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 מתפרסמות בזה הצעות חוק ממעס הממשלה:

 חוק חובת המכחים (תיקון), התשנ״ב־1992 [582]

״ תיקון סעיף 8 מו / במקום ׳׳ששה חדשים מיום פרסו ' ״ב-1992 ת המכרזים, התשנ ב ו ק ח ף 8(א) לחו  1. בסעי
ה מיום פרסומו״.  יבוא ״שנ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אישורה, אלא שעקב יציאת הכנסת לפגרה לא יהיה סיפק
 בידה לאשרן למועד.

 מוצע לדחות את תחילת תקפו של החוק בששה חדשים.

 ראוי להוסיף כי עד להתקנת התקנות ינחו שר האוצר
 ושר הבטחון, ככל שמדובר במערכת הבסחון, את הגופים
 שעליהם חל החוק להקפיד לפעול בהתאם להוראות הפנימיות
 הקיימות בממשלה בנושא מכרזים, וזאת ברוח חוק חובת

 המכרזים לקראת תחילת תקפו.

 לפי סעיף 8(*ו) לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-1992,
 תחילתו של החוק תהיה ששה חדשים מיום פרסומו, היינו -

 ביום ט״ו באלול התשנ׳יב (13 בספטמבר 1992).

 על פי סעיף 8(ב) לחוק האמור על שר האוצר להגיש
 תקנות לאישור ועז־ת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפני
 תחילתו של החוק. טיוסת תקנות כנדרש אבן הוכנה במשרד
 האוצר, לאחר דיונים ממושכים. בשל אופיין המורכב של
 התקנות יש לשער בי לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת
 יידרש זמן כדי לבחון את התקנות לפני שתתן להן את

 1 ם׳׳ח התשנ״ב, 2\.זי 114.

ת חוק 2140, ד 1אב התשנ״ב, 3.8.1992 405 ו מ  ה



 חוק דשות השידוד (אישוד תקפן של אגדות דדיו וסלויזיה), [583]
 ההשג״992-3ו

ו לפי קבע ן הסר ספק נקב״ בזאת כי האגרות בעד החזקת מקלט דדיו או טלויזיה, שנ  מישיר תוקף 1. למע
ל דבר וענץ כ ל ת לבל דין ו ן תקפו , לשנים 1985 עד 1992, ה , התשב״ה-1965' ר ו ד ת השי  הדק רשו
ל חוק זה. י יום פרסומו ש נ ן סופי שניתן לפ ע בפםק די ו ג  מיוס קביעתן! אין בהוראה זו כדי לפ

 הנחת היסוד של רשות השידור והרשויות שבטלו חלק
 בקביעה האגרות היתה, בי איתן אגרות אינן בגדר ״מהיר״
 המשתלם עבור סירות או מצח־, כי &פ כגדר ״מס״ ושעל בן

 לא היה צרר:״ לקבל את איעירם של השרים הנוגעים כדבר •
ס חעל8י־ שיעור־ האגדות .:בדדיצ נהדק יציבות סחירים ע  ל

 במצרכים ושירותים (הוראות שע־<, הוזשמ״י-1985.

 נוכח הסיומים הגדולים הכרוכים ביישום פסיקת בית
ד ״, מוצע לתה •השריד לאותן 8גרדת. התשרי  ״מעפט העלי
 המוצע לא יפגע בזכותו של הזוכה לפי פסק הדין, לקבל את

 !:סכום שנפסק.

י ר ב  ד

 האגתת בעד החזקת מקלט רדיו או טלויויה, בעד השביס
 1985 עד 1992, נקבעו על פי הוראות חיק דשות השידור,
 חתש5״ה-1965, והתקנות לפיו, וכנדרש, אושרו בידי ועדת
 דכסעים של הכנסת. ביר, המשפט העליין, בפסק דינו בע״א
 83׳ 4ד4 ד״ר עודד קדיכ נ׳ דשות השידור, קבע כי ד11לאת
 שיעורי האגרות בעד שנת 1985 וכן בעד השנים של^הר:יכן,
 חיתה ב:יגוד לחוק יציבות מתירים במצרכים ובשירותים
 ?הודאות שעה), חתשמ״ו-1955, לפיו הוקפאו פתיר* המצר״
 ג־ם והשירותים שהיו ^תיקף אותה שעה מקבע בי כל העלאה

 בה״ שעונה אישור השדים שנקבעו בחוק.

 ם״ח התשכ״ה. עמי 306.
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