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 טת&רשמות כזה דמעות חול! מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון תקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו/ תשי׳ם-1979
 1. בתקנה 12 לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז-1956 ג (להלן —

 התקנות), בתקנת משנה (0, במקום פסקה (3< יבוא:
 ״(3) אם פורסם ברדיו, בטלויזיה ולפחות בשלושה עתוגים רבי
 תפוצה, חזקה כאילו הגיע לידיעת אותו אדם שעליו הוא חל בתום שש

 שעדת למן הפרסום הראשון.״

 2. אחדי תקנה 17 לתקנות יבוא:
 ״דין המדינה 17א. לענין תקנות אלה דין המדינה כדין כל בעל צידד אחר; אולם

 הוראה זו לא תחדל לגבי ציוד שבהחזקתה של משטרת ישראל.״

 תיקון תקנה 12

 הוספת הקנה 17א

ר כ ס י ה ר ב  ד

 הנוסח הנוכחי אינו משרת את מטרתה של החזקה,
 מאחר שבאמצעי הפרסום, כפי שמופיעים בתקנה, נפקד
 מקומה של הטליידה המשמשת אמצעי עיקרי בתרגילי-•

 גזם פומביים.

 מוצע, איפוא, להוסיף אמצעי פרסום זה.

 ההצעה קובעת חובה לפרסם בשלושה אמצעי הפר
 סום ואולם החזקה, הניתנת לסתירה, תתייחס ל־6 שעות

 למן הפרסום הראשון.

 במשך כל השנים נהג צה״ל להפעיל את סעיף 2
 התקנות הי׳׳ל לגבי ציוד של המדינה, אף כי
 אץ למצוא הוראה מפורשת על כך. ההצעה באה להוסיף
 הוראה אשר תבהיר את תחולת התקנות גם על המדינה,

 אולם לא לגבי• ציוד שמוחזק בידי• משטרת ישדאר.••

 תקנות־־שעת־ חירום(רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז-956ז,
 הן הבסיס החוקי לרישום וגיוס לצרכי צבא־־הגנה ליש
 ראל של כלי טיס, כלי שיט וכלי רכב למיניהם ונכסים
 אחרים ששר הבטחון הכריז עליהם כעל נכסים הדרושים

 להגנת המדינה.

 התיקון המוצע בה לשפר את אפשרדות הגיוס המהיר
 של ציוד כאמור ולהבהיר חלותן של התקנות גם על

 המדינה.

 תקנה 12(ו)>3) קובעת חזקה, שלפיה צו סעיף 1
 בענין רישום ציוד וגיוסו, שלא פורסם ברשו
 מות - ״הרי אם פורסם ברדיו או לפחות בשלושה עתונים
 יומיים, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת אותו אדם שעליו

 _הוא חל, בצהרי יום הפרסום״. .

 1 ק״ת תשי״ז, פמ׳ 334; סיה חשל־יו, שמי 80.

 חוק ההוצאה לפועל(תיקון מס׳ 5)׳ תש״ם-1979
 1. בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפרעל, תשכ״ז—1967 ! (להלן — החוק העיקרי), במקום

 הגדרת ״חוב פסוק״ יבוא:
 ׳׳״חוב פסוק״ - החוב, לרבות הפרשי ההצמדה, הריבית וההוצאות

 שנתחייב בהם החייב לפי פסק דין;״.

 תיקון סעיף 1

ר כ ס י ה ר כ  ד

 שעיף 1 י 1 1 י ״,״_ י ה;דרת ״חוב פסוק״ בסעיף 1 לחוק העיקרי
 היא ״החוב, לרבות הריבית וההוצאות, שנת
 חייב בהם החייב לפי פסק דיך. המונח ״חוב פסוק״
 מופיע במספר רב של סעיפים בחוק זה, וכולם עניגם
 בביצוע פסק הדין וגביית החוב. מאחר שמכאן ואילך
 יהיו הפרשי הצמדה אף הם חלק מהחוב, יש צורך

 התיקונים המוצעים נדרשים בעקבות תיקון מס׳ 3
 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ״א-ו196 (ם׳׳ח
 תשל״ט, עמי 23), אשר הסמיך את בית המשפט לפסוק -
 בנוסף לסכום החוב שפסק לבעל דיז - תשלוט הפרשי
 הצמדה בצירוף ריבית נמוכה, במקום הריבית החוקית

 שהיה מיסמך לפסוק עד לתיקון האמור.

 •י ס״ה חשכ״ז, עמי 116; תשב״ט, עמ׳ 16; תשל״א, עמי 186; תשל״ה, עמי 12; תשל״ח, עמ׳ 29.

 38 דיגעווז חוק 1420, ג׳ כחשון תש״ם, 24.10.1979



 במקום סעיף 75 לחוק העיקרי יברא: תיקון סעיף 75
 75. כספים שנתקבלו על ידי המוציא לפועל עקב הליכים לפי חוק זה,.
 ייזקפו תחילה לחשבון האגרות וההוצאות לפי סעיף 9, ולאחר מכן לחשבון

 החוב הפסוק לפי הסדר הבא: הוצאות, ריבית, הפרשי הצמדה, קרן.״

.2 

 ״זקיפת הכנסות
 הביצוע

ר כ פ י ה ר פ  ד
 זקיפת התשלומים, ומוצע למקמם בץ הריבית לקרן,
 מאחר שלמעשה הם הופכים בעת התשלום להיות חלק

 מהקרן עצמה.
 בהזדמנות זו מוצע גם לשנות את מיקומן של ההוצאות
 הכלולות בחוב הפסוק ולקבען במקום הראשון שלאחר
 הוצאות לשכת ההיצאה לפועל. סכומי ההוצאות שולמו
 במזומנים מכיסו של הזוכה כדי לממש את חובו המגיע
 לו כחוק וסכומים אלה אינם נושאים ריבית. מן הראוי,
 איפוא, שהםיוחזרו לו מהכספים הראשונים שמשלם החייב.

 לכללם במפורש במונח ״חוב פסוק״, על מנת שהוראות
 זזחוק יחולו נם על גבייתם.

 . סעיף 75 לחוק קובע כי ״כספים שנתקבלו
 על ידי המוציא לפועל עקב הליכים לפי
 חוק זה, ייזקפו בראשונה לחשבקהאגרות וההוצאות לפי
ב  סעיף 9, בשניה לחשבק הריבית על החוב הפסוק, ו
 שלישית לחשלון קרן החוב וההוצאות שנתחייב בהם
 החייב לפי פסק הדת׳׳. לאור האמור בדברי ההסבר
 לסעיף ו, יש צורך לכלול את הפרשי ההצמדה נם לענץ

 חוק לתיקון פקודת השותפויות(מם׳ 2)׳ תש״ם-1979

 תיקון סעיף 3

 תיקון פקודת
 החברות

 1, בסעיף 3 לפקודת השותפויות ננוסח חדש], תשל״ה—1975 !, במקום ״לא יותר מעש
 רה חברים״ יבוא ״לא יותר מעשרים וחמישה חברים״.

 2. בסעיף 3 לפקודת החברות 2, במקום ״יותר מעשרה חברים׳ יבוא ״יותר מעשרים
 וחמישה חברים״.

ר ב ס י ה ר כ  ד
 בשותפות שנוצרה בישראל יוגדל ויועמד על עשרים

 וחמישה חברים.
 הודאה זו תחול לא רק על שותפויות חדשות אלא
 נם על שותפויות קיימות ותאפשר להן לקלוט שותפים
 נוספים לאלה הקיימים, עד למספר המקסימלי המוצע

 של 25 שותפים.

 2 עם השינוי בפקודת השותפויות יהיה צורך

 לבצע תיקון בסעיף 3 לפקודת החברות.
 סעיף 3 לפקודת החברות ענינו ׳׳איסור שותפויות שמספר

 חבריהן עולה על מספר ידוע״, והוא קובע לאמור:
 ״3. שום חברה, התאגדות או שותפות שיש בה יותר
 מעשרה חברים לא תנהל בישראל כל עסק שמטרתו
 רכישת רווחים ע׳׳י החברה, ההתאגדות או השותפות,
 או ע״י חבריה היחידים, אלא אם כן נרשמה כחברה
 עפ׳׳י פקודה זו או עפ״י פקודת החברות, 1919, או
 עפ״י פקודת החברות, 1921, או נרשמה עפ״י פקודת

 האגודות השיתופיות.״
 סעיף זה אוסר על תאנידים לנהל בישראל עסק למ
 טרת רווחים אלא אם נרשמו כדין. הסעיף תואם את סעיף
 3 לפקודת השותפויות באשר למספר השותפים המותר
 בשותפות. שינר במספר זה מחייב התאמה מקבילה בס

 עיף 3 לפקודת החברות,

 סעיף 1
 סעיף 3 לפקודת השותפויות קובע: ״שותפות

 לא תהיה של יותר מעשרה חברים״.
  המספר המוגבל של שותפים המותר כיום, עשרה בל
 בד, מונע משותפויות להתפתח מעבר למספר זה ולקלוט
ס אנשים הרוצים להצטרף כשותפים תוך הכרה ו ת  ל
 .במועמד המצטרף כשותף. המצב הקיים מביא לתופעות
 בלתי רצויות, שלפיהן בעלי מקצוע צעירים נאלצים
 להתמודד כעצמאים, או להיקלט כשכירים בפירמות
 שהניעו למקסימום השותפים, למרות שמעמדם יכול היה
 להיות מעמד של שותפים; ויש המוצאים פתרון מסורבל
 של עקיפת הגבלת מספר השותפים ע״י יצירת שותפות

 בתוך שותפות - מבנה מלאכותי ומכביד.
 הן באנגליה והן בארצות הברית הורחב מספר השו
 תפים בשותפויות. באנגליה הותר על פי חוק החברות
 . משנת 1948 קיומן של שותפרות אשר מספר חבריהן אינו
 עולה על 20, ובשנת 1967 תוקן חוק החברות באופן
2 אינה 0 ־  שההודאה המגבילה את מספר השותפים ל
 חלה על שותפרות של עיסכי דץ, של רואי חשבון ושל
 חברים בבורסה לניירות ערך. בארה״ב, במדיגות(למע
,Uniform Partnership Act ) שאימצו את n־ 4 0 ־  לה מ

 אץ הגבלה על מספר השותפים.
 מוצע איפוא כי המספר המקסימלי של השותפים

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח הדש 28, עמי 549; ס״ה תשל״ז׳ עמי 308. 2 חוקי איי/ כדך R׳/ ממי 135.
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 חוק העיטורים בצבא־העה לישראל(תיקון/ תש״ם-1976

! (להלן - החוק 0ד19  תיקון םפיף1 1, בסעיף 1 לחוק העיטורים בצבא־הגנה לישראל, תש״ל-
 העיקרי), בסזעד יבוא:

 ״״יחידה צבאית״ - כיתה ומעלה.״

 תיקון סעיף 2 2, בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי ״של חיילים״ יבוא ״או של יחידות צבאיות״.

 תיקון סעיף«! 3, בסעיף 10 לחוק העיקרי׳ בסופו יבוא ״כן יקבעו הפקודות מי המוסמך לקבל עיטור
 יחידתי׳ אופן קבלת עיטור כאמור ומשמורתו ביחידה״.

1 4. בסעיף 15 (א)(2) לחוק העיקרי, במקום הסיפה המתחילה במלים ״אד לאחר״ יבוא  תיקון סעיף 5
 ״ליחידתו או לאחר, או בכוונה למנוע הענקתו של עיטור לזולת או ליחידה אחרת״.

ר כ פ י ה ר ב  ד

ם י ס ק ט ם ו י ר ד  ס

רתם  10. הסדרים להענקת עיטורים והטקסים למסי
 ייקבעו בפקודות הצבא.

 עונשין

ל פי ם המוסמך, ע ד א  15. (א) (1) המוסר ביודעין ל
ר עובדות ר ב ל פי פקודות הצבא, ל  חוק או ע
י חוק זה, ידיעה כוזבת בפרט חשוב, או  לצרכ

 (2) המוסר ידיעה כאמור למפקדו או לרשות
 אחרת, בכוונה להשיג שלא כדין עיטור לעצמו
 או לאחר, או בכוונה למנוע הענקתו של עיטור

 לזולת,
 דינו - מאסר שנה אהח או קנם 3,000 לירות.

א זכות לענדד או העונד עיטור ל  (ב) העונד עיטור ל
ק זה או לתקנות לפיו, דינו - מאסר שלושה  בניגוד לחו

 חדשים או קנס 1,000 לירות.

ר הדומה לעיטור או מש ב  (ג) העונד עיטור או ד
ך שיש בה משום בזיון לעיטור, ר ד ך אחרת, ב ר ד  תמש בו ב

 דינו - מאסר שזה או קנס 3,000 לירות.

ל פי החוק הקיים ניתן להעניק עיטורי גבורה, עוז  ע
 ומופת לחיילים בודדים בצה־׳ל, שעשו מעשים הראויים

 לכך•
 ע ב את היריעה ולאפשר ה  הצעת החוק באה להרחי
 נקת עיטורי גבורה גם ל״יחידה צבאית״ שעשתה מעשים
ל פי הקריטריונים של החוק המזכה ך ע כ  הראויים ל

 חיילים בודדים.
 מתן עיטור ליחידה יתרום לשמירת מסורת של גבורה
ל המוטיבציה של החיילים המשרתים  ביחידה, ישפיע ע

 בה ויעלה בה את הסטנדרטים של הלחימה.

 חה נוסח סעיפים 1, 2, 10 ו־15 לחוק העיקרי:
ת ו ר ד ג  ה

 1. בחוק זה, ״חייל״, ״פקודות הצבא״, ״הרמטכ״ל״ -
 כמשמעותם בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו-

.1955 

ם י ר ו ט י ע  ה
 2. אלה העיטורים הבאים לציין מעשי גבורה, עוז

 ומופת של חיילים, שנעשו בזמן שירותם:
 '(1) עיטורהגבורה;

 (2) עיטור העוז;
 (3) עיטור המופת.

 1 ם״ח תש״ל, עמי 18.
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