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 חוק נכי המלחמה בנאצים(תיקון מס׳ 9), תשל״ט-1979*

ף 1 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—1954 1 (להלן — החוק העיקרי) -  תיקון סעיף 1 1. בסעי

 (1) במקום הגדרת ״השכר הקובע״ יבוא:
 ״״השכר הקובע״ — אחוז שנקבע מסך כל המשכורת המשתלמת אותה

 שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעה:״

 (2) במקום הגדרת ״הדרגה הקובעת״ יבוא:
ה הקובעת״ - אחוז שנקבע מסך כל המשכורת המשתלמת אותה  ״״הדרג

 שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעהז
ן.״ ן הנדו י נקבע״ — נקבע בצו מאת שר האוצר לענ  ״

ו 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי - י 8  י׳יקיז 0

) יבוא: א ) ן ט  (1) במקום סעיף ק
 ״(א) שר המשפטים ימנה אנשים שמהם ירכיב השופט הראשי של
יים נו  בית משפט השלום כתל״אכייב ועדות ערעורים; הודעה על מי

 כאמור תפורסם ברשומות״;

 (2) סעיף קטן נג) - במל.

ף 4ג לחוק העיקרי — ג 3. כסעי ף 4 י ע  ״יקיז ס

 (1) כמקום סעיף קטן (א) יבוא:
 ״(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% ואין לו הכנסה
 נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב,
 תגמולים שהם אחוז שנקבע מסך כל המשכורת המשתלמת אותה שעה

; ״  לעובד המדינה בדרגה שנקבעה.

 (2) בסעיף קטן (ג)(1), במקום ״15%״ יבוא ״30%״.

) יבוא: א ) ן  תיקון סעיף 4י 1 4. בסעיף 4ד לחוק העיקרי, במקום סעיף קט
 ״(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ־50% אך אינה פחותה
 מ־10% (להלן - נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום
 התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים שהם אחוז שנקבע מסך

 כל המשכורת המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעה.״

 הוספת סעיף 5 5. אחרי סעיף 4ו לחוק העיקרי יבוא:
ן השכר הקובע והדרגה הקובעת וצווים לפי סעיפים 4ג י  ״צווים באישור 5. צווים לענ
נים אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת: בצווים כאמור ־4ד טעו ה ו י י ב ע ז ׳ ד י ד ע  י
״ מותר לקבוע שיעורים ודרגות לפי הרכב המשפחה של הנכה ולפי דרגת ח י ו י ה  י

 נכותו.״

 י נתקבל בכנסת ביופ כ״ט באדר תשל״ט (28 במרס 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1386, תשל״ט,
 עמי 97.

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 76; תשי״ז, עמי 99; תשכ״א, עמי 162; תשכ״ה, עמי 299; תשג״ט, עמי 152; תשל״ב, עמי 6;
 תשל״ג, עמי 160; תשל״ה, עמי 26; תשל״ז, עמי «14.
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 תיקון סעיף 14

 הוספת מעיף 14א

 הוראות מעבר

 תחילה

 6. בסעיף 14 לחוק העיקרי -
ון כבית המשפט לערעורים ת המשפט העלי בי  (1) בסעיף קטן (ח), כמקום ״

י״; ז ת המשפט המחו ים״ יבוא ״בי  אזרחי
) יבוא: ט ) ן ט ף ק  (2) במקום סעי

 ״(ט) בית המשפט המחוזי־ ידון בשלושה ורשאי לאשר את החלטת
, עם הוראות, לועדה. ן י  ועדת הערעור, לשנותה או לבטלה או להחזיר את הענ
ר ניתן לערער  (י) על פםק דין של בית המשפט המחוזי בערעו
ון אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של בית ת המשפט העלי י בי  לפנ

״ . ן ו  המשפט העלי

 7. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:
 ״תקנות סירי ייז 14א. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעורים

, את אופן הגשתם ואת סדרי ( י מ  ובקשות רשות לערער לפי סעיף 14 (ח) ו
 הדין בהם.״

 8. כל עוד לא הותקנו צווים כאמור כסעיף 5 -
 (1) השכר הקובע לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד, יהיה 94% מסך כל
״ ג י  המשכורת המשתלמת אותה שעה לעובד המד״נה שדרגת משכורתו היא ״
 של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כהרככ משפחתו של הנכה, ולגבי נכה

לד — 81% מסך כל המשכורת כאמור: ן לו בן משפחה שהוא י  שאי
 (2) הדרגה הקובעת תהיה 100% מסך כל המשכורת המשתלמת אותה שעה
א״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו י בד המדינה שדרגת משכורתו היא ״  לעו

 הוא כהרכב משפחתו של הנכה:
 (3) התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4ג(א) לחוק העיקרי יהיה, לגבי נכה
ל המשכורת המשתלמת אותה שעה לד - 97% מסך כ  שיש לו בן משפחה שהוא י
ן ״ של הדירוג האחיד, ולגבי נכה שאי ז י א ״  לעובד המדינה שדרגת משכורתו הי

לד — 93% מסך כל המשכורת כאמור:  לו בן משפחה שהוא י
 (4) התגמול לנכה נזקק כאמור בסעיף 4ד(א) לחוק העיקרי יהיה בשיעורים אלה:
 (א) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 60% מן המשכורת
״ של ג י  המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״

ג האחיד;  הדירו
 (ב) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 77% מן המשכורת

 כאמור;
 (ג) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 49% - 100% מן המשכורת

ר.  כאמו

 (א)
 (כ)
 נג)

1 באפריל 1977). 9. ) ז ״ ג בניסן תשל ״  תחילתם של סעיפים 8 (1), (2) ו־(3) מיום י
ד ע באפריל 1974). ף 3(2) מיום ט׳ בניסן תשל״  תחילתו של סעי

ן ושל ו ־4 לא יפגע בסמכויותיהם של בית המשפט העלי  האמור בסעיפים 2 ו
ו תלויים ועומדים לפניהם בתכוף  ועדות הערעורים להמשיך ולגמור את הדיון בהליכים שהי

י תחילתם.  לפנ

ך י ל ר ה א ח מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו כ ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה
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I 

 חוק מילווה חסכון, תשל״ט-1979 י
 1. בחוק זה -

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

״ - כל המשלם הכנסת עבודה או האחראי לתשלומה; ד י  (2) ״מעב
 (3) ״הכנסת עבודה״, למעט -

י הוצאותיו בשל החזקת רכב ו לעובד לכיסו  וא) תשלומים שניתנ
יו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד; ו  וכן שו

ן ו לעובד לכיסוי הוצאותיו בשל החזקת טלפו יתנ  (ב) תשלומים שנ
ו:  במקום מגורי

ף 3 (ט) לפקודה;  (ג) הכנסת עבודה כאמור כסעי
30 בספטמבר 1982); ) ג ג בתשרי תשמ״ ״ ך הקובע״ - י  (4) ״התארי

 (5) ״השר״ - שר האוצר.

ה חסכון בשיעור של 4.75% ו לו נה בשנת המם 1979 גמי יב למדי ד יהא חי  2. (א) מעבי
 מסך כל הכנסת עבודה ששילם בשנת המס 1979 (להלן — המילווה).

ן תש־ י ו לענ נ י  (ב) המילווה יחול, על אף האמור בכל דין, גם על חבר בני אדם שד
נה. ן המדי  לום מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים כדי

ר״ - בו ן זה, ״מוסדות צי י יות מקומיות ומוסדות ציבור פטורים ממילווה; לענ  3. רשו
 מוסדות לדת, לתרבות, לחינוך, למדע, לבריאות, לסעד, לספורט או למטרה ציבורית
ר ועדת הכספים ן זה השר באישו י  אהרת, שאינם מיועדים להפקת רווחים ושקבע אותם לענ

 של הכנסת.

עד דין ד ישלם לפקיד השומה את המילווה במועד שנקבע, ויגיש לו באותו מו  4. מעבי
 וחשבון כפי שנקבע.

״ח אך ד שלא שילם את המילווה או לא מסר לפקיד השומה דו״ח או מסר דו  5. מעבי
ו נכון — רשאי פקיד השומה לשום נ נ ״ח אי  לפקיד השומה יש טעמים סבירים להניח שהדו
ף 167 ן שומה לפי סעי  לפי מיטב שפיטתו את סכום המילווה ודין שומה לפי סעיף זה כדי

 לפקודה.

ו בניסן תש״ם (1 ״  6. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 3% לשנה החל מיום ט
 באפריל 1980).

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממם הכנסה.

ף זה -  7. (א) בסעי
;2 1950- ״ז ד יוקר המחיה״ - כמשמעותו כחוק מילווה בטחון, תשי מד  (1) ״

״ - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1979; די סו ד י ד מ  (2) ״
עד י מו ני שלפנ ו ד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש י ד ד חדש״ - מ ד מ  (3) ״

. ן  הפרעו
נו של חלק  (ב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה: התברר בעת פרעו
יפרע המילווה כשהוא מוגדל , י ל המדד היסודי ני של המילווה כי המדד החדש עולה ע  פלו

 ב־80% משיעור העליה של המדד החדש.

 הגדרות

 הטלת המילווה
 ושיעורו

 תשלום המילווה

 שומת המילווה

 המילווה ישא
 ריבית

 המילווה צמוד
 למדד

 י נתקבל בכנסת ביום בייט באדר השליט (28 במרס 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית 1389, תשל״ט,
 עמי 106.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120.
 2 סייח תשי״ז, עמי 8.
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 תעודות מילויה

 העברה

ד מ ע  ש

 פרעון חמילווה

 ריבית על
 מילווה שלא
 נפרע במועד

ו לו תעודות רשומות נתנ י ד עד התאריך הקובע, י לתה ששילם מעבי  8, (א) על סכום מי
ל 1983). 1 באפרי ) ג ״ח בניסן תשמ״  על שמו, עד יום י

 (ב) התעודות יהיו דק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.
 (ג) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את ההוראות והתנאים
, וכן בדבר היתרות שסכומן קטן ן נ ו  שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדי

 מהערך הנקוב הנמוך ביותר של תעודות המילווה.

ו ניתנות להעברה,  9. תעודות המילווה לא יהיו סחירות, והן או הזכות לקבלתן לא יהי
עדת הכספים של הכנסת, לקבוע , באישור ו , ואולם השר רשאי ן  למעט העברות מכוח הדי

ו ניתנות להעברה בתנאים שיקבע.  בתקנות, כי תעודות המילווה או הזכות לקבלתן יהי

 10. (א) תעודות המילווה או הזכות לקבלתן לא יהיו ניתנות לשעבוד אלא כבטוחה -
ו  (1) לחיוב של בעל התעודה או של הזכאי לקבלתה, שהמדינה ערבה לו, א

 לטובת המדינה בעד ערבותה;
יתנה לבעל התעודה או לזכאי לקבלתה במסגרת אשראי ן הלוואה שנ  (2) לפרעו
- א ״ ל ש  מוכוון כמשמעותו בסעיף 8 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), ת
 1971 3, ושר החקלאות או שר התעשיה, המסחר והתיירות, או מי שהם או אחד

 מהם הסמיכו, אישר את השעבוד.

) (1) שועבדו תעודות המילווה או הזכות לקבלתן, תהיה למי שלטובתו נעשה ב ) 
י כל נושה אחר, אף שלא ד זכות עדיפות להיפרע מהתעודות על פנ  . השעבו

.4 1967- ז ן, תשכ״ ף 4 לחוק המשכו  נתמלאו תנאי סעי
 (2) לבנק ישראל תינתן הודעה על תעודות המילווה ששועבדו או שהזכות

 לקבלתן שועבדה.
ן מתן הודעה לבנק ישראל והרישומים י  (3) השר יקבע בתקנות הוראות לענ
 שיעשה בנק ישראל, וכן למי יימסרו תעודות המילווה שהן או הזכות לקבלתן

ר. דות כאמו נן של תעו ו  שועבדו או דמי פדי

יפרעו בשלושה שיעורים שנתיים רצופים ושווים  11. (א) 50% מסך כל סכומי המילווה י
 ב־1 באוגוסט של כל שנה, החל בשנת 1983, ויתרם בשלושה שיעורים רצופים ושווים ב־1

ף 6.  באוגוסט של כל שנה החל בשנת 1988, והכל בצירוף ריבית כאמור בסעי
י בסכום נ ד לגבי עסק פלו , מילווה ששילם מעבי ( א ) ן ט ל אף האמור בסעיף ק  (ב) ע

1 באוגוסט 1983). ) ג כ באב תשמ״ יפרע במלואו ביום כ״ ו עולה על 2,500 לירות י נ  שאי

עדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כתקנות הוראות כדבר  12. (א) השר, באישור ו
בית והפרשי הצמדה על המילווה, שלא נפרעו תוך  תשלום ריבית על המילווה, וכן על הרי

נם.  ששה חדשים מהמועד שנקבע לפרעו
יקבעו שיעורי הריבית, הסכומים שעליהם  (ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) י

 תשולם והתקופה אשר לגביה תשולם.
ן המילווה.  (ג) לא תשולם ריבית לגבי תקופה שלאחר תום שש שנים ממועד פרעו
, עדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור, פטור מלא או חלקי  (ד) השר, באישור ו

ף זה ממס הכנסה.  את הריבית לפי סעי
י או צו ל בנק ישראל חובה לשלם ריבית או כל פי  (ה) לא תחול על המדינה או ע

 תשלום אחר לגבי המילווה, אלא לפי חוק זה.

 3 ק״ת תשל״א, עמי 690.
 4 ט״ח תשה״ז, עמי 48,
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ו נ  מילויה שלא שולם 13. (א) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות מה יהיה די

ר של מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע; בתקנות אלה ניתן גם לקבוע כי המילווה ייהפך י י א ת ד ה  ע

יגבה. ע למס או שלא י ב י ק  ה

ו כלליות או לסוגים של חייבים במילווה  (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יכול שיהי
 או לפי סכום המילווה.

ן בחוק זה  תחולת הודאית 14. הוראות הפקודה יחולו על המילווה כאילו היה חלק מהמס, והוא במידה שאי
. ן י  הםקיי־יז הוראה אחרת לאותו ענ

. ת 15. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ו נ ו ל ה י ע י צ י  ג

ך י ל ר ה א ח מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

 תיקוני טעויות *
 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948)

 1. בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 32), תשל״ח-1978 1 (להלן -
. ר״ ו פטורים״ יבוא ״יהיה פטו  החוק), בסעיף 3א(ג) החדש, במקום ״יהי

 2. בסעיף 5(11) לחוק, ברישה, במקום ״(15 א)״ יבוא ״(15ב)״; הפסקה החדשה
 תסומן ״(015״ במקום ״(15 ב)״, והפסיק שבה - יימחק.

 3. סעיף 29 לחוק - יימחק.
״.  4. כסעיף 43(1) לחוק, במקום ״(א1)״ יבוא ״(א)(1)

 1 ס״ח 910, תשליה, עמי 216.

דוד השקעות הון (תיקון מסי 17), תשל״ח—1978 י  1. בסעיף 38(1) לחוק לעי
 (להלן - החוק), במקום ״5ב(ב) (11)״ יבוא ״35 (ב) (11) (2)״.

 2. בסעיף 41 (א) לחוק, במקום ״34, 36 ו־38״ יבוא ״!3 ר־36״.

 1 סייח 905, תשל״ח, עמי 168.

 1. בסעיף 17 (2) לחוק מס ערך מוסף ותיקון מם׳ 3), תשל״ט-1979 ב (להלן -
ו יבוא: י  החוק), בפסקה (8) החדשה, האמור בפסקת משנה (ה) יסומן (0 ולפנ

. ״  ״(ה) הולכת תייר בכלי טיס ממקום בישראל למקום אחר בישראל;
 2. תחילתו של תיקון זה ביום תחילתו של החוק.

ר י מ ל ת א ו מ ר ש י מ ק ש ח צ  י
 יושב ראש הכנסת שר המשפטים

 1 ס״ח 927, תשל״ט, עמי 52.
 • נתקבלו בכנסת ביום כ״ט באדר תשל״ט (28 במרס 1979).
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 תיקון טעות דפוס
 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948)

׳ 32), תשל״ח—1978 1 — מס סה(  בחוק לתיקון פקודת מס הכנ

 (1) בסעיף 5(7), בפסקה (10) החדשה, במקום ״בפועל״ יבוא ״

 (2) בסעיף 7, במקום ״בפועל״ יבוא ״כפועל״.

 1 כ״ת 910, תשל׳׳ח, עמ׳ 216.
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 המחיר 2 לירות גדטס בדפוס הממשלה, ירושלים


