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מתפרסמות כזה הצעות חוה מטעם הממשלה:

תוק מ ס דכוש וקדו פיצויים)וזימון מס״  ,(23התשמ״ס1988-
תוספת סעיף 35

.1
״קח
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בחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א ,'1961-אחרי סעיף  2יבוא:
פיצויים

2א) .א(  10%ממס הרכוש הנגבה בכל שנה יהיו קרן מיוחדת לתשלום
פיצויים בעד נזק )להלן  -קרן פיצויים(.
)ב( שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לשנות את
השיעור הקבוע בסעיף קטן )א( :הודעה על כך תפורסם ברשומות.
)ג( כספי קרן הפיצויים שלא הוצאו יושקעו בדרך שיורה שר האוצר:
רווחי ההשקעות יצורפו לקרן הפיצויים ויהיו חלק ממנה.״

.-חילה

.2

תחילתו של סעיף  1ביום כ״ד בטבת התשמ״ט ) 1בינואר .(1989
דברי

לשם מימון הפיצויים המשתלמים בשל נזקי מלחמה
•פעולות איבה לפי חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א-

הסבר
 ,1961מוצע לקבוע שהחל בשנת המס  1989יופרשו 10%
מהכנסות ממס רכוש לקרן פיצויים.

 rrcהתשכ״א ,עמ׳ .100

תוק הבחידות לכנסת השתים־עשרה)הודאות שעה()תיקון(,
התשמ״ט988-ו
תיקיו סעיף 2

][201

בסעיף  2לחוק הבחירות לכנסת השתים־עשרה)הוראות שעה( ,התשמ״ח , 1988-במקום
.1
״ביום הבחירות לכנסת השתים־עשרה״ יבוא ״בשנת התשמ״ט״.
1

דברי

הסבר

חוק הבחירות לכנסת השתים־עשרה )הוראות שעה(,
התשמ״ח) 1988-ם׳׳ח התשמ״ח ,עמ׳  ,(181קבע שבפנקס
הבוחריכג ששימש לבחירות בחשון התשמ״ס ייכללו כל אלה
שהגיעו לגיל  18עד יום הבחירות.

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( )הוראות שעה(,
התשמ׳׳ח) 1988-ס״ח התשמ׳׳ח ,עמי  (214נקבע כי הבחירות
לכלל הרשויות המקומיות ייערכו ביום כ״ג באדר א׳
התשמי׳ט ) 28בפברואר .(1989

בסעיף  2של החדק נקבע שפנקסיפ םתוקנים אלה
ישמשד גם לבחירות המקומיות שאמורות היו להיעדר יחד עם
הבחירדת לכנסת.

כדי שהפנקםים המתוקנים באמור יוכלו לשמש גם
לבחירות לכלל הרשויות המקדמיות - ,בחודש אדר א׳ התש׳
מ״ס ,יש לקבוע זאת בחוק ,וזו -מטרת החדק המוצע.

ס״ח התשפ׳׳ח ,עמ׳ .181
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