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5  מספר 5

 חוק מילוות לפרדסנים (אשראי אמריקאי), תש״י—1950*

 פירוטים 1. בחוק זה —

 ״המועצה״ פירושו — המועצה לשיווק פרי הדר!
 ,,.יעל פרדס״ כולל חוכר פרדס לפי חוזה חכירה שתאריך סיומו אינו חל לפני

 שנת 1963 !
 ״לווה״ פירושו — יעל פרדס, קבוצת בעלי פרדסים, משווק פרי הדר, המועצה

t לפיקוח על פרי הדר, או בעל של מפעל מים המספק מים להשקאת פרדס 
 ״מיל ווה״ פירושו — מיל ווה שניתן על ידי המועצה ללווה בהתאם לחוק זה.

 סמכות ללוות 2. המועצה מוסמכת —
ת ; (א) ללוות מאת הממשלה כספים מתוך האשראי שקיבל שד האוצר בשם מדינת י ״ ה 5  י

י , , .  סמכויות עז
 ישראל בהתאם לחוק האשראי האמריקאי, תש״ט—1949 •י, כדי להלוותם ללווים לצרכי
 שיקום הפרדסנות במדינה ובתנאים שיוסכם עליהם בכתב בין שר האוצר ובין

 המועצה >
 (ב) לעשות כל דבר הדרוש לביצוע סמכויותיה לפי פסקה (א) — או הדרוש
 לקיום הזכויות שרכשתן, או החובות וההתחיבויות שנתחיבה בהן תוך שימוש

 בסמכויות אלה.
 שעבוד הציוד 3. הציוד והרכוש האחר שלווה ירכוש בכספי מילווה שניתן לו ואשר מפורט בחוזה
 בינו לבין המועצה י שוע בד מאליו כבטחון לאותו מילווה, שעבוד ראשון לזכות
 המועצה עם זכות הסבה לטובת שר האוצר. שעבוד זה יעמוד בתקפו כל עוד לא
 נפרע אותו מילווה במלואו. דין שעבוד זה כדין שעבוד שנזכר במסמך שערך אותו
- 15 באוקטובר  נוטריון לפי סעיף 72 לחוק הנוטריון מיום 27 בזי אלקעדה 1331 -

.1913 

 שעבוד יבולים; 4. (א) יבול ההדרים, ואם נמכר היבול — תמורתו, של פרדס שלווה הוא בעלו
 ספר עעבודיט ישועבד מדי שנה בשנה מאליו שעבוד ראשון, שיקדם לו רק שעבוד שנוצר
 בקשר למשרעות עונתיות לפי פקודת המלוות לזמנים קצרים על יבול (בטחון),
, כבטחון לפרעון תשלומי המילוות שאותו לווה חייב לשלמם בהתאם לחוזה 21935 
 גינו לבין המועצה תוך השנה שיבילה שועבד כאמור; אולם על אף האמור בסעיף
 5 לאותה פקודה יהיה לשעבוד לפי סעיף זה דין קדימה על פני כל שעבוד אחר על
 אותו יבול, בין שהשעבוד האחר נוצר לפני שנכנס חוק זה לתקפו ובין שנוצר אחר־

 כך. השעבוד יהיה לזכות המועצה עם זכות הסבתו לטובת שר האוצר.

 נתקבל במסת ביום י׳ באב תש״י (24 ביולי 1950) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפועגזו
 בהצעות חוק 40 מיום ה׳ בניסן ת׳!!״ י (1950..23.3) , עמי 145.

 ספר החוקים 2 מיומ י"! באדר ת׳8״ט (17.3.49), עמ׳ 3.
 ע׳׳ר מס׳ 522 מיום 27.6.35, תום׳ 1, עמ׳ 131.
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 שעבוד חובות
 הלווים ?זכות

 הממשלה

 כיסוי הוצאות
 והפסדים

 הגבלה על
 העברת פרדסים

 ענשים

 קיום סמכויות
 לפי חוסים

 אחרים

 ביצוע ותקנות

 (ב) בפסקה (א) ״שנה״ פירושו — התקופה מיום א׳ בתשרי עד יום כ״ט באלול.
 (ג) המועצה תנהל ספר שעבודים, בו תרשום פרטי־כל שעבוד שנוצר לפי סעיף
 זה וכן תציין בו את ביטולו מיד לאחר שנפרעו הסכומים שלבטחונם ניתן > כל אדם

 רשאי לעיין בספר השעבודים בשעות העבודה הרגילות במשרדי המועצה.
 (ד) רישום שעבוד לפי פסקה (ג) ישמש הודעה בדבר השעבוד לכל אדם הנוגע

 בדבר.

 5. כל החובות שיגיעו מלווים למועצה בקשר למילוות ישועבדו מאליהם לזכות
 הממשלה כבטחון לקיום חובותיה והתחייבויותיה של המועצה לפי התנאים הנזכרים
 בסעיף 2 (א). שעבוד זה דינו כדין שעבוד רובץ לפי פקודת החברות 1 כאילו היתד,
 המועצה חברה שנתאגדה לפי אותה פקודה, אלא שהשעבוד לא יהיה טעון רישום

 בהתאם לאותה פקודה.

 6. את הוצאותיה זאת הפסדיה של המועצה בקשר למתן המילוות וגבייתם ובקשר
 לחובות ולהתחיבויות לפי תנאי ההלוואה שהוסכם עליהם בכתב בין שר האוצר
 ובינה כאמור בסעיף 2 (א), תכסה המועצה בתשלומים שתגבה באופן הקבוע בסעיף
, כאילו היו אלה הוצאות או הפסדים שנשאה  3 (ט) לפקודת שיווק פרי ההדר, 1947 2
 בהם תוך שימוש בסמכויותיה לפי הפסקות (ב) עד (ח) לסעיף 3 לפקודה האמורה.

 7. כל העברה — כמשמעותה בפקודת העברת קרקעות 3 — של פרדס או קרקע
 של פרדס לשעבר, לא תירשם בכל פנקס מפנקסי המדינה או הממשלה, בלי הסכמת
 שר האוצר, או מי שנתמנה על ידיו, אלא אם הוצג בפני הרשות הרושמת אישור

 מאת שר האוצר, או ממי שנתמנה על ידיו, המאשר אחד משני אלה:
 (א) כי לבעל אותו פרדס או אותה קרקע או לחוכר אותה קרקע לא ניתן

 מילווה ?
 (ב) כי מילווה שניתן כאמור נפרע במלואו.

 8. לווה —
 (א) שמסר ביודעים הודעה כוזבת או מטעה לגבי פרט חשוב שבכל התחיבות,

 הצהרה או מסמך אחר שחתם עליו בקשר למילווה!
- יבול, ציוד או רכוש אחר  (ב) שהוציא מרשותו — בלי הסכמת המועצה -

 ששועבד לפי חוק זה!
 דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד 500 לירות או שני העבשים כאחד.

 9. האמור בחוק זה לא יגרע מסמכויותיה, מזכויותיה ומחובותיה של המועצה לפי
 כל חוק אחר.

 10. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין
 הנוגע לביצועו, ובכלל זה — הצורה בה ינוהל ספד השעבודים לפי סעיף 4.

/ פרק כ״ב, עמי 155.  1 חוקי א״י, כרד א

 2 ע״ר טס׳ 1608 מיום 20.8.47, תום׳ 1, עמי 204.

 י חוקי א״י, כרד בי, פרק פ״א, עמי 855.
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 תחילת תוקף 11. תקפו של חוק זה הוא מיום י״ד בשבט תש״י (1 בפברואר 1950).

ף ס ו ־ ג ו ר י ו ן ד ב י ד ב ן ו  ד
 ראש הממשלה שר החקלאות

ף ש פ ר י נ צ ק ס ו  י
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

 חוק בתי קברות צבאיים, תשי׳י—1950 *

5  מספד 6

 1. בחוק זה —
 ״שידות צבאי״ פירושו —

 (א) שירות בצבא־הגנה לישראל.
 (ב) לגבי התקופה מיום י״ז בכסלו תש״ח (30 בנובמבר 1947) עד יוט כ״ט
 מבר 1948)—כל שירות אחר ששר הבטחון הכריז עליו, באכרזה

 :שירות צבאי לצורך חוק זה.
 בכסלו תש״ט (21 בדצ
 שפורסמה ברשומות, נ:

 ״חייל״ פירושו — אדם בשירות צבאי!
 ״בית קברות אזרחי״ פירושו — שטח קרקע שקבורת מתים מותרת בו בתוקף

 סעיף 8 (4) לפקודת בריאות העם, 1940 11
 ״קבר צבאי״ פירושו — קבר של חייל שנפטר,׳

 ״קרוב״, לגבי חייל שנפטר, פירושו — אדם ששמו רשוט בכרטיס הרישום האישי
 הנהוג בצבא־הגנה לישראל כאדם הקרוב ביותר לנפטר! ובאין רישום כזה --

 הקרוב לו ביותר לפי האמור בתוספת להוק זה.

 ״רופא צבאי״ פירושו — רופא מוסמך המשרת בצבא־הגנה לישראל.

 2. (א) שר הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך חוק זה.
 (ב) הודעה על מינויו של קצין מוסמך תפורסם ברשומות.

 3. שר הבסחון רשאי להכריז, באכרזה שתפורסם ברשומות, ששטח קרקע המתואר
 באכרזה יהיה בית קברות צבאי.

 4. (א) חייל שנפטר יובא לקבורה בבית קברות צבאי, אשד בו בחר קרובו של
 הנפטר, אלא אם כן בחר קרובו להביאו לקבורה בבית קברות אזרחי.

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב תש״י (25 ביולי 1950) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בהצעות חוק 80 מיום ו׳ בטבת תש״י (26.12.49), עמי 67.

 1 ע״ר מם׳ 1005 מיום 20.12.40, חוס׳ 1, עמ׳ 191.

 קציניפ
 מוסמכים

 בתי קבלות
 צבאיים

 מקום קבורתו
 של חייל
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 ב. היה הנפטר חבר קבוצה, קיבוץ או מושב ולא השאיר אחריו את הנזכרים
, רואים את הקבוצה, הקיבוץ או המושב, כמי שקרוב  בפסקות א (1), (2), (3) ר(4)

 לו ביותר.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו ן ד ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הבטחון

ק צ נ י ד פ ף ש ס ו  י
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

5  מספר 7

 חוק ביטול עונש מלקות, תש״י—1950 *

 1. לא יהא עונש מלקות במדינה. ביטול עו:ש
 מלקות

 2. בטלים — ביטול הוראות
ק י ן ח  (א) פסקה (0 בסעיף 18 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937 1

 (ב) תקנה 33 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ־!

.  (ג) פסקה (4) לסעיף 86 וסעיף 88 לפקודת בתי־הסוהר, 1946 3

 3. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה. ביצוע

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטים

ק צ נ י ד פ ש ף ם ו  י
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

נכת ביום י״א באב תיןו״י (25 ביולי 1050) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו  * נתקבל בנ
 בהצעות חוק 50 מיום כ״ט בתמוז תש״י (14.7.50), עמי 207.

 1 עייר מם׳ 067 מיום 18.2.37, תוס׳ 1, עמי 121.

 י עייר מס׳ 1442 מיום 27.9.45, תום׳ 2, עמ׳ 858.

 ״ עייר מס׳ 1472 מיום 5.2.46, תוס׳ 1, עמי 6.

 ספר החוקים 55, י״ח כאב ת׳ע׳׳י, 1.8.1950. 261



 מספר 58

 חוק לתיקון פקודת הפיצויים(הגנה), תש״י—950! #

 תיקו! פקודת 1. פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 י, (להלן — ״הפקודה״) תתוקן כך:

 הפיצויים (א) בסעיף 9, בסופו, יימחקו המלים ״והחלטתו של בית דין זה תהיה סופית״!

 (הגנה), 1940

 (ב) בסעיף 10 (2), במקום המליט ״שופטי בית המשפט העליון״, יבואו המלים
 ״שופטים של בית משפט מחוזי״!

 (ג) אחרי סעיף 11 יבוא סעיף זה:

 ״עו־עורים 11א. (1) החלטה של בית דין לעניגי אניות או של בית

 הדין הכללי לפי פקודה זו ניתנת לערעור לפני בית
 המשפט העליון.

 (2) הוראות חלק ל״א לתקנות הפרוצדורה האזרחית,
 21938, יחולו, בתיאומים שהענין מחייבם, על ערעור
 לפי מעיף קטן (1), כאילו היה ערעור על פסק־דין
 של בית משפט מחוזי כבית משפט בדרגה ראשונה״.

י אניות או של בית הדין הכללי, כמשמעותם נ י ע  הוראות מעבר 2. (א) החלטה של בית דין ל

 בפקודה, שניתנה לפני שנכנס חוק זה לתקפו, אינה ניתנת לערעור.

ד ועומד, ערב היכנס חוק זה לתקפה בפני בית דין לעניני ל  (ב) היה ענין ת
 אניות, כמשמעותו בפקודה, ימשיך בית הדין לדון בו ויחליט בו כאילו חוק זה לא

 נכנס לתקפו, והחלטת בית הדין לא תהיה ניתנת לערעור.

 (ג) היה ענין תלוי ועומד, ערב היכנס חוק זה לתקפו, בפני בית הדין הכללי,
 כמשמעותו בפקודה, תהיה החלטת בית הדין ניתנת לערעור לפי סעיף 11א לפקודה.

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטים

ק צ נ י ר פ ף ש ס ו  י
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב תש״ י (25 ביולי 1050) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
ח תש״ י (5.6.50), עמי 71ג. י פ  בהצעות חוק 45 מיום כ' ב

 1 עייר מם׳ 1019 מיומ 13.6.40, תוש׳ 1, עמי 93.

 2 ע״ר מם׳ 753 מיום 3.11.38, תום׳ 2, עמי 95:
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 מספר ®5

 חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים, תש״י־— 1950 *

: תיקון שסיית ך  1. פקודת בתי המשפט העירוניים 1 תתוקן כ
 , , , בתי המשפט

פ י י נ ן ו י ע / יבואו המלים ״מאה ה  בתנאי לסעיף 4(1), במקום המלים ״עשרים פונטים׳
 לירות״.

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שד המשפטים

ק צ נ י ר פ ף ש ס ו  י
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

 *• נתקבל בכנסת ביום י״א באב תש״י (25 ביולי 1050) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בהצעות חוק 49 מיום י״ד בתמוז תש״ י (29.6.50), עמ׳ 205.

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק צ״ז, עמי 995.

 י ע״ר מס׳ 1457 מיום 24.11.45, תום׳ 1, ע«׳ 153.

 ספר החוקים 55, י׳׳ח באב תש׳׳י, 1.8.1950. 263



 המחיר 50 פרוטה הודפס על ידי המדפיס הממשלתי


