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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה)מס׳  ,(20תשל״ד 1974-״
בסעיף  3לפקודת מם ה כ נ ס ה ! )להלן  -הפקודה( ,בסופו יבוא:
״)ח( קיבל אדם סכומים כריבית על איגרת־חוב בשל תקופה
שהאיגרת היתה בבעלותו של אחר )להלן — ריבית צבורה( יחולו הוראות
אלה:

תיקון סעיף 3

,1

תיקון סעיף 34

.2

תיקון סעיף »5

בסעיף  35לפקודה ,במקום ״ 480לירות״ יבוא ״ 540לירות״ ובמקום ״ 1,020לירות״
.3
יבוא ״ 1,140לירות״.

) (1אם הריבית הצבורה איננה מהווה אצל מקבלה הכנסה
לפי סעיף  - (1)2יראו את הריבית הצבורה כהכנסה שאין
לגביה זכות לפטור ,לניכוי או לקיזוז כל שהם:
) (2אם הריבית הצבורה מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי
סעיף  ,(1)2ונתקיימו שתי אלה:
)א(

הריבית נצברה לגבי תקופה העולה ע ל שנה:

)ב( איגרת־החוב נרכשה בתוך שנה וחצי לפני פדיונה
או לפני המועד לתשלום הריבית —
לא יובא בחשבון ,לענין חישוב הריווח או ההפסד של מקבל הריבית
ממכירת האיגרת או מפדיונה ,אותו חלק מהסכום שהוציא לרכישת
האיגרת השווה לריבית הצבורה ,בניכוי המס החל עליה.״

תיקון סעיף 6

3

בסעיף  34לפקודה -
)(1

בסעיף קטן)א( ,במקום ״ 3,540לירות״ יבוא ״ 3,720לירות״;

)(2

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ 720לירות״ יבוא ״ 960לירות״.

בסעיף  36לפקודה ,במקום ״ 780לירות״ יבוא ״ 960לירות״ ובמקום ״ 1,320לירות״
.4
יבוא ״ 1,680לירות״.

תיקון סעיף 36א

.5

בסעיף 36א לפקודה ,במקום ״ 780לירות״ יבוא ״ 960לירות״.

תיקון סעיף 37

,6

בסעיף  37לפקודה ,במקום ״ 1,260לירות״ יבוא ״ 1,320לירות״.

תיקון סעיף 38

,7

בסעיף  38לפקודה

-

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 900לירות״ יבוא ״ 1,020לירות״ ובמקום
״ 1,440לירות״ יבוא ״ 1,560לירות״:
בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ 480לירות״ יבוא ״ 540לירות״ ובמקום ״1,020
)(2
לירות״ יבוא ״ 1,140לירות״:
בסעיף קטן)ג( ,במקום ״ 780לירות״ יבוא ״ 960לירות״ ובמקום ״1,320
)(3
לירות״ יבוא ״ 1,680לירות״.

• נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1112תשל״ד,
עמי .132
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש 6׳ עמ׳  ;120ס״ח תשל״נ ,עמי .238
 2ע״ר  ,1138תוכי  ,2עמ׳ .1380

64
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בסעיף  39לפקודה ,במקומ ״ 480לירות״ יבוא ״ 540לירות״ ובמקום ״ 660לירות״
.8
יבוא ״ 720לירות״.
.9

)א(

בסעיף  « ) 4 0לפקודה —•

תיקון סעיף 39

תיקון סעיף 40

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״ 1,200לירות״ יבוא ״ 1,320לירות״ ובמקום ״1,320
לירות״ יברא ״ 1,400לירות״;
)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״ 1,680לירות״ יבוא ״ 1,800לירות״;

) (3בפסקה  ,(2x3)3במקום ״ 1,260לירות״ יבוא ״ 1,380לירות״ ובמקום
״ 150לירות״ יבוא ״ 210לירות״;
)(4
)ב(

בפסקה ) ,(4במקום ״ 900לירות״ יבוא בכל מקום ״ 1,200לירות״.

בסעיף )40ב( לפקודה ,במקום ״ 600לירות״ יבוא ״ 720לירות״.

 .10בסעיף )41א( לפקודה ,במקום ״ 456לירות״ יבוא ״ 500לירות״ ,במקום ״912
לירות״ -בוא ״ 1,000לירות״ ובמקום ״ 1,824לירות״ יבוא ״ 2,000לירות״.
 .11בסעיף  42לפקודה -

תיקון סעיף 42

)(1

בסעיף ק ט ן ) ב (  ,במקום ״ 1,200לירות״ יבוא ״ 1,440לירות״;

)(2

בסעיף קטן )ג( ,במקום ״ 1,800לירות״ יבוא ״ 2,180לירות״.

 .12בסעיף  (4)0066לפקודה ,במקום ״ 1,260לירות״ יבוא ״ 1,380לירות״ ובמקום
״ 150לירות״ יבוא ״ 210לירות״.
.13

תיקון סעיף •»1

בסעיף  67לפקודה ,במקום ״ 600לירות״ יבוא ״ 720לירות״.

תיקון סעיף .66

תיקון סעיף 67
תיקון סעיף 91

 .14בסעיף  91לפקודה -
) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ י פ ח ת ב־ 5%ל כ ל ש נ ה מ ש ש עשרה השנים
הראשונות שבתקופת החזקה״ יבוא ״יפחת ב־ 31%לכל שנה שבתקופת החזקה״;
)(2

סעיף קטן )ג( — יימחק.
החלפת סעיף 121

 .15במקום סעיף ! 12לפקודה יבוא:
) .121א( ה ה המס עיל הכנסתו החייבת של יחיד:
)(1

על כל לירה מ־ 2,000הלידות הראשונות —  23אגי;

)(2

ע ל כל לירה מ־ 2,000הלירות הבאות —  25אג׳ן

)(3

ע ל כל לירה מ־ 2,000הלירות הבאות

)(4

ע ל בל לירה מ״ 2,000הלירות הבאות  30 -אגי;
על כל לירה מ״ 2,000הלירות הבאות —  33אג׳;

)(6

על כ ל לירה מ־ 2,000הלירות הבאות

 37 -אג׳;

)(7

על בל לירה מ־ 2,000הלירות הבאות

 41 -אגי;

)(8

ע ל כל .לירה מ־ 2,000הלירות הבאות —  45אג׳;

)(5

) (9על כל לירה מ־ 4,000הלירות הבאות
) (10על כ ל לירה מ־ 4,000הלירות !זכאות
ספר החוקים  ,732כ׳ בניסן תשל״ד12,4.1974 ,

 27 -אג׳;

  48אג׳;  51אגי;65

) (11ע ל כ ל לירה מ־ 6,000הלירות הבאות —  54אג׳
) (12ע ל כ ל לירה מ־ 6,000הלירות הבאות  57 -אג
) (13ע ל כ ל לירה מ־ 9,000הלירות הבאות —  60אג
) (14ע ל כ ל לירה מ־ 12,000הלירות הבאות —  63אג
) (15על כ ל לירה נוספת  65 -אגי.
)ב( ע ל א ף האמור בסעיף קטן )א() (1עד ) (3יהיה שיעור המס
שיחיד תושב־חוץ יהא חייב בו ע ל  6,000הלירות הראשונות של הכנסתו
החייבת  30 -אגורות ללידה.
)ג( לגבי יחיד תושב ישראל שאינו זכאי לניכוי לא בעד אשה לפי
סעיף  37ולא בעד ילדים לפי סעיף  40יוגדלו שיעורי המס לפי סעיף
קטן)א() (10עד ) (13ב־ 3אגורות לכל לירה ולפי סעיף קטן)א() (14ב־2
אגורות ל כ ל לירה; סעיף קטן זה לא יחול על יחיד שהיה זכאי לניכוי
כאמור אילולא הוראות סעיף )66א().(2״
הוספת סעיף 125ב

תיקון סעיף 126
׳תיקון סעיף

m

18

.16

אחרי סעיף  125א לפקודה יבוא:

.שיעור חמס

125ב .ע ל א ף האמור בסעיף  121לא יעלה המם ע ל הכנסה מדיבידנד

על דיבידנד

ע ל ".50%

.17

בסעיף ) 126א( לפקודה ,במקום ״ 38אגורות״ יבוא ״ 42אגורות.״

.

בסעיף )127א( לפקודה ,במקום ״ 25אגורות״ יבוא ״ 30אגורות״.
בסעיף  161לפקודה

-

 ; r rסעיף 161

.19

תחולה

 .20סעיף ו יחול ע ל סכומים שנתקבלו לאחר יום כ״ה בתשרי תשל״ו ) 30בספטמבר
 ;(1975יתר הוראות חוק זה יחולו משנת המס  1974ואילך.

) (1במקום הרישה לסעיף ק ט ן ) א ( עד ״וישלם לפקיד השומה״ יבוא ״סוחר
מוסמך כמשמעותו בתקנות ההגנה )כספים( ,21941 ,המקבל מתושב חוץ ריבית
ע ל איגרות חוב או דיבידנד על מניות בשביל תושב ישראל או לזכותו ,וכן חבר
בני אדם תושב ישראל המשלם ריבית ע ל איגרות חוב או דיבידנד ע ל מניות
הנסחרות בבורסה ,ינכו מהם מס בשיעור של  ,25%ואילו מדיבידנד המשתלם
ע ל מניות אחרות ינוכה מס בשיעור של  ;30%החייב בניכוי כאמור ,ישלם
לפקיד השומה״;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״פחות מ־25%״ יבוא ,פעמיים ,״פחות מהשי
עורים הקבועים בסעיף קטן )א(״.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
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חוק מילווה בטחון)מפעלים מאושרים( ,תשל״ד*1974-
.1

י

בחוק זה -

?גדר

י

״

) (1תהא לכל מונה המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה! )להלן — הפקודה(,
אם אין בחוק זה הוראה אחרת:
) (2״הכנסה מוטבת״  -הכנסה הפטורה ממס הכנסה וחייבים עליה במס חברות
בלבד לפי סעיף  47לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט 1959-־ ,לפי סעיף 5
לחוק החברה לישראל בע״מ ,תשכ״ט— , 1969או לפי סעיף  6לחוק לעידוד
השקעות )חברות עתירות הון( ,תשל״ד~ 1973״;
3

) (3״התאריך הקובע״ —  31באוקטובר של השגה השישית לאחר שגת המם
הקובעת;
)(4

״שנת מס קובעת״  -השנה שלגביה שולם המילווה.

המקבל הכנסה מוטבת יהיה חייב למדינה במילווה בטחון בשיעור של ) 7%להלן -
.2
המילווה(.
.3

)א(

המילווה ישא ריבית בשיעור של  6%לשנה -

הטלת המיליוה
'
י ש

־ ! ו י י

המילווה ישא

) (1החל מיום  1באפריל של השנה השניה שלאחר שנת המם הקובעת  -על
סכומי המילווה ששולמו עד תום שנת המס שלאחר השנה הקובעת;
) (2החל מיום  1באפריל של השנה הרביעית שלאחר שנת המם הקובעת -
ע ל יתרות המילווה ששולמו עד התאריך הקובע.
)ב( הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.
.4

)א(

בסעיף זה —

,

)(1

״מדד יוקר המחיה״ — כמשמעותו בחוק מילווה בטחון ,תשי״ז 1956-־;

)(2

״מדד יסודי׳־ -
)א( מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר של השנה שלאחר שנת המס
הקובעת  -לגבי סכומי מילווה ששולמו עד תום שנת המס שלאחר שנת
המס הקובעת;
)ב( מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר של השנה השלישית שלאחר
שנת המס הקובעת  -לגבי יתרות מילווה ששולמו עד התאריך הקובע• :

) (3״מדד חדש״ — מדד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש דצמבר של השנה
החמש־עשרה שלאחר שנת המס הקובעת.
)ב( קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה :נתברר בעת פרעונו של המילווה
כי המדד החדש עולה על המדד היסודי ,ייפרע המילווה כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור
העליה של המדד החדש.
״ נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ח  ,1112תשל״ד,
שמ׳ .137
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
 2סייח תשייט ,עמי  ;234ס״ת תשל״א ,עמי .30
 3סייח תשב״ט ,עמי .149
 4ס״ת  ,720תשל״ד ,עמי .18
 5ם״ח תשי״ז ,עמי .8
ספר החוקים  ,732כ׳ בניסן ונשל״ד12.4,1974 ,

המילווה צמוד
ל י ד ד

תעודות מילויה

) ,5א( ע ל סכומי מילתו; ששילם אדם יינתגי לו ,ע ד ליום  1באפריל ש ל השנה ה ש ב י 
ע י ת שלאחר ש נ ת המס הקובעת ,תעודות הרשומות ע ל שמו.
) (3התעודות לוו יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד ?וו להעברה פ ר ט להעברות
מכוח הדין ,אלא אט ש ר האוצר ,באישור ועדת הכספיים ש ל הכנסת ,ק ב ע אחרת ׳בתקנות
ובתנאים שקבע.
)ג( שר האוצר ,באישור ועדת הבספימ ש ל הכנסת ,יקבע בתקנות את ההוראות
והתנאים שיחולו על תעודות המילווה ,לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן ובדבר היתרות
שסכומן קטן מהערך הנקוב הנמוך ביותו־ ש ל תעודות המילווה.
)ד(

גירעון המילווה
והריבית

התעודות יהיו רק ע ל סכום לירות המתחלק לחמש ל ל א י ת ד ה .

<( .סך־כל סכומי המילווה והריבית עליו ייפרעו בשנים עשר שיעורים חדשיים בשנת
המם השש־עשרה שלאחר שנת המם הקובעת.

תשלום על חשבון
המילווה

החייב .במילווה ישלם ע ל חשבון המילווה ,במת הגשת הדו״ח ש ל ו ע ל פ י מעיף 131
.7
לפקודה לשנת המט הקובעת ,א ת סכום המילווה שהוא הייב בו ע ל פ י הדו״ח האמור.

קביעת סכום
המילווה

שילם אדם סכומים על חשבון פ ס ומילתה ,יהיה ,לבנין מתן תעודות מילתה ,חלק
.8
המילווה בתוך סך כ ל הסכומים ששילמ כאמיר ,כיחס שבין סכום המילווה שהוא חייב בו
לסך כ ל המס והמיילתה שהיא חייב בהם.

מילויה שלא שולם
עד התאריך הקובע

) ,9א( ש ר האוצר ,באישור ועדת הכספים ש ל הכנסת ,רשאי לקבוע מה יהיה דינו של
מילויה שלא שולם עד התאריך הקובע; בתקנות א ל ה ניתן גם לקבוע כי ה מילויה ייהפך
למס או שלא ייגבה.
)ב( תקנות לפי מעיף ק ט ן ) א ( יכול שיהיו כלליות או לפי סכום המילווה ש ל א שולט
או לפי מבחנים אחרים שנקבעו.

תחולת הוראות
הפקודה

 ,10הודאות הפקודה יחולו ע ל המילווה כאילו ה י ה חלק מהמם ,והוא במידה שאין בחוק
זה הוראה אחרת לאותו ענין.

ביצוע ותקנות

 .11שר האוצר ממונה ע ל ביצוע חדק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
ש ר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה

חוק עידוד התעשיה )מסיט( )תי־קון מם׳  ,(2תשל״ד־* 1974
תיקון סעיף 19

בסעיף  19לחוק עידוד התעשיה )מסים( ,תשכ״מ״ ,!1»69במקום ״ 10אגורות״
.1
יבוא ״ 15אגורות״.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

פ נח ט ס פ י ר
ש ד האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
« נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת החוק ודברי הפגר פורסמו בהייה  /1113תשל״ד׳
עמי .154

 1פ״ח תשנ״ט׳ עמי  ;232תש״ל׳ עמי .132
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חוק מ ס רכוש וקרן פיצויים )דרקון מטי׳ ) (8תיקון(,
תשל״ד* 1974-
.1

בסעיף  36לחוק מס רכוש וקרן פיצויים )תיקון מסי  ,(8תשל״ר! 1972—.

—

תיקון מעיף 36

) (1בפסקה ))(3א( ,במקום ״בנין עסקי המשמש בתעשיה״ יבוא ״בנין עסקי
המשמש לייצור תעשייתי או כבית אריזה״:
) (2בפסקה ) ,(5במקום ״ ל ש נ ת המס  1972אילולא הביטול ,יהיה לגביו המס
הבסיסי לשנת המס 1972״ יבוא ״ ל ש נ ת מט פלונית אילולא הביטול ,יהיה לגביו
ה מ ס הבסיסי לאותה ש נ ת מ ס ״ .
תחילתה של פסקה ) (1לסעיף  1החל משנת המס  ,1974ושל פסקה ) (2החל משנה
.2
המם .1973
גולדה מאיר
ראש הממשלה

תחילה

פנחס טפי ר
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בגנטת ביום י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת חוק ודברי הסגר פורסמו בה״ח 1111׳ תשל״ד,
עמי .125
 1סיה תשל״ג׳ עמי .158

חוק מם רכוש וקרן פיצויים)תיקון מם׳  ,(9תשליי׳ד 1974-״
 .1בסעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—) 1961להלן — החוק העיקרי(,
בהגדרת ״גמר בניה״ ,במקום ״ א ו משעה שכיסוהו בגג״ יבוא ״או מ ש ע ה שהוא ראוי לשימוש
שיועד לו״.
1

.2

בסעיף  7לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן

o

יבוא:

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 7

״)ג( בבין מגורים או בגין עטקי המושכר בשכירות מוגנת לקרובו
ש ל בעל הריץ ,או בנין כאמור ש ב ע ל ו הוא שותפות דהבנין מושכר ב ש כ י 
ר ו ת מוגנת לשותף או לקרובו — יהיה שוויו כאילו היה הבנין פנוי; הוא
הדין כבנין מגורים או בנין עסקי שבעלו הוא חבר בני אדה והבנין מושכר
בשכירות מוגנת לאחד מאלה:
)(1

לבעל שליטה או לקרובו;

) (2לחבר בבי אדמ אחר ,כאשד בחבר המשכיר ובחבר
השוכר מחזיקים אותם בני אדם ביחד בזכויות שאילו היו
בידי יחיד היה הוא בעל השליטה:
בסעיף קטן זה — ״קרוב״ — לרבות קרובו ש ל קרוב.״
* נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל (1974׳ הצעת חוק ודבר־ הסבר פורסמו בה״ח 1111׳ תשל״ד׳
עמי .120
 1ס״ת תשכ״א׳ עמי  ;100תשכ״ד׳ עמי  ;91תשכיח׳ עמי  ;197תשכ״ז׳ עמי  ;20תשג״ח׳ עמי  ;42ת ש כ ״ ט ׳ » » ׳ «;8
תש״ל׳ עמי 12׳ עמי  ;126תשל״ב׳ עמי .158
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בסעיף 7א)ג( לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״ולקבוע סכומים שונים בהתחשב בשנה שגזז
.3
נשום ה ב נ י ך .

תיקון סעיף ?א

ת

יקיז

סע

יר

.4

2 0

תחילה

בסעיף  20לחוק העיקרי

.5

-

)(1

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״5%״ יבוא ״7.5%״;

)(2

בסעיף קטן )ג( ,במקום ״3%״ יבוא ״4.5%״.

הוראות חוק זה יחולו משנת המס  1974ואילך.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה

חוק לתיקון פקודת ס ד ר הדין ה פ ל י ל י ) מ ע צ ר וחיפוש()מס׳ ,(2
תשל״ד* 1974~-
1

תיקון סעיף

u

בסעיף  11לפקודת סדר הדין הפלילי)מעצר וחיפוש( ונוסח חדש[ ,תשכ״ט,!1969-
.
האמור בסעיף קטן)ג( יסומן)ד( ,ולפניו יבוא:
״ 00שוחרר אדם בערובה לפי סימן זה על־ ידי קצין משטרה ,ולא
התייצב לחקירה במשטרה משנדרש לכך ,רשאי בית המשפט ,לבקשת
השוטר החוקר בענין ,ליתן צו להבאת המשוחרר למשטרה לשם חקירה.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה

ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שר המשפטים

אפרים קציר
נשיא המדינה
« נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,910תשל״א,
עמי .32
 1ד ע י מדינת ישראל ,נופח חדש  ,12עמי  ;284סייח תש״ל ,עמי .16

חוק שירות בטחון)תיקון מס׳  ,(9תשל״ד974-ו *
הוספת סעיף דד

אחרי סעיף 7ג לחוק שירות בטחון ,ת ש י ״ ט ] 1 9 5 9 -נוסח משולב!! ,יבוא:

.1

״צו בדבר מתן
א  5צ ע

י

ז י ה

י'

7ד .פוקד דשאי ,בצו ,לקרוא לכל גבר ,שהוא מיועד לשירות בטחון או
יוצא צבא ,להתייצב במקום ובזמן שנקבעו בצו ,לשם מתן אמצעי זיהוי

 1סייח תשי״ט ,עמי  ;286תשכ״א ,עמי  ;140חשכ״ג ,עמי  ;128תשכ״ד ,עמי  ,10עמי  ;168תשכ״ז ,עט׳ ;113
תשי׳ל ,עמי  ;150תשל״א ,עמי  ;148תשל״ג ,עמי .201
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ש ש ר הבטחון יקבע אותם בתקנות ,ומי שצו פוקד חל עליו חייב להתייצב
במקום ובזמן שנקבעו כאמור לשם מתן אמצעי הזיהוי.״
תקנות שעת חירום )אמצעי זיהוי( ,תשל״ד~1974

,2

גולדה מאיר
ראש הממשלה

2

 -בטלות.

ביטיל

משה דיין
שר הבטחון

אפרים קציר
נשיא המדינה
 2ק״ת תשל״ד ,עמי .603

חוק ל ה א ר כ ת תקפן של תקנות־שעת־חירום
)הארכת מועדים  -הוראות נוספות( ,תשל״ד* 1974-
תקפן של תקנות־שעת־חירום )הארכת מועדים ~ הוראות נוספות( ,תשל״ד,! 1974-
1
מוארך בזה ,בתיקונים המפורשים בתוספת ,עד יום י״ז בטבת תשל״ה ) 31בדצמבר .(1974

הארכת תוקף

 .2שר הבטחון רשאי בכל עת ,בצו שיפורסם ברשומות ,לבטל את התקנות האמורות,
כולן או מקצתן.

סמכות ביטול

.3

תחילה

תחילתו של חוק זה מיום י׳ בתשרי ת ש ל ״ ד ) 6באוקטובר .(1973

תוספת
)סעיף (1
.1

במקום תקנה  1לתקנות האמורות יבוא:
׳׳החלפי

1

ס ע

יף

2

במקום סעיף  2לחוק הארכת מועדים ,תשי״ז—1957

.1

״הארכת מועדים
ד  ,ק ב י ע י מ

 3ח י ק י ק

,2

יבוא:

) .2א( נקבע בחיקוק מועד לעשיית פעולה ,ומי שהיה צריך
לעשותה היה ביום האחרון של אותו מועד או בשלושים הימים
שקדמו לו בשירות חירום ,רשאי הוא לעשות את הפעולה תוך
שלושים יום לאחר שחרורו משירות החירום או לאחר שחדלה
ההכרזה לפי סעיף  1לחול על שירותו ,הכל כפי המוקדם יותר.
)ב( תשלומים שמועדי פרעונם הוארכו לפי סעיף זה וטרם
נפרעו ,רשאי אדם לפרעם בתשלומים חדשיים שווים במשך תקופה
שהיא ארוכה פי שלושה מתקופת שירות החירום שלו.

)ג( עשה אדם א ת הפעולה תוך המועדים הקבועים בסעיף
זה ,לא תישמע טענה שהפעולה לא נעשתה במועדה.
* נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת החוה ודברי הסבר פורסמו בה״זז  ,1110תעל״ד,
עמי .117
 1ק״ת תשל״ד׳ עמי .600
 2סייח תשי״ז׳ עמי .42
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)ד( תקנה  2לתקנות הארכת מועדים והסדרים לפרמוגמ
של תשלומים נדחים( ,תשל״ד— 1974ג — ב ט ל ה  .״ ״
ההקגה  2,להקנות האמורות ,בסוף סעיף  (3)3הוזדש יבוא ״ ו ע ל מי שערב לחיוב״.

ג.

משה דיין
שר הבטחון

ג ו ל דה מ א י ד
ראש הממשלה
אפרים ק צי ר
נשיא המדינה
3

ק״ת

 S 5ת ש ל ״ ד ׳ עמי

31

.921

חוק לקיום תקפן של תקנות־שעתי־חירוס
)פיקוח ע ל מצרכים ושירותים  -הוראות נוספות( ,תשל״ד* 1974-
קיום תקנות

תקגוודשעת־חידוס )פיקוח על נ׳ צרכים ושירותים — הוראות נוספות( ,תשל״ד—
.1
 1974י ,גמ׳מח הניתן בתוספת ,יעמדו בתקפן עד יום י״ד בתשרי תשל״ה ) 30בספטמבר
.(1974

סמבות ביטול לפני
המועד

שר הממהר׳ והתעשיה רשאי בכל עת ,בצו שיפודםמ ברשומות ,לבטל את ה י מ נ ו ת
.2
האמורות ,כולן או מקצתן ,או להגביל סמכויות ע ל מיהן.

תחילה

.3

תחולה

)א( הודאות תקנות אלה ,כל עוד הן בתקפן ,יחולו על אף האמור בחוק הפיקוח ע ל
.1
מצרכים ושירותים ,תשי״ח—) 1957להלן — החוק( ,ובפקודת הפרשנות .3

תחילתו של חוק זה ביום ט ׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל .(1974

תוספת
)סעיף (1

2

)ב( החוק ,התקוות שהותקנו והאודם שניתנו ע ל פיו המטילים איסורים ,הגבלות
אי חיובים על אדמ ,יחולו בישראל ע ל כל אדם ,ובחוץ לארץ — על כל אזרח ישראל,
תושב ישראל וכן על תאגיד ,אף שאינו רשום בישראל ,ובלבד שהשליטה בו נתונה בידי
אזרה ישראל ,תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל או בידי המדינה.
פרשנית

לכל מונח בתקנות אלה תהא המשמעות שיש לו בחוק ,והוא כשאין כוונה אחרת
.2
משתמעת.

הגדרות

לענין החוק —
.3
״ריווח״ — ההפרש בין מהיר הקניה של מצרך לבין מחיר מכירתו ע ל ידי אותו אדם?
״ מ כ י ר ה ״ — לרבות הצעת מכירה;
״שירות״׳ — לרבות הצעת שירות.
» נתקבל בכנסת גיוט י ׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1110׳ תשל״ד׳
עני׳ .117
 1ק״ת תשל״ד׳ ן! ני י 60׳ עמי  ;108ס״ח ת ש ל י ד ׳ עמי .41
•״ 0״ה תשי״ח ,עמי .24
 3דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 1׳ »;׳ .2
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 .4לא יאגור אדם ,במהלך עסקו ,מצרך כר־פיקוח בכמות בלתי סבירה ,לא יעלימו
ולא יעכב א ת הוצאתו לשוק ולא יסרב סירוב בלתי־סביר למכור מצרך בר־פיקוח הנמצא
במלאי שלו ,בין אם הוצג לגביו מחיר בין אם לאו.
) .5א( צו לפי החוק  -בין שהוא צו כללי ובין שהוא צו אחר  -יובא לידיעת הנוגעים
בדבר בדרך פרסום בשני עתונים יומיים שתפוצת כ ל אחד מהם לפחות  10,000עתקים,
הדבקה באופן הנראה לעין במפעל ,בכלי שיט או בכלי טיס ,שלוש הודעות ברדיו או
בטלוויזיה ,או מסירת הצו לנוגעים בדבר ,לרבות באמצעות מברק או מברה אלחוטי.

איסור אגירה

תחולת צווים
כלליים

)ב( צו לפי החוק יחול ע ל אדם מן המועד שהצו הגיע לידיעתו ,זולת אם נקבע בצו
מועד מאוחר יותר.
)ג( צו לפי החוק שפורסם ברבים ,רואים אותו כאילו הגיע לידיעת אדם שעליו
הוא חל לא יאוחר משלושה ימים לאחר יום הפרסום ,ורואים את המועד הנקוב בעתון
כמועד פרסומו — כמועד שבו פורסם העתון למעשה.
׳ )ד( צו לפי החוק שלא פורסם ברבים ,רואים אותו כאילו הגיע לידיעת אדם שעליו הוא
חל במועד מסירתו לידו! צו שנשלח בדואר רשום ,במברק או במברק אלחוטי לפי מען
מקום מגוריו הרגיל ,או ממום עסקיו האחרון ,רואים אותו כאילו נמסר לו בתום ארבעה ימים
מיום שנמסר בדואר למשלוח.
)ה( צו הנוגע לכלי שיט או לכלי טיס ,רואים אותו ,כ ל עוד ל א הוכיח האדם שעליו
ח ל הצו היפוכו של דבר ,כאילו הגיע לידיעתו של האדם שעליו הוא חל גם —
) (1אם נמסר לבעל כלי שיט או כלי הטיס ,לקברניטו או למפקדו ,ואם היה
הבעל תאגיד  -במשרד הרשום של התאגיד או לאחד ממנהליו או לאדם המנהל
בפועל את עסקיו של התאגיד ,או —
) (2אם נשלח בדואר רשום א ל בעל בלי השיט או כלי הטיס ,א ל קברניטו
או מפקדו ,אם בכלי השיט או בכלי הטיס ואם במקום מגוריהם או עסקיהם,
ל פ י המען האחרון הידוע ,ואם היה הבעל תאגיד — לפי מען משרדו הרשום
של התאגיד או לאחד ממנהליו או לאדם המנהל בפועל את עסקיו ,במקום
מגוריהם או עסקיהם ,לפי המען האחרון הידוע  -בתום ארבעה ימים מיום
שנמסר בדואר למשלוח.
.6

שר רשאי לאצול גם מסמכויותיו לפי החוק לתת צווים בני פועל תחיקתי.

אצילת סמכויות

עבירה על הוראה מהוראות תקנה  4דינה כעבירה לפי סעיף ) 39א() (1לחוק והוראות
.7
הסעיף האמור יחולו.

עבירות

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום )פיקוח על מצרכים ושירותים — הוראות
.8
נוספות( ,תשל״ד1973-״.

השם

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ח י י ם ב ר ־׳ ל ב
שר המסחר והתעשיה

אפרים קציר
נשיא המדינה
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חוק הביטוח הלאומי)תיקון מס׳  ,(15תשל״ד* 1974-
ייזלפת סעיף «167

במקום סעיף 167א לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב[ ,תשכ״ח—) » 1968להלן —
.1
החוק העיקרי( ,יבוא:
״שינוי המקסימום 167א .השר רשאי ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה
של הכנסת ,לקבוע ,לגבי שנת כספים פלונית ,סכומי מקסימום במקום
הסכומים המתקבלים לפי האמור בלוח י״א.״

תיקון סעיף ״ ג

,2

החלפת לוח י-א

,3

תחילה

,4

בסעיף  177לחוק העיקרי;* ,הרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4עיגול סכומי המקסימום המתקבלים לפי האמור בלוח
י״א כדי מאה לירות.״
במקום לוח י״א לחוק העיקרי יבוא:

״לוח י״א
)סעיפים  167ו־167א(

הכנסת מקסימום ומינימום
הכנסת מקסימום בלירות

עובד

הכנסת מינימום ילידות

לחודש — סכום השווה לכפליים
השכר הממוצע
לשנה — סכום השווה לכפלי־ם
השכר הממוצע כפול 12

עובד

לשנה — סכום השווה לכפליים

עצמאי

השכר הממוצע כפול 12

מבוטח

לשנה — סכום השווה לכפליים

אחר

השכר הממוצע כפול 12

 50לחודש
או
 600לשנה
 900לשנה
 360לשנה.״

תחילתו של חוק זה היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל .(1974

גולדה מאיר
ראש הממשלה

יצחק רבין
שר העבודה

אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביומ י׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳׳ח  ,1113תשל״ד,
עמ׳ .155
 1פ״ח תשכ״ת ,עטי  ;108תשל״ג ,עמ׳ .260
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המחיר  60אגורות

ספד החוקים  ,732ב׳ בניסן תשי״ד12.4.1974 ,
נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

