
 רשומות

 חוק הצעות
 8נ בספטמבר 1989

 עמוד

 ־ף 17

 1יף 27

 אגודות, אינם מגיעים ליעדם עקב עיקולים המוטלים על
 חשבונות האגודה. מצב זה מסכל את מטרתו של החוק ומונע

 השקעות הון בחקלאות.

 פעיף 1 סעיף 1 המוצע מאפשר לחבר אגודה להגיש
 במישרין את בקשתו למינהלה.

 פעיף 2 סעיף 2 המוצע מאפשר לחבר לקבל את המענק
 במישרין, אלא אם כן ביקש בכתב אחרת.

 י״ח באלול החשמ״ט 1952

 מבוא

 החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א-1980,
 קובע בסעיפים 17ןב< דיד2 כי חבר אגודה שיתופית שהיא
 מושב שיתופי, מושב עובדים או כפר שיתופי, לא יגיש בקשה
 לאישור תכנית על פי החוק אלא באמצעות האגודה, ולא יקבל
 מענק בגין מפעל חקלאי שאושר אלא באמצעות האגודה.

 לאור המשבר הפוקד בשנים האחרונות את הסקטור
 החקלאי ולנוכח החובות הגדילימ אותם חביב אגודות
 שיתופיות, קורה לא אחת, כי כספי מענק המועברים לחברי

 י סייח התשמ׳יא, עמי 56: התשמ״ז, עמי 92.
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 מתפרסמות בזה הצעות חוס מטעם הממשלה:

 חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מסי 2), [252]
 התשמ״ס-1989

(להלן - החוק העיקרי), תיקיו סע  1. בסעיף 17 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א->)198נ

 בסעיף קטן>ב), במקום הסיפה המתחילה במלים ״לא יגיש״ יבוא ״יגיש למינהלה בקשה לאישור

 תכנית ורשאי הוא להגישה באמצעות האגודה״.

 2. במקום סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא: י-חלפה ס>

 ״תשלום מענק 27. מענק לבעל מפעל חקלאי מאושר שהוא חבר באגודה שיתופית שהיא

 מושב שיתופי, מושב עובדים או כפר שיתופי ישולם במישרין לבעל המפעל,

 ודלת אם ביקש לקבלו באמצעות האגודה, ואולם אם הגיש את הבקשה לאישור

 התכנית באמצעות האגודה, לא ישולם לו המענק אלא באמצעותה״.
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 חוק מימי תופץ (תיקון), החשמ״ט-1989 [253]

יז-11956 (להלן ־ החוק העיקרי), יבוא: ׳  החלפת 0מיף 1 1. במקום סעיף 1 לחוק מימי חופץ, התשי

, בהגדרה של מימי  ״הגדרת מימי 1. (א) בסעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמ״א-21981

ז חופיו, במקום ״ששה מילים״ יבוא ״שניסיעשר מילים ימיים״. י פ י " 

, תחול  (ב) על אף האמור בסעיף 1 לחוק הפרשנות, התשמ״א-21981

 ההגדרה של מימי חופיו כאמור בסעיף קטן(א) גם על חיקוקים והוראות מינהל

 שניתנו לפני תחילת החוק האמור״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום ״מששה מילץ ימיים״ יבוא ״משניםיעשר מילים ימיים״

 ובמקום ״ששה מילין ימיים״ יבוא ״שניםיעשר מילים ימיים״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חלה מן הים שי המדינה - מהו

 1 . ־ כל מקום בדין שנאמר בו, כי חלק מן הים הפתוח שעל
 חופי המדינה נכלל בתחומיה או חל עליו דין פלוני או סמכות
 לפי דין פלוני, ותחומו של אותו חלק לא נקבע או שנקבע
 במרחק שהוא פחות מששה מילין ימיים מנקודת השפל או
 מנקודה אחרת שבחוף - יהיה תחומו ששה מילין ימיים'

 כאמור״.

 יזול הפרשנות, התשמ״א־נ198

 תחולת החוה וםייניח

 1. חוק זה יחול לגב־ כל חיקוק והוראת מינהל, אף אס ניתנו
 לפני תחילתו, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין
 בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם חוק זה!
 אולם על מלים וביסדיים שבחיקוקים והוראות מינהל שניתנו
 לפני תחילת חדק זה לא יחול סעיף 3 אלא יוסיפו לחול

 ההגדרות שבסעיף 1 לפקודת הפרשנות.

 משמעותם של כורים וביעויים

... .3 

 ״מימי חופין״ - רצועת ים פתוח לאורך חופי המדינה, ברוחב
 ששה מילים מנקודת שפל המים שבחוף״.

 סעיף 3 לאמנת משפט הים משנת 1982 קובע שכל מדינה
 רשאית להרחיב את תחים מימי החופין שלה עד 12 מילים

 ימיים.

 מדינות רבות, לרבות כאלה שאינן צד לאמנה, הרחיבו
 את תחום מימי החדפיז שלהן ל־12 מילים או יותר. עד היום
 מדובר ביותר מ־100 מדינות, ביניהן ארה״ב, בריטניה,
 צרפת, איטליה. ספרד ופורטוגל, ובין שכנותיה של ישראל-
 מצרים, לבנון, סעודיה, סוריה, תורכיה, קפריסין וכן מדינות

 המגרב.

 הרחבת תחום מימי החופין, כמוצע, תאפשר לישראל
 להרחיב את האיזור שבו היא תהא רשאית להפעיל את
 הסמכויות המוקנות למדינת חוף על פי המשפט הבינלאומי.

 ההגדרה החדשה של מימי חדפין תחול על כל החיקוקים
 והוראות המינהל שבתוקף כיום, לרבות החיקוקים והוראות
 המינהל שניחנו לפני תחילת חוק הפרשנות. לפי סעיף 1 לחוק
 הפרשנות, חלות על החיקוקיס והוראות המינהל הללו
 ההגדרות שבפקודת הפרשנות; הוראה זו תשונה לענין הנדון.

 להלן נוסחן של הוראות החוק הנוגעות לעניו:

 חוס נזימי חופין, התשי״ז-956ג

 ״ד״ילדן חנדרת מימי חופין

 1. בהגדרה •׳מימייחופיך שבסעיף 1 לפקודת הפרשנות,
 במקום ״שלושה מילין ימיים״ יבוא ״ששה מילין ימיים״.

 י ס״ח התשי׳׳ז, עמ־ 2.
 2 סייח וזתשמ״א, עמי 302.

 168 הצעות חזק 1952, ״יח באלזל זזתשמ״ט, 18.9.1989

 המחיר 22 אגורות 0334-3030 א155 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים


