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 מתפרסמות בזה הצעות וזו? גונזעס הנומשלה:

 . חוק־יו& העצמאות(תיקון), תמרי—1950

 סעיף 1 לחוק יום העצמאות׳ תש״ט—1949ג ית1׳קן:בד תיקח חוק יונ!
- העצמאות* •־•: ..

 תש׳׳ט—1949 (1) סעיף.הטן(ב) יסומן בסעיף קטן(ג<ז
 (2) אחרי סעיף קטן(א) ייווסף סעיף קטן זה:

 ״>ב) אם יום הי באייר יחול בשבמ, יוחג יום העצמאות ביום ו׳ באייר
 של אותה שנה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף 1 (א) לחוק יום העצמאות, תש״ט—1949•י, גאמר:
 ״הכנסת מכריזה בזה על יום ה׳ באייר כעל ״יום העצמאות״ שיוחג מדי שנה

 בשנה כחג המדינה״.

 י בשנת תש״י יחול יום ה׳ באייר בשבת. • .

 החוק המוצע בא לקבוע שכל אימת שיום ה׳ באייר חל בשבת, יוחג״יום העצמאות
 למחרתו, ביום ר באייר.
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 1 ספד החוקים 6 מיום י״ד בניסז חש״ס (13.4.40), עם׳,-10.

 הצעות תוק-38, כ״ו• נאדר ת׳ןן״י, 50 13.3



 חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 2), תעדי—1950

 תיסץז פקודת פקודת העיריות, H934, תתוקן כח
 העיריות, 1934

 בסעיף 92(2), במקום המלים ״עשרים פונט״ יבואו המלים ״מאה לירות*.

 ד ב ר י ־ ה ס ב ר

 מטרת התיקון היא להגדיל את המכסימום של הקנס שמותר להטילו על עבירות
 על חוקי עזר של עיריה מ־20 ל״י ל־100 ל״י. בהתחשב עם ירידת ערך המטבע מחד,

 וריבוי העבירות מאידך׳ נראה המכסימום של 20 ל״י לבלתי מספיק.

 הצעות חזי! 38, כ״ד באדר תש״י, 13.8.50

 * ע״ר מס. 414 מיום 12.1.34, תום׳ 1, עמ׳ 1.
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 חוק לתיקון פקודת המסחר עם pmn -תש״י—1950

-אויב, 1939

תיקו! פקודת  1. פקודת המסחר עם־האויב, r939 1- תתוקן כך: :
* ־ ד * ח ם מ  אחרי ממ״9די*וםףיסעיך^־ י ה

t ׳39• (א) .חיו נבםיט של ??דם פלוני מוקנים אפוטרופוס, & m 
ת והאפוטרופום הוציא, בין לפני שנכנס לתקפו חוק לתיקון פקודת ו א צ י  ה

, . . . . -  ובטחון ־
פ •האויב, מש׳׳י—1950, *בין •אחרי זה, הוצאות כל שהז  ?מוצאות ממסמר ע
 י#»יו« 3קשר::עםזאותפ:גבסימ «ו.גל חלק מהם׳ דשאי;האפוטרופוס
 לעכב תחת ידו ולגבות מתוך כל ז5ותם נכסים את!סכום ההוצאות׳
 .בצירוף ריבית עליו בשיעור של.6% לשנה,או.בשיעור נמוך

 מתר שי9קבע על ידי שר האוצר.
 .>ב< בלהנכסש של &דם המוקנים לאפוטרופוס יהיו משזעבדים
 ׳.בשעבוד׳.ראשה .כבטחון -לסכום ההוצאות שהאפוטדופוס.מוציא
 גקשר אתם, או. בקשר עם בל &ל.ק מהם׳ ילריבית על אומו.סכום׳
 ולכל סכום המגיע לאפוטרופוס כאגרה בקשר עם אותם נכסים,
 או בקשר עם חלק מהם. לשעבוד זה יהיה דין קדימה על פני
 כל שעבוד אחר על אותם נכסים, בין שהשעבוד האחר נוצר
 לפני שנכנס לתקפו חוק לתיקון פקודת המסחר עם האויב,

 תש״י—1950, ובין אחרי זה.״

 הקנייה
 מאעוטרופוט
 ?אפוטרופוס

 2. כדי למנוע ספק נאמר בזה שהדין הוא, ורואים כאילו תמיד היה הדין, כי —
 (א) כל אימת שאדם שנתמנה כאפוטרופוס על רכוש האויב על פי פקודת המסחר
 עם האויב, 1939, חדל לשמש במשרתו מופקעים מרשותו כל הרכוש והזכויות שהיו

 בידו, מכוח אותה פקודה, ערב חדלו לשמש במשרתו*

 (ב) כל אימת שאדם מתמנה כאפוטרופוס על רכוש האויב על פי הפקודה
 האמורה, מוקנים לאותו אדם, על ידי עצם המינוי, כל הרכוש והזכויות שערב המינוי

 היו, מכוח אותה פקודה׳ בידי מי שקדם לו במשרה זו.

ב ר ס ה ־ י ר ב  ד

 סעיף 9(2) לצו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939, קובע כי כל סכום
 שהאפוטרופוס על רכוש האויב הוציא בקשר עם רכוש מםוייט יהיה מובטח בשעבוד

 ראשון על אותו רכוש.

 1 זדו• טסי 923 מיום 5.9.89, תום׳ 1, עמי 79.

 ר*צ«זת חיק «3,8י*י כ«דד מש׳׳*, 3.30.« 139



) שלפיה ״ 1  נתעורר ספק אם ההוראה האמורה היא בתחום הסמכות (^׳״י ^
 ניתז הצו הנ״ל.

 כמו־כז קיים הצורך להרחיב את תחולתו של השעבוד משלוש בחינות אלה:

 (א) שהשעבוד יהא מוטל לא רק על הרכוש שבקשר אתו הוצאה ההוצאה, אלא
 על כל רכושו של אדם אחר המוקנה לאפוטרופוס.

 (ב) שהשעבוד ישמש בטחון גם לריבית על סכום ההוצאה.

 (ג) שהשעבוד ישמש בטחון גם לסכום של כל אגרה המגיעה לאפוטרופוס.

 החוק המוצע בא, איפוא, להוסיף בפקודת המסהר עם האויב, 1939, סעיף חדש
 הקובע כי —

 (א) האפוטרופוס רשאי לגבות מנכסים של אדם המוקנים לו כל סכום שהוציא
 בקשר עם אותם הנכסים, או חלק מהם׳ בצירוף ריבית עליו בשיעור שלא יעלה

 על 6%)
 (ב) כל הנכסים של אדם המוקנים לאפוטרופוס משועבדים כשעבוד ראשון

 כבטחון לסכום ההוצאות, ולריבית עליו, ולכל אגרה הצןגיעה לאפוטרופוס.

 סעיף 2 של החוק המוצע בא להסיר ספק שנתעורר בשאלה אם עצם המינוי של
 אפוטרופוס חדש על רכוש האויב יש בו, כשלעצמו, כדי להפקיע מידי האפוטרופוס

 הקודם את הרכוש שהיה מוקנה לו ולהקנות אותו רכוש לאפוטרופוס החדש.

 140 הצעות חוק 38, כ׳׳ד באד! תמ״י, 13-3.60


