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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון פקודת מטבעות קטנות, תשי״ד—1954

קח הפקודה 1. בסעיף 1א לפקודת מטבעות קטנות, תש״ט—1948 יימחק סעיף קטן(ב). •  תי

 ד ב ר י ה ס ב ר

 סעיף 1א לפקודת מטבעות קטנות, תש״ט—1948, שהוסף על פי חוק לתיקון פקודת
, מרשה את הממשלה להוציא עד ה־ 31 בינואר 1954,  מטבעות קטנות, תשי״ג—1953 2

 מטבעות שלא ממתכת, היינו, מטבעות נייר, וזוהי לשון הסעיף:
 ,׳(א) הממשלה רשאית להוציא ולחזור ולהוציא מזמן לזמן מטבעו!! שלא ממתכת
 בהתאם לחוק זה, והוראות הפקודה כדבר מטבעות מתכת יחולו עליהן בשינויים המחוייבים

 לפי ד״ענין.
 (ב) ההרשאה הנתונה לפי סעיף קטן(א) תפקע לאחר יום כ״ז בשבט תשי״ד (31

 בינואר 1954).״
 ההרשאה להוציא מטבעות מנייר ניתנה בזמנו עקב המחסור ששרר בעולם בשוק
 המתכת, וההנחה היתד, כי עד ינואר 1954 אפשר יהיה למלא את החסד במטבע מתכת
 ולהוציא m מטבעות הנייר מהמחדר. כבר נעשו ההכנות הדרושות לשם הפעלת המטבעה
 והאוצר עומד להקטין בהדרגה את המחזור של. מטבעות הנייר. אולם לעת עתה יש עוד
 להשאיר בתקפה את ההרשאה שניתנה לממשלה להוצאת מטבעות נייר גם לאחר ה־ 31

 בינואר 1954.

 1 ע״ר ת׳צ6״ט, תום׳ א׳ מס׳ 39, עמ׳ 83.

 2 ס״ו־ו 120, ת׳טי״ג, עט׳ 53.

 חוק לתיקון פקודת בתי המשפט, תשי״ד—1954

:  פקודת בתי המשפט, 1940 !, תתוקן כך

 בסעיף22, סעיף קטן(1),אחר פסקה(ד) תבוא פסקה זו:

 ״(ה) לקביעת דמי הנטיעה והלינה ושכר הבטלה של עדים שהוזמנו להעיד
 בבית המשפט.״

.1 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שיעורי שכר הבטלה ודמי הלינה המשתלמים לאנשים שהוזמג* כעדים בבית המשפט
 נשארו ללא שינוי משנת 1927, וברמת החיים של ימינו שוב אינם בגדר פיצוי להפסדי
 הזמן והממון הנגרמים לאנשים המונזרדים בענינים לא להם. במיוחד נפגעים מכך העובדים
 בשכר. מצב זה משפיע גם השפעה שלילית על מיצוי הצדק הואיל ואנשים שעדותם חשובה

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1 מס׳ 1032, עמ׳ 115.



 לבירור המשפט, נגוז עדים בביצוע עבירות או עדי תאונה, נמנעים מהודיע על מה שראו
 עיניהם ואף משתדלים להתחמק מהופעה לפני בית המשפט. מטעמים אלה מן הראוי לקבוע
 שכד שיהווה פיצוי מתקבל על הדעת לעדים, וכן לתת אפשרות לשנות את שיעורו בהתאם

 לנסיבות.

 מוצע להכניס הוראה בפקודת בתי המשפט, 1940, שתתן סמכות לשר המשפטים
 לקבוע בתקנות את דמי הנסיעה והלינה ושכר הבטלה של עדים שהוזמנו להעיד בבית

 המשפט. •

 חוק לתיקון פקודת שיפוט בתי משפט השלום, תשי״ד—1954

. תיי,וז הפטרון  1. פקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947«, תתוקן כך

 בסעיף 28,*אחר פסקה(ה) תבוא פסקה זו:
 ״(ו) הקובעות את דמי הנסיעה והלינה ושכר הבטלה של עדים שהוזמנו להעיד

 בבתי משפט שלום.״

ר י ה ס ב ר  ד ב

 שיעורי שכר הבטלה ודמי הלינה המשתלמים לאנשים שהוזמנו כעדים בבית המשפט
 נשארו ללא שינוי משנת 1927, וברמת החיים של ימינו שו^אינם בגדר פיצוי להפסדי הזמן
 והממון הנגרמים לאנשים המוטרדים בענינימ לא להם. במיוחד נפגעים מכך העובדים בשכר.
 מצב זה משפיע גם השפעה שלילית על מיצוי הצדק הואיל ואנשים שעדותם חשובה לבירור
 המשפט, כגון עדים בביצוע עבירות או עדי תאונה, נמנעים מהודיע על מה שראו עיניהם
 ואף משתדלים להתחמק מהופעה לפני בית המשפט. מטעמים אלה מן הראוי לקבוע שכר
 שיהווה פיצוי מתקבל על הדעת לעדים, וכן לתת ־ אפשרות לשנות את שיעורו בהתאם

 לנסיפות.

 מוצע להכניס הוראה בפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947, שתתן סמכות לשר
 המשפטים לקבוע בתקנות את דמי הנסיעה והלינה ושכר הבטלה של עדים שהוזמנו להעיד

 בבתי משפט שלום.
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 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 םס׳ 1612, עמ׳ 224.
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