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 מתפרסמת כזה הצעת חוס מטעם הממשלה:

 תוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שעד נייד) (תיקון מסי 3), [500]
 התשנ״ג-1992

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד), התשמ״ג-1982|, במקום ״אלף

 ושלוש מאות מיליון דולר״ יבוא ״אלפיים מיליון דולר״.

י הסבר  דבר

 הסכום שנקבע בחוק כאמור נוצל כמעט כמלואו: על
 סנת לאפשר הנפקות נוספות של איגרות(״בונדס״) מסוג זה
 בארצות הברית, מוצע לתקן את החוק באופן שהסכום ששר
 האוצר יורשה ללוות על פיו יוגדל ב־700 מיליון דולר

 נוספים, לסכום כולל של 2,000 מיליון דולר.

 סעיף 1 סעיף 1 לחוק איגרות מדינת ישראל(הנפק שער

 נייד), התשמ״ג-1982, קובע לאמור:

 ״שר האוצר מורשה ללוות, בשם מדינת ישראל, סכום
 שלא יעלה על אלף ושלוש מאות מליון דולר (מעה או מסבע
 של ארצות הברית של אמריקה או שוויו במטבע של ארצות
 אחרות), ולהוציא ולמכור למסרה זו, מזמן לזמן, איגרות חוב

 בארצות הברית של אמריקה ובארצות אחדות.״

 1 ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 16: התשמ״ז, עמ־ 28: התש״ו, עמ׳ 115.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הועדה לעניני ביסורת המדינה של הכנסת:

 חוק מגקר המדינה (תיקון מסי 17), התשנ׳'ב-1992• [ו50]

 תיקה סעיף 15 1. בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]1(להלן-החוק העיקרי), במקום סעיף

 15(א) יבוא:

 ״(א) לא יאוחר מיום 15 בפברואר בכל שנה ימציא המבקר לשר הכלכלה והתכנון לעיון
 דין וחשבון על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1) ו־(2), שנערכה

 במהלן־ שנת הכספים שחלפה.״

 תיקון סעיף 19 2. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום ״תוך שלושה חדשים לאחר המצאת המאזן עליידי שד

 האוצר״ יבוא ״לא יאוחר מסוף חודש מרם שלאחר המצאת המאזן על־ידי שר האוצר לפי
 סעיף 12״.

י הסבר  דבר

 מבקר המדינה, וכפועל יוצא מכד יש חובה להמציא את
 הדר׳חוח במועדים חדשים. מוצע לשמור על המשף המצאת
 הדו׳׳חות במועדים שבהם ־ה־ם־־מומצאים מימיס־ימימה,־מועדיס
 התואמים את סדרי העבודה במשרד מבקר המדינה, ולפי זה

 לתקן את חוק מבקר המדינה.

 בחוק שנת הכספים, התשנ״א-1990, שונתה הגדרת
 ..׳׳שנת הכספים:׳ שבחוק הפרשנות, והיא מעתה התקופה
 שמאחד בינואר של שנה פלונית ועד שלושים ואחד בדצמבר

 של אותה שנה.

 לפי נוסחם של סעיפים 15 ו־19 לחוק מבקר המדינה, יש
 קשר בין מועדי שנת הכספים לבין מועדי המצאת דו״יוות

 • הצעת חוק של הועדה.
 י ם״ח התשי׳׳ח, עמי 92: התשר׳א, עמי 18.
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 מתפרפמת בזה מנעת חוס מטעם ועדת הכלכלה של הכנםת:

[5021 

 6ב ו־6ג

 תיקון הכותרת
 של סימן ג׳

 בפרק הרביעי

 תיקון סעיף 29א

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס״ ?0,
 התשנ״ב-992ו*

 1 . בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשיי׳ח-ד1195(להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף הוספת סעיפים

 6ב. שד החקלאות יקבע בצו מחיר מינימלי לפטמים: המחיר המינימלי ישולם
 ליצרן רק לגבי מה שייצר במסגרת מכסת הייצור שנקבעה לו כדין; לעניו סעיף
 זה, וסעיף 29ב, ״פטמים״ - תרנגולים ותרנגולות חיים בגיל שאינו עולה על 75

 :ימים.

 6ג. שר החקלאות ושר האוצר יקבעו בצו מחירים מכסימליים לצרכן לעופות:
 לענין סעיף זה, ״עופות״ - תרנגולים ותרנגולות חיים, שחוטים או קפואים.״

 6א יבוא:

 ״קביעת מחיר
 מינימלי לפטמים

 קביעת מתיר
 מכסימלי לעופות

 2. בכותרת של סימן ג׳ בפרק הרביעי לחוק העיקרי, בסופה יבוא ״ועופות חיים״.

 3. האמור בסעיף 29א לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) נקבע מחיר מינימלי לפטמים לפי סעיף 6ב או לפי חיקוק אחר, לא ימכור
 אדם פטמים, לא יציעם למכירה, לא יקנם ולא יציע כי ימכרום לו, במחיר נמוך

 מן המחיר המינימלי שנקבע.

 29ב. שר החקלאות יקבע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, תקנות בדבר
 פינוי עודפים של פטמים כהגדרתם בסעיף 76.״

 פינוי עודפים

 5. חוק זה לא יחול על הסכמים למכירת פטמים שנערכו ונחתמו לפני תחילתו. הוראות מעבר

י הסבר  דבר

 וצריד להתמודד עם מםפר משווקים קטן, שיכול לקבוע לגביו
 מחיר קליטה כרצונו. ראוי לציין, כי קביעת מחיר מינימום או
 מחיר מטרה מקובלת בארצות כארה״כ ומערב אירופה, שהן
 בעלות דפוסי כלכלה ליברלים ביותר. קביעת מחיר מטרה
 יכולה להיעשות ברמה כל שהיא וגם נמוכה מהעלות

 התחשיבית, בהתאם למדיניות היעול של הענף.

 חבר הכנסת גדליה גל

 מוצע להרחיב ;את הסמכות לקבוע בצו מחיר מינימלי
 לגבי עופות חיים. התיקון המוצע נדרש בעקבות המלצות
 הועדה הבינמשרדיח של משרד האוצר ומשרד החקלאות
 לרפורמה בענף הפטם אשר הוגשו לשר האוצר ולשר

 החקלאות בחודש יוני 1989 ואומצו על ידם.

 . קביעת מחיר מ״נימום לחקלאי היא צעד הכרחי להגנה
 על המגזר החקלאי המורכב מטבע הדברים מאלפי מגדלים,

 • הצעת חוק מס׳ תתשצ״ב: הועברה לועדה ביוס י״ח בכסלו התשנ״ב (25 בנובמבר 1991).
 1 סייח החשי״ח, עמי 24: התש׳׳ן, עמי 170.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנםת:

 חוק שירות המדינה (גימלאוח) (תיקון מסי 35), התשנ׳יב-1992* [503]

 תיקון סעיף 20 1. בחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש״ל-1970', בסעיף 20(ד), אחרי

 פסקה (5) יבוא:

 ״(6) שירות סדיר כחייל של מי שגויים בחוץ לארץ לפני עלייתו לארץ, ושירת בתקופת
 מלחמת העולם השניה בשירות הצבא הבריטי או בצבאות בנות הברית, כשהשירות

 (7) היותו בעל עיטור על״ה שהוענק בעד פעילות שאיננה חופפת פעילות אחרת המזכה
 בהכרת שירות על פי החיק״.

 תחילה ותחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק שירות המדינה (גימלאות)(תיקון מס׳ 31),

 התש״ן-21990, והוא יחול מיום תחילתו גם לגבי מי שפרש לגימלאות לפני היום האמור.

 האמור איננו מובא בחשבון כשירות לצורך הגימלאות:

י הפבד  דבר

 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מם׳ 31), ברשימת הסיבות לא נכללו שירות בצבא בתקופת
 מלחמת העולם השניה והענקת עיטור עלייה, אשר ביום מזכים
 בהגדלת השירות לעובדי מדינה. התברר כי הסיבות האמו
 רות עשויות להיות אקטואליות לאלה מהעולים ששירתו
 בצבא הבריטי או בצבאות בנות הברית או שקיבלו בעד

 התש״ן-1990, קובע, כי עולה חדש, הזכאי לקיצבה מוגדלת
 זכאי גם להגדלת שירות בשל כך ששירת שירות מחתרתי
 בחח לארץ או היה אסיר ציון, או שהוא ניצול רדיפות
 הנאצים, או שהוא הורה שכול או אלמנה כמשמעותם בחוק
 השתתפותם במלחמה נגד הנאצים עיטור על״ה. משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

 התש״י-1950, או מטעמים רפואיים ומשפחתיים. מוצע להוסיף לחוק עילות אלו.

 חבר הכנסת יאיר צכן
 ־ הצעת חוק מס׳ תתשפ״ה; הועברה לועדה ביום כ׳ בכסלו התשנ״ב (27 בנובמבר 1991).

 1 ס״ח התש״ל, עמ׳ 56: התשנ״א, עמ׳ 156.

 2 ס״ח התש׳ין, עמ׳ 190.
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