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 חוק לתיקו! פקודה זכות יוצרים (מגוי 3), התשמ״ח-987ו [87]

" נ 1. בסעיף 3( 1 < לפקודת זכית ידצרים1. במקדם ״מאסר ששה חדשיפ״ יבוא ״מאסר שלוש שנים י " 

״.  לקנס פ׳ שבעה מהקנס שנקבע בסעיף 61( א )>4) לחוק העינשיו, התשל׳׳ז-7ד9ו2

 העתקה ומכירה מסחרית של קלטות וקלםות־יידאר. ראוי
 עוד לציין שהעבריינית בתחום זה ברוכה במקרים רביס
 בעבריינות כללית, ובכללה העבריינות האלימה. מטעמים
 אלה מוצע להגדיל את העונש הצפוי לעבריין, במטרה
 להרתיע עבריינים־בכות, ולהעמידו על שלוש שנות
 מאסר אי קנס העולה על רבע מיליון שקלים חדשים.

 בשנת התשמ"א-1981, עקב התגברות התופעה של
 הפ^ות זכויות יוצרים, הוגדלו בחיק העונשים המרביים
־ שד ששה חדשים : ־  נתחים זה, ״קבע עונש מאסר ־
 !שהקנס המרבי המקביל לו הוא 45,000 שקלים חדשים);
 מאז אנו עדים לכך שתופעת ההפרות הפליליות של זכייות
 ׳יצרים ממשיכה לגדוד ובקצב מדהים, ביחוד על ידי

־ א׳ ערי 364: ס״ת ההעיי״ג. ערי 33: התדכ״ח, ער׳ ד5: התשי״א, עמי 165; היי׳י״״א, ע:" 300. י  ח 71 י אי״. כ
 כ״ח ה־ז-בי״ז. ער׳ א22.

 תוק דשות שדוח התעופה (תיקון מס׳ 3), התשמ״ח-987ו [88]

ז-דד^1 - ׳  יז־שיז סעיף 43 1. בסעיף 43 לחוק רשות שדרת התעופה, החשל׳

 (1) האמור בסעיח יסומן (א) והקטע המתחיל במלה ״לרבות״ והמסתיים במלה

 ״העיקרית״ - ״מחק;

 (2) אהדי סעי״ קטן (א) יבוא:

 ״(ב) חובת ההעברה האמורה בסעיף קטן(א) לא תחול לענין מניות של המדינה

 בכל תאגיד המפעיל בשדה תעופה של הרשות שירותים שהרשות חייבת או רשאית

 לתתם לפי סעיף 5 ושהפעלתם היא מטרתו העיקרית.״

 הסבר

 העיקרית, הכל בתנאים ובסייגים שייקבעו כאמור
 בסעיף 46•׳.

 באפריל 1986 החליטה הממשלה למכור לגופים
 פרטיים את מניותיה במספי־ חברות ממשלתיות, וביניהן
 בחברת ממיין - מסופי מטען וניטול בע־׳מ, המפעילה
 שירותי ניסול ואחסנת מטען בתחום נמל התעופה בן־
 גוריון. כד* לאפשר לממשלה מכירת מניותיה של חברה
 זו, מוצע לבטל את חובתה של הממשלה להעביר אותן

 מניות לרשות שדות התעופה דוסא.

 לפי התיקון המוצע, יהיה דין המנ״ת האמורות
 כסעיף 43 כדין מניותיה של המדינה בכד חברה אחרת.

 סעיף 43 לחוק רשות שדיה התעופה,. התשל״ז-
 1977, שמוצע לתקני. קובע לאמור:

 לעבי־. :כשיט דרשות
 43. הממשלה תעביר לרשות מקרקעין של המ
 דינה שנמצאו ערב תחילתו של חוק זה בתחומי
 שדות התעופה של הרשוח וכל נכסי מיטלטלין של
 המדינה שהיו ערב תחילת חיק זה ברשות שדות
 התעופה שד הרשות, וכ* כל זכות או זיקה שהיתה
 למדינה באותו מועד בכל אחד משדית התעופה 'של
 הרשות, לרבות מניות ככל תאג־ד ־מפעי־ בשדה
 ת״יפה שד הרשות שירותים שהרשות חייבת או
 ־שאית לתתם לפי סעיף 5 ישהפעד׳תב היא מסרת*

 הצעות חיק 1556 דיבכסדיהתשר־יח. 25.11.1937

 —.•;־י״:, ער׳ 162.׳ ההתשל״ה, עני׳ 45; הוזשל״ד ער׳ 83.
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