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 חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי, תשכ״ב-1961 *

 חידוש רשיון
 עבור מקלט רדיו

 1. בסעיף 2 לפקודת הטלגרף האלחוטי 1 (להלן - הפקודה), אחרי הגדרת ״טלגרף
 אלחוטי״ יבוא:

 ״ ״מקלט רדיו״ — תחנת קליטה אלחוטית בין קבועה ובין מיטלטלת.״

 2, אהרי סעיף 5 לפקודה יבוא:

 ״קנס בעד אי- 5א. (א) אגרה שנקבעה בתקנות לחידוש רשיון להחזקת מקלט רדיו

 תשולם במועד שנקבע בתקנות; לא חודש הרשיון ולא שולמה האגרה
 במועד שנקבע, יווסף עליה קנס פיגור בשיעורים אלה:

 (1) עברו שני חדשים מהתאריך שנקבע לחידוש הרשיון —
 20% משיעור האגרה;

 (2) עברו חמישה חדשים מהתאריך האמור - 40% משיעור
 האגרה;

 (3) עברו תשעה חדשים מהתאריך האמור — 60% משיעור
 האגרה.

 (ב) אדם שהחזיק מקלט רדיו ללא רשיון החזקה לפני תחילתו
 של סעיף זה ועל פי יזמתי הודע על כך למנהל הכללי של משרד הדואר׳
 רואים אותו לענין פקודה זו כאילו היה בעל רשיון ולא חידשו ביום שהחל
 להחזיק במקלט ובמועדים שלאחר מכן שנקבעו בתקנות, והוראות סעיף

 זה יחולו עליו מן היום שהחל להחזיק במקלט.

,  35. •אגרת חידוש רשיון וקנס פיגור ייגבו על פי פקודת המסים (גביה)2
 כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה, אלא שסעיף 12 לאותה פקודה
 לא יחול: ואולם הקנס לא ייגבה כאמור, אלא לאחר שהמנהל הכללי של
 משרד הדואר, או מי שהוסמך לכך על ידיו, ישלח לחייב הודעה בכתב
 המציינת את שיעור הקנס שהוא חייב בו וכן שעומדים לגבותו על פי
 הפקודה האמורה (להלן — הודעת קנס); הודעת קנס לגבי קנס פיגור

 שהוטל מכוח סעיף 5א(א)(3) תישלח בדואר רשום.

 5ג. (א) המנהל הכללי של משרד הדואר רשאי להקטין את שיעור
 הקנס שהוטל מכוח סעיף 5א, או לוותר עליו לחלוטין, אם הוכח להנחת
 דעתו כי הפ־גור בחידוש הרשיון נגרמ על ידי נסיבות שלא היו תלויות

 במי שהוטל עליו הקנס.

 (ב) הרואה עצמו נפגע על־ידי סירוב המנהל הכללי של משרד
 הדואר להקטין את הקנס או לוותר עליו, רשאי תוך ארבעה עשר יום
 מהיום שבו הודע לו הסירוב לבקש משר הדואר לעיין בדבר שנית, ואין

 אחרי החלטת השר ולא כלום.

 גביה

 תיקון סעיף 2

 הוטפת סעיפים
 5א—5 ה

 י נתקבל בכנסת ביום כ׳ בכסלו תשכ״ב (28 בנובמבר 1961); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 470, תשכ״א,
 עמי 261.

 ג חוקי א״י, כרך בי׳ פרק קנ׳יב, עמי 1319.
 2 חוקי א״י, כרך בי, פרק קל״ז, עמי 1374.

 14 ספר החוקים 355, כ״ט בכם5ו תשכ״ב, 7.12.1961



 ערעור 5ד. מי שקיבל הודעת קנס והוא טוען שאינו חייב באגרת חידוש הרשיק

 או בקנס שהוטל רשאי, תוך שלושים יום מיום קבלת הודעת הקנס,
 ; לערער לפני בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

 מניעת הענשה 5ה. סעיף 5 לא יחול על עבירה שסעיף 5א וזל עליה.״
 כפולה
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 ראש הממשלה שר הדואר
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 נשיא המדינה

 חוק לשכת עורכי הדין(תיקון), תשכ״ב-1961 *

 1. בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—11961 (להלן — החוק העיקרי), לאחר סעיף 52 הוספת סעיף 2;:א
 יבוא:

 ״הפסקת חברותם 52א. חברותו של חבר הלשכה שנתמנה שופט או דיין של בית דין דתי

כ1' נפסקת כל עוד הוא משמש בכהונתו, והוא הדין במי שערב תחילתו של
״  ל ה . י י ב t ח t 

 לתקופת כהונתם 1 1
י חוק זה היה רשום בפנקס עורכי הדין לפי פקודת עורכי הדין, 1938,  כשופטים א

 כדיינים ושימש אותה שעה בכהונת שופט או דיין כאמור: לענין סעיף זה, ״שופט״—

 (1) שופט כמשמעותו בחוק השופטים, תשי״ג~21953?
 (2) שופט צבאי משפטאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי,
, המשמש בכהונתו בהיותו בשירות קבע של  תשס״ו—1955 ג

 צבא־הגנה לישראל.״

ף , ע  2. לאחר סעיף 105 לחוק העיקרי יבוא: הוספת ס
 ״עבירות משמעת 105א. עבירת משמעת לפי פקודת עורכי הדין, 1938, והתקנות שהותקנו

 לפני תחילת מזיק לפיה, שנעברה לפני יום תחילתו של חוק זה, והמועצה המשפטית לא

 התחילה לדון בה לפני אותו יום, תידון לפני בתי הדין המשמעתיים של
 הלשכה כאילו היתה עבירת משמעת לפי חוק זה שנעברה אחרי תחילתו.״

 105א

 • נתקבל בכנסת ביום כ״א בכסלו תשכיב (29 בנובמבר 1961); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהית 482׳ תשכ״ב,
 עמי 18.

 1 ם״ח 347, תשכ״א, עמי 178.
 2 ס״ח 132׳ תשי״ג, עמי 149.

 3 ם״ח 189׳ תשט״ו׳ עמי 171.

15 61S7.12.1 ,355ספר החוקים כ׳׳ט בכסלו תשכ״ב , 



 תיקון סעיף 108 3. בסעיף 108 לחוק העיקרי יימחקו המלים ׳״זכות הבחירה בבחירות אלה תהיה למי

 שערב תחילתו של חיק זה היה רשום בפנקס עורכי הדין׳׳׳ ובסופו יבוא: ״לעניין בחירות
 אלה ולענין כל אחד משאר הדברים שייעשו לפני תחילתו של חוק זה בהתאם לסעיף 19
 לפקודת הפרשנות׳, יראו את מי שהיה רשום בפנקס עורכי הדין ביום ט״ז בכסלו תשכ״ב
 (24 בנובמבר 1961) כאילו הוא חבר הלשכה; לענין סעיף זה תחילתו של סעיף 52א ביום

 ט״ו בכסלו השכ״ב (23 בנובמבר 1961)״.

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

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1, עמי 2.

 16 ם6ר החוקימ 355, בייט בנם?1 תשב״ב, 7.12,1981
רות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים  המחיר 8 אגו


