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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעס הממשלה;

 חוק הערבויות לסחר חוץ(מתן תוקף), תשכ׳יב-1962
 מחז תיק1 1, מיום תחילת תקפו של חוק זה יחזור ויכנס לתקפו חוק הערבויות לסחר חוץ, תשי״ט—

 4959 (להלן — החוק העיקרי), חוץ מסעיף 7 שבו, בשינויים המפורשים בסעיפים 2 ו־3.

 מיקיןםעיף 1 2. בסעיף 1 לחוק העיקרי, במקום ההגדרה של ״עסק יצוא״ תבוא הגדרה •זר:
 ״״עסק יצוא״ - יצוא טובין בתמורה המתקבלת בישראל מידי אדם
 שמחוץ לישראל, וכן ייצור או שיווק של טובין׳ או מתן שירות,
 בין שהם בישראל ובין שהם בחוץ לארץ, בתמורה המתקבלת כאמור,

 והשקעות הון של תושבי ישראל בחוץ לארץ.״

 .תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום ״20 מיליון לירות״ יבוא ״50 מיליון לירות׳/
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 תקפו של חוק הערבויות לסחר חוץ, תשי״ט-1959, הוגבל בשעת חקיקתו עד ליום
 ט״ז בתמוז תשכ״א (30 ביוני 1961). הנסיון הוכיח כי רצוי לקיים את החוק להבא ולכן

 מוצע לחדש את תקפו(סעיף 1).
 כן מוצע להרחיב את סמכויות שר האוצר ולהרשותו לערוב גם להפסדים הנובעים
 מהשקעות הון של תושבי ישראל בארצות חp וממתן שירות בארץ כאשר התמורה בעדם

 מתקבלת בישראל מידי אדם שבחוץ לארץ (סעיף 2).
 מאז נחקק החוק הורחב היקף עסקאות היצוא וכן סוג העסקאות שנראה לתת להן
 ערבות. על כן, מוצע בזה להגדיל את הםכוס הכולל של הערבויות ששר האוצר רשאי

 לתת ללא אישור ועדת הכספים עד לסך של 50 מיליון לירות (סעיף 3).

 ג ס־׳ת 291, תשי׳׳ט׳ עמ׳ 220.

 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעס חברי כנסת:

 חוק לתיקון פקודת בנין ערים (מס׳ 5), תשכ״ב-1962
 תיקון פקידת 1. פקודת בנין ערים׳ 11936, תתוקן כך —

 בבין ערים
 1 (1) בסעיף 9 אחרי סעיף קטן(3) יבוא:

 ״(4) בכל הנוגע לבבינים שהמדינה היא בעליהם, יהיו לועדה
 מחוזית סמכויות של ועדה מקומית, בהתאם לסעיפים קטנים (1) ו־(2).״

 (2) בסעיף 11 אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:
 ״(ד) אסור למדינה לעשות דבר מן הדברים האמורים בסעיפים
 קטנים (ב) ומג) מבלי לקבל תחילה רשיון לכך מאת הועדה המחוזית.״

 1 ם״ח תשי״ב, עמי 16; תשי׳׳ד, עמי 232; חשי״ז, עמי 135; השי״ס, עמי 93.
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 1. מטרותיו של החוק המוצע הן:
 להטיל על המדינה חובה לבנות לפי רשיונות בניה מאת ועדה מחוזית לבנין ערים,
 ועל ידי כך להסמיך את הועדות להחליט על מקומם של מבנים אלה על פי שיקולים של
 תכנון התנועה ומניעת תאונות דרכים, וכן להבטיח כי ליד בנינים שבבעלות המדינה,

 יוכנו מיתקנים חיתיים, כגון מגרשי חניה.

ף 1(1): י ע ס  ב ל
 הסדר עניני בנייתם והריסתם של בנינים, ובן הרחבתם וסידורם של רחובות, נתון,
 בהתאם לפקודת בנין ערים, בסמכות הועדות המקומיות (סעיף 9 לפקודת בנין ערים, 1936)

 ויש לפנות לועדות אלו לשם השגת רשיון להקמת בנץוהריםתו(סעיף 11 לפקודה);
 סעיף 1 (1) לחוק המוצע מכוון להקנות לועדות המחוזיות׳ את סמכותן של ועדות
 מקומיות, לצורך הסדר עניני הבניה של בנינים של המדינה, וזאת משום שבין חברי ועדות
 מחוזיות נמנים גם נציגי משרדי הממשלה (סעיף 3 לפקודת בנין ערים), בעוד שהרכב ועדה
 מקומית באזור בנין ערים, הכולל תחומה של עיריה או חלק ממנה היא מועצת העיריה,

 ונראה כי רצוי שנציגי הממשלה ישתתפו בדיונים שענינם בניה של המדינה.

ף 1(2): י ע ס  3. ל
 בהתאם לסעיף 11 (2) לפקודת בנין ערים, 1936, ״אסור להקים בנין או להרוס או
 לבנותו מחדש ואסור לעשות בו כל שינוי... בלא לקבל תחילה רשיון מאת הועדה המקומית״.

 אך מכוח סעיף 42 לפקודת הפרשנות2 איסור זה אינו חל על המדינה!
 ליד בנינים רבים שבבעלות המדינה חסרים מיתקנים חיוניים כגון מגרשי חניה,

 והעדרם הוא תקלה לסדרי התנועה וסיכון לשלום הציבור.
 סעיף 1 (2) לחוק המוצע מטיל את איסור הבניה ללא רשיון אף על המדינה ובכך
 . מבטיח כי.בניני המדינה ייבנו בהתאם לתקנות הבניה של הועדות לבנין ערים, ובמיוחד
 שמקומם יהיה בהתחשב בשיקולים של תכנון התנועה ובטיחותה, וכן שיושם לב לקיום

 מקומות חניה וםידורימ אחרים הדרושים למען בטיחות התנועה.

 חברי הכנסת : י. ריפתין ומ. ביבי

 2 דיני מדינת ישראל, בוטח חדש 1׳ עמי 2.

 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות(חיוב המדינה בסלילת רחובות),
 תשכ״ב-1962

 1. (א) הכריזה מועצת רשות מקומית, כי רחוב פלוני או כביש פלוני הוא ציבורי,
 יהיה דין המדינה, לענין חובת םלילתו או סלילת המדרכה שלו, על פי חוק עזר שהותקן
 בדין על ידי אותה רשות, כדין בעל נכס, אלא שלא תהא חייבת לשלם קנס על פי

 אוחו חוק עזר.
 (ב< ״בעל״ - לרבות אדם המקבל או זכאי לקבל. הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה
 אילו. היו"הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשר-ם, בין שהוא מחזיק למעשה בהם ובין שאינו

 מחזיק בהם, לרבות חוכר נכסים לתקופה העולה על 10 שנים.

 חובת המדינה
 בסלילת רחוב

 או כביש
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 מטרותיו של החוק המוצע הן להטיל על המדינה את חובת בנייתן של מדרכות

 והשתתפות בהוצאות סלילת כבישים/ הגובלים עם נכסים שבבעלותה.
,  חוקי עזר שהותקנו על ידי מועצת עיריה על פי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 נ
 וחוקי עזר שהותקנו על ידי מועצה מקומית על פי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,
 21941, מחייבים בעלי נכסים הגובלים רחוב לסלול מדרכות ולהשתתף בהוצאות םלילן*

 כבישים.
 לפי חוקים אלה, ההשתתפות היא בשיעור 75% מהוצאות הסלילה או בהתאם לרוחב
 הכביש. העיריה או המועצה רשאית לבצע בניית מדרכה ולגבות את הוצאות הביצוע מבעל
 הנכסים אשר סירב לבנותה, וכן להרוס או לשנות מדרכה שנבנתה שלא כראוי ולגבות מבעל

 הנכסים את הוצאות ההריסה, השינוי והבניה מחדש.
 אולם, לפי סעיף 42 לפקודת הפרשנות, נוסח חדש3, חובות אלה אינן חלות על המדינה.

 וזה לשונו של סעיף 42:
 ״אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה או להטיל עליה חובה, אלא אם. נאמר בו במפורש.״

 העדר מדרכות וכבישים תקינים ליד בנינים המוקמים על ידי־ הממשלה׳ ובעיקר
 בשיכונים של משרד העבודה ושל אגף השיכון, משבש את סדרי התעבורה, ומסכן את

 שלום הולכי הרגל ונהגי הרכב כאחד.
 החוק המוצע בא להטיל את החובות בענין סלילת רחובות אף על המדינה כשהיא
 בעלת נכסים. אין הוא מטיל על המדינה את תשלום הקנסות על־פי חוקי העזר׳ חאת

 מתוך הנחה שאין צורך באמצעים אלה כדי לאכוף את ביצוע החוק על המדינה.
 מטעם זה אין החוק המוצע בא להחיל על המדינה את הדינים המסמיכים את בתי;
 המשפט לתת צווי מניעה וצווי ביצוע בעין, והוא משאיר בנדון זה את הוראות סעיף 5

 לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי(המדינה כבעל דין), תשי״ח-1958׳ המורה לאמור;
 ״3. לא יתן בית המשפט סעד נגד המדינה בדרך צו מניעה או ביצוע בעין, ווזוא כשאין בחוק

 הוראה אהרת.״
 חברי הכנסת : י. ריפתץ ומ. כיבי

 ! ע״ר 1934 תיס׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.
 z עיר 1941 תוס׳ 1 מסי 1154, עמ׳ 119.

 3 דיני ישראל׳ נוסח חדש, 1, עמי 2.
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