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 מתפרפמות בזה הצעות הדפ מטעם הממשלה:

 חוק המילווח (הארכה מרצון), התשמ׳'ח-988ו [122]

 1. בחוק זה -

 ״מילויה״ - מילויה חובה לפי חוק מילווה בטחון, התשל״ב-11972(להלן - חוק מילויה בטחון) או
(להלן-  מילווה חיבה אי מילווה מרצון לפי חוק מילווה מלחמה ומימון רכש, התשל״ד-21973

 חוק מילווה מלחמה) אשר מועד פרעונם המקורי הוא בשנת הכספים 1988:

 ״מועד הפרעון המקורי״ -

 לענץ מילווה לפי חוק מילווה בטחון - מועד הפרעון שנקבע לפי חוק מילווה בטחון:

 לענין מילווה לפי חוק מילווה מלחמה - מועד הפרעון שנקבע לפי חוק מילווה מלחמה;

 ״מועד הפרעון של המילווה החדש״ - היום שבו מסתיימת התקופה הקבועה בסעיף 2.

 2. מי שזכאי לפרעון מילווה ונמנע מלדרוש את פרעונו עד תום 54 חדשים ממועד הפרעון
 המקורי, יראוהו כמי שהמילווה נפרע לו והוא חזר והלווה את הסכומים הצפויים מפרעון תעודת
 המילווה שבידו לרבות סכומי הריבית שנתווספו עליו(להלן - סכום המילווה החדש), לתקופה

 כאמור, ויראו את תעודת המילווה שבידו כאילו ניתנה בשל המילווה החדש.

 3. (א) סכום המילווה החדש ישא ריבית דריבית שנתית' בשיעור 3% לשנה החל ממועד
 הפרעון המקורי עד מועד הפרעון של המילווה החדש. הריבית תשולם במועד הפרעון של המילווה

 החדש.
 (ב) הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.

 4. (א) סכום המילווה התדש והריבית עליו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן! התברר בעת
 פרעונו של המילווה החדש כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, תיפרע קרן המילווה החדש

 והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 מילויה חדש

 ריבית ופטור
 ממס

 המילווה צמוד
 למדד

ר ב ש י ה ר ב  ד

 התשל״ד-1973, המילודה נשא ריבית בשיעור של 3% לשנה.
 מוצע לקבוע כי מילויה המוארך לפי ההצעה ישא ריבית
 בשיעור של 3% לשנה החל ממועד הפרעדן המקורי וריבית זד

 תהיה צמודה.

 מוצע לקבוע כי הריבית תשולם במועד הפרעון של
 המילווה התדש.

 לפי ההוראות הקיימות בחדק מילודה בטחון, התשל״ב-
 1972, ובחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, התשל״ד-3ד19,
 הריבית פטורה ממס הכנסה. מוצע להחיל הסדר זה על

 הריבית שישא המילווה החדש.

 סעיף 4 על פי תנאי חוק מילווה בטחון, התשל״ב-
 1972, דמילווה לשנת המס 1974 לפי תוק
 מילווה מלחמה דמימון רכש, התשל״ד-3ד19, נפסקת ההצמדה

 ב־15 בדצמבר 1987.

 סעיפים על פי תנאי חוק מילדוה בטחון, החשל״ב-
 1 ד־2 1972', חולקו בעלי התעודדה ל~12 קבוצות
 שכל אחת מהן זכאית לפרעדן בחודש אחר; הראשונה באפריל
 1988 והאחרונה במרס 1989. הסדר דדמה נקבע למילווה
 לשנת המס 1974 לפי חדק מילווד, מלחמה ומימון רכש,

 התשל״ד-21973.

 מוצע לאפשר לבעלי תעודות אלה הן של מילדוה חדבה
 והן של מילווה מלחמה מרצון להאריך את המילווה לתקופה
 נוספת של ארבע וחצי שנים. החוק המוצע דומה להסדר
 שנקבע בחוק מילווה בטחון (הארכה מרצון), התשמ״ד-
 31984, אשר מאפשר הארכת מילווה לפי חוק מילתה בטחון,

 התשל״א-1971.

 מעיף 3 על פי סעיף 4 לחוק מילווה בטחון, התשל״ב-
 1972, המילווה נשא ריבית בשיעור של 6%
 לשנה: על פי סעיף 4 לחוק מילודה מלחמה ומימון רכש,

יב, עמי 58.  1 ס״וו התשל׳

יד, עמי 3.  2 סייח התשל׳

, עמי 164. ד ״ מ ש ח  3 סייח ה
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 תעודות המילווה

 פדעון לפני
 המועד החדש

 פרעון ליורשים

 סייג לתחולה

 תיקון חדק המילוות
 (הוראות שונות}

 (ב) בסעיף זה -

 ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן(כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי
 אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו;
 אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכוד המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו

 לבין המדד המוחלף:

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם ב־15 במאי 1988:

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הפרעון של המילווה החדש.

 5. תעודות המילווה ימשיכו להיות בלתי סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט
 להעברות מכוח הדין, אלא אם כן קבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי

 התעודות יהיו סחירות או ניתנות לשעבוד, ובתנאים שקבע.

 6. מי שנמנע לדרוש פרעונו של מילווה במועד הפרעון המקורי ודרש את פרעונו לפני מועד
 הפרעון של המילווה החדש, יתולו על הפרעון הוראות סעיף 1 לחוק המילוות (הוראות שונות),

 התשל״ח-77?41.

 7. נפטר יחיד, ייפרע המילווה ששילם לבן זוגו, ואם לא השאיר בן זוג - ליורש אחר.

 8. חוק זה לא יחול על מי שמילווה נפרע לו לפני תחילתו של חוק זה.

 9. בתוספת הראשונה לחוק המילוות(הוראות שונות), התשל״ח-1977, אחרי ״חוק המילווה
 (תוספת יוקר), התשל״ה-1975״ יבוא ״חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ״ת-1988״.

 10. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. ביצוע ותקנות

 11. הוראות סעיף 1 לחוק המילוות (הוראות שונות), התשל״ח-1977, יחולו על מילווה חדש סייג
 לפי חוק זה.

ר ב ם י ה ר ב  ד

 שלושה חדשים מהמועד שנקבע לפרעונם. בהתאם להוראות
 אלה הפרשי הצמדה ישולמו לתקופה של לא יותר משש שנים

 לאחר מועד הפריעון של המילווה.

 מוצע לקבוע במפורש כי הוראות אלה יחולו על מילווה
 שפרעונו נדרש אחרי מועד הפרעון המקורי אך לפני המועד

 הקבוע לפי הצעה זו.

 סעיף 7 מוצע לקבוע כי במידה ונפטר בעל תעודה,
 המילווה ששילם יפרע לבן זוגו, ואם לא

 השאיר בן זוג - ליורשיו.

 סעיפים ההוראות הנ״ל של חוק המילוות (הוראות
 9 ו־10 שונות), התשל״ח-1977, חלות על מילווה לפי
 חוק מילווה בטחון, התשל״ב-1972, וחוק מילווה מלחמה
 ומימון רכש, התשל״ד-1973, בתקופה שלאחר שהגיע מועד
 פרעונם. מוצע להחיל אותם במפורש על המילווה החדש

 לאחר שהגיע מועד הפרעון של המילווה החדש.

 מוצע כי מי שיאריך את המילוה כאמור בהצעה יזכה
 בתנאי הצמדה משופרים לעומת תקופת המילווה המקורית.
 המדד היסודי לתקופה הנוספת יהיה המדד שיתפרסם ב־15
 במאי 1988, והמדד החדש יהיה המדד שיתפרסם לאחרונה

 לפני תום תקופת המילווה החדש.

 םעיף 5 על פי סעיף 6(ג) לחוק מילווה בטחון,
 התשל״ב-1972, וסעיף 6(ג) לחוק מילווה
 מלחמה ומימון רכש, התשלי׳ד-1973, נקבע כי תעודות
 המילווה לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות׳ לשעבוד או
 להעברה פרט להעברה מכוח דין.. מוצע לחזור על הוראה זו

 גם לגבי המילווה המוארך.

 סעיף 6 סעיף 1 לתוק המילוות. (הוראות שונות),
 התשל״ח-41977, והתקנות שהותקנו לפיו
 קובעים הוראות בדבר תשלום הפרשי הצמדה בין היתר על
 מילווה לפי חוק מילווה בטחון, התשל״ב-1972, וחוק מילווה
 מלתמה ומימון רכש, התשל״ד-1973, שלא נפרעו תוך

, עמי 18.  סייח התשל״ח
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 חוק למימון מבצע שלום הגליל (תיקון), התשמ"ח-1988 [123]

 הוספו! סעיף 19א 1 . אחרי סעיף 19 לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב-11982 (להלן - החוק העיקרי),
 יבוא:

 •׳פדיון מיקלם 19 א. (א) נפטר בעל מילווה, ייפרע המילווה בתשלום אחד לבןיזוגו, ואם
ג - ליורשיו האחרים, תוך שלושה חדשים מיום שבךהזוג או ו ם לא השאיר בךז י ש י י י  ל

 היורש, לפי הענין, הגיש בקשה לכך.

 (ב) פרעון מילווה לפי סעיף קטן (א) לבףזוג של בעל המילווה או
 ליורש אחר שמלאו לו 65 שנים ייעשה לפי סעיף 18, כאשר לענין חישוב
 הפרשי ההצמדה יחול האמור בפסקאות(3) וי(4) לסעיף קטן(ג) להלן, ולענין
 חישוב הריבית לפי סעיף 18(2), ייעשה החישוב עד היום האחרון של החודש

 שקדם לחודש שבו פורסם המדד החדש.

וגו של בעל  (ג) פרעון מילווה לפי סעיף קטן (א) למי שאינו בךז
 המילווה ואינו יורש אחר שמלאו לו 65 שנים ייעשה לפי ערך המילווה במועד

 הפדיון המוקדם: לענין זה -

ר ב ש י ה ר ב  ד

 הפרעון בפועל בהתאם לתנאי השוק. מוצע להנהיג את שיטת
 הערך הנוכחי לגבי פדעדן מוקדם ליורש שאינו בךזוג של
 בעל המילווה ולא מלאו לו 65 שנים, וזאת לפי מועד אחיד.
 המועד האחיד המוצע - 30 באפריל 1995- נקבע לפי ממוצע

 מועדי הפדיון השונים הקבועים בחוק העיקרי.

 המועד האחיד ישמש הן לצורך חישוב הקרן והריבית
 והן לצורך חישוב הניכוי. קביעת המועד האחיד תקל על
 העומס, תחסוך בכוח אדם, ותמנע טעויות מיותרות, לאדר

 המספר הרב של מועדי הפדיון של המילווה.

 שר האוצר יוסמך לקבוע בתקנות את המועד האחיד
 לאחר יום 30 באפריל 1993 ואת שיעור הריבית דריבית

 לצורך חישוב הערך הנוכחי.

 המילווה לפי החוק המקורי צמוד, לפי בחירת בעל
 המילווה, ל־80% משער עליית המדד בתוספת ריבית שנתית
 צמודה של 1% או לשיעור עליית השער היציג של הדולר ללא
 ריבית. מוצע כי בחלופה המדדית, יחושבו הפרשי ההצמדה
 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע הפדיון המוקדם אולם
 אם בוצע הפדיון המוקדם בין ה־15 בחודש ל־17 בו הם
 יחושבו עד המדד שפורסם בחודש שקדם למועד הפרעון.
 בחלופה הדולרית, לגבי פדיון בין ה־1 בחודש ל־17 בו, יהיה
 השער החדש ממוצע השערים היציגים־בחודש שקדם בחדש־
 יים לחודש שבו חל מועד הפדיון, ובפדיון בימים האחרים
 בחודש - ממוצע השערים היציגים בחודש שקדם לחודש
 הפרעון. ברור שלזכאים לפדיון מוקדם תהא זכות לקבוע את

 מועד הפדיון.

 כן מוצע לקבוע הסדר לחישוב הניכוי עד ל־15 לכל
 חודש שקדם למועד הפדיון המוקדם. הסדר זה יאפשר עדכון

 הניכוי פעם בחודש יחד עם עדכון הפרשי הצמדה.

 םעיף 1 לסעיף 19א חדש
 סעיף 19 לחוק למימון מבצע שלום הגליל,
 התשמ״ב-1982 (להלן - החוק העיקרי), מקנה לשר האוצר
 את הסמכות לקבוע בתקנות הוראות בדבר פדיון מוקדם של

 המילווה למי שמלאו לו 65 שנים.
 מוצע לקבוע הוראות בדבר פדיון מוקדם של המילווה על

 ארבע חלקיו גם במקרה פטירה.

 לסעיפים קטנים (א) ו־(ב)
 הפדיון המוקדם ייפרע לבךהזוג של בעל המילווה
 שנפטר, ואם לא השאיר אחריו בעל המילווה בךזוג, ייפרע

 המילווה ליורשיו.

 ראוי לציין את הפירוש שנתן בית המשפט העליון
 בערעור אזרחי 483/79 להוראה דומה לזו, הקיימת בסעיף
 7(ב) לחוק מילווה בטחון, התש״ל-1970. בית המשפט העליון
 קבע, כי אין בהוראה זו כדי לשנות את סדרי הירושה כפי
 שקובע חוק הירושה וכדי ליצור זכויות לגבי סכומי המילווה,
 אלא הכוונה להקל על סדרי הגביה בלבד, כך שאם השאיר
 הנפטר בן־זוג, הוא יוכל לקבל את פרעון המילווה מיד, ואם
 לא השאיר בן־זוג, יוכלו יורשיו של הנפטר לקבל את

 הפרעון.

 לסעיפים קטנים (ג) ו־(ד)
 עד היום, פדיון מוקדם של מילווה נעשה לפי ערך
 המילווה בעת פדיונו המוקדם המחושב על פי תנאי החוק אשר
 לפיו נגבה המילווה. תשלום חובות לפני המועד שנקבע
 לפרעדנם נעשה בדרך כלל לפי הערך הנוכחי של ההוב, היינו
 בהפחתת ריבית דריבית ממועד הפרעון המקורי עד ידם

 י ס״ח התשמ׳׳ב, עמ׳ 180.

 154 הצעות חוק 1876, י׳׳ט כאדר התשמ׳׳ח, 8.3.1988



 ״ערך המילווה במועד הפדיון המוקדם״ - המילווה בתוספת הריבית לפי
 סעיף 18(2) עד תום המועד האחיד של הפדיון בניכוי שיעור. ריבית דדיבית
 שתחושב על בסים שנתי, שלדעת שר האוצר משקף את ההטבה הנובעת
 מהקדמת מועד הפדיון, מהמועד האחיד של הפדיון ועד מועד הפדיון המוקדם,

 והכל בתוספת הפרשי הצמדה לפי סעיף 18; לעבין זה -

 (1) ״המועד האחיד של הפדיון׳׳ - יוס ל׳ בניסן התשנ״ה (30
 באפריל 1995); אולם לגבי פדיון מוקדם שבוצע לאחר יום ט׳ באייר
 התשנ״ג (30 באפריל 1993) יקבע שר האוצר בתקנות מועד אחיד
 או מועדים אחידים אחרים לתקופות קצובות שונות, על פי ממוצע
 מועדי הפדיון הסופיים, לפי סעיף 17, שטרם חלפו בעת הפדיון

 המוקדם.

 (2) ״ניכוי׳׳ -

 (א) היתה תקופת הניכוי או חלקה קטנה משנה, יחושב
 הניכוי לגביה לפי מספר החדשים הקלנדריים השלמים יחסית

 למספד החדשים בשנה:

 (ב) בוצע הפדיון המוקדם בין ה־1 בחודש לבין ה־17 בו,
 יחושב הניכוי עד לסוף החודש שקדם לחודש שבו חל מועד
 הפדיון: נעשה הפדיון המוקדם באחד הימים האחרים בחודש,

 יחושב הניכוי עד לסוף החודש שבו נעשה הפדיון;

 (3) הגדרת ״מדד הדש״ שבסעיף 11 תיקרא כאילו נאמר בה -

 (א) לגבי פדעון שבוצע בין ה־15 בחודש לבין ה־17 בו
 במקום הסיפה המתחילה במלים ״ולענין שנת המם״ נאמר:
 ״ולעניו שנת המס שבה חל מועד הפדיון המוקדם של המילדוה
- המדד שפורסם בחודש שקדם לחודש שבו חל מועד הפדיון

 המוקדם;״

 (ב) לגבי פרעון שבוצע בימים האחרים בחודש, במקום
 הםיפה האמורה נאמר: ״ולענץ שבת המם שבה חל מועד
 הפדיון המוקדם של המילווה - המדד שפורסם לאחרונה לפני

 מועד הפדיון המוקדם״;

 (4) במקום הגדרת ״שער יציג חדש״ שבסעיף 11 בא -
 ״(א) לגבי פרעון שבוצע בין ה־1 בחודש לבין ה־ד1 בו -
 ממוצע השערים היציגים שפרסם בנק ישראל בחודש שקדם

 בחדשיים לחודש שבו חל מועד הפדיון המוקדם!

 (ב) לגבי פרעון שבוצע כימים האחרים בחודש - ממוצע
 השערים היציגים שפרסם בנק ישראל בחודש שקדם לחודש

 שבו חל מועד הפדיון המוקדם!״

 (ד) שר האוצר יקבע בתקנות את שיעור ניכוי הריבית דריבית האמור
 בסעיף קטן(ג).
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 (ה) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כי בעת הפרעון המוקדם ייהפך
 חלק מן המילווה למס ורשאי הוא לקבוע הוראות ותנאים נוספים לענין פדיון

 מוקדם לפי סעיף זה.

 19ב. ראה שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך כי אדם ששילם מילווה הוא
 נכה שדרגת נכותו נקבעה על פי דין ל־40% או יותר והוא נתון במצוקה
 כלכלית, או בן־זוג או הורה של נכה כאמור, רשאי הוא להורות כי המילווה
 ייפרע לפני מועד הפרעה: בפדיון מוקדם לפי סעיף זה יחושבו הפרשי הצמדה

 וריבית לפי סעיף 19א(ב).״

 תיקין סעיף 32 2. האמור בסעיף 32 לחוק העיקרי יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור כסעיף קטן(א), שנת מס לענין חוק זה תהא תקופה של שנים־עשר
 חדשים שתחילתה ב־1 באפריל של כל שנה״.

 פדיון מוקדם
כה נ  ל

 בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987).

ר ב ס  ה

 ומילווה מרצון. החישוב ייעשה לפי הערך המתואם ולא לפי
 שיטת ערך הנוכחי.

 סעיף 2 מוצע לקבוע כי לענין החוק העיקרי תיחשב
 • שנת מס כמתחילה כ־1 באפריל. הצורך בהורי
 אה זו נובע משינוי הגדרת שנת מם בפקודת מס הכנסה. החוק
 לתיקון פקודת מם הכנסה (מס׳ 71), התשמ״ז-1986(להלן -
 תיקון מס׳ 71), קבע כי שנת מם תחפוף שנה קלנדרית החל

 מיום 1 בינואר 1987.

 השינוי המוצע ישמור על שיטת ההצמדה שנקבעה בחוק
 העיקרי ועל מועד פרעון המילווה, שכן כל הסדרי המילווה

 נקבעו לפי שנת המס, כהגדרתה לפני תיקון מם׳ 71.

 תחילה 3. תחילתו של סעיף 2 ביום ל׳

י ר ב  ד

 לסעיף קטן (ה)
 סעיף 19 לחוק העיקרי מקנה לשר את הסמכות לקבוע
 בתקנות כי בעת פרעון מוקדם לקשיש, ייהפך חלק מן

 המילווה למס.

 אף על פי שסמכות זו לא מומשה בעד. התקנת תקנות
 למימון מבצע שלום הגליל (פדיון מוקדם), התשמ״ז-1986,
 מוצע להוסיף סמכות דומה גם בדבר ההסדר המוצע בהצעת

 חוק זאת.

 לסעיף 19כ
 מוצע להנהיג פדיון מוקדם לנכה שדרגת נכותו נקבעה
 על פי דץ לי40% או יותר, כפי שנהוג כיום לגבי מילווה חובה

 חוק מילויה מלחמה על שנת מקרקעין, התשל״ד-974ז [124
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-988ו

ח סעיף 10 1. בסעיף 10 לחוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין,,התשל״ד־11974, במקום ״סעיף 7׳ ק י  ת

 יבוא "סעיפים 7 ו־7א״.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 תשלום הריבית הראשון ביצע. מוצע כי לגבי מי שטרם
 פדה את התשלום השני יידחה התשלום עד לפרעון המילווה,
 כפי שנעשה לגבי המילווה לפי חוק מילווה מלחמה ומימון
 רכש, התשל״ד-1973, זאת מכיוון שמדובר בסכומים פעוטים
 אשר העמלה לגביהם לעתים קרובות עולה על סכום הריבית

 סעיף 1 על פי חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין,
 התשל״ד-1974, נושא המילווה ריבית בשי
 עור של 3% לשנה, לא צמודה, אשר תשולם בשלושה
 תשלומים ביום 1 בספטמבר 1980, ביום 1 בספטמבר 1985
 והתשלום השלישי עם פרעון המילווה בשנת המס 1988.

, עמי 114; התשמ״א, עמי 106. ח התשל״ד ״  ס
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 2. כסעיף 7א לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, התשל״ד-21973, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: תיקון חוק
 מילווה מלחמה

 ״(ד) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייביס, גם על מילווה לפי חוק מילווה ומימון רכש
 מלחמה על שבח מקרקעין, התשל״ה-31975, ואולם לענין זה, ״מדד יסודי״ - המדד

 שפורסם לחודש אוגוסט 1986״. .

 3. (א) תחילתו של סעיף 1 ביום י״ג באלול התשמ״ה (30 באוגוסט 1985). תחילה

 (ב) תחילתו של סעיף 2 ביום כ״ז באב התשמ״ו (1 בספטמבר 1986).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בספטמבר 1981, 1 בספטמבר 1986 והשלישי עם פרעון
 המילווה בשבת המס 1989.

 גם במקרה הזה שיעורי הריבית פעוטים ומוצע כי לגבי
 מי שטרם פדה את התשלום השני של הריבית יידחה התשלום
 עד פרעון המילווה והוא יוצמד למדד שפורסם בספטמבר

.1986 

 נ125]

 תיקון סעיף 70

 הפעולות האמורות כרוכות, כמובן, בהוצאות כספיות,
 והתיקון המוצע נועד להקנות לשר הבריאות סמכות להתקין
 תקנות בדבר גביית אגרות, דמי רישום ותשלומים אתרים

 למימון פעולות אלה.

 (הסכום הממוצע לפרעון הינו 5 אגורות). יחד עם זה מוצע
 להצמיד את סכום הריבית על בסיס המדד שפורסם בחודש

 ספטמבר 1985.

 |^עיף 2 על פי חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין,
 התשל״ה-5ד19, בדשא המילווה ריבית של 3%
 לשנה, בלחי צמודה, אשר תשולם כשלושה תשלומים ביום 1

 בפקודת בריאות העם, 1940, מצויות הוראות המחייבות
 רישום בתי־חולים ומרפאות, וכן הוראות המסמיכות את
 משרד הבריאות •ושלוחותיו לבצע פעולות שונות בתחום
 הרפואה המונעת, למנוע מפגעים תברואיים ולדאוג לבריאות

 הסביבה.

ה, עמי 10. ׳ ׳ט, עמ׳ 39 ועמי 124! התשמ׳ ח, עמ׳ 20: התשל׳ ׳ יד, עמ׳ 3, עמי 59 ועמ׳ 125! החשל׳ ח התשל׳ ״  2 ס

. 3 , עמי 9 ם ״ ש ת , עמ• 114: התשל״ח, עמ׳ 20; ה ה ״ ל ש ת  3 סייח ה

 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס׳ 10), התשמ"ח־1988

 1. בסעיף 70 לפקודת בריאות העם, 1940' -

 (1) כרישה, במקום ״המנהל״ יבוא ״שר הבריאות״:

 (2) בסופו יבוא:

 ״(ג) הקובעות אגרות בעד רשיונות, וכן דמי רישום בתי חולים ומרפאות
 ותשלומים בעד תעודות ואישורים שנותן משרד הבריאות לפי פקודה זו;

 (ד) הקובעות תשלומים עבור שירותים הניתנים לציבור לפי פקודה זו בידי משרד
 ^ הבריאות או בידי מי שהמנהל הסמיכו לכך״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

׳ 1, עמי 181. ס ד 1940, תו ״  1 ע
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מםעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס׳ 28), [126]
 התשמ״ח-988ז

 תיקון סעיף 20 1. בסעיף 20 לתוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש״ל-0ד19', בסופו יבוא:

 ״(ד) מי שנתקבל לשירות תוך שנתיים מיום עלותו ארצה ושירת 10 שנים לפחות עד
 פרישתו, ואינו מקבל קיצבת פרישה מעבודה או חשלומי ביטוח סוציאלי ממדינה אחרת,
 ובידם התקבלו לשירות היה לפחוח בן חמישים שנה, לא תפחת קיצבתו מ־35% ממשכורתו
 הקובעת: עובד כאמור יהא זכאי לתוספת קיצבה בעד כל שנת עבודה נוספת, מעבר לעשר
 שנים, של 2% ממשכורתו הקובעת ובלבד שקיצבתו לא תעלה על 70% ממשכורתו זו״.

 תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ב־1 לחודש שלאחר פרסומו ותחולתו לגבי מי שפרש לאחר 1.4.1987.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חדש, אשר אינו מקבל קיצבת פרישה מעבודה ממקום עבודתו
 במדינה ממנה עלה, או תשלומי ביטוח סוציאלי ושעבד 10
 שנים בשירות המדינה: עבור כל שנת עבודה מעבר ל־10
 שנים, תשולם לו תוספת קיצבה בשיעור של 2% עד לתקרה

 הנהוגה של 70%.

 חברת הכנסת: חייכה גרזםמז

 בארץ קולטת עליה, העושה דאמורה לעשות רבות כדי
 להקל על עולים, ראוי שתינתן הדעת על בעייתם של עולים
 מבוגרים המגיעים ארצה בגיל חמישים ומעלה, עובדים עד
 גיל הפרישה בשירדת המדינה ויוצאים לגימלאות עם אחוזי

 פנסיה זעירים שאינם מספיקים לקיום.

 מוצע, איפוא, להבטיח מינימום של 35% פנסיה לעולה

, עמי 65: התשמי׳ז, עמ• 64. ל ״ ש ת  סייח ה

 ו
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