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 מתפרסמוח בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק מניעת הפקעת שערים וספםרות(שיפוט)(תיקון מס׳ 2), תש״ך-1960

יקין«יף4 1. בסעיף 4 לחוק מניעת הפקעת שערים וספסרות (שיפוט), תשי״א—1951 במקום  ו
 סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) למען מנוע ספק בקבע בזה. בי סמכותו של בית הדין לדון
 בעבירה נגד המשק איכה גורעת מסמכותו של כל בית משפט המוסמך
 לדון באותה עבירה על פי חוק בתי המשפט, תשי״ז—ד2195, אי על פי

 כל חוק אחר. •

 (ג) על אף האמור בחוק בתי המשפט, תשי״ז-1957׳ מוסמך בית
 משפט השלום לדון גם בעבירה בגד המשק שהיא פשע, ובלבד שלא יפסוק

 עונש העולה על העונש שהוא מוסמך להטיל בעד עוון.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תכליתו של ההדק המוצע היא כפולה:
 א. סעיף 4 לחוק מניעת הפקעת שערים וספסרות (שיפוט), תשי״א-1951, אומר:

 ״(א) בית דין מוסמך לדון גכל עבירה נגד המשק;

 (ב) בל בית משפט אחד שערב תהילת תקפו של חוק זה היה נזושמך לדון בעבירות נגד
 המשק לולא היראות פקודח מניעת הפקעת שערימ וספסרות (שיפוט)׳ תש״ח-31948׳ יהיה מוסמך

 לדון באותן עבירות על אף האמור בסעיף קטן(»).״

. ל ש  נוסח זה השאיר מקום לספק לגבי סמכותם המקבילה של בתי המשפט המחוזיים ו
 בתי משפט השלום לדון בעבירות נגד המשק׳ כפי שפורטו בתוספת לחוק. בעיית• הסמכות
 המקבילה נתעוררה בעיקר אגב דיון בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח-ד195 *, שאף הן עבירות נגד המשק. לאחרונה החליט בית המשפט המחוזי בירושלים
 בערעור פלילי 25/59׳ כי בית דין בלבד רשאי לדון בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכים

 ושירותים.

 י כדי להסיר ספק זה מוצע להחליף סעיף קטן(ב) לסעיף 4, ולקבוע במפורש כי
 הסמכות שהוענקה לבתי הדין למניעת הפקעת שערים וספסרוח לדון בעבירות נגד והמשק

 אינה גורעת מסמכות בתי המשפט הרגילים לדון בעבירות אלו.

 ב. אם כי רוב עבירות נגד המשק הן פשעים׳ שהסמכות לדון בהם נתונה לבית המשפט
 המחוזי הרי במציאות יש בהן גם עבירות קלות יותר למרות שמבחינה פורמלית יש להגדירן
 בפשעים. לבן מוצע בסעיף קטן(ב) להעניק גם לבתי משפט השלום את הסמכות לדון
 בעבירות נגד המשק שיובאו לפניו ובלבד שהעונש שיטיל במקרה זה לא יעלה על העונש

 המקסימלי שהוא מוסמך לפסוק בדרך כלל.

 1 ם׳׳ה 8;»׳ תשי״!!, ענז׳ 40; ם״ה 09׳ חשי״ב, ע״׳ 238.
 2 ס״ח 233׳ חשי״ז, עמ׳ 148.

 3 ע״ר תש׳׳ח׳ תוס׳ א׳ מס׳ 14, עמי 27.
 4 ס״ח 240, תשי״ח׳ עמ׳ 24.

 26 הצעות לזיין 411. ב׳ בשבט תש״ך. 50*1.1.10.׳:



 חוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הכנסה)
יך~1960  (הוראות שונות/ תש׳

 1. בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שניחנה לו בחוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הגדרות
 הכנסה)׳ תשי״ב—1952 1 (להלן - החוק העיקרי).

 2. (א) תוספת מס וכן תוספת מס דווחי חברות (לשתיהן יהד ייקרא להלן— התוספת), ישיתלכנות.
, תוספת מם 1 8  שרשות מקומית היתה רשאית לפי החוק העיקרי להטיל על נישומים לשנות השומה'52/53

 1953/54 ו־1954/55 ולשנות המם 1954׳ 1955 ו־1956, ייגבו מהם בין שהרשות המקומית החליטה
 להטיל תוספת מס ופרסמה החלטתה כדין ובין שלא עשתה כן.

 (ב) התוספת תיגבה גפ מנישומים שבשנה משנות השומה או משנות המם הנזכרות
 בסעיף קטן(א) לא השתייכו לרשות מקומית.

 3. סכום שנגבה לפני תחילתו של חוק זה ושגבייתו היתה כדין אילו היה חוק זה בתקפו הבשר פעואת
 אותה שעה, רואים אותו כאילו גגבה כדיז.

ר ב ס י ה ר ב  ד

,  הצעת חוק הרשויות המקומיות (תוספת מס הכנסה)(הוראות שונות)׳ תשי״ט-1959 2
 הונחה על שולחן הכנסת השלישית ואף נדונה, לאחר קריאה ראשונה, בועדת הכספים

 של הכנסת; אולם׳ כהונת הכנסת השלישית נסתיימה לפני תום הדיון בה.

 חוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הכנסה)׳ תשי״ב—1952׳ הסמיך כל רשות מקומית
 להטיל על בישום המשתייך לה תשלום של תוספת למס הכנסה בשיעור של 7,5% מהסכום
 !כבסה שנקבע לנישום. הודעה על החלטתה בדבר הטלת תוספת מם כאמור צריכה

 'ברשומות.

 לא בכל המקרים פורסמה ההודעה ברשומות והיו גם מקרים שלא נתקבלה החלטת
 הרשות המקומית במועד שנקבע לכך בחוק.

 בעמי׳ה 814/57, פסק בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו כי בהעדר ההודעה ברשומות
 אין רשות 5גבות את תוספת המם.

 הכספים שבגבו על פי החוק הנ״ל שמשו לתשלום משכורת המורים במדינה.

 למעשה נהגו השלטונות כאילו כל הרשויות המקומיות פרסמו כדין החלטה בדבר
 הטלת תוספת המס. תכליתו של החוק המוצע להכשיר את הגביה שנעשתה עד כה - בין
 אם נעשתה לגבי נישומים ברשות מקומית או לגבי נישומים שלא היו כלל תושבי רשות

 מקומית - ולעשותה חוקית, וכן לאפשר את השלמת הגביה מאלה שטרם שילמו.

MI 1 ס־ח 110, תשי״ג, עמי 
.:ra 2 ה״ח 391׳ תשי״ט, עמ׳ 
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 חרק המים(תיקון), תשץ־-1960

, תשי׳״ט—959U, במקום פסקה (5) תבוא פסקה זו: 1 5 7 ם י מ  !׳יקוץ- סעיף 57! 1. בסעיף לחוק ה
 ״(5) סעיפים 54—57 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,

 תשי״ח—1957.״

 קיים היראה 2. מתחילת חוק זה יראו סעיף 58 לחוק הניקוז וההגנה מפנל שספינות׳ תשי״ח—1957,
 כאילו לא בוטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בין הסעיפים של חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות׳ תשי״ח-1957׳ שבוטלו על ידי
) לחוק המים׳ תשי״ט-&195, נכלל בטעות גם סעיף s5 «זהוא סעיף העונשין  סעיף 5157 (

 של חוק הניקוז. חוק זה בא לתקן טעות זו.

 1 ס״ה 8*כ> תעי״ט, עמי 106

'W31.1.1),בי בשב0-ת&"ד , p ) r 411,28 הצעות 
 המחיר 6 אגורות הודפס׳ ע״י המדפים הממשלתי, ירושלי־ם


