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 חרק המקדמה, תשל׳יא-1971״

 מקדמה לממשלה 1, הממשלה מורשית בזה לקבל מבנק ישראל (להלן - הבנק) והבנק מורשה בזה לתת

ל לממשלה מקדמה בסכום שלא יעלה על 650,000,000 לירות. א ד ש ? י נ ב  מ

י׳״קי״י׳ 2, תנאי המקדמה ומועדי פרעונה ייקבעו בהסכם בין שר האוצר ובין נגיד הבנק באישורה י א נ  ח

 של ועדת הכספים של הכנסת.

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 ־ נתקבל בכנסת ביום בי׳ז באדר תשל״א (24 במרס 1971); הצעת ההוק ודברי הסבר פורסמו בהית 935׳ תשליא׳ ממי 193.

t 

 חוק מס רכוש רקדן פיצויים(תי־קון מם׳ 5) (תיקרן מם׳ 2),
 תשל״א-1971*

ף5 1. בסעיף 5 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מם׳ 5), תשכי׳ט—1969! — סמי ן קו  תי

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״לשנות המס 1968, 1969״ יבוא ״לשנות המם
 1968 עד 1971";

, במקום ״לשנות המם 1968 עד 1970״ יבוא ״לשנות המם (א)  (2) בסעיף קטן
 1968 עד 1971״;

 (3) בסעיף קטן(ב)(3), במקום ״באחת משנות המס 1967 עד 1970״ יכוא ״באחת
 משנות המם 1967 עד 1971׳׳.

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 ״ נתקבל בכנסת ביום ב־ז באדר תשל״א (24 במרס 1971); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 931׳ תשל״א
 עמ׳ 170.

 1 ם׳׳ח״תשכ״ט/ עמי 86; ס״ח תש׳׳ל׳ עמי 31.
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 פטורים

 חוק מילווה בטחון, תשל״א-1971•
 1. בחרק זה — הגדרות

 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה! (להלן - הפקודה),
 אם אין בחוק זה הוראה אחרת:

 (2) ״הכנסה חייבתי׳ — הכנסתו החייבת של אדם בשנת המס 1971, לרבות
 ריווח הון והכנסה כמפורט בסעיף 3 לפקודה, פרט לסעיף קטן(ד) שבו, למעט -

 (א) הכנסה מעבודה שחל עליה סעיף 123 לפקודה;
 (a הכנסה מריבית שלגביה ניתנת הנחה לפי כל דין,

ק - הכנסה כאמור כפי שהיא נקבעת על פי סעיף 57 לפקודה; ב י  ולגבי ק

 (3) ״קיבוץ״ - לרבות מושב שיתופי או אגודה שיתופית אחרת בהתיישבות
 חקלאית שלגביהם ניתנה הוראה בהתאם לסעיף 61 לפקודה;

 (4) ״התאריך הקובע״ - י״ט בחשון תשל״ח(31 באוקטובר 1977).

 2. אדם יהא חייב למדינה בשנת המס 1971 במילווה בטחון בשיעור של 7% מהכנסתו הטלתהמילווה
ו י י ע י ש  החייבת (להלן - המילווה). י

 3. (א) ואלה פטורים ממילווה:
 (1) יחיד שהמם שהוא חייב בו בשנת המם אינו עולה על 90 לירות;

 (2) תושב״חוץ — לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (2), (4) ו־(5)
 לסעיף 2 לפקודה;

 (3) ״עובד יומי״ - כמשמעותו בתקנות שיותקנו לענין זה.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) — אם נגבו סכומים על חשבון המילווד. ממי

 שפטור ממנו, יחולו הוראות אלה:
 (1) נגבה סכום שאינו עולה על 5 לירות — לא יוחזר הסכום:

 (2) נגבה סכום העולה על 5 לירות - יינתנו תעודות מילווה על פי סעיף 6;
 ואולם אם נגבה סכום כאמור מאיש ואשה ביחד, רשאי פקיד השומה לפעול
 בהתאם להוראות פסקה (1) לגבי סכום של פחות מחמש לירות שנגבה מאחד

 מבני הזוג.

 4. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 5% לשנה -
 (1) החל מיום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) — על מקדמות ששולמו

 במועדן על פי סעיף 9 ועל המילווה שנוכה במקור על פי סעיף 10;
 (2) החל מיום ט׳ בניסן תשל״ד(1 באפריל 1974) - על יתרות המילווה ששול

 מו עד התאריך הקובע.
 (ב) הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.

 המילווה ישא
 ריבית

 המילווה צמוד
 למדד

 5. (א< בסעיף זה -
 (1) ״מדד יוקר המחיה״ - במשמעותו בחוק מילווה בטחון, תשי׳יז—1956 2:

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשל״א(24 במרס 1971); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח934׳ תשל״א׳ עמי176.
 1 דיני מדינת ישראל/ נוסח חדש 6! עמי 120; ס״ח תש״ל/ עמי 153.

 2 ס״ח תשייז׳ עמ׳ 8.
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 ״מדד יסודי״ -

 נא) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר !197 לגבי מקדמות ששולמו
 במועדן על פי סעיף 9 ולגבי מילווה שבוכה במקור על פי סעיף 10:

 (ב) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1973 לגבי יתרות המילווה
 ששילם אדם עד לתאריך הקובע:

 ״מדד חדשי׳ - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש דצמבר של שבת

(2) 

(3) 
,1983 

 (ב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המהיה! נתברר בעת פרעונו של המילווה
 כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרע המילווה כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור

 העליה של המדד החדש.

 (א)
 (ב)

.6 

 (ג)

 על סכומי מילווה ששילם אדם יינתנו לד תעודות הרשומות על שמו.
 התעודות יינתנו —

 (1) על סך כל המקדמות ששילם אדם על פי סעיף 9 ועל םך כל המילווה
 שבוכה במקור על פי סעיף 10, עד ליום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975);

 (2) על יתרות המילווה ששילם אדם עד לתאריך הקובע, עד ליום כ״ג באדר
 ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 התעודות לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט להעברות
 מכוח הדין, אלא אם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע אחרת בתקנות

 ובתנאים שקבע.

 (ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את ההוראות
 והתבאים שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן ובדבר היתרות שסכומן

 קטן מהערך הנקוב הבמוך ביותר של תעודות המילווה.

 (ה) התעודות יהיו רק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.

 7. (א) סך־כל סכומי המילווה ייפרע בשנים עשר שיעורים חדשיים בשבת המם 1984.

ג - ליור ו ז  (ב) נפטר יהיד, ייפרע המילווה ששילם לבן־זוגו, ואם לא השאיר בך
 שיו, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשה בקשה לכך בצירוף תעודת המילווה.

 8. הריבית על סך־כל המילווה תיפרע בשלושה שיעורים תלת־שבתיים שווים, החל
 ביום כ״ט באלול תשל״ח (1 באוקטובר 1978).

 9. (א) החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה לשבת המס 1971, ישלם על
 חשבון המילווה סכומים כמפורט בתוספת, במועדים הקבועים בסעיף האמור.

 (ב) החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 176 לפקודה לשנת המס 1971, ישלם על
 חשבון המילווה 20% מסך כל המקדמות שהוא חייב בהן לאותה שנת מס על חשבון המס

 ועל חשבון היטל הבטהון, במועדים הקבועים בסעיף האמור.

 10. (א) כל המשלם, או האחראי לשלם, תשלום שהוא הכנסת עבודה, קצבה או מלוג
 או אנונה, או הכנסה אחרת שנקבעה לענין סעיף 164 לפקודה ושר האוצר קבעה לעבין סעיף
 זה — ינכה ממנה, עם המס שהוא חייב לנכות לפי סעיף 164 לפקודה, סכום נוסף על חשבון

 המילווה, באופן ובשיעורים שייקבעו בתקנות.

 (ב) רשאי שר האוצר בתקנות על פי סעיף קטן (א) לשלב את שיעורי הניכוי
 האמורים עם שיעורי הניכוי שנקבעו לענין ניכוי מס ההכנסה והיטל הבטחון.

 תעודות מילויה

 פרעון המילווה

 פרעון הריבית

 מקדמות על חשבון
 המילווה

 הובת ניכוי
 במקור

 74 ספר החוקים 619, ז׳ בניסן תשל״א, נד2.4.19



 11, שילם אדם סכומים על השבון מם, היטל בטחון ומילתה, יה־ה, לענץ מתן תעודות
 מילווה, חלק המילווה בתוך סך־כל הסכומים ששילם כאמור, כיחס שבין פכום המילווה

 שהוא חייב בו לסך כל המס, היטל הבטחון והמילווה שהוא חייב בהם.

 12, על אף האמור בסעיף 2 ובכפוף לאמור בסעיף 3(ב) -
 (1) שילם אדם מקדמות על פי סעיף 9 בסכום העולה על סכום המילווה שהוא

 חייב בו, יראו את הסכום ששולם כאמור כסכום המילווה שהוא חייב בו:
 (2) מי שיש לנכות מהכנסתו׳ סכומים על פי סעיף 10, ידאו את הסכום שבוכה

 כאמור כסכום המילווה שהוא חייב בו.

 13, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מה יהיה דינו של מילווה
 שלא שולם עד התאריך הקובע; בתקנות אלה ניתן גם לקבוע כי המילווה ייהפך למס או שלא

 ייגבה.

 14, הוראות הפקודה יחולו על המילווה כאילו היה חלק מהמס, והוא במידה שאין בחוק
 זה הוראה אחרת לאותו ענין.

 15, שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ת פ ס ו  ת
 נסעיף 9 (א))

 שיעורי המקדמות על חשבון המילווה יהיו כאלה:
 אם המקדמות על חשבון מס הכנסה והיטל בטחון לשנת מם 1971 (להלן - המקדמות)

 לא עלו על 600 לירות - 26 לירות ועוד 30 אגורות לכל לירה מן המקדמות;
 עלו המקדמות על 600 לירות ולא עלו על 900 לירות - 206 לירות ועוד 25 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 600 לירות:
 עלו המקדמות על 900 לירות ולא עלו על 1,500 לירות - 281 לירות ועוד 20 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 900 לירות;
 עלו המקדמות על 1,500 לירות ולא עלו על 2,100 לירות ~ 401 לירות ועוד 17 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 1,500 לירות!
 עלו המקדמות על 2,100 לירות ולא עלו על 3,000 לירות - 503 לירות ועוד 15 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 2,100 לירות;
 עלו המקדמות על 3,900 לירות ולא עלו על 6,000 לירות - 638 לירות ועוד 13 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 3,000 לירות;
 עלו המקדמות על 6,000 לידות ולא עלו על 9,000 לירות — 1028 לירות ועוד 12 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 6,000 לירות:
 עלו המקדמות על 9,000 לירות ולא עלו על 12,000 לירות - 1388 לירות ועוד 11 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 9,000 לירות;
 עלו המקדמות על 12,000 לירות - 1718 לירות ועוד 10 אגורות לכל לירה מן המקדמות

 שמעל 12,000 לירות.

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 בשיא המדינה

 קביעת סכום
 המילווה

 םוכיות מקדמות
 וניכוי במקור

 מילווה שלא
 שולם עד

 המאריך הקובע

 תחולת הוראות
 הפקודה

 ביצוע ותקנות
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ן, תשל״א־1971י  חוק מילווה חסכו

 1. בחוק זה -

 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו כפקודת מם הכנסה! (להלן - הפקודה),
 אם אין בחוק זה הוראה אחרת:

 (2) ״הכנסה כוללת״ — סך כל הכנסתו של אדם בשנת המם 1971 מן המקורות
 המפורטים בסעיף 2 לפקודה ובסעיף 3 למעט סעיף קטן (ד) לפקודה ומריווח

 הון, לאחד קיזוז הפסדים לפי סימן ג׳ לפרק השני לפקודה ולאחר ניכוי -
 (א) הכנסה פטורה לפי סעיף 9 לפקודה:

 (0 הכנסה שחל עליה סעיף 123 לפקודה;
 (ג) דיבידנד;

 נד) ריבית שלגביה ניתנת הנחה לפי כל דין;
 (ה) הוצאות לפי סעיף 17 לפקודה;

 (3) ״הכנסת עבודה״ - לרבות קצבה;
 (4) ״מעביד״ - כל המשלם הכנסת עבודה או האחראי לתשלומה;

 (5) ״עובד״ - יחיד המקבל הכנסת עבודה;

 (6) ״התאריך הקובע״ - י״ד בתשרי תשל״ה(30 בספטמבר 1974).

 הגדרות

, (א) אדם יהא חייב למדינה בשנת המס 1971 במילווה חסכון על הכנסתו הכוללת 2 
 בשיעור הנקוב בתוספת(להלן - מילווה על הכנסה).

 (ב) מעביד יהא חייב במילווה חסכון בשיעור של 6% מסך כל הכנסת עבודה ששילם
 בשבח המס 1971 (להלן — מילווה מעבידים); ולגבי מילווה על הכנסה שלו יחולו הוראות אלה:

 (1) היה סך כל הכנסת עבודה ששילם כאמור שווה להכנסתו הכוללת או עלה
 עליה - יהיה פטור ממילווה על הכנסה;

 (2) היה סך כל הכנסת עבודה ששילם כאמור פחות מהכנסתו הכוללת -
 יהיה חייב במילווה על הכנסה רק על ההפרש ובשיעור שהיה חל אילו כל

 הכנסתו הכוללת היתה חייבת במילווה על הכנסה.

 (ג) מילווה מעבידים יחול, על אף האמור בכל דין, גם על חבר־בני־אדם שדינו
 לענין תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים כדין המדינה.

 הטלת המילווה
 ושיעורו

 3. (א) ואלה פטורים ממילווה על הכנסה:
 (1) יחיד הפטור ממס;

 (2) ״עובד יומי״ - כמשמעותו בתקנות שיותקנו לענין זה;

 (3) תושב חוץ - לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (2), (4) ו־(5)
 לסעיף 2 לפקודה.

 נב) על אף האמור בסעיף קטן נא), אם נגבו סכומים על חשבון מילויה חסכון ממי
 שפטור ממנו יחולו הוראות אלה:

 (1) נגכה סכום שאינו עולה על חמש לירות - לא יוחזר הסכום;

 פטורים

 ״ נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשל״א(24 במרס 1971); הצעת ההוק ודברי הסכר פורסמו בד״־ח 934׳ חשל״מ׳עמ׳ 181.
 1 דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 6׳ תשכ״א׳ עמי 120; ס״ח תש׳׳ל׳ עמי 153.
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 ניכוי במקור

 תשלום מילווזז
 שנוכה ומילווה

 מעבידים

 שומות מילווה
 מעבידים ועובדים

 תשלום המילווה
 על הכנסה

 קביעת סכום
 המילווה על

 הכנסה

 ייחוס תשלומי
 מעביד

 המילווה ישא
 ריבית

 (2) בגבה סכום העולה על חמש לירות - יינתנו תעודות מילווה על פי סעיף
 12; ואולם אם נגבה סכום כאמור מאיש ואשה ביחד, רשאי פקיד השומה לפעול
 בהתאם להוראות פסקה (1) לגבי סכום של פחות מחמש. לירות שנגבה מאחד

 מבני הזוג.

 4. נא) מעביד ינכה מהכנסת עבודה שהוא משלם סכום נוסף על חשבון מילווה על
 הכנסה, באופן ובשיעורים שייקבעו בתקנות! סכום זה ינוכה יחד עם המם שהוא חייב לנכות

 לפי סעיף 164 לפקודה.

 (ב) נוכה סכום על חשבון מילווה על הכנסה יראוהו כסכום המילווה על הכנסה
 שהעובד חייב בו על הכנסת העבודה שלו: סכום ששילם מעביד על חשבון המילווה שעובדו

 חייב בו על פי שומה שנעשתה בהתאם לסעיף 6, דינו כסכום שנוכה.

 5. מעביד ישלם לפקיד השומה את המילווה על הכנסה שניכה מעובדיו ואת מילווה
 המעבידים במועד שבקבע ויגיש לו באותו מועד דין וחשבון כפי שנקבע בתקנות.

 6. מעביד שהוראות סעיפים 4 ו־5 חלות עליו ולא ביכה מעובדיו מילווה על הכנסה, או
 לא שילם את מילווה המעבידים, או לא מסר לפקיד השומה דו״ח על הניכוי או התשלום
 כאמור, או מסר דו״ח אך לפקיד השומה יש טעמים סבירים להניח שהדו״ח איננו נכון -
 רשאי פקיד השומה לשום לפי מיטב שפיטתו את סכום המילווה על הכנסה שהמעביד היה
 חייב לבכות או את סכום מילווה המעבידים שהוא היה חייב לשלם, ודין שומה לפי סעיף זה

 כדין שומה לפי סעיף 167 לפקודה.

 7. (א) מילווה על הכנסה, למעט מילווה על הכבםת עבודה, המגיע על פי דו״ח לפי
 סעיף 131 לפקודה או על פי דו״ח משוער לפי סעיף 133 לפקודה, ישולם עם הגשת הדו״ח,

 ויתרת המילווה תשולם במועדים הקבועים בפקודה לתשלום יתרות מס.

 (ב) שר האוצר רשאי לקבוע בצו, לגבי סוגים מסויימים של חייבים במילווה על
 הכנסה, כי עליהם לשלם מקדמות על חשבון המילווה, ואת שיעורי המקדמות ואופן התשלום

 ומועדיו.

 8. שילם אדם סכומים על חשבון מם, היטל בטחון, מילווה בטחון ומילווה על הכנסה,
 למעט מילווה על הכנסת עבודה, יהיה, לענין מתן תעודות מילווה, חלקו של מילויה על
 הכנסה בתוך סך כל הסכומים ששילם כאמור, לפי היחס שבין סכום המילווה על הכנסה
 שהוא חייב בו, לבין סך כל המס, היטל הבטחון, מילווה בטחון והמילווה על הכנסה שהוא

 חייב בהם.

 9. שילם מעביד סכומים על חשבון סך כל ניכוי המם, היטל בטחון, מילווה בטחון,
 מילווה על הכנסה של עובדיו ומילווה מעבידים, ייזקף התשלום, לעבץ מתן תעודות מילווה,

 תחילה על חשבון הניכויים והיתרה תיזקף על חשבון מילווה מעבידים.

 10. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 5% לשבה -
 (1) החל מיום י״ז בביסן תשל״ב (1 באפריל 1972) - לגבי מילווה שנוכה
 כאמור בסעיף 4, לגבי מילויה מעבידים ולגבי מקדמות ששולמו על פי סעיף

 7(ב);

 (2) החל מיום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974) - לגבי יתרות מיליוה על
 הכנסה ששולמו עד התאריך הקובע.

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממם הכנסה.
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 11. (א) בסעיף זה -

 (1) ״מדד יוקר המחיה״ - כמשמעותו בחוק מילויה בטחון, תשי״ז-21956;

 (2) ״מדד יסודי״ —

 (א) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1971 - לגבי מי שזכאי לרי
 בית על פי סעיף 10(א)(1);

 (ב) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1973 - לגבי מי שזכאי לריבית
 על פי סעיף 10(א)(2);

 (3) ״מדד הדש״ — מדד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש יוני שלפני מועד
 הפרעון.

 גב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה; התברר בעת פרעונו של חלק
 פלוני של המילווה כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרע המילווה כשהוא מוגדל

 באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש.

 12. (א) על סכומי מילודה ששילם אדם או שנוכו מהכנסתו, עד התאריך הקובע, יינתנו
 לד תעודות רשומות על שמו, עד ליום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 (ב) תעודות המילווה לא יהיו סחירות.

 (ג) התעודות יהיו רק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.

 (ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את ההוראות
 והתנאים שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן, וכן בדבר היתרות

 שסכומן קטן מהערך הנקוב הנמוך ביותר של תעודות המילווה.

 המיילווה צמוד
 למדד

 תעודות מילח־ה

 13, סך כל סכומי המילווה והריבית שעליו ייפדעו בשלושה שיעורים שנתיים רצופים
 ב־1 באוקטובר של כל שנה, החל בשנת 1975.

 פרעון המילמה

 14, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות מה יהיה דינו
 של מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע: בתקנות אלה ניתן גם לקבוע בי המילווה ייהפך

 למס. או שלא ייגבה.

 מילויה שלא
 שולם עד

 התאריך הקיבע

 15, הוראות הפקודה יחולו על המילווה כאילו היה חלק מהמם, והוא במידה שאין בחוק זה
 הוראה אחרת לאותו ענץ.

 תחולת הוראות
 הפקודה

 16, שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע
 לביצועו.

 ביצוע ותקנות

 2 סיח תשי״ז׳ עמ־ 8.
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ת פ ס ו  ת
 (סעיף 2(א))

 א. שיעור המילווה על הכנסה של יחיד:

 שיעור המילווה על הכנסה
 (באחוזים מן ההכנסה הכוללת)

 סבוס המס׳ לרבות היטל בטחון,
 שחייב בו אדם לשנת המס (בלירות)

 עד 480 3.2
 481 עד 1,140 3.0
 1,141 עד 1,500 2.8
 1,501 עד 2,100 2.6
 2,101 עד 2,880 2.2
 2,881 עד 4,320 2.0
 4,321 עד 5,520 1.8
 5,521 עד 7,560 1.7
 7,561 עד 9,900 1.6
 9,901 עד 14,400 1.4
 14,401 עד 18,180 1.2
 18,181 ויותר 1.1

 ב. , שיעור המילווה על הכנסה החל על קיבוץ - לרבות מושב שיתופי או אגודה
 שיתופית אחרת בהתיישבות חקלאית שלגביהם ניתנה הוראה בהתאם לסעיף 61 לפקודה -
 יהיה כשיעור מילויה החסכון שהיה חל לפי הלוח שלעיל על יחידת משק אילו היתה היא

 החייבת במילווה.

 ג. שיעור המילווה על הכנסה של חבר־בני־אדם יהיה 2% מן ההכנסה הכוללת.

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 חוק מילווה חסכון(תיקון), תשל׳יא-1971״

 1, בסעיף 13 לחוק מילווה חסכון, תש״ל—1970!, במקום ״1975״ יבוא ״1974״. תיקון סעיף 13

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 בשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ב׳׳ז באדר חשל״א(24 במרס 1971);הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 934׳ תשל״א׳ עמ׳ 180 .
 1 ם׳ח תש״ל, עמי 52.
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ן מם׳ 4), קו תי ) ן  חוק מס שבח מקרקעי
 תשל״א־1971 ״

 תיקון סעיף 9 1, בסעיף 9 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ׳יג-1963! (להלן — החרק העיקרי), סעיף

 קטן(ג) — יימחק.

 הוספת סעיף 9א 2, אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

 ״העברה לרשויות 9א. (א) אוצר המדינה יעביר לרשות המקומית אשר לה משתלמת

 המקומיות תוספת האגרה מכוח חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין),

 תשי״ט-1959 2, שליש מן המס, למעט תוספת המס, וכן אותו חלק של
 תוספת המס שסכומו כסכום תוספת האגרה שהיתה משתלמת לפי החוק

. ב) )  האמור אילו ה־תה הזכות נמכרת כאמור בסעיף 9(א) או

 (ב) שר האוצר יתקין בהסכמת שר הפנים תקנות לביצוע סעיף זה.״

׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).  תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום ו

ר י פ ס ס ה נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשל״א (24 במרס 1971); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 932׳ תשל״א/
 עמ׳ 172.

 1 ס״ח השכ״ג/ עמ׳ 165; השב״ה׳ עמי 40; תשכ׳׳ז׳ עמ׳ 105; תשכ״ח/ עמי 181.
 * ס״ח תשי״ט׳ עמי 82.

קה (תיקון), תשל׳יא־1971 *  חוק שירות התעסו

 1. האמור בסעיף 50 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959* (להלן - החוק העיקרי),
 יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) לא הגיש ארגון מעבידים או ארגון עובדים רשימת מועמדים
 כאמור בסעיף קטן(א)(2) או(3), לפי הענין, תוך שלושה חדשים מהיום
 שבו נתבקש על כך מאת שר העבודה, רשאי השר למנות כחבר ועדת
 המקצוע אדם הנראה לו מתאים לייצג את ענין הארגון בועדת המקצוע.

 (0 לא ימנה השר חבר ועדת מקצוע כאמור בסעיף קטן(ב),
 אלא אם נמסרה לאותו ארגון תזכורת על כך, שלושים יום לפחות לפני
 המינוי, ובה צויין כי בדעת השר למנות חבר ועדת המקצוע בהתאם

 לסעיף קטן(ב).״

- נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשל״א (24 במרס 1971); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 834*
 תשכ״ט׳ עמ׳ 229.

 1 ס״ח תשי״ט׳ עמי 32.
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 2. האמור בסעיף 59 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא: תיקק םעיף 59

 ״(ב) שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לקבוע
 בתקנות אגרה בעד בחינת מקצוע לפי פרק זה, אם לכלל הנבחנים ואם
 לסוגי נבחנים או סוגי מקצועות; תקפן של התקנות יהיה לשנתיים, אלא
 שועדת העבודה רשאית להאריכן מדי פעם לתקופה נוספת שתקבע ושלא

 תפחת משנתיים.״

י ת ב ם ג י י ר ח י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר החקלאות

ר ממלא מקום שד העבודה ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 ׳ נשיא המדינה

׳ 31), תשל״א-1971 * ם מ ) י ל י ל פ ת החוק ה ד ו ק  חוק לתיקון פ

 1. בסעיף 152 לפקודת החוק הפלילי, 1936 ! —

 (1) בסעיף קטן(1), בסופו, במקום ״בת שש עשרה שנה או למעלה מזה״
 יבוא ״בת שבע עשרה שנה, ואם יוכח שהיתה לו סיבה סבירה להאמין שגיל
 האשה היה בין שש עשרה לשבע עשרה שנה - לא ישא בעונש גדול מהאמור

 בסעיף קטן(3)״;

 (2) •בסעיף קטן(3), במקום ״למעלה מגיל שש עשרה ולמטה מגיל שבע עשרה״
 יבוא ״למטה מגיל שבע עשרה״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע ר י י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 בשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשלי׳א (24 במרס 1971); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 899, תש״ל,
 עמי 274.

 1 עייר 1936, תוס׳ 1, עמי 263; ם״ח תשכ״ו, עמי 64; תשב״ח, עמי 194; תשכ׳׳ט, עמי 31.
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׳ 32), תשל״א-1971 * ס מ ) י ל י ל פ ת החרק ה ד ו ק  חוק לתיקון פ

 1, בפקודת החוק הפלילי, 1936 !, אחרי סעיף 186 יברא:

 ־•מסירת קטין 186א. המציע או נותן תמורה בעד הרשות להחזיק בקטין שלא מלאו לו

ה ארבע עשרה שכה, והמבקש אד מקבל תמורה בעד מתן רשות להחזיק י י מ ת  להחלקה ב

 בקטין כאמור, דינו - מאסר שלוש שבים, ואין נפקא מינה אם היתה
 התמורה בכסף או בשווה כסף.

 186ב. (א) הורה או אפוטרופוס של קטין שלא מלאו לו ארבע עשרה
 שנה המוסר, או מרשה למסור, את הקטין למי שאינו הורהו או אפוט־
 ררפסו, ויש במסירה משום התנערות מחובותיו או זכויותיו כלפי הקטין,

 דינו — מאסר שבתיים.

 מסירת קטין
 בהתנערות

 מזכויות רחובות

 (ב) תהיה זאת הגנה טובה באישום לפי סעיף זה אם הוכח אחד

 (1) מסירת הקטין הייתה למטרת אימוץ לפי הוק אימוץ
 ילדים, תש״ך—1960 2;

 (2) מסירת הקטין היתה לזמן קצוב ובהסכמתו של פקיד
 סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי׳׳ח-1958 3;

 (3) מסירת הקטין היתה להורה־הורו, לדודו, לדודתו,
 לאחיו או לאחותו, והיתה לטובת הקטין.״

א ר י פ ב ש י ש ק ע  י
 שר המשפטים

ה מ s י ר ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

 מאלה:

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 נשיא המריבה

 הומפת סעיפים
 186א ו־186ב

 ° נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשל-׳א (24 במרס 1971); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 903, תשל״א,
 עמ׳ 2.

 1 עייר 1936, תוס׳ 1, עמי 283; ס״ח תשכ־׳ו, עמי 64; תשכ״ט, עמ׳ 31.

 2 ס״ח תש״ך, עמ׳ 96; תשב״ט, עמי 250.

 3 ס״ח תשי־״ח, עמי 103; השכ״ה, עמי 1&2.
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ה (מס׳ 11), תשל״א-1971 * ר ו ב ע ת ת ה ד ו ק  חוק לתיקון פ

 1, בסעיף 1 לפקודת התעבורה! (להלן - הפקודה) - תיקון סעיף 1
 (1) אחרי הגדרת ״פוליסה״ יבוא:

 ״״מפקח על התעבורה״ - מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה
 ברשומות, מפקח על התעבורה לבל שטה המדינה (להלן - המפקח
 הארצי על התעבורה) או לחלק ממנו, לרבות מי שהמפקח הארצי על
 התעבורה אצל לו, בהודעה ברשומות, מסמכותו לכל שטח המדינה

 או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוגי ענינים;״

 (2) במקום הגדרת ״רשות הרישוי״ יבוא:
 ״״רשות הרישוי״ - מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות,
 מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה, לרבות מי שמנהל אגף הרישוי
, בהודעה ברשומות, סמכותו כרשות הרישוי, לכל שטח  אצל לו

 המדינה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג ענינים;״.

 2, בסעיף 14 לפקודה, במקום ״רשות הרישוי״ יבוא ״המפקח על התעבורה״. תיקון סעיף 14

 3. בסעיף 29 לפקודה, האמור בסעיף קטן(ב) יסומן(ג) ולפניו יבוא: תיקון סעיף 29
 ״(ב) היה לשוטר יסוד להאמין, כי אדם עבר עבירת קנם בנסיבות
 חמורות כאמור בהוראות שניתנו על ידי קצין משטרה, רשאי הוא,
 בהתחשב באותן נסיבות, לא למסור לאותו אדם הזמנה עם ברירת קנס
 כאמור בסעיף קטן(א), אלא להודיע לו כי יוגש נגדו אישום ותימסר לו
 הזמנה למשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה-21965; לענין זה,
 ״קצין משטרה״ - מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה

 הארצי של משטרת ישראל.״

 4. במקום סעיף 36 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 36
 ״פסילה על תנאי 36. (א) בית המשפט רשאי לפסול נאשם פסילה על תנאי, אך לא יעשה

 כך אם כבר הורשע הנאשם על אותה עבירה או על אחת העבירות המפו
 רטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, תוך שתי שנים שקדמו

 לעבירה הנדונה, ולא יעשה כן בשל הרשעה על עבירה לפי סעיף 64א.

 (ב) נקבעה בפקודה זו לגבי העבידה שעליה הורשע הנאשם פסילה
 לתקופת מינימום מקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה, ובית המשפט החליט
 בנסיבות מיוחדות שלא להטיל פסילה בפועל, יפרש בפסק דינו את הני

 מוקים להחלטתו.

 (ג) מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם תוך תקופה שנקבעה
 בגזר דינו, ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים, עבר אותה
 עבירה שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או
 בתוספת השניה או עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין, והורשע

 בשל העבירה הנוספת תוך התקופה האמורה או לאחריה.

ל בכנסת ביום כ׳׳ז באדר תשל״א (24 במרס 1971); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה 911/ תשל״א׳ ב ק ת נ 4 

 עמ׳ 35.
 ז דעי מדינת ישראל׳ נוסח חדש 7׳ עמי 173; ס״ח תשכ״ב׳ עמי 8׳ עמ׳ 64; תשכ״ד׳ עמי 78; תשפ״ה׳ עמי 115׳

 עמי 183׳ עמי 202; תשכ״ו׳ עמי 58; תשכ״ז׳ עמי 146; תשכ׳׳ט׳ עמי 224׳ עמי 224.
 2 ם״ח תשב״ה׳ עמי 161.
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 (ד) התקופה האמורה תתחיל מיום מתן גזר הדין, ראם נושא ^
 הנאשם אותו זמן עובש מאסר — מיום שחרורו מן המאסר, והכל כשבית

 המשפט לא הורה אחרת.

 (ה) אוזכרה בקביעת העבירות לפי סעיף קטן(ג) הוראת חיקוק
 והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את גזר הדין

 כמאזכר את ההוראה האחרת.
 גו) מי שנפסל על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת כאמור,
 יצווה בית המשפט על הפעלת הפסילה על תנאי, ורשאי בית המשפט
 להורות בצו שהפעלת הפסילה על תנאי תהיה בכפוף לתוצאות הערעור
 על ההרשעה בשל העבירה הנוספת; הצו יינתן מאת בית המשפט שהרשיע

 את הנאשם בשל העבירה הנוספת והוא יכול להינתן מאת כל בית משפט ״
 המוסמך לדון באותה עבירה.״

 הוספת סעיף 36ב 5. אחרי סעיף 36א לפקודה יבוא:

 ״הנוהג ברכב ללא 36ב. (א) הנוהג ברכב ללא רשות של בעלו או של המחזיק כדין ברכב,

 רשות בעלו ובלי שהנוהג הוא בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל בפועל

 מהחזיק או מקבל רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, בנוסף
 על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, ובלבד שאם החליט בית המשפט
 שלא להטיל פסילה בפועל או להטיל פסילה לתקופה קצרה מזו יפרש
 בפסק דינו את הנימוקים להחלטתו; האמור בסעיף קטן זה בדבר אדם
 שאינו בעל רשיון נהיגה לא יחול על מי שתוקף רשיונו פקע תוך שנה

- אחת לפני ביצוע העבירה מחמת אי־תשלום אגרת הרשיון.

 גב) היה הנוהג כאמור בסעיף קטן(א) בעל רשיון נהיגה תקף
 לאותו סוג רכב, ייפסל, בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט,

 פסילה בפועל מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת מששה חדשים י
 ופסילה על תנאי לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, ובלבד שאם החליט
 בית המשפט שלא להטיל פסילה בפועל או להטילה לתקופה קצרה מזו

 יפרש בפסק דינו את הנימוקים להחלטתו.

 (ג< בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם
 אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב,
 דינו - מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קבס של חמשת אלפים לירות,
 ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רשיון נהיגה - מאסר חמש
 שנים עם או בלי קנס של 7000 לירות, ובנוסף לכך פסילה מקבל או מהחזיק
 רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט

 ־ בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק מאסר על תנאי.״ *

 החלפת סעיף 41 6, במקום סעיף 41 לפקודה יבוא:

 ״שינויים בתוספות 41. שר התחבורה רשאי, בתקנות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,

 לשנות את התוספות לפקודה, כולן או מקצתן, להוסיף עליהן ולגרוע
 מהן.״

א 7, אחרי סעיף 41 לפקודה יבוא: « ף י ע  הוספת ס

, 41א. (א) נפסל אדם על ידי בית משפט מקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה על ב ג  ״סייגים ל

י פי סעיף 35 לא תחול הפסילה על רשיון נהיגה צבאי אלא אם החליט בית א י ׳ צ י ג י ה  ישייז ב
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 המשפט לפסול אותו אדם מהחזיק גס ברשיון הצבאי; אולם הפסילה תחול
 על הרשיון הצבאי אף בלי שבית המשפט החליט כאמור במקרים אלה:

 (1) אם הורשע האדם בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה
 נהרג אדם;

 (2) אם הורשע האדם על עבירה לפי סעיף 64א.

 (ב) החליט בית משפט לפסול אדם מהחזיק ברשיון נהיגה צבאי
 כאמור בסעיף קטן נא), לא יחולו על פסילה כאמור הוראות פקודה זו
 המחייבות פסילה לתקופת מינימום אלא אם הורשע הנאשם באחת

 מהעבירות המפורטות בפסקה (1) או(2) לסעיף קטן(א).״

 8, במקום סעיף 47 לפקודה יבוא: החלפת סעיף ?4

י 47. (א< אירעה תאונת דרכים שבה בחבל אדם או ניזוק רכוש, והיה ד י - ל -פסילה ע

 קצין משטרה לקצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח יסוד להאמין שיוגש

 אישום על כך נגד בעל רשיון נהיגה המעורב בתאונה, רשאי הקצין, בצו,
 לפסול את בעל רשיון הנהיגה מהחזיק בו לתקופה של 60 יום מיום מסירת
 הצו לבעל הרשיון; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה האמורה רשאי
 להאריך את הפסילה עד לגמר בירור דינו או עד שתבוטל הפסילה על ידי

 בית המשפט.

 (ב) אירעה תאובה שבה בהרג אדם, והיה לקצין משטרה בדרגה
 שאינה פחותה מדרגת מפקח יסוד להאמין שיוגש אישום נגד נוהג רכב
 המעורב בגרימת התאונה, יפסול קצין משטרה כאמור את האדם מהחזיק
 ברשיון הנהיגה לתקופה של 90 יום מיום מסירת הצו לבעל הרשיון; בית
 המשפט המוסמך לדון בעבירה האמורה רשאי להאריך את הפסילה עד

 לגמר בירור דינו או עד שתבוטל הפסילה על ידי בית המשפט.

 גג) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאית רשות הרישוי מטעם
 צבא־הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף קטן רשיון
 נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכבעת
 כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר: הוראת סעיף קטן זה לא תחול

 במקרה של תאונה בבסיבות האמורות בסעיף 64א.״

 9, אחרי סעיף 62 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 62»
 ׳מאסר בפועל 62א. נקבעה בפקודה זו לגבי העבירה שעליה הורשע הנאשם מאסר

 לתקופת מינימום, ובית המשפט החליט שלא להטיל מאסר בפועל, יפרש
 בפסק הדין את הנימוקים להחלטתו זאת.״

 10, בסעיף 64א לפקודה, בסעיפים קטבים נא) ו־(ב), במקום ״מאסר על תכאי כעונש תיקון סעיף 64»
 יחיד״ יבוא ״מאסר על תנאי בין כעובש יחיד ובין כעובש נוסף״.

 11, בסעיף 70(15) לפקודה, במקום ״רשות הרישוי״ יבוא ״המפקח על התעבורה״. תיקון סעיף 70

 12, בסעיף 70א לפקודה - תיקון סעיף 0דא

 (1) בסעיף קטן(א) יימחקו המלים שבסוגריים ״(להלן בסעיף זה - בעל
 הרכב)״;
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 (2) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) הוצאות הגרירה כאמור בסעיף קטן(ד) שלא שולמו תוך הזמן
 שנקבע בהודעה שנשלחה למי שחייב בתשלומן - דינן, לענין גבייתן,
 כדין קנס שלא שולם: חובת התשלום תוטל על בעל הרכב הרשום ברש
 יונו, זולת אם הוכיח בידי מי היתה השליטה ברכב בשעת העבירה ואותו

 אדם נמצא בישראל, או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.

 (ו) קבע בית משפט במשפטו של בעל רכב על עבירה לפי סעיף
 זה, על סמך ראיות שהובאו לפניו, כי הרכב היה אותה שעה ברשותו של
 אדם אחר, רשאי בית המשפט הדן במשפטו של האחר להסתמך על הממ
 צאים העובדתיים שנקבעו במשפט הראשון, על פי הראיות שהוגשו באותו

 משפט, ואין צורך לחזור ולהגישן.

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 נשיא המדינה

 86 ספד החוקים 619, ז׳ בניסן תש?"׳א, 2.4.1971
. ירושלים  המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


