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חוק הסדרים במשק המדינה)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשמ״ח1988-

72

חוק המילוות)הארכה מרצון( ,התשמ״ח1988-

75

חוק למימון מבצע שלום הגליל)תיקון( ,התשמ״ח1988-

6ד

חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת.יעדי התקציב(,
התשמ"ח*1988-
חוק זה בא לתקן ,לבטל או להאריך את תקפם של חוקים שונים ,במטרה לצמצם או;
.1
הוצאות המדינה ולהגדיל את הכנסותיה באופן שיאפשר עמידה ביעדי התקציב כפי שנקבעו בחוק
התקציב לשנת הכספים  ,1988התשמ״ח.1988-
תיקון חוק
הסדרים לשעת
חירום

.2

)א( בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה ,התשמ״ו- '1985-
) (1בסעיף  ,24במקום ״א׳ בניסן התשמ׳׳ז) 31במרס (1987״ יבוא ״כ״ד באדר ב׳
התשמ״ט ) 31במרס (1989׳׳:
) (2בסעיף  ,26במקום ״י״ג בניסן התשמ״ח) 31במרס (1988״ יבוא ״כ״ד באדר ב׳
התשמ״ט ) 31במרס (1989״.

)ב( בפסקה) (6של סעיף  26האמור ,בסוף סעיף )119ב( יבוא :״ורשאי העובד לדרוש את
התשלום בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כפי שנקבע לגבי גמלה שלא שולמה במועדה״.
ביטול חוק
הטבות למחקר
מדעי

חוק מס הכנסה )הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי(,
.3
התשמ״ד - 1983-בטל.
2

בחוק מיסוי נקודות קיצבה )הוראת שעה( ,התשמ״ז , 1987-בסעיף - 2

תיקון חוק
מיסוי נקודות
קיצבה

.4

תיקון חוק
היטל על
שירותים מיובאים

בחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ )הוראת שעה( ,התשמ״ה , 1984-בסעיף
.5
)18א( ,במקום ״י״ג בניסן התשמ״ח ) 31במרס (1988״ יבוא ״כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט ) 31במרס
(1989״.

חיקון חוק
לימוד חובה

בחוק לימוד חובה )תיקון מס׳  ,(16התשמ״ד , 1984-בסעיף  ,2במקום ״התשמ״ט״ יבוא
.6
״התשנ״א״ ובמקום ״התשנ״ה״ יבוא ״התשנ״ז״.

3

) (1בסעיף קטן )א( -
)א( בפסקה ) ,(2במקום ״בשלושת החדשים הראשונים של שנת המס 1988״
יבוא ״בשנת המם 1988״:
)ב( בסופו יבוא:
״) (3סכומי נקודות הקיצבה שיחיד זכאי להם בשלושת החדשים
הראשונים של שנת המס  1989ייחשבו כהכנסה חייבת אם יש לו בשנת
 «.המס האמורה הכנסה שולית.״:
) (2בסעיף קטן )ד( ,במקום ״או 1988״ יבוא ״ 1988או  ,1989לפי הענין״.
4

5

נתקבל בכנסת ביום ה׳ בניסן התשמ״ח ) 23במרס  ;(1988הצעת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו בה״ח  ,1866התשמ״ח,
עמ׳ .111
סייח התשמ״ו ,עמי  :15התשמ״ז ,עמי .93
ס״ח התשמ״ד ,עמי .14
סייח התשמ״ז ,עמי .99
ס״ח התשמ״ה ,עמי  :2התשמ״ו ,עמי  :49התשמ״ז ,עמי .100
סייח התשמ״ד ,עמי .160
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בחוק רשות הנמלים ,התשכ״א 1961-אחרי סעיף  35יבוא:
6

׳

״תשלום שנתי

35א.

תיקון חוק
רשות הנפלים

)א( החל בשנת הכספים  1988תשלם הרשות תשלום שנתי למדינה.

)ב( התשלום השנתי יהיה בסכום של  55מיליון שקלים חדשים מחשבון
ההון של הרשות ,והוא ישולם בשנים עשר תשלומים חדשיים ,ב־ 14בכל
חודש ,בתוספת הפרשים למדד המחירים לצרכן)להלן  -המדד( מן המדד היסודי
עד המדד החדש :לענין זה ,״המדד היסודי״  -המדד הממוצע בשנת הכספים
 ,1987ו״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני כל יום תשלום.
)ג( החל בשנת הכספים  1991רשאים השר ושר האוצר ,לאחר
התייעצות ברשות ובאישור ועדת הכספים שלהכנסת ,לשנות בצו את סכום
התשלום השנתי :לא נקבע צו כאמור ,ימשיכו לחול הוראות סעיף קטן )ב(,
ואולם אם בשנה פלונית יהיו הן הריבית התחשיבית והן תקבולי הרשות
מריבית גבוהים מן הסכום האמור בסעיף קטן)ב( כשהוא צמוד כאמור בו ,יוגדל
הסכום השנתי לסכום הריבית התחשיבית או לסכום תקבולי הרשות מריבית,
לפי הנמוך! לענין זה -
) (1״הריבית התחשיבית״  -הריבית התחשיבית שנזקפה בשנת
הכספים הקודמת על הרכוש הקבוע בשימוש ובהקמה ,שבתחום
נמלי הרשות ,כשהיא מתואמת לתאריך המאזן של שנת הכספים
הקודמת ,לפני ניכוי הוצאות הפחת:
) (2״תקבולי הרשות מריבית״  -הסכום הכולל של תקבולי
הריבית  -למעט ריבית על קרנות הפנסיה  -שהרשות קיבלה בפועל
בשנת הכספים הקודמת ,כשהוא מתואם לתאריך המאזן של שנת
הכספים הקודמת!
) (3לצורך החישוב לפי סעיף זה יהיו סכומי הריבית התחשיבית
ותקבולי הרשות מריבית צמודים למדד ,מן המדד שפורסם לאחרונה
לפני תאריך המאזן של שנת הכספים הקודמת עד המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום התשלום.
35ב .לא יועלה שיעור אגרה לפי חוק זה אלא באישור ועדת הכספים של
הכנסת״.

אגרות

.8

בחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז , 1977-אחרי סעיף  40יבוא:
7

״תשלום שנתי

40א.

)א( החל בשנת הכספים  1988תשלם הרשות תשלום שנתי למדינה.

תיקון חוק
רשות שדות
התעופה

)ב( התשלום השנתי יהיה בסכום של  10מיליון שקלים חדשים,
מחשבון ההון של הרשות ,והוא ישולם בשנים עשר תשלומים חדשיים ,ב־14
בכל חודש ,בתוספת הפרשים למדד המחירים לצרכן)להלן  -המדד( מן המדד
היסודי עד המדד החדש! לענין זה ,״המדד היסודי״  -המדד הממוצע בשנת
הכספים  ,1987ו״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני כל יום תשלום.
)ג( אם בשנה פלונית יהיו הן הריבית התחשיבית והן תקבולי הרשות
מריבית גבוהים מן הסכום האמור בסעיף קטן)ב( כשהוא צמוד כאמור בו ,יוגדל

ס״ח התשכ״א ,עמי  ;145התשמ״ב ,עמי
ס״ח התשמ״ה ,עמי .60
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הסכום השנתי לסכום הריבית התחשיבית או לסכום תקבולי הרשות מריבית,
לפי הנמוך :לענין זה -
) (1״הריבית התחשיבית״  -הריבית התחשיבית שנזקפה בשנת
הכספים הקודמת על הרכוש הקבוע בשימוש הרשות ובהקמה,
כשהיא מתואמת לתאריך המאזן של שנת הכספים הקודמת ,לפני
ניכוי הוצאות הפחת:
) (2״תקבולי הרשות מריבית״  -הסכום הכולל של תקבולי
הריבית  -למעט ריבית על קרנות הפנסיה  -שהרשות קיבלה בפועל
בשנת הכספים הקודמת ,כשהוא מתואם לתאריך המאזן של שגת
הכספים הקודמת:
) (3לצורך החישוב לפי סעיף זה יהיו סכומי הריבית התחשיבית
ותקבולי הרשות מריבית צמודים למדד ,מן המדד שפורסם לאחרונה
לפני תאריך המאזן של שנת הכספים הקודמת עד המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום התשלום.
)ד( השר ושר האוצר ,לאחר התייעצות ברשות ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,רשאים לשנות בצו את סכום התשלום השנתי.״
תיקון חוק
יציבות מחירים
במצרכים ובשירותים

בסעיף  2לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( ,התשמ״ו, 1985-
.9
במקום ״עד יום י״ג בניסן התשמ׳׳ח ) 31במרס (1988״ יבוא ״עד יום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט)31
במרס (1989״.
8

בסעיף  127צח לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולבן ,התשכ״ח- 1968-

תיקון חוק
הביטוח הלאומי

.10

תשלום רשות
הנמלים למדינה

)א( בכל אחת משנות הכספים  1989 ,1988ו־ 1990תשלם רשות הנמלים לאוצר המדינה
.11
סכום של  240מיליון שקלים חדשים.

9

) (1בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא :״בשנות הכספים  1989 ,1988ו־ 1990יקציב
המוסד סכום כולל של  5מיליון שקלים חדשים למשרד העבודה והרווחה ,להשתתפות
במתן טיפול אישי ועזרה בניהול משק בית :הסכום האמור ינוכה מן הסכומים שיוקצו
למשרד העבודה והרווחה לפי סעיף 127צז)ב(״:
) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום ״בעד שנות הכספים  1986ו־1987״ יבוא ״בעד כל אחת
משנות הכספים האמורות בסעיף קטן )א(״.

)ב(
תחילה

הסכום שישולם למדינה לפי סעיף זה ישמש להקטנת חובותיה.

.12

תחילתו של חוק זה ביום י״ד בניסן התשמ״ח ) 1באפריל .(1988

.13

חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.
יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

גדעון פת
שר המדע והפיתוח
ממלא מקום שר האוצר

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
סייח התשכ׳׳ח ,עמי .109
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חוק המילוות )הארכה מרצון( ,החשמ״ח988-ו*
.1

הגדייח

בחוק זה -

״מילויה״  -מילווה חובה לפי חוק מילווה בטחון ,התשל״ב) 1972-להלן  -חוק מילווה בטחון( ,או
מילווה חובה או מילווה מרצון לפי חוק מילווה מלחמה ומימון רכש ,התשל״ד) 1973-להלן -
חוק מילווה מלחמה( ,אשר מועד פרעונם המקורי הוא בשנת הכספים :1988
1

2

״מועד הפרעון המקורי״ -
לענין מילווה לפי חוק מילווה בטחון  -מועד הפרעון שנקבע לפי חוק מילווה בטחון:
לענין מילווה לפי חוק מילווה מלחמה  -מועד הפרעון שנקבע לפי חוק מילויה׳ מלחמה:
״מועד הפרעון של המילווה החדש״  -היום שבו מסתיימת התקופה הקבועה בסעיף .2
 .2מי שזכאי לפרעו! מילויה ונמנע מלדרוש את פרעונו עד תום  54חדשים ממועד הפרעון
המקורי ,יראוהו כמי שהמילווה נפרע לו והוא חזר והלייה את הסכימים הצפייים מפרעון תעודת
המילווה שבידו לרבות סכומי הריבית שנתווספו עליו)להלן  -סכום המילווה החדש( ,לתקופה
כאמור ,ויראו את תעודת המילווה שבידו כאילו ניתנה בשל המילווה החדש.
) .3א( סכום המילווה החדש ישא ריבית דריבית שנתית בשיעור  3%לשנה החל במועד
הפרעון המקורי עד מועד הפרעון של המילווה החדש :הריבית תשולם במועד הפרעון של המילווה
החדש.

מילווה חדש

ריבית ופטור
ממס

)ב( הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.
) .4א( סכום המילווה החדש והריבית עליו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן :התברר בעת
פרעינו של המילווה החדש כי המדד החדש עולה על המדד היסודי ,ייפרעו קרן המילווה החדש
והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

המילווה צמוד
למדד

)ב( בסעיף זה -
״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״  -מדד המחירים לצרכן)כולל פירות וירקות( שקבעה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי
אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו:
אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו
לבין המדד המוחלף:
:

״המדד היסודי״  -המדד שפורסם ב־ 15במאי :1988
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הפרעון של המילווה החדש.
תעודות המילווה ימשיכו להיות בלתי סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט
.5
להעברות מכוח הדין ,אלא אם כן קבע שר האוצר בתקנות ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,כי
התעודות יהיו סחירות או ניתנות לשעבוד ,ובתנאים שקבע.

תעודות המילווה

• נ ת ק ב ל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשמ״ח ) 22ב מ ר ס  ;(1988הצעת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו בה״ח  ,1876החשמ״ח ,עמי .152
ם׳׳ח התשל״ב ,עמי .58
ם״ח התשל״ד ,עמי .3
1

2
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פרעון לפני
המועד החדש

מי שנמנע לדרוש פרעונו של מילווה במועד הפרעון המקורי ודרש את פרעונו לפני מועד
.6
הפרעון של המילווה החדש ,יחולו על הפרעון הוראות סעיף  1לחוק המילוות )הוראות שונות(,
התשל״ח. 1977-
3

פרעו! ליורשים

.7

נפטר יחיד ,ייעשה הפרעון לבן זוגו ,ואם לא השאיר בן זוג  -ליורשיו האחרים.

סייג לתחולה

.8

חוק זה לא יחול על מי שמילווה נפרע לו לפני תחילתו של חוק זה.

חיקון חוק
המילוות )הוראות
שונות(

בתוספת הראשונה לחוק המילוות)הוראות שונות( ,התשל״ח ,1977-אחרי ״חוק המילווה
.9
)תוספת יוקר( ,התשל״ה1975-״ יבוא ״חוק המילוות )הארכה מרצון( ,התשמ״ח־1988״.

מילווה חדש
שלא נפרע
במועד

 .10הוראות סעיף  1לחוק המילוות )הוראות שונות( ,התשל״ח ,1977-יחולו על מילווה חדש
לפי חוק זה.

ביצוע ותקנות

.11

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

.12

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

פרסום
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ס״ח התשל״ח ,עמי .18

חוק למימון מבצע שלום הגליל )תיקון( ,התשמ״ח988-ו*
תיקון םעיף 11

.1
יבוא:

הוספת סעיפים
19א ו־19ב

.2

בחוק למימון מבצע שלום הגליל ,התשמ״ב-־) 1982להלן  -החוק העיקרי( ,בסוף סעיף 11
1

״)(16
שנה״.

אחרי סעיף  19לחוק העיקרי יבוא:

״פדיון מוקדם
ל י י

״שנת מס״  -תקופה של שנים־עשר חדשים שתחילתם ב־ 1באפריל של כל

י

ש י ם

19א) .א( נפטר בעל מילווה ,ייפרע המילווה בתשלום אחד לבן־זוגו ,ואם
לא השאיר בן זוג  -ליורשיו האחרים ,תוך שלושה חדשים מיום שבן הזוג או
היורשים ,לפי הענין ,הגישו בקשה לכך.
)ב( פרעון מילווה לפי סעיף קטן )א( לבן זוג של בעל המילווה או
ליורש אחר שמלאו לו  65שנים ייעשה לפי סעיף  ,18כאשר לענין חישוב
הפרשי ההצמדה יחול האמור בפסקאות) (3ו־) (4לסעיף קטן)ג( להלן ,ולענין

• נ ת ק ב ל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשמ״ח ) 22במרס  ;(1988ה צ ע ת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו בה״ח  ,1876התשמ׳׳ח,
עמי .154
ס״ח התשמ׳׳ב ,עמי .180
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חישוב הריבית לפי סעיף  (2)18ייעשה החישוב עד היום האחרון של החודש
שקדם לחודש שבו פורסם המדד החדש.
)ג( פרעון מילווה לפי סעיף קטן )א( למי שאינו בן זוגו של בעל
המילווה ואינו יורש אחר שמלאו לו  65שנים ייעשה לפי ערך המילווה במועד
הפדיון המוקדם! לענין זה ,״ערך המילווה במועד הפדיון המוקדם״  -המילווה
בתוספת הריבית לפי סעיף  (2)18עד תום המועד האחיד של הפדיון בניכוי
שיעור ריבית דריבית שתחושב על בסים שנתי ,שלדעת שר האוצר משקף את
ההטבה הנובעת מהקדמת מועד הפדיון ,מהמועד האחיד של הפדיון עד מועד
הפדיון המוקדם ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה לפי סעיף  !18לענין זה -
) (1״המועד האחיד של הפדיון״  -יום ל׳ בניסן התשנ״ה )30
באפריל  !(1995אולם לגבי פדיון מוקדם שבוצע לאחר יום ט׳ באייר
התשנ״ג) 30באפריל  (1993יקבע שר האוצר בתקנות מועד אחיד
או מועדים אחידים אחרים לתקופות קצובות שונות ,על פי ממוצע
מועדי הפדיון הסופיים ,לפי סעיף  ,17שטרם חלפו בעת הפדיון
המוקדם!
)(
2

״

נ י ב ן י

״ _

)א( היתה תקופת הניכוי או חלקה קטנה משנה ,יחושב
הניכוי לגביה לפי מספר החדשים הקלנדריים השלמים יחסית
למספר החדשים בשנה! ,
)ב( בוצע הפדיון המוקדם באחד הימים שמיום  1בחודש עד
יום  17בו ,יחושב הניכוי עד סוף החודש שקדם לחודש שבו חל
מועד הפדיון! נעשה הפדיון המוקדם באחד הימים האחרים
בחודש ,יחושב הניכוי עד סוף החודש שבו נעשה הפדיון!
)(3

הגדרת ״מדד חדש״ שבסעיף  11תיקרא כאילו -
)א( לגבי פרעון שבוצע ביום  16 ,15או  17בחודש ,במקום
הסיפה המתחילה במלים ״ולעניו שנת המס״ נאמר ״ולענין שנת
המם׳ שבה חל מועד הפדיון המוקדם של המילווה  -המדד
שפורסם בחודש שקדם לחודש שבו חל מועד הפדיון המוקדם״!
)ב( לגבי פרעון שבוצע באחד הימים האחרים בחודש ,במקום
הסיפה האמורה נאמר ״ולעניו שנת המס שבה חל מועד הפדיון
המוקדם של המילווה  -המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד
הפדיון המוקדם״!

)(4

הגדרת ״שער יציג חדש״ שבסעיף  11תיקרא כף:
״)א( לגבי פרעון שבוצע באחד הימים שמיום  1בחודש עד יום
 17בו ־ -ממוצע השערים היציגים שפרסם בנק ישראל בחודש
שקדם בחדשיים לחודש שבו חל מועד הפדיון המוקדם!
)ב( לגבי פרעון שבוצע באחד הימים האחרים בחודש  -ממוצע
השערים היציגים שפרסם בנק ישראל בחודש שקדם לחודש
שבו חל מועד הפדיון המוקדם!״.

החוקים

 ,1248ל׳ בניסן התשמ׳׳ח17.4.1988 ,

)ד( שר האוצר יקבע בתקנות את שיעור ניכוי הריבית דריבית
האמור בסעיף קטן )ג(.
)ה( שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כי בעת הפרעון המוקדם
ייהפך חלק מן המילווה למס ורשאי הוא לקבוע הוראות ותנאים
נוספים לענין פדיון מוקדם לפי סעיף זה.
פדיון מוקדם
ל נ כ ה

 19ב .ראה שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך כי אדם ששילם מילווה הוא
נכה שדרגת נכותו נקבעה על פי דין ל־ 40%או יותר והוא נתון במצוקה
כלכלית~ ,או בן זוג או הורה של נכה כאמור ,רשאי הוא להורות כי המילווה
ייפרע לפני מועד הפרעון :בפדיון מוקדם לפי סעיף זה יחושבו הפרשי הצמדה
וריבית לפי סעיף 19א)ב(.

תחילתו של סעיף  1ביום ל׳ בכסלו התשמ״ז) 1בינואר  ;(1987תחילתו של סעיף  2ביום
.3
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