רשומות

ספד
כ״ט באב תשי״ב

החרקים
 20באוגוסט 1952
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מספר 51

חוק לקיום תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה()מס׳ ,(2
תשי״ב—* 1952
הארכת תוקף

תקפן של תקגות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ב— 1952י ,מוארך בזה ע ד יום
.1
י״ג בטבת תשי״ג) 31בדצמבר .(1952

תחילת תוקף

.2

תקפו של חוק זה הוא מיום כ׳ באב תשי״ב) 11באוגוסט .(1952
לוי אשכול
שר האוצר

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה
יוסף שפרינצק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה

מספר 53

חוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חובה ,תשי״ב—* 1952״
פירושים

.1

בחוק זה —

״בנקי׳ פירושו — חברה המנהלת עסקי בנקאות או ה מ ש ת מ ש ת במלה בנק ,או בכל
מ ל ה הנגזרת ממנה ,כחלק מן השם שבו היא מנהלת עסקיה ,וכולל אגודה שיתופית המנהלת
עסקי בנקאות!
״שטר בנק״ פירושו כמשמעותו בפקודת שטרי בנק ,תש״ח—. 2 !948
״שטר בנק ישן״ פירושו — ש ט ר ב נ ק שעל פי לשונו מתחייב בנק אנגלו־פלשתינה
בערבון מוגבל בתשלום הסכום הנקוב בו בלירות ארץ ישראליות או במילים!
״שטר בנק חדש״ פירושו — ש ט ר בנק שעל פי לשונו מתחייב בנק לאומי לישראל
בערבון מוגבל בתשלום הסכום הנקוב בו בלירות ישראליות או בפרוטות.
הצעת מטבע
ח י ק י ת

ה ח ? פ ת
ש ט ר י

ב נ ס

על אף האמור בסעיף  3לפקודת המטבע ,תש״ח— , 1948לא ת ה י ה עוד הצעת שטר
.2
בנק ישן ה צ ע ת מ ט ב ע חוקית.
3

)א( מחלקת ההוצאה ש ל בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל תמסור ,באמצעות
.3
בנק ,שטרי בנק חדשים חלף שטרי בנק ישנים ,והסכום הנקוב בשטרי הבנק החדשים בלירות
ישראליות או בפרוטות יהא שווה לסכום של לירות ארץ ישראליות או מילים הנקוב בשטרי
הבנק הישנים שנמסרו לה.
)ב( החלפת שטרי בנק כאמור תהיה ע ד יום ל׳ בסיון תשי״ב ) 23ביוני  ,(1952ואחרי
המועד האמור לא יהא עוד בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל חייב בכל תשלום על פי שטר
* נתקבל בכנסת ביום כ׳ באב תשי׳׳ב ) 11באוגוסט .(1952
קובץ התקנות  200מ י ו ם י״ט בנים! תשי׳׳ב ) (14.4.52עמי .754
י* נתקבל בכגםת ביום כ״א באב תעוי״ב ) 12באוגוסט  ;(1052הצעת החוק ודברי
בהצעות חוק  122טיוט א׳ בתמוז תש י ״ב ) ,(24.6.52עמ׳ .254
ע״ר מס׳  15מיום י׳׳ב באב ת׳ע״ח ) ,(17.8.48תום׳ אי ,עמ׳ .33
עייר מם׳  15מיום י״ב באב תש״ח ) ,(17.8.48תום׳ אי ,עמ׳ .39
1

הסבר נתפרסמו

2

3
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בנק ישן! אולם שר האוצר רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להורות למחלקת ההוצאה להחליף
שטרי בנק ישנים לאחר המועד האמור ,ובלבד שמי שביקש להחליפם —
) (1החזיק בהם בישראל לפני יום ל׳ במיון תשי״ב ) 23ביוני  ,(1952והודיע
על רצונו להחליף א ת שטרי הבנק האמורים לא יאוחר מתום חמישה ימים מיום
קבלת חוק זה בכנסת ,למחלקת ההוצאה ,והוכה להנחת דעתו של שר האוצר שלא
החליף את השטרות האמורים בעוד מועד מסיבות שאין לו שליטה ע ל י ה ן ;
) (2החזיק בהם בדזוץ־לארץ לפני יום ל׳ בסיון תשי׳׳ב ) 23ביוני  ,(1952והודיע
על רצונו להחליף א ת שטרי הבנק האמורים לא יאוחר מתום חמישה ימים מיום
קבלת חוק זה בכנסת ,לנציגות ישראל בדווץ־לארץ ,והוכח להנחת דעתו ש ל שר
האוצר שלא החליף את השטרות האמורים בעוד מועד מסיבות שאין לו שליטה
עליהן׳ הכל בכפוף להוראות סעיף .11
המוסר שטר בנק ישן ,שהסכום הנקוב בו הוא .חמש ,עשר או חמישים לירות ארץ
.4
ישראליות להחלפה בשטר בנק הדש ,ילווה למדינת ישראל ,בתנאים המפורטים בסעיף ׳
סכום השווה לעשרה אחוזים ממאה של הסכום הנקוב בשטר הבנק ה י ש ן ; הוראה זו לא תחול
על בנק לגבי שטרי בנק.שהיו :ברשותו בגמד עסקיו ביום ט״ו בםיון תשי״ב ) 8ביוני .(1952
8

.5

חשבון בבנק ,שהראה בגמר עסקי הבנק ביום טי׳ו בסיון תשי״ב ) 8ביוני  (1952יתרה

־ •יו
׳
ל
ל
על
הראה יתרה לחובתו ,ילווה בעל החשבון למדינת ישראל ,בתנאים המפורטים בסעיף  ,8סכום
השווה לעשרה אחוזים ממאה של היתרה העומדת לזכותו כאמור.
? ! ז כ ו ת

ב

י ו

ב ס כ ו ם

ש

ח

מ

י

ש

י

ם

?  1י ר ו ת

י ש ר א

י ו ת

א י

י ו ת ר

א

ף

א

ם

ח ש ב ו ו

א

ח

ר

ב א ו ת ו 1 1

)א^ לא ימסור בנק ש ט ר בנק חדש ,ולא יזכה חשבון ,חלף שטר ישן ,אלא לאחר
.6
ל
שגבה ממוסר ש ט ר הבנק הישן את הסכום שהמוסר חייב להלוות למדינת
י ש ר א

ם ע י ף

> 4

מילויה חובה

בנק ישנע1

י

מ י ל מ ה חובה
בבנק

נביית הטילויה
מבעל שטרי בנק

)ב( אישור הבנק על גביית הסכום האמור יהא ראיה חותכת לקבלת המילווה על ידי
מדינת ישראל ^ האישור פטור ממס בולים.
סעיף  5לא יחול על חשבונות ש ל ארגון האומות המאוחדות ,של מדינות חוץ ושל
.7
נציגויות של מדינות זרות! ולא יחול על חשבונות ששר האוצר נ ק ב אותם ,באישור ועדת
הכספים של הכנסת שיפורסם ברשומות.
.8

ואלה הם תנאי המילווה לפי הסעיפים  4ו־:5

פטור

תנאי המילווה

)א( הממשלה תפדה ,בתוך כל תקופה ש ל שנים עשר חודש ,המתחילה באחד ביולי
של כל שנה ,החל מיום י״א בתמוז תשט״ו ) 1ביולי  (1955ועד ליום י״ג בתמוז תשכ״ו
) 1ביולי  ,(1966את החלק השנים עשר של סך כל המילווים שניתנו לפי חוק זה ושטרם
נפדו ביום י׳ בתמוז ת ש ט ״ ו )  3 0ביוני  ! (1955שר מ ו צ ר יקבע בתקנות א ת מועדי הפדיון
בתוך התקופות האמורות ,את דרכי הפדיון ואת מקומו.
)ב( הממשלה ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאית לפדות בל מילווה ,כולו
או מקצתו ,לפני המועד הנועד לפדיונו לפי סעיף ק ט ן ) א ( ! אולם פדיון כאמור שייעשה אחרי
יום י׳ בתמוז ת ש ט ״ ו )  3 0ביוני  ,(1955ייזקף על חשבון אותו חלק מסך כל המילווים שהמועד
הנועד לפדיונו על פי סעיף קטן)א( הוא המאוחר ביותר.
)ג( הממשלה ,באישור ועדת הכספים ש ל הכנסת ,רשאית ,ע ד יום י ״ א בתמוז תשט״ו
) 1ביולי  ,(1955לפדות מסך כל המילווים שניתנו על ידי אדם פלוני — להוציא מי לווה
בסכום שהוא פחות מ־ 5לירות — כל סכום העודף על מספר לירות המתחלק ,בלי שבר,
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לחמש! הפדיון יהיה במתן שובר מסים על שם אותו אדם בסכום הנפדה ,והשובר יתקבל על
ידי אוצר המדינה ועל ידי רשות מקומית בסכום הנקוב בו לסילוק מס או השלום אחר המגיע
לאוצר המדינה או לרשות המקומית מן האדם הנקוב בשובר! המועד והתגאיט לשימוש
בשובר כאמור יקבע שר האוצר באישור ועדת הכסמימ של הכנסת לפני הוצאת שובר
המסים.
)ד( לאחר שהוצאו שוברי מסים כאמור בסעיף קטן )ג( ,יהיה דינם של אישורים
על קבלת מילווה לפי סעיף ) 6ב( שהסכום הנקוב בהם הוא פחות מ־ 5לירות ,כדין שוברי
מסים.
)ה( אוצר המדינה ישלם לרשות מקומית ,כנגד מסירת שוברי מסים שנתקבלו על
ידי הרשות המקומית ,לסילוק מס או תשלום אחר כאמור בסעיף קטן)ג( ,את הסכום הנקוב
בשוברי מסים אלה.
)ו( המילווה ,פרט לסכום שייפדה לפי סעיף קטן)ג( ו־)ד( ,ישא ריבית של ארבעה
אחוזיפ לשנה.
)ז( שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות את אופן תשלומה של הקרן והריבית לפי
סעיף זה ,ובין השאר רשאי הוא לקבוע:
) (1את מועד הפדיון של הריבית ,את דרכי הפדיון ואת מקומו!
) (2את החלפתם של האישורים על קבלת מילווה בתעודות מילווה ,את צורתן,
תכנן ודרכי העברתן של תעודות אלה ,וכן את ערכן הנקוב בכפוף להוראות
סעיף קטן)ג( ו־)ד(•
9
חשלום ובטחה

הקרן והריבית של מילווה לפי חוק זה וכל ההוצאות הכרוכות בביצועו ישולמו מתוך
.9
הכנסותיה הכלליות ומתוך רכושה של המדינה.
החובה לתת מילתה לפי חוק זה תחול על אף כל איסור או הגבלה בחוק אחר או

ביטול הגבלות
חוקיות

.10
במסמך.

החלפת שטרי בנס
בחוץ לארץ

 .11שטר בנק ישן הנמצא בחוץ לארץ לא יוחלף על פי חוק זה ,אלא לאחר שהוכח להנחת
דעתו של שר האוצר ,או של מי שהוסמך על ידיו ,כי שטר הבנק הישן הוצא מישראל כהוק.

עבירה

 .12דין עבירה על הוראה מהוראות חוק זה או מן התקנות שהותקנו או מן הצווים שניתנו
על פיו ,כדין עבירה על תקנות ההגנה)כספים(. 1941 ,

השוואת מונחי
המטבע

 .13כל מקום ,מחוץ לחוק זה ,שבו מדובר או ידובר במיל ,לכל מטרה שהיא ,ייחשב
כאילו מדובר בפרוטה ,אם לא נאמר במפורש שהכוונה היא למיל ולזו לפרוטה.

ג

הארכת מועדים
ומתן סעד

 .14היה אדם חייב או רשאי לעשות דבר מסויים במועד מסויים על פי חוק אחר וכן על פי
מסמך או על פי הםכפ ,ובגלל הוראות הוק זה ,או תקנות־עעת־הירום )החלפת שטרי בנק
ומילווה חובה( ,תשי׳׳ב— ,2 1952לא ניתן לו מטעם המתקבל על הדעת לעשות אותו דבר
באותו מועד ,יהא בית המשפט רשאי ,בצו ,להאריך אותו מועד או ליתן לו כל סעד אחר ז
אולם בית המשפט לא יאריך כל מועד הקבוע בחוק זה ולא מועד לפרעו! שטר ,ולא יתן
כל סעד אחר בענינים אלה.
1
־
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ע״ר מס׳  1138מ י ו ם  ,6.11.41תום׳  ,2עמ׳ .1380
קובץ התקנות 7ז 2מ י ו ם ט״ז בסיון תשי׳׳ב ) ,(9.0.52עמי .1028
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) .15א( קיבל אדם ,למעט בנק ,לפני יום ט״ז בסיוץ תשי״ב ) 9ביוני  (1952סכום כסף,
ן ,
הן במזומנים והן בדרך זיכוי חשבונו בבנק ,שלא בדרך הלוואה,
בזה ,אלא על מנת להחזיקו או לשלמו לפי הוראות פלוני ,או על מנת להחזיקו לטובת
פלוני מבלי שתהיה לו רשות להשתמש באותו סכום לטובתו הוא ,ועקב תקנות־שעת־חירום
)החלפת שטרי בנק ומילווה חובה( ,תשי״ב— ,1952או עקב חוק זה נתחייב במתן מילווה
מאותו סכום ,בין שהחזיקו במזומנים באותו מועד ובין שהחזיקו בחשבון בבנק ,יצא אותו
אדם ידי חובתו לגבי כל אדם שממנו קיבל את הכסף או שלזכותו עומד סכום הכסף או כל
חלק ממנו ,גם אם נתן לו  90אחוז מן הסכום במזומנים בצירוף  10אחוזים מאותו סכום בזכות
למילווה; הציע האדם תשלום בדרך האמורה ומי שהוצע לו כך סירב לקבלו לא יהא המציע
אחראי בעד אי תשלום כל זמן הסירוב.
מ פ ר

 5ה

מ

ק

ד

מ

ה

א

ו

כ

י

ן

צ

א

מילויה חובה
ופקדומת

)ב( שר האוצר יקבע בתקנות את דרכי העברת הזכות למילויה לענין סעיף זה.
)ג( הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מסמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף .7
) .16א( שר האוצר רשאי ,בצו

—

בי

צ ו ע

) (1לקבוע הוראות לביצוע חוק זה ובין השאר הוראות בדבר חיוב חשבון
במילווה חובה לפי סעיף  5והעברת הסכום שחוייב כאמור לאוצר המדינה
;

) (2לקבוע דמי עמלה שישולמו מאוצר המדינה לבנק בעד גביית המילווה לפי
חוק זה ו
) (3להסמיך כל אדם לקבוע הוראות לביצוע חוק זה או צו שיינתן על פיו ,אם
בדרך כלל ואם לענין מסויים או למקום מםויים.
)ב( שר האוצר רשאי ,בתקנות ,להטיל חובה על כל בנק למסור לו דין וחשבון מלא
של החשבונות המתנהלים באותו בנק ושבעליהם נתחייבו במתן מילווה חובה לפי חוק זה
או לפי תקנות־שעת־חירום )החלפת שטרי בנק ומילווה חובה( ,תשי״ב— ,1952ולקבוע את
דרכי מסירת הדין וחשבון האמור.
)ג( שר האוצר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי חוק זה• כולן או מקצתן,
פרט לסמכות להתקין תקנות ולתת צווים והוראות בעלי פועל תחיקתי .הודעה על העברת
סמכויות תפורסם ברשומות.
 .17הוראותיו של חוק זה באות במקום הוראותיהן של תקנות־שעת־חירום )החלפת שטרי
בנק ומילווה חובה( ,תשי״ב— ,1952כאילו אותן תקנות היו חוק שתוקן על ידי חוק זה.
 .18פעולה שנעשתה לפני תחילת תקפו של חוק זה ,ושהיתד .נעשית כדין אילו חוק זה
עמד אותה שעה בתקפו ,רואים אותה כאילו נעשתה כדין.

ד ו ד בן־ גוריו ן
ראש הממשלה

ה ח ל פ ת ת ק נ ן ת

אישור פעולות

לוי אשכול
שר האוצר

יוסף שפרינצק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה
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מספר 53

חוק מס הרכוש העירוני)הוראות שונות()תיקון( ,תשי״ב—* 1952
תימח

החוק

.1

חוק מס הרכוש העירוני)הוראות שונות( ,תש״ט—1949

יתוקן כ ך :

)א( בסעיף  ,1אחרי המלים ״לשנה המתחילה ביום כ״ד באדר ב ׳ תשיי׳א ) 1באפריל
(1951״ ,ייווספו המלים ״ולשנה המתחילה ביום ו׳ בניסן תשי״ב ) 1באפריל (1952״.
)ב( בסעיף  ,1אחרי סעיף משנה)ג( ,יבוא סעיף קטן ז ה :
״)ד( ע ל כ ל קרקע שאישרו אותה ש ר החקלאות והרשות המקומית ,שבתחום
שיפוטה נ מ צ א ת הקרקע ,כקרקע תפוסה לצרכי משק חקלאי ומעובדת לצרכי
פרנסת קבע — אותו שיעור שבו ה י ה משתלם מ ס רכוש חקלאי אילו הקרקע
נכללה בשטח שהופעלה לגביו פקודת מ ס הרכוש החקלאי , 1942 ,לפי סעיף 3
לאותה פ ק ו ד ה ! לאישור כאמור יהיה תוקף ב ש נ ת הכספים שבו הוא ניתן.״
2

ת ח י ל ת תוסר

תקפו של חוק זה הוא מיום ו׳ בניסן תשי״ב ) 1באפריל .(1952

.2

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

לוי אשכול
ש ר האוצר

יוסף שפריגצק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה

מספר 54

חוק המעבר )תיקון מס׳  ,(3תשי״ב—-1952
תיש״

החוק

.1

חוק המעבר ,תש״ט— 1949י ,יתוקן כ ך :
אחרי סעיף  12יבוא סעיף ז ה :
-

ה ע ב י ת

סמכויות

משר

12א) .א(
,

סמכויות הנתונות לשר פלוני על פ י החוק ,רשאית הממשלה
,

להעבירן ,כולן או מקצתן ,לשר אחר.
)ב( החלטה ע ל העברת סמכויות כאמור תפורסם ברשומות ,והו־
דעה על ההחלטה תימסר על ידי הממשלה לכנסת.״
דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

יוסף שפריגצק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה
הצעת החוס ודברי הסבר נתפרסמו

* נתקבל בכנסת ביום כ״א באב תש י ״כ ) 12באוגוסט ;(1952
בהצעות חוק  112מיום כ״ט בניסן תשי״ב ) ,(24.4.52עמי .189
ספר החוקים  19מ י ו ם כ״ב באב תש״ט) ,(17.8.49עמ׳ .1.52
עתו! רשמי מס׳  1182מ י ו ם  ,30.3.42תום׳  ,1עמ׳ .11
י• נתקבל בכנסת ביום כ״א ב א ב תשי״ב ) 12באוגוסט  ; (1952הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
בהצעות חוק  92מ י ו ם י״ג בחשו! תשי״ב ) ,(12.11.51עמי ) .14התיקון הוא למעשה השני במספר,
הראשון נתפרסם בספר החוסים  100מ י ו ם ב׳ בתמוז תשי׳׳ב ) ,(25.6.52ונסמן בטעות במס׳ .(2
ספר החוקים  1מ י ו ם י״ח בשבט תש״ט ) ,(17.2.49עמ׳ .1
1

2

3
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מםפר 55

חוק לניהול מוסדות)מקרים מיוחדים( ,תשי׳׳ב—1952
בחוק זה ,״מוסדי׳ פירושו — מוסד או מקום אחר המשמש או שנועד לשמש ,כולו או
.1
חלקו ,כמקום מגורים ,איכסון או אישפוז לאחד מאלה:

״מוסד״ —פירוש

) (1לוקים בגופם או בנפשם!
) (2קשי חינוך 1
) (3יתומים ,זקנים ,או נכים;
) (4עוברי אורח.
) .2א( רשאי בית משפט מחוזי ,על פי בקשתו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל,
או של המוסד הנוגע בדבר ,לצוות ,כי הנאמן הציבורי לעניני צדקת )להלן — הנאמן( יתפוס
מוסד על מקרקעיו ומטלטליו ,יחזיק בו וינהל אותו .לצו כזה ייקרא ״צו הנהלה׳/

צו הנהיה

)ב( לא יתן בית המשפט צו הנהלה אלא למען מנוע הפרעות בהנהלה היעילה של
המוסד בהתאם למטרות שלהן נוסד.
)ג( בית המשפט רשאי ,על פי בקשתו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל או של
המוסד או של כל אדם מעונין ,לשנות ולבטל צו הנהלה או להתנות בו תנאים מדי פעם בפעם.
)ד( היה המוסד הקדש שנוצר לפני בית דין דתי ,תהא הסמכות הנתונה לבית המשפט
המחוזי לפי סעיף זה ולפי סעיפים  3ו־ — 6לבית הדין הדתי המוסמך.
צו הנהלה לא יינתן לתקופה העולה על שנה אחת ,אולם רשאי בית המשפט להאריך
.3
את תקפו של הצו לתקופה נוספת שלא תעלה בכל פעם על ששה חדשים.
ניתן צו הנהלה ,ינהל הנאמן את המוסד ,אם בעצמו ואם באמצעות מנהל או מינהלה
.4
שמונו על ידיו ,לפי אפיו המיוחד של המוסד בהתאם לכוונה המוצהרת של מייסדיו.
.5
המוסד.

בכל ענין הנוגע להנהלת המוסד •רואים את הנאמן כאילו פעל כמורשם של בעלי

) .6א( הנאמן רשאי ,באישור בית המשפט ,לבטל או להשהות ,לתקופה שבה צו ההנ־
הלה עומד בתקפו ,כל הסכם הנוגע למוסד או שהמוסד הוא צד לו ,אם הוא סבור כי ביטול
או השהייה כאמור דרושים לניהול יעיל של המוסד.

הגבלת זמן

הנהלת המוסד

הנאמו מורשם
של בעלי המוםד
ביטול הסכמים

)ב( שימוש בסמכות לפי סעיף זה אינו מוציא תביעה אזרחית נגד המוסד או בעליו.
כל זמן שצו הנהלה עומד בתקפו ,לא תהא לבעלי המוסד או לאדם אחר ,פרט לנאמן,
.7
כל זכות להחזיק בו או בחלק ממנו ,להתערב בהנהלתו ,להיכנס לתוכו או להוציא מתוכו
מטלטלים ,אלא על פי היתר בכתב מאת הנאמן.
) .8א( רשאי שופט שלום ,על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלת ישראל או על פי
בקשת המוסד הנוגע בדבר ,ואם ניתן צו הנהלה — רשאי הנאמן ,לצוות על כל אדם הנמצא
בשטח המוסד לצאת אותו שטח ,לזמן שייקבע בצו או ללא תחום זמן ,ולא להיכנס אליו עוד
לכל מטרה שהיא אלא בהסכמת הנאמן בכתב ולפי התנאים שייקבעו בהסכמה .לצו כזה
ייקרא ״צו יציאה״.
* נתקבל בכגםת ביום כ״א ב א ב תשי״ב ) 12באוגוסט ;(1952
בהצעות חוק  95מיום נ׳ בכסלו תשי״ב ) ,(2.12.51עמי .32

ספר החוקים  ,105כ״ט באב תשי״ב.20.8.1952 ,

אי התערבות
בעניני המוסד

צו יציאה
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)ב( ניתן צו יציאה על ידי נאמן ,רשאי כל מי שנפגע על ידי הצו לערער עליו
לפני שופט שלום ,ובלבד שהגשת הערעור לא יעכב ביצוע הצו.
)ג( לא יינתן צו יציאה אלא אם שופט השלום או הנאמן ישוכנע שהצו דרוש למען
מנוע הפרעות בניהול היעיל של המוסד בהתאם למטרות שלהן נוסד.
)ד( צו יציאה יעמוד בתוקף על אף האמור בכל חוק או בכל הסכם.
)ה( רואים צו יציאה כאילו הובא לידיעת האדם שעליו ניתן ,אם פורסם או הומצא
בכל דרך של פרסום והמצאה שהורה עליה שופט השלום או הנאמן.
מקום מ ג ו ר י ם
אחר

לא יינתן צו יציאה אלא אם הועמד לרשות האדם שנגדו מכוון צו היציאה מקום
.9
מגורים אחר ,אם לא היה לו מקום מגורים אחר מחוץ לשטח המוסד ונתקיים בו אחד מאלה:
)א( הוא היה ,לגבי מקום מגוריו בשטח המוסד ,מוגן מפני צו פינוי לפי פקודת
הגבלת שכר דירה )דירות( ,! 1940 ,או לפי פקודת ההגבלות על שכר דירה )בתי עסק(,
 , 1941או
2

)ב( הוא היה ,מפאת גילו ,מומו ,או מצב בריאותו ,מחוסר יכולת להשיג לעצמו מקום
מגורים אחר.
חובתו ׳518
מקב? צו יציאה

 .10מי שנצטווה לצאת שטח מוסד כאמור בסעיף ) 8א( ,חייב למלא אחר הוראות צו היציאה
תוך  48שעות מזמן שהובא הצו לידיעתו כאמור בסעיף ) 8ה(.

ביצוע צווים

) .11א( לפי דרישת הנאמן חייב קצין משטרה בדרגת מפקח ראשון או למעלה מזה,
להשתמש בכוה במידה הדרושה כדי לבצע כל צו שניתן לפי חוק זה.
)ב( לא ידרוש הנאמן שימוש בכוח לביצוע צו יציאה לפני תום  48שעות מזמן בו
הובא הצו לידיעת האדם שעליו ניתן ,כאמור בסעיף ) 8א(.

ת ש  5ו ם

ר ו י ך | י ם

לבעלים

) .12א( מוסד שהיה משמש או נועד לשמש ,ערב מתן צו הנהלה ,מקור הכנסה לבעליו,
רשאים הבעלים לתבוע את הריווח הנקי שבא למוסד בהנהלתו החדשה.
)ב( שר המשפטים ימנה ,בהודעה ברשומות ,ועדה המורכבת משופט ,שישמש יושב
ראש ,ומשני חברים נוספים.
)ג( תביעה לפי סעיף זה תוגש ,לפי בחירת הבעלים ,לבית המשפט המוסמך או
לועדה.
)ד( החליט בית המשפט או הועדה על תשלום רווחים לבעלים ,ישלם הנאמן כפי
שהוחלט.
)ה( שר המשפטים יקבע את סדרי הדין בפני הועדה.

ע נ ש

,

ט

ביצוע ותקנות

 .13העושה מעשה כדי להפריע או למנוע בעד הנאמן ,או בעד מנהל או מינהלה שמונו על
ידיו ,מלהשתמש בסמכותם לפי חוק זה ,או כדי להפריע או למנוע ביצועו של צו יציאה,
דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד אלפיים לירות או שני הענשים כאחד.
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצוע חוק זה.

.14

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

חיים כהן
שר המשפטים

יוסף שפ ריגצ ק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה
1
2

278

ע״ר מס׳  1063מ י ו ם  ,20.12.40חום׳  ,1עמ׳ .230
ע״ר מם׳  1086מ י ו ם  ,31.3.41תום׳  ,1עמ׳ .863
ספר החוקים  ,105כ״מ באב תשי׳׳ב.20.8.1952 ,

מספר

56

חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט)מס׳  ,(3תשי״ב—* 1952
.1

פקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948

י,

תתוקן כ ך :

תיקוז הפקודה

במקום סעיף  16יבוא סעיף ז ה :
״נוסח חדש

)א( שר המשפטים רשאי לפרסם ברשומות הצעת נוסח חדש של
.16
כ ל חוק שהיה קיים בארץ ישראל ע ר ב ה ק מ ת המדינה ואשר עודנו בר
תוקף במדינה .נוסח זה יכיל את כל השינויים הנובעים מתוך ה ק מ ת המדינה
ורשויותיה ואת כל התיקונים שנעשו באותו חוק לאחר הקמת המדינה.
)ב( תוקם ועדה מייעצת שתהא מורכבת משופט ב י ת המשפט
העליון ומשופט בית מ ש פ ט מחוזי שיתמנו ע ל ידי נשיא בית המשפט העל
יון׳ מהיועץ המשפטי לממשלה ,מנציג הסתדרות עורכי הדין בישראל
ומנציג הפקולטה המשפטית של האוניברסיטה העברית בירושלים .שופט
בית המשפט העליון יהיה יושב ראש הועדה.
)ג( תוך ארבעה חדשים מיום פרסום הצעת נוסח חדש ברשומות
תבדוק הועדה המייעצת א ת נאמנותו ש ל הנוסח המוצע לחוק המקורי
ותגיש דין וחשבון לועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת.
)ד( לאור הדין וחשבון ש ל הועדה המייעצת ,תקבע ועדת חוקה
חוק ומשפט א ת הנוסח החדש ,ונוסח זה יפורסם ברשומות בחתימת שר
המשפטים ,וייכנס לתקפו ביום הפרסום.
)ה( בהיכנס נוסח חדש של חוק לתקפו יהיה הוא החוק המחייב
ולא יהיה עוד תוקף לכל נוסח אחר של אותו חוק ולא תישמע ט ע נ ה שה
נוסח החדש סוטה מן החוק המקורי.״

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה
י ו ס ף שפר י נ צ ק
יושב ראש הכנסת .
ממלא מקום נשיא המדינה

״ נתקבל בכנסת ביוס כ״א ב א ב תשי׳׳ב ) 12באוגוסט ;(1952
בהצעות חוק  104מ מ ס ל׳ בשבט תשי״כ ) ,(26.2.52עמי .118
ע״ר מס׳  2מ י ו ם י״ב באייר תש׳׳ח ) ,(21.5.48תום׳ א׳ ,עמי .1

הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו

1
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מספר 57

חוק לתיקון תקנות־שעת־חירום )עבירות תנועה — דין חיילים(,
תשי״ב —* 1952
,1

תיקון התקנות

תקנות־שעת־חידום )עבירות תנועה — דין חיילים( ,תש״ט— ,< 1949יתוקנו כ ך :
בתקנה ) 1א( ,בפסקה ) ,(2במקום המלים ״ ב ע נ ץ התנועה בדרכים״ שבסופה ,יבואו

המלים ״בענין הנוגע לכלי רכב והסדר התחבורה הצבאית או בענין התנועה בדרכים״.
ד ו ד ב ן־ גו ריו ן
ראש הממשלה

י

דוד בן־גוריון
שר הבטחון

יוסף שפרינצק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה

מספר 58

חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים ,תשי״ב — ** 1952
.1

תיקון הפקודה

פקודת הסמים המסוכנים 1936 ,־ ,תתוקן כ ך :
)א( בסעיף  ,6בסעיף קטן) ,(1הנקודה שבסופו תוחלף בפסיק ,ולאחריו יבואו מלים

אלה:
״אלא ששר הבריאות יהיה רשאי לתת רשיונות לייצור ממים סינתטיים ,כמשמעותם
בחלק א׳ לתוספת ,לשם ייצור תרופות ולצרכי מ ד ע בלבד״.
)ב( בתוספת ,בחלק אי ,בסופו ,ייווספו פרטים א ל ה :
״)ו( הפרג המרדים

)111111,.־;£61בנמ!80

. ;(Papaver

)ז( כל סם סינתטי ששר הבריאות יכריז עליו בצו כעל סם מסוכן לצורך
סעיף  6לפקודה זו״.
דודבן־גוריון
ר א ש הממשלה

יוסף בורג
שר הבריאות

יוסף שפרי נצ ק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה

* נתקב? בכנסת ביוט כ״א באב תשי׳יב ) 12באוגוסט  ;(1952הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
בהצעות חוק  123מיוט ו׳ בתמוז תשי״ב ) ,(29.6.52עמ׳ .261
ספר החוקים  30מ י ו ם י׳ בטבת תש״ י) ,(30.12.49עמ׳ .36
י" נתקב 5בכנסת ביום כ״א באב תשי״ב ) 12באוגוסט  ;(1952הצעת החוק ודברי הםבר נתפרסמו
בהצעות חוק  118מיום ב׳ בסיו! תשי׳׳ב ) ,(26.5.52עמ׳ .235
ע״ר מסי  577מ י ו ם  ,19.3.30תום׳  ,1עמי .119
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הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

