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 מתפרפמות כזה הצעות חוק מגזעמ הטמעילה:

 מבוא

 במרוצת השנים הוכה כי גיוס ציוד הוא אהד האמצעים החשובים להבטחת העמדתו
 של ציוד חיוני לרשות הצבא בשעת חירום ולעתים אף בשעת רגיעה.

ן רישום ציוד י ת בענ ו  גיום ציוד כאמור הוסדר עד היום בתקנות שעת חירום. התקנ
 וגיוסו הותקנו לראשונה בשנת התשי״א ולאחר מכן הותקנו שנית בשנת התשי״ז (לפני
 מלחמת. קדש). מאז הוארך תקפן בחוק משנה עד שלוש שנים, •ולאחרונה עד סוף דצמבר

 1936 (סי׳ח התשמי׳ו, ענד 222).

 מזה מספר שנים שחברי כנסת מעלים את הדרישה כי נושא רישום ציודי וגיוסו,
 שיוסיף להוות גם להבא חלק אינטגרלי של ההיערכות הבטחונית, יוסדר מכוח חוק של
 הכנסת ולא מכוח תקנות שעת חירום. שר הבטהון התחייב כי תקנות שעת החירום יגולמו

 בהוק שיובא בהקדם לפני הכנסת.

 •הצעת חוק זו היא, א יפו א, קיום ההתחייבות, האמורה.

תי את האמור בתקנות שעת .החירום כפי  •הצעת החוק לא באה לשנות באורח מהו
, על תיקוניהן, במשך השנים, למעט בנושאים מםויימים שבפרק גי.  שנתגבשו

 על־פי החוק המוצע יוסמכו מפקדים מוסמכים לקרוא לכל בעל ציוד שנקבע
 להתייצב לרישום הציוד, לחייבו למסור פרטים בקשר לציוד, לחייבו להתקין בציוד
ת מערך הגיוס והשימוש בציוד  .אבזרים מסויימים וכיו״ב סמכויות הנדרשות לצורך הכנ

 האמור בשעת חירום.

יב זאת, להכריז בצו נה מחי  שר הבטחון הוסמך, אם הוא משוכנע שבטחון המדי
 על גיוס הציוד. הצבא רשאי לקבל חזקה בציוד ולהפעילו לצרכיו.

 כמקובל בחקיקה ראשית לא הוכנסו בהצעת החוק אותם נושאים שענינם פרטי
ה את אופן רישום הציוד ואופן  נוהל. לשם כך הוסמך שר הבטחון להסדיר בחקיקת משנ

 ביצוע הצבת ציוד מגויס ביחידות (סעיפים 3 ו־4 בהצעה).

וד המגדים, ואם נה לשלם דמי שימלש בשל הצי  החוק המוצע מחייב את המדי
 בתקופת הגיוס נגרם לציוד נזק — לשלם פיצויים בשל הנזק.

 החוק אף קובע הסדרים לשם העמדת. ציוד, אשר אינו דרוש לצרכי הצבא, לרשותה
 של רשות אזרחית כדי לשרת את צרכי האוכלוסיה האזרחית בשעת חירום.

וד מגוייס ופיצויים בעד  פרק ג׳ לחוק המוצע מסדיר תשלום דמי שימוש בעד צי
 נזק שנגרם לציוד כאמור, על פי עקרון שנקבע עוד בתיקון לתקנות שעת חירום (רישום

 ציוד וגיוסו), התשמ״ו—1986 (ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 102).

 בתיקון האמור הזסדר לראשונה תשלום ריבית והפרשי הצמדה על סכומי פיצויים
 ודמי שימוש שבפיגור, שבוצעו לפי פקודת הפיצויים (הגגה), 1940.

 פרק ג׳ האמור מנתק את הזכות. לפיצויים מהפקודה המנדטורית, שלמעשה לא ניתן
 היה לפעול לפיה מהמת הוראותיה המסורבלות והמיושנות. התיקון המוצע תואם עקרונית
ן פיצויים בעד נזק בולל ריבית והפרשי הצמדה  הסדרים שנקבעו בחיקוקים אחרים לעני
 על איחור בתשלומם, במגמה לתת תשואה הוגנת על הון בהתחשב במכלול הנסיבות

 הקשורות בגיוס הציוד ובשימוש בו.
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 חוק רישום ציוד וגיוסו, התשמ״ז-986ו [2]

: פרשנות ותחולה ׳  פרק א

 ״אזור״ — כל שטח המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל;

י שפועל בקשר ו פרק ג׳ — לרבות מי שמחזיק בציוד וכן מ י  ״בעל ציוד״ — למעט לענ
לגבי ציוד שלהחזקתו או  לאותו ציוד כבא כוחו של הבעל או המחזיק בציוד, ו

 להפעלתו דרוש רשיון לפי כל דיו — האדם שעל שמו ניתן הרשיון לאחרונה;
 ״בעלי חיים״ — בהמות משא, בהמות רכיבה ובעלי חיים אחרים;

 ״הפרשי הצמדה וכיביתי׳ — כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית־ והצמדה, התשכ״א—961! _!.

 ״המנהל״ — מי ששר הבטחון הסמיכו לענין פרק ג׳ לרבות מי שהמנהל אצל לו
; ו ותי י  מסמכו

, של כלי תחבורה, ציוד הנדסי, מכונות, מיתקנים וכן חלקי חילוף, ׳  ״חלקי עזר״ — דלקים
 ציוד עזר, ציוד מחובר ואבזרים של נכסים כאמור,־

נעים ובין שאינם  ״כלי תחבורה״ — כלי טיס, כלי שיט, רכבות וכלי רכב אחרים, בין ממו
ר;  ממונעים, כולל נגררים וכן חלקי עז

 ״מיתקנים״ — נכסים מהמפורטים להלן, ששר •הבטחון הכריז עליהם בצו כי הם דרושים
ה: נ י  להגנת המד

י חשמל, קשר, רפואה, מטאורולוגיה ודומיהם;  (1) מיתקנ

 (2) בתי מלאכה, מוסכים, מעבדות, מחסנים, ומקומות אחרים בהם מייצרים
; ו  מיתקנים, מטפלים, או מחזיקים בציוד, עם הציוד שבהם או בלעדי

 ״מכונות״ — נכסים מהמפורטים להלן, ששר הבטחון הכריז עליהם בצו כי הס דרושים
ה: נ י  להגנת המד

 מוצרים ונזצרכים המשמשים או עשויים לשמש את הצבא, לרבות מכונות, מנועים,
 משאבות, מכשירים וכלים, ולרבות מכובות מנועים, מכשירים וכלים לייצור ותיקון

ר;  מוצרים ומצרכים כאמור והכל לרבות חלקי עז

; ה  ״מפקד מוסמך״ — פוקד וכן אדם שפוקד הסמיכו להיות מפקד מוסמך לעבין חוק ז

; ה ה פוקד לפי חוק ז  ״פוקד״ — אדם שנתמנ

 ״ציוד״ — כלי תחבורה, ציוד הנדסי, בעלי חיים, מכונות ומיתקנים;

 ״ציוד הנדסי״ — טרקטורים, מכובות תפירה, חציבה, בניה, הרמה או העמסה וכן ציוד
ר; , וכן חלקי עז  הנדסי אחר כמשמעותו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי״ז—1957 2

 ״ציוד עודף״ — ציוד שנתקיימו לגביו הוראות סעיף 28.

 2. הוראות ח־ק זה והתקנות שלפיו לרבות כל צו, פקודה והוראה אחרת לפיהם, יחולו תחילי, יגכי
ם ציוד באזור ו ש ד • ר י ג א ׳ ת י ל א ר ש ח ל ר ז ׳ א ל א ר ש  גם על ציוד הנמצא באזור אם בעלו הוא תושב י

 בישראל או תאגיד שהשליטה בו היא בידי תושב ישראל, בידי אורח ישראלי או בידי
ד איבו רשום בישראל. • י  המדינה, אף אם התאג

 1 סייח זזתשכ״א, עמ׳ 192.
 2 ס״ת התשי״ז, עמ׳ 145.
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: רישום עיור, הערכתו וקריאה לשירות  פרק ב׳

 3. (א) מפקד מוסמך רשאי, בצו, לקרוא לכל בעל ציוד להתייצב לרישום ציוד
 במקום, בזמן ובאופן שנקבעו בצו.

 (ב) בעל ציוד חייב למסור, מעת לעת, לפי דרישת מפקד מוסמך פרטים על הציוד,
 על בעלי הציוד ועל כל אדם המחזיק בציוד או משתמש בו, וכן על אדם המוסמך ליתן

 פרטים על הציוד ואת הציוד עצמו בשמו, כמפורט בסעיף 12.

 (ג) שר הבטחון יקבע בתקנות את אופן רישום הציוד ובין השאר רשאי השר
ת: ו  לקבוע בתקנ

; ה  (1) את הפרטים שיש למסרם לפי סעיף ז

 (2) אופן מסירת הפרטים, והאחראים למסירתם, לרבות הטלת חובה להת־
; י נ  ייצב במקום פלוני בזמן פלו

 (3) עדכון הסרטים באופן שוטף, על פי דרישת מפקד מוסמך;

ת; ו  (4) עדכון הפרטים בכל מקרה שחל שינוי באחד.הפרטים שנקבעו בתקנ

 (5) אופן בירור נכונות בעל ציוד להתנדב לפי סעיף 14 ;
ד; ו  (6) חובת דיווח על מקום הימצאו של בעל ציוד ועל מקום הימצא הצי

 (7) חובת הצגת המסמכים בנוגע לפרטים;

 (8) תחולת החובה לגבי ציוד באזור וציוד שהועבר לאזור.

 חיבת רישום ציוד
 ומסירת פרט-פ

 4. שר הבטחון יקבע בתקנות את אופן ביצוע הצבת הציוד ליחידות .הצבא השונות.

 5. (א) ציוד שבעלו נדרש לרשמו לפי סעיף 3(א) לא יוצא אל מחוץ לישראל ולאזור
ה בתנאים לפי שיקול דעת תנ  אלא לפי רשיון מאת פוקד-, רשיון כאמור יכול שיהא מו

 הפוקד.

נת ישראל לאזור  (ב) הוראת סעיף זה לא תחול על העברת ציוד משטח מדי
 ומהאזור לשטח מדיבת ישראל.

 הצבת ציוד

 איסור הוצאת
 ציוד אל מחוץ

 לישראל

ל ציוד להמציאו לשם בדיקה והערכה ע נ  6. (א) מפקד מוסמך רשאי, בצו, לדרוש מ
 במקום, בזמן ובאופן שנקבעו בצו, או להרשות את בדיקתו והערכתו במקום הימצאו.

 (ב) בעל ציוד שנדרש להמציאו, או להרשות את בדיקתו והערכתו כאמור, חייב
 לעשות כן ולהשאירו במקום שנקבע לכד עד תום הבדיקה וההערכה, אך לא יותר מאשר

נה שעות.  לארבעים ושמו

; תעודה  (ג) הבדיקה וההערכה ייעשו בידי אדם שפוקד הסמיכו לכך בכתב
 חתומה ביד אדם שהוסמך כאמור תשמש ראיה לכאורה למצב הציוד בשעת הבדיקה.

 (ד) בעל הציוד או בא כוחו רשאי להיות נוכח בשעת הבדיקה וההערכה.

 (ה) פוקד רשאי לקבוע בצו פרטים בדבר —
 (1) סדרי הבדיקה וההערכה;

 (2) התקופות המזעריות והמרביות בין בדיקה לבדיקה;
; ץ נ מ  (3) התנאים שבהם מותרת בדיקה שלא מן ה

 בדיקת ציוד
 המרב תו
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 (4) חובות המוטלות על בעל ציוד כדי לאפשר או להקל את בדיקתו או
ד; ו  הערכתו של הצי

 (5) דרכי סימון הציוד ודרך ההוכחה בדבר מילוי חובת הרישום והבדיקה.

ת קייאה לשיו ו ש ר 1 ך , ן י צ ת ה ד א ו י ל צ ע ל ב ת ע ו ר צ  7. (א) מפקד מוסמך רשאי, בפקודה, ל
דה; ניתנה פקודה כאמור, הייב בעל הציוד  הצבא במקום, בזמן ובאופן שנקבעו בפקו
 להעמידו לרשות הצבא בהתאם לפקודה, יחד עם כל חלקי העזר של אותו ציוד וכן עם

 כל ציוד, לרבות זילק, כפי ששר הבטחון יקבע בתקנות.

 (ב) מפקד מוסמך רשאי, בפקודה, לחייב בעל ציוד לפנות, בזמן שנקבע בפקודה,
 לתחנת משטרה. או לכל מקום אחר שפורש בפקודה, כדי לקבל פרטים על המקום שבו

דו לרשות הצבא.  על בעל הציוד להעמי

 (ג) היה בעל ציוד סבור שנבצר ממנו, מסיבה שאינה תלויה בו, להעמיד את
י  הציוד לרשות הצבא, כפי שנדרש בפקודה, יתייצב אישית לפני נותן הפקודה, או לפנ
 מי שנותן הפקוד:־! הסמיכו לכך, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהזמן שבו חייב הייה
ת הנסיבות המונעות אותו מהעמיד את  להעמיד את הציוד לרשות הצבא, ויודיע לו א
 הציוד לרשות הצבא וכל פרטים נוספים על מצב הציוד ומקומו, הכל כפי שידרוש נותן
 הפקודה או מי שהוא הסמיכו כאמור, ויציג לעיונו את כל המסמכים הנמצאים ברשותו
; נבצר מבעל הציוד להתייצב אישית, רשאי הוא לשלוח לצורך זה את ן י נ  והנוגעים לע
 בא כוחו, ובלבד שיביא לידיעתו את כל הנסיבות והפרטים ויצייד אותו בכל המסמכים
 האמורים וכן במסמכים המצביעים על הנסיבות שבשלהן נבצר מבעל הציוד להתייצב

 אישית.

יתנה פקודה לפי סעיף קטן (א), לא יבצע בעל הציוד. ולא ירשה לאחר  (ד) נ
 לבצע בציוד תיקונים כלשהם, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מאת נותן הפקודה או

 מי שנותן הפקודה הסמיכו לכך.

יתנה פקודה לפי סעיף קטן (א), לא יעביד בעל הציוד את החזקה בציוד  (ה) נ
ד לאחר  אלא אם כן מסר לידי נותן הפקודה או מי שנותן הפקודה הסמיכו לכך, מי
ת הציוד לרשות הצבא, הודעה ד א ה חייב להעמי  העברת החזקה ולא יאוחר מהזמן שבו הי
ה למחזיקו של הציוד, ויוודא ו של מי שהי  בכתב על העברת החזקה, תוך ציון שמו ומענ

 כי ההודעה כאמור הגיעה לידי נותן הפקודה או מי שהוא •הסמיכו לכך.

ו ניתנה פקודה לפי סעיף קטן (א),  (ו) חל שינוי בזהות מחזיק הציוד שעלי
 והפקודה נמסרה למי שהיה מחזיקו לפני השינוי, חייב הוא למסור את הפקודה למי שהיה
וד להעמידו לרשות הצבא  למחזיקו לאחר השינוי, ומשעשה כן חייב מי שהיה למחזיק הצי

ה שמו נקוב בה.  לפי הפקודה, במקום ובזמן שנקבעו בה, כאילו הי

ן המדינה מחייב זאת, להכריז גיוס בשעת  8. (א) שר הבטחון רשאי, אם הוא משוכנע שבטחו
ס י י י " .  בצו על גיוס הציוד, כולו או מקצתו

 (ב) צו שניתן לפי סעיף קטן (א), יביאו שר הבטחון, בהקדם האפשרי לאחר
 הינתנו, לידיעת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת; הועדה רשאית לאשר את הצו בשינויים
 או בלי שינויים, או לא לאשרו או להביאו לפני הכנסת; תקפו של הצו יפקע ארבעה עשר
 ימים מיום הינת1:ו, זולת אם אושר, וכפי שאושר, בידי הועדה או הכנסת לפני תום

 המועד האמור.
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 9. (א) הועמד כלי תחבורה או ציוד הנדסי לפי הוק זה לרשות הצבא, רשאי הצבא
 להתקין בו אבזרים, אם האבזרים אינם פוגעים בשימוש הסביר באותו ציוד ואינם גורעים
; מפקד מוסמך רשאי להורות שלא יסירו את האבזרים, גם לאחר  מיעילותו ומצורתו
 תום תקופת השירות, ללא היתר מאת מפקד מוסמך, ובלבד שהאבזרים האמורים אינם
 פוגעים בבטיחות •הציוד, ואם הוא כלי תחבורה — גם בבטיחות שאר המשתמשים בדרך;
דת  ניתנה הוראה כאמור, יהיה בעל הציוד חייב לנהוג באבזרים האמורים באותה מי
 זהירות שאדם נוהג ברכושו ולהחזירם לצבא בעת שיידרש לכך או כשהציוד עצמו יצא

 מכלל שימוש.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הורה מפקד מוסמך שלא להסיר אבזרים
 שיש בהם משום שינוי במבנה הרכב, יחולו הוראות פקודת התעבורה צ והתקנות שלפיה.

 (ג) בסעיף זה, ״התקנת אבזרים״ — לרבות הוספת חלקים, תיאומם ושינויים.

 10. ניתן צו על ציוד לפי סעיפים 6, 8 או 13(ה), או ניתנה פקודה לפי סעיף 7
ת הפקודה, רשאי מפקד מוסמך או מי שהוא הסמיכו  ובעל הציוד לא קיים את הצו או א

 לכך, לתפוס את הציוד למטרה שלשמה ניתן הצו או ניתנה הפקודה.

 11. (א) הוצב כלי תחבורה או ציוד הנדסי ליחידה לפי חוק זה, ובעלו נקרא לשירות
 לפי סעיף 34 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו—1986 4 (להלן — חוק שירות
 בטחון), לא יתייצב בעל הציוד לשירות בטחון כאמור עם כלי תחבורה, אלא אם כן

 הוא משרת כנהג הצמוד לאותו כלי תחבורה.

 (ב) בעל ציוד כאמור שאינו משרת כנהג צמוד לאותו כלי תחבורה יחנה אותו,
 לפני •התייצבותו, במקום שנקבע לכך בפרטים שמסר לאחרונה מכוח החוק או התקנות

 שהותקנו לפיו.

 12. ביתנה פקודת או ניתן צו להעמדת ציוד לרשות הצבא לפי חוק זה, שעה שצו לפי
 סעיף 8 עמד בתקפו, ובשעה שיש לקיים את הפקודה בעדר בעל הציוד, מחמת שירות

 לפי חוק שירות בטחון או מכל סיבה אחרת, יחולו כללים אלה:

 (1) בעל הציוד ימסור את כל הפרטים הבדרשיס לפי פסקה (2) לבן משפחה
 בוגר הגר עמו, ובהעדרו — לאדם שמסר את שמו ומענו בעת רישום הציוד
 כאמור בסעיף 3, וכן ישאיר בידי בן משפחה או אדם כאמור את המפתחות

ד; ו  לצי

 (2) מי ששמו במסר כאמור בפסקה (1) חייב למסור למפקד מוסמך או
 למי שהוא הסמיכו לכך, לפי דרישתו, פרטים על הציוד, לרבות פרטים
 על מקום הימצאו אותה שעה, ככל שהם ידועים לו, וכל מסמך ודבר אחר
 הנמצא ברשותו והנוגע לענין, הכל כדי לאפשר קבלת חזקה בציוד והפעלתו.

 התקנת אבזרים

 תפיסת ציוד

 דתייצבות
 בעל ציוד

 דיו משרת
 כשירות חירום

 תקופת החזקת 13. (א) לא יוחזק ציוד שניתנה לגביו פקודה לפי סעיף 7 לתקופה כוללת העולה על

א שלושים וחמישה ימים בשנה. ב צ ז י ז ד י ״*יי ב 1 

 (ב) התקופה האמורה תהיה רצופה, אולם מפקד מוסמך רשאי להורות כי בשנה
 פלונית תחולק תקופה זו לשניים או ליותר.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש ד, ־21׳ 173.
 4 סייח וזתשמי׳ו, עמ׳ 107.
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 (ג) בחישוב תקופת השירות השנתי תובא בחשבון תקופת התייצבות לצורך
 בדיקה או הערכת הציוד.

 (ד) פוקד ־־שאי לקבוע בצו את אופן חישוב השבה לצודד סעיף זה, ואת דיבה
 של תקופת שירות שהתחילה בשלהי שנה אהת ונסתיימה, תוך כדי שירות רצוף, בשנה

 שלאחריה.

 (ה) נתן שר הבטחון צו לפי סעיף 8, רשאי מפקד מוסמך לקרוא לשירות
 וההגבלה שבסעיף קטן (א), בדבר משך תקופת החזקת הציוד, לא תחול.

 14. (א) מי שבבעלותו ציוד רשאי להתנדב להעמיד את הציוד, בהסכמת מפקד מוסמך, התנדבות
 לרשות הצבא ולשימושו.

 {ב) משהחבדב מי שבבעלותו ציוד כאמור להעמיד את הציוד לרשות הצבא
 ולשימושו, וניתנה הסכמת מפקד מוסמך לכך, וכל עוד ההתנדבות וההסכמה כאמור לא
 בוטלה, יראו את הציוד, לכל דבר וענין, כציוד שחל עליו חוק זה, ואם הועמד הציוד

 בפועל לרשות הצבא יראו אותו כציוד שנקרא לשירות מכוח סעיף ד.

ת החזרת ציוד ו ש ר  15. (א) מפקד מוסמך רשאי לדרוש, בפקודה, כי בעלו של ציוד שהועמד ל
 הצבא לפי חוק זה, יקבל את הציוד לרשותו בזמן, במקום ובדרך שנקבעו בפקודה, ובעל

 הציוד חייב לקבל את הציוד לרשותו בהתאם לכך.

 (ב) בעל הציוד זכאי לפיצויים בעד ההוצאות שהוציא עקב קבלת הציוד לרשותו,
 במידה שהוצאות ׳אלה עולות על ההוצאות שהיה מוציא אילו קיבל את •הציוד לרשותו
 במצב ובמקום שבו העמידו לרשות הצבא; אין הוראה זו באה לגרוע מהאמור בפרק ג׳.

 16. זכויות שהי* קיימות אגב ההחזקה בציוד ערב העמדתו לרשות ׳הצבא או תפיסתו שמירת זכויות
ן אגב החזקת צ׳ י ך י ס ב פ ת ך נ א א ב צ ? ת ן ך ש ר ך ל מ ע ך ; ד ן ו י צ ז ן ך ש ב ל ה ב ת ז מ ח א ,^קעך מ ׳ ל ה ק ז ו י ח פ  ל

 כאמור; אולם אין בהוראה זו כדי להגביל את סמכויות הצבא. להשתמש בציוד כל עוד
 הוא ברשותו.

 פרק גי: דמי שימוש ופיצויים

 17. (א) המדינה תשלם דמי שימוש בשל הציוד שנקרא לשירות או שגויס (בפרק חובת תשלום
ם יפיצמייט^ ־ ג ק ־ ז ד ב י י צ ם י ר ג ס נ י י ג ו ה  זה — ציוד שגויס) ואם בתקופת הבריאה לשירוה א

 פיצויים בשל הבזק, והכל לפי הוראות חוק זה.

 (ב) על א־־ האמור בסעיף קטן (א), לא ישולמו דמי שימוש בשל גיוס רכב פרטי,
 כמשמעותו בפקודת התעבורה לצרכי כוננות, לפרק זמן שעד ארבעים ושמונה שעות.

ק קביעת שי».ר ו ח ) ל ב ) 1 ף 2 י ע י ס פ ן ל ת י נ ו ש צ ו ב ע ב ק , ס י ד ג ד ש ך י ל צ ש  18. (א) דמי השימוש ב
 , , , דמי שימוש

 הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 5 (להלן — הוק הפיקוח) כאילו היו שכר
 בעד שירות בר־פיקוח.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מי שמוסמך לתת צו כללי לפי סעיף 12
 לחוק הפיקוח, שלא לתיתו לגבי נכסים שהם כלי שיט או כלי טיס, וכל עוד אין צו כללי

 5 ס׳׳ח התשי״ח, יעמ׳ 24; התשמ׳׳ו, עמ׳ 241.
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 כאמור הל על נכסים אלה, ייקבעו דמי השימוש לגביהם בהתאם לעיקרים המפורטים
 בסעיף קטן (ג).

 (ג) בקביעת שיעור דמי השימוש יובאו בחשבון, בין השאר, עלות הציוד, הזכות
 של בעל הציוד לתשואה הוגנת על ההון וכן מכלול הנסיבות הקשורות לגיוס הציוד

 ולשימוש בו.

 19. דמי השימוש ישולמו —

 (1) בעד ציוד שגויס לתקופה שאינה עולה על שלושים ימים — תוך
 ארבעים וחמישה ימים מיום שחרור הציוד:

 (2) בעד ציוד שגויס לתקופה העולה על שלושים ימים — לא יאוחר מאשר
 עד ארבעים וחמישה ימים מיום גיוס הציוד בעד התקופה שחלפה עד מועד
 התשלום, ומכאן ואילך בתשלומים שוטפים ולא יותר מאחת לחודש; תוך
 ארבעים וחמישה ימים מיום שחדור הציוד תשולם יתרת דמי השימוש

 המגיעה בשל גיוס הציוד;

 (3) (א) נגרם לציוד שגויס נזק ונקבע, לפי סעיף 20, כי יש לתקנו,
 ישולמו דמי השימוש בשל התקופה שעד למועד שחרור הציוד ובמוע

 דים כאמור בפסקה (2), .לפי הענין;
 (ב) נגרם לציוד שגויס נזק ששמאי, שהוסמך •לכך כדין, הגדירו
 כציוד באבדן גמור, ישולמו דמי השימוש עד למועד תשלום הפיצויים,
 כולם או חלקם, ויתרת דמי שימוש שטרם שולמה תשולם במועד

 שנקבע לתשלום בפרק זה;
 (ג) הוחלט שלא לתקן את הציוד, ישולמו דמי השימוש בעד פרק
 הזמן שנקבע בידי שמאי שהוסמך לכך כדין, כדרוש לתיקונו של ציוד

 מהסוג שניזוק.

 20. (א) נגרם נזק לציוד שגויס, רשאי מיי שהוסמך לכך בידי ראש המטה הכללי
 של צבא־הגנה לישראל לקבוע, כל עוד לא שוחרר הציוד, כי הציוד יתוקן על חשבון

 המדינה ובמקרה כזה לא תהיה המדינה חייבת בפיצוי בשל הנזק שתוקן כאמור.

 (ב) לא תוקן הנזק כאמור בסעיף קטן (א), תפצה המדינה את בעל הציוד בשל
 הנזק שנגרם •לציוד, לפי הוראות פרק זה.

 (ג) לא יינתן פיצוי אלא בשל נזק ישייר שנגרם לציוד.

 (ד) אבד הציוד שגויס או נגדם לו בזק, ושמאי שהוסמך לכך כדין קבע כי מדובר
 במקרה של ציוד באבדן גמור, תשלם המדינה פיצוי בהתאם למצבו של הציוד ערב. גיוסו,
 בהתחשב בערכו של ציוד דוגמתו במועד ביצוע התשלום ובשרידי הציוד שקמו לקנין
 המדינה; לעבין פרק זה, ״ציוד באבדן גמור״ — ציוד עלניזוק באופן שאין זה אפשרי

 או סביר, בנם־בות הענין, לתקנו או להחזירו לבעלו ללא תיקון.

 מועד תשלום
 דמי שימוש

 תיקיז נזק
 ופיצוי בשל נזק

 המועד לתשלום הפיצויים לפי פרק זה יהיה —
 (1) במקרה של תשלום פיצויים כמפורט בסעיף 20(ב) או (ד) — תוך
 שלושים ימים מהיום שקבע המנהל את שיעור הבות המדינה ובלבד שהערכת
 הבזק, בידי שמאי שהוסמך לכך כדין, תסתיים תוך שלושים ימים מיום

 הממד לתשלום 21.
 הפיצוי
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 קבלות כל המידע והמסמכים הדרושים לשם כך מאת בעל הציוד או תוך
 ששים ימים מיום קבלת המסמכים כאמור בידי המנהל אם אותה שעה עומד

 בתקפו צו שר הבטחון לפי סעיף 8 על גיוס• הציוד כולו או מקצתו;
 (2) על אף האמור בפסקה (1), סכום פיצויים שאינו שנוי במחלוקת ואשר
 אינו עולה על סכום שקבע שר הבטחון בצו, ישולם תוך שלושים ימים
 מיוכ שחרור הציוד, ואם אותה שעה עומד בתקפו צו שר הבטחון לפי

 סעיף 8 — תוך ששים ימים מיום שחרור הציוד.

 22. (א) על דמי שימוש או פיצויים שלא שולמו במועדם ייתווספו עד יום התשלום
 בפועל, ריבית והפרשי הצמדה מן המועדים כמפורט להלן:

 (1) דמי שימוש שמועד תשלומם נקבע בסעיף 19(1) או (2) — מן
 המועדים הקבועים כאמור, לפי הענין;

 (2) דמי שימוש שמועד תשלומם נקבע בסעיף 19(3) — מיום שחרור
 הציוד;

 (3) פיצוייים שמועד תשלומם נקבע בסעיף 21 — ממועד הערכת השמאי
 המוסמך את הנזק.

 (ב) הערכת השמאי תחושב תמיד בערך הנכון למועד מתן ההערכה,

 23. (א) תשלום לפי פרק זה יבוצע לידי הבעל הרשום של הציוד לפי הפרטים שמסר הזכאי לתשלום
 לפי סעיף 3 (לדלן — הבעל הרשום); רישום כאמור עדיף, לענין זה, על כל רישום

 אחר המנוהל לפי דין.

 (ב) בוצע התשלום לא תחול על המדינה כל חובה כלפי מי שאינו הבעל הרשום,
 לבצע כל תשלום נוסף או לתת כל פיצוי בקשר לגיוס אותו ציוד

 (!;) הזכאי לתשלום רשאי לתבוע מהבעל הרשום את השבתו בצירוף הפרשי
 הצמדה וריבית, מיום שבוצע התשלום בידי המדינה ועד להשבתו.

 (ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 16, חובת המדינה לבצע תשלום לא תושפע
 מהמת זכויות שהיו לאדם אחר שאינו הבעל הרשום, זולת אם הוטל עיקול על הכספים

 המגיעים לבעל הרשום כאמור, בשל השימוש בציוד או בשל בזק שנגדם לציוד.

 24. .(א) בעל ציוד התובע פיצויים לפי חוק זה ימסור למנהל, ללא שיהוי, את המידע ״ובת מסיית
ע י י  והמסמכים שבידוי הדרושים לבירור שיעור הבזק והסכום שיידרש לתיקונו. מ

 (ב) השהה בעל הציוד את מסירת המידע והמסמכים כאמור, לתקופה העולה על
 שלושים ימים מי־ם שהיו בידיו המסמכים הדרושים כאמור, ישולמו הפרשי הצמדה וריבית

 מיום מסירתם בלבד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו בכל אחת מאלה:
 (1) חובת המסירה לא קויימה או קויימה באיחור, מסיבות מוצדקות;

 (2) אי קיו:?ה של חובת המסירה, או האיחור בה, לא מבע את בירור חבותה
 של המדינה.

 (ג) עשה בעל הציוד במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמדינה את בירור חבותה
 או להכביד עליו, אין היא חייבת בפיצויים אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו לא

 נעשה אותו דבר,

 זזפרשי הצמדד.
 וריבית

 הצעות חוק 1802, כ״ ו בתשרי התשמ״ז, 29,10.1986 49



 (ד) הפר בעל הציוד את החובה לפי סעיף קטן (א) או שעשה דבר כאמור בסעיף
 קטן (ג) או מסר עובדות כוזבות או העלים עובדות בנוגע לציוד, לנזקו ולתיקונו, והכל

 אם הדבר נעשה בכוונת מרמה — פטורה המדינה מחבותה שלפי סעיף 22.

 25. תביעה בשל תשלומים המגיעים לאדם לפי חוק זה ואשר לא שולמו לו, כולם אי
 חלקם, תוגש לבית משפט בהתאם לסמכותו המקומית והעניבית.

 26. (א) לא תהיה לבעל ציוד שגויס כל עילת תביעה כלפי המדינה או שלוחיה
 בקשר עם גיוס ציוד, לרבות עילה בשל נזק שנגרם לו, במישרין או בעקיפין, אלא אם

 כן נקבעה העילה במפורש בחוק זה.

 (ב) האמור בסעיף קטן (א) בא למעט גם עילה שלולא הוראת אותו סעיף היתד!
 קיימת לפי חיקוק אחר.

 פרק ר׳: ציוד עודף

 27. בפרק זה, ״השר הממונה״ —
 (1) לענין כלי התחבורה — שר התחבורה;

 (2) לענין ציוד הנדסי — שר הבינוי והשיכון;
 (3) לענין מנועי דיזל ודיזל גנרטורים — שר האנרגיה והתשתית.

 28. שר הבטחון רשאי, בצו, להורות כי ציוד מסוייים או כי סוגי ציוד, שלדעתו אינם
 דרושים לצרכי הצבא, יועמדו לרשותה של הרשות שימנה השר הממונה (להלן — הרשות
 המוסמכת) כרי לשרת את צרכי האוכלוםיה האזרחית בשעת חירום (להלן — ציוד עודף).

 29 (א) לשר הממונה יהיו, לענין ציוד עודף, כל הסמכויות של שר הבטחון לפי
 חוק זה.

 (ב) השר הממונה לא ישתמש בסמכות לפי סעיף 8 אלא בשעה שעומד בתקפו
 צו של שר הבטחון לפי אותו סעיף, ולאחר שקיבל את הסכמת שר הבטחון לכך.

 (ג) לפוקד שמינה השר הממונה יהיו, בנוסף לסמכויותיו כפוקד לפי חוק זה,
 גם הסמכויות הנתונות לצבא לפי סעיף 9.

 30. (א) לא ייקרא ציוד עודף לשירות לפי סעיף 7 ולא יוחזק כאמור, לתקופה
 העולה על שבעים ושתיים שעות, אלא אם כן נתן שר הבטחון, בצו, הסכמתו להארכת

 התקופה, ובכל מקרה לא תעלה התקופה על התקופה הנקובה בסעיף 13 (א).

 (ב) הסכמת שר הבטהון יכול שתהא מותנית ויכול שייקבעו בה הגבלות לפי
 שיקול דעתו.

 (ג) ניתנה פקודה מאת מפקד מוסמך להעמיד ציוד עודף לרשות הצבא, לא יעלה
 סך כל ימי השירות של ציוד עודף מכוח חוק זה, הן ברשות הצבא והן ברשות אחרת,

 על שלושים וחמישה ימיט בשנה.

 31. (א) בתקופה בה עומד בתקפו צו של שר הבטחון לפי סעיף 8, לא יינתן צו
 להעמיד ציוד עודף לרשות הצבא, אלא לקיום שירות דחוף ובלתי צפוי מראש.

 קביעת ציוד
 עודף

 סמכויות •השר
 הממונד.

 קריאה לשירות
 של ציוד עודף

 צו למעמדו*
 ציזד עודז*

 בשעות! חירום
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 הגבלות שימוש
 בסמכויות. לענין

 ציוד עודף

 (ב) ניתנו פקודה או צו להעמדת ציוד עודף לרשות הצבא בשעה שצו לפי
י צו אחר לגבי אותו  םעיף 8 עומד בתקפו, יהיו פקודה או צו כאמור עדיפים על פנ
ה; עדיפות כאמור תצויין בהם. ו רשות מוסמכת או פוקד כמשמעותו בפרק ז תנ  ציוד שנ

ה לא ישתמש בסמכויותיו נ נה בידי שר ממו  32. שר ממונה, רשות מוסמכת ופוקד שמו
 לפי חוק זה אלא במידה הנראית לו דרושה כדי להבטיח אספקה ושירותים חיוניים בשעת

 חירום.

 נטל הראיה

 אחריות מנהלים

 אי מילוי
 חובה במועד.

ן : עונשי ׳  פרק ה

נה עשר חדשים או קנס כאמור  33. (א) אדם שעשה אחת מאלה, דינו — מאסר שמו
:( ן  בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז—1977 6 (להלן — חוק העונשי

ה; ו לפי חוק ז  (1) לא מילא חובה המוטלת עלי

יב למסור לו פרטים לפי •חוק זה, ידיעה  (2) מסר ביודעין, לאדם שהוא חי
ר;  כוזבח בכל פרט כאמו

 (3) מסר ידיעה כאמור בסעיף 43(ב) שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי
ר;  חוק ז־ה או השתמש באותה ידיעה בניגוד לסעיף האמו

 (4) חיבל בציוד או גרע ממנו, או הניח לאדם אחר לחבל בציוד או לגרוע
ו בכוונה לפגוע בכושרו.  ממנ

ה שצו שר הבטחון לפי סעיף 8 עמד ע  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ש
 בתקפו, יהיה העבריין צפוי למאסר שלוש שנים או לקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק

 העונשין.

 (ג) הורשע בעל ציוד בעבירה לפי סעיף קטן (א)(1), (2) או (4) ושעה שבעברו
 העבירות האמורות עמד בתקפו צו לפי סעיף 8, רשאי בית המשפט — בנוסף לכל עובש
נה סכום שלא יעלה לפי שלושה מהסכום שבעל ו לשלם לאוצר המדי י על ' ל  אחר — להטי
ו אילו קיים את הצו שעל פיו  הציוד זכאי לו לפי האמור בפרק גי, או היה זכאי לו לפי
 היה עליו להעמיד את הציוד לרשות הצבא לתקופה כפי שבקבע בו, ואם לא בקבעה בו
 תקופה — לתקופה של שלושים וחמישה ימים; הוראה זו אינה גורעת מסמכות בית

 המשפט לפי סעיף 63 לחוק העונשין.

 34. בתביעה פלילית על הפרת חובה המוטלת לפי חוק זה אין על התובע להוכיח אלא
 שהנאשם חייב באותה חובה, וכשהוכיח זאת — על הנאשם הראיה שמילא אותה חובה

ו למלאה, מסיבה שלא היתה לו שליטה עליה.  או שנבצר ממנ

 35. באשם בעבירה לפי סעיף זה חבר־בני־אדם, ייאשם בה גם כל אדם שהיה בשעת
נה בו על הציוד, אלא אם כן  העבירה ראש החבר, מזכירו, מנהלו, מנהל עסקיו או הממו

 הוכיח כי העבירה נעברה בלי ידיעתו או כי נקט כל אמצעים מתאימים למניעתה

 ^ ניתן צו או ניתנה פקודה לפי חוק זה המטילים על אדם למלא חובה במועד שבקבע
ת •החובה באותו המועד, יעמדו הצו או הפקודה  בצו או בפקודה, ואותו אדם לא מילא א
 בתקפם לגבי אותו אדם עד שימלא אותה חובה; האמור בזה אינו גורע מאחריותו הפלילית
 של אדם שלא מילא את החובה בזמן שנקבע בצו או בפקודה, וחיובו בדין על הפרת

 חובה המוטלת עליו אינו פוטר אותו מאותה חובה.

 6 ס״ה •התשל״ז, עמי 1216;¡ התשמ־יו, עמי 219.
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 37. שום דבר האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם לפי כל
 חוק אחר, אולם לא ייענש אדם על מעשה אהד יותר מפעם אהת.

 38. בית המשפט בישראל מוסמך לדון בעבירה על חוק זה אף אס נעברה באזור.

 שמירת דינים

 עכירות שנעברו•
 באזור

 42. שר הבטחון רשאי לאצול לאדם אחר את סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן,
 למעט הסמכות לתת צו לפי סעיף 8(א) ולמעט הסמכות להתקין תקנות.

 43. (א) שר הבטחון רשאי לחייב כל אדם, ובכלל זה עובדי מוסדות ממשלתיים
 ורשויות מקומיות, למסור לפוקד, לפי דרישתו, פרטים על ציוד, כפי שייקבעו בצו של

 פוקד, ככל שאותם הפרטים ידועים להם.

 (ב) כל ידיעה הנמסרת לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 3, היא סודית והשימוש
 בה אסור, זולת אם הדבר דרוש לביצוע חוק זה, או לתביעה פלילית על עבירה לפיו.

 44. (א) בסעיף זה, ״צו,׳׳ — לרבות פקודה ורשיון.

 (ב) צו לפי חוק זה יכול להיות כללי, או לגבי סוג של בני אדם או לגבי סוג
 של ציוד, או לגבי אדם מסויים או לגבי ציוד מסויים.

 (ג) אין חובה לפרסם צו לפי חוק זה ברשומות.

 (ד) צד לפי חוק זה מחייב את האדם שעליו הוא חל מן הזמן שהגיע לידיעתו.

 (ה) צו שפורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת האדם שעליו הוא
 הל, בצהרי היום שלאחר יום הפרסום.

 (ו) צו שלא פורסם ברשומות י—
 (1) אם נמסר לאדם שעליו הוא חל או לאהד מבני משפחתו הגרים איתי
 ושאינו למטה מגיל שמונה עשרה, רואים אותו כאילו נמסר לאותו אדם

 בזמן המסירה;

 מינוי פוקדים

 הסמבה בידי
 פוקד

 פרק ו׳: שםכדיזת והוראות כלליות

 39. שר הבטחון רשאי לבנות פוקדים לעני! חוק זה.

 40. (א) פוקד רשאי להסמיך אדם להיות מפקד מוסמך לעיין חוק זה ובלבד שלענין
 ציוד שאינו ציוד עודף, לא יוסמך כאמור —

 (1) חייל — אלא אם כן הוא בדרגת סרן לפתות וניתן לו מינוי לתפקיד
 שנקבעה לו דרגת רב־סרן לפחות;

 (2) אדם שאינו חייל — אלא אם כן הוא ־עובד בשירות הצבא בתפקיד
 המקביל לדרגת רב־סרן לפחות;

 (ב) פוקד רשאי, בכתב, להסמיך אדם להשתמש בםמכויות־ו ולמלא את תפקידיו
 לפי סעיפים 3, 4 ו־6.

ת מייעצות 41. שר הבטחון רשאי למנות ועדות מייעצות לצורך ביצוע חוק זה. ו ז  ת

 אצילת סמכויות

 דרישת ידיעות
 וסודיות

 צווים, פקודות
 ורשיונות
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 (2) אם בשלח אל האדם שעליו הוא חל בדואר רשום לפי מען מקום
 מגוריו הקבוע או מקום עסקיו, כפי שנמסר בשעת הרישום, רואים אותו

 כאילו הגיע לידיעת אותו אדם בתום שבעים ושתיים שעות מזמן שנמסר.
ח;  לדואר למשלו

 (3) אם הוצג באופן בולט לעין על פני הדלת של מקום מגוריו הקבוע
ו הוא חל, כפי שנמסר בשעת הרישום,  או של מקום עסקיו של אדם שעלי
 רואים אותו, לענין סעיף 10 בלבד, כאילו הגיע לידיעת אותו אדם בתום

ה;  שתים עשרה השעות מזמן ההצג

יזיה או בשלושה עתונים יומיים לפחות,  (4) אם פורסם ברדיו, או בטלו
ו הוא חל בתום שש שעות למן  חזקה שהגיע לידיעת אותו אדם שעלי

ים; נ  הפרסום הראשון ברדיו או בטלויזיה, או בשלושה העתו

 (5) אם במסר לראש שבט או פלג, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת האדם
ו הוא חל, והמשתייך לאותו שבט או פלג, בתום ארבעים ושמונה שעות  שעלי

 מזמן המסירה.

 45. (א) לא מילא בעל ציוד, ביודעין, חובה מן החובות המוטלות עליו מכוח חוק סמכויות לחירות
ז 1 י ב ו י ש י ^ "  זה, רשאי ראש אגף אפסנאות במטה הכללי או מפקד היחידה לארגון גיוס אמצעים ה

 בצבא־הגנה. לישראל להורות בצד — י

 (1) לרשות הרשוי כמשמעותה בפקודת התעבורה להימנע מלהוציא •או
ד; ו  מלחדש רשיון דכב לאותו צי

 (2) לרשם, כמשמעותו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי״ז—1957, להימנע
 מלרשום אותו ציוד.

ת משפט שלום; השופט  (ב) צו כאמור בסעיף קטן (א), טעון אישור שופט של בי
 רשאי לאשר את הצו שלא במעמד בעל הציוד שעליו הוצא הצו ובמקרה זה תימסר הודעה

 על מתן האישור לבעל •הציוד.

 (ג) אושר צו שלא במעמד בעל הציוד, רשאי הוא לפנות׳ לשופט של בית משפט
 השלום, תוך ארבעה עשר ימים מיום מסירת ההודעה על האישור, בבקשה לבטל את

 האישור.

 (ד) אושר הצו במעמד בעל הציוד, ייכנס הצו לתקפו מיד או החל ביום שקבע .
ו לתקפו כעבור ארבעה עשר  השופט; אושר הצו שלא במעמד בעל הציוד, ייכבס הצ
 ימים מיום מסירת ההודעה לפי סעיף קטן (ב), ואם הוגשה •בקשה לביטול האישור — כפי

 שהכריע השופט בבקשה.

 (ד.) מולאה החובה שבשל אי מילוייה הוצא הצו — יודיע על בך בעל הציוד
 למי שהוציא את הזיו והוא יבטלו.

 (ו) הליכים בבית משפט שלום לפי סעיף זה יוגשו ויתבררו בדרך של בקשה
 בדרך המרצה.

 46. שר הבטחון רשאי, אם הוא סבור שטעמים מיוחדים מחייבים זאת, להורות,• בצו, שחרור מחחולה
י אדם או על סוגי ציוד, נ  שהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו על סוגי ב

נה כדין כל בעל ציוד אחר, אולם הוראה זו לא תחול דין. המדיני.  47. לענין חוק זה דין המדי
 לגבי ציוד שבהחזקת משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.
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 48. שר הבטחון ממונח על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע
 לביצועו,

 49. (א) תחילתו של חוק זה היא ששה חדשים מיום פרסומו (להלן — יום התחילה).

 (ב) תקפן של תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשי״ז—1956 7 (להלן —
 התקנות) מוארך בזה עד יום התחילה.

 (ג) . כל צוים, פקודות וטפסים שהוצאו לפי התקנות ומכוח סעיף 12 (ב) לחוק
 הפיקוח ושעמדו בתוקפם ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותם כאילו ניתנו לפיו.

 ביצחנ ותקנות

 תחילה ותוקף

 7 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 334; •התשל״א, עמ׳ 156; התשל״ב, .עמ׳ 46; התשל״ג, עמי •30; התשמ״א, עמי 122: דתשמ״ד,
 עמי 24; התשמ״ה, עמ׳ 14; התשמ״ו, עני׳ 70, עמ׳ 102 ועמי 222.

 [3] חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון), התשמ״ז-986ו

 1. בסעיף 23 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א—11981 (להלן — החוק
 העיקרי) —

 (1) בהגדרת ״מענק״, המלים ״או מענק הישבוך — יימחקו;

 (2) הגדרת ״מענק הישבון״ — תימחק.

 2. בסעיף 24 להוק העיקרי, אחרי ״בשיעור״ יבוא ״15 אחוזים״ והסיפה המתחילה
 במלים ״כמפורט להלן:׳׳ — תימחק.

 3. הוראות חוק זה לא יחולו על יצרן חקלאי שתכניתו אושרה, לפי החוק העיקרי,
 לפני תחילתו של חוק זה.

 תלקוך סעיף 23

 חיקו! סעיף 24

 הוראת מעבר

ד ב פ י ה ר ב  ד

 וכן על ידי תיקיז סעיף 24 לחוק שלשונו:

 ״שיעור המענק
 24, המענק• יהיה בשיעור מן המחיר המקורי של
 מפעל חקלאי מאושר, למעט הוצאות לרכישת

 הקרקע, כמפורט להלן
 (!) מענק השקעה — 15% ;

 (2) מענק הישבון — 5% או שיעור אחר שקבעו
 השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת.״

 פרק ה׳ בחוק לעידוד הבקעות הון בחקלאות,
 התשמ״ז^-1981, עוסק במענקים משני־ סוגים: מענק
 השקעה ומענק הישבון: האחרון הוא מענק בשל מסים

 על השקעה.

 בשל הקיצוץ בתקציב משרד החקלאות לפי הוראת
 ועדת השרים לביצוע קיצוץ בתקציבי משרדי הממ
 שלה, מוצע לבטל את מענק ההישבון ולתקן לפיכד
 את סעיף 23 לחוק על ידי מחיקת מענק ההישבון
 מהגדרת ״מענק״ ומחיקת הגדרתו של מענק ההישבון,

 1 סייח התשמ״א, עמי 56,
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