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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה :

 חוק הפיקוח על מצרפים ושירותים (תיקון מם׳ 4), תשל״ג—1973
 1. בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים-, תשיי׳ה—1957 !, אחרי סעיף 39(א) יבוא; תיקון

, ' ' * י  ״(א1) כדי להסיר ספק׳ נאמר בזה לעבין הסיפה של סעיף קטן(א), כי בית המשפט 8
 היזכר בה כולל גם בית משפט שלום, ובלבד שהעונש שיוטל על מי שנשפט בבית
 משפט השלום יהיה כקבוע בסעיף 4 לחוק העונשין, ולא כקבוע בסעיף 5וא) לאותו

 חוק.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מצרכים ושירותים. מוצע להסיר ספק זה, תוך שמירה על
 סמכותו של בית משפט השלום לנקוט בשאר האמצעים
 המפורטים בסעיפים 5 ו־6 של החוק למניעת הפקעת

 שערים וספסרות (שיפוני), תשי״א—1951.
 3. אכיפה יעילה של האיסורים על העלאת מחיריהם של

 •מצרכים ושירותים מחייבת -מתן סמכות-זו במפורש לבתי-
 משפם השלום הפזורים ברחבי הארץ. אחרת תהיה סמכות
 רק לבתי המשפט המחוזיים שהם יושבים בירושלים, תל־

 אביב, חיפה, :צרת ובאר שבע.

 1. הוראת סעיף 39(א) לחוק הפיקוח על מצרכים ושי
 רותים, תשי״ח—1957, קובעת, בין השאר, כי מי שעבר
 עבירה על הוראה מהוראות החוק ״דינו — כדין נאשם
 לפי סעיף 5 דחוק למניעה הפקעת שערים וםפסרות
 (שיפוט), תשי״א—1951 (להלן — חוק העונשין), ולבית
 המשפט יהיו. לגביו סמכויות בית הדין כאמור בסעיפים

 5 י־6 לאותו חוק״.

 2. נתעורר ספק אם מכוח סעיף 39(א) יש סמכות גם
 לבית משפט השלום לדון בעבירות לפי חוק הפיקוח על

 3 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26.
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 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

א ו ב  מ

 מסיבות כלכליות שונות, נפוצה בארץ שיטת הבעלות של דיירים על דירות מגוריהם.

 לעתים נאלצים הדיירים לרכוש את דירותיהם ערד לפני הקמת הבנין שבו נמצאת הדירה.
 לפי חוזה הרכישה, משלם הדייר אחוז מסויים ממחיר הדירה עם חתימת החוזה, והשאר —

 בתשלומים קצובים לפי התקדמות בניית הבנין.

 במצב החוקי הקיים, אין הדייר רוכש כל זכות חפצית בדירה עד לרישומה על שמו
 במשרד ספרי האחוזה. במקרה של פשיטת רגל של הקבלן־הבונה לפני רישום הדירה
 כאמור, אין זכותו של הדייר עדיפה על זכויותיהם של נושים אחרים של הקבלן, שהם בדרך
 כלל סוחרים, ספקים ומוסדות בנקאיים. התוצאה היא שהדייר משקיע סכומים ניכרים
 ביותר, לדוב מיטב כספו וסכומי הלוואות שהשיג ממקורות שובים, תמורת חיוב על הנייר
 בלבד, שאין בו כל ערובה להשקעתו במקרה שהקבלן יפשוט את הרגל. זאת ועוד, במקרים
 רבים נקבע בחוזה הרכישה שעל הדייר לשלם את יתרת המחיר בעת מסירת ההחזקה בדירה
 לידיו, ואילי רישום הדירה על שמו נדהה לזמן מאוחר יותר, אחרי רישום הבנין כבית
 משותף. בנסיבות אלה, צפוי הדייר - אם יפשוט הקבלן את הרגל - גם לפינויו מהדירה

 לאחר שנטל בה את ההחזקה.

 בחוק המקרקעין (תיקון מס׳ 2), תשל״ג-1972, נקבע כללית שרישום הערת אזהרה
 על עסקה במקרקעין כוחו יפה נגד כל עיקול על המקרקעין או נגד צו לקבלת נכסים בפשיטת
 רגל ונגד צו פירוק כלפי בעל המקרקעין, שבאו לאחר רישום ההערה. בלי ספק יש בחוק
 זה כדי להקל על בעיית רכישת דירה ״על הנייר״, אולם אין בד פתרון כללי לבעיה, וזאת
 משבי טעמים: ראשית, החוק אינו מחייב את הקבלי לרשום את ההערה, ורוכשים רבים אינם
 מנצלים את זכותם לעשון כן; ושנית, וזה העיקר, אם המקרקעין שועבדו במשכנתה לפני
 ביצוע העיסקה של רכישת הדירה, אר שהעיקול הוטל לפני כן, אין רישום ההערה מועיל

 לרוכש.

 החוק המוצע מבוסס על המלצותיה של ועדה ציבורית שהקים שד השיכון. הוא בא
 למנוע שקבלן יקבל מרוכש דירה, על חשבון מהיר הדירה, סכום העילה על 25% מהמחיר,

 אלא אם הבטיח את כספי הרוכש באחת הדרכים המפורטות בחוק.
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 חוק המכר(דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)׳ תשל״ג-1973

 1. בחוק זה - הנדמת

 ״דירה״ - חדר או מערכת חדרים למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

 ״מכירה״• - לרבות החכרה לתקופה של עשרים וחמש שנים או יותר, התחייבות למכור
 או להחכיר כאמור או לגרום שיימכר או שיוחכר כאמור, ופעולה באיגוד כמשמעותה

 בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג-1963!;
 ״מוכר״ - מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר, על קרקע
 שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת

 למכרה, מאדם שבנה או עתיד לבנות אותה כאמור.

 2, לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על עשרים וחמישה הבטחת כספי
ה נ י ק ז  אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה: ו

 (1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזקתם של כל הכספים ששילם לו
 הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל להעביר לקובה בעלות אי זכות
 ! אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על

 הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי
 כונס נכסים שניחנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור;

 (2) ביטח את עצמו בחברת ביטוח, או בקרן לביטוח הדדי שאישר לענץ זה
 המפקח על הביטוח, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה ג1),

 והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש:
 (3) שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה
 ראשונה לטובת הקונה או לםובת חברת נאמנות שאישר לכך שר השיכון,

 להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפסקה (1);

 (4) רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחמי של הקרקע שעליה היא נבנית,
 הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 127 לחוק המקרקעין,
. . תשכ״ט-1969 2, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד . . 

 שלישי שיש להם עדיפות על ההערה:
 (5) העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי
 מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים

 מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.

ר ב ס * ה ר ב  ד

 עלות או זכות אחרת שהוסכם עליה בחווה המכר. בקבע
 כי המוכר רשאי לקבל עד 25% ממחיר הדירה. בעת
 כריתת חוזה המכר או לאחר מכן/ כדי לוודא שעסקת
 הרכישה מצד הקונה היא רצינית. קבלת סכום נוסף
 מחייבת את המוכר להבטיח את כל כספי הרוכש,־לרבות

 התשלומים הראשונים.

 סעיף 1 ההגדרות דומות לאלה שבהצעת חוק המכר
 (דירות), תשכ״ט-1969.

 הסעיף" מונה חמש דרכים חלופיות להבטחת״
 השקעותיו של הרוכש בדירה׳ במקרה של
 חוסר אפשרות מצד הקבלן־הבונה להעביר לו את הב־

 סעיו 2

 1 ס׳׳ת חשכ״ג/ עמ׳ 156.
 2 ס״ח חשכ״ט/ עמי 259.
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 3, קונה של דירה, שהכספים ששילם או שעליו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור בסעיף
 2 (1) או(2), לא יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים העולים על אלה

 שנקבעו בתקנות, על אף האמור בחוזה המכר.

 סייג לתשלומים

 עונשין 4. מוכר העובר על הוראות סעיף 2, דינו - קנם 50,000 לירות.

 תחולה 5. הוראות חוק זה לא יחדלו על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של חוק זה.

 ביצוע ותקנות 6, שר השיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 החילה 7, תחילתו של חוק זה ביום

ר כ ס י ה ר ב  ד

ב צ ק ל האפשר ל כ  בתקנות אלה יותאמו התשלומים כ
 ההתקדמות בבניית הדירה או בבניית הבנץ שבו נמצאת

 הדירה.
ל מי  העונש המוצע זהה לזה שמוצע להטיל ע

 שעובר עבירה לפי חוק המכר (דירות).
 סעיף 4

 כאשר הדירה טרם נבנתה׳ או נמצאת בשלבי סעיף 3
ם המנויות בפסקאות (3)-  הבניה׳ אץ בדרכי
י להבטיח את הרוכש׳ אם הוא חייב  (5) לסעיף 2 כד
הע ל ערך הקרקע ו כר סכומים העולים ע  לשלם למו
 בודות שנעשו עליה. מוצע איפוא, כי הרוכש לא יהיה
ל אף האמור ל חשבון מח־ר הדירה׳ ע  חייב בתשלומים ע
ל אלה שנקבעו  בהווה המכר• בשיעורים העולים ע

 בתקנות.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה :

 חוק שירות בטחון(תיקון מס׳ 8)׳ תשל״ג-1973
 תיקון סעיף 16 1. בסעיף 16 (ד) להוק שירות בטחון, תשיי׳ט—1958 [נוסח משולב]!, במקום ״עד יום
 א׳ בתשרי תשל״ד (27 בספטמבר 1973)״ יבוא ״עד יום א׳ בתשרי תשל״ז (25 בספטמבר

 1976)״.

׳ בתשרי תשל״ד (27 בספטמבר 1973).  תחילה 2, תהילתו של חוק זה ביום א

ר ב ס  דבר* ה

 דשאי שר הבטהון להורות לגב־ יוצא־־צבא בגיל 13 או
 ק ר המ־ועדת להכשרה ח  יותר׳ כי תקופת שירותו הסדי
ל אף האמור בסעיף קטן(א)׳  לאית תידחה או תוקדש׳ ע
 כולה או מקצתה׳ לשירות סדיר שאינו בגדר הכשרה

 חקלאית״.
 החוק המוצע בא להאריך את התקופה שבה רשאי
ד) לשלוש )  שר הבטחון לתת הודאה כאמור בסעיף קטן
 פ ס  שנים נוספות׳ כלומר עד יום א׳ בתשרי תשל״ז(25 ב

 טמבר 1976).

 ׳.עכ׳׳ד, עמי 10׳ ענד 168; תשכ״ז, עמ׳ 113;

 בסעיף קטן (א) לסעיף 16 לחוק הקיים נאמר:
 ״שנים עשר החדשים הראשונים לשירותו המדיר של
 יוצא־צבא יוקדשו בעיקרם׳ אחרי אימון צבאי ראשוני׳
 להכשרה חקלאית, כפי שייקבע בתקנות׳ אלא שלגבי
 יוצא־ צבא שנשלח לשירות בחיל האויר או בחיל הים
 רשאי שר הבטחון להורות שתקופת שירותו המיועדת
 להכשרה חקלאית תוקדש כולה או מקצתה לשירות

 באותוחיל״. בסעיף קטן(ד) לאותו סעיף נקבע:

ר 1973) ב מ ט פ ס  יעד יום א׳ בתשרי תשל״ד (27 ב

 1 ם״ה .־.שי״ט, עמי 286; תשב״א׳ עמי 140; השכ׳׳ג, עמי
 תש״ל׳ עמ׳ 150; חשל״א, עמי 148.
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 המחיר 20 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


