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ט-1949 *  חוק המילוות לפרדםנימ, תשי

ת מילוות. ת  1. הרשאה ל

 שר האוצר מורשה בזה לתת בשם מדינת ישראל מיליות לבעלי פרדסים
 מעובדים וראויים לעיבוד, בסכום כולל שלא יעלה על —.1,600,000 לירות.

 2. סוגי המילוות ותנאיהם.

 (א) ואלה המילוות שיינתנו:
 (1) מילווה בסכום שלא יעלה על —.10 לירות לכל דונם מעובד וראוי
 לעיבוד, לתקופה שלא תעלה על 12 שנה, בריבית של שנים למאה
 לשנה! המילווה ייפרע בשיעורים שנתיים שווים, שלא יעלו על עשרה,
 וזמן פרעונו של השיעור הראשון יחול לא מאוחד מתום שלוש שנים מיום

 הינתן המילווה!

 (2) מילווה לצרכי השבחת הפרדס ופיתוחו כפי שיאושרו בכל מקרה
 ומקרה על ידי שר החקלאות או מי שנתמנה על ידיו, בסכום שלא יעלה
 על —.20 לירות לכל דונם מעובד וראוי לעיבוד, לתקופה שלא תעלה על
 חמש שנים, בריבית של ארבעה וחצי למאה לשנה> המילווה ייפרע
 בשיעורים שנתיים שווים, שלא יעלו על שלושה, וזמן פרעונו של השיעור

 הראשון יחול לא מאוחר מתום שלוש שנים מיום הינתן המילווה.

 (ב) תנאי המילוות, ובכלל זה מתן בטחונות, במידה שלא פורשו בחוק זה,
 ייקבעו על ידי שר האוצר, אם באופן כללי ואם לסוג מסויים של מילוות.

 3. הגבלה על העברת פרוסים•

 לא תירשם בכל פנקס מפנקסי המדינה או הממשלה, בלי הסכמת שר האוצר
 בכתב, כל העברה — כמשמעותה בפקודת העברת קרקעות 1—לגבי פרדס, אלא אם

 הוכח להנחת דעתה של הרשות הרושמת כי —

 (1) לא ניתן מילווה בשביל אותו פרדס לפי חוק זה, או
 (2) מילווה שניתן כאמור נפרע במלואו.

 י הצעת החוק נתפרסמה בהצעות חוק 17, מיום ט״ו בתסוז תש״ט (12.7.49), עט׳ «16.
 י חוסי א״י, כרד ב׳, פרה פ״א. עמ׳ 855.
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 4. תחולתה של פקודת המםיס (גבייח).

ל  הוראות פקודת המסים (גבייה) 1 (בסעיף זה ״הפקודה״) יחולו על גביית כ
ס  סכום המגיע למדינת ישראל בקשר למילווה שניתן לפי חוק זה, כאילו היה מ
ן  כמשמעותו בפקודה. אולם סכום המגיע כאמור מאת הממונה על רכוש האויב, אי
 לגבותו, לפי אותן הוראות, אלא מן הפרדס שבשבילו ניתן המילווה ומיבולו, וביחס

 לסכום כזה יחולו הוראות סעיף 12 לפקודה על אותו פרדס בלבד.

ייות, הצהרות ונו•  5. התזדו

 (א) בעל פרדס המבקש או המקבל מילווה לפי חוק זה יחתום על התחיבויות
 הצהרות, או מסמכים אחרים, ככל אשר יידרש על ידי שר האוצר.

 (ב) מי שמחר ביודעים הודעה כוזבת או מטעה ^1גבי כל פרט חשוב במסמך
 חתום בידו לפי סעיף קטן (א), דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד —,500

 לירות או שני הענשים כאחד.

 6. פירוטים.

 בחוק זה — ״בעל פרדס״ כולל חוכר פרדס לפי חוזה חכירה שאינו עומד
 לביטול לפני שנת 1965.

 7. ביצוע.

 שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי —
 (1) לקבוע דרכים לביצוע המילוות ולגבייתם!

 (2) לדחות את זמן פרעונו של כל שיעור המגיע למדינת ישראל בקשר למילווה
 בתנאים שימצא לנכון, אם נראה לו שהנסיבות מצדיקות דחייה!

 (3) להעביר לאחר את סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן.

 8. תחילת תוקף.

׳ באב תש״ט (27 ביולי 1949).  תקפו של חוק זה הוא מיום א

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשייט (27 ביולי 1949).

ן ל פ ק . ן א ו י ד ו ג ־ ן  ד. ב
 ראש הממשלה שר האוצר

ק צ נ י ר פ ף ש ס ו  י
 יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

 1 חיקי א״י, כרד בי, פרק קי"!, עטי 1374.

 132 ספר החוקים 17, ח׳ נאכ תזרט, !.׳!>:3.1!



* 1949 - ט ״ ש  חוק לתיקון תקנות ההגנה (כספים), ת

 תיקון תקנות ההגנה (כספים), 1941.

 תקנות ההגנה (כספים), 1941 !, יתוקנו כך:
 (א) בתקנה 2, בפסקה (11) להגדרה של ״מטילי זהב״, יימחקו המלים ״שאינו

 בעל עדך אמנותי, היסטורי מדעי או סנטימנטלי״.
 (ב) במקום המלה ״בטחון״ בכל מקום שהיא מצויה בתקנות האמורות יבואו

 המלים ״נייד־ערך״!
 (ג) בתקנה 3 במקום תקנת משנה (1) תבוא תקנת משנה זו

 ״(1) אדם שאינו סוחר מוסמך לא יקנה, לא ילווה ולא יקבל לרשותו באופן
 אחר מטבע זד אלא מידי סוחר מוסמך, ולא ימכור, לא ילווה ולא יעביר
 מרשותו באופן אחר מטבע זר, אלא לידי סוחר מוסמך, אלא אם קיבל רשיון

 לכך מאת שר האוצר או מאת מי שנתמנה על ידי!•״.
 (ד) בתקנה 4 —

 (1) לאחר המלה ״זהב״, בכל מקום שהיא מצויה בתקנות משנה (1), (2),
 (3) ו־(5) יווםפו המלים ״פלטינום, אבנים יקרות, פנינים, פנקסי חסכון,

 מכתבי אשראי, המחאות, בולי דואר, תלושי בית־מלון, יפויי כוח״!
 (2) בסופה של תקנת משנה (5) יווספו המלים —

 ״לצורך תקנת משנה זו — ״סחורה״ כוללת דבר־דואר, כמשמעותו
 בפקודת בתי הדואר״ 2>

 (ה) בתקנה 6 — במקום תקנת משנה (6) תבוא תקנת משנה זו:
 ״(6) (א) הכנסה שנעשתה חייבת במס הכנסה בישראל רק משוס שנתקבלה
 בישראל, והיא נתקבלה בישראל דק בגלל הוראות תקנה זו, תהיה פטורה

 ממס הכנסה בישראל —
 (1) אם אינה עולה על עשרים וחמש לירות« או

 (2) אם תוך שלושים יום מיום קבלת ההכנסה בישראל, או תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק זה, — הכל לפי המועד המאוחד יותר —

 (I) הופקד סכום ההכנסה באחד הבנקים שאושרו למטרה זו על
 ידי שר האוצר או על ידי מי שנתמנה על ידיו, או

 (II) הושקע סכום ההכנסה בניירות ערך הרשומים בכל בורסה
 שהיא, וניירות ערך אלה הופקדו באחד הבנקים האמורים.

 * הצעת החוק ודבגי הסבר נתפרסמו בהצעות חוק 8 מיום ט׳ בםיו: תשייט (6.0.49), עמי 52.
 1 עייר מם׳ »;11 מיום 11.41 0, תוס׳ 2, עמי 1380.

 י הוקי א״י, כדר בי, פרק קט״ו, עמי 1155.
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 (ב) הופקדו סכום הכנסה או ניירות־עדך בבנק באמור, והוצאו מהבנק
 בזמן מן הזמנים — רואים את סכום ההכנסה שהוצא או את הסכום
 שהושקע באותם ניירות־ערך כהכנסה שנתקבלה בישראל בזמן שבו
ו ת או  הוצאו סכום ההכנסה או ניירות־הערך כאמור, הכל לפי הענין, ו

י שר האוצר ליתן צו כי כל תושב ישראל שיש לו זכות, א ש  (א) ר
ל כ ו ראויה, לקבל תשלום, לרבות תשלום מאת בנק, ב  מוחזקת א
ו י ד  מטבע זר שיפורש בצו, ימציא למפקח או לאדם שימונה על י
.  דין וחשבון שיכלול ביחס לאותה זכות את הפרטים המפורטים בצו

 אופן הגשת הדין וחשבון ומועדה ייקבעו בצו.
 (ב) צו לפי תקנת־משנה (א) יכול להיות כללי או מסוייג, כטוב בעיני

 שר האוצר.
ת נ ק  (ג) רשאי שר האוצר להורות בכל עת לאחר מתן צו לפי ת
ר ב ע ו  משנה (א) שכל זכות לקבלת תשלום שאותו צו חל עליה ת
 לאוצר המדינה, או למי ששר האוצר יורה, במחיר ובתנאים שייקבעו
ו מ ו  בהוראה, ומשניתנה הוראה כזאת יהיה כל בעל זכות לקבלת א
ה י י ד מ  תשלום חייב לעשות כל הנחוץ להעברת אותה זכות לאוצר ה

 או למי ששר האוצר הורה״!
ו ,,בנקנוטים״  (ז) בתקנה 8א בכל מקום בו מצויות המלים ״שטרי כסף״ א

 יבואו במקומן המלים ״שטרי כסף, שטרי־בנק או ניירות־ערף׳;
 (ח) אחרי תקנה 8אא תיווסף תקנה זו:

ב י  (א) כל אדם העומד להיכנס לישראל (הנקרא להלן ״נוסע״) יהא חי
י הפקיד המוסמך אם יש ברשותו מטבע זר או ניירות־ ג פ  להצהיר ב
 ערך ואם לאו, ולהציג לפקיד המוסמך כל מטבע זר או נייר־ערך
ע ס ו  שברשותו. הפקיד המוסמך יהא רשאי לערוך חיפוש אצל כל נ
ל  ובכל כלי רכב או אמצעי הובלה בו נכנס נוסע לישראל, ולבדוק כ
ו ת ו ש ר  חפץ שנוסע נושא עמו או על גופו, כדי להיווכח אם יש ב
י ד ל י ה ע ש ע י ר או ניירות־עו־ך! אלא שחיפוש אצל אשה י ע ז ב ט  מ

 (ב) כל מטבע זר או נייר־ערך אשר לא הצהיר עליהם הנוסע בהתאם
ל כ  לתקנת משנה (א), או שניתנה עליהם הצהרה כוזבת או מטעה ב

ע ב ט  (ג) רשאי שר האוצר או מי שנתמנה על ידיו. להורות שכל מ
ת ב ו ט ו נייר־ערך שנתפסו בהתאם לתקנת־משנה (ב) יוחרמו ל  זר א

ם הורה כן, ימסור הודעה על כד לנוסע. א  אוצר המדינה! ו

 הסכום יהיה חייב במס הכנסה בהתאם לכך״!
 (0 אחרי תקנה 6א תיווסף תקנה זו:

 ״6ב. רכישת זכויות תשלום מסויימות על ידי שר האוצר.

 ,8ב. חובת־הצהרה בכניסה לישראל.

 אשד• בלבד.

 פרט בעל חשיבות, ייתפסו על ידי הפקיד המוסמך.

 134 ספד החוסים 17, ה׳ באב וד׳וימ, !!)!;(.*..׳:.



 (ד) כל הרואה עצמו נפגע על ידי הוראה לפי תקנת ג*שנה (ג)
 לגבי מטבע זד או נייר עדך רשאי לערער עליה לפע בית המשפט

 המחוזי שבאזור שיפוטו נתפסו אותו מטבע או אותו נייר ערך.
 (ה) הערעור יוגש תוך ארבעה עשר יום מהיום בו נמסרה הודעה
 לנוסע לפי תקנת משנה (ג) אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני

 מסירת הודעה כזאת.
 (ו) הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה. מי שהורה

 הוראה לפי תקנת משנה (ג) יהיה משיב לערעור.
 (ז) החלטת בית המשפט המחוזי בערעור לפי תקנה זו — אין

 אחריה ולא כלום.
 (ח) לצורך תקנה זו —

 ״פקיד מוסמך׳ פירושו פקיד מכס, שוטר או אדם אחר שהורשה על
 ידי המפקח לפעול לפי תקנה זו!

 ״מטבע זד״ כולל שטר חליפין או שטר חוב הנפרע במטבע זר!
 ״נייר־ערך׳ כולל תלוש דיווידנדה, המחאה, המחאת דואר, מכתב

 אשראי ותלוש בית־מלון״!
 (ט) בתקנה 10 —

 (1) במקום הפסקה הראשונה של תקנת משנה (3) יבואו פסקות אלו:
 ״העובר על כל תקנה מתקנות אלה או על כל צו או הוראה לפיהן,
 דינו — מאסר עד שלוש שנים או קנס או שני הענשים כאחד. הקנס
 לא יעלה על 2500 לירות או על סכום שהוא פי שלושה משויים של
 כל מטבע, נייר־עדך, זהב, פלטינום, אבנים יקרות, פנינים, פנקס
 חסכון, המחאה, המחאת דואר, בול דואר, מכתב אשראי, שטר חליפין,
 שטר חוב, תלוש בית־מלון, תלוש רבית, חוב, תשלום או סחורה

 שלגביהם נעברה העבירה, — הכל לפי הקנס הגדול יותר.
 העובר על כל תקנה מתקנות אלה או על כל צו או הוראה לפיהן,

 מותר יהא להביאו, על אף האמור בכל חוק אחר:
 (א) לפני בית משפט שלום * אלא שבית משפט שלום לא יהיה
 רשאי להטיל מאסר העולה על שנה אחת או קנם העולה על 500

 לירות או שני הענשים כאחד! או
 (ב) לפני בית משפט מחוזי — לדיון מהיר או לדיון על פי כתב
 האשמה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה על פי כתב

 האשמה)1! או
 (ג) לפני בית דין למניעת הפקעת שערים וםפםרות שהוקם לפי
 פקודת מניעת הפקעת שערים וספסרות (שיפוט), תש״ח—

 21948.״ ז

, פרק 5״ו, עם׳ 440.  1 הוקי א״י, נרד א׳

 ־ עייר מם׳ 14 מיוט ו׳ באב תש״ח (41.8.48), תום׳ אי, עמי 27.
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 (1) בתקנת משנה (4) —
 (א) במקום הספרה ״3״ יבוא הביטוי ״3, 6 או 6בי;,׳

 (ב) בסופה של תקנת המשנה — ייווספו המלים:
ו  ״לצורך תקנת משנה זו — ״מטבע זרי׳ כולל כל שטר חליפין א

i שטר חוב הנפרע במטבע זר״ 
 (י) בתקנה 10ב —

 (1) יבוא הסימן ״(1)״ אחרי הסימן ״10 ב״ בראש התקנה!
 (2) תיווסף תקנת משנה זו;

ר ט  ״(2) אדם, שאינו סוחר מוסמך, שברשותו נמצא מטבע זר או ש
י  חליפין או שטר חוב הנפרע במטבע זר, והנתבע לדין על עבירה לפ
׳ ב  תקנה 3 או 6 לגבי אותו מטבע או אותו שטר חליפין או שטר הו
ו ה ע ת ד ח נ  יהיו רואים אותו אשם באותה עבירה אלא אם יוכיח כדי ה

 של בית המשפט כי לא עבר אותה עבירה,״

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשייט (27 ביולי 1949).

ן ל פ ק . ן א ו י ר ו ג ־ ן  ד. ב
ר צ ו א  ראש הממשלה שר ה

ק צ נ י ד פ , ש ף ס ו  י
 יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

־< חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון)(מס׳ 2/ ״י /^1 £ י & 

% * , תש״ט — 1949 * c  'r' * י 1י' ׳
 'K'*f ?>% ,ג _

. הארכת תוקף. h fc 1 

ן ק ו ת מ . תקפן של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תשייט — 1949 י, בנוסח ה . . . . Ü ׳-* 

ך בזה עד יום י״ז באב תש״י(31 ביולי 1950). ר א ו  >¿׳¿ י ל ־׳י• הניתן בתוספת לחוק זה, מ
>JÍ, i fc>p< ־t. 

. u .ת תוקף ר י מ ש 1 Z • 
, 1 naין־ Í 

ת ר ח ו פעולה א ' תיקון הנוסח של התקנות האמורות אינו פוגע בכל צו, מינוי א f : í »•« 
ה לתקפו. ק ז ו  «״׳ «׳י*«»די*ו שנעשו לפיהן לפני היכנס ח

! תשייט (1.49).4צ!, עם' »14. ו  י הצעת החוק נתפרסמה בהצעות חוק 13 מיום כ״ו נסי
 1 קובץ התקנות 11 מיום כ״ח בניסן תי»״ט (27.4.49), עמוד 100.
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 3. זכות ביטול.

 שר הבטחון רשאי, בכל עת, לבטל את התקנות האמורות על ידי צו שיפורסם
 ברשומות.

 4. תחילת תוקף.

 תקפו של חוק זה הוא מיום ו׳ באב תש״ט (1 באוגוסט 1949).

ת פ ס ו  ת

 תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט — 1949
 1. שטח מוגן.

 (א) רצועת אדמה בתוך שטח ישראל ברוחב הניתן להלן מכל נקודה שעל קו
 גבול שטח ישראל, ולכל אורך קו הגבול, היא שטח מוגן לצורך תקנות אלה:

 (1) צפונה מקו־הרוחב של 31° — רצועה ברוחב של עשרה קילומטר ו
 (2) דרומה מקו־הרוחב של 31° — רצועה ברוחב של עשרים וחמשה

 קילומטר.
 (ב) ״שטח ישראל״ פירושו, בתקנה זו, השטח שבו חל משפט מדינת ישראל.

 2. אזורי בטחון.

 שר הבטחון רשאי מזמן לזמן, בצו בחתימת ידו שיפורסם ברשומות, להכריז
 שהשטח המוגן, או כל חלק ממנו, יהיה אזור בטחון לצורך תקנות אלה.

 3. תושבים קבועים,

 תושב קבוע של אזור בטחון הוא, לצורך תקנות אלה, אדם אשר ביום שבו היה
 אזור מסויים לאזור הבטחון, בתוקף אכרזה לפי תקנה 2, ישב באותו אזור ישיבת

 קבע.

 4. רשויות מוסמכות.

 שר הבטחון רשאי למנות כל קצין צבא־הגנה: לישראל בדרגת סגן־אלוף או
 בדרגה גבוהה מזו לחיית דשות מו8מפת-לצורך-תקנזתאלה.>י^ק\-םיז^^ץ^•' ם\

 5. ועדה מייעצת.

 (א) שר הבטחון ימנה לגבי כל אזור בטחון ועדה מייעצת של שלושה חברים או
 יותר, שתייעץ לרשות המוסמכת בנוגע לשימוש בסמכויותיה לפי תקנה 8.
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 (ב) חברי הועדה המייעצת יתמנו מתוך באי כוח הרשויות המקומיות שתחוס
 שיפוטן הוא באזור הבטחון ובסביבתו ומתוך התושבים הקבועים של אזור הבטחון
ן רשויות מקומיות כאמור, או שאינן פעילות למעשה — י  ותושבי סביבתו! ואם א
ה המייעצת ־מתוך התושבים הקבועים של אזור הבטחון ומתוך ד ע ו י ה ר ב  יתמנו ח

 תושבי סביבתו.

 6. איסורים.

 (א) אסור לאדם, שאינו תושב קבוע, להימצא באזור בטחון או להיכנס אליו, אלא
ת א  אם הוא חייל או שוטר במילוי תפקידו, או אם הורשה לכך על פי רשיון בכתב מ
 רשות מוסמכת ובהתאם לתנאי הרשיון> אך שר הבטחון רשאי, בצו על פי תקנה 2
י ב ג  או בצו נפרד בחתימת ידו שיפורסם ברשומות, להוציא מכלל האיסור האמור, ל
ן בי  אזור הבטחון כולו או לגבי חלק ממנו, סוג מסויים של בני אדם, בין ללא תנאי ו

 בתנאים.
 (ב) אדם הנמצא באזור בטחון בניגוד לתקנה זו, רשאי כל חייל וכל שוטר.
י ד  שהורשו לכך על ידי רשות מוסמכת, להוציאו מאזור הבטחון במועד שנקבע על י
ח ו כ  הרשות המוסמכת. עם מטלטליו או בלעדיהם, ולהשתמש לצורך זה במידת ה

 הדרושה.
ל ן על פי תקנת משנה (ב) לא תגרע מאחריותו ש ו ח ט ר ב ו ז  (ג) הוצאת אדם מא

 אותו אדם על פי תקנה 7.

 7. עבירות.

 אדם העובר על תקנה 6 (א), או על תנאי של רשיון שניתן על פיה, דינו —
 מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 8. צווי יציאה.

ה  (א) רשות מוסמכת רשאית לצוות על תושב קבוע של אזור בטחון לצאת א
ו כזה נקרא בתקנות אלה ״צו יציאה״.  אזור הבטחון. צ

 (ב) תושב קבוע שנצטווה לצאת את אזור הבטחון, כאמור, חייב לצאת את אזור
 הבטחון תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו נמסר לו צו היציאה.

 (ג) חלפו ארבעה עשר יום האמורים, דינו של התושב הקבוע כדין אדם שאינו
־ד יחולו עליו בהתאם לכך.  תושב קבוע! ותקוות 6 ו

 9. ועדות ערעור.

 (א) שד הבטחון ימנה ועדת ערעור או ועדות ערעור לצורך תקנות אלה.
ו ל שלושה חברים. יושב ראש הועדה יהיה שופט א  (ב) ועדת ערעור תהיה ש

 שופט שלום שיתמנה לפי המלצת שר המשפטים.
ת ערעור ועל כתובת הועדה תפורסם ברשומות. ד ע  (ג) הודעה על מינוי ו
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 10. גורעת*.

 (א) תושב קבוע שניתן עליו צו יציאה׳ רשאי, תוך ארבעה ימים מהיום שבוי
 נמסר לו הצו, לערער עליו בפני ועדת ערעור.

 (ב) הערעור יוגש בכתב לידי הרשות המוסמכת שנתנה את צו היציאה. הרשות
 המוסמכת תעביר מיד את הערעור לועדת הערעור. ב ^ *

f>f«0V»»\?ם שבן*.ז ן י ׳ ך ם מ ו | י י ; < ! ג ר ך א ו ר ת ו ע ר ע  )ג(ועדת הערעור תדון ותפסןק ב
 נמסר צו היציאה למערער. ^ ^

 (ד) ועדת הערעור רשאית לאשר את צו היציאה, או לאשרו בתנאים מסויימים,
 או לבטלו. החלטת הועדה תהיה סופית.

 11. טענת תושב קבוע.

 (א) היתה רשות מוסמכת סבורה שאדם מםויים הנמצא באזור בטחון אינו תושב
 קבוע, ואותו אדם טוען שהוא תושב קבוע, רשאי הוא להביא את טענתו בפני ועדת

 ערעור.
 (ב) הטענה תוגש בכתב לידי הרשות המוסמכת שתעבירה מיד לועדת הערעור

* * / ל ז י ט - ^ ע  ̂( הועדה תפסוק, תוך ארגעה עשר יום מיום הגשת הטענה, אם אותו אדם י
 הוא תושב קבוע או לא. החלטת הועדה תהיה סופית. י" ׳יי

 (ד) פסקה הועדה שאותו אדם הוא תושב קבוע, יראו אותו כאילו ביום הגשת
 הטענה ניתן עליו צו יציאה והוא ערער על הצו לפי תקנה 10 > והועדה תחליט,
 באותו מעמד, אם לאשר את צו היציאה, או לאשרו בתנאים מסויימים, או לבטלו.

 החלטת הועדה תהיה סופית.
 (ה) הגשת טענה לפי תקנה זו לא תמנע את הרשות המוסמכת מלנהוג בטוען
 כבמי שאינו תושב קבוע! והחלטת ועדת הערעור שהטוען הוא תושב קבוע לא תפגע
 בתקפה של כל פעולה שנעשתה לגבי הטוען לפני יום ההחלטה, אם הפעולה היתד.

 בת תוקף אילו הטוען לא היה תושב קבוע.

 12. ועדת ערעור — סדרי דיו!.

 (א) ועדת ערעור מחליטה את החלטותיה ברוב דעות.
 (ב) לועדת ערעור סמכויות כאילו היתד. ועדת חקירה שנתמנתה לפי פקודת
 ועדות החקירה 1 ושהוענקו לה כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה כזאת

 לפי סעיף 5 לפקודה האמורה.
 (ג) ועדת ערעור קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו

 בתקנות אלה.

 13. ראיות

 (א) מסמך שנראה מתוכו כי הוא צו חתום על ידי רשות מוסמכת, רואים אותו
 כצו של רשות מוסמכת, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 2 חוקי א״י, כרד אי, פרק כ״א, עמ׳ 125.
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 (ב) מסמך שנראה מתוכו כי הוא העתק מהחלטה של ועדת ערעור, מאושר
 כהעתק נכון על ידי יושב ראש הועדה, רואים אותו כהחלטה של ועדת ערעור כל

.  עוד לא הוכח היפוכו של דבר

 14. שיכון אלטרנטיבי.

 תושב קבוע שיצא מאזור בטחון, או שהוצא מאזור בטחון, עקב צו יציאה,
ף ק ו ת  תספק לו הממשלה מקום שיכון מחוץ לאזור הבטזוון, כל עוד קיימת מניעה, ב

 תקנות אלה, לחזרתו לאזור הבטחון.

 15. שם.
 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט — 1949״.

־ ג ו ר י ו ן . ב ן  ד
 ראש הממשלה ושר הבטחון

ף ש פ ר י נ צ ק ס ו  י
 יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

 חוק לתיקון פקודת העיריות, תש״ט - 1949 *

 1. תיקו! פקודת העיריות, -״.193,

: ך ן כ ק ו ת ת העיריות, 1934 ת ד ו ק  פ

ף זה: י ע א ס בו ם סעיף 7 י ו ק מ  (א) ב

 ״7. בעלי זרות להיויר.

ם ד ל א כ ם כבוחר בפנקס הבוחרים נתונה ל ש ר י ה  (א) הזכות ל
: ה ל ו בו שנים א מ י ק ת נ  ש

ע להתחלת הכנתו של פנקס הבוחרים לפי סעיף ב ק נ  (1) ביום ש
 ,14 (להלן .,,היום הקובע״) ובמשך ששת החדשים שקדמו לו היד,
ו הקבוע בשטח הכלול ביום הקובע באזור העיריה: י ר ו ג  מקום מ
ה ר ש ר שלפני היום הקובע היה בן שמונה ע ב מ צ ד ם 31 ב ו י  (2) ב

. ה ל ע מ  שנה ו

ח תיש׳׳ם וו*.!),או, עמי !:,ז. י ס  ״ הצעת החוק ודברי הםנר נתפרהםו בהצעות חוק 0 מיום י״א נ
 1 עייר מסי 11-1- מיום 4׳:.¡ 12. תוכי ו, עמי 1.
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 (ב) כל הרשום בפנקס הבוחרים ייחשב כבן־עיד לצרכי פקודה זו
 ויהא זכאי להשתתף בבחירת המועצה.

 (ג) כדי להסיר ספק נאמד בזה כי לצרכי פקודה זו —
 (1) אין לאדם בכל יום מן הימים אלא מקום מגורים קבוע אחד 1
 (2) מקום מגוריו הקבוע של חייל בצבא־הגנה לישראל הוא

 המקום שהיה מקום מגוריו הקבוע ביום התגיסותו.״5

 (ב) במקום סעיף 9 יבוא סעיף זה:

י זכות להיבחר.  ״9. בעל

 בהתחשב עם הוראות סעיף 11(1), כל בךעיר שביום 31 בדצמבר
 שלפני היום הקובע היה בן עשרים שנה ומעלה, זכאי להיות מועמד
 ולהיבחר כחבר המועצה, מלבד אם לפני הזמן שנקבע במודעה פומ
 בית להצעת מועמדים או לפני מועד הבחירות היה לחולה רוח או

 מקום מגוריו הקבוע חדל להיות באזור העיריה״(

 (ג) בסעיף 11 —

 (1) בסעיף קטן(1) -

 (א) בפסקה (ב), אחרי המלה ״מקומית״, במקום הפסיק תבוא נקודה,
 והמלה ״או״ שאחריה תימחק!

 (ב) פסקה (ג) והקטע הבא אחריה יימחקו!

 (2) סעיף קטן(3) בטל 1

 (ד) במקום סעיף קטן (3) לסעיף 14 יבוא סעיף קטן זה:
 ״(3) פנקס הבוחרים יכיל שמותיהם ושמות משפחותיהם, גילם וכתובות
 מעונותיהם של הבוחרים. סדר עריכת הפנקס ייקבע על ידי ועדת הבחי

 רות באישור שר הפנים.״!
 (ה) התוספות השלישית והחמישית בטלות ו

 (ו) בתוספת הששית יימחק הקטע המתיחס לטופס פנקס הבוחרים.

 2. ביטולים.

 בטלים:
ו  (1) סעיף 6 להכרזת עירית פתח־תקוה, 1937 1

ו  (2) הסעיפים 5 ו־6 להכרזה על עירית נתניה, תש״ט — 1948 2
 (3) צו אזור עירית חיפה (רובעי בחירות), 1934 3 ו

 1 עייר מם' 670 מיום 25.3.37, תום׳ 2, עמי 230; קובץ התקנות 5 מיום כ״ב באדר חייש״ט

 !23.3.40), עמי 131.
 1 עייר מס׳ 35 מיום א׳ בכם5ו תשייט (3.12.48), תוס׳ בי, עמי 49.

 * עייר מם׳ 450 מיום 2.7.34, תום׳ 2, עמי 527.
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 (4) צו לאזור עירית ירושלים(רובעי בחירות). 11934«
!  (5) צו יפו(גלילות בחירות), 1946 2

 (6) צו מבריח (גלילות בחירות), 1947 3(
!  (7) צו צפת (גלילות בחירות), 1947 4

 3. תחילת תוקף.

׳ באדר תש״ט (4 במרס 11949.  3, תקפו של חול, זד־ הוא מיום ג

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תש״ס (27 ביולי 1949).

א ר י פ ש . . ב ן ־ ג ו ר י ו ן מ  ד
 ראש הממשלה שר הפנים

ק צ נ י ר פ ף ש ס ו  י
 יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

 1 עייר מם׳ 404 מיופ 31.8.34, תום' 2, עמי 743.

 2 עייר מס׳ 1539 מיום 5.12.40, תום' 2, עמי 1249.

 « ע״ ר מס׳ 1552 מיום 30.1.47, תום׳ 2, עט׳ 118.

 4 ע״ד מם׳ 1555 מיזם 13.2.47, תום' 2, עמי 170.

 142 ספר החומים 17; ה׳ באב תי2"ג


