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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק לעידוד הסרט הישראלי(תיקון מס׳ 2), תשל״ה-1975

 העתקת סעיף 1. בחוק לעידוד הסרט הישראלי׳ תשי״ד-1954! (להלן - החוק העיקרי)׳ סעיף 5א
 יועתק אל אחרי סעיף 2 ויםומן 2א.

 חיקה סעיף 4א 2. בסעיף 4א(א) לחוק העיקרי, במקום ״בסעיף 5א״ יבוא ״בסעיף 2א״.

 תיקון סעיף 5ב 3, בסעיף 5ב לחוק העיקרי -
 (1) בפסקה (1)׳ אחרי ״שנמסר לו״ יבוא ״ושהוא מסרב לקבלו״;

 נ2) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4< בקשה לפי פסקאות (1) או(2) יכול שיגישנה המציג׳
 ולא תשמע אותה ועדת הערר אלא אם הוגשה תוך שבועיים

 מיום שבו היה המציג חייב להציג על פי הצו ולא הציג;

 (5) לא תחליט ועדת הערר בבקשה כאמור בפסקאות (1)
 או(2) אלא אם נתנה אפשרות לכל צד מעונין, לפי בקשתו,

 להשמיע דבריו לפניה,״

ו ב ס  דבדי ה

 ליומן או סרט קצר שמציג מקבל מיצרן או ממפיץ. אין
 החוק קובע מי יכול לסבות לועדת הערר כדי לבקש

 החלטה או קביעה כאמור.

 מוצע להוסיף הוראה בחוק שלפיה המציג רשאי לפנות
ל צד מעונין כ  לועדה, ובלבד שהועדה תתן אפשרות ל

 להשמיע דבריו לפניה.

 חולשתו של סעיף 5ב:
-5ב. ניתן צו הצנה והמציג שעליו חל הצו פנה ליצרן או
 למפיץ בדרישה למסור לו בשכירות יומן או סרט קצר

 לשם מילוי אחר הצו׳ יחולו הוראות אלה:
 (1) נענה יצרן או מפיץ לדרישת המציג ומסר לו
 יומן או סרט קצר כאמור, רשאי המציג לסרב לקבלו
  מחמת פרסומת מסחרית׳ מפלגתית או אישית הכלו
 לה בו׳ או משום אי התאמתו לציבור המבקרים בהצ
 גותיו; לא השיג המציג יומן או סרט קצר אחר שחל
 עליו צו הצגה - תחליט ועדת הערר בענין היומן
 או הסרט הקצר שנמסר לו והחלטתה תחייב את
 המצע או תפטור אותו מן החובה שהוטלה עליו בצו;

 (2.) נענה יצרן או מסיץ לדרישת המציג ומסר לו
 יומן או סרט קצר כאמור׳ אך לא בא אתו לידי

 סעיפים שני סעיפיו הראשונים של החוק העיקרי
 1 ו־2 מהווים ״מבוא״, ועניניהם הגדרות ומינוי

 רשות מוסמכת.
 ההוראות בדבר מינויה של ועדת ערר מצויות בסעיף
 5א׳ בפרק הראשון, שכותרתו היא ״יומן ישראלי וסרט
 ישראלי קצר״. לאור הסמכות הניתנות לועדת הערר
 ע ה  להלן בתיקון סעיף 4ו׳ השייך לפרק השני, מוצע ל
 תיק את ההוראות בדבר הועדה למבוא של החוק. וזו

 לשונו של הסעיף:

ר ר ת ע ד ע ו  ״
 5א. יא) שר המשפטים ימנה ועדת ערר של שלושה ובהם
 שופט, או אדם הכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום,

 והוא יהיה יושב ראש הועדה.
 (ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות
 את סדרי הדין לפני ועדת הערר׳ ובמידה שלא נקבעו

 כאמור - תקבע אותם הועדה״-

 3 סעיף 5ב לחוק העיקרי מסמיך את ועדת

 הערר לדון ולהחליט, במקרה שהמציג מס
p או סרט קצר מסויים מיצרן או ממפיץ. ו  רב לקבל י
 כן מוסמכת הועדה לקבוע דמי שכירות ותנאים אחרים

 1 ס״ח תשי׳׳ד, עמ׳ 143; חשל״ג, עמי 8.
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 תיקון סעיף 10

 תיקון פעיף 12

 תיקון סעיף 14

 תיקון סעיף 17

 ביטול סעיף 28

 4. בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום ״ועדת הביצוע״ יבוא ״רעדת הערר״.

 5. בסעיף 12 לחוק העיקרי, סעיף קטן(ב) בטל, והסימון(א) יימחק.

 6. בסעיף 14 לחוק העיקרי, במקום ״ועדת הביצוע״ יבוא ״ועדת הערר״.

 7. בסעיף 17 לחוק העיקרי, במקום ״אלף לירות״ יבוא ״עשרת אלפים לירות״.

 8. סעיף 28 לחוק העיקרי - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 4 ו, בדבר מתן סטור מהצגת מכסה של סרטים ישרא
 ליים. מוצע להבהיר ולקבוע כי סמכויות אלה נתונות

 לועדת הערר.

 5 החוק המתקן משנת תשל״ג ביטל את סעיף 9

 ״ לחוק העיקרי. סעיף 12 (ב) הוא הוראת
 עונשין למי שלא קיים את מה שהוטל עליו לפי סעיף

 9 (3). אין לו, איפוא, שום משמעות ומוצע לבטלו.

 קנס אלף לירות שנקבע בחוק העיקרי בשנת סעיף 7
 1954 אץ בו עוד כדי להרתיע עבריינים
 מכוח מלהפר את הוראות החוק בדבר הצנה של מכסת
 סרטים ישראליים. מוצע, איפוא׳ להגדיל את שיעור

 הקנס הזה לעשרת אלפים לירות.

* 8 סעיף 28 לחוק העיקרי עניינו סדרי הדיון י ע  ס

 של ועדת הביצוע. כאמור, ועדת הביצוע
 בטלה בתשל׳־ג ומשום כך יש לבטל סעיף זה.

 הסכם בדבר דמי השכירות ותנאיה, תקבע ועדת
 הערר את דמי השכירות ואת התנאים שלא הסכימו
 עליהם הצדדים׳ והחלטות ועדת הערר יחייבו את
 היצרן, את המפיץ ואת המציג׳ הכל לפי הענין׳

 כאילו הסכימו עליהם הצדדים;
--(^-לא-נעבה יצרן-או- מפיץ-לד-רישת- המציג׳־-רשאי-
 המציג להגיש לועדת הערר בקשה לפטרו מן החובה
 שהוטלה עליו בצו׳ ואם שוכנעה הועדה שהמציג
 אחז באמצעים סבירים׳ כדי להשיג יומן מיצרן או
 ממפיץ ולקיים את הצו׳ תפטור את המבקש מחובתו;
 (4) לא תשמע ועדת הערר בקשה כאמור בפסק
 אות (1) או(2) אלא אם הוגשה תוך שבועיים מיום

 שבו היה חייב להציג על פי הצו ולא הציג.״

 סעימים
 4 1־6

 מכוח החוק המתקן משנת תשל״ג בטלה ועדת
 הביצוע שהיתה קיימת משנת תשי״ד׳ אך לא
 צויין מי ימלא את מקומה לענץ סעיף 10, בדבר רשות
 לקצר יומן ישראלי או סרט ישראלי קצר׳ ולעדן סעיף

 חוק החוזים האחידים(תיקון מם׳ 2), תשל״ה-1975

 1, בסעיף 21 לחוק החוזים האחידים, תשכ״ד-1964*, בסופו יבוא: תיקון סעיף 21
 ״(7) חובתו של ספק להמציא ליועץ המשפטי לממשלה
 עותק מחוזה אחיד שהספק מתקשר או עומד להתקשר בו עם

 לקוחות.״

ד ב ס י ה ר ב  ד

 ליועץ המשפטי לממשלה, מרצונם׳ עותק של חודם כאלה
 כל אימת שסנה אליהם. אולם היו גם מקדים שסםקים
 התעלמו p הבקשה׳ לאחר שאין עליהם חובה חוקית
  להיענות לה. לכן מוצע להסמיך את שר המשפטים להס

 דיר ענץ זה בתקנות.

 לפי סעיף 2א לחוק החוזים האחידים׳ תשכ״ד-1964׳
 רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש מהמועצה שנת
 מנתה לענין חוק ההגבלים העסקיים, שתבטל תנאי מגביל
 פלוני שבחוזה אחיד. כדי להפעיל סמכות זו, יש לעיין
 תחילה בתכנו של החוזה׳ ואמנם רוב הספקים המציאו

 1 ס״ת תשכ״ד, עמי 58; חשכ׳׳ט, עמ׳ 140.
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