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עמוד
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חוק מס רכוש וקרן פיצויים)תיקון מס׳  ,(21התשמ״ט1989-
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חוק התכנון והבניה)תיקון מס׳  ,(27התשמ״ט1989-
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חוק מימון מפלגות )תיקון מס׳  ,(8התשמ״ט*1989-
תיקון סעיף 10

בסעיף )10ה( לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג ־- '1973

.1

) (1במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2על אף האמור בפסקה ) ,(1אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן)ב( או)ד( לא היה
חייבי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו ע ל פי סעיף )7א( או)ב( ,יחזיר יושב ראש
הכנסת לאוצר המדינה או ישלול ,לפי העניו ,שליש מסכום החריגה ,ובלבד שסכום
ההחזרה או השלילה לא יעלה ע ל  15%מהסכום אשר הסיעה זכאית לו לפי סעיף
)2א() (1או מהסכום השנתי אשר הסיעה זכאית לו לפי סעיף )2א() ,(2לפי הענין:
ההחזרה או השלילה תיעשה מתוך היתרה האמורה בסעיף )4ב() (2או מתוך
התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ש ל הסיעה ,לפני הענין.׳׳:
) (2בסוף פסקה ) (3יבוא :״והוא הדין בסיעה שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8
ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו״.
בסעיף  3להחלטת מימון מפלגות)יחידות מימון ומועדי תשלום()תיקון( ,התשמ״ט/1988-
.2
פסקה ) (1מאושררת בזה.
תיקון חוק
הבחירות )דרכי
תעמולה(

בחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,התשי״ט-־'1959׳ -

.3

) (1האמור בסעיף  10יסומן )א( ואחריו יבוא:
״)ב( לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים
יומיים ,בשבועונים או בירחונים ,אלא בהגבלות אלה:
) (1מודעה י א תהא גדולה מ־ 40אינץ׳:
) (2מודעה תהיה מודפסת בלא יותר משני צבעים:
) (3לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד:
) (4לא תפרסם מפלגה יותר מ־ 10,000אינץ׳ בסך הכל במשך שלושת
החדשים שלפני יום הבחירות.״:
) (2בסעיף 15א -
)א( סעיפים קטנים )א() ,ב( ו־)ג( יסומנו )ב() ,ג( ו־)ד( כסדרם ולפניהם יבוא:
״)א( לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות בטלויזיה אלא ב־ 21הימים
שלפני הבחירות.״:
)ב( בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 6דקות״ יבוא ״ 3דקות״.

תחילה

.4

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

חיים הרצוג
נשיא המדינה

יצחק שמיר
ראש הממשלה
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עמ׳ .13
ס״ח התשל׳׳ג ,עמ׳  :52התשמ״ח ,עמי .166
ק״ת התשמ״ט ,עמי .288
ס״ח התשמ״ט ,עמ׳ .138
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חוק מס ר כ ו ש וקרן פיצויים )תיקון מס׳  ,(21התשמ״ט•1989-
.1
יבוא:

אחרי סעיף  39לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א) '1961-להלן  -החוק העיקרי(,

הוספת סעיף 40

) .40א( מי שסכום המס שהוא חייב בו לא עולה על  100שקלים חדשים,
פטור מתשלומו.

״פטור לבעלי
מקרקעין שערכם

)ב( סכום הפטור בסעיף קטן)א( יתואם לגבי כל שנת מס ביום הראשון
של שנת המס לפי שיעור עליית המדד :הסכום המתואם יעוגל לעשרת השקלים
החדשים הקרובים.״
תחולתו של חוק זה החל בשנת המס  :1989התיאום לפי סעיף )40ב( לחוק העיקרי ייעשה
.2
לראשונה לגבי שנת המס .1990
יצחק שמיר
ראש הממשלה

תחולה

שמעון פרס
שר האוצר

חיים הרצוג
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום כ״ד בשבט התשמ״ט ) 30בינואר  ¡(1989הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1904התשמ״ט,
עמ׳ .293
ס״ח התשכ״א ,עמי  ¡100התשמ״ז ,עמי  :5התשמ״ט,עמ׳ .4
1

חוק התכנון וחבויה )תיקון מס׳

 ,(27התשמ"ט989-ו*

בסעיף )151ב( לחוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה 196 5-י ,במקום ״כ״א באדר א׳ התשמ״ט
.1
) 1במרס (1989״ יבוא ״כ״ט בתמוז התשמ״ט ) 1באוגוסט (1989״.

תיקון םע־ף

)א( בסעיף  50לחוק התכנון והבניה )תיקון מס׳  ,(26התשמ׳׳ח) 1988-להלן  -החוק
.2
המתקן( ,במקום ״(2)46״ יבוא ״(2)47״.

תיקון חוק

2

י

י* *

)ב(

.3

151

התכנון והבניה
)תיקון מט׳ (26

בסעיף  51לחוק המתקן -
)(1

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ו־47״ יבוא ״ 47ו־50״:

)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ששה חדשים״ יבוא ״עשרה חדשים״.

)א(

תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף  ,(1)2ביום כ׳ בשבט התשמ״ט) 26בינואר .(1989

)ב(

תחילתו של סעיף  (1)2ביום פרסומו של החוק המתקן.
יצחק שמיר
ראש הממשלה

תחילה

אריה דרעי
שר הפנים

חיים הרצוג
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום כ״ד בשבט התשמ״ט ) 30בינואר  ¡(1989הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1912התשמ״ט,
עמי .10
י ם״ח התשכ״ה ,עמי  :307התשמ״ח ,עמי .144
ס״ח התשמ״ח ,עמי .144
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