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ת 2זה הצעות הזיל! מטע2 המומשלת:  מהפממו

 חוק מיאוה המדמה (תיקון מס׳ 4), התשמ״ה-985ו

 1. בסעיף 1 לחוק מילויה המדינה, זזתשלי׳ט—1979 כ (להלן — החוק העיקרי), במקום
 ״150,000 מ־־לירן שקלים״ יבוא ״4,000,000 מיליון שקלים״.

 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי —

דים״;  (1) בפסקה (5), אחרי ״סוגי התאגידים״ יבוא ״או היחי

 (2) אחרי •פסקה (6) יבוא:

 ״(7) הנחה או פטור ממס על הכנסה מריבית לגבי איגרות חוב שסחירותו
 מוגבלת.״

א: בו  3. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי י

 ״דין איגרות חוב 4א. מי שעל שמו רשומות איגרות חוב שסחירותו מוגבלת, דשאי להודיע

; תו ת למינהלה למי ישולמו הסכומים שיש לשלם על פי תנאיהן לאחר מו י ע ״ ז  5£ך^
 קבע אדם כאמור, יחולו על הסכומים האמורים הוראות סעיף 147 לחוק

״  הירושה, התשכ״ה—965! 2

ן העיף 1  תיקו

ן סעיף קו  תי

ר כ ס י ה ר פ  ד

 לפסקה (2): סעיף 4(2) לחוק העיקרי קובע כי
 שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי
 לפטור ממס את הריבית המשתלמת על איגרות החוב,
 חוץ מן המס שיש לנכות לפי׳ סעיף 161 לפקודת מם
 הכנסה. סעיף 4(6) מסמיך את השר לקבוע, באישור

 הועדה הגבלות לעניו סחירותן של איגרות ההוב.

 מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכס
 פים, לתת פטור או הנחה ממס על הריבית המשתלמת

 לגבי איגרת חוב שסהירותה מוגבלת.

״ 3 מוצע לקבוע שמי שעל שמו רשומות איג ״  פ

 רות חוב שסחירותו מוגבלת יהיה דשאי
 לקבוע את הנהנה אשר לו ישולמו הסכומים המגיעים,
 לאחר מותו. במקרה כוח יחולו הוראות סעיף 147 לחוק
 הירושה, התשכ״ה—1965, האומר כי סכומים שיש
 לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח וכדומה
 אינם בכלל העזבון, זולת אם היהנה שהם מגיעים

 לעזבון.

 מעייף 1 סעיף 1 לחוק העיקרי קובע:

 ״הרשאה ללוות
 1. הממשלה מורשית בזה ללוות, בשם המדינה, מילווה
 בסכום כולל שלא יעלה על 150,000 מיליון שקלים,
 ולהוציא למטר־ זו איגרות חוב; כספי המילווה ישמשו

 למטרות פיתות ולפרעון חובות המדינה.״

 מוצע להגדיל את סכום המילווה שהממשלה תהיה
 רשאית ללוות ל*4,000,000 מיליון שקלים.

י 2 לפסקה (1): סעיף 4(5) לחוק העיקרי קובע ע 0 

 כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הגבלות לענין סוגי
 תאגידים שיהיו רשאים לרכוש את איגרות החוב. •

 מוצע להוסיף להוראה זו גם סוגי יחידים, כך
 שניתן יהיה להוציא איגרות חוב ליחידים לפי סיווג

 שייקבע בתקנות.

, עיצ׳ 112; התשכ״א, דבי £6; התשנז״ג, עני׳ &1; וזתשמ״ד, עמ׳ 127. ט ״ ל ״ ת  1 ס״ח ה
׳ 63. מ  2 ס״ה זקתשכ׳׳ה, ז

ז התשמ״ה, 24.6.1985 ת חוק 1740, ה׳ בתמו  240 הצעו



 4. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום ״200,000 מיליון שקלים״ יבוא ״5,000,000 מיליון ת־קון סעיף ד
 שקלים.״

ן סעיף ת  5. בסעיף 11 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ואולם רשאי השר, באישור הועדה, לקבוע תיקו
 לגבי סדרה של איגרות תדב שסחירותן מוגבלת כי לא יוצאו איגרות הוב אף לפי בקשה״.

ד פ ס י ה ר ב  ד

 ״רכישה ללא הוצאת איגרות חוב
 11. המיבהלה רשאית, על אף האמור בחוק זה, לנהל
 רישום של איגרות חוב שירכשו או שהועברו, בלי
 להוציא את איגרות החוב: רוכש או נעבר שביקש

 זאת — יוצאו לו איגרות החוב.״
 מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע, באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, לגבי סדרה או סדרות של
 איגרות חוב שסחירותן הוגבלה, כי לרוכש לא תהיה
 זכות לבקש שיוציאו לו איגרות חוב. הדבר יקל על

 האפשרות לפקח על הגבלת הסחירות•

 העיף 4 סעיף 7 לחוק העיקרי קובע:
 ׳דזגדלת פבוכ המי׳לוו-ה

 ד. שר האוצר רשאי, באישור הועדה, להגדיל בצו את
 סכום המילוורי הנקוב בסעיף 1, עד לסכום כולל של

 200,000 מיליון שקלים.״

 מוצע להגדיל את הסכום האמור ל־5,000,000 מיליון
 שקלים.

ף 5 סעיף 11 לחוק העיקרי קובע:  פעי

 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס, 6),
 התשמ״ה-985ן

ן סעיף 9 קו י הרכישה לצרכי ציבור, התשכ״ד—1964 1 (להלן — תי נ  1. בסעיף 9 לחוק לתיקון די
״ג בניסן התשמ״ח  החוק העיקרי), במקום ״ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985)״ יבוא ״י

 (31 במרס 1988)״.

י ב ע ראת ״  2. בעל זכויות ששולמו לו פיצויים כאמור בסעיף 8 להוק העיקרי אחרי ט׳ בניסן הו
 התשמ״ה (31 במרס 1985) ולפני יום פרסומו של חוק זה, ישולם לו סכום נוסף, כאילו
 תחילתו של סעיף 1 היתד, ביום האמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 8

 האמור מיום ששולמו לו הפיצויים עד ליום התשלום בפועל של הסכום הנוסף.

ר כ פ י ד י ר כ  ד

 לגבי אותם מקרים שבהם עשר השנים
 שעיר 2

 האמורות בסעיף 9 לחוק העיקרי תמו בק
 היום האמור לבין יום פרסום החוק המוצע ברשומות.
 ומחמת כך לא שולמו הפרשי הצמדה בעד התקופה
 שמהתאריך הנזכר ועד ליום שבו נסתיים המשא ומתן
 בין הצדדים, מוצע לקבוע בחוק שהרשות הרוכשת
 תשלם את ההפרש המגיע ממנה לבעל הזכויות בעד

 תקופה זו. כשהוא צמוד למדד

 ג לפי העיף 9 לחוק העיקרי כפי שתוקן

 י בתיקון הקודם, מם׳ 5, יש לשלם ריבית
 והפרשי הצמדה למי שהופקעה ממנו קרקע, כפי שנקבע
 בסעיף 8 לחוק, עד יום ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס
 1385), או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה — לפי

 המאוחר.
 כדי לאפשר לצדדים לגמור מספר תיקים ישנים
 הנוגעים לפיצויי הפקעה, שעברו כבר למעלה מעשר
 שנים מיום שהחל הטיפול בהם, מוצע להאריך • את

 המועד האמור בשלוש שבים.

 1 ס״ח היתשכ״ד, עמ׳ 122; התשמ״ד, עמ׳ 90.

ז התשמ׳׳ד., 24.6.1985 241  הצעות• חוק 1740, ת׳ בתמו



 חוק להארכת תקפן של תקמת שעת הימם (תשלומי חובה},
 התשמ״ה-1985

 1. תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חוב־), התשי־״ח—1958 / מוארך בזה עד
 יום כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986).

קף  ־:ארכת תו

ר כ ס י ה ר ב  ד

 (2) הגבה על תוצרת הארץ מפני תחרות של מוצרי
 יבוא;

 (3) קיום מהיר אחיד או יציב לטובין;

 (4) ספיגתו או מניעתו של ריווח עודף, בין אם נקבע
 לטובין מהיר מרבי או קבוע לפי כל דין ובין אם
 לאו, אם הריווח אינו נובע מעמלו או מיעילותו

 של מחזיק הטובין;

 (5,! עידוד היצוא.

 תקפן של תקנות־שעח־חירום (תשלומי חובה),
 התשי״ח—1958, עומד לפוג ביום י״א בתמוז התשמ״ה
 (30 ביוני 1985). מאחר שהצורך בהן עומד בעיבו,
 והצעת חוק ההיטלים המיוחדים המיועדת להחליף גם
 את התקנות נמצאת עדיין בתהליכי הכנה, מוצע להאריך

 את תקפן בשנה נוספת.
 ואלה המטרות שלשמן רשאי שר התעשיה והמסחר

 להטיל היטלים• לפי התקנות :
 !1) הסדרת הביקוש או התצרוכת של טובין, לרבות

 מניעתם של עודפים או הוזלתם של טובין;

 1 ם״ח התשכ״ד, עמי 175; התשניו״ד, עני׳ 34 וענ•.׳ 167.

 חוק נכסי נפקדים (פיצויים) (תיקון מס׳ 3), התשמ״ה-1985

, במקום ״שתים עשרד.  1. בסעיף 4 לחוק נכסי נפקדים (פיצויים), התשל״ג—1973 ג
 שנים״ יבוא ״חמש עשרה שנים״.

ן סעיף 4  תיקו

ו נ נ י ד ו נ  ד

 זה, לא יאוחר מתום שתים עשרה שבים מיום תחילת
 החוק. לפיכך, תוקפו של החוק יפוג ב־30 ביוני 1985.

 במשך שנות קיומו של החוק הוגשו תביעות
 מעטות, ולאחרונה אין מוגשות כלל תביעות.

 מוצע להאריך את תוקפו של החוק בשלוש שנים
 ;.׳ספות.

 חוק בכסי נפקדים (פיצויים), התשל״ג—1973, בא
 לשפות את תושבי ישראל.. ובמיוחד את תושבי׳ מזרח
 ירושלים. בשל מקרקעין שהיו בבעלותם אז בהחזקתם

 וחוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים.

 החוק נכנס לתוקף ביום א׳ בתמוז התשל״ג (1
 ביולי 1973) ולפי סעיף 4 לחוק, הזכאי לתבוע פיצויים
 בעד נכס רשאי להגיש תביעה לממונה שנתמנה לענין

 1 ס״ח דותשל״ג, עמ׳ 164; התש?"׳ו, עמי 226; התשמ״ב, עמי 200.

ז התשמ״ה, 24.6.1985 ת חוק 1740, ה׳ בתמו  242 הצעו
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