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 מתפרסנוות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון),
 תשכ״ד־1963

 הארכת תוקף 1, תקפן של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תשייט—1949!, מוארך בזה עד יום

 ח׳ בטבת תשכ״ו(31 בדצמבר 1965).

 זכות ביטול 2, שר הבטחון רשאי, בכל עת, לבטל את התקנות האמורות על ידי צו שיפורסם ברשומות.

 תהילה 3, תחילתו של חוק זה היא ביום ט״ו בטבת תשכ״ד (31 בדצמבר 1963).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט-1949, שהותקנו על ידי שר הבטחון,
 תקפן הוארך על ידי הכנסת, אגב שינויים מסויימים בנוסח התקנות׳ עד יום ט״ו בטבת

 תשכ״ד (31 בדצמבר 1963).
 מאחר שהצורך בתקנות האמורות בעינו עומד, מציעה הממשלה להאריך את תקפן

 עד סוף שנת 1965.
 נוסח תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט-1949׳ פורסם במלואו בהצעות חוק

 538, תשכ״ג, עמ׳ 118.

 1 ס״ח 17, תש׳׳ט, עמי 136; ס״ח ?5׳ תש׳׳י׳ עמי 280.

 חוק להארכת תוקף של תקבות־שעת־־חירום(רישום ציוד וגיוסו),
 תשכי׳ד-1963

 הארכת תוקף 1, תקפן של תקנוח־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשט״ז-1956!, מוארך בזה עד
 יום ח׳ בטבת תשכ״ו(31 בדצמבר 1965).

ה 2. תחילתו של חוק זה היא מיום ט״ו בטבת תשכ״ד (31 בדצמבר 1963). ל י ח  ת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ביום כ״א בחשון תשי״ז(26 באוקטובר 1956) התקין שר הבטחון תקנות־שעת־חירופ
 (רישום ציוד וגיוסו), תשיי׳ז-1956, שמטרתן לאפשר את רישומם וגיוסם לצדכי צבא־הגנה
 לישראל של כלי טיס, כלי שיט וכלי רכב למיניהם, לרבות טרקטוריפ, מכונות חפירה,
 הובלה, הרמה והעמסה, וכן רישומם וגיוסם של נכסים אחרים ששר הבטחוץ הכריז עליהם

 כעל נכסים הדרושים להגנת המדינה.
 תקפן של תקנות אלה הוארך על ידי הכנסת עד יום ט״ו בטבת תשכ״ד (31 בדצמבר
 1963); מאחר שהצורך בתקנות בעינו עומד, מציעה הממשלה להאריך את תקפן עד סוף

 שנת 1965.

 1 ק״ת 649׳ תשי״ז, עמ׳ 334; ס״ת 383׳ תשב״ג, עמ׳ 24.

 22 הצע1ת חוס 584, ג׳ בכם5ו ת׳טכ׳׳ד, 19.11.1963



 חוק הילווה קצר מועד (תיקון מס׳ 6), תשכ~ד-1963

! ף י ע  1. בסעיף 1 לחוק מילויה" קצר מועד׳ תש״ך-&196!, במקום ״200 מיליון לירות? יבוא תיקון ס
 ״250 מיליון לידות״,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק מילווה קצר מועד׳ תש״ך-&196, כפי שתוקן, מרשה לממשלה לקבל׳ בשם
 המדינה׳ מילווה קצר מועד בסכום שלא יעלה על 200 מיליון לירות ולהוציא למטרה זו
 איגרות חוב. כן קובע החוק האמור כי לגבי סדרות איגרות חוב שהוצאו ונפדו׳.רשאית
 הממשלה לחזור ולהוציא בסכום שנפדה איגרות חוב חדשות׳ הן בתנאים של הסדרות שנפדו

 והן בתנאים אחרים.

 מתוך סכום המילווה שהממשלה רשאית לקבלו נמצא במחזור םצ-ום של כ~195 מיליון
 לירות.

 הביקוש הגדול לאיגרות חוב אלה וקצב הוצאתן מצריך את הגדלת סכום המילווה
 שהממשלה רשאית לקבל כדי לספק את הביקוש להן.

 החוק המוצע בא לאפשר לממשלה להגדיל את סכום המחזור של מילווה זה.

 1 ם״ח 310׳ תש׳׳ך׳ עמי 48; ס״ח 341׳ תשכ״א׳ עמי 128;.ס״ח 369׳ תשכ״ב׳ עמי 75; ס״ו! 373׳ תשב״ב׳ עמי 88;
 ם״ח 389׳ תשב״ג, עמי 48; ס״ח 399׳ תשב״ג׳ עמ׳ 118.

 חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי(התיישנות עוונות/ תשכ״ד-1963

 1. בסעיף 282 לחוק הפרוצידורה.הפלילית העותמני מיום 26 .ביוני 1879 תבוא במקום
 התקופה הקבועה בו תקופת שבע שנים.

 2. סעיף 1 לא יחול על עוון שהתיישן ערב תחילתו של חוק זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עבירה מתיישנת אם מיום ביצועה׳ או מיוס שקויים לגביה הליך כלשהו המפסיק את
 ההתיישנות׳ עברה התקופה הקבועה לכך בחוק.

 בחוק הקיים התקופה הקבועה להתיישנות של עבירה שהיא עוון - היינו שהעונש
 הקבוע עליה בחוק עולה על שבעה ימי מאסר ואינו עולה על שלוש שנות מאסר - היא
 שלוש שנים. רבות העבירות המתגלות זמן רב לאחר ביצוען ולעתים קרובות לאחר עבור
 שלוש שנים. דוגמאות בולטות לכך הן עבירות מעילה׳ גניבה וזיוף. תקופת שלוש השנים

 הקבועה בחוק הקיים קצרה, איפוא, ומוצע" להאריכה לשבע שנים.;

 שינוי תקופח
 ההתיישנות בעוון

 חחולה

י י׳ 3̂  הצעות -ת,׳ מ 584,. ג׳ בכס? ן ת׳טב״דy ,11.1063.1 • ד
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 חוק השופטים (תיקון מם׳ 2), תשכי׳ד־1963

 היספת סעיף 4א 1, בחוק השופטים, תשיי׳ג-1953! (להלן - החוק)׳ אחרי סעיף 4 יבוא:

ת 4א. לא יתמנה שופט לפי חוק זה אלא אזרח ישראל.״ י ח י ז א  ״
 ישראלית

 2. בסעיף 10 לחוק -
 (1) בסעיף קטן(א), אחרי פסקה (3) יבוא: .

 ״(4) שופט תעבורה שנתמנה מינוי של קבע - כשופט של
 בית משפט שלום.״

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״שופט״ יבוא ״שופט׳ לרבות שופט תעבורה״.

 3. בכל חיקוק׳ במקום ״שופט שלום״ יבוא ״שופט של בית משפט שלום״, ובמקום ״שופט
 שלום ראשי״ יבוא ״שופט ראשי של בית משפט שלום״.

 חיקון סעיף 10

 שינוי תואר

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי חוק השופטים, תשי״ג-1953׳ מתחייב שופט ״לשמור אמונים למדינת ישראל
 ולחוקיה״, כחלק מהצהרתו בשעת מינויו. אין התחייבות .זו מתיישבת אלא בהיותו,
 השופט אזרח ישראל. חובת האזרחות קיימת לגבי כל עובד מדינה, לפי חוק שירות המדינה
 (מינויים), תשי״ט-1959׳ אך הוא אינו חל על השופטים. מוצע, על כן, לקבוע את האזרחות

 הישראלית כתנאי נוסף לכשירות של שופטים להתמנות לתפקידים (סעיף 1).

 לעתים יש צורך להוסיף כוח אדם לבתי משפט השלום׳ למלא זמנית את מקומו של
 שופט שלום קבוע לשם החשת העבודה. מוצע לתת אפשרות לשר המשפטים למנות
 לכהונת שופטי שלום בפועל שופטי תעבורה בעלי מינוי של קבע. שופטים אלה הם, בהתאם

 לפקודת התעבורה, בעלי נםיון שיפוטי של שלוש שנים לפחות (סעיף 2).

 ההצעה בסעיף זה באה להשוות את תארי השופטים. מוצע לקבוע את התארים ״שופט
 של בית משפט שלום״ ו״שופט ראשי של בית משפט שלום״, באופן מקביל לתארים ״שופט
 בית המשפט העליון״ ו״שופט בית המשפט המחוזי״, שהונהגו בעקבות חוק השופטים,
 במקום התארים ״שופט עליון״ ו׳׳שופט מחוזי״ שהיו שגורים לפני תחילתו של החוק האמור

 (סעיף 3).

 1 ס״ח 132׳ חשי״ג, עמי 149; ס*ח 283׳ תשי״ט, עמי 134.

 תצעות חוק 584, נ׳ בכסלו תשב״ד, 19.11.1963

 הודפס ע״י הממיס הממעילת׳/ ירושלים
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 הפחיר 8 אגורות


