רשומות

ספד החוקים

כ״ב באב תש״ט
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הודפס ע״י המתרס הממשלה

חוק העלאת עצמותיו של הרצל ,תש״ט—1949
.1

העלאת עצמות הרצל יאיץ־ישראל.

צוואתו של חוזה מדינת היהודים תיאודור )בנימין זאב( הרצל ז״׳ל ,להעלות
עצמותיו לאו־ץ־ישראל — תקויים בכ״ב באב תש״ט ) 17באוגוסט  (1949בירושלים,
בירת נצח של עם ישראל ועיר קדשו.
.2

אחוזת קבר.

הממשלה תעמיד לרשות הקרן הקימת לישראל חלקת שדה בירושלים לאחוזת־
קבר ,בה יובאו עצמותיו של הרצל למנוחת־עולמים.
.3

עזרת שירותי המדינה לקיום דבר הצוואה.

להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ,העושה בקיום הצוואה כאמור ,תינתן כל
עזרה שתהא דרושה לה לשם כך מאת צבא־הגנה לישראל ומאת שירותי המדינה
האחרים.
>:

.4

תקציב.

אוצר המדינה וההסתדרות הציונית העולמית ,ישאו ,חלק כחלק ,בהוצאות קיוט
הצוואה כאמור.
.5

ביצוע•

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה.

נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ט ) 10באוגוסט .(1949

ד .ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה
יוסף שפרינצק
יו״ר הכנסת ומי׳מ נשיא המדינה

כפר החוסיפ  ,19כ״ב באב תש״ט.17.8.1049 ,
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חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ,תש״ט—* 1949
.1

תקציר .השירותים הדתיים.

)א( כל מועצה דתית תכין הצעת תקציב של השירותים הדתיים היהודיים•
במועד ובצורה שיקבע שד הדתות.
)ב( הוכנה הצעת תקציב כאמור ,תגישנה המועצה הדתית לאישור —
) (1אס המקום שלחושביו היא מספקת שירותים דתיים יהודיים נמצא
בתחום שיפוטה של רשות מקומית — לרשות המקומית!
) (2בכל מקדה אחר — לשר הדתות.
)ג( נחלקו הדעות בין המועצה הדתית ובין הדשות המקומית בנוגע להצעת
תקציב שהוגשה לפי סעיף קטן)ב() ,(1תכריע בדבר הממשלה ,ובהתאם להכרעתה
תאשר הממשלה את הצעת התקציב ,בשינויים או בלי שינויים.
)ד( אושרה הצעת תקציב כאמור ,תהיה ההצעה לתקציב בר־תוקף ומחייב
והמועצה הדתית לא תוציא כל הוצאה שהיא אלא אם נכללה בתקציב זה.
.2

ניסוי הוצאות התקציב.

)א( בהוצאות תקציב שאושר לפי סעיף ) 1ב() (1או סעיף ) 1ג( ישאו —
) (1הממשלה — בשיעור של שליש 1
) (2הרשות המקומית — בשיעור של שגי שלישים.
1ב( שר האוצר ושר הדתות ביחד רשאים להגדיל את השיעור הקבוע בסעיף
קטן)א() ,(1לגבי המועצה הדתית במקום פלוני ,אם לדעתם תנאי המקום המיוחדיפ
מצדיקים זאת.
)ג( בהוצאות תקציב שאושר לפי סעיף )1ב() (2תשא הממשלה ,בגדר חוק
התקציב הנוהג במדינה מזמן לזמן.
.3

הגדרה.

)א( בחוק זה ״מועצה דתית״ — פירושה —
) (1במקום בו קיימים ,ביום פרסום חוק זה ברשומות ,מועצה כמשמעותה
בתקנה  26לתקנות כנסת ישראל — או גוף או אדם הממלא ,בהסכמת
שר הדתות או בהסכמת הרשות המקומית ,את התפקידים הנזכרים באותה
תקנה — אותה מועצה או אותו גוף או אדם»
) (2במקום אחר — הגוף שיורכב באופן הקבוע בתקנות מיום ט׳ בחשון
תרצ״ח ) 14באוקטובר  (1937שהותקנו על ידי הועד הלאומי לכנסת ישראל
ומועצת הרבנות הראשית לארץ־ישראל על־פי תקנה  26האמורה )בסעיף
זה ״התקנות״(.
1

* הצעת החוק נחפרהמה בהצעות חוס  14מיום נ״ט בפיו! תש׳׳ט ) ,(26.6.40עפ׳ .156
י חוסי א״י ,כרד ני ,עגו׳ .2221
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פפר החוסים  ,19כ״נ :באב חש״ט,

)ב( לצורך סעיף קטן)א()— (2
) (1ימלא שר הדתות את תפקידיה של רשות מקומית לפי התקנות ,לגבי
מקום שאינו נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית ,ויקבע את מספר
חבריו של הגוף האמור 1
) (2ימלאו הרבנים הראשיים לישראל את תפקידיה של לשכת הרבנות
לפי התקנות ,לגבי מקום שאין בו לשכה כזאת!
) (3רשאי שר הדתות ,אם הרשות המקומית לא הרכיבה את הגוף האמור
תוך  45יום מיום שהוגשה לה רשימת מועמדים לפי התקנות ,להרכיב
את הגוף מתוך אותה רשימה.
)ג( מועצה דתית מוסמכת לטפל בסיפוק שירותים דתיים יהודיים בהתאם
לסעיפי תקציבה המאושר ולשם זה רשאית היא להתקשר בחוזים ,להחזיק
רכוש בדרך שכירות או חכירה ולרכוש מטלטלים.
)ד( חוזים של מועצה דתית ייחתמו בידי ראש הרשות המקומית וראש
המועצה הדתית ,ואם מקומה אינו נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית
ייחתמו החוזים בידי ראש המועצה הדתית בלבד.
)ה( מועצה דתית לא תכהן י ו ת ר ^ ז ג י ל
.4

א ח ת

מ י י מ

פ י ס י ם

^

ז ה

ב ר ש י מ ו ת

'?־י?נ\^ ^
ז

ביצוע.

שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לביצועו ,וכן למנות חברים נוספים לכל מועצה דתית כמשמעותה בסעיף ) 3א().(1
.5

תחילת תוקף.

תקפו של חוק זה הוא מיום ב׳ בניסן תש״ט) 1באפריל .(1949

נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ט ) 10באוגוסט .(1949

ד .ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

י .ל .ה כ ה ן מ י מ ו ן
שד הדתות

יוסף שפרינצק
יו־׳ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

החוקים  ,19ב״ב באב ת־»״ט.17.8.49 ,
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חוק מם הרכוש העירוני)הוראות שונות(,תש״ט—* 1949
.1

שיעורי המס לשנת הנטפים .1949/50

מס הרכוש העירוני לפי פקודת מס הרכוש העירוני) , 1940 ,להלן ״הפקודה״(
*יי־׳ -י <ן ״ ישולם לשנה המתחילה ביום ב׳ בניסן תשיט ) 1באפריל  (1949בשיעורים הנקובים
יי
י ע • י'׳>!  4״ להלן ,על אף האמור בפקודה:
)א( על כל בנין המשמש למפעל תעשייתי הפועל במכונות מונעות בכוח מיכני,
 ••,י ׳6ף*
.,!:׳]י ^ ^  ' ^ ,־ " ל ר ב ו ת המגרש שעליו עומד הבנין —  10%מהשווי השנתי הנקי.
)ב( על כל בנין שאינו משמש רק למפעל תעשייתי כאמור ,לרבות המגרש שעליו
\  %י י
 <י* יי׳•
^ *"י עומד הבנין —  10%מהשווי השנתי הנקי.
יי*
ג

מ

״

&$

1י:

)ג( על כל קרקע שאין עליה בגין קבע —
) (1כשהוכח להנחת דעתו של שר האוצר ,או של מי שנתמנה על ידיו לכך
ששויים הכולל של כל הקרקעות מסוג זה הרשומות על שם בעל הקרקע —
)א( אינו עולה על — 500.ל״י —  0.6%מן השווי הכללי של הקרקע
) 10%של השווי השנתי הנקי(
)ב( עולה על — 500.ל׳׳י אך אינו עולה על — 1000.ל״י —  1%מן
השווי הכללי של הקרקע ) 16.7%של השווי השנתי הנקי(
)ג( עולה על — 1000.ל״י אך אינו עולה על — 1500.ל״י —  ).5%מן
השווי הכללי של הקרקע ) 25%של השווי השנתי הנקי(
) (2בכל מקרה אחר —  2.1%מן השווי הכללי של הקרקע ) 35%של השווי
השנתי הנקי(.
לשם קביעת שיעור המם לפי סעיף משנה זה רואים ברשומות על שם בעל הקרקע
את כל הקרקעות מסוג זה הרשומות על שם בךזוגו או על שם ילדיו שלא מלאו להם
?!•*י *.־*״•  18?,שגד^או על שם חברה שהשליטה עליה — כמשמעותה בסעיף  26בפקודת מס
הכנסה — , 1947 ,נתונה בידי  5אנשים ,לכל היותר ,שבעל הקרקע הוא אחד מהם.
׳
'
י

״•יי
(

2

(י<;

,2

רשימות הערכה מיוחדות,

רשימת הערכה מיוחדת ,שתיערך לפי סעיף  19ב לפקודה ותאושר בהתאם
להוראותיה תוך שנת הכספים  ,1949/50תקפה יהיה למפרע מיום ב׳ בניסן תש״מ
) 1באפריל  ,(1949על אף האמור בפקודה .במקרה שהמס לשנת הכספים 1949/50
שולם ,כולו או מקצתו ,לפני אישורה של רשימת הערכה מיוחדת כזאת — ,ההפרש
בין המס ששולם לבין המס שיש לשלמו על פי ההערכה המיוחדת ,ייגבה או יוחזר.
הכל לפי הענין ,במועדים ובתנאים שיקבע שר האוצר בתקנות.

• הצעת החומ ודברי הסבר נתפרסמו בהצעות חוס  7מיום א׳ נסיו! תע״ם ) ,(20.5.40עמי •i-4
ע" ר טס׳  1085מיום  ,20.12.40חום׳  ,1עמי .218
עייר מס׳  1568מיום  ,29.3.47תוס׳  ,1עמי .77
1

1
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1סטו

>>?< >ע ו • V

 i ,ז־

״

החוקים  ,19כ ״ ב כ א ב

ר1־ע״י

*•:*-tí,

3

הפברת סמכויות ותפקידים.

)א( סמכויותיו ותפקידיו של מושל מחוז או של מנהל סידור עניני הקרקעות על
פי הפקודה יהיו נתונים לשר האוצר או למי שיתמנה על ידיו.
)ב( סמכויותיו ותפקידיו של פקיד מחוז על פי הפקודה יהיו נתונים לאנשים
שיתמנו לכך על ידי שר האוצר.
)ו( כל מינוי על פי סעיף זה יפורסם ברשומות.
.4

תיקון סעיף  8של הפקודה.

התנאי המגביל לסעיף  (3)8לפקודה — בטל.
.5

פטור מהוראות מסויימות של הפקודה.

שר האוצר רשאי ,בכל מקרה שיראה צורך בכך ,למנות חברים מטעם הציבור
לועדות על פי הסעיפים  17 ,10ו־ 19לפקודה ,אף שלא הוצעו או שאין להם ההכשרה
הדרושה כאמור באותם הסעיפים.
 .6ביטול זכות גבייה.

כוחן של העיריות והמועצות המקומיות לפי צו מס הרכוש העירוני1948 ,
לגבות את סכומי מס הרכוש העירוני המפורטים באותו צו ,יש לראותו כאילו פקע
ביום ב׳ בניסן תש״ט ) 1באפריל  ! (1949ובמידה שסכומים אלה לא נפרעו עד אותו
יום ,ייגבו על ידי אוצר המדינה! שר האוצר יהא רשאי לשלם את הסכומים שייגבו
כאמור ,כולם או מקצתם ,לאותן העיריות והמועצות המקומיות שהורשו לגבותם על
פי צו מס הרכוש העירוני.1948 ,
.7

ביצוע.

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.
.8

תחילת תוקף.

תקפו של חוק זה הוא מיום ב׳ בניסן תש״ט) 1באפריל .(1949

נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ט ) 10באוגוסט .(1949

ד .בן ־ ג ו ד י ו ן
ראש הממשלה

א .ק פ ל ן
שר האוצר

יוסף שפרינצק
יו״ד הכנסת ומ״מ נשיא המדינה
1

ו ן ״ ר מש׳  1655מיופ  ,25.0.48חוס׳  ,2עפ׳ ) 408אננ5ית(.

סמר החוקים  ,19כ״ב באב ת׳«״ט•17.8.1949 ,
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חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף(* תשיט—* 1949
.1

שינוי מסי מכס ובלו.

שר האוצר רשאי ,בצו שיפורסם ברשומות

-

)א( להוסיף על התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 ,י ,או לתקן אותה
תוספת באופן אחר»
*״

׳<

)בבלשנות ,להגדיל ,להפחית או לבטל כל מס ממסי הבלו הקבועים *אחת
־<j?M־j ^ , r,e
הפקודות הבאות:
, . '~t
s

;

 ()1פקודת המשקאות המשכרים)ייצור ומכירה(
) (2פקודת מס האקסית על גפרורים , 3
) (3פקודת הםפירטים הממותלים (
4

) (4פקודת המלח !
5

) (5פקודת הטבק י׳
) (6פקודת מס האקסייז על קלפים; 1938 ,
t

7

,2

,
7׳' ־]ן°
••
.״ ,1,
י

<!

<;

\% -6

איפ!ור וביטול ט ל צוויוז.

)א( כל צו לפי מעיף  1שכתוצאה ממנו מוגד^ מס ,או מוטל מס על סחורה שהיחד,
,
פטלרה ממנו ,תןן&ו יפקע כתום חדשיים מץם פרסומו ברשומות ,אלא אם אושר
י •לפני כן על ידי החלטה של הכנסת!
)ב( כל צו אחר לפי סעיף  1יעמוד^תקפו ,אלא אם בוטל על ידי החלטה של
הכנסת תוך חדשיים מיום פרסומו ב ת
<ג\1 ,

יז<־*> ! י 1׳ ץ׳.־! :

)ג( כל החלטה של הכנסת לפי סעיף זה תפורסם ברשומות»
)ד( הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף ) 19א( לפקודת הפירושים,
. 1945
8

.3

אי־תחולתם של סעי9ים מםויימים.

שר האוצר לא יתקין תקנות־שעת־חירום לפי סעיף  9לפקודת סדרי השלטון
י הצעת החוק נת3רםמה בהצעות חוק  18מיום כ״ר בתםוו תי־(.״ט ) ,(21.7-40עמי .73
עייר מס׳  714מיום  ,1.0.37תום׳  ,1עמי .183
י חוקי א״י ,כרך ב׳ ,פרק ע״א ,עמי .774
יי חוקי א׳׳י ,כרד בי ,פרק פ״מ ,עמ׳ .878
* חוקי א״י ,ברר בי ,פרק צ״ב ,עמי .897
* חוקי א״ י ,כרך בי ,פוק ק״? ,עט׳ .1284
י חוקי א׳׳י ,פרד בי ,פרק קמ״א ,עמי .1392
ע״ר מס׳  770מיום  ,24.3.38תום׳  ,1עט׳ .18
י עיר מס׳  1400מיום  ,2.4.45תום׳  ,1עפ׳ .36
1
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f

2

והמשפט ,תש״ח־־ 1948וסעיף  6לאותה פקודה לא יחול׳ בבל דבר ששר האוצר
רשאי לעשותו לפי חוק זה.

נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ט ) 10אוגוסט (1949

ד .ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

א .ק פ ל ן
שר האוצר

יוסף שפרינצק
יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורים(,
תש״ט—1949
פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה)פטורים(1938 ,

תתוקן כך:

בסעיף  ,13במקום פסקה )ח( תבוא פסקה זו :״)ח( כל נכס של עיריה או של
מועצה מקומית ,שאינו משמש למטרה מסחרית או למטרות ריווח ,לרבות קרקע
המיועדת לשיכון מיעוטי־אמצעים!״.

נתקבל בכנסת ביופ ט״ו באב תש״ט ) 10באוגוסט .(1949

ד .ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

א .ק פ ל ן
שר האוצר

יוסף שפרינצק
יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

» עייר מס׳  2מיום י״ב באייר תמ״ח ) ,(21.5.48תו0׳ אי ,עט׳ .1
* ע׳׳ד מס׳  792מיום  ,30.6.38תוכי  ,1עט׳ .27
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חוקלזמורכת תוקף שלתקגות שעת חירומ
)חוקת השיפוט תשיח()מם ,(2 .תש״ט—1949
.1

הארכת תוקף.

תקפן של תקנות שעת־חירום )חוקת השיפוט תש׳׳ח( ,תש״ח— ,1 1948מוארך בזה
עד יום י״א באדר תש״י) 28בפברואר .(1950
.2

תחילת תוקף.

תקפו של חוק זה הוא מיום י״ט באב תש״ט ) 14באוגוסט .(1949
נתקבל בהנםת

ביום ט״ו באב תש״ט )10

אוגוסט

.(1949

ד .ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה ושר הבטחון
יוסף שפרינצק
יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה

חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
)אכםון במלון( ,תש״ט—!949
.1

האדרת תוקף.

תקפן של תקנות־שעת־חירום )אכסון במלון( ,תש״ט —  • 1949מוארך בזה
עד יום ח׳ בחשון תש״י !;! 3באוקטובר .(1949
2

.2

תחילת תוקף.

תקפו של חוק זה הוא מיום פ׳ באב תש׳׳ט ) 5נ באוגוסט .(1949

נתקבל בכנסת ביום ס״ו באב תש״ט ) 10באוגוסט .(1949

ד .ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

מ.שפירא
שר העליה

יוסף שפרינצק
יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה
ע״ר מס׳  20מיום ד׳ בא5ו 5תש׳׳ח ) ,(8.9.48תום׳ ב  /עט׳ .106
* קובץ התקנות  ,15מיום י״ 3באייר תש״ט ) ,(18.5.49עט׳ .189
1
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חוק לתיקון פקודת המשכנתות על אניות ,תש״ט* 1949-
.1

תיקון סעיף .3

פקודת המשכנתות על אניות ,תש״ט—» 194י ,תתוקן כך:
לסעיף  3אחרי סעיף קטן)ג( ,יווסף סעיף קטן זה:
״)ד( נחתם שטר משכנתה בחוץ לארץ בפני אדם המוסמך לאמת מסמכים
לפי פסקה ) (2לסעיף קטן ) 2ב( ואושר כחוק — והפקידו הצדדים את
שטר המשכנתה בפני אותו אדם על מנת שיעבירו אל הרושם ,יראו את
השטר כאילו הוגש כחוק לרושם שעה שקיבל הרושם מאותו האדם את
ההודעה על הפקדת השטר אצלו ועל תכנו״.
.2

תיקון הערת השוליים בסעיף .7

בסעיף  ,7בהערת השוליים ,יבואו במקום המלים ״תסובת משכנתא״ המלים —
״פדיון משכנתה״.
.3

הזזלפת סעיף .8

במקום סעיף  8יבוא סעיף זה:
״.8

הוצאה לפועל של משכנתה.

)א( לבית המשפט המוסמך לדון בעניני ימאות )להלן :״בית המשפט״( יהיה
כוח שיפוט יחיד בכל ענין של משכנתה על אניה ,הוצאתה לפועל וכל
הקשור בה.
)ב( לצרכי סעיף זה —
״חוב המשכנתה״ פירושו קרן המשכנתה ,הרבית וכל תשלום אחר שפרעונו
מובטח בשעבוד על פי תנאי המשכנתה.
״אניה״ — פירושה אניה ממושכנת ,או כל חלק ממנה או כל חלק מאניה
שמושבן.
)ג( משכנתה שנרשמה בהתאם להוראות פקודה זו תהווה שיעבוד על האניה
בשיעור היתרה של חוב המשכנתה המובטח על ידי אניד! זו.
)ד( לא קוימו אחד התנאים או אחת ההתנאות של שטר המשכנתה ,שאי־
קיומם מקנה זכות להוציא לפועל ,יהא בעל המשכנתה רשאי להגיש תביעת
חפצא ) ^ מ 0להוצאת המשכנתה לפועל.
)ה( בתביעה להוצאה לפועל של משכנתה רשאי בית המשפט ,לפי שיקול
דעתו

• הצעת החוק ודברי הסכר נתפרסמו בהצעות חוק  18מיום כייר בתטוו תש׳׳ט ),(21.7.49
עמי .175
עייר מם׳  33מיום י״ז בחשו! תמ״ט ) ,(19.11.48תוס׳ א ׳ עמי .47
1
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) (1לתת צו על מכירת האניה בכל תנאי והגבלה שיהא נראה לו,
ורשאי הוא להצהיר בצו שאדם פלוני ,או בעל המשכנתה אם נראה
כך לבית המשפט ,תהיה לו הזכות להעביר את האניה לזולתו ואותו
אדם יהא דשאי ,בהתאם להוראות בית המשפט ולתקנות העשויות
להינתן לפי פקודה זו ,להעביר את האניה כאילו היה הבעל הרשום של
האניה!
) (2בכל עת ,בין לפני מתן צו מכירה ובין לאחריו —
)ו( להורות שמרשל בית המשפט ישים יד על האניה ויחזיקנה
ברשותו ובחזקתו הוא ,או ימסרנה לרשותו ולחזקתו של אדם אחר
כפי שיורה בית המשפט ו
) (11לצוות שהאניה תועבר מרשותו או מחזקתו של בעלה או של
מחזיקנה .לרשותו או לחזקתו של אדם אחר כפי שיורה ביה
המשפט <
)ווו( למנות לאניה מקבל נכסים או מנהל ,או שניהם כאחד,
ולהעניק לממונה כל סמכות מן הסמכויות שבית משפט מחוזי
רשאי להעניק למקבל נכסים ,והוראות החוק הנהוגות בבית
משפט מחוזי בענין מקבל נכסים ,תפקידו ,כוחותיו ,התחיבויותיו.
ושכרו יחולו ,בתיאום לפי הענין ,על כל מינוי כזה!
) (3לפני מתן פסק דין בתביעה ,לתת צו — ,בין לאחר שהוגש לפניו
כתב ערבות ובין בלי כתב ערבות ובין בכל תנאי שייראה לו צודק —
למכירת האניה על ידי אדם שבית המשפט ימנהו או על ידי פקיד של
בית המשפט ,בין במכירה פומבית ,ובין בדרך אחרת ,או לאשר מכירה
על פי הסכם פרטי שנעשה על ידי אדם ממונה או פקיד כאמור ,ובלבד
שצדקת הענין מחייבת מכירה מידית כאמור ,כדי למנוע סיכון
זכויותיו של בעל המשכנתה על־ידי אבדן האניה ושתנאי המכירה הס
הוגנים ומתקבלים על הדעת בהתחשב בנסיבות הענין.
)ו( בית המשפט רשאי ,לפי ראות עיניו ובתנאים שיראה לנכון ,להוציא ,על
פי בקשת בעל המשכנתה ,צו האוסר׳ לתקופה מסויימת או עד להוראה
אחרת ,העברה או כל פעולה אחרת ביחס לאניה.
)ז( הרושם ,בין שהוא צד לתביעה או לדיון כאמור ובין שאיננו צד ,יהא
חייב ,לאחר שיוגש לו העתק מאושר כחוק של צו שניתן על פי הוראות
סעיף זה ,לקיימו ולפעול בהתאם להוראותיו״.

נתקבל בכנסת ביום כ׳ באב תשייט ) 15באוגוסט .(1949

ד ,ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

ד .ר מ ז
שר התחבורה

יוסף שפרינצק
יו״ר הכנסת ומ״מ נשיא המדינה
158

כפר החוסים  ,19כ״ב באב תש״ט! ,יוה!«

