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 ׳ מתפדםםות בזה הצעות חזק מטעם הממשלה;

 חרק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
 (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשט״ז—1956

 1, תקפן של תקנות־שעת־חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), תעזט״ז—11956 י
ד יום כ״ז בטבת  (להלן — התקנות), בתיקון המפורש בתוספת לחזק זה, מזארך בזה ע

 תשי״ז(31 בדצמבר 1956).

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום ב׳ באב תשט״ז(10 ביולי 1956).

 תופפת
 (סעיף 1)

: ו  תקנה 2 לתקנות תסומן ״2 (א)״ ואחריה תבוא תקנת משנה ז

 ״(ב) מי שנמצא בישראל מכוח רשיון לישיבת ביקור כמשמעותו בחוק
די חובתו לפי תקנה זו, אם במקום , יצא י  הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 2
ת ג רשיון כאמור וכן דרכון או תעודת מסע רשמי צי י דת זהות יחזיק ו  תעו

 אחרת הנושאת עליה את תצלומו ושהוצאה לו בחוץ־לארץ.״

 ד ב ר י ה ס ב ר

 ביום ל׳ בניסן תשט״ז (11, באפריל 1956) התקין שר הפנים תקנות־שעת־חירום
 (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשט״ז—1956, שמטרתן לאפשר בקורת מהירה ויעילה של
 זהות בני אדם, מטעמים שבבטחון המדינה. תקפן של תקנות אלה עומד לפקוע ביום ב׳ באב
 תשט״ז (10 ביולי 1956). מאחר שהצורך בתקנות בעינו עומד, מציעה הממשלה להאריך

 את תקפן עד סוף שנה זו.
 עם זאת מוצע להשלים את התקנות הללו דרך מתן הקלה. החובה להחזיק ולהציג תעודת
 זהות חלה, לפי התקנות, על כל תושב גבר שמלאו לו שש־עשרה שנה. לעגין זה, תושב הוא
 כל אדם הנמצא בישראלי שלושה חדשים •רצופים, בין שבא להשתקע-בה השתקעות קבע
 ובין שנמצא בה כתייר בלבד. החוק המוצע בא לשחרר תיירים מהטרחה לבקש ולקבל
דת מסע אחרת וכן  תעודת זהות. במקום זד. יחזיקו ויציגו, לפי דרישה׳ את דרכונם או תעו

 את הויזה שעל פיה נכנסו לארץ ונמצאו בה (התוספת). י

, תשט״ז, עמי 685. n 5 9 4 ״ p * 

 2 פייה 111, תשי״ב, עמי 354.
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 הגדרות

 לש&ז םעד

 חסידות ••

 תביעות מזונות; ־

 החזרת סכומים

ות נ ו  הפכם מז

 ענ׳טים

 ביצוע ותקנות

 , . . חוק שירותי הסעה תשט״ז—1956 ,
 1, בחוק זה —

 ״נזקק״ — אדם הזקוק-לסעד מחמת גילו, מצב בריאותו או ליקויו הגופני או הרוחני וכן
 י אדם הזקוק לסעד והוא נכנס בגדר אחד המבחנים ששר הסעד קבעם בתקנות לענין

 חוק זה ז _.
 ״פקיד סעד״ — מי ששד הסעד מינה אותו כפקיד סעד לעבלן חוק זה!

 .״בית משפיט״ — לד1יות בית 1ין המוסמך לדוןבעניני מזונות. י ׳ ;

 2, י דשות מקומית תקיים לשכת סעד לשם טיפול סוציאלי בנזקקים.

ש סעד לנזקק, רשאי פקיד סעד לחקור כל אדם בדבר  3, (א) נתבקשה"לשכת סעד לה̂ג
 מצבו של נזקק ושל החייב, או העלול,.להיות חייב, במזונותיו של בזקק (להלן — החייב).

 (ב) נדרש עובד המדינה או עובד רשות מקומית למסור ידיעה בחקירה כאמור,
 חייב הוא לעשות כן על אף האמור בכל דין.

 (ג) הגיעה לפקיד הסעד ידיעה בחקירה לפי סעיף זה, ישמרנה בסוד ולא יגלבה
'  אלא ל^ורך ביצוע חוק זה. .•:. ז

 4. זכאים שר הסעד או רשות מקומית לתבוע מזונות לנזקק מן.החייב/ ובן רשאים הם
 /לגבות כל סכום שנפסק לטובת נזקק,. ומשגבוהו ימסרוהו לאותו נזקק, או ישתמשו בו
 לצרכיו, ׳ומשלא ראו צורך או יכולת להשתמש"כאמור, בר או ׳במקצתו — יחזירוהו לחייב.

 5. (א) היו הכנסתו או נכסיו של אדם שהוגש לו סעד מכספי הציבור מספיקים כדי
 מזונותיו ומזונות שהוא חייב בהם וכדי החזרת הסעד שהוגש׳-לו באמור או מקצתו׳ חייב
 הוא או עזבונו* בהחזרת הסעד )•־ובלבד שחיוב זה לא יחול על עזבון אלא ׳במידה שהוא עודף

 על הדרוש. לסיפוק מזונותיהם של הזכאים למזונות מן העזבון,
 (ב) לא תוגש תביעה לפיימעיף זה אלא־ על־ידי-שר הסעד או על־ידירשות מקומית.

 6. , (א) י רשאית רשות מקומית לעשות הסכם עם חייב בדבר מזונותיו של נזקק וההסכם
 ניתן •להוצאה לפועל ולשינוי כאילו היה החלטת בית משפט בענין מזונות.

 (ב) הסכם כאמור פטור ממם בולים ומאגרות הוצאה לפועל.

 ׳7. המסרב להיחקר לפי סעיף 3, דינו — מאסר שלושה חדשים.

 8. שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו,
 •לרבות ארגון לשכות הסעד והפיקוח עליהן׳ דרכי הטיפול בנזקקים וקביעת כשירותם של

 פקידי סעד ולמעט תקנות בדבר סדרי הדין בבית משפט.

ר ב ס ה . י ר ב  י ד
 החוק המוצע בא לחיע את הרשויות המקומיות לקיים לשכות סעד (סעיף 2). ;

 החוק מקנה ללשכות סעד את הזכות לחקור את מידת צריכותו של אדם המבקש סעד
 וכן לחקור אם קיימים קרובים היכולים לספק לו.את צרכיו. החקירה תיערך על־ידי עובד
 סוציאלי והיא תכלול ־בקשת ידיעות משלטונות המס של המדינה ושל הרשויות המקומיות.

 כל ידיעה שנתקבלה בדרך זאת תישמר בסוד(סעיף 3);
 . הרשות.המקומית, זכאית לתבוע תשלום מזונות מקרובו של אדם בהגשת תביעה
 ישירה לבית ׳המשפט או לביתי הדין׳ שלא ׳באמצעות הנזקק עצמו, והסכום הנגבה יימסר

 • על־ידיה לנזקק או ישמש בידה לצרכיו של הנזקק(סעיף.4).
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 כן זכאים שר הסעד ורשות מק1מית •לתבוע החזרת הסכומים.מאדם שקיבל1 סעד •או
 מעזבונו- אם נתברר להם שיש בידו הכנפות או רכוש כדי מזונותיו ומזונות משפחתו ובדי
 החזרת הסעד או מקצתה הובאה .מתביעה. נגד העזבון, מביאים בחשבון גם צרכיהם. של

 אחרים הזכאים למזונות מהעזבון(סעיף 5).
 ברוב המקרים תשתדל הרשות המקומית לעשות הסכם עם הקרוב החייב במזונותיו

 של הנזקק והסכם כזה כוחו יפה כפםק־דין למזונות(סעיף 6).

 חוק השמות, תשט״ז—1956
 1, בחזק זה — .

 ״בגיר״ — אדם שמלאו לו 18 שנה ן
 ״קטין״ — אדם שאינו בגיר!

 ״הורה״ — לרבות מאמץ של ילד שאומץ«
 ״ילד״ — לרבות ילד מאומץ;

 ״השר״ — שר הפנים.
 2, לכל אדם יהיה שם משפחה ושם פרטי,

 3, ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו; היו להורים שמות משפחה שובים, מקבל
 הילד את שם משפחת אביו׳ אולם ילד שנולד כשאמו, איבה נשואה לאביו ואף אמה ידועה

 בציבור כאשתו, מקבל את שם משפחת אמו.

, שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו! באין הסכמה בין ההורים, 4 
 רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי, אולם ילד שנולד כשאמר אינה נשואה לאביו

 ואף אינה ידועה בציבור כאשתו, ניתן לו שם פרטי על ידי אמו בלבד.

 5, קטין שאומץ מקבל שם משפחת מאמצו, זולת אם קבע בית המשפט בצו האימוץ
 קביעה אחרת. ־־

 6, אשה מקבלת עם נישואיה את שם משפחת אישה, אולם רשאית היא, בכל עת, לצרף.
 לשם משפחת אישה את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם, וכן רשאית היא, באישור

 השר, לשאת את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם בלבד.

 7, אשד, שקיבלה עם נישואיה את שם משפחת אישה, אם בלבד ואם בצירוף שם קודם,
 והנישואין פקעו, רשאית, בכל עת, לחזור ולשאת את שם נעוריה או את שם משפחתה

 הקודם.
• 

 8, מי שאין לה שם משפחה או שם פרטי, ומי ששמותיו £ינם ידועים, יבחר לעצמו —
 ואם הוא קטין או פסול־דין, יבחר לו הורו או אפוטרופסו־ — שם משפחה או שם פרטי,
 הכל לפי הענין, ילא יאוחר מששה חדשים מתחילת חוק זה או מקבלת דרישה לכך מאת השר.
 9, (א) מי שלא בחר שם ולא נבחר לו שם כאמור בסעיף 8, רשאי השר לקבוע לו שם.
 (ב) כשם משפחה לאיש או׳ לאשה שאינה נשואה יקבע השר ככל האפשר את
 שם׳ אבי• האב, ואפ שם זה איבו ידוע — את שם האב, ואם גם שם זה. אינו ידוע — את

 שם אבי האם! ולאשה נשואה את שם משפחת אישה.

 הגדרות

 עם משפחה
 ושם פרסי

 •שם משפחה
 מ5ידה

 טתז שם
 פרטי ?נו?ד

 שם משפחה
 םאימו•!׳

 שם משפחה
 מנישואיז

 שם משפחה
 אחרי הפקעת

 הנישואין

 חובת•
 בחירת שם

 קביעת שם
 •עי־ידי ד,שר
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י • 

» הפרטי או את שני השמות. .. מיט-י שס ־  10. -.•3גיד.דשאי לשבות־ •שם משפחתו או את ש
 של בניר •

 11. בני־זוג •:אינם־ רשאים. לשגות שם משפחתם• אלא שביהםי-יחד ואינם רשאים לבחןך• שי;וי.שם
 ־אלא שם •משפחה אחד לשביהם-זולת אם התיר השר• שינוי •שמו של האחד מהם -בלבדי אי־ • גני־זונ* ־

. . .... . - <׳-••׳־ • :• י • . ׳ י י  בהירתשמותשונים. •

̂טין שהוריו שינו שפ משפחתם מקבל על ידי בך את שם ־משפחתם החדש.  שינוי ש0 12. • ׳־•
 •משפחה

 של הטי:.

 13. קטין. .אוי-פסול־דיןהוריו או אפוטרופםו—רשאים לשנות את שם משפחתו או:את• «ינוי.׳«ם -.
מ ההורים, ואם נפקעו נישואיהם או אפוטרופוס׳׳׳  שמו׳הפרטי או את-שני. :השמוו^• השינוי •ייעשה •על ידי ש

 — על ידי ההורה שהדאגה לקטין נתונה בידו^

׳ י~•  14. - ..שי5ו*;שם על ידי ׳אפוטרופש• •טעון׳ אישור בית המשפט. •׳׳..־>.. :•־אימי?,
ת ממשפט .־ • ־.:׳.׳ בי י ׳ , - ־ , ׳ ; . . . . ׳ י • - - - • ״ - — ; ״ • : . • ׳ : • • • * • 

 15. בהירת שם-ילפי-:הסעי;פים-6, ־7׳ 8- ושינוי־ שם לפי הסעיפים 10,--11, 13 •־ טעונים הורעה־ע? -••־.־
-•=. ^mí׳™ . - . ־ , • .  הודע^״בכתבילשר. .
נוי שם ־. • . ועי ׳ ' • -  י ׳
V- 11 פםי?תשםV..13 ,10 8• שם לפי הסעיפים י ו נ ̂ -השר רשאי׳ לפסולי בחירת שס לפי סעיף ושי 16 

.  אם-סבור׳ הוא שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע. בתקנת הציבור.״ - שננחראו

ה ד ו ע ״  17, בהירת שם ושיבוי שם שניתנה עליהם הודעה ולא נפסלו, יתן השר׳ תוך חודש ת
 מקבלת •־ההודעה, תעודה המעידה.עליהם, ותקפם־ של השמות:־מתאריך-התיעודה, ־• :.־ ; .־־< ותחי?ת תוסוי:

 18, שינוי שם,לפי1 ה0עיפים.-8 עד 14 יפורסם:ברשומות. השר רשאי להודות שהשינוי פרסום
 יפזדפם גס בעיתון או בשני עתובים הנפוצים.במקום מגוריו של.מי ששמו.־השועה.-.

 .19... -ימי ששינה שמו לפי סעיף 10 אוסעיף 11, אם לפני תחילת חוק זה ואם לאחריה, &יינ5שינוי
 לא ישוב .וישנה ישמ1 •לפי־ אותם סעיפים תוך-שבע שניים מיום תהילת.תקפו של.השלגןי. •. ניס!׳ ש? עם•

• ־ • . ־  הקודם׳ אלאיבאישור השדי. י

 י 20, השד״דשאי להעביר-לאחר את סמכויותיו לפי חוק זה׳ כולן •או מקצתן, .פרט. לסמכות י י י העברת.

 להתקין תקנות ? הורעה-על העבדת סמכויות תפורסם ברשומות. • -סטלייימ •׳••

 ׳־21. •׳ מי שרואה עצמו •נפגע על ידי החלטה.*לפי הסעיפים 9׳ 11׳ 16 או 19 שניתנה לפי י, פניה ?שר •־
 • העברת סמכות מן השר, רשאי לפנות אל השר לקבלת הכרעתו הסופית. •

 22. ׳ •השר •ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל. ביצוע ותקנות׳
 זה בדבר הנהלת פנקס פומב«שיל •שינויי שם ובדבר אגדות״ בעד שירותים לפי חוק זה״ - -«

 והפטור מהן.- - •

ם • י ו ט י • ־ ב ל -  23. בטלים — - :•7 ״

 (1)_ סעיף 4(6) לפקודת בריאות העם, 1940, בדבר תיקון שם! .׳:•-

 (2) ההודעהימיום 15.3.1921 בדבר שינוי שמות.

ח תשט״ז,.. 11.6.1956 . י• ••׳.: •׳- - - ,״׳. י 153 מ ת  הצע1מ.-חוק 268, ב׳ כ



 דיני השמות של בני אדם־— שמות משפחה ושמות פרטיים — מבוססים היום בארץ
ד בכל הסוגיה הזאת הוא הודעותיו של הנציב העליון. משנת חי ל מנהג-ונוהג. החיקוק הי £ 
י השם• הרבים י  ־1921 בדברישיבוי שמותי. הודעה י זו משמשת עד היום יסוד יחיד לשינו

 הנרשמים מדי יום ביומו והמתפרסמים מדי פעם כפעם ברשומות.

נים זה אינו מניח את הדעת. מנהג ונוהג עלולים להיות שונים ממקום ׳למקום  מצב עני
- ומעדה לעדה, דמה גם באוכלוםיה. המעורבת של הארץ שחלק גדול ממנה .מורכב מעולים
ניות זו יבוא הסדר משפטי •אחיד. ו  שבאו לא_מכבר מכל קצוות תבל. מוטב שבמקום דב־גו
! מנהג ונוהג הם מן ׳הדברים. שלעתינ£ קרובות קשה לעמוד עליהם, ועוד יותר  •יתר-על כן
 קשו* להוכיחם הוכחה משפטית. רצוי, ־איפוא, להחליפם בהוראות חרותות ברורות• - • •

 ליקוי שני של המצב הקיים הוא הזכות הבלתי מוגבלת הניתנת לפרט לשבות שם
כבל אשר יעלה׳ על רוחו ובכל שעה שירצה בכך. אין.כיום_ סמכות .  משפחתו ושמו הפרטי
י בא למטרות של מרמה נו  כל שהיא למנוע שינויי.שם, או לפקח עליהם, אף במקרים שהשי
י למנוע מעשי  או שהשם. החדש עלול להטעות. על כן דרוש פיקוח ממשלתי מםויים כד

 תרמית והטעיה.

 המגרעת השלישית של המצב הקיים הוא היעדרן של הוראות המאפשרות לרשות
ת לקבוע שם משפחה או שם פרטי למי שאין לו שמות כאלה. יש מקרים לא,מעטים  . ממשלתי
ם ־מבין שמותיו הוא שם המשפחה ואיזה  שאין לאדם. אלא שם אחד, או שאין יודעים איזה ש
ד> על הרישומים במרשם התושבים׳ בתעודות הזהות. וב5ל מפבי ה. . דבדז  •הוא שם פרטי

 רישום רשמי.אחר, ועל זיהויו של אדם לכל ענין אחר.

 החוק המוצע בא לתקן את הליקויים האלה. הוא מסדיר את ענין השמות שאדם מקבל
 מלידה (סעיפים 3 יו־4), מאימוץ (סעיף 5) או מנישואין (סעיפים 6, 7) ן הוא קובע דרכים
ם 10 עד 19)5 והוא מסמיך את שר הפנים פי (סעי י ו נ  . לשינויי שם ופיקוח ממשלתי על השי

נו ידוע (סעיפים 1, 8 ו־9). שאר הוראות החוק. ם ולמי ששמו אי ש ר ן ל .שאי  לקבוע שם למי
ם 20 עד 23), פי כר(סעי  דנות בהעברת סמכויות ו

 פרטי הסעיפים המוצעים לקוחים, בשינויים מסויימים, מהצעת חוק היחיד והמשפחה
 שנתפרסמה לא מכבר על ידי משרד המשפטים.

ני ־־השמות, / פרק שני. סעיפים 12 עד 21 של ההצעה ההיא נדונים עני  בחלק א
 ובדברי ההסבר המפורטים לאותם י סעיפים נמצא חומר השוואתי והערות מלאות. על .אף

 ההבדלים שבין שתי ההצעות יכולים ההסברים להצעה ההיא. לשמש גם להסבר ההצעה•
ת:  דידן. באןייש לסקור רק את עיקרי ההוראות המוצעו

: ילד מקבל״מליידה, ובתוקף החוק׳ את שם משפחת הוריו. ה ד י ל  1) . ..ש מ ו ת מ
ן  .שם &רטי אז שמות פרטיים ניתנים לו על־ידי הוריו סמוך*ללידתו. החוק קובע מה הדי
 במקרה שההורים נושאים שמות משפחה שונים ן• במקרה שה1ורים אינם מסכימים ביניהם

י זוג.  בדבר מתן השם הפרטי ובמקרה שההורים אינם חיים כבנ

: אימוץ מקנה לילד את שם משפחתו של מאמצו, ץ ו מ י א ה מ ח פ ש ם מ  2) ש
ן וענין. י שיקול דעתו בנסיבות של כל עני  אולם בית המשפט רשאי להורות הוראה אחרת לפ

: ההצעה מבטיחה שאחדות המשפחה תתבטא ג ו י ז נ ה שלי• ב ח פ ש ם מ  3) ש
י הזוג וחדת מצד בנ  י גם בשם משפחה אחד שייקרא על שני בני הזוג גם •יחד. באין פעולה מי
ת שמה  י' יהיה השם — בהתאם לנהוג — שם משפחתו של הבעל. הרשות בידי האשה לצרף א
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י הזוג׳ לשנות: •את שם משפחתם המשותף.-אולם כשכל ם בנ  הקודם לשם בעלה, .וכן רשאי
 י אחד מהם רוצה לשאת שם משפחה אחר,.טעון הדבר אישורו של שר הפנים(מעייפים 11,6).

ם 10׳ 11) או רצו הורים י פ י ע ס ) ו מ ר לשנות את ש י ! רצה בג מ י ש י ו נ י  4) ש
ל כך לשר הפנים (סעיף 15) והשר רשאי לפסול ת שם ילדיהם (סעיף 13), יודיעו ע  ״ לשנות א
נוי ״אם סבור הוא שהשם החדש עלול להטעות או• לפגוע בתקנת הציבור״ (סעיף  את השי
ף 17). אין י סע ) ו נוי לתקפ דת שינוי שם ובזה ייכנס השי  16), לא.. נפסל השינוי, תינתן תעו

נוי קודם אלא באישור השר (סעיף 19), .תוך שבע שנים לאחר שי  לשנות שם פעם. שניה,

ן לו שם משפחה או שם : •מי שאי ם ו ש ן ל י א י ש מ ם ל ת ש ע י ב  5) ק
, רשאי שר הפנים לדרוש ממנו שיבחר לו שם. ואם •הוא קטין או פסול־דין׳יירשאי  פרטי
 השר לדרוש מהוריו-או-אפוטרופסו׳ שיבחרו י לו שם (סעיף 8)..לא נתמלאה הדרישה תוך
 ששה חדשים׳.־ דשאי השר לקבוע לו ישם* החוק־ נותן לשד־ הדרכה מסויימת בבואו לבחור

ף 9). (סעי  שם ל״אדם בלי שם״

ם מתפרסמים ברשומות, למען יוכל כל אדם : שינויי ש ם ו ש י ר  6) - פ ר ס ו ם ו
 לדעתם; השר רשאי להורות על.פרסום׳ נוסף (סעיף 18). ייתכן ששינויי שם יתפרסמו. גם

ף 22). ה פתוח לעיון הקהל(סעי הי  בדרך של רישום בפנקס רשמי שי

ז '׳1:מידה,'שהחו?ן מקנה-ילשר"הפנים סמכויות, רשאי י ת ו י ; ו ' כ , מ ת - ם ו ד ב ע מ -  , 7) ׳
רן לזולתו. אך בעבינים העלולים להצר את חופש בחירתו: של הפו־ט.י(כגוןפסילתו  • הוא להעבי
ם 20 ו־21), פי (סעי  של שם חדש שאדם בחר לעצמו} נתונה ההחלטה הסופית בידי השר עצמו

 \ חוק בנק הדואר (תיקון), תשט״ז—1956

ן — החוק י העיקרי), ;במקוים סעיף להל ) 1 1951 י א- ״  1. . •בסעיף-2-לחוק בנק הד&ר, תשי
' • ־ • י " ץ ־ "  קטן(ב), יבוא סעיף קטן זה 5 י .

םהם ן י י קי  י, ״(ב) ׳־השירותים שבנק הדואר י

ן כנגד תעודות  (1) קבלת פקדובות נושאי ריבית, בין לחשבון חסכון ובי
- חסכון׳ החזקתם וסילוקם!

 (2< קבלת כספים לחשבון םילוקים, החזקתם, העברתם וסילוקם 5

 (3) העבדת כספים באמצעות המחאות כסף!

 (4) העברת כספים באמצעות המחאות דואר.״

׳ - - ' • • . . . . - • • - . ־ ־ • ' .  2*.• בסעיף-.6.לחוק-הע.יקרי*--- •

: ה  (1) במקום סעיןי קטן(ב) יבוא סעיף קטן ז

י אחוזים לשנה  >ב) על פקדונות לחשבון חסכון תשולם ריבית של שנ
ל גבוה יותר שקבע שר• הדואר בתקנות לאחר התייעצות עם עו - -או בשי
 ^ המועצה ובהסכמת ועדת הכספים של הכנסת! ורשאי השר להגביל בתקנות

ת סכום הריבית שישולם לאדם אחד לכל שנת כספים.״  א

 ם״ח'79, תשיי׳׳א, עמי 219.
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 (2) לאחר סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה.•

 ״(ג) על פקדונות כנגד תעודות חסכון׳ תשולם ריבית בשיעור ובתנאים
 שקבע שר הדואר בתקנות לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם המועצה
ת ותנאי תשלומה בי  ובהסכמת ועדת הכספים של הכנסת s שיעורי הרי

 יכולים להיות שונים לסוגי תעודות שוגים.״ י

ה:  י הוספת פעי!־ 6א 3. לאחר סעיף 6 יווםף סעיף ז

 ־ ״תעודת חםכוז 6א. (א) תעודות חסכון ייערכו לזכות בעלים רשומים. •

 (ב) תעודות חסכון יכולים להיות מסויגים שונים, ולהקנות
 זכויות שונות, הכל כפי שייקבע בתקנות.

 (ג) תעודות חסכון ייערכו בנוסח שייקבע י בתקנות, וישאו את
 חותם חתימותיהם של שר הדואר והיושב ראש.״

 חייווז סעי,־ & 4. בסעיף 9 לחוק העיקרי יימחקו המלים ״כלפי לקוחותיו״.

 תיקו: סעיף 19 5. בסעיף 19 (א) לחוק העיקרי, -בפסקה (2) במקום ״המחאת דואר״ יבוא ״המחאת כסף

 או המחאת דואר״.

 תיקו! פעי* 20 6. במקום סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:•

ן  ״תקנות וביצוע 20. (א) שר הדואר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי

 תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר —

 (1) הנהלת חשבון חסכון על שמו של קטין• או של באמן!
i (2) מינוי מורשה לבעל חשבון 

 (3) עסקאות בחשבונות ובתעודות חסכון של נפטר או של
 פסול־דין, כשמטרת העסקאות היא תשלום הוצאות דחופות, או

i קיום הרשאת הנפטר לשותף בחשבון או בתעודה 
 (4) החלפת תעודות חסכון שאבדו, שנפגמו או שנשמדו ־,

 >5) אגרות על שירותי בנק הדואר.

 (ב) תקנות על פי סעיפים 6 (ג) ו־6א יותקנו לפני הוצאת התעודות
 שאליהן הן מתייחסות.

 (ג) שר הדואר רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה,, חוץ מן
 הסמכות למינויים ולהתקנת תקנות.״

׳ במקום ״השירות הנזכר בסעיף 2 (ב)(3)״ יבוא, ״שירות קח םעי*יJ 22 בסעיף 22 (ב) לחוק העיקרי  תי

 העברת כספים באמצעות המחאות כסף״.

, ׳ ורואים את פקודת בתי הדואר־  הוראת מעבר 8. תחילתו של סעיף 7 ביום תחילת החוק העיקרי

״ג בשבט תשט״ז (21 ביבואר י ם, ו  כאילו לא תוקנה עם פרסום ההודעה לפי סעיף 17 בי
 1956)3. י «

 ד ב ר י ה ס ב ר

 1. אחת ממטרות בנק הדואר כפי שהוגדרו בסעיף 2 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951,
לקידום  היא לעודד את החסכון. קבלת פקדונות בגד תעודות חסכון אף היא אחת' הפעולות'
ת הםמכוו1לקיים נו נוקבה במפורש. לכך מוצע לתת' לבנק א  מטרה זו, אלא שהחוק הקיים אי

 שירות חסכון בדרך של קבלת פקדונות נגד תעודות חסכון עו״ש(סעיף 1).

 2 הוקי א״י, ברך ב', פרק קט״ו, עם' 1155.

 3 י׳יפ 460, וד1ס״ז, עמי 507.
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וצאו יכול שיהיו מסוגים-•שונים, אשר •יקנו ׳זכויות שונות שי ' ן ת החסכו דו תעו . 
 למחזיקים בהן, ויהיו לזכות בעלים רשומים בלבד >םעיף 3).

' ם ו  בקביעת שיעור הריבית שתשולם-על פקדונות בגד-־תעודות חסכון*ותנאי התשל
ק ודרישת  משתף'החוק המוצע^את שר האוצר — וזאת מלבד חובת ההתייעצות במועצת הבנ
ת לגבי בי ן העלאת• שיעור הרי - ךבר הקיים.בעני - ת- י ב י ת הכספים לשיעור הר י ע ו  הסכמת־

ף 2 (2)). (סעי ן  חשבונות חסכו

 ׳2. חוק בנק הדואר קובע 1בסעיף' ?־פי־ אחריות הבנק כאחריות:בנקאי.^המלים •״כלפי
זתוישל בנק הדואר לעומתי־'־בנקים אחרים, במידה העשויה ת אחרי ו״ מסייגות א  .לקוחותי
ם: משורטטים קי גמה: הבנק עוסק גם בגביית שי  לפעמים להיות־ לרעתו של הבנק. לדו
 • משוכים עליו או בתורת סוכן גביה של בנקים אחרים. בנק רגיל בל ןיוד ׳הוא עושה פעולה
 .זו בתום לב, הרי הוא מוגן. על פי סעיף 82 לפקודת שטרי החליפין, מפני תביעתו של אדם
של השיק הנמסר"לגובינה. המלים ' תי האמי  הטוען שהוא — ולא .לקוח הבנק — הבעל ׳
ת •של תי  ״צלפי •לקוחותיו״', שבסעיף 9 נותנות מקום להניח פי במקרה שהטוען •לבעלות אמי
ד בכוח סעיף 82. החוק ׳המוצע בא להסיר. י נ מפ ן ג ו ן הבנק מ אי , ו לקוח 'של הבנק׳ נ מ  השיק א

׳ . די מחיקת המלים ״כלפי לקוחותיו״(סעיף;4).  ספק זה על י

ות בחשבון •חסכון בבנק הדואר, תשולם־ נ ״פקדו , ף 6(ב) כי י בסע ' קבע -3.־ , בחוק הקיים נ
'שר הדואר .כי ם לשבה״:"ואילו.בסעיף 20(א) נקבע. י ז ו ח א ' י נ ש ל עור ש ת בשי בי  עליהם רי
: ׳ דשאי להתקין תקנות' ״בדבר הגבלת סכום הפקדון בחשבון חסכון שעליו תשולם ריבית׳ ' 
צע :להשלים את הוראת סעיף 6-(ב) מו ' רה ום סתי ל קי ת׳ ש ה אפשרי נ ע  עלי מבת למנוע ט

' ׳ . - .  •בהוראה מטריאלית מתאימה.(סעיף 2 (1) )

ק הדואר לא ביתנה נ צע בסעיפים 5,1׳ 7, 8. בעת ניסוח.חוק ב מו ־משפטי י נ ן טצ ו ק י  י14' י , ת

הדואר, האחת .באמצעות ' י ד ת •בהן1 מבוצעת העברת; כספים על י רו הצו .  תשומת״לב לשתי
ת דואר תנת לגביה דק• בבי י 'כסף נ  המחאות. בסף \והשניה באמצעות.המחאות דואר. המחאת:
ת הדואר בי• נקבתה דואר זה מבצעיאת התשלום לפי הוראה שקיבל מבי  '׳־מסרים, ועובד בית'
שם המוטב ואת הסכום שיש לשלם. לעומת ' ר, ת שם המעבי  ההמחאה. הוראה זו מפרטת׳ א
גד הצגת ת דואר והמוטב מקבל את התשלום נ ת לגביה בכל בי תנ י  זאת המחאת דואר נ

 ההמחאה בלבד.

 י חוק בנק הדואר מזכיר רק את השירות של העברת כספים באמצעות המחאות דואר
די בנק הדואר יבוטלו 2 נקבע שעם הפעלת שירות זה על י 2  (סעיף 2 (ב)(3)), ובסעיף ,
על ידי הדואר, וסעיף 19 מכיל ם. מ^בהעברת כספי י  הסעיפים בפקודת בתי הדואר הדנ

.בשבט תשט״ז(21.1.1956) • ״ג י ום' ן במקומי אלה המבוטלות לפי סעיף 22. בי נשי  הוראות עו
 הודיע שר הדואר בהתאם לסעיף 17 לחוק בנק הדואר ׳על הפעלת השירות של העברת
ת השירות של העברת  כספים באמצעות המחאות הךואר, ואולם משרד הדואר ממשיך לתת א
 כספים באמצעות המחאות כסף. מכוח סעיף 22 (ב) נשארו פעולות אלה של משרד הדואר

י  בלי בסיס• חוקי. י

י השירותים׳ העבדת כספים באמצעות המחאות ת שנ ה מוצע לפרט א ז ם צ  כדי לתקן מ
ן גם  כסף והמחאות דואר, 'בסעיף 2 לחוק בבק הדואר.(סעיף 1), להחיל את הוראות העונשי
ת דואר (סעיף 5)׳ ולקבוע כי הוראות פקודת בתי הדואר  על המחאות כסף ולא. רק על המחאו
 באותו ענין ישארו בתוקף עד להפעלת השירות של העברת כספים באמצעות המחאות כסף

ם 7 ו־8)..• .' י פי  על"ידי הבנק(סעי
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 חוקן אמנת החברה הבינלאומית למימון, תשט״ז—1956

 הגדרות 1. בחוק זה —

 ״אמנת החברה״ —׳ פרקי ההסכם לכינון החברה הבינלאומית למימון(להלן — החברה).

ם ?חברה י 2, שר האוצר מורשה בזה לשלם בשם המדינה לחברה את הסכומיםישיש לשלמם על י מ ו א  ת

 פי אמנת החברה.

 3 בנק ישראל ייצג את המדינה בכל עבין הנוגע לחברות המדינה בחברה.

 4, שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען
 של ׳הוראות אמנת החברה ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן! י ובמיוחד בדבר
 מעמדם, חסינויותיהם וזכויות היתר של החברה ושל נגידיה, מנהליה׳ חליפיהם, פקידיהם

 ועובדיהם.

 5, תהילתו של חוק זה ביום שאמנת החברה תיחתם בשם מדינת ישראל.

 ייצונ

 בפני־• החברה

 ביצוע ותקנות

 החי לח

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תכליתה של הצעת חוק זו לאפשר את הצטרפות מדיבת ישראל כחברה בחברה בינ
 לאומית למימון(להלן — החברה).

 החברה מסובפת־לבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח ורק מדינות חברות בבבק הנ״ל
 רשאיות להצטרף לחברה;"מדינת ישראל חברה בבבק האמור משבת 1954 — ראה חוק
 אמנות קרן המטבע הבינלאומי והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח׳ תשי״ד—1954 !. ..
 מטרת החברה היא לעודד השקעות הון בינלאומי במפעלים • יצרניים במדינות

 החברות בה והזקוקות לכך.
 עם הצטרפותה לחברה תהיה מדינת ישראל חייבת •להתום על 50 מניות מהון המניות
 של החברה בסכום כולל של 50,000 דולר! התשלום יהיה בזהב או בדולרים לפי דרישת

 החברה.
 אמנת ההברה מחייבת את המדינות החברות בה להעניק לחברה.ולעובדיה זכויות
 . יתר וחסינות. ענין זה יוסדר בתקנות שיותקנו לפי סעיף 3 לחוק המוצע, הקובע כי שר
 האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע למילוי התחייבויות המדינה על־פי אמנת החברה.

 ם״ח 154, תשי״ד, עמי 119.

 הצעות חוק 268, ב' בתמוז תשט״ז, 11.6.1956

 הודפס ע׳יי המדפים הממשלתי

 ת

ר 125 פרוטה  המחי


