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 מוז3רס3ווון בזה הצעות זווק נזטעס הממשלה

 חוק העברת נכסים לרשות פיתוח, תש״י — 1949

 1. -נכס!*, בחוק זה, כולל מקרקעים ומטלטלים, וכן זכויות וטובות הנאה מכל
 סוג שהוא.

 2. (א) הממשלה רשאית, בצו שיפורסם ברשומות, למנות אדם או חבר בני אדם
 להיות רשות לפיתוח הארץ(בחוק זה ״רשות הפיתוח״).

 (ב) רשות הפיתוח תהווה גוף מאוגד, והיא תהא רשאית להתקשר בחוזים,
 להחזיק ולרכוש רכוש, ולהיות צד בכל משא ומתן, משפטי או אחר.

 (3) חדלה רשות הפיתוח מכהן, סמכויותיה וזכויותיה עוברות מאליהן לשר
 האוצר! גתמנה אדם אחר או חבר בני אדם אחר להיות רשות הפיתוח, הסמכויות

 והזכויות ואמורות עוברות מאליהן אליו, וכן מרשות הפיתוח לרשות פיתוח.

 3. רשות לפיתוח מוסמכת —
 (1) לקנות נכסים, לשכרם, לחברם, להחליפם ולרכשם בדרך אחרת!

 (2) לבנות, להקים, לסול, לשנות, לתקן, להשלים, לשפר, לפתח, לקיים,
 להחזיק, לנהל, להפעיל ולהסדיר בנינים, דרכים, כבישים, מסילות־ברזל,
 . • • גשרים, •תעלות, מכרות, קווי תחבורה, נמלים- שדותיתעופה, בתי־חרושת,
 מפעלי: השקאה׳ מפעלי יעוד, מפעלי חשמל, מפעלי תחבורה, מפעלי מים,

- מפעלי התיישבות, מפעלי שיכון ומפעלים אחדים ז
 (3) לפתח נכסים, להשלימם, להשכיחם, למזגם, לנהלם, לעבדם ולהכשירם.
 (4) למכור נכסים, להעבירם בדרך אחרת, להשכירם, להחכיר• ולשעבדם,
 ובלבד שבל מכירה או העברת בעלות בדרך אחרת תהא על פי החלטת

 הממשלה בכל מקרה ומקרה;
 (5) ללוות ולהלוות כספים, לקבל ולתת אשראי ולערוב לחובותיהם ולחוזיהם

 של אנשים אחרים!
 (6) לייסד חברות, אגודות שיתופיות, שותפויות וגופים אחרים, או להצטרף

 אליהם !
 (7) לשמש אפוטרופוס, נאמן, סוכן או מורשה לכל אדם ובבל ענין!

 (8) להעסיק סוכנים, פקידים, ושאר עובדים ולקבוע את תנאי שירותם ;
 (9) לעשות כל דבר אחר הדרוש לביצוע כל סמכות מסמכויותיה

 (10) לבצע כל סמכות מסמכויותיה ביחד או בשותפות עם המדינה,
 הממשלה, רשויות מקומיות, חברות, אגודות שיתופיות וגופים או אנשים

 אחרים.

-s.12.49 ,להצעות תזק 25, י״ז ככם5ו ומי׳ י-
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 הרעאיז כללית 4. על אף האמור בכל חוק אחר• תזכיר התאגדות, תקנות התאגדות, או מסמך
י אחר, ובלי להתחשב עם כל איסור או הגבלה הנובעים מהם, מותר לכל אדם הזכאי ב ה ו ר י כ מ 5 

 לנכס — ובכלל זה המדינה. רשות מקומית, ממונה על רכוש האויב (כמשמעותו
 בפקודת המסחר עם האוי־ב. 1939 0, האפוטרופוס הכללי (כמשמעותו בפקודת
 האפוטרופוס הכללי, 1944 חברה, אגודה שיתופית, נאמן׳ מנהל עזבון ואפוטרופוס
 או אדם אחר המייצג אדמ בטול כשרות משפטית — למכור את הנכס, או להעבירו

 בדרך אחרת, לרשות הפיתוח. ולהתקשר לשם בך בכל הסכם שיידרש,

 זכות מצינות 5. מכירת נכס מסוג המקרקעים לרשות הפיתוח, או העברת נכס כזה אליה בדרך

אחרת, לא תשמש יסוד לכל תביעה לפי ההוראות הכלולות־ בשער השלישי לפרק
אינה 

1םת  ת-י
 התשיעי של המגילה, או לפי הוראות הסעיפים 41, 42, 44 ו־45 לחוק הקרקעות

 העותומני, על אף האמור באותן ההוראות.

 ביצוע ותקנות 6. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניו הנוגע
 לביצועו,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת חוק זו באה להקים רשות פיתוח שתמונה על ידי הממשלה, ומגדירה את
 סמכויותיה. סמכויות אלה הנן רחבות ומקיפות ככל האפשר! אולם יש להדגיש כי

 החוק המוצע אינו מעניק לרשות הפיתוח שוט כוח כפייה כלפי האזרח ורכושו.

 לציון מיוחד ראוי סעיף 4 שלפיו ניתנת הרשאה כללית למכירת נכסים לרשות
 הפיתוח, על אף האמור בבל חוק אחר, תזכיר התאגדות, תקנות התאגדות, או מסמך
 אחר, ובלי להתחשב עם כל איסור או הגבלה הנובעים מהם. הוראה זו הולכת בדרך
 כלל בעקבות סעיף 6 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943) אך בניגוד
 לאותו סעיף היא מזכירה במפורש את המדינה, רשות מקומית, ממונה על רכוש
 האויב ואת האפוטרופוס הכללי. בנוגע לסמכות האפוטרופוס לנכסי נפקדים למכור
 או להחכיר מקרקעים לרשות הפיתוח נקבעו הוראות מיוחדות בהצעה החוק להארכת
 תוקף של תקנות שעת־חירוס בדבר נכסי נפקדים (מס׳ 2), תש׳יי — 31949, העומדת

 עתה לדיון בפני הכנסת.

 זכות מצרנות ודין קדימה לא יהיו תופסים במקרקעים שיירכשו על ידי רשות
 הפיתוח. רשות הפיתוח לא תצטרך, איפוא, לחשוש שמא רכושה הקרקעי יוצא

 מידיה על ידי בר־מצרא או שאר תובעים כיוצא בזה.

 י ע״ד מס׳ 923 מיום 5.9.33, תום׳ 1, עמ׳ 70.
 * עייר מם׳ 1390 מיום 28.12.44, תוס׳ 1, עבו׳ 110.

 ־ הצעות חוק מם׳ 22 מיוט י״ח בחשוז ת׳£״י (10-11.49), עפ׳ 2.

 24 הצעות תות 23, י״ז בככ?ו ת-ע׳׳י,(!8.12,4.



 חוק אימות מסמכים(מטרות מיוחדות), תש״י—1949

 פהיד-י אימות-

 תנאי ?ישימוש
 בסמכות •

 סמכויות פשי-ד
 איסוח

 אגרות

 שמירת תוקף

 ביצוע ותקנות

 1. (א) שר המשפטים רשאי למנות פקידי־אימות לצורך חוק זה.

 (ב) הודעה על מינוי פקידיאימות ועל כתבתו תפורסם ברשומות.

 2. (א) פקיד־אימות לא ישתמש לגבי מסמך בסמכויות הנתונות בידו לפי חיק זה,
 אלא אם נוכח בי המסמך מעד לשימוש בחוץ לארץ למטרה מיוחדה.

 (ב) בסעיף זה —
 ״מסמך״ — כולל הצהרה בשבועה, הצד^ה בהךצדק, ובל הצהרה אחרת׳

 :וכל מסמך אחר שהוא׳ וכן העתק ותרגום של כל מסמך שהוא)
 ״מטרה מיוחדת״ פירושה — מטרה שנקבעה על ידי שר המשפטים׳ בצו

 שפורסם ברשומות, כמטרה מיוחדת לצורך חוק זה.

 3. פקיד אימות מוסמך —
 (א) לקבל הצהרות״ בשבועה, הצהרות בהן־צדק וכל הצהרה אחרת׳ ולצורך זה

 להשביע שבועה ולקבל הן־צדק1
 (ב) לאמת חתימות על מסמכים שנחתמו בפניו ן
 (ג) לאשר העתקים של מסמכים שהוצגו, בפניו ן

 >ד) לתרגם ולאשר את תרגומו של מסמך לשפה נכרית.

 4. שר המשפטים רשאי לקבוע, בצו שיפורסם ברשומות׳ את האגרות שייגבו בעד
 שירותי פקידי אימות לפי חוק זה.

 5. אין חוק זה גורע מסמכות שהוענקה על פי כל חוק אחר.

 6. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין
 הנוגע לביצועו.

 ד ב ר י ה ס ב ר

 לפני זמן קצר קיבל תוקף באזור הכיבוש האמריקאי של גרמניה ״חוק לתיקון
 העוול הנציונל־םוציאליםטי(חוק פיצויים)״

Gesetz fuer Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
(Entsühaed igungsgesetz). 

 החוק מעניק, בתנאים מםויימים, זכות פיצויים לבני אדם אשר בתקופת משטר־
 האלימות הנאצי(8.5.45 — 30.133) נרדפו לרגל דעותיהם הפוליטיות או מטעמים

 הצעות חוג 25, י״ז בכס5ו תש״י, 3.12.49 25



 שבגזע, בדת או בהשקפתיעולם, וכתוצאה מזה סבלו נזקים בנפשם, בגופם, בברי
 אותם, בחירותם, בקניניהם, ברכושם או בהתקדמותם הכלכלית. את התביעות

 לפיצויים לפי חוק זה יש להגיש עד יום 31 במרס 1950.

 משערים שמספר האנשים הנמצאים עתה במדינת ישראל, שיגישו. תביעת
 פיצויים לפי החוק הנ״ל, יגיע לרבבות אחדות.

 הגשת התביעות תחייב מספר עצום של הצהרות בשבועה, הצהרות בהן־צדק,
 הצהרות אחרות, מסמכים, העתקים מאושרים של מסמכים ותרגומים מאושרים

 של מסמכים.

, מסור אימות מסמכים  לפי פקודת הנוטריונים הציבוריים (מסמכים נכריים) ג
 המיועדים לשימוש בחוץ־לארץ, לנוטריונים ציבוריים הפועלים לפי אותה פקודה.
 אך נראה כי נוטריונים אלה לא יובלו לטפל במספר כה רב של מסמכים תוך המועד

 הקצר שנקבע להגשת התביעות.

 החוק המוצע בזה בא להעניק לשר המשפטים את הסמכות למנות ״פקידי
 אימות״ שתפקידם יהיה לאמת מסמכים שנועדו לשימוש בחוץ־לארץ למטרה אשר

 שר המשפטים יגדירה, בצו, כ״מטרה מיוחדת״.

 הכוונה כעת היא להגדיר כמטרה מיוחדת תביעות פיצויים לפי החוק הנזכר
 לעיל. אך החוק המוצע הוא כללי בהיקפו! הוא יאפשר לשר המשפטים, באם הצורך
 בכך יתעורר בעתיד, להסמיך ״פקידי אימות״ לאמת מסמכים שנועדו לשימוש

 בחוץ־לארץ ל״מטרוח מיוחדות״ אחרות.

 1 חוסי א״י, כרו בי, פרק צ״ט, עם׳ 1000.

 הצעות חוק 23, י״ז בבם5ו \זש״^ 8.12.49.



 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת הירוט
 (מניעת שריפות בשדות), תש-י:—1949

 1. תקפן של תקגות־שעת־חירום (מניעת שריפות בשדות), תש״ט — 949! !,
 מוארך בזה עד שתפורסם אכרזה לפי סעיף. 9 (ד< לפקודת סדרי השלטון והמעופט,

, כי חדל מצב החירום להתקיים.  תש״ח — 1948 2

 2. וזקפו של חוק זה הוא מיום י״א בטבת תש״י(31 בדצמבר 1949).

ר . ב ס ה ר י ־ ב  ד

 תקנוה־שעת־הירום (מניעת שריפות בשדות), תשייט — 1949׳ שהותקנו על ידי
 שר:החקלאות,, באו ׳להטיל איסורים. ולהעניק סמכויות שכוונתם למנוע שריפות

עד יום י-״איבטבת תש״י (31 בדצמבר׳  ,תוקף התקנות הוארך• על ידי הכנסת ;
.(1949 

 הצורך בתקנות אלה בעינו עומד, והממשלה מציעה להאריך אה תקפן עד
 תום שעת החירום.

 1 שוביו התקנות 28,-מיום ח׳ באב ת׳ע״ט (3.8.49), עסי 355•

/ עמ׳ 1. ר מסי 2 מיום ז״ב באייר ודע״ח (21.3.48), חוסי א ״ ע  ־

 הצעות חוס 25, י״ז בבס?ו תיט׳יי, 8.12.49.



 חוק להארכת תוקף של תקנות׳־שעת־חירום
 (בתי־חולים), תש״י — 1949

, מוארך בזה עד  1. תקפן של חקנות־שעת־חירום (בתי־חולים), תשיט — 1949 ג
,  שתפורסם אברזה לפי סעיף 9 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 כי חדל מצב החירום להתקיים.

 2. תקפו של חוק זה הוא מיום י״א בטבת תש״י (31 בדצמבר 1949).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי תקנות־שעת־חירום (בתי־חולים), תשי׳ט — 1949, שהותקנו בזמנו על ידי
 ראש הממשלה, רשאי שר הבריאות ליטול לידיו הנהלת בית״חולים, או להסמיך
 אדם אחר לעשות זאת, אם שר הבריאות סבור שהדבר נחוץ לשם. קיום השירותים
 הרפואיים החיוניים, או אם רמת הטיפול בחולים בבית החולים היא, לדעת שר

 הבריאות, למטה מן הרמה שהוא רואה אותה כמינימלית.

 כמו כן, התקנות הנ״ל מאפשרות לשר הבריאות- ולקציני בריאות שנתמנו
 על ידיו, לתת לבעל בית־חולים הוראות בנוגע להנהלת בית־החולים ולסדריו, ככל

 שיראו לנחוץ או למועיל לשם קיום השירותים הרפואיים החיוניים.

 תוקף התקנות הוארך על ידי הכנסה עד יום י״א בטבת תש״י (31 בדצמבר
.(1949 

 הצורך בתקנות אלה בעינו עומד, והממשלה מציעה להאריך את תקפן עד תום
 שעת החירום.

 י עייר מכ נ4 מיומ ו׳ בטבת תי&״ט (7.1.40), עמי 107.
 ־ עייר מם׳ 2 מיום י׳׳ב באייר ת׳ט״ת (21.5.48), תוכי אי, עמי 1.

 הצעות חוק 25, י״ז בבס?ו תע׳׳י, 8.12.49.



 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
 (אכסון במלון), תעדי — 1949

 1. תקפן של תקנות־־שעת־חירום (אכסון במלון), תש״ט—• 1949 מוארך בזה. האר־כתתוקף
 עד שתפורסם אכרזה לפי סעיף 9 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט- תש״ח —

 1948- כי חדל מצב החירום להתקיים.

 2. תקפו של חוק זה הוא מיום י״א בטבת תש*י (31 בדצמבר' 1949). תחילת תוקזי.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי תקנות־שעת־חירום (אכסון במלון), תש״ט — 1949, שהותקנו בזמנו על ידי
 שר העליה, ניתנה הסמכות לפקידי אכסון שנתמנו על ידי שר העליה לחייב בעל בית

 מלון לאכסן במאנו בני אדם שנקבעו על ידי פקיד האכסון.

 תוקף התקנות הוארך על ידי הכנסת עד יום י״א בטבת תש״י (31 בדצמבר
.(1949 

 הצורך בתקנות אלה בעינו עומד׳ והממשלה מציעה להאריך את תקפן עד
 תום שעת החירום.

2ÍÍ 

. i m ר תע״ט (18.5.49), עמ׳  1 קוביו התקנות 15, מיופ י״ט ג«-

עט׳ 1.  * ע״י סס׳ 2 סיוט י״כ באייר תק״ח (21-5.48), תופי א/

 הצעות חוק 25, י״ז בכ50ו תש״י, 8.12.49.




