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 המחיר 400 מיל הודפס ע״י המדפים הממשלתי



 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק הגנה ובטחון בשעת־חירום, תש״ט-־1949

ד ו ס ת י ו א ר ו : ה ן ו ש א ק ר ר  פ

 1. תחולת החוק — בשעת זזירח* בלבד. .־

 חוק זה לא יחול אלא בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה
 לפי סעיף 9 (8) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח — 1948 *. ־ י

י \  י

 2. יסוד לשימוש בסמכות.

 לא תיעשה, אגב שימוש בסמכות הניתנה על פי חוק זה, כל פעולה המגבילה
 את חופש הפרט או את זכויותיו או פוגעת בהם, אלא אם המשתמש בסמכות
 משוכנע שהפעולה דרושה לטובת הגנת המדינה, בטחון הציבור וקיום האספקה

 והשירותים החיוניים.

ט ר פ ש ה פ ו ל ח ת ע ו ל ב ג : ה י נ ק ש ר  פ

 3. קצינים מוסמכים.

 שד הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך פרק זה.

 4. ועדות בירור.

! המשפטים ועדת בידור  מינה שר הבטחון קצין מוסמך לפי סעיף 3, ימנה שר
 או ועדות בירור לצורך.פרק.זה.

 5. צו מעצר.

 קצין מוסמך רשאי, על ידי צו חתום בידו, לצוות על מעצרו של כל אדם. צו
 כזה נקרא ״צו מעצר״.

 6• הבאת העציר בפני ועדת בירור.

 אדם עצור על פי צו מעצר (הנקרא להלן ״עציר״) —
 (א) ישוחרר כעבור שבעה ימים מיום היעצרו כאמור, אם לא נמסרה לידו,
 לפני תום מועד זה, הודעה בכתב, חתומה בידי הקצין המוסמך שנתן את צו המעצר,

 המפרטת את העובדות ששמשו יסוד למתן הצו ו

 ! ע״ר מ;׳ 2 מיום י״ב באייר תש־׳ח (21.5.48), תום׳ א׳>עמ׳ 1.
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 (ב) ישוחרר כעבור ארבעה עשר יום מיום היעצרו כאמור, אם לא הובא בפני
 ועדת בירור לפני תום מועד זה. - י

 7. סמכויות ועדת בירור.

 ועדת בירור רשאית —
 (א) לשחרר את העציר, ללא תנאים או בתנאים הנראים לה ובכלל זה תנאים

 המגבילים את חופשו ן או

 (ב) לאשר את צו המעצר.

 8• עיון מחדש.

-(א) אשרה ועדת בירור צו מעצר על עציר, ישוחרר העציר כעבור שלושה
 חדשים מיום אישור'הצו, אם לא הובא מחדש בפני ועדת בירור לפני תום מועד זה.
 (ב) סמכויותיה של ועדת בירור לגבי עציר המובא מחדש לפניה על פי סעיף

 זה הן בסמכויותיה על פי סעיף 7.

 (ג) סעיף זה חל על כל אישור נוסף שניתן לצו מעצר על ידי ועדת בירור.

 9• ראיות.

 (א) יתעודד! חתומה בידי קצין מוסמך המאשרת שהודעה על פי סעיף 6 (א),
 שהעתק ממנה מצורף לתעודה, נמסרה לעציר ביום מםויים, משמשת, לצורך צידוק

 המעצר, ראיה חותכת שההודעה נמסרה לעציר באותו יום.
 (ב) תעודה חתומה בידי יושב ראש של ועדת בירור המאשרת שעציר הובא
 בפני ועדת הבירור ביום מסויים, משמשת, לצורך צידוק המעצר, ראיה חותכת לכך.

 10. חסינות.

 (א) עציר רשאי למסור בפני קצין מוסמך או בפני ועדת בירור עדות או
 הודעה שתכליתה להשיג את שחרורו מן המעצר.

 (ב) עדות עציר והודעותיו לפי סעיף קטן (א) לא ישמשו עדות נגדו בבית
 משפט, או בבית דין.

 , (ג) אין חובה על עציר למסור עדות או הודעה בפני קצין מוסמך או בפני
 ועדת בירור.

 11. מקומות מעצר.

 (א) עציר יוחזק במקום שנקבע על ידי קצין מוסמך כמקום מעצר.

 (ב) ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי להתקין מזמן לזמן,
ר.שר הבטחון, תקנון בענין ההנהלה, השמירה, המשטר הפנימי והסדרים  באישו
 במקומות המעצר ובענין משמעת העצירים והענשתם על הפרת המשמעת והסדר

 הטוב. ־
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 (ג) כל עוד לא הותקן תקנון כאמור, או בכל ענין שלא נידון בתקנון כזה,
 ••־־•'' יחולו על מקומות המעצד תקנות בתי הסוהר בשינויים לפי הענין.

׳ * י. י י י •־..•• ״  י י י י • - י

 12. עצירה. • י י י־ ! •י.

 (א) שוטר או שוטר צבאי רשאי לעצור כל אדם, אם יש לו יסוד לחשוב שעלול
 להינתן צו מעצר על אוו1\ אדם. י ^

 (ב) שוטר או חייל רשאי לעצור כל אדם, אם הורשה לכך על ידי קצין מוסמך.

 (ג) אדם נעצר על פי סעיף זה ישוחרר כעבור ארבעים״ושמונה שעות משעת
 י היעצרו, אם לא נתן קצין מוסמך צו מעצר עליו לפני תום מועד זה.

 13. הגבלות אחרות על חופש הפרט.

סמך רשאי, על ידי צו חתום בידו, להטיל על אדם את ההגבלות  (א) קצין מו
:  הבאות, כולן או מקצתן

 ^ (1) חובה לגור ולהימצא במקום מסויים או בתוך גבולות אזור מסויים
 (2) איסור להעתיק את מקום מגוריו או לצאת ממקום מסויים או מאזור

 מסויים בלי כתב היתר לכך מאת קצין מוסמך 5

 (3) חובה להישאר בתוך דירתו בשעות מסויימות של היממה. -י'

 (ב) קצין מוסמך רשאי, על ידי צו חתום בידו, לצוות לגבי אדם על הדברים
 הבאים, כולם או מקצתם: ׳••>

< ;  (1) ניתוק קשר הטלפון עם דירתו או עם מקום עסקו
 (2) עיכוב מכתבים, חבילות ומברקים המיועדים לו או הנשלחים ממנו

 לאחרים.
 (ג) צו על פי סעיף זה יימסר לידי האדם שעליו ניתן,׳ ואולם אי מסירתו או 1

רתו של צו שניתן על פי סעיף קטן (ב) אינם מעכבים.את ביצועו. ״ רמםי חו  אי

 14• ערעורים על צווים המגבילים את חופש הפרט.

 (א) מי שניתן עליו צו על פי סעיף.13 רשאי, בכל עת, לערער עליו בפני
 ועדת בירור. הערעור .מוגש בכתב לועדה והעתק ממנו — לקצין המוסמך שנתן
 את הצו. הגשת הערעור אינה פוטרת את המערער מלקיים את הצו ואינה מעכבת

 את ביצועו, אלא אם ועדת הבירור תצווה על כך.

 (ב) ועדת הבירור רשאית לבטל את הצו, לשנותו או לאשרו. כן רשאית ועדת
ר לשנות בכל עת החלטה קודמת של. ועדת בירור? ואולם, משהחליטה פעם . רו י ב " 

 ועדת בירור בענין צו מסויים, אין ועדת בירור חייבת לדון בערעור נוסף על אותו
 , הצו אם הערעור הנוסף הוגש לפני תום שלושה חדשים מיום ההחלטה הקודמת.

 (ג) סעיף 10, בשינויים לפי הענין, חל גם על אדם שניתן עליו צו על פי
 סעיף 13. •י- .,• -
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ף 7 בתנאים המגבילים את  (ד) עציר ששוחרר על ידי ועדת בירור על פי• סעי
 חופשו, דינו כדין אדם שניתן עליו צו על פי סעיף 13 שאושר על ידי ועדת בירור ז

 והוראות סעיף זה חלות בהתאם לכך.

 15. גירוש וכוי.

 (א) קצין^ מוסמך רשאי, על ידי צו חתום בידו, לצוות —
 , (1) שאדם הנמצא מחוץ למדינה לא יבוא בגבולותיה!

נה ה! ואולם לא יגורש מן המדי  ־ (2) שאדם הנמצא במדינה יגורש ממנ
 אדם שהוא אזרח ישראל, אלא אם כן סבור הקצין המוסמך שאותו אדם
 עבר עבירת בגידה או יש לקצין המוסמך יסוד לחשוש שאותו אדם יעבור

 עבירה כזאת.

 (ב) אדם שניתן עליו צו על פי סעיף זה לא יבוא בגבולות המדינה כל זמן
 שהצו עומד בתקפו.

 (ג) שוטר, שוטר צבאי וכל אדם שהורשה לכך על ידי קצין מוסמך רשאי
, ועד לביצוע,הצו יוחזק אותו (2) (א)  לעצור אדם שניתן עליו צו על פי סעיף קטן

 אדם במעצר במקום שיקבע הקצין המוסמך שנתן את הצו.

 16. ערעורים על צווי גירוש ובו׳.

.סעיף 15 ;  סעיף 14, בשינויים לפי הענין, חל גם על אדם שניתן עליו צו על פי
 אך אם היה הצו על פי סעיף קטן 15 (א) (2), לא יבוצע אלא לאחר שניתנה לאדם
 שעליו ניתן הצו הזדמנות לערער עליו, ואם ערער, לא יבוצע הצו אלא לאחר

 שאושר על ידי ועדת בירור או לאחר שהמערער חזר בו מערעורו.

ן ו ח ט י ב ע צ מ : א י ש י ל ק ש ר  פ

 17• הוראות יסוד.

 • (א) לא תיעשה, אגב שימוש בסמכות הניתנת על פי פרק זה, כל פעולה
 המגבילה את חופש הפרט או את זכויותיו או פוגעת בהם, אלא אם המשתמש
ך האמור  בסמכות משוכנע שהפעולה דרושה לאלתר וכאמצעי ארעי בלבד? א

 בזה לא יחול על שימוש בסמכות לפי סעיף 28.
 (ב) סעיף זה בא להוסיף על האמור בסעיף 2 ולא לגרוע ממנו,

 18. קציני בטחון.

 שר הבטחון רשאי למנות קציני בטחון לצורך פרק זה.

 19. ועדות ערעור.

 מינה שר הבטחון קצין בטחון על פי סעיף 18, ימנה שר המשפטים ועדת
 ערעור או ועדות ערעור 'לצורך מרק זה.
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 20. הסדרת התנועה. -

 (א) קצין בטחון רשאי להסדיר —

 (1) נסיעה והטעה ביבשה, בים ובאויר >
, והעברת מטלטלים ממקום  (2) תנועת בני אדם, בעלי חי וכלי רכב,

 למקום.
 (ב) קצין בטחון רשאי להטיל עוצר בית.

 21• בתי עסק וכוי.

 יקצין בטחון רשאי להסדיר פעולתם של בתי עסק, של מפעלים, של מקומות
 כינוס"ציבוריים ושל שירותי ציבור, פתיחתם, סגירתם ודרכי העבודה בהם.

 22• אסיפות.

 קצין בטחון דשאי להסדיר אסיפות, תהלוכות וכל צורה אחרת של התקהלות.

 23. פינוי מקומות וסגירתם.

 קצין בטחון רשאי -— ׳

 /• ,א) לצוות על פינוי מקום או אזור מבני אדם וממטלטלים ן
 (ב) להסדיר כניסת בני אדם והכנסת מטלטלים למקום או לאזור מםויים,

 ויציאת בני אדם והוצאת מטלטלים ממקום או מאזור מםויים.

 24. אמצעי זהירות.

 קצין בטחון רשאי להורות על האמצעים שיש לנקוט —

 (א) לשמירת הנפש והרכוש מפני התקפות ומעשי חבלה«
 (ב) למניעת שריפות, התמוטטות בנינים ותאונות אחרות העלולות לפגוע

 בנפש או ברכוש.

 25. טיפול רפואי.

 קצין. בטחון רשאי ליתן הוראות לבתי חולים, למרפאות, לבתי הבראה
 ולשירותים רפואיים אחרים, וכן לרופאים, לרוקחים, לאחיות ולכל אדם, לעשות
 כל מעשה שנראה לקצין הבטחון דרוש כדי להבטיח טיפול רפואי לנפגעים, לחולים,

 ולבני אדם שנאלצו לעזוב את מקומות מגוריהם.

 26• מתן;מקלט ארעי.

 (א). קצין בטחון רשאי לצוות על המחזיק בית מגורים או בית עסק לתת בו
 :מקלט ארעי לבני אדם שנאלצו לעזוב את מקומות מגוריהם.

 י י(ב) ביטל קצין בטחון צו שניתן לפי סעיף זה, חייב האדם שניתן לו מקלט
 ארעי לפנותו מיד, ללא צורך בפסק דין של בית משפט.

 הצזןוח חוק 13, כ״ז בסי ח ת׳ןן״ט, 24.6.1949. 121



 27. שמירת רכוש.

 (א) קצין בטחון רשאי ליתן הוראות בדבר שמירת נכסים שנעזבו מבעליהם
 או שנשארו במקום.שנעזב מבעליו.

 (ב) קצין בטחון לא ישתמש בסמכויות הנתונות לקצין בטחון על פי סעיף
 זה, אלא אם שר הבטחון הרשה אוחו במפורש לכך בצו שפורסם ברשומות.

 28. הטלת תשלומים.

 (א) קצין בטחון רשאי לחייב אדם בתשלום בעד כל שירות, עזרה או מקלט
 שניתן לפי פרק זה.

^ כזה דינו בכל הנוגע לגבייתו, כדין מם, כמשמעותו בפקודת ל ש  (ב) כל ת
 המסים (גביה)!, וכל הוראות הפקודה האמורה חלות עליו.

 (ג) קצין בטחון רשאי לתת הוראות שבל תשלום הנגבה בעד שירות, עזרה
 או מקלט כאמור ישולם, כולו או בחלקו לאדם שנתן את השירות, העזרה או

 המקלט.

 29. פרטי הסמכויות.

 (א) כל מה שקצין בטחון רשאי להסדירו לפי פרק זה, רשאי הוא לאסרו,
 להגבילו, להטיל עליו פיקוח או ביקורת׳ להרשותו בתנאים מםויימים, או להתנותו

 בקבלת רשיון כללי או היתר מיוחד.
 (ב) כל מה שקצין בטחון רשאי לעשות לפי פרק זה, רשאי הוא לעשותו לגבי
 מקום או אזור מסויים, לגבי בני אדם או סוגי בני אדם מסויימים, לגבי נכסים או
ו ודרכיו.  סוגי נכסים מםויימים, לתקופה מסויימת, ובקביעת תאריכי הביצוע, אמצעי

 30. צווים של קצין בטחון.

 כל מה שקצין בטחון רשאי לעשותו לפי פרק זה, ייעשה בצו חתום בידו
 שיובא לידיעת הנוגעים בדבר, אם• על ידי פרסום ברשומות ואם בכל דרך אחרת

 שתיראה לקצין הבטחון.

 31. ערעור.

 (א) הרואה עצמו נפגע על ידי צו של קצץ בטחון על פי סעיפים 23 עד 27 ועד
 בכלל, רשאי, תוך שבעה ימים מהיום בו הגיע הצו לידיעתו, לערער עליו לפני

 ועדת ערעור.
 (ב) את הערעור יש להגיש ,בכתב לועדה והעתק ממנו — לקצין הבטחון

 שנתן את הצו.
 (ג) ועדת הערעור רשאית לאשר את, הצו, או לאשרו בתנאים מםויימים,

 או לבטלו.

 ! חוקי א״י, כרד ב׳, פרק ק?״ז, ,עמ׳ 1874.
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 (ד) הגשת ערעור על צו כאמור אינה מעכבת את ביצועו אלא אם ועדת
 הערעור תצווה על כך.

ה ר ו ז נ : צ י ע י ב ק ר ר  פ

 32. צנזורים.

 שר הבטחון רשאי למנות צנזורים לצורך פרק זה. _

. .  33. ועדות ערעור. .

 מינה שר הבטחון צנזור על פי סעיף 32, ימנה שר המשפטים ועדת ערעור
 או ועדות ערעור לצורך פרק זה.

 34. ,הגשת חומר לצנזור.

 אדם העומד להדפיס או לפרסם חומר שיש בו ענין ציבורי חייב להגישו
 תחילה לצנזור.

 .35. סמכויות הצנזור. י

 צנזור רשאי, על ידי צו חתום בידו, לאסור או להגביל — ר

 (א) פרסום חומר שהוגש לו על פי סעיף 34 ?
 (ב) פרסום כל חומר אחר ן

 (ג) משלוח מכתבים, חבילות ומברקים בתוך המדינה, מן המדינה או אל
  המדינה.;- ד

 , :(ד) העברת ידיעות בכל דרך אחרת.

 36. מתן הודעה. י

 י צו של צנזור יובא לידיעת הנוגעים בדבר בדרך הנראית לצנזור. .־'•

׳ . ' ' ׳ . ׳ ' :  37• ערעור. •

 (א) הרואה עצמו נפגע על ידי צו של צנזור רשאי, תוך שלשה ימים מהיום
 שהגיע הצו לידיעתו, לערער עליו-בפני ועדת ערעור.

 (ב) את הערעור יש להגיש לועדה בכתב, והעתק ממנו — לצנזור שנתן
/ ־ • . • • . ־  את הצו. .
 (ג) הגשת ע^־עור על צו של צנזור אינה פוטרת את המערער מן החובה

 לקיים את הצו. .
 (ד) ועדת הערעור רשאית לבטל את הצו, לשנותו או לאשרו.

 38. איסורים.

 אסור לאדם —
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 (א) להדפיס או לפרסם חומר שחייבים להגישו לצנזור על פי םעף 34, לפני
 שהצנזור התיר את פרסומו ז

 (ב) להדפיכר_או לפרסם חומר שפרסומו נאסר על ידי צנזור?
 (ג) לעשות מעשה בניגוד לאיסור או להגבלה.שהוטלו על ידי צנזור?

 (ד) להדפלס או לפרסם דבר שבו׳ נאמר או שממנו משתמע או שמצודתו ניכר
 כי הצנזור אסר או הגביל פרסומו של חומר.

 39. סגירת ננתון ובית דפוס.

 (א) בצאת בעל בית דפוס או בעל או עורך של עתון חייב בדין בבית משפט
, סעיף 38, רשאי  מחוזי על הדפסה או פרסום של חומר או דבר שפרסומו אסור לפי
 בית המשפט, נוסף על עונש אחד או במקום עונש אחר, לתת צו על סגירת העתון

 או בית הדפוס, הכל לפי הענין, למשך תקופה שלא תעלה על שלשה חדשים.
ך כפירושו בפקודת העתונים. ו ת ע  (ב) בתקנה זו פירוש המונח ״

ת ו י ל ל ת כ ו א ר ו : ה י ש י מ ק ח ר  פ
- 40. סופיות.

 שום בית משפט ושום בית דין לא יוכל לבטל או לשנות צו שניתן על ידי
 קצין מוסמך, קצין בטחון, או צנזור על פי חוק זה, או החלטה שניתנה על ידי

 ועדה הפועלת על פי חוק זה,

ת. . ^ י ועדו  41. הרכב.

 ועדה הפועלת על פי חוק זה תהיה ועדה של שלושה. היושב ראש בכל ועדה
 כזאת — חוץ מועדת הערעור הפועלת לפי הוראות הפרק הרביעי — יהיה שופט

 או שופט שלום.

 42. ועדות — סדרי דיון.

 ועדה הפועלת על פי חוק זה — •
 (א) מחליטה את החלטותיה ברוב דעות ן

. 1 רה  (ב) סמכויותיה יהן כשל ועדת חקירה שנתמנתה על פקודת ועדות החקי
 ושניתנו לה כל הסמכויות "שאפשר לתת לועדת חקירה כזאת על פי סעיף 5

 לפקודה האמורה ן

 (ג) קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה.

 43. אין חובה לגלות מקור ידיעות.

 קצין מוסמך, קצין בטחון או צנזור, הבא, הוא או בא־כוחו, לפני ועדה הפועלת
 על פי חוק זה,׳ חייב לגלות לועדה את העובדות ששימשו יסוד לצו שנתן, אך

 אינו חייב לגלות לה את המקורות שמהם שאב את הידיעה על העובדות האמורות.

/ פרק כ׳׳א.  1 חוקי א״י, כרד א
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׳ . ־ • . ;  44. סמכויות עזר. .

 (א) קצין מוסמך, קצין. בטחון או צנזור רשאי לנקוט באמצעים המנויים להלן,
 כל שעה שנראה לו צורך בכך על מנת״להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה -

 או את השימוש בסמכויות הנתונות לו על פי חוק זה או את ביצועו של צו שניתן
: י : - ״ , ו י  על פ

 (1) להשתמש בכוח במידה הדרושה 1 • ״
 (2) להיכנס בכל עת לכל בנין או מקום ולערוך בהם חיפוש?

 (3) י לערוך חיפוש בבגדיו ובחפציו של כל אדם החשוד בעבירה על חוק י
 זה ? ואולם, חיפוש בבגדיה של אשד, לא ייערך אלא בידי אשה ז י

 (4) לדרוש מכל אדם לזהות את עצמו וליתן ידיעות ולהמציא מסמכים:
 העשויים להקל את ביצועו של חוק זה, או את השימוש בסמכויות הנתונות

ת ביצועו של צו שניתן על פיו? -..  לפי חוק זה, או א
 ^ (5) לתפוס ולהחזיק כל דבר שיש לו יסוד להניח כי נעשתה בו עבירה

ק זה. ו ח . 
 (ב) הסמכויות הנתונות לקצין מוסמך, לקצין בטחון או לצנזור על פי סעיף
 זה נתונות גם לשוטר, לשוטר צבאי ולכל אדם שהוסמכו לכך על ידי קצין מוסמך,

 קצין בטחון או צנזור, הכל לפי הענין.

 45. פרסום ברשומות.

 (א) מינויו של קצין מוסמך, קצין בטחון או צנזור — ייעשה על ידי צו
 בחתימת יד שר הבטחון ויפורסם ברשומות.

 (ב) מינוי ועדה הפועלת על פי חוק זה׳"ייעשה על ידי צו בחתימת יד ,שר
 המשפטים ויפורסם ברשומות. כן תפורסם ברשומות הודעה על כתובתה של כל ועדה

 הפועלת על׳ פי חוק זה. י . . • -

 (ג) צו שניתן על פי חוק זה אין חובה לפרסמו ברשומות, מלבד במקרים
 שחוק זה מחייב במפורש פרסום כזה. ׳> י י ..•,׳.•'׳.

 46. ראיות.

 (א) מסמך .שנראה מתוכו שהוא מסמך חתום ביד קצין מוסמך, קצין בטחון
 או צנזור או ביד יושבייראש של ועדה הפועלת על פי חוק זה, רואים' אותו כמסמך

 שנחתם כך, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
 (ב) מסמך שנראה מתוכו כי הוא העתק מהחלטה של ועדה הפועלת על פי
 . חוק זה, מאושר כהעתק נכון על ידי יושב ראש הועדה, מותר לקבלו כראיה

 ורואים אותו כהעתק נכון של ההחלטה, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
 ׳-ג~- יי . י ׳־־־ • י י

 47. עבירות ומנשים. י •

 \ (א) אדם —..
 (1) העובר על הוראה מהוראות חוק זה אוי על צו שניתן לפיו או על

 תנאי של-רשיון או היתר שניתן לפיו? או - . . . ;
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 (2) המונע או מפריע את ביצועה של הוראה מהוראות חוק זה או של צו
 שניתן לפייו —

 דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד חמש מאות לירות או שני העבשים'כאחד.
 (ב) היה העובר עבירה גוף מאוגד, אשם בעבירה גם כל אדם שהיה בשעת
 העבירה מנהל או פקיד אחראי של ־אותו גוף! ואולם לא ישא באחריות פלילית

 מנהל או פקיד אחראי של גוף מאוגד אשר יוכיח —

 (1) שאין הוא משתתף בהנהלת אותו גוף אלא דרך השתתפות בישיבות
 מוסדו׳ המנהל, או שהעבירה נעברה מחוץ לתחום פעולתו בעסק אותו

 הגוף ז וכן

 (2) שהעבירה נעברה בלי ידיעתו או שנקט בכל האמצעים המתאימים
 כדי למנוע אותה.

 (ג) נעברה עבירה במקום מסויים, ואין יודעים מי העבריין, אשם בעבירה
 כל אדם שהחזיק במקום ההוא בשעת העבירה, לרבות נהגו של כלי רכב, רב חובל
נעברה העבירה, אלא אם  של כלי שיט ונווט של כלי טיט שבהם או בקשר להם.
 יוכיח שהעבירה נעברה בלי ידיעתו או שנקט בכל האמצעים המתאימים כדי

 למנוע אותה.

 48. ביצוע ותקנות.

ן ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין  שר״הבטחו
 הנוגע לביצועו.

 49. שמירת חוקים אחרים. י , י

 אין חוק זה בא לגרוע מכוחו של כל חוק אחר. יי"

 50. ביטול והוראות מעבר.

 (א) דבר המלך במועצתו על פלשתינה .(א״י) (הגנה), 1937 ותקנות ההגנה
 (שעת־חירום), 1945 2 — בטלים.

 (ב) ביטול החוקים האמורים לא יפגע בתקפן החוקי של הפעולות שנעשו על
 פיהם בתקופה שמיום ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948) ועד היכנס חוק זה לתקפו,
 ולא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם שעבר עבירה על החוקים האמורים בתקופה

 האמורה. י

 51. תחילת תוקף.

 חוק זה ייכנס לתקפו ביום תש״ט ( 1949).

 1 'עייר מם׳ 074 מיום 20.3.87, תוס׳ 2, עמ׳ 222.

 2 ע״ר מס׳ 1442 מיום 27.9.45, תוכי 2, עמי .855.
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.מצב החירום בו \ נתונה מדינתנו מראשית הקמתה מחייב להעניק לשלטונות ׳ • . 
 הבטחון כמה סמכויות חירום שאין להן מקום בימים כתיקונם.

 המדינה השאירה בתקפם את החוקים שהיו קיימים בארץ ישראל לפני הקמת
 המדינה, חוץ מהחוקים שמקורם בספר הלבן משנת 1939.

 גם תקנות ההגנה (שעת חירום),• 1945, פרט לתקנות העוסקות בעליה, נשארו
 בתקפן, ואם כי רובן המכריע שוב אין להן אחיזה בחיי המעשה, הרי אחדות מהן
 שמשו כאסמכתה לאמצעי הבטחון שהיה הכרח להזדקק להם בימי מלחמת ישראל.

 הצעת חוק הגנה ובטחון• בשעת חרום, תש״ט — 1949, המוגש כאן, מעניק
 לשלטונות הבטחון סמכויות הנראות הכרחיות ביותר בשעת חירום,

 הפרק הראשון, המכיל את הוראות היסוד של החוק, מגביל את תחולת החוק
 לשעת חירום בלבד ואת השימוש בסמכויות הנתונות בו ׳ — לצרכי הגנת המדינה,
 בטחון־ הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים (סעיפים"! ו־2) בלבד. להגבלה
 זו נודעת חשיבות מעשית מרובה בגלל הסמכות הניתנת לועדות הבירור והערעור

 להחליט החלטות מחייבות.

 הפרק השני, הדן בהגבלות על חופש הפרט, מאפשר לקצינים המוסמכים
 המתמנים על ידי ישר הבטחון (סעיף 3) לצוות על מעצר של אדם (סעיף 5) או
 על הגבלת חופש תנועתו (סעיף 13). נוצרת חובת עיון מחודש בצווי מעצר (סעיף
 6 (ב) וסעיף 8) וזכות ערעור על צו להגבלת חופש התנועה (14) לפני ועדת בירור,
 בראשותו של שופט, המתמנית על ידי שר המשפטים (סעיפים 4 ו־41). קצין
 מוסמך חייב להודיע לעציר בכתב, תוך שבעה ימים, אתי הסיבות העובדתיות
; הערובה לכך, וכן להבאת העציר בפני ועדת בירור, הוא (  למעצרו (סעיף 6(א)

ף 6). ־ י 1י• • י ־..׳ (סעי מטי טו  השחרור האו

 כדי להקל על העציר אתי הגנתו ניתנה לו הזכות, ולא החובה, למסור הודעה
 או עדות להגנתו• בפני הקצין המוסמך וועדת הבירור, אך אין להשתמש נגדו

 בבית משפט או בית דין בהודעה או בעדות שנמסרו כך (סעיף 10).
 י מטעמי בטחון אפשר לגרש אדם מהארץ או לא להתיר לו לבוא בגבולותיה;
 אך הסמכות, לגרש מוגבלת — לגבי אזרחי הארץ —• רק למקרה שהאדם חשוד
 במעשי בגידה (סעיף 15). וגם בנידון זה קיימת זכות ,ערעור, והערעור מעכב

 את הביצוע >סעיף 16).

 הפרק השלישי נועד לשמש מכשיר לאמצעי בטחון דחופים וארעיים. הפרק
 מסמיך את קציני הבטחון המתמנים על ידי שר הבטחון (סעיף 18) לצוות על
 הסדרת התנועה (סעיף 20), עבודת בתי עסק (סעיף 21) ואסיפות (סעיף 22),
 לצוות על פינוי מקומות וסגירתם (סעיף 23) על. נקיטת אמצעי זהירות לשמירת
 •הנפש •והרכוש בפני התקפות, חבלות ושריפות ולמניעתן (סעיף 24), על טיפול
 רפואי דחוף (סעיף 25), על מתן מקלט ארעי לפליטים (סעיף 26) ועל שמירת
 רכוש שנעזב מבעליו (סעיף 27). כן מקנה החוק לקציני בטחון את הסמכות לחייב

 בתשלומים את הנהנים מעזרה או מקלט ־לפי פרק זה (סעיף 28).
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 על מרבית הצווים של קציני בטחון אפשר לערער (סעיף 31) לפגי ועדת
 ערעור, בראשותו של שופט׳ המתמגית על ידי שר המשפטים (סעיפים 19 ו־41).

 הפרק הרביעי, הדן בצנזורה, מאפשר לצנזורים המתמנים על ידי שר הבטחון
 (סעיף 32) לעיין ׳עיון מוקדם בחומר הנועד לפרסום (סעיף 34) ולאסור או להגביל
 פרסומים והעברת ידיעות (סעיף 35). החלטות הצנזור נתונות לערעור (סעיף 37)

 לפני ועדת ערעור המתמנית על ידי שר המשפטים (סעיף 33).

 העובר על הוראות הצנזור עלול להיענש ודינו מתברר בבית משפט אזרחי
 המוסמך לקבוע את העונש (סעיפים 38, 39 ו־47).

 הפרק החמישי, המפרט את ההוראות הכלליות של החוק, מייחד את הערעורים
 על הצווים שלפי החוק לועדות הבירור והערעור המוקמות לפיו (סעיף 40), קובע
 את הנוהל ודיני הראיות של הועדות (סעיף 42—46), מבטיח את סודיות הידיעות
 שבידי שלטונות הבטחון (סעיף 43) ואת יעילות הביצוע (סעיף 44), מסדיר את
 אופן הפרסום (סעיף 45), וקובע את העונשים על עבירות לפי חוק זה (סעיף 47),
 את ביצוע החוק והתקנת תקנות לפיו (סעיף 48), שומר על פעולות חוקים אחרים

 (סעיף 49) ועל תוקף הפעולות שנעשו עד עתה (סעיף 50).

 עם חקיקת החוק המוצע בזה יבוטלו תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945,
ה (א״י) (הגנה), 1937, ששימש יסוד לתקנות נ לפלשתי / עצתו  ודבר המלך במו

 האמורות.
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ט-1949  ; חוק תפיסת נכסים, תש״

י ל ל כ ; : ן ו ש א ק ר ר  . פ

 1. פירושים. י

 בחוק זה —
 ״מקרקעים״ — פירושו כפירוש המונח ״קרקע״ בפקודת הקרקעוו4 (רכישה

 לצרכי ציבור), 1943
 .. י,בית״ — פירושו בנין או מבנה אחר, בין קבוע ובין ארעי, המחובר לקרקע,
 וכולל חלק של בבין או של מבנה כזה המהווה יחידת דיור נפרדת או יחידת עסק

: \ ' •  נפרדת. י; • !
 ״כלים״ — פירושו כלי תחבורה, מכשירי עבודה, מכונות וכיוצא באלה, חלקיהם

 ואביזריהם.
 ״בעלים׳־ או ״בעל״ — פירושו כפירוש המונח ״בעלים״ בפקודת ׳הפיצויים

 (הגנה), 1940-־.

. .• . י׳ ־ . ׳ • . - . , 

 2. רשויות מוסמכות.׳ י \

 (א) ראש הממשלה רשאי למנות רשויות מוסמכות לצורך חוק זה.
 (ב) מינוי על פי סעיף זה יכול להיות כללי או מסוייג.

ר של רשות מוסמכת תפורסם ברשומות. נ  (ג) הודעה על כל מי

 3. יסוד לשימוש ,בסמכות. .

 (א) דשות מוסמכת לא תתן צו על פי חוק זה, אלא אם היא• משוכנעת שמתן
 הצו דרוש לשם הגבת המדיבה, בטחון הצבור, קיום אספקה או שירותים חיוביים,
 קיום שלטון תקין במריבה, קליטת עולים או שיקום חיילים משוחררים או בכי
 מלחמה? אך אין הוראה,זו. חלה על צו הקובע שיעור שכר לפי סעיף 11 או לפי

 סעיף 23. ;

 (ב) ״חייל• משוחרר״ ו״בכה מלחמה״ — פירושם, לצורך סעיף זה, כפירושם
.  בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש״ט־־-1949 3

ר 1305 .מיום 10,12.43, תום׳ 1, עמ׳ 32. י ׳ ׳ ע 1 

ר 1019 מ י ומ 13.6.40, תוס׳ 1, עמ׳.93.- ״ ע 8 

 » ספיר החוקים 6 מיום כ״ז בניסן ת׳ט״ט (26.4.49), עמ׳ 13. .
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 4. צווי תפיסת מקרקעים.

 (א) רשות מוסמכת רשאית, בצו חתום בידה, לצוות על תפיסת מקרקעים. צו
- כזה נקרא ״צו תפיסת מקרקעים״.

 (ב< מקרקעים שניתן עליהם צו תפיסת מקרקעים, זכאית הרשות המוסמכת
 לתפסם, וכל עוד הצו עומד בתקפו, זכאית היא להחזיק ולהשתמש בהם ולנצלם,
 בעצמה או על ידי אחרים, כטוב בעיניה, ולאיש זולת הרשות המוסמכת ומי שהורשה

 על ידיה לכך לא תהיה זכות להחזיק במקרקעים, להשתמש בהם או לנצלם.

 (ג) צו תפיסת מקרקעים יימסר לבעל המקרקעים ולמחזיק בהם? אך אי מסירת
 הצו אינה פוגעת בתקפו ואינה מעכבת את ביצועו.

 5. פיצויים על תפיסת נוקרקעיס.

 פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, והתקנות שהותקנו לפיה יחולו על תפיסת
 מקרקעים על פי צו תפיסת מקרקעים, כאילו נתפסו אגב שימוש בסמכויות לשעת־

 חירום, כמשמעותן בפקודה האמורה.

 6. תפיסת מקרקעים — זכויות המחזיק.

 (א) מקרקעים שנתפסו על פי צו תפיסת מקרקעים, והמחזיק בהם בעת מתן
ננו בעלם, רשאי המחזיק, תוך שלשה חדשים מהיום שבו נמסר לו הצו,  הצו אי
 להסתלק מזכויותיו במקרקעים על ידי הודעה בכתב לרשות מוסמכת ולבעל המקר
 קעים. את יום מסירת ההודעה לרשות המוסמכת ולבעל המקעקעים רואים כיום
 ההסתלקות, ואם נמסרה ההודעה לרשות המוסמכת ולבעל המקרקעים בימים שונים,

 רואים כיום ההסתלקות את היום המאוחר יותר.

 (ב) הסתלק המחזיק מזכויותיו כאמור —

 (1) פטור הוא מכל חובה המוטלת עליו על פי החוק, או על פי חוזה, או
 באופן אחר, לשלם לבעל שכר המקרקעים בעד כל תקופה שלאחר יום
 ההסתלקות, ואם שילם ל., לפני יום ההסתלקות שכר בעד תקופה שלאחר

 יום ההסתלקות, חייב בעל המקרקעים להחזיר לו אותו שכר?

 (2) זכאי בעל המקרקעים לקבל את הפיצויים המגיעים בעדם על פי פקודת
 הפיצויים (הגנה), 1940, לכל תקופה שלאחר יום ההסתלקות, וכתום תקפו

 של הצו — זכות החזקה במקרקעים היא לבעל.

 (ג) כל עוד לא הסתלק המחזיק מזכויותיו כאמור, זכאי הוא לקבל את הפיצויים
 המגיעים בעד המקרקעים־ על פי פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, וכתום תקפו של
 הצו — זכות החזקה במקרקעים תחזור אליו לפי אותם התנאים שבהם החזיק

 במקרקעים בעת מתן הצו, אם לא נתן בית משפט מוסמך הוראה אחרת.
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 (ד) היה המחזיק שוכר משנה, .יחולו הוראות סעיף זה כאילו השוכר הראשי
 הוא בעל המקרקעים, ואולם אם הסתלק שוכר המשנה מזכויותיו כאמור, רשאי
, תוך שלושה חדשים מהיום שבו נמסרה לו הודעת ההסתלקות של  השוכר חראשי
 שוכר •המשנה, להסתלק אף הוא מזכויותיו במקרקעים על ידי הודעה בכתב לרשות
סעיף זה כאילו היה השוכר הראשי  'מוסמכת ולבעל המקרקעים? ואז יחולו הוראות'

 מחזיק במקרקעים בעת מתן הצו.

 7. הגבלה על החזקת מקרקעים על פי צו. ׳ י

 מקרקעים שנתפסו על פי צו תפיסת מקרקעים לא יוחזקו בתוקף הצו במשך
 תקופה העולה על חמש שנים. י

ר ו י : ד י ש י ל ק ש ר  פ

. - ' • . ־ ' • ' ; ־ /  8. צווי דייר• י
 (א) . רשות מוסמכת רשאית, בצו חתום בידה, לצוות על המחזיק בבית למסור'
 את הבית לרשות אדם הנקוב׳ בצו, לשם, מגורים, עסק, מסחר, משלח־ייד או למטרה
 אחרת הקבועה בצו. צו כזה נקרא ״צו דיור״ והאדם שלזכותו ניתן הצו נקרא ״דייר״.

 (ב) בית שניתן עליו צו דיור, זכאי הדייר להיכנס אליו, להחזיק בו ולהשתמש
 בו למטרה הקבועה בצו, ולאיש זולת הדייר לא תהיה זכות להחזיק בבית או

 להשתמש בו.

 (ג) צו דיור יימסר לבעל הבית ולמחזיק בו? אך •אי מסירת הצו אינה פוגעת
 בתקפו ואינה מעכבת את ביצועו.

ת וזכויות של דייר בדירה. - , : י * בו  9. חו

 •ניתן, צו דיור על בית שפקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 1940 חלה עליו
 (ובית כזה נקרא להלן ״דירה״), והדירה מוחזקת בידי הדייר, הרי — • . .

 ה ר י ד  (א) כל עוד הדייר מחזיק ב

 (!) חייב הדייר לשלם לבעל הדירה שכר השווה לשכר הדירה היסודי,
- כמשמעותו בפקודה האמורה ?

 (2) חייבים הדייר ובעל הדירה לקיים את התנאים המפורטים בתוספת
 לחוק זה', כאילו התחייבו בהם על פי חוזה. / ,

 (ב) הוראות.סעיף 8 לפקודה האמורה יחולו לגבי הדירה, בשינויים ובתיאומים
\ . . . ; י. ׳ . ^

 אלה: : 

 (1) את המלה ״דייר״ רואים כמכוונת לדייר כמשמעותו בפרק זה?
 (2) את המלים ״שכר דירה לפי השער המוסכם באותם השינויים שחלו בו

 . על פי פקודה זר׳ רואים כמכוונות לשכר הדירה היסודי?

ר 1065 מיום 20.12.40, תום׳ 1, עמ׳ 230. ״ ע ! 
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 (3) את המלים ״שאר תנאי השכירות״ רואים כמכוונת לתנאים המפורטים
 בתוספת לחוק זה.

(3) לא יחול.  (4) סעיף קטן

 (ג) הדייר יהיה זכאי לפנות בבקשה לבית דין לשכר דירה על פי הפקודה
 האמורה, כאילו היה שוכר הדירה.

יות.של דייר בבית עסק. זכו ת ו בו  10. חו

ניתן צו דיור על בית שפקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), 11941,  ׳
ת כזה נקרא להלן ״בית עסק״), ובית העסק מוחזק בידי־ הדייר, הרי— י ב ו ) ו י ל  חלה ע

 (א) כל עוד הדייר מחזיק בבית העסק —

 (1) חייב הדייר לשלם לבעל בית העסק שכר השווה לשכר הדירה המכ
 סימלי, כפי שנקבע על פי סעיף 6(1) לפקודה האמורה?

 (2) חייבים הדייר ובעל בית העסק לקיים את התנאים המפורטים בתוספת
 לחוק זה, כאילו התחיבו בהם על פי הוזה ?

 (ב) הוראות סעיף 4 לפקודה האמורה יחולו לגבי בית העסק בשינויים ובתיאו
 מים אלה:

, רואים כמכוונת לדייר, כמשמעותו בפרק זה?  (1) את המלה ״שוכר׳
״ואפילו הם מועדו של חוזה השכירות של אותו שוכר״  (2) את המלים.

 רואים כאילו לא היו?

 (3) את המלים ״תנאי מתנאי חוזה השכירות לאותו בית עסק״ רואים
ה;  כמכוונת לתנאי מן התנאים המפורטים בתוספת לחוק ז

(3) לא יחול.  . (4) סעיף קטן

 (ג) הדייר יהיה זכאי לפנות על פי הפקודה האמורה לממונה על שכר דירה,
 כאילו היה שוכר בית העסק.

ת דייר בבית שאיננו דירה או בית עסק. בו  11. חו

 ניתן צו דיור על בית, שאיבנו דירה או בית עסק, והבית מוחזק בידי הדייר,
 הרי כל עוד הצו עומד בתקפו—

 (א) חייב הדייר לשלם לבעל הבית שכר ראוי בשיעור שהרשות המוסמכת
דה;  תקבע בצו חתום בי

 (ב) חייבים הדייר ובעל הבית לקיים את התנאים המפורטים בתוספת לחוק זה,
 כאילו התחיבו בהם על פי חוזה.

 12. ביטול חוזים מסויימים. ץ

 ניתן צו דיור לגבי בית, ונכנס הדייר לבית, — כל חוזה שנעשה לפני כניסת
ו מחזיק בו, יראו אותו כחוזה בטל, והוא לא יוכל נ  הדייר להשכרת הבית לאדם'שאי

, ׳ 1 5  1 ׳ע׳׳ר 6S10 מיום 31.3.41, תום׳ 1, עמי .
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עת פיצויים או לתביעה אחרת ? אלא שאותו אדם יהיו! זכאי  לשמש יסוד לתבי
 לתבוע, כדרך שתובעים חוב אזרחי רגיל׳ החזרתה של כל תמורה ששילם על פי

- ׳ ' .  החוזה. "

 13. צו דיור — זכויות המחזיק. י י ^ י

 (א) ניתן צו דיור על בית, והמחזיק בבית בעת מתן הצו איננו בעלו, והדייר
 נכנס לבית, רשאי המחזיק, תוך שלושה חדשים מיום כניסת הדייר לבית, להסתלק
 מזכויותיו בבית על ידי הודעה בכתב לדייר ולבעל• הבית. את יום מסירת ההודעה
יר ולבעל הבית  לדייר ולבעל הבית רואים כיום ההסתלקות, ואם נמסרה ההודעה לדי

ום,ההסתלקות את היום המאוחר יותר.  ^ בימים שונים, רואים כי
 (ב) הסתלק המחזיק מזכויותיו כאמור —

 (1) פטור הוא מכל חובה המוטלת עליו על פי החוק, או על פי חוזה,
 או באופן אחר, לשלם שכר הבית לבעלו, בעד כל תקופה שלאחד יום

 ההסתלקות, ואם שילם לפני יום ההסתלקות שכר בעד תקופה שלאחר יום •
ת להחזיר לו אותו שכר?  ההסתלקות, חייב בעל-הבי

 . (2) זכאי בעל הבית לקבל את השכר, שהדייר חייב בו לפי חוק זה, בעד
 כל תקופה שלאחר יום ההסתלקות, ועם פינוי הבית על ידי הדייר —

 זכות החזקה בבית היא לבעל.
 (ג) כל עוד לא הסתלק המחזיק מזכויותיו כאמור, זכאי הוא לקבל את השכר
 שהדייר חייב בו, כאמור, ועם פינוי הבית על ידי הדייר — זכות החזקה בבית תחזור
 אליו לפי אותם התנאים שבהם החזיק בעת מתן צו הדיור, אם לא נתן בית משפט

 מוסמך הוראה אחרת. ׳
 (ד) היה המחזיק שוכר. משנה, יחולו הוראות סעיף זה, וכן סעיף 9, 10 או 11,

 הכל לפי הענין, כאילו השוכר הראשי הוא בעל הבית. ואולם, אם הסתלק שוכר .
 המשנה מזכויותיו כאמור, רשאי השוכר הראשי, תוך שלושה חדשים מהיום שבו
 נמסרה לו הודעת ההסתלקות של, שוכר המשנה, להסתלק אף הוא מזכויותיו בבית

 על ידי הודעה בכתב י לדייר ולבעל הבית? ואז יחולו הוראות סעיף זה כאילו היה ,
 השוכר הראשי מחזיק בבית בעת מתן הצו. : .
ו דירה או בית עסק, כאילו במקום ״ועם נ נ  (ה) סעיף זה יחול לגבי בית^שאי

ו הדיור״. צ . , נאמר ״ועם תום תקפו של די הדייר׳  פינוי הבית. על י

־ י ן י  14. קביעת שכר הדירה החוקי. . י

-  (א) בסעיף זה — .•- \
 ״בעל הבית״ — פירושו מי שזכאי מזמן לזמן על פי חוק זה לקבל את שכר

 . הבית? י;
 . ״השכר החוקי״ — פירושו השכר שהדייר חייב בו על פי סעיף 9(א)(1) או

. ' >  על פי סעיף 10 (א)(1), הכל לפי הענין. י • :
 (ב) ניתן צו דיור לגבי דירה או בית עסק, והדייר נכנס לדירה או לבית העסק,
 יהיה בעל הבית רשאי לשלוח לדייר בכל עת הודעה בכתב (הנקראת להלן ״הודעת

 שכר״) בה מודיע בעל הבית לדייר על שיעור השכר החוקי.
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 (ג) קיבל הדייר הודעת שכר, רשאי הוא, תוך שלושים יום מהיום שקיבל י את
 הודעת השכר, להגיש לועדת ערעור שהוקמה לפי חוק זה בקשה שתקבע את שיעור

 השכר החוקי.

 (ד) לא הגיש הדייר בקשה, כאמור בסעיף קטן (ג), יראו את שיעור השכר
 הנזכר בהודעת השכר כשיעור השכר החוקי.

 (ה) הגיש הדייר בקשה, כאמור בסעיף קטן (ג), תתן ועדת הערעור לדייר
 ולבעל הבית הזדמנות להביא את ראיותיהם ולהשמיע את דברם, ולאחר זאת —

 (1) תקבע את שיעור השכר ההוקי — אם הובאו לפניה ראיות על כך
 שהניחו את דעתה ו או

 (2) אם לא הובאו לפניה ראיות כאמור — תקבע שיעור שכר כשיעור
 הערך השנתי של הדירה או של בית העסק, כפי שנקבע בהערכה האחרונה
 שנערכה לפני היכנס חוק זה לתקפו לפי פקודת מם הרכוש העירוני, 1940«,
; ושיעור שכר זה ן י  או לפי פקודת מס הרכוש הכפרי, 1942 2, הכל לפי הענ
; כל עוד ועדת ערעור לא תקבע את שיעור  יראו כשיעור השכר החוקי

. ( ו ) ן  השכר החוקי על פי סעיף קט

 (ו) קבעה ועדת ערעור שיעור שכר לפי סעיף קטן (ה)(2) — רשאי הן בעל
 הבית והן הדייר להגיש בכל עת לועדת ערעור בקשה שתקבע את שיעור השכר
 החוקי. ועדת הערעור תתן לבעל הבית ולדייר הזדמנות להביא את ראיותיהם
ע את דברם, ולאחר זאת תקבע את שיעור השכר החוקי, אם הובאו לפניה י מ ש ה  ל
 ראיות על כך שהניחו את דעתה. שיעור שכר זה לא ייחשב כשיעור השכר החוקי

 אלא מיום החלטת ועדת הערעור שקבעה אותו.

 (ז) על אף האמור בחוק זה או בכל חוק אחר׳ אי־תשלום השכר החוקי לא
 ישמש עילה לפינוי הךירה או בית־העםק, אלא אם קיבל הדייר הודעת שכר,

 ולאחר שקיבל —
 (1) הגיש לועדת ערעור, תוך שלושים יום מיום הקבלה, בקשה על פי

; או  סעיף קטן (ג) ואף לא שילם את השכר החוקי
ועדת הערעור  (2) הגיש לועדת ערעור ,כקשה על פי סעיף קטן (ג), ו
 ל,בעה את שיעור השכר החוקי על פי סעיף קטן (ה), והוא לא שילם
 את השכר החוקי תוך שלושים יום מיום שנודעה לו הדולטת ועדת הערעור.

 (ח) עברו שלושה חדשים מהיום שבו נכנם הדייר לדירה או לבית העסק, והוא
 לא קיבל הודעת שכר, רשאי הוא בכל עת להגיש לועדת ערעור בקשה שתקבע את
 שיעור השכר החוקי, ומשהגיש בקשה כזאת, יחולו הוראות סעיף זה כאילו קיבל
 הודעת שכר וכאילו׳ הבקשה שהגיש היתה בקשה שהוגשה על פי סעיף קטן (ג)

 תוך שלושים יום מיום קבלת הודעת השכר.

 (ט) שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכותו של בעל הבית לקבל כל
 כל תוספת שכר שהחוק יתיר בזמן מן הזמנים לאחר שנקבע לפי סעיף זה שיעור

 1 ע״ ר מס׳ 1005 מיום 20.12.40, תום׳ 1, עמ׳ 1(11.

 2 עייר 1182 מיום 10.3.42, תום׳ 1, עמ׳ 9.

 134 הצעות חוק 13, כ״ז בסמן תש״ט, 24.0.1949.



 השכר החוקי או שיעור שכר שרואים אותו כשיעור השכר החוקי, ולא יגרע מחובתו
 של הדייר לשלם כל תוספת כזאת. י

 15. עבירות. י

 (א) אסור לאדם להשכיר בית בדרך שכירות או בדרך שכירות משנה או
 להעביר לאחר זכות חזקה בבית בדרך העברת זכויות לפי חוזה שכירות או לפי חוזה
 שכירות משנה או בדרך אחרת, אלא אם ההשכרה או העברת זכות החזקה אושרה

 תחילה על ידי רשות מוסמכת.

 (ב) אסור לאדם לבנות בית אלא אם כן מסר לרשות מוסמכת הודעה בכתב
;לעשות זאת לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הפינוי. , נתו ו  על כו

- (ג) עומד אדם לפנות בית, או פינה אדם בית, ובעל הבית יודע זאת, חייב
 בעל הבית למסור מיד הודעה על כך בכתב לרשות מוסמכת.' ־

 (ד) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה, דינו: מאסר עד ששה חדשים
 או קנם עד מאה וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.

 (ה) על הנאשם הראיה —
(א) — שההשכרה או העברת זכות  (1) בתביעה פלילית לפי סעיף קטן י

 החזקה אושרה תחילה על ידי רשות מוסמכת 5
 . (2) בתביעה פלילית לפי סעיף קטן (ב) — שמסר הודעה לרשות מוסמכת,

 כדרוש לפי אותו סעיף קטן.
 (3) בתביעה פלילית לפי סעיף קטן (ג) — שלא ידע שהאדם עמד לפנות
 את הבית או פינה אותו, או שמסר הודעה לרשות מוסמכת לפי אותו

 סעיף קטן.
 (ו) השכרת בית או העברת זכות חזקה בבית שנעשתה בניגוד לסעיף קטן

 .(א) — בטלה. י

 16 .' בתים פטורים.

שיפורסם ברשומות, לקבוע בתים או סוגים של  ראש הממשלה, רשאי! בצו 7
 בתים שפרק זה לא יחול עליהם.

ם י ל כ ע ל ג ו נ ם ב י ו ו : צ י ע י ב ק ר ר  , פ

 17. צווי תפיסה, רכישה ושירות.

 (א) רשות מוסמכת רשאית בצו חתום בידה —

 (1) לצוות על תפיסת כלים. לצו כזה ייקרא ״צו תפיסת כלים״ ?

 (2) להטיל על בעל כלים חובת שירות בהם, בין על ידי הבעל עצמו
 . ובין על ידי עובדיו. לצו כזה ייקרא ״צו שירות בכלים״;

 (3) לרכוש כלים. לצו כזה ייקרא ״צו רכישת כלים״;
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 (ב) רשות מוסמכת רשאית לתת אחד הצווים לפי סעיף י זה לגבי כלים מםויימים,
 גם-אם קודם לכן ניתן צו אחר לפי סעיף זה לגבי אותם הכלים.

 18. מסירת צווים.

 צו על פי סעיף 17 יימסר לבעל הכלים? אך אי מסירת הצו אינה מעכבת
ת ביצועו, פרט לאמור בסעיף 20. א ; 

 י 19. דין צו תפיסת כלים.

י צו תפיסת כלים, זכאית רשות מוסמכת, כל עוד הצו  כלים שנתפסו על פ
 עומד בתקפו, להחזיק ולהשתמש בהם, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, ולתת
 , הוראות בדבר החזקה והשימוש בהם, כאילו היו בבעלותה, נקיים מכל שיעבוד,
 ולאיש זולת הרשות המוסמכת ומי שהורשה על ידיה לכך לא תהיה זכות להחזיק

 בכלים או להשתמש בהם.

 20• דין צו רכישת כלים.

 (א) כלים שניתן לגביהם צו רכישת כלים יהיו לקנין המדינה, נקיים מכל
 שיעבוד, כתום שבעה ימים מיום מסירת הצו לבעל הכלים, או — אם תוך מועד
 זה הגיש בעל הכלים ערעור על הצו — עם אישור הצו על ידי ועדת הערעור או

 ׳ כשבעל הכלים •מסר הודעה בכתב לועדת הערעור שהוא חוזר בו מערעורו,
 (ב) כלים שניתן לגביהם צו רכישת כלים, רשאית רשות מוסמכת לקחתם
 מהמחזיק בהם גם לפני שהיו לקנין המדינה על פי םעיףיקטן (א), והגשת ערעור
 על הצו אינה מעכבת את לקיחת הכלים כאמור, אלא אם יצווה על כך יושב ראש

 ועדת הערעור. ,

 (ג) הוגש ערעור על צו. רכישת כלים׳, וועדת הערעור ביטלה את הצו, ולפני
 ביטול הצו נלקחו הכלים ממי שהחזיק בהם, יראו אותם כאילו בתקופה .שבין יום

 הלקיחה ובין יום ביטול הצו היו תפוסים על פי צו תפיסת כלים.

 21. אישור קבלח. י

 הלוקח כלים בתוקף צו תפיסת כלים או בתוקף צו רכישת כלים, יתן בשעת
ו אישור קבלה בכתב,  לקיחה למי שהכלים נלקחים ממנ

 22. פיצויים על תפיסה ורכישה. .

 פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, והתקנות שהותקנו על פיה חלות לגבי תפיסת
 כלים או רכישתם על פי חוק זה, כאילו נתפסו או נרכשו אגב שימוש בסמכויות
 לשעת־חירום, כמשמעותן בפקודה האמורה? ואולם, סעיף 8(6) לפקודה האמורה
 לא יחול, ומידת הפיצויים תיקבע תמיד על פי סעיף 6 לפקודה האמורה, בין שהכלים

 הם כלי שיט, כלי רכב או כלי טיס ובין שהם כלים אחרים. י.
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 ו

• • • - - . -  23. שכר שירות. ,

 1 לבעל כלים שניתן לגביהם צו שירות בכלים ישולם שכר• ראוי בעד השירות,

 בשיעור שרשות מוסמכת, בצו חיתום בידה, תקבע מזמן י לזמן בכל מקרה ומקרה.

ם • י ר ו ע ר : ע י ש י מ ק ח ר  פ

 24. מנדת.ערעור. • ־;

 (א) מינה ראש הממשלה רשות מוסמכת, ימנה שר המשפטים ועדת ערעור
 או ועדות ערעור לצורך חוק זה.

 (ב) כל ועדת ערעור היא של שלושה. היושב ראש הוא שופט או שופט שלום.
 (ג) כל מינוי על פי סעיף זה יכול להיות כללי או מםוייג.

 (ד) הודעה על כל מינוי לפי סעיף זה ועל הכתובת של כל ועדת ערעור
 תפורסם ברשומות. \

 25. ערעור.

ו  (א) ' הרואה עצמו נפגע על ידי צו של רשות מוסמכת רשאי לערער עלי
 לפני ועדת ערעור תוך שבעת ימים מהיום שבו נמסר לו הצו או — אם לא נמסר

 לו הצו — תוך שבעה ימים מהיום בו הגיע הצו לידיעתו. ׳

 (ב) •הערעור מוגש לועדת הערעור בכתב והעתק ממנו — לרשות־ המוסמכת
 שנתנה את הצו.

ר על צו תפיסת מקרקעים, צו דיור, צו תפיסת כלים או צו  (ג) הגשת ערעו
ראש ושב' י ע הצו, אלא אם יצווה על כך ' צו  שירות בכלים אינה מעכבת את-בי

 ועדת הערעור.

 (ד) ועדת ערעור הדנה בערעור על צו שניתן לפי חוק זה, חוץ מצו׳ לפי
 סעיף 11 או לפי סעיף 23, רשאית לאשר את הצו או לבטלו. ועדת המאשרת צו
 רשאית לאשרו בתנאים כטוב בעיניה, בתנאי שהיא לא תקבע דבר שקביעתו
׳ פקודת הפצויים (הגנה), 1940. ועדה המבטלת צו  מסורה לבית־דין הפועל לפי

 תתן נימוקים להחלטתה.

 (ה) ועדת ערעור שדנה בערעור על צו הקובע שיעור שכר לפי סעיף 11
או לבטלו ולקבוע את שיעור השכר הראוי : , ת לאשר את הצו  או לפי סעיף 23, רשאי

- בעיניה.

 26. תנאי מוקדם לאישור צווים.

 ועדת ערעור לא תאשר צו שניתן על ידי רשות מוסמכת על פי חוק זה, אלא
 אם היא משוכנעת שהצו דרוש לכלי תכלית מן התכליות הנזכרות בסעיף 3? אך
 אין הוראה זו חלה על אישור צו הקובע שיעור שכר לפי סעיף 11 או לפי סעיף 23.
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 27. ועדת ערעור — סדרי דיון. י

 (א) סמכויותיה של ועדת הערעור הן כאילו היתה ועדת חקירה שנתמנתה לפי
ו לה כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה ק נ ע ו ה ש ו  פקודת ועדות החקירה 1

 כזאת לפי סעיף 5 לפקודה האמורה.

 (ב) ועדת הערעור קובעת בעצמה את סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בחוק
 זה ובתקנות שהותקנו על פיו.

 28. אין חובה לגלות מקור ידיעות,

 רשות מוסמכת הבאה, היא או צא כוחה, לפני ועדת ערעור, חייבת לגלות
 לועדה את העובדות ששמשו יסוד לצו שנתנה, אך אינה חייבת לגלות לועדה את

 המקורות שמהם שאבה את הידיעה על העובדות האמורות.

ת ו נ ו ת ש ו א ר ו : ה י ש ק ש ר  פ

 29. סופיות.

 שום בית משפט ושום בית דין לא יוכל לבטל או לשנות צו שניתן על ידי
 רשות מוסמכת או החלטה, שניתנה על ידי ועדת ערעור על פי חוק זה, ולא יוכל

 לעכב את ביצועם.

 30. הודעה על זכות ערעור.

 כל צו של רשות מוסמכת על פי חוק זה יפרט את הוראות סעיף 25 לגבי זכות
 הערעור על הצו, תקופתו ואופן הגשתו.

 31. מסירת צווים.

 (א) צו שנשלח אל אדם בדואר רשום לפי כתובת מקום מגוריו הרגיל או
 מיקום מגוריו האחרון או מקום עסקיו הרגיל או,מקום עסקיו האחרון, רואים איותו

 כאילו נמסר לו כתום ארבעים ושמונה שעות משעה שנמסר לדואר למשלוח.

 (ב) צו שהוצג במקום בולט על פני בית או בתוכו, רואים אותו כאילו נמסר
 לבעל הבית ולכל המחזיקים בבית כתום עשרים וארבע שעות משעת הצגתו.

 32. ביצוע צווים.

 רשות מוסמכת, שוטר, וכל אדם שהורשה לכך על ידי רשות מוסמכת, רשאי
 להשתמש בכוה.במידה הדרושה לבצע צו שניתן על. ידי רשות מוסמכת או החלטה

 שניתנה על ידי ועדת ערעור על פי חוק זה.

/ טרק כ״א.  1 חוקי א״י כרד א
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 33. ביטול צווים.

 . (א) רשות מוסמכת רשאית בכל עת לבטל צו שניתן על פי חוק זה, חוץ
ת ובתי עסק, שאין היא רשאית לבטלו אלא לפני מ י  מצו דיור שניתן לגבי ד

 שהדייר נכנם. לדירה־ או לבית העסק.

 (ב) ניתן צו דיור לגבי דירה או בית עסק, ובוטל הצו על ידי ועדת.ערעור
נו  לאחר שהדייר נכנם לדירה או לבית העסק — או ניתן צו דיור לגבי בית שאי
ל ידי רשות מוסמכת או על ידיי ועדת ערעור ע . ו צ  דירה או בית עסק, ובוטל ה
יר נכנם לבית — חייב הדייר לפנות את הדירה, את בית העסק או את  לאחר;שהדי
; ורשות מוסמכת, שוטר, וכל אדם שהורשה לכך על ידי רשות מוסמכת ד  הבית מי
 רשאי להשתמש בכוח במידה הדרושה לפינוי הדירה, בית העסק או הבית כאמור,

 ואין צורך בצו פינוי של בית משפט.

 34. 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.

 (ב) מסמך שנראה מתוכו כי הוא העתק מההחלטה של ועדת ערעור, מאושר
 כהעתק נכון על ידי יושב ראש הועדה, רואים אותו כהחלטה של ועדת ערעור, כל

 עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
, י < י - • ׳ ׳ ׳ . ׳ , י  י

. ־ : . . ׳  35. מסירת ידיעות לרשות מוסמכת. . .׳> \ .

 (א) כל אדם חייב, ככל שיידרש על ידי רשות מוסמכת, למסור לה ולשליחיה
 ידיעות נכונות ולהמציא לה ולשליחיה מסמכים, שלדעת הרשות המוסמכת עשויים
 הם להקל עליה את השימוש בסמכויות הנתונות לה על פי חוק זה או את הביצוע
זה? אך לא יידרש אדם למסור־ ידיעות או להמציא  של צווים שניתנו על פי חוק.

 מסמכים העלולים להטיל עליו אשמה פלילית.

 , (ב); העובר על סעיף קטן (א), דינו — מאסר עד שלושה חדשים או קנם עד
 מאה שבעים וחמש. לירות או שני הענשיס כאחד.

 36. ביטול. , 1 • י

ת:  (א) התקנות המנויות להלן — בטלו
* ־  (1) תקנות 48, 72, 72א ו־72ב לתקנות ההגנה, 1939 1

|  (2) תקנות ההגנה (ועדות לשיכון ולשיכון עסק), 1943 2
ן - (3) תקנית 114 עד:118 לתקנות ההגנה (שעת־חירום), 1945 3

.  (4) תקנות־שעת־חירום, (תפיסת נכסים), תש״ט—1948 י

 1 ע״ר מם׳ 914 מיום 26.8.39, תום׳ 2, עמ׳ 548.

 2 ע״ד טס׳ 1259 מיום 1.4.43, תום׳ 2, עמ׳ 245.
 :, 3 ע״ר: מס׳ 1442 מיום 27.9.45, תום׳:2, עמ׳ 855. -

׳ 39 מיום ב״ב בכם5.ו ת־ט׳׳ט (24.12.48), תום׳ ב׳, עמ׳ 39. ם מ ר ״  ,» ע
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 (ב) ביטול התקנות האמורות אינו פוגע בתוקף הפעולות שנעשו או שאושרו
 על פיהן או בתוקף הזכויות שנרכשו או שאושרו על פיהן לפני היכנס חוק זה לתקפו.

 37. הוראות מעבר. • . • >

 (א) (1) מקרקעים שערב היכנס חוק זה לתקפו היו תפוסים על פי תקנה 48
 לתקנות ההגנה, 1939, או על פי תקנה 114 לתקנות ההגנה (שעת-חירום),
ודשעודחירום •(תפיסת נכסים), ו  1945, וכן מקרקעים שלפי תקנה 4 לתקנ
 תש״ט—1948, ראו אותם ערב היכנס חוק זה לתקפו במקרקעים שנתפסו
 כחוק, ואין הם בית התפוס בידי אדם לשם מגורים או לשם מסחר, עסק או
י יראו אותם, מיום היכנס חוק זה לתקפו, כאילו נתפסו ביום  משלדדיד —
 היכנס חוק זה לתקפו על פי צו תפיסת מקרקעים שניתן על ידי רשות

 •>%*םמכת ושאושר על ידי ועדת ערעור על פי חוק זה באותו יום.
 (2) היו המקרקעים בית, וערב היכנס חוק זה לתקפו היה הבית תפוס בידי
את הבית, . ראו  אדם לשם מגורים או לשם מסחר, עסק או משלח־יד — י
 מיום היכנס חוק זה לתקפו, כאילו אותו אדם נכנם אליו ביום היכנס חוק
 זה לתקפו על פי צו דיור שניתן על ידי רשות מוסמכת ושאושר על ידי
 ועדת ערעור על פי חוק זה באותו יום? ואותו אדם ירארכדייר, כמשמעותו

 בפרק השלישי.

 (ב) בית שערב היכנס חוק זה לתקפו היה תפוס בידי אדם ששוכן בו לפי
 הודעת שיכון על פי תקנה 72א לתקנות ההגנה, 1939, או לפי הודעת שיכון עסק
 על פי תקנה 72ב לתקנות ההגנה, 1939, — יראו אותו, מיום היכנס חוק זה לתקפו,
 כאילו אותו אדם נכנם אליו ביום היכנס חוק זה לתקפו על פי צו דיור שניתן על ידי
 רשות מוסמכת ושאושר על ידי ועדת ערעור על פי חוק זה באותו יום; ואותו אדם

 יראו כדייר, כמשמעותו בפרק השלישי.

 (ג) כלים שערב היכנס חוק זה לתקפו היו תפוסים על פי תקנה 115 לתקנות
 ההגנה (שעת־חירום), 1945, וכן כלים שלפי תקנה 4 לתקנות־שעת־חירום (תפיסת
 נכסים), תש״ט—1948, ראו אותם ערב היכנס חוק זה לתקפו ככלים שנתפסו כחוק,
 יראו אותם, מיום היכנס חוק זה לתקפו, כאילו נתפסו ביום היכנס חוק זה לתקפו
 על פי צו תפיסת כלים שניתן על ידי רשות מוסמכת ושאושר על ידי ועדת ערעור

 על פי חוק זה באותו יום.

 (ד) תעודה חתומה בידי רשות מוסמכת המאשרת שערב היכנס חוק זה לתקפו
ודשעורחירום (תפיסת ו  ראו מקרקעים מםויימים או כלים מםויימים, לפי תקנה 4 לתקנ
 נכסים), תש״ט—148, במקרקעים או ככלים שנתפסו כחוק, תשמש ראיה חותכת
 וראיה יחידה לכך 5 ותעודה שנראה מתוכה כי היא חתומה על ידי רשות מוסמכת,

 רואים אותה כתעודה כזאת, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 38• ביצוע ותקנות.

ן י  ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא דשאי להתקין תקנות בכל ענ
 הנוגע לביצועו.
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 תש״ט ( 1944).

 ^3• תחילת תוקן*.

 חוק זד, ייכנס לתקפו ביום

ת פ ס ו  ת
 (סעיפים 9, 10 ו־11) ,

 1. הדייר ישלם את השכר שהוא יחייב בו בתשלומים חדשיים רצופים ביום
 האחד לכל חודש בעד אותו חודש.

 2. אסור לדייר, אם לא הורשה לכך על ידי בעל הבית —
 (א) להשתמש בבית שלא למטרה הקבועה בצו הדיור ? ־

 (ב) לשנות שום מבנה בבית.
 3. אסור לדייר להשכיר לאחר את הבית או חלק ממנו, או למס^ר לאחר את
די בעל הבית? אר בעל  החזקה בבית או בחלק ממנו, אם לא הורשה לכך על י

 הבית לא יסרב לתת לדייר רשות זו, אלא בשל נימוקים המתקבלים על הדעת.

־ ־ ב י י  4. הדייר ח
 (א) להחזיק את הבית ואת בל המחובר אליו במצב טוב ומתוקן, ולשמור

 על הנקיה?
 (ב) לתקן כל נזק שנגרם לבית, או לכל המחובר אליו, בזמן שהחזיק בו,
.מחמת סיבות שאין לדייר שליטה  חוץ מנזק שנגרם מחמת שימוש •רגיל או

 עליהן.

 5. בעל הבית חייב לספק לדייר את כל השירותים שסיפוקם על בעל הבית
 לפי החוק או לפי המנהג.

 6. הדייר ישא בכל המסים, ההיטלים, הארנונות והאגרות המוטלים על פי
 החוק על המחזיק בבית.

 7. בתוספת זו ״בעל הבית״ כולל את מי שזכאי לקבל את שבר הבית.

. ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע בזה בא לרכז ולהסדיר את י סמכויות הממשלה בענינים אלה:

 (א) תפיסה זמנית״של מקרקעים ובכלל זה תפיםה לצרכי דיור.
 (ב) תפיסה זמנית של מטלטלים (״כלים״).

 (ג) הפקעת בעלות במטלטלים (״כלים״).
 אין החוק המוצע דן בהפקעת בעלות במקרקעים? ענין זה מוסדר על ידי

 פקודת הקרקע (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

ת בתפיסת מקרקעים ומטלטלים, אשר החוק המוצע ו  הוראות המשפט הקיים הדנ
 בזה בא לבטלן, הן ג
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 (א) תקנה 48 לתקנות ההגנה, 1939, המעניקה ל״רשות המוסמכת״ את הסמכות
 לתפוס מקרקעים;

 ׳,ב) תקנה 114 לתקנת ההגנה (שעת חירום), 1945, המעניקה למושל מחוז
 סמכות מקבילה לסמכות הנתונה ל״רשות מוסמכת״ לפי תקנה 48 לתקנות ההגנה,

?1939 

 (ג) תקנות 72א ד72ב לתקנות ההגנה, 1939, המעניקות ל״רשויות מוסמכות?
ך ו״צווי שיכוךעםק״ המחייבים ו כ  ול״קציני אכסון״ את הסמכות לתת ״צווי שי

 אנשים המחזיקים בדירות או בבתי״עםק לשכן בהם אנשים הנקובים בצווים 5

 (ד) תקנה 115 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המעניקה למושל מחוז
 ול״מפקד צבאי״ את הסמכות לתפוס מטלטלים ?

 (ה) ׳תקנות שעת חירום (תפיסת נכסים), תש״ט — 1948, המקנות מעמד חוקי ,
 לחזקה במקרקעים ובמטלטלים שנתפסו בזמנו על ידי ארגון ההגנה בארץ־ישראל, או

 אחר כך על ידי צבא־הגנה לישראל.

 החוק המוצע בזה שונה מן החוק הקיים מכמה בחינות חשובות, כפי שיוסבר
 להלן,'והרי סיכום ההודאות העיקריות של החוק המוצע:

 ביצוע החוק המוצע מסור בידי ראש הממשלה אשר ימנה את הרשויות המוסמכות
 לפי החוק.

:  המטרות שלשמן מותר השימוש בסמכויות המוענקות על פי חוק זה הן

 (א) הגנת המדינה?

 (ב) בטחון הציבור?

 (ג) קיום אספקה ושירותים חיוניים?

 (ד) קיום שלטון תקין במדינה ?

 (ה) קליטת עולים?

י מלחמה.  (ו) שיקום חיילים משוחררים תכ

 הפרק השני של החוק המוצע מכוון לתפיסה זמנית של מקרקעים הדרושים
 י למדינה ולמוסדותיה. לבעלי המקרקעים התפוסים ישולמו פיצויים בהתאם להוראות
ננו בעל המקר  פקודת הפיצויים (הגנה), 1940. נתפסו מקרקעים מידי אדם שאי
ן אי ' ם,  קעים — הברירה יבידו׳ תוך שלושה חדשים, להסתלק מזכויותיו •במקרקעי

 לתפוס מקרקעים בתוקף פרק זה לתקופה העולה על חמש שנים.

 הפרק השלישי דן בצווי דיור לטובת אנשים פרטיים לשם מגורים או• לשם
 עסק. אין לתת צו דיור אלא על יחידת־דיור נפרדת או על יחידת־עסק נפרדת. י

 משניתן צו דיור, והדייר נכנם לבית, הריהו נהפך, בתוקף החוק המוצע, ל״דייד
 מוגן״? הוא חייב לשלם את שכר הדירה החוקי ולקיים את התנאים המפורטים
 בתוספת לחוק המוצע, ואין להוציאו מן הבית אלא בנסיבות שבהן אפשר להשיג צו

 פינוי נגד דייר מוגן על פי החוק הקיים.

 גם הפרק הדן בצווי דיור מכיל הוראה האומרת שאם נלקח בית בתוקף צו דיור
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ננו בעל הבית, רשאי אותו אדם, תוך שלושה חדשים, להסתלק  מאת אדם שאי
 מזכויותיו בבית.

 סעיף 13 של החול! המוצע, תכליתו לאפשר לדייר לדעת מהו גובה שכר הדירה
ת: , תכלית זאת מושגה על ידי ההוראות הבאו  החוקי שעליו לשלם.

 (א) בעל הבית רשאי לשלוח לדייר ״הודעת שכר״ בה הוא נוקב את שיעור
. י י  השכר החוקי. ׳

 י (ב) הברירה בידי הדייר להסכים לשכר הנקוב בהודעה או לערער עליו, בתוך
 30 ץם, לפני ועדת ערעור. /

 (ג) ערער הדייר, קובעת ועדת הערעור את גובה השכר על פי הראיות המובאות
 לפניה, ואם אין לפניה ראיות המניחות את דעתה — קובעת היא שיעור השכר החוקי
 על פי השומה לצורך פקודת מם רכוש עירוני, 1940, או לצורך פקודת מם הרכוש
 הכפרי, 1942? אלא שבמקרה שאחרון רשאי הן בעל הבית והן, הדייר לפנות בכל עת
י ראיות חדשות פ , ל  ,־ לועדת הערעור בבקשה לקבוע את שיעור השכר החוקי ע

 המובאות לפניה. ד־;
 (ד) אחרי שלושה חדשים מיום כניסת הדייר לבית רשאי הוא לפנות לועדת
 ־"• ערעור בבקשה לקבוע את שיעור השכר החוקי, גם אם בעל הבית לא שלח לו

 הודעת שכר.
 (ה) אייתשלום שכר דירה לא ישמש עילת פינוי אלא לאחר שהדייר ,קיבל

 י הודעת שכרי ולא ערער עליה או לאחר שהשכר נקבע על ידי ועדת הערעור.

 י- סעיף 14 של החוק דמוצע —
 (א) מחייב אדם המשכיר בית לקבל תחילה אישור מאת רשות מוסמכת.

 .י (ב) מחייב אדם המפנה בית להודיע על כך תחילה לרשות מוסמכת.
 (ג) מחייב בעל בית להודיע לרשות מוסמכת על כל פינוי בביתו.

 ג (ד) קובע ענשים בעד עבירות על ההוראות הנ״ל.
 סעיף 15 מעניק לראש הממשלה את הסמכות לצוות שאין לתת צווי דיור לגבי
 סוגים מסויימים של בתים. ראש הממשלה יוכל להשתמש בסמכות זו כפי שיראה

 צורך־ בכך לשם לעידוד הבנייה, או למטרה אחרת.

 הפרק הרביעי דן ב״כלים״. רק כלי תחבורה, מכשירי עבודה, מכונות וכיוצא
 באלה הם בגדר ״כלים״ _ לצורך החוק המוצע. שלושה הם סוגי הצווים שרשות

 מוסמכת יכולה לתיתם לגבי כלים:
 (א) צו לתפיסה זמנית של כלים.

 (ב) צו להפקעת בעלות בכלים. אין צו כזה נכנם-לתקפו אלא לאחר שניתנה
 לבעל הכלים הזדמנות לערער על הצו.

 (ג) צו המטיל על בעל כלים חובת שירות בהם.

ים בהתאם י פיצו ' ת או שהופקעו לצמיתות ישולמו י מנ ז ' ו  לבעל כלים שנתפס
 להוראותי פקודת הפיצויים (הגנה), 1940. לבעל כלים שהוטלה עליו חובת שירות י

 בהם ישולם שכד ראוי, כפי שהרשות המוסמכת תקבע בצו.
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 לפי הפרק החמישי ימונו על ידי שר המשפטים ועדות ערעור בנות שלושה
 חברים. בראש כל ועדת ערעור ישב שופט או שופט שלום. על כל צו של רשות
 מוסמכת אפשר לערער בפני ועדת ערעור? הועדה תדון בערעור לגופו של הענין

 ותוכל, לפי שיקול דעתה, לאשר את הצו או לבטלו.

ת:  בהוראות מעבר נקבעו ההוראות הבאו

 (א) מקרקעים שנתפסו כחוק והם תפוסים בידי המדינה ומוסדותיה — יראו
 אותם כאילו נתפסו על פי החוק המוצע, בצו שאושר בערעור.

 (ב) בתים שנתפסו כחוק והם תפוסים בידי אנשים פרטיים — יראו אותם
 כאילו היו תפוסים על פי צו דיור שניתן לפי החוק החדש ושאושר בערעור.

 (ג) כלים שנתפסו כחוק והם תפוסים בידי המדינה ומוסדותיה — יראו אותם
 כאילו נתפסו על פי החוק המוצע בצו שאושר בערעור.

 החידושים העיקריים בחוק המוצע בזה, לעומת החוק הקיים, הם: •
 (א) המטרות שלשמן אפשר לתפוס נכסים הורחבו, בעיקר על ידי הענקת סמכות

 לתפוס לשם קליטת עולים ושיקום חיילים משוחררים ונכי מלחמה.

 (ב) התקופה שבה יכולה הממשלה להחזיק במקרקעים על פי צו תפיסה
 הוגבלה לחמש שנים, אם המקרקעים דרושים למטרה צבורית ולתקופה ארוכה
 יותר, יהיה על הממשלה להפקיע את הבעלות בהם ולשלם פיצויים לבעליהם על

 פי החוק הנוגע להפקעת בעלות במקרקעים.

 (ג) צו דיור יובל להינתן רק על יחידת־דיור נפרדת או על יחידת־עסק נפרדת.

 (ד) לפי המשפט הקיים אין כל זיקה ישירה בין אדם ששוכן בבית בתוקף
 צו תפיסה ובין בעל הבית. על המשתכן אינה מוטלת כל חובה כלפי בעל הבית?
 תשלום שכר הדירה הוא ענין שבין המשתכן ובין הרשות, ואין לבעל הבית אלא
: דו סו  תביעת פיצויים נגד הממשלה. החוק המוצע משנה מצב־דברים זה מי
 משניתן צו דיור, והדייר נכנס לבית, נוצרים בינו ובין בעל הבית היחסים החוקיים

ך ובין בעל בית לפי המשפט הכללי. ג ו  הקיימים בין ״דייר מ

 (ה) המונח ״כלים״, כפי שהוגדר בחוק המוצע, מצומצם הרבה יותר מן המונח
 ״מטלטלים״ שבחוק הקיים. להבא אין •לתפוס אלא כלי תחבורה, מכשירי עבודה,

 מכונות וכיוצא באלה.

 (ו) החוק המוצע בזה יוצר אפשרות להטיל על בעל ״כלים״ חובה לתת שירות
 בכלים, בעצמו או על ידי עובדיו. ישולם לו שכר ראוי בעד שירותו.

 (ז) רק לגבי ״צווי שיכון״ לפי תקנות 72א ו־72ב לתקנות ההגנה, 1939,
 מחייב החוק הקיים הקמת ועדה שלפניה יכול אדם שנפגע על ידי הצו לערער
 עליו. לגבי כל יתר הדרכים החוקיות הקיימות לתפיסת מקרקעים ומטלטלים,
 הפקיד הנותן את צו התפיסה הוא למעשה הפוסק האחרון, וצוויו אינם ניתנים
 לערעור. אמנם אדם שנפגע על ידי צו יכול לפנות בבקשה לבית המשפט העליון
 בשבתו כבית־דין גבוה לצדק, אך בית המשפט העליון יבדוק רק את כשרותו
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 המשפטית הפורמלית של הצו. לא >ע03 בית זזמשפט לעצם הענין ולא יתעויב
 בשיקולים שהניעו את הפקיד למתן הצו, אלא אם בית המשפט סבור שהצו ניתן
 'ללא כל שיקול או שניתן שלא-בתום לב. לפי החוק המוצע בזה מוקמת ועדת
 ערעור בראשותו של שופט או שופט שלום. לפני ועדה זו אפשר לערער על כל
 צו של רשות מוסמכת ולועדה הסמכות לדון בענין לגופו, לאשר את הצו או
 לבטלו, לפי ראות עיניה. צו תפיסה שניתן על ידי רשות מוסמכת מתוך שהיא
 משוכנעת שהתפיסה נחוצה לאחת המטרות שלשמן מותר לתפוס, לא יאושר על
 ידי הועדה בערעור אלא אם גם הועדה תהיה משוכנעת שהתפיסה נחוצה לאותה

 מטרה. .
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 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
 (אזורי בטחון), תש׳יט — 1949 •

 1. הארכת תוקף.

, מוארך בזה  תקפן של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט — 1949 ג
 עד שתפורסם הכרזה לפי סעיף 9 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח —

 21948, כי חדל מצב החירום להתקיים.

 2. ביטול.

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

 3. תחילת תוקף.

 תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ז בתמוז תש״ט (24 ביולי 1949).

 1 קובץ תקנות 11, מיום ב״ח בניסן ת׳פ״ט (27.4.49), עט׳ 160.

/ עמ׳ 1.  ־ ע״ר מם׳ 2 מיום י״ב באייר תש״ח (2.15.48), תום׳ א
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