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 יום תחילת
 ההתיישנות

 התיישנות
 במקרה

 הקטין או חולה הנפש — מיום המוות.

 (ב) היתה התביעה על נזקי גוף - לא תידחה תחילת תקופת
 ההתיישנות אלא אם ביום היוולד עילת התביעה לא היה הקטין או חולה
 הנפש נתון לפיקוחו של אפוטרופוס; היה נתון לפיקוחו של אפוטרופוס
 כאמור, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום שנודע לאפוטרופוס על נזקי

 גוף אלה.

 (0 בסעיף זה —
 ׳״קטין״ — מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה;

 ״נזקי גוף״ ~ לרבות פגיעה בכושר השכלי.

 התיישנות;:גבי 68ד. בחישוב תקופת ההתיישנות לא תבוא במנץ כל תקופה שבה נמצא

מח'"ז אחד מבעלי הדין בשטח מדינה שמחמת התנאים או היחסים שהיו שוררים

 5,עףא?
ל היה בעל הדין לקיים את הבירור כו  בינה לבין מדינת ישראל, לא י

 המשפטי.
 בסעיף זה, ״שטח מדינה״ — לרבות כל שטח התפוס בידיה למעשה.״

 מספר 47

 תיקוז סעיף 14

ת הנזיקין האזרחיים (תיקון מס׳ 2), תשט״ז-1956* ד ו ק  חוק לתיקון פ

 1. בסעיף 14 לפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 * (להלן-הפקודה), יימחק סעיף קטן(3).

5 2. בסעיף 55 לפקודה, בסעיף קטן(1)< תימחק פסקה (ד). 5 ^ י ע  ״יהי! ם

ת 3. במקום סעיף 68 לפקודה יבואו סעיפים אלה: פ 5 ח  ה

 0עי1* 68
 ״התיישנות 68. תקופת ההתיישנות בתביעה על נזיקין אזרחיים היא ארבע שנים

 מיום שנולדה עילת התביעה.

 68א. ״היום שנולדה עילת התביעה״ הוא, לענין תקופת ההתיישנות,
 אחד מאלה;

 (א) מקום שעילת התביעה היא מעשה או מחדל - היום שבו אירע
 אותו מעשה או מחדל; היה המעשה או המחדל נמשך והולך -- היום שבו

 חדל;

- ל ד ח  (ב) מקום שעילת התביעה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מ
 היום שבו אירע אותי נזק; לא נתגלה הנזק ביום שאירע ~ היום שבו
 נתגלה הנזק, אלא שבמקרה אחרון זז; תתיישן התביעה 8ט לא הוגשה

יט מיום אירוע הנזק.  תוך עשר שנ

 68ב. העלים הנתבע במרמה את הנזיקין האזרחיים, תתחיל תקופת ההת־
ה יישנות ביום שבו נודע לתובע על נזיקין אלה. ט ^  ש

 התיישנות 5 גב י 68ג. (א) היה התובע, ביום שבו נולדה עילת התביעה, קטין או חולה

! גפש - תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו בגר או הבריא, ואם מת , ד ° י

?

נ , י

ש ^ 

 • נתקבל בכנסת ביום י׳ באב תשט׳׳ז (18 ביולי 1956) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״דו
 255, תשט״ז, עמי 48.

 1 ע״ר 1944, תום' 1 מם׳ 1380, עמי 93 > ע״ר 1947, תום' 1 מם׳ 1563, עט׳ 32 ; ע׳׳ר 1948, תום׳ 1

 מם׳ 1650, עמי 1; סייח 109׳ תשי״ב, עמי 339.

 78 ספר החוקים 206, י״ט באב תשט״ז, 27.7.1956



 4. אחרי סעיף 71 לפקודה יבוא סעיף זה: הוספת סעיף 71א
 ״״וראות 71א. הוראות סעיף 11 לחוק בנק הדואר׳ תשי״א-1951 2, וסעיף 12(4)

ם לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 31936, לא יחולו על תביעות לפי י י ה ^ ח ? א 5 £ 
 פקודה זו.״

 5. (א) תקופת התיישנות שהתחילה ולא נסתיימה לפני תחילתו של חוק זה תחושב הוראת מעבר
 כאילו היה חוק זה בתקפו בשעה שנולדה עילת התביעה! אך בתביעה שהיתה תלויה ועומדת
 ערב תחילתו של חוק זה רשאי בית המשפט לחשב את תקופת ההתיישנות כאמור, אף אם

 כבר נסתיימה לפני תחילתו של חוק זה.
 (ב) בשני המקרים האמורים בסעיף קטן (א) לא תקצר תקופת ההתיישנות מכפי

 שהיתה נתונה לפני תחילת חוק זה.

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

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

4  מספר 8

 הגדרות

 2 ם״ח 79, ת׳שי״א, עמי 219.

 1 ע״ ר 1936, תום׳ 1 מפי 693, עמי 169.

 חוק הגנת הצומח׳ תשמ״ז-1956 *
 1, בחוק זה —

 ״צמח״ — לרבות פריו וכל חלק של צמח;
 ״מוצר צמח״ - חומר מעובר ובלתי מעובד שמוצאו, כולו או מקצתו, מן הצמח

—  למעט י
 0) גוזלים ושמנים;

 (2) מוצרי מזון שעברו תהליך של עיקור, מיסטור, תסיסה או מליחה;

 (3) מוצרי מזון שעברו תהליך תעשייתי אחר שיש בו, לדעת שר החקלאות
 כפי שיקבע בצו, כדי להשמיד נגעים:

 ״נגע״ - גוף חי או צומח, לרבות הידק ונגיף, שטבעם לעורר מחלות בצמחים או
 לגרוס להם נזק בכל דרך אחרת;

 ״אמצעי לוד״ - כל כלי קיבול או חומר אריזה לצמחים או למוצרי צמחים, וכן מבנה,
 כלי רכב, מכשיר, אדמה, זבל, חומר כימי או חומר אחר שנועדו לשמש או ששימשו

 לגידול צמחים, לאיסופם, לקטיפתם, להחסנתם, להובלתם או לטיפול אחר בהם;
 ״בעל״ - לגבי מקרקעים, צמחים, מוצרי צמחים ואמצעי לווי - לרבות אדם שהם

 ברשותו או בהחזקתו.

 • נתקבל בכנסת ביום י״א באב תשט״ז (19 ביולי 1956); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 266, תשט״ז, עמי 118.

 ספר החוקים 206, י״ט באב תשט׳׳ז, 27.7.1956 79



 2. שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורך בכך כדי למנוע התפשטות נגעים, להתקין
 ת ו א ב  תקנות ה

 (!) לאסור׳ להגביל או להסדיר את טלטולם של צמחים, של מוצרי צמחים,
 של נגעים ושל אמצעי לווי;

 (2) לאסור, להגביל או להסדיר את ייבואם ואת ייצואם של צמחים, של מוצרי
 צמחים, של נגעים ושל אמצעי לווי. ובכלל זה מתן תעודות בדבר בריאותם

 ומוצאם של צמחים ומוצרי צמחים המיועדים ליצוא:

 (3) לאסור, להגביל או להסדיר את ייצורם של צמחים לריבוי ואת מכירתם:
 (1) להסדיר את מכירתם והפצתם של חמרים כימיים שנועדו לביעור נגעים,

 אריזתם וייבואם׳ לרבות קביעת תקנים לתמרים אלה לענין מכירה והפצה.

 3. (א) שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורך בכך כדי למנוע התפשטות נגעים,
 לחייב, בצו, בעליהם של מקרקעים, של צמחים, של מוצרי צמחים ושל אמצעי לווי לבצע
 פעולות לביעור נגעים, לרבות השמדת צמחים ומוצרי צמחים, בין נגועים ובין בלתי

 נגועים, וכן השמדת אמצעי לווי, למעט מבנים וכלי רכב.

 (ב) צו כאמור יכול שיהא כללי או אישי.

 4. (א) שד החקלאות רשאי, בתקנות, לאסור על התעסקות בביעור נגעים בלי רשיון
 ולקבוע תנאים למתן הרשיון ולאופן השימוש בו.

 (ב) הוראה זו אינה חלה על חקלאים המבערים נגעים לצרבי משקיהם, כשהם
 מבערים אותם בתחום ישובם, בין בנפרד ובין במשותף.

 5. שר החקלאות רשאי, בתקנות, לחייב בעלי רשיון לביעור נגעים לבטח את עצמם
 מפני תביעות צד שלישי בקשר לביצועה של פעולה לביעור נגעים וכן דשא־ הוא בתקנות

 לקבוע את דרך הביטוח ואת היקפו.

 6. שר החקלאות רשאי, בתקנות, לאסור, בביעור נגעים בחמרים כימיים, את השימוש
 במכשירים ובשיטות עבודה שאין עליהם אישור מטעם רשות שיקבע.

 7. ראה שר החקלאות שחמרים כימיים מםויימים לביעור נגעים יש בהם סכנה לאדם,
 לבעלי חיים או לצמחים, רשאי הוא, בתקנית, לאסור, להגביל או להסדיר את השימוש

 בחמרים אלה לענין חוק זה.

 8. שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד שירות הניתן על ידי עובד
 הציבור עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות מתן רשיונות, היתרים ואישורים ובעד בקשות

 למתן שירות כאמור.

 9. שר החקלאות ימנה לעני ן חוק זה ועדות מייעצות מורכבות מנציגי הציבור ומעובדי
 המדינה, ולא יתקין תקנות לפי חוק זה אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה

 כאמור.

 פמכות ?התק י ז
 תקנות ?הננח

 הצומח

 סמבות ?חייב
 ביעור נגעים

ח ?ביעור  רשי
 נגעים

 ביטוח חובה

 אישור מכשירים
 ושיטות עבודה

 הסדר השימוש
 בתמרים כימיים

 אגרות !

 ועדות
 מייעצות

 10, שר החקלאות ימנה מפקחים לענין חוק זה (להלן - מפקח על הצמח).

 11, מפקח על הצמח רשאי להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום, למעט בית מגורים,
 ולעלות על כל כלי רכב ולערוך בהם חיפוש אם נראה לו לעשות כך לשם ביצוע תפקידו.

י מפשחי. ו נ  מי
 ע? הצמח

 ןכות בגיסה

 80 ספר החוקים 200, י״ט באב תשט״ז׳ 27.7.1050



 12, מפקח על הצמח רשאי, אם נראה לו לעשות כך לשם ביצוע תפקידו, לבדוק צמחים, זכות בדיקה
 מוצרי צמחים ואמצעי לווי ולקחת דוגמאות מהם, ללא תשלום פיצויים, לבדקן במעבדה

 או לנהוג בהן בדרך אחרת.

 13, חייב אדם, על פי חוק זה או תקנה לפיו, לבצע פעולה ולא ביצעה תוך המועד שנקבע ביצוע על-ידי
ח ק ! !  לכך, רשאי מפקח על הצמח לבצע אותה פעולה על חשבון האדם. מ

 14, (א) היה למפקח על הצמח יסוד סביר להניח שנעברה עבירה על הוראת חוק זה זכות תפיסה
 או על תקנה לפיו בצמחים, במוצרי צמחים, בנגעים או באמצעי לווי — למעט מבנים וכלי
 רכב — או שהם עשויים להקל על גילוי עבירה כאמור, או לשמש הוכחה במשפט עליה,

 רשאי הוא לתפסם.

 (ב) דבר שנתפס כאמור יוחזק עד שבית המשפט יחליט מה ייעשה בו או עד שיוחזר
 למי שנתפס ממנו.

 (ג) נתפס דבר כאמור ולדעת שר החקלאות יש בו משום סכנה להתפשטות נגעים,
 רשאי הוא להורות על השמדתו של הדבר ללא תשלום פיצויים, או על טיפול בו בכל

 דרך אחרת על חשבון הבעל.

 15, שר החקלאות רשאי להעניק פיצויים בעד צמחים, מוצרי צמחים או אמצעי לווי סמכות לשל0
ם י י י צ י  שהושמדו כדין לפי חוק זה ושהיו נקיים מנגעים. פ

 16, העובר על הוראת חוק זה, לרבות תקנה לפיו, וכן המפריע למפקח על הצמח או המונע עבירות
פ י ש נ ע  בעדו מלבצע את תפקידו, דינו — מאסר שנתיים או קנס אלפיים לירות. י

 17, מסירתו של צו אישי תהא מסירה כדין אם נשלח בדואר רשום לאדם אשר לו נועד מסירת צווים
 לפי מען מקום מגוריו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או מקום עסקיו הרגיל או מקום
 עסקיו האחרון, או הוצג במקום בולט על פני המקרקעין שהצו נוגע להם, או שבהם נמצא

 הדבר שעליו ניתן הצו.

 18, פקודת ההגנה על הצומח! - בטלה. בימו?

 19, שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, ביצוע
 חוץ מן הסמכות להתקין תקנות וליתן צווים כלליים.

ז ו ש ל י ד ן ק ו י ד * ג ו ן י ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר החקלאות

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

81 

 1 הוקי א״י, כרד בי, פרק קי״א, עמי 1120; עייר 1087,יתום׳ 1 מס׳ 660, עמי 1.

 ספר החוקים 200, י״ט באב תשט״ז, 27.7.1056



ת מם הכנסה׳ תשט״ז-1956 ד ו ק  חוק לתיקון פ
 מספר 49

 1. בחוק זה תהא לכל מונה המשמעות שיש לו בפקודת מם הכנסה, 1947 1 (להלן - הגדרות
 הפקודה).

 תיקו! 2. בסעיף 4 (3) לפקודה -
 0״יי" 4 (1) במקום המלים ״לא יאוחר משנים עשר חדשים״ יבוא ״לא יאוחר מעשרים

i וארבעה חדשים״ 

 (2) לאחר המלים ״תתוקן הרשימה״ יווםפו המלים ״לפי בקשת הנישום״.

 3. בסעיף 5 (1)(ד) לפקודה, במקום ״למעט״ יבוא ״לרבות״.

 תיקו! 4, בסעיף 8 לפקודה —
"יי״8 (1) במקום פסקה (ג) תבוא פסקה זו: 0 

 ״(ג) הכנסתה של אגודה שיתופית, שעסקיה עם חבריה בלבד, או שעסקיה
 עם אדם שאינו חבר הם בהיקף בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, אם
 הוכח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עסקיה של האגודה הם בהספקת
 סחורה, ציוד או שירותים לשימוש ביתי או פרטי בלבד, ולא לצורך

 מסחרו, מלאכתו, מקצועו או משלח ידו של אותו חבר או א1ט,״
 (2) פסקה (ד) - במלה.

 (3) במקום פסקה (ה) תבוא פסקה זו:
 ״(ה) הכנסתה של קופת תגמולים, קרן פנסיה או קרן אחרת כיוצא באלה
 שאושרו על ידי הנציב׳ בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות, מהמקורות

 אשר פורטו בפסקאות (ג), (ד), (ו), (ז) של סעיף 5 (1) ובסעיף 5א.״

״ 5, בסעיף 11(1) לפקודה - ' י ^ 
 (1) בפסקה (ו), בסופה, יווסף ״בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות״.

 (2) אחרי פסקה (ט) תיווסף פסקה זו:
 ״(י) סכומים שאגודה שיתופית החזירה לחבריה בתורת הטבה שנתית

 לפי יחס עסקאות האגודה עם כל חבר בתנאי כי -
 (1) לא יותר ניכוי בסכום העולה על אותו חלק מההכנסה החייבת
 כמס של האגודה לפני החזרת ההטבה השנתית שיחסו לכלל ההכנסה
 החייבת במס של האגודה כיחס הסכום הכולל של עסקאות האגודה

 עם חבריה לסכום הכולל של עסקאות האגודה;
 (2) ההטבה השנתית ניתנה לחבריה תוך תשעה חדשים מתום שנת
 החשבון שאליה היא מתייחסת, או במועד מאוחר יותר כפי שיקבע

 הנציב!
 (3) ייחשבו כאילו נתקבלו על־ידי חבר האגודה ביום תום שנת

 החשבון אליה מתייחסת ההטבה.״

 תיקו! 6, בסעיף 16 לפקודה, במקום פסקה(ג) תבוא פסקה זו:

1 ״(ג) כתשלום שנתי לקרן פנסיה, לקרן תגמולים או לקרן אחרת כיוצא 8 י י ״ 0 

 באלה שאושרה על ידי הנציב בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות.״

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב תשט״ז (19 ביולי 1956) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בה״ח 265, תשט״ז, עמי 110.

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עמי 77.
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 תיסוז
 סעיף 43א

 7, לאחר סעיף 29ב לפקודה יווםף סעיף זה: היספיז
ף נ י ע  .שיעיר המס 29ג. על אף האמור בסעיף 29, הכנסה שנתקבלה מפרמיות שמקורן בנכס ס

ת בית, והנישום שילם לפקיד השומה תוך שלושים יום מיום קבלת הפרמיה י י מ י ? פ  ע

 כאמור מם עליה/בשיעור של 25% — לא יעלה שיעור המס על הכנסה
 זו על 250 פרוטות לכל לירה.״

 8 בסעיף 31 (7) לפקודה, במקום ״על ידי ממשלת ישראל או על ידי הסוכנות היהודית תיקיו
3 י 1 י ע  לארץ ישראל״ יבוא ״על ידי הממשלה, על ידי הסוכנות היהודית לארץ־ישראל או על יךי ס

 רשות מקומית.״

 9. בסעיף 43א לפקודה, במקום סעיפים קטנים (1) ו־(2) יבואו סעיפים קטנים אלה:
 ״43א.(1) לא יאוחר מיום 30 ביוני של כל שנת מם חייב כל אדם למסור לפקיד
 השומה דין וחשבון על הכנסתו שעלתה בשנת המס שקדמה לאותה שנה ושעליה הוא
 עשוי להתחייב במס. דין וחשבון זה יפרט את כל הפרטים הדרושים לעני ן פקודה

 זו לגבי אותה הכנסה.

 (2) על אף האמור בסעיף קטן(1) -
 (א) אדם שהדין וחשבון שלו מבוסס על מערכת חשבונות מלאה לפי
 שיטת החשבונאות הכפולה ומצורף לו מאזן וחשבון ריווח והפסד, רשאי
 למסור את הדין וחשבון לפי אותו סעיף קטן, לא יאוחר מיום 31 באוגוסט

 בכל שנה.
 (ב) אדם אשר פקיד השומה התיר לו לפי סעיף 7, שהכנסתו תחושב לפי
 תקופת שומה מיוחדת, חייב למסור את הדין וחשבון כאמור, לא יאוחר
 מתום חמישה חדשים מהיום שבו נסתיימה אותה תקופת שומה מיוחדת.״

 10. במקום סעיף 62 לפקודה יבוא סעיף זה: החלפת
6 ף 2 י ע  ״תשלומים ע? 62. (1) בסעיף זה — ס

ס ״השנה הקובעת״ - שנת המס האחרונה שלגביה נשומה הכנסת הנישום מ ״ ה ב ש  ח

 ביום עשרה במאי של שנת המם או לפניו, בין אם הוגשה השגה ובין
 אם לאו.

י של כל אמד מעשרת המדשיג! ר וס ״עשי ד חייב לשלם כי חי  (2) כל י
 מאי עד פברואר של כל שנת מס, על חשבון המס לאותה שנת מם, תשלום
 חדשי של 10% מסכום המס שנתחייב בו לשנה הקובעת, אולם אם הותר
 לאותו יחיד לחשב את הכנסתו לפי תקופה מיוחדת כאמור בסעיף 7,
 ישלם את התשלום החדשי האמור על חשבון המס לשנת המס שבה מס־
 תיימת התקופה המיוחדת הכוללת בתוכה את מועד התשלום החדשי האמור.

 (3) כל חברה חייבת לשלם ב־10 ביוני, ב־10 בספטמבר, ב־10 בדצמבר
ת מס על חשבון המם לאותה שנת מס, תשלום  וב־10 במרס של כל שנ
 רבע שנתי של 25% מסכום המם שנתזזייבה בו לשנה הקובעת, אולם אם
 הותר לאותה חברה לחשב את הכנסתה לפי תקופה מיוחדת כאמור בסעיף
 7, תשלם את התשלום הרבע שנתי האמור על חשבון המם לשנת המם
 שבה מסתיימת התקופה המיוחדת הכוללת בתוכה את מועד התשלום

 הרבע שנתי האמור.
 (4) סכום שנוכה בשנת המם במקור לפי סעיפים 42,31 ו־48 מהכנסתו
 של הנישום באותה שנה, יראוהו כתשלום על חשבון התשלומים שאותו

 נישום חייב בהם לפי סעיפים קטנים (2) ו־(3).
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 (5) היה סכום המס לשנה הקובעת שנוי במחלוקת אך עולה על סכום
 המס שנקבע לאחרונה קביעה סופית׳ יחושב התשלום החדשי לפי סכום
 המם לשנה קובעת שאינו שנוי במחלוקת או לפי סכום המס שנקבע כאמור,

 הכל לפי הסכום הגדול ביותר.

 ״קביעה סופית״ - בסעיף קטן זה - קביעה שאיננה ניתנת להשגה
 או לערעור.

 (6) שר האוצר רשאי, בצו, להגדיל את שיעור התשלומים החדשיים
 או הרבע־שנתיים לפי סעיף זה׳ או להקטינם, וכן לשנות את תאריכי
 פרעונם! כן רשאי הוא לקבוע שיעורי תשלומים חדשיים או רבע־שנתיים
 שונים לגבי שנים קובעות שונות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת —

 לגבי סוגים שונים של נישומים.

 (7) פקיד השומה רשאי לפטור אדם מתשלום חדשי או רבע־שנתי לפי
 סעיף זה, כולו או מקצתו, אם הוכח להנחת דעתו כי המס לשנת המס
 שבה משתלם התשלום, ושלגביה עשוי אותו נישום להיות חייב במס,

 יהיה פחות מן המס שהוא חייב בו בשנה הקובעת.

 (8) נישום שהיתה לו הכנסה חייבת במם ולא נתחייב בתשלום מס בעבר,
 ישלם את התשלומים החדשיים לפי סעיף קטן(2), או את הרבע־שנתיים
 לפי סעיף קטן(3), הכל לסי הענין, באחוזים מסכום המס המשוער שהוא
 עשוי, לפי אמדנו, להיות חייב בו לשנת המס על אותה הכנסה, ויגיש
 לפקיד השומה עם התשלום הראשון הצהרה על המם המשוער האמור
 והצהרה נוספת כעבור ששה חדשים מעת הגשת ההצהרה הראשונה; לא
 מסר הצהרות כאמור, או מסר הצהרות כאלה ויש לפקיד השומה טעמים
 סבירים להאמין כי ההצהרות אינן נכונות, דשאי פקיד השומה לקבוע
 לפי מיטב שפיטתו את סכום התשלום החדשי שאותו נישום חייב לשלמו,

 ודין קביעה כאמור, לענין השגה וערעור, כדין שומה לפי סעיף 55.״

 11. הכנסתו של יחיד׳ תושב ישראל, שעליה הוא חייב במס לשנת המס 1956 ואילך, יראוה
 כהכנסה הכוללת תוספת יוקר, וצו לסי סעיף 8א לפקודה יחול עליה אף אם לא היתה

 הכנסה חייבת במם לפי סעיף 5 (1)(ב) לפקודה.

 12. בסעיף 40 (א) לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה, תשט״ו—1955 2, במקום ״על פי סעיף
ל פי הפקודה לפני הקטנתו ע  29 לפקודה לפני הקטנתו עקב הוראות סעיף 29 (ה)״ יבוא ״

 לפי הסעיפים 29 (ד) ר־29(ה)״.

 13. (א) על אף האמור בסעיף 4 (3) לפקודה, רשאי שר האוצר לפרסם את רשימת הני־
 שומים לשנת השומה 1954/55 לא יאוחר מ־31 באוגוסט 1956; ולשנת המס 1954 לא יאוחר

 מ־31 ביוני 1957.

 (ב) על אף האמור בסעיף 43 (א)(1) לפקודה, כפי שתוקן בחוק זה, מותר יהיה
 להגיש את הדין וחשבון על ההכנסה שעלתה בשנת המם 1955 עד 31 ביולי 1956.

 14. מי שקיבל הכנסה מפרמיה מנכס בית מראשית שנת המס 1955 עד יום תחילתו של
 חוק זה יחול עליו סעיף 29 ג לפקודה אם שילם לפקיד השומה תוך שלושים יום מיום פרסומו
 של חוק זה ברשומות את המס המגיע בצירוף ריבית של 9% לשנה לתקופה שבין סוף שלושים

 יום מיום קבלת ההכנסה לבין יום תשלום המם.

 רואים הכנסה
 נב51?ת

 תוספת יוקר

 תיקו! סעיף
 40 ?חוק ?תיקון

 פקודת 00 הכנפה,
 n&0״ ו—1955

 הוראות מעבר

 הוראות מעבר
 בדבר הכנסה

 מפרטיה
 מנכס בית

 פ״ח 178, תשט״ו, עמי 58.
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 15. (א) סעיפים 5,4(2) ו־10 יחולו לגבי שנת המס 1956 ואילך׳ אולם סעיף 62(2) לפקודה, תחולה
 כפי שתוקן בסעיף 10 לחוק זה, יחול על שנת המם 1956 כאילו במקום המלים ״מאי עד

 פברואר״ נאמר ״יוני עד מרס״.
 (ב) סעיף 3 יחול לגבי שנת המם 1956 ואילך ולגבי רווחי הון שעלו לחברה מאותה

 שנה ואילך בלבד.
 (ג) סעיף 12 יחול לגבי שנת המס 1955 ואילך.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 מספר 50
 חוק שירות בטחון(תיקון)׳ תשט״ז-1956 *

 1. בסעיף 6(0, בפסקה (4) לחוק שירות בטחון, תש״ט-1949 «, במקום ״עד יום א׳ תיקו!
י 6 י ע  בתשרי תשי״ז(6 בספטמבר 1956)״ יבוא ״עד יום א׳ בתשרי תשי״ח (26 בספטמבר 1957)״. מ

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום א׳ בתשרי תשי״ז(6 בספטמבר 1956). תחילה

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

י ב צ ־ ן ק ב ח צ • 
 נשיא המדינה

 ״ נתקבל בכנסת ביום י״א באב תשט״ז (19 ביולי 1956) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בה״ח 272, תשט״ז, עמי 159.

 1 ם״ח 25, תש״ט, עמי 271 ! ם״ח 34, תש״י, עמי 77 ; ם״ח 81, תשי״א, עט׳ 243 ; סייח 109, תשי״ב,

 עמי 337; סייח 133, תשי״ג, עט׳ 157; ם״ח 165, תישי״ד, עט׳ 216; סייח 192, תשט״ז, עטי 6.

 מספר 51
אר (תיקון)׳ תשט״ז-1956  חוק בנק הדו

 1. בסעיף 2 לחוק בנק הדואר, תשי״א-1951! (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף תיקו!
ף 2 י ע (ב) יבוא סעיף קטן זה: ט  קטן

 ״(ב) השירותים שבנק הדואר יקיים הם:
 (1) קבלת פקדונות נושאי ריבית, בין לחשבון חסכון ובין כנגד תעודות חסכון,

 החזקתם וסילוקם;
 (2) קבלת כספים לחשבון םילוקים, החזקתם, העברתם וסילוקם;

 (3) העברת כספים באמצעות המחאות כסף;
 (4) העברת בספים באמצעות המחאות דואר.״

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב תשט׳׳ז (19 ביולי 1956); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 s26, תשט״ז, עמי .135
 1 ם״ת 79, תשי״א, עט׳ 219.
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 2. בסעיף 5 (ב) לחוק העיקרי -
 (1) במקום פסקה (4) תבוא פסקה זו:

 ״(4) שני נציגים של שני משרדי הממשלה שימונו על ידי שר הדואר לאחו
 התייעצות עם השרים הממונים על אותם משרדים;״

 (2) בפסקה (5), במקום ״חמישה״ יבוא ״ששה״.

 3. בסעיף 6 לחוק העיקרי —
(ב) יבוא סעיף קטן זה:  (1) במקום סעיף קטן

 ״(ב) על פקדונות לחשבון חסכון תשולם ריבית של שני אחוזים לשנה א
 בשיעור גבוה יותר שקבע שר הדואר בתקנות לאחר התייעצות עם המועצז

 ובהסכמת ועדת הכספים של הכנסת.״

ב) יבוא סעיף קטן זה: )  (2) לאחר סעיף קטן
 ״(ג) על פקדונות כנגד תעודות חסכון, תשולם ריבית בשיעור ובתנאינ
 שקבע שר הדואר בתקנות לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם המועצו
 ובהסכמת ועדת הכספים של הכנסת! שיעורי הריבית ותנאי תשלומה יכולינ

 להיות שונים לסוגי תעודות שונים.״

 4. לאחר סעיף 6 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:
) תעודות חסכון ייערכו לזכות בעלים רשומים. א  ״תעודות חסכו! 6א. (

 (ב) תעודות חסכון יכולות להיות מסוגים שונים, ולהקנות זכויות שו
 נות, הכל כפי שייקבע בתקנות.

 (ג) תעודות חסכון ייערכו בנוסח שייקבע בתקנות, וישאו את חותנ
 חתימותיהם של שר הדואר והיושב ראש.״

 5. כמקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

 ״הגבלה 7. מסמך המשמש להעברת כספים או להוצאת כספים מבנק הדואר לא יהיו

ה עביר אלא לשם גביה על ידי בנקאי כמשמעותו בפקודת שטרי החליפין • י נ ע , ל ד ' 
ד הדואר להורות ברשומות שסוג מסויינ  (להלן-בנקאי); אולם רשאי ש
 של מסמכים כאמור יהא מזיר, ומשהורה כן יהא דין מסמכים אלה כדיי

 שיקים כמשמעותם בפקודה האמורה.״

 6. בסעיף 9 לחוק העיקרי יימחקו המלים ״כלפי לקוחותיו״.

 7. בסעיף 19(א) לחוק העיקרי, בפסקה (2), במקום ״המחאת דואר״ יבוא ״המחאת כסך
 או המחאת דואר״.

 8. במקום סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

 ״תקנות וביצוע 20. (א) שר הדואר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנוד

 בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר -

 (1) הנהלת חשבון חסכון על שמו של קטין או של נאמן!
 (2) מינוי מורשה לבעל חשבון:

 2 חוסי א״י, כרד אי, פר? יי׳, עמי 51.
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 (3) עסקאות בחשבונות ובתעודות חסכון של נפטר או של
 פסול-דין, כשמטרת העסקאות היא תשלום הוצאות דחופות

 או קיום הרשאת הנפטר לשותף בחשבון או בתעודה!
 (4) החלפת תעודות חסכון שאבדה שנפגמו או שנשמדו!

 (5) אגרות על שירותי בנק הדואר.

 (ב) תקנות על פי סעיפים 6(0 ו־6א יותקנו לפני הוצאת התעודות
 שאליהן הן מתייחסות.

 (ג) שר הדואר רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה׳ חוץ מן הסמכות
 למינויים ולהתקנת תקנות.״

ח ס י  9. בסעיף 22 (ב) לחוק העיקרי, במקום ״השירות הנזכר בסעיף 2(ב)(3)״ יבוא ״שירות הע־ ת
2 2 ^ י ע  ברת .כספים באמצעות המחאות כסף״. ם

י  10. תחילתו של סעיף 9 ביום תחילת החוק העיקרי, ורואים את פקודת בתי הדואר 3, הוראת מעב
 כאילו לא תוקנה עם פרסום ההודעה לפי סעיף 17 ביום י״ג בשבט תשט״ז(26 בינואר 1956) *.

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

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 8 חוקי א״י, כדר ב', פרק קט״ו, עמי 1155.

 4 י״פ 400, תשט׳׳ז, עמי 507.

 מספר 52

 תיקו!
 סעיף 1

 תיקו!
 סעיף 2

 התאמת המונח
 ״ה!מ! הקובע״

)׳ תשט׳יז-1956 * ן  חוק מילווה חובה(תיקו

 1, בסעיף 1 לחוק מילווה חובה, תשי״ג—11953 (להלן — החוק העיקרי) —

 (1) בהגדרה של ״בנין חקלאי״, בסופה, יווספו המלים ״וכן בנין המשמש
 רפת, לול, בית אריזה וביוצא באלה, בכל מקום שהוא!״

; ך כ ו  (2) בהגדרה של ״בנין כפרי״, יימחק הפסוק השני המתחיל ״

 (3) בהגדרה של ״מטעים״, בסופה, יווסף ״וכן משתלות שנועדו לשמש לעסק״.

 2, בסעיף 2 לחוק העיקרי -

, במקום ״ביום״ יבוא ״בתחילת יום״, ואחרי ״(1 באפריל (א)  (1) בסעיף קטן
 1952)״ יבוא ״(בחוק זה - הזמן הקובע)״;

 (2) בסעיף קטן (ג), בפסקה (1), לאחר ״מטעים״ יבוא ״חלקת קרקע כאמור
 בסעיף 15״.

 3, בכל מקום שנאמר בחוק העיקרי ״יום ו׳ בניסן תשי״ב (1 באפריל 1952)״ קרי ״הזמן
 הקובע״.

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב תשט״ז (19 ביולי 1956); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 236, תשט״ו, עט׳ 134.

 1 ם״ח 123, תשי״ג, עמי 70.
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ח 4, סעיף 7 לחוק העיקרי יסומן כסעיף 7 (א) ואחריו יווסף סעיף קטן זה: ס י  ה
 סעי!* 7 / ,

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יראו אדם כבעל רכוש במקרקעין
 אם הוא מחזיק במקרקעין או רשאי להחזיק בהם על יסוד הסכם בכתב׳
 שלפיו הוא זכאי לדרוש את רישום המקרקעין על שמו׳ והוכח׳ להנחת
 דעתו של מנהל המילויה׳ כי היתה מניעה סבירה לבצע את הרישום במשרד
 ספרי האחוזה׳ וכי אותו אדם והבעל הרשום לא משכו ידיהם מאותו הסכם.״

 הוספת 5. לאחר סעיף 8 לחוק העיקרי יווםף סעיף זה:
 >*עיוי8א , , , .

 ״עיון מחדש 8 א. ם רב מנהל המילווה להכיר באדם כבעל רכוש כאמור בסעיף

 7 (ב), רשאי כל הרואה עצמו מקופח על ידי הסירוב׳ להביא עובדה זו
 כנימוק לערר לפי סעיף 47.״

. ך בו  מיסו! 6. בסעיף 11 (א) לחוק העיקרי׳ אחרי ״מוציא לפועל של צוואה״ יווסף ״מנהל עז
 פעי ף 11

 הוספת 7, לאחר סעיף 11 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:
 סעיף11א

 ״בעי רכוש 11 א. (א) נפטר בעל רכוש לפני הזמן הקובע׳ יראו כל יורש כבעל

3"" הרכוש לפי חלקו בו על פי צוואה שאושרה כדין או על פי צו ירושה 6^ 
 שניתן על ידי בית משפט מוסמך: לא הוגשו צוואה או צו ירושה כאמור,
 רשאי בית משפט מחוזי, לפי בקשת מנהל המילווה, לתת צו הקובע את

 החייבים במילווה החובה.
 (ב) נפטר בעל רכוש בזמן הקובע או לאחריו, יראו את הנפטר
 כבעל הרכוש, אלא שכל יורש יהיה חייב בתשלום חלק יחסי מסכום
 המי לווה שהנפטר היה חייב בו, השווה לחלקו היחסי ברכוש על פי צוואה
 שאושרה כדין או על פי צו ירושה שניתן על ידי בית משפט מוסמך:
 לא הוגשו צוואה או צו ירושה כאמור, רשאי בית משפט מחוזי, לפי

 בקשת מנהל המילווה, לתת צו הקובע את החייבים במילתה החובה.

 (0 שילם אדם סכום מילויה על פי צו הקובע את החייב במילווה
 חובה או בתשלומו, כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), ולאחר מכן הוגשו
 צוואה מאושרת או צו ירושה׳ יהיה זכאי לקבל משאר היורשים את אותו
 חלק מסכום המילווה ששילם כאמור׳ העודף על סכום המילווה שהיה חייב

 לשלם אילו הוגשה הצוואה או צו הירושה למנהל.

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על רכוש שסעיף 11 (א) חל עליו.״

 תיסוז 8, בסעיף 12 לחוק העיקרי, לאחר ״ולא נישאו״ יבוא קו, ואחריו ״למעט רכושם של

1 יתומים מאב או מאם״. 2 י י י ע  ם

קח 9. בסעיף 14 לחוק העיקרי -  תי
 םעיה14

 (1) בסעיף קטן (ב), אחרי ״אחרות״ יבוא ״מסוג זה״:
 (2) בסופו יווסף סעיף קטן זה:

 ״(ד) כבעל רכוש באגודה שיתופית חקלאית יראו כל חבר באגודה לפי
 חלקו בהון האגודה.״

 חישיז 10. בסעיף 27 לחוק העיקרי, בדישה, במקום ״המשמשים משק חקלאי״ יבוא ״המשמשים
2 לחקלאות והם רכושם של בעל משק חקלאי״. 7 * , , , י 0 
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 תייווו
 סעיף 31

 החלפת
 סעיף 46

קח  תי
 סעיף 47

 הוספת
 סעיף 47א

 הוספת
 סעיף 48א

 תיקו!
 סעיף 52

 תיקו!
 סעיף 53

 11, בסעיף 31 (ב) לחוק העיקרי׳ בסופו׳ יווסף ״אולם בחישוב שוויים של משקאות משכ
 רים שבידי יצרן׳ לא יווסף על מחירם אלא סכום המכס כאמור ובלו בשיעור של 400 פרוטות

 לכל קילוגרם של אלכוהול.
 ״משקאות משכרים״, לענין סעיף קטן זה - כמשמעותו בפקודת המשקאות

 המשכרים (ייצור ומכירה) 2׳ .

 ״הודעה על
 קביעת סכום

 המילווה

 12. במקום סעיף 46 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

 46. (א) על כל קביעה זמנית או סופית של סכום מילווה החובה ימסור
 מנהל המילווה הודע־ לבעל הרכוש, או למי שחייב בתשלום מילווה
 חובה במקומו, ויפרט בה את השווי של כל חלק מהרכוש כפי שקבע ואת

 סכום המילווה שבעל הרכוש חייב בו.
 (ב) לא מסר מנהל המילווה הודעה על קביעה סופית עד יום כ״ד
 באלול תשט״ז(31 באוגוסט 1956), יראו את ההודעה על הקביעה הזמנית
 כהודעה על קביעה סופית שנמסרה ביום האמור לבעל הרכוש, או למי
 שחייב בתשלום מילווה חובה במקומו: מסד מנהל המילווה הודעה על
 קביעה זמנית אחרי היום האמור, יראו אותה כהודעה על קביעה סופית

 ביום שנמסרה.״

 «13. בסעיף 47 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא סעיף קטן זה:
 ״(א) הרואה עצמו מקופח בהודעת מנהל המילווה על קביעה סופית של
 סכום המילווה רשאי לעדור לפני ועדת ערר של שלושה: הערר יוגש תוך
 שלושים יום מתאריך מסירת הודעת המנהל לבעל הרכוש׳ אך יושב ראש
 הועדה רשאי להאריך את הזמן להגשת הערר׳ אם יראה סיבה מספקת לכך.״

 14. לאחר סעיף 47 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:
ו הראיה.״  ״ראיות 47א. הטוען בערר כי הקביעה של מנהל המילווה היא מופרזת-עלי

 15. לאחר סעיף 48 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:
 ״פשרי! 48א. חולק אדם על הערכה שנעשתה על ידי שמאי לפי סעיף 15 או 24,

 רשאי מנהל המילווה, אם נוכח לדעת כי בתקופה שבין הזמן הקובע לבין
 י״ח בניסן תשי״ג (3 באפריל 1953) חלה הפחתה בשווי הרכוש הנישום

 כאמור, לבוא לכלל פישרה עם בעל הרכוש בדבר קביעת שוויו.״

 16. בסעיף 52 (א) לחוק העיקרי -
 (1) במקום פסקה (1) תבוא פסקה זו:

 ״(1) על חמשת אלפים לירות - אם שווי כל רכושו לפני כל פטור או
 כל ניכוי אינו עולה על עשרת אלפים לירות, או אם כל רכושו הוא בנין
 יחיד ושוויו כאמור אינו עולה על שלושים אלף לירות: אדם הזכאי לפטור

 לפי פסקה זו לא יהיה זכאי לפטור לפי פסקאות (2) עד (5);״
 (2) במקום המלים ״אם כל רכושו״ בכל מקום שהן בפסקאות(2) עד(5) יבואו

 המלים ״אם שווי כל רכושו לפני־ כל פטור או ניכוי״.

 17. בסעיף 53 לחוק העיקרי -
 (1) בסעיף קטן (א), לאחר ״כמוסדות בריאות ציבוריים״ יבוא ״ולרבות
 רכושה של חברה ציבורית לשיכון שאושרה כאמור ושלא חילקה רווחים מיום
 י״ד בניסן תש״י(1 באפריל 1950) עד יום כ״ד באלול תשט״ז(31 באוגוסט 1956)״.

 חוקי א״י, כדר בי, פרק ע״א, עמי 774.
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 (2) בסעיף קטן (ג), בסופו, יווסף ״אלא שועדת הכספים של הכנסת רשאית
(ב) חל עליו גם אם אותו רכוש מיועד  לפטור רכוש מסויים שסעיף קטן(א) או

 להשגת רווחים״.

 סעיף 55 לחוק העיקרי — בטל.

 לאחר סעיף 56 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:
 ״פטור ?חברות 56א. חברה ששר האוצר אישר עליה בצו, כי המדינה מחזיקה ברוב

ת הונה וזכאית לרוב רווחיה, דינה לענין חוק זה כדין המדינה.״ י י ת ? ש ט  מ

 20, בסעיף 57 לחוק העיקרי -
 0) בסעיף קטן (ב), בסופו, יווסף פסוק זה:

 ״פרע בעל הרכוש את החוב, כולו או מקצתו, לפני יום י״ח בניסן תשי״ג
 (3 באפריל 1953), יהא בעל הרכוש זכאי לגבות מהאדם שלו החזיר את

 החוב, כל סכום שהיה זכאי לנכות לפי פסקאות (1) ו־(2) אילו היה פורע
 את החוב אחדי התאריך האמור״.

ד) יווספו סעיפים קטנים אלה: )  (2) לאחר סעיף קטן

 ״(ה) היה בעל רכוש זכאי לפטור לגבי חלק מרכושו לפי סעיפים 53,
 54 או 56, יוקטן כל סכום הניתן לניכוי לפי סעיף זה בסכומ יחסי שהוא
 כיחס שבין שוויו של אותו חלק הרכוש הפטור ממילווה חובה לבין שווי

 כלל רכושו.

 (ו) אדם שרואים אותו בחוכר וזכויותיו במקרקעין בחכירה על יסוד
, יראוהו, לענין סעיף זה, כמי  היותו חבר בתאגיד כאמור בסעיף 8 (ב)

 שחייב בחובות התאגיד למי חלקו ברכוש התאגיד.״

 21, לאחר סעיף 62 לחוק העיקרי ידום ף סעיף זה:
 ״תיקו! שוטות 62א. מנהל המילווה רשאי, תוך שש שנים מיום שמסר הודעה על קביעה
 סופית של סכומ המילות; לפי סעי־ ף 46, לתקן את הקביעה, אם נוכח כי
 הפרטים עליהם מבוססת הקביעד, לא היו נכונים או לא היו מלאים: בעל
ף זה במו על יעשה לפי סעי ד על תיקון קביעה שי  רכוש רשאי לערו

 קביעה סופית לפי סעיף 46.״

ן תשי״ג(3 באפריל 1953), ומותר למנהל מ י  22, (א) תחילתו של חוק זה היא בידם י״ח מ
 לתקן קביעה שנעשתה לפי החוק העיקרי אפ התיקון נובע מהוראות חוק זה, ודין תיקון
 כאמור כדין קביעה סופית לפי החוק העיקרי; ואולם מי ששילם לפני יום י״ג באייר תשט״ו
 (5 במאי 1955) את כל המגיע ממנו לפי החוק העיקרי לגבי כל הרכוש שהיה חייב במילווה

 חובה עליו לפי׳ החוק העיקרי, יצא ידי חובת מילווה חובה על הרכוש ההוא.

 (ב) מי ששילם סכום העולה על המגיע ממנו לפי חוק זה, יחזיר לו מנהל המילווה
 את הסכום העודף כאמור, ובלבד שלא יחזיר כל סכום לאדם הרשאי לתבוע את החזרתו

 על פי הוראות סעיף 11א לחוק העיקרי.

 ניטו?
 םעי1*55

 הוספת
 שעין* 56א

 מיקח
 0עי1> 57

 הוספת
 מניו• 62»

 חחי?ת החוק
 והוראות מעבר

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה
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 מספר 53
נות זרות׳ תשט״ז-1956 *  חוק העזרה המשפטית למדי

 הגדרות

 המצאת מסמכים

 גביית עדות
 ופעולות מש

 פטיות אחרות

 דרד גביית
 העדות

יות העדים  זכו
 וחובותיהם

 תחולת פקודת
 החוק הפלילי,

1936 
 חקירת עד על
 ירי בא כוחו
 של בעלדיז

 אימתי אי!
 מבצעים פעולה

 מכוח חוק ו ה

 חקפפ של הםכמיפ
 בינלאומיים

יםים י  סכו

 1. בחוק זה -
 ״מסמך משפטי חיצוני״ — מסמך בעל משמעות משפטית הקודם לפתיחת הליכים
 משפטיים או המתכוון למנוע הליכים משפטיים או לשמור על זכות קיימת, ושדיני
  הארץ שנעשה בה מחייבים שייערך על ידי בעל כהונה משפטית, או שיימסר באמ
, או שהמסירה באמצעותו מקנה לפי דיני אותה ארץ תוקף יתר למסירה או  צעותו

 לנאמר באותו מסמך או בחלק ממנו!

 ״רשות שיפוטית״ - כל בית משפט, או בית דין מוסמך, במדינה זרה;

 ״המצאה״ ~~ מסירה משפטית של מסמך.

 2. בית משפט רשאי להמציא מסמכים הבאים מרשות שיפוטית ומסמכים משפטיים
 חיצוניים,

 3. רשאי בית משפט, לפי בקשת רשות שיפוטית, שהוגשה בצורה ובדרך שנקבעו
 בתקנות, לצוות על גביית עדות, על הצגת מסמכים או על ביצוע כל פעולה משפטית אחרת.

 4. ציווה בית משפט על גביית עדות או על הצגת מסמכים, כאמור כסעיף 3, תיגבה
 העדות ויוצגו המסמכים בדרך שבה היו פעולות אלה מבוצעות אילו התברר משפט לפני
 אותו בית משפט, בשינויים המחוייבים לפי הענין; אך רשאי בית המשפט, לפי בקשת רשות

 שיפוטית, לבצע את הפעולות האמורות בדרך אחרת.

 5. נצטווה אדם להעיד או להציג מסמכים, כאמור בסעיף 3, תחול עליו כל חובה החלה
 על עד שהוזמן להעיד לפני בית המשפט אילו התברר משפט לפני אותו בית משפט, ותהיה

 לו כל זכות שישנה לעד כזה, בשינויינ! המחוייבים לפי הענין.

 6. הוראות פרק י״ג לפקודת החוק הפלילי, 1936 !, יחולו על עדות הניתנת לפי חוק זה.

 7. היה בא כוחו של בעל־דין רשאי לחקור עד, רשאי בית המשפט להרשות שהחקירה
 תיעשה אף על ידי מי שאינו רשאי לנהל לפני בית משפט משא ומתן בשכר מטעמו של
 אדם אחר, ובלבד שהוכה להנחת דעתו של בית המשפט, שהאדם המבקש לחקור את העד

 מטעם בעל־הדין מוסמך לכך בארץ אשר ממנה באה הבקשה לגביית העדות.

 8. לא תיעשה פעילה מכוח חוק זה, אם היא עלולה, לדעת היועץ המשפטי או בא כוחו,
 לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בבטחונה או בכלל מכללי תקנת הציבור.

 9. הוראות בענינים המפורטים להלן, שנקבעו בהסכם בין ישראל לבין מדינה זרה
 ושהותקבו תקנות לביצוען, בין לפני תחילתו של הוק זה ובין לאחר מכן, יהיה להן תוקף

 של דין, על אף האמור בחוק זה או בכל חוק אחר:
 (1) המצאת מסמכים;

 (2) גביית עדות, הצגת מסמכים או ביצוע כל פעולה משפטית אחרת:

 (3) מתן סעד משפטי ללא תשלום לאזרחי מדינות זרות או לתושביהן;

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב תשט״ז (19 ביולי 1956) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בה״ח 263, תשט״ז, עמי 96.

 1 עייר 1936, תום' 1 מם׳ 652, עמי 263.
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 (4) פטור פעולות המבוצעות מכוח חוק זה או הכרוכות בעשיית פסקי דין
 זרים לבני־ביצוע, מאגרות בית משפט, ממס בולים ומתשלומים אחרים:

 (5) פטור אזרחי מדינות זרות או תושביהן מערבון לכושר פרעון בתובענות,
 בערעורים ובבקשות לעשיית פסקי דין לבני־ביצוע.

 מניעת פעולות 10, שר המשפטים רשאי להורות שפעולות מכוח חוק זה, כולן או מקצתן, לא ייעשו

 אם הן מבוקשות על ידי רשות שיפוטית או אזרח מדינה הנמנעת מביצוע פעולות כאלה
 כשהן מבוקשות על ידי בתי משפט או אזרחים של ישראל. או שאינה מעניקד לגביהם

 הקלות בהקלות המוענקות לפי חוק זה.

 ביטולים 11. (א) בטלים —

 (1) פקודת העדות (משפטים פליליים זרים) 2;
 (2) חוק העדות בבתי משפט נכריים׳ 1856 3.

 (ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי חוק גביית עדות מחוץ לבית המשפט, 1885 »,
 אינו חל בישראל מיום הקמת המדינה.

 ביצוע ותקנות 12, שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו,

 לרבות תקנות בדבר קביעת בתי המשפט המוסמכים, צורת הבקשה להמצאת מםמג:ים, דרך
 הגשתה ודרכי ההמצאה, ולרבות תקנות הקובעות אגרות והפוטרות מהן.

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו ־ ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטי! £

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 2 ם״ח 163, תשי״ד, עמי 177 (חוקי א׳׳י, כרד א', פרק נ״ו, עמי 657, סעי 21 ו־22).

 3 חוקי א״י, כרד נ', עמי 2696.

 4 חוקי א״י, כרד ג', עטי 2681.
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