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חוק שירות ה צ י ב ו ר ) ה ג ב ל ו ת ל א ח ר פרישה()תיקון(,
תש״ם* 1980-
הוספת סעיף 4א

 .1אחרי סעיף  4לחוק שירות הציבור)הגבלות לאחר פרישה( ,חשה״ט—1969
החוק העיקרי( ,יבוא:
״קביעת איסורים
א ח י י ם

1

)להלן -

4א) .א( הממשלה ,באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,רשאית
לקבוע ,בהודעה שתפורסם ברשומות ,משרות בשירות המדינה  -מבין
המשרות שהמינוי להן נעשה ,על פי חוק ,בידי הממשלה או באישורה —
אשר ניתן יהיה להורות לגבי נושאיהן כי במקום האיסורים וההגבלות
שבסעיף  4יחולו עליהם איסורים והגבלות אחרים ,כאמור בסעיף ק ט ן ) ב ( ,
)ב( על פי בקשתו של מועמד למינוי למשרה שנקבעה כאמור
בסעיף קטן )א( ,רשאי נציב שירות המדינה ,על פי הכללים שנקבעו
כאמור בסעיף קטן)ג( ,להורות לו בכתב ,לפגי מינויו למשרה ,כי במקום
האיסורים וההגבלות שבסעיף  ,1כולם או מקצתם ,יחולו לגביו ,לאחר
פרישתו מכהונתו באותה משדה ,איסורים והגבלות אחרים ,כפי שיפורטו
בהוראה; בהוראה כאמור ניתן גמ לקבוע תנאים או הגבלות בדבר מילוי
תפקידו של המועמד.
)ג( הממשלה ,באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,תקבע
כללים לענין השימוש בסמכותו של נציב שירות המדינה על פי סעיף
ק ט ן ) ב ( ודרכי הפיקוח והביקורת על קיום התנאים שנקבעו על פיו.
)ד( סמכויות הממשלה לפי סעיפים קטנים )א( ו־נג( אינן ניתנות
לאצילה.״

"יקיז

 °״ף
ע

8

.2

בסעיף  8לחוק העיקרי ,אחרי ״ 2עד 6״ יבוא ״או בהוראה שניתנה לו כאמור בסעיף

4א)ב(״.

מנחם בגין
ראש הממשלה

.

שמואל תמיר
שר המשפטים

יצחק נבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביומ ז׳ בניסן תשייט ) 24במרס  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה  ,1435הש״מ,
עמ׳ .115
 1סייח תשכ״ט ,עמי .144
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חוק לתיקון פקודת מס ה כ נ ם ה ) מ ם ׳  ,(38תש״ם* 1980-
בסעיף ) 132א( לפקודת מם הכנסה )להלן — הפקודה( ,במקום ״ 30ביוני״ יבוא
.1
״ 31ביולי״.
1

אחרי סעיף  132לפקודה יבוא:

.2
"

תיקח העיף 132

הוספת סעיף 132א

132א .נישום שהגיש את הדו״ח שלו לפי סעיף  131לפני המועד האחרון

י־מייץ

להקדמת
הגשתהדי״ח

הקבוע בסעיף  132וצירף אליו סכום כלשהו על חשבון המם המגיע על
פיו ,זכאי ,לגבי אותו סכום ,לפטור מהריבית החלה עליו לפי סעיף
)187א( ,כמפורט להלן:
) (1על סכום ששולם עד  30באפריל — יהיה פטור מריבית;
) (2על סכום ששולם בחודש מאי — יהיה פטור ממחצית
הריבית;
) (3על סכום ששולם בחודש יוני — יהיה פטור מרבע הריבית.״

בסעיף  177לפקודה ,במקום ״לפי סעיפים  175ו־176״ יבוא ״לפי סעיף 175
.3
וזכאי הוא לקזז ממקדמותיו סכום שנוכה במקור באותה שנת מס שלגביה משתלמות
המקדמות ,אך לא יאוחר מהחודש שלפני החודש שבו חל מועד התשלום של המקדמה,
ובלבד שיש בידו אישור בכתב בדבר הניכוי״.
אחרי סעיף  190לפקודה יבוא:

.4

" °
קנ

ע ל ק י ז ״

תיקו! סעיף 177

הוספת סעיף 190א

 190א .מי שקיזז ממקדמותיו ניכוי במקור שלא היה לו לגביו אישור

ניכוי במקור
שלא כדין

.5

בכתב או שבוכה שלא בתקופת המותרת על פי סעיף  ,177יוטל עליו
קנס בסכום של פי שלושה מסכום הניכוי שקוזז שלא כדין.״

בסעיף  192לפקודה ,אחרי ״ואת סכום הקנס לפי סעיפים 190 ,188״ יבוא ״ 190א״.

מנחם בגין
ראש הממשלה

תיקון סעיף !92

יגאל הורביץ
שר האוצר

יצחק נבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום ט׳ בניסן תש״ם ) 26במרס  :(1980הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1449תש״ם,
עמ׳ .189
 1דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,6עמ׳  ;120ס״ח תש״ם ,עמ׳ .52
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חוק שירות המדינה)גימלאות()תיקון מ ם ,(22
תש״ם* 1980-
,

הוספת סעיף 22א

 .1בחוק שירות המדינה )גימלאות( ונוסח משולב[׳ תש״ל—) 1970להלן  -החוק העי־
קרי(׳ לאחר סעיף  22יבוא•־
1

״מענק נוסף
ל

ז

י צ ב ה

ש י ר י ה י

ל ע י ב ד

ה ב ט ח י

'

22א) .א( לזכאי לקיצבת פרישה לפי סעיף (2)15׳ ) (3או ) ,(4לפי
סעיף  (1) 17או לפי סעיף  ,18שהיה בתכוף לפני פרישתו המזכה אותו
לקיצבה עובד שירות הבטחון הכללי או עובד המוסד למודיעין ולתפקידים
מיוחדים ,ישולם בנוסף לקיצבה מענק השווה לחלק העשרים וארבעה של
משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו ,ובלבד שהמענק לא יעלה
על משכורתו השנתית :וסעיף  22לא יחול.
)ב( פוטר אדם כאמור בסעיף קטן )א( על פי החלטת בית הדין
למשמעת בלי שנפסל לשירות ,רשאי בית הדין להחליט שאינו זכאי
למענק ,כולו או מקצתו.
)ג( סעיף זה לא יחול על מי שפוטר משירות המדינה לפני שהגיע
לגיל  ,55מחמת מצב בריאותו הלקוי שבגללו הותנה כי שירותו לא ישא
זכות לגימלאות ,אף אם זכאי הוא לקיצבה בגלל אותו שירות לפי האמור
בסעיף .94״

י״קיז יף
סע

תחולה

2 5

.2

בסעיף  (3) 25לחוק העיקרי׳ אחרי ״22״ יבוא ״או 22א״.

,3

חוק זה יחול על עובדים שפרשו מיום י״ד באייר תש״ם ) 30באפריל  (1980ואילך.

מנחם בגין
ראש הממשלה

יגאל הורביץ
שד האוצר

יצחק נבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום ז׳ בניסן תש״ס ) 24במרס  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ת  ,1445תש״מ,
עמ׳ .176
 1פ״ח תש״ל ,עמי  ;65תשל״ט ,עמ׳ .124
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חוק לעידוד השקעות הון)תיקון מס׳  ,(18תש״ם* 1980-
ן ,בסעיף ) 94א() (1לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט ,! 1959-במקום ״ י ״ ד בניסן
תש״ם ) 31במרס (1980״ יבוא ״ י ״ ז בניסן תשמ״ג) 31במרס (1983״.
מנחם בגין
ראש הממשלה

ת י ק ו ן » י ף 94

יגאל הורביץ
שר האוצר

יצחק נבון
נשיא המדינה
י נתקבל בכנסת ביום ה׳ בניסן תש״פ ) 25במרס  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,1445תש״מ,
עמי .178
 1סייח תשי״ט ,עמי  ;234תשל״ח ,עמי .168

חוק עידוד התעשיה)מסים()תיקון מס׳  ,(7תש״ם* 1980-
,1

בסעיף 5א לחוק עידוד התעשיה )מסיט( ,תשכ״ט1969-

1

תיקון סעיף

) (1במקום הרישה לסעיף קטן)א( יבוא:

5א

״)א( חברה תעשייתית זכאית לנכות מהכנסתה סכום השווה לשיעור
עליית המדד הממוצע כפול -
) (1בשנת המם  - 1978רבע מהמלאי הסופי:
) (2בשנת המס  - 1979מחצית מהמלאי הסופי:
) (3בשנת המם  - 1980מחצית מהמלאי הסופי ,ובלבד
שסכום הניבוי לא יעלה על שלושה רבעים מההון העצמי ,או
על מחצית ההכנסה החייבת לפני הניכוי האמור ,לפי הנמוך;
״הון עצמי״ ,לענין זה  -כפי שקבע שר האוצר באישור
ועדת הכספים של הכנסת.
)ב( שד האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע
סייגים לניכוי האמור בסעיף קטן )א(.״:
) (2האמור בסיפה לסעיף קטן)א( החל במלים ״לענין זה — יסומן כסעיף
קטן)ג( ,ובמקום ״זה״ יבוא ״סעיף זה״:
) (3סעיף קטן )ב( יסומן )ד(.
מנחם בגין
ראש הממשלה

יגאל הורביץ
שר האוצר

יצחק נבון
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביופ ח׳ בניסן תש״ש ) 25במרס  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בת״ח  ,1424תשייט,
עמי .62
 1סייח תשב״ט ,עמי  ;232תשל״ח ,עמי .164
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חוק רשות שדות התעופה)הוראת שעה( ,תש״מ* 1980-
,1

פרשנות

בחוק ז ה 
)!( יהא לכל מתח המשמעות שיש לו בחוק רשות שדות התעופה ,ת ש ל ״ ז -
) ! 1977להלן — החוק העיקרי׳( ,ושני החוקים יתפרשו כאחד;
) (2״מסוף מעבר״ — מסוף מעבר יבשתי לתנועת בני אדם ,טובין וכלי רכב
בין ישראל לבין מצרים.

ה נ  ,מ י י ת

ז מ נ י ו ח

) .2א( עד יום שיקבע שר התחבורה בהודעה ברשומות באישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,יהא זה מתפקידה של הרשות ,בנוסף לתפקידיה האחרים לפי סעיף  5לחוק העיקרי -
; (1להחזיק ,להפעיל ,לפתח ולנהל את מסופי המעבר המפורטים בתוספת
)להלן  -מסופי המעבר של הרשות( ,בין שהם בישראל ובין שהם מחוצה לה,
לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות
האלה:
) (2לנקוט אמצעים לבטחונם של מסופי המעבר של הרשות ושל בני האדם,
הטובין ,כלי הרכב׳ המבנים והציוד שבהם ,בהתאם להוראות שר התחבורה.
)ב( בנוסף על שירות שהרשות תתן על פי סעיף קטן)א( רשאית היא לתת שירו
תים אחרים במסופי המעבר של הרשות או בקשר אתם שניתן לתתם אגב מילוי תפקידיה
כאמור.
)ג( במלאה את תפקידיה ובמתן שירותים לפי סעיף זה תונחה הרשות בעקרונות
מתן שירות יעיל לרווחת המשתמשים במסופי המעבר של הרשות ובהבטחת תנאי תפעול
ברמה נאותה לרשויות המוסמכות שיפעלו במסופי המעבר של הרשות.
)ד( ) (1החוק העיקרי  -למעט סעיפים  26עד  28ו־ 32שבו  -יחול על מילוי
תפקידיה של הרשות לטי סעיף זה ,בשינויים המחוייבים לפי העניין.
) (2לענין מסופי המעבר של הרשות ,ייקרא סעיף ) 55א( לחוק העיקרי
כאילו נאמר בו:
״)א( שר התחבורה רשאי בצו ,בהתייעצות עם המועצה ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,להוסיף מסוף מעבר לרשימה שבתוספת או
לגדוע ממנה.״
)ה( סעיף ) 22א() (2לחוק הטיס )בטחון בתעופה האזרחית( ,תשל״ז— ,2 1977יחול
גם על מסוף מעבר כאילו היה מיתקן תעופתי שחל עליו הסעיף האמור ,וכאילו הרשות
היא מפעילו ,הכל בשינויים המחוייבים לפי הענין.
מנחם בגין
ראש הממשלה

חיים לנדאו
שר התחבורה

יצחק נבון
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת בעם ט׳ בניסן תש״פ ) 26במרס  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1419׳ תש׳׳ם׳
עמ׳ .188
 1פ״ח תשל׳׳ז ,עמ׳  ;182תשל״ח ,עמ׳ .45
 2ס״ת תשל״ז ,עמ׳  ;126תשל״ח ,עמי .45
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חוק חינוך ממלכתי)תיקון מם׳  ,(3תש״ם980-ו *
 ,1בסעיף  2לחיק חינוך ממלכתי ,תשי״ג— ,! 1953אחרי ״על
למדינה ולעם ישראל״ יבוא ״על תודעת ז י כ ר ו ן השואה והגבורה״.

מנחם בגין
ראש הממשלה

אהבת

המולדת ובאמנות

תיקון סעיף 2

זבולוןהמר
״ שר החינוך והתרבות

יצחק נבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום ט׳ בניסן תש״ם ) 26במרס  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,1450תשיב,
עמ׳ .192
 1טייח השי״ג ,עמי  ;137תשכ״ט ,עמ׳  ;176תשל״ג ,עמ׳ 249
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