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ן מם׳ 5)״ ה (תיקו נ י ד מ א ה י ש : נ ד ו ם י ־ ק ו  ח

 תיקון סעיף 3 1. בחוק־יםוד: נשיא המדינה' (להלן - חוק היסוד), האמור בסעיף 3 יסומן ״(א)״ ובו,
 במקום ״לחמש שנים״ יבוא ״לשבע שנים״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) נשיא המדינה יכהן תקופת בהונה אחת בלבד.״

 תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק היסוד, הסיפה החל במילים ״אדם שכיהן״ - תימחק.

 החלפת סעיף 0! 3. במקום סעיף 0ו לחוק היסוד יבוא:

ל הנשיא  •מתן ההצהרה סו. (א) הנשיא הנבחר יצהיר אמונים, בתום תקופת כהונתו ש
ה הקודם או סמוך ככל האפשר לפני כן, ויתחיל לכהן בתום תקופת כהונתו נ ו ה ר  ותחילת ה

 של הנשיא הקודם.

 (ב) נתפנה מקומו של נשיא המדינה לפני תום תקופת כהונתו,

 יצהיר הנשיא הנבחר אמונים סמוך, ככל האפשר, לאחר בחירתו, ויתחיל

 לכהן מעת שהצהיר.״

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה

ן ו כ י ן ת ן ד מ צ י ר ו ז  ע

ש הכנסת א  נשיא המדינה יושב ר

 • נתקבל בכנסת ביום ב׳ בטבת התשנ״ט(21 בדצמבר 1998); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2723, מיום כ״ח בםיון התשנ״ח (22 ביוני 1998), עמי 391.

 י ס־ח התשכ־ד, עמ׳ 118; התשנ״ו, עמי 234.

* ו 9 9 8 - ט ״ נ ש ת ה (מס׳ 119), ה ס נ כ ס ה ת מ ד ו ק ן פ ו ק י ת ק ל ו  ח

(להלן - הפקודה), בסעיף 9, אחרי פסקה (2) יבוא: 1  תיקון סעיף 9 ו. בפקודת מס הכנסה

 ״(2א)(א) הכנסתו של ארגון מקצועי לרבות הכנסה מדמי חבר, ובלבד שלא
 הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מכל הכנסה מחבר בני אדם שבשליטתו

 העוסק בעסק, לרבות מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה,

 (ב) (1) על אף האמור בפסקת משנה (א), יתרת ההכנסה של הארגון

 המקצועי העולה על שיעור של 50% מהוצאותיו, לא תהיה פטורה

 ממס:

 (2) סכום הוצאות העולה על סכום הכנסות בשנת מס מסוימת יראו
 כאילו היה סכום הוצאות שהוצא בשנת המם הבאה אחריה, כשהוא

 מתואם לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הבאה כאמור:

 (3) לענין זה -
 ־יתרת ההכנסה־ - ההכנסות הפטורות לפי פסקת משנה (א) לאחר

 שהופחתו מהן ההוצאות שהוצאו בייצור אותן הכנסות:

 • נתקבל בכנסת ביום ג׳ בטבת התשנ״ט(22 בדצמבר 1998); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2736, (מיום כיו במוז התשנ־ח 20 ביולי 1998Í ענד 454.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, ענד 120; ס״ח התשנ־ט, עמי 10.

 56 ספר החוקים 1696, י־א בטבת התשנ״ט, 30.12.1998



 ׳׳הוצאות״ - הוצאות המותרות לניבוי, למעט פחת, ובן הוצאות

 לרכישת נכס בר־פחת המשמש למטרות הארגון או ליצירת נכס

 כאמור:

 ״נכס בר־פחת״ - בהגדרתו בסעיף 88 לרבות זכות במקרקעין,

 כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין׳,

 (ג) בפסקה זו, ״ארגון מקצועי״ - חבר בני אדם שאישר הנציב

 ושהתקיימו בו כל אלה:

 (1) חברים בו שבעים חברים לפחות אי שחברה בו המדינה ועשרה
 חברים לפחות; במנין מספר החברים בחבר בני אדם שבין חבריו כלול

 חבר שהוא ארגון מקצועי, יובאו בחשבון מספר החברים בארגון

 המקצועי;

 (2) כל מטרתו קידום עניגים מקצועיים משותפים, השתלמות

 מקצועית או ייצוג ציבורי של ציבור בעלי משלח יד מסוים או של

 עוסקים בענף או במגזר כלכלי מסוים, וכל נכסיו והכנסותיו משמשים

 לקידום מטרות אלה:

 (3) פעילותו אינה לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בו:

 (4) הוא מגיש דו״ח שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, להנחת

 דעתו של פקיד השומה, על פי תקנות שהתקין שר האוצר:״.

, אחרי ״בסעיף 9(2)״ יבוא ״ארגון מקצועי תיקון סעיף 30 ו ^ א  2. בסעיף 30 ו לפקודה, בסעיף קטן (

 כהגדרתו בסעיף 9(2א)״.

 3. בסעיף ו3ו(א) לפקודה, אחרי פסקה (5) יבוא: תיקון סעיף וגו

 ״(5א) אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן

 בחוק מס שבח מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח

 בשיעור של 50% על השבח הריאלי הנובע מהמכירה או מהפעולה, לפי הענין.״

 4. (א) הוראות סעיף 9(2א) לפקודה, למעט פסקת משנה (בץ2), בנוסחו בסעיף ו לחוק תחולה ותחילה
 זה, יחולו לגבי הכנסותיו של ארגון מקצועי, החל בהכנסות בשנות מם שטרם נקבעה לגביהן

 שומה סופית: לענין זה, •שומה סופית״ - שומה שאין לנישום זכות להגיש עליה השגה או

 ערעור, ואם הוגש ערעור - ניתן לגביו פסק דין סופי.

 (ב) הוראות סעיף 9(2אץבא2) לפקודה, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, יחולו לגבי

 הוצאותיו של ארגון מקצועי שהוצאו החל בשנות מם כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) תחילתו של סעיף ו13(אץ5א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לגבי דו״חות

 שיוגשו על מכירת זכות במקרקעין או על פעולה באיגוד מקרקעין, שנעשתה בשנת המס

 998 ו ואילך.

ו ה י ג ת ן נ י מ י נ ו ב ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו כ י ן דן ת מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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* ן מס׳ 50), התשנ״ט-998 ו ו ק י ת ) ן ו ת ה ו ע ק ש ד ה ו ד י ע  חוק ל

 תיקון סעיף 47 ו. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ד4(ג) -

 (ו) בדישה, במקום ״יחיד או קיבוץ״ יבוא ״מי שזכאי למענק השקעה לפי סעיף
 40ב(2) עד (5) (בסעיף קטן זה - זכאי למענק השקעה) או יחיד,־:

 (2) בפסקה(4), אחרי ״יום כ־ז באייר התשמ־א(ו3 במאי 981 ו)־ יבוא ״אך לגבי מפעל

 באזור פיתוח א׳ שבבעלות זכאי שאושר עד יום ב״א בטבת התשנ״ז {31 בדצמבר

;"(1996 

 (3) בסופו יבוא:

 ״(5) (א) אם המפעל באזור פיתוח א׳ הוא בבעלות של זכאי למענק השקעה

 ואושר החל ביום כ״ב בטבת התשנ״ז (1 בינואר 1997) - בשיעורים

 הקבועים בפסקה (4), ואולם -

 (ו) בשנתיים הראשונות לתקופת ההטבות כמשמעותה בסעיף 45,

 תהא ההכנסה החייבת, שהושגה מהמפעל המאושר כאמור, פטורה

 ממס, אם המפעל המאושר רכש בשנת המם נכסים קבועים שניתן

 עליהם פחת לפי סעיף 21 לפקודה, בגובה הסכום שבו עודף םבום

 הרכישה של הנכסים הקבועים על סכום התמורה ממכירת נכסים

 קבועים בשנת המם (להלן - עודף הרכישות);

 (2) בכל אתת משנות המס שלאחר שנת המס שבה ההכנסה

 החייבת של המפעל המאושר היתה פטורה ממס כאמור בפסקה (ו)

 ועד תום תקופת ההטבות כמשמעותה בסעיף 45, אם עלה סכום

 התמורה ממכירת נכסים קבועים על סכום הרכישה של נכסים

 קבועים במפעל המאושר (להלן - סכום עודף המכירות), יהא סכום

 עודף המכירות חייב במס בשיעור שהיה חייב בו הזכאי למענק

 השקעה אילולא היה פטור ממס לפי פסקה ( 1) או בשיעור של 25%,

 לפי הנמוך מביניהם: הוראות פסקה זו יחולו על סכום עודף המכירות

 עד לנמוך מבין סכומים אלה:

 (א) סכום עודף הרכישות בשנתיים הראשונות לתקופת

 ההטבות, כשהוא מתואם לגבי בל אחת משתי שנות המם

 האמורות, לפי שיעור עליית המדד מתום אותה שנת מם עד

 תום שנת המס שבה מחויב סכום עודף המכירות,

 (ב) סכום ההכנסה החייבת שהיתה פטורה ממס בשנתיים

 הראשונות לתקופת ההטבות, כשהוא מתואם לגבי כל אחת ׳׳—י

 משתי שנות המס האמורות, לפי שיעור עליית המדד מתום

 אותה שנת מס עד תום שנת המס שבה מחויב סכום עודף

 המכירות.

 (ב) לענין פסקה זו -

 ״סכום הרכישה של נכס קבוע״ - המחיר המקורי של הנכס הקבוע שלגביו

 יחושב הפחת לפי סעיף ו2 לפקודה, ובתוספח רווח הון שלא התחייב

 במם לפי סעיף 96 לפקודה, אשר נגרע מהמחיר המקורי של נכס זה;

 * נתקבל בכנסת ביום ג־ בטבת התשנ״ט (22 בדצמבר 1998): הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות

 1 ס־ח התשי״ט, עמי 214; התשנ״ח, עמי ו8.

 38 ספר החוקים 1696, י״א בטבת התשנ־ט. 30.12.1998



 ״נכסים קבועים״ - נכסים ששימשו או שישמשו את המפעל המאושר

 בייצור הכנסתו, למעט 30% מנכסי המפעל כהגדרתם בסעיף 40א,

 ושנרכשו כחלק מתכנית מאושרת לפי סעיף ו2(ו) או (2), שבשלה

 ניתנת ההטבה בשנת המס ואשר ניתן לגביהם מענק לפי חוק זהר.

 2. (א) הוראות סעיף ד4(גץ5) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף ו בחוק זה, יחולו לגבי מפעל הוראת שעה

 באזור פיתוח א־ שבבעלות זכאי למענק השקעה שאושר החל ביום כ״ב בטבת התשנ״ז

 (1 בינואר 1997) עד יום ב״ב בטבת התש״ם (31 בדצמבר 1999), בשינויים אלה:

 (ו) בשנתיים הראשונות לתקופת ההטבות כמשמעותה בסעיף 45 לחוק

 העיקרי, יקראו את הרישה של סעיף ג(x5x47א) כאילו במקום ״בשיעורים

 הקבועים בפסקה (4)״ נאמר בה ״בשיעור שלא יעלה על 15%״:

 (2) בסעיף 47(גץ5ץאץ2) לחוק העיקרי יקראו כאילו במקום ״25%״ נאמר בו

 ״5%ו״.

 (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה

 לאישור מפעלים שלגביהם תחול הוראת סעיף זה, עד לשלוש שנות מס נוספות.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ י ב ק ס נ ר ן ש ת ו נ ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה שר התעשיה והמסחר שר האוצר

ן  עזר ויצמן דן תיכו

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

׳ ו 9 9 8 - ט ״ נ ש ת ת (תיקוני חקיקה), ה י ר ב ע ה ה פ ש ם ב י ר י ש ד ה ו ד י ע  חוק ל

 תיקון חוק
 רשות השידור

 מס׳ 12

 תיקון חוק
 הרשות השניה

 לטלוויזיה ורדיו
 מס׳ 11

 העברית
 בשידורי רדיו

, אחרי סעיף 44ג יבוא:  1. בחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965י

 •שירים בשפה 44ד. מחצית לפחות מהשירים המשודרים ברדיו במהלך כל חודש יהיו
 שירים בשפה העברית; בסעיף זה, ״שיר בשפה העברית״ - שיר שמרבית

 מילותיו הן בשפה העברית.״

 בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התשץ-ס99ו/ בסעיף 72, בסופו יבוא:

 ״(ד) בקביעת האזורים ובמתן הזיכיונות כאמור בסעיף זה, תפעל המועצה במגמה

 לקיים תחנות אזוריות לשידורי רדיו אזוריים אשר מטרתן לקדם את היצירה

 הישראלית ואת השירים בשפה העברית: בסעיף קטן זה, ״שיר בשפה העברית״ - שיר

 שמרבית מילותיו הן בשפה העברית.״

.2 

ת נ ב  לימור ל
 שרת התקשורת

ו ה י נ ת ן נ  בנימי
 ראש הממשלה

 דן תיכון

 יושב ראש הכנסת
 עזר ויצמן

 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ג׳ בטבת התשנ׳׳ט (22 בדצמבר 1998), הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2757, מיום י״ג בחשון התשנ״ט (2 בנובמבר 1998), עמי 99.

 ס־ח התשב־ה, עמי 06 ו.
 ס־ח התשין, עמי 58.

 ספר החוקים 1696, י־א בטבת התשנ־׳ט, 998ו.2ו.30 39



* 1 9 9 8 - ם ״ נ ש ת ׳ 2), ה ם ן מ ד (תיקו ח  חוק המזלי ם

 הוספת פרק ביו 1. בחוק היטלי סחר, התשנ׳׳א- 1991 י, אחרי סעיף 3 יבוא:

 ״פרק ביו: היטל יבוא

א 3א. (א) השר יחד עם שר האוצר רשאים להטיל, בצו, היטל על יבוא י ב ל י ט י  ה

 לישראל של טובין שמקורם במדינה שהסכם העדפה בינה לבין ישראל

 מאפשר הטלת היטל על יבוא טובין, שאינו היטל לפי פרקים ב׳ או ג׳

 (להלן - היטל יבוא); לענין זה, -הסכם העדפה׳ - הסכם הקובע שיעור מס

 על יבוא טובין הנמוך משיעור המס המוטל על יבוא טובין ממדינה שחל

 עליה סעיף ״אומה מועדפת ביותר״(א.^1\), בהתאם להסכם שישראל צד

 לו.

 (ב) שיעור היטל היבוא, בתוספת המכס המוטל על הטובין, לא

 יעלה על שיעור המכס המוטל על טובין שמקורם במדינות שאין להן הסכם

 העדפה עם ישראל, המסווגים באותו פרט בצו תעריף המכס והפטורים ומם

 קניה על טובין המתפרסם לפי חוקים אלה:

 (ו) פקודת תעריף המכס והפטורים, 21937;

 (2) חוק מסי מכם ובלו(שינוי התעריף), התש״ט-949וג;

 (3) חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי״ב-41952;

 (4) חוק המכס, הבלו ומם קניה(ביטול פטור מיוחד), התשי״ז-
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 (ג) היטל היבוא יכול שיהיה לסוג טובין או לטובין מסוימים,
 לתקופה שתיקבע בצו.

 (ד) הוראות סעיפים 2(ג), 3 ופרק ה׳ יחולו, בשינויים המחויבים, על

 היטל היבוא לפי פרק זה.״

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 1999).

ו נתן שרגםקי ה י נ ת  בנימין נ
 ראש הממשלה שר התעשיה והמסחר

 עזר ויצמן דן תיכון
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י׳ בטבת התשנ־ט (29 בדצמבר 1998): הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2783, מיום ט־ בטבת התשנ־ט (28 בדצמבר 1998), עמי 226.

 םיח התשנ״א, עגו 38: התשנ״ד, עמי 67.
 עיר 1947, תנסי 1, עמי 183; ס״ח התשי״ב, עמ׳ 118.

 ס־ח חתש־ט, עמי 154: התש״ך, ענד 18; התשמ־ד, עמי 141.
 ם״ח התשי״ב, עמי 344; התש־ך, עבד 90 ו.

 ס־ח התשייז, עמי 141.

 40 ספר החוקים 1696, י״א בטבת התשג־ט, 30.12.1998



ס ו פ ת ד ו ע ן ט  תיקו

 (לפי סעיף סוב לפקודת סדרי השלטון והמשפט)

 1 . בחוק הבזק(תיקון מס׳ 13), התשנ״ו-1996 י, בסעיף ג המחליף את סעיף 6כ לחוק הבזק,

 התשמ״ב-21982, ומוסיף את סעיף 6כו, בסעיף 6ב1(אץ2) המובא בו, במקום ״הקיימים״ צריך

 להיות ״העצמיים״.

י ב ג נ י ה ח  צ

 שר המשפטים

 ס־דו וזתשנ־ו, ענו׳ 303.
 2 ס־ח התשמ־ב, עמי 218.

ס ו פ ת ד ו ע ן ט  תיקו

 (לפי סעיף סוב לפקודת סדרי השלטון והמשפט)

 1. בחוק הגבלת פרסומים(גופים ציבוריים), התשנ״ו-996ו', בסעיף 3, במקום ״של נבחר״

 צריך להיות ״או נבחר״.

י ב ג ג י ה ח  צ

 שר המשפטים

 ס־דו התשנ״ו, עכר 108.

ת כ ר ע מ ת ה ע ד ו  ה

 בספר החוקים 1669, התשנ״ח, עמי 236 בו יסומן 256א.

 ספר החוקים 1696, י־א בטבת התשנ״ט, 30.12.1998
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