
,(3 מס' (תיקון המדינה במשק חירום לשעת הסדרים חוק
* התשמ"ו1986

סעיפים תיקון
ו26 24

התשמ"ו11986 המדינה, במשק ודרום לשעת הסדרים לחוק ו26 24 בסעיפים .1
"(1986 ביוני 30) התשמ"ו בסיון "כ"ג במקום מקום, בכל העיקרי), החוק  (להלן

."(1987 במרס 31) התשמ"ז בניסן "א' יבוא

סעיפים הוספת
ו24ג 24ב :24א, יבוא העיקרי לחוק 24 סעיף אחרי .2

שעה "הוראת
זיכוי לענין

ישראל לתושב

שנים. עשרה שמונה לו מלאו שטרם מי  "ילד" זה, בסעיף (א) 24א.

עליו שכלכלתו ילד לו היה לא 1986 המס שנת שבכל יחיד (ב)
נקודות שתי במקום זיכוי נקודות 1/4 ל1 האמורה המס בשנת זכאי יהא

הכנסה. מס לפקודת 34 סעיף פי שעל הזיכוי
על המס שיעור

בער הכנסה
במשמרת עבודה
ושלישית שניה

 זה בסעיף (א) 24ב.

משבע פחותה שאיננה המלאה, היומית העבודה מכסת  שניה" 'משמרת
ההתחלה שעת ואשר הקבוע, העבודה סידור פי על רצופות, שעות
אך הראשונה המשמרת של העבודה שעות תם לאחר היא שלה

; 14.00 שעה לפני לא

פחותה שאיננה המלאה, היומית העבודה מכסת  שלישית" "משמרת
שעת ואשר הקבוע, העבודה סידור פי על רצופות, שעות משש

; השניה המשמרת בתום היא שלה ההתחלה
במשמרת עבודה בעד המשתלמת שכר תוספת  משמרות" "תוספת
כמשמעותם הרחבה צו או קיבוצי הסכם פי על שלישית או שניה

2. התשי"ז1957 קיבוציים, הסכמים בחוק

עד (1986 באפריל 1) התשמ"ו ב' באדר כ"א שמיום בתקופה (ב)
בשיעור מהמס זיכוי יינתן (1986 ביולי 31) התשמ"ו בתמוז כ"ד יום
העובדים של שלישית או שניה במשמרת מעבודה מהכנסה 10% של
המס בשנת פעילותם שעיקר תעשיה במפעלי העובדים להלן, המפורטים
(מסים), התעשייה עידוד בחוק כמשמעותה ייצורית פעילות היא 1986
העבודה בשל משמרות תוספת משלם המעביד אם התשכ"ט31969,

: הם ואלה ; שלישית או שניה במשמרת

; בייצור העובדים (1)

הוכיח המפעל שבעל השירותים ועובדי המינהלה עובדי (2)
השניה במשמרת עבודתם כי השומה פקיד של דעתו להנחת

במפעל. הייצור. קווי להפעלת חיונית השלישית או

שקלים 1380 על יעלה לא (ב) קטן סעיף לפי הזיכוי סכום (ג)
היה כאילו לפקודה ב 120 סעיף לפי יותאם זה סכום ; לשנה חדשים

הקרובים. החדשים השקלים ל60 ויעוגל הכנסה תקרת

, 1773 בה''ח פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 באפריל 8) התשמ"ו ב' באדר כ"ח ביום בכנסת התקבל *
. 148 עמי התשמ"ו,

. 128 ועמ' 15 עמ' התשמ"ו, ס"ח 1
63. עמ' , התשי"ז ס"ח 2

103. עמ' התש"ם, ;232 עמ' התשכ"ט, ס"ח 3



מתן של השעיה
להשקעה אישורים

ופיתוח במחקר

יום עד (1986 באפריל 1) התשמ"ו ב' באדר כ"א שמיום בתקופה 24ג.
מחקר לביצוע אישורים יינתנו לא (1987 במרס 31) התשמ"ז בניסן א'
(הטבות הכנסה מס חוק פי על מזכה, ולהנפקה מדעי ופיתוח מדעי
התשמ"ד מדעי), למחקר נועדה שתמורתם ערך בניירות להשקעה

".* 1984

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

נסים משה
האוצר שר


