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 מתפרסמת כזה הצעת חדק מטעם הממשלה:

 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס׳ 37), התשמ׳יט-1989 [243]

(להלן - החוק העיקרי), בפסקה תיקון סעיף 9 ו  1. בסעיף 9(א) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959
 (1), בסופה יבוא: ״ובהעדרו, מי ששר האוצר מינה להיות ממלא מקומו״.

 2. בסעיף 40ג (ב) לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: תיקיו סעיף 40ג
(א) יהיה המענק לגבי נכסי המפעל אשר בעל המפעל  ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן
 ייצר או בנה, באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה או בנין תעשייתי -
 בהתאם לאזור שבו המפעל ששכר את הציוד או בנה את הבנין, מן הסכום הנמוך שבין

 אלה:
ר ב ש י ה י ר ב  ד

 סעיף 1 סעיף 9(א) לחוק הקיים קובע כי המינהלה מאחר שמנהל רשות ההשקעות הוא עובד משרד האוצר,
 תכלול בנוסף למנהל מרכז ההשקעות, את מנהל רשות מוצע לקבוע שבהעדרו, שר האוצר יוכל למנות לו ממלא

 ההשקעדת וכן נציגי־ם של משרדי ממשלה אחרים שימנו •י מקדם.
 השרים הממונים על אותם משרדים.

 כאשר נציג של אחד המשרדים אינו יכול להשתתף סעיף 2 סעיף 40ג לחוק דן בשיעור המענק שזכאי לד
 בדיוני המינהלה רשאי השר של אדתד משרד למנות לו ממלא תאגיד שבבעלותו מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל
 מקום. אולם הדבר אינו אפשרי לגבי מנהל רשות ההשקעות, להשכרת ציוד או בבין תעשייתי או בנין תעשייתי משופץ או

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 234¡ התשמ״ט, עמי 2.
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 (1) מחיר העלות בתוספת רווח סביר, ובלבד שהרווח לא יעלה על 15% ממחיר
 העלות:

 (2) המחיר במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון של נכסים דומים לנכסי המפעל,
 שיוצרו או נבנו בארץ; באין ייצור מקומי של מכונות או ציוד דומים אי אין מחיר
 שלהם ממוכר מרצון לקונה מרצון - מחיר היבוא של מכונות או ציוד דומים, ובאין
 מחיר מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון של בנין דומה - מחיר הבנין כפי שקבע

 השמאי הממשלתי הראשי״.

 3. בסעיף 40ח לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(2), אחרי הגדרת ״ביצוע״ יבוא:

 ״״הוציא״ או ״שילם״ - שילם במזומנים או בהמחאה שנפרעה או בהסדר אשראי שאישרה, לעניין
 זה, המינהלה״.

 4. בסעיף 74(ב)(1) לחוק העיקרי, במקום ״ל׳70% משיעור עליית מדד״ יבוא ״לשיעור
 העליה של המדד״.

 5. בסעיף 75ב לחוק העיקרי -

 (1) כסעיף קטן(א), במקום המלים ״בצירוף ריבית פיגורים מיום קבלתו״ יבוא
 ״בתוספת ריבית פיגורים כפי שנקבעה בהודעת החשב הכללי במשרד האוצר או

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, לפי הסכום הגדול״:

 תיקון סעיף 40ח

 תיקון סעיף 74

 תיקון סעיף 5דב

 שעייף 4 סעיף 74 לחוק דן במפעל מעורב, דהיינו,
 מפעל שחלקו• מאושר יחלקו אינו מאושר. סעיף 74(ב)(1)
 קובע את דרך חישוב ההכנסה החייבת של החלק המאושר,
 לענין ההטבות במס הכנסה. הסעיף קובע שאם המינהלה
 קבעה שאופן ייחוס ההכנסה החייבת יהיה על פי הגידול
 במחזור, •חושב הגידול כשהוא צמוד ל׳70% משיעור עליית
 המדד. כן קובע אותו סעיף כי השרים רשאים לשנות את

 שיעור ההצמדה.

 מכוח הסמכות האמורה, שינו השרים את שיעור
 ההצמדה וקבעו שחישוב הגידול ייעשה כשהוא צמוד למלוא

 שיעור עליית המדד.

 מוצע לתקן את ההוראה בהתאם, כדי שהחוק ישקף את
 מלוא ההטבות הניתנות לפיו.

 עם זאת, תיוותר עדיין בידי השרים הסמכות לשנות את
 שיעור ההצמדה.

 שעיף 5 סעיף 75ב דן בביטול מענק.
 לפסקה 1

 לפי סעיף קטן(א) על בעל המפעל או הבנין להחזיר את
 המענק שביטל בצירוף ריבית פיגורים מיום קבלתו.

 מוצע לקבוע שהחזר המענק יהיה בצירוף הגדול מבין
 אלה: סכום ריבית פיגורים שקובע החשב הכללי בהודעה או
 סכום הפרשי הצמדה וריבית בשיעור שנקבע בחוק פסיקת

 ריבית והצמדה.

 סעיף קטן (ב) לסעיף האמור קובע כלהלן:
 ׳׳(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א! יהיה המענק לגבי
 מכונות או ציוד אשר בעל המפעל ייצר אותם, באחוזים
 המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה - בהתאם
 לאזור שבו נמצא המפעל ששכר אותו, מן הסכום הנמוך

 שבין אלה:
 (1) מחיר העלות בתוספת ריווח סביר, ובלבד

 שהריייח לא יעלה על 15% ממחיר העלות;

 (2) המחיר מקונה מרצון למוכר מרצון של
 מכונות או ציוד דומים שיוצרו בארץ, ואס אין
 ־־צור מקומי או אין מחיר מקונה מרצון למוכר
 מרצון - מחיר היבוא של מכונות או ציוד

 דומים״.

 מוצע להרחיב את תחולת סעיף קטן(ב) גם לגבי בנינים,
 על־ידי החלפת המלים ״מכונות או ציוד״ במלים ״נכסי
 המפעל׳׳, שכן הגדרת ״נכסי המפעל״ לענין הפרק הדן

 במענק, כוללת גם בנינים.

 סעיף 3 לפי סעיף 40ח לחוק, המועד לתשלום המענק
 הוא לאחר שבעל המפעל הוכיח כי הוציא את ההוצאות
 לרכישת נכסי המפעל או הציוד להשכרה או לייצורם,
 ובייצור - גם ששילם את המחירים כאמור בסעיף 40ג(ב<

 לחוק.

 התיקון המוצע מגדיר את המונחים ״הוציאי׳ את ההוצאה
 ו״שילם״ את המחירים, כדי למנוע אפשרות שהמענק יינתן

 ,מבלי שההוצאה נעשתה.
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 (2) כסעיף קטן(ב), אחרי ״פירוקה מרצון״ יבוא ״או מונה לה כונס נכסים״, אחרי
 ״או קבלת ההחלטה״ יבוא ״או מינוי הכונס״ ובמקום ״בצירוף ריבית פיגורים מיום

 קבלתו״ יבוא ״בתוספת הפרשי הצמדה וריבית״:

״ יבוא  (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״ובצירוף ריבית פיגורים מיום קבלתו
 ״ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית״:

 (4) בסופו יבוא:

 ״(ו) בסעיף זה -

 ״הפרשי הצמדה וריבית״ - תוספת לסכום המענק השווה לסכום האמור כשהוא
 מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה שמיום קבלת המענק עד יום החזרתו,

 ׳מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 ״־יכית״ - ריבית בשיעור הקבוע בהגדרת ״הפרשי הצמדה וריבית״ שבחוק

 6. בסעיף 94(א< לחוק העיקרי, בפסקה (3), בסופה יבוא: ״ואם המפעל 1דא בית מלון - לא תיקח סעיף 94
 יאוחר מיום י״ג בניסן התשמ״ח (31 במרס 1988)״.

 בתוספת ריבית על סכום המענק;

 פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״»־1961

ר ב ם י ה ר ב  ד

 את המענק והוא יוחזר בתוספת 100% מםכומו ובצירוף
 לפי סעיף קטן(ב), חברה או אגודה שיתופית שקיבלה ריבית פיגורים מיום קבלתו.

 דפשקה 2

 מוצע לקבוע שבמקום בצירוף ריבית פיגורים, ייאמר
 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 מענק וניתן עליה צו פירוק או קיבלה החלטה על פירוקה
 מרצון לפני שביצעה את התכנית המאושרת בולה וקיימה את
 כל תנאי האישור, חייכת להחזיר את המענק בצירוף ריבית

 פיגורים מיום קבלתו.

 סעיף 6 מוצע לתקן טעות שנפלה בתיקון מס׳ 24 לחוק
 משנת החשמ״ה, כאשר נשמטה הכללתו של מפעל מאושר
 שהוא בית מלון מההוראה בדבר הזכות למענק, אם בית
 המלון קיבל אישור כמפעל מאושר בין ידם כ׳׳ו בתמוז
 התשל״ח(31 ביולי 1978) לבין יום כ״ה באדר התשמ״א(31
 במרס 1981) וביצע את התכנית תוך התקופה שקבעה
 המינהלה בכתב האישור אך לא יאוחר מיום י׳׳ג בניסן

 מוצע להרחיב את תחולת ההוראה גם למקרה שמונה
 לחברה או לאגודה השיתופית כונס נכסים וכן, במקום שהחזר
 המענק יהיה בצירוף ריבית פיגורים, מוצע שההחזר יהיה

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 לפסקה 3

 התשמ״ח (31 במרס 1988).
 לפי סעיף קטן (ג), אס הושג מענק על *סוד הודעות
 כוזבות או מטעות בידדעיז, על ס־נהלת מרכז ההשקעות לבטל

 ס״ח החשכ״א, עמי 192; החשמ״ט, עמ׳ 52.
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 מתפרסמת כזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה, חוה ומשפט של הכנסת:

 חוק איסור מכירת משקאות משכרים לקעיניס, התשמ״ט-989ן [244]

.  1. בחוק זה, ״משקה משכר״ - כמשמעותו בסעיף 2 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח~1968נ

 2. בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים או מוגשים משקאות משברים, לא ימכור ולא
 יגיש משקה משכר לאדם שלא מלאו לו שמונהיעשרה שנים. העובר על הוראה זו צפוי לעונש

.  על־פי סעיף 193(ד) לחוק העונשין, התשל״ז-ד2197

 3. נתבקש בעל עסק או מי שעובד בעסק כאמור בסעיף 1 למכור או להגיש משקה משכר
 לאדם, ויכול להיות םפק אם מלאו לאותו אדם שמונה־עשרה שנים, לא ימכור ולא יגיש לו משקה

 משכר אלא לאחר שאותו אדם הזדהה בתעודה המעידה שמלאו לו שמונה עשרה שנים.

 4. בעל עסק כאמור בסעיף 1 יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שתיקבע בתקנות, הודעה
 המפרטת את הוראות חוק זה ואת הוראות סעיף 193(ג) ו־(ד) לחוק העונשין, התשל״ז-7ד19.

 5. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.

 6. בסעיף 193(ג) לחוק העונשין, התשל׳יז־דד19, המלה ״הנראה״ - תימחק.

 איםדר מכירה
 לקטינים

 דרישה להזדהות
 בתעודה

 כיצוע ייזקנדת

 תיקח חוק
 העונשין

י ב ס ; 

פעה זו יש להחמיר את ת חמורות. כדי להילחם כתו  תוצאו
ע בחוק העונשין בענין זה.  האיסור הקבו

ת ע צ ה  סעיף 193 לחוק העונשין יתוקן בהתאם למוצע כ
 חוק זו.

סת מיבאד ב־-דוהד ר הכנ ב  ח

יער בישראל הנוהג ב חלקים מן הנ ר ק נה פשט ב  באחרו
ת משכרים במקומות בילוי ליליים. ת משקאו ו ת ש ל ל  הפסו
נות דרכים ועוד  תופעה זו מביאה לקטטות, אלימות, תאו

 י סייח וזתשב׳׳ח, עדי 204.
 י- סייח התשל״ז, עדי 226.
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