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 חוק לתיקון פקודת מס המסה (מס׳ 69), החשמ״ו-986ז *

' (להלן הפקודה), בסימן ב׳ לפרק הראשון, 1  1. בחלק ג׳ לפקודת מם הכנסה
 לפני סעיף 11 יבוא:

 הוספת
 סעיף 10

 (א) בסעיף זה —

 ״הטבה במס״ — זיכוי ממס או ניכוי מהכנסה או שיעורי מס
 נמוכים מהשיעורים הקבועים בסעיף 121 ;

 ״הענקה בעד פריון עבודה״ — הענקה, הטבה או פרמיה, שהיא
 הכנסת עבודה המשתלמת על פי חוזה עבודה שאושר לענין
 סעיף זה כפי שנקבע בתקנות, בנוסף על המשכורת או השכר
 המקובלים הקבועים בחוזה העבודה, בעד פריון עבודה העולה
 על הפריון הרגיל ואשר נקבע על פי נורמות מדודות שאישר
 המכון לפריון העבודה והייצור, או גוף אחר שקבע לענין זה

; ן  שר האוצר על פי המלצת המכו

 ״משמרת שניה, ושלישית״ --- כפי שהגדיר שר האוצר בתקנות,
 לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה.

 (ב) שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע
 בתקנות הטבה במס, לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או
 שלישית או מהענקה המשתלמת בעד פריון עבודה, במפעלי
ה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורי ת  תעשי
,  כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט—1969 2
 שקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר,
 ויכול שיקבע לענין זה מפעלים מםויימים יאו לפי ענפי תעשיה.

 (ג) בתקנות כאנ?ור בסעיף קטן (ב) ניתן לקבוע —

 (!) שהטבה במס תחול לגבי כל ההכנסה כאמור בוי או
; ה  לגבי חלק ממנ

 י (2) הטבה במס בשיעורים שונים או בסכומים שונים,
 לענפי תעשיה שונים, למקצועות שיונים ולסוגי נישומים

ם; י נ  שו

 (3) כללים ותנאים להחלת ההטבה במס;

 (4) סוגי עובדים שעל הכנסתם לא תחול ההטבה במס.״

 ״הנחה ממם על
 הענקה בעד

 פריון עבודה
 ושכר עבודה
 בעד עבודה
 במשמרות

 2. סעיף 122 לפקודה — בטל.

 3. תחולתו של חוק זה לגבי שנת המס 1986 ואילך.

 ביטול סעיף 122

 תחולה

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ו (6 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה 1791,
 התשמ״ו, עמ׳ 258.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 6, עמי 120.
 2 ס׳׳ח התשכ״יט, עמי 232; התש״ם, עמי 103.
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י ג  4. בכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף 10 לפקודה יחולו, לגבי החדשים אוגוסט עך מראת מ
 אוקטובר 1986, הוראות סעיף 24ב לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו—

• • :. :  31985, בשינויים אלה

. . ;  (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״10%״ קרי ״15%״

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״1380״ קרי ״1680״.

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 ס״ח התשמ״ו, עמי 15 ועמי 144.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס׳ 15), התשמ״ו-1986 *

 1. בסעיף 11א לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1 —

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״שר רשאי להורות״ יבוא ״שר האוצר (להלן בסעיף
 זה — השר), באישור הממשלה, רשאי להורות״;

•(א) רשאי״ יבוא  (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״שר שנתן צו לפי סעיף קטן
; ״ א ו  ״נתן השר צו לפי סעיף קטן (א) רשאי ה

בוא:  (3) אחרי סעיף קטן (ו) י

 ״(ז) חברה כאמור בסעיף קטן (א) אשר הממשלה, באישור ועדת הכספים
 של הכנסת, החליטה לגביה כאמור בסעיף 63א לחוק החברות הממשלתיות,

 התשל״ה—1975 -, לא יחולו עליה הוראות סעיף זה.

 (ח) מטעמי גיוס הון בחוץ לארץ או מטעמי קידום היצוא הישראלי, רשאית
 הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להחליט שהוראות סעיף זה

 לא יחולו על חבריה כאמור בסעיף קטן (א).

 (ט) סמכויות מפקח מיוחד ותוקף פעולותיו לא ייפגעו מחמת פגם במינויו
 או בהמשך כהונתו.״

 ן ו ר ל ש א י ר א ׳ ס ׳ ר ן פ ו ע מ ש • 
ש הממשלה שר המעשיר, והמסחר א ר ' 

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ו (6 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו נה״ח 1791,
 התשמ״ו, עמ׳ 283.

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ו, עמי 128.
 2 ס״ח התשל׳״ה, עמי 132; התשמ״ו, עמ׳ 168
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 חוק הסכמימ קיבוצייט (תיקון מס׳ 5), התשמ״ו-986ו *

 תי?הסעיף28 1. בסעיף 28 לחוק :הסכמים קיבוציים, ההשי״ז—1957 1 —

 (1) בסעיף קטן (ב), בדישה, במקום ״עד שלושה חדשים או עד ליום תחילתן של
 הוראות ההסכם שהורחבו בו, לפי המאוחר: ״ יבוא ״עד ליום תחילתן של הוראות

; : ״  ההסכם שהורחבו בו

א: בו  (2) בסעיף קטן (ג), בסופו י

 ״השיעור החדשי הראשון ישולם במועד שבו יש לשלם את שכר העבודה
 בעד החודש שבו פורסם הצו האמור, או כעבור עשרה ימים מיום פרסומו,
ו ישולם במועד שבו יש לשלם את  לפי המאוחר; כל שיעור חדשי שלאחרי
דש; כל שיעור כאמור וכן הפרשי הצמדה וריבית  שכר העבודה בעד אותו חו
 כאמור בסעיף קטן (ד), שלא שולמו עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו
 יש לשלמו כאמור, יראו כשכר מולן כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי״ח—

; 21958 

 (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

( ב ) ן ט  ״(ד) להפרשים הנובעים מהתהילה למפרע של הוראה כאמור בסעיף ק
 יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,
 התשכ׳יא—1961 <־, לגבי התקופה שמיום תחילתו של צו ההרחבה עד היום
 שבו שולמו ההפרשים או שבו יש לשלמם לפי סעיף קטן (ג), לפי המוקדם;
 סעיף קטן זה לא יחול לגבי הפרשים שעל פי הוראות ההסכם הקיבוצי
 שהורחבו, יש לשלמם למפרע ללא הפרשי הצמדה או ריבית, לפי הענין.״

 תחילי׳ 2. חוק זה יחול אף לגבי הסכם קיבוצי כללי שנחתם לפני תחילתו.

 פרסום 3. חוק זה יפורסם ברשומות תוך 20 ימים מיום קבלתו בכנסת.

ב צ ה ק ש ס מ ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ם ה ר צ ו ג י י  ח
נה  נשיא המדי

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוו התשמ״ו (29 ביולי 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בח׳׳וו 1755,
 התשמ״ו, «מ׳ 15.

 1 ס״ח התשי״ז, עמי 63¡ התשמ׳׳ג, ןמ׳ 62.
 2 ס״ח התשי׳׳ח, עמי 86; התשמ״ה, עמי 210.

 3 ס״ח התשכ״א, עמי 129; התשמ״ד, עמ׳ 52.
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 חוק חיילים משוחררים (תיקון), התשמ״ו-6*19 *

 1, אחרי סעיף 13 לחוק חיילים משוחררים, התשמ״ד—1984 יי (להלן — החוק העיקרי), הוספת
 סעיף 13א

א: בו  י
 ״תחילת סעיף 9 13 א. תחילתו של סעיף 9 ביום ז׳ באלול התשמ״ז (1 בספטמבר 1987).״

 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילת החוק העיקרי. תחילי.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ו (6 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1701,
 התשמ״ה, עמ׳ 26.

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 188.

 חוק עידוד התעשיה (מסים) (הודאת שעה), התשמ״ו-1986 *

 1. לגבי שנת המס 1986 ייקרא סעיף ־19 לחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט— הוראת שעה
 11969, כאילו במקום ״מס הכנסה בשיעור של 20%״ נאמר ״מס הכנסה בשיעור של

ן זה, ״שנת המס 1986.״ — לרבות תקופת שומה מיוחדת ״ ; לעני i%8 

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

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ו (6 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1793,
 התשמ״ו, עמי 288.

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 232; התשמ״ב, עמי 258.

 חוק הגצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה,
 התשמ״ו-1986 *

 1. הממשלה תמנה מועצה לענין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה
; המועצה תמנה לא יותר מעשרים ואחד חברים עצה)  או ראש הממשלה (להלן — המו
גי הממשלה ואנשי ציבור: הממשלה תמנה אחד מנציגיה במועצה  ותהיה מורכבת מנצי

 להיות יושב ראש.

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ו (6 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1713,
 התשמ״ה, עמ׳ 94.
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 2. תקופת כהונתו של הבר המועצה היא חמש שנים; ניתן למנותו מחדש.

 3. ׳המועצה תקבע את נוהל דיוניה ככל שלא נקבע בחוק זה או בתקנות לפיו.

 4. (א) המועצה תציע לממשלה, בין ביזמתה ובין לפי פניה מאת הממשלה, תכנית
 להנצחת זכרו של כל מי שכיהן כנשיא המדינה אוי ראש הממשלה.

 (ב) התכנית תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות ההנצחה
 שיבצעו גופים ציבוריים בתמיכת הממשלה, לרבות תמיכה במפעלים או מוסדות
 הנושאים את שמו של הנפטר, הכל כפי שהמועצה תראה כהולם את הנצחת זכרו של
 הנפטר, בש״מ לב לאישיותו, לפועלו ולשאר שיקולים הנוגעים לענין; התכנית תכלול

 אומדן של ההוצאות הכרוכות בביצועה והצעת מקורות לכיסויין.

 (ג) תכנית הנצחה טעונה אישור הממשלה.

 (ד) ניתן לשנות תכנית הנצחה בדר ך האמורה בסעיף זה לענין הכנתה ואישורה.

 5. במסגרת הפעולות להנצחת זכרו של מי שכיהן כנשיא המדינה או כראש הממשלה,
 רשאית הממשלה להורות לגנז שנתמנה לפי חוק הארכיונים, התשיט״ו—1955 י, לעשות

 את הפעולות הבאות או מקצתן:

 (1) לכנס את החומר התיעודי על פעולותיו;

 (2) לפרסם את מבחר נאומיו, הרצאותיו וכתביו, במתכונת שיקבע הגנז
 בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שלגבי׳ נכסים שאינם של המדינה לא

 ייפגעו זכויותיהם של בני משפחת הנפטר׳ או של אדם אחר;
 (3) לערוך, לפי המלצת המועצה, תצוגות פומביות של כתביו או חומר
 תיעודי אחר המתייחס אליו, בין בגנזך המדינה ובין במקום ציבורי אחר.

 6. (א) המועצה תפקח על ביצוע תכנית הנצחה ותדווח לממשלה על ממצאיה בצירוף
 המלצותיה.

 (ב) המועצה רשאית לדרוש מכל מי שנטל חלק בביצוע פעולת הנצחה במימון
 אוצר המדינה או בתמיכת הממשלה, שימסור לה אוי למי שהיא מינתה לכך. כל ידיעה

 או מסמך הדרושים לה לצורך תפקידי הפיקוח לפי סעיף קטן (א).

 7. חוק זה יחול על פעולות ׳הנצחה אף שהחלו בהן לפני תחילתו.

 8. הממשלה תמנה אחד משריה להיות ממונה על ביצוע חוק זה והוא יהיה רשאי,
 באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו;

 הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

 תקופת כהונה

 נ ו הי

 תכנית הגצהה

 פעולות הגנז

 פיקוח

 תחולה

 ביצוע ותקנות

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 14.
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) (תיקון מס׳ 6), החשמ״ו-1986 * ו  חוק לימוד חובה (תיקון מס׳ ז

 1. בסעיף 8 (ז) לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 11), התשל ״ח—1978 י _ תיקון סעיף 8

״ יבוא ( 1 9 8 ו (30 בספטמבר 6  (1) בפסקה (1), במקום ״כ׳׳ו באלול התשמ״

״ ; ( 1 9 8  ״י״ט בתשרי התשמ״ט (30 בספטמבר 8

״ יבוא ״כ״ד ( 1 9 8  (2) בפסקה (2), במקום ״א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 7
. ״ ( 1 9 8  באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס 9

ן ו ב ק נ ח צ ס י ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר החינוך והתרבות

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ״ו (6 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בד,״ ח 1796,
 התשמ״ו, עמ׳ 300.

 ם״יח התשל״ח, עמ׳ 128¡ התשמ״ה, עמ׳ 164,

 חוק הגוער (שמיטה, ענישה ודרכי סימול) (תיקון מס׳ 8),

 התשמ״ו-986ו *

י טיפול), התשל״א—1971 י, במקום תיקה סעיף 49 כ ר ד  1. בסעיף 49 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ו
א: . בו  סעיף קטן (ג) י

 ״(ג) תחילתו של סעיף 13 (א) לגבי מחוז הדרום — למעט נפת אשקלון —
 ביום ל׳ בכסלו התשימ״ז (1 בינואר 1987) ובלבד שעד למועד האמור לאי יוחזק

נו קטין.״  קטין במעצר יחד עם אדם שאי

ו (1 ביוני 1986). תחילה  2. תחילתו של חוק זה ביום כ״ג באייר התשמ״

 3. חוק זה יפורסם ברשומות תוך 20 ימים מיום קבלתו בכנסת. , פרסום

ב צ ה ק ש ס מ ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ג ם ה ר צ ו י י  ח
נה  נשיא המדי

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז התשמ״ו (29 ביולי 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1782,
 התשמ׳׳ו, עמ׳ 222.

 1 ם״ח התשל״א, עמ׳ 134; התשל׳״ז, עמי 137; התשמ״א, עמי 273; התשמ״ב, עמ׳ 159 ועמי 176; התשמ״ד.
 עמ׳ 153 ועמי 156; חתשמ״ה, עמ׳ 101.

 ספר החוקים 1193, ח׳ באב התשמ״ו, 13.8.1986 245



 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך),
 התשמ״ו- 1986 *

 הארכת תוקף 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל״ד—1974 1 (להלן —

 התקנות), מוארך בזה עד יום ו׳ באלול התשמ״ז (31 באוגוסט 1987).

 םנ?כות ביטול 2. שר החינוך והתרבות, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי בכל עת,

 לפני המועד בצו שיפורסם ברשומות, לבטל את התקנות, כולן או מקצתן, או להגביל סמכויות

 על פיהן.

 תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום כ״ ו באב התשמ״ו (31 באוגוסט 1986).

ן ו ב ק נ ח צ ס י ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר החינוך והתרבות

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ו (5 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ח״ ח 1784,
 התשמ״ו, עמי 226.

 1 ק״ית התשל״ד, עמ׳ 1902; ס״ה התשל״ה, עמי 18 ועמי 196; התשל״ו, עמי 274¡ התשל״ט, עמ׳ 140¡ התש״ם,
 עמי 153; התשמ״א, עמי 334; התשמ״ב, עמ׳ 178; התשמ״ד, עמ׳ 2 ועמי 146; התשמ״ה, עמ׳ 170.
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