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פתיחה
(שעה 16.10)

היו"ר י. שפרינצק פותח את הישיבה השלושים ותשע של מועצתהמדינה הזמנית.

ממלאימקום בדבר החלטה
לשגת (תיקון) והמשפט השלטון סדרי לפקודת בהתאם
מועצתהמדינה מחליטה 0)1 סעיף תש''ח1948
(1949 פברואר 3) תש"ט שבט ד' ביום בישיבתה הזמנית
קלמן הרב אידלסון, בבה ה''ה את זו לישיבה לבחור
כממלאימקום סטופ, אברהם ד''ר כהן, אידוב כהנא,
דניאל קול, משה מינץ, בנימין דובקין, אליהו לה''ה
מצבהחירום. עקב מהישיבה הנעדרים אוסטר,

סדר היום:

א. שאילתות ותשובות
חבר מועצתהמדינה, מר מ. ד. לוונשטיין,

שרהבטחון: את שואל

הודיע אגודתישראל, מחברי בחיפה, אחד חייל
לנכות ניסו משכורתו תשלום שבשעת לי,
החייל הציוני. השקל תמורת סכום מחשבונו
הנ"ל הודיע, שבתור חבר אגודתישראל אינו
כתוצאה לניכוי. להסכים וסירב השקל את שוקל

משכורתו. לו שולמה לא מכך

על המטילה פקודה, הוציא משרדהבטחון האם
כל החיילים לרכוש בעלכרחם את השקל? מה
ניתנה שלא במקרה לעשות, כבודו בדעת יש
השרירותי הנוהג את להפסיק כדי כזאת, פקודה

החיילים משכורת תשלום על הממונים של
בחיפה?

בןגוריון: ר. מר שרהבטחון, תשובת

להיות יכולה (ולא כפיה שום אין שביררתי כפי
רו שאינו חייל השקל. גביית בענין כפיה) כל
צה לשלם בעד השקל  הרשות בידו להודיע
ואין ידיעתו בלא שהוא ממי גבו ואם זאת,
הוא רוצה בכך  יש לו הזכות לדרוש חזרה

דמיהשקל.

הכללי. למטה ברורה הוראה זה בענין ניתנה

ב. פקודות
1. פקודת עורכיהדין (תיקון), תש"ט 1949.

היו"ר י. שפרינצק:  נתחיל מסעיף 6 של
פקודת  סדרהיום

עורכיהדין,

שרהמשפטים פ. רוזנבליט: פקודה זו מכ
תיקון ניסה
עורכיהדין, פקודת לפי עורכיהדין. לפקודת
צריכים כל הפרקליטים העוסקים במקצועם

תמורת ולשלם רשיונם את שנה מדי לחדש
זה מם מסויים. תשלום מס זה מקנה להם את

במקצועם. לעסוק הזכות

רבים פרקליטים נמצאים המלחמה תנאי עקב
הועברו גם מהם ואחדים הצבא, בשירות
זה תיקון הממשלה. לשירות הצבא משירות
גא בעיקר להבטיח, שברגע שהללו ישובו



יוכלו מהצבא, שיחרורם עם האזרחית לעבודתם
הנ"ל. המס תשלום בלי במקצועם לעסוק

מר י. ישעיהו קורא את "פקודת עורכיהדין
תש''ט1949''. (תיקון),

(הפקודה  בנספחות עגל 20).

הצבעה

נתקבלה. הפקודה

2. פקודתהעתיקות (תיקון), תש"ט1949.
לסעיף נעבור עכשיו שפרינצק: י. היו"ר
פקודתהעתיקות  3

(תיקון).

שרהעבודהוהבינוי מ. ב נטוב: הנני מבקש
המועצה את
לפקודתהעתיקות. כאן המוצע התיקון את לקבל
מועצה קיימת היתה המאנדאט ממשלת חוקי לפי
ארכי ממוסדות מורכבת שהיתה לארכיאולוגיה,
אולוגיים רבים, ולא היה בה מקום למוסדות
את לשנות מציעים אנו יהודים. ארכיאולוגיים
יהיה שאפשר באופן הזאת' המועצה הרכב
לכל יותר רחבה ציבורית נציגות בה לקבוע
קובעת הקיימת הפקודה המעוניינים. הגורמים

יהיה העתיקות מחלקת שמנהל מיוחד, באופן
התייעצות מתוך הארכיאולוגית. המועצה יו"ר
שטוב מצאנו, בדבר הנוגעים החוגים כל עם
דווקא ולאו  ציבורי איש להעמיד יהיה יותר
איש אכסאופיציו  כיו"ר המועצה הארכי
לקבלו. מבקש ואני התיקון, מטרת זוהי אולוגית.

''פקודתהעתיקות את קורא ישעיהו י. מר
תש"ט1949''. (תיקון),

(הפקודה  בנספחות עמ' 20).

הצבעה
נתקבלה. הפקודה

3. פקודת בתימשפט (הוראותמעבר) (תיקון),תש"ט1949.
היו"ר י. ש פ ר י נ צ ק : אנו עוברים לסעיף 7
(הו בתימשפט פקודת
(תיקון). ראותמעבר)

שרהמשפטים פ. רוזנבליט: הצעת פקודה
להכ באה זו
(הוראות בתימשפט ל"פקודת תיקונים שני ניס
מעבר) (תיקון)", שנתקבלה לפני חדשים אחדים

מועצתהמדינה. עלידי
התיקון הראשון אומר: "ביתהמשפט העליון
כפי יותר, או שופטים שלושה של בהרכב ישב
החי נשיאו". עלידי בפעם פעם מדי שייקבע
רצוי, לפעמים יותר". "או במלים הוא שבו דוש
בעלי במשפטים ישב העליון שביתהמשפט
משלושה יותר מלא בהרכב מיוחדת חשיבות
בחשבון. זו אפשרות לקחנו לא בזמנו שופטים.
לשלושה ההרכב את עכשיו עד הגביל החוק
שופטים. מה שרצינו להגיד בשעתו היה למע
של מינימום יהיה השופטים שהרכב שה,
התיקון עלידי לאפשר רוצים ואנו שלושה,
של בהרכב גם לשבת יוכל שביתהמשפט הזה'

בזה. צורך יהיה אם שופטים, 7 או 5

התיקון השני. החוק אומר: "כל סמכות שהעניק
בסעיףקטן הנזכרות הסמכויות מן חוץ החוק'
ביתהמשפט לנשיא מעתה נתונה תהא (א),
העליון". לזה אנחנו מציעים את התוספת: "או

שייקבע העליון, ביתהמשפט של אחר לשופט
לכך עלידי נשיאו לצרכי ענין מסויים או

ענינים". של מסויים סוג לצרכי
אחד, מקרה אגב הורגש הזה בתיקון הצורף
לטפל יכול לא העליון ביתהמשפט שנשיא
בענין שעסק בו מקודם בתור עורךדין. המדו
שהוא משפט על לערער רשות במתן הוא בר
הרשות את לתת יכול החוק לפי בו. טיפל עצמו
שופט ולא העליון ביתהמשפט נשיא רק הזאת
ביתהמשפט לנשיא לאפשר בא התיקון אחר.
של אחר לשופט כאלה תיקים להעביר העליון

העליון. ביתהמשפט

ד. צ. פנקס: אני רוצה לשאול את שר
(המזרחי) המשפטים, אם הסעיף על
את מונע העליון ביתהדין שופטי מספר דבר
בדין, שופטים של זוגי מספר שישב האפשרות

ואם אין בדעתו להבטיח מספר לא זוגי?
שרהמשפטים פ. רוזנבליט: אני מקבל את
זה אר התיקון,
זה את להניח מבקש אני בנוסח. תיקון מחייב

לשיקולדעת,
הצבעה

הפקודה  נתקבלה.

(הפקודה  בנספחות עמ' 21).



4 פקודת מרשם התושבים, תש"ט1949.
שרהפנים י. גרינבוים: מועצה נכבדה, אני
את לפניכם מביא
פקודת מרשם התושבים, שהיא המשך של מפעל
של כרטיסיה עכשיו לנו יש שביצענו. הרישום
להמשיך צורך ויש המדינה, אוכלוסיית כל
לרשום שבכרטיסיה, הנתונים את לחדש בדבר,
נרשמה שכבר באוכלוסיה, שחלו השינויים את
אנחנו ארצה. שעלו אלה את עליה ולהוסיף
מדינתעליה, ובכל שנה ושנה, כפי שכולנו
מקווים, תגדל בהרבה האוכלוסיה היהודית וה
אוכלוסיה של מדינתנו בכלל. צריך יהיה איפוא
החלים השינויים של מדוייקת כרטיסיה לנהל
באוכלוסיה עקב העליה והריבוי הטבעי. זוהי

משרדהרישום. מטרת
את לדעת אפשר בו מוסד, במדינה אצלנו אין
עלידי המדינה. תושב או אזרח, של כתבתו
המעוות את גם נתקן אנו רישום של מ1סד ייסוד
האיש את למצוא יחיה אפשר מקרה ובכל הזה,
הארץ, תושבי בשביל רק לא חשוב זה המבוקש.
המחפשים, כולו, העולם כל יהודי בשביל אלא
קרוביהם את אירופה, יהדות של השואה אחרי
מפני אותם, מוצאים ואינם מכריהם ואת
אם מישהו, למצוא מאד קשה למשל, שאצלנו,

ידועה. אינה שלו הכתובת

מוסד זה יתן גם תעודות, פנקסיזהות. אך אין
להנהיג רוצים אנו אין רשות. אם כי חובה, אלה
במ שהיה המפורסם, הפאספורט את במדינתנו
משטרתיות במדינות והקיים ברוסיה הצאר דינת
רשמית, תעודה שתהיה אנו, רוצים אך אחרות.
ובלתי ממשלתי מוסד כל לפני בעליה זיהוי לשם
פנקס שימש הבחירות חוק לפי ממשלתי.
יישאר הוא הבוחר. את המזהה תעודה הזיהוי
וגם הממשלתיים, והמשרדים כזאת, תעודה
פנקס את יקבלו בוודאי בלתיממשלתיים,
את לזהות שבכוחה יחידה, כתעודה הזיהוי

בעליה.
מועצת את מבקש ואני הפקודה, עיקרי הם אלה
דברים הם הדברים שאר אותה. לקבל המדינה

משרדהרישום. של עבודתו לסידור טכניים

יש לפקודה הזאת רק הסתייגות אחת  של
חבר מועצתהמדינה מר ניר. ההסתייגות היא
שיש הקובע,  4 סעיף של (1) בסעיףקטן
ניר מר הדת. הלאום, האזרחות, את לרשום
 משרד של בשאלון הדת ציון את למחוק מבקש
להסכים יכול שאינני מצטער, אני הרישום.
שבסטאטיסטיקה, חושב אני ניר. מר של לדעתו
דתות בעלי אזרחים ישנם שבה בארץ ביחוד
שונות, נחוץ לדעת לאיזו דת שייך האזרח, כמו

לשונו מה שייך, הוא לאום לאיזה לדעת שנחוץ
קשור אינו הדת ציון זה, מסוג דברים ועוד
בלבד, שבסטאטיסטיקה ענין זהו זכות, בשום
האזרח מזכויות זכות בשום כמובן, יפגע, ולא
יכתוב דתו, את לרשום ירצה שלא ומי והתושב.
כך. על איסור כל ואין בןבלידת, שהוא
מתנגד מה משום תופס, אינני דבר של לאמיתו
צריף ואני לדבר, ניר מר מועצתהמדינה חבר
את לדחות מבקש אני לו. להתנגד לצערי
ניר מר מועצתהמדינה חבר של הסתייגותו

שהיא. כמו הפקודה הצעת את ולקבל

אין, אחרות הסתייגויות

בבה אידלסון:  אחרי מפקד חאוכלוסיה
(מפא''י) הצגתי שאילתא ביחס
בפנקסהזיהוי נרשמו לא שהילדים לעובדה,
שבזמן עכשיו, להבטיח רצוני האמהות. של
האב אצל גם הילדים יירשמו המפקד סידור

האם. אצל וגם

קטן תיקון להכניס רוצה אני צבי: בן י.
(מפא"י) בסעיף 4(א), בו נאמר, שאם
את גם לציין יש הרישום, לפני שמות שונו
המלים את למחוק מציע אני הקודמים. השמות
שמי את משנה שאני נניח הרישום". "לפני
הלועזי לשם עברי, הרי זה צריך להירשם גם
שלא חושב, אני המפקד. לאחר נעשה זה אם
ייגרס שום נזק אם נמחוק את המלים "לפני

הרישום".

(מפא"י) הפנים אם לפי פקודחד"ר א. קצנלסון: רציתי לשאול את שר
שפנקסיהזיהוי, אפשר, אחרת בדרך או זו
תעו וישמשו יישארו הבחירות, לצרכי שהוצאו
דותקבע לאנשים  דווקא בימים האחרונים
נתקלנו בצורך זה  לקיים תעודה כזאת. הענין
שנתקלנו בו היה ענין רציני מאד נעשית
לסכנת בקשר פעולה הארץ רחבי בכל עכשיו
בתעודה חותמת להכניס כדי בארץ. האבעבועות
ולהבטיח שהאיש קיבל את הזריקה  נחוצה
 תעודה, ועכשיו משתמשים  בכרטיסימזון ובכל
מיני תעודות אחרות. אני חושב, שחשוב מאד
במצב הנוכחי, ששרהפנים יבטיח את שמירת

פנקסיהזיהוי.

שרהתחבורה ד. רמז: יש לי שאלה לצד
לצד ולא העובדתי
החוקי שבדבר. אני מחשיב מאד תקנה זו, אך
רציתי לשאול, אם כל השאלות של רישום
האוכלוסיה כבר מרוכזות בכרטיסיה אחת ובי

מקום אחד או שזה מפוזר?



שרהדתות ונפגעיהמלחמה הרב י. ל. פ י ש מ ן:

כוונתו היא מה שרהפנים, את לשאול רציתי
בסעיף 4(יא)  נישואין וגירושין, מה פירוש
הדבר? עד עכשיו היה נהוג, שאלה שסידרו
תעודה מוציאים היו והגירושין הנישואין את
 אנשים שנייםשלושה ע"י חתומה מתאימה
? זה בסעיף שרהפנים התכוון מה אל שואל ואני

המו פירוש מה ציזלינג: א. שרהחקלאות
"אפוטרופסות שג
מתאים נוסח האין 4(יד)? סעיף  גוף" על
זה גרינבוים: י, (שרהפנים לכך? יותר

מאנגלית). תרגום כנראה

התושבים, מרשם "פקודת את קורא ישעיהו י. מר
תש''ט1949''.

.(21 עמ' בנספחות  (הפקודה

ז. ורהפטיג: לסעיף 5(ד): אני רוצה לציין,
(הפוהמ"ז) שהחסרתי ישיבה אחת של
הייתי זה. חוק בהצעת דנו שבה ועדתהחקיקה
ונד ידיעתי, בלי נתקיימה והישיבה בירושלים
בישיבה בסדר. שאינו דבר ישנו שכאן לי מה
לאותן שביחס הוחלט, ועדתהחקיקה של קודמת
כגון אחרים, משרדים מטפלים שבהן הידיעות,
לתת חייב האזרח אין לידות, גירושין, נישואין,
את האינפורמאציה פעמיים,  פעם למשרד
למשרד ופעם אחר, למשרד או הבריאות
הדברים את יקבל משרדהרישום אלא הרישום,
בוועדת דובר כך בחודש. פעם במקובץ האלה
נציג מפי שהבנתי כפי הוסכם, וכך החקיקה
בלי שנתקיימה הבאה, ובישיבה משרדהפנים.
משרדהפנים אם הדבר. את שינו  ידיעתי
עמדתי. את להסביר רשות אבקש לכך, יסכים לא

נ. ניר רפאלקס: לפי דעתי אין צורך
(מפ"ם) לרשום גם את הדת.
סקרנות אם זאת? לרשום מה בשביל קודםכל,
את מצדיק זה אם יודע אינני  היא סתם
אצלנו הדתיים מספר מה לדעת הרוצה הענין.
אני האחרונות. הבחירות מן זאת לדעת יוכל
עלכלפנים גדולה, אחת מדינה למשל יודע אנגליה זוהי  מארץישראל קטנה לא
לי ויש שם. נרשמת הדת אין מפקד שבשום
הרושם, ששם ישנם גם פרוטסטאנטים וגם
דתיות. כיתות ועוד לותראנים וגם קאלוויניסטים
לא ואם נחוץ? זה מה בשביל השאלה, נשאלת
אני לנו. להזיק לפעמים יכול זה הרי נחוץ,
מתפלא על שרהפנים, שדווקא הוא מתנגד לי.
על סמך הסטאטיסטיקה הזאת אפשר אחרכך
ברישום נסיון לנו היה מסקנות, מיני כל להוציא
התושבים, בשאלה: "דתי"  או "בלתידתי", או

"אנטידתי", והפוקדים בדרךכלל לא רשמו
ועל לרשום. שרצו מה אלא להם, שאמרו מה
סמך זה יבואו הדתיים במסקנה ש90% של
התושבים הם דתיים  מה שלפי דעתי עלול
צ. (ד. הענינים. בהתפתחות מאד לנו להזיק
פנקס: "לנו"  פירושו: למפ"ם!) לנו .
 בהירות יתר לשם למדינתישראל. פירושו:

הדת. סעיף את להשמיט מוטב

ד. צ. פנקס: אני רוצה לשאול, אם השאלות
נר הפקודה בהצעת המפורטות (המזרחי)
ז נרשמו לא או שנערך, במפקד כולן בזמנן שמו
במדינה, תושב כל תחייב הזאת הפקודה האם
הפרטים כל את ולרשום למשרדהרישום לגשת
שאלה זאת בזמנו? שנתמלא בשאלון החסרים

אחת.
"משלחהיד לומר צריך מדוע שניה: שאלה
בין ההבדל מהו בדיוק יודע אינני והמקצוע".
שיש חושב' הייתי אני האלה. המושגים שני

לכתוב או "משלחיד" או "מקצוע".
כשהוא שרהפנים, מתכוון למי שאלה: עוד
לשרהפנים לתת מציע כשהוא או לעצמו, נוטל
הו ממילוי בניאדם סוגי לפטור הרשות את

התושבים? למרשם הפקודה ראות

צריך בכמה פרוזאית: קצת שאלה ולבסוף
לסידור המנגנון המדינה לתקציב בשנה לעלות

הזה? הרישום

קודם לענות עלי ם: וי ב נ גרי י. שרהפנים
השאלות, על כל
מר מועצתהמדינה חבר עם להתווכח ואחרכך

ניר.

עליהן דנים שאנו התעודות לתעודות: בנוגע
תעודת הוא פנקסהזיהוי גם תעודותקבע. יהיו
קבע, מכיוון שנשאר בידי בעליו. היה לנו דיון,
פנקסיהזיהוי את הבוחרים מאת לקחת אם
מועצת אחרכך. להם ולהחזירם ההצבעה אחרי
המדינה דחתה את ההצעה  זאת אומרת,
בינו ההבדל תעודתקבע. ישמש שפנקסהזיהוי
לא שפנקסהזיהוי בזה, הוא הפאספורט ובין
שמשרדים מאחר אך רשות. אלא חובה, יהיה
יודיעו, בלתיממשלתיים או ממשלתיים שונים,
המזהה יחידה כתעודה זו בתעודה מכירים שהם
ירצה אזרח וכל תושב כל הרי בעליה, את
השאלה על התשובה זוהי כזאת. תעודה לקבל

הראשונה.

התשובה על השאלה השניה: מה שגב' אידלסון
רוצה, מצריך חוק מיוחד. אני ביררתי את
הדבר. לעצם הענין  אני לא אתנגד לתת
הוראה, שירשמו את הילדים בפנקסיהזיהוי



את רושמים הנוהג לפי האם. ושל האב של
הנו לפי כי האב, של בפנקסהזיהוי רק הילדים
מגישה האם אם ורק לאב' הילדים שייכים הג
או בפנקס הילדים את רושמים מיוחדת' בקשה
חוק מחייב הנוהג שינוי האם. של בפאספורט
שיבוא שרהפנים יעשה מה יודע, אינני מיוחד.
יכול אני הזה. מהענין מסתלק הלא אני אחרי.
את למלא הוראה נותן שהייתי להגיד, רק
רוצה שאני מפני לא אידלסון, הגב' של רצונה
מפני אלא באולם), (צחוק בעיניה חן למצוא

צודקת. שדרישתה
דבר שלישי: החומר מרוכז בידי המחלקה
את וסידרה המפקד את שעשתה הסטאטיסטית,
החתומים והשאלונים זו כרטיסיה הפנקסים.
למשרדהרישום הסטאטיסטיקה ממחלקת יועברו

שמו). את לשנות רוצה רמז (שמר

כאן שישנה כמדומני וגירושין: לנישואין בנוגע
וגם פישמן הרב את מבין אני איהבנה. איזו
אדם ירשמו שלא רוצים הם ורהפטיג. מר את
עלפי או ישראל דין עלפי התחתן לא אם נשוי
דת אחרת, והוא הדין בנוגע ללידה ומוות. כך
חוק מחייב שינויו הקיים. החוק לפי המצב הוא
נכונים כך משום כזה. חוק אין ולנו מיוחד,
דבריו של חברהמועצה מר ורהפטיג: לא צריך
הרושם המוסד שאותו מובן, פעמיים. לרשום
הרשימות את להעביר יהיה צריך הלידות, את
עם יחד למשרדהרישום. בפעם פעם מדי שלו
משרד עבודת של רובה שרוב לשכוח, אין זה
החדשים. העולים את לרשום יהיה, הרישום
איאפשר והגירושין הנישואין לרישום ובנוגע
התעודות את החדשים העולים מן לדרוש יהיה
אין כי ארץישראל, מתושבי לדרוש שאפשר
תעודות היו לא שונות במדינות כאלה. להם
כאלה, אלא תעודות ממשלתיות. לכן צריך יהיה
העו של ברשותם הנמצאות בתעודות להסתפק
אדם יאמר אם לדבריהם. להאמין או לים,
נישאה שלא אףעלפי אשתו, שהיא אשה על
והיא כנשואים ייחשבו הם  וכדין כדת לו
שאין ויוכיח, אדם יבוא אם כאשתו. תירשם
אך לביתהמשפט. הענין יובא  אשתו היא
לפי הדבר ייעשה ארץישראל, לתושבי בנוגע
אדם לרשום איאפשר בארץ. המחייב הדין
יביא כן אם אלא כרווק, רשום היה אם כנשוי

החוק. לפי שהתחתן תעודה,

מהי יודע איני גוף. על לאפוטרופסות בנוגע
המתר אך זה, בנידון האנגלית הטרמינולוגיה
רכוש על אפוטרופסות בין מבדילים שלנו גמים
אפוטרופוס שיש כשם גוף. על אפוטרופסות ובין
על רכוש  יש אפוטרופוס על גוף. תרגום
לדעתי כי מדוייק, ואינו ביותר מוצלח אינו זה
צריך היה לומר "אפוטרופוס על קטן", כלומר

לו שאין אדם על ואפוטרופוס בלתימבוגר, על
מפגי ולרכושו לעצמו אחראי להיות הזכות
וכדו בדעתו, שפוי אינו אם  שונות סיבות
בעצמו לשלוט יכול אינו זה ובגלל  מה
בספרים או שבתלמוד, חושב אני וברכושו.
טרמין בוודאי ישנו ישראל, בדיני העוסקים
לי ידוע לא הרב לצערי זה. לענין מיוחד
ישנו פישמן: ל. י. הרב (השר הזה הטרמין
טרמין כזה: אפוטרופוס לפלוני. השר א. ציז
לי, תסלח לזולת). לאדם, אפוטרופוס לינג:
לאדם" "אפוטרופוס בחוק: לכתוב איאפשר
יכול שאינו לאדם, אפוטרופוס ישנו בכלל.
לפי בלתימבוגר. לאדם או בעצמו, לשלוט
"קטן"; בלתימבוגר נקרא התלמודי הטרמין
חולה, איש  בדעתו שפוי שאינו אדם ולגבי
וברכו בעצמו לשלוט הסגולות את המשולל
הטרמין מה לי לומר החברים את אבקש  שו,
המתאים לו. (השר הרב י. ל. פישמן: לכל
ליתו אפוטרופוס ישנו אפוטרופוס: ישנו דבר

מים, לחולים וכו').

המלאכה את עליהם הקלו מאנגלית המתרגמים
וקבעו, שרכוש הוא ענין אחד וגוף  ענין שני.
ובכל בבתיהמשפט משתמשים הזה בטרמין
ל. י. הרב (השר בו. להשתמש שצריך מקום
לנשמה אפוטרופוס צריך חולה איש פישמן:

לגוף). ולא

שימצא משרדהמשפטים, את לבקש מציע אני
צריך זה. לענין והמדוייק הנכון הטרמין את
יתעוררו שלא כדי מדוייק, באופן הדבר את לומר

ספקות. שום

שחבר מאד, מצטער אני . הדת לענין ובנוגע
זה ענין אותי. שיכנע לא ניר מר מועצתהמדינה
האיש, הוא מי קודםכל לדעת כדי לנו, דרוש
הקא לדת או הפראווסלאווית לדת שייך הוא אם
בנוגע למוסלמית. או לפרוטםטאנטית תולית,
או זו דת בני יש אם לדעת, צריך  לקראים
ישנן אם לשומרונים. בנוגע וכן לאו, או זו, כת
משתייך דת לאיזו לדעת המדינה צריכה דתות,
שייך אינו שהוא יאמר, מישהו ואם מישהו,
אדם יכול זאת. לרשום צריך  דת לשום
לפי עברי הלאום, לפי כיהודי רשום להיות
לשונו, וכבןבלידת: ולא איכפת אם יהיה
מספר גדול או קטן של אנשים כאלה. הסטאטיס
ירצה, מישהו אם זאת. לרשום צריכה טיקה
הדבר. יירשם  בפנקסו כתוב יהיה זה שפרט
בשא אך בפנקסים, זאת רשמנו לא אנחנו אגב,

לרשום. צריך לונים

ישנה דת כל בגי כמה לדעת, צריכה המדינה
אלא בזכויותיהם, פגיעה לשם לא וזה בתחומה,
גם כדי לספק את צרכיהם הדתיים, יש לנו



את לדעת צריך והוא הדתות, לעניני מיניסטריון
לספק מוטל עליו כי השונות, הדתות בני מספר
מס את לדעת צריו הוא כן וכמו צרכיהם, את
לא כדי דת, לשום שייכים שאינם אלה של פרם

להם. זקוקים שאינם צרכים להם לספק
חברהמועצה של שאלותיו על לעמוד עוד לי יש
יעלה כמה החמורה' לשאלה בנוגע פנקס מר
ה"עונג" הזה של רישום כל האוכלוסייה וכל
בכסף לעלות היה יכול זה בה. החלים השינויים
שלנו, העצמי השלטון את מחייבים אנו אך רב,
הרישו את ינהלו שהן המקומיות, הרשויות את
מוכרחים היינו זאת, אילמלא במקומותיהן. מים
מוסדות של יותר או פחות גדולה רשת ליצור
היה וזה הישוב, נקודות בכל קטנים או גדולים
על ייעשו אלה דברים אם בכסףתועפות. עולה
 ומקום מקום בכל המקומיות הרשויות ידי
רק והממשלה כלכך, בהרבה הדבר יעלה לא
האלה. הפעולות כל את ותרכז תנהל רק תפקח,

הקיים משרדהרישום לעולים. בנוגע הדין הוא
משרד עם הסכם לידי והגיע בדברים בא כבר
למדינת הנכנסים העולים את הרושם העליה,
הותאמו משרדהעליה של והשאלונים ישראל,
שיבו פעם ובכל משרדהרישום, של לשאלונים
כל את משרדהרישום יקבל חדשים, עולים או
הדברים את יכניס והוא ממשרדהעליה, החומר
לתוך הכרטיסיה שלו, ואם יהיה צורך, יבקר
מחנותהעוליט את גם משרדהרישום באכוח

הדרוש. הרישום את ויעשה
שלו והקשר בחוק המפורט לשאלון שנוגע מה
אלא ביניהם' הבדל אין  במפקד שהיה לשאלון
התשובות כל את הכנסנו לא שבפנקסיהזיהוי

השאלות. על
של התנגדותו את לדחות פעם, עוד מבקש אני
כמו הפקודה את ולקבל ניר מר חברהמועצה

שהיא.
שר של תשובתו את הבינותי ורהפטיג: ז.
נישואים, על שידיעות הפנים, (הפוהמ"ז)
עד 5(ד), בסעיף עוד הנמנה וכל ולידות גירושים
למשל אחרים, במשרדים נרשמים שהם כמה
הרי למשרד במקובץ יובאו במשרדהבריאות,
שניה פעם להודיע יצטרך לא והנרשם שום,
את לתקן צריך מתקבל, זה אם דבר. אותו על
עד עונש לתושב לו צפוי אחרת הסעיף, נוסח

חדשים. שלושה

שרהפנים י. גרינבוים: זה מובן מאליו,
יתקבל זה אם

להודיע. חייב התושב אין המשרדים, מאחד
ז. ורהפטיג: צריך לבקש את משרדהמש
(הפוהמ"ז) פטים לנסח בהתאם לכך את

במסירת מתושב חייב יהא  ולא ,5 הסעיף
פעמיים. ידיעות

שרהפנים י. גרינבוים : נברר דבר זה זני
הצורך. לפי עשה

היו"ר י. שפרינצק: חשבתי שיש הסתיי
לאט אך אחת, גות
הראוי מן זה. בענין לשיחה הרצון גובר לאט

אותה. לצמצם
ששינה אדם היא: שלי השאלה בןצבי: י.
(מפא"י) את שמו משם לועזי לשם עברי,
מס זה בעד ומשלם רשמי בעתון זאת מפרסם
גם זאת למסור מחוייב הוא האם מסויים.
זאת שפירסם בכך לו די או למשרדהרישום,

הרשמי? בעתון
את 4(א) בסעיף לכתוב שמיותר חושב, אני ב.
למחוק איפוא מציע אני הרישום". "לפני המלים
הרישום*. לפני השמות שונו "ואם המלים: את

ביחס לנהוג מבקש אני גרבובסקי: מ.
(מפא"י) לפקודה זו בדיוק כמו לגבי
בוועדה, עבר שלא תיקון כלומר: הפקודות. יתר
או "תרגום* בצורת בעקיפין, להכניסו אין
שינוי הוא ורהפטיג, ד"ר שהעיר מה "הערה*.
יענה ששרהפנים ואיאפשר פה. שכתוב ממה
הוא המדובר זאת. מקבל שהוא אכסאופיציו,
חייב הפרט להודיע, חייב הפרט "הפרט". על
אך קנס. עליו מוטל בא. איננו ואם לבוא,
של מסויימת צורה לו שיש המשרד, על חזקה
שצריך עבודה פעמיים יעשה לא והוא עבודה
שיש אומר, זה אין אחת. פעם רק לעשותה
יעבירו שבמקובץ ורהפטיג, מר הצעת את לקבל
חותמת ישימו כך ועלידי וכאלה כאלה דברים
מה לחלק בלתירצויה היא שאולי מסויימת,

ציבור.
נישו בעניני חוק לחוקק שנצטרך להיות יכול
אינני זו. בשאלה ויכוח אז לנו ויהיה וגיטין אין
רק אני כאן, ויכוח זה בענין לערוך מציע
המשנים ונוסחאות, סעיפים יכניסו שלא מציע,
בוועדת עבר החוק הקיימים. הסעיפים את
של הסתייגותו זולת הסתייגויות היו ולא הפנים
הפקודה את להצביע צריך דעתי, לפי ניר. מר

שהיא. כמות הזאת

הדברים, את אומר הייתי לא ריפטין: י.
(מפ"ם) לולא פיסקה אחת בתשובתו של
על לאשר יסוד שיש סבור, אינני שרהפנים.
האסיפה התכנס לפני שבועימים הודעה, ידי
הנישו לגבי הקיים החוקי המצב את המכוננת,
האזרחיים. לחיים הנוגעים אחרים, חוקים או אין
אינני העובדתי. המצב פירוש על גם חולק אני
סבור, שהמצב העובדתי בארץישראל הוא בדיוק



פנים כל על שרהפנים. עלידי שהוגדר כפי
זה בענין לקבוע צריכים שאנו חושב, אינני

הממשלה. מטעם הודעה עלידי תקדים איזה

בחוק נתמוך שאנו שבמידה לקבוע' רוצה אני
הסטא הסמכות בגבולות רק בו נתמוך הזה,
טיסטית: ולגבי הכפיה החוקית שבחילופי
איננו ורהפטיג, מר ובין שרהפנים בין הדברים
המחייב דבר שום אלה בחילופידברים רואים
עד בעתיד, ולא עכשיו לא המדינה אזרחי את

המכוננת. באסיפה המוסמך לבירור

שאינני הוא' לומר רוצה שאגי האחרון הדבר
לקבל' לא צריכים אנו מדוע סיבה, שום רואה
של החוזרת הצעתה את סבוכים' פירושים בגלל
הגב' אידלסון, שאני תומך בה, שלא להפלות
לרעה את זכויות הנשים, ושהילדים יירשמו
אמותיהם. עם יחד הסטאטיסטי הרישום בתוך גם
בדבר מרכזית סיסמה בכלל נזרקה האחרון בזמן
עלכלפנים נבקש לעתעתה האשה. שוויון
יירש שהילדים זאת: אלמנטארית לזכות לדאוג

אמם. עליד מו

לוועדת הובאה הזאת כשההצעה ר: נ ט ש מ.
(מפא"י) החקיקה' הבינונו שיש פה נסיון
שנצ גדול' רכוש על לשמור משרדהפנים של
הרב שהכסף לכך' ולדאוג האחרון במפקד טבר
לא זה במפקד שהושקעו הגדולים והמאמצים
שיאפשר חוק' לחוקק צריך לכן לטמיון. ילכו
כך, עלידי אותו ולהשלים זה רכוש על לשמור
יירשמו  במדינתנו שיתווספו האנשים שכל
שאפילו כללית' הסכמה גם היתה לכן הם. אף
צריך מועצתהמדינה של האחרונות בישיבות
הסכנה לולא זו. פקודה ולקבל זה חוק לחוקק
עו היו לא הזה' היקר החומר איבוד של הזאת
לאסיפה הדבר את מעבירים אלא זאת' שים
שיח ריק' חלל להיווצר עלול בינתיים המכוננת.
אני לכן כה. עד שנעשתה העבודה כל את ריב
צורך אין זו נקודתראות מתוך שרק חושב'
ענינים איזה על פרטים לבירור להיכנס עכשיו
שרהפנים בדברי כוונה כל הרגשתי לא שהם.
או זו בשאלה להתפתח העלול ויכוח' להקדים
והנישואין הגירושין ענין מכוון למעשה אחרת.
לארץ עכשיו שייכנסו הרבבות' לאותן בעיקרו

שיירשמו. כפי ויירשמו

עבודה לעשות שלא כך' על מדובר היה כאן
שיעבירו  אחת פעם נרשם אדם ואם כפולה'
חוק בחקיקת צורך אין במקובץ. הרישום את
בפנקס יירשמו שילדים מובן' גם היה זה. בענין
אומר אני בלבד. האב של בפנקסו ולא אמם
איפוא' שכל נסיון לוויכוח עקרוני ברגע זה לשם
טעם לו אין  זה או זה לצד דברים קביעת
שימושית רק היא הזאת הפקודה זו. פקודה לגבי

המ באסיפה ייקבעו העקרוניים הדברים בלבד.
כוננת.

שרהחקלאות א. צ י ז ל י נ ג : שמעתי את הש
פקודה אם אלה'
פקודות של דינן החקיקה. ועדת את עברה זו
הוא, שהן צריכות לעבור גם את הממשלה' כדי
לגבי הערות. להעיר הזדמנות בממשלה שתהיה
חזר לא והוא בכתב' הערות העירותי זה חוק
מערער ואינני כך על מתרעם אינני לממשלה.
זכותי על לערער גם אין אך הפרוצדורה' על

תיקון. להכניס

בס הבאים התיקונים את להכניס מבקש אני
על הדברים כל יבואו שבזה לי' ונדמה '4 עיף

בשלום. מקומם

בסעיףקטן (א) בסיומו' לאחר המלים : "ואם
שונו השמות  גם השמות הקודמים", יש
בתעודות יירשמו הילדים "שמות להוסיף?
הזיהוי של האב והאם". הדבר אינו עומד בס
לפחות נעשה לקבלו. ואפשר חוק לשום תירה
שעתו. בבוא נדון החוק ועל המעשי' הסידור את

לסעיףקטן (ו): האזרחות' הלאום' הדת. כל
ענין על שאלות הן התושבים לרישום השאלות
אובייקטיבי: יוםהולדת' גיל, מצב משפחתי
וכו'. אך השאלות הסובייקטיביות כמו הדת'
של העצמית ובהגדרתו וברצונו בהכרתו תלויות
זה  אזרחות ואזרחות?) (קריאה: האדם.
הוא' מה עונה והנשאל חוקימציאותי' מעמד
(קריאה: נמצא. הוא אזרחות מעמד באיזה
ייתכן לעבר. ולא להכרה מסורה הדת ולאום?)
לעצ להגדיר יכול בלבד' מהעבר רק שיונק שמי
הוא הדין מן לא אובייקטיבי. כדבר הדת את מו
לכלול את השאלה הזאת ברשימת השאלות,
כיוון תמה' אני עליו שרהפנים. בכך צדק ולא
הנידון. בענין הכללית השקפתו את יודע שאני
הזאת' השאלה את גם לכלול יחליט הרוב אם אך
שהיא כפי לפחות כתכנה' אותה לכלול צריך הרי
הוסברה ע"י שרהפנים' שאפשר להשיב על
אידתיות בלתידתי. הוא כשאדם גם השאלה
שה יוחלט' ואם לגמרי. אחר מושג זה דת. אינה
דת תירשם' אבקש להוסיף לאחר המלה "דת",
בסוגריים: "אם הנפקד הוא דתי". אם הנשאל
ולא בחיוב לא לענות חייב איננו דתי' איננו
ולא לכוונות' יתאים הפחות לכל זה בשלילה.

הצהרות. לתת אנשים לחייב צריך

המלה במקום מבקש אני (יד). לסעיףקטן
האפוטרופסות "אדם". או "זולת" לכתוב "גוף"
שר של נימוקיו וכל אדם' על להיות יכולה
אומר' זה אין הדעת. על מתקבלים אינם הפנים
אך הזולת, על אפוטרופוס להיות אדם שחייב



אם הוא אפוטרופוס, הרי זה על אדם, על מי
הדעת על מתקבל אין סתם. גוף על ולא שהוא

זר. מושג להכניס

הא לענין בנוגע גרינבוים: י. שרהפנים
טר זה פוטרופסות.
בבתיהמש בו משתמשים ודין דת שיודעי מין
פה. גם נשנה ואז שם, אותו לשנות בבקשה פט.
מקובלים טרמינים לשנות יכולים אנחנו אין

שלנו. החוקים ובכל בבתיהמשפט

אין לדת בנוגע הזה הבילבול כל שני. דבר
אותו הכניסו מה לשם יודע ואינני כאן, מקומו
כש האוכלוסיה. רישום המשך כמו צנוע בחוק
להתאונן באמת היה אפשר המפקד את עשינו
שאלו לא מועטים או רבים שפוקדים כך, על
כאן אך יהודית. דת בן יהודי: לכל ורשמו
מה ויגידו, בעצמם שיבואו אנשים על מדובר
לו נאה שלא חושב, כזה איש ואם דתם. היא
ירצה, אם יגיד. אל  בלתידתי, שהוא להגיד
היהו הדת למסגרת כשייך כדתי, אותו ירשמו
דית, או כשייך למסגרת הדת הפראווסלאווית.
אז מסגרת, לשום שייך איננו שהוא יגיד, ואם
מסגרת לשום שייך אינו א. ז. דת, בלי ירשמו:
לרשום, צריך לאזרחות. בנוגע הדין והוא דתית.
אזרח הוא או המדינה, של אזרח הוא האיש אם
צרפתי, אזרח בריטי, אזרח פולני, אזרח חוץ,
צריכה והמדינה כאלה, יש אמריקאי. אזרח
מדינת אזרחי אינם במדינה יהודים כמה לדעת,
מדינה, איזו של אזרח איננו הוא ואם ישראל.
אז בלי ירשום: הרי משוללאזרחות, הוא אם
חושב, הוא אם ולאום?) (קריאה: רחות.
לאום. בלי ירשום:  בןבלילאום שהוא
ולא ערבי איננו הלאום שלפי חושב, הוא אם
צרפתי ולא ארמני ולא יהודי, יכתוב: בלי
ולא לעם לא מזה, תצמח לא סכנה ושום לאום.
הדתיים מדוע מבין, ואינני למדינה. ולא לדת
מפחדים כלכך, שיהיו בלתידתיים במדינה.
הדת לכנסת משתייכים שאינם אנשים ישנם
למוסל לא וגם הנוצרית לכנסיה ולא היהודית
שייכים? אינם שהם לרשום אסור האם מית.
שלהם ידע ששרהדתות כדי לרשום, מוכרחים

לדאוג. צריך הוא אין

של לאמיתו אני בןצבי. מר של לשאלתו בנוגע
הדבר לו נחוץ מה לשם מבין, אינני שוב דבר
השט את לרשום צריך שהאדם כתוב, פה כלכך.
לר עליו שמו, את שינה כבר אם וגם החדש,
אפשר זה שבלי מפני הקודם, השם את גם שום
צריך הזה? הפילפול כל מה ולשם לרמות. יהיה
חדלנו שאנו וכנראה, כפשוטו, הכתוב את להבין
צורך שום רואה אינני כפשוטם. דברים להבין

משהו. זה בסעיף לשנות

את הבינותי אני גם ורהפטיג. מר של ולהערתו
שיש לחשוב, אפשר אמנם כפשוטו. הזה הדבר
אדם יכול בפירוש. נאמר שלא שהוא מה פה
בןבלידת, הוא לבןבלידת שנולד ילד לומר:
ממשרד מקום, מאיזה התעודה את יקבל אם אך
נעשתה שבביתהחולים זה עלפי הבריאות,
ממילא אותו ירשום הפוקד הרי בריתמילה,
ויאמר: יגיב איכפת, שזה ולמי היהודית. לדת
בןבלידת. זאת בכל הוא אך נימול, הוא אמנם
הדב לכל מכניסים אתם למה בזה? האסון מה
פקודות מתוך הלכות של תליתלים האלה רים
פתאום, נשתניתי שאני כאן, התפלאו אחרות?
ואני מגן על דברים דתיים שחברי במפ"ם
יודע שאני הוא, הדבר טעם אך עליהם. מערערים
לא. ואימתי האלה הדברים על להגן אימתי
הם ואלה ערך, להם שאין דברים על מגן אינני
להכניס צריך ולא פשוטים, פורמאליים, דברים
בהם ענינים עקרוניים, שעליהם אנו נלחמים

ונילחם.

ופ קיימים חוקים לשנות איאפשר דבר: ועוד
 רישום של פקודה עלידי קיימות קודות
או שינינו שלא חוקים קיימים במדינה ואצלנו
יש דרךאגב. לשנותם יכולים אנו ואין תם
ואם במדינה, הקיימים לחוקים זה חוק להתאים
חוק שגם מובן  היסודיים החוקים את ישנו
בני צורך שאין יאמרו, אם ממילא. ישתנה זה
שואין לפי דת ישראל, או לפי דת מוחמד, או
אזר נישואין יהיו ושהנישואין אחרת, דת לפי
הפקודה על ישפיע ממילא זה הרי  חיים
אצלנו, קיים אינו שהדבר זמן כל אך הנידונה.
נישואין של אפשרות ואין דתיים הם והנישואין
מישהו יבוא אם מחייב. זה הרי  בלתידתיים
ידרשו  נשוי שאני לרשום בבקשה ויאמר:
תעודה להביא חייב והוא תעודתנישואין, ממנו
תעודתנישואין חדשיביא עולה הוא אם זו.
יהיו אלה ואם יצא, שממנה הארץ וחוק דין לפי
לא פישמן שהרב בטוח, אני  אזרחיים נישואין
ידרוש ממנו להתחתן שגית עלפי דת ישראל.
שביזבזנו מתפלא שאני פשוטים, כלכך הדברים

עליהם. כלכך רב זמן

ה י ו " ר י. ש פ ר י נ צ ק: היה פה דיון בלתי
נד זאת בכל רשמי,
בוועדת שנידון הדבר את רק שנצביע לי מה
טרמינו של ענינים על כאן נחליט ולא החקיקה,

לוגיה.

הדיון שנתקיים קובע, שיש למיצוא הגדרה מתאי
השבו שלושתארבעת במשך לענינים. יותר מה
לא לא נזק כל ייגרם ולא תיקונים, יוכנסו עות
התיקונים את נכניס לא אם לגוף, ולא פוטרופוס
לגבי ההסתייגות בהצבעת אסתפק לכן עכשיו.



נוסחה איזו הוצעה לדת. ביחס השאלה הכנסת
עומדת ההצעה שעצם מבין, אני אך מפשרת,

בעינה.
הצבעה

5  הדת על השאלה מחיקת בעד
22  נגד

נתקבלה לא ההצעה

היו"ר י. שפרינצק: מכיוון שהתיקון לא

במלואה. הפקודה את אצביע ■ נתקבל
הצבעה

19  תש"ט1949'' התושבים, מרשם "פקודת בעד
1  נגד

נתקבלה הפקודה

היו"ר י. שפרינצק: אשר לכל התיקונים
 דובר שעליהם
לתיקונים". חזון "עוד

תש"ט1949. (תיקון)' העם בריאות פקודת .5

ה י ז " ר י. ש פ ר י נ צ ק : אנו עוברים לסעיף
העם". בריאות "פקודת

מר ישעיהו קורא את "פקודת בריאות העם (תיקון,
תש"ט1949".

(הפקודה  בנספחות עמ' 23).

דברי גם יש א: ר י פ ש מ. שרהעליהוהבריאות
לפקו הסבר
את קורא שפירא מ. (השר זו. קצרה דה

של רשימה יש לפקודה). ההסבר דברי
למסור יש כן על שלימה' אינה היא אך מחלות,

לשרהבריאות. בשלימותה אותה

היו"ר י. שפרינצקי. מכיון שאין הסתיי
שש ומכיוון גויות
מע אני  לפקודה קצרים דבריהסבד גם מענו

להצבעה. הפקודה את מיד
הצבעה

נתקבלה הפקודה

6. פקודתהבחירות לאסיפה המכוננת (תיקון מס' 5), תש"ט1949.
לפ לתיקון עוברים אנו ק: צ נ י ר פ ש י. היו"ר
לאסיפה קודתהבחירות

המכוננת,

שרהפנים י. גרינבוים: נדרשתיעלידי
ועדתהבחירות
הזמנית מועצתהמדינה לפני להביא המרכזית
המכוננת. לאסיפה לפקודתהבחירות תיקון הצעת
שכ משום מחוייבהמציאות, הוא הזה התיקון
הבחירות תוצאות את לפרסם יספיקו לא נראה
את לתקן וצריך החוק, עלפי הנדרש במועד
לפרסם יהיה שאפשר כדי זמן, עוד ולתת החוק
כוונת זוהי חוקית. בדרך הבחירות תוצאות את
"ולא המלים: שבמקום האומר, הראשון הסעיף
מ14 יאוחר "לא המלים: יבואו ימים" מ7 יאוחר
תו את לסכם הצורך מחמת בא זה איחור יום".
צאות הבחירות בצבא, וזה דרש זמן רב : אחרכך
צריך היה לרכז את הפתקים הפסולים ולבדוק
זמן דרש דבר ועוד זמן. דרש זה וגם  אותם
שלהן. למועמדים בנוגע הרשימות החלטת ענין
והשינויים שינויים, לחול כנראה צריכים בזה גם
המר לוועדתהבחירות עדיין ידועים אינם האלה
הנב שמות את גם להכיל צריך הפירסום כזית.
חרים (ד. צ. פנקס : פורסמו בעתון הרשמי).

שינויים יש מסויים, מספר שנבחר אחרי לא!
ברשימות הנבחרים. (ד. צ. פנקס: מי שירצה
לי, תסלח להגיש). יכול התפטרותו, את להגיש
הס מיני וכל תנאים מיני כל ישנם פנקס. מר
עדיין סידרו לא והמפלגות פנימיים, כמים
לפרסם איאפשר הסכמתן ובלי הדברים, את

שנבחרו. המועמדים רשימות את

המאשרים קטנים תיקונים כמה עוד ישנם פה
להביא כדאי היה לא אולי שבדיעבד. דברים
את הדבר למועצתהמדינה, אולם יו"ר ועדת
ומשום תוקף, בכל הדבר את דרש הבחירות
כא התיקון, הזה. התיקון את גם מביא אני כך
שאופן למשל, נעשו, שכבר דברים מאשר מור,
שתק כפי יהיו הקולות ספירת וסדר ההצבעה
קבעה. כבר שהוועדה כפי ז"א  הוועדה בע
את לקבל מבקש ואני הסתייגות שום פה אין

במלואה. הזאת הפקודה

מר י. ישעיהו קורא את "פקודת הבחירות לאסיפה
המכוננת (תיקון מס' 5), תש"ט1949".

(הפקודה  בנספחות עמ' 23).
הצבעה

הפקודה נתקבלה.



7. פקודת רשימותהשומה העירוניות (הוראות זמניות)' תש"ט1949.
היו"ר י. שפ ר י נ צ ק : נעבור לסעיף : פקודת
העי רשימותהשומה

רוניות.

צורך כנראה יש ם: י ו ב נ י ר ג י. שרהפנים
בבתאחת לסלק
הנוגעת הצעתפקודה ישנה כאן חובותי. כל את
ועל בתים על המס הערכת בענין לתלאביב,
בשאלת רק ישנם חילוקידעות פנויים. מגרשים
הה עליהם. בנינים שאין מגרשים של ההערכה
 נעשתה המס' את קובעים שלפיה ערכה,
לפי אחדות, שנים לפני  בדיוק זוכר אינני
דברי עיריית ת"א איאפשר עכשיו לעשות
המל במצב שמקורן סיבות, מפני חדשה הערכה
הקו שההערכה דורשת, היא ומשוםכר חמה,
הזאת ההערכה הזאת. השנה על גם תחול דמת
עו היינו אילו למצב. מתאימה אינה כמובן
מגדילים שהיינו ודאי ההערכה, את עכשיו שים
היינו זה ולפי רבים' מגרשים של ערכם את
הבקיאים דברי לפי אך המס, את גם מגדילים
והעיריה העיריה ראש דברי לפי וכן בדבר,
למס, בנוגע הזאת ההצעה את שקיבלה כולה,
על לערער רק אפשר זאת. לעשות איאפשר
לפי נעשה וזה הקיים, החוק לפי ההערכה
ואם אפשרות יש אם  מסויימת, פרוצדורה
את גם ולפיה ההערכה, את להגדיל צורך יש
בזה: הן בוועדה שהיו חילוקיהדעות המס.
שנאמר למה מסכימים ומשרדהפנים הוועדה
שהוא ראשהעיריה, מפי העיריה בשם לנו
שיש הקטנות ההערכות על הצורך לפי יערער
להגדילן: אלא שיש הסתייגות, שלא להסתפק
ההסתייגות בעל העיריה. ראש של זו בהבטחה
להג מתחייבת שהיא תחליט, שהעיריה רוצה,
כך ועלידי צורך, יהיה אם ההערכה את דיל

המס. את גם להגדיל
חב כל בוועדה. אין יסודיים חילוקידעות
ההסתיי בעל עם תמימידעים היו הוועדה רי
להגדיל היושר ומן הצורך שמן ניר' החבר גות
בתל מגרשים וכמה כמה של ההערכות את
אביב : אך איאפשר לעשות זאת. אולי יש
שהיו אלה אומרים כך אבל בכך, לפקפק מקום
לא החדשות. ההערכות את לעשות צריכים
העיריה אלא הדבר' את יעשה משרדהפנים
שאין לעיריה' להאמין עלינו לעשותו. צריכה
אלא חדשות, הערכות עכשיו לעשות אפשרות
ואם צורך יהיה שאם ההבטחה, את לקבל צריך
ההערכה על יערערו  היושר מן יהיה זה
מחייבת. פרוצדורה לפי אותה וישנו הקיימת
משום כך אני מבקש זו הפעם השניה' ומציע
מצטער ואני ניר' מר של הצעתו את לדחות
ששוב עלי לבקש זאת. לדעתי, היא רק תעכב

לגבי תלאביב לעיריית תועלת שום תביא ולא
לה הדרושות ההכנסות, והגדלת המס קבלת

הפינאנסי. במצבה

הער אומר: הזה החוק ס: ק ל א פ רר י נ נ.
(מפ"ם) כת הרשימות של נכסי
שהי כמו תישאר תלאביב בעירית ניידי דלא
תה בסוף שנת 1946. מה זאת אומרת ? על
לק לוועדתההערכה מרשים אנו זה חוק ידי
ו1950 1949 שנת בשביל ההערכה את בוע
כפי שהיתה בשנים 19491948 : אלא שאו
הי ,19491948 בשנים שהיתה ההערכה, תה
תה גם בשנים 19481947. כלומר' מציעים
את המס צורך לשם בתלאביב שנקבל לנו'
שהיה שווי באותו והבנינים המגרשים הערכת

.1946 שנת בסוף להם

פע שלוש זה ענין על ודנו בוועדה ישבנו
מים. אמרנו : ידוע לכולנו, שאמנם מחירי הבנ
כלכך, רבה במידה בתלאביב עלו לא ינים
משנ יותר במשך עלו המגרשים מחירי אבל
מספרים בידינו אין אמנם רבה. במידה תיים
תלאביב, מעיריית ביקשנו לפיכך מדוייקים.
באמת והיא מדוייקים, מספרים לנו שתתן

המספרים. את לנו המציאה

שקי במכתב כי לדבר, יכול איני בנינים על
הכל שההערכה כתוב, תלאביב מעיריית בלנו
מיל 4 בסך היא בתלאביב הבנינים של לית
מיל 14 הוא הנכון שהמספר כנראה לירות. יון
כך, על אדבר לא ועלכן מיליון, 40 או יון
הפנויים המגרשים מספר טעות. כאן נפלה כי
מיל 11 ושוויים במספר, 5378 הוא שבתלאביב
ההכנסה את מעריכים המס לצרכי לירות. יון
ממגרשים פנויים ב6% משוויים, ומן הסכום
אחריכן. אדבר שעליו המס את לוקחים הזה

תשובה גם ישנה תלאביב מעיריית במכתב
הפנויים. המגרשים של המחירים לתנודת בנוגע
במרכז פנויים מגרשים כך: כותבת העיריה
תלאביב, שמחירם היה בסוף 108 471946
לירות; 1210 עכשיו מחירם  מ"מ לירות
בלומה המחיר עלה ב25%20%. בצפון
העיר : מגרשים שמחירם היה 64 לירות
מ"מ, מחירם עכשיו 86 לירות: כלומר, המ
חירים עלו ב33% 50%. במזרח העיר : בסוף
 ועכשיו לירות, 32 המחיר היה 1946 שנת
86 לירות : כלומר' ההגדלה היא ב300%.
500250 המגרשים מחיר היה לירקון מעבר
לי 1000400 ועכשיו  מגרש כל לירות
רות: כלומר, המחיר עלה מ60 עד 100

אחוז.



המ הממוצע המספר את כאן לציין אוכל לא
עלו שמחיריהם מגרשים, ישנם אם אך דוייק,
כפי שציינתי, הרי פירוש הדבר, שבדרךכלל
עלו המחירים באופן ממוצע לא פחות מ50%,
שצויין למרות מינימאלי. מספר כאן נוקט ואני
לי מיליון 11 המגרשים של ששוויים במכתב'
רות, הרי אם עלה מחירם ב50% פירוש
הדבר, שעכשיו שוויים הוא 16 1/2 מיליון לירות.
ההפרש הוא ב5 1/2 מיליון לירות. 6% מן
לירות. אלף 330 של סכום הם הזה הסכום
היה שנתיים לפני המס. את לגבות צריך ומזה
המס 10%, והגדילו אותו ל25% בהתאם להג
דלת מסהכנסה. אם נקח 25% מן הסך 330
לירות. אלף 80 של סכום נקבל לירות, אלף
חדשה, הערכה נעשה לא מדוע מבין, איני לכן
לירות אלף 80 של הכנסה לנו לתת היכולה
לבנינים בקשר הבנינים? מלבד ממגרשים,
שכר הגבלת חוק שישנו שמכיוון אומרים.
דירה ושכרהדירה לא עלה, לכן יישאר המס,
לא זה ידיעתי לפי וחצי. שנתיים לפני שהיה
שכר הגבלת חוק שקיים אףעלפי כי נכון,
השנתיים במשך דייר כל הוסיף זאת בכל דירה,
וחצי האחרונות לא פחות מ10% לשכר
להכ יכולים בלבד מגרשים אופן, בכל דירה.
מדוע מבין, איני ולכן לירות. אלף 80 ניס

חדשה? הערכה תיעשה לא

התירוץ תירוצים. ארבעה כך על שמענו
עלי לזה בקשר לכך. פנאי שאין הוא, הראשון
ב14 נתקבלה העיריה שהחלטת להודיעכם,
מתנהל המשאומתן  כלומר ,1948 בנובמבר
כבר חדשיים וחצי. אם אין פנאי  אפשר
בנובמבר, ב14 לא הענין את להתחיל היה
בתחי אפילו או בספטמבר, או באוגוסט אלא

נובמבר. לת
בכ תעלה חדשה שהערכה הוא, השני התירוץ
אמרו  הדבר יעלה בכמה שאלתי, רב. סף
אם לירות. אלפים בכמה לעלות יכול שזה לי,
מוותרים לירות אלפים כמה לחסוך כדי האם כן,

לירות? אלף 80 של סכום על
בתל שמאים שאין הוא, השלישי התירוץ
שעורכי לנו ידוע לצבא. גוייסו כולם  אביב
עוד זאת ובכל לצבא, התגייסו ורופאים דין
נשארו גם רופאים וגם עורכידין, ואילו הש
למצוא ואין לצבא כולם כביכול שהלכו מאים

בתלאביב. איש מהם
מר פנקס. מר מפי הושמע הרביעי התירוץ
ועדת אם לעשות' עליו יהיה מה שאל, פנקס
המערי אם  כלומר פחות, תעריך ההערכה
צ. (ד. זה, בענין קומבינאציה איזו יעשו כים
יעריכו שהם אמרתי אמרתי. זאת לא פנקס:
למ בעצמכם התירוצים. הם אלה הבנתם). לפי

אלה. בתירוצים יש הצדקה כמה אתם, דים
לא שהענין שרהפנים, עמי הסכים בתחילה
בסדר. באחת הישיבות של ועדתהפנים אמר,
תל עיריית ראש עם בדברים לבוא שצריך
שנ יתברר' אם הענין. את לו ולהסביר אביב
רב כסף להכניס יכולים שמגרשים הדבר, כון
למע המגרשים מס את להגדיל צריך  יותר
לה מ25%. אם מועצת עיריית תלאביב
את להשאיר יהיה אפשר המסים, את תגדיל
איאפשר  תגדיל לא אם הקיימת. ההערכה
עיריית לראש כשפנו אחריכן, אותה. להשאיר

הבאים; הדברים את לנו ענה תלאביב,
שרהפנים, לכבוד

הקריה.

השר' אדוני

.1949/50 לשנת רשימתהערכה הנידון:
להודיעו, אתכבד מאתמול, לשיחתנו בהמשך
14.11.48 מיום בישיבתה מועצתהעיריה כי

הבאה: ההחלטה את קיבלה
שנת של ההערכה רשימת הארכת .5484" :1949/50 לשנת 1948/49

פקודה לפרסם לממשלה להציע מחליטים
להחליט לוועדותההערכה סמכות שתתן
תהא 1948/49 לשנת שרשימתההערכה
בתנאי ,1949/50 לשנת רשימתההערכה
שנפ אדם לכל או, לעיריה אפשרות שתהא
בהת התנגדות להגיש הרשימה עלידי גע
לפקודתהעיריות, 110 סעיף להוראות אם
1934, ולערער בפני ביה"ד לעירעורים

פקודה". לאותה 111 לסעיף בהתאם
להגיש אפשרות תהא לעיריה כי נמצא,
והריני ההערכה, על ועירעורים התנגדויות
בכל זו בזכותנו נשתמש אנו כי בזה, מודיעו
קר ולגבי למוצדק, הדבר את שנמצא מקרה
של הערכה נגד התנגדויות נגיש פנויה קע

ובמרכזה. תלאביב בצפון מגרשים
רב, בכבוד

רוקח י. (חתום)
ראשהעיריה.
המשאומתן קודםכל אומר? זה מכתב מה
על שמדברים לאחר וחצי. חדשיים זה מתנהל
כך, שצריך להגדיל את מסהמגרשים  שו
מ14 ההחלטה את תלאביב עירית ראש לח
בסעיפים בחוק שכתוב מה כתוב שבה בנובמבר,
הה עם מסכים שאינו יהודי שכל ו111, 110
הח לא העיריה עליה. לערער יכול ערכה,
תל עיריית ראש חדש, דבר שום על ליטה
אם קודםכל/ יערער. שהוא לנו, מבטיח אביב



מגרש, כל על התנגדות להגיש יצטרך הוא
שנ לפני שהיונה כפי בדיוק היא שההערכה
תעלה מאשר יותר רב כסף לו יעלה תייםזה

המגרשים. כל של ההערכה לו
ביחס להערכה התנגדות שתהיה בטוח איני ב)
תל אזרח שאני מכיוון אבל המגרשים. לכל
תל בעיריית מסים זה מה יודע ואני אביב
את להטיל גדולה נטיה שישנה לי ידוע אביב,
לכן בעליהבתים. על ולא הדיירים על המסים
לבעלי כסף לחסוך לדעתי' זה חוק מתכוון
לשלם האפשרות את להם ולתת ומגרשים בתים
למועצת מציע אני כך משום מסים. פחות

הזה. החוק את לדחות המדינה
ד. צ. פ נ ק ס: חברהמועצה מר ניר עמל
הסתייגותו. צדקת את להוכיח (המזרחי)
מחי כי לדעתי' מופרכת היסודית שהנחתו אלא
מאד בהם בקי כנראה שהוא המגרשים, רי
באותה עלו לא כך, כל בהם מתמצא אינני ואני
לבקש בא אינני ואני מציין, שהוא המידה
דעת על לסמוך מציע אלא דעתי, על שתסמכו
של בענינים העוסק במוסד, היושבים מומחים,
האפותיקאי הבאנק והוא נכסידלאניידי,
פורסם מאתמול "הצופה" בעתון הארצישראלי.
ממנו אקרא ואני זה, באנק של דיןוחשבון

לענין: הנוגעים משפטים שניםשלושה

"הצימצום בבניה וחוסר סיכויים לבניה בק
לירי הביאו הקרוב בעתיד רחב נהמידה
בד המגרשים. מחירי של דתמה
תנודות הדיןוחשבון בשנת היו לא רךכלל
יש בתים מחירי המגרשים. במחירי גדולות
 גדולות ירידות בהם ניכרות היו לא נים
   בו בזמן שהמחירים של נכסי
חלה' יציבים, יותר או פחות נשארו דלאניידי
על המחירים של ניכרת עליה זאת, לעומת
אתם בבד ובד ומיצרכים' סחורות מיני כל

והשירותים". העבודה שכר גם עלה

בעניני מוסמך מוסר של עדות איפוא לפנינו
את המכחישה ונכסידלאניידי, ומגרשים בתים
ההנחה היסודית של מר ניר. (נ. ניר: הלא
הבאנק את חושב אני רוקח!) של מכתבו זה
אלה בענינים לשפוט יותר למוסמך האפותיקאי
לטפל צריך איננו מקצועו שלפי אחר, ממישהו

נכסידלאניידי. של ההערכות בקביעת

שה זה, באמצעיהוכחה בכוונה משתמש אני
הוויכוח מתוך להוציא כדי לידי, הביא מקרה
כאילו הנימה את הוועדה, רוב ובין שבינך
התי או בעלירכוש על הגנה של שאלה כאן
של רב שמספר לך, אמרתי כבר עליהם. קפה
לירקון מעבר נמצאים שהזכרת פנויים מגרשים
או שבעשרות קטנים, אנשים בידי רוב ועלפי

במאות לירות אחדות רכשו להם מגרש, בתק
לעצמם. דירה פעם לבנות וה

עליהם להכביד היא גדולה שמצוה חושב, אינני
את החזקת המגרש עלידי הטלת מסים גדולים
היום לבנות. אפשרות להם אין עוד כל ביותר'
פועלים לא מספיקה' במידה בניה חמרי לא אין
על למימון אפשרות לא ואף הדרוש במספר

מתאימות, משכנתאות ידי

בכשרים, חושד שאתה חושב, אני משוםכך
לרחם רצון מתוך שהעיריה חושב אתה אם
המסים. את להגדיל רוצה אינה בעלייכולת, על
בכל אותו תקח והיא לכסף זקוקה העיריה
יוסיף לא  מציע שאתה מה שתשיגו. מקום
אומרים זאת הפסד. לעיריה יגרום אלא כסף
לנו כל המומחים, הבקיאים בענין מן הצד המע

הטכני. הצד מן וגם שי

שרהפנים י. גרינבוים: הייתי שותף לדע
ניר, מר של תו
המכתב גם קצת מוזר רושם עשו עלי גם כי
אולם, לנו. המציא העיריה שראש הטבלא וגם
מסקנה, לכלל באתי הדברים שנתבררו לאחר
הטלת את לאפשר ברירה: לפני עומדים שאנו
מר של הצעתו הטלתו. את למנוע או המס,
המס. הטלת מניעת דבר, של לאמיתו היא' ניר
יעשו לא שהרי בכלל, עוד ישלמו שלא ז"א,
צריך היה משרדהפנים אילו ההערכה. את
אותו לחייב היה אפשר ההערכה, את לעשות
לחייב. יכולים אנו אין העיריה את לעשותה,
התער את לעשות יכולה שאיננה טוענת, היא
בהודעתה. להתחשב מוכרחים ואנו החדשה' כה
של דעתו את גם לקבל ואפשר לחשוד אפשר

בכשרים. שחושדים פנקס' מר

תל שעיריית בכך, ספק שום אין עלכלפנים,
כסף מחפש ושראשהעיריה לכסף זקוקה אביב
רשאי שיהא מקום בכל אותו ויקח מקום בכל
עליו, להשפיע צורך אין בדרךכלל לקחתו.
אי ההערכה אחוז את אך המסים. את שיגדיל
לחייב יכול החוק שרק משום להעלות, אפשר
החוק. את תחילה לשנות צריך ולפיכך זאת.
מה זאת. לעשות מאפשר איננו שהמצב אלא
יש כאן איפוא לעשות? (נ. ניררפאלקס:
הערכה חדשה!) הערכה חדשה לא תיעשה:
עלידי ייגבה. ולא יוטל לא המס כזה ובמקרה
כך נשיג רק את ההיפך ממה שמר ניר רוצה:
ובעל הכסף את תקבל לא תלאביב עיריית
יעשה כזה באופן המס. את ישלם לא הרכוש
רוצה הוא כי אם לבעלהרכוש: חסד ניר מר
הרי יותר, גדול סכום ישלם הרכוש שבעל
שהוא. תשלום מכל אותו הוא משחרר למעשה

זאת? לעשות לנו למה



של הצעתו את דעתי לפי לקבל אין משוםכך
ניר. מר

היו"ר י. ש פ ר י נ צ ק: פה לא היתה הסתיי
מפו הצעה אלא גות,
נש לא הפקודה. את לקבל לא האומרת רשת,
את קראנו לא עוד אך להצביע. אלא לנו אר

ההצעה.

רשימותהשומה "פקודת את קורא ישעיהו י. מר
העירוניות (הוראות זמניות), תש"ט1949".

(הפקודה  בנספחות עמ' 24).
הצבעה

14  הפקודה בעד
4 נגד

נתקבלה. הפקודה

תש"ט1949. פעולות)' (אישור בירושלים הצבאי הממשל פקודת .8

היו"ר י. ש פ ר י נ צ ק: אנחנו עוברים לסעיף
"לפקודת עיריית ירו

שלים*.

ז. ורהפטיג: בוועדה היה הסכם בינינו,
(הפוהמ"ז) שלפני הדיון בפקודת עיריית
ירושלים יובא לדיון הסעיף : "פקודת הממשל

בירושלים". הצבאי

היו"ר י. ש פ ר י נ צ ק : אנו נדון עכשיו בפ
הצבאי הממשל קודת

בירושלים.

י שרהמשפטים פ. ר ו ז נ ב ל י ט : למועצת המדי
מתוך ידוע נה
לבטל החליטה שהממשלה שנתפרסמה, הודעה
הצבאי הממשל בירושלים. הצבאי הממשל את
תש"ח תמוז כ"ו ביום בזמנו הוקם בירושלים
שנתפרסם מנשה עלידי (1948 אוגוסט 2)
על הוכרז זה במנשר הרשמי. בעתון בזמנו
שמשפט בו, נאמר וגם הצבאי הממשל הקמת

המוחזק, השטח על חל מדינתישראל
ידוע גם למועצתהמדינה, שד"ר יוסף שירת
המנ כשנתפרסם בזמנו' בירושלים. צבאי כמושל
כשמועצת זמןמה, לאחר יותר ועוד הזה שר
השיפוט שטח "פקודת בשם חוק חוקקה המדינה
והסמכויות", שבו אמרנו : "כל חוק' החל על מדי
הכולל השטח כל על כחל ייראה כולה, נתישראל
חלק כל וגם מדינתישראל שטח את גם
מארץישראל, אשר שרהבטחון הגדיר אותו
במנשר כמוחזק עלידי צבאההגנהלישראל",
נמצאים הננו חוקית שמבחינה שייתכן, ידענו
שנעשה מה ובטוחה. מוצקה כלכך לא קרקע על
הכ אך תקדים, בלי דבר אולי היה  בזמנו

ופוליטיים. צבאיים מטעמים ומוצדק רחי

הוראות ועלפי המדינה דעת על שפעלו אלה
שפור הצווים עלפי ביצעו בירושלים, המדינה
שנוצר המצב לפי הכרחיות שהיו פעולות, סמו
בענין אך חוקיות. גם היו ובוודאי בירושלים,
בירושלים שנוצר מפני ספק, להיות יבול זה
הבין החוק מבחינת מאד מסובך חוקי מצב

לאומי והיחס שבין החוק הביןלאומי ובין מה
הארצי. החוק ז'יא המוניציפאלי, החוק שקוראים
כל לנבוע יכולים שנוצר הזה הסבך מתוך
על שפעל הצבאי המושל נגד תביעות מיני
מה ועשה הממשלה, דעת על המדינה' דעת
לצרכי בתים החרים  לעשות היה שצריך
הצבא, החרים גם מטלטלין וכו'. כתום השירות
תוקף מתן חוק מציעים אנו הצבאי המושל של
ולפעו הצבאי המושל עלידי שחוקקו לחוקים
דעת ועל המדינה דעת על עלידו שנעשו לות
לקבל מבקש ואני החוק תוכן זהו הממשלה.

שייקרא. לאחר אותו
הצבאי הממשל "פקודת את קורא ישעיהו י. מר
בירושלים (אישור פעולות), תש"ט1949".

(הפקודה  בנספחות עמ' 24).
ואני הזאת לפקודה מתנגד אני ג: י ט פ ה ר ו ז.
(הפוהמ"ז) מבקש את חברי מועצתהמ
אנו הבאים. הטעמים בשל אותה לדחות דינה'
קונסטיטוציונית בבעיה הזאת בפקודה נגענו
נוסחה הזאת הפקודה מאד. חשובה עקרונית
פקודות לה' דומות אנגליות פקודות כדוגמת
למה ואלידציה לעשות שתכליתן הואלידציה,
חוקית דרך זוהי הפקודה. מתן לפני שנעשה
ידו במקרים כשנעשו במינה: מיוחדת אנגלית
הממשלה, מוציאה חוקיים, לא שהם דברים עים
אם היא מעוניינת בכך, חוק לאחר מעשה' האו
חוקי, היה ושלא בזמנו שנעשה מה שכל מר,
וכל המעשים הבלתי חוקיים של הפקידות 
נעשים עכשיו מוכרים למפרע ע"י המחוקק
לדרוש פרטיים אנשים של הזכויות וכל כחוקיים,
בטלות הן  הפסד או נזקים בעד פיצויים
ידועים אלה חוקים מלכתחילה. ומבוטלות
כ indemnity of Acis. האנגלים משתמ
שים בדרך זו בעיקר במושבותיהם. ואת זה
עשו גט בארץישראל ב"אורדר אין קאונסיל"
אחרי היה זה .8074 בסעיפים ,1922 משנת
המעשים את להכשיר ורצו הארץ, את שכבשו
או המאנדאט. אישור לפני שלהם הלאחוקיים
שיצ לפני המאנדאט ממשלת עשתה הדבר תו
הנהלת האויב. רכוש על בפקודה  מכאן אה



כך, על לממשלה בתזכיר מחתה הלאומי הוועד
למעשי אחריות מכל הפקידים את היא שפוטרת
נכון' צעד זה שאין היינו, סבורים הקודמים. הם
נפסדת זאת ששיטה האחריות, מן לפטור חוקי,
שנע לחטאים הניתנת אינדולגנציה זוהי היא.
כל תחת חותרת זו ששיטה חושבים, ואנו עזו.
המשטר החוקי בארץ, מפני שהאפשרות להכ
יכולה בשעתו, פסול שהיה מה כל למפרע שיר
פקידים למשל, בפקידות. שחיתות לידי להביא
אבל החוק, לפי הכל לעשות בדרןכלל נזהרים
הממ לטובת משהו יעשו שאם תקוה להם כשיש
הבלתי מעשיהם על תחפה הממשלה הרי שלה,
כל את המאשר חוק, שתחוקק זה ע"י חוקיים
ינ לא שוב הרי  לכן, קודם עשו שהם מה
שיש שידעו מפני במעשיהם, יתירה זהירות הגו
דבר. לשום לחשוש להם ואין עליהם שיגן מי
ולכן אינני סבור שזה אפשרי אצלנו, ביחוד במ
שלנו המסורת לפי שלנו. כמו צעירה דינה
אצ החוק. את מאד ומכבדים החוק עם אנחנו
שכזו, בקלות גדר פורץ איננו המלך גם לנו
אסור ומה מותר מה המגדירים, חוקים לנו יש
להפ למשל, לו אסור  למלך אפילו לשלטון,
(הרמב"ם, גזל זה הרי הפקיר, ואם ממון, קיר
היה ואילו ח'). הלכה ג', פרק מלכים, הלכות
הייתי החרשתי.  המאנדאט בתקופת מדובר
שלטון, בתוך שלטון של תקופה שהיתה אומר
ועכשיו מחתרת, של הגנה, של ענין לנו היה
תקו על שמדובר אלא שהיה. מה מכשירים אנו
על הוא המדובר בהחלט. חוקית שהיתה פה
מנשר, שהופיע בכ"ו תמוז תש"ח, 2 באוגוסט
 בתמוז כ"ו אחרי שגעשו מעשים ועל '1948
ויצרנו כזו במהירות שהתאוששנו על גאים ואנחנו
את מועצתהמדינה ומשטר חוקי בארץ: כלומר,
שמועצתהמדי אחרי חדשים כמה היה הדבר
נה היתה פעילה והוציאה חוקים כהלכה. ולכן,
היה בזמנו שהוצאנו שהחוק או משתיים, אחת
בפקודה צורך ואין בסדר' הכל ואז טוב חוק
מבשרת: או שהחוק היה לא טוב, והרי זה פותח
כך, על להסתמך העלולים למחוקקים, פתח
החוק את לתקן יהיה אפשר חדשים כמה שבעוד
לכת טוב. חוק ולחוקק להיזהר צורך לו ואין
להסתמך ולא כדבעי חוק לכתוב צריך חילה

ולתקנו. לפארלאמנט לבוא האפשרות על
כל על לכסות אומרים זאת בפקודה דבר. ועוד
לזה. מתנגד אני הפקידים. ע"י שנעשו הפעולות
שהוגד כפי נגיד אם ואפילו פח. לנו טמון פה
הרי  תקדים ישמש לא שזה בוועדה, לנו
לא שזה כך, על להסתמך החוק ממידת זה אין
בחוק, והוכשר שנעשה מה כל תקדים. ישמש
משמש תקדים, ואני נגד תקדים מסוג זה במ
לא מתאים שאיננו תקדים זהו הצעירה, דינתנו

דמוק חוק של לרוחו ולא העברי, החוק לרוח
אנג בשביל מיוחד מוסד הוא זה בכלל' ראטי
אין אך אחריות, מכל פטור המלך ששם ליה,
מב אני ולכן ישראל. לרוח בהחלט מתאים זה

הזה. החוק את לדחות קש

שרהמשפטים פ. ר ו ז נ בל י ט: נדמה לי, שכל
מאתנו אחד
ורהפטיג מועצתהמדינה חבר דברי את שמע
כל אין עקרונית. הסכמה ותוך רבה, אהדה תוך
במצ מהכלל, יוצאים במצבים גם שרצוי ספק
בים מהפכניים, במצבי מלחמה, בתקופת שעת
אילו  בדיוק, מראש תמיד לקבוע חירום,
יהיה להתהוות שעלול מה שכל  היה אפשר
לא זה אך נוצרו. שכבר לחוקים בהתאם
גם אלא באנגליה, רק לא לראות. ניתן תמיד
הפי במצב מלחמה, בזמן נהגו אחרות בארצות
מתן של חוקים לחוקק במדינה, ואיסדר כה
לחוק לב ישימו מועצתהמדינה חברי אם תוקף.
לתק לצווים, תוקף נותנים שאנו יווכחו, זה,
המו עלידי שנעשו אחרות תחיקות ולכל נות
אנו, יודעים נסיון מתוך בירושלים. הצבאי של
שקור כזה, לחוק בנוגע טענות להיות שיכולות
אים להן טענות "אולטרא וירס", ז"א שלא הי
פה התקנות. את להוציא סמכות למחוקק תה
הא הצווים הוצאת אך במקצת, מפוקפק המצב

הכרחית. היתה לה

מסויימים שבמקרים ייתכן למינויים. ובנוגע
מאד, מפולפלות טענות עלפי לטעון, אפשר
לע צריך היה לא בירושלים הצבאי שהמושל
או שרהמשפטים אם כי וזה, זה מינוי שות
מוטב זו פורמאלית טענה אך וכוי, שרהפנים
לפי מוצדק שהיה המינוי את תערער שלא

הנסיבות. י

הפעו אך  הפעולות, אישור על כאן מדובר
תחיקה או תקנה צו, עלפי שנעשו הללו לות
לסתם ואשר פעולות. סתם אינן כאמור, אחרת,
פעולות: אנו נותנים להן תוקף במידה שיוכח,
פעולה עשה מישהו אם אך בזדון. נעשו שלא
נר לנו זה. חוק עלידי מוגן הוא אין זדונית,
האנשים, על להגן כדי הוא, הכרחי שהחוק אה,
יפה שליחות עשו ואף המדינה בשליחות שפעלו
כשביטלה הממשלה עלידי גם שצויין מה מאד,
את משרתו של המושל הצבאי  אגב, דבר
הצ המושל עלידי מזמן כבר ונדרש שנתבע

עצמו. באי
חו עלידי שנפגעו אנשים, בעתיד יימצאו אם
קים אלה' צווים אלה ותקנות כאלה, ייתכן שתת
עורר השאלה, אם המדינה חייבת לפצות אותם,
מיוחדת. חקיקה בעתיד יצריך שהדבר ייתכן



הממ בשם זאת להבטיח זה ברגע רוצה אינני
לבוא, העתידה הממשלה בשם לא ובוודאי שלה
אך ייתכן, שמבלי לשים לב לואלידאציה, שאנו
פעו שעשו האנשים על להגן כדי באן מציעים
מיו חקיקה על לחשוב פעם נצטרך אלו, לות
להם. שנגרמו נזקים על אנשים לפצות כדי חדת,

חו כאן, ששמענו היפה לנאום האהדה כל עם
שמ תכיר, שמועצתהמדינה זאת, בכל אני שב
אינו שזה מדגיש, אני הוא. הכרחי זה תוקף תן
נצט ומקרה מקרה ובכל תקדים, לשמש צריך

על עומדים אנו פה אך המצב. את לבדוק רך
המ בירושלים, נוצר שהוא כפי מסויים, מצב
חייב את החוק הזה. (בבה אידלסון: האם
שהוא ההערה, את החוק בגוף להכניס איאפשר

בלתיאפשרי. זה לא. תקדים?). ישמש לא

הצבעה
בירושלים הצבאי הממשל "פקודת בעד

10  תש"ט1949". פעולות), (אישור
4  נגד

נתקבלה. הפקודה

תש"ט1949. תוקף)' (הקניית ירושלים עיריית פקודת .9

היו"ר י. שפרינצק: אנו עוברים לפקודת
(הק ירושלים עיריית

תוקף). ניית

ירושלים עיריית "פקודת את קורא ישעיהו י. מר

(הקניית תוקף), תש"ט1949''.
(הפקודה  בנספחות עמ' 25).

ה ב*ע צ ה
נתקבלה. הפקודה

10. פקודתהחברות (תיקון), תש"ט1949.
היו"ר י. ש פרי נ צק : אנו עוברים לפקודת

(תיקון). החברות

פקודתהחב רוזנבליט: פ. שרהמשפטים
(תיקון) רות
תיקונים שני למועצתהמדינה מציעה הזאת
הא התיקונים שני בפקודתהחברות. חשובים
כל אין מהותי. קשר בזה זה קשורים אינם לה
הק החוק. של 2 סעיף ובין 1 סעיף בין קשר
שאנו התיקונים ששני הוא, ביניהם היחידי שר
הסעיפים שני אך מאד, דחופים הם מציעים
להת רוצה אני לגמרי. שונים מקרים על דנים
שיעבודים. רישום על המדבר השני בתיקון חיל
שי אגודה או חברה, אם  הקיים החוק לפי
או נכסידלאניידי רכושה, את ממשכנת תופית
משפטית פעולה כל על נוסף הרי מטלטלין,
המש את למסור כדי לעשותה שצריך אחרת,
על המדובר אם בטאבו, למשל  הזה, כון
השיע את לרשום צריך  נכסידלאניידי
האגו רשם אצל או החברות, רשם אצל בוד
21 תוך  הקואופראטיבים השיתופיות, דות י
במ נעשה לא הרישום אם השיעבוד. מיום יום
ובענין  החברות חוק לפי הרי הזה, הזמן שך
 שיתופיות אגודות על גם החברות חוק חל זה
צריך לפנות לביתהמשפט והוא יכול לתת אר
בעיקר בארץ, מסויים מצב נוצר עכשיו כה.
הקואו רשם השיתופיות. האגודות עם בקשר
בינ לאוקטובר. ב15 רק נתמנה פראטיבים
הלוואות בארץ הקואופרטיבים קיבלו תיים

שנתנו מבאנקים, בעיקר גדולים, די בסכומים
משכנת או שיעבודים יסוד על ההלוואות את
השיעבודים את לרשום היה איאפשר אך אות.
הקואופראטיבים" רשם אצל המשכנתאות ואת
היה איאפשר ז"א כזה. פקיד היה שלא מפני
לתקן בא התיקון יום. 21 של המועד על לשמור
מיום יום, 30 של ארכה עוד ולתת המעוות את
השיעבו רישום לשם התיקון, פקודת פירסום
שהאינטרסים להיות, שיכול מכיוון אך דים.
לפיכך הזה, הרישום עלידי ייפגעו מישהו של
לרשום הוא שרוצה קודםכל, לפרסם הרשם על
נפגע, עצמו את המרגיש אדם השיעבוד. את
צריך ההתנגדות ואת התנגדות להגיש יכול
שכמ מניחים, אנחנו אך לביתהמשפט. להעביר
רוצים התנגדות. תהיה לא מקרה בשום עט
המ הפרוצדורה את לחסוך המקרים ברוב אנו
מטרת זוהי לביתהמשפט. פנייה של סובכת

בשיעבודים. הדן 2 הסעיף

מו חברי תשומתלב את מפנה אני :1 ולסעיף
אולי שהוא הזה, לתיקון במיוחד צתהמדינה
בד מועצתהמדינה בידי ראשון מעשהחקיקה
הון להשקעת עידוד לשם מיוחדות הקלות בר
הסעיף לחקיקת הדרישה פיתוחה. לשם בארץ
ומשרדהאוצר. ועדתהכספים מאת באה הזה
מיו ענין יש שבייסודן חברות, על הוא המדובר
הס הארץ. פיתוח של האינטרסים מבחינת חד
באי החברות, לרשם כזה במקרה מאפשר עיף
שור שרהמשפטים/ לתת לחברה כזאת ארבה



לתשלום המסים, שבדרךכלל צריך לשלם או
את להדגים כדי החברה. רישום עם מיד תם
של מקרה הובא ועדתהכספים לפני הדבר:
מס לירות. מיליון של רשום הון בעלת הברה
מס לירות. אלפים 10 הוא זה במקרה ההון
הרישום הוא קטן מאד, כמעט לא חשוב, עד
בוועדתהכס המאכסימום. זהו  לירות 100
ובמקרה בכלל כזה שבמקרה מודגש, היה פים
עכשיו רוצה שאינני  בפרט הזה הספציפי
שהמס הראוי מן יהיה  פרטיו על לעמוד
ישולם בשיעורים במשך כמה שנים, ואולי בת
בל דבר  החברה, רווחי מתוך שישולם נאי'
הס מטרת זוהי הקיים. החוק לפי תיאפשרי
עיף 1. (א. צ י ז ל י נ ג : האם היתה זאת שגיאה
שר אישור טעון זה שחוקארכה כשאמרת,
שר של בסמכותו הוא הזה החוק המשפטים?)
על יקבע ששרהמשפטים כתוב, פה המשפטים.
הסעיף חל שעליהן החברות, סוגי את צו פי
מת אינני  יקבע מפרסמים שאנו הצו הזה.
ששרהאוצר שחברות'  בניסוחו כרגע חייב
יהיו הארץ, פיתוח מבחינת רצוי שייסודן יאשר
עצם על והאישור האלה, החברות של אחד סוג
הארץ פיתוח מבחינת וחשיבותן החברות מהות

שרהאוצר. עלידי יינתן

בוועדת ממושך דיון היה האלה הסעיפים בשני
הס בלי החוק בה נתקבל זאת בצורה החקיקה.

כאן. אותו לקבל מבקש ואני  תייגות

מר י. ישעיהו קורא את "פקודתהחברות (תיקון),
תש"ט1949".

(הפקודה ~ בנספחות עמ' 25).
שרהחקלאות א. צ י ז ל י נ ג : אשאל שאלה, הכו
הצעה. גם ללת
בסעיף 1 סעיףקטן (ב) כתוב: "על אף האמור
בפקודה זו רשאי שרהמשפטים, בצו שיפורסם '
אשר חברות של סוגים לקבוע הרשמי, בעתון
המש שר באישור רשאי הרשם יהיה לגביהן
פטים",    וכו'. האם לא מן הדין וה
ובהסכמתו "באישורו כאן: כתוב שיהיה נכון
של שרהכספים"?  שרהמשפטים ממונה
הכל לצד אך הענין. של המשפטי הטוהר על
האינטרסים מבחינת שרהאוצר. אחראי כלי
ענין על ממונה שרהמשפטים אין הארץ של
זה, והאוצר הוא הקשור בו. פירסום החוק צריך
להיעשות עלידי שרהמשפטים, אך לדעתי,
"שרהאוצר". כאן כתוב שיהיה הוא הדין מן

פקודה להפעיל צריך מי לשאלה, שטנרי. מ.
(מפא"י) זו, הוקדש זמן בדיון שהתקיים
בעיקר אך וועדתהחקיקה, בוועדתהכספים
גוועדתהחקיקה. אין טעם לפצל את הסמכותי

גביית לשרהמשפטים. נתונה כולה זו פקודה
וגם משרדהמשפטים, של ענינו היא הסכומים
הרשם, שצריך,לפעול אחרכך, שייך למשרד

שרהמשפטים.
שמענו הודעה מפי שרהמשפטים, שהוא ינהג
לכן שרהאוצר. עם מלא מגע מתוך זה בענין
הפנימית העבודה בחלוקת שנתערב טעם אין
לפ למועצתהמדינה מציע הייתי לא בממשלה.
שרהמשפטים, בידי כולה היא הסמכות. את צל
עם במגע כאמור, זו, בנקודה לפעול שיוסיף

שרהאוצר.
אחראית הממשלה את רואה מועצתהמדינה
שרהמש זה אם קובעת ואינה בכלל, לענינים
את לדחות מציע אני לכן שרהאוצר. או פטים

ציזלינג. השר הצעת

מה לי אין רוזנבליט: פ. שרהמשפטים
לדב להוסיף
אדמיניסט מטעמים שטנר. מר חברהמועצה רי
יקבל אחד שפקיד רצוי, לא לי נראה ראטיביים
למ נתון החברות רשם שונים. משרים הוראות
הוראות שיקבל טוב ולא שרהמשפטים של רותו

משרהאוצר. גם
אחר, שבענין לשרהחקלאות' להזכיר רוצה אני
הוא מפוקפק, יותר רבה במידה היה כשהדבר
אפשר החוק לפי הזאת. העמדה את דווקא נקט
על העליון לנציב משפטיים עירעורים להגיש
רשם השיתופיות, האגודות רשם של החלטותיו
היא זה בשטח העליון הנציב הקואופרטיבים.
השאלה, את עוררתי אני שרהחקלאות. עכשיו
ענינים באמת הם אלה שעירעורים שמכיוון
שעירעור יותר, הגיוני יהיה לא אם משפטיים'
שרהחקלאות לשרהמשפטים. יעבור זה מסוג
שיכנע אותי, ונדמה לי שבצדק, שהוא צריך
כדי וזה  העירעורים על גם הממונה להיות
ואני  לי שאמר אלא הסמכות. את לפצל לא
משפטיות. שאלות יתעוררו שאם  זאת קיבלתי
הד ברור סדירה לממשלה אתי. מגע תוך יפעל
בר, ששאלת ההנחות תוכל להתעורר רק עלידי
מועצתהמדי לחברי אמרתי כבר שרהאוצר.
נה: בצו שאפרסם אקבע, שכל ההנחות יחולו
אם שרהאוצר. ממליץ שעליהן החברות, על רק
את החברה תקבל  חברה על ממליץ הוא

המסים. לתשלום הארכה

היו"ר י. שפרינצק: אני חושב, שסולק החש
המשרדים. שני בין בון

נקי. במצפון זו פקודה להצביע יכולים אנו
הצבעה

נתקבלה. הפקודה

היישיבה ננעלה נשעה 19.00.
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התושבים. מרשם פקודת .1

זמניות), (הוראות העירוניות רשימותהשומה פקודת .2

(תיקון). פקודתהעתיקות .3

(תיקון). העם בריאות פקודת .4

.(5 מס' (תיקון המכוננת לאסיפה פקודתהבחירות .5

(תיקון). עורכיהדין פקודת .6

(תיקון). (הוראותמעבר) בתימשפט פקודת .7

(תיקון). פקודתהחברות .8

תוקף). (הקניית ירושלים עיריית פקודת .9

לסדרהיום תוספת
פעולות). (אישור בירושלים הצבאי הממשל פקודת .10

ב. הצעת פקודת עורכיהדין (תיקון), תש"ט.1949
לאמור: בזה מחוקקת הזמנית מועצתהמדינה

תיקון לפקודה העיקרית מס' 32 לשנת 1938
,1938 עורכיהדין, לפקודת 29 בסעיף .1
זה: סעיףקטן יבוא (2) סעיףקטן במקום

רשאי זו, בפקודה האמור כל למרות (2)"
שרהמשפטים, בצו שיפורסם בעתון

המסים, שיעור את לשנות הרשמי,
או הראשונה' בתוספת המפורטים
לבטלם, וכן לפטור סוגי אנשים מתש
לום המסים האמורים, כולם או מק

צתם".
שם

2. לפקודה זו ייקרא: "פקודת עורכיהדין
(תיקון)' תש"ט1949".

תש"ט1949. (תיקון), פקודתהעתיקות הצעת ג.
לאמור: בזה מחוקקת הזמנית מועצתהמדינה

ח' פרק העיקרית, הפקודה תיקון
כך: תתוקן פקודתהעתיקות .1

יבוא (1) סעיףקטן במקום 23 בסעיף (א)
זה: סעיףקטן

מייע ארכיאולוגית מועצה ,/(1)תוקם
הציבור מנציגי מורכבת צת
תור המועצה הממשלה. ומנציגי
על לתקנות בהתאם ותפעל כב

."30 סעיף פי
תבוא (ב) פיסקה במקום 30 בסעיף (ב)

פיסקה זו:

את המועצה' הרכב את הקובעות "(ב)
החברים של כהונתם תקופת
הדיון דרכי את הציבור' נציגי
שיובאו הענינים ואת במועצה
לדיון המנהל עלידי לפניה

ולחוותדעת".

שם

(תי "פקודתהעתיקות ייקראו זו לפקודה .2
קון)' תש"ט1949".

דבריהסבר:
ודרכי הרכבה את מחדש מסדירה הפקודה
עבודתה של המועצה הארכיאולוגיה המייעצת.



תש"ט1949. (תיקון), (הוראותמעבר) בתימשפט פקודת הצעת ד.
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

(הוראותמעבר) בתימשפט פקודת תיקון
מס' 11 לשנת תש''ח, מס' 17 לשנת תש"ח

תתוקן (הוראותמעבר) בתימשפט פקודת .1

כך:

(א) במקום הסעיפיםהקטנים (א) ו(א א)
של סעיף 3 יבוא הסעיףהקטן הבא :
"(א) ביתהמשפט העליון ישב בהר
כב של שלושה שופטים או יותר,

על בפעם פעם מדי שייקבע כפי
נשיאו". ידי

(ב) בסוף סעיף 10(ב) יווספו המלים הבאות :
ביתהמש של אחר לשופט או
עלידי לכך שייקבע העליון פט
או מסויים ענין לצרכי נשיאו
לצרכי סוג מסויים של ענינים".

שם

2. לפקודה זו ייקרא: "פקודת בתימשפט
(הוראותמעבר) (תיקון), תש"ט1949."

ה. הצעת פקודת מרשם התושבים, תש"ט1949.
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

פירושים

 זו בפקודה .1

שחל השטח פירושו  הפקודה" "שטח
מדינתישראל; משפט עליו

"תושב"  פירושו אדם שמקום מגוריו
הנמצא אדם וכן הפקודה' בשטח הוא הקבוע
רצופים. חדשים שלושה הפקודה בשטח

התושבים מרשם
וית הפקודה בשטח תושבים מרשם יותקן .2

משרדירישום. עלידי נהל

משרדיהרישום של תפקידים
3. תפקידיהם של משרדיהרישום הם:

הרי פרטי לפי ספרהתושבים לנהל (א)
שום המפורטים בסעיף 14:

ולרשום לחדשן תעודותזהות, ליתן (ב)
בהן שינויים :

מהרשום ותמציות העתקים להוציא (ג)
על ידיעות ולמסור בספרהתושבים
מעונו. כתובת ועל תושב של שמו

זו פקודה לפי אחר תפקיד כל למלא (ד)
אחר. חוק כל לפי או

פרטיהרישום
4. ואלה הם פרטי הרישום:

ושמות הפרטי השם המשפחה' שם (א)
ההורים : ואם שונו השמות לפני הרי

שום  גם השמות הקודמים :

(ב) יום הלידה ומקומה :
(ג) המין :

(ד) המצב המשפחתי :
במקום ההתיישבות ויום העלית יום (ה)

המגורים :

(0 האזרחות, הלאום, הדת;
(ז) שפת הדיבור ;

וכתוב; קרוא ידיעת (ח)

והמקצוען משלחהיד (ט)

(י) כתובת המעון ומקום העבודה ;
וגירושין; נישואין (יא)

לידות; (יב)
אימוץ; (יג)

גוף; על אפוטרופסות (יד)

ו אליו ושיבה הפקודה משטח יציאה (טו)
מוות. (טז)

רישום פרטי להודיע חובה
חייב שנה 16 לו שמלאו תושב כל (א) .5
פרטי את למשרדהרישום להודיע
(י) עד (א) 4 בסעיף המנויים הרישום
שלא ילדים לו יש ואם עצמו' על
נמצא אם או שנה 16 להם מלאו
מלאו שלא תושב בחסותו או בדירתו
לקיים מסוגל שאינו או שנה 16 לו
על גם  ההודעה, חובת את בעצמו

גזה. תושג כל ועל ילדיו



לפי ההודעה חובת למילוי המועד (ב)
סעיףקטן (א) הוא;

ביום שנה 16 לו שמלאו לתושב (1)
שלושים  זו פקודה פירסום

יום מיום פירסומה;
לאחר שנה 16 לו שמלאו לתושב (2)
שלושים  זו פקודה פירסום

ה15; הולדתו מיום יום
פיר אחרי לתושב שהיה לאדם (3)
יום שלושים  זו פקודה סום

לתושב. היותו מיום

חייב שנה 16 לו שמלאו תושב כל (ג)
שינוי כל על הרישום למשרד להודיע
באזר הפרטי, ובשם המשפחה בשם
ושל עצמו של המעון, ובכתובת חות
להודיע חייב הוא שעליהם האנשים
פרטי רישום לפי סעיףקטן (א);

ומעלה שנה 16 בני תושבים ואלה (ד)
את הרישום למשרד להודיע החייבים
עד (יא) 4 בסעיף המנויים הפרטים
(יד), כולם או מקצתם, הכל לפי הענ
אחד כל  וגירושין בנישואין ין:
מבני הזוג ; בלידות  כל אחד מהו
אפוט במינוי או באימוץ הגולדן רי
האפוט או המאמץ  גוף על רופוס

רופוס.

הסעיפים לפי הודעה למתן המועד (ה)
יום שלושים הוא ו(ד) (ג) הקטנים
יש שעליו המאורע או המינוי מיום

להודיע.
הפקודה בשטח נמצא שלא תושב, 0)
חייב ההודעה, חובת עליו שחלה בזמן
יום שלושים תוך ההודעה את למסור

הפקודה, לשטח שהגיע מיום

מהחייבים אחד עלידי הודעה מסירת (ז)
החייבים יתר כל פוטרת במסירתה

מלמסרה.

ההודעה דרכי

6 .החייב בהודעה למשרדהרישום חייב, לפי
 הרישום פקיד דרישת

פרטים כל בכתב, או בעלפה למסור, (א)
הנוג מיסמך וכל תעודה כל ולהמציא

עיט לדבר ;

אמי על בכתב, או בעלפה להצהיר, (ב)
תות הפרנזים והמיסמכים שמסר

תעודותזהות
7. תושב שמלאו לו 16 שנה ושקיים הוראות
לאחר רשאי, לפיה והתקנות זו פקודה
התצלומים מספר את הבקשה עם שימסור
הרישום ממשרד לקבל ממנו, הנדרש
כאמצעיזיהוי. בה ולהשתמש תעודתזהות

ביצוע
זו, פקודה ביצוע על ממונה שרהפנים .8

 רשאי והוא

את לקבוע משרדירישום, להקים (א)
מקום מושבם ואת שטח סמכותם ;

הביצוע את מקומיות לרשויות למסור (ב)
והתקנות זו פקודה לפי תפקיד כל של

לפיה.

פיטור

שיפורסם צו ידי על רשאי, שרהפנים .9
ממי בניאדם סוגי לפטור הרשמי, בעתון

מקצתן. או כולן זו, פקודה הוראות לוי
תקנות

10. שרהפנים רשאי להתקין תקנות בנוגע
לדברים הבאים :

רי פרטי על ההודעה מסירת אופן (א)
שום ועל שינויים ;

טפסים, שאלונים, של וצורתם תכנם (ב)
תעודותזהות ושאר מיסמכים \

ושאר תעודותזהות למתן התנאים (ג)
מיסמכים ולהמצאת ידיעות ;

ושאר תעודותזהות בעד התשלומים (ד)
של אחר שירות כל ובעד מיסמכים

משרדיהרישום;
זו. פקודה לביצוע הנוגע אחר דבר כל (ה)

סודיות

מקומית, רשות של עובד המדינה, עובד .11
כל בסוד לשמור חייב כזה, עובד שהיה ומי
לפי תפקידו במילוי אליו שהגיעה ידיעה
קיבל אם אלא לפיה, והתקנות זו פקודה

לגלותה. בחוק רשות

עונשים
11 סעיף הוראות על שעבר מי (1) (א) .12

זו, לפקודה
למשרדהרי ביודעין שמסר מי (2)
בלתי או כוזבת הודעה שום
להודיע חייב שהוא בענין נכונה

זו, פקודה לפי עליו



לאדם תעודתזהות שמסר מי (3)
חוקית' הרשאה בלא אחר

ששה עד מאסר  ודיגו בעבירה אשם
שני או לירות 200 עד קנס או חדשים

כאחד. העונשים

(ב) מי שלא מסר הודעה שחובתו למס
זו, לפקודה ו6 5 הסעיפים לפי רה
עד מאסר  ודיגו בעבירה אשם
לי 100 עד קנס או חדשים שלושה

כאחד. העונשים שני או רות

סמכויות העברת
סמכויותיו את להעביר רשאי שרהפנים .13
10. סעיף לפי לסמכות פרט זו' פקודה לפי

הוראותמעבר
14. (א) מי שמסר הודעה על סרטי רישום

או על שינויים בפרטי רישום בהתאם
לתקנותשעתחירום (רישום תוש
ממסירת פטור תש"ח1948' בים),
הודעה על אותם פרטים ושינויים לפי

זו. פקודה

(ב) פנקסזיהוי שניתן לפי התקנות הא
מורות' דינו כתעודתזהות שניתנה

זו. פקודה לפי

תוקף הפקודה
בשבט ב' מיום הוא זו פקודה של תקפה ,15

תש"ט (1 בפברואר 1949).

שם

16. לפקודה זו ייקרא: "פקודת מרשם התוש
תש"ט1949". בים'

ו. הצעת פקודת בריאות העם (תיקון), תש"ט1949.
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

תיקון הפקודה העיקרית לשגת 1940
1. בפקודת בריאות העם, 1940' אחרי סעיף

11 יבוא סעיף זה:

השניה התוספת "שינוי
11א' שרהבריאות רשאי' עלידי צו
שיפורסם בעתון הרשמי' לשנות את רשי
השניה שבתוספת המידבקות המחלות מת
ממנה". ולגרוע עליה להוסיף זו' לפקודה

שם

2. לפקודה זו ייקרא : "פקודת בריאות העם
(תיקון), תש"ט1949".

ד ב ר י  ה ס ב ר :

הראו בארץ השוררים התנאים ושינוי הנסיון
שרשימת המחלות המידבקות' שפקודת בריאות
העם דנה בהן, לקויה בחסר ויהיר וטעונה
לשר מקנה הנוכחית הפקודה שונים. שינויים

לכך. הדרושה הסמכות את הבריאות

ז. הצעת פקודתהבחירות לאסיפה המכוננת (תיקון מסי 5), תש"ט1949.
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת לזה לאמור :

תיקון פקודה מס' 12 לשנה תש"ט1948
1. (א) בסעיף 34(א) לפקודתהגחירות לא
סיפה המכוננת, תש"ט1948, במקום
המלים "ולא יאוחר מ7 ימים" יבואו

יום*. מ14 יאוחר "ולא המלים

(ב) תקפו של סעיף זה הוא מיום י"ז
.(1948 בנובמבר 19) תש"ט בחשוון

תיקון (פקודה מס' 26 תש"ט1948
2. (א) בסעיף 4 לפקודתהבחירות לאסיפה

המכוננת (בחירות בין חיילים),
תש"ט1948, תיווסף פיסקה זו:

"אופן ההצבעה וסדרי ספירת הקו
לות יהיו כפי שתקבע הוועדה".

(5) תקפו של סעיף זה הוא מיום ט"ו
בכסלו תש"ט (17 בדצמבר 1948).

שם

3. לפקודה זו ייקרא: "פקודתהבחירות לא
סיפה המכוננת (תיקון מס' 5)' תש"ט

."1949



ח. הצעת פקודת רשימותהשומה העירוניות (הוראות זמניות), תש"ט1949.
לאמור: בזה מחוקקת הזמנית מועצתהמדינה

19491950 לשנת ההערכה רשימת
מסי 71 לשנת 1947' מס' 1 לשנת 1934

1948 הכספים לשנת שומה רשימת (א) .1
רשימות פקודת לפי אשר '1947
זמניות)' (קביעות העירוניות השומה
לשנת שומה כרשימת נחשבת '1947
כר תיחשב '19481949 הכספים
הכספים לשנת גם שומה שימת
תח ועדתהשומה אם '19491950
ליט על כך, והודעה על החלטתה

גמר לפני הרשמי בעתון תתפרסם
לפי רשימותהשומה להכנת המועד
.1934 העיריות' לפקודת 106 סעיף
העי רשימותהשומה פקודת הוראות (ב)
רוניות (קביעות זמניות), 1947' יחולו
המ בשינויים כזאת רשימתשומה על

הענין. עלפי חוייבים
שם

2. לפקודה זו ייקרא : "פקודת רשימותהשו
מה העירוניות (הוראות זמניות)' תש"ט

."1949

ט. הצעת פקודת הממשל הצבאי בירושלים (אישור פעולות), תש"ט1949.
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

ע"ר מיום כ"ו בתמוז תש"ח (2.8.48)' עמ' 66
פירושים

 זו בפקודה .1

"השטח המוחזק"  פירושו השטח המוח
מס' במנשר שהוגדר כפי ירושלים, של זק
1 שניתן עלידי שרהבטחון, בשם הפי
ביום צבאהגנהלישראל' של העליון קוד

כ"ו בתמוז תש"ח (2 באבגוסט 1948).
"המושל הצבאי"  פירושו מי ששר
צבא של העליון הפיקוד בשם הבטחון'
מושל להיות אותו מינה הגנהלישראל/

המוחזק. בשטח צבאי

ופעולות מינויים תחיקה, תוקף
 ספק להסיר כדי .2

הצווים לכל חוק של תוקף בזה ניתן (א)
שניתנו אחרת תחיקה ולכל והתקנות
היכנס לפני המוחזק' השטח לגבי
הצבאי המושל מאת לתקפה' זו פקודה
הסמיכו הצבאי שהמושל מי מאת או

לכך  ותקפם מיום הינתנם:
שנעשו המינויים לכל תוקף בזה ניתן (ב)
היכנס לפני המוחזק, השטח לגבי
הצ המושל מאת לתקפה' זו פקודה
הצבאי שהמושל מי מאת או באי
היע מיום ותקפם  לכך הסמיכו

שותם :

שנע הפעולות לכל אישור בזה ניתן (ג)
פקו .היכנס לפני המוחזק' בשטח שו
הצבאי המושל עלידי לתקפה, זו דה

אדם עלידי או תפקידו מילוי תוך
תחיקה או תקנה צו' עלפי שפעל
כאמור. מינוי עלפי או כאמור, אחרת

ומינויים תחיקה ביטול
בהודעה רשאי, יהיה שרהבטחון (א) .3
כל לבטל הרשמי, בעתון שתפורסם.
כאמור, אחרת תחיקה או תקנה צו,
או כל חלק של איזה מהם: אך בי
או אחרת' תחיקה או תקנה צו, טול
יפגע לא כאמור' מהם' איזה של חלק
עלפיהם שנעשתה פעולה של בתקפה
הפלילית באחריותו או ביטולם, לפני
ביטולם. לפני עליהם שעבר אדם של
המוסמכת רשות כל וכן שרהבטחון (ב)
לכך על פי החוק יהיו רשאים לבטל
כל מינוי כאמור : אך ביטול כזה
שנעש פעולה של בתקפה יפגע לא

הביטול. לפני הממונה עלידי תה
חסינות

היכ לפני המוחזק, בשטח שנעשתה פעולה .4
הצ המושל עלידי לתקפה, זו פקודה נס
או בשליחותו שפעל אדם עלידי או באי
תוך נעשתה והפעולה שליחותו, מכוח
להאש יסוד תשמש לא  תפקידו מילוי
יוכח, אם אלא נגדו, לתביעה עילה או מה
מעל לכל ספק המתקבל על הדעת, שהנא
בזדון, הפעולה את עשה הנתבע או שם

סמכויות שמירת
תש''ח1948 לשנת 29 מס'

הסמכויות מן יגרע לא זו בפקודה האמור .5
השיפוט שטח פקודת עלפי המוענקות

תש"ח1948. והסמכויות,



הפקודה תוקף

6. תוקף פקודה זו הוא מיום הי בשבט תש"ט
.(1949 בפברואר 4)

שם
7. לפקודה זו ייקרא: "פקודת הממשל הצ
תשיט פעולות), (אישור בירושלים באי

/1949

י. הצעת פקודת עיריית ירושלים (הקניית תוקף), תש"ט1949.
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור :

פירוש
הגוף פירושה זמנית" "מועצה זו בפקודה .1
שהיה מורכב מדניאל אוסטר' חיים סלומון,
אבו דוד עדן, שמואל אלמליאח, אברהם
ו' יום בין ואשר שרייבמן, וראובן לעפיה
באייר תש"ח (15 במאי 1948) ובין יום
כ"ה בכסלו תש"ט (30 בדצמבר 1948)
(להלן "תקופתהמעבר") פעל כמועצת

ירושלים. עיריית באזור עיריה

הזמנית המועצה של ופעולות להחלטות תוקף הקניית
ופעו הזמנית במועצה שנתקבלו החלטות .2

בתקופת מכוחה או עלידה שנעשו לות
שנתקבלו החלטות היו כאילו דינן המעבר,
כחוק שהורכבה ירושלים עיריית במועצת

מכוחה. או עלידה שנעשו ופעולות

הזמנית המועצה ראש לפעולות תוקף הקניית
עלידי בתקופתהמעבר שנעשו פעולות .3
הזמנית, המועצה ראש בתור אוסטר דניאל
עלידי שנעשו פעולות היו כאילו דינן

כחוק. שנתמנה ירושלים עיריית ראש
שם

4. לפקודה זו ייקרא : "פקודת עיריית ירוש
לים (הקניית תוקף), תשיט1949."

י"א. הצעת פקודתהחברות (תיקון), תש"ט1949.
מועצתהמדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

תיקון פקודתהחברות פרק כ"ב
1. פקודתהחברות תתוקן כך :

(א) בסעיף 18(1), אחרי המלים : "המסים
שהוזכרו בסעיף הקודם*, יווספו
המלים: "במידה שסילוקם לא נדחה
שניתן צו לפי בסמכות שימוש אגב
ע"י שרהמשפטים עלפי סעיף 244*.

(ב) בסעיף 244 תיווסף פיסקה זו :
"על אף האמור בפקודה זו, רשאי
בעתון שיפורסם בצו שרהמשפטים,
חברות של סוגים לקבוע הרשמי,
רשאי, הרשם יהיה לגביהם אשר
את לדחות שרהמשפטים, באישור
ובל מסהון, מסרישום, של סילוקם
זו, פקודה לפי המשתלם אחר מס
ובתנאים לתקופה מקצתו, או כולו
ומקרה*. מקרה בכל הרשם שיקבע

שיעבודים רישום
אשר ושיעבודים, משכנתאות לגבי (א) .2
הרשם לידי להגשתם החוקי המועד
תם בין יום ט"ז בכסלו תש"ח (29

בתשרי י*ב יום ובין (1947 בנובמבר,
תהא ,(1948 באוקטובר, 15) תש"ט
ביתהמשפט בידי הנתונה הסמכות
 לפקודתהחברות 132 סעיף לפי
לפי הבקשה אם הרשם, בידי גם
אותו סעיף הוגשה לרשם תוך שלו
לתקפה. זו פקודה היכנס מיום יום שים

לרשם שהוגשה בקשה כל על הודעה (ב)
הרשם ע"י תפורסם זה סעיף עלפי
בבקשה ידון לא והרשם הרשמי, בעתון
מיום יום שלושים תום אחרי אלא
לו הוגשה לא ואט ההודעה פירסום
התנגדות לבקשה תוך אותה תקופה.
תוך לבקשה התנגדות לרשם הוגשה (ג)
ההודעה פירסום מיום יום שלושים
הבקשה את הרשם יעביר כאמור,
כאילו בה, ידון אשר לביתהמשפט
לכתחילה שהוגשה בקשה היא היתה
לבי 132 סעיף עלפי לביתהמשפט

החברות. קורת

שם

3. לפקודה זו ייקרא: "פקודת החברות (תי
קון), תש"ט1949".



מועצתהמדינה של הוועדות דיוני
בימים א'ה' שבט תש"ט

(1949 פברואר 4  יאנואר 30)

(1949 יאנואר 31) שבט א' שני' יום

ועדתהחקיקה
ניררפאלקס נחום מר בנשיאות לישיבה נתכנסה
בשעה 11 לפנה"צ במשרדהמשפטים ודנה בש
בתי פקודת התושבים; מרשם פקודת אלות:
משפט (הוראותמעבר) (תיקון) : פקודתהחב

רות (תיקון).

יום שלישי, ב' שבט תש"ט (1 פברואר 1949)
ועדתהחקיקה

ניררפאלקס נחום מר בנשיאות לישיבה נתכנסה
בש ודנה במשרדהמשפטים לפנה"צ 11 בשעה
אלות: פקודתהבחירות (תיקון מס' 5); פקודת
העתיקות (תיקון) : פקודת עורכיהדין (תיקון).

ועדתהחוץ

בשעה קול משה מר בנשיאות לישיבה נתכנסה
המ על סקירה ושמעה במשרדהחוץ אחה"צ 4

שרהחוץ. מפי המדיני צב
ועדתהפנים

נתכנסה לישיבתסיכום בנשיאות מר מאיר גר
בובסקי בשעה 6.30 אחה"צ במשרדי מועצת
ושרהמשטרה. שרהפנים בהשתתפות המדינה,

יום רביעי, ג' שבט (2 פברואר 1949)
ועדתהכספיםוהכלכלה

נתכנסה לישיבה בנשיאות ד"ר אברהם גרנוב
ודנה במשרדהאוצר לפנה"צ 10 בשעה סקי

התקציב. בשאלת

יום חמישי' ד' שבט (3 פברואר 1949)
גרנוב אברהם ד"ר בנשיאות לישיבה נתכנסה
ודנה במשרדהאוצר לפנה"צ 8.30 בשעה סקי
בשאלות: תקציב הבטחון : עידוד השקעות הון.

ועדתהחוקה
ורהפטיג זרח ד"ר בנשיאות לישיבה נתכנסה
בשעה 8.30 לפנה"צ במשרדי מועצתהמדינה

בחוקתהמעבר. ודנה
ועדתהחקיקה

ניררפאלקס נחום מר בנשיאות לישיבה נתכנסה
ודנה מועצתהמדינה במשרדי לפנה"צ 11 בשעה
תו (הקניית ירושלים עיריית פקודת בשאלות:
פעולות). (אישור הצבאי הממשל פקודת קף):

(1949 פברואר 4) תש"ט שבט ה' ששי' יום
ועדתהבטחון

פנקס דודצבי מר בנשיאות לישיבה נתכנסה
הממשלה מזכירות במשרדי לפנה"צ 10 בשעה

ודנה בשאלות: הגדנ"ע: שיחרור החיילים.





\המחיר 75 מיל

נדפס ברשות הממשלה הזמנית ב"הדפוס החדש", חד רענן 22, ת"אהמו"ל: המדפיס הממשלתי.
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