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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלח!

 חוק בתי קברות צבאיים, תש״י—1949

 מצינים
 סוםמכים

 בתי קברות
 צבאיים

— פירומי« ה  1. בחוק ז
 ״חייל״ — פירושו אדם בשירות צבאי, כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים

 . ושיקום), תש״ט^1949 גז
 ״קבר צבאי״ — פירושו קבר של חייל שנפטר,

 *רופא צבאי״ — פירושו רופא מוסמך המשרת בצבא-הגבה.לישראל.

 2. (א) שר הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך חוק זה.
 (ב) הודעה על מינוי של קצין מוסמך תפורסם ברשומות.

 3. (א) שר הבטחון דשאי להכריז, באכרזה שתפורסם ברשומות, ששטח קרקע
 המתואר באכרזה (בסעיף זה: ״הקרקע״) יהיה בית קברות צבאי.

 (ב) נתפרסמהאכרזה כאמור, יחולו הוראות אלה:
 (1) קצין מוסמך רשאי לקנות חזקה בקרקע!

 (2) הקרקע תהיה לקנין המדינה, חפשית מכל שעבוד, ותירשם בספרי
 האחוזה בהתאם לכך 1

 (3) המדינה תשלם לבעל הקרקע ולכל בעל זכות בה פיצויים לפי הסבם
 שבין שר האוצר זבין הזכאי לפיצויים, ובאין, הסכם כזה — כפי שיקבע

 בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצאת מקרקע ז
 (4) בהערכת הפיצויים ינהג בית המשפט לפי הכללים שנקבעו להערכת

.  פיצויים בפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943 2
 (ג) על אף האמור בסעיף 8(4) לפקודת בריאות העם, 51940, מותר לקבור

 היילים שנפטרו בבתי קברות צבאיים.

 4. (א) לא יוציא אדם גופה מקבר צבאי או מבית קברות צבאי, אלא על פי רשיון
 מאת קצין מוסמך, ובהתאם לתנאי הרשיון,

 (ב) העובר על סעיף קטן (א), דינו — מאסר עד ששה חדשים או קבס עד
 מאה וחמישים לירות או שבי הענשים כאחד.

 (ג) סעיף זה בא להוסיף על הוראות תקנות בריאות העם (קבורה מחדש),
 1941 *-׳ ולא לגרוע מהן.

 5. (א) קצין מוסמך רשאי, בהסכמת מבהל השירותים הרפואיים או בא־כוחו העברת נופות
 המוסמך, לצוות על העברת גופה —

 (1) מקבר צבאי הגמצא מחוץ לבית קברות צבאי — לבית קברות צבאי 1
 1 ספד החוקיט 25• מיום כ״א באי5ו5 תש׳׳ט (15-9.49}, עמ׳ 278.

 י ע״ד סס׳ 1305 מיום ».10.12, תום׳ 1, עמ׳ 32.
 1 ע״ר םם׳ 1065 מיום 20.12.40, תום׳ 1, עמ׳ 191.

 * ע״ר מם׳ 1000 סיום 8.5.41, תום׳ 2, עם׳ 610.

 הוצאת גופת
 מקבר צבאי

 הצעותחוק 80, ו׳ בטבת ח׳1!״י, 26.12.49, 67



 (2) מבית קברות צבאי אחד למשנמו.

 (ב) לפני העברת גופה לפי סעיף קטן(א), ישלח הקצין המוסמך הודעה על כך
 לשר הבריאות, ושר הבריאות רשאי לשלוח את בא־כוחו להיות נוכח בשעת ההעברה.

 (ג) בהעברת גופה לפי סעיף קטן(א) יש לקיים את הוראות תקנה 6(2) לתקנות
ן אלא שהמונח ״רופא ממשלתי״ באותה תקנה 1  בריאות העם (קבורה מחדש), 1941

 יפורש ככולל ״רופא צבאי״.

 6. (א) לא יציב אדם מצבה על קבר צבאי או בבית קברות צבאי, אלא על פי
 רשיון מאת קצין מוסמך, ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב< העובר על סעיף קטן(א), דינו — מאסר עד שלושה חדשים או קנס עד
 שבעים וחמש לירות או שני הענשים כאחד.

 7. הפוגע, או הגורם לפגיעה, בכבודו של קבר צבאי או של בית קברות צבאי,
 דינו — מאסר עד שנה אחת )8־ קנם עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 8. (א) לצורך חוק זה —
 (1) תעודה חתומה בידי קצין מוסמך המאשרת שאדם מסויים היה חייל,

 תשמש ראיה חותכת לכך *

 (2) תעודה חתומה בידי קצץ מוסמך, המאשרת שקבר מסוייס הוא קבר
 צבאי, תשמש ראיה חותכת לכך.

 (ב) תעודה שנראה מתוכה כי היא חתומה בידי קצין מוסמך, יראו אותה
 כתעודה כזאת, כל עוד לא הוכח: היפוכו של דבר.

 9. (א) קצין מוסמך רשאי ליתן הוראות בדבר הסדרים בבתי קברות צבאיים.

 (ב) ההוראות יכולות להינתן לגבי כל בתי הקברות הצבאיים או לגבי בית
 קברות צבאי מסויים.

 (ג) ההוראות אינן טעונות פרסום ברשומות.

ת צבאי שהן ת ב  (ד) ההוראות יוצגו במקום הנראה לעין בכניסה לכל בית ק
. ו  תלות אבי

 (ה) העובר על הוראה מההוראות, דינו — קנם עד עשרים לירות.

 10. הוראות הסעיפים 7(2), (3) ו־(5), 8(2) ו־(3), ו־20(3) לפקודת בריאות העם,
 1940-, יחולו על בתי קברות צבאיים וקבורת חיילים בהם בשינויים המחוייבים לפי
 הענין! אלא שבמקום המונחים ״רופא ממשלתי׳״ ו״מושל המחוז״, שבסעיף 8(2)

 ו־(3) יבוא המונח ״רופא צבאי*.

 מצבות

 פניעה בכבוד
 סבר צבאי

 ראיות

 סדרים בבתי
 ?ברוח צבאיים

 תחז5ת 0קודת
 בריאות העם,

.1940 

 1 ע״ר מסי 1096 מיום 8.5.41, תוס' 2׳ עמ׳ 010.

 * ע״ר סם׳ 1065 מיום 20.12.40, חוס׳ 1, עפ׳ 181.

 ך,צ׳$ות חוק $0 ו' בטבת תש׳׳י, 2642.49•



 11• 7צד הב^חיז ג>גגיבה ע^עיצדע הו? זה.
 (ב) שר הבטחון רשאי, בהתייעצות עם שר הדתות ושר הבריאות, להתקין

 תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה.

 ד ב ד י ־ ה ס ב ר

$ המוצע בזה בא להסדיר עביגים אחדים הקשורים בבתי קברות צבאיים ח  ה
 ובקברי חיילים, והם:

 (א) העברת הקרקע של בתי קברות צבאיים לקנין המדמה. .ההעברה תיעשה
 על ידי אכרזת שר הבטחון שתפורסם ברשומות. תהליך העברת הקבין הוא מקוצר
 לעומת התהליך שנקבע לגבי העבדת קרקע לקניז המדינה לצרכי ציבור לפי פקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 אך לבעלי הקרקע ולבעלי כל זכות בה
 שמורה זכותם לפיצויים שייקבעו — באין הסכם — על ידי בית המשפט המחוזי לפי

 בכללים הקבועים בפקודה מ״ל*

 (ב) העברת גופות זזיילמז לבתי קברות צבאיים. מתוך מגמה לרכז גופות
ת הצבאיים, בא .החוק המוצע להעניק לתקציבים ו ר מ  חיילים ככל האפשר בבתי ה
 מוסמכים״, שיתמנו על ידי שר הבטחון, את הסמכות לצוות, בהסכמת בא־כוח משרד
 הבריאות, על העברת גופות חיילים. בהעברת גופות יישמרו הכללים שנקבעו, לשם
 הגנה על בריאות הציבור, בתקנה 6(2) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 21941,

 (טיב הארון שבג-תונח הגופהז שימוש בחמרי חיטויז פיקוח מצד הרופא).

 (ג) רשיונות להוצאת גופה. מתוך מגמה לשמור על שלימותם של בתי הקברות
 הצבאיים׳.גא החוק ד!מו«ע לקבוע כי.בדי לההניא גופת חייל מקברה יש — גוהף על
 מילוי התנאים,הקבועים בתקגות בריאות העם (קבורה מחדש), 21941, — לקבל

 רשיון מאת ״קצין מוסמך״.

 (ד) מצבות על קברי החיילים. מתוך מגמה לשמור על צורתם של בתי הקברות
ל,  הצבאיים, בא החוק המוצע לחייב כל אדם הרוגו* למגיב מצבה על קברו של חי

 לקבל תחילה רשיון מאת ״קצין מוסמך״,

 (ה) הגנה על כבודם של קברי חיילים־. מתוך מגמה למגן על קברי חיילים
 בפני ©גיעה בכבודם, בא החוק המוצע בזה לקבוע שכל פגיעה כזאת היא עבירה
ת מ י  ©לילית שנענשים עליה בעונש מאסר עד שגה אחת או בקנס עד שלוש מאות ל

 או בשני הענשים כאחד.

 (ו) הוראות בדבר הסדרים בבתי קברזת צבאיים. ממוך מגמה לשמור על
 הסדרים בבתי קברות צבאיים, בא החוק המוצע להעניק לקצינים •מוסמכים את

 הסמכות להורות הוראות בענין זה.

 * ע״ר מפי 1303 סיום 10.12.43, תום׳ 1, עמי 32.
 * ע׳׳ר מם׳ 1096 מיום 8.5.41, תום׳ 2, עמי 010.

 הצעית ••חו? 30, וי־ בסבת ומדי, *28.12.4.



 חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר), תעףי-194£

 פירושים 1. בחוק זה —
 ״מפעל״ פירושו — בל מקום־עבודה שמועסקים בו לפחות שלושה עובדים,
 ושהיתד! נהוגה בו ביום ז׳ בתמוז תשי״ט (1 ביולי 1949), או הונהגה בו לאחר מכן,

 תוספת יוקר ז
 ״בעל מפעל״ פירושו — מי שנושא בשכר עובדי המפעל ן וכולל אגודה שיתו־

 פית לגבי חבריה המועסקים על ידיה *
 ״עובד״ פירושו — אדם המועסק בשבר בכל עבודה שהיא ן וכולל הבד של

 אגודה שיתופית המועסק בשכר על ידי האגודה השיתופית שהוא נמנה עמה!
 ״האינדכם הקיים״ פירושו — אינדכס יוקר המחיה שנערך על ידי הלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה של הממשלה לפני שנכנס חוק זה לתקפו, ושייערך על

 ידיה אחרי שייכנס חוק זה לתקפו עד תום תקופת הביניים!

 ״האינדכס החדש״ פירושו — אינדכס יוקר המחיה שייערך ויפורסם על ידי
 הממשלה־ לפי סעיף 8 ז

 ״תוספת יוקר״ פירושה — תוספת לשכר יסודי, המשתנה עם שינויים באיג־
 דבם יוקר המחיה ן

 ״סכום הפחתה״ של עובד במפעל פירושו — הסכום שבו תוספת היוקר
 שהעובד זכאי לו על פי הסכם, בין קיבוצי ובין אישי, או על פי נוהג, היא קטנה
 מתוספת היוקר שהעובד היה זכאי לו כאמור, אלמלא ירד האינדכס המתאים
 מאז יום ז׳ בתמוז תש״ט (1 ביולי 1949)! ובהגדרה זו ״האינדבס המתאים״

 פירושו —

 (א) לגבי תקופת הביניים — האינדבם הקיים, חוץ מן האמור בסעיף 9)
 (ב) לגבי התקופה שלאחר תום תקופת הביניים — האינדכם החדש;

 ״תאריך התאמה״ פירושו — כל אחד מארבעת התאריכים הבאים, דהיינו;
 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו־1 באוקטובר!

 ״תקופת הביניים״ פירושה — התקופה מיום ח׳ בתשרי תש״י (1 . באוקטובר
 1949) עד תאריך ההתאמה הראשון שלאחר,הפרסום הראשון של האינדכס החדש.

 פקידים 2, (א) שר האוצר ימנה פקיד מוסמך או פקידים מוסמכים לצורך חוק זה.
 טוסםבימ >ב) מינוי לפי סעיף זה יכול להיות לכל הארץ, או מםוייג לפי השטח.

 (ג) הודעה על מינוי פקיד מוסמך ועל כתבתו תפורסם ברשומות.

 דיניםיוחשבונוח 3. (א) בעל מפעל חייב, תוך שבעת הימים הראשונים של כל חודש, החל מחודש
 ינואר 1950, להגיש לפקיד מוסמך דין־וחשבון בכתב בשלושה העתקים שיכיל את

 הפרטים הבאים לגבי תקופת הדין־וחשבון:

 70 הצעות חוש 30, ו׳ בטבת וזיע" י, 26.12.49.



t (1) שם בעל המפעל וכתובה המפעל 
 : (2) שמה טיב עבודתו וכתבתו הפרטית ישל כל עובד שהועסק על ידי

 בעל המפעל בתקופת הדיךוחשבון, כולה או מקצתה!

 (3) סך־כל השכר שבעל המפעל שילם לכל עובד בתקופת הדין־וחשבון,
 תיד הבחנה בין שכר יסודי ובין תוספת יוקר!

 (4) סכום ההפחתה של כל עובה וםך־כל סכומי ההפחתה של כל העובי
 דים בתקופת הדין־וחשבון!

 (5) כל פרט אחר שייקבע בתקנות.
 (ב) ״תקופת הדיךוחשבוך פירושה —

 (1) לגבי הדין־וחשבון שיש להגישו בחודש ינואר 1950 — התקופה מיום
 ח׳ בתשרי תש״י (1 באוקטובר 1949) עד יום י״א בטבת תש״י (31

 בדצמבר 1949) !
 (2) לגבי בל דיךוחשבון שיש להגישו מחודש פברואר 1950 ואילך —

 החודש האחרון שקדם לחודש שבו יש להגיש את הדין־וחשבון. ׳
 (ג) החובה להגיש דין־וחשבון לפי סעיף קטן (א) לא תחול על בעל מפעל
 לגבי התקופה שלאחר תום תקופת הביניים, אלא אם ניתן על אותו מפעל-צו לפי

 סעיף 10.

 4. (א) בעל מפעל שלא הגיש דין־וחשבון. בהתאם לסעיף 3, דינו — קנס עד
 עשרים לירות בעד כל יום של איחור בהגשת הדיךזחשבון.

 (ב) בעל מפעל שמסר פרטים כוזבים בדין־וחשבון שהגיש לפי סעיף 3,
 דינו — מאסר עד ששה חדשים או קנם עד שש מאות לירות או שני הענשים כאהד.
 (ג) היה בעל מפעל גוף מאוגד — ייאשם בעבירה לפי סעיף קטן (א) או (ב)
 גם כל אדם שהיה בשעת העבירה מנהל׳ או ממלא תפקידים של מנהל, של

 אותו גוף.

 5. (א) בהקדם ככל האפשר לאחר תום המועד להגשת הדיךוחשבון לפי סעיף
 3 יקבע פקיד מוסמך לגבי כל מפעל, בתעודה בחתימת ידו, את םך־כל סכומי
 ההפחתה של כל עובדי המפעל בתקופת הדין־וחשיבון(להלן: ״םך־כל ההפחתות״׳).

 (ב) הגיש בעל מפעל דין־וחשבון לפי.סעיף 3, .רשאי הפקיד המוסמך —
 (1) לאשר את הדין־וחשבון ולקבוע את סך־כל ההפחתות בהתאם, לכך $ או
 (2) אם יש לו יסוד מתקבל על הדעת לחשוב שהדין־וחשבון אינו נכון —

 לקבוע את סך־כל ההפחתות על יסוד הידיעות שבידה

 (ג) לא הגיש בעל מפעל דין־וחשבון לפי סעיף 3, רשאי הפקיד המוסמך
 לקבוע את סך־כל ההפחתות על יסוד הידיעות שבידו.

 (ד) תעודה לפי סעיף זה תישלח לבעל המפעל בדואר רשום לפי כתובת
 המפעל, ורואים אותה כאילו נמסרה לו כתום ארבעים ושמונה שעות משעת

 מסירתה לדואר למשלוח.

 הצעותחזס 30, ד בטבת תש׳"־,׳ 26.12.49.



 6. (א) בעל מפעל המגיש דיךוחשבון לפי סעיף 3, חייב׳ עט הגשת הדיךוחשבון,
 לשלם לאוצר המדינה סכום השווה לשליש מםך־כל ההפחתות הנקוב בדין־וחשבון.
 נמסרה לבעל המפעל תעודה לפי סעיף 5, וםך־כל ההפחתות שנקבע כתעודה עולה
 על סך־בל ההפחתות הנקוב בדיךוחשבון׳ חייב בעל המפעל׳ תוך ארבעה ימים
 מהיום שנמסרה לו התעודה, לשלם לאוצר המדינה סכום נוסף השווה.לשליש מן
 ההפרש שבין םך־כל ההפחתות שנקבע בתעודה ובין סך־כל ההפחתות הנקוב

 בדיןיוחשבון.
 (ב) לא הגיש בעל מפעל דין־וחשבח לפי סעיף 3, ונמסרה לו תעודה לפי
 סעיף 5, חייב הוא, תוך ארבעה ימים מהיום שנמסרה לו התעודה; לשלם לאוצר

 המדינה סכום השווה לשליש מםד־כל ההפחתות, כפי שנקבע בתעודה.

 (ג) תובת התשלום המוטלת על בעל מפעל לפי סעיף זה תחול לגבי תקופת
 הביניים בלבד.

 7. הכספים שישולמו לאוצר המדינה לפי סעיף 6 יהיו קרן מיוחדת שתיקרא
 ״קרן פקדון של -תוספת יוקר״. קרן זו תהיה שמורה באוצר המדינה עד תום

 תקופת הביניים.

 8. >א< הממשלה תקבע בסים חדש לאינדכס יוקר המחיה לא יאחזר מיום ב״ב
 בטבת תשי״א(31 בדצמבר 1950).

 (ב) אינדכס יוקר המחיה לפי הבסיס החדש ייערך ויפורסם ברשומות —
 >1) לראשונה — לא יאוחד מיום ב״ב בטבת תשי״א >31 בדצמבר
 1950) — לגבי התקופה מיום ח׳ בתשרי תש״י (1 באוקטובר 1949) עד

 היזם האחרון של החודש שקדם ליום הפרסום!
 (2) לאחר מכן — בארבעה עשר הימים הראשונים של כל חודש לגבי

 החודש הקודם.

 • (<$ אפ יתברר, לאחר תופ תקופת הביניים, כי בתקופת הביניים היה סכום
 ההפחתה החדש של עובד קטן בשליש או ביותר מסכום ההפחתה הישן של אותו
 עובד, ישולם לעובד מאוצר המדינה, מתוך קרן הפקדון של תוספת יוקר, הסכום

 שבעל המפעל שילם בעדו לאותה קרן.

 (ב) אם יתברר, לאחר תום תקופת הביניים, כי בתקופת הביניים היה סכום
 ההפחתה החדש של עובד קטן;בפחות משליש מסכום ההפחתה הישן של אותו
 עובד, ינהגו בסכום שבעל המפעל שילם בעד אותו עובד לקרן הפקתן של תוספת

 יוקר בדרך זו;
 (1) מהפרש ש5ין סכום ההפחתה החדש ובין סכום ההפחתה הישן

 ישולם לעובד!
 (2) העודף ישולם לקרן ההוזלה.

 (ג) אם יתברר, לאחר תום תקופת הביניים, כי בתקופת הביניים הקה סכום
 . ההפחתה החדש של עובד שווה לסכום ההפחתה הישן של אותו עובד, או גדול
 ממנו, — ה׳סכוס ?ויבעל המפעל שיא! לגבי אותו עובד לקרן הפקדון של תוספת יוקר

 ישולם לקרן ההוזלה.

 ד׳פשדי. באוצר
 מפרעה

 קר1 פתדח

 אינדכם יוסר
 מחיה חדש

 נוד? קרז
 הפסדו!

 ?7 הצעות חזק 30, 1׳ בטבת תש׳׳י, ».26.12.



 צו תש?ופ 5קל1
 ההוז5ח

 •ת׳«5וט ?קוץ ־.־׳־
 זזהוז?-ה בחק*פת•

 הביגייפ

 תש?וטיס ?קד!
 ההוזלה אחרי

 תהופת הכמייט

 >ד< ב:0עיף זה —
 (1< *ספוט ההפחתה החדש״ של עובר פירושו — 0כ1מ ההפחווה ׳של

דבסהחדשד י נ  אותו עובד, כמוגדר בסעיף 1, אלא מחושב לפי האי
 (2) ״םכופ ההפחתה הישך של עובד ©ידוש* — סכמו ההפחתה של

 אומו עובד, כמוגדר בסעיף 1. ־ -־

 >ה) הכספים שישולמו לפי סעיף! זה לקרן הוזלה, דינפ כדין כספיה עשול%
 לבתהילה.לאותו* קרן.

 10.: (א) בעל מפעל חייב לשקף את סכומי ההפחתה של עובדי המפעל — בניכוי
 הסכומים המשתלמים לקרן הפקדון של תוס&ת יוקר על פי סעיף 6, בל עוד המ
 משתלמיפ — בהוזלה של המצרכים המיוצרים במפעל או של שירותיט הניתנים
 על ידי המפעל. . ־

 (ב) שר האספקה והקיצוב רשאי ליתן על מפעל צו, הנקרא ״צו תשלום לקרן
 ההוזלה״, אם הוא משוכנע שסכומי ההפחתה של עובדי המפעל — בניבוי המבומים
 המשתלמים לקרן הפקדון של תוספת יוקר על פי סעיף 6, כל עוד הם משתלמים —

 6* השתקפו במלואם כהוזלה, כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) צו תשלום לקרן ההוזלה יבול להינתן על מ&על מםוייפ או על סויג׳ממ׳ייט
 של מפעלים. תוקף הצו הוא מיום ח׳•בתשרי תש״י (1 באוקטובר 1949), אלא

 אם נקבע לבך בצו תאריד מאוחריותר.

 11« בעל מפעל שניתן עליו צו תשליט לקחו ההוזלה; ימולל עליז — לגבי וןקופת
 ן&2י3יי0-^ חופות אלה;

ט הגשת והדין־וז*8בוך ל&*  (א) בעל המפעל חייב לשלם לאוצר המדינה, ע
 פ^ף• 3* סכום השווה לשני שלישים• מטך־כל ההפחתות הנקוב בדידומשמן/ או
 חלק מסכום זה כפי שנקבע בצו. נמסרה לבעל המפעל תעודה לפי סעיף 5, וסןי־
 כל ההפחתות שנקבע בתעודה עולה על סך־כל ההפחתות הנקוב בדיךוהשבון* הייב
 בעל המפעל, תוך ארבעה ימים מהיום שנמסרה לו התעודה, לשלם לאוצר המדינה
 סכום השווה לשני שלישים מן ההפרש שבין םך־כל ההפחתות.שנקבע בתעודה וגי$

 םך־כל ההפחתות הנקוב בדין־וחשבון, או חלק מסכום זה כפי שנקבע בצו.

 (ב) לא הגיש בעל מפעל דין־וחשבון לפי סעי׳ף3*ונמ©רה לו תעודה לפי $עיץ*
 5, חייב בעל המפעל, תוך ארבעה ימים מהיום שנמסרה לו התעודה, לשלם לאוצר
 המדינה םפום השווה לשני שלישים מסך־כל ההפחתות, כפי־ שנקבע בתעודה, א^

 חלק־־מסכום זה כפי שנקבע בצו.

^ המקופח ג ה ההוזלה-, יחולו עליו — ל ק  12. בעל מפעל שניתך עליו צו תשליט ל
 מיונז תום־ תקופת המביים׳ ואילך — הוראות סעיף 11, מאילו במקום המלים ״ם&ו0
 השווה לשני שלישים מםך־כל ההפחתות״ נאמר ״סכום השווה לסך־כל ההפממו3מ5
 ובמקום המלים ״םכוט השווה לשני שלישים מן ההפרש״ נאמר ״סכום השווה

 להפרש״.



 13. הכספים שישולמו לאוצר המדינה לפי סעיפיה 11 ו־12 יהיו קרן מיוחדת
 שתיקרא ״קרן ההוזלה״. קרן זו תשמש בידי שר האספקה והקיצוב למתן סיוע לשם

 הוזלת מצרכים ושירותים חיוניים.

 14. (א) בעל מפעל שלא שילם במועדו סכום שהוא חייב לשלם לאוצר המדינה
 לפי חוק זה, ישלם לאוצר המדינה, בתורת קנס, בעד כל יום שבו. הושהה התשלום,

 סכום השווה ל*1% מן הסכום שתשלומו הושהה,
 (ב) פקיד מוסמך דשאי, בתעודה בחתימת ידו, לפטור בעל מפעל, כשלימות

 או באופן חלקי, מקנם שנתחייב בו לפי סעיף קטז (א)•

 15. כל סכום שבעל מפעל חייב לשלמו לאוצר המדינה לפי חוק זה, וכן כל קנם
 שבעל מפעל נתחייב בו לפי סעיף 14, דינו, בכל הנוגע לגבייתו, כדין מם, כמשמעותו

 בפקודת המסים(גביה)!, וכל הוראות הפקודה האמורה חלות עליו.

 16. (א) הרואה עצמו נפגע על ידי תעודה לפי סעיף 5, רשאי לערער עליה בפני
 בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא המפעל, כולו או חלקו, תוך חמישה־עשר
 יום מהיום שבו נמסרה לו התעודה, ולאחר ששילם לאוצר המדינה כל סכום שהוא
 חייב לשלמו לפי חוק זה בהתאם לםך־כל ההפחתות שנקבע בתעודה. הפקיד המוסמך

 שנתן את התעודה יהיה המשיב בערעור.

 (ב) ערעור לפי סעיף זה יהיה נידון לפני שופט אחד, אלא אם הורה נשיא בית
 המשפט המחוזי, לגבי ערעור מסויים, שיהא נידון בפני שלושה שופטים.

 (ג) המערער על תעודה כאמור, עליו הראיה.
 (ד) בית המשפט רשאי לאשר את התעודה, או להפחית את םך־כל ההפחתות

 שנקבע בה, או לבטל את התעודה, הכל בהתאם להוראות חוק זה.
 (ה) החלטת בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה היא סופית ואינה

 ניתנת לערעור.
 (ו) הפחית בית המשפט את םך־כל ההפחתות שנקבע בתעודה או ביטל את
 התעודה, כאמור, יוחזר למערער כל סכום עודף ששילם לאוצר המדינה לפי חוק

 זה בהתאם לםך־כל ההפחתות שנקבע בתעודה.
 (ז) שד המשפטים יתקין תקנות שבהן ייקבע אופן הגשת ערעורים לפי סעיף

 זח וסדרי הדיון בהם, לרבות תשלום אגרת משפט והוצאות משפט.

 17. (א) כל אדם הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש על ידי שר האספקה והקיצוב
 או על ידי פקיד מוסמך, למסור להם ולשליחיהם ידיעות נכונות, ולהמציא להם
 ולשליחיהם מסמכים, שלדעת שר האספקה והקיצוב או הפקיד המוסמך עשויים להקל
 עליהם את השימוש בסמכויות הנתונות להם על פי חוק זה; אך לא יידרש אדם
 למסור ידיעות או להמציא מסמכים שמםירתם או המצאתם אסורה עליו לפי כל

 חוק אחר.

 מםרת קר!
 ההוזיה

 סנם ע? השהיית
 תע5ום

 נכייה

 ערעורים

 חובה ?מסור
 ידיעות

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק ק?״ז, עט׳ 1374.
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 (ב):העוגד על סעיף קטן >א), דינו — מאסר עד שלושה חדשים או קנם עד
 שבעים וחמש לירות או שני הענשים כאחד.

 18. (א) שר האספקה והקיצוב רשאי להעניק לאדם אחר את הסמכויות הנתונות
 גידיו על פי סעיפים 10 ד17, כולן או מקצתן.

 (ב) הודעה על הענקת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 19. (א) שד האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

 (ב) שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם שר האספקה והקיצוב, להתקין תקנות
 בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, פרט לתקנות שהתקנתן מםודה לשר המשפםיט

 לפי סעיף 16 (ז),

ר ב ם ה ־ י ר ב  ד

 לחוק המוצע שתי מטרות עיקריות, והן:
 (א) לקבוע סדריט שלפיהם יופקד באוצר המדינה שליש מהסכומים שהופחתו
 מתוספת היוקר של עובדים עקב ירידה באינדכס יוקד המחיה. סכומים אלה ישולמו
 לעובדים, במידה שיתברר כי אינדכס יוקר המחיה שייערך על ידי הממשלה על בסיס

 חדש הוא גבוה מן האינדכס הקיים.

 (ב) להבטיח שהפחתת תוספת היוקר של העובדים, עקב ידידה באינדכס יוקר
 המחיר״ תשתקף בהוזלה של מיצרכים ושירותים.

 החוק המוצע חל על כל מפעל שמועסקים בו לפחות 3 עובדים ושתוםפת יוקר
 היתה נהוגה בו ביום ד בתמוז תש׳׳ט (1 ביולי 1949) או הונהגה בו לאהד מכן.

 כל בעל מפעל, שהחוק חל עליו, חייב להגיש, תוך שבעת הימים הראשונים של
 בל: חודש, דין־וחשבון בכתב לפקיד מוסמך שנתמנה על ידי שר האוצר, הדין־
 וחשבון יכיל את הפרטים שנקבעו בחוק, ובתוכם סף־כל ההפחתות מתוספת היוקר
 לעומת,תוספת היוקר שהיתה נהוגה ביום ז׳ בתמוז תש״ט (1 ביולי 1949). הדיך
 וחשבון הראשון יוגש בינואר 1950 ויחול על החדשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר

 לשנת 1949. לאחר מכן יוגש דין־וחשבון מדי חודש בחדשו.
 אי־הגשת דיךוחשבון או מסירת פרטים כוזבים בדין־וחשבון, הם עבירה פלילית.
 מקום שבעל המפעל הוא גוף מאוגד, תחול האחריות הפלילית גפ על מנהלי אותו גוף.

 ״הפקיד המוסמך רשאי לאשר את הדין־וחשבון או — אם יש לו יסוד מתקבל׳
 על הדעת לחשוב שהדין־וחשבון אינו נכון — לקבוע את סך־כל ההפחתות על יסוד
 הידיעות שבידו. לא הגיש בעל מפעל דיךוחשבון, דשאי הפקיד המוסמך לקבוע

 את םך־כל ההפחתות,
 בעל המפעל חייב לשלם לאוצר המדינה, במועדים שנקבעו בחוק, סכום השווה
 לשליש מםך־כל ההפחתות. כספים אלה יהיו קרן נפרדת שתיקרא ״קרן פקמן של

 תוספת יוקר״ ושתהא שמורה באוצר המדינה,

 העברת
 םטבזיות

 ביצוע ותקנות

 הצעות חוה 30, ו׳ בטבת תש״ י, 26.12.49. 75



̂)195, בסים חדש לאינדכס יוקר המחיה  על הממשלה לקבוע, עד סוף שבת 
 ולערוך את האינדכם.החדש למפרע מיום ד בתמוז תש״י (1 ביולי 1949). תקופת
 הביניים, שהתחילה ביום ח׳ בתשרי תש״י(1 באוקטובר 1949), תסתיים ביום שנועד

 להתאמת תוספת יוקר אחרי הפרסום הראשון של האינדכם החדש.

 אם יתברר שבתקופת הביניים היה סכום ההפחתה של עובד׳ לפי האינדבם
 החדש, קטן בשליש או ביותר מסכום ההפחתה לפי האינדבם הקיים, ישולם לעובד
 סקרן הפקדון כל הסכום שבעל המפעל שילם לגביו לאותה קרן. היה ההפרש פחות
 מישליש׳ ישולם ההפרש לעובד, והיתר — לקרן ההוזלה שמדובר בה להלן. לא היה
 כל הפרש, או היה סכום ההפחתה, לפי האינדכם החדש, גדול מסכום ההפחתה לפי
 האינדכס הקיים, ישולמו לקרן ההוזלה כל הכספים שהופקדו בקרן הפקדון. קרן

 הפקדון תחדל, איפוא, להתקיים עם תום תקופת הביניים.

 אם שר האספקה והקיצוב משוכנע שהפחתת תוספת היוקר אינה משתקפת
 במלואה בהוזלה של המיצרכים אד השירותים של מפעל מםויים, רשאי הוא ליתן
 צו המחייב את בעל המפעל לשלם את סכומי ההפחתה, או חלק מהם, לקרן מיוחדת,
 שתיקרא ״קרן ההוזלה״, ושתשמש בידי שר האספקה והקיצוב למתן סיוע לשם
 הוזלת מיצרכים ושירותים חיוניים. החובה תחול בתקופת הביניים לגבי שני
 שלישים מםך־כל ההפחתות, ולאחר מכן לגבי סך־כל ההפחתות כולו. החובה להגיש
 דיךוחשבון חדשי, כאמור לעיל, לא תחול אחרי תום תקופת הביניים, אלא על בעלי

 מפעלים שלגביהם ניתן צו תשלום לקרן ההוזלה.

 הרואה עצמו נפגע על ידי תעודה של פקיד מוסמך הקובעת את םך־כל ההפחתות
 לגבי מפעל מםויים, רשאי לערער על התעודה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור
 שיפוטו נמצא המפעל, לאחד ששילם לאוצר המדינה את המגיע ממנו בהתאם

 לתעודה. במידה שהמערער יזכה בערעור, יוחזרו לו הכספים ששילם.

 כספים שבעל מפעל חייב לשלמם לאוצר המדינה לפי החוק המוצע, נגבים בדרך
 שנגבים מסים. בעל מפעל שאינו משלם את המגיע ממנו במועדו, מתחייב, בעד כל

 יום של איחוד, בקנס עד 1% מהסכום שתשלומו הושהה.

 הצעות חוק 30, ר בטבת ח־ש״י, 26.13.49.


