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 מתפרסמו־ת בזה הצעיות חוק מטעם הממשלה

 חוק המעבר(תיקון), תשי״ב - 1951

 1. חוק המעבר, תש״ט—1949 י. יתוקן כך:

 אחרי סעיף 12 יבוא סעיף זה:
 ״העברת 12א. (א) סמכויות הנתונות לשר פלוני על פי החוק׳ רשאית הממשלה

ת להעבירן, כולן או מקצתן, לשר אחר. \ ^ ° 

 (ב) החלטה על העברת סמכויות כאמור תפורסם ברשומות! והודעה
 על ההחלטה תימסר על ידי הממשלה לכנסת׳/

ר .--•־••• ו ב ס י ה ר  ד ב

, כל סמכות שתלתה  לפי סעיף 14 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2
 על פי חוקי ארץ־ישראל המנדטורית בידי הנציב העליון או בידי הנציב העליון במועצתו
 או בידי ממשלת ארץ־ישראל נתונה עתה לממשלה, בלתי אם ניתנה אותה סמכות לכנסת על

 פי אחד החוקים שנתקבלו לאחר הקמת המדינה.
 לפי סעיף 2 (ד) לאותה פקודה, רשאית הממשלה להעניק מסמכויותיה לכל אחד •

 מחבריה, במידה שאין הדבר סותר אחד החוקים שנתקבלו לאחר הקמת המדינה. סעיף 2 (ה)
 מחייב שכל החלטה על הענקת סמכויות כאמור תפורסם ברשומותי

 הוראות אלה מאפשרות לממשלה לחלק בין השרים — בהתאם לתפקידו של כל
 שר — את הסמכויות שהיו בתקופת המנדט בידי השלטון המרכזי על פי חוקים שונים,
 ואף לשנות חלוקה זו מדי פעם בפעם, בהתאם לצרכים המינהליים ולשינויים החלים,במבנה

 הממשלה על משרדיה ובתפקידיו של כל משרד.
 שונה המצב בחוקים שנתקבלו מאז הקמת •המדינה. ברבים מהם הוענקו סמכויות
 לשרים מסויימים> וכשביטולו של משרד ממשלתי או שינוי בתפקידיו או צורך מינהלי אחר
 מחייבים שסמכות הנתונה לשר פלוני על פי חוק מסויים תעבור לידי שר אחר, אין העברת

 הסמכות יכולה להיעשות אלא בדרך תיקון אותו החוק על ידי הכנסת. כדוגמה יכול לשמש:
, אשר עם ביטולו של משרד האספקה  חוק לעידוד השקעות הון (תיקון),תשי״א—31951
 והקיצוב, הורה כי הסמכות למנות חבר מרכז ההשקעות, שהיתה לפי החוק המקורי בידי שר

 האספקה והקיצוב, תהיה בעתיד בידי שר התחבורה.
 השינויים במבנה הממשלה על משרדיה, ובתפקידיו של כל משרד, שחלו עם כינון
 הממשלה הנוכחית הם רבים. שני משרדים — משרד העלית• והמשרד לטיפול,: בנפגעי: המל
 חמה — נתבטלו ותפקידיהם הוטלו על משרדים אחרים. תפקידים מסויימים שהיו קודם בידי
 משרד החקלאות הוטלו על משרד המסחר והתעשיהן ותפקידים מםויימים של משרד האוצר
 הוטלו על משרד החקלאות. העברת הסמכויות הכרוכה י בשינויים אלה מחייבת, לפי המצב

 החוקי הקיים, חקיקת תיקונים לכמה וכמה חוקים.
 נראה כי בשים לב לאחריות המשותפת בה נושאת הממשלה לפעולות כל משרדיה׳
 לפי סעיף 11 (ג), לחוק המעבר, תש״ט—1949, אין טעם להעסיק את הכנסת בחקיקת

ם י״ח בשבט תש״ט (17.2.49), עמ׳ 1. ו י ם 1 מ קי  1 ספר החו

יר תש״ח (21.5.48), תום׳ א׳, עמ׳ 1. ם י״ב באי ו י  * ע״ר מם׳ 2 מ

א (15.3.51), עט׳ 70. ״ ם ז׳ באדר ב׳ תשי ו י ם '70 מ קי  3 ספר החו

 תיקו! חוק
 המעבר,

 ׳תש״ט—1949

״ב, 1051;11,ל2,נ. ״ג בחשו! תשי  14 הצעות חוק 92, י



 חוקים שפל׳י תכליתם'אי־נה אלא ״לוות תוקן* חוקי לשינויים בחלוקת התפקידים הפנימית בין
 חברי הממשלה.

 החוק המיוצע בא להורות, כי כל אימת שחוק מסויים, שנתקבל לאחר הקמת המדינה,
 מעניק סמכות לשר פלוני, תוכל הממשלה להעביר אותה סמכות לשר אחר, אם שינויים
 בחלוקת התפקידים הפנימית'יחייבו זאת. החלטת הממשלה בדבר העברת הסמכויות תפורסם
 ברשומות; והממשלה תמסור בכנסת הודעה על החלטתה, שתוכל לשמש נושא לדיון אם

 הכנסת תחליט על כך.

(בעלי חיים), תשי״ב—1951  חוק להשבחת ייצור חקלאי

ם ..;•׳.:׳ י ש ו ר י  1. בחוק זה — י , פ
 ״בעל חיים״ פירושו — בקר, צאן, סוס, חמור, עוף בית, דבורים וכל בעל חיים י

 אחר ששר החקלאות הכריז, באכרזה שפורסמה ברשומות, כבעל חיים לצורך חוק זה,
 :וכולל ביצי דגירה?

ת בעלי חיים״ פירושו — השבחת תנובתם של בעלי חיים, שיפור המצ־ ח ב ש ה , / 
 רכים המופקים מהם ומגופותיהם, והעלאת כוח עבודתם, כושר התנגדותם למחלות ופריונם 5

 ״מפקח״ פירושו — אדם ששר החקלאות מינהו להיות מפקח לצורך חוק זה. ״..:

ז מ צ ע י ת ם עדו  2. ־ (א) שר החקלאות ימנה, לצורך חוק זה, ועדה מיעצת או ועדות מיעצות בכל ו
 ועדה יהיו אנשים מן הציבור ומעובדי המדינה.

 (ב) ועדה מיעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסוים של בעלי חיים.

ות  3. שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות בועדה מיעצת שנתמנתה לפי סעיף ׳2, לחת־ תקנ

״  קין תקנות בכל הנוגע להשבחת בעלי חיים, לרבות תקנות -
, גיהב גמסו  (א) האוסרות או המגבילות גידולם של בעלי חיים, או של כל םו

 לצרכי רביה, או את השימוש בהם להרבעה טבעית או להזרעה מלאכותית:
 (ב) האוסרות או המגבילות את שחיטתם והשמדתם של בעלי חיים העשוייב

 לשמש לרביה, להרבעה ולהזרעה מלאכותית;
 (ג) .• המסדירות, המגבילות או האוסרות מסחר בזרמה של בעלי חיים המיועדת

 להזרעה-מלאכותית;
 (ד) האוסרות התעסקות בהזרעה מלאכותית שלא ברשיון׳ וקובעות את התנאים

 :לקבלת הרשיון וכן לשלילתו;
 (ה) הקובעות אזורים מוגנים לשם ביצוע ניסויים בהשבחת בעלי חיים, או לשם
 הגנה על טוהר גזעם, המטילות באזורים אלה הגבלות על החזקת בעלי חיים או קובעות

 תנאים להחזקתם?
 (0 הקובעות 'תנאים סניטריים ואחרים שיש לקיים בקשר לביצוע הרבעה טבעית

 או הזרעה מלאכותית של בעלי חיים?
 (ז) המטילות פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי חיים לצרכי רביה!

 .(ח) הקובעות אגרות לכל י בקשה, אישור או תעודה אחרת, שיוגשו או שיינתנו
 בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה.

וד. •מפקח י  4. מפקח רשאי — כמבו
 (א) להיכנס ׳בכל עת לתחומי כל קרקע שאינה מקום מגורים לשם פיקוח על קיום

 הוראות התקנות שהותקנו לפי חוק זה?

״ב, 12.11.1951. ־15 ״ג בחשון תשי ה חוק 92, י  רצעו



 (ב) לתפוס כל בעל חיים שלפי דעת׳ המפקח נעברה בו• עבירה? על:תיקנה. שהותקנה
 לפי חוק זה, ופן, לתפוס כל חפץ שיש בו כדי לשמש עדות ביחס לעבירה כזאת? בשעת

 התפיסה יתן המפקח למחזיק בעל החיים או למחזיק החפץ קבלה על הדברים שתפס;
 (ג) לסמן או לסרס בעלי חיים שגידולם או שימושם להרבעה או להזרעה מלאכו

; ה  תית נאסרו או הוגבלו על פי תקנה שהותקנה לפי חוק ז
 (ד) לעשות כל דבר שהוטל על מפקח בתקנות שהותקנו לפי חוק זה.

 5. העובר על תקנה שהותקנה לפי חוק זה, דינו — מאסר עד שנה אחת או קנם עד שלוש
 מאות לירות או שני העבשים כאחד.

 6. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.

ר •. ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע ישמש מסגרת לשורת תקנות, שמגמתן השבחת בעלי חיים חקלאיים
 על ידי הטלת אמצעי פיקוח על ריבוים ועל גידולם.

 השבחת בעלי חיים — משמעותה הטבת תכונותיהם של בעלי חיים לפי התפקידים
 שעליהם למלא במשק: חיזוק כוח עבודתם, העלאת הכמות והאיכות של תנובתם ושל

 המצרכים המופקים מהם, חיסונם בפני מחלות והגדלת פדיונם.
 החוק המוצע מחייב את שר החקלאות למנות ועדה מיעצת או ועדות מיעיצות

 שיתיעץ בהן בבואו להתקין תקנות בנוגע להשבחת בעלי חיים.
 יש לציין שכמה ועדות מסוג זה כבר פועלות ליד המחלקה לבעלי חיים שבמשרד

 החקלאות, ותכליתו של סעיף 2 היא לתת לועדות אלה מעמד בחוק.
 הפיקוח על ביצוע התקנות נמסר למפקחים ולצורך זה הוענקו להם סמכויות אלה:
 א) להיכנס לתחומי כל קרקע שאינה מקום מגורים לשם פיקוח על קיום התקנותז
 ב) לתפוס בעלי חיים שיש יסוד לחשוב כי נעברה בהם עבירה וכן כל חפץ •שיכול

 לשמש עדות על כך?
 ג) לסמן או לסרס בעלי חיים,

 ד) לעשות כל דבר שיוטל עליהם בתקנות•
 העובר על הוראה.מהוראות התקנות, דינו — מאסר עד שנה אחת או קנם עד שלוש

 מאות לירות או שני העבשים כאחד.

 חוק לפיקוח על יצוא צמחים, תשי״ב—1951
 1. בחוק זה —

 ״צמח״ כולל כל חלק של צמח׳ לרבות פריו, וכן שימורי צמחים ומוצרים המופקים
 מצמחים ששר החקלאות הכריז עליהם, באכרזה שפורסמה ברשומות, כצמח לענין חוק זה

 ״מבקר״ פירושו — אדם ששר החקלאות מינהו מבקר לענין חוק זה.

 2. (א) לא ייצא אדם צמחים אלא אם הוגשו תחילה לבדיקה למבקר והמבקר איישדם
 בכתב ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, הכל בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה, ומילא

 אחרי התנאים שהמבקר התנה בכתב האישור.
 (ב) המבקש לייצא צמחים, או בא כוחו, רשאי להיות נוכח בשעת בדיקתם.

 (ג) סירב מבקר לאשר צמחים ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, יתן למבקש תעודה
 שתפרט את נימוקי הסירוב.

׳ב, 12.11.1951. ׳  הצעות חוק 92, י׳׳ג נח׳עו: תשי



 ערר על
 החלטת סבקר

 וערות טיעצגת

 תקנות

 (ד׳) מ׳בק^רשיאי לפקח עליהקטיף, הקציר• והא׳יסו-ף של צמחים המיועדים לייצוא
 על מיונם, ארייזתם, חי-טוים, אחסוינים, הובלתם, שימורם וייצורם, להיכנס לכל מקום שבו
 .נמצאים צמתים כיאלהיכדי לעשות פעולה שהוא מוסמך לה׳ ולתת לכל אדם הממונה על

 הטיפול בהם כל הוראה שמגמתה קיום חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו.

 3. (א) בסעיף זה —
 ״מנהל״ פירושו — אדם ששר החקלאות מינה אותו, במינוי שפורסם ברשומות,

 מנהל שירות הבקורת לענין חוק זה;
 ״ועדה״ פירושו — ועדת ערעורים של שלושה ששר החקלאות מינה אותה, במינוי

 שפורסם ברשימות, לענין חוק זה.
 (ב) סירב מבקר לאשר צמחים ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, או התנה באישור
 תנאים הנראים למבקש כבלתי מוצדקים, רשאי המבקש לעורר על החלטת המבקר בפני

 המנהל, אשר יחליט בערר תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן הגשתו.
 (ג) דחה המנהל ערר שהוגש לפניו לפי סעיף קטן (ב), יעבירנו מיד לועדה והח־

 ל ט תה בערר תהיה סופית.
 (ד) הועדה קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.

 (ה) לא החליטה הועדה בערר תוך שבעה ימים מיום הגשתו לפני המנהל׳ רואים
 כאילו זכה העורר בעדרו.

 (ו) העורר זכאי להיות נוכח בשמיעת הערר בועדה, בין בעצמו ובין על ידי בא כוח.
 , (ז) על ערר לפי סעיף זה תשולם אגרה בסכום שייקבע בתקנות, אך לא תעלה

 על עשר לירות.

 4. (א) שר החקלאות ימנה, ,לצורך חוק זה, ועדה מיעצת או ועדות מיעצות; בכל
 . ועדה יהיו אנשים מן הציבור ומעובדי המדינה.

 • (ב) ועדה מיעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של צמחים.

 5. שר החקלאות רשאי לאחר התיעצות בועדה מיעצת שנתמנתה לפי סעיף 4, להת־
 קין תקנות לפיקוח על צמחים המיועדים ליצוא, בין דרך כלל ובין לגבי סוג מסוגי צמחים

 כאלה, לרבות תקנות —
 (א) הקובעות טיבם וסגולותיהם של צמחים הכשרים ליצוא ן

 (ב) הקובעות שיטה והסדר לקטיף, לקציר ולאיסוף של צמחים, מיונם, אריזתם,
 חיטוים, אחסונם, הובלתם, שימורם, ייצורם והטיפול בהם ובאריזתם 5

 (ג) הקובעות את טיבם של חמרי האריזה לצמחים וצורתם 5
 (ד) האוסרות על אדם להיות עוסק או עובד באריזת הצמחים שלא ברשיון,
 המתנות את קבלת הרשיון במבחן, הקובעות את אופן המבחן ואת התנאים לקבלת הרשיון

 וכן לשלילתו!
 (ד.) המסדירות את הפיקוח על עבודתם של אורזי הצמחים;

 (0 הקובעות את שיטות הבדיקה של הצמחים וסדריה;
 (ז) האוסרות או מגבילות את יצוא הצמחים בעונות מסויימות;

 (ח) האוסרות או המגבילות יצוא צמחים שמקורם אזור מסויים, או שטח גידול
 מסויים, וכן ביצוע כל פעולות הנעשות במיוחד בצמחים המיועדים ליצוא;

 (ט) האוסרות או המגבילות יצוא צמחי בר;
 (י) הקובעות תנאים לשמירה על בריאות הצמחים בשדות, בבתי אריזה, במחסנים,
 בבתי הרושת ובכלי תחבורה, והמסילות חובה לחיטוי הצמחים וחמרי אריזתם, ונקיטת

 אמצעים •אחרים להגנתם מפני מחלות וקלקולים;

ה ת׳טי״ב, 12.11.1951. 17 ש ח  קצעות חוק 92, יי׳׳ג ב



 (יאי) הקובעות את המקומות, הזמנים והאופן שבהם"מגשר הצמחים'׳?יבדיקה^ליפני
ו ר ק ב  מ

 ־־' י ׳׳ י(יב") חקזיבעות או! הזמן בו יוצאו היצמחים ממקום הבדיקה׳ עם סיומה ומה שייעשה־
 בהם אם לא הוצאו בזמן הקבוע, לרבות מכירתם וביעורם; וחיוב בעל הצמחים׳ בהוצאות

 הקשורות בכך?
 ,(יג< הקובעות את דרכי בדיקתם מחדש ואריזתם מחדש של צמחים וסדריהן;

 (יד) הקובעות מבחני הבשלה של צמחים;
 (טו) . המשחררות מהוראות חוק זה׳ כולן או מקצתן, צמחים שהטיפול בהם הוא,

 לשם נסיון; : ::::׳>׳•:
 (טז) המטילות אגרות על דברים אלה: בדיקת צמחים, אחסונם במקום הבדיקה,

 ,אריזתם מחדש, מבחני הבשלה של צמחיבו וערר לפי סעיף 3 ;
 (יז) הקובעות את סמכויותיהם של המבקרים בביצוע התקנות.

ת 6. ־,׳.•׳אדם שעשה, אחד מאלה — ו ר י  עב

 ׳ (א) עבר על הוראה מהוראות חוק זה, או על תקנה מהתקנות שהותקנו י לפיו, :או
 על תנאי שהותנה בכתב אישור;

 # . (ב) לא מילא אחרי הוראות מבקר שניתנו לפי סעיף 2 (ד); .

 (ג) הפריע למבקר במילוי תפקידו,
 דימ — מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמשים לירות או שני העבשים כאחד.

ה ״7. ־שר •חחקלאותירשאי להכריז, בצו, כי הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו, י , ו ח  ת

י  כולן או מקצתן, לא יחולו על יצוא צמחים, או סוג מםוגיהם, למדינות,שפורטו בצו.. -

 בייצוע • • י 8. י שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.

ם 9. •.(א) החיקוקים שלהלן בטלים: או תי  ביטו?, ו

 • (1) הסעיפים הקטנים (דא׳)׳ (ה), (ז), (ח), (ט), (טא׳), (טב׳),,(י), (יא),
 (יג), (יד), ו־(יט) לסעיף 11, וכן הסעיפים 17, 19, 20׳ 21, 22, 23 והסעיף •הקטן

 (ד׳) לסעיף 29 לפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940!;
 (2) תקנות הפיקוח על פרי ההדר (ועדת בוררים), תש״ט—1949¿

ילא תהיה סמכות למועצת הפיקוח על פרי הדר׳ שהוקמה על פי פקודת הפיקוח !

 . (ב);
 על פרי ההדר, 1940, להתקין תקנות לפי הסעיפים הקטנים (ב), (ג)׳ (0׳ (ו) ו־(יב) לסעיף

 11 של אותה פקודה, לגבי פרי הדר המיועד ליצוא.

ם ביר . . ד ב ר י ה י • . • • . י ; - • • • • • •  י •

 תכלית החוק המוצע היא להסדיר את הפיקוח על היצוא של צמחים ולשמור על
 רמת התוצרת החקלאית ועל שמה הטוב בשווקי חוץ לארץ.

 למונח ״צמח״ ניתן פירוש מקיף, הכולל גם שימורי צמחים ומוצרים המופקים •
 מצמחים, כגון יין ושמין, ששר החקלאות ימצא לנכון להטיל על ייצואם פיקוח לפי החוק

 המוצע (סעיף 1).
 החוק אוסר על יצוא צמחים לפני שנבדקו על ידי מבקר, שנתמנה לתפקיד זה;״:.:;

 ונמצאו כשרים לכך וארוזים כהלכה (סעיף 2).

ם 18.10.40, תום׳ 1, עט׳ 179. ו י ן מ 0 5 2 ׳ ם ט ר ״  1 ע

ו באדר תש״ט (16.3.49), עימ׳ 91. •־:׳.-י•־-•:.. '••״•»:..,; 3, ם ט״ ו י ות 4 מ { התקנ  י.קוב,

 18 הצעות חוק 92, י״ נ בחשו! תש י ״ב•״ 1951׳ .11 ;12.



̂ונןרי״יבוילל^רז פ׳»ק,וד!;על"הטיפול" בצמחים באקויפת גידולם ועל אייסופ״םץ  סמכו־י׳גת/ה
 ובדיקתם לפגי היצוא (סעיף 2).

 החלטת מבקר הפוסלת צמחים ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה נתונה לערעור
 בפני ״שתי׳ איניסטנציות: מנהל שירות הבקורת וועדת ערעורים'שנתמנתה *$5'ידי'ישיר י

 החקלאות (סעיף 3).
 החוק מעניק לשר החקלאות את הסמכות להתקין תקנות בכל הנוגע לפיקוח .'זלל י

 יצוא צמחים (סעיף 5).
 החוק מחייב את שר החקלאות למנות ועדות מיעצות שיתיעץ בהן בבואו להתקין

 תקנות כאלה (סעיף 4).
 אדם ׳שעבר על החוק, דינו — מאסר עד ששה חדשים או קנם •עד 150 לירות ׳ארי'

 שני הענשים כאחד (סעיף 6).
 שר החקלאות רשאי להבריז בצו כי הוראות החוק, כולן או מקצתן, לא'יחולו על י

 יצוא צמחים למדינות מסויימות (׳סעיף 7).
 מאחר שהחוק נועד לחול על הצמחים המיועדים ליצוא, והדרים בכלל זה, מבוטלות'
 כמה מהוראותיה של פקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940, שלפיהן קיים עד כה פיקוח על

 יצוא הדרים (סעיף 9).

 חוק רשימות השומה העירוניות (הוראות זמניות), תשי״ב - 1951

׳ " ' ״ , ' • • •  1. י בחוק זה — י י י

 (1) ״הפקודה״ פירושו — פקודת העיריות, 11934?
 (2) כל ביטוי אחר משמעותו כמשמעות הנודעת לו בפקודה.

ת מו  2. (א) רשימת שומה לשנת הכספים 1950—1951, או רשימה הנחשבת כרשימת שומה רשי
מה ?שנת  שו
1952—1951 ,  לאותה שנת כספים לפי חוק רשימות השומה העירוניות (הוראות זמניות), תש״י—1950 2

 תיחשב כרשימת שומה גם לשנת הכספים 1951—1952, אם ועדת השומה, באישור המועצה,
 'החליטה על כך והודעה על החלטתה פורסמה ברשומות תוך חמשה עשר יום מיום תחילית

 תקפו של חוק זה.
 (ב) הוראות פקודת רשימות שומה עירוניות (קביעות זמניות), 31947, יחולו על

 רשימת שומה כזאת בשינויים המחוייבים לפי הענין.

ת שומה מו  3. (א) רשימה שהוכנה על ידי ועדת השומה, בתוך שנת הכספים 1950—1951, כרשימת רשי
וספות נ  שומה נוספת, והמתייחסת אל קרקעות בלתי תפוסות, קרקעות תפוסות, או בנינים, הנמצאים ׳

 בשטח שהוכלל באזור העיריה בתוך שנת הכספים האמורה, תהווה חלק מרשימת השומה
 לשנת הכספים האמורה, או חלק מהרשימה הנחשבת כרשימת השומה לשנת הכספים האמורה

 לפי חוק רשימות השומה העירוניות (הוראות זמניות), תש״י — 1950, הכל לפי הענין.
 (ב) בקשה לפי סעיף 110 לפקודה, וכן ערעור לפי סעיף 111 לפקודה, ביחס לקרקע
 או'לבנין כאמור בסעיף קטן(א), הנוגעים לשנת הכספים 1951—1952, ידונו ויכריעו בהם,

 לפי דרישת המבקש או המערער, כאילו הם נוגעים גם לשנת הכספים 1950—1951.

• החייזת תימה • • ׳ ׳ • . ׳ . • • • • . ־  4. תקפו של חוק זה הוא מיום שנתקבל בכנסת. .

פ׳ 1, עמ׳ 1. ם 12.1.34, תו ו י  1 ע״ר מכי 414• מ

ם ב׳ בנים! תש״י(20.3.50), עמ׳ 85. ו י קים 37 מ  * כפר החו
ם 30.12.47, •תוכי 1, עמי 310. ו  3 ע״ר מם' 1637 מי

״ג בחשו! תשי״ב,׳12.11.1951. 19  הצעת חוק 92, י



 הצעת חוק זו באה לאפשר שימוש ברשימות שומהי עירוניות קיימות גם לי2נרכי שגת;
 הכספים 1951—1952, אם ועדת השומה שליד עיריה מםויימת, באישור מועצת העיריה,-׳־
 תחליט על כך ותנהג לפי האמור בסעיף 2 (א) של החוק המוצע. על ידי כך יימנע הצורך^
 ברשימות שומה חדשות, שהבנתן כרוכה בטורח רב ובהוצאות גדולות שעיריוו* אחדות לא
 יוכלו לעמוד בהן לרגל מצבן הכספי הדחוק. יחד עם זאת נשמרות זכויות ההתנגדות

 והערעור בהתאם לחוק הקיים.
 ולא זו בלבד, הממשלה מתכוונת להביא בפני הכנסת הצעת חוקן שתקבע שיטת מסים
 חדשה לעיריות, אשר תחייב גם שינויים ברשימות השומה ובאופן הכנתן. לגבי עיריות
 שונות לא יהא זה, איפוא, אלא בזבוז כהפים, זמן וכוחות עבודה אם הן יידרשו לערוך

 לפי השיטה הקיימת שומות חדשות שאין שכרן בצדן.
 בשנת הכספים 1950—1951 הורחבו אזורים של עיריות מסויימות הרחבה ניכרת עלי
 ידי שסופחו אליהם שכונות, פרברים ושטחים שונים אחרים ן והיה אפילו מקרה שעיר שלמה
 כמעט צורפה אל שכנתה ונהפכה לחלק ממנה. כדי להכניס את השטחים המסופחים למערכת
 המסים של העיריה, הוכנו רשימות שומה נוספות ביחס לקרקעות ולבנינים שבתחומיהם.
 רשימות נוספות אלה בסיסן החוקי אינו ברור די צרכו, ועל כן בא סעיף 3 (א) של החוק
 המוצע להורות כי יהוו חלק מרשימת השומה הכללית של העיריה. זכות ההתנגדות והערעור
 מובטחת על ידי ההוראה שבסעיף 3 (ב) שלפיה התנגדות או ערעור ביחס לשנת הכספים
 1951—1952 ייחשבו, לפי דרישת בעל הדין, גם כהתנגדות או כערעור לשנת הכספים 1950—
̂ דהיינו לאותה שנת כספים שבה הוכנו הרשימות הנוספות בנפרד מרשימת: השומה 951 

 הכללית.
 יש לציין כי גם בעיה זו של הכללת שטחים מסופחים בתוך רשימות השומה: העי

 רוניות תבוא על פתרונה הכללי בחוק שהממשלה עומדת להציעו לכנסת.

״ב, 12.11.1951. ג בח׳טיז תשי ״ ת חונן 92, י  הצעו

, ירושלים  פרוסה הודפס ע״י המדפים הממשלתי




