רש־ומות

הצעות חוק
״ ג׳

ב ת מ ו ז

ת ש ה

״

ט

839

י  19גיוני 1969
•

עמוד

חוק המילידה )חברות ביטוח( )תיקון מסי  ,{2תשכ׳׳ט—1969
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ח ו ק מילוזד .פ י ת ו ח )תיקת מם׳  ,(8תשכ^ט—1969
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חוק ה ב ח י ר ו ת )דרכי תעמולה( )תיקון מס׳  ,(3תשכ״מ—1969
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מתפרסכות בזה הצעת חוק מטעם הטנזשלה:

מברא
חוק המילווה )חברות ביטוח( ,תשכ״ג) 1962-להלן  -החוק העיקרי( ,כפי שתוקן,
מרשה את הממשלה לקבל מחברות ביטוח העוסקות בישראל בביטוח חיים צמוד ,מילדיה
כסכום כולל של  100מיליון לירות ,ולהוציא למטרה זו איגרות חוב שתנאיהן נקבעו בחוק
העיקרי.
על פי הסכם ,שנחתם בשנת  1961בין הממשלה לבין חברות הביטוח הנוגעות בדבר,
התחייבו החברות להשקיע חלק מקרנות הביטוח שלהן ,הנובעות מעסקאות ביטוח חיים צמוד
אשר נקשרו עד שנת  ,1971באיגרות חוב המוצאות על פי החוק העיקרי.
הממשלה באה לידי הסכם עם חברות הביטוח ,לפיו ישקיעו החברות באיגרות חוב אלה
גם חלק מקרבות הביטוח שינבעו מעסקאות ביטוח חיים אשר ייקשרו אחרי  1971ועד סוף
שנת  .1977הוסכם גם על שינוי בתנאי איגרות החוב שיום רכישתן הוא  1בינואר  1968או
לאחר מכן .ההסכם האמור מותנה בתיקון החוק כמוצע בזה.
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הצעות חו?  ,839ג׳ בתמוז תשכ״ט19.6.1969 ,

חוק המילווה)חברות ביטוח()תיקון מם׳  ,(2תשכ״ט1969-
 ,1בסעיף  1לחוק המילווה )חברות ביטוח( ,תשכ״ג) ! 1962-להלן  -החוק העיקרי(,
אחרי הגדרת ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ יבוא:
״״המדד היסודי״ של איגרת חוב — המדד שנתפרסם לאחרונה לפני התאריך הנקוב של
האיגרת:

תיקון סעיף 1

״המדד החדש״ —
) (1לענין פדיון איגרת חוב שיום רכישתה לפני ל׳ בכסלו תשכ״ח ) 1בינואר
 (1968דלענין תשלום הריבית עליה  -המדד שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן
פרעונו של כל סכום קרן או ריבית;
) (2לענין רכישת איגרת חוב שיום רכישתה ביום ל׳ בכסלו תשכ׳יח )1
בינואר  (1968או לאחר מכן ,ולענין פדיונה או תשלום הריבית עליה בתקופה
שבין  1בינואר ל־ 30ביוני של כל שנה — המדד שנתפרסם בדצמבר של השגה
הקודמת; ובתקופה שבין  1ביולי ל־ 31בדצמבר של כל שנה  -המדד שנת
פרסם ביוני של אותה שנה.״

,2

בסעיף  2לחוק העיקרי ,במקום ״ 100מיליון לירות״ יבוא ״ 200מיליון לירות׳/

דברי
׳*המדד היסודי״ ו״המדד החדש״ מופיעים
י כיוס בחוק העיקרי בסעיף  8בלבד ושם הם
סע*1
מוגדרים .לפי החוק המוצע יופיעו ביטויים אלה גם בסעיף
12׳ ולפיכך מוצע שהגדרותיהם יועברו לסעיף  1לחוק
שהוא סעיף ההגדרות .בהגדרת ״המדד היסודי״ לא יחול
שינוי :דאה דברי ההסבר לסעיף .5
אשר להגדרת ״המדד החדש״ :לשינויים שחלים במדד
יוקד המחיה יש השפעה הן לענין מחיר רכישת איגרות
החוב והן לענין פדיון קרן האיגרות ותשלום הריבית.
לפי סעיף  3לחוק העיקרי׳ מוצאות איגרות החוב בסדרות
שנתיות שתאריבן הנקוב הוא אחד בינואר כל שנה.
נרכשת איגרת לא בתאריך הנקוב׳ יהיה מחירה לפי סעיף
 12לחוק העיקרי מחירה הנקוב בכפוף לעליה שחלה
במדד בין התאריך הנקוב של האיגרת לבין יום רכישתה׳
ולפי סעיף  8לחוק העיקרי קרן האיגרת תיפדה והריבית
תשולם בסכומים המוגדלים בשיעור שבו עלה המדד החדש
לעומת המדד היסודי.
״המדד החדש״• מוגדר בסעיף  8הקיים כמדד שנתפרסם
לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונו של כל סכום קרן או
ריביח .מוצע עתה כי הגדרה זו של המוגח תתייחס רק
לענין פדיון איגרות חוב שיום רכישתן לפני ל׳ בכסלו
תשכ״ח ) 1ביגואר  (1968ולענין תשלום הריבית עליהן.
לענין רכישת איגרות הוב שיום רכישתן ל׳ בכסלו

תיקון סעיף 2

הסבר
תשכ״ה ) 1בינואר  (1968או לאחי מכן׳ ולענין פדיון
איגרות אלה ותשלום ריבית עליהן /ייקבע המדד החדש
בשני מועדים קבועים כל שבה .לגבי התקופה מ־ 1בינואר
עד  30ביוני ישמש המדד שפורסם בדצמבר של השנה
הקודמת ואילו לגבי התקופה מ־ 1ביולי עד  31בדצמבר
ישמש המדד שפורסם ביוני של אותה שנה .השינוי מוצע
כדי לפשט את חישובי הפרשי ההצמדה׳ ותחולתו נקבעה
רק לגבי איגרות חוב שיום רכישתן הוא ל׳ בכסלו תשכ״ח
) 1בינואר  (1968או לאחר מכן׳ האת לפי הסבם עם
חברות הביטוח הרוכשות  mאיגרות החוב על פי החוק
העיקרי.

סעיף 2

סעיף  2להוק העיקרי כפי שתוקן גתשכ־׳ד
אומר:

״הממשלה מורשית בזה׳ בשם המדינה ,לקבל
מחברות ביטוח העוסקות בישראל בביטוח חיים
צמוד׳ מילווה בסכום כולל שלא יעלה ע ל 100
מיליון לירות.״
הגדלת הסכום הכולל של המילווה אשר הממשלה
רשאית לקבל ב»ה לאפשר להברות הביטוח להשקיע
באיגרות חוב על פי החוק העיקרי חלק מקרנות הביטוח
שלהן שינבעו מעסקאות ביטוח חיים שייקשרו אחרי 1971
ועד סוף לד.19

 1ס״ח 382׳ תשכ״ג׳ עמ׳  ;10ס״ח 407׳ תשב״ד׳ עמ׳ «.
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תיקון סעיף 3

 ,3בסעיף  3לחוק העיקרי ,במקום ״בעשר סדרות שנתיות״ יכוא ״גשש עשרה םדתת
שנתיות׳/

תיקון סעיף 5

,4

בסעיף קטן)א( של סעיף  5לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״ובלבד שאיגרות חוב אשר יום רכישתן הוא ל׳ בכסלו תשכ״ח נ 1בינואר
 (1968או לאחר מכן ישאו ריבית של  5.8%מיום רכישתן.״

החלפת סעיף 8

במקום סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:
.5
על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרות חוב צמודות למדד יוקד
.8
״תנאי הצמידות
המחיה תחול הוראה זו :אם ביום פרעוני של כל סכום קרן או ריבית
למדד
יהיה המדד החדש גבוה מן המדד היסודי ,ישולם לבעל איגרת החוב אותו
סכום כשהוא מוגדל בשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי.״

תיקון סעיף !2

.6

בסעיף  12לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״ואולם איגרות חוב צמודות למדד יוקר המחיה שיום רכישתן הוא ל׳
בכסלו תשכ״ח ) 1בינואר  (1968או לאחר מכן ,יימכרו במחירן הנקוב
בכפוף לעליה במדד שחלה בין המדד היסודי לבין המדד החדש כפי שהוא
ביום רכישתן ובהנחה של אחוז אחד.״

דברי
סעיף  3לחוק העיקרי אומר:
סע* *1י ״שר האוצר רשאי להוציא לחברות המלוות
איגרות חוב רשומות על שם׳ שאינן עבירות׳ בעשר
סדרות שנתיות שתאריכן הנקוב  1בינואר של כל שבה
החל בשנת .1962״

המדד החדש( כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם
לאחרונה לפני התאריך הנקוב של האיגרת )להלן —
המדד היסודי(׳ ישולם לבעל איגרת החוב אותו סכום
כשהוא מוגדל בשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת
המדד היסודי״.

הצורך בהגדלת מספר סדרות איגרות החוב מעשר לשש
עשרה נובע גם הוא מההסכם האמור עם חברות הביטוח
ומהגדלת סכום המילווה.

לאחר שהמונחיפ ״המדד היסודי״ ו־׳׳המדד החדש״
הוגדרו בסעיף  1יש צורך לגסה את סעיף  8לחוק העיקרי
מחדש.

סעיף ) 5א( לחוק העיקרי אומר:
7
סע  * *1״איגרות החוב ישאו ריבית של  6%מיום
רכישתן.״
חברות הביטוח הסכימו כי איגרות החוב שיום רכישתן
ל׳ בכסלו תשב״ח ) 1בינואר  (1968או לאחר מכן׳ ישאו
ריבית בשיעור של .5.8%

זו לשונו של סעיף  12לחוק העיקרי:
״ ״איגרות החוב יימכרו במחירן הנקוב
סע*1
בכפוף לעליה שחלה במחיר הדולר או במדד יוקד המחיה
בין התאריך הנקוב של איגרות החוב לבין יום רכישתן/
ובהנחה של אתה אהד.״

זו לשונו של סעיף  8לחוק העיקרי:
7זע* 5 *1״על פדיון הקרן ותשלום הריבית של
איגרות חוב צמודות למדד יוקר המחיה תחול הוראה זו:
אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שגתפרםם לאחרובה
לפני הגיע זמן פרעונו של כל סכום קרן או ריבית)להלן—
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הסבר

ההוספה לסעיף  12נובעת גם היא מן ההגדרה החדשה
של ״המדד החדש״ בפי שמוסבר בדברי הסבר לסעיף .1
לגבי איגרות חוב שיום רכישתן הוא  1בינואר  1968או
לאחר מכן ייעשה חישוב מחיר האיגרת בהתחשב עם העליה
במדד יוקר המחיה שיחושב לפי שני תאריכים קבועים
בל שנה.

הצעות חו?  ,839ג׳ בתמה תשכ׳׳מ19.6.1969 ,

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הטנושלה:

חוק מילווה פיתוח)תיקון מס׳  ,(8תשכ״ט״1969
 ,1בסעיף  1לחוק מילויה פיתוח ,תש״ך— 1960ז )להלן  -החוק העיקרי( ,במקום ״850
מיליון לירות״ יביא ״ 1250מיליון לירות״.
 .2אחרי סעיף  6לחיק העיקרי יבוא:
6א .נפדתה סדרה של איגרית חיב ,כילה אי מקצתה ,רשאית הממשלה
סמכות לשובולהוציא איגרות להוציא בסכום שנפדה סדרה חדשה של איגרות חיב ,הן בתנאים של
הסדרה שנפדתה והן בתנאים אחרים.״

דברי
חוק מילווה פית ־ח׳ תש״ך /1960-כפי
שתוקן׳ מרשה אה הממשלה לקבל מילווה
שעיר
למטרות פיתוח בסכום כולל שלא יעלה על  850מיליון
לידות ולהוציא למטרה זו איגרות חוב .עד מתה הוצאו
סדרות בסכום של  700מיליון לירות .בדי לעמוד בדרישה
השוטפת של הציבור לאיגרות חוב אשר תמורתן מיועדת
למימון תקציב המדינה׳ מוצע להגדיל ב־ 400מיליון
לירות את סכום המילווה שהממשלה רשאית לקבל לפי
החוק העיקרי.
ז

 1ס״ח תש״ך /עמי  ;47תשב״א /עמי
תשכ״ז׳ עמי  ;106תשכ״ח /עמי .34

תיקון

סעיף 1

הוספת סעיף 6א

הסבר
מאיגרות החוב בשווי נקוב של  700מיליון
* לירות שהוצאו עד כה נפדו כ ב ד איגרות
חוב בשווי נקוב של  160מיליון לירות׳ וסכום זה ילך
ויגדל במרוצת השנים .מוצע לקבוע שאם נפדתה סדרה
של איגרות חוב כולה או מקצתה׳ ההא הממשלה רשאית
להוציא׳ בסכום שנפדה׳ סדרה חדשה של איגרות תוב׳
הן בתנאים של הסדרה שנפדתה והן בתנאים אחרים.
הקובע יהיה מעכשיו לא הסכום הבולל של איגרות החוב
אשר הממשלה רשאית להוציא׳ כשסכום זה כולל גם
אותן איגרות חוב שנפדו בבד׳ אלא הסכום הכולל של
איגרות חוב הנמצא במחזור מדי פעם בפעם.

 ;128תשכ״׳ב /עמי  ;129תשכ״ד /עמי 6׳ עמי  ;116תשכ׳־ו׳ עמי ;is
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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חברי ה מ ס ת :

חוק הבחירות)דרכי תעמולה()תיקון מם׳  ,(3תשכ״ט1969-
תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 8

תיקוןסעיף15

הוספת סעיפים
15א ו־15ב

בסעיף  2לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,תשי״ט ) !959-ל ה ל ן  -ה ח ו ק העיקרי(,
.1
אחרי ״לפי חוק זה״ יבוא ׳-יפרט לסעיפים 2א 12 ,4,3 ,ו־13״.
1

 ,2בסעיף  5לחוק העיקרי ,בכל מקום בו נאמר ״בקולנוע״ יבוא אחריו ״או בטלוויזיה״
ובסופו יבוא ״סעיף זה לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א״.
 ,3בסעיף  8לחוק העיקרי ,בסופו ,יבוא ״האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור
תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א״.
,4

-.5

בסעיף  15לחוק העיקרי ,בכותרת השוליים ,בסופה ,יבוא ״ברדיו״.
אחרי סעיף  15לחוק העיקרי יבוא:

״הסיד של
שידורים
צטלוויזיה

15א) .א( יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע ,לאחר
התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור ,את
 .הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה ,את
שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו
; לשם כך לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים; לכל מפלגה ורשימת
מועמדים יינתנו עשר דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת —
ארבע דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.
)ב( לא יהיו שידורים לפי סעיף זה בימי המנוחה הקבועים כמש
מעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,חש״ח—.21948
) 0לא תשודר לפי סעיף זה אלא תעמולת בחירות שהופקה על
ידי המפלגות או רשימות המועמדים על חשבונן ושבא עליה אישורו של
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

הטור מאחריות

תיקון סעיף 16

הוספת סעיפים
16א ו־16ב

15ב .רשות השידור לא תישא באחריות אזרחית או פלילית בשל שידור
תעמולת בחירות לפי חלק זה.״

בסעיף  16לחוק העיקרי ,במקום ״בשידורי החדשות של קול ישראל״ יבוא ״בשידורי
.6
החדשות ברדיו ובטלוויזיה״.
.7

אחרי סעיף  16לחוק העיקרי יבוא:

״שידורי הסברים
להדי=

ה

16א) .א( יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע ,לאחר
התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור ,את
הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים

 1ס״ח תשי״ט׳ עמי  ;138תשב״א׳ עמי  ;166תשכ״ט׳ עמ׳ .12
 2ע״ר תש׳יח׳ תום׳ א׳ עמ׳ 1׳ עמ׳ .12
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שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי
ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.
)ב( שר הפנים יקבע ,לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של
רשות השידור ,את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו
מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות
לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.
)ג( משך השידורים לפי סעיפים קטנים <א> ו־<ב( לא יעלה ביחד
על שעה אחת׳ ,יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יתאם עם שר
הפנים את השידורים לפי סעיף זה.
השידורים ללא
תשלום

16ב .רשות השידור לא תגבה תשלום בעד שידורים לפי חוק זה.״

דברי
עם הנהגת שידורי טלוויזיה בישראל מן הדין להחיל
גם על אמצעי תקשורת זה את ההגבלות בענין תעמולת
הבחירות שהוטלו קודם לכן על הרדיו .במו־כן מן הדין
לקבוע הסדר לשידור תעמולת בחירות בטלוויזיה על ידי
המפלגות ורשימות המועמדים /במקביל להסדר הקיים
בנידון לגבי הרדיו.

הסבר
מוצע גם להשתמש ברדיו ובטלווחיה לצורך מחן הס
ברים והדרכה לבוחרים ולהברי ועדית הקלפי על סדרי
הבחירות לכנסת ולכלל הרשויות המקומיות .ההסברה
תיערך מטעם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ושר הפנים תוך תיאום ביניהם.

חברי הכנסת  :א׳ אבנרי׳ י' רפאל

הצעות חוה  .839ג׳ בתמוז תשכ״ט19:611969 ,

ו

ו

המחיר  24א ג ו ר ו ת

הודפס ע״י המדםיס הממשלתי.

יו-ומייח

