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 מספד 28

 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון), תשי״א—1951*

 1. חוק לעידוד השקעות הון, תש״י — 1950 יתוקן כך:
 בסעיף 27 (א), בפסקה(2), במקום המלים ״שר האספקה והקיצוב״, יבואו המלים

 ״שר התחבורה״.

 תיקו! חיק
 ?עידוד השקעות

 הוו, n׳B״י—1850

י ד ב ג ק ע  י
 שר המסחר והתעשיה

ן ל פ ר ק ז ע י ל  א
 שר האוצר

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

ו י י צ מ ן ם ו י י  ח
 נשיא המדינה

 מספר 29

 חוק נכסי נפקדים(תיקון), תשי״א - 1951

ח החוק 1. חוק נכסי נפקדים, תש״י — 1950 2, יתוקן כך: ק י  ת

 (א) בסעיף 12—
 (1) במקום סעיף קטן (ג) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ג) (1) שד האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע,
 בתקנות, כללים שלפיהם ינהגו בקביעת דמי השכירות. נקבעו כללים
 כאלה, רשאי האפוטרופוס לשנות את דמי השכירות שנקבעו בכל חוזה
 שכירות כדי להתאימם אל אותם הכללים, ובלבד ששינוי זה לא ייכנס
 לתקפו לפני גמר תקופת החוזה או לפני יום כ״ד באדר ב׳ תשי״א
 (1 באפריל 1951), הכל לפי התאריך המאוחר יותר. לצורך סעיף זה רואים
 שינוי כזה של דמי השכירות כקביעת דמי השכירות בחוזה השכירות,
 ואת דמי השכירות ששונו כך כדמי השכירות שנקבעו בחוזה השכירות.
 (2) דמי השכירות שנקבעו לנכס לפי כללים כאמור — כפי שהופחתו לפי
 סעיף קטן(ד) (אם הופחתו) — דינם לכל דבר כדין שכר הדירה היסודי
 של אותו נכס, כמשמעותו בפקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 1940 », או
 כדין שכר הדירה המכסימלי של אותו נכס שנקבע לפי סעיף 6 (1)
j לפקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), 1941 <, הכל לפי הענין.״ 

 * נתקבל בכנסת ביום נ׳׳ח באדר א׳ תעי ״א (6 בטרם 1951) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
ום ב׳ בטבת תעי׳׳א (11.12.60), עמי 40.  בהצעות חוק 58 מי

 1 פפר החוקים 41 מיומ י״ט בניסן תש״י (6.4.50), עמ׳ 129.

5 בכנסת ביום כ״ ח באדר א׳ תשי׳׳א (6 בס רם 1951) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ב ק ת נ " 
ום ב׳ בחשו! תשי״א (13,10.50), עפ׳ 14.  בהצעות חוק 54 מי

 2 ספר החוקים 37 מיום ב׳ בניסן תש״י (20.3.50), עמי 86.

 8 ע׳׳ר מם׳ 1065 מיום 20.12.40, תום׳ 1, עט׳ 230.

 * ע״ר מס׳ 1086 מיום 31.3.41, תום׳ 1, עמ׳ 15.

 70 ספר החוקים 70, ז׳ באדר ב׳ תש י"א, 15.3.1951.



, תימחק פסקה (5) 5 ד) )  (2) בסעיף קטן
 (ב) אחרי סעיף 28 ייווסף מעיף זה:

ד 28א. על אף האמור בחוק זה, נכס, שלא היה נכס נפקד ביום תחילת «  ״נכסים *!ל נ

/ תקפו של חוק נכסי נפקדים (תיקון), תשי״א—1951, ל!* יהיה לנכס א

י ר * , א ת £ »  ב

 נפקד אך ורק משום שנפקד, הנמצא אותה שעה כחוק בשטח ישראל,
 היה לבעלו החוקי, נהנה מפנו, או החזיק בו, לאחר אותו יום.״

ן ל פ ר ק ז ע י ל ן א ו י ד ו ג ״ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

ן מ צ י י ו ם ו י י  ח
 נשיא המדינה

 מספד 30

 חוק טבי־דולר, תשי״א--1951 •

 1. (א) שר האוצר מורשה בזה להוציא, בשם מדינת ישראל, אגרות־הוב שםך־כל ערכם
 הנקוב לא יעלה על עשרים וחמשה מליון דולר (מטבע ארצות הברית של אמריקה). אגרות־׳

 חוב אלה ייקראו ״טבי־דולר תשי״א—1951״ (להלן — טבי־דולד).

 (ב) טבי־דולר לא יוצאו אלא עד יום כ״ד בסיון תשי״ט (30 ביוני 1959).

 2. (א) שר האוצר רשאי להוציא סבי־דולר באחת התמורות האלה בלבד:

 (1) המחיר המגיע בעד ניירות־ערך שהועברו לשר האוצר — בין לפגי תחילת
 תקפו של חוק זה ובין לאחר מכן — בתוקף צו לפי תקנה 7 (2) לתקנות ההגנה

»  (כספים), 11941
 (2) ניירותיערך שהקרן שלהם משתלמת במטבע־חוץ«

 (3) מטבע־חוץ >
 (4) מטבעות זהב!מטילי זהב.

 (ב) רכש אדם משד האוצר טבי־דולר באחת התמורות האמורות, רשאי שר האוצר, על
 .אף האמור בסעיף קטן (א), להוציא באותה שעה לאותו אדם, תמורת לירית ישראליות,
 טבי־דולד נוספים בעדך נקוב השמה לאחוז מםויים מן הערך הנקוב של טבי־הדולר שרכש
 אותו אדמ כאמור. שר האוצר יקבע את האחוז האמור, בין דרך כלל ובין לכל סוג מן

 התמורות המפורטות בסעיף קטן (א), תוך התיעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.

 (ג) לצורך סעיף זה יהיה —

 (1) שער החליפין — השער הנהוג אותה שעה אצל מי שמורשה כחוק לעסוק
 במסחר במטבע־חוץ ן

 (2) השער של מטבעות זהב ושל מטילי זהב — השער שיקבע להם שר האוצר.

 * נתקב5 בכנסת ביום כ״ט באדר א׳ ת׳8י"א (7 במרס 1951) : הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
ם י״ד באדר א׳ תשי״א (20.2.51), עמי 132. ו  בהצעות חוק 08 מי

ום 8.11.41, תום׳ 2, עט׳ 1380.  1 ע״ר מס׳ 1138 מי

 סמכות להוציא
 טבי־דו5ר

 ספר החוקים 70, ז׳ באדר ב׳ תשי׳׳א, 15.3.1951. 71



 3. טבי־הדולד ישאו ריבית של שלושה וחצי אחוז ממאה לשנה, שתשולם בשיעורים חצי*
 שנתיים.

 4. (א) טבי־הדולר ייפדו בעשרה שיעורים שנתיים שווים ורצופים בתקופת ששת החדשים
 האחרונים של כל שנה החל מתקופת ששת החדשים המסתיימת ביום ל׳ בכסלו תש״כ
 (31 בדצמבר 1959). מועד הפדיון, בתוך התקופות האמורות, ייקבע על ידי שר האוצר.

 (ב) פדיון כל שיעור שנתי יהיה דרך הגרלה, או דרך רכישה בשוק החפשי, של חלק
 עשירי מסך־כל טבי־הדולר שהוצאו, או מקצתו בדרך אחת ומקצתו בשניה.

 5. כל עוד קיימת על פי החוק הגבלה על השימוש החפשי בדולרים (מטבע ארצות הברית
 של אמריקה) בישראל, ישולמו סכומי הקרן והריבית של טבי־הדולד במטבע ישראלי, לפי
 שער חליפין לדולרים שיהיה נהוג במועד הנועד לפדיון, אצל מי שמורשה כחוק לעסוק

 במסחר בדולרים.

 6. הקרן והריבית של טבי־הדולד וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה, ישולמו מתוך
 הכנסותיה הכלליות של מדינת ישראל ומתוך רכושה.

 7. טב־דולר ישא את חותם חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי.

 8. ערכם הנקוב של טבי־דולר, צורתם, נוסחם, סימונם ושאר תנאיהם — ייקבעו על ידי
 שד האוצר בתקנות, במידה שלא נקבעו בחוק זה.

 9. טבי־דולד יהיו ניתנים להעברה דדך מסירה.

 10. טבי־דולר פטורים ממם בולים.

 11. (א) שר האוצר רשאי, בהודעה שתפורסם ברשומות, לתת לכל אדם אשר חלה עליו
 חובה מן החובות המפורטות בתקנות 6 ו־6ב לתקנות ההגנה (כספים), 1941, ואשד עדיין
 ילא מילא אותה חובה, ארכה למילוי אותה חובה עד למועד שיקבע בהודעה. מתן ארכה

 לפי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מסוייג.
 (ב) מילא אדם חובה כאמור, תוך התקופה הקבועה בהודעה לפי סעיף קטן (א), לא
 ישא באחריות פלילית בשל אי־מילוי החובה לפני מתן הארכה או בשל דרך הרכישה של

 מסבע־חדן המחייב את מילוי החובה האמורה, בניגוד לתקנות ההגנה (כספים), 1941.
 (ג) הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו־(ב) יחולו בשינויים המחוייביס לפי העניו על אי
 •מילוי כל חובה המוטלת, לגבי ניירות עדך, בתקנות 7 ד7בי לתקנות ההגנה (כספים)׳

 1941, או על פיהן.

 12. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו, לרבות סדרי ההגדלה.

ת י ב י  ר

 פדיון

 קביעת המטבע
 לתשלום הקרן

בית  והרי

 תשלום ובטחון

 חתימה

 הערר הנקוב
 ושאר התנאים

 העברה

 פטור ממם בולים

ות  פטור מאחרי
 פלילית

 ביצוע ותקנות

ן ל פ ר ק ז ע י ל  א
 שר האוצר

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

ן מ צ י י ו ם ו י י  ח
 נשיא המדינה

, ן׳ נאדר ב' תשי׳׳א, 15.8.1031, 7  ט«ר החוקיט 0

ה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ט ו ר 2 פ ר 5 י ח מ  ה


