פקודת המטבע
מס'  19לשנת תש"ח1948
מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:
יחידת המטבע

.1

יחידת המטבע תהא הלירה הישראלית' מחולקת לאלף מילים.

תשואת מונחי

.2

בכל מקום בו נאמר ,נכתב או נרמז ,בעבר או בעתיד ,לצורך כל מטרה ,פונט
או פונט פלשתינאי )א"י( או לירה ארץ ישראלית או לירה א"י או לא"י או
לירה ,ייחשב הדבר כמכון ללירה ישראלית ,בלתי אם הותנה במפורש על
הוראה זו.

.3

הצעת שטר בנק שהוצא על פי פקודת שטרי בנק ,תש"ח ,1948תהא הצעת
מטבע חוקית כדי הסכום הנקוב בו לתשלום כל סכום ולצורך כל מטרה.

המטבע

הצעת שטרי בנק
הצעתמטבע

חוקית
הצעת שטרי כסף

.4

הצעת שטר כסף שהוצא על ידי ועדת המטבע הפלשתינאית )א"י( תוסיף להיות
הצעתמטבע חוקית ,עד יום י"א אלול תש"ח ) 15בספטמבר  (1948ועד בכלל,
כדי הסכום הנקוב בו לתשלום כל סכום ולצורך כל מטרה בשער של פונט
פלשתינאי )א"י( אחד לכל לירה ישראלית אחת.

.5

מיד לאחר תום היום הנזכר בסעיף  4תחדל הצעת שטרי הכסף הנזכרים בו
מלהיות הצעתמטבע חוקית ,ושטרי הכסף האלה ייחשבו מאז ואילך למטבע
זרה לכל דבר.

.6

דבר המלך על מטבעות פלשתינה )א"י( ,1927 ,לא יוסיף להיות בר תוקף בכל
מקום שבו חלה פקודה זו ,אולם הצעת המצלצלים שהוצאו על פיו תוסיף להיות
הצעתמטבע חוקית ,כאילו כל מיל מסכום המילים הנקוב בכל אחד מהם מהווה
חלק אחד מאלף מלירה ישראלית ,והוראות סעיף  3של דבר המלך האמור

 הצעתמטבע
חופית ,זמנית

שטרי כסף 
הפסקת תוקף
הצעתם כהצעת
מטבע חוקית

הפסקת תוקפו
של דבר המלך
על מטבעות

פלשתינה )א"י(;
מצלצלים

תוסיפנה לחול עליהם לכל דבר ,פרט לשינויים הנובעים מהוראות פקודת סדרי

השלטון והמשפט ,תש"ח.1948
ביצוע ותקנות

 .7שר האוצר ממונה על ביצוע פקודה זו ,והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין
הנוגע לביצועה.

תחילת תוקף

.8

שפ

.9

י"א באב תש"ח

)16

פקודה זו תהא לבת תוקף מיד לאחר חצות ,אור ליום י"ב באב תש"ח
באוגוסט .(1948
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