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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חוק מילווה פיתוח )תיקון מם׳  ,(14תשל״ו1975-
.1
יבוא:

בסעיף  6לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך 1960-ז)להלן  -החוק העיקרי(׳ אחרי פסקה )(2

תיקון סעיף 6

״) (3שאיגרות החוב המוצאות כאיגרות על שם בלבד לא
יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד ולהעברה למעט
העברות מכוח הדין ,או שיהיו סחירות וניתנות לשעבוד
ולהעברה באופן חלקי בלבד׳ לפי התנאים שנקבעו.״
 ,2בסעיף  8לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״ניתנת להעברה״ יבוא בכפוף לכל
תנאי או הגבלה לפי סעיף (3) 6״.

דבד»
סע*ף ו

סעיף  6ל ח ו ק העיקרי אומד:

״ .6שר האוצר ,באישור ועדת ה כ ס פ י ם של הכנסת ,רשאי
ל ק ב ו ע בתקנות לגבי כ ל ס ד ר ה :
 (0שהקרן והריבית של איגרות החוב יהיו צמודות,
ה צ מ ד ה מ ל א ה או חלקית ,ל מ ד ד יוקר המחיה ל פ י
התנאים שנקבעו;
) (2שהריבית ל א תהא חייבת בשום מ ס המוטל ע ל
הכנסה ,חוץ מן ה מ ס שיש לנכותו מאותה ריבית ל פ י
סעיף  (7) 31ל פ ק ו ד ת מ ס הכנסה 947 ,ו ,ושלא יעלה
ע ל .35%״
בנקים המפעילים תכניות חסכון ,וכן קופות גמל,
חייבים להשקיע את עיקר כ ס פ י תכניותיהם בניירות ע ר ך
מאושרים ,וביניהם בניירות ע ר ך של המדינה .ל מ ס ר ה זאת

תיקין סעיף 8

הסבר
משמשות איגרות חוב המונפקות ל פ י החוק העיקרי ב ת נ ־
אים שונים מחנאיהן של האיגרות המונפקות לציבור.
כ ד י למנוע את האפשרות שאיגרות ההוב שהונפקו
בתנאים מיוחדים יועברו למשקיעים אחרים׳ מוצע ל ה ס 
מיך א ת שר האוצר׳ באישור ו ע ד ת ה כ ס פ י ם של הכנסת,
להגביל או לשלול עבירותן או סחירותן של איגרות חוב
שיונפקו באיגרות ע ל שם ב ל ב ד .
סעיף 2

סעיף  8ל ח ו ק העיקרי אומר:

״)• .8א( איגרות חוב למוכ״ז ניתנות ל ה ע ב ר ה במסירה.
)ב( איגרות חוב ע ל שם ניתנות ל ה ע ב ר ה ב כ ת ב ־
ה ע ב ד ה חתום ע ל ידי המעביר והנעבר; כ ת ב ה ה ע ב ר ה
יימסר למינהלה והיא תרשום את ההעברה.״
התיקון המוצע ב א להתאים א ת סעיף  8ל ח ו ק העיקרי
לתיקון המוצע בסעיף .1

 1ס״ח תש״ך ,עמי  ;47חשכ׳׳ב ,עמ׳  ;129תשי־״ה ,עמי .204
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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת

חוק שירות המדינה )גמלאות()תיקון מס׳  ,(13תשלי׳ו1975-
,1

בסעיף ) 12א( לחוק ,שירות המדינה )גמלאות( נבוםח משולב[ ,תש״ל1970-

בסופו

תיקון סעיף 12

יבוא:
״) (7שולמה למורה או לגננת במשרה חלקית תוספת יוקר
לפי חישוב החל על עובדות הוראה שחלקיות משרתן 4/5
לפחות בתקופה שהן אמהות לילדים עד גיל  ,14יראו לענין
סעיף זה את חלקיות משרתה בתקופה האמורה במוגדלת בחלק
העשירי של משרה מלאה׳ ובלבד ששיעור החלקיות של
המשרה לא יעלה עקב הגדלה זר על מאה אחוז.״
סעיף  1יחול על קצבאות המשתלמות החל מיום י״ד באלול תשל״ד ) 1בספטמבר
,2
 (1974לגבי תקופות שירות שהיו החל מיום ט״ז באלול תשכי׳ו) 1בספטמבר  ,(1966אך לא
יחול על חישוב הנמלה בתקופה שלגביה הובאה בחשבון המשכורת הקובעת תוספת היוקר
לפי הישובה המיוחד כאמור בסעיף . 1

דגר*
ל פ י תנאי ה ע ב ו ד ה המקובלים ב מ ע ר כ ת ההוראה
מ ק ב ל ו ת מורות-אמדות לילדים ע ד גיל  14העובדות ל פ 
חות  4/3משרה 24 ,שעות בבי״ס יסודי ו* 20שעות בבית
ס פ ר על־־יםודי׳ ת ו ס פ ת יוקד ק ב ו ע ה מ ל א ה ולא ל פ י
חלקיות משרתן .זכ־ת זאת פ ו ע ל ת כמובן ע ד שהילדים
מגיעים לגיל  .14ב ע ל ב זה ח ד ל ו ת המורות ל ק ב ל ת ו ס פ ת
יוקר קבועה מ ל א ה ומשבורתךפוחתת למעשה.

תחולה

הסבו
ל פ י המצב הקיים מ ק ב ל ו ת המורות הפורשות מ ה ע 
בודה נמלאות ל פ י משכורתן האחרונה שהיא נמוכה מ ה 
משכורת שקיבלו בשל אמהות ל י ל ד י ם ע ד גיל .14
התיקון המוצע בחוק בא לאשר חישוב פנסיה ל פ י
ממוצע משוקלל ,ובהתאם ל כ ך יוגדל שיעור הפנסיה
שלהן בהשוואה לשיעור שהפנסיה משתלמת ע ל ־ פ י ו
היום ,וזאת לגבי השירות במדינה ה ח ל מיום .1.9.1966
ח ב ר הכנסת שלום לוין

 1ם״ח תש״ל ,עמי;! ,6עמי  ;120תשל״א ,עטי  ;107וזשל״ג ,פמ׳  ,78עמי  ,80עמ׳  ,82עמ׳  ,200עמי  ;255תשל״ה,
עמי  ,128עמי  ;2;¡8תשל״ו ,עמי  ,10עמ׳  ,10עמ׳ .18
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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר־הכנסת:

ח ו ק רשות לאומית לאנרגיה ,תשל״ו1975-
הקמת רשות
לאומית לאנרגיה

.1

מוקמת בזה רשות לאומית לאנרגיה )להלן  -הרשות(.
תפקידי הרשות הם -

תפקידי הרשות

) (1לרכז את הטיפול באנרגיה בישראל ולפקח על הרשויות והגופים העו
סקים באנרגיה;
)(2

למסור זכיונדת בתחום האנרגיה;

)(3

לרכוש ולמכור זכויות לניצול פטנטים וידע בתחומ האנרגיה;

) (4לערוך מחקרים ולעודד עריכתם וכן ליזום ולעודד חיפושי מקורות
אנרגיה ולרכז ידע בתחום האנרגיה;
)(5
חוץ.

לערוך הסכמים בעגין חילופי מידע בתחום האנרגיה ,לרבות עם מדינות

הרשות היא תאגיד כשר לכל חובה ,זכות ופעולה משפטית.

הרשות-תאגיד

,3

הדשות —
מבומו־
בוה
, ,
1

^
הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף  (2)9לחוק מבקר המדינה ,ת ש י ״ ח -
 1958ונוסח משולב[!.

״ ־" ־ "׳

הרכב המועצה

) ,5א( לרשות תהיה מועצה של שמונה עשר חברים שימנה נשיא המדינה )להלן —
המועצה(; וזה הרכב המועצה:
)(1

נא(

שר האוצר ,שיהיה יושב ראש המועצה!

)ב( חבר המועצה שהמליץ עליו שר המסחר והתעשיה ,שיהיה משנה
ליושב ראש:
) (2עשרה חברים שהמליצו עליהם הגופים הבאים ,כל גוף — חבר אחד:
מכון וייצמן למדע ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל ,האוניברסיטה העברית
י בירושלים ,אוניברסיטת תל־אביב ,אוניברסיטה בר־אילן ,אוניברסיטת הנגב
ע״ש דוד בךגוריון ,המכון הטכנולוגי ־־ חולון ,הועדה לאנרגיה אטומית,
חברת החשמל לישראל בע״מ;
) (3חמישה חברים שהמליצו עליהם ראש הממשלה ,שר האוצר׳ שר הבטחון׳
שר המסחר והתעשיה ושר הפנים ,כל אחד — חבר אחד:
) (4שני אנשי ציבור שהם לדעת נשיא המדינה בעלי ידע ונםיון בתחום
האנרגיה.
סדרי עבודה

.6

)א(

המועצה תקבע את סדרי עבודתה ומועדי ישיבותיה.

)ב( מנין חוקי בישיבות המועצה הוא לפחות אחד־עשר הבדים ,שמהם לפחות שבעה
חברים שנתמנו לפי סעיף ) 5א() (2ו־).(4
 1ס״ה תשי״ח ,עמ׳ .92
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נג(

יושב ראש המועצה ,ובהעדרו  -משנהו ,ישב בראש ישיבות המועצה^ .

)ד(

החלפות המועצה מתקבלות ברוב דעות המצביעים ,ובמקרה של דעות שקולות

תהיה ליושב ראש הישיבה דעה מכרעת.
 ,7המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ,לרבות ועד מנהל שיהיו בו יושב ראש
המועצה ומשנהו ,׳ קבוע תפקידיהן ולאצול להן מסמכויותיה ,ובלבד שלא תאצול מסמכו
יותיה לפי פסקאות ) (1ו־) (4לסעיף ,2

מיניי ועלית

1

,8

)א(

יושב ראש המועצה ממונה על ביצוע החלטות המועצה והועדות ויפעל בשמן.

יושב־ראש

)ב( .כל שישילהגישו למועצה יוגש באמצעות יושב ראש המועצה וכל הודעה מטעמה
תימסר על ידו.
,9

ה מ י ע צ ה

)א( תקופת כהונתה של המועצה תהא שלוש שנים מיום מינויה.
-,,ןל
)ב( ,חבר המועצה שתקופת
כ ה ו נ ת ו

)ג(

ת מ ה

ש י ת מ נ ה

תקופת הבהונה של
המועצה ושל
חבריה

מ ח ך ש <

המועצה היוצאת תוסיף לכהן עד למינויה של המועצה הבאה.

) .10א( נפטר חבר המועצה או התפטר או הועבר מכהונתו כאמור בסעיף קטן)ד( או
י
הורשע בעבירה שי־ש עמה קלון ,או פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס
משפט ,יתמנה את! אחר במקומו כאמור בסעיף  5ליתרת תקופת כהונתה של המועצה.
ב כ ס

פ

מ ט ע ם

ב

י

ת

הפסקת הברות
ומינוי חליף

)ב( התפטרות חבר המועצה תהיה בהודעה בכתב ליושב ראש המועצה :תוקף ההת
פטרות  -עם תום תשעים ושש שעות ממסירת ההודעה.
 0).התפטרות יושב ראש המועצה או משנהו מתפקידם כיושב ראש או משנה ליושב
ראש תהא בהודעה' למועצה ולנשיא המדינה :תוקף ההתפטרות עם תום תשעים ושש
שעות ממסירת ההודעה.
נד( חבר המועצה שנעדר ,ללא סיבה מספקת ,משלוש ישיבות של המועצה ,רשאי
נשיא המדינה ,לפ־ המלצת המועצה ,להעבירו מכהונתו.
 .11חבר המועציז יהיה זכאי לקבל שכר אבטלה והוצאותיו בשיעור שייקבע בתקנות:
היושב ראש ומשנהו יהיו זכאים לקבל גמול סביר ,שייקבע בתקנות ,בעד הזמן שיקדישו
למילוי תפקידיהם.

גמול

 .12המועצה תתכנס לישיבותיה שלוש פעמים בשנה לפחות ,ובכל עת לפי דרישת שליש
מחבריה :מנהל הרשות שיתמנה לפי סעיף  12ישתתף בישיבות המועצה בזכות דעה מייעצת.

ישיבות המועצה

.13

נא(

המועצה תמנה מנהל לרשות )להלן  -המנהל( ואת העובדים.

ה נ ה

ל

ה

)ב( המועצה תקבע את תפקידי המנהל והיא רשאית לאצול לו סמכויותיה כפי
שיפורש בהחלטת המועצה ,ככל הדרוש למילוי תפקידיו וביצוע החלטותיה.
 .14הסמכויות שאינן ניתנות לאצילה מאת המועצה למנהל תקבע המועצה בהרכבה היא־
שון באישור שר האוצר לאחר שקיבל הסכמתה של ועדת הכלכלה של הכנסת :קביעה
באמור ניתנת לשינוי על פי דרישת שני שלישים מחברי המועצה באישור השר ובהסכמת
הועדה כאמור.
הצעות חוק
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סייג לאצילת
סמכויות

תקופת כהונת
המנהל

) .15א(
אחד מאלה:

מינויו של המנהל יהיה לשלוש שנים׳ אך משרתו תתפנה לפני כן אם אירע
)(1

המנהל התפטר:

)(2

נבצר ממנו דרך קבע׳ לדעת הועד המנהל ,למלא תפקידו;

) (3המועצה החליטה להעבירו מתפקידו בהחלטה שתמכו בה יותר ממחצית
כל חברי המועצה.
גב(
קבלת עובדים
ותנאי עבודתם

) ,16א(

התפנתה משרתו של המנהל׳ תמנה המועצה מנהל אחר במקומו.
קבלת עובדי הרשות ומינוייהם ייעשו על ידי הועד המנהל.

גב( התפקוד של עובדי הרשות׳ התקן׳ השכר ,הגמלאות ותנאי העבודה יהיו כשל
עובדי המדינה למקצועותיהם  -בהתחשב באופיים המיוחד של תפקידים המיוחדים לרשות
בלבד :ובשים לב לכך יקבע אותם יושב ראש המועצה ,לפי הצעת הועד המנדול ,לאחר
שיתייעץ עם שר האוצר.
)ג( אין האמור בסעיף זה גורע מסמכות הרשות לחתום על חוזים מיוחדים עם
מומחים אשר יועסקו בתפקידים זמניים ,לתקופות או למשימות ובתנאים שיקבע יושב ראש
המועצה לפי הצעת הועד המנהל ,לאחר התייעצות עם שר האוצר ,ובלבד שחוזים אשר
תשלופ שכר העבודה בהם יעלה על  10,000לירות יהיו טעונים אישור המועצה.

העברות עובדים

) .17א( עובדי המדינה המועסקים ערב תהילתו של חוק זה בשירות משרד האוצר ומשרד
הפיתוח בעניני אנרגיה< ימשיכו בשירותם כעובדי הרשות ,בתנאי שירות שלא יהיו גרועים
מתנאי שירותם ערב תחילת חוק זה.
נב( זכויות עובדי הרשות שהועברו לשירותה והנובעות מעבודתם כעובדי המדינה
כאמור בסעיף קטן)א( ,ייחשבו כזכויות הנובעות מעבודתם בשירות הרשות.
)ג( ההסדרים לגבי זיכוי הרשות,בסכומי התשלומים שהעובדים העוברים לשירותה
יהיו זכאים להם׳ ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין הממשלה.

תקציב הרשות

) .18א( המועצה תערוך לקראת כל שנת כספים תקציב המפרט אומדן הכנסותיה והו
צאותיה; הצעת התקציב תוגש לממשלה לאישור באמצעות שר האוצר לפחות  90יום לפני
תחילת שנת הכספים.
)ב( לא ישולם סכום מכספי הרשות אלא על־פי התקציב שאושר כאמור ולא תת־
חייב הרשות בשום התחייבות אלא לפיו או לפי החלטת המועצה שנתקבלה כדין ואישרה
אותה ועדת הכלכלה של הכנסת.

דו״חות

העבדה סמכויות
לרשות

 ,19הרשות תגיש לשר האוצר ולועדת הכלכלה של הכנסת אחת לששה חדשים דו״ח על
פעולותיה; והיא תמסור׳ כל אימת שתידרש מאת שר האוצר או ועדת הכלכלה של הכנסת׳
דו״ח ומידע בענין פעולותיה ובכל ענין שהוא בגדר אחריותה או סמכויותיה׳ לרבות פעו
לותיהם של מבהלה ושאר עובדיה.
 ,20סמכויות שהיו נתונות ערב תחילתו של הוק זה בידי שר בממשלה לפי החוקים המפו
רטים להלן ,יעברו לרשות:
) (1חוק החשמל ,תשי״ד;21954-
 2ס״ח תשי״ד ,עמ׳  ;190תשי״ז ,עמי .140

128

הצעות חוק
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) (2פקודת זכירנות החשמל ;3
) (3פקודת זכיון חשמל )ירושלים( 4

;

) (4חוק הנפט ,תשי״כ; 1952-
) (5חוק זכיון צינורות הנפט ,תשי״ט;«1959-
) (6חוק זכיון צינור הנפט ,תשכ״ח 1968-ל.
5

) .21א( הרשות רשאית להציע לשר האוצר תקנות או צורם לפי כל אחד מהחוקים
המפורטים בסעיף 20׳ שהסמכות להתקנתן היתה בידי שר שערב תחילתו של חוק זה היה
י
ממונה על ביצוע אותו חוק.

התקנת תקנות
בנות פעל תחיקתי

)ב( שר האוצר יתקין את התקנות לאחר שהוצעו לו מאת הרשות ואושרו כאמור
בסעיף קטן)ג(.
)ג( שר האיצר יגיש את התקנות או הצווים לממשלה או למי שהיא הסמיכה לשם
אישור; לא החליטי הממשלה או מי שהיא הסמיכה על סירוב לאשר את התקנות או הצווים,
יוציאם שר האוצר תוך שלושים יום מיום שהגישה אותם הרשות לשר.
 .22לענין אחריות בנזיקין דין הרשות כדין המדינה.

אחריות בנזיקין

 .23דין רכישה של הרשות לענין ארנונות ,מסים ותשלומי חובה אחרים  -כדין נכסי
המדינה.

מסים

 .24הרשות מוסמכת לבצע כל פעולה משלימה וכל פעולת לוואי הדרושות במידה סבירה
לביצוע תפקידיה ולשימוש בסמכויותיה לפי חוק זה.

סמכויות ?גזר

 .25שר האוצר ממונה על.ביצוע חוק זה והוא רשאי ,בהמלצת המועצה באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,להתקין תקנות לביצועו.

ביצוע ותקנות

חבר הכנסת א׳ שכמרטן

 3חא״י ,ברך א׳ ,פנ:׳ .604
* חא״י ,כ ר ך א׳ ,עמי .635
 5ס״ח תשי׳׳ב ,עמ׳  ,322עמי  ;352תשי״ז ,עמ׳  ;40תשכ״ח ,עמ׳ .86
 6ס־ח תשייט ,עמ׳ .248
י ס״ח העכ״ח ,עמי .62

הצעות חיק  ,1220כ״ח בכסלו חשל״ו2.12.1975 ,

329

ו

ו

המחיר  64אגורות

1דפס בדפוס המכשלה ,ירושליג

