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 מתפרסמת כזה הצעת חדי! מטעם הממשלדו:

 חוק מילווה פיתוח (תיקון מם׳ 17), תשל״ז-1977
 החלפת סעיף 5 1. בחוק מילרדה פיתוח׳ תש״ך-11960 (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 5 יברא:

-תקנת! לסיגי 5. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות סוגי

ת סדרות של איגרות חוב המוצאות לפי חוק זה: בתקנות כאמור ייקבעו ו ר ד  ס

 ענינים אלה לגבי כל סוג:
 (1) שיעוד הריבית שתשולם על איגרות החוב ופרקי הזמן

 לתשלומה;
 (2) התקופה אשר לה יוצאו איגרות. החוב ודרכי פדיונן;

 (3) שווין הנקוב של איגרות החוב;
 (4) נוסחן של איגרות החוב.״

 תיקון סעיף ש 2, האמור בסעיף 6 לחוק העיקרי יסומן(א) ובו אחרי ״לגבי כל סדרה״ יבוא ״או כל

 י סוג של סדרה״, ואחריו יבוא:
 ״(ב) שר האוצר, או מי ששר האוצר הסמיכו לכך, יקבע לגבי כל

 סדרה עניניב אלה:
 (1) סוג הסדרה;

 (2) יום הוצאתה:
 (3) סך כל שוויה הנקוב;

 (4) מועדי תשלום הריבית;
 (5) מועדי פדיון איגרות החוב;

 הודעה על קביעה כאמור תפורסם ברשומות תוך ארבעים וחמישה ימים
 מידם הוצאת הסדרה.״

 תיקון סעיף 3! 3, בסעיף 13 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״לגבי סדרה שכבר הוצאה״.

ד ב פ י ה ר כ  ד

 שר האוצר או מי ששר האוצר הסמיכו לכך סעיף 2
 יהיה רשאי לקבוע הוצאת סדרות של איגרות
 חוב מן הסמים שתנאיהם נקבעו בתקנות. תוך 45 ימים
 מיום הוצאת סדרה מםויימת תפורסם ברשומות הודעה
 על כך, תוך פירוט הענינים הבאים: סוג הסדרה, יום
 הוצאתה, סך כל שוויה הנקוב, מועדי תשלום הריבית

 ומועדי פדיון איגרות החוב.

 3 לפי סעיף 13 לחוק העיקרי, ״התקנות לפי

 סעיפים 5 ו־6 יותקנו לפני הוצאתה של כל
 סדרה, ומשהותקנו לא יהיו נתונות לשינוי״. בעקבות תיקון
 סעיפים 5 ו־6 מוצע לאפשר את י תיקון התקנות לנבי

 סדרות אינרות חוב שיוצאו לאחר התיקון בלבד.

_ 1 םעיף 1 לחוק העיקרי קובע כי הממשלה י ע  פ

 מורשית לקבל בשם המדינה מילווה למטרות
 פיתוח בסכום כולל שלא יעלה על 9,000 מיליון לירות,
 ולהוציא למטרה זו איגרות חוב. סעיף 2 לחוק העיקרי
 קובע כי איגרות החוב יוצאו בסדרות. סעיף 3 לחוק
 העיקרי קובע כי שר האוצר יקבע בתקנות לגבי כל
 סדרה את תנאיה כולל סך שוויה הנקוב, יום הוצאתה

 ומועדי תשלום הריבית והפדיון.
 מוצע עתה לפשט את הליכי הנפקת איגרות החוב
 ולאפשר את התאמתם לתנודות ולצרכים בשוק ההון,
 על ידי התקנת ־תקנות מסגרת״. בתקנות אלה ייקבעו
 סוגי סדרות של איגרות חוב ותנאיהן בכל הנוגע לתקופה
 אשר לה יוצאו איגרות החוב, שיעור הריבית המשתלמת,
 פרקי הזמן לתשלומה, שווין הנקוב של איגרות החוב

 ונוסחן של איגרות החוב.

 1 ם״ח ו&׳׳ך, עמ׳ 47; תשל״ז, ענז׳ 18.
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 מת8רפמות בזה זזצעדוז חוק מטעם חברי הכנסת:

 חוק מועצת חפירות(ייצור ושיווק)(תיקון), תשל״זי-1977

i בסעיף 4(0 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל״ג-1973! (להלן - החוק תיקון סעיף , V 
 העיקרי)׳ בסוף פסקה (2) יבוא ״ובהם שלושה נציגי הצרכנים״.

 2. בסעיף 10 (א) לחוק העיקרי׳ בסופו יבוא ״ושלפחות חבר אחד יהיה נציג הצרכנים״. חיקין סעיף 10

 1 ס״ח תשל״-ג, עמי 310.

 חוק המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק)(תיקון מם׳ 2), תשל״ז-1977

ק תיקון סעיף 13 ו ח ה  1, בסעיף 13 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשב״ד—1963! (להלן -
 העיקרי)׳ במקום ״שני חברים״ יבוא ״שלושה חברים״.

u 2. בסעיף 24 (א) לחוק העיקרי, במקום ״נציגי המגדלים והמסחר הסיטוני״ יבוא ״נציגי תיקון סעיף 
 המגדלים, המסחר הסיטוני והצרכנים״ ובסופו יבוא ״ושלפחות חבר אחד יהיה נציג

 הצרבניב״.

 י * ם״ה תשכ״ד, עמי 12; תשל״ה, עמי 74.

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (תיקון מם׳ 3), תשל״ז-1977

 1, בסעיף 10 לחוק המועצה לייצור ולשיווק ירקות, תשי״ט-1959! (להלן — החוק תיקון סעיף 0!
 העיקרי), במקום ״שנים״ יבוא ״שלושה״.

 2, בסעיף 17 (א) לחוק העיקרי׳ במקום ״נציגי המגדלים והמשוולךמ״ יבוא ״נציגי תיקון סעיף ל!
 המגדלים, המשווקים והצרכנים״ ובסופו יבוא ״ושלפחות חבר אחד יהיה נציג הצרכנים״.

 * ס״ה תשי״ט, עמ׳ 222; תשב׳׳ב, עמי 31; חשל״ו, עמ׳ 129.

ד ב פ  ה
 הצרכנים במועצות לשלושת המוצרים האמורים, אך
 ייצוג זה אינו מספיק, ומוצע לתנברו. כן מוצע לקבוע
 שגם במוסד המנהל של מועצות אלו, היינו הועד הפועל,

 יהיה ייצוג נאות של הצרכנים, דבר שאמו קיים כיוס.

י ר ב  ד
 לשלוש הצעות החוק האלה מטרה אחת, והיא להגביר
 את כוח ההשפעה של הצרכנים במוסדותיהן של מועצות
 למצרכים חיוניים, דהיינו ירקות, פירות ותוצרת הלול.
 החוקים הקיימים מבטיחים אמנם ייצוג מםויים של

 חברי הכנסת
 אי אבטבי, א׳ אפרת, ח׳ אבו רביעה, ש׳ אלוני, המר, א׳ הרליץ, מ׳ ודטמן, ה׳ זיידל, ד׳ זכין, מ׳
 א׳ אנקוריון, ש׳ ארבלי־אלמוזליע, י׳ בן־אהדון, חריש, י׳ יודין, אביןיד יפה, .א׳ יריב* ב׳ מזאב,
 מ׳ בךפורת, מ׳ גז, ח׳ גרוסמן, מ׳ הכהן, ז׳ נ׳ קצב, פ׳ שיינמן, מ׳ שחל, ח׳ שמעוני, ו־י׳ שריד
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 חוק מימון מפלגות(הוראות שעה), תשל״ז-1977

 1. בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק מימון מפלגות׳ תשלי׳ג-1973!
 (להלן — החוק העיקרי).

 2. סיעה שמילאה אחרי הוראות סעיף 6 (א) לחוק העיקרי ומסרה ליושב ראש הכנסת
 הצהרה בכתב התומה בידי רוב חבריה שתגיש במועד שנקבע בחוק רשימת מועמדים לכנסת
 התשיעית - תשולם לה מקדמה מיוחדת על חשבון הוצאות הבחירות; המקדמה המיוחדת
 תשולם ביום כ״כ בשבט תשל״ז (10 בפברואר 1977) ותהיה בשיעור של 36% מיחידת

 מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום האמור.

 3. סכומי המקדמה המיוחדת יקוזזו מן המקדמה המגיעה לסיעה על פי סעיף 4 לחוק
 העיקרי, ולענין זה תיווסף עליהם ריבית של חצי אחוז בשל כל שבוע או חלק ממנו שבין

 יום תשלום המקדמה המיוחדת לבין יום תשלום המקדמה.

 ועדיות

 מקדמה מיוחדת

 קיזוז

 ביצוע 4. יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה.

 תחילה 5. תחילתו של חוק זה מיום קבלתו בכנסת.

ר כ ס י ה ר ג  ד

 הרגילה, בתנאי שמסרה הצהרה על כוונתה להגיש רשימת
 מועמדים במועד הקבוע.

 כן מוצע שהמקדמה המיוחדת תשא ריבית לטובת
 אוצר המדינה בשיעור המקסימום שנקבע בצו הריבית
 (שינוי שיעורים) (תיקון מסי 2), תשל״ז-1977, העומד

 להתפרסם בימים הקרובים ־ היינו26% לשנה.

 הבחירות לכנסת התשיעית נקבעו לאלתר וכתוצאה
 מכך לא היו לסיעות הכנסת הזמן הדרוש להתכונן למי
 מון הוצאותיהן לתקופה שלפני הגשת רשימות המועמדים

 ותשלום המקדמה לפי סעיף 4 לחוק העיקרי. -

 , מוצע להבטיח לכל סיעה תשלום מוקדם, ביום כ־׳ב
 בשבט תשל״ז(10 בפברואר 1977), ש'ל60% מהמקדמה

 י. f?u, ל. דיציאן, י.

 זיידל, אכיעד יעה, ש.
 חברי הכנסת־ א. אבטבי,
 הורוכיץ, בג ודממו, ה.

 לורנץ, ח. קורפו

 1 ס״ח תשל״ג, עמי 52; תשל׳׳ה, עמי 84.

 ntm חי? 1283, י*נ1 בשבט תשל״ז, 7.2.1977

 נדפס בדפוס הממשלה׳ ירושליט
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 המחיר 64 אגורות


