
תשכ"ט1969* ,(5 מס' (תיקון פיצויים וקרן רכוש מס חוק

1 סעיף ,תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 תשכ"א1961 פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 1 בסעיף .1
"המצויים יבוא נכסים" לבצל אפשרות אי "מחמת המלים לאחר עקיף", "נזק בהגדרת

ספר'/ ישוב בתחום

41א סעיף יבוא:תיקון ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לחוק בסעיף41א האמור . 2
מרבע פטור יהא מגוריו, דירת שהוא בבין של בעלו נכה, "(ב)

בבין; אותו על החל המס
ושיקום), (תגמולים הנכים בחוק כמשמעותו נכה  זה לענין "נכה",
תשי"ד בנאצים, המלחמה נכי בחוק או משולב]2, [נוסח תשי"ט1959
תשי"ז ספר, לנפגעי הגימלאות בחוק כמשמעותו ספר נפגע או ,31954

". מ19% פחותה אינה נכותם שדרגת ,41956

41ב סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק סעיף41ב במקום . 3
לעולה מלאכה,פטור בית שהוא או מגוריו, דירת שהוא בנין של בעלו עולה, 41ב.

השנים בחמש פטור יהא קבע, בדרך העולה עובד שבהם משרד או חנות
אותו על החל המס של מ80% כעולה, לישראל כביסתו מיום הראשונות

בנין;
1) תשכ"ז ב' באדר כ' ביום לישראל שנכנס מי  זה לענין "עולה",
עולה תעודת או עולה אשרת כשבידו מכן, לאחר או באפריל1967)
לתעודה או לאשרה זכאי ,כשהוא 5 תש"י1950 השבות, חוק לפי
לישראל, הכניסה חוק לפי ארעי לישיבת רשיון או אשרה ובידו כאמור
קבע האוצר ששר בניאדם סוג עם נמנה שהוא או תשי"כ61952,

". זה לענין עולה כדין שדינם

41ג סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף41ב אחרי . 4
לעיוור המס"פטור ממחצית פטור יהא מגוריו, דירת שהוא בבין של בעלו עיוור, 41ג.

". בנין אותו על החל

המס הקפאת
המס לשנות

1968,1969

שבשבת קרקע או תעשייתי, בבין עירובי, בנין בעל העיקרי, בחוק האמור אף על (א) . 5
כאדמה או תפוסה כקרקע המקומיות הרשויות של הרכוש ארבובת לעבין סווגה המס1967
המס כל סך על העולה בסכום המס1968ו1969 לשבות מס עליהם לשלם יידרש לא חקלאית,
המס לשבת בכסים אותם בשל בו חייב היה שהוא המקומיות, הרשויות של הרכוש וארבובת
המס1967. שבת אחרי פסקה לבחינתם העילה אם לו, שביתבו הבחה או פטור כל לפני ,1967

,תשכ"ט, 817 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1969 במרס 25) תשכ"ט בניסן ו' ביום בכנסת נתקבל *
.126 עמ'

.42 עמ' תשכ"ח, ;26 עמי תשכ"ז, ;197 עמ' תשכ''ה, ;91 עמ' תשכ''ד, ;100 עמ' תשכ"א, ס''ח 1
.168 עמ' תשכ"ח, ;8 תשכ"ז,עמ' ;292 עמ' ,6 עמ' תשכ"ה, עמ'156; תשכ''א, ;276 עמ' תשי"ט, ס''ח 2

עמ'.299 תשכ''ה, ;162 עמ' תשכ"א, ;99 עמ' תשי"ז, ;76 עמ' תשי"ד, ס"ח 3
.22 עמ' תשי"ז, ס"ח 4
.159 עמ' תש''י, ס"ח 5

.52 עמ' תשכ"ו, ;354 עמ' תשי"ב, ס"ח 6



 יחול לא (א) קטן בסעיף האמור (ב)
סכום את המשנה באופן בהם השימוש או ייעודם שנשתנה מקרקעין לגבי (1)
אילולא עליהם חלה שהיתה הרכוש ארנונת סכום את או עליהם, החל המס
; בוטלה

בניהן תוספת לגבי (2)

או1969, המס1968,1967 בשנות הועברה עליהם שהבעלות מקרקעין לגבי (3)
י. תשכ"ה1965 הירושה, לחוק 2 בסעיף כמשמעותו ליורש העברה למעט

תש"י השבות, חוק לפי עולה תעודת או עולה אשרת כשבידו לישראל שנכנס מי .6
לפי ארעי לישיבת רשיון או אשרה ובידו כאמור לתעודה או לאשרה זכאי כשהוא או ,1950
חלפו טרם באפריל1967) 1) תשכ"ז ב' באדר כ' וביום תשי"ב1952, לישראל, הכניסה חוק
חמש לסיום עד שנותרה בתקופה  פטור יהא כאמור, לישראל כניסתו מיום שנים חמש
מגוריו. לדירת והמשמש שבבעלותו בנין על החל המס של שלישים משני  האמורות השנים

 פטורלעולה
מעבר הוראת

בטל.  תשכ"ח81968 ,(4 מס' (תיקון פיצויים וקרן רכוש מס לחוק סעיף22 ניטול7.

,1 בסעיף כאמור היה, וכן הוא, הדין כי בזה נאמר ספק להסיר כדי (א) . 8

ואילך. המס1967 שנת לגבי היא ו7 6, 3 סעיפים של תחולתם (ב)

ואילך. המס1968 שנת לגבי היא 4 סעיף של תחולתו (ג)

ואילך. המם1969 שנת לגבי היא 2 סעיף של תחולתו (ד)

תחולה

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שרף זאב
האוצר שר

.63 עמ' תשכ"ה, 7ס"ח

.42 עמ' תשכ''ח, ס"ח 8

דפוס טעות תיקון
והמשפט) השלטון סדרי לפק' 10ב (ס'

/551 החוקים בספר שנתפרסם תשכ"ט1969, ,(6 מס' (תיקון השכר הגנת בחוק
: לבוא 4צריך סעיף אחרי ,53 עמ' תשכ"ט,

מעבר לפני"הוראות החדשי העבודה שכר על שהוטלו שעבוד או העברה עיקול, על .5
העבודה משכר החל אלא 1 בסעיף האמור יחול לא זה, חוק של תחילתו

זה." חוק של תחילתו תלה שבו החודש שלאחר החודש של




