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 תוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מס׳ 10 ו), התשנ״ו-996ו 79

 תיקון עקיף:

 חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-ג196 - מס׳ גג

ו-996ו • 81  חוק רשות השידור(תיקון מם׳ 10), התשנ־

 תיקון עקיף:

 פקודת התעבורה - מס׳ 9ג



, חתשנ״ו-996ו• ( ן ו ק י ת ^ ^ י ת ו ^ & י ח ד ז א  חוק ה

י (להלן - החוק העיקרי),  ו. במקום סעיף ו לחוק דזא^יןמים הותיקים, התשץ-1989

 יבוא - ־.'>׳"

 החלפת סעיף ו

 ״פרק אי: פרשנות

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״אזרח ותיק״ - תושב ישראל שמלאו לו, לפי הרישום במרשם האוכלוסין,

ל הקובע); י ג  בגבר - 65 שנים, ובאשה - 60 שנים (להלן - ה

 ״תחומי הנחות״ -

 (ז) ^נדזיו בעד החזקת מקלט טלוויןיהז

 (2) תשלומי ארנונה כללית כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק

, ג  ,.המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג-1992

 המשולמת לפי כל דין(להלן - תשלומי ארנונה);

ה הציבורית ר ו ב ח ת  (3) דמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של ה

 (להלן - תחבורו^ ציבורית);

ם בחוק גנים ת ר ד ג ה  (4) דמי כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע ב

 לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ב-

 992 1ג, ולמקום מוסדר כמשמעותו בסעיף 42 לחוק העתיקות,

 התשל״ח-41978 (להלן - דמי כניסה לגנים ולאתרים):

ת ואמנות ו ב ר  (5) דמי כניסה לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי ת

 (להלן - דמי כניסה למופעים);

 (6) תשלומים בעד תרופות;

 ״השר״ - שר העבודה והרווחה.״

 2. לפני סעיף 2 לחוק העיקרי תבוא הכותרת:

 ״פרק בי: תעודת אזרח ותיק והמועצה״.

 3. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

ב ישראל ש ו  ״תעודה לאזרח 2. משרד העבודה והרווחה יתן תעודת אזרח ותיק לבל ת

ק בהגיעו לגיל הקובע.״ י ת  ו

 4. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום ״ראש הממשלה״ יבוא ״השר״ ובמקום ״לראש

 הממשלה״ יבוא ״לשר״.

ו(6 בפברואר 1996): הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות  נתקבל בכנסת ביום ט״ז בשבט התשנ־
 חוק 2458, מיום י״ח בכסלו התשניו (11 בדצמבר 1995), עבו 269 ובהצעות חוק 2478. מיום כ־ג בטבת

 התשנ״ו(15 בינואר 1996¿ עמ, 417.
 ס״ח התש״ן, עמי 26.

 ם־ח התשנ־ג, עמ׳ 10.
 ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 230.
 ם״ח התשל״ח, עמי 76.

 הוספת כותרת
 לפני סעיף 2

 החלפת סעיף 2

 תיקון סעיף ג

 תיקון סעיף« 5. בסעיף 4 לחוק העיקרי, בבל מקום, במקום ״ראש הממשלה״ יבוא ״השר״.
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 6. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בבל מקום, במקום ״ראש הממשלה״ יבוא ״השר״. תיקון סעיף 5

 7. בסעיף 6 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 6

 (ו) בדישה, בסופה יבוא ״לשר״;

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) על הנושאים והכללים שלפיהם יינתנו הנחות לאזרחים ,ותיקים

 במסגרת תחומי ההנחות:

ת הנחות לאזרחים ותיקים, ת  (2ב) על תחומים נוספים שבהם מן הראוי ל

 בנוסף על אלה המפורטים בהגדרה ״תח^מי הנחות״ שבפיע^ף ו.״

 8. במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא: הוספת פרק ג׳

 ״פרק גי: זבאויות

 8. >א< אזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע עד 30 ביוני של שנת כספים

 פלונית, זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת

; הגיע לגיל הקובע  מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשב״ה-51965

ת בספים פלונית, יהיה זכאי להנחה בשיעור האגןגר, נ ש ל  אחרי 30 ביוני ש

 באותה השנה, רק לגבי מחצית האגרה.

 (ב) ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג,

 המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הינו אזרח

 ותיק.

 9. (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בתצלומי ארנונה החלים על הדירה

 המשמשת למגוריו: עלה שטח דירת המגורים על 100 מ״ר, תינתן ההנחה

 רק לגבי 100 מ״ר.

 (ב) ההנחה לפי סעיף קט! (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור על. 38%;

 ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-1980*(להלן -

 חוק הבטחת הכנסה), בשיעור של *מ»ו.

 (ג) על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:..,

 (1) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותייק בעד.דירו*:מגורים אחת

 בלבד;

ס גרים בדירה  (2) ההנחה תינתן רק לאזרח נתיק אחד־•אף א

 יותר מזכאי אחד;

 (3) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים

 באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.

 10. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה

 הציבורית, הן העירונית והן הבין עירונית, והיא תינתן על כל סוגי

 הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

 11. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי בגיסה לגנים

 ולאתרים.

 אגרת טלוויזיה

 תשלומי ארנונה

 תחבורה ציבורית

 דמי כניסה
 לגנים ולאתרים

 ס״ח התשב״ה, עמי 106.
 ס״ת התשמ״א, עכר 74.

ה בשבט התשנ״ו, ««1£2.19 77  6פר החוקים 1*5 ז, ר



 12״ אזרח ותיק זכאי להנחה כשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או

 לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם

 שר המדע והאמנויות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת•,

 בתקנות כאמור יכול שייקבעו סוגי גופים או גופים מסויימים החייבים

 במתן ההנחה למופעים כאמור.

 3ו, אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי

 להנחה בשיעור של 50% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,

, בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, בין אם  התשנ״ד-71994

ת התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית  רכש א

 מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם

 לנהליה.

 דמי כניסה
 למופעים

 רכישת תרופות

 פרק די: הודאות שונות

 4ו. שר האוצר יתקשר בהסכמים עם נותני הנחה לפי חוק זה למימון

 ההנחה הניתנת לאזרח ותיק לפי הוראות חוק זה.

 15. אזרח ותיק הזכאי להנחה לפי חוק זה, ובאותו עגין שבתחומי

" ה זכאי להנחה^י י ה  ההנחות זכאי גם להנחה לפי כל דין או הסכם אחר, י

א או חלקי ל  בשיעור הגבוה מביניהן. בסעיף זה, ״הנחה״ - לרבות פטור מ

 מתשלום, הפחתה של מחיר או אגרה מוקטנת.

 16. בכפוף להוראות סעיף 15, אין בחוק זה כדי לפגוע בבל זבות או הטבה

 הניתנות לאזרח ותיק על פי כל דין או הסכם.

 17. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע

.  לביצועו

ה והרווחה של ד ו ב ע  18. תקנות לפי סעיף 12 יוגשו לאישור ועדת ה

 הכנסת תוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה.״

 מימון ההנתות

 אי מתן
 כפל הנחה

 זכויות שלא
 לפי חוק זה

 ביצוע ותקנות

 חובת התקנת
 תקנות

 תחילתו של חוק זה ביום פרסומו, ואולם -

ם 8 ו־9 לחוק העיקרי כנוסחם בסעיף 8 לחוק זה, יחולו החל בשנת י פ י ע  (ו) ס

 הכספים 996 ו ואילך•,

י מ ד ן הנחה מ י  (2) תחילתו של סעיף 10 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה, לענ

״ו (1 באפריל  הנסיעה בתחבורה הציבורית הבין עירונית, ביום י״ב בניסן התשנ

.(1996 

 תחילה ותחולה 9.

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב  ש

ת ס נ כ ש ה א  יושב ר

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 י ס״ת התשנ״ד, עמי 156.
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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 110), התשג״ו-1996*

ס הפנטה' (להלן - הפקודה/ אחרי פסקה(*ז) יבוא: תיקון סעיף 9 . בסעלף 9 לפקודת 0 ! 

יתם עקפ מעשה  מ6ןז) תגמול ליתום, המעןתלס על פי חוק התגמולים (ילד שנתי

 אלימות במשפחה/ התשנ״ה-995ו*.״

 2. בסעיף 47א לפקודה, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף ל4א

 ״(ב) הוראות סעיף קטן(א) יחולו גם לגבי יחיד שמעבידו אינו חייב בתשלום מם

 מקביל בעדו או בתשלום דמי ביטוח לאומי בעדו והוא חייב בתשלומם לגבי הכנסת

 העמידה שלו.״

. אחרי סעיף 75 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 75א  ג

 ׳עיתונאי חוץ 75א. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין

 תקנות בדבר הניכויים והזיכויים שיותרו לעיתונאי חוץ מעבודה

 עיתונאית, וכן כדבר שיעור המס שיחול על הכנסתו האמורה; לענין

 זה -

 ״עיתונאי חוץ״ - תושב חוץ הרשום בהתאגדות עיתונאי החוץ בישראל,

 שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתונאית, ודמננםתו מעבודה

 עיתונאית מתקבלת מתושב חוץ:

 ״עבודה עיתונאית״ - הכנת כתבה עיתונאית בעיתון או כתבה משודרת

 באמצעי תקשורת המוני אלקטרוני, או סיוע בהכנת כתבה כאמור.״

 4. בסעיף 120 לפקודה - תיקון סעיף 120

 (1) בסעיף קטן(ג), במקום ״30%״ יבוא ״40%״;

 (2) במקום סעיף קטן(ו) יבוא:

 or לענין סעיף זה, ״הנציג האישי החוקי״ - לרבות יורש, מנהל העזבון,

 המוציא לפועל של צוואת הנפטר ובל אדם הרשאי, על פי דין או על פי החלטה

 של בית משפט, לטפל בנכסי העזבון.״

 5. בסעיף 125ב לפקודה, במקום פסקה (2) יבוא: תיקון סעיף 5»ב

 ״(2) על דיבידנד אחר, שהוא הכנסה שאינה פטורה ממם בידי יחיד או בידי מוסד

 ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2), או בידי חכרה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א(א/

אדם תושב חוץ - 25%.״ ־ י בנ  ועל דיבידנד המשתלם לחבר־

 6. בסעיף 158א(ג) לפקודה, אחרי ״131״ יבוא ״135״. תיקון סעיף 58 וא

, אחדי ףלגבי דיבידנד אחר״ יבוא ״למעט תיקון סעיף 161 ^ א 3  7. בסעיף ו»ז(א) לפקודה, בהסקה >

 דיבדנד שחל עליו סעיף 26ז(בך.

 • נתקבל בכנסת ביום ט״ו בשבט התשנ״ו(5 בפברואר 996 ו); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות תוק
 2243, מיום י־ט בטבת התשנ״ד (31 בינואר 1994/ עבר 194.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשנ״ו, עמי 24.
 2 ס״ח התשנ־ה. עמי 376.
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 תיקון סעיף 175 8. בסעיף 175 לפקודה, במקום סעיפים.קטנים (ג) ו ־(ד) יבוא:

י־אדם, שבשנת המם הקובעת שילם ליחיד שהוא בעל שליטה בו, בנ  מג) חבר־

 כמשמעותו בסעיף 2ג(9), סכומים כאמור בסעיף 18(5), למעט משכורת חודשית רגילה

 והחזר הוצאות (להלן בסעיף זה - תשלומים לבעל שליטה), יהיה סכום המקדמות

 שלו בסכום שהיה משתלם באותה שנה אילולא שולמו התשלומים לבעל

 השליטה.

־אדם יוקטן בסכום המס שהוא ניבה על פי סעיף י בנ  (ד) סכום המקדמות של חבר־

 164 מתשלומים לבעל שליטה.

 (ה) קיבלה חברה משפחתית דיבידנד, יווםף לסכום המקדמה שעליה או על הנישום

 כמשמעותו בסעיף 64א לשלם לראשונה לאחר קבלתו, סכום בשיעור של 25% מסכום

 הדיבידנד.״

 הוספת סעיף 216ג 9. אחרי סעיף 216ב לפקודה יבוא:

 ״ייצוג שלא כדין 216ג. העובר על הוראה מהוראות סעיפים 236 או 236ב1, דינו - מאסר

, או שני ^ לחוק העונשין, התשל״ז-51977 א ) 6 ה או קנם באמור בסעיף 1  שנ

 העונשים כאחד.״

 10. אחרי סעיף 236ב לפקודה יבוא:

ם כן הוא רשאי -ייצוג ללא 236ב1. (א) לא יעסוק אדם בייצוגי נישואים אלא א
 הרשאה לייצג נישומים לפי פקודה זו.

 (ב) אדם שאינו רשום בפנקס יועצי חמס לפי פקודה זו, לא יעשה

 פעולה של יועץ מס, לא יתחזה ליועץ מם, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי

 העשויים ליצור רושם שהוא יועץ מם.״

 1 ו. בחוק מם שבח מקרקעין, התשב״ג-1963" (להלן - חוק מם שבח) -

 (1) בסעיף 1, בהגדרת ״זכות במקרקעין״, במקום הסיפה המתחילה במילים ״ולענין

 זה״ יבוא ״ולענין הרשאה במקרקעי ישראל - אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה

 הקצרה מעשר שנים; לענין זה -

 ״הרשאה״ - למעט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש מעת לעת:

;  ״מקרקעי ישראל״ - כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל5

 ״חכירה לתקופה״ - התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זבות

 שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או

 לקרובו בהסכם.״;

 (2) בסעיף 37, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א< לגבי זבות במקרקעין שמקורה בהרשאה:במקרקעי ישראל - ביום שבו
 ניתנה למוכר לראשונה הרשאה לשימוש באותם מקרקעין.״

 (3) בסעיף 72א, אחרי ״התשמ״א- 1981״ יבוא ^׳למעט לפי סעיף 2 שבו.״

 הוספת סעיף
 236ב1

 תיקון חוק
 מס שבח -

 מס׳ 33

 ג ם״ח התשל״ז, עמ׳ 226; התשנ״ו, עמ׳ 42,

 * ם״ח התשכיג, עמי 156: התשנ״ה, עמ׳ 189.
 5 ס״ת התש״ך, עמ׳ 56.

 80 ספר הח1קים 1561, כ״ה בשבט התשנ׳׳ו, 15.2.1996



 12. אגודה שיתופית חקלאית וכן חבר באגודה כאמור, המוכרים זבות במקרקעין שמקורה הוראת מעבר

ום הקובע),  בהרשאה במקרקעי ישראל(להלן - הזכות), לאחר תחילתו של חוק זה(להלן - הי

ן שחל לפני היום הקובע ובלבד שנתקיימו כל אלה: ל3קש כי יחול עליהם הדי  רשאים!

ים מהיום הקובע•,  (ו) הזכות נמכרה לפני שעברו שנתי

 (2) המוכר היה בעל הזכות ביום הקובע או שקיבל אותה בירושה או במתנה לאחר

 י היום הקובע ממי שהיה בעל הזכות ביום הקובע:
 (3) הזכות היא בקרקע חקלאית כהגדרתה בפסקה (ו) להגדרת ״קרקע חקלאית״

 בסעיף 1 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשב״א-1961*.

־ 1:1(3), החל בשנת המס 996ו. תהילה ותחולה  13. (א) תחולתו של חוק זה, למעט סעיפים ג ו

 (ב) תחילתו של סעיף 75א לפקודה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ותחילתו של סעיף 72א

 לז«,^.5נס שבח כנוסחו בסעיף 11(3) לחוק זה, ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (ו בינואר 1992).

- . -(ג). .־תחולתו של סעיף ו6ז(א) לפקודה כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה ותחולתו של סעיף

 175(ה) לפקודה כנוסחו בסעיף 8 לחוק זח - על דיבידנד ששולם לאחר מועד פרסומו של חוק

 זה.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

ס י י ח ו ב  ש

 יושב ראש הכנסת

ס ר ן פ ו ע מ  ש

 ראש הממשלה

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 ס״ח התשכ־א, עבר 100; התשנ״ה, עמ־ 90.

 חוק דשות השידור (תיקו! מם׳ 0ו), התשנ״ו-1996*

(להלן - החוק העיקרי/ בסעיף קטן תיקון סעיף 29 י  1. בסעיף 29 לחוק דשות השידור, התשב״ה-1965

 (ו) ברישה, המלים ״בעד החזקת מקלט רדיו המיועד להתקנה או חמותקן ברכב

ת מלוא האגרה בעד החזקת  מנועי ואגרה״ - יימחקו, ובמקום ״ובלבד שיותר לשלם א

ת מלוא האגרה  מקלט טלויזיה בשיעורים״ יבוא ״ובלבד שיותר לשלם א

 בשיעורים״:

 (2) בפסקה (2/ המלים ״בעד החזקת מקלט טלויזיה״ - יימחקו.

 2. בסעיף 29א לחוק העיקרי - תיקון סעיף 29א

 (1) בםעיף קטן(א), המלים ״מקלט רדיו או״ - יימחקו;

 (2) בסעיף קטן(ב), המלים ״במקלטי רדיו או״ - יימחקו.

 3. בסעיף 29ב לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א), במקום ״והגיעו להחזקתו מקלט רדיו או תיקון סעיף 29ב

 מקלט טלויזיה הטעונים״ יבוא *והגיע להחזקתו מקלט טלויזיה הטעון״.

 נתקבל בכנסת ביום ט״ו בשבט התשנ״ו(5 בפברואר 1996); הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות תוק
 2436, מיוס ר בחשון התשנ״ו(30 באוקטובר 1995), עמ׳ 154.

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 106¡ התשנ־ד, עמי 245.

8T 15.2.1996 ,ספר החוקים 1561, כיה בשבט הו;שנ*ו 



 עבור רשות
 השידור

 בפקודת התעבורה -

 (ו) בסעיף 0׳ה23ץב), במקום הםיפה המתחילה במלים ״לרבות האגרות־ יבוא

 ״לרבות הסכום הנוסף במשמעותו בסעיף 84״;

 (2) אחרי סעיף 83 יבוא:

 •תוספת לאגרה 84. (א) אגרת רשיון לרכב מנועי, למעט לתלת אופנוע ולאופנוע

 עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם, או חידושו, שסכומה נקבע

 בתקנות לפי פקודה זו(להלן - אגרת רשיון), תוגדל, החל ביום י״ב

 בניסן התשנ״ו(ו באפריל 996ו) בסכום של 94 שקלים חדשים(להלן

- הסכום הנוסף).

 (ב) כל סכום נוסף ייגבה עבור רשות השידור ויועבר אליה.

 (ג) הסכום הנוסף יתעדכן פעמיים בשנה בהתאם לעליה

 במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 ויעוגל לשקל החדש הקרוב, כמפורט להלן:

־ ו במרס - לפי שיעור עליית המדד שפורסם  (ו) ב

 לחודש דצמבר של השנה שקדמה לו לעומת המדד

 שפורסם לחודש יוני שקדם לו:

 (2) ב־ ו בספטמבר - לפי שיעור עליית המדד שפורסם

 לחודש יוני שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש

 דצמבר בשנה שקדמה לה.״

 (ד) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם ברשומות

 הודעה על הסכום הנוסף, כפי שהתעדכן לפי סעיף קטן(ג).״

 תחילתו של חוק זה ביום י״ב בניסן התשנ״ו(1 באפריל 1996).

 תיקון פקודת
 התעבורה -

 מם׳ 9ג

 תחילה

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א

 שר החינוך התרבות והספורט
ס ר ן פ ו ע מ  ש

 ראש הממשלה
ס י י ח ו ב  ש

 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מסי 7, עמי 175; ס״ח התשנ־ה, עמי 546.

 82 ספר החוקים 1561, ב״ה בשבט התשנ״ו, 15.2.1996
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