
, (4 מס' (תיקון המדינה במשק חירום לשעת הסדרים חוק
♦ התשמ"ו1986

 (להלן התשמ"ו11985 המדינה, במשק חירום לשעת הסדרים לחוק 6 בסעיף . 1

לצרכן המחירים במדד הממוצע, "בשכר יבוא הממוצע" בשכר "או במקום העיקרי), החוק
חוץ". מטבע בשער או לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה שמפרסמת אחר במדד או

6 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 8 בסעיף .2

 (א) קטן בסעיף (1)

הראשונה בתקופה "או יבוא זה" חוק של תחילתו לפני "שנקבע אחרי (א)
; השניה" או

תקופה בעד כלשהו תשלום ישולם לא כאמור שינוי "בשל יבוא בסופו (ב)
ביצועו שתחילת "שינוי זה, קטן סעיף לענין ; השניה התקופה לתום שקדמה
תשלומו שתחילת שינוי כל  השניה" או הראשונה שבתקופה למועד נקבעה
מתייחס הוא אם אף כאמור, למועד נקבעה או כאמור במועד חלה בפועל

; זה" חוק של לתחילתו שקדמה לתקופה

: יבוא (ב) קטן סעיף במקום (2)

 על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות "(ב)

בצבא הקבע בשירות חיילים של אחיות, של בשכרם שינויים (1)
; סוהרים ושל שוטרים של לישראל, הגנה

לשנים (מסגרת) קיבוצי להסכם מהצטרפות הנובעים שינויים (2)
המעסי בין 1984 ביוני 24 ביום שנחתם ,7128/84 מס' , 19841986
בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לבין הציבורי בשירות קים

; ישראל

8 סעיף תיקון

, 1763 בה"ח פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ; (1985 ? בא6רי 8) התשמ"ו ב' כאדר כ"ח ביום בכנסת נתקבל *
.58 עמ' התשמ"ו,
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שנחתמו קיבוציים בהסכמים הוראות נקבעו שלגביהם שינויים (3)
ציבוריים ומעסיקים ישראל מדינת בין 1985 בספטמבר 23 ביום
שינויים ; ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לבין אחרים
ההסכמים ; האמורים בהסכמים שנקבעו ובתנאים במועדים יבוצעו אלה

ברשומות." יפורסמו האמורים

8א סעיף הוספת
8ב ;וסעיף יבוא העיקרי לחוק 8 סעיף אחרי .3

נושא של "שכר
שיפוטית משרה

משרה נושא של השיפוטי הותק ותוספת היסוד משכורת (א) 8א.
1985 באוקטובר 1 ביום יוגדלו המשכורת בהחלטת כהגדרתו שיפוטית
להחלטת 6 סעיף פי על שנקבעו בשיעורים 1986 בינואר 1 וביום
1 ביום היה הממוצע השכר כאילו יראו זה שלענין ובלבד המשכורת,
 1986 בינואר 1 וביום חדשים, שקלים 707.80  1985 באוקטובר
במקום המשכורת, להחלטת 6(ב) בסעיף וכאילו חדשים, שקלים 840.00
זה קטן סעיף הוראות ; "1985 ביולי "ב1 נאמר "1983 באפריל "ב1
שיפוטית. משרה נושא ואינו שופט של שכר שמקבל מי לגבי יחולו לא

המש להחלטת 6(ב) סעיף ייקרא 1986 באפריל 1 ביום החל (ב)
; "1985 באפריל "ב1 נאמר "1983 באפריל י'ב1 במקום כאילו כורת
ואינו שופט של שכר שמקבל מי לגבי גם תחול זה קטן סעיף הוראת

שיפוטית. משרה נושא

בסעיפים האמור על וענין דבר לכל עדיפות זה סעיף הוראות (ג)
אינן אך אחר, בחיקוק או זה בחוק אחרת הוראה כל ועל ו8(א) 6

5(א). בסעיף האמור מן גורעות

נושאי משכורת החלטת  המשכורת" "החלטת זה, בסעיף (ד)
התשמ"א21981. שיפוטית, משרה

מתמחה משכורת
דין בעריכת

הכוללת משכורתו תקטן לא מלאה במשרה העובד מתמחה (א) 8ב.
שמשרתו מתמחה ; חדשים שקלים 342.00 מסכום 1986 פברואר לחודש

משרתו. מחלקיות המחוייב בשינוי זה סעיף לגביו יחול חלקית,

פברואר חודש אחרי תעודכן (א) קטן סעיף לפי המשכורת (ב)
בשירות שישולמו כלליות שכר ותוספות יוקר תוספות לפי האמור

הציבורי.

8א. סעיף של בעדיפותו זה סעיף של עדיפותו (ג)

עורכי לשכת חוק לפי שמתמחה מי . "מתמחה" זה, בסעיף (ד)
". התשכ"א1961 הדין,

12 סעיף כאילותיקון זה, לענין ייקרא 9 "וסעיף יבוא ציבורי" "גוף אחרי העיקרי, לחוק 12 בסעיף .4

ישראל"". לארץ היהודית הסוכנות "גזבר נאמר המוסמכת" "הרשות במקום

27 סעיף :תיקון יבוא (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 27 בסעיף .5

חייבים יהיו (א) קטן בסעיף האמורות הפסקאות לפי פטורים שהיו מי "(ב)
פטורים שהיו הארנונה מסכום רבעים שלושה בתשלום 1985 הכספים בשנת

.1448 עמ' התשמ''א, ק"ת 2



שממנו הארנונה לסכום בנוסף וזאת הנוסף) הסכום  (להלן כאמור מתשלומו
כמשמעותם הצמדה הפרשי בתוספת ישולם הנוסף הסכום ; כאמור פטורים היו לא
(ריבית המקומיות הרשויות לחוק 1 שבסעיף הצמדה" "הפרשי להגדרת (1) בפסקה
שלישים שני שלגבי אלא ,3 התש"ם1980 חובה), תשלומי על הצמדה והפרשי
בה נאמר "פברואר" במקום כאילו האמורה ההגדרה תיקרא הנוסף הסכום נץ
והמועדים הדרכים בדבר הוראות בתקנות לקבוע רשאי הפנים שר ; "ספטמבר"

כאמור. הנוסף הסכום לתשלום

לעיגול כללים לעצמה לקבוע הפנים, שר באישור רשאית, מקומית רשות (ג)
(ב), קטן סעיף של ביצועו את לפשט העשויים נוהל, והוראות ולחישובם סכומים

בה." חייב שאדם הארנונה סכום את להגדיל כדי בהם יהיה שלא ובלבד

יבוא. העיקרי לחוק 27 סעיף אחרי 7בא6. סעיף הוספת

לגביית "סייג
ארנונות

1986 הכספים לשנת כללית ארנונה מקומית רשות תגבה לא 27א.
הארגונית שיעורי מעל מ170% יותר של העלאה בהם שיש בסכומים
זו הוראה ; האוצר ושר הפנים שר באישור אלא ,1985 הכספים לשנת
כאמור אישור לגביה לתת סירבו שהשרים מקומית רשות על רק תחול
רשות כל יראו זה ולענין ,(1986 ביולי 1) התשמ"ו בסיון כ"ד לפני
(1986 ביוני 1) התשמ"ו באייר כ"ג יום עד כאמור אישור ביקשה שלא

עליו." ויתרה כאילו

ואחרי ו8(א)" 4 "בסעיפים יבוא "4 "בסעיף במקום העיקרי, לחוק 32(ב) בסעיף .7

."4(1985 בנובמבר 19) התשמ"ו בכסלו ו' ביום פורסמה "אשר יבוא "התשמ"ו1985"
32 סעיף תיקוו

 העיקרי לחוק 33 בסעיף .8

ב' באדר "כ' יבוא "(1985 בדצמבר 31) התשמ"ו בטבת "י"ט במקום (1)
; "(1986 במרס 31) התשמ"ו

בטבת כ' שמיום בתקופה ישראל בנק שינפיק כסף "שטרי יבוא בסופו (2)
(1986 במרס 31) התשמ"ו ב' באדר כי יום עד (1986 בינואר 1) התשמ'יו

לבדו". ישראל בנק נגיד של חתימתו דמות את ישאו

33 סעיף תיקון

לדין אדם יועמד לא ואולם ; העיקרי החוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו .9

המעשה אם זה חוק פרסום יום לבין האמור היום שבין בתקופה שעשה מעשה בשל פלילי
עשייתו. בשעת עבירה היה לא

תחילת

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

נסים משה
האוצר שר

.190 עמ' התשמ"ד, ;46 עמ' התש"ם, ס"ח 3
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