
* תשל"ט1979 (תיקון), שונות) (הוראות המילוות חוק

3 סעיף תיקון העיקרי) החוק  1(להלן תשל"ח1977 שונות), (הוראות המילוות לחוק 3 בסעיף ,1
לכך", הסמיכו שהשר מי "או יבוא השר" "ראה אחרי (ב), קטן בסעיף (1)

הוא"; "רשאי יבוא השר" "רשאי ובמקום ,"40%" יבוא "50%" כמקום

יבוא*. ולפניו (ד) יסומן (ג) קטן סעיף (2)

כאמור בהעברה ציבורי מוסד שקיבל מרצון מילווה מתוך "(ג)
 לפדות יוכל (2) (א) 2 כסעיף

בניסן ד' כיום המתחילות התקציב שנות משתי אחת בכל (1)
באפריל 1) תש"ם בניסן ט"ו וכיום (1979 באפריל 1) תשל"ט
לירות, 500,000 על עולה אינו הנקוב שערכו מילווה (1980
הנפדה המילווה של הנקוב ערכו כל סך יעלה שלא ובלבד

תקציב; לשנת לירות מיליון 50 על כך
תשמ"א ב' באדר כ"ו ביום המתחילה התקציב משנת (2)

". הגבלה ללא מילווה  (1981 באפריל 1)

תשל"ט, , 1379 בחיה פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1979 ביגואר 8) תשל"ט בטבת ט' ביום בכנסת נתקבל *
. 72 עמ'

. 18 עמי תשל"ח, ס"ח 1



יבוא: העיקרי לחוק 3 סעיף אחרי . 3א2 סעיף הוספת

מוקדם ''פדיון
חובה מילווה של

מילווה ששילם אדם כי לכך הסמיכו שהשר מי או השר ראה (א) 3א.
והוא יותר או ל40% דין טי על נקבעה נכותו שדרגת נכה הוא חובה
מועד לפני ייפרע המילווה כי להורות הוא רשאי כלכלית, במצוקה נתון

. ה&רעון

המצויינים החוקים לפי מילווה  חובה" "הילווה זה, בסעיף גב)
". מרצון מילווה שאינו הראשונה, לתוספת 14 עד 9 בפרטים

תשל"א בטחון, מילווה לחוק 7 בסעיף תש"ל21970, בטחון, מילווה לחוק 7 .בסעיף 3
בטחון, מילווה לחוק 7 כסעיף תשל"ב41972, בטחון, מילווה לחוק 7 בסעיף ,31971
בסופו תשל"ד61973, רכש, ומימון מלחמה מילווה לחוק 7 ובסעיף תשל"ג51973,

מתאים: במספר זה כנוסח קטן סעיף יבוא מהם אחד כל של

המילווה את להיפרע זכאי אדם יהא הקודם, הקטן בסעיף האמור אף "על
 המילווה תעודת בצירוף לכך כקשה שהגיש לאחר

במלאת  (1979 באפריל 1) תשל"ט בניסן די מיום החל (1)
שנים; 68 לו

 (1979 באוקטובר 1) תש"ם בתשרי י' מיום החל (2)
שנים; 67 לו במלאת

במלאת  (1980 באפריל 1) בניסןתש"ם ט"ו מיום החל (3)
שנים; 66 לו

 (1980 באוקטובר 1) תשמ"א בתשרי כ"א מיום החל (4)
". שנים 65 לו במלאת

חוקיט תיקון

. (1979 באפריל 1) תשל"ט בניסן ד' כיום ו2 (1) 1 סעיפים של תחילתם . תחילת4

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארליך שמחה
האוצר שר

.44 עמי תשיל, 2ס"ח
78. עמ' תשל"א, ס"ח 3
עמי.58 תשל"ב, ס"ח 4
82. עמ' תשל"ג, ס"ח 5
3. עמ' תשל"ד, ס"ח 6




