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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הנזמשלה

 חוק לתיקון פקודת הבנקאות(מם׳ 7), תשכ״ד-1964

 בסעיף 2 לפקודת הבנקאות, 1941! (להלן - הפקודה), אחרי הגדרת ״חברה״ יבוא:
 ״״הועדה״ - הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 6ד.

 בסעיף 9 לפקודה, בבל מקום שמדובר ב״מזכיד הכספים״ קרי ״המפקח על הבנקים״.

 בסעיף 10 לפקודה, סעיף קטן(2) יסומן(4)׳ ואחרי סעיף קטן(1) יבוא:
 ״(2) המפקח על הבנקים רשאי׳ אחת לשנה׳ לדרוש בכתב מבנק
 פלוני לערוך׳ להציג ולפרסם, תוך הזמן שקבע בדרישה׳ דין וחשבון על

 נכסיו והתחייבויותיו לתאריך שנקבע בדרישה.
 (3) המפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הועדה׳ רשאי לקבוע,
 דרך כלל או למקרה מסויים׳ את הפרטים שיש לכלול בדין וחשבון כאמור

 בסעיף קטן(2), את צורתו, דרכי הצגתו ופרסומו.״

ף 4, אחרי סעיף 14 לפקודה יבוא: י ש  הוספת ס

 ״יחס בין פריטים 14א. (א) הממשלה רשאית׳ לאחר התייעצות עם הועדה, לקבוע בצו
פ שיעורים יחסיים שבנק חייב לקיים אותם בין הפריטים המפורשים להלן׳ י נ י  ש

 או -בין סוגים מתוך הפריטים׳ ובלבד שלא תקבע שיעור יחסי כאמור כין
 הפריט (6) לבין (8) ללא צירוף פריט אחר.

 ואלה הפריטים:
 (1) ערבויות שערב להבטחת אשראי:

 (2) ערבויות שערב שלא להבטחת אשראי;
 (3) התחייבויות שנתן לרגל אשראי תעודות:

 (4) התחייבויות שבתן לרגל קיבולים׳ הסבים ונכיון משנה:
 (5) התחייבויות תלויות שאינן מפורשות בפסקאות (1)

 עד (4);
 (6) פקדונות המופקדים אצלו;

 (7) הלוואות שקיבל;
 (8) הון נפרע, קרנות הון וקרבות שמורות, לרבות יתרת

 רווחים נקיים שלא הולקו;
 >9) נכסים׳ לרבות חובות המגיעים לו.

 (ב) בנק שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן(א), יהא חייב
 לשלם לבנק ישראל׳ לכל יום שבו נמשכת ההפרה, סכום בשיעור שקבעה

 הממשלה בצו לאחר התייעצות עם הועדה.
 גג) בנק שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן(א), רשאית
 הממשלה׳ לאחר התייעצות עפ הועדה׳ להורות לו בי עד להודעה חדשה
 לא יוסיף להתחייב בהתחייבויות תלויות׳ לתת ערבויות ואשראי׳ להשקיע

* ע״ר 1941, וזיפי 1 מסי 1134, עמי 69; ע״ר וזש״ט׳ חיס׳ אי׳ עמי 90; ס״ח תשי׳׳ד, עמ׳ 88; חשם׳׳ז, עמי 2;  י

 תשב״א, עמי 74, עמי 114,עמי 172.

 תיקון סעיף 2 1,

 תיקה סעיף 9 2,

 חיקין מעיף»1 3י
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 כספים ולחלק רווחים{ הוראה כאמור יבול שתחול על כל הפעולות
 האמורות או על מקצתן, ויכול שתהיה מותנית.

 (ד) בנק שהפר הוראה שניתנה על פי סעיף קטן(0, דינו —
 קנם 10,000 לירות׳ וכל מנהל או פקיד אחראי שביודעין עשה את הפעולה
 המהווה הפרת ההוראה או לא נקט אמצעים סבירים כדי למנוע הפלתה׳

 דינו - מאסר שנתיים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בועדה המייעצת שמונתה׳ לפי סעיף 6 לפקודה, חברים המפקח על הבנקים, המנהל
 הכללי של משרד האוצר ושמונה מנהלים של בנקים. מוצע לחייב את המפקח על הבנקים
 ואת הממשלה להיוועץ בועדה זו בטרם שהם משתמשים בסמכויותיהם כאמור בסעיפים

 10 (3) ו־14א לפקודה כפי שתתוקן על ידי חוק זה (סעיף 1).
 אין כיום עובד הנושא את משרת ״מזכיר הכספים״. מוצע, לכן, כי הסמכויות הנתונות

 למזכיר הכספים בפקודה יהיו בידי המפקח על הבנקים (סעיף 2).
 הפקודה מחייבת כל בנק לפרסם מדי שנה בשנה בעתון יומי׳ בסמוך לתאריך האסיפה
 הכללית השנתית שלו׳ את מאזנו המבוקר האחרון, וכן להציג במשרדיו ובסניפיו העתקי
 המאזן. לקראת פרסום המאזן השנתי יבול בנק לעשות פעולות מיוחדות שיש בהן כדי
 לשפר את התמונה שתתקבל מקריאת המאזן׳ בהשוואה למצב העסקים הרגיל. מוצע להסמיך
 את המפקח על הבנקים לדרוש מכל בנק לפרסם דין וחשבון על נכסיו והתחייבויותיו לתאריך

 שיקבע, כדי לאפשר לציבור לעמוד על היקף עסקיו הרגיל של אותו בנק (סעיף 3).
 בשנים האחרונות התפתחו בבנקים עסקאות שונות המכונות ״תיווך בשטרות״׳ אשר
 בהן משמשים הבנקים מתווכים בין לווים לבין מלווים. חלק גדול מעסקאות אלה נעשה
 בערבות הבנקים, מספר בנקים הגדילו את יתרת הערבויות שהוצאו על ידיהם בקשר לעסקאות
 אלה ללא יחס סביר להיקף עסקיהם האחרים ולפריטים אחרים במאזניהם, בגון הונם העצמי,
 פקדונות המופקדים אצלם ונכסיהם. מוצע לאפשר לממשלה לקבוע יחס בין פריטים שונים
 של מאזני הבנקים כדי להגבילגידול בסעיפים מסויימים של המאזן לעומת סעיפים אחרים.
 קביעת יחם בין ערבויות להון׳ העצמי, לדוגמה• לא תאפשר לבנק להגדיל את הערבויות
 מעל ליחס שנקבע ללא הגדלה מקבילה של ההון העצמי. כן מוצע לאפשר לממשלה לקבוע
 סנקציה כספית שתשולם לבנק ישראל על ידי בנק שאינו מקיים את היחס שנקבע גסעיף 4).

 להלן סעיפי פקודת הבנקאות׳ 1941׳ שהחוק המוצע דן בהם:
 פירוש 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפרושים דלקמן׳ חוץ אס ענין הכתוב יחייב פיח־שאחר -
 *בנק״ פירושו בל חברה המנהלת עסקי בנק או המשתמשת במלה ״בנק״ או כל מלה הנגזרת
 הימנה בחלק מהשם אשר בו היא מנהלת את עסקיה׳ אולם המונח לא יכלול אגודה שיתופית

 רשומה;
 ״עסקי בנק״ פירושם עסק של קבלת בספים מן הציבור בחשבון עובר ושב שמחזירים אותם עם

 דרישתם בשיק׳ ומתן הלוואות ללקוחות;
 ״בנקנוט׳ פירושו כל שטד־חליפין׳ המחאה או שטד־חוב שהוצאו ע״י כל בנק לפרעון כסף
 למוכ״ז ע0 דרישתו; או המזכים או המפדוניס לזכות את המחזיק בתשלופ סכום כסף מיד
 לדרישתו בלא חתימת־הםבה׳ או בלא חתימת־הסבה נוספת על זו הכתובה על גבם בשעת

 הוצאתם׳ בין אם פורט הדבר בגוף השטר ובין אם לא פורט;
 ״חברה׳׳ פירושה חברה שנרשמה עפ׳׳י פקודת החברות;

 ׳המועצה״ — המועצה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 23 לחוק בנק ישראל׳ תשי״ד^-1954;
 ״מוסד בנקאי׳ — חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת בספים בחשבון עובר ושב על מנת
 לשלם מהם לפי,דרישה על ידי שיק׳ או חברה המשתמשת בדין במלה ״בנקי׳ או בבל מלה

 הנגזרת ממנה׳ כחלק משמה.
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 הקמת ועדה מייעצת 6. (1) הממשלה רשאית למנות ועדה מייעצת ליעץ ארחה בעביבים הנוגעימ לעסקי בנקאות;
 ועדה זו תהא מורכבת מאותם האנשים והתמנה לפי אותם התנאים אשר יישרו בעיני הממשלה׳

 והממשלה רשאית בכל עת שהיא להביא לידי גמר כל מינוי כזה.

 (2) הממשלה רשאית להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה שיש לנהוג בה בכל אםיפה
 של הועדה שתוקם בהתאם לסעיף זה.

 9. (1) כל בנק חייב להגיש למזכיר הכספים:
 (א) לא יאוחר מעשרים ואחד יום לאהד היום האהרון שבכל חודש׳ דו״ה ערוך
 בטופס המוזכר בתוספת הראשונה לפקודה זו/ המפרט את האקטיב ופםיב של הבנק

 עם סיום העסקים ביום האחרון של החודש החולף;
 (ב) לא יאוחר מעשרים ושמונה ימים לאחר היום האחרון בחודש מארם ובחודש
 ספטמבר, דו״ח ערוך בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה זו המוסר ניחוח של
 הלוואות שוטפות ושל שטרות שהובאו לנכיון עד יום 31 במארס ו־30 בספטמבר.
 בתנאי שלגבי בנק שהוא חברה נכרית בגדר מובנו של סעיף 2 מפקודת החברות, הרי
 הדו״חוח המוזכרים בפסקאות (א) ו־(ב) מסעיף זה לא יכילו אלא פרטים בנוגע למשרדים 1לם־

 ניפיפ (או סניפים) של אותה חברה נכרית המצויים בישראל;
 בתנאי שהממשלה רשאית לשנות בצו מזמן לזמן את טופס התוספת הראשונה והתוספת
 השניה והתאריכים שבהם צריכים לסכם את החומר הדרוש בתוספת השניה ולשלחו למזכיר

 הכספים.

 (2) בנק שאינו מקיים את הדרישות המפורטות בפסקאות (א) ו־(ב) של סעיף קטן(1)
 מסעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמש לירות * ליום במשך אותם הימים שבהם הוא ממשיך

 בעבירה.

 הגשת דו״חות
 למזכיר הכספים

 10. (1) בל בנק חייב —
 (א) להציג בכל ימות השנה במקום בולט בכל משרד וסניף של הבנק בישראל העתק

 ממאזנו האחרון והמבוקר;
 (ב) לפרסם בעתון יומי הנפוץ בישראל העתק מאותו מאזן ביום או סמוך ליום שבו

 מוגש המאזן לבעלי המניות באסיפה כללית.
 (2) כל בנק שחל עליו סעיף זה ולא מלא אחרי דרישותיו יהא צפוי בצאתו חייב בדין

 לקנס לא יותר ממאה לירות״.

 הצגת המאזן
 ופרסומו

 * לפי חוק לתיקון דיני העונשין(דרכי ענישה), תשי׳׳ד—1954, הועמד הקנס על סך 75 לירות.
 ** לפי חוק לתיקון דיני העונשין(דרכי ענישה)׳ תשי״ד—1954׳ הועמד הקנס על סך של 1,500 לירות.

 חוק הזרעים (תיקון), תשכ״ד-1964

ף 9 1. בסעיף 3 לחוק הזרעים, תשט״ז-1956! (להלן - החוק העיקרי) - , ע ז ס י ק ,  ת

 (1) במקום הערת השוליים יבוא ״תקנות לשיפור טיבם של זרעים׳•׳;
 (2) בדישה, במקום המלים ״לשם קידום השבחת זרעים״ יבוא ״לשם שיפור

 טיבם של זרעים׳ לרבות השבחתם״;
 (3) במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) להסדיר, להגביל או לאסור גידולם ומכירתם של
 זרעים.״

 ! ם״ח 207׳ תשט״ז׳ עמי 97.
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 2. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: . הוספת מעיפים
ד 4 ~ א  ״מבירת זרעים 4א. נא) לא ימבור אדם זרעים אלא על עי רשיון מאת שר החקלאות 4

 או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות׳ ובהתאם. לתנאי -הרשיון; .
 רשיון כאמור יכול שיוגבל למכירה פלונית או לתקופה שתיקבע,בו.

 גב) שר החקלאות רשאי, בכל שהדבר נראה לו דרוש להבטחת
 טיפול נאות בזרעים ושמירה עליהם או על טיבם, או להבטחת שירות
 נאות לצרכנים, לקבוע בתקנות תנאי הכשירות לקבלת רשיון וסדרי מתן

 הרשיון, ותנאים ביחס לחצריפ שבהם יעסקו במכירת זרעים.

 ביטול רשיון 4ב. (א) שר החקלאות רשאי לבטל רשיון שניתן על פי סעיף 4א, אם.
 נוכח שהתנאים לקבלת הרשיון אינם קיימים יותר, או שבעל הרשיון

 איננו ממלא אחריהם.

 (ב) הרואה עצמו נפגע על ידי ביטול רשיון כאמור בסעיף קטן(א),
 רשאי לערוד עליו בפני ועדת הערר האמורה בסעיף 4ג תוך ארבעה עשר
 ימים מהיום שהודע לו דבר הביטול; הערר לא ישעה את הביטול אלא אם

 הורה על כך יושב ראש ועדת הערר.

 (0 ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת שר החקלאות, לשנותה
 או לבטלה.

 מעוי ועדת ערר 4ג. (א) שר החקלאות יקים ועדת ערד של שלושה לענין חוק זה;
 כיושב ראש הועדה יתמנה שופט׳ או אדם הכשיר להתמנות שופט׳ שיקבע

 שר המשפטים, ולפחות אחד מחבריה הנותרים לא יהיה עובד המדינה.

 גב) הודעה על מינוי ועדת הערר ועל מעבה תפורסם ברשומות.

 סדרי הדין 4ד. (א). שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין
 לפני ועדת הערר: הועדה תקבע את סדרי הדין ככל שלא נקבעו בחוק זה

 או בתקנות כאמור.

 (ב) לועדת הערר יהיו כל הסמכויות הנתונות לועדת חקירה
״ .  בסעיף 5 לפקודת ועדות חקירה 2

 3. בסעיף 6 לחוק העיקרי׳ אחרי ״שר החקלאות״ יבוא ״או מי שהשר הסמיכו לכך תיקון סעיף 6
 בהודעה ברשומות״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרתו של החוק המוצע בוה היאילתקן בחוק הזרעים, תשט״ז-1956 (להלן — החוק
 העיקרי), מספר תיקונים, שנםיון הפעלתו של החוק מחייבם.

 ואלה עיקרי התיקונים:

 (א) החוק העיקרי מעניק לשר החקלאות את הסמכות להסדיר בתקנות גידולם
 ומכירתם של זרעים שהשר ״הגדיר אותם כמשובחים״; כן מתיר הוא לשר לאסור ולהגביל
 מכירתם של זרעים שרמתם נמוכה מן התקנים שנקבעו על ידי השר בתקנות. אץ בחוק
 העיקרי סמכות כללית להסדיר׳ להגביל ולאסור גידולם של זרעים על סוגיהם השונים.

 2 הוקי א״י, כרך א׳, פרק כ״א׳ עמי 132.
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 נםיון השנים שעברו מאז הוחק החוק הוכיח׳ כי אין מקום להבחנה בין זרעים שהוגדרו
 כמשובחיפ לבין זרעים רגילים,

 מוצע׳ איפוא׳ להעניק לשר החקלאות סמכות כללית כאמור (סעיף 1 נ2)).

 (ב) החוק העיקרי מתנה את סמכותו של שר החקלאות להתקין תקנות ביחס לגידולם
 של זרעים בצורך לקדם את השבחת הזרעים (breeding). מסתבר, שהפעולות הנעשות מכוח
 החוק כוונתן בעיקר לא קידום השבחה, אלא שיפור הטיב (improvement). מוצע תיקון

 בהתאם לכך (סעיף 1 (1)).

 (a החוק העיקרי עוסק בעיקר בזרעים שבשלבי הגידול. שלב המכירה נשאר
 בעיקרו בלתי מוסדר. התוצאה היא, שעל אף העבודה והממון הרבים שמשקיע מגדל הזרעים,
 כדי למלא אחרי התקנים והדרישות שנקבעו בתקנות, הטיפול הלקוי בשלבי המכירה גורם
 שאין החקלאי הרוכש את הזרעים מקבל את מה שהוא מבקש, הן משום שהזרעים נמכרים

 על ידי אנשים שאין להם ידיעה מקצועית הדרושה לכך והן משום דרכי החסנה פסולים.

 לפיכך מוצע, כי מכירת זרעים תותנה בקבלת רשיון מאת שר החקלאות או ממי
 שהוסמך לבך על ידיו, וכי תוענק לשר הסמכות לקבוע בתקנות תנאים ודרישות לגבי המבקש
 למכור זרעים ולגבי המקום שבו הוא מבקש למכרם. כץ תוענק לשר הסמכות לבטל את
 הרשיון במקרה של הפרת תנאים, והרואה עצמו נפגע יוכל לערוד בפני ועדת ערר שתמונה.

 לשם כך בראשות שופט (סעיף 2).

 (ד) החוק העיקרי מחייב את שר החקלאות למנות מפקחים לענין החוק. מפקח רשאי
 לתפוס זרעים שנעברה בהם עבירה על הוראות החוק, להיכנס לחצרים, לערוך בדיקות

 וכדי. מוצע בזה להתיר לשר לאצול את הסמכות למנות מפקחים (סעיף 3).

 מן הדין הוא לציין כי כל התקנות שמתקין שר החקלאות מכוח החוק המוצע יהיו
 טעונות התייעצות בועדות המייעצות הפועלות במסגרת החוק העיקרי. כן יש לציין כי כל

 התיקונים המוצעים מובאים על דעת נציגי מגדלי הזרעים והמוכרים בועדות המייעצות.

 ואלה סעיפי החוק העיקרי שהחוק המוצע בא לתקנם:

 תקנות להשבחת 3. שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורך בכך לשם קידום השבחת זרעים המיועדים למכירה,
 זרעים ולפיקוח או לשם פיקוח על טיבם׳ להתקין תקנות הבאות —

ם (1) לקבוע תקנים לטיבם של זרעים המיועדים למכירה, לנקיונפ ולבריאוחם ולאסור ב י  על ט
 ולהגביל מבירת זרעים שהם למטה מרמה התקן שנקבע;

 (2) לקבוע אזורי הגנה לגידול זרעים מזן טהור ולאסור או להגביל בהם את גידולם
 של זרעים;

 (3) להסדיר גידולם ומכידחמ של זרעים שהגדיר אותם כמשובחים;
 (4) להסדיר קצירם ואיסופם של זרעים המיועדים למכירה׳ אריזתם, סימונם,

 החסנתם והובלתם;
 (5) לקבוע ולהםדיר בדיקתם של זרעים מבחינת בושר נביטתם׳ נקיונם ובריאותם
 והוצאת תעודות על בדיקות אלה׳ וכן להתנות מכירת זרעים בהשגת תעודה כאמור;

 (6) לקבוע דרכים למתן הכרה רשמית לזני זרעים ותנאים למתן הכרה כאמור;
 נ (7) לפקח על יבוא זרעים.

 מינוי מפקחים 6. שר החקלאות ימנה מפקחים לענין חוק זה (להלן — מפקח).
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 מחפרסמח בזה הצעת חוק מטעם חבר כנסת:

 חוק פיצויי פיטורים(תיקון), תשכ״ד-1964

 1, סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים׳ תשכ״ג-11963, יסומן ״7(א)״ ואחריו יבוא: ח״ןון העיף 7
 ״(ב) אשה שאימצה, לפי צו אימוץ של בית משפט, לבד או עם
 בעלה, ילד שגילו פחות מתשעה חדשים, ויהתפטדה לפני שהגיע הילד
 לגיל תשעה חדשים על מנת לטפל בו-ידאז לענין חוק זה את התפטרותה

 כפיטורים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג-1963, קובע כי עובדת שילדה והתפטרה
 מעבודתה תוך תשעה חדשים מיום הלידה על מבת לטפל בילד, רואים את התפטרותה

 כפיטורים והיא זכאית לפיצויים.
 ע״י הוראה זו הכיר המחוקק בעובדה כי במשך תש?:ה החדשים הראשונים לחייו
 זקוק התינוק במיוחד לטיפולה של האם ויש לאפשר לה את ההתפטרות לטיפול זה על ־ידי
 הבטחת הפיצויים׳ אך משום מה לא ניתנה אותה זכות לאשה המאמצת ילד עפ״י צו אימק
 שניתן ע׳יי בית משפט. מאחר שבשנים האחרונות רב מספרן של הנשים המאמצות ילדים-
 יש להשוות את מעמדן, לענין חוק זה, לנשים יולדות, שהרי גם לאלו יש לתת את הזכות
 לפרוש מן העבודה בזכות לקבל פיצויי פיטורים, כדי להקדיש את עצמן לטיפול בתינוק

 שהוא כילדן ממש.

 חבר־הננםת : י. קרגמן

 1 ס־זז 404, תשכ׳׳ג, עמי»13.
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 המחיר 16 אגורות הודפס זי״י המדפים הממשלתי* ירושלים


