;

 נתקבל בכנסת ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ו (8 באפריל 1985)¡ הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בה״ח 1763,
 התשמ״ו, עמי 58.

 פ״ח התשמ״ו, עימ׳ 15 ועמי 128: ח״ת התשמ״ו: פ״ח התשמ״ו, עמ׳ 144.
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 (3) שינויים שלגביהם נקבעו הוראות בהסכמים קיבוציים שנחתמו
 ביום 23 בספטמבר 1985 בין מדינת ישראל ומעסיקים ציבוריים
 אחרים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; שינויים
 אלה יבוצעו במועדים ובתנאים שנקבעו בהסכמים האמורים; ההסכמים

 האמורים יפורסמו ברשומות.״

 הוספת סעיף אא 3. אחרי סעיף 8 להוק העיקרי יבוא:
 וסעיף 8ב

 8א. (א) משכורת היסוד ותוספת הותק השיפוטי של נושא משרה
 שיפוטית כהגדרתו בהחלטת המשכורת יוגדלו ביום 1 באוקטובר 1985
 וביום 1 בע-־אר 1986 בשיעורים שנקבעו על פי סעיף 6 להחלטת
 המשכורת, ובלבד שלענין זה יראו כאילו השכר הממוצע היה ביום 1
- 707.30 שקלים חדשיט, וביום 1 בינואר 1986 —  באוקטובר 1985 -
 840.00 שקלים חדשים, וכאילו בסעיף 6(.ב) להחלטת המשכורת, במקום
 ״ב־ נ באפריל 1983״ נאמר ״ב־1 ביולי 1985״; הוראות סעיף קטן זה
 לא יחולו לגבי מי שמקבל שכר של שופט ואינו נושא משרה שיפוטית,
 (ב) החל ביום 1 באפריל 1986 ייקרא סעיף 6(ב) להחלטת המש
 כורת כאילו במקום ״ב־1 באפריל 1983״ נאמר ״ב־1 באפריל 1985״;
 הוראת סעיף קטן זה תחול גם לגבי מי שמקבל שכר של שופט ואינו

 נושא משרה שיפוטית,
 (ג) הוראות מעיף זה עדיפות לכל דבר וענין על האמור בסעיפים
 6 וי־8(א) ועל כל הוראה אחרת בחוק זה או בחיקוק אחר, אך אינן

 גורעות מן האמור בסעיף 5(א).
 (ד) בסעיף זה, ״החלטת המשכורת״ — החלטת משכורת נושאי

 משרה שיפוטית, התשמ״א—1981 ־,

 8ב. (א) מתמחה העובד במשרה מלאה לא תקטן משכורתו הכוללת
 לחודש פכרואר 1986. מסכום 342.00 שקלים חדשים; מתמחה שמשרתו

 חלקית, יחול לגביו סעיף זה בשינוי המחוייב מהלקיות משרתו.
 (ב) המשכורת לפי מעיף קטן (א) תעודכן אחרי חודש פברואר
 האמור לפי תוספות יוקר ותוספות שכר כלליות שישולמו בשירות

 הציבורי.
 (ג) עדיפותו של מעיף זה בעדיפותו של סעיף 8א.

- מי שמתמחה לפי חוק לשכת עורכי  (ד) בסעיף זה, ״מתמחה״ -
 הדין, התשכ״א—1961.״

 ״שכר של נושז>
 משרה שיפוטית

 משכורת מתמחה
 בעריכת דין

 4. בסעיף 12 לחוק העיקרי, אחרי ״גוף ציבורי״ יבוא ״ומעיף 9 ׳״יקרא לענין זה, כאילו
 במקום ״הרשות המוסמכת״ נאמר ״גזבר הסוכנות היהודית לארץ ישראל״״.

 בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) מי שהיו פטורים לפי הפסקאות האמורות בסעיף קטן (א) יהיו חייבים
 בשנת הכספים 1985 בתשלום שלושה רבעים מסכום הארנונה שהיו פטורים

.5 

 תיקון סעיף 12

 תיקון סעיף 27

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1448.
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 מתשלומו כאמור (להלן — הסכום הנוסף) וזאת בנוסף לסכום הארנונה שממנו
 לא היו פטורים כאמור; הסכום הנוסף ישולם בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם
 בפסקה (1) להגדרת ״הפרשי הצמדה״ שבסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית
 והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש״ם—1980 «, אלא שלגבי שני שלישים
 מן הםכ״ם הנוסף היקה! ההגדרה האמורה כאילו במקום ״פברואר״ גאמר בה
 ״ספטמבר״; שר הפגים דשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הדרכים והמועדים

 לתשלום'הסכום הנוסף כאמור.

 (ג) רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, לקבוע לעצמה כללים לעיגול
 סכומים ולחישובם והוראות נוהל, העשויים לפשט את ביצועו של סעיף קטן (ב),

 ובלבד שלא יהיה בהמ כדי ׳להגדיל את סכום הארנונה שאדם חייב בה.״
 ; וי

 6. אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא: י הוספת סעיף 27א

 ״סייג לגביית 27א. לא תגבה רשות מקומית ארנונה כללית לשנת הכספים 1986

ת בסכומים שיש בהט העלאה של יותר מ־170% מעל שיעורי ״ארנונות ו נ י נ י  א

 לשנת הכספים 1985, אלא באישור שר הפגים ושר האוצר; הוראה זו
 תחול רק על רשות מקומית שהשרים סירבו לתת לגביה אישור כאמור
 לפני כ״ד במיון התשמ״ו (1 ביולי 1986), ולעגין זה יראו כל רשות
 שלא ביקשה אישור כאמור עד יום כ״ג באייר התשמ״ו (1 ביוני 1986)

ף 4״ יבוא ״בסעיפים 4 ו־8(א)״ ואחרי תיקו! סעיף 32 י ע ס ב ם ״ ק העיקרי, במקו ו ף 32(1:) לח י ע ס  7. ב

ה ביום ו׳ בכסלו התשמי׳ו (19 בנובמבר 1985) *״. מ ס ר ו א ״אשד פ ו ב  ״התשמ״ו•—1985״ י

 8. בסעיף 33 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 33

ו (31 בדצמבר 1985)״ יבוא ״כ׳ באדר ב׳ ם ״י״ט בטבת התשמ״ ו  (1) במק
 התשמ״ו (31 במרס 1986)״;

 (2) בסופו יבוא ״שטרי בםף שינמיק בנק ישראל בתקופה שמיום כ׳ בטבת
 התשמ״ו (1 בינואר 1986) עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס 1986)

ל נגיד בנק ישראל לבדו״. ו ש ת מ י ת ת ח ו מ ת ד  ישא!״ א

ל החוק העיקרי; ואולם לא יועמד אדם לדין תחיל״ ו ש ת ל י ה ק זה ביום ת ל חו ו ש ת ל י ח  9. ת
ן היום האמור לבין יום פרסום חוק זה אם המעשה י ב י בשל מעשה שעשה בתקופה ש ל י ל  פ

ם י ס ה נ ש ס מ ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה׳ שר האוצר

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 3 ם״ח התש״ס, עמי 46; התשמ״ד, עמי 190.
 4 ק״ת התשמ״ו, עמי 199.
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 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס׳ 12), התשמ״ו-986 ן *

א 1. אחרי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג—1963 1 (להלן — החוק העיקרי), ף ״ י ע ת ס פ ס י י  י
 יבוא:

. נקבע בהסכם קיבוצי כי שכרם של העובדים יופחת זמנית או שוב הפיצו״.•׳ א n m n 13 ר 3 ש ה ־ <  כ

 זמנית לתקופה מסויימת בלבד שנקבעה בו, לעומת השכר שהיו זכאים לו

 אילולא כן, יראו לענין חישוב הפיצויים של עובד שההסכם הל עליו,
 כאילו שכרו לא הופחת; לענין זה, ״הסכם קיבוצי״ — לרבות הסדר

 קיבוצי.״

 2. (א) בסעיף זה —

 ״התקופה הקובעת״ — התקופה שבין ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר 1984) לבין כ׳
 באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס 1986) ;

 ״עובד זכאי״ —
 (1) עובד שיחסי העבודה בינו לבין מעבידו נפסקו בתקופה הקובעת והוא זכאי
 עקב כך לפיצויי פיטורים; ואולם, אם היתה זכותו לפיצויי פיטורים מותנית על פי
 החוק העיקרי בקיום תנאי, יראוהו כעובד זכאי אם התנאי התמלא בתקופה

 הקובעת, והוא אף אם יחסי העבודה נפסקו לפני התקופה הקובעת;
 (2) שאיריו של עובד כאמור בפסקה (1) הזכאים לפיצויי פיטורים לפי סעיף 5

 לחוק העיקרי;

 ״החודש הקובע״ — החודש, בתקופה הקובעת, שבו נפסקו יחסי העבודה בין העובד הזכאי
 לבין מעבידו, ולגבי עובד זכאי שזכאותו לפיצויי פיטורים מותנית על פי החוק העיקרי

 בקיום תנאי — החודש, בתקופה הקובעת, שבו נתקיים התנאי;

 ״התוספת״ — התוספת לפיצויי הפיטורים האמורה בסעיף קטן (ב);

 ״סכום הפיצויים הרגיל״ — סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד לפי סעיפים 12, 13
 ו־13א לחוק העיקרי, ללא התוספת.

 (ב) עובד זכאי שהשכר ששימש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים שהגיעו לו לפי
 החוק העיקרי, כלל תוספת יוקר או פיצויי התייקרות שחלו בתקופה הקובעת, זכאי לקבל

 ממעבידו תוספת לפיצויי הפיטורים בשיעור כמפורט להלן:

 שיעור התוספת (באחוזים
 החודש הקובע מסכום הפיצויים הרגיל)

 נובמבר 1984 עד יוני 1985 6
 יולי 1985 10
 אוגוסט עד אוקטובר 1985 25
 נובמבר 1985 22.5
 דצמבר 1985 17.5
 ינואר 1986 12
 פברואר או מרס 1986 8

׳ התשמ״ו (7 באפריל 1986); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בה״ח 1763,  * נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר נ
 התשמ״ו, עמ׳ 62.

 1 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 136; התש״ם, עמ׳ 135.
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 (ג) הוראת סעיף קטן (ב) לא תחול על עובד זכאי ששכרו משתנה לפי השינויים
 בשער מטבע חוץ או במלוא מדד המחירים לצרכן.

 (ד) שולמו או הגיעו לעובד זכאי פיצויי פיטורים בסכום העולה על סכום הפיצויים
 הרגיל, יופחת סכום התוספת באותו סכום שבו עולה סכום פיצויי הפיטורים ששולם או

 שהגיע לו, על סכום הפיצויים הרגיל.

 (ה) כלל השכר ששימש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של עובד זכאי תוספת
 שכר ששולמה מכוח ־הסכם קיבוצי שנעשה בתקופה הקובעת, בנוסף למתחייב מהוראות
, חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה,  חוק לייצוב המשק, התשמ״ה—1985 2

 התשמ״ו—1985 י•, או הסכם קיבוצי כללי מיום 26 במרס 1985 שמספרו 7015/85, יקטן , .
 שיעור התוספת בשיעורה של תוספת השכר האמורה באחוזים פחות 5.

 (ו) דין התוספת כדין פיצויי פיטורים לכל דבר וענין.

 3. (א) סעיף 1 יחול לגבי עובד כאמור בו שיחסי העבודה בינו לבין מעבידו נפשקן תחולה והויאות
י ב ע  אחרי יום ה׳ בחשון התשמ״ה (31 באוקטובר 1984) ; ואולם אם זכותו של העובד לתשלום מ

 פיצויי פיטורים נוצרה לפגי פרסומו של חוק זה, ופיצויי הפיטורים ששולמו או שהגיעו
 לו עולים על סכום הפיצויים המופחת, יהא זכאי להשלמת פיצויי הפיטורים רק עד סכום

 הפיצויים המוגדל. לענין זה —

 (1) ״סכום הפיצויים המופחת״ — סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לפי
 סעיפים 12 ו־13 לחוק העיקרי, כשהוא מחושב על בסיס השכר שהופחת

 לפי הסכם כאמור בסעיף 1 ;
 (2) ״סכום הפיצויים המוגדל״ — סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לפי
 סעיפים 12, 13 ר־13א לחוק העיקרי כשהוא מחושב, כאמור בסעיף 1, כאילו

 השכר לא הופחת.

 (ב) סעיף 1 לא יחול לגבי הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי בדבר תוספת יוקר,
 פיצויי־ התייקרות או ענין הכלול בחוק כאמור בסעיף 2(ה), שנעשה לגבי התקופה

 הקובעת כמשמעותה בסעיף 2(א) או חלק ממנה.

 (ג) סעיף 2 יחול לגבי עובד זכאי כהגדרתו באותו סעיף אף אם שולמו לו
 פיצויי פיטורים לפני פרסומו של חוק זה.

 (ד) מי ששולמו לו פיצויי פיטורים עד יום כ״ב בניסן התשמ״ו (1 במאי 1986)
 והוא זכאי לתשלום נוסף עקב הוראות חוק זה —

 (1) מעבידו לא יהיה חייב לשלם לו את התשלום האמור אם לא הגיש לו
 דרישה .בכתב לתשלום תוך שגה מהיום האמור;

, לא  (2) על אף האמור בסעיף 20 לחוק הגנת השכר, התשי״ח—1958 4
 יראו כמולן תשלום נוסף כאמור ששולם תוך שלושים ימים מיום מסירת

 2 ם״ח התשמ״ה, עמי 32.
 3 פ״ח התשמ״ו, עמי 15.
 4 סייח התשי״ח, עמי 86.
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ן אותו י ג ו לע מ ו ל ש ת ד ל ע ו מ ד האמור, יראו כ ע ו מ לם תוף ה  הדרישה; לא שו
 סעיף, את היום השלושים שלאחר יום מסירת הדרישה.

 ש מ ע ו ן פ ר ס מ ש ה ק צ ג
חה ו ו הר ה ו ד ו ב ע ה שר ה ל ש מ מ ש ה א  ר

ם ה ד צ ו ג י י  ח
א המדינה י ש  נ

 חוק התמנון והבניה (תיקון מס׳ 14),, התשמ״ו—1986 *

 1. בסעיף 14א בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.. התשכ״די—1965 י (להלן —
 התוספת השלישית), במקום ״בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א •—1961, או מי שהוא
 מינה לפי סעיף 47 לחוק האמור״ יבוא ״בחוק מס שבה מקרקעין, התשכ״ג—1963 2, או

 מי שהוא הסמיכו לכך״.

 תיקון סעיף 14 א
 לתוספת השלישית

 2. אחרי סעיף 20 בתוספת השלישית יבוא:

, ק יסור: מקרקעי ישראל8 י יחי 2.1. לגבי מקרקעי ישראל, כמשמעותה בח  ״»םגס«י

 ישראל שלא הוחכרו בחכירה לדורות יחול, על אף האמור בתוספת וו, במקום

ל מקרקעי ישראל ה י י  היטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מ
 לרשויות המקומיות, שהיה קיים לפני תחילתו של חוק התכנון והבניה

i 1981—(תיקון מס׳ 18), התשמ״א 

 3. תשלומים כאמור בסעיף 21 בתוספת השלישית לחוק, שהעביר'מיגהל מקרקעי
 ישראל לרשויות המקומיות אחרי יום ח׳ בטבת התשמ״ה (1 בינואר 1985) יראו אותם

 כאילו נעשו על פי חוק זה.

 הוספת סעיף 21
 לתוספת השלישית

 הוראת מעבר

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * התקבל בכנסת ביום כ״ה באדר ב׳ התשנז״ו (8 באפריל 1986); הצעת החוק ודגרי ההסבר פורסמו בה״ח 1735,
 התשמ״ה, עמי 222.

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307; החשמייו, עמי 129 וענ?׳ 130.
 2 ם״ח התשכ״ג, עמי 156.

 3 ס״ח התש״ך, עמי 56.
 4 סייח התשמ״א, עמ׳ 184.
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