קישור להצעת החוק:
קישורים לפרקים:

http://www.glima.info/law_proposals/government/968.pdf
http://www.glima.info/10-3-01.pdf
http://www.glima.info/991-3-1.pdf
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חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' ( )4תיקון) ,התשע"ח*2017-
תיקון סעיף 5

.1

בחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס'  ,)4התש"ע2010- ,1בסעיף - 5
()1

בסעיף קטן (א) ,לפני ההגדרה "יום התחילה" יבוא:
""החזקה במקרקעין"  -לרבות החזקה מטעם הזכאי לפי החוזה;";

()2

בסעיף קטן (ג)( ,)2במקום פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ב) מידת התאמת המיזם לפעילות כמיזם חקלאי-תיירותי משולב ,בהתחשב,
בין השאר ,באופי הפעילות החקלאית או החקלאית-תיירותית הקיימת במיזם,
ובמשך קיומו;".

()3

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1( )1הוועדה הבין־משרדית תמסור לשר את המלצתה לפי סעיף קטן (ג)
בתוך שנתיים מיום שהוגשה בקשה לפי סעיף קטן (ב) או מיום תחילתו
של חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' ( )4תיקון) ,התשע"ח2017- ,2לפי
המאוחר ,ובלבד שהמבקש העביר לוועדה את המסמכים הדרושים לה לשם
מסירת המלצתה; השר רשאי להאריך את התקופה האמורה לגבי בקשה
מסוימת או סוג מסוים של בקשות.
( )2לא מסרה הוועדה הבין־משרדית את המלצתה לשר בתוך התקופה
האמורה בפסקה ( ,)1יראו כאילו המליצה לשר לאשר את המיזם;".

( )4בסעיף קטן (ד) ,במקום "בתוך  18חודשים מיום התחילה" יבוא "עד שישה חודשים
מיום תחילתו של חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' ( )4תיקון) ,התשע"ח ;2017-ואולם
מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב) ערב יום תחילתו של החוק האמור רשאי לבקש כי
יראו בבקשתו בקשה חדשה אף אם נדחתה;".
( )5בסעיף קטן (ה) ,אחרי "מיזם חקלאי-תיירותי משולב"" יבוא "וכן זכויות לשם תכנונו
של מיזם כאמור ",ובסופו יבוא "ניתן תוקף לתכנית כהגדרתה בסעיף קטן (ו) ,המאפשרת
את קיומו של מיזם חקלאי-תיירותי משולב במקרקעין ,תקנה רשות מקרקעי ישראל
למבקש זכות חכירה לדורות לגבי השטח המיועד למגורים ולתיירות במקרקעין";
()6

במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ו)

( )1על אף האמור בסעיף קטן (ה) ,רשות מקרקעי ישראל רשאית שלא
להמשיך להקנות זכויות לגבי המקרקעין ,ובכלל זה לא להקנות זכות חכירה
לדורות במקרקעין כאמור באותו סעיף קטן ,אם -
(א) עד תום עשר שנים מיום מתן אישור השר לפי סעיף קטן (ב) או
מיום תחילתו של חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' ( )4תיקון),
התשע"ח ,2017-לפי המאוחר ,טרם ניתן תוקף לתכנית המאפשרת
את קיומו של מיזם חקלאי-תיירותי משולב במקרקעין;
(ב) מוסד תכנון דחה תכנית כאמור בפסקת משנה (א) בהחלטה סופית
שאין עליה ערר אף לפני תום התקופה האמורה באותה פסקת משנה.
( )2החלטת רשות מקרקעי ישראל לפי סעיף קטן זה תינתן לאחר שניתנה
למבקש כאמור בסעיף קטן (ב) הזדמנות להשמיע את טענותיו לעניין זה,

*
1
2

6
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התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
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ס"ח התשע"ה ,עמ' .152
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תיקון סעיף 2

.2

תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 2

.2

הוספת סעיף 5א

.3

( )2בפסקה (()3א) ,במקום "בפסקאות ( )3( ,)2( ,)1ו–( ")4יבוא "בפסקאות ( )1עד (.")5
בסעיף  2להוראת השעה ,במקום "בפסקה ( ")4יבוא "בפסקה (.")5

ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

חיים כץ
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
שר העבודה הרווחה והשירותים
ראש הממשלה
החברתיים
י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון) ,התשע"ח*2017-
בחוק סליקה אלקטרונית של שיקים ,התשע"ו2016-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף ,1
בהגדרה "בנק" ,בסופה יבוא "ובנק ישראל".
בסעיף  2לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "הצגה לפירעון של שיק" יבוא "הנקוב במטבע ישראלי";
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1הצגה לפירעון של שיק שאינו נקוב במטבע ישראלי ,יכול שתיעשה
באמצעות הצגת שיק ממוחשב בתקשורת מחשבים לפי הוראות סעיף קטן (א);
השר ,בהסכמת הנגיד ,רשאי לקבוע בתקנות התאמות להוראות לפי חוק זה
הנדרשות לסליקה אלקטרונית של שיק כאמור".
אחרי סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:
"החלת הוראות
החוק לעניין
שיקים המוצגים
לפירעון או
הנפרעים על ידי
מוסד פיננסי זר

5א.

(א) השר ,בהסכמת הנגיד ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
רשאי להחיל בתקנות את ההוראות לפי חוק זה בהתאמות
שיקבע ,לעניין שיק הנקוב במטבע ישראלי המוצג לפירעון -
( )1בידי מוסד פיננסי זר ,בעצמו או באמצעות גורם
אחר מסוג שיקבע ,לבנק נמשך;
( )2בידי בנק גובה ,בעצמו או באמצעות גורם אחר
מסוג שיקבע ,למוסד פיננסי זר שהשיק משוך עליו.
(ב) בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע התאמות שונות
לעניין מוסדות פיננסיים זרים מסוגים שונים ולעניין גורמים
שונים שהמוסדות האמורים או הבנקים הגובים פועלים
באמצעותם כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בסעיף זה" ,מוסד פיננסי זר"  -מוסד פיננסי שהתאגד
מחוץ לישראל ואינו בנק ,הרשאי לפי דין ,לרבות דין זר ,להציג
שיק לפירעון או לפרוע שיק המשוך עליו ,מסוג שקבע השר
בתקנות לפי סעיף זה".

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
*
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איילת שקד
שרת המשפטים

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1152 -מיום א' באב התשע"ז ( 24ביולי  ,)2017עמ' .1274
ס"ח התשע"ו ,עמ' .536
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