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ר טובין בין־לאומי), תשל׳יח-1978 * כ מ ר (עשיית חוזים ל כ מ  חוק ה

,• 1, בחוק זה, ״האמנה״ — האמנה בדבר חוק אחיד לעשיית חוזים למכר טובין בין־לאומי ר ד ג  ה

 שנחתמה בהאג ביום 1 ביולי 1964.

 תחולת החוק 2. לחוק האחיד שנספח לאמנה, בנוסח שבתוספת לחוק זה, יהיה תוקף של חוק.
 האחיד

 תחילה 3. חוק זה תחילתו מהיום שהאמנה תיכנס לתקפה לגבי ישראל; שר המשפטים יפרסם

 ברשומות הודעה בדבר היום האמור, והודעתו תשמש ראיה חותכת למועד תחילת חוק זה.

ית חוזה לפני תחילתו של חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם.  הוראת מעבר 4, על עשי

 ביצוע 5. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

 תוספת
 (סעיף 2)

 חוק אחיד לעשיית חוזים למכר טובין בין־לאומי

 1. חוק זה יחול על עשיית חוזים למכר טובין, שככריתתם היו מוסדרים בחוק האחיד
 בדבר מכר טובין בין־לאומי!.

 2. (א) הוראות חוק זה יחולו במידה שלא משתמע מהמשא ומתן המוקדם, מההצעה,
 מהתשובה, מדרכים שהצדדים קבעו ביניהם או מהנוהג, שחלים כללים אחרים.

 (ב) על אף האמור, כל קביעה בהצעה שלפיה תיחשב שתיקה לקיבול — אין לה
 תוקף.

ן , ואין הם כפופים לכל דרישה אחרת לעני  3. הצעה או קיבול אינם טעונים ראיה בכתב
 צורה; במיוחד ניתן להוכיחם בעדים.

י אדם פלונים, במטרה לכרות חוזה  4. (א) הודעה ששולח אדם לאדם פלוני או לבנ
 מכר, לא תהווה הצעה אלא אם היא מוגדרת דיה לאפשר כריתת החוזה בקיבולה, ומציינת

 את כוונת המציע להתחייב.
 (ב) הודעה זו יכול שתתפרש ותושלם על ידי המשא ומתן המוקדם, דרכים

 שהצדדים קבעו ביניהם, הנוהג, והוראות החוק האחיד בדבר מכר טובין בין־לאומי.

 5. (א) הצעה לא תחייב את המציע אלא לאחר שנמסרה לניצע: היא תפקע אם החזרה
יצע לפני מסירת ההצעה או בשעת מסירתה.  ממנה נמסרה לנ

 (ב) לאחר שנמסרה ההצעה לניצע ניתן לחזור ממנה, זולת אם החזרה באה שלא
 בתום לב או שלא מתוך הגינות מסחרית, או אם ההצעה קובעת מועד קצוב לקיבול או

 מציינת בדרך אהדת שהיא מחייבת או ללא חזרה.
 (ג) הציון שההצעה מחייבת או ללא חזרה יכול שיהיה מפורש או משתמע מהנסיבות,

 מהמשא ומתי המוקדם, מדרכים שהצדדים קבעו ביניהם או מהנוהג.
 ;ד) חזרה מהצעה יהיה לה תוקף רק אם נמסרה לנ־צע לפני ששלח את קיבולו

נה כקיבול לפי סעיף 6 (ב).  או ביצע כל פעולה שדי

 « נתקבל בכנסת ביום כ״ז בתמוז תשל״ח (!באוגוסט1978);הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1344,תשל״ח,
 עמ׳ 212.

 1 ם״ח תשל״א, עמי 42.
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 8. (א) קיבול ההצעה הוא בהצהרה הנמסרת בכל דרך שהיא למציע.
 ;3) הקיבול יכול שיהיה גם במשלוח הטובין או המחיר, או בכל פעולה אחרת שניתן
 לראותה, אם מכוח ההצעה או כתוצאה מדרכים שהצדדים קבעו ביניהם או מהנוהג, כשוות

 ערך להצהרה הנזכרת בסעיף קטן(א).

 7. (א) קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי־ אחר, כמוהו כדחיית ההצעה ודינו
 כהצעה נגדית.

 (ב) על אף האמור, תשובה להצעה הנחזית כקיבול, אך יש בה תנאי נוסף או שונה
 שאינו משנה באורח ממשי את תנאי ההצעה, דינה כקיבול, זולת אם התנגד המציע מיד
 לאי־ההתאמה; לא התנגד כך, יהיו תנאי החוזה תנאי ההצעה בצירוף השינויים שנכללו

 בקיבול.

 8. (א) הצהרה בדבר קיבול יהיז; לה תוקף רק אם נמסרה למציע תוך המועד שקבע,
 או, אם לא נקבע מועד כאמור — תוך זמן סביר, בהתחשב כראוי בנסיבות העסקה, לרבות
 מהירותם של אמצעי התקשורת שהשתמש בהם המציע, ובנוהג; היתה ההצעה בעל פה יהא

 הקיבול על־אתר, אם אין הנסיבות מראות שניתן לניצע זמן לשקול בדעתו.
 (ב) קבע המציע זמן לקיבול במכתב או במברק, חזקה שהזמן התחיל כתאריך המכתב

 או בשעה שבה נמסר המברק למשלוח.
 (ג) היה הקיבול פעולה הנזכרת בסעיף 6 (ב), יהיה לפעולה תוקף רק אם נעשתה

 תוך פרק הזמן שנקבע בסעיף קטן(א) לסעיף זה.

 9. (א) קיבול שבא באיחור רשאי המציע לראותו כאילו הגיע בעוד מועד, ובלבד
 שהודיע על כך מיד למקבל, בעל פה או במשלוח הודעה.

 (ב) על אף האמור, אם נמסר הקיבול באיחור, יראוהו כאילו נמסר בעוד מועד
 אם המכתב או המסמך המכיל את הקיבול הראה כי הקיבול נשלח בנסיבות שאילו היתה
 ההעברה תקינה, היה נמסר בעוד מועד! הוראה זו לא תחול אמ הודיע המציע למקבל מיד,

 בעל פה או במשלוח הודעה, כי הוא רואה את הצעתו כהצעה שפקעה.

 10. אין לחזור מקיבול אלא בחזרה ממנו הנמסרת למציע לפני הקיבול או בשעתו.

 1.1. כריתת החוזה לא תיפגע בשל מות אחד הצדדים, או בשל היותו לבלתי׳ כשיר להתקשר
 בחוזה, לפני הקיבול, אלא אם משתמע אחרת מכוונת הצדדים, מן הנוהג או מטיבה של

 העסקה.

 12. (א) לענין חוק זה, ״מטירה״ — מסירה במענו של האדם שאליו מופנית ההודעה.
 (ב) מסירה כאמור בחוק זה תבוצע באמצעים המקובלים בנסיבות הענין.

 13. (א) לענין חוק זה, ״נוהג״ - דרך עשייה שבני אדם סבירים, במצבם של הצדדים,
 רואים אותה ברגיל כחלה על עשיית חחה ביניהם.

 (ב) מקום שנזקקים לביטויים, להוראות או לצורות חוזה, שנוהגים להשתמש בהם
 בהליכות סחר, הם יפורשו בהתאם למשמעות הנודעת להם כרגיל בסחר הנדון.

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 טפר החוקים 908, ז׳ באג תשל״ח, 10.8.1978



ן מם׳ 11), תשל״ח-־1978 *  חוק לשכת עורכי הד־ן(תיקו

- החוק העיקרי), במקומ  1, תפעיף 58 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—!;»<! * (להלן י
  הסיפה המתחילה במלים ״אולם רשאי עורך דיך׳ יבוא ״אולם רשאי עורך דין לשתף בהכ
 נסותיו את בן הזוג, הצאצאים וההורים של שותפו, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו חבר

י רכש את עמקו״.  הלשכה ושל עורך דין שממנ

 תיקון סעיף 38

 (י אחרי סעיף 59 לחוק העיקרי יבוא:

 59א. (א) עורך דין לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת עורכי דין אלא
 אם נתקיימו אלה:

ן לה י א ו  (1) החברה רשומה בישראל לפי פקודת החברות 2
 כל הגבלה על ערבות חבריה;

 (2) מטרות החברה, לפי הזכירה, וזן האגדם של עורכי דין,
 פעולות עזר לעריכת דין, פעולות לניהול החברה ונכסיה
 ולהשקעת רווחיה ופעולות לוואי הדרושות לאלה, ונקבע
 בתזכיר ההתאגדות כי לא יהיו להברה הסמכויות המפורטות

 בתוספת השניה לפקודת ההברות•,

 (3) כל חברי החכרה ומנהליה הם חברי הלשכה.

 (ב) לא יעסוק עורך דין במקצועו כחבר ביותר מחברת עורכי
 דין אחת.

 59ב. שם של הברת עורכי דין לא יכלול אלא שממ של עורכי דין שה ס
ן.  חברי ההברה העוסקים כעריכת די

 59ג. (א) חכרת עורכי דין לא תשתף בהכנסותיה, על אף האמור
ו עורך דין, אולם רשאית נ  בתזכירה, בתקנותיה או במסמך אחר, מי שאי
, כהווה ר  היא לשתף מהכנסותיה את בן הזוג, הצאצאים וההורים של חג
 <;ו בעבר, שנפטר בעודו חבר הלשכה או של עורך דין שהחברה רכשה

 *!ת עסקו.

מטר חבר או חדל להיות חבר הלשכה ולא הועבר חלקו  (ב) :
 בהברה, ירכשוהו חברי החברה תוך תקופה, בדרך, במועד ובתנאים

 שייקבעו בכללים.

 59ד. (א) הבר בחברת עורכי דין שהושעה מחברותו בלשכה לא יהיה
יתו כל תשלוט מהחברה חוץ מתשלומים בעד  זכאי לקבל בתקופת השעי
 שירות שניתן לפני שהושעה ולא כל הלק מרווחי החברה שהרוויחה
 בשעה שהיה מושעה כאמור, והחברה לא תשלם לו, או לאחר על פי
ו זכאי לקבל לפי נ  הוראותיו או בשל זכויות החברות שלו, דבר שאי

 סעיף קטן זה.

 (כ) הבר בהברת עורבי דין שהושעה מחברותו בלשכה לא יפעיל
 כל זכות או סמכות שיש לו כחבר בחברה או כמנהל או כפקיד ההברה,
ר.  כל זמן שהיא מושעה כאמור, והחברה לא תפעל על פי הוראה כאמו

 ״םייגימ לעיסוק
 בחברת עורגי־דין

 שם התגרה

 הגבלת שיתוף
 בהכנסות

 איסור השתתפות
 למי שהושעה

 * נתקבל בכנסת גיומכ״ז בתמוזתשל״ח(1 באוגוסט 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח11-12,תשל״ו;,
 עמי 6.

 1 פ״ח תשכ׳־א, עמי 178; תשכ״ב, עמי 15; תשג״ג, עמי 66, עמי 145; תשכ״ה, עמי 25; תשכ״זז, עניי 12; תשל״א,
 עמי 178, עמי 180; תשל״ג, עמי 36; תשל״ו, עמי 126; תשל״ז, עמי 7.

 2 חוקי א״י, ברך א׳ פרק כ״ג, עמי 155.

 הוספת סעיפים
 59א עד 59ו
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ת הנזיקין ונוסח חדש] 3 רואים חברת עורכי זיין כאח־ פקדו ׳ ן י  59ה. לענ
 ראית בנזיקין לכל מעשה או מחדל בעני• ן שפעלו בו חבריה כעורכי דיי.

 59ו. נא) אין בקיומה של הברת עורכי דין ובהיות עורך דין חבר בה
 כדי לגרוע —

 (1) מאחריותו האישית של עורך הדין כפי שהיהה קיימת
 לולא החברה או חברותו בה;

 (2) מתחולת הוראות חוק זה מל עורך הדין.
 (ב) עורך דיי או שותפות של עורכי דין הממשיכים לעסוק במק־
 צדע במסגרת חברת עורכי דין, לא יראו בכך הפסקת התעסקות במקצוע

ן.״  לענין רל די

 אחריות התגרה
 בנזיקין

 שמירת אחריות
 ודיניט

ר י מ ל ת א ו מ  ש
 שר המשפטים

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 3 דיני מדינת ישראל, גומה חדש 10, עמי 286.

 חוק רואי חשבון(תיקון מס׳ 3), תשל״ח-1978

 הוהפת סעיפים
 6א עד 6ז

 ן. אחרי סעיף 6 לחוק רואי חשבון, תשט״ו—1955 ! (להלן — החוק העיקרי), יבוא:

 »א. (א) רואה חשבון לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת רואי חשבון
 אלא אם נתקיימו אלה:

 (1) החברה רשומה בישראל לפי פקודת ההברות ־ ואין לה
 כל הגבלה על ערבות חבריה: י

 (2) מטרות החברה, לפי תזכיויה, הן האגדמ של רואי
 חשבון, פעולות לוואי לראיית חשבון, פעולות ניהול החכרה
 ונכסיה ולהשקעת רווחיה ופעולות לוואי הדרושות לאלה,
 ונקבע בתזכיר ההתאגדות כי לא יהיו לחברה הסמכויות

 המפורטות בתוספת השניה לפקודת החברות;
 (3) כל חברי החברה ומנהליה הם רואי חשבון.

 (ב) לא יעסוק רואה חשבון במקצועו כחבר ביותר מחברת רואי
 חשבון אחת.

 6ב. (א) חברת רואי חשבון לא תשתף בהכנסותיה, על אף האמור
, אולם ן  בתזכ׳־רה, בתקנותיה או במסמך אחר, מי שאינו רואה חשבו
 רשאית היא לשתף בהכנסותיה את בן הזוג, הצאצאים וההורים של חבר,
 בהווה או בעבר, שנפטר בעוזו רואה השבון או של רואה חשבון שהחברה

 רכשה את עסקו.

 ״סייגים לעיסוק
 בחברה

 הגבלת שיתוף
 בהכנסות

ז בתמוז תשל״ת(1 באוגוסט 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גח״ח 1145,תשל״ה  • נתקבל בכנסת ביום כי
 עמי 19.

 1 ם״ח תשט״ו, עמי 26; תעל״א, עמי 110; תשל״ח, עמי 22.
 2 חוקי א״י, כרך אי, פרק כ״ב, עמי 155.
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 (ב) נפטר חבר או נשלל ממנו רשיונו ולא הועבר חלקו בחברה,
 ירכשוהו חברי החברה תוך תקופה, בדרך, במועד ובתנאים שייקבעו

 בתקנות.

 6ג. (א) חבר בחברת רואי חשבון שתוקף רשיונו הופםק, לא יהיה
 זכאי לקבל בתקופת ההפסקה כל תשלום מהחברה חוץ מתשלומים בעד
 שירות שניתן לפני ההפסקה ולא כל חלק מרווחי החברה שהרוויחה במשך
 ההפסקה, והחברה לא תשלם לו, או לאחר על פי הוראותיו או בשל

 זכויות החברות שלו, דבר שאינו זכאי לקבל לפי סעיף קטן זה.
 (ב) חבר בחברת רואי חשבון שתוקף רשיונו הופסק, לא יפעיל
 כל זכות או סמכות שיש לו כחבר בהכרה, כמנהל או כפקיד החברה,

 במשך ההפסקה, והחברה לא תפעל על כי הוראה כאמור.

 יוד. לענין פקודת הנזיקין ונוסח חדשןג רואים חברת רואי חשבון
 כאחראית בנזיקין לכל מעשה או מחדל בענין שפעלו בו חבריה כרואי

 חשבון.

 6ה. כל מסמך היוצא מטעם הברת רואי חשבון בפעולה של ראיית חשבון
 ׳ייחתם ביד רואה חשבון.

 6ו. (א) אין בקיומה של חברה רואי חשבון ובהיות רואה חשבון חבר
 בה כדי לגרוע —

 (1) מאחריותו האישית של רואה החשבון כפי שהיתה קיימת
 לולא החברה או חברותו בה!

 (2) מתחולת הוראות חוק זה על רואה חשבון.
 (ב) רואה חשבון או שותפות של רואי חשבון הממשיכים לעסוק
 במקצוע במסגרת חברת רואי חשבון, לא יראו בכך הפסקת התעסקות

 במקצוע לענין כל דין.

 6ז. (א) לא ישמש רואה חשבון אלא יחיד, שותפות שכל השותפים
 בה הם רואי חשבון, או חברת רואי חשבון.

 (ב) אין באמור בסעיף קטן(א) כדי לפגוע בהוראות פקודת
 האגודות השיתופיות י• בענין ביקורת חשבונות בידי ברית פיקוח.״

 איסרר השתתפות
 בתקופת הפסקה

 אחריות החברה
 בנזיקין

 מסמכי החברה

 שמירת אחריות
 ודינים

 הגבלות על תאגיד

 תיקון פקודת 2, בסעיף 105 לפקודת החברות, סעיף קטן(5) — בטל.
 החברות

ר י מ ל ת א ו מ  ש
 שר המשפטים

י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי 266.
 4 חוקי א״י, כרך אי, פרק כ״ד, עמי 336.
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ת הסטטיסטיקה, תשל״ח-1978 * ד ו ק  חוק לתיקון פ

 1. כסעיף 1 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח הדש], תשל״ב—11972 (להלן - הפקודה) — תיקון סעיף 1

 החלפת פעיפיפ
 2 עד 6

 (1) במקום הגדרת ״סטטיסטיקה״ יבוא:

נים האמורים בסעיפים קה״ - ידיעות סטטיסטיות בנוגע לעני סטי  ״״סטטי
י מיפקד שלפי סעיף 6, לרבות נ  3 ו־7 ופרטים בנושאים הכלולים בשאלו
נן עות ופרטים כאמור הנאספים לפי שיטות דגימה סטטיסטיות שאי די  י

 שיטות שרירותיות:״

 (2) אחרי הגדרת ״סטטיסטיקה״ יבוא:

ות״ - איסוף ועיבוד של סטטיסטיקה: ת סטטיסטי ו ל ״פעו  ״

נה״ - משרדי הממשלה, לרבות הרשויות המקומיות, וכן  ״מוסדות המדי
 רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בחיקוק או שהממשלה

ן חוק זה:״. י  החליטה עליהם לענ

 2, במקום סעיפים 2 עד 6 לפקודה יבוא:

 ״הסטטיסטיקן 2. (א) הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, תמנה םטטיסטיקן
: הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.  הממשלתי ממשלתי

ד בראש הלשכה וינחה את המערכת הסט־  (ב) הסטטיסטיקן יעמו
 טיסטית במוסדות המדינה.

ים. פעל הסטטיסטיקן על סמך שיקולים מדעי ו י  (ג) במילוי תפקידי

 תפקידי הלשנה 3. תפקידי הלשכה הם —

 (1) לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן בנוגע
 לאוכלוסיה ולפעילויותיה בתחומי החברה, הבריאות, הכל־
 כלה, המסחר והתעשיה ובתחומים אחרים ובנוגע לתנאי הטבע

 של הארץ:
 >2) לשתף פעולה עם מוסדות המדינה בעריכת פעולות

 סטטיסטיות ובפרסום תוצאותיהן;
ן, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה,  (3) להכי
ות לפעולות הסטטיסטיות של מוס־  תכניות כלליות רב־שנתי

 דות המדינה:
יעצות עם המועצה הציבורית לסטטיס־  (4) לקבוע, בהתי
 טיקה והמוסדות הנוגעים בדבר, סיווגים סטטיסטיים אחידים

נה;  לשימוש במוסדות המדי
דיעות על פעולות סטטיסטיות הנערכות  (5) . לרכז ולפרסם י
די מוסדות המדינה או בשבילם.  והמתוכננות בידי הלשכה ובי

 4. (א) ראש הממשלה ימנה מועצה ציבורית לסטטיסטיקה (להלן -
 המועצה) שתהא מורכבת מנציגים של מוסדות המדינה, מוסדות להשכלה
 גבוהה ולמחקר, גופים ציבוריים ומומחים לסטטיסטיקה ולתחומי המשק

 והחברה.

 המועצה הציבורית
 לסטטיסטיקה

 • נתקבל בכנסת ביומכ״ז בתמוז תשל״ח(1 באוגוסט 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1331, תשל׳׳ח,
 עמי 119.

 1 דיני מדיגת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500.
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 (ב) תפקידי המועצה וסמכויותיה המ —

 (1) לייעץ לראש הממשלה ולשרים אחרים בענינים הנוגעים
 לפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה;

נים הנוגעים לפעולות הסט־  (2) לייעץ לםטטיטטיקן כעגי
ן י  מימטיות שהלשכה עורכת; לשם כך רשאית המועצה לעי

 בשאלונים המופנים לציבור:

 (3) לקבל ממוסדות המדינה את תכניותיהם לעריכת פעולות
ן י  סטטיסטיות ולחוות דעה על התיאום בין המוסדות לענ

 תכניות אלה:

יעולן ולפיתוחן של הפעולות הסטטיט־  (4) להציע הצעות לי
נה.  טיות של מוסדות המדי

 (ג) המועצה תקבע בתקנון את סדרי עבודתה: התקנון יפורסם
 ברשומות.

 תיאופ פעולות 5. (א) פעולות סטטיסטיות הנערכות בידי־ מוסד ממוסדות המדינה
יעשו לאחר הת־  סטטיסטיות או בשבילו, בדרך של פניה לציבור 5*ו לחלק ממנו, י

 ייעצות עם הסטטיסטיקן; היתה הפעולה הסטטיסטית מיפקד, לא ייערך
 המיפקד אלא בהיתר מראש מאת ראש הממשלה.

י י  (ב) פעולות סטטיסטיות הנערכות בידי הלשכה והנוגעות לענ
יעצות עם המשרד , ייעשו לאחר התי  שבתחום פעולתו של משרד ממשלתי
 הנוגע בדבר: היתד• הפעולה הסטטיסטית מיפקד, לא ייערך המיפקד אלא

 בהיתר מראש מאת ראש הממשלה.

פקד״ - פעולה סטטיסטית הנערכת ן סעיף זה, ״מי י  (ג) לענ
ן י  במדינה או בחלק ממנה מתוך פניה לכל הציבור הנוגע בדבר, לעי
ן חקלאות, תעשיה או פעילות כלכלית אחרת. י  אוכלוסיה או דיור או לענ

וע איסוף פרטים הדרושים ן בהוראות מעיף זה כדי למנ  (ד) אי
 למילוי תפקיד על פי דין, שלא למטרות סטטיסטיות בלבד.

, בהתייעצות עם הסטטיסטיקן ועם  מיפקי 6. (א) ראש הממשלה רשאי
 המועצה, להורות בצו על עריכת מיפקד של האוכלוסייה או חלק ממנה

 במדינה או בחלק ממנה.

יכללו  (ב) צו המיפקד יקבע את מועד המיפקד, הנושאים שי
ן אחר י , מי הם שישיבו על השאלונים וכל ענ  בשאלונים, מי הם שייפקדו
״ ״ לשם ביצוע המייפקד בצורה יעילה.  שראש הממשלה ימצא לנכון לקבו

 בסעיף 7 לפקודה, במקום פסקה (29) יבוא:

 ״(29) ענינים אחדים שהורה עליהם הסטטיסטיקן באישור
״  ראש הממשלה.

בד מוסמך״. ל דשות אחרת לסטטיסטיקה״ יבוא ״עו כ  בסעיף 11 לפקודה, במקום ״

ת אחרת לסטטיסטיקה״ - יימחקו. ־ 11 לפקודה, המלים ״רשו  בסעיפים 13 ו

ת אחרת לסטטיסטיקה״ — יימחקו.  בסעיף 15 לפקודה, המליט ״לרשו

 תיקון סעיף 7 3.

 תיקון סעיף 11 4,

 תיקון סעיף 13 5,
 ו-14

.0 1  תיקון טעיף 5
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 על אף כל דין

 7, אחרי סעיף 15 לפקודה יבוא: הוספת פעיף 15 א
 ״דרישת ידיעות 815. (א) על אף האמור בכל דין האומר ממידת ידיעות או המחייב »ת

 שמירתן בסוד, רשאי הסטטיסטיקן לדרוש ממוסד ממוסדות המדינה למסור
 לו ידיעות, רשומות ותעודות בהתאם לסעיפים 11, 13 ו־15, לצורך
 עריכת פעולה סטטיסטית בידי הלשכה, ומשעשה כן — יחולו, בשינויים
 המחוייבים, גם האיסורים והחיובים שנקבעו בדין האמור על כל מי שעוסק

 בעריכת הפעולה הסטטיסטית לפי פקודה זו.
ף זה לא יחולו על ידיעות, רשומות ותעודות -  (ב) הוראות סעי
 (1) שלדעת ראש הממשלה או שר הכטחון הן ענין לבטחון

 המדינה:
 (2) שלדעת ראש הממשלה או שד החוץ הן ענין ליחסי החוץ
ן־  של המדינה, או מסירתן עלולה לפגוע בקשרי המסחר הבי

 לאומיים של המדינה;
 (3) שלדעת שר האוצר מסירתן עלולה לפגוע במערכה י

 הכלכלית של המדינה, או שלדעת יגיד בנק ישראל מסירתן
 עלולה לפגוע במוסדותיה הכספיים.״

 בסעיף 18 לפקודה, האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יסומנו (ב) ו־(ג) ולפניהם / תיקון סעיף 18

 ״(א) הוראות סעיף 17 לא יחולו על סטטיסטיקה ופרטים אחרים
 המתייחסים למוסדות המדינה בלבד וכן לא יחולו אם הסטטיסטיקה או
 הפרטים האחרים ככר פורסמו לרבים על פי סמכות בדין, או הועמדו

.״ ן ן הרבים על טי סמבות כדי ו  לעי

 יבוא:

.9 
 *איסוף

 סטטיסטיקה
 כמשותף עפ

 מוסדות אחרים

 אחרי סעיף 18 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 18א

 . 18א. (א) אספה הלשכה סטטיסטיקה או פרטים אחרים בשיתוף פעולה
 עם מוסד ממוסדות המדינה המוסמך על פי דין לדרוש אותם פרטים, או
 כשלוח של מוסד כזה, רשאית היא, על אף האמור בפקודה זו, לגלות את
 הפרטים לאותו מוסד, ובלבד שצוייין במקום בולט על המסמך שבו נתבקשו
 הפרטים שהלשכה אוספת את הפרטים כאמור ונמסרה הודעה על כך לאדם
ו נאספו הפרטים: לא היה המוסד מוסמך על פי דין לאסוף את  שממנ
 הפרטים, רשאית הלשכה לגלותם כאמור אם גם צויין במקום בולט שהו־

 ראות הפקודה בדבר החובה למסור פרטים לא יחולו ונמסרה הודעה על ׳
 כך כאמור.

 (ב) פרטים שאספה הלשכה מאת אדם, לרבות מוסד ממוסדות
 המדינה, הרשאי לגלותם על פי דין, והוא הרשה את גילוים, רשאית
 הלשכה, על אף האמור בפקודה זו, לגלותם לכל מוסד ממוסדות המדינה

ו.  לצורך ביצוע תפקידי

 (ג) פרטים שאספה הלשכה מאת אדם, לרבות מוסד ממוסדות
 המדינה, או מתוך טפסים שלו, רשאית הלשכה, על אף האמור בפקודה זו,
, בין בצורה שקיבלה ן י  למסרם בחדרה לאותו אדם או מוסד, לפי הענ

 אותם ובין בהל צורה אחרת.״

 10, (א) בסעיף 0020 לפקודה — תיקון סעיף 20
ו קנס 4,500 לירות״ — יימחקו; א  (1) בדישה, המלים ״
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ן בשביל ודעי ן לפרסום״ יבוא ״חיבר בי ודעי ערך בי  (2) בפסקה (3), במקום ״
 הלשכה״.

ו קנם 4,500 לירות״ - יימחקו. א  (ב) בסעיף 20(ב) לפקודה, המלים ״

 11. במקום סעיף 22 לפקודה יבוא:
י 22. האשם בעבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, דינו - ל ל ש 2 נ י ע  ״

״  מאסר שלושה חדשים.

 12. בפקודת מס הכנסה ־, בסעיף 235 (א), אחרי ״הכנסתו של אדם אחר״ יבוא ״למעט
 הוראה כאמור על פי פקודת הסטטיסטיקה ונוסח חדשו, תשל״ב—1972״.

 החלפת סעיף 22

 תיקון פקודת
 מם הכנסה

ף 11.בטל - ״א-31951, סעי ״ 13. בחוק הפיקוה על עסקי ביטוח, תשי י ק י פ ק ה י  níp? ח

1 י ו  על עםל.י ביטוח 1

 14, בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 < —
 (1) סעיף 64 - בטל:

 (2) בסעיף 65, המלים ״למעט ידיעה שנתקבלה לפי האמור בסעיף 64״ —
 יימחקו.

 15. מי שכיהן ערב פרסומו של חוק זה בתפקיד של םטטיםטיקן או בתפקיד של יושב ראש
 או חבר של המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, יראוהו כאילו נתמנה על פי חוק זה.

 על עסקי ביטוח

 תיקון חוק בנק
 ישראל

 קיום מינויים

ן י ג ם ב ח נ  מ
ן ראש הממשלה ו ב ק נ ח צ  י

 נשיא המדינה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 3 םי׳ח תשי׳יא, עמ׳ 221.
 4 ם״ח תשי״ד, עמ׳ 192.

 חוק בנק ישראל (תיקון מס׳ 11), תשל״ח-1978 *
 החלפת סעיפים 1. בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 ! (להלן — החוק העיקרי), במקום סעיפים 5 עד 7

ד 7 יבוא:  5 ע

 ״הון הבנק 5. (א) הון הבנק יהיה עשרה מיליון לירות.

 (ב) שר האוצר רשאי להורות, לפי המלצת הנגיד ובאישור ועדת
 הכספים של הכנפה, על הגדלת הון הבנק ועל המקורות להגדלת ההון.

 קרן שמורה 6. (א) לבנק תהיה קרן שמורה בסכום של עשרה מיליון לירות.

, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת,  (ב) הנגיד רשאי
 להורות —

 (1) על הגדלת סכום הקרן השמורה בדרך הפרשה מתוך
 רווחי הבנק:

 (2) על שימוש בכספי הקרן השמורה להגדלת הון הבנק
ו.  או לכיסוי הוצאות הבנק היתרות על הכנסותי

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז תשל״ח (2 באוגוסט 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1342, תשל״ח,
 עמ׳ 206.

 1 ם״ח תשי״ד, עמי 192; תשט״ו, עמי 242; תשט״ז, עמי 32, עמי 101; תשי״ז, עמי 51; תשכיח, עמ׳ 48; תשכ״ט,
 עמי 67, עמי 99; תש״ל, עמי 125; תשל״ח, עמי 36, עמי 204.
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 רומזיהבנק 7. תוך ששים יום מתום כל שנה עסקים של הבנק יעביר הכגק לממשלה
 את רווחיו הנקיים, ובלבד שאם ניתנה הוראה לפי סעיף 6(ב)(1) יפריש

 תחילה לקרן השמורה את הסכום הקבוע בהוראה.״

, כמקום ״שבעה חברים״ יבוא ״תשעה חברים״, ובסופו תיקון סעיף 20  2. בסעיף 20 (א) לחוק העיקרי
. ״  יבוא ״לפחות המישה מחברי הועדה לא יהיו עובדים של מוסד בנקאי

. תיקון סעיף 22 ים״ ייבוא ״אחת לחודש״ , במקום ״אחת לשבועי  3. בסעיף 22 (א) לחוק העיקרי

נה חברים״ יבוא ״עשרה חברים״, ובסופו תיקון סעיף 23  4. בסעיף 23 (א) לחוק העיקרי, במקום ״שמו
. ״  יבוא ״לפחות עשרה מחברי המועצה לא יהיו עובדים של מוסד בנקאי

 5. בסעיף 30 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 30
ם וחמש  (1) בפסקאות (1) ו־(2), במקום ״חמישים פרוטות״ יבוא ״עשרי

ת״ יבוא ״חמש לירות״; טו  אגורות״ ובמקום ״חמש מאות פרו

 (2) בפסקה (2), במקום ״חמש לירות״ יבוא ״חמישים לירות״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״חמש מאות פרוטות״ יבוא ״חמש לירות״.

, אחרי ״והנמצאת בשליטתה״ יבוא ״או בשליטת תיקון סעיף 33א  6. בסעיף 33א(א) לחוק העיקרי
 הבנק״.

ואות כנגד שטרי חוב מובטחים״ יבוא ״הלוואות תיקון סעיף 42 , במקום ״הלו  7. בסעיף 42 לחוק העיקרי
 מובטחות״.

 8. במקום סעיף 50 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 50
 ״דין וחשביו על 50. (א) מוסד בנקאי יגיש לבנק, לפי דרישת הנגיד ובמועד שקבע,
ם דין וחשבון ובו פרטים על התחייבויותיו ונכסיו ככל הדרוש לחישוב י ! , י ז נ פ ה י ם כ ג  ה

ו להחזיק ועל הנכסים הנזילים שהוא מחזיק  סכום הנכסים הנזילים שעלי
 בפועל.

 (ב) לא הגיש מוסד בנקאי דין וחשבון כאמור בסעיף קטן(א)
 במועד שקבע הנגיד, יהא חייב בתשלום קנס לבנק בסכום או בשיעור
 שיקבע הנגיד בצו בהתייעצות עם הועדה ובלבד שהקנס לא יעלה על

 15,000 לירות לכל יום איחור.״

 9. במקום סעיף 66 (ב) לחוק העיקרי יבוא: תיקון סעיף 66
 ״(3) עובד ארעי בבנק שהיה בעל מניות במוסד בנקאי לפני
 שהיה לעובד כאמור רשאי להמשיך להחזיק בהן עד תום שנת עבודתו

 הראשונה בבנק או עד היותו לעובד קבוע של הבנק, לפי המוקדם.״

 10. בסעיף 73 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 73
, במקום ״2,000 לירות״ יבוא ״200,000 לירות״; (א)  (!) בסעיף קטן

(ב) — בטל;  (2) סעיף קטן

 (3) בסעיף קטן 00, במקום ״1,000 לירות״ יבוא ״100,000 לירות״.

 ספר החוקים 908, ז׳ באב תשל׳׳ח, 10.8.1978 205



 תיקון פקודת 11. בסעיף 35 לפקודת הראיות ננוסח חדש], תשל״א—1971 2, בהגדרת ״בנק״, בסופה
ת יבוא ״או בנק ישראל״. י י א י ?  י

 תיקון חוק הפיקוח 12. ,בסעיף 7 (א) לחוק הפיקוח על המטבע, תשל״ח-1978 <:, בסופו יבוא ״מבין עובדי
ע המדינה או מבין עובדי בנק ישראל; מינוי מבין עובדי בנק ישראל יהיה לפי המלצת נגיד ב ט ! ־ ל ה  ע

 בנק ישראל״.

 תיקון פקודת 13. בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס׳ 10), תשל״ו--1976 י, במקום ״כ״ה
״. ׳ בניסן תשל״ט (31 במרס 1979) ג  הבנקאות בסיון תשל״ח (30 ביוני 1978)״ יבוא ״

ה 14. תהילתו של סעיף 13 לחוק זה ביום כ״ה בסיון תשל״ח (30 ביוני 1978). ל י ת  ת

ת ן פ ו ע ד ן ג י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הבינוי והשיכון

ן ממלא מקום שר האוצר ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 18, עמי 421.
 3 פ׳׳ח תשל״ח, עמי 108.
 4 פ״ח חשל״ו, עמ׳ 210.

ן), תשל״ח-78>!1 *  חוק הסדרת מקומות רחצה(תיקו

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 !, האמור בסעיף יסומן (א)
ו יבוא:  ואחרי

 ״(ב) רשות מקומית שבתחומה מקום רחצה מוכרז בחוף הים,
 תהא חייבת לקבוע הוראות לעני! האמור בסעיף קטן (א)(4) לגבי אותו

 מקים רחצה, ובלבד שבאה על כך בקשה -
 (1) ברשות מקומית שמספר חברי המועצה בה הוא פחות

 מ־17 - מטעם אחד מחברי המועצה:
 (2) ברשות מקומית שמספר חברי המועצה בה הוא 17

 לפחות — מטעם שניים מחברי המועצה.״

ג ר ו ב ף ם ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ז בתמוז תשל״ה(1 באוגוסט 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בח״ח 1354, תשל״וו,
 עמי 272.

 1 פ״ח תשכ״ד, עמ׳ 172.
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