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 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעה לתיקון חוק המכר נהבטחת השקעות של תכשי דירות):

 מבוא

 חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל״ה-4ד19, בא להבטיח
 את השקעותיו של רוכש דירה למקרה שבו הקבלן פשט את הרגל או לא עמד בהתחייבויותיו

 להעברת הדירה מסיבות אחרות.

 החוק מחייב מוכר דירה להבטיח את כספי הקונה ששולמו על חשבון מחיר הדירה, אם
 סכומם עולה על חמישה עשר אחוזים מן המחיר, באחת מן הדרכים המנויות בסעיף 2:

 ערבות בנקאית! ביטוח: משכנתה; רישום הערת אזהרה; העברת בעלות או זכות אחרת.

 בהעדר רישום מסודר של חלק ניכר ממקרקעי ישראל (שהם מקרקעין של המדינה,
 של רשות הפיתוח או של קרן קיימת לישראל) אין בידי מוכר דירה שנבנתה על מקרקעין
 אלה להיזקק לבטוחות המותנות ברישום בפנקסי המקרקעין! נותרות לו איפוא רק שתי

 דרכים למילוי הוראות החוק, והן ביטוח כספי־ הקונה או מתן ערבות בנקאית.

 ההבטחה לפי דרכים אלה צריכה להיות תקפה עד להעברת בעלות או זכות אחרת
 בדירה כמוסכם בחוזה המכר. בגלל העיכוב ברישום דירות על מקרקעי ישראל, בשל אי
 רישומה של הקרקע, העדר הסדר או העדר חלוקה למגרשים, מתארכת תקופת הערבות או
 הביטוח. הבנקים, שהם המבצעים העיקריים של הבטחת כספי המשתכנים, מוגבלים בהיקף

 הבטחונות שהותר להם, ואין בידם למלא אחר הביקוש העולה על היקף זה.

 מוצע איפז־א לקצר את התקופה של הבטחת כספי הקובה, לגבי דירה הנבנית על מקר
 קעי ישראל, עד קבלת ההחזקה בדירה וחתימת חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל, שבו מת

 חייב המינהל להקנות לקונה זכויות חכירה בדירה ולמצותו אם לא יעשה כן.

 בהתמלא תנאים אלה - קונה דירה שנבנתה על קרקע הלאום אינו צפוי להפסד
 השקעתו, ולמותר לשאת בהוצאות ערבות או ביטוח להבטחת ההשקעה.
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 ׳*הבטחת כספי
 קונה דירה על

 מקרקעי ישראל

 חוק המכר(דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(תיקון),
 תשל״ו-1976

 1, בסעיף 1 ייחוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל״ה-11974 תיקק םעיף 1 י
 (להלן — החוק ;;עיקרי), בהגדרת ״מכירה״, במקום ״לרבות החכרה לתקופה של עשרים
- ט ״ כ ש / יבוא ״לרבות חכירה לדורות כמשמעותה בחוק המקרקעין, ת יתר׳  וחמש שנים או י

 21969״.

 2, בסעיף 2 (4) לחוק העיקרי, במקום ״סעיף 127״ יבוא ״סעיף 126״. תיקון סעיף 2

 3, אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 2א
 2א. היתה הקרקע שעליה הדירה הנמכרת מקרקעי ישראל כמשמעותם
, לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספי 3  בהוק־יסוד: מקרקעי ישראל

: ה ל א ל  הקונה לפי סעיף 2 אלא לתקופה שתסתיים בהתמלא כ
 (1) הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכרז

 (2) נמסרה ההחזקה בדירה לקונה או אישר הקונה בכתב
 שקיבל את ההחזקה בדירה;

 (3) נחתם חוזה בין הקונה לבין מינהל מקרקעי ישראל
 (להלן - המינהל) ובו התחייב המינהל להקנות לקונה זכויות
 לרישום חכירה על הדירה, כאשר הדירה נקיה מכל שעבוד
 אד התחייבות לשעבוד או עיקול או כל זכות של צד שלישי,
 למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת הקונה, ולפצות אח

 הקונה אם לא יתמלאו התחייבויות המיבהל כאמור.״

 4, בסעיף 6 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״לרבות תקנות הקובעות דרכי הוכחה בדבר תיקון סעיף 6
 השלמת בנייתה יצל דירה לענין סעיף 2א(1)״.

ר ג ס * ה ר ב  ד

 בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה
 המכר.

 כאשר נבנית הדירה.על מקרקעי ישראל׳ עלול רישום
 זכויות הקונה בדירה להתעכב לתקופה ארוכה/ עקב
 העדר רישום מסודר של מקרקעין אלה. מוצע איפוא
 לקצר תקופה זו עד קבלת ההחזקה בדירה וחתימת
 חוזה׳ שבו מתחייב מינהל מקרקעי ישראל להעביר לקונה

 זכויות חכירה בדירה ולפצותו אם לא יעשה כן.

 ״ 4 השלמת בנייתה של דירה בהתאם לחוזה
 המכר ומסירת ההחזקה בה תהיה׳ לפי המו
 צע׳ אחד התנאים לשחרור המוכר מחובת הערבות או
 הביטוח. לפיכך, מן הראוי כי ייקבע איזוהי. דירה
 שתיחשב כדירה שהושלמה בנייתה לפי החוזה וכיצד

 יוכח הדבר.
 מוצע להסמיך את שר השיכון לקבוע זאת בתקנות

 סעיף 1 בחוק העיקרי הוגדרה ״מכירה״ כך:
 ״״מכירה״ - לרבות השכרה לתקופה של עשרים וחמש

 שנים או יותר.״
 לפי סעיף 3 לדוק המקרקעין, תשכ״ט-1969, ״שכי
 רות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא חכי

 רה לדורות״.
 מוצע להתאים את ההגדרה שבחוק למינוח אשר בחוק

 המקרקעץ.

 2 בסעיף 2(4) לחוק גקבע רישום הערת אז

 הרה לאחת מדרכי הבטחת כספי הקוגה.
 בטעות מפנה סעיף זה להוראות סעיף 127 לחוק המקר־
 קעץ, בעוד שהסעיף הדן ברישום הערת אזהרה הוא

 סעיף 126. מוצע ייתקן טעות זו.

 3 מהוראית סעיף 2 (ו) לחוק עולה כי חובת

 ההבטחה של כספי הקוינה היא עד להעברת

 1 0־ח תשל״ה, עמי 14.
 2 ס״ח תשכ״-ט,««׳ 259.

 3 ס״ה תש״ך, עמי 56.
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 מתפרסמת בוה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק שירות מילואים (תגמולים)(תיקון מס׳ 11),
 תשל״ו-1976

ן - ל ה ל )  תיקון סעיף 1 1, בסעיף 1 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט-1959 בנוסח משולב] נ
 החוק העיקרי) -

־(3) - בטלות! . , בהגדרת ״הכנסה״, פסקאות (2) ו (א)  (1) בסעיף קטן

 (2) סעיף קטן(ב) - בטל, והסימון(א) יימחק.

 תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 (ו) לחוק העיקרי, בפסקה (2), המלה ״במקום״ - תימחק.

ו נ ס י ה ד כ  ד

 רואים קיבוץ או מושב שיתופי כמעביד על חבריו ולא חבר
 של קיבוץ או של מושב שיתופי כעוברם.״

 ההצעה לבטל הוראה זו באה עקב שינוי בנסיבות
 ועקב תקופות השירות הארוכות במילואים שבהן נתונים
 הברי הקיבוצים והמושבים השיתופיים מאז מלחמת יום
 הכיפורים. כתוצאה מביטול זה יהיה דינו של חבר קיבוץ
 או מושב שיתופי׳ לענין החוק העיקרי׳ כדין עובד׳ והקי

 בוץ או המושב השיתופי ייחשב כמעבידו.

 כמו־כן מוצע כי החובה על הקיבוצים והמושבים
 השיתופיים לשלם לקרן ההשוואה׳ והזכות שלחברי הקי
 בוצים והמושבים השיתופיים ששירתו במילואים לקבל
 תגמולים לפי החוק׳ יחולו החל מ־1.7.1974. תאריך זה
 נקבע בשים לב לכך שמיום פרוץ מלחמת יום הכיפורים
 עד יום 30.6.1974 כיסה אוצר המדינה׳ על פי תקנות־
 שעת־חירום בדבר תשלום מקדמות למשרתים במילו

 אים׳ את התשלומים לכל המשרתים במילואים.

 סעיף 3>ו<>2< לחוק העיקרי קובע שקיימת
 ״ זכאות לתגמול גם למי שהיה ״מצוי בהכשרה
 מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאישר לכך שר

 העבודה ״

 בהדגשת המלה ״מקום״ יש כדי להטעות ולהצביע
 על כך שהאישור גיתן מבחינה גיאוגרפית ולא מבחינה
 פונקציונלית, כאילו ניתן לאשר מקום כמקום הכשרה
 מקצועית למרות שהלימודים שם עיוניים כלבד. כדי
 להבהיר כי הכווגה היא שהאישור יינתן רק להכשרה
 או לשיקום׳ ולא למקום נתיבתם׳ מוצע שהמלה ״מקום״

 תימחק.

 סעיף הגדרת ״הכנסה״׳ שמוצע לתקן בה׳ היא
 1(1) בזו הלשון:

 ״״הכנסה״ - ההכגסה שממנה מדעים דמי ביטוח או מק
 דמות על פי חוק הביטוח והתקנות לפיו׳ ולענין סעיפים

׳ - ם ג  6 עד ח
 (1) הסכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח או מקדמות

 כאמור אילולא המקסימום;
 (2) סכום הקיצבה המגיע לפי פרק ו׳ לחוק הביטוח

 והתקנות לפיו;
 (3) אותו חלק השכר שלפי סעיף 168(5) לחוק
 הביטוח היה פטור מתשלום דמי־ביטוח עד ט״ז

 בניסן תשל׳ב (31 במרס 1972) -
 הכל בכפוף למקסימום״.

 בחוק הביטוח הלאומי(תיקון מסי 17)׳ תשל׳יה-1975׳
 בוטל פרק ו׳ לחוק הביטוח, שנושאו היה קיצבת ילדי
 עובדים׳ היינו קיצבה ששילם המוסד לביטוח לאומי
 לעובד באמצעות מעבידו בזכות שני ילדיו הראשונים;
 קיצבה זו היתה איפוא חלק ממשכורתו של העובד. לפי
 ההסדר שנקבע במקום ההוראות שבוטלו׳ מקבל העובד
 קיצבת ילדים. גם בזכות שני ילדיו הראשונים, במישרין
 מאת המוסד, ולפיכך אין היא מהווה עוד חלק מהמשכו
 רת שהוא מפסיד עקב שירותו במילואים. על כן מוצע

 לבטל את פסקה (2) להגדרת הכנסה.
 פסקה (3) להגדרה האמורה גתמצתה, ומוצע לבטל

 גם אותה.

 סעיפים סעיף 1 גב) לחוק העיקרי מורה לאמור:
 1(2) ז־9 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אץ

 1 ס״ח תשי׳׳ט, עמ׳ 306; תש״ך, עמ׳ 96;תשב־*ג, עמ׳113;תשכ*ו,עמי60,עמי 74;תשכ״ז,עמי98; תש״ל,עמי 60;תשל״ג,עמי110;
 תשל״ד, ממ׳ 104; תשל״ת, עמי 194; ה״ח 1173, תשל״ה, עמי 205.
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 תיקון סעיף 13

 הוספת סעיף 13א

 הוספת סעיף 14א

ם יבוא;  בסעיף 13 לחיק העיקרי, במקום סעיף קטן נ

 ״(ב) עובד שאינו עובד חדשי, שעבד ברכע השנה שקדם לשירותו
 במילואים פחות מ־5ד ימים רצופים אצל מעביד אחד או במקום עבודה
 איחד, ישולם לו התגמול על־ידי קרן ההשוואה; קרן החופשה שבאמצעותה
״א-  משתלמת לאותו עובד תמורת חופשה לפי חוק החופשה השנתית, תשי
 21951, תמציא לקרן ההשוואה, לפי דרישתה, את כל הפרטים הנוגעים

 לשכרו של העובד בתקופה שלגביה משולם התגמול.״

.3 

 4, אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:
 ״תגמול לממשיך 13א. אדם שהחל לשרת במילואים תוך תקופה שנקבעה לכך בתקנות
 בשירות כמילואים מסיום שירותו הקודם במילואים שבעדו קיבל תגמול לפי,חוק זה, יראוהו,
 לענין תשלום התגמול לפי חוק זה, כאילו המשיך ברציפות בשירותו
 הקודם, זולת אם לטובתו הוא שחישוב התגמול ייעשה ללא התייחסות

 לשירותו הקודם.״

 5. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:
 ״הענקות 14א. קרן ההשוואה תהיה רשאית, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור

 שר העבודה, ליתן הענקות —
 נ1) לנערים עובדים עד גיל 18 שנעדרו מעבודתם עקב
 השתתפותם בחינוך קדם צבאי, הכל לפי כללים שייקבעו

 בתקנות:

ר ב ס י ה ו ב  ד
 נות, ללא השהיות׳ ולאו דוקא לפי הסכומים שהצטברו
 בקרן החופשה׳ שהרי סכומים אלה לא תמיד מניעים

 למינימום ההכנסה.
 התיקון בסעיף 26 לחוק העיקרי מותאם לתיקון המו

 צע בסעיף 3! (ב).

 לא פעם קורה שאדם ששירת במילואים
 ״ תקופה מםויימת נקרא מחדש תוך זמן קצר
 לשירות נוסף. עקב תקופת שירות ארוכה שקדמה לשי
 רותו החדש לא מתקיימים בו יותר תנאי הזכאות או שלא

 קיים יותר בסים לחישוב התגמול.
 על כן מוצע לקבוע בחוק כי המשרת במילואים שנק
 רא לשרת שירות נוסף תוך פרק זמן שייקבע בתקנות׳
 רואים אותו בתקופת שירותו השניה כזכאי לתנמול׳ כאילו
 המשיך ברציפות בשירותו הקודם. משרת במילואים יהא
 רשאי שלא להזדקק להוראה זו ולהעדיף שחישוב התגמול
 ייעשה ללא התייחסות לתגמול שקיבל בשירותו הקודם
 (כגון אם הכנסתו האחרונה לפני שירותו השני גבוהה

 מהכנסתו ערב שירותו הקודם).

 מוצע להפריש מהתקבולים לקרן ההשוואה
 ״ י 0.25% לכעץ קרן פנימית שתתן הענקות
 לנערים עובדים (עד גיל 18) שנעדרו מעבודתם מפאת

 סעיפים סעיפים 1:1 (ב) ו־26 לחוק העיקרי קובעים
 3 1־7 בזו הלשון:

 ״13. (ב) עובד שאינו עובד חדשי, אשר עבד ברבע
 השנה שקדם לשירותו במילואים פחות מ־75 ימים רצו
 פים אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, ישולם לו
ק החופשה, שבאמצעותה משתלמת  התגמול על ידי ק
 לאותו עובד תמורת החופשה לפי חוק החופשה השנתית,
 תשי״א-1951׳ אושיש־לם בכל דרך אחרת ששר העבודה

 יקבע בתקנות.
 26. הוראות פרק זזז אינן חלות לגבי עובד בעבודה
 שאינה לצורך עסקו או משלח־ידו של המעביד; אולם
 אם שילמה קרן חונמוה תגמול לעובד לפי סעיף 13 >ב<
 תהדר קרן ההשוואה את סכום התגמול לקרן החופשה.״
 לעתים אין ההסד־ לפי סעיף 13 גב) יעיל די צרכו,
 לא כל המעבידים משלמים למעשה לקרן החופשה את
 הסכומים שהם חייבים לשלם בעד עובדיהם. לעתים
 נוצר סיבוך גם עקב: כך שהמעבידים משלמים לכמה

 קרנות חופשה.
 זאת ועוד - בתיקוני החוק העיקרי נקבע ששיעור
 התנמול לא יפחת ב״מינימום התגמול״; על כן נודעת
 חשיבות רבה לכך שהעובד יהיה זכאי לקבל את התנמול
 במישרין מקרן ההשוואה, או בדרך אחרת שתיקבע בתק־

 2 ס״זז תשי״א, עמ׳ 234.
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 (2) לפיתוח שירותי רווחה למשרתים במילואים ובבי
 משפחותיהם, לרבות ביצוע מחקרים ופעולות נםידניות בקשר
 לכך - ובלבד שסך כל הענקות לשנה לא יעלה על 0.25%

 מאומדן הגביה השנתית של קרן ההשוואה.״

 6, בסעיף 25א לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״וכן חוב של דמי־ביטוח
 לפי חוק הביטוח המגיע ממנו״.

 תיקון סעיף 25א

 ך, בסעיף 26 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א), הסיפה המתחילה במלה ״אולם״ — תימחק.

 8. אחרי סעיף 36ב לחוק העיקרי יבוא:

 ״קביעת מועדים 36ג. שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה, רשאי להתקין תקנות
 בדבר מועדים להגשת תובענות וערעורים לענין חוק זה לפני בית הדין

 לעבודה.״

 תיקון סעיף 26

 תוספת סעיף 36ג

 9. תחילתה של החובה שעל קיבוץ ועל מושב שיתופי לשלם לפי החוק העיקרי בעד
 חבריהם לקרן ההשוואה, ושל זכות חבריהם לתגמול, מיום י״א בתמוז תשל״ד ג1 ביולי

.(1974 

 הוראת מעבר

ר ב ס  דבר* ה

 לסי החוק העיקרי קיימת מערכת הדוקה של תיאום
 התשלום לקרן ההשוואה ותשלומי דמי־הביטוח לפי
 חוק הביטוח הלאומי. מוצע איפוא לאפשר קיזוז התגמול
 כנגד החוב של דמי ביטוח׳ כמו שלפי חוק הביטוח הלאו
 מי ניתן לקזז חוב של דמי־ביטוח כנגד גימלה המשתלמת

 לפי אותו חוק,

 אץ הוראה מעין זו בחוק העיקרי. מוצע
 ״ להוסיפה כדי שאפשר יהיה לקבוע מועדים

 להגשת תובענות וערעורים לפני בית הדין לעבודה.

 השתתפותם בחינוך קדם צבאי(דוגמת הגדנ״ע) וכן לפי
 תוח שירותי דווחה למשרתים במילואים ובני־משפחו־
 תיהם. יצויין לדוגמה כי לפי הכנסות הנביה לקרן ההש
 וואה בשנת הכספים 1974175׳ הפרשה של 0.25% כאמור

 היתה מסתכמת בסך של 25. ז מיליון לירות.

 סעיף 6 סעיף 25א(א) לחוק העיקרי מורה לאמור:
 ״(א) קרן ההשוואה רשאית לקזז כנגד תגמול שהיא נותגת

 כל חוב המגיע לה מאת הזכאי לתגמול.״

 178 הצעות חוק 1229, ח׳ באדר א׳ תשל״ו, 6ד9נ.9.2



 מתפרסמת בזה הצטת חוק מטעם חבר המםת

 חוק המים (תיקון מס׳ 6), תשל״ו-1976

 1. בסעיף 112 לחוק המים, תשי״ט-1959 *(להלן - החוק העיקרי), אחרי ״עם מועצת תיקון סעיף 112
 המים״ יבוא ״ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת״.

) לחוק העיקרי, במקום ״ובאישור ועדת הכספים של הכנסת״ יבוא תיקון סעיף 118 א  2. בסעיף 118 (
 ״ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת״.

 3. בסעיף 124ב(א) לחוק העיקרי, במקום ״ובאישור ועדת הכספים של הכנסת״ יבוא תיקון סעיף 24!ב
 ״ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת״.

ר ב ס  דגר* ה

 מותנית באישורה של ועדה משותפת של ועדת הכלכלה
 וועדת הכספים של הכנסת.

 סעיפים היות וסעיפים נוספים׳ של חוק המים קובעים
 2 1־3 היזקקות לאישור ועדת הכספים של הכנסת
 בנושאים פיננםיים־כםפיים׳ המשפיעים גם הם על מחיר
 המים, כגון היטלי האיזון ושיעורי התשלום המיוחד, מוצע
 כי גם לגביהם יהיה האישור של אותה ועדה משותפת,
 וזאת למען הבטחת האחידות בשיקולים והגברת ההתמ

 חות בנושא.

 חבר הכנסת צבי גרשוני

״ ן המחוקק בישראל הקדיש למים בישראל ״  ס

 חוק כבד משקל ורב סעיפים, מן הסתם
 בגלל חשיבות המים םוורם ייצור בכלכלת הארץ בפרט
 ובפיתוחה בכלל. אף על פי כן לא בקבע בחוק פיקוח
 פרלמנטרי ישיר על התעריפים הקובעים את מחירו
 של גורם ייצור זה. כשם שמחיר מוצרי יסוד רבים אחדים
 נמצאים בפיקוח פרלמנטרי, ולהעלאות המחירים נזקקים
 לאישור ועדות הכנסת• מן הדין הוא: שיהיה כך גם במים.

 לפיכך מוצע, כי קביעת התעריפים למים תהיה

 ו 1 ם״ח תשי״ט, עמי 186; תש״ך, עמי 10; תשכ״א, עמי 193; תשב״ה, עמי 5ד1, עמי 191.

 תיקון טעות

ת לאומית לאנרגיה, תשל״ו—1975, שפורסמה בהצעות חוק 1220, תשל׳׳ו׳ ו צ  בהצעת חוק ח
 עמ׳ 126, בסעיף 17(א), במקום ״הפיתוח״ צי׳ל ״המסחר והתעשיה״.
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 ו

 המתיר 64 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


