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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעפ ועדת הפניפ ואיכות הסביכה של הכנשת:

 חוק לתיקון פקודת מסי העידיה ומסי הממשלה (הטודין) [485]
• ן 9 9 1 ־ נ ״ נ ש ת  (מסי 6), ה

 ביטול סעיף 3 1. בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטדרין), 1938' (להלן - הפקודה), סעיף 3 - בטל.

 תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4(א)(1) לפקודה, אתרי ״בידי כל מדינה״ יבוא ״זרה״.

 תחילה 3. תחילתו של חוק זה מראשית שנת הכספים 1993.

ר ב ש י ה ר כ  ׳

 בערים בהן משרדי הממשלה מהווים חלק ניכר מכלל
 המשרדים בעיר נוצר עיוות חמור כמיוחד.

 ביסול סעיף 3 יתקן עיוות זה וימשיך את המגמה
 המשפטית המודרנית של השוואת הדין החל על המדינה לדין

 החל על כל גוף או אדם אחר.

 תיקון םעיף 4(א) יחדד את הכוונה להעניק פטור אך ורק
 למדינות זרות.

 חבר הכנסת מייני וירשובסמי

 פקודת מסי העירית ומסי הממשלה (פטורץ), מעניקה
 פטור ממסים עירוניים לממשלה ולכל אדם או מוסד אחר
 המחזיקים נכס מטעמה. פטור זה חל בכל העדים בארץ מלבד
 ירושלים וכל עיר אחרת ששר הפנים הכריז עליה, לאחר

 התייעצות בשר האוצר, כעיר עולים.

 בפועל, על אף שהרשויות המקומיות מחוייבות במתן
 שירותים לכל מבנה בתחומן, הרי שרוב הרשויות אינן
 יכולות להטיל מסים על מבני הממשלה המצויים בתחומן.

 * הצעת חוק מס׳ תשכ׳׳ג: הועברה לחנדה ביום כ״* בתמוז התשנ׳׳א >3 ביולי 1991).

 1 ע״ד 1938, תום׳ 1, עמ׳ ד2: ס״ת החש׳׳ס, עמי 155: התשי׳׳ד, עמ׳ 142¡ התשכ״א, עמי 112: התשכ״ח, עמי 54! זזתש״ן,

 עמ׳ 92.

 מתפרסמת בזה הצעת חוה מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

ן מסי 33), [486] ו ק י ת ) ( ת ו א ל מ נ  חוק שידות המדינה (

• ו 9 9 ו - ב ״ ג ש ת  ה

 תיקון סעיף נ 1 בסעיף 1 לחוק שירות המדינה(גימלאוח) [נוסח משולב], התש״ל-1970י, במקום הגדרת

 ״תקופת שירות״ יבוא:

 ״״תקופח שירות״ - תקופת שירות רצופה״.

 תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו, ותחולתו גם לגבי מי שפרש לגימלאות

 לפני תחילתו.

ר ב ם  י ה

 יונים האמורים, מאחר שאין כל מקום להפלות לרעה עובדים
 שהחלו עבודתם או שפעלו פעולות מיוחדות כאמור לפני

 הגיעם לגיל 18.

 מוצע, כמו כן, שתחולתו של החוק תהיה רק מיום
 פרסומו ולא למפרע, אולם התשלומים מכוחו ישולמו גם

 לאלה שפרשו לגימלאות לפני תחילת החוק.

 חבר הכנסת יאיר גבן

 (24 ביולי 991«.

ת חוק 2091, כ׳׳ז בכסלו החשב״ב, 4.12.1991 ו ע  מ

ר ב  ד

 תקופת שירות בחוק שירות המדינה(גימלאות) מוגדרת
 כתקופת שידות רצופה לאחר שהעובד הגיע לגיל 18. לפי זה
 תקופת עבודה בשירות המדינה שלפני גיל 18 אינה מוכרת
 לצייד גימלאות והוא הדין בפעילות המזכה להגדלת הגימלה
 מכוח הקריטריונים לפי סעיף 100(ב) לחוק, בגון: פעילות
 ציונית בחוץ לארץ, אסירי ציון, אות עלייה, מלחמה בנאצים

 ועוד.״

 מוצע, לכן, שגם תקופת עבודה מתחת לגיל 18 תוכר הן
 לעניין הזכאות לגימלה והן להגדלת הגימלה על פי הקריסר־

 • הצעת חוק מם׳ וזחש׳׳ז! הועברה לועדה כיוס י׳׳ג באב התשנ״:

 י סייח החש״ל, עמי 60! התש״ן, עמי 190.
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