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 מת&רםמת בזה הצעה חוק מגזעם השמשלה:

 חוק מילווה קצד מועד, התשמ״ד-984ו

 1. הממשלה מורשית בזה ללוות, בשם המדינה, מילווה קצר מועד, ולהוציא למטרה זו י,רשאד. >י»ת
 איגרות חוב, ובלבד שסך כל יתרת המילווה במחזור לא תעלה על 10,000 מיליון שקלים,

י ת ש ו ר ד  2. איגרות החוב יהיו רשומות על שם ויוצאו בסדרות. ס
וג ז ת ו רו ג  אי

ה ג י ר ע ם ו ה תשלו  3. הסכומים המשתלמים לפי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק ז
 ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות של המדינה ומתוך בכסיה.

ר ר״ במקו  4. הממשלה תמכור את .איגרות החוב לבנק ישראל בלבד. מכי
ק ישראל נ ב  ל

ר כ ס י ה ר כ  ד

 פעיפי5 איגרות החוב אשר יוצאו על פי החוק
 4 עד 6 המוצע מיועדות לשמש כלי מדגיטרי.

 הממשלה תמגור את איגרות החוב להגק ישראל
 בלבד ובנק ישראלי ימכור את איגרות החזה לציבור
 ויקנה אותן ממנו במטרה להשפיע על הרחבתם או

 צמצומם של אמצעי התשלום.

 פעיפים החדק המוצע נועד לאפשר לממשלה ללוות
 1 עד 3 סכום שלא יעלה בכל עת על 10,000 מיליון
 שקלים על ידי הדצאת איגרות הוב קצרות מועד לתקופה

 שלא תעלה על 6 חדשים.
 פתנון זזטילווה ייעשה מתוך הכנסותיה הכלליות של

 המדינה ומתוך נכסיה.
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ת 5. איגרות החוב שיהיו בבעלות בנק ישראל ייחשבו כמקדמה ארעית לפי סעיף 45  מקדמה ארעי

 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 6. בנק ישראל ימכור את איגרות החוב לציבור ויקנה אותן ממנו, כל אימת שהדבר
 נחוץ לדעת נגיד בנק ישראל להרחבתם או לצמצומם של אמצעי התשלום כמשמעותם
 בסעיף 35 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954, וכדי למלא את תפקידי בנק ישראל המפורטים

 •בסעיף 3 לחוק האמור.

ת ו ל ו ע 0 
ות יטרי נ  מו

 7. (א) שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת (להא — הועדה), יקבע בתקנות
 עניינים אלה לגבי כל סוג סדרות של איגרות חוב —

 (1) התקופה אשר לה יוצאו איגרות החוב ודרכי פדיונן;
 (2) המתיר שבו יימכרו איגרות, החוב לבנק ישראל או הרשאה• לשד האוצר
 או למי שהוא הסמיך לקבוע את המחיר בתוך טווח מחירים, הכל בין בשוויין

 הנקוב ובין בפחות או ביותר ממנו;
 (3) נוסחן של איגרות החוב.

 (ב) שר האוצר, באישור הועדה, רשאי לקבוע בתקנות לגבי כל סדרה או סוג של
 סדרות הוראות. בעניינים אלה:

 (1) סדגי בגי אדם להם ניתן למכור את איגרות החוב או שיהיו רשאים
 לרכשן, לרבות המטרות לשמן רשאי אותו סוג בני אדם למכור או לרכוש

 את איגרות החוב;
 (2) פטור ממס, כולו או חלקו, על ההפרש שבין השווי הנקוב של איגרת
 החוב לבין מחיר המכירה הראשונה של אותה סדרה על ידי בנק ישראל;
 אין בקביעה כאמור כדי לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק מס הכנסה (מיסוי

 בתנאי אינפלציה), התשמ״יב—982! 2,

 קביעת תנאים
ת י סדרו ג  לסו

 ׳8. (א) שר האוצר או מי שהוא הסמיך יקבע לגבי כל סדרה י של איגרות חוב עניינים
 אלה:

 (1) סוג הסדרה;
 (2) יום הוצאתה;

 קביעת חנאיט
 לסדרה

י הסבר ד כ  ד

 »שר לה יוצאו איגרות החוב, •המחיר שבו יימכרו,
 וסוג בני אדם שלהם מיתר לגמור את איגרות החוב,
 כן מוצע להקנות סמכות לקבוע פטור ממט, מלא
 או חל^י, על איגרות החוב, ובכך להשפיע על ערכן
 של איגרות החוב, ועל הגדרת הרוכשים הפוטנציאליים.

 8 מרצע שלגבי כל סדרה יקבע שד האוצר

 »1 פרטיה, והודעה על פרטי הסדרה
 תפורסם ברשומות.

ק ישראל ייחשבו  איגרות החוב שיהיו בבעלות מ
 כמקדמה ארעית לפי סעיף 45 לחוק בנק ישראל,

 התשי״ד—1954.

 ד מוצע שסוגי הסדרות של איגרות החוב

 ־ותנאיהן ייקבעו בתקנות שיתקין שד האוצר
 באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 בתקנות כאמור ייקבעו לגבי כל סוג סדרות התקופה

, עמי 192. ״ד  1 ס״ח התעי
זפ״ב, «מ׳ 234.  2 ס״ח הת׳
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 (3) השווי הנקוב של איגרות תחוב;
 (4) סד כל שוויה הנקוב;

 (5) מועדי פדיון איגרות החוב;
 (6) נקבע מתיר שלי סדרה בתוך טווח של מחירים — המחיר שנקבע.

 (ב) הודעה על קביעה כאמור תפורסם ברשומות תוך 25 ימים מיום הוצאת הסדרה.

 הגדלת סבופ
 המילווה

 9. שר האוצר, באישור הועדה, רשאי להגדיל בצו את הסכום הנקוב בסעיף 1, עד לסכום
 של 20,000 מיליון שקלים.

הלה נ  10. הנהלת ענייני המילווה תהיה בידי בנק ישראל (להלן — המינהלה). המי

ת ו י ג י פ א ק נ ב פ ן ח ת ה ו ר ג י י א ל ע ל ב  11. (א) המינהלה תנהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם ש

 ושוויין הנקוב של איגרות החוב שבבעלותם.

 (ב) הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל עגת הרשום בו.

) העברת איגרות ף י (ב י ע . י ס | ע £ ב ק י ת ה ש ל ב ג ל ה כ ף ל י פ כ ׳ ב ה ר ב ע ה ת ל ו נ ת י ב נ ו ת ת ה ן ר ג י  2\ א
 בכתב העברה חתום בידי המעביר והנעבר; כתב ההעברה יימסר למיגהלה והיא תרשום

 בפנקס את ההעברה.

א ל  13. המינהלה רשאית, על אף האמור בחוק זה, לנהל רישום של איגרות חוב שנרכשו רכישה ל
רות ג ת אי א צ ו  ה

ב  או שהועברו, בלי להוציא את איגרות החוב. \ החו

 14. (א) על אף האמור בסעיף 6 לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב—1982 3, פטורים

 מכירת איגרות החוב תהיה פטורה מן ההיטל לפי פרק א׳ לחוק'האמור.

 (ב) איגתת החוב והעברתן פטורות ממס בולים.

ת ו נ ק ת ג ו ו צ י ע ב ג ו נ ן ה י נ ל ע כ ת ב ו נ ק  15. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין ת

 לביצועו.

ר ג פ י ה ר ב  ד

 בנק ישראל יורשה לנהל רישזם של רכישות והעברות
 אף בלי להוציא את איגרות החוב עצמן.

 מוצע שמכירת איגתת החוב תהיה פטורה פעיף 14
 מהיטל לפי פרק א׳ לחוק למימון מבצע
 שלים הגליל, התשמ״בי-ג198, וכן שאיגרות החוב

 והעברתן יהיו פטורות. ממ0 בולים.

 מוצע לאפשר לשר האוצר, באישור ועדת
 פעיף 9 הכספים של הכנסת, להגדיל את סכום

 הפדלוחז,

 ©עיפיפ בנק ישראל ינהל את ענייני המילווה;.
 10 עד 13 רישומים שייעשו בפנקס בעלי האיגרות
 הרשומות על שם יהיו ראיה לכאורה לאמיר בהם.

ח התשמ׳׳כ, עמי 180. י  ב ס

פ התשמ״ד, 9.1.1984 139 ב ש ק 1660, ה׳ ב  הצעות חו



 כמפרעמת בזה הצעת •חד? פצעפ ועדת החוקה, חדק ומעהיז של הכנםוז:

 חוק איסור לשון הדע (תיקון מסי 3), התשמ״ד-984ו

 1. במקום סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע, התשכ״ה—1965 1 (להלן — החוק העיקרי)

5̂¡"¿¿״, 11. (א) פורסמה לשון הרע באמצעי התקשורת, ישאו באחריות  
ת פלילית ואזרחית, בשל לשון הרע, האדם שהביא את דבר לשן הרע ר ו ש ק ת  ה

 לאמצעי התקשורת, ׳וגרם בכך לפרסומו, עורך אמצעי התקשורת ומי
 שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית ישא גם האחראי לאמצעי

 התקשורת.
 (ב) באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זו הגנה טובה לעורר
 שנקט אמצעים סבירים כדי למנוע פרסום אותה לשון הרע ושלא ידע

 על פרסומה.
 (ג) בחוק זה —

 ״אמצעי תקשורתי׳ — עתון כמשמעותו בפקודה העתונות 2 והשידורים
 כהגדרתם בחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965 3 ;

 ״עורך אמצעי תקשורת׳/ בעתון — לרבות עורך בפועל, ובשידור —
 לרבות עורך התכנית שבה נעשה הפרסום;

 • ״אחראי לאמצעי תקשורת׳/ בעתון — מוציאו לאור, ובשידור —
 רשות השידוד.״

 2. בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום פסקה׳(11) יבוא:
 ״(11) הפרסום לא יהא אלא במסירת ידיעה; לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו

 כדי שיבחן שאלת. פרסומה באותו אמצעי תקשורת.״

 3. בסעיף 17 לחוק העיקרי —
 (1) בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המלים ״מקבלת הדרישה״ יבוא:
 ״פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת תום לב לעורכו,
 למי שהחליט בפועל על הפרסום או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת
 אם בדרש על ידי הנפגע, או אחד הנפגעים, לפרסם תיקון או הכחשה מצד
 הנפגע ולא פרסם את התיקון או ההכחשה במקום, במידה ובדרך שבה פורסמה

 אותה לשון הרע, ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה; ״
 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״׳הופיע העתוך יבוא ״היה הפרסום בעתון המופיע׳־.

 הה לפת
 סעיף 11

ף 15 ן סעי  תיקו

pyo» 17 ;  תיקו

ר כ פ י ה ר כ  ו

 להבהיר כי פרסום הכחשה מטעם עתון ואמצעי תקשורת
 אהד, לבקשת הנפגע, צריכה להיעשות באותה הבלטה

 שבה פורסמה לשון הרע על הנפגע.

 הצעת החוק באה להרחיב את תחולת ההוראות
 בדבר פרסום הכהשד. או תיקון גם על הרדיו ז׳הטלויזיה,
 שלגביהם לא היו עד כה הוראות בענין זה והיא באה
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