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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )מס׳ ) (12תיקון טעויות(
תשכ״ח1968-
הוספת סעיפים
10א ו־10ב

,1
יבוא:

בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח) !1948-להלן  -הפקודה( ,אחרי סעיף 10

״תיקון טעות
טכנית בחוק
כפי שנתקבל

10א) .א( טעות שנפלה בחוק כפי שנתקבל בכנסת  -והיא לשונית־
טכנית ,פליטת קולמוס ,השמטה ,שיבוש של העתקה וכיוצא באלה -
ניתנת ,על פי הצעה שד המשפטים ,לתיקון על ידי הועדה של הכנסת
שהחוק הנדון הוא בתחום עניניה ,ובאין ועדה כזאת ,או בהתעורר ספק —
הועדה שתקבע לכך ועדת הכנסת.
)ב( קיבלה הועדה את התיקון המוצע ,יפורסם ברשומות בחתימתם
של יושב ראש הכנסת ,של יושב ראש הועדה ושל שר המשפטים.

תיקון טעות
דפוס

)ג( תהילתו של התיקון היא ביום פרסומו ברשומות ,זולת אם
החליטה הועדה שתחילתו היא מיום תחילת החוק המתוקן; החליטה הועדה
כאמור ,תביא את החלטתה לאישור הכנסת.
10ב .נתגלתה טעות דפוס בחוק כפי שפורסם ברשומות ,והובאה לידיעת
שר המשפטים ,יורה השר על תיקונה ברשומות.״

בסעיף  16לפקודה ,אחרי סעיף קטן)ז( יבוא:
״)ח( הוראות סעיפים 10א ו־10ב יחולו גם על נוסח חדש ועל נוסח
משולב.״

תיקון סעיף 16

.2

אישור תיקוני
טעויות

 ,3תיקוני טעויות בחוק או בנוסח חדש או בנוסח משולב שנתפרסמו ברשומות לפני
תחילת חוק זח יראום כתיקונים שנעשד כדין.

דברי הסבר
א .החוק המוצע בא ליתן בסים חוקי לתיקוני טעויות בחוק והוא מבחין בין שני סוגי
טעויות:
 .1טעות שנפלה בנוסח כפי שנתקבל בכנסת ,והיא טעות לשונית־טכנית ,פליטת
קולמוס ,השמטה ,שיבוש של ניסוח או של העתקה וכיוצא באלה ,תבוא ,לפי
הצעת שר המשפטים ,לפני הועדה של הכנסת שהחוק הנדון הוא בתחום עניניה,
ואפ יש ספק בזהותה  -תקבע ועדת הכנסת את הועדה שלפניה תובא הטעות.
הועדה רשאית להחליט על תיקון הטעות והתיקון יתפרסם בחתימת יו״ר הכנסת,
יוי׳ר הועדה ושר המשפטים.
 1ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי  ;1ס״ח תשכ״ז ,עמ׳ .74
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תחילתו של התיקון היא מיום פרסומו ,אך אם ראתה הועדה ליתן לו תוקף
למפרע מיום תחילתו של החוק המתוקן׳ עליה להביא את הדבר לאישור הכנסת.
 .2טעות דפוס שנפלה אגב פרסומו של החוק ברשומות רשאי שר המשפטים
להורות על פרסום תיקון הטעות)סעיף .(1
ב .מוצע ,שהוראות אלה יחולו גם על נוסח חדש ונוסח משולב ,ולפי זה יתוקן סעיף 16
לפקודה )סעיף .(2
ג .כדי להסיר ספק מוצע ליתן תוקף לכל התיקונים שנעשו בחוקים לפני תחילתו של חוק
זה ולא לפי הנוהל הקבוע בו)סעיף .(3

חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה)כםפים( ,תשכ״ח1968-
.1

תקנות ההגנה )כספים( ,!1941 ,יעמדו בתקפן עד יום ט׳ באב תשל״א ) 31ביולי .(1971

.2

תחילתו של חוק זה ביום ז׳ באב תשכי׳ח ) 1באוגוסט •(1968

קיום תוקף
תחילה

דברי הסבר
תקנות ההגנה )כספים( ,1941 ,הן הבסיס החוקי לפיקוח על מטבע־חוץ .מאז התקנתן
בתקופת המנדט הוארך תקפן מזמן לזמן והוכנסו בהן שינויים כדי להתאימן לצרכים המש
תנים של המשק .תקפן עומד לפקוע ביום ו׳ באב תשכ״ח) 31ביולי  (1968ומוצע בזה להאריכו
לשלוש שנים נוספות.

 1ע״ר  /1941תוס׳  2מס׳ 1138׳ עמי 1380
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חוק החזרת תשלומים )התקנת טלפון וטלקס( ,תשכ״ח1968-
 .1מי ששילם בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת סכום הערלה על התעריף
הקיים בעד אותו שירות בעת היכנס הוק זה לתקפו ,זכאי להחזרת הסכום העודף; ומי שהת
חייב לשלם סכום העולה כאמור יהא פטור מלשלם את הסכום העודף.

החזרת עודף
תשי1ום

:1יציע

יקי
״

נ

ת

 .2שר הדואר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יקבע בתקנות ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,את צורת ההחזרה ומועדיה.

תוספת
)סעיף (1
)א( בתוספת זו תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו כפקודת בתי הדואר! ובתקנות
שהותקנו לפיה.
)ב( השירותים:
 .1התקנת קו טלפון מרכזי ישיר.
 .2התקנת קו טלפון מרכזי ישיר משותף.
 .3התקנת קו טלפון עזר מחובר למרכזת פרטית.
 .4התקנת קו טלפון מקומי מחובר לקו טלפון ביךעירוני פרטי.
 .5התקנת קו טלקס ישיר.
 .6התקנת קו טלקס ישיר משותף.
ד  .התקנת קו מקומי מחובר לקו טלגרף בין־עירוני פרטי.

דברי הסבר
לאחר שהוחלט על הפחתת התעריף בעד התקנת טלפון וטלקס מ־ 850לירות ל־450
לירות ,מן הראוי להחזיר לכל מי ששילם בעד התקנה כאמור לפי התעריף הגבוה יותר
את העודף על הסכום שהיה חייב בו לפי התעריף החדש.
החוק המוצע בא לקבוע זאת ולהסמיך את שר הדואר ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,לקבוע בתקנות את צורת ההחזרה ומועדיה.
דין ההחזרה יחול גם על מי שנהנה מהנחה של אחוזים מסויימים מן התעריף על פי
התקנות לענין זה.

 1חוקי א״י׳ כרך בי׳ פרק קט׳׳ו׳ עמי  ;1155ם״ח תשי״א /עמי  ;221ס״ה השט״! /עמי  ;87ס״ח חשכ״ב׳ עמי ;103
ס״ה תשכ״ג׳ עמ׳  ;44ם״ח תשכ״ה׳ עמי 44׳ עמ׳  ;234ס״ח תשב״ח׳ עמי .16
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המחיר  12אגורות

חצעות חוק  ,773א ב א ״ ר תשב״ח29.4.1968 .
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים
,

