
* 1982 התשמ"ב , (3 מס' (תיקון שונות) (הוראות המילוות חוק

החוק  1(להלן התשל"ח1977 שונות), (הוראות המילוות לחוק 1 בסעיף . 1

 העיקרי)

; "פיצוי" יבוא "ריבית" במקום השוליים, בכותרת (1)

 (להלן הצמדה הפרשי "או יבוא ריבית" "תשלום אחרי (א), קטן בסעיף (2)
"מילווה יבוא ובסופו חדשים", "שלושה יבוא חדשים" "ששה במקום פיצוי)",
לכל הכנסה2 מס בפקודת כמשמעותו מועדף מילווה ייחשב כאמור נפרע שלא

וענין"; דבר

: יבוא (ב) קטן סעיף במקום (3)

ההצמדה, או הריבית שיעורי ייקבעו (א) קטן בסעיף כאמור בתקנות "(ב)
לקבוע וניתן ישולם, לגביה אשר והתקופה הפיצוי ישולם שעליהם הסכומים
לפי הפרעון, מועד לפי המילווה, לפי שונים פיצוי ושיעורי פיצוי סוגי
ועד הפרעון ממועד שעברה התקופה לפי או משתלם, הוא שעליה התקופה

; ". בפועל לפרעון

; פיצוי" ישולם "לא יבוא ריבית" תשולם "לא במקום (ג), קטן בסעיף (4)

; פיצוי" "לתשלום יבוא ריבית" "לתשלום במקום (ד), קטן בסעיף (5)

יבוא אחר" תשלום או פיצוי כל או ריבית "לשלם במקום (ו), קטן בסעיף (6)
אחר". תשלום כל או פיצוי "לשלם

1 סעיף תיקון

הוא "או יבוא כלכלית" "במצוקה אחרי העיקרי, לחוק (א) ו3א (ב) 3 בסעיפים .2

כאמור". נכה של הורה או זוג בן

סעיפים תיקון
ו3א 3

: יבוא 8א פרט אחרי העיקרי, לחוק הראשונה בתוספת .3

".3 התשל"ט1979 חסכון, מילווה חוק "8ב.

התוספת תיקון
הראשונה

: יבוא 6א פרט אחרי העיקרי, לחוק השניה בתוספת .4

". התשל"ט1979 חסכון, מילווה חוק לפי מילווה "6ב.

התוססת תיקון
השניה

בטל.  התשל"ט1979 חסכון, מילווה לחוק 12 סעיף ביטול5.

.(1982 בספטמבר 1) התשמ"ב באלול י"ג ביום זה חוק של תחילתו תחילה6.

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארידור יורם
האוצר שר

,1585 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1982 ביולי 26) התשמ"ב באב וי ביום בכנסת נתקבל ו>
.223 עמ' התשמ"ב,

.38 עמ' התש"ם, ;38 עמ' התשל"ט, ;18 עמ' התשל"ח, ס"ח 1
עמ'.120 ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2

28. עמ' התש"ם, ;90 עמ' התשל"ט, ס"ח 3


