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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מסעם הממשלה :

 הרק לתיקון פקודה מלט פירטלנד, תשי״ג—1953

(להלן — הפקודה), תתוקן בך ן , פקודה מלט פורטלנד, 1944 1  תיק!! הפקודה !

 (א) המלה ״פודטלנד״ בבל מקום שהיא מופיעה, תימחק.
 (ב) בסעיף 2׳ במקום ההגדרה של ״מלט״ תבוא הגדרהזו:

 ״.״מלט״ פירושו •— מלט מפל סוג שהוא״.

 (.?} לאחר סעיף 5 ייווסף םעיף זה:
 ״תחו5ת 5«. הוראות הוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״מ—31949, יחולו

 מכ=?נ5ו באילו היתה פקודה זו אחד החוקים המפודפימ בסעיף 1 לחוק האמור״.

י חעריןי) ו נ  (שי

 תחי5ת תיק!* 2, תקפו של חוק זה הוא מידם מ״ו באייר תשי״ג(30 באפריל 1953).

, יראוהו כאילו אושר על ידי החלטה  הוראת מעבי 3. צו מלט פורטלנד (מם בלו), תשי״ג—1953 3

 של הכנסת על פי סעיף 2(א).לחוק מסי •מכם והלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 סעיף 5 לפקודת מלט פורטלנד, 1944׳ קובע: ״מס אקסייז, באותו שיעור שיהא הנציב
 העליון רשאי לקבוע בצו, ישולם על כל מלט המיוצר בארץ, פרט למלט המוצא לחו״ל ישר
 על ידי היצדך, ואילו סעיף 2 לאותה פקודה מגדיר ״מלט״ כמלט פדרטלנד. ב־1944 הוטל
 בלו דל פי צו של הנציב העליון־ צו זה בוטל ב־1949 (קובץ התקנות 19 מיומ י״ג כסיון

 תשייט (10.6.49)־ עמ׳ 239).
 הממשלה החליטה כעת לשוב ולהטיל את הבלו על מלט המיוצר לתצרוכת מקומית,
 וביום ט״ו באייר השי״ג (31 באפריל 1953) פורסם צו שלפיו מוטל על מלט פירטלנד בלו
 בשיעור של 19.400 ל״י לטון־ התעורר־ ספקות אפ המלט המיוצר בארץ הוא מלט פורטלנד

 כמשמעותו בסעיף 5 הניל. - •
 החוק המוצע בא:

 (א) להשמיט את המלה פורטלנד מהפקודה בדי שהוראות סעיף 5 יחולו על.כל סו!!
 של מלט המיוצר בארץ;

 (ב) לקיים את הסמכות להטיל בלו על מלט בכפוף להוראות חוק מסי מבס ובלו
 (שינוי תעריף), תשייט—1949. פירושו של דבר שכל צו המטיל בלו על מלט או מגדילו יהיר
 טעון אישור הכנסת תוך הדשיים מיום פרסומו ברשומות, כדין כל צו אחר המטיל או מגדי?

 בלו.

 1 עייר פס׳ 1324 מיום 18.3.44, תוס׳ 1, עם׳ 27.

נ באב השייט (»8.4 17), עמי 154. ׳ '  8 ספר החוסימ 19 סייש :

 8 קובץ התקנות 359 מיום ט״ ו באייר תשי״ג(30.4.53), ע־מ׳ 994.
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 חוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חובה (הוראת שעה),תשי״ג—1953

ם : עי רז י  1. בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חרבה, פ
 תשי״ב—11952 (להלן — החוק).

 2. על אף האמור בסעיף 3 לחוק, רשאי שר האוצר, לפי שיקול דעתו בכל מקרה אדכח
. , , _ ?החלפת . . 

 ומקרה, להורות למחלקת ההוצאה להחליף שטרי בנק ישנים אם שוכנע שהאדם המבקש שטרי בנס
 להחליפם החזיק בהם בישראל לפני ל׳ בסיון תשי״ב (23 ביוני 1952), ולא החליפם בעוד
 : &ועד מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן. והודיע למחלקת ההוצאה על רצונו להחליף

 את שטרי הבנק האמורים לא יאוחר מיום ב״ז בתמוז תשי״ג (10 ביולי 1953) ; ובלבד שלא
 יוחלפו לאדם כזה שטרי בנק ישנים בסכום. העולה על אלף לירות.

 3. על החלפת שטרות לפי חוק זה יחולו כל הוראות החוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת חחו5ת החוס

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ביוני 1952 הוחלפו שטרי הבנק הישנים. בשטרי בנק חדשים אגב גביית 10% במילווה
ז ניחנה שהות של 14 יום להחלפת הכסף, היינו, מ־9 ביוני עד 23 ביוני 1952.  חובה. ממנ
 לאחר.מכן, באוגוסט 1952, ניתנה ארכה נוספת של 5 ימים על מנת לאפשר לאלה שלא יכלו
 להחליף את השטרות עד ה־23 ביוני מסיבות שלא היתד. להם שליטה עליהן, להחליפם תוך

 5 ימים, היינו, בין ה־20 ל־25-באוגוסט,

 החוק לא התיר החלפת שטרי בנק ישנים לאחר ה*25 באוגוסט גם אם הוכח שהמחזיק
 בהם לא יכול היה להחליפם מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.

 אולם מאז נתקבלו מספר רב של בקשות מאת אנשים שהוכיחו כי מסיבות שונות
 המניחות את דעתה של מחלקת ההוצאה לא יכלו להחליף את כספם גם בשעת מתן הארכה

 השניה באוגוסט אשתקד. בקשות אלה מסתכמות בסכום של —.65.000 ל״-י.
 : החוק המוצע בא -להחליף או1 הזצטרות של אנשים אלה במקום שהבקשות הוגשו עד

 ה־10 ביולי ש. ז.

ם ב״ט באב תשי״ב (20.8.52), עמ׳ 272. ו גים 105 מי  כפר ההו

 mjwa הזק באג חשי׳׳ג, 20.7.1953



 חוק שירות לאומי, תשי״ג—1953

 1. בחוק זה —

 ״בת שירות״ פירושו — אשה שפוטרה מחובת שירות בטחון לפי סעיף 11 (ד) לחוק שירות
 בטהון, תש״ט—1949 *, והיא באחד הגילים מ־18 עד 25 ועד בכלל.

 ״שירות לאומי״ פירושו — אחד מאלה:
• ;  (1) שירות בהכשרה חקלאית, אם• בישוב חקלאי דתי או במוסד חקלאי דתי
 (2) שירות עבוזה למען צבא־הגנה לישראל, או שירות עבודה אחר למען בטחון

 המדינה 5
 (3) שירות במחנה עולים׳.במעברה או במוסד לחינוך, לסעד או לטיפול רפואי ?

 (4) שירות במוסד ;.חר של המדינה שנקבע על ידי השר כמוסד לצורך חוק־זה.
 ״השר״ פיחשו — הבר הממשלה שהממש?ה העניקה לו את הסממת לבצע חוק זה.

 2. בת שירות חייבת בשירות לאומי 24 חדשים.

 3. השר ימנה מפקחים לצורך חוק זה. המינוי יכול להיות כללי או מסוייג, והודעה עליו"
 תפ!רסם ברשומות.

 4. טיב השירות הלאומי, מקומו וזמנו ייקבעו על ידי מפקח בצו.

 3 לא יתן מפקח צו לפי סעיף 4 אלא אם נמצאה בת השירות כשרה. מבחינה רפואית
 ?שירות לא1מין היראות ה!ק שירות בטחון, תש״ט—49ע1, בדבר קביעת הכ1שד הרפואי

 יחולו, בשינייים המ1וויבים לעי העבין.

 6. חישוב הגילים לצורך חוק זה ייעשה לפי הוראות חוק שירות בטחון, תש״ט—1949,
 בדבר חישוב האילים.

 7. בת שירות שפוטרה משירות בטחון מטעמים שבדת, תובטח לה בשעת שירותה
 הלאומי האפעה ת לשמור על אווה הי׳ם דתי, לפי כללים שייקבעו בתקנות.

 8. בת שירות חייבת למלא בשירות לאומי כל תפקיד שהוטל עליה כדיו ולציית לכל
 הוראה חוקית שניתנה על ידי הממונה עליה בשעת שירותה.

 9. אשה נשואה פטורה מחובת שירות לאומי. בסעיף זה, ״אשה נשואה״ — לרבות אם
 לילד, אשד. הרה ואשד. שנישאה בתקופת שירותה הלאומי.

 ;10. השר ימנה ועדות לשירות לאומי, כלליות או מיוחדות, שלפניהן. יובאו בקשות
ת לאומי מטעמי משפחה, הינוך, משק או אורח חיים משפחתי מיוחד, ח י  ?שז.רור מחובת ש
 או בקשות לדהיית השיחה. הגשת בקשה לועדה לא תדחה חובת השירות, אלא אם הועדה

 תצו1ה כך.

 11. השר רשאי לשחרר מחובת שירות לאומי מהטעמים המנויים בסעיף 10, אס ביזמתו
 ואם על פי ערר על החלטת ועדה לשירות לאומי.

 12. צו לפי חוק זה יכול להיות אישי או לסוג מסויים של בנות שירות ואין חובה לפרסמו
 ברשומות. הצו מהייב את האדם שעליו הוא חל מן הזמן שהגיע לידיעתו.

 פירושים

 שירות־?אומי

 מפקד• ים

 תנאי השירות

 בושר רפואי

 חישוב גי5ים

 אורח חייש
 דחי

 חובה למ5א
 תפקיד

ר  פטו

 שחרור ע5 ידי
 ועדות

 שחדור
 ע5 ידי השר

 צווים והודאות

ט כ׳׳א ב»5ו5 תשייט (15.9.49), עמי 271. ו י  1 ספר החוקים 25 ס
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 ־- 13. צו שנשלח בדואר רשום• לפי כתובת מגוריו הקבוע• של האדם שעליו• הוא חל, רואים ׳:צושנזזלח
. י * ו ד ב  : אותו כאילו-הגיע לידיעת־אותו אדם בתום 72 שעות מזמן.שנמסר לדואר למשלוח. -

 .14,-- . ־מי שעשה אחד,מאלה _ עבירות
-־(1) . לא מילא חובה המוטלת עליו לפי חוק זה;

 (2) סירב לציית להוראה שניתנה לו כדין או התרשל במילויה, •
- דינו — מאכר שנה או קנס אלף לירות או שני העבשים באחד; ואס לא מילא חובה המוטלת . .

 עליו לפי חוקזה בכוונה להשתמט משירות לאומי, דינו — מאסר שלוש שנים.

. חוק!־ צווים א י ־ ה > ו ו  15. ניתן. צו לפי חוק זה המטיל על בת שירות חובה שיש למלא בזמן שנקבע מ
 ־ לא" •מילאה: את החובה באותו זמן, יעמוד. הצו;בתקפו לגביה עד שהיא תמלא אה החובה ן

 • דזוראת,סעיף -זה אינה.גורעת"מאחריותה •הפלילית.של" בת שירות על אי מילוי חובה בזמן" :
 י שנקבע בצו, וחיובה •בדין על, אי מילוי־ חזבה־המוטלת עליה• אינה־ פוטרת אותה מאותה חובה."; ־־-

ח י נ ק  16. . השר רשאי להתקין תקנות בכל עיין הנוגע לביצוע חוק זד^ ־ י י• י י ת
 ׳17,. הוק זה אינו הל על אשה שפוטרה •מחובת־שירות בטחון לפי חוק שירות"בטחון, תחי>יז. י

 , תש״ט—1949¿ לפני תחילת תקפו של חזק זה.

ך ב ס י ה ר ב  ד

 ״ החוק; המוצע.בא להסדיר את ענין השירות"שיהיו"-.חייבות בו, .כחלופה לשירות בטחץ,־ ״ / -
־  •־. נשים שיפוטרו ממנו בעתיד• בגלל, טעמים שבמצפון- או שבהכרה•־ דתית. י

 ״• מהותו של שירות ׳זה, שייקרא:/שירות־•"•לאומי״, הוגדרה־ •בסעיף הראשון של החוק.־" .
 המוצע. ביצוע החוק יהיה בידי אחד מחברי הממשלה •שיוסמך לכך על ידיה, ומינהל השידות ־־ - - י

-יהיה בידי-.מפקחים שיתמנו על ידיו. לשירות "לא ־יהיה אופי צבאי וכן תובטח למשרתים
 בו האפשרותלשמור על אורח חיים דתי.

 החוק חל על כל אשה שתפוטר משירות בטחון לאחר תחילת תקפו של חוק זה והיא
 •בגיל 18—26, ״בת שירות״ בלשון החוק, כל •עוד לא הגיעה בת שירות לגיל 27 אפשר
 י לקרוא לה לשירות לאומי לתקופה ־של 24 חדשים. אם לילד, אשד, הרה ואשה נשואה ־יהיו.

 . פטורות מחובת שירות״לאומי.
 יוקמו ועדות "לשירות לאומי אשר־ לפניהן יובאו בקשות לשחרור מחובת שירות .־..-

 לאומי מטעמי משפרה׳ חינוך, משק או אורח חיים משפחתי-מיוחד, וכן בקשות לדחייתו.
 השר הממונה על ביצוע החוק יהיה גם הוא רשאי לשחרר מחובת השירות לפי שיקול ־־

 דעתו.
 בת שירות תהיה הייבת למלא בשעת שירותה בל תפקיד שיוטל עליה בדין ולציית
 לכל הוראה חוקית שתינתן על ידי הטמונים עליה בשעת שירותה. תנאי השירות האחרים
 והמרות של הממונה על מקום העבודה לגבי אשה העושה את שירותה הלאומי באותו מקום

 עבודה — ייקבעו" בתקנות.
 •בעד אי מילוי חובותיה בשעת ־השירות תהיה האשד* צפויה לעונש מאסר עד.שנה
 או לקנס עד —.1000 לירות או לשבי הענשים כאחד. אשד. המשתמטת מעיקרו מחובת שירות

 ־ ״ -לאומי־ תהיה צפויה לעונש מאסר עד שלוש שנים-

. ..י ׳״־&26 . ז זזוק«17; ח׳-3א3*תעי״נ, 053ב.20.7 -• •. « ו  חמו



יכתי  מהחיי 40 שרוגזה ma» ע״י המדשים חי


