
 רשומות

 ב׳ בשבט תשי״ד 141 6 ביגואר 1954

 7מוו
סת מקרקעים בשעת חירום (תיקון), תשי״ד—1953 50  חוק להסדר תפי

ח אש בכלי רכב ובכלי טיס), תשי״ד—1953 . 51 ו ל י ש ) י ל י ל פ דת החוק ה ן פקו  חוק לתיקו

51 . . . . .  חוק שטרי בנק, תשי״ד—1953 .

ת ההגנה (נספים), תשי׳׳ד—1953 52' ו ק להארכת תוקף של תקנותישעת־חידומ לתיקון תקנ  חו

ת תנועה — דין חיילים), תשי״ד—1954 53 רו רום(עבי ות־שעת־חי ק להארכת תוקף של תקנ  חו



 מספד 18
 חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום (תיקון),

 תשי״ד—1953 *

:  תיקיו החוק 1, חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, תש״י—1949 י, יתוקן כך

: ו  (א) בסעיף 8, בסעיף קטן(ב), אחרי פסקה (4), תבוא פסקה ז
 ״(5) סעיף קטן(1) יש לקרוא כאילו נוספה לו פסקה זו 5

 ״(ה) מחמת שבטלה העילה לצו דיור שסעיף 23 (ג) של חוק להסדר
 תפיסת מקרקעים בשעת חירום, תש״י—1949, אינו חל עליו, ובית המשפט
ן כזה  או פקיד ההוצאה לפועל סבורים כי מן הצדק והיושר לתת פסק די
 או צו כזה, לאחר ששוכנעו כי יש לדייר דיור חלוף או כי מובטח קיומו של
 הסדר לטובת הדייר שבית המשפט יקבענו, אם בהמצאת מושכר חלוף

 ואם בדרך אחרת.״ ״

: ו  (ב) בסעיף 9, בסעיף קטן(ב), אחרי פסקה(4), תבוא פסקה ז
: ו  ״(5) סעיף קטן(1) יש לקרוא כאילו נוספה לו פסקה ז

 >ז) אם בטלה העילה לצו דיור שסעיף 23 (ג) של חוק להסדר תפיסת
 מקרקעים בשעת חירום, תש״י—1949, אינו חל עליו, ובית המשפט או
ן כזה או ם כי־ מן הצדק והיושר לתת פטק די רי ו  פקיד ההוצאה לפועל סי
 צו כזה, לאחר ששוכנעו כי יש לדייר מקום חלוף או כי מובטח קיומו של
 הסדר לטובת הדייר שבית המשפט יקבענו, אם בהמצאת מושכר חלוף ואם

 בדרך **חרת.״ ״

 (ג) בסעיף 12, בסעיף קטן (ג), בפסקה (1), במקום המלים ״ביום א׳ באדר ת״ש
 (10 בפברואר 1940)״ יבואו המלים ״ביום א׳ באדר א׳ ת״ש (10 בפברואר 1940) או ביום

ך. י  כ״ב באדר ב׳ ת״ש (1 באפריל 1940), הכל לפי הענ

ת ר ה ש ש  מ
 שר החוץ

 ממלא מקום ראש הממשלה
י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

נה  נשיא המדי

 * נתקב? בכנסת ביומ כ״ ג כמבת תשי״ר (29 בדצמבר 1953) ;
 גה״ח 158, תשי״ג, עמי 160.

 נ ם״ח 27, ת׳£״י, עמי 1.

 הצעת החוקי ודברי הסיר נתפרסמו

 50 ספר החוסים 141, ב׳ בשבט ת׳עי״ד, 6.1.1954



 מספר 14

 חוק לתיקון פקודת ההוקי הפלילי (שילוח אש בכלי רכב
• : ובכלי טיס), תש י״ך—1953*  י

 1. פקודת החוק הפלילי, 1936 י, תתוקן כך! י תיקו! הפקודה

 י (1) בסעיף 317 —
: ו  אחר פסקה (ד) תיווסף פסקה ז

 ״(ה) בכלי רבב המונעים בכוח מיכגי או בכלי טיס.״

י _׳•:..•• ׳(2) :בסעיף 331 —  • י
 אחר המלים .,או כל אניה או ספינה״ יבוא פסיק ואחריו יבואו המלים

 ״כלי רכב המונעים בכוח מיכני או כלי מיס״.

ת ר ה ש ש  מ
 שר החוץ

 • י. .. ;•י ממלא מקום ראש.הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
נה  נשיא המדי

 * נתקבל בכנסת ביוה כ״ג בטבת תשי״ד (29 בדצמבר 1953) ; הצעת החוס ודברי הסבר נתפרסמו
 בה״ח 179, תשי״ר, עמי 14.

 1 ע׳׳ר 1936; תום׳ 1 מס׳ 052, עמי 263.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 מספר 15
 חוק שטרי בנק, תשי״ד--1953 *

 1, ממשלת ישראל ובנק לאומי לישראל בערבון מוגבל יהיו רשאים לחתום על האמנה
 הנוספת לפי הנוסח הבא בתוספת לחוק זה (הנוסח החתום ייקרא להלן — האמנה הנוספת).

 2, כל הוראות פקודת שטרי־ בנק, תש״ח—1948 !, פרט לסעיפים 13 ד14 בה׳ החלות
 לגבי הפקודה האמורה, האמנה הנזכרת בה והצדדים לה, יחולו גם לגבי חוק זה, האמבה

 הנוספת והצדדים לה, בתיאומים המחוייבים לפי הענין.

 3, תקפו של חוק זה הוא מיום ר.״ ה בטבת תשי״ד (31 בדצמבר 1953),

מ פ פ ו  ת
 (סעיף 1)

ת פ ס ו ה נ נ מ  א

 שנעשתה בין ממשלת ישראל מצד אחד, ובין בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל
 מצד שני.

 * נתקבל בכנסת ביוס כ״ד בטבת תמי״ד (30 בדצמבר 953?) : הצעת Pinn ודברי הסבר נתפרסמו
 בה״וו 185, תשי״ד, עמי 43.

 רשות לחתוט

 תחולת הודאות
 פסודת 1;!טרי

 בנס,

 תש״ ח—1948

 תחילת תוקף

 ספד החוסים 141, ב׳ בשבט תשי״ד, 6.1.1954 1



ג באב תש׳-יח (17 באוגוסט 1948) נעשתה ונחתמה אמנה כין הממשלה ׳ י י  הואיל וביום י
 הזמנית ובין בנק אנגלו־פלשתינה בער בון מוגבל לפי הנוסח הבא בתוספת לפקודת שטרי
 בנק, תש׳יה—1948 ואותה אמנה תוקנה על ידי אמנות נוספות לפי הנוסח־ הבא בתוספת
, בתוספת לחוק שטרי בנק, תשי״א—31951, ובתוספת  לחוק שטרי בנק, תשייט—1949 2

.  לחוק שטרי בנק, תשי״ג—1952 *, (לאמנה המתוקנת ייקרא להלן — האמנה העיקרית)

 והואיל וביום כ״ו באדר ב׳ תשי״א (3 באפריל 1941) נתן בית המשפט המחוזי בתל
, לפיו בא בנק לאומי לישראל 5 ת  אביב־יפו צו בהתאם לסעיף 119 א׳ לפקודת החברו
 בערבון מוגבל במקום בנק אנגלו־פלשתינה בערבון מוגבל לכל דבר וענין, ובכלל זה לצורך

 האמנה האמורה, כאילו שני הבנקים האמורים היו זהים,•

 והואיל וברצון ממשלת ישראל ובנק לאימי לישראל בערבון מוגבל להכניס תיקון
ת!  באמנה העיקרי

:  לכן הוסכם בזה כדלקמן

 1. באמנה נוספת זו יפורש כל מונח כבנוסח האמנה העיקרית!

 2. במקום סעיף 16 לאמנה העיקרית יבוא סעיף זה!

 ״16. אמנה זו תישאר בת תוקף עד יום ו׳ בטבת תשט״ו (31 בדצמבר 1954)
 ועד בכלל, בתנאי שהממשלה תהיה רשאית לבטלה לפני כן בסוף כל חודש על

 ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של לא פחות מחדשיים.״
 ולראיה באו הצדדים על החתום בירושלים ביום (תאריך החתימה)

 בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל ממשלת ישראל

ל ו כ ש י א ו ת ל ר ה ש ש  מ
 שר החוץ שר האוצר

 ממלא מקים ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
נה  נשיא המדי

 1 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 15, עמי 33.

 2 ם׳׳ח 12, תש״ט, עמ׳ 53.

 3 ם״ח 80, תשי״א, עמי 230.

 4 ם״ח 114, תש י״ ג, עמי 23.

 5 חוקי א״י, פרק כ״ב, עמי 155 ; ם׳׳ח 58, תש״י׳ עמי 316.

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירומ לתיקמ תקנות ההגנה
 (כספים), תשי״ד—1953 *

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים), תשי״א — 1951 !,
״ד (30 באפריל 1954).  בתיקון הניתן בסעיף 2 לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ״ז בניסן תשי

 * נתקבל בכנסת ביוט כ׳׳ד בטבת תשי״ד (30 בדצמבר 1053) ; הצעת החוק ודברי הסכר נתפרסמו
 בה״ח 185, תשי״ד, עמי 42.
 1 ס״ח 101, תשי׳׳ב, עמי 256.

 םפר החוקימ 141, ב׳ בשבט תשי״ר, 6.1.1954



י תקנות־שעת־חידום האמו־ תיקוז ד  2. תקנה 5 לתקנות ההגנה (כספים), 21941, שהוספה על י
ת י נ ק ת  רות — בשלה. ה

 3 תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ה בטבת תשי״ד(31 בדצמבר 1953), תחילת חוקו״

ת ר ה ש ש  מ
 שר החוץ

 ממלא מקום ראש הממשלה
־ צ ב י ק ב ן ח צ  י

נה  נשיא המדי

 8 ע״ ד 1941, תום׳ 2 מם׳ 1138, עט׳ 1380.

!  מסטר 7
 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום

 (עבירות תנועה — דין חיילים), תשי״ד—1954 *

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (עבירות תנועה — דין חיילים), תש״ט—1949 !, הארכת
יו(31 בדצמבר  בתיקונים המפורשים בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום ר בטבת תשט׳

.(1954 

 2. ההוראות הכלולות בתקנות 5 (ב) ו־6 לתקנות האמורות, כפי שתוקנו בחוק זה, יחולו הוראת מעבד
 גם על עבירה שנעברה לפני תחילת תקפו.

״ד (31 בדצמבר 1953). תחילת תי«*  3 תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ה בטבת תשי

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 תוספת
 (סעיף 1)

: תיקו! תקנות ך  1, תקנות־שעת־חירום (עבירות תנועה — דין חיילים), תש״ט—1949, יתוקנו כ

: ו  (1) תקנה 5 תסומן כתקנת משנה (א) לתקנה 5, ואחריה תבוא תקנת משנה ז
 ״(ב) אדם שהיה חייל וחדל מהיות חייל, וכן אדם הנמנה עם כוחות המי־
 לואים של הצבא, שעברו עבירת תנועה בזמן שירותם בצבא, יהיה בית דין
 לעבירות תנועה מוסמך לשפטם על עבירה זו באותם התנאים והסייגים
 שבית דין מחוזי או בית דין מיוחד על פי תקנה 3ב או 3ג של החוקה מוסמך

 לשפטם עליה.״

 (2) בתקנת משנה 6 (א) —

״ בכל מקום שהן מופיעות, יבואו המלים  (א) במקום המלים ״כלי רכב צבאי
 ״כלי רכב, בין צבאי ובין אחר,׳׳!

 (ב) במקום המלים ״מאסר עד עשרים ואחד יום״ יבואו המלים ״מאשר• עד
 שלושים וחמישה ימים״,

 » נתקבל בכנסת ביום כ״ט בטבת תשי״ד (4 בינואר 1954) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בה׳׳ ח 183, תמי״ר, עט׳ 80.

 1 ם״ח 30, תש״ י, עמי 36.

 ספר החוקים 141, ב־ בשבט תשי״ד, 6.1.1954



:  (3) אחרי תקנה 11 יבואו תקנות אלה

ן על ידי בית דין של דן יחיד רשאי ראש המטה למחול לו  ״«חי?ת 11 א. מי שנדו
 את העונש שהוטל עליו או חלק מן העונש, או להחליף את העונש שהוטל

 עליו בעונש קל יותר.

 תהילת! &י 11 ב. תקנות 175 ד176 של החוקה יחולו על בתי דין לעבירות תנועה
ת בתיאומים אלה י פ ס י נ ת י נ ן ,  ת

ן לעבירות  (1) במקום המלים ״בית דין של הצבא״׳ קרי ״בית די
 תנועה״.

 (2) במקום תקנת משנה (ה) שבתקנות אלה קרי בשתיהן —
ת דין לרבות שופט תנועה היושב  ״(ה) בתקנה זו —־ ״אב בי

ן של דן יחיד״. ״  בבית די

ן ו ב ס ל ח נ ת פ ר ה ש ש  מ
ן  שר החוץ ממלא מקום שר הגטחו

 ממלא מקים ראש הממשלה

־ צ ב י ן ק ב ח צ  י
נה  נשיא המדי

 ספר החוקים 141, ב׳ בענט תשי״ד, 0.1.1054
 הודפס ע-י המדפיס הממשלתי

54 
 המחיר 40 פרוטה


