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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מסעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס׳ 2), תשכ״ב-1962

 1, בסעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות1, בסעיף קטן(2), אחרי פסקה (כה) יבוא:
 ״(כו< לקבוע אגרות בעד רישום איגרת־חוב, משכנתה, שעבוד.
 או מסמך אחר אשר הפקודה דורשת או מרשה את רישומו

 וכל עובדה שהרשם נדרש או מורשה בפקודה לרשמה.״

 2, אגרות בשיעור שנקבע בצו החברות(אגדות). תשי״ג-21953, שנגבו בין יום ב׳ בטבח
 תשי״ד(8 בדצמבר 1953) לבין תחילת חוק זה, בעד רישום פעולות האמורות בסעיף 1 רואים

 אותן כאילו נגבו כדין.
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 בשעתי היה רישום איגרות חוב, משכנתאות ושעבודים של אגודות שיתופיות חייב
 באותן אגרות שהוטלו על רישומם לגבי חברות, וזאת על פי הוראה בסעיף 59 לפקודת

 האגודות השיתופיות, המפנה לפקודת החברות בענין זה. תו לשון ההוראה:

 ״59. (1) פרט למותנה בסעיף 9(2) מפקודה זו, לא תחולנה הוראות
 פקודת החברות על אגודות רשומות אלא בכל הנוגע —

 (א) לאיגרות חוב, משכנתאות ושעבודים.

 האגרות בעד רישום כאמור נקבעו לפי פקודת החברות בצו, וכאמור חלו אותם צווים
 גם על עניני האגודות השיתופיות.

 בשנת תשי״ד תוקנה פקודת החברות על ידי חוק לתיקון פקודת החברות (הודאות
 שונות), תשי״ד-ג195, שהטיל על חברות אגרות שנתיות קבועות וביטל משום כך את תשלום
 האגרות בעד הרישום כאמור. לגבי אגודות שיתופיות לא נעשה הסדר דומה, ואף אין כוונה
 להטיל עליהן אגרות קבועות. גביית האגרות בעד פעולות הרישום האמורות לגבי אגודות
 שיתופיות נמשכה על פי צווים שהיו קיימים ערב התיקון האמור, אף על פי שלאחר ביטול

 האגרות האלה בפקודת החברות ניטל מן הצווים לעבין זה הבסיס החוקי.

 החוק המוצע בא לתת בסים חוקי לגביית אותן אגרות בעתיד ולהכשיר את הגביה
 שנעשתה מיום ביטול האגרות לגבי החברות עד יום תחילת תקפו של חיק זה.

 תיקון םעיף 65

 מכשר פעולות

 1 חוקי א״י כדך אי* פרק כ׳׳ד, עמי 336; ס״ח תשייא, עמ׳ 25ג.
 2 ק-ת 333, תשי׳׳ג, עמ׳ 639; ק״ת 414, תשי׳־ד, עמ׳ 280.

11̂  168 הצעות חוק 508, ה׳ באדר ב׳ תעכ״ב, 1662.



 חוק הארכת מועדים(תשלומים ופעולות באמצעות״הדואר),
 תשכ״ב-1962

 1. כל תשלום שאדם היה חייב בו על פי חיקוק והיה רשאי לשלם אותו באמצעות שידרתי
 הדואר או שירותי בנק הדואר באחד מן הימים שבתקופה שבין י״ד באדר א׳ תשכ״ב (18
 בפברואר 1962) וכ״ד באדר א׳ תשכ״ב (28 בפברואר 1962), או עד אהד הימים האלה, וכל
 פעולה אחרת שאדם היה חייב או רשאי לעשותה על פי חיקוק באמצעות השירותים האמורים
 בתקופה האמורה — רואים אותם כאילו נעשו במועדם אם נעשו עד יום ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב

 (15 במרם 1962).
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 השביתה בשירותי הדואר ובשירותי בנק הדואר שהתקיימה בימים י״ד באדר א׳
 תשכ״ב עד כ״ד באדר א׳ תשכ״ב (18 בפברואר עד 28 בפברואר 1962) מנעה מאנשים רבים
 את האפשרות לשלם על ידי הדואר מסים ותשלומים אחרים שהגיעו מהם על פי חיקוק,

 אף על פי שהיו רשאים לשלם אותם בדרך זאת.

 החוק המוצע בא למנוע את התוצאות המשפטיות הברוכות בפיגורים אלה׳ כגון הגדלת
 החוב או קנסות פיגורים.

 הצעות חוק 508, ה׳ באדר ג׳ תשכ׳׳ב, 11.3.1962
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