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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק השופטים (תיקון מם׳ 3), תשכ״ד-1964
 תיקון סעיף 19 1, בסעיף 19 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 אחרי המלים ״המועצה של רשות מקומית׳5׳

 יבוא ״ולא יהיה מועמד לחברות במועצה כאמור׳/

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 19 לחוק השופטים אוסר על שופט להיות חבר בכנסת או במועצה של רשות
 מקומית. איסור על מועמדותו של שופט לחברות בכנסת נקבע בסעיף 7 לחוק יסוד: הכנסת.
 תשיי׳ח-1958, ואילו לגבי מועמדותו לחברות במועצה של רשות מקומית לא נקבע איסור.
 לשובי זה אין מקום והחוק המוצע בא להוסיף איסור דומה בענין המועמדות לחברות. ברשות

 מקומית.

׳ 149׳ ס״ח תשי״׳ט׳ עמי 134; ה״ח 584׳ תשנ״ד, עמי 24. ז  1 ס״דז תשי״ג, ע

 חוק להארכת תקפן של תקגות־שעת־חירום (תשלומי חובה)(מם׳ 2),
 תשכ״ד~1964

 יזאדבתתיקף 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי הובה)׳ תשי״ח~1958!, מוארך בזה עד יום

 י׳ בניסן תשכ״ו(31 במרס 1966).

 חתילה 2, תהילתו של חוק זה היא ביום כ״ב באב תשכי׳ד (31 ביולי 1964).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות-שעת־חירום (תשלומי חובה), תשיי׳ח-1958, שהותקנו על ידי שר המסחר
 והתעשיה בחודש ינואר 1958 ושתקפן הוארך מספר פעמים, ולאחרונה עד יום כ״ב באב
 תשכ׳יד(31 ביולי 1964), מהווים את הבסיס החוקי להטלת היטלים על טובין הנועדים להספקה
 או לייצור או למחן שירותים וכן על שירותי הובלה של טובין והסעת נוסעים, למען מטרות

 אלה:
 (1) הסדרת הביקוש או התצרוכת של טובין, לרבות מניעת עודפים או הוזלתם

 של טובין;
 (2) הגנה על תוצרת הארץ מפני התחרות של מוצרי יבוא:

 (3) קיום מחיר אחיד או יציב לטובין!
ם הריווח אינו נובע מעמלו או א ף ד ו , ספיגתו או מניעתו של ריווח ע 4 C ) 

 מיעילותו של מחזיק הטובין.
 הצורך בתקנות אלה בעינו עומד, וימשיך לעמוד עוד במשך זמן מסויים, והממשלה

 מציעה בזה להאריך תקפן לשתי שנים נוספות.
 נוסח התקנות כפי שהן עומדות עתה פורסם בהצעות חוק 546, תשכ״ג, עמי 148.

 1 םי׳ח תשי״ט, עניי 18; ס״ח תשכ״א, עמ׳ 62; ס׳׳ח תשב״ב, עמי 57; ם״וז תשכ׳׳ב, עמי 76; ס״ח תשכ״ג׳ עמי 124;
 ס״ח חשכ״ד, עמי 2ד.
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 המחיר 4 אגורות


