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חוק המוסד העליון ללשון העברית ,תשי״ג—* 1953
הקמת המוסד
ומושבו

)א( מוקם בזה מוסד עליון למדע הלשון העברית! המוסד הוא אקדמיה ללשון ושמו
.1
ייקבע על ידיו.
)ב( מושב המוסד הוא בירושלים.

תפקיד המוםד

תפקיד המוסד הוא לכוון א ת התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופו־
.2
ת י ה ולענפיה.

המוסד
גוו! מ ו א ג ד

המוסד הוא גוף מואגד .הוא רשאי להתקשר בחוזים ,לרכוש נכסים ,להחזיק בהם
.3
ולהעבירם ,לתבוע ולהיתבע ,ולעשות כל פעולה למילוי תפקידיו.

הרכב המוסד

)א( מספר חברי המוסד יהיה לא פחות מחמישה עשר ולא יותר מעשרים ושלושה.
.4
לא יותר מעשרים וחמישה אחוז מחבריו יכולים להיות תושבי חוץ.
)ב( לשם מינוי חמישה עשר החברים הראשונים של המוסד ,ולשם כך בלבד ,יתמנה
חבר מינויים אשר ארבעה מחבריו יתמנו על י ד י הממשלה ,חמישה ע ל י ד י ו ע ד הלשון
העברית ושנים ע ל י ד י ההסתדרות הציונית העולמית .לאחר מינוי חמישה עשר החברים
הראשונים ע ל י ד י החבר האמור ,ימנה המוסד בעצמו את חבריו .הודעה על הרכב המוסד
ועל כל מינוי נוסף של חברים תפורסם ברשומות.
)ג( כתום שנה אחת למינוי ח מ י ש ה עשר החברים הראשונים ,ואחרי כן מ ד י שנה
בשנה ,ימנה המוסד לא יותר משני הברים נוספים ע ד שיגיע מספר החברים לעשרים
ושלושה; כן ימנה המוסד הבר חדש כל א י מ ת שיתפנה מקומו של חבר מכל סיבה שהיא.
)ד( חברי המוסד מתמנים לכל י מ י חייהם ,אך רשאי המוסד לראות מקומו של חבר
כמקום שנתפנה ולמנות אהד במקומו או למנות לו ממלא מקום זמני ,א ם החבר לא השתתף
בישיבות המוסד שנה תמימה ,או אם ידוע מראש שלא יוכל להשתתף כן ,או אם נידון על
עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון׳ או אם החבר בעצמו ביקש זאת.
)ה( תקפו של דיון במוסד לא ייפגע מחמת שנתפנה בו מקומו של חבר מחבריו ,או
מחמת פגם ש ח ל במינויו.

חברים —
יועצים
מינהלה
תקנוז

.5

המוסד רשאי למנות חברים־יועצים ,ובלבד שמספרם לא יעלה על מספר חברי המוסד.

.6

עניני המוסד יתנהלו על ידי מינהלה שתיבחר ע ל ידי חברי המוסד.

.7

המוסד יתקין תקנון ובו ייקבעו ,בין היתר —
) (1הכללים שלפיהם ימנה המוסד את חבריו!
) (2סדרי העבודה ש ל המוסד וועדותיו!
) (3הכללים שלפיהם יתמנו חברים־יועצים למוסד ו ת פ ק י ד י ה ם .
) (4הרכבם ,אופן הקמתם ,תפקידם וסדרי עבודתם ש ל המינהלה ומוסדותיו
האחרים של המוסד!
) (5סדרי הכנת התקציב ואישורו ,והוראות בדבר המשק והנהלת הכספים.

בהצעות
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נתקבל בכנסת ביום ט״ז באלו? תמי״ ג ):! 27אוגוסט  ;(1053הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
מיוט א׳ בתמוז תשי״ג ) ,(14.6.53עמי .214
pin
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ס פ ר החוקים  ,130כ״ ו באלול תשי״ג6.9.1953 ,

תקנון המוסד וכל שינוי־ או תיקון בו טעונים אישור ש ל שר החינוך והתרבות

.8

כ

ויפורסמו ברשומות.
.9

אישור ופרסום

י

המוסד יפרםם לא פחות מפעמיים בשנה א ת החלטותיו בעניני הלשון העברית.

החלטות המוסד בעניגי דקדוק ,כתיב ,מינוח ,או תעתיק שנתפרסמו ברשומות על
.10
ידי שר החינוך והתרבות ,יחולו על מוסדות החינוך והמדע ,על הממשלה ,מחלקותיה ומום״
דותיה ועל הרשויות המקומיות.

השתתפות המדינה בתקציב המוסד תהיה כלולה בתקציבו של

.11

משרד החינוך

והתרבות.

החלטות המוסד
החלטות
ברש ומ"ת
י

המוסד
גון? נ ת מ ו

ביום תהילת תקפו של תקנון המוסד יעברו למוסד כל הזכויות ,הנכסים וההתחייבו־
.12
יות של ועד הלשון העברית ,וועד הלשון העברית יחדל.
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חיק זה.

.13

מ ש ה ש ר ת
שר החוץ

י

שימית

הוראת מעבר

ריצ

י׳5

בן־צ יון ד י נ ו ר
שר החינוך והתרבות

ממלא מקום ראש הממשלה
יצחק ב ן־צב י
נשיא המדינה
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חוק לתיקון פקודת מם הכנסה ,תשי״ג—1953
בחוק זה ההא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה) ! 1947 .להלן _
.1
הפקודה( ,וייקרא עמה כאחד ,אם אין כוונה אחרת מ ש ת מ ע ת מגופי של ענין.
בסעיף  2לפקודה ,במקום ההגדרה של ״מסי׳ תביא הגדרה ז ו :

.2

״ ״מם״ או ״מם הכנסה״ פירושו — מס הכנסה או מס רווחי

פירושים

ת

י '
! ן ו

סעיף! 2

חברות המוטלים על פי

פקודה זו״.
סעיף 5א לפקודה יתוקן כ ך :

.3

תיקח
סעיןז 5א'

)א(

בסעיף קטן) ,(4במקום פסקה)ב( ,תביא פסקה ז ו :
״)ב( לעניו סעיף קטן זה ~-

״השקעה

מאושרת״ פירושו —

) (1רכוש המשמש לחקלאות 5
 (2).רכוש המשמש לתעשיה ,לבנין ,לתחבורה ,או למפעל אחר ,ובלבד
שההשקעה באותו סוג של רכוש אושרה בצו של שר האוצר׳׳.
)ב( בסעיף קטן) ,(11בסוף פסקה)ה( תימחק הנקודה ובמקומה יבוא פסיק ויווספו
המלים ״בהפסד שלא עומת״.
י * נתקבל בכנסת ב י ו ט ט״ז באלול תשי׳׳נ )ז 2ב א ו ג ו ס ט  ;(1953הצעת החוס ודברי הסבר נ ת פ ר ס מ ו
ב ה צ ע ו ת חוק  174מ י ו ם י״ד ב א ב ת ש י ״ ה ) ,(26.7.53ע מ י .272
ע״ר מם׳  1568מ י ו ם  ,29.3.47תוס׳  ,1ע מ י .77
1

ס פ ר החוקים  ,138כ״ ו באלול ׳תמי׳׳ ג6.9.1953 ,
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הוספת

לאחר סעיף

.4

8

לפקודה ייוסף מעיף זה

סעיף8א

מגי

״8טור
ת י ס  8ת

תיקון

14

,5

8א .שר mm׳ רשאי ,באישור ועדת הכסמימ של ה מ ס ת  ,להורות נ צ ו
3י חלק מסויימ מתוספת היוקד הכלולה כהכנסה לפי סעיף ) (1) 5נ( וששי־
עורה יפורש מנו ,יהיה פטור מסס.״

י י ? י

בסוף מעיף  14לפקודה תיווסף פסקה זו:
״אולמ מי שהכנסתו החייבת במס לפני הניכויים לפי סעיף זה ולפי סעיף 315
פחותה »־״« 5,720.-לירות יינתן לו ניפוי נוסף של  125פרוטה לבל לירה מן
ההפרש שבין ™ 5,720.לירות ובין הכנסתו האמורה ,ובלבד שניכוי נוסף זה לא
יעלה ע ל  295לירות״.

מסעיף  315לפקודה ,במקום המליט ״יותר ניכוי של  175לידות״ יבואו המלים ״יותר
.6
גיבוי של  180לירות״.
חיקו!
סע י 23*1

תיקח
סעיף! 29

־״מיי

1

בסעיף  23לפקודה ,בסוף סעיף קטן)) (2א( ,יווספו המלים ״בתוספת מ ח צ י ת הניכוי
.7
הנוסף לפי סעיף  ,14ו!:לבד שניכוי מ מ ף זה לא יעלה על  147.500לירות לכל אחד״.
.8

בסעיף  29לפקודה ,לאחר סעיף קטן) ,(2יווסף מעיף קטן זה!
האמור בסעיפים קטנים ) (1ד) ,(2לא יעלה סך כל המס שיחיד
״)2א( על
חייב לשלג! על  50%מהכנסתו החייבת נ מ ס לפני הניכויים לפי הסעיפים 14
ו־15ב.״

.9

סעיף  30לפקודה יתוקן כ ך :

סעיוי 30

הסעיף יסומן כסעיף קטן)א( ,ואחריו יוונזפו סעיפים קטנים אלה ¡
״)ב( נוסף למס לפי סעיף קטן)א( ,יוטל על חברה מס שייקרא ״מס רווחי
דוברות״ ,בשיעור של  250פרומה על כל לירה מהכנסתה החייבת במס של
החברה ,שתחושב לפי האמור בסעיף קטן)ג(.
)ג( בחישת :ההכנסה החייבת במס של חברה לצדכי סעיף קטן)ב( ,יחולו
הוראות א ל ה :
) (1ההכנסה החייבת במס לא תכלול הכנסה שנתקבלה על ידי החררה,
במישרין או בעקיפין ,באמצעות ד י ו ו י מ ד ו ת או חלוקת רווחים מאת חברה
אחרת החייבת נ מ ס רווחי ה ג ר ו ת 5
) (2ההכנסה לא תכלול ריווח הון מנכס שנמכר לאחר שנה מיום רכישתו
כאמור בסעיף 5א); (9
) (3לא יותר כל ניכוי בגלל התחייבות לשלם ,או בגלל תשלום מס רווחי
הנרות.״
תיקי;

,10

מסעיף  31לפקודה ,לאחר פזןיף קטן) (10יווסף סעיף קטן ז ה :
ו

מעיו׳

״)(11
י׳י״י'

.11

בסעיף זה ,״מם״ ו״מס הכנסה״ אינו כולל מס רווחי חברות״.

בסעיף  32לפקודה ,בסופי ,תיווסף פסקה זו:

טע י ף :.!2

״כסעיף זה ,״מ0״ ו״מס הכנסה״ איגו גולל מם רווחי חברות.״
ת מ ! י !

טע י ו! 33

170

,12

בסעיף  33לפקודה ,לאחר מעיף קטן) ,(3ייוסף סעיף קטן ז ה :
״)(4

בסעיף זה ,״מס״ ו״מס הכנסה״ אינו כולל מס רווחי חברות.״
ספר החוקים  ,135נ ״ ו באלול ת ש י ״ ג 6.9.1953 ,

,13

בסעיף  42לפקודה ,לאחר המלים ״ 250פרוטה לכל לידה׳ /יבואו המלים ״ואם מקבל

התשלום היתד .חברה  250פרוטה נוספות על חשבון מס רווחי חברות״.
.14

בסעיף  43לפקודה ,במקום סעיף קטן) ,(2יבוא סעיף קטן ז ה

!

תיקו!
סעיו*42

^״

3

4

״) (2הוראות שניתנו לפי סעיף קטן) ,(1ייכנסו לתקפן בתום  3חדשים מיום
פרסומן ברשומות״.

.15

סעיף 43א לפקודה יתוקן כך ־

ס^י'

 4 8א

)א( בסוף סעיף קטן) (1יווספו מלים אלה:
״אדם שפקיד השומה התיר לו לפי סעיף  7כי הכנסתו תחושב לפי תקופת שומה
מיוחדת ,חייב למסור את הדין וחשבון לפי סעיף קטן זה לא יאוחר מתום 5
חדשים מהיום בו הסתיימה אותה תקופת שומה מיוחדת״.
)ב> בסעיף קטן) ,(2במקום המלים .״להמציא לו את הדין וחשבון האמור לפני ה־ 31
באוגוסט״ ,יבואו המלים ״להמציא לו דין וחשבון לפני המועד הקבוע בסעיף קטן)(1״.
)ג( בסעיף קטן) ,(3בפסקה)ב( ,במקום המלים ״ריבית של  6%לשנה״ ,יבואו
המלים ״ריבית של  9%לשנה״.
)ד( בסעיף קטן) ,(4במקום המלים ״קנם בשיעור של  1%לחודש בעד החודש
הראשון של הפיגור בהגשת הדין וחשבון! ובשיעור של  3%לחודש מאותו סכום בעד כל
חודש נוסף של פיגור״ ,יבואו המלים ״קנס בשיעור של  2%לחודש מאותו סכום בעד כל
חודש של פיגור״.

.16

סעיף  (1) 55לפקודה יימחק.

.17

יזיהי'
סעיף 85

סעיף  59לפקודה יתוקן כך •

תיקה
סעי59?1

)א( בסעיף קטן) ,(1לאחר המלים ״ששמו מצוי ברשימת השומה״ ,יבואו המלים
״ושעליו נערכה שומה לפי סעיף 55״.
)ב( בסעיף קטן) ,(2בתנאי המגביל ,במקום המלה ״יאריך״ ,יבואו המלים ״רשאי
להאריך״.
)ג( בסעיף קטן) ,(5בסופו׳ יווספו מלים אלה:
״בצו כזה רשאי פקיד השומה לקיים את השומה ,להגדילה או להפחיתה״.
 .18בסעייף  62לפקודה ,בסעיף קטן) ,(4במקום המלים ״בשנת השומה  1952/53דשאי
שד האוצר״ יבואו המלים ״שר האוצר דשאי״.
.19

סעיף  63לפקודה יתוקן כך:
)א( בסעיף קטן) ,(7במקום המלים ״ 6%לשנה״ ,יבואו המלים ״ 9%לשנה״.
)ב( במקום סעיף קטן) (8יבוא סעיף קטן זה:

תיקון
ם ע י ף 6 2

תיהיז
סעי631

״) (8פקיד השומה רשאי ,אם ניתנה לו סיבה מספקת לכך ,להאריך את מועדי
הפרעון של המם ,כולו או מקצתו ,הנקבעים לפי סעיף זה ,או את מועדי הפרעון
של מפרעה ,כולה או מקצתה ,לפי סעיף  ,62לתקופה שימצא .לנכון ,ובלבד
שהנישום ישלם לתקופת הדחיה ריבית של  9%לשנה״.
.20

בסעיף  64לפקודה ,בסעיף קטן) ,(1במקום פסקה)א( ,תבוא פסקה זו:

״)א( יווסף עליו קנס בסכום השווה ל־ 2%מהסכום שפיגר בתשלומו בעד כל חודש
של פיגור״.
ס פ ר החוקים  ,185כ״ו באלול תשי׳׳ג6.9.1953 ,

ח^יי^

.21

תיקו!
סעיף! 73

סעיף  73לפקודה יתוקן כך«

)א( בסעיפים קטנים ) (5) ,(1ו־) (6יימחקו המלים ״וסעיף  39של פקודת מס רווחי
חברות1947 ,״ !
)ב( בסעיף קטן) ,(2בתנאי המגביל )א( ,יימחקו המלים ״בתקופת חשבונאות כלשהי
העשוייה להיות מתחייבת במס״!
)ג( בסעיף קטן) (8תימחק פסקה )א(.

תיקון חוק
?תיקון פקודת
מ ם הכנסה,
ת׳עי׳׳ב—1952
ניטו?פקודת
מ ס רווחי
חברות
ת ח י ? ת

ת

י^

בסעיף ) 36ג( לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה ,תשי״ב— , 1952אחרי המלים ״הסעיף
.22
5א״ ו־״בסעיף 5א)(12״ תיווסף'המלה ״לפקודה״.
ג

.23

פקודת מס רווחי הברות 1947 ,־ — בטלה.

.24

חוק זה יחול על שנת השומה  1953/54ועל כל שנת שומה שלאחריה.
מ ש ה שרת
ש ד החוץ
ממלא מקום ראש הממשלה

לוי א ש כ ו ל
שר האוצר

צ ח ק ב ן־ צ ב י
נשיא המדינה

1
2
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המחיר  40פרוסה

ס פ ר החוקים  108מיום י׳ באלו? תעי"ב ) ,(31.8.52עט׳ .298
ע׳׳ר מס׳  1568מיום  ,29.3.47תום׳  ,1עט׳ .02

ס פ ר החוקים  ,135כ״ ו באלול ת׳פי״גU.9.1958 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

