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חוק המיאוה )חברות ביטוח( )תיקון מ ס ׳  ,(6התשמ״ו* 1>/86-
בסעיף  1לחוק המילווה )חברות ביטוח( ,התשכ״ג— 1962י )להלן — החוק
.1
העיקרי( —

תיקון סעיף 1

) (1בהגדרת ״המדד היסודי״ ,בפסקה ) ,(2במקום ״של איגרת חוב
כמשמעותה״ יבוא ״של איגרות חוג ״ב״ ו־״ג״ כמשמעותן״;
)(2

״ב״

בהגדרת ״המדד החדש״ —
)א( אחרי פסקה ) (1יבוא:
״)1א( לענין פדיון איגרת חוב ״ג״ או תשלום הריבית עליה — המדד
שהתפרסם לאחרונה לפגי הגיע זמן פרעונו של כל סכום קרן או ריבית,
ובלבד שאם המדד שיפורסם אחרי המדד האמור יעלה עליו ביותר
מ־ ,5%יהיה המדד החדש המדד האמור בתוספת שיעור העל יה האמור
באחוזים פחות  ; 5״
)ב( בפסקה ) ,(3אחרי ״ב״ יבוא ״ו־ג״.

בסעיף  2לחוק העיקרי ,במקום ״י״ח בניסן התשמ״ג ) 1באפריל (1983״ יבוא
.2
״ו׳ בניסן התש״ן ) 1באפריל (1990״.

תיקה סעיף 2

.3

תיקון סעיף 3

בסעיף  3לחוק העיקרי —
) (1בסעיף קטן )א( ,המלים ״שאינן עבירות״ — יימחקו ,ובסופו יבוא ״איגרות
החוב לא יהיו ניתנות להעברה ,למעט העברה על פי דין ,ולמעט העברה שאישר
המפקח על הביטוח הנובעת מהעברת התחייבויות על פי פוליסות לביטוח חיים
מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת״;
) (2במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( איגרות החוב יוצאו בשלושה סוגים שיכונו ״א״ ,״ב״ ו־״ג״ ,כלהלן:
) (1תמורת כספים שמקורם בפרמיות ששולמו לא לפני המועד שנועד
לתשלומם בהתאם לתנאי החוזה ,ועל פי חוזים לביטוח חיים שנקשרו
ונכנסו לתקפפ לפגי כ׳ בשבט התשל״ה ) 1בפברואר  ,(1975יוצאו
איגרות חוב ״א״;
) (2תמורת כספים שמקורם בפרמיות ששולמו לא לפגי המועד שנועד
לתשלומם בהתאם לתנאי החחה ,ועל פי הוזים לביטוח חיים שנקשרו
ונכנסו לתקפם לפני ט״ז בטבת התשמ״ג ) 1בינואר  ,(1983יוצאו
איגרות חוב ״בי׳;
) (3תמורת כספים אחרים יוצאו איגרות חוב ״ג״ .״

תי

ק י  °יר
י

ע

12

בסעיף ) 12ב( לחוק העיקרי ,במקום ״בהנחה אשר לא תעלה״ יבוא ״בהנחה או
.4
בתוספת מחיר אשר לא יעלו״.
* נתקבל בכו.סת ביום י״ג באור ב־ התשיי״ו ) 24גמרם  ;(1986הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1770
התשמ״ו ,עמ׳ .120
 1ס״ח התשה״ג ,עמ׳  ;10התשכ״ד ,עמי  ;6התשכ״ט ,עמי  ;222התשל״ו ,עמ׳  ;28התשל״דו ,עמ׳  ;89התש״ם,
עמי .166
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מילווה שקיבלה הממשלה ,בשם המדינה ,מחברות ביטוח העוסקות בישראל בביטוח
.5
חיים צמוד ,בסכום היתרה המוערכת של ק ת ו ת הביטוח הנובעות מחוזים לביטוח חיים
שנקשרו ונכנסו לתקפם אחרי י״ז בניסן התשימי״ג ) 31במרס  (1983ולפני תחילתו של
חוק זה ,יראוהו כמילווה שנתקבל לפי הוראות חוק זה.

תשייר

)א( איגרות חוב מסוג ״ב״ שהוצאו לפי החוק העיקרי תמורת כספים הנובעים
.6
מחתים לביטוח חיים שנקשרו ונכנסו לתקפם אחרי ט׳׳ו בטבת התשמ״ג ) 31בדצמבר
) (1982להלן — היום הקובע( יומרו לאיגרות חוב ״ג״.
)ב( ריבית על מיל ווה הנובע מחוזים לביטוח חיים שנקשרו ונכנסו לתקפם •אחרי
היום הקובע ואשר שולמה או הייתה צריכה להשתלם בשל התקופה שעד י״ט בטבת
התשמ״ו ) 31בדצמבר  ,(1985תשולם בצירוף הפרשי הצמדה כמקובל לגבי איגרות
חוב ״ב״.

הוראות מעבר

יצחק מודעי
שר האוצר

יצחק שמיר
שר החוץ
ממלא מקום ראש הממשלה
חיים הר צו ג
נשיא המדינה

ח ו ק לעידוד ה ש ק ע ו ת הון )תיקון מ ס ׳  , ( 2 6היגשמ״ו—986ן *
בסעיף ) 9א( לחוק לעידוד השקעות הון ,התש י״ ט—) 1959להלן — -החוק העיקרי(,
.1
במקום פסקאות ) (2עד ) (4יבוא:
״) (2נציג משרד האוצר ,שימנה שר האוצר;
) (3נציג משרד התעשיה והמסחר ,שימנה שר התעשיה והמסחר;
) (4נציג משרד החקלאות ,שימנה שר החקלאות;
) (5נציג משרד התיירות ,שימנה שר התיירות;
1

תיקו! מעיף 9

) (6נציג משרד הכלכלה והתכנון ,שיימנה שד הכלכלה והתכנון; ״ .
בסעיף ) 18א( לחוק העיקרי ,אחרי ״לפי שיקול דעתה״ ייבוא ״ובהתאם לסכומים
.2
שתוקצבו׳ למטרה זו׳ בתקציב המדינה״.

תיקו! סעיף !8

.3

בסעיף  23לחוק העיקרי ,במקום ״40ב ו־40ה״ יבוא ״ו־40ב״.

תיקון סעיף 23

.4

בסעיף 40א לחיק העיקרי —

תיקון ס ע י ף « א

) (1במקום הגדרת ״מפעל תיירות״ יבוא:
״ ״מפעל תיירות״ — מפעל המיועד לשרת תיירות לישראל ,לרבות בית מלון
או חניון כמשמעותם בחוק שירותי תיירות ,התשל״ו•— ; 1976״
2

)(2

בהגדרת ״מענק״ ,המלים ״או מענק הישבה״ — יימחקו.

* •נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשמ״ו ) 24במרס  ;(1986הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1741
התשמ״ו ,עמ׳ ,.244
 1ס״ח התשי״ט ,עמי  ;234התשמ״וו ,עמ׳ .200
 2ס׳׳ח התשל״ו ,עמ׳ .228
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תיקון סעיף 340

ת י ה ו ז מ ע י ו ן 14-0

תיקון סעיף 40

.5

.כסעיף  :!40לחוק העיקרי —
) (1בסע׳יף קטן )א() ,(5גסייפה ,אזזרי ״או בגין תעשייתי משופך׳ יבוא ״או
מפעל תיירותי״;
) (2הסימון ״)א(״ — יימחק וסעיף קטן )ב( — בטל.

בסעיף 40ג)א() (1לחוק העיקרי ,במקום חרישה יבוא ״המענק לפי סעיף 40ב
.6
יהיה באחוזים המפורטים בתוספת ,מכל אלה :״
בסעיף 40ד לחוק העיקרי ,במקום ״אם השתמשו בסמכותם לפי סעיף 40ב )ב(״
.7
יבוא ״בהסכמת שר התיירות״.

ביטול סעיפים
40ד!40 ,ו
ו־95

.8

סעיפים 40ה40 ,ו ו־ 95לחוק העיקרי — בטלים.

תיקון סעיף 40ח

.9

בסעיף 40ח לחוק העיקרי —

ד!חלפת ה ת ו ס פ ת

.10

)(1
(2) .
)(3

בסעיף קטן )א() ,(1המלים ״או מענק ההישבון״ — יימחקו;
בסעיף קטן )ב( ,המלים ״או מענק הישבון״ — יימחקו;
בסעיף קטן )ג( ,המלה ״40ה״ — תימחק.

במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:

״חיספת
)סעיף 40ג(
.1

שיעור מענק השקעה למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי ,מפעל להשכרת
ציוד ,בנין תעשייתי ובנין תעשייתי משופץ:
באזור פיתוח א׳

באזור פיתוח ב׳

30%
.2

שמירת זכויות

.3

15%

שיעור מענק השקעה למפעל מאושר שהוא מפעל תיירות:
בית מלון ,חניון

12%

מפעל תיירות אחר

5%״

)א( אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות שנרכשו על פי החוק העיקרי
לפני תיקונו בחוק זה.
)ב( מי שהגיש בקשה לאישור תכנית למפעל תיירות ובקשתו לא אושרה
לפני יום פרסומו של חוק זה ,רשאי ,בהודעה למנהל תוך שלושה חדשים מיום
הפרסום ,לבחור בקבלת ההטבות שלפי ההוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה,
במקום ההטבות שלפי החוק העיקרי כפי שתוקן בחוק זה.
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יצחק שמיר
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נשיא המדינה
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