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 מתפרסמות כזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 וזוק הדיבית (תיקון מסי 2), התשמ״ט-989ו [221]

, בכל מקום, במקום ״שנתיים״ יבוא ״שנה״. תיקוןסעץ׳ג:  1. בסעיף 2 לחוק הריבית, התשי״ז-ד1195

 2. חוק זה יחול על מילויה שניתן או חודש אחדי תחילתו. תחולה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2 לחוק הריבית, התשי״ז-ד195, קובע כי אם התיקון המוצע יאפשר קבלת אשראי צמוד מקום שעד
 מילווה הינד לתקופה העולה על שנתיים, לא ידאו כריבית כל כה לא ניתן היה לקבלו וכתוצאה מכד עשויים להצטצמם

 סכום שמתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה. פערי הריבית בין האשראי הצמוד והלא צמוד.

 מוצע להתיר מתן אשראי צמוד לתקופה העולה על שנה
 אחת.

 סייח החשי׳׳ז, עמ׳ 50: התשל׳׳ג, עמ׳ 12.

 הצעות חוק 1929, י׳ באייר החשמ׳׳ט, 15.5.1989 79



 חוק התכנון והבניה (תיקון מס״ 26) (תיקון), [222]

 התשמ״גו-1989

, יסומן(ד) ולפניו  1. האמור בסעיף 52 לחוק התכנון והבניה(תיקון מם׳ 26<, התשמ״ח-11988

 יבוא:

 ׳׳(א) מוסד תכנון־ שהחל לדון לפני תחילתו של חוק זה בבקשה למתן היתר, הקלה,
 שימוש חורג, או שהחל לדון בערר לפי פרק ה׳ לחוק העיקרי, ימשיך לדון בהם על פי

 הוראות החוק העיקרי כנוסחו לפני תחילתו של חוק זה.

 (ב) סעיפים 22, 24 ו־28 לחוק זה לא יחולו על תכניות שהופקדו לפני תחילתו, ויחולו
 עליהן הוראות סעיפים 108, 109, 112, 113 וי134 לחוק העיקרי כנוסחן לפני תחילתו של

 חוק זה.

 (ג) סירבה ועדה מקומית לתת היתר לפי סעיף 145 לחוק העיקרי, תוסיף לחול על
 הסירוב הוראת סעיף 152 לחוק העיקרי בדבר ערר כנוסחו לפני תחילתו של חוק זה.״

 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק התכנון והבניה(תיקון מם׳ 26), התשמ״ח-1988.

 תיקון סעיף 52

 תחילה

י כ ס : 

 לתוקפו, ביום 27 במאי 1989, יתעוררו םענדת כי התכניות
 האמורות יש לראיתן כמאדשרית, ולדבר עשויות להיות

 תוצאות חמורות.

 למען הסר ספק מוצע לקבוע במפורש כי הוראותיו של
 החוק המתקן־בדבר אישור אוטומטי של תכניות •חולו רק על

 תכניות שיופקדו לאחר תחילת תוקפו.

 סעיף קטן (;)
 על פי החוק הקיים מוגשת בקשה להיתר בניה לועדה
 המקומית לתכניו ובניה, ואם זו מסרבת לתת את ההיתר
 המבוקש, יש למגיש הבקשה זכות לעדור על בך, תוך 30
 ימים, לפני הועדה המחוזית. החוק המתקן קובע כי בקשה
 למתן היתר בניה הוגש לרשות הרישוי המקומית, ומי שנפגע
 מסירובה של רשות הרישוי המקומית לתת לו היתר רשאי

 להגיש ערר על כך לרשות הרישוי המחוזית.

 מי שבקשתו למתן היתר נדחתה על ידי הועדה המקומית
 ואשר לא היה פיפק בידו להגיש ערר על כך לועדה המחוזית
 לפני תחילת החוק המתקן, איבד לכאורה את זכותו להגשת
 ערר, שכן לא ייכל להגישה לרשות הד־שיי המחוזית מפני
 שהיא דנה על פי החוק המתקן רק בעררים על החלטות של

 רשויות רישוי מקומיות.

 מוצע לפיכך לקבוע שעל ס־י־ובה של ועדה מקומית לתת
 היתר בניה תמשיך לחיל הודאת סעיף 152 לחזק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הגשת ערר לועדה המחוזית.

 לסעייף 1 סעיף לט־ !א!
 בחוק המתקן הוקמו מוסדות דישו• הדשים ובהם רשית
 יישוי מקומית ורשות ר־שיי מחיז•־׳.: כן הוכנסו שינויים
 בחלק מהליכי הרישוי, ואולם לא נקבעו בי הוראות מעבר
 ביחס לדין שיחול על בקשות להיתרים אשר ביום תחילת
 החוק המתקן היי תלויות ועומדות במוסדות הרישוי הקיימים.
 תחולת החוק המתקן על בקשות רישוי שהוחל כבר הדיון ברו
 תחייב העבדת הבקשות למוסדות החדשים. אשד ידונו בהן
 על פי ההליכים החדשים שנקבעו, ואף יחזרו על הליכים

 שכבר נעשו.

 על מנת למנוע סרבול והארכת הט־פיל בבקשות שכבר
 החל הדיור בהן, וכדי למנוע אי־בהירדיז ביחס להליכים
 הדרושים להשלמת הטיפול בנושאים האסורים, מוצע לקבוע
 כהוראת מעבר שהדיונים בבקשות התלויות ועומדות יימשכו

 על פי ההוראות הקודמות.

 םעיף הטן (ב<
 סעיף 22 לחוק המתקן קובע כי תבנית שהופקדה ולא
 הוגשה לה התנגדות יראוה כמאושרת על •די הועדה המחוזית
 אלא אם כן בתוך 60 ימים מתום תקופת ההפקדה החליטה

 הועדה אחרת.

 בחוק המתקן לא נקבעה הוראת מעבר לגבי סעיף 22
 האמור, ובהעדרה קייס ספק בדבר מידת השפעתו של סעיף
 זה על מאות תכניות שהופקדי בעבד, לפני שנכנס החדק
 להיקף, אך לא אושרו. קיים חשש שעם היכנס החוק המתקן
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