
 רשומות

 ספר החוקים
 ייב בתמוז התשנ׳׳ז 1630 7ו ביולי 997 ו

 עמוד

 חוק־יםוד: הכנסת(תיקון מס׳ 24) 186

 חוק יום הזיכרון ליצחק רבץ, התשנ״ז-ד199 186

 חוק המיסוי על יבוא ויצוא(סיוע למדינות ח־ ץ)(תיקון), התשנ״ז-1997 187

 תוק לתיקון פקודת מם הכנסה(תיקון מס׳ 114), התשנ־ז-1997 188

 תוק בית הדין לעבודה(תיקון מס׳ 27), התשנ״ז-1997 190

 תוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון מס׳ 6), התשנ״ז-1997 190

 תיקון עקיף:

 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997),
 התשנ׳׳ז-1997



 חוק־יםוד: הכנסת (תיקון מם׳ 24)*

 תיקון סעיף 20 ו. האמור בסעיף 20 לחוק־יםוד: הכנסתי, יסומן ״(א)• ואחריו יבוא:

 ״(ב) הכנסת רשאית, בתקנונה, לקבוע סייגים לבחירתו של חבר הכנסת לכהונת

 יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת.

 (ג) הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להשעות מכהונתו את יושב ראש הכוסת

 או סגן ליושב ראש הכנסת או לקבוע סייגים לכהונתם: פרטים ייקבעו בחוק.

 (ד) הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה או ברוב גדול יותר שייקבע בחוק,

 להעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת: פרטים ייקבעו

 בחוק.״

 תיקון סעיף 20» 2. בסעיף 20א לחוק־יסוד: הכנסת -

 (ו) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ׳׳(ג!)(1) הושעה יושב ראש הכנסת מכהונתו בהחלטה לפי סעיף 20(ג/ יכהן

 סגן ליושב ראש הכנסת כיושב ראש הכנסת בפועל, עד לביטול ההשעיה

 או עד לבחירת יושב ראש חדש, לפי הענין.

 (2) הועבר יושב ראש הכנסת מכהונתו בהחלטה לפי סעיף 20(ד), יכהן

 סגן ליושב ראש הכנסת כיושב ראש הכנסת בפועל עד לבחירת יושב ראש

 חדש.״:

 (2) בסעיף קטן(ו), במקום ״או(ג)״ יבוא ץג) או(גו)״.

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
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ד׳ בתמוז התשנ־ז(9 ביולי 1997); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2582, מיום ה׳ באדר א׳ חתשנ־ז(12 בפברואר 1997), עמי 170.

 ס־ח התשי־ח, עמי 69: התשנ״ו, עמי 254.

 חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ״ז-ד199*

 יום הזכרון 1. (א) י׳׳ב בחשון, יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק יבין, יהיה יום

ן זיכרון ממלכתי: יום זה יצוין במוסדות המדינה, במחנות צה״ל ובבתי הספר. י ב ק י ח ג ז י  ל

 (ב) חל י״ב בחשון ביום ששי או בשבת, יקוים יום הזיכרון ביום חמישי שלפניו.

ל יורדו לחצי התורן.  דגל המדינה 2. הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה־

 טקט הזיכרון 3. ליד קברו של יצחק רבין, בהר הרצל, יתקיים טקס זיכרון.

 י נתקבל בכנסת ביום ג׳ בתמוז התשנ״ז(8 ביולי 997 ו); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2618,
 מיום י־ט באייר התשנ־ז(26 במאי 1997/ עמי 542.

 186 ספר ד7ז־ויקיכ1 0«&ו, י״כ בתמוז ז־:ד*עזג״¥. ליי1.ד.דו



 4. במחנות צה׳ל תפורסם פקודת יום של ראש המטה הכללי. מחנות צה׳ל

ר פ  5. בבתי הספר יצוין יום הזיכרון ־ בתי ס

 (ו) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין:

 (2) בפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה

 ולמדינה.

 6. שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות תקנות

 לביצועו.

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

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ)(תיקון), התשנ״ז-1997*

י (להלן - החוק תיקון סעיף 3  ו. בחוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), התשנ״ב-992ו

 העיקרי), האמור בסעיף 3 יסומן ׳׳(אד ואחריו יבוא:

 ׳׳(ב) על אף הוראות סעיף קטן(א), רשאית רשות מס בישראל לתת סיוע מיוזמתה,

 אף ללא בקשה מרשות מס של מדינת חוץ, אם נקבעה הוראה כאמור בהסכם

 סיוע.״

 הוספת סעיף 6א

 הוספת תוספת

 2. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:

 •הרחבת תחולה 6א. (א) הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על סיוע בין

 מדינת ישראל לבין ארגון בין־לאומי, בין־ממשלתי או ישות אחרת

ך  המוכרת על ידי מדינת ישראל בשל מעמדה המיוחד בתחום הסחר הבי

 לאומי, המנויים בתוספת, שעמם יש לישראל הסכם סיוע.

 (ב) שר האוצר רשאי, בהסכמת שר המשפטים ושר החוץ ובאישור

 ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת.״

 3. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 6א)

"European Community הקהילה האירופית 

ן מ א ב נ ק ע  י
 שר האוצר

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה

ן ו כ י ן ת  ד
 יושב ראש הכנסת

ר ו י צ מ ן ז  ע
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ג׳ בתמוז התשנ־ז(8 ביולי 1997); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2595
 מיום א׳ באדר ב׳ התשנ־ז(10 במרס 1997), עמ׳ 224.

 ם־ח התשניב, עמי 83.
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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס׳ 114), התשג״ז-ד99ו*

 תיקון סעיף 145 ו. בסעיף 143 לפקודת מם הבנסהי(להלן - הפקודה), בסעיף קטן(א) -

 (ו) בפסקה 2, ברישה, במקום ״ארבע״ יבוא ״שלוש״, ובמקום פסקה משנה (ב)

 יבוא:

 ׳(ב) לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו של אדם, את הניכויים,

 הקיזוזים והפטורים המותרים ממנה על פי כל דין ואת המס שהוא חייב בו, אם

 יש לו טעמים סבירים להגיח שהדו״ח אינו נכון; שומה לפי פסקה משגה זו יכול

 שתיעשה בהתאם להסכם שנערך עם הנישום.״

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) פקיד השומה רשאי, ביוזמתו או לבקשת הנישום, תוך שנה מתום

 התקופה האמורה בפסקה (2), לתקן בל טעות שנפלה בחישוב הניכויים,

 הזיכויים או הפטורים בשומה לפי פסקה (2ץב), אם שוכנע שמדובר בטעות

 חשבונית.׳

 תיקון סעיף 147 2. בסעיף 147 לפקודה, בסעיף קטן(א) -

 (1) בפסקה (ו), אחרי ״או 152(ג)״ יבוא ״לפי המאוחר״:

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) הורשע הנישום בעבירה לפי סעיפים 6ו2ב או 217 עד 220 או הוטל עליו

 כופר בסף לפי סעיף 221, רשאי הנציב לפעול כאמור בפסקה (ו), תוך תקופה

 המסתיימת בתום שנה מיום ההרשעה או מיום תשלום הכופר, לפי הענין, או

 עד תום התקופה הקבועה בפסקה (ו), לפי המאוחר:

 (3) מסר אדם דו״ח לפי סעיף 45ו(אץו) ופקיד השומה לא הפעיל את סמכותו

 לפי סעיף 45ו(אץ2), רשאי הנציב לפעול כאמור בסעיף זה רק אם הנישום

 הורשע בעבירה לפי סעיפים 6ו2ב או 217 עד 220 או הוטל עליו כופר כסף לפי

 סעיף 221.״

 תיקון סעיף 150 3. האמור בסעיף 150 לפקודה יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) יראו כהשגה גם דו״ח שהגיש נישום לשנת מס שלגביה נערכה לו שומה לפי

 סעיף 145(ב),״

 תיקון סעיף 52! 4. בסעיף 152 לפקודה, במקום סעיף קp (ג) יבוא:

 ״(ג) אם תוך שנה מיום שהוגשה הודעת השגה לא הושג הסכם כאמור בסעיף
 קטן(א), ולא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף קטן(ב), יראו את ההשגה
 כאילו התקבלה: ואולם השגה שהוגשה על שומה שנערכה לפי סעיף 145>ב), יראו
 אותה כאילו התקבלה רק אם לא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו כאמור בסעיף

 זה, תוך 3 שנים מתום שנת המס שבה הוגשה.׳

 * נתקבל בכנסת ביום ג׳ בתמוז התשנ־ז(8 ביולי 1997); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2607,
X במרס 1997 עבר 274. 2 6 ) ז ״ נ ש ח  מיום י״ז באדר ב׳ ה

. ו ש 6. עמי 120: היזעזב״ז. עבי׳ 00 ר 3 נוכזח ח ת יש0* נ י ד י מ נ י  י ד
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 5. בסעיף 59וא לפקודה ־ תיקון סעיף 159»

 (ו) בסעיף קטן(ב), אחרי ״מיום שהגיש את הדו״ח׳׳ יבוא ׳׳או ביום ו3 ביולי בשנת

 המס שלאחר שנת המם שלגביה הוגש הדו״ח, לפי המאוחר.״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(בו) היה אדם חייב בהגשת דו״ח לפי סעיף ו3ו או לפי סעיף 135, קודם

 למועד החזר יתרת המס לפי סעיף קטן(ב)(להלן - מועד החזר המם), ולא הגישו

 עד למועד החזר המם, רשאי הנציב לעכב את ההחזר לתקופה שלא תעלה על 90

 ימים מיום שיוגשו הדו״חות האמורים.״

 6. בסעיף 60ו לפקודה, בסעיף קטן (א), פסקאות (ו) ו־(2) - יימחקו, ובסופו יבוא תיקון סעיף 160

 ״בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 59וא(א) מתום שנת המס שלגביה

 הוגש הדו״ח או מיום התשלום, לפי המאוחר, ועד ליום ההחזר״.

 7. בסעיף 167 לפקודה, בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״פקיד השומה רשאי לשום אדם תיקון סעיף 167

 כאמור בסעיף זה, בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה

 החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב בניכוי המס״.

 8. בסעיף 173 לפקודה, אחרי ״לפי סעיף 145״ יבוא ״פקיד השומה רשאי לשום אדם תיקון סעיף 173

 כאמור בסעיף זה בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה

 החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב בניכוי המס״.

 9. בסעיף ו8וב לפקודה, בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא ״פקיד השומה רשאי לשום אדם תיקון סעיף 181ב

 כאמור בסעיף זה בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה

 החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב תשלום המקדמה״.

 10. (א) תחולתם של סעיפים 45ו ו־47ו(אץ2) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 1 ו־2(2) לחוק תחולה

 זה, לגבי הדו״חות שיש להגישם לשנת המס 1996 ואילך.

4 לחוק זה, ־  (ב) תחולתם של סעיפים 150 ו־52ו(ג) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 3 ו

 לגבי השגות שהוגשו לאחר פרסום חוק זה.

 (ג) תחולתו של סעיף 59וא לפקודה, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לגבי החזרי מם לשנת

 המס 1996 ואילך.

 (ד) תחולתו של סעיף 160(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, לגבי החזרי מס

 שיש לשלמם לאחר פרסום חוק זה.

ן מ א ב נ ק ע ו י ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו כ י ן ת ן ד מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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 5. בסעיף 159א לפקודה ־ תיקון סעיף 59 ו*

 (ו) בסעיף קטן(ב/ אחרי ״מיום שהגיש את הדו״ח״ יבוא ״או ביום 51 ביולי בשנת

 המם שלאחר שנת המם שלגביה הוגש הדו״ח, לפי המאוחר.״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(בו) היה אדם חייב בהגשת דו״ח לפי סעיף 131 או לפי סעיף 135, קודם

 למועד החזר יתרת המם לפי סעיף קטן(ב)(להלן - מועד החזר המם), ולא הגישו

 עד למועד החזר המס, רשאי הנציב לעכב את ההחזר לתקופה שלא תעלה על 90

 ימים מיום שיוגשו הדו״חות האמורים.״

 6. בסעיף 160 לפקודה, בסעיף קטן (א), פסקאות (ו) ו־(2) - יימחקו, ובסופו יבוא תיקון סעיף 160

 ״בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 59וא(א) מתום שנת המם שלגביה

 הוגש הדו״ח או מיום התשלום, לפי המאוחר, ועד ליום ההחזר״.

 7. בסעיף 67 ו לפקודה, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״פקיד השומה רשאי לשום אדם תיקון סעיף 167

 כאמור בסעיף זה, בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה

 החייבת של אותו אדם לשנת המם שבה היה חייב בניכוי המס״.

 8. בסעיף 173 לפקודה, אחרי •לפי סעיף 45ו״ יבוא ״פקיד השומה רשאי לשום אדם תיקון סעיף 173

 כאמור בסעיף זה בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה

 החייבת של אותו אדם לשנת המם שבה היה חייב בניכוי המם״.

 9. בסעיף ו8וב לפקודה, בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא ״פקיד השומה רשאי לשום אדם תיקון סעיף 81וב

 כאמור בסעיף זה בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה

 החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב תשלום המקדמה״.

 10. (א) תחולתם של סעיפים 145 ו־147(אץ2) לפקודה, כנוסחם בסעיפים ו ו־2(2) לחוק תחולה

 זה, לגבי הדו״חות שיש להגישם לשנת המם 1996 ואילך.

4 לחוק זה, ־  (ב) תחולתם של סעיפים 150 ו־52ו(ג) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 3 ו

 לגבי השגות שהוגשו לאחר פרסום חוק זה.

 (ג) תחולתו של סעיף 159א לפקודה, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לגבי החזרי מס לשנת

 המם 1996 ואילך.

 (ד) תחולתו של סעיף 160(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, לגבי החזרי מס

 שיש לשלמם לאחר פרסום חוק זה.

ן מ א ב נ ק ע ו י ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו כ י ן ת ן ד מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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 חוק גית הדין לעבודה (תיקון מם׳ 27), התשנ״ז-1997*

 החלפת סעיף 36 ו. בחוק בית הדין לעבודה, התשב׳ט-1969', במקום סעיף 36 יבוא:

 ״החלטת בית 36. החלטה של בית הדין, ופסק הדין בכלל זה, תינתן בכתב בידי בל אחד

 הייז מחברי המותב שישבו לדין, ובדן יחיד - בידי השופט שישב לדין.״

י ש ו י ה י ל ו א ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ן ו כ י ן ת ן ד מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום ג׳ בתמוז החשנ־ז(8 ביולי 1997): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2601,
 מיום ח׳ באדר ב׳ התשנ־ז(17 במרס 1997), עמי 252.

 י ס־ח התשכ־ט, עמי 70: התשנ״ו, עמי 206.

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון מם׳ 6), התשנ״ז~997ו*

י (להלן - החוק העיקרי). בסעיף 5ו,  תיקון סעיף 15 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994ו

 סעיף קטן(ה) - בטל.

 הוספת סעיף 21א 2. אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:

 ־שירותי בריאות ו2א. שירותי הבריאות לתלמידים בבתי הספר, המנויים בתוספת
 לתלמיד השלישית בסעיף 1(7), יינתנו בידי משרד הבריאות.״

 תיקון סעיף 69 3. בסעיף 69 לחוק העיקרי -

 (1) אחרי סעיף קטן(או) יבוא:

 ״(א2) על אף הוראות סעיף קטן(א), שירותי הבריאות לתלמידים בבתי הספר,
 המנויים בתוספת השלישית בסעיף 1(7), יינתנו באמור בסעיף 21א בידי משרד

 הבריאות.״:

״ יבוא י13(א^״. ( א X 3 X א ) 1 3 במקום ״, ) ג ) ן  (2) בסעיף קט

 הוספת סעיף 69א 4. אחרי סעיף 69 לחוק העיקרי יבוא:

 •מימון על ידי 69א. על אף האמור בסעיף 7(א) בפסקה (2) להגדרה ״סל השירותיג
 המדינה הבסיסי״, ועל אף האמור בכל דין, שירותי הבריאות לתלמידים בבתי

 הספר, המנויים בתוספת השלישית בסעיף ו(7), יינתנו על חשבון אוצר
 המדינה.״

 תיקון התוספת 5. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בסעיף ו, בהערה, המילים ״אגרת בריאות
ת לתלמיד״ - יימחקו. י ש י ל ש  ה

. ־ * 0 ז 9 י י ז דו י י ע ע מ ז י ו ! מ ז ל ד י - ט ו נ ז י ז י י ד י - ז ק י י ח ד ז י ו ע ע ל י 1007)־ ד ^ ו י כ ! 8) ז י נ ז התטז י » ת ׳ 3 ז 1 ג ו י נ צ י ם » ל 3 3 ? ז י  י

 מיום ייז באדר ב׳ התשנ״ז(26 במרס 1997), עמי 297.
 ס־ח התשנ־ד, עמי 156; התשנ־ז, עמי 22.
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 6. התוספת השישית לחוק העיקרי - בטלה. ביטול התוספת
 השישית

 7. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תיקון תוק
) _ ^ הסירים ב״״? א ) ף ^ י ע < ס ו ף 8 , ע ס , ב  התשנ״ז-996ו2

 997 ו

 8. תחילתו של חוק זה, למעט סעיף ו2א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה וסעיף 69 תחילה

 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום י״ז באלול התשנ״ו(ו בספטמבר 1996).

א צ ע מ ש ו ה  י

 שר הבריאות

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה

ן ו כ י ן ת  ר

 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 2 ס״ח התשניז, עמי 16.

 ספר החוקים 630 ו, י״ב בתמוז התשניז, 17.7.1997 ו9ו
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