
ת ו מ ו ש  ר

ל 1990 ׳ן 1314 6 באפרי יסן התש׳  י״א בנ

 ! עמוד

ן מס־ 9), התש״ן-1990 126 ו ק תי ) על  חוק ההוצאה לפו

י חקיקה), התש״ן-1990 129 נ קו נה(תי ם במשק המדי  חוק הסדרי

סה(מס־ 82), התש״ן-1990 137 ת מס הכנ ד ו ק ן פ קו ק לתי  חו

י טעויות נ  תיקו



 חזק מהועאה ל6זעל לתיקון מס׳ 9), התשי׳ן-1990•

 1. אחרי סעיף 4 לחוק הוזוצאה לפועל, התשכ״ז-1967' (להלן - החוק העיקרי), יביא:

ת של זוכה לפי חוק זה,  ״הענקת מזכויות 4א. (א) שר1זמשפנזיס דשאי לקבוע בצו כי בקשו
1 שיפורטו בצו, בציון הסעיפים שלפיהם הן מוגשות, יהיה רשאי מוציא לפועל, , 1" ,  יייי'1'" י3
ו או מי שממלא את מקומו בהעדרו, לדון ולהחליט בהן בתקופה שתיקבע נ  סג

ו בקשות לפי סעיפים 19, 25, 48, »5 ו־«7. ל ^ל  בצו: בצו כאמור לא י

 (ב) צו לפי סעיף קטן(א) טעץ אישורה של ועדת החוקה חוק ומשפט של
 הכנסת.״

 2. במקחמ פעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: ;<

 ״הטלת תפקידים 5. (א) מוציא לפועל רשאי להטיל על פקיד של בית המשפט או על אדם אחר
ם סמכותו, ובלבד שהליכים שיטיל  שהסכים לכך, ביצועם של הליכים שבתחו
 על אדם אחר יהיו לעיקול נכסים ומכירתם בלבד: מוציא לפועל שמנהל בתי
 המשפט הסמיכו לכך במיוחד רשאי להטיל תפקיד באמור גם לענין הליכים
ת את ו ל מוציא לפועל אחר: המוציא לפועל רשאי להתנ ם סמכותו ש  שבתחו

 הטלת התפקיד וביצועו בתנאים שימצא לנכון.

 >ב) לא יעסוק אדם שאינו פקיד בית המשפט בביצוע הליכים כאמור
 בסעיף קטן (א), אלא אם כן הורשה לכך על ידי שר המשפטים.

 (ג) מי שקיבל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - בעל
 התפקיד), דינו, לענין אותו תפקיד, כדין מוציא לפועל, עליו לבצעו אישית ואין
 הוא רשאי להטיל את ביצועו על אדם אחר: אין באמור כדי למנוע מבעל
וכח  התפקיד להסתייע באנשים מתאימים לביצוע התפקיד, ובלבד שיהיה נ

 במקום בעת הביצוע.

על מי הם נושאי ע התאגיד למוציא לפו י ת  (ד) היה בעל התפקיד תאגיד, י
 המשרות שיהיו אחראים לביצוע התפקיד, ויראו כל אחד מהם כבעל תפקיד

 לענין סעיף קטן (ג).

 (ה< שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
ת תנאי כשירות למי ע י ב ות לביצועו של סעיף זה, .לרבות ק  להתקין תקנ

 שישמש כבעל תפקיד וכן החובות החלות עליו בביצוע תפקידו.״

 3. במקום סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:

 ״טענת פרעתי 19. (א) חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין שאינו חייב עוד למלא אחריו,
 כולו או מקצתו, עליו הראיה, ורשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו
 מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין: עד לקביעתו כאמור, רשאי
,  ראש ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, כולו או מקצתו

 מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 • התקבל בכנסת ב־ום ג' בנ־סז ד.ת־5"ן ו מ ב13רם 1)199)! ה1געח החוק ודגד• הסכר 6ור0«ו 3יל*עות חיק ד»19, 8ימ5 ג׳׳ד.
ר 0מ<1), עני• 52. ו « י  בטכת התש״ן (2¿ ג

 י ס״חהת«3״ז,-««י»»^3תשכ״ט, «מ׳16: התשל״א, עמי 186 : התשל״וז, עמי 12¡ התשל׳׳ח, עמ׳ 160: התשל״ט, עמי 29:
 התש־׳פ, עמי 1132 מיזעמ״ז־, ענל־ 52: התשמ״ו, עמ׳ 62: התשמ״ט, עמי 50.

 ם9ר החוקים 1314, י״א בניסן הת«״ו, >»6.4.19



ת על עיכוב ביצועו של פסק רו  (ב) החליט ראש ההוצאה לפועל להו
בה להבטחת קיום פסק הדין, זולת אם החליט,  הדין, יצווה על הפקדת ערו

ת הענין, שלא לצוות כן. בו סי ב בנ ש ח ת ה  ב

 (ג) בדיון לפי סעיף זה ינהג ראש ההוצאה לפועל, כאילו היה בית משפט
ת ה בדרך המרצה, ולענין ערעור, דין החלטתו כדין פסק דין של בי ש ק ב  הדן ב

 משפט שלום:

ראש ההוצאה לפועל את טענת החייב, יטיל עליו הוצאות מיוחדות  דחה,
 אם מצא כי לא היה יסוד לטענתו.״

 4. בסעיף 21 לחוק העיקרי - תיקון סע־ף 21

תרת השוליים יבוא ״עיקול מטלטלין ומכירתם״:  (;) במקום כו

 (2) בסעיף קטן (א) -

 (1) במקום הרישה יבוא:

ל ת על עיקו ו ת הזוכה רשאי ראש ההוצאה לפועל לצו ש ק  ״על פי ב
 מטלטלין של החייב ומכירתם או על מימושם בדרך אחרת, ומשציווה כך,

 רשאי מוציא לפועל - ״;

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) למכור את המעוקלים, ובלבד שעברו ארבעה עשר ימים מיום
 הטלת העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק: היו הנכסים פסידים,

 רשאי המוציא לפועל למכרם מיד לאחר העיקול״.

 5. סעיפים 27 ו־31 לחוק העיקרי - בטלים. ביטול סעיפים
 27 י־31

ל זכויות החייב תיקיו סעיף 34  6. בסעיף 34 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: ״וכן על עיקו
ת אזהרה״ - ר ע ה ן זה, ״ י ובעות מרישום הערת אזהרה עליהם לטובתו: לענ ן הנ  במקרקעי

״. 2  כמשמעותה בסעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

ף 71 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: תיקון סעיף 71  7. בסעי

ת הפרשי ו ב ר ש הצו, ל ק ב ת ו מ  ״(ג) לא יינתן צו מאסר אם סכום החוב שלגבי
 ההצמדה והריבית, אינו עולה על חמישים שקלים חדשים״.

, אחרי ״מוציא לפועל״ יבוא ״או החלטה שלו לפי תיקון סעיף 0» ק העיקרי, בסעיף קטן(א)  8. בסעיף 80 לחו

 סעיף 4א״.

 9. בסעיף 88 לחוק העיקרי, פסקה (8) - בטלה. תיקה סעיף 88

, אחרי סעיף 12ה יבוא: תיקון פקידת 1  10. בפקודת המסים (גבייה)
 המסיס (גבייה)

, ן - המנהל) להל ן - הנציב) או מנהל המכס ומע״מ( להל סה(  ״השלת תפקיד 12 ו. נציב מס הכנ
ה רשאי להטיל על אדם אחר ביצוע הליכים לעיקול נכסים ומכירתם לפי פקודה י י ב  ג

4 (להלן -  זו, לשם גביית חוב מס כמשמעותו בחוק קיזוז מסים, התש״ם-1980
 חוב מס), בתנאים שיקבע שר האוצר.

 2 ס״וז התשכ״ט, עמי 259.

 י חוקי א״י, כרך 2, עמ׳ 1374.
 י ס״ח התש״ם, עמי »5.

 ספר החוקים 1314, ״יא בניסן התש״ן, ״6.4.199 127



ם של ההייב, לשס כס מסדי ס נכסים לנ נ  12*. הנציב או המנהל רשאי למנגת כו
יות שיש לכונס נכסים בות וסמכו ב מם: לכונס הנכסים יהיו אגווס חו  גביית חו
ק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-ד»19, בשינויים המחוייבים, ולעגין זה יראו  לפי חו
 את הנציב או את המנהל, לפי הענין, כאילו היה ראש ההוצאה לפועל, למעט

 לעניו סעיף 58(ב) לחוק האמור.

בה מסים לעקל על ו  12 ח. לצורך גביית חוב מס מחייב, רשאי פקיד גבייה או ג
, הנובעות מרישום ן  ידי רישום בפנקס מקרקעין, זכויות שיש לחייב במקרקעי
: לענין זה, ״הערת אזהרה״ - כמשמעותה בסעיף ז ת ב 1 # ן ה י ל  הערת אזהרה ע

 126 לחוק המקרקעין, התשכ״ם-1969.״

ס נ  •מיניי ט
 נכסים

 עיקול זממת
 גמקי־קעין

5  חיקון חוק שיקים 11. בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981
 ללא ניסוי

 (1) אחרי סעיף 11 יבוא:

 ״זזטבעו! פרטים
 אישיים

 איפור הנפקה
 ללא אישור

 11 א. לא ימסור בנק טפסי שיקים, אלא אם כן מוטבעים
 עליהם פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע השר

ת (להלן - פרטים אישיים). ו  בתקנ

 11 ב. (א) לא ינפיק אד& ספסי שיקים, אלא אם כן
 נתקיימו כל אלה:

הל  (1) הוא קיבל את אישור הבנק שבו מתנ
 החשבון שעליו מיועדים להימשך שיקים בטפ

 סים האמורים!

 (2) על גבי טפסי השיקים מוטבעים הפרסים
ק האמור למנפיק.  האישיים שאישר הבנ

ת אישור ת ר ל ב בלתי סבי רו  (ב) לא יסרב בנק סי
 כאמור.

 (ג) בנק שאישר למנפיק להנפיק טפסי שיקים, ימסור
״:  א את הפרטים האישיים שקבע השר בתקנות.

 (2) האמור בסעיף 16 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 י ׳׳(ב) העובר על הוראות סעיף 11ב(א), דינו - מאסר שלוש שנים״.

, אולם תיקים שבהם הוחל ד : * ס מיום פרסומו של ח  חחילה והודאייו 12. (א) תחילתו של סעיף 9 ששה חד#י
לתו של זזסמיף האמור, ימשיכו לנהוג בהם כאילו סעיף 9 לא י בהליכי איחוד תיקים לפני תחי ב ע  מ

.  נתקבל

 (ב) תחילתו של סעיף 11 תשעים ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ד ו ד י ר  דן מ
 שר המשפטים

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

י ק ס נ ל י ב ש  ד
הכנסת ושב־ראש.  י

ג ו צ ד ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 י ס״ח הו/שמ״א, ע«־ 136.

 128 ספי• החוקים 1314, י״א בגיס!• וזיזש״ו, >«9«.6.4



 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש״ן־־990ו*

ת החול ר ם ה א׳: מ ד  פ

וספות, מסרה ק זה בא לתקן, לבטל או להאריך את תקפם של חוקים שונים, ולקבוע הוראות נ  1. חו
ב ת יעדי התקצי  במטרה לצמצם את הוצאות המדינה ולהגדיל את הכנסותיה באופן שיאפשר השג

ת הכספים 1990 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.  לשנ

ה כ׳: תיכוני חקיקה ד  פ

 תיקון חוק
 יסודות התקציב

 בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985' -

 (1) בסעיף 6 -

 (א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

ת הסכו ו ל ו ב ית בג נ ת כספים פלו יב בשנ  ״(א) הממשלה רשאית להתחי
תי לאותה ב השנ י צ ק ת ק ה ות שבחו י יב בתכנ  מים הנקובים בהרשאה להתחי

 שנה.״:

ף קטן ת״ יבוא ״על אף האמור בסעי י , במקום ״לגבי תכנ ( ב )  (ב) בסעיף קטן
ך אותה שנה כספים״ יבוא ״עד ב רגיל״, במקום ״בתו ת בתקצי י י תכנ ב  (א), לג
ב פי תקצי פו יבוא: ״בסעי  תום שנת הכספים שלאחר אותה שנת כספים״ ובסו
ות העבר י יבו ר לקיום התחי ב פיתוח ישמשו הסכומים הנקובים כאמו  בתקצי

ת כספים״: יב בהם באותה שנ  בלבד, ואין להתחי

 (2) בסעיף 13 -

 (א) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

ב באחד מסעיפי י ב בהרשאה להתחי ותר עודף בסכום הנקו  ״(א1) נ
ל פיו, חוץ מסעיף ב שנתי לשנת כספים פלונית, או ע ב בחוק תקצי  התקצי
ר את השימוש ר האוצר, בהודעה לועדה, להתי ב ״הכנסת״, רשאי ש  תקצי

״: ית שבה נכלל. ת הכספים שלאחריה לתכנ  בו בשנ

 (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא.•

ב ב בסעיף תקצי י ב בהרשאה להתחי קו ותר עודף בסכום הנ  ״(ב1) נ
ת הועדה, ית, רשאי נ ת כספים פלו ק התקציב השנתי לשנ סת״ שבחו  ״הכנ
ת הכספים נ ש  לפי הצעת יושב ראש הכנסת, להתיר את השימוש בו ב

ית שבה נכלל.״:  שלאחריה לתכנ

 (3) בסעיף 19, סעיף קטן (ו) - יימחק,•

 (4) אחרי סעיף 46 יבוא:

 • נתקבל בכנסת ביום ג׳ בניסן החש״ן (29 במרס 1990): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1972, מיום
 ג׳ בשבט התש״ן 291 בינואר «199<, עמ׳ 80.

 י ס״ח התשמ־׳ה, עמי 60: התשמ״ת, עמ׳ 58.

 ס9ר החוקים 1314, ״יא בניסן התש״ן, 6.4.1990 129



ה ק פ  ״הגגלת מ
 של איגרות חוב

 הודעה

ת ותאגיד הנשלט ו כ ר ע גבלת ב  46א. (א) גוף נתמף, חברה מו
ב אלא על פי היתר של שר ו  בידי גוף נתמך, לא ינפיקו איגרות ח

 האוצר.

 (ב) רשות מקומית ותאגיד הנשלט בידי רשות מקומית לא
 ינפיקו איגרות חוב אלא על פי היתר של שר הפנים ושר האוצר.

נתן אחת לשלושה סת תי  46ב. הודעה לועדת הכספים של הכנ
 חדשים -

ו לפ״ סעיפים  (1) מאת שר האוצר - על היתרים שניתנ
 46(א) או 46א(א);

 (2) מאת שר הפנים - על היתרים שניתני לפי סעיפים
 46(ב) או 46א(ב).״;

 (5) בסעיף 47 -

) יבוא: ב ) ן ט  (א) אמרי סעיף ק

ס כפל נ  ״> ב 1) המנפיק איגרות חוב בניגוד להוראות סעיף 46א, דינו - ק
 סכום ההנפקה.״:

) ו־(ד), בכל מקוס, אחרי ״סעיף 45״ יבוא ״או שהם ג ם( י  (ב) בסעיפים קטנ
 הנפיקו איגרות חוב בניגוד להוראות סעיף 46א״.

<, בסעיף ל שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה), התשמ״ה~1984־  תיקון חוק היטל על 3. בחוק היטל ע
° 18(א), במקום ״ה׳ בניסן התש״ן(31 במרס 1990)״ יבוא ״ט״ז בניסן התשנ״א(31 במרס 1991)״. ' א כ י י ט מ י ת י י י  ש

- 3  4. בחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985

 (1 < בסעיף 2, במקום ״עד יום ה׳ בניסן התש״ן(31 במרס 1990)״ יבוא ״עד יום ט״ז
 בניסן התשנ״א (31 ב«ר0 1991)״¡

 (2) בסעיף •7א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״>ב1) ראה המפקח טעם מיוחד לכך, רשאי הוא, באישור המנהלים הכלליים
, להתיר העלאת מחיר לפני שחלפו שלושים ימים א) )  האמורים בסעיף קטן

 כאמור בסעיף קטן (ב).״

 תיקון חוק
 יציבות מחיריה

 כמנרכיפ וגשירוווים

, בסעיף 21 - 4  בחוק רשות העתיקות, התשמ״ס-*198

, המלה ״גימלאותיהס״ - תימחק, ובמקום הסיפה המתחילה ( ב ) ן ט  (1) בסעיף ק
ת  במלים ״ובשינויים שנקבעו״ יבוא ״בשינויים המחוייבים, שנקבעו בידי הרשו

 באישור השר ושר האוצר״:

 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

, הוראות סעיף 105 לחוק שירות המדינה ב) )  ״(ג) על אף האמור בסעיף קטן
, יחולו רק לגבי עובדי המדינה 5  (גמלאות) ן נוסח משולב ן, התש״ל-1970

 תיקון חוק 5.
 רשות העתיקות

 י ס״ח התשמ״ד., עמ׳ 2! התשמ׳׳ט, עמי 98.
 י סייח התשמ״ו, m׳ 1: החשמ״ט. עמי 28.

 י 0״ח מזשמ״ט, עמי 88.
 י סייח התש״ל, עמי 65: התשמ״ט, עמי 68.
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 שיעברו לשרת כעובדי הרשות לפי סעיף 27(א): גמלאותיהם של יתר עובדי
.״ , , ת יבוטחו בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה  הרשו

 6. , לא יהיה תוקף להחלטה שקיבלה ועדת הכספים של הכנסת בשנת 1990 הבאה להגדיל את סייג למימון
ת י ג ל 8  יחידת דזמימון לפי חוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973. מ

ק ג׳: תשלומים שד רשויות למדינה ר  פ

 תשלוס רשות
 השידור למדינה

 7. בשנת הכספים 1990 תשלם רשות השידור לאוצר המדינה סכים של 75 מיליון שקלים
 חדשים: הסכום האמור ישולם בארבעה תשלומים רבעוניים, רצופים ושווים החל ביום ח׳ בסיון
םפת הפרשי הצמדה ם ישולם בתו ת חובות המדינה: כל תשלו (1 ביוני 1990) וישמש להקטנ  התש״ן
ן - המדד) מהמדד שפורסם לחודש אוקטובר 1989 עד המדד שפורסם ל ה ל ) ן כ ר צ  למדד המחירים ל

נה לפני יום התשלום.  לאחרו

 תיקון חוק
 רשות הדואר

, אחרי סעיף 44 יבוא: 7 ת הדואר, התשמ״ו-1986  8• בחוק רשו

ם שנתי למדינה ת הכספים 1990 תשלם הרשות תשלו  ״תשלום שנתי 44א. (א) החל בשנ
 (להלן - התשלום השנתי).

ם של 10 מיליון ת הכספים 1990 יהיה התשלום השנתי סכו  (ב) בשנ
ים שווים ורצופים החל י נ  שקלים חדשים והוא ישולם בארבעה תשלומים רבעו

 ביום ח׳ בסיון התש״ן (1 ביוני 1990).

ת הכספים 1991 יהיה התשלום השנתי בשיעור שיקבעו ג) החל בשנ ) 
 השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסתי, מן העלות של הרכוש
 הקבוע המצוי בשימושה של הרשות או הנמצא בהקמה, כשהיא מתואמת
ך המאזן שקדם לתחילת שנת הכספים, לפני ניכוי הוצאות הפחת בשנה  לתארי
זקפת במאזן ת הנ בי ת התחשי בי  השוטפת, או בשיעור אחר, הכל בהתחשב ברי

בהתחשב ביכלתה הכלכלית של הרשות.  ו

ים שווים י נ  (ד) כל תשלום שנתי ישולם בארבעה תשלומים רבעו
ספת הפרשי הצמדה למדד מן המדד שפורסם ם ישולם בתו  ורצופים: כל תשלו
״ י יום התשלום. נה לפנ נה לפני תאריך המאזן עד למדד שפורסם לאחרו  לאחרו

ק ד׳: ביטוח לאומי ר  פ

, בסעיפים 24 וי26 דישה, תיקון חוק הסדרים א  9. בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-1985
״_ לשעת חירום ( 1 9 ס 91 ר מ  במקום ״ה׳ בניסן התש״ן (31 במרס 1990)״ יבוא ״ט״ז בניסן התשנ״א (31 ב

 תיקון יווק
! הלאומי ז י מ  ה

- 9  10. בחוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולב ן, התשכ״ח-1968

 (1) במקום סעיף 6 יבוא:

ק זה עד 15 בחודש ר ספת לקיצבה לפי פ  ״תחילת תקיפת 6. (א) נוצרה זכות לקיצבה או לתו
 פלוני, תשולם הקיצבה או התוספת החל ב־1 באותו חודש: נוצרה הזכות אחרי
. ו ספת החל ב־1 בחודש שלאחרי  15 בחודש פלוני, תשולם הקיצבה או התו

 התשלום

 * דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 1 סייח התשמ״ו, עמי 79.

 ״ סייח התשמ״ו, עמ׳ 15: התשמ״ט, עמי 28.
 י־ סייח התשכ״ח, עמי 108: התשמ״ט, עמ׳ 31.
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, אט היה הזכאי לקיצבה זכאי גם ( א ) ן ט  (ב) על אף האמור כסעיף ק
 לגימלה לפי חוק הבמחמ מכנסה, התשמ״א-1980'", •מגד החודש שבו נוצרה
וצרה הזכות כאמור, ת לקיצבה, תשולם. הקיצבה החל ב־1 בחודש שבו נ מ ז  ה
ה נ ק ת ד ב ג י  ובלבד שלא תשולם קי«מ..ש.אירים בעד חודש שבעדו שולמה ק
ק ו׳2 למבוטח שמכוחו משולמת קיצבת ר  לפי פרק ב׳ או קיצבת נכות לפי פ

 השאירים.״:

) יבוא: א ) ן ט  (2< בסעיף 114, במקום סעיף ק

לם הקיצבה הוזל  ״(א) נוצרה זכאות לקיצבת ילדיס עד 1.5 כחודש פלוני, תשו
 ב־1 באותו חודש: נוצרה הזכאות אחרי 15 בחודש פלוני, תשולם הקיצבה החל
 ב־1 בחודש שלאחריו: תשלום הקיצבה יסתיים ביום האחרון של החודש שבו

 נפסקה הזכאות.׳׳:

 >3) בסעיף 127יג«ג1), במקום ״לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע, מיום
 השינוי בשכר הממוצע״ יבוא *בשיעור הפיצוי מה־1 בחודש שבו חל הפיצוי״.

״ יבוא ״בהפחתת סכומי דמי ביטוח ומם ה ת ק פ  (4) בסעיף 164(ב<( 1), אחרי ״לפי ה
 מקביל המותרים בניכוי לפי סעיף 47א לפקודה מההכנסה האמורה״:

 (5) במקום לוח י׳ יבוא:

 ״לחח י׳
י ביטוח מ  שיעורי י

 (סעיפים 159, 160י וי215)

 הניכוי משכר העובד
 לענין סעיף 1161»

 באחיזיפ

 אהוויס
 מההכנסה

 פרס ענף מביטוח או מהשכר

 1 זיקנה ושאירים 3.93 2.70

 2 אמהות - עובד ועובד עצמאי 0.67 0.60

 3 אמהות - מבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי 0.2 0

 4 ילדים 1.49 0

נות 0.05 0.05  5 נפגעי תאו

 6 נפגעי עבודה 0.41 0

 אבטלה 0.22 0.15
7 

8 
 9 נכות 1.49 1.30

ל ופירוק תאגיד 0.04 0 ג  10 זכויות עובדים בפשיטת ר

 11 שירות מילואים 1.31 0.45

 12 סיעוד 0.14 0.1״

 ס״ה התשמ״א, עמי 30: הוזשמ״ז, עמי 136.

 132 ספרהחוקיס 1314, ״־*מ־סןהחש״ן, 6.4.1990



ספת יבוא: תיקון חוק  11. בחוק יציבות המשק (הוראות שונות), התשמ׳׳ז־1987", במקום התו
 יגיבות המשק

 "תוספת
 (סעיף 3)

ר המדינה לפי ענפי הביטוח מ  תשלומי א

 אחוזים מהגביה
 פרט ענף ביטוח לענף הביטוח

 1 זיקנה ושאירים 37.9

 2 אמהות - עובד ועובד עצמאי 26.9

 3 אמהות - מבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי 25

 4 ילדים 66.4

ות 100 נ  5 נפגעי תאו

 6 נפגעי עבודה 70.7

7 

 8 אבטלה 36.4

 9 נכות 30.9

ל ופירוק תאגיד 25 ג  10 זכויות עובדים בפשיטת ר

 11 שירות מילואים 52.7

 12 סיעוד 42.9״

תר הוראות תחילה ל י לתו של סעיף 10(4) ביום ד׳ בטבת התש״ן(1 בינואר 1990): תחילתן ש  12. תחי
ל 1990). יסן התש״ן (1 באפרי ק זה ביום ו׳ בנ ר  פ

ק ה׳: תיקונים בחקיקת חינוך ר  פ

' - תיקון חוק 2  13. בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח-1988
 חיגיד מיוחד

 (1) בסעיף ל, בסופו יבוא:

ב ת לימודים את התקצי ר האוצר, יקבע לכל שנ  ״(ה) השר, בהסכמת ש
ר פ ס ת מ ל ועדת השמה א וך מיוחד: השר יקבע לכ נ ר הזכאים לחי פ ס ת מ ב ח ר ה  ל
ך ס ם שיבטיחו ש ל פי כללי ת לימודים, ע ר בכל שנ ש א ת ל י א ש  הזכאים שהיא ר
יקבע ב שי ל הזכאים החדשים לא יעלה על התקצי ת החינוך המיוחד לכ  עלו

ר לאותה שנה.״:  כאמו

 (2) בסעיף 24 -

״ח״ ״ב״ ובמקום ״התשנ , במקום ״התשנ״א״ יבוא ״התשנ (א)  (א) בסעיף קטן
 יבוא ״התשנ״ט״:

1 ס״ח התשמ״ז, עמי 104. 1 

 י-1 ם״ח התשמ״ח, עמי 114: התשמ״ט, עמי 29.
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 (ב) בסעיף קטן, (ב), במקום ".התשג״א״ יבוא ״התשג״ב״:

ת ו ת הלימודים זזתש״ן״ יבוא ״בשנ  (ג) בסעיף קטן (ג), במקום ״בשנ
 הלימודים התש״ן והתשנ״א״.

, י, בסעיף 2, במקום ״התשנ״א״ יבוא ן מס׳ 16), התשמ״ד-1984 קו תי בה(  14. בחוק לימוד חו
 ״התשנ״ג״ ובמקום ״התשנ״ז״ יבוא ״התשריט״.

 תיקון יזיק
 לימוד חוגה

ק ו׳: משים י  פ

 בפקודת מס הכנסה -

 (1) בסעיף 3, האמור בסעיף קטן (ד) יסומן (1) ואחריו יבוא:

 ״(2) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים
 לענין מתן פטור ממס בשל סכומים שהועברו מקופת גמל לקופת גמל אחרת, או

 בשל סכומים ששונה ייעודם באותה קופה.״:

 (2) בסעיף 9(20), פסקאות משנה (א), (ב) ו־(ג) והסימן ״(ד)״ - יימחקו:

 (3) בסעיף 10, סעיף קטן (ג) יסומן (ד) ולפניו יבוא:

 ״(ג) מי שסך כל ההכנסה שהוא זכאי לה מאת מעביד המשלם לו הכנסה
, ב) עולה על 36,000 שקלים חדשים(להלן - סכום התקרה) )  כאמור בסעיף קטן
 לא יהא זכאי להטבה לפי סעיף זה בשל חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה,
) כהכנסתו הגבוהה ביותר ב ) ן ט  ולענין זה יראו את הכנסתו שחל עליה סעיף ק
ת הכנסה כהגדרתה ר ק  בסולם הכנסותיו: סכום התקרה יתואם כאילו הוא ת

 בסעיף 120א.״:

 (4) בסעיף 33 -

 (א) בכותרת השוליים, אחרי ״ניכויים״ יבוא ״זיכויים״:

 (ב) בסופו יבוא:

נית ולא ניהל ת מס פלו נות בשנ ל פנקסי חשבו יהו  ״(ד) נישום החייב בנ
 פנקסים קבילים, לא יותר לו באותה שנת מם זיכוי ממס לפי סעיף

 121א.״:

 (5) במקום סעיף 44 יבוא:

 44. בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל ששילם
 בשנת המם בעד הומקתם במוסד מיוחד של ילד, אשה או הורה
 משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי
 שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו
 זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על

 12.5% מהכנסתו החייבת.״:

 ׳^ינו• בעד
 המאות החזקת.

 קרוב במיסד

 תיקון פקודת 15.
 מס הכנסה

 סייח התשמ״ד, עמי 160.
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 (6) סעיף 45ב - בטל;

 (7) במקום סעיף 47א יבוא:

ק הביטוח ת מס שילם דמי ביטוח לפי חו נ ש ב  ״ניכוי בשל 47א. (א) יחיד ש
, • הלאומי ן נוסח משולב ן, התשכ״ח-1968 (להלן - חוק הביטוח) , , ^ 0 ס מ ו ״ מ ו א  ל
' (להלן - מם 4  ומס מקביל לפי חוק מס מקביל, התשל״ג-1973
סת עבודה, יותר לו ניכוי של  מקביל), בשל הכנסה שאינה הכנ
ספת לפי סעיף 179 (א) לחוק  ״647 מהסכום ששילם, למעט תו
י יבת שלפנ  הביטוח, ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החי

 הניכוי.

, יחול ל , לענין ניכוי מם מקבי ( א ) ן ט  (ב) האמור בסעיף ק
ל בעדו והוא ם מם_ מקבי  גם לגבי יחיד שמעבידו אינו חייב בתשלו

 חייב בתשלומו לגבי הכנסת העבודה שלו.

ל בעדו וגם ם מס מקבי  (ג) יחיד שמעבידו אינו חייב בתשלו
ל, וכן יחיד אחר הפטור  הוא עצמו אינו חייב בתשלום מס מקבי
ל 64% מהסכומים ששילם ותר לו ניכוי ש ל, י  מתשלום מס מקבי
ר ע ש ב ק ף ש ו  בעד ביטוח רפואי שאינו ביטוח רפואת שיניים, לג
ר הבריאות, עד לסכום המס  האוצר לאחר התייעצות עם ש

ו אילו היה חייב בתשלומו.׳׳:  המקביל שהיה חל לגבי

 (8) סעיף 47ב - בטל:

 (9) בסעיף 66(א), במקום פסקה (3) יבוא:.

 ״(3) זכאות לנקודות קיצבה לפי סעיף 40(א) תהא רק לאיש: האשה תהא
ר ילדיה אינו פ ס ר ילדיה, ואם מ פ ס  זכאית למספר נקודות זיכוי השווה למחצית מ

ל התוצאה כלפי מעלה לנקודה שלמה.׳׳: ג  זוגי תעו

ת הכנסה״, בסופה יבוא: ״ולענין שיעורי ו ר ק ת  (10) בסעיף 120א, בהגדרת ״
 הזיכוי על פי סעיף 121א״;

 (11) אחרי סעיף 121 יבוא:

ב ישראל ש ו סתו של יחיד ת  ״זיכוי ממס ליחיד 121א. (א) בחישוב המס על הכנ
 יינתן זיכוי ממס בשיעור כדלקמן מהכנסתו החייבת:

יבת אינה עולה על 18,120 סתו החי  (1) אם הכנ
 שקלים חדשים - 43%:

סתו החייבת היא מ־ 18,121 שקלים  (2) אם הכנ
 חדשים עד 29,880 שקלים חדשים - 3.4%:

ם יבת היא מ׳ 29,881 שקלי  (3) אם הכנסתו החי
 חדשים עד 42,480 שקלים חדשים - 2.5%:

 (4) אם הכנסתו החייבת היא מ׳ 42,481 שקלים
 חדשים עד 88,800 שקלים חדשים - 1.7%:
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ה חייבת״ - למעט הכנסה תייבת ס מ ה  לענין זה, ״
 שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד או שניתן לגביה פטור ממס.

ס הזיכוי , א0 סכו א) )  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
 החלופי גבוה מסכום הזיכוי לפי סעיף קטן (א), יזוכה

 הנישום ב&כופ הזיבוי• מחילופי! לענין זה -

 ״סכום הזיכוי החילופי״ - סכום הזיכוי החל על מי שהכנסתו
ותר בה בי ת ההכנסה הנמוכה הקרו ר ק  היא בגובה ת
 להכנסתו החייבת של הנישום, פחות סכום ההפרש בין
 הכנסתו החייבת לתקרה האמורה, לאחר שנוכה המס

 החל על סכום ההפרש האמור!

(1 ת(  ״תקרת הכנסה״ - כל אחד מהסכומים הנקובים בפסקאו
 עד (4) של סעיף קטן (א).

) לא יחול לגבי יחיד שאינו ב ) ן ט  (ג) האמור בסעיף ק
 זכאי לזיכוי ממס לפי סעיף קטן (א).

ת תיאומים ו  (ד) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנ
 שייעשו לענין חישוב הזיכוי לפי סעיף זה וכן רשאי הוא

ך קביעתו של סכום הזיכוי החילופי.״! י  לשנות את ד

ות את ות את תאריכי פרעונן״ יבוא ״לשנ  (12) בסעיף 179, במקום ״וכן לשנ
ת ר ח  תאריכי פרעונן או לקבוע כי המקדמות ישולמו אחת לחדשיים או אחת לתקופה א

 שיקבע״!

 (13) בסעיף 245, בסופו יבוא:

ע לכל ר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבו  ״(ג) (1) ש
ת המם, ה להטבות מם שיינתנו לפי סעיפים 20 ו־20א בשנ ר ק  שנת מס ת
ת נפרדות לסוגי הטבות! תקרה לענין הטבות ו  ורשאי הוא לקפוע תקר
ר האנרגיה והתשתית.  בשל חיפושי נפט תיקבע לאחר התייעצות עם ש

ת ת ולא יינתן אישור לפי סעיפים 20 או 20א בשנ ו  (2) לא יותקנו תקנ
ת ו תנ י  מס פלונית, אם יש בהם כדי להגדיל את סך כל הטבות המס הנ
ת סכום שקבע שר ר ק ת  באותה שנה מכוח הסעיפים האמורים, מעבר ל

 האוצר לאותה שנת מם.״

 תיקון חוק לתיקון 16. בסעיף 8 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 81), התש״ן-1990י' -
 •19»! 08 המפה י

 (מם׳ 81< (1) בסעיף קטן (א), במקום ״1, 3 ו־5״ יבוא ״1 ו*3״!

, במקום ״תחולתו של סעיף 6״ יבוא ״תחולתם של סעיפים 5 ( ב )  (2) בסעיף קטן
 ו־6״.

 תיקון חיק 17. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט-1989*', בתוספת הראשונה,
ת בדישה, אחרי ״ג׳יפ״ יבוא ״רכב להשכרה״, והערה 1 - בטלה. נ ש ם י י ד ד ס ה  ה

 התשמ״ס י

 ם״ח החש־ץ. עמ׳ 52.
 ס״ח התשמ״ט, עמי 28.
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ן תחילה ותחילה ז התש״ ת (2), (3), וי(5) עד(11) של סעיף 15 ביום ח׳ בתמו  18. (א) תחילתן של פסקאו
 (1 ביולי 1990) (להלן - יום התחילה).

ת (4) ו־(7) של סעיף 15 החל משנת המס 1990.  (ב) תחולתן של פסקאו

1 באפריל 1990). ) ן ״ ש ת לתה של פסקה (12) של סעיף 15 ביום ו׳ בניסן ה  (ג) תחי

ו ותקנ ת שי ו נ ק ו ולגבי ת 13) של סעיף 15 לגבי הטבות מס שיינתנ לתה של פסקה(  מי) תחו
ת המס 1990 ואילך. נ ש  מ

ת התש״ן (1 בינואר 1990). ב ט  ־ (ה) תחילתו של סעיף 16 ביום ד׳ ב

 (ו) תחילתו של סעיף 17 ביום כ״ז באייר התשמ״ט (1 ביוני 1989).

ת המס 1990 בסעיפים 9(20), הסמכה  19. (א) נציב מס הכנסה יקבע בכללים תיאומים שייעשו בשנ
ת המס לפיהם, ורשאי  10, 44, 45ב, 47א, 47ב, 66(א)(3) ו־121א לפקודה, לצורך חישוב הטבו
ה והוצאות שהוצאו ל ב ק ת נ ע כי הטבוח המס יחולו לגבי חלק יחסי מהכנסה ש  הוא, בין השאר, לקבו

ות את הסכומים והשיעורים הקבועים בסעיפים האמורים. ת המס וכן לשנ ל שנ כ  ב

ת המס 1990 וב־1 נ ש  (ב) לענין תיאום הסכומים הקבועים בסעיפים 10 ו־120א לפקודה ב
ס ר מ ת הכנסה שעודכנו ב*1 ב ו ר ק ת נואר 1991, יראו את הסכומים הקבועים בסעיף 120א כ  בי

נואר 1990.  1990, ואת הסכום הקבוע בסעיף 10 כסכום שהיה ב־1 בי

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י
ר האוצר ה ש ל ש מ מ ש ה א  ר

י ק ס נ ל י ב ש ! ד ו צ ר ם ה י י  ח
סת  נשיא המדינה יושביראש הכנ

 c.D01־
 חוק לתיקון מקודח מס הכנסה (מס׳ 82), התש״ן-90?ן•

 1. בפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), בסעיף 3(י), במקום ׳׳45%״ יבוא ׳׳40%״. תיקון סעיף 3

 2. בסעיף 91(א) לפקודה, במקום ״45%״ יבוא ״40%״. תיקון סעיף 91

קבע לגביה שיעור מס תיקון סעיף 126  3. בסעיף 126(ב) לפקודה, בסופו יבוא: ״וכן לא תיכלל הכנסה שנ

 מיוחד׳׳.

 4. סעיפים 127, 128 !״129* לפקודה - בסלים. ביטול סעיפים
 127, 128 י־129א

2 (להלן - חוק מס שבח), בסעיף 48א(א), במקום תיקון יזיק גע  5. בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963
 שמו מקרקעין

 ׳׳45%" יבוא ״40%".

, תיקון חוק ת משותפות) ו ע ק ש ה ק ל ן - חו ל ה ל ) ות, התשכ״א-1961 י ת בנאמנ ת משותפו  6. בחוק להשקעו
 לוזשהעדת משותפות

ת ^ מ ״ • ב ״ 5 % א ״ ו ב ׳ י ׳ ז 0 % ם ״ י ק מ  בסעיפים 36 ד41, ב

 נתקבל בכנסת ׳ביום ג• בניסן התש״ן(29 במרס 1990): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1946, מיום
 א• באב החשמ״ט (2 כאיניסט 1989). עמי 138.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: סייח התש״ן, עמ׳ 52.
 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 156: התשמ׳יז, עמ־ 106.
 ס״ח התשכי׳א, עמי 84: התשס־׳ז, עמי 159.

 ספר החוקים 1314. ׳״א בניסן התש״ן, 6.4.1990



 בחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959", בסעיף 47(ב), במקום פסקה (2) יבוא:

(4)  ״(2<(א) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתור הכנסה כאמור בסעיף קסן(א<(3 < או
ל  או בסעיף קטן(א1) או בסעיף 51(ב<, יהיה חייב עליו במס הכנסה בשיעור ש

ך דיבידנד כאמור.  • 15%; הוא הדין לגבי דיבידנד שמשלמת חברה מתו

 (ב) חברה שקיבלה דיבידנד כאמור בפסקת משנה (א), ומחלקת אותו
ת משנה ק ס  כדיבידנד, תהא זכאית לנכות מהכנסתה החייבת במם הכנסה לפי פ
 (א)(להלן בפסקה זו - הכנסה מועדפת) את הדיבידנד שחילקה באותה שנה: לא
 היתה לחברה באותה שנה הכנסה מועדפת או שהכנסתה המועדפת היתה קטנה
 מסכום הדיבידנד שחילקה, יותר לה לנכות את הדיבידנד שחילקה או את
ות המס שקדמו לאותה  היתרה, לפי העניו, כנגד הכנסה מועדפת שהיתה לה בשנ
 שנה, לפי הסדר, החל בשנת המם שקדמה לאותה שנה, ויראו את השומות
ות בהתאם ובלבד שהחזר מס בשל תיקון שומה באמור  לשנים הקודמות כמתוקנ
 ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס שבה חילק הדיבידנד

 ועד יום ההחזר.״

 תיקון חוק לעידוד 7.
 השקעות הון

החל בשנת המס 1992.  8. תחולתם של סעיפים 1 עד 7.

 9. (א) בתקופה שמיום 1 ביולי 1990 ועד תום שנת המם 1991 (להלן - תקופת המעבר),
 יקראו את סעיף 3(י) לפקודה כאילו במקום ״45%״ נאמר -

 (1) בתקופה שמיום 1 ביולי 1990 ועד תום שנת המס 1990 (להלן - מחצית שנת
 המס 1990) - ״42%״;

 (2) בשנת המס 1991: - ׳׳41%״.

פת המעבר יקראו את סעיף 91>א) לפקודה כאילו במקום ״45%״ נאמר -  (ב) לגבי תקו

 (1) במחצית שנת המס 1990 - ״42%״;

 (2) בשנת המס 1991 - ״41%״:

פת המעבר יקדאו את סעיף 127(א) לפקודת כאילו במקום ״3%/י8״ נאמר -  (ג) לגבי תקו

 (1) במחצית שנת המס. 1990 - ״31/3%״;

ת .המס 1991 - ״3%׳14״.  (2) בשנ

פת המעבר יקראו את סעיף 127(ד) לפקודה כאילו במקום ״3%/'8 מסכום׳׳  (ד) לגבי תקו
 נאמר ״סכום״ ואחרי ״בסעיפים האמורים״ נאמר ״מוכפל בשיעור המם הקבוע בסעיף קטן(א)״.

פת המעבר יקראו את סעיף 128(ב) לפקודה כאילו במקום ״3%/י8 ממנה״  (ה) לגבי תקו
ת מס״.  נאמר ״הקבוע בסעיף 127(א) לאותה שנ

 (ו) לגבי תקופת המעבר יקראו אח סעיף 48א(א) לחוק מס שבח כאילו במקום ״45%״
 נאמר

 (1) במחצית שנת המס 1990 - ״42%״;

 (2) בשנת המס 1991 - ״41%״;

 תחולה

 הוראות מעבד

 ם״ת התשי״ס, עמי 234: התשמ״ח. עס־ 2.
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ת כאילו תפו ת משו  (ז) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיפים 36 ו־41 לחוק להשקעו
 במקום ״10%״ נאמר -

 (1) במחצית שנת המס 1990 - ״7%״:

 (2) בשנת המס 1991 - ״6%״.

ת המס 990 ! הסמכה ת בשנ ו ר ב  10 . נציג מס הכנסה יקבע בכללים את דרך ייחוס ההכנסה החייבת של ח
. ת הכנסתן ע י ב פה שלפני 1 ביולי 1990 ולתקופה שלאחריה ואת התיאומים שייעשו לשם ק  לתקו

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושביראש הכנסת

 תיקוני טעויות*

 (לפי סעיף 10א(ב< לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

ב , בסעיף תקצי ת הכספים 1988, התשמ״ח-1988' ב לשנ ת הראשונה לחוק התקצי פ ס ו ת  1. ב
 20.35.43, שם המוסד צ״ל ״מכללת יהודה ושומרון״.

ב , בסעיף תקצי 2 ת הכספים 1989 (תיקון), התשמ״ט-1989 ב לשנ ת לחוק התקצי פ ס ו ת  2. ב
ג ללימודי יהדות״.  20.37.06, שם המוסד צ״ל ״מרכז יעקב הרצו

ד ו ד י ר י דן מ ק ס נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת שר המשפטים

 נתקבל בכנסת ביופ כ״ג באדר התש״ן (20 במרס 1990).
 ודית 105, החשמ״ח, עמי 509.

 חיית 107, התשמ״ט, עמי 8.

I 
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