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 מתפרסמות בזה הצעות חוק •מטעם הממשלה

 חוק לתיקון פקודת החברות (מס׳ 2), תשי״ג—1953

1 (להלן — הפקודה), תתוקן כך; ת ו ר ב ח ת 1. פקודת ה ד , ק ז פ י ק י  ת

 החברות
 (א) בסעיף 5, בסעיף קטן (1) יימחקו המלים ״יהא עליו בול הכנסה של חמש

 מאות מיל, והוא׳/
 (ב) סעיף 15 — בטל.

 (ג) בסעיף 16׳ אחרי המלים ״לרישום החברה״, ייווספו המלים ״ואת האגרות שעל
 החברה לשלמן עלי פי סעיף 17 במידה ׳שתשלומן לא נדחה על פי כל חוק.״

 (ד) בסעיף 18, בסעיף קטן (1): יימחקו המלים ״ושולמו המסים שהוזכרו בסעיף
 ! הקודם במידה שסילוקן לא נדחה אגב שימוש בסמכות לפי צו של שר המשפטים על פי

 סעיף 244״.

 (ה) בסעיף 25ב, בסוף סעיף קטן(1), ייווספו מלים אלה: ״ותשלם אגרה של עשרים
 לירות או אגרה אחרת שיקבע שר המשפטים בצו וכן אגרת פרסום שנקבעה: ומשעשתה כ!

 יפרסם הרשם ברשומות הודעה על שינוי התקנות כאמור.״

 • (0 בסעיף 43׳ בסעיף קטן (5) —

:  (1) בפסקה'(1), בסיפא, יימחקו המלים ״ועל הרושם לרשום את ההגדלה״

 (2) אחרי פסקה (11) ייווספו פסקאות אלה:

 *(ווו) החברה תשלם לרשם עם הגשת ההודעה על הגדלת •ההון או על
 הגדלת מספר החברים, &;ך לא יאוחר מתום המועד הנועד להגשת ההודעה

׳ א ך במידה שתשלומן ל כ  על ההגדלה האמורה, את האגרות שנקבעו ל
 נדחה על פי כל חוק.

 (^) להגדלת הון או להגדלת מספר החברים כאמור לא יהיה תוקף,
 אלא אם הוגשה במועדה ההודעה על כך ושולמו במועדן האגרות שנקבעו •
ת החברה או כל אדם מעונין ש ק . אולם בית ׳משפט רשאי על פי י ; ך כ  ל
 ובתנאים הנראים לו׳ להאריך את המועד להגשת ההודעה או לתשלום
 האגרות, אס שוכנע שהאיחור בא מחמת שגגה או שיש טעמים אחדים

 להארכה.

ת  0\) קיימה החברה את המוטל עליה בסעיף קטן זה, ירשום הרשם א
 הגדלת ההון או את הגדלת מספר החברים, הכל לפי העניז! אישור הרשם
 על הגדלת ההון או הגדלת מספר החברים יהיה ראיה חותכת לכך ולקיום
 של כל הדרישות על פי פקודה זו בדבר ההגדלה ושל כל דבר הכרוך.

 בה והקודם לה.׳*

/ ט׳ נ  (ז) בסעיף 102, בסעיף קטן^(2), יימחקו המלים ״בסכום שלא יעלה על מאה פו

: ו  (ח) בסעיף 125, .בסעיף קטן (1), בסוף תיווסף פסקה ז
 ״החברה תרשום בפנקס האמור גם סכום כל אגרה המשתלמת לרשם ושתשלומה

י חוק׳/  נדחה על פי מ

 1 חוקי א״י, כדך אי, פרק כ״ב, עם׳ 155.

 156 הצעות חוק 158, כ״ב באדר תשי״ג, 9.3.1953



 תיקון פקודת
 מם הבוהים ל

 הוראות מעבר י....

 ••• ־־(ט) בסעיף׳ 127, בסעיף -קטן־(׳1),.ב5גקומ.־-ה3(ליםי״מיום.״שבמסר שטר- במשכנתה.
על ידי משרד רישום הקרקעות״ יבואו המלים ״מיום שבו חתם בפני רושם-.הקרקעות על . 

. . .  שטר המשכנתה אחרון הצדדים.שחתימתם-דרושה כדי לתת לו תוקף״. .
ה: \.  • (י) .אחרי סעיף 133 ייווסף סעיף ז

ל אגרה המשתלמת לרשם, ירשום ל פי כל׳חוק תשלומה ש  ״רישום אנרה 133א. נדחה ע
ם, ת והשעמדי ו א ת נ כ ש מ ם את״ סכום האגרה. האמורה _ בפנקס ה ש ר ה -

או ־מקצתו־״־.־ יירשם:, הדבר•־על.., פי-.•*.בקשת. לה-  ־ . ומששללמה מטרד״• כו
 החברה באותו.פנקס.״

 *־(יא< בסעין*~&22א, בסעיף קטן (1), אחרי פסקה.- (ה< תיווסף פסקה זך:
 ־ • ל ״>ו< כל אגרה המשתלמת לרשם־לפי־פקודה זו, ושתשלומה נדחה•על-־פי גל מוק-•״

ה:  . (יב< אחרי סעיף 243 ייווסף סעיף ז
 ״אגדה ענתית - 243א, חברה תשלם •לרשם •בכל שגה, ־חוץ מן ה$נד, שבה־״ברשמח/'אגרה
א שלושים׳ לירות אם שולמה •לפני האחד במרס של אותה  שנתית, שהי

 שנה, וששים •לירות •אפ שולמה אחרי כך.״
ה; ז ף־  . (יג) אחרי סעיף 244 יבוא סעי

: שפקודה׳-• זו מרשה לחברמי- לגבוה •בעד עיוו בסטייה׳• אי-•  •: .*יגוי אט־ות :244א.-׳ מקום
״׳תעודה, העתק־ או -נםח> א*רה שנקבעה,.׳יהא-־ישר כפנק0יה־ או• בעד.מתן  ־ -S™^״ :

• , .. ע כאמור.״ י ב ק נ  המשפטים רשאי• לשנזת את הסכום ש
 •-י (יד) סעיף 249 — בטל, - ־ י

 (טו) פרט y& לחלק (א) לתוספת הששית בטל.

1 — בטל- • ם י ל ו ב  2. . פרט 35 לתוספת ־לפקודת מס ה

 3. >א) m •לפגי•.יום ־תחיל£1.־תקפרשליחוק זה נדווה-געל- פי,•־כל• חמן ־משלוטה^של
 אגרה המשתלמת לרשם, תרשום החברה החייבת בתשלומה, בפנקס המשכנתאות. שלה תוך
ת הסכום האמור, תוך ם א  הדשיים מאותו יום, את־םכום/האגרה שטרם שולם, והרשם Tשו
 אותו זמן, בפנקס •המשכנתאות והשעבודים ז דין אי־רישום בפנקס המשכנתאות של החברה

 לפי סעיף זה כדין אי־רישום לפי סעיף 125 (1) לפקודה.
 (ב) בשבת 1953 תשולם במקום האגרה השבתית לפי סעיף 243א לפקודה, אגרה
מת תוך חדשיים לאחר יום־ תחילת. תקפו של החוק״— ת מוקטנת,. והיא במקרה שתשלו תי  שנ

. ־- ארבעים לירות. ם. ו י . תו  • עשרים׳ ׳לירות׳ ובמקרה שתשלומה.אחרי חדשיים מאו

ר ב ם ו י ל ר ב  ד

ל חבלה מחילבת תשלום אגרת רישום ואגדת הון. לפי החוק  •־ 1. הגדלת הוגה ש
ית בתשלום האגרה למעשה, וכוחה יפה: מיום שהחליטה האסיפה  הקייס>אין הגדלת ההון מותנ
רב . מן רת ז ת הזנה. לעתים קרובות יקרה־ שהחברה מפג ת של החברה להגדיל א -הכללי

 .בתשלום האגרות כאמור. גם ייסוד חברה מחייב אגרת רישום. ואגרת הון כאמור׳ ולפי,•
 החוק הקיים רשאי אמנם רושם,החברות לעכב תחת ידיו את תעודת ההתאגדות של החברה,
ת אינה תנאי להתחלת עסקים ת התאגדו ד ו ע ת ן ל ו מ אגרות אלה, אך מ . למו  •כל ־עוד לא שו
ת החברה ׳מלהתחיל בעסקיה׳. ויש  בחברה פרטית, אין עיכוב התעודה בידי הרושם מובד א

דת ההתאגדות ומתחילות בעסקיהן בלי הוזעזדה. התיקון .  דוברות ׳המזניחות- את״ הוצאת תעו
א לגמוע תופעות אלה ולהקל על גביית האגרות האמורות (סעיפים.1 (ג)׳," (ד< ו־(ז<). צע כ  המו

 חוקי א׳׳־י-, ברדיב׳, פרע ק5':ג,עט׳ 1302.

 הצמיחו?155, •כ׳׳ג נ»זי-ר חשיי'נ,-$4953.&



ד על ו נוצר שעבו שב ' יב.למסור לרושם החברות ?ל מסמך , 2. החוק הקיים מחי ' • ' ־ • 
 • נכסי החברה. המסירה תהיה תוך 21 יום מיום שבו נוצר.,׳השעבוד׳ ובשטר משכנתה על.־
דת רישום  מקרקעין — תוך 21 יום מן היום שבו ניתנה ממשרד ספרי האחוזה תעו
ן לשעבוד תוקף כלפי המפרק וכלפי  המשכנתה. לא הוגש המסמך תוך 21 יום כאמור׳ אי
 נושי החברה. מטרתן של הוראות׳ אלה היא י לתת לכל י אדם המעיין' בפנקס השעבודים
נה מלאה ונאמנה על. השתעבדותם של ־נכסי החברה. אולם לגבי משכנתאות על  תמו
 מקרקעין של חברה אין משיגים תמיד את המטרה המבוקשת, כי לעתים עובר זמן_־־רב
 בין חתימת שטר המשכנתה במשרד ספרי האחוזה ובין הוצאת תעודת רישום על ידי אותו
 משרד. יתר על כן, משרד ספרי האחוזה אינו מוציא את תעודת הרישמ* על דעת עצמו,

 אלא רק כשצד מעונין פונה אליו ומבקש לקבלה.

 התיקון המוצע בא לבטל את ההבדל בין משכנתאות על מקרקעים ובין שעבודים
 על נכסים אחרים של חברה, ומחייב מסירת שטר משכנתה תוך 21 יום מיום חתימתו

 במשרד ספרי האחוזה (סעיף 1(ט)).

 3.. כאמור בסעיף 1 של דברי הסבר אלה, מחייבים רישום חברה •והגדלת הונה
 תשלום אגרת רישום ואגרת הון בסכומים שהם, לעתים, גדולים מאוד. חוק לעידוד
 השקעות הון, תש״י—1950, וכן סעיף 244 לפקודת ההברות, מאפשרים בתנאים מםויימים
ות אלה ניתנות לתקופות.שונות, אך בדרך כלל ת תשלום האגרות י האלה. דחי  לדחות א
 ללא יותר מ־5 שנים. אין לפי החוק הקיים, לתביעה שהגיש רושם החברות על תשלום
ן קדימה על פני תביעות אחרות נגד החברה, שעה שהחברה מתפרקת  אגרות שנדחו, די
 מרצון או־ על פי החלטה.. בית המשפט. התיקון המוצע בא להבטיח לתביעות אלה אותו

:•תביעות • ן ו עות המפורטות בסעיף 220א(1) לפקודת החברות כג ק.לתבי י  מעמד שהחוק מענ
 לתשלום מסים מסויימים המגיעים מהחברה למדינה י או •לרשות מקומית. תביעות אלה
 ישתלמו מיד אחרי סילוק הוצאות הפירוק, ויש לשלמן מנכסי החברה לפני שישולמו
 כספים לנושים אחרים אפילו תביעותיהם מובטחות בשעבוד רובץ (סעיף 1 (יא)). אולם,
 מכיון שניתן דין קדימה כאמור לגבי סכומים שהם, לעתים׳ גדולים, מורה התיקון המוצע
 כי הדחיה תירשם בפנקסי השעבודים, ותהיה גלויה לכל המעונין בדבר במו כל שעבוד

 על נכסי החברה (סעיף 1 (ח) ו־(י)).

יבת חברה לשלם לרושם החברות אגרות בעד הגשת מסמך  4. לפי החוק הקיים חי
 שהחוק דורש או מרשה להגישו, וכן בעד הודעה לרושם על עובדות הטעונות רישום לפי
ת של 30 א־רות. תי  החוק, התיקון המוצע בא להחליף את כל האגרות האלה באגרה שנ
ת תחליף גם את מס הבולים המשתלם על מסמכים מםויימים שיש להגישם  האגרה השנתי

 לרושם (סעיף 1(א), (יב), (טו) ו־2).

 5. החוק הקיים מטיל אגרה על הפיכת חברה ציבורית לחברה פרטית! אך.משום
ת לחברה ציבורית. השירות שנותן רושם  מה לא הוטלה אגרה על הפיכת חברה פרטי
 החברות הוא שווה לשני המקרים! לכן הוצע־ להטיל אגרה של עשרים לירות גם במקרה

ף 1 (ה) )• י סע ) י  השנ

 6. החוק הקיים מעניק לשר המשפטים סמכות למנות מבקר שיחקור בעסקי חברה
. . ן  ויתן לו דין וחשבון על תוצאות חקירתו, אם המחזיקים בחלק, העשירי לפחות של הו

ות שהוצא על ידי החברה מגישים בקשה על כך. השר רשאי לדרוש ממבקשים אלה י  המנ
 מתן ערבון לכיסוי הוצאות החקירה בסכום שלא יעלה על 100 לירות. הנסיון הוכיח, בי
 סכום־ זה אינו מתאים עוד, וכי כמעט בכל מקרה עולה שכר המבקר על הסכום האמור

 ומשמתברר ״ מהדין וחשבון של המבקר שאין שחר לתלונות. המבקשים, ושר המשפטים •

 הצעות- וןוק 158,יכ״נ־באדר חש י ״;'!:״9.31953



ן ,לא מספיק לכיסויו ו הערב מצא:  מחייב אותם. על ׳סמך מסקנה זו בהוצאות החקירה, נ
 ובשביל גביית הסכום העודף על 100 לירות יש להיזקק לתביעה רגילה. התיקון המוצע.
ת הסמכות לדרוש ערבון בכל סכום שייראה לו בשים לב  בא להעניק לשר המשפטים א

 לנסיבות הענין (סעיף. 1 (יא)). .

י ד י . ל בפנקסים שונים המתנהלים ע . ן י ' 7. החוק הקיים מאפשר. לכל. מעונין לעי : 

לקהל שירותים אלה רשאית לגבות ת' תנ ו  חברות וכן לקבל העתקים ותעודות. ׳חברה הנ
ד לנסיבות, והחוק  .בעדם אגרות-בסכום הקבוע בחוק. סכומים אלה אינם .מתאימים עו
 ,המוצע ׳בא להעניק סמכות לשר המשפטים להעלות, בצו,: את סכומי האגרות (סעיף 1 (יג) )•

 ,־־ .8. •הברה׳ הן ישראלית והן זרה, שאחת ממטרותיה היא רכישת. קרקעות ופיתןחן, י
;  לא תירשם אלא על פי רשיון מיוחד..של שר המשפטים להחזיק קרקעות כאמור. הוראות.
: משפטיים להחזיק י פים ו  אלה הן שארית ההגבלות שהיו קיימות בעבר בדבר כוחם של ג

 קרקעות, הן במיוחד והן בדרך כלל- אין עוד טעם להגבלות אלה, ומוצע ,לבטלן (סעיף
. \ * , . ( 0 ט ת . » )  ץ 1

 . חוק אגרות.הרשם׳ הכללי(הוראות שונות), תשי״ג—1953

ות י , או פקודת רישום שמות עסק, הנדלת אנ יות 2 . פקודת י השותפו  1. י. מקום שפקודות'החברות!, או
ת לקבוע אגרות שלא יעלו על-םכונ1 מסויים,. יהא שר סמכו יקות לממשלה.  1935 3, מענ

 המשפטים רשאי.לקבוע, בתקנות, גם_ אגרות כאמור העולות על אותר׳ סכום. .
' ׳ ־ ; י .,'••יי י ״ יי - יי י ־' ; ־ - ' י  י

ר / ב ס י ה ר ב ד ־  ־

יקות לממשלה ; דת השותפויות ופקודת רישום שמות עסק.המענ  . פקודת החברות, פקו
ות בעד עיון בפנקסי רושם החברות, רושם השותפויות ורושם־ 1 י נ  סמבות לקבוע אגרות שו

לות.אתי  ;.שמותעסק, וכן בעד מתן העתק או נסח מפנקסים אלה או ממסמכים אחרים, מגבי
ף שהוא 50 פרוטה בעד עיון בפנקסים׳ ו ר ג א י קביעת.מכסימום ל ד י : ת האמורה על ו כ מ ס ה . / 
ד טעם ו  \ ו־20 פרוטה לכל 100 מלים במתו העתקים או נסחים. בנסיבות הקיימות איז ע

 . למכסימום האמור, והחוק המוצע בא לבטלו.

 ן . ג חוקי א־י, ברד אי, פרק כ״כ, עסי 155.
 . 2 חוקי א״י, ברר-בי, פרק ק״נ, עסי 1020.

 . ״ ע״ד מס׳ 514 מיו5.350.:2, תום׳ 1, עם׳ 116.
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 . חוק להסדר תפיסת ^מקרקעים בשעת וזירום. (תיקון), תשי״ג—1953

: ך  1. . . חוק להסדר. תפיסת מקרקעים בשעת חירום, תש״י—1949 יתוקן כ

 (א) בסעיף 12 (ג), בפסקה (1), במקום המלים ״ביום א׳ באדר ת״ש (10־ בפברואר
 1940)״ יבואו המלים ״ביום א׳ באדר א׳ ת״ש (10 בפברואר 1940) או ביום כ״ב באדר ב׳

 ת״ש (1 באפריל" 1940), הכל לפי הענין״.
 ׳ (ב) בסעיף 15 —

י הבית על ו נ  (1) • בסעיף קטן (ג), "בפסקאות (1) ו־(2), במקום המלים ״ועם פי
 ידי הדייר״ יבואו המלים ״ועם תום תקפו של צו הדיור, או עם פינוי• הבית

די הדייר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר״.  על י

(ד) — יימחק.  (2) סעיף קטז
 (ג) בסעיף 23 —

| , במקום המלים ״אולם אין׳ רשות מוסמכת רשאית לבטל &ו  (1) בסעיף קטן(א)
 דיור על דירה או בית עסק אחרי שהדייר נכנם לדירה או לבית העסק לפי אותו

 הצו״ יבואו המלים ״אולם רשות מוסמכת לא תבטל צו דיור עלי דירה או עלי,
 בית עסק, אם הביטול יגרום לנישול הדייר, אלא אם יש לדייר, או ניתן לו, •

 דיור אלטרנטיבי שאינו גרוע מן הדיור שהיה לו בשעת צו הדיור״.

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום המלים ״ניתן צו דיור על דירה או בית עסק,
ת בי .  ובוטל הצו על ידי ועדת ערעור, או ניתן צו דיור על בית שאינו דירה או

 עסק״ יבואו המלים ״ניתן צו דיור על בית״.

י ה ם ביר ר ב  ד

.חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, תש״י—1949, יכולה רשות מוס לפי ' 
 מכת לתת, בין היתר, צווי דיור על דירות ובתי עסק, כשמתן הצו דרוש לשם הגנת המדינה,
נית או שירותים חיוניים, קליטת עולים או שיקום חיילים ו  בטחון הציבור, קיום אספקה חי
י  משוחררים או נכי מלחמה. מי שלטובתו ניתן צו דיור (בלשון החוק — דייר), מוגן מפנ
 פינוי על פי פקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 1940, ופקודת ההגבלות .על ישכר דירה

 (בתי עסק), 1941.
 סעיף 23 (א) לחוק הקיים קובע: 1
; אולם אין ה י חוק ז  ״רשות מוסמכת רשאית בכל עת לבטל צו שניתן על פ
ת עסק אחרי שהדייר  רשות מוסמכת רשאית לבטל צו דיור על דירה או על בי

 נכנס לדירה או לבית העסק לפי אותו צו״.
 סעיף 1 (ג)(1) לחוק המוצע בא להחליף הוראה זו בהוראה שלפיה תהיה לרשות
 המוסמכת סמכות לבטל צו דיור שניתן על דירה או בית עסק, כשהצורך שבגללו ניתן הצו
ור הדי . נו קיים יותר, בתנאי שלדייר המנושל יובטח. דיור אלטרנטיבי שאינו גרוע מן  אי

 שהיה לו בשעת מתן הצו.

 סעיף 23 (ג) לחוק הקיים קובע:

די ועדת ערעור, או ניתן ת עסק, ובוטל הצו על י בי '  ״ניתן צו דיור על דירה או
 צו דיור על בית שאינו דירה או בית עסק ובוטל הצו על ידי רשות מוסמכת.

 1 םפר החוקים 27 מיום ב׳־בכםלו תע״י (s.ii.423), עמ: 1,
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ת יר נכנס לבית — חייב •הדייר לפנות א  . או על ידי ועדת ערעור,. לאחר. שהדי
ד! ורשות מוסמכת׳ רשאית להשתמש ת הבית מי ת בית העסק או א  י• הדירה, א

ת העסק אוי הבית כאמור, ואין צורך .  י י בכוח במידה הדרושה־ ־לפינוי הדירה, בי
 בצו פינוי של בית משפט׳•/

 סעיף 1(ג)(2) לחוק המוצע• מתקן הוראה זו, ולפי התיקון הזה •תהיה לביטול צו
 דיור על ידי הרשות המוסמכת אותה תוצאה שיש כיום לביטולו על ידי ועדת ערעוך,
 כלומר> הדייר יהיה חייב לפנותה מיד, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לבצע את הפינוי

ת המשפט.  ללא צו פינוי מאת בי

 סעיפים. קטנים (ג) ו־(ד) לסעיף 15:ילחוק הקיים דנים בהחזרת החזקה •בבית שניתן
 עליו צו דיור, וקובעים! .

  י ר ל פי צו דיור, ה  .־׳•• ״(ג) נתפס בית ע

 .. (1) אם .המחזיק הסתלק מזכויותיו, כאמור בסעיף .14, זכאי הוא לקבל את
ל ת זכאי לקב י ב ה ל ע ב י חוק זה עד יום ׳ההסתלקות,׳ ו פ  ן ••השברלשהדייר חייב בו ל
ל תקופה שלאחר יום ההסתלקות  את השכר שהדייר חייב בו לפי חוק זה בעד כ

ת היא לבעל! י ב די הדייר.— זכות החוקה ב  ועם פינוי הבית על י

א לקבל את השכר ו ה י א כ  . (2) •אס המחזיק לא הסתלק .מזכויותיו, כאמור, ז
די הדייר — זכות.׳ החזקה בבית י הבית על י ו נ  שהדייר חייב בו באמורי -ועם פי

לא נתן בית״ בעת מתן הצו, אם. ; ק י  .י תחזור אליו לפי אויתם התנאים שבהם החז
 ־־ . משפט מוסמך.הוראה אחרת

י בית שאינו. .דירה או• בית עסק, כאילו במקום. .״ועם ב ג : סעיף קטן.(ג) יחול ל  .:; י (ד)
י ; י הדייר״. נאמר ״־ועם תום תקפו של צו הדיור׳׳. י. - ד ת על י  פינוי הבי

ת עסק, ר יהיה לבטל גם •*יו דיור שניתן על־-דירה יזמי בי ת ו  היות •.ולפי החוק המוצע מ
ל הקיים, .לגבי החזרת החזקה, .בין דירה או ד ב ה  בא סעיף 1 (ב). לחוק המוצע. ומבטל את ה
נו דירה או בית עסק, וקובע כי בכל מקרה שבוטל צו דיור על ן בית שאי בי  בית עסק, ו
ת — כולל דירה -ובית עסק — תחזור החזקה למחזיק הקודם או לבעל בשעת תום תקפו י  ב

די הדייר,: הכל לפי התאריך המוקדם יותר,  של הצו, או בשעת פינוי הבית על י

 סעיף,12(ג) לחוק• הקיים קובזו בפסקה (1), כי• שיעור השכר החוקי לדירה •שנשלחה
 לגביה־ הודעתי שכר ייקבע על ידי^ביתלדין לשכר דירה.בהתאם להוראות פקודת הגבלת שכר:

 דירה (דירות), 1940, אפילו אם היתה הדירה מושכרת ביום א׳ באדר ת׳׳ש (10 בפברואר.
 |&19), הידת״ובפקודה האמורה נקבע, שאם ל א היתה• הדירה מושכרת בתאריך קבוע (הוא

ן לשכר דירה. ת די די בי  התאריך הנזכר) — ייקבע השכר על י

 לגבי מקומות מסויימים בארץ התאריך שנקבע בפקודה לצורך קביעת השכר האמור
 ׳הוא כ״ב באדר ב׳ ת״ש (1 באפריל 1940). סעיף 1 (ב) לחוק המוצע בא להתאים הוראות
ן לשכר ת הדי  סעיף 12 (ג)-למקרים אלה, ולקבוע שהשכר החוקי האמור ייקבע על ידי בי

 י דירה׳ אף אם הדירה היתה מושכרת בתאריך האחר ו׳זה.

 וזצעזת.-ח1ק 158, כ״ב\באדר תש״ג, 3.1953-.9
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