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ק השמות׳ תשט״ז-1956 * ו  ח
. כחוק זה -  ן

ר״ — אדם שמלאו לו 18 שנה; י  ״בג

 ״קטין״ - אדם שטרה מלאו לו 18 שנה:
 ״הורה״ - לרבות מאמץ:

 ״ילד״ - לרבות ילד מאומץ:
 ״השר״ — שר הפנים.

 (א) לכל אדמ יהא שם משפחה ושם פרטי.

 (ב) שם המשפחה יכול שיהיה כפול׳ ויכול שיהיו לאדם יותר משם פרטי אחד.
.2 

 3. ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו. היו להורים שמות משפחה שונים׳ מקבל
 הילד את שם משפחת אביו׳ זולת אם הסכימו ההורים שיקבל את שם משפחת האם: אולם
 ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו, מקבל מלידה את שם משפחת אמו׳ זולת אם רצתה
 האם שיקבל שם משפחת האב והאג: הסכים לכך או שהאם היתה ידועה בציבור כאשתו.

 4. שם מרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים,
 רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שמ פרטי; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו

 ואף אינה ידועה בציבור כאשתו, גיתן לו שם פרטי על ידי אמו בלבד.

 5. קטין שאומץ מקבל שם משפחת מאמצו אך אינו מקבל שם פרטי הדש, זולת אם קבע
 בית המשפט בצו האימוץ קביעה אחרת.

 6. אשה מקבלת עם נישואיה את שם משפחת אישה, אולם רשאית היא, בכל עת, לצרף
 לשם משפחת אישה את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם, וכן רשאית היא לשאת

 את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם בלבד.

ף שם נעוריה או שם מש  7. אשה שקיבלה את שט משפחת אישה, לבד ואם בצירו
 פחתה הקודם, והנישואין פקעו, רשאית, בכל עת, לחזור ולשאת את שם נעוריה או את

 שם משפחתה הקודם.

 8. מי שאין לו שש משפחה או שם פרטי, או ששמותיו אינם ידועים, או שאינו ידוע
 איזה שם משמותיו הוא שם המשפחה ואיזה הוא שם פרטי, יבחר לעצמו - ואם הוא קטין
 או פםול־דין׳ יבחרו לו הוריו או אפוטרופסי - שם משפחה או שם פרטי, הכל לפי הענין,
 לא יאוחר מששה חדשים לאחר תחילת חוק זה או לאחר קבלת דרישה לכך מאת השר.

 9. (א) מי שלא בחר לעצמו שם או לא נכחד לו שם כאמור בסעיף 8׳ רשאי השר לקבוע
 לו שם: בקביעת השם יתחשב השר בשמות הוריו והורי הוריו של אותו אדם׳ ואם הוא

. י - גם בשם בךזוגו  נשו

 (ב) השר יודיע לאותו אדם את השט שקבע, וזה יהיה שמו של אותו אדם, זולת אם
 בחר לו שם אחר תוך חדשיים לאהר קבלת הודעת השר.

 (ג) היה אותו אדם קטין או פםול־דין, תינתן הודעת השר לידי הוריו או אפוטרופסו,
 והם רשאים לבחור לו שם אחר כאמור.

 מספד 54

 הגדרות

 ׳cc משפחה
 ושם פרטי

 שם משפחה
 50 י דר.

 מתן שט פרטי
 ינו5ד

 ׳•!ם מאימוץ

 שט משפחה
 מנישואין

 שט משפחה
 אחרי הפקעת

 הנישואין

 חובת בחירת שט

 קביעת שם
 «? ידי השר

ום י״ז באב תשט״ז (25 ביולי 1956); הצעת החוק ודברי הכבד נתפרסמו בה״ח  • נתקבל בכנסת בי
 268, תשט״ז׳ עמי 132.
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ט י ע י נ י  10. בגיר רשאי לשגות שם משפחתו ושמו הפרטי־. ע
ר י  של בנ

נפ רשאימ לבחור שינוי שם ת שם משפחתם אלא שניהם יחד/ ואי ו  11. בני־זוג אינם רשאים לשנ

נ ו ! " נ ב ?  אלא שם משפחה אחד לשניהם, זולת אם התיר השר שינוי שם של אחד מהם או בהירת ש
 שמות שונים.

די כך את שם משפחתם החדש. שם משפחה של  12. קטין שהוריו שינו שם משפחתם׳ מקבל על י
 1 ממיז שחוריו

 שינו שמם

י שם על ו נ י  13. הוריו של קטין רשאימ לשנות את שמו הפרטי, ובאישור בית המשפט - גם את שם ש
 ידי ההורים

 משפחתו.

, באישור בית המשפט, לשנות את שמו שינוי שפעל ידי ן או של פסול־דין רשאי  14. אפוטרופוס של קטי
 אפוטרופוס הפרטי ואת שם משפחתו של החסוי.

י שם לפי סעיפים 14,13,11,10 טעונים הודעה על ו נ  15. בחירת שם לפי הסעיפים 6, 7׳ 8׳ 9 ושי
 בחירת ׳מט הודעה בכתב לשר.

 ועל שינוי שם

, >;1 פסילת בחירה , ״ 1  16, השר רשאי לפסול בחירת שם לפי הסעיפים 9,8 ושינוי שם לפי סעיפי ט ״

 אם סבור הוא שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

ש תעודה ותחילת ד ו ך ח ו  17. בחירת שם ושינוי שם שניתנה עליהם הודעה ולא נפסלו, יתן השר, ה
 תוסף• מקבלת ההודעה, תעודה המעידה עליהם, ותקפם מתאריך התעודה.

 18. הוראות הסעיפים 16 ו־17 לא יחולו על שינוי שם שאושר על ידי בית המשפט. שינויי-שם
 שאושרו על ידי

ת המשפט  בי

 19. בחירת שם ושינוי שט לפי הסעיפים 6 עד 14 יפורסמו ברשומות. השר רשאי להורות פרסום

 שהשינוי יפורסם גם בעתון או בשני עתונים הנפוצים במקום מגוריו של בעל השם
 החדש.

 20. מי ששינה שמו כאמור בסעיף 10 או בסעיף 11׳ אם לפני תחילת חוק זה ואם לאחריה, סייג לשינוי
ט י ש  לא ישוב וישנה שמו לפי אותם סעיפים תוך שבע שנים מיום תחילת תקפו של השינוי הקודם׳ ש

 אלא באישור השר.

 21. לענין הסעיפים 12,9,8׳ 13׳ ״הורים״ - שני ההורים, ומקום שהדאגה לקטין מסורה הנדרת ״הורים״
 לאהד ההורים בלבד - אותו הורה.

 22. קבלת שם׳ מתן שם׳ בחירת שם ושינוי שם לפי חוק זה, אין בהם כדי ליצור או שמירת זכויות
 לבטל זכויות או חובות של בעל השם או של זולתו׳ להוסיף על זכויות כאלה או לגרוע

 מהן.

יות  23. השר רשאי להעביר לאחר אח סמכויותיו לפי חוק זה׳ כולן או מקצתן, פרט לסמכות העברת סמכו
 להתקין תקנות? הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות.

 24. מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה לפי הסעיפים 6׳ 9׳ 11׳ 16 או 20 שניתנה על פניה לשר
 סי העברת סמכות מן השר, רשאי לפנות אל השר לקבלת הכרעתו הסופית.
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- ה ע ותקנות 25. השר ממתה על ביצוע חוק זה והרע רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו׳ ובכלל ז צו  בי

 (1) הנהלת פנקס פומבי של שינויי שם:
 (2) תיקון רישומו של שם שנרשם לא כהלכה או שחל בו שינוי׳ ונקיבת שם

 קודם׳ שם חדש ושם הודים בפנקסים רשמיים ובתעודות אישיות;
 (3) אגרות בעד שירותים לפי חוק זה ופטור מהן.

 ייטיל 26. ההודעה מיום 15 במרס 1921 בדבר שינוי שמות-בטלה.

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש ן י ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הפגים

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 גשיא המדינה

ת השמירה ר ד ם ה ת תוקף של תקנות~שעת־*חירום ( כ ר א ה  חוק ל
 בישובים)׳ תשט״ז-1956 *

 1. תקפן של תקנות־שעת־הירום (הסדרת השמירה בישובים), תשט״ז—1956 ! (להלן -
 התקנות), בתיקונים המפורשים בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ״ז בטבת תשי״ז

 (31 בדצמבר 1956).

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום י״ח באב תשט״ז(26 ביולי 1956).

ר 55 פ ס  מ

 הארכת תוקןז

 תחילה

 תוספת
 (סעיף 1)

 1. בתקנה 1 לתקנות, במקום ההגדרה של המונח ״מפקד אזור (מא״ז)״ תבוא הגדרה זו:
 ״״מפקד אזור (מא״ז)״—אדם שנתמנה על ידי מפקד הגנה מרחבית להיות מפקד

 אזור (מא״ז) או רכז בטחון שוטף (רב״ש), לצרכי תקנות אלה.״

 2. במקום תקנה 3 לתקנות תבוא תקנה זו:
י 3. בחוק העזר רשאית המועצה להטיל חובת השמירה בתחום ישוב  .חוקי עז

 מסויים על תושבי׳ אותו ישוב שנמצאו מסוגלים לכך בדרך שתקבע בחוק העזר,
 ומשעשתה כן, תקים באותו חוק עזר ועדת שמירה וועדת עררים ותקבע בו
 סמכויותיהן; ובלבד שהסדר השמירה לפי חוק העזר ייעשה בהתאם להודאת

 מפקד אזור (מא״ז).״

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

׳ ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

ח ״ ח לי 1956); הצעת החוק ודברי ר0בר נתפרסמו נ ו  * נתקבל בכנסת ביום י״ז כאב חשם״ז (25 בי
 271׳ תשט״ז, עמי 154.

, עמי 766. ז  1 ק״ת 603, תשט״
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 מספר 56

 ועדות מייעצות

ת ?השבחת ו  תקנ
 זרעים ולפיקוח

פ ב י  על ט

ה י ר הטע סו  אי

ם י מפקחי ו נ י  מ

סה י ת כנ כו  ז

קה  זכות בדי

 זכות תפישה
 והקפאה

 חוק הזרעים׳ תשט״ז-1956 *
 1. בהוק זה —

ת שתיל וכל הלק של צמח המשמש גם לריבוי; ו ב ר ל - ״ ע ר ז  ״
זכירה״-לרבות פרסום׳ משלוח׳ הובלה׳ החזקה׳ הכנה׳ אריזה או סימון המכוונים למכירה.  ״נ

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

 כאמור.

 3. שר החקלאות רשאי׳ במידה שראה צורך בכך לשם קידום השבחת זרעים המיועדים
 למכירה׳ או לשם פיקוח על טיבם׳ להתקין תקנות הבאות -

 (1) לקבוע תקנים לטיבם של זרעים המיועדים למכירה, לנקיונם ולבריאותם
 ולאסור ולהגביל מכירת זרעים שהם למטה מרמת התקן שנקבע:

 (2) לקבוע אזורי הגנה לגידול זרעים מזן טהור ולאסור או להגביל בהם את
 גידולם של זרעים;

 (3) להסדיר גידולם ומכירתם של זרעים שהגדיר אותם כמשובחים:

 (4) להסדיר קצירם ואיפופם של זרעים המיועדים למכירה׳ אריזתם, סימונם,
 החסנתם והובלתם;

 (5) לקבוע ולהסדיר בדיקתם של זרעים מבחינת כושר נביטתם׳ נקיונם ובריאו־
 תם והוצאת תעודות על בדיקות אלה, וכן להתנות מכירת זרעים בהשגת תעודה

 כאמור:

 (6) לקבוע דרכים למתן הכרה רשמית לזני זרעים ותנאים למתן הכרה כאמור;
 (ד) לפקח על יבוא זרעים.

 4. 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.

 5. (א) לא ימכור אדם זרעים באופן העשוי להטעות ביחס לזן, לטיב, לכמות או לתכו־
 נותיהם האחרות.

 (ב) הוראת סעיף זה אינה גורעת מהוראות פקודת סימניי סחורות ג.

 6. שר החקלאות ימנה מפקחים לענין חוק זה (להלן - מפקח).

 7. מפקח רשאי לה״כגס בכל שעה סבירה לכל מקום, למעט בית מגורים, אם נראה לו
 לעשות כן לשם ביצוע תפקידיו.

 8. מפקח רשאי, אם נראה לו לעשות כן לשם ביצוע תפקידו, לבדוק זרעים ולקחת
 דוגמאות מהם ללא תשלום לשם בדיקתן.

 9. (א) היה למפקח יסוד סביר להגיח שנעברה עבירה על הוראות חוק זה או על הקנה
י להקל על גילוי  לפיו, רשאי הוא לתפוס כל דבר שבו נעברה עבירה כאמור, או שעשו

 העבירה, או לשמש ראיה במשפט עליה.

לי 1956); הצעת החוק ודברי הסכר נתפרסמו בה״ח ו ם י״ו באב תעמ־׳ז (25 בי ו י  * נתקבל בכנסת ב
, עמי 140.  269, תשמ״ז

, כרד בי, הרק צ״א, עמי 889. י  1 זווקי א״

87 3.8.1056 , ז  ספר החוקים 207, ב״ו באב תשט״



 (ב) נתפס דבר לפי סעיף קטן (א) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה
ל חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס  לבית המשפט קובלנה על עבירה ע

 ממנו.
 (ג) בית משפט השלום רשאי על פי בקשת מפקח להאריך את התקופה האמורה

 בסעיף קטן נב).
 (ד) זרעים שמפקח רשאי לתפסם מכוח סמכותו לפי סעיף קטן(א) רשאי הוא לאסור
 את טלטולם והעברתם לאחר; האיסור יהיה בכתב ויימסר למחזיק בזרעים או למי שה״
 זרעים נמצאים בפיקוחו והוראות הסעיפים הקטנים (ב) ו־נג) בדבר החזרת הנתפס יחולו

 על ביטול איסור הטלטול וההעברה בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 עבירות 10. (א) העובר על הוראות חוק זה, לרבות תקנה לפיו, וכן המפריע למפקח או המונע
 בעדו מלבצע את תפקידו, דינו — מאסר שנה או קנס אלפיים לירות.

 (ב) יצא אדם חייב בדין על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט לצוות על חילוטם
 של הזרעים שבהם נעכרה העבירה ושל אריזתם.

 ביציע 11. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.

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

ב י צ ־ ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 מספר 57
ה הבינלאומית למימון׳ תשט״ז-1956 * ר ב ה  חוק אמנת ה

 הגדרות 1. בחוק זה —
 ״אמנת החברה״ — פרקי ההסכם לכינון החברה הבינלאומית למימון(להלן — החברה).

 תשלומים ?חברת 2. שר האוצר מורשה בזה לשלם בשם המדינה לחברה את הסכומים שיש לשלמם על
 פי אמנת החברה.

 ייצוג 3. בנק ישראל ייצג את המדינה בכל ענין הנוגע לחברות המדינה בהברה.
 בפני החברה

 ביצוע ותקנות 4, שר האוצר ממונה על ביצה! חוק זה, והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען
 של הוראות אמנת החברה ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן: ובמיוחד בדבר
 מעמדם׳ חסינוייותיהם וזכריות היתר של החברה ושל נגידיה, מנהליה, חליפיהם, פקידיהם

 ועובדיהם.

 תחילה 5. תחילתו של חוק זה ביום שאמבת החברה תיחתם בשם מדיית ישראל.

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

ק ב ן ־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

לי 1050) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ו ם י״ז באב תשט״ז (25 בי ו י  נתקבל בכנסת ב
, עמי;»;!־.  בה״ח 268, תשט״ז

3.8.1956 ,  98 ספר החוקים 207, כ״ו באב תשט״ז



 מספר 58
 חוק המילוות המשותפים לרשויות המקומיות׳ תשט״ז-&195

ת דרו  הג

ת ו לי  קבלת מי

 תוכן צו־האישור

יקבעו ם שי י א נ  ת
 במסמכים

ש בכספי מו  השי
ות לו  המי

אה מכספי  ההנ
ת ותחום ו לו  המי

ת ו י  האחר

 המי גחל

הל בא כוח נ  המי
ת ו י  הרשו

ת ו י מ ו ק מ  ה

ם ושטר י נ אמ  נ
ת ו נ מ א  נ

ד  שעבו

 1. בחוק זה —
 ״הרשויות המקומיות״ - עיריות ירושלים, תל אגיב־יפו וחיפה וכל העיריות האחרות

 והמועצות המקומיות שהשרים יפרטו בצו־אישור לפי סעיף 2;

 ״השרים״ - שר האוצר ושר הפנים.

 2. רשויות מקומיות יהיו רשאיות, באישור השרים שניתן בצו (להלן — צו־אישור),
 לקבל במשותף מילוות ולשם כך להוציא אגרות חוב בסדרה אחת או יותר, ובלבד שהסכום
 הכולל של כל המילוות, בין בהוצאה ראשונה ובין בהוצאה חוזרת, לא יעלה על חמישה

 עשר מיליון ל״ י.

 3. (א) השרים יקבעו בצו־אישור את הסכום של כל מילווה, את הריבית ותקופת
 המילווה, את הרשויות המקומיות שישתתפו בו ואת אחוז השתתפותן של כל אחת מהן,
 ובלבד שאחוז השתתפותה של עירית ירושלים בסכום של כל מילויה יהיה 20%, של עירית

 תל אביב־יפו 333% ושל עירית חיפה 20%.

 (ב) השרים רשאים לקבוע'בצו־אישור את הצמדת המילווה, לרבות הריבית, לערך
 מסויים או למדד מסויימ.

 4. תנאי המילווה ואגרות החוב, במידה שלא נקבעו בצו־האישור, ייקבעו בשטר נאמנות,
 באגרות החוב או במסמכים אחרים.

 5. הרשויות המקומיות לא ישתמשו בכספי המילווה אלא למימון עבודות פיתוח שנקבעו
 בתקציביהן ואושרו על ידי השרים, ולטי התנאים שקבעו השרים בתקנות או בכל צורה

 אחרת.

 6. כל רשות מקומית ששמה פורט בצר־אישור תקבל חלק מכספי המילווה בגבול האחוז
 הנקיב בו לצד שמה, ותהיה אחראית לפי אותו אחוז בלבד לפרעון המיל ווה והריבית ול
 כיסוי ההוצאות הקשורות בביצוע המילווה ובגבייתן (להלן — תחום האחריית), יבלבד
 שהוצאות גביה שנגרמו עקב פיגור של רשות מקומית פלונית יחולו על רשות מקומית זו בלבד

 7. (א) לביצוע המילוות ופרעונם ימנו השרים, בצו, מספר אנשים להיות ״מינהל
 המילוות המשותפים לרשויות המקומיות״ (להלן - המינהל).

- ט ״ ש  (ב) המינהל יהיה תאגיד וגוף מבוקר לפי סעיף 7(ז) לחוק מבקר המדינה, ת
 1949 ג.

 8. המינהל יהיה בא כוח של הרשויות המקומיות, של כולן יהד ושל כל אחת לחוד,
 בכל הנוגע למילווה שהן משתתפות בו, לרבות שטר נאמנות, אגרות חוב ומסמכים אחרים.

 9. המינהל יהיה רשאי למנות נאמנים למחזיקי אגרות החוב של כל סדרה של אגרות
 חוב, לחתום אתם על שטר נאמנות ולקבוע בו, בין השאר, את התנאים שלפיהם אפשר

 יהיה להחליף את הנאמנים או למנות נאמנים נוספים.

 10. לשם הבטחת התחייבויותיה בתחום אחריותה תשעבד כל רשות מקומית בשטר הנאמנות
 בידי הנאמנים את כל הכנסותיה, לרבות ארנונות, מסיט, היטלים ואגרות שיגיעו לה מזמן לזמן.

י הסבר. נתפרסמו בה״ת ר ג ד לי 1.956); הצעת החיי! י ו ו (25 בי ג תשט״ א ם י״« ב ו י  * נתקבל בכנסת ב
, עט׳ 156. ז  272, תשט״
 1 ם״ח 8, תשייט, עמי 33.

 ס9ר החוקים 207, כ״ו באב תש•)׳׳ז, 3.8.1858



 11. חישוב ההוצאות הקשורות בביצוע המילוות ובגבייתם׳ ודרך תשלומן של הוצאות
 אלה על ידי הרשויות המקומיות יהיו כפי שנקבע בתקנות.

 12. כל רשות מקומית תכניס לתקציבה כל שנה סכומים המספיקים, לפי האומדן, לפרעון
 הכספים שעליה לשלם אותה שנה בתחום אחריותה.

 13. כספים שבידי המינהל לא יהיו ניתנים לעיקול או להוצאה לפועל בגלל חוב של
 • רשות מקומית׳ פרט לחוב המגיע ממנה בשל מילוות לפי חוק זה שהיא משתתפת בו.

 14. שטר נאמנות משנחתם על ידי המינהל ביחס למילחה׳ יהא ראיה חותכת, כי כל אחת
 מהרשויות המקומיות המשתתפות בו קיבלה כדין את כל ההחלטות הדרושות להשתתפותה
 באותו מילווה׳ לחתימת שטר הנאמנות׳ להוצאת אגרות החוב ולמילוי התחייבויותיה בתחומ

 אחריותה׳ וכי נקטה בכל הצעדים הדרושים לביצוע ההחלטות האמורות.

 15. הרשויות המקומיות׳ המינהל והנאמנים יהיו פטורים ממס בולים בכל הנוגע לשטרי
 הנאמנות׳ אגדות החוב והמסמכים האחרים הנוגעים למילוות.

 16. לבית המשפט המחוזי בירושלים תהיה הסמכות הייחודית בכל עניין הנוגע לשטרי
 הנאמנות׳ לאגרות החוב או לערובות של המילוות.

 17. השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לבי־
 צועו׳ לרבות תקנות בדבר -

 (1) הרכב המינהל ודרכי עבודתו;
 (2) הבטחת השימוש בכספי המילוות למטרות שאושרו ובהתאם לתנאים שנקבעו

 לכך«
 (3) הטלת חובה על הרשויות המקומיות להעביר למינהל או לפקודתו, עוד
 לפני מועדי הפרעון לפי תנאי המילווה, את הסכומים שעליהן לשלם כל אחת
 בתחום אחריותה, קביעת המועדים והשיעורים להעברה האמורה ודרכי גביית
 הסכומים האמורים במקרה של פיגור בהעברה, לרבות מינוי אדם שיקבל לידו

 את הקופה של רשות מקומית שפיגרה;
 (4) יצירת קרנות להבטחת תשלומי קרן וריבית;

 (5) השקעת כספי הקרנות וכספים שבידי המינהל שאינם דרושים לתשלומים
 שוטפים של קרן, ריבית או הוצאות;

 (6) זכותם של מחזיקים באגרות חוב ובתלושי ריבית לסלק באמצעותם תשלומי
 חובה המגיעים מהם לרשויות המקומיות;

 (7) דרכי הבירור של חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות לבין עצמן ובין
 כל רשות מקומית לבין המינהל.

 18. הוראות חוק זה אינן גורעות מכל סמכות הקיימת לפי דין אחר.

 הוצאות חמילוות

 הכנסת הסכומים
 לפועה המילווה

 בתקציב

 איו לעקל
 כספים שבידי

 חמינהל

 שטר הנאמנות
ה הותכת  ראי

ר ממם בולים  פטו

ט ו פ י  ש

ע ותקנות צו  בי

 סמכויות
 שמורות

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

־ ג ו ר י ו ן ד ב ן ו  ד
 ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

ר החוקים 897, כ״ו באב תשט״ן, »3.8.166 » 100 



 מספר 59
ן מס׳ 2)׳ תשט״ז-1956 *  חוק בנק ישראל (הוראת שעה)(תיקו

 1, בסעיף 1 לחוק בנק ישראל (הוראת שעה), תשט״ו-1935 !, במקום ״כ״ו באב תשט״ז תיקו! החיק
 (3 באוגוסט 1956)״ יבוא ״כ׳ באדר א׳ תשי״ז (3 בפברואר 1957)״.

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

לי 1956) ; הצעת חחוק ודברי הסכר נתפרסמו ו ם י״ז באב תשט״ז (25 בי ו י  * נתקבל בכנסת ב
, עמי 163. ז  בה״ח 273, תשט״

, עמי 242.  1 סייח 190׳ תשט״ו

6  מספר 0
׳ 3)׳ תשט״ז-1956י ס מ ) ( ם י י פ ס  חוק המילווה (מוסדות כ

ת דבו  1. בחוק זד> — הנ

;  ״מוסד כספי״ — בנק כמשמעותו בפקודת הבנקאות, 1941 !, או אגודה שיתופית לאשראי
 ״שטרי ערך״ - שטרי ערך שהוצאו בהתאם לחוק זה.

ת ?לוות  2. הממשלה מורשית בזה ללוות ממוסדות כספיים סכום שלא יעלה על ששה וחצי מיליון סמכו
 לירות ולהוציא למטרה זו שטרי ערך.

 3. (א) שטרי הערך ייפדו ביום כ׳ בתשרי תשכ״ב (30 בספטמבר 1961). פדיון, ריבית
ם אי  , , , , , ושאר תנ

 (ב) שטרי הערך ישאו ריבית בשיעור של שלושה למאה לשנה, שתשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 1 במרס וביום 1 בספטמבר של כל שנה מיום כ״ח באדר תשי״ז(1 במרס

 1957) ואילך.
 (ג) הממשלה רשאית לפני המועד הקבוע בסעיף קטן (א) לפדות בערכם הנקוב
 את כל שטרי הערך׳ או חלק יחסי שווה מכל שטר ושטר, לאחר מתן הודעה מוקדמת של
 שלושה חדשים לפחות בה ייקבע מועד הפדיון: ההודעה תפורסם ברשומות. ניתנה הודעה
 כאמור׳ לא ישאו שטרי הערך׳ או החלק היחסי של כל שטר ושטר׳ הכל לפי הענין׳ ריבית

 לאחר המועד שהממשלה קבעה כמועד לפדיון.
 (ד) שטרי הערך ייערכו בצורת תעודות סטוק׳ וכל תעודה תהיה בסכום שהוא

 מכפלה של עשר לירות; התעודות יהיו לזכות הבעלים הרשומים או למוכ״ז. •
 (ה) שר האוצר יקבע בתקנות את שאר התנאים של שטרי הערך ובכלל זה -

 נוסחם ודרכי העברתם.

ם י״ז באב תשט״ז (25 ביולי 1956) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ו י  י נתקבל בכנסת ב
 בה״ח 273, תשט״ז, עמי 164.

101 3,8.1956 , ז  ספר החוקים 307, כ״ ו באה תשמ״



 תשלים ובטחי! 4, הקרן והריבית המשתלמים לפי שטרי הערך וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק
 זה ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות ומתוך רכושה של המדינה.

ת חותם ת 5. כל שטר משטרי הערך ישא את חתימות שר האוצר והחשב הכללי או א מ י ת  ח

י חתימותיהם. י ע ' ה ר ט ! ? 

י 6. שטרי הערך פטורים ממס בולים. י ט £  נ
 מטם בולים

ל הנבלות 7. כל מוסד כספי רשאי לרכוש שטרי ערך, על אף כל איסור או הגבלה בדין, בתזכיר טו  בי

ת ההתאגדות או בתקנות של המוסד. י י ק י  ח

ל ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עני ן הנוגע לבי־ ת 8. שר האוצר ממונה ע ו ע ותקנ צו  בי

 צועו.

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

ק ב ן ־ צ כ י ח צ  י
 נשיא המדינה

 תיקון טעויות דפוס
 בספר החוקים 206, תשט״ז —•

 (1) בחוק בנק הדואר (תיקון), תשט״ז—1956׳ בסעיף 4, לאחר המלים ״סעיף 6״
 צ״ל ״לחוק העיקרי״.

 (2) בחוק מילתה חובה (תיקון), תשט״ז—1956׳ בסעיף 16 (2) במקום המלה
 ״את״ צ״ל ״אם״!

 (3) בחוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט״ז—1956, בסעיף 11 (א)(2)
 במקום ״1936״ צ״ל ״1856״.

1956x3 ,ם ב״ו באב תשש״ז קי  , 207ספר החו

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 125 פרוטה


