הישיבה המאהושלושיםושבע של הכנסת הראשונה
יום שלישי ,כ"ב אייר תש"י

)9

מאי

ירושלים ,בנין הכנסת ,שעה

(1950

16.10

א .חוק מילוה לעיריית תלאביב )ערבות( ,תש"י(*1950
)קריאה שניה וקריאה שלישית(
ועדתהכספים אישרה את נוסח החוק כפי שהוגש
היו"ר י .שפרינצק:
עלידי שרהאוצר ,ללא הסתייגות ,ואני מבקש מאת
אני מתכבד לפתוח את הישיבה המאהושלושים
ושבע של הכנסת הראשונה .הסעיף הראשון שיעמוד
הכנסת ,שאף היא תאשר אותו.
היום לדיון הוא סעיף ז' של סדרהיום  חוק מילוה
לעיריית תלאביב )ערבות(' תש"י .1950רשותהדי
היו"ר י .שפרינצק:
בור ליושבראש ועדתהכספים.
אני מעמיד להצבעה את חוק המילוה לעיריית תל
אביב )ערבות( ,תש"י.1950
דודצבי פנקס )יו"ר ועדתהכספים(:
בשם
היום
להגיש
כנסת נכבדה .יש לי האפשרות
הצבעה
ועדתהכספים לאישור הכנסת את חוק המילוה לעיריית
תלאביב )ערבות( ,תש"י) .1950קורא את

החוק בנוסח הוועדה נתקבל.

החוק(.

ב .חוק מילוה למועצה לשיווק פריהדר )ערבות( ,תש"י(. 1950
)קריאה שניה וקריאה שלישית(

היו"ר י .שפרינצק:
נשאלתי עלידי חברהכגסת רובין מהו סדר
היום .ישנם בסדרהיום סעיפים שונים הטעונים
שיום בישיבה זו .אנו עוברים לסעיף ח' של סדר

היום  חוק מילוה למועצה לשיווק פריהדר )ערבות/
תש"י.1950

הכנסת עוד חוק ,והוא חוק המילוה למועצה לשיווק
פריהדר )ערבות( ,תש"י) 1950קורא את
ה

ח ו ק(.

גם נוסח חוק זה אושר עלידי ועדתהכספים כפי
שהוגש ,ללא כל הסתייגויות ,ואני מבקש מאת הכנסת
שגם היא

רשותהדיבור ליושבראש ועדתהכספים.

תאשרו.
הצבעה

דודצבי פנקס )יו"ר ועדתהכספים(:
הריני מתכבד להגיש בשם ועדתהכספים לאישור

החוק בנוסח הוועדה נתקבל.

ג .החלטות בדבר הגדלת מסי מכס ובלו**(
היו"ר י .שפרינצק:
אנו עוברים לסעיף ט' של סדרהיום
בדבר הגדלת מסי מכס ובלו.
רשותהדיבור ליושבראש ועדתהכספים.



החלטות

דודצבי פנקס )יו"ר ועדתהכספים(:
הרי לפניכם הצעה בדבר קבלת החלטה על הגדלת
מסימכס .חבריהכנסת זוכרים בוודאי ,שבזמנו ,כאשר
התייקרו מחיריהדלק בעולם בגלל הורדת ערך הלי"ש,
החליטה הכנסת לבטל את כל מסהחירום שהוטל על
הגפט ולהפחית את מסהחירום שהוטל על הבנזין עד
מחציתו .לשם הקלת אופן הגביה הוחלט להוסיף על
המכס הרגיל ,המוטל על הבנזין ,את מחצית שיעור
מסהחירום .לשםיכך היה על שרהאוצר ,בהתאם
לסמכות שיש לו ,להוציא צו ,שלפיו יוגדל שיעור
*(

"דברי הכנסת" ,חוב' י"ט )מושב שני(; נספחות ,חוב'

 ♦..ראה נספחות.

המכס על הבנזין ב 4מיל לכל גאלון .עתה עלינו
לקבל החלטה שתתן תוקף לצו זה) .קורא את

ההחלטה(.

עלי להגיש לכנסת עוד החלטה ,המתייחסת לאי
שור צו של שרהאוצר ,להגדלת הבלו על כמה מינים
של משקאות משכרים .ההחלטה שהוגשה קודם אושרה
עלידי ועדתהכספים ללא הסתייגות .להחלטה זו

רשומה הסתייגות של חברהכנסת יוחנן בדר.
יוחנן בדר )תנועת החרות(:
אני מוותר על הסתייגותי.
דודצבי פנקס )יו"ר ועדתהכספים(:
אם כך ,אקרא את נוסחההחלטה כפי שאושר על

ידי ועדתהכספים.
כ"ב.

)קורא את ההחלטה(.

כאמור ,חלה הגדלת מסי בלו על בירה ועל כמה
מינים של משקאות משכרים.
אני מבקש מאת הכנסת לאשר את שתי ההחלטות
האלה.

היו"ר י .שפרינצק:
אני מעמיד להצבעה את שתי ההחלטות של וערת
הכספים בדבר הגדלת מסי מכס ובלו.
הצבעה
ההחלטות בדבר הגדלת מסי מכס ובלו נתקבלו.

ד .עניני סדרהיום
)בירור הצעות לסדרהיום שלא במעמדם של השרים המעוניינים(
היו"ר י .שפרינצק;
בנוגע לסדרהיום אני מצטער לקבוע ,שלא נדון
היום בכל שאלה הנוגעת למשרדים ממשלתיים
שונים.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
אני רוצה לשאול ,מדוע אין נותנים לבעלי ההצ
עות לתוספת סעיפים לסדרהיום של הכנסת את האפ

שרות להציען ולנמקן לפני המליאהמאחר שקיבלנו
מאת משרדי הכנסת ,כחומר רשמי ,רשימה ארוכה
של הצעות כאלה.
עלי להוסיף ,שבנוגע לאחת מהן ,הנוגעת לחוקיות
פעולתה של מועצת פועלי ראשוןלציון ,הובטח לנו
בפירוש בשבוע שעבר שנדון בה השבוע.

היו"ר י .שפרינצק:
עלי להעיר קודםכל ,שרוב ההצעות שהוכנסו
לתיק כבר נתבררו ,חוץ מן השאלה שהוגשה עלידי
הברהכנסת ציזלינג ,שהבטחנו לדון בה היום .לא
נוכל לדון בה ,כי טרם נתקבלה התשובה .את יתר
ההצעות שהובאו לסדרהיום אין באפשרותי להעלות
עתה לדיון ,כיון שאין השרים נוכחים כאן עכשיו.
ישראל בריהודה )מם"ם(:
את ההצעות לסדרהיום אין אנו מביאים לפני
הממשלה ,אלא לפני הכנסת .אם אחד השרים רוצה
מובן שהרשות
להעיר משהו על הצעה מסויימת
בידו להעיר ,אבל אין זה מתקבל על הדעת שבגלל
זה שהשרים אינם מואילים לבוא בשעה שהם יודעים



כי לסדרהיום הוצעו דברים שאולי גם הם מעוניינים



תישלל ממנו באופן אוטומאטי האפ
להגיב עליהם
שרות אף להציע לכנסת לדון על כך .אנו יודעים,
לצערנו ,כי ברוב המקרים משתמש הרוב בכנסת בזכו
תו ומסיר את ההצעות לסדרהיום ,בלי להסביר אפילו

מדוע .מפני שליד שולחן הממשלה יושב כרגע רק שר
אחד אגב ,כרגע הופיע עוד שר אחד ,ואף הוא עוסק
בדברים שלא הובאו לסדרהיום  איאפשר להסיר
באופן אוטומאטי את ההצעות מסדרהיום .אני קובע
בהתאם לתקנון שלנו ועצעו,
שכל ההצעות שהוצעו



ויותר מאשר עשרים וארבע שעות קודם לכן :יש
כאלה שהובאו עוד לפני כמה שבועות  :יש כאלה
שהובאו עוד לפני הפגרה .אני מציע שההצעות יובאו
לדיון הכנסת ,והיא תחליט מה שתחליט.

יוסף בורג )החזית הדתית המאוחדת(:
מה שיש לי להעיר על הדברים שהשמיע כאז

חברהכנסת בריהודה ,אעיר לא כחברהנשיאות ,אלא
כאדם הקרוב לענינים .אני רוצה לומר שאין זה די כלל
וכלל להציע רק נושא מסויים לדיון .סוףסוף יש
לשמוע כאן תשובה ,ואחרכן להחליט אם לדון על כך
או לא.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
באיזה תקנון זה כתוב?
יוסף בורג )החזית הדתית המאוחדת'(:
בתקנון של ההגיון ,של השכל הישר .באותו תק
נון ,שאני בטוח שגם החבר בריהודה מעריכו ,כתוב
באותיות נראות לעין כל אחד ,שאם מביאים נושא
רצוי ,לפני שמחליטים על הדיון בכלל ,על צורת
לשמוע ידיעות מפו
הדיון ועל הפורום של הדיון
רטות יותר מפי אחד השרים הבקי בדבר והנתון לפ
עמים ללחץ של ביקורת ,וצריך לתת לו גם את האפ
שרות לומר ,מדוע ולשם מה הוא רוצה להביא את
השאלה לפורום זה או לפורום אחר.
אני רוצה להזכיר לחברהכנסת בריהודה כי
הבוקר דובר על כך שביום רביעי תתקיים רק ישיבה
אחת ,אני יודע שישנן כמה וכמה הצעות ,שהתשובה
עליהן תהיה מוכנה רק מחר ,ואין השרים יכולים לבוא
היום .זכותה של הנשיאות היא לקבוע את תאריו
יקבל ,ואם
הדיונים בנשיאות ,אם ירצה הרוב לקבל
ירצה הרוב לדחות ידחה.







היו"ר

י.

שפרינצק:

אם חבריהכנסת רוצים להכניס איזה הסדר או

טומאטי ,יואילו לעשות זאת באמצעות ועדתהכנסת.
אנחנו נוהגים כפי שנהגנו עד כה ,וההתרגזות הפעם
היא מוגזמת ,מן הטעמים הבאים :בתוך ההצעות
לסדרהיום ישנה רק הצעה אחת ,שכינו אותה בשם:
הצעה שלפני הפגרה .זוהי ההצעה שהובאה בישיבה
הקודמת .לגביה יש בקשה לדחות את מתן התשובה
לשבוע ימיט .יש לי הרושם ,שהתשובה תבוא וההב

טחה תקויים .יתר ההצעות לסדרהיום ,חוץ מאחת,
זרמו אלינו במשך שלושת הימים האחרונים .בין
ההצעות האמורות יש כאלה שבעליההצעות עצמם
ביקשו לדחותן ,במידת האפשר ,למחר  :ישנן גם כאלה
שהמשרד המעוניין ביקש לדחותן לשבוע ימים ,באשר
הענינים הכלולים בהן אינם מן הבוערים  :וישנן הצ

עות הקשורות במשרדהאוצר .לפי הנהוג שלנו,
יכולים האחראים לתפקידים אדמיניסטראטיביים של
המדינה למסור אינפורמאציה מוסמכת לרגל הצעה

לסדרהיום ,בענינים הנוגעים להם  :ועלפי הודעה
מוסמכת כזו אפשר להחליט אם לדון על הצעה זו או

לא .כך נהגנו עד כה .אפשר לטעון ,ואולי בצדק,
כי זה יכול לגרום לעיכוב ,אבל הענינים אינם טראגיים
כלכך .כפי שאני רואה מרשימת הענינים יש אפש

רות לחכות עוד יום אחד לקבלת תשובה לש
אלות העומדות על סדרהיום .התשובה של שר
החינוך לשאלת ראשוןלציון תבוא עוד מעט.

ה .חוק נוטריונים למסמכים יוצאיחוץ ,תש'יי(*1950
)קריאה שניה וקריאה שלישית(

היו"ר י .שפרינצק:
אנו עוברים לסעיף י"ג של סדרהיום.
רשותהדיבור ליושבראש ועדת החוקה ,חוק
ומשפט.

נחום ניררפאלקס )יו"ר ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .אני מביא לפניכם את חוק הנוטר
יונים למסמכים יוצאיחוץ .שרהמשפטים הסביר את
מטרת החוק הזה באחת הישיבות הקודמות ,והיא ברו
רה עד מאד.

עיקר רצוננו היה לבטל את ההפליה שהופלו
במשך שנים עורכידין שקיבלו את רשיונם בארץ
לגבי אלה שקיבלו את רשיונם באנגליה .אלה הורשו
להיות נוטריונים ציבוריים ,ועורכידין אחרים לא הור
שו .בענין זה פנתה אלינו הסתדרות עורכיהדין ביש
ראל ,ואנו ביררנו את כל פרטי ההצעות שהציעה לנו
דסתדרות זו.
ההצעה הראשונה היתה  לקצר את הסטאז'
הנדרש מאת נוטריון ציבורי .לא יכולנו לקבל את
ההצעה הזאת ,כי חשוב מאד שלנוטריונים יהיה יותר
נסיון.
ההצעה השניה היתה  להקל בענין זה לגבי
עורכידין הבאים מחוץלארץ ולהביא בחשבון את
הסטאז' שלהם בחוץלארץ .את ההצעה הזאת קיבלנו.
בסעיף שלושה אנו אומרים ,שסטאז' של עשר שנים
דרוש כדי להיות נוטריון ,ומהן רק שנתיים כעורדדין
בארץ.
היתה הצעה של הסתדרות עורכיהדין בנוגע לס
עיף ) 8ב( .לסעיף זה יש הסתייגות .כיון שההסתייגות
לא נתקבלה בוועדה  יסבירו אותה חבריהוועדה

המסתייגים .כיון שהמסתייגים הם חבריהכנסת לם

וניר



יגן בשם הוועדה על הצעת הרוב בסעיף ) 8ב(

חברהכנסת בררבהאי .חוץ מהסתייגות זו לא היו
שום הסתייגויות.

היו"ר י .שפרינצק:
רשותהדיבור לחברהכנסת ניררפאלקס ,להבאת
הסתייגותו.

נחום ניררפאלקס )מפ"ם(:
הסתייגותי מתייחמת לסעיף ) 8ב( .תוכן הסעיף
הוא ,שכל עורךדין בישראל שעבד עשר שנים בתורת
עורךדין ,או שעסק בעבודה משפטית אחרת  יוכל
עלפי המלצת הוועדה ,להיות נוטריון ציבורי .אבל
חוק זה אומר ,שאלה שהיו נוטריונים ציבוריים לפי

חוקי המאנדאט  כלומר :כל אלה שגמרו את לימו
דיהם בלונדון
באופן אוטומאטי.

ובדומיניונים



יישארו נוטריונים

" (.דברי הכנסת" ,חוב' י''ח )מושב שני(;

נספחות ,חוב' כ"ב

חברהכנסת לם ואני אומרים ,שאם נשאיר את
הסעיף הזה כמות שהוא הרי לא נבטל את ההפליה,
שכל עורכי הדין הישראליים צריכים לבקש רשיון
אחרי עשר שנותעבודה ולאחר שקיבלו המלצה ,בו
בזמן שאלה שהיו נוטריונים יישארו על כנם .והרי
זו הפליה .לכן הצענו לבטל את ההצעה ,אבל היינו מו
כנים לפשרה .אם נבטל את הרשיונות הקיימים עכ
שיו ,אנו עלולים להגיע לכך שלא יהיו נוטריונים צי
בוריים בכלל .לכן הצענו שהנוטריונים הקודמים 

אלה מהם שיש להם נסיון של עשר שנים  יישארו
על כנם ולא יהיו זקוקים להמלצה ,אבל אלה שאין
להם עדיין נסיון של עשר שנים ,יקבלו את אישורם
עלפי התנאים המותנים בחוק הזה .אנו מבקשים מאת
הכנסת לקבל את ההסתייגות.

יוסף לם

)מפא"י( :

אני חייב להודות ,ששתי ההסתייגויות ,שלי ושל
חברהכנסת ניר ,שהן אחת  הסתייגות המתאימה,
אגב ,לתביעותיה של אגודת עורכיהדין בארץ 
לכאורה אינן מוצדקות .כולנו נלחמנו תמיד כנגד פגי
עה בזכויות קיימות .זכויות כאלה ישנן לכמה עורכי
דין שלמדו באנגליה ,ובידם הסמכות לאשר מסמכים
כלפי חוץ.
אולם הלכה זו אינה מוצדקת בענין הנדון .ההם
ליה היתה קשה ,ועוד בימי המאנדאט לא יכולנו להבין,
מדוע מפלים סוג אחד של עורכידין לגבי אחר,
שמבחינת הנאמנות והיושר אינו נבדל ממנו במאומה.
לשני הסוגים ישנן אותן הידיעות ,כי שניהם קיבלו
השכלה דומה .אולם אם היתה הפליה כזאת בימי
המאנדאט ואנו באים עכשיו לבטל אותה  מדוע נש
איר את הסמכות הזאת בידי עורכידין צעירים בלא
ותק מספיק ,בשעה שאנשים שיש להם ותק של שמונה
שנים ,והיו גם בצבא ,ואף הם למדו בחוץלארץ ,אלא
שלא היו באנגליה  צריכים לחכות שנים עד שיקבלו
סמכות נוטריון?

עוד הייתי מבין אילו היתה ההכנסה ממשרת
נוטריון גדולה .אילו היה כך ,גם אני הייתי מתנגד
לפגוע בזכויות שישנן לאנשים עוד מימי המאנדאט,
כדי שלא לקפח את פרנסתם ,אולם לאחר ששמענו מפי
שרהמשפטים בזמן הקריאה הראשונה שההכנסה היא
זעומה ,והענין הוא ענין עקרוני בלבד  אינני סבור
שעלינו להמשיך בהפליה זו בין אותם עורכיהדין
שלמדו בארץ או בחוץלארץ ,ולאו דוקא באנגליה,
לבין אלה שגמרו את חוק לימודם באנגליה .לכן אני
מבקש לקבל את הצעת המיעוט ,המגינה על תביעות
עורכיהדין ,שאף הם סבורים שההסתייגות שלי ושל
חברהכנסת ניררפאלקס מוצדקת היא.

דוד בררבהאי )בשם הרוב בוועדת החוקה ,חוק
ומשפט(:
כנסת נכבדה .אני מצטער שאני נאלץ להעסיק
אתכם כמה רגעים בבעיה ,שאולי אינה נראית לרוב
הכנסת כחשובה .חברי בסיעה ,חברהכנסת לם ,העיר
שההסתייגות שהגן עליה היא גם דרישת אגודת
עורכיהדץ' .יורשה לי להגיד בפה מלא ,שאני ,כחבר
הוועד המרכזי של אגודת עורכיהדין ,התנגדתי לה
צעה זו גם בוועד המרכזי של עורכיהדין ,וחושבני

שאין הצעה זו צריכה להתקבל עלידי הכנסת.

כשעשה את החשבון הקטנוני הזה ,ואני מבקש מאת
הכנסת לא להעיב את הבשורה הזאת ,שתגיע היום
לציבור עורכיהדין בארץ ,בהחלטת לוואי של שלילת
מחמישהששה
זכות
להבא יוכלו רק

אילו היינו

אנשים.

אומרים שגם

באריסטרים אנגלים לקבל זכות זו

אפשר היה לפרש דבר זה כהפליה .אבל אנחנו רק
אומרים:

מתי ניתנה הזכות

הזאת ?

ב1946

בוודאי

 1947לכל המאוחר ,זאת אומרת ,שעורכיד.דין הנידונים
כבר עובדים במקצוע זה שתיםשלוש שנים ,ולפי הצ
עת ההסתייגות יוצא שיבואו ויאמרו להם :נשלול מכם
זכות זאת ,תחכו עד שיימלאו עשר שנים לעבודתכם
במקצוע ורק אז תגישו בקשה ושוב תוכלו להיכלל

אנו עוסקים כאן היום בביטול הפליה שרבצה
על ציבור עורכיהדין בארץ במשך שלוש עש
רות שנים .לכן ,אל נעשה היום חשבון קטנוני:
עם הרחבת המסגרת ,עם הקניית זכויות חדשות לציבור
עורכיהדין ,אל נשלול את זכותם של חמישהששה אנ
שים בארץ  זהו בערך מספר עורכיהדין בארץ

הדבר אינו נראה לי ,ואני מבקש מאת הכנסת
לקבל את הצעת הרוב כפי שהוצעה עלידי הממשלה
ונתקבלה עלידי רוב הוועדה.

שקיבלו מאת ממשלת המאנדאט רשות להיות נוטריו
נים וטרם עברו עשר שנים לעיסוקם במקצוע זה .לשון

היו"ר י .שפרינצק:

ברשימת

אחרת :לפי החוק החדש ,אילו היו היום מגישים

הנוטריונים.

שמעתם את

ההסתייגויות

של

ניר

חבריהכנסת

ולם  ואת התשובה בשם רוב הוועדה.

בקשות ,לא היו רשאים לקבל זכות זו .אל לנו לע
שות חשבון קטנוני ,אל נדקדק דקדוקי עניות .ואם
ישנם חמישהששה אנשים שזכו לכך  בלי להת
חשב בזה אם ההכנסה מזכות זו להיות נוטריון היא
גדולה או קטנה  אל נשלול מהם זכויות  ,אל נלווה
את החוק הזה ,שהוא צורך השעה ,בשלילת זכות
ממספר קטן של אנשים העוסקים במקצוע זה.

התיקון לא נתקבל.

אני מרשה לעצמי לומר ,שהוועד המרכזי של
עורכיהדין לא עמד על הערך העקרוני של הדבר

חוק נוטריונים למסמכים יוצאיחוץ ,תש"י1950
בנוסח הוועדה נתקבל.

הצבעה

בעד התיקון של חבריהכנסת ניר ולם
לסעיף )8ב(
נגד
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ו .חוק לתיקון פקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים(  ,1940תש"י(*1950
)קריאה ראשונה(

היו"ר י .שפרינצק:
נדון עכשיו בסעיף ה' :חוק לתיקון פקודת פקי
די הממשלה )שינוי תארים(  .1940רשותהדיבור לשר
המשפטים ,פ .רוזן.
שרהמשפטים פ .רוזן:
כנסת נכבדה .אני מבקש להעביר בקריאה רא
שונה לוועדת החוקה ,חוק ומשפט את הצעת החוק
לתיקון פקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים( .1940
המדובר הוא בפקודה מתקופת המאנדאט ,שחוקקה
בזמנו ,כדי לאפשר לממשלה לשנות את התארים של
פקידים ,המופיעים בחוקים ,בלי לשנות בכל פעם את
עצם מעשה החיקוק.
כדי להדגים את הדבר הזה אסתמך על עצם הפ
קודה משנת  .1940בתוספת לפקודה הזאת נקבעה
הוראה על שינוי שמות כאלה; האנאליסט הממשלתי
תואר המופיע באיזו פקודה  משתנה ל"החימאי
הממשלתי"!

"עוזר

האנאליסט

הממשלתי"

משתנה

ל"עוזר החימאי הממשלתי"( "אחות שבהנהלה" מש
תנה ל"אחות מוסמכת" וכו'.
הפקודה הזאת באה לאפשר לממשלה ,כל פעם
 (.רשומות )הצעות חוק ,חוב .(41

שהיא רואה צורך לשנות תארים ,להוסיף תוספת
לפקודה זאת ולפרסם הודעה מתאימה ברשומות ,ביל
קוט הפרסומים ,בלי שיהא צורך להניע בכל פעם את
מכונת החקיקה ,כלומר :בימים הללואת המוסד המ
חוקק ,הכנסת .כבר עכשיו נתעורר הצורך לשנות
במקרים מסויימים תארים של פקידים ,שנקבעו בפ
קודה מתקופת המאנדאט או בחוק שנתקבל עלידי
הכנסת ,או שתארם נקבע בצווים ,או בפרסום על
מינויים שגם הוא מעשה חיקוק .נתברר ,שלשון הפ
קודה המקורית אינה רחבה למדי .בפקודה המקורית
מ 1940נאמר ,שהוראות החוק חלות על "פקודות,
כרוזים ,תקנות ,צווים או מודעות שיש להם תוקף".
אנחנו מציעים למחוק את המלים האלה ובמקומן לכ
תוב,, :דבר חוק" ,מושג כולל יותר ,שיחול גם על
צווים,

רשיונות,

היתרים,

תכניות,

מינויים וכוי.

התי

קון הזה בא מפני שנתעורר ספק ,ולדעת היועצים
המשפטיים ,אם החוק לא יתוקן ,הרי שינויים של
תארים שנקבעו בהיתרים ,רשיונות ,תכניות ובפרסו

מים של מינויים ,לא יחולו עלפי הפקודה הזאת.
הענין הוא טכני ואני מבקש להעביר את הצעת
החוק לוועדת החוקה ,חוק ומשפט.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
אין שוט ספק ,שלגבי כל המקרים שמנה כאן שר
המשפטים יש לאשר את החוק המוצע .אני רוצה רק
להזכיר כאן חשש אחה עלמנת שייבדק ביתר יסוד
יות בוועדה ,ואני מסכים ,כמובן ,להעברת החוק
לוועדה.
יש חוקים המעוררים ויכוח קשה בינינו ,לפני

שאנו קובעים בהם מי רשאי לעשות פעולה מסויימת.
החלפת התואר יכולה לעתים להיות לא ענין של עברית
מדוקדקת יותר ,אלא ענין של החלפת התפקיד אי

החלפת דרגתהאיש ,שהחוקים העניקו לו סמכות מסי
יימת .עלינו להבטיח שהחוק המוצע לא יביא לידי כך.
אם הענין שהזכרתי יובטח  אני מוכן לקבל
את החוק המוצע.
היו"ר י .שפרינצק :
נצביע.
הצבעה
הוחלט להעביר את הצעתהחוק לתיקון פקודת
פקידי הממשלה )שינוי תארים( לוועדת
החוקה ,חוק ומשפט.

ז ,חוק לאישור מינויי שופטים של ביתהמשפט העליון ,תש"י(*1950
)קריאה ראשונה(
אנו עוברים לסעיף וי של סדרהיום :חוק לאי
ענוד מינויי שופטים של ביתהמשפט העליון.

מתחילים למצוא הדים בבתיהמשפט .וכדי להסיר את
הספק הזה ,באה הצעתהחוק ,המכשירה את המינוי
הזה ,שבנוגע אליו נתעוררו ספיקות .הספיקות נובעים
מתוך כך ,שבפקודת בתיהמשפט  1940נאמר ,שכש

שרהמשפטים פ .רוזן;

רים להתמנות כשופטים של ביתהדין העליון אנ

היו"ר

י.

שפרינצק:

כנסת נכבדה.

לפני הכנסת הצעתחוק קצרה ,שאקרא אותה:
"אדם שלפני היכנס חוק זה לתקפו נתמנה ,בהתאם
להוראות סעיף )1ג( לפקודת בתיהמשפט )הוראות
מעבר( ,תש"ח  ,1948להיות שופט ביתהמשפט העל
יון  רואים אותו ,על אף האמור בכל חוק אחר ,כמי
שנתמנה להיות שופט ביתהמשפט העליון".
אני רוצה להסביר בקיצור את משמעות ההצעה
הזאת ,אם כי חבריהכנסת ימצאו הסבר מלא בדברי
ההסבר שצורפו להצעה.
בזמנו אושר הרכב ביתהמשפט העליון המקורי
עלידי מועצתהמדינה הזמנית .נתמנו אז חמישה
שופטים ,וביניהם גם אחד רב מלומד ,פרופסור באו

ניברסיטה ,איש משפט מובהק בשטח המשפט העברי,
אך לא היתה לו הכשרה משפטית ,הנדרשת בדרך כלל
בשביל מינוי שופטים לביתהמשפט העליון .המינוי
נעשה בזמנו לפי פקודת ביתהמשפט ,הוראות מעבר,
לפי סעיף הקובע ,ששופטי ביתהמשפט העליון יתמנו

עלפי הצעת שרהמשפטים ,עלידי הממשלה הזמנית,
באישור מועצתהמדינה הזמנית .אנו חשבנו אז ,ואני
חושב גם היום )אף הממשלה היתה בדעה זו ,וגם מו
עצתהמדינה הזמנית( ,שההוראה הזאת בחוק עונה על
שתי השאלות גם יחד :א .מי כשר להתמנות בתור שו
פט ,ב .באיזה אופן עושים את המינוי .זאת אומרת,
שההוראה הזאת בחוק עונה על שתי השאלות האלה

של "כשרותו של אדם להתמנות לשופט" וגם על
השאלה "כיצד עושים את המינוי הזה



תהליך

הבחירה".

חשבנו ,ואני חושב גם היום ,שאדם ,ששרהמש
סטים המליץ עליו ,והממשלה מינתה אותו ,והכנסת
אישרה את מינוייו  הוכשר עלידי זה להיות שופט,
ושהחוק הזה בא מאוחר יותר מאשר החוק הקודם מת
קופת המאנדאט ,ששמו "פקודת בתיהמשפט מ."1940
חוק זה עדיף על פקודת בתיהמשפט למינוי שופטים.
אלא שבנדון זה נתעוררו ספיקות ,והספיקות כבר
*( רשומות )הצעות חוק ,חוב .(41

שים שכבר משמשים
כשופטים או כשופטי
המשפטי של המדינה
עורכידין בעלי ותק

כשופטים ,או אנשים ששימשו
שלום ,או משמשים בשירות
לפחות משך שלוש שנים ,או
של שלוש שנים לפחות.

הספק הוא ,אם ההוראה הזאת חלה גם על המינוי
שנעשה בתקופת המדינה בהתאם לחוק החדש של
המדינה .כדי להסיר את הספק ,באה הצעתחוק זי,
ואני מבקש להעבירה לוועדת החוקה ,חוק ומשפט.

יוסף לם )מפא"י(:
אני מסכים לדעת שרהמשפטים שהמינויים של

חברי ביתהדין העליון שנעשו בתוקף האישור של

מועצתהמדינה הזמנית ,כשרים הם .אבל כיון שנת
עוררו ספקות  שמא מוטב שהמחוקק יקבע הלכה
מפורשת? אףעלפיכן אינני סבור שההצעה שהציע
שרהמשפטים במקומה היא ,שכן היא מסתמכת על
חוק קיים ,שהוא פגום מלכתחילה .אם תרצה הכנסת
מחר או מחרתיים לאשר מינויו של יוריסט מצויין,
בין אם זה עולה חדש ,ובין אם זה אדם שבא לישראל
מחוץלארץ ,עלפי הזמנה מיוחדת של הממשלה ,לדר

יות שופט עליון ,והמועמד אינו עורךדין וגם לא היה

שופטשלום בישראל במשך שלוש שנים 
לעשות כן .אל נתעלם גם מן העובדה ,שתנאיההכשרה
אינם מתאימים בכלל לנוהג כזה .האנגלים ,שקבעו
את החוק הקיים ,לא תמיד היו מעוניינים בהכשרה
גבוהה של השופטים .כי איך אפשר לקבוע שאדם
שהיה עורךדין שלוש שנים ,ראוי להיות שופט על
יון? האם זוהי הכשרה משפטית? או שנקבע הכשרה
מתאימה של ותק גדול ,ונתחשב גם בצרכי המדינה,
מדינה של עליה ,כלומר ~ בוותק בחוץלארץ,
או שנוותר על כל ותק ונסתמו רק על השכל הישר
של הרוב בכנסת ,שידע לבחור באדם מתאים כחבר
ביתהדין העליון בלי שתוגדר הכשרתו מראש .הלא
אם נקבל את הצעת הממשלה ונרצה מחר או מחרתיים
לבחור באדם שלא היה עוררדין שלוש שנים  נצט
רך שוב לעשות ואלידאציה של המינוי ,או שיתהווה
לא תוכל

.מצב שלא נוכל למנות אדם שאנו מוצאים אותו ראוי
ומוכשר להיות שופט עליון ,כל עוד קיים החוק הדורש
קוואליפיקאציה מסויימת .אני סבור שמוטב שנקבל
חוק רטרואקטיבי ,המבטל את ההכשרה כפי שנקבעה
בחוקי המאנדאט ,מלקבל את החוק שהוצע עלידי
הממשלה.
הייתי מציע את ההצעה הזאת לוועדת החוקה,
אולם חוששני ,שלאור כל הנסיון וההלכה בענין השי
נויים לא אוכל לעשות כן בלי קריאה ראשונה .אני
מבקש מאת שרהמשפטים להסכים לכך ,שוועדת
החוקה תכין חוק רטרואקטיבי שיאשר את המינוי ,כדי
להסיר את כל הספקות ,אבל יקבע גם לעתיד את
ההלכה הנכונה ,שתאפשר לכנסת שיקולדעת חפשי
בשעה שתצטרך לאשר מינויים לביתהדין העליון.
חנן רובין )מפ"ם(:
כנסת נכבדה ,רצוני להעיר הערות אחדות
הצעתהחוק המובאת עתה לפני הכנסת.
קודם"כל אינני סבור שאפשר להציע חוק שלפי
ניסוחו יחול רק על אדם אחד .דבר זה משונה הוא
בעיני .אפשר להציע שמכאן ואילך תבוטלנה הגבלות
מסויימות ,אבל לחוקק חוק המתייחס רק למקרה אחד
על

מסויים

 הרי לפי

הרגשתי

המשפטית

ולפי

הרגש

תי הציבורית יש בזה טעם לפגם .יוצא שהחוק המוצע
חל להלכה על ששת או שבעת השופטים היושבים עכ
שיו בביתהדין העליון ,ולמעשה רק על אחד מהם
בלבד .תקפו יפה רק לגבי העבר ולא לגבי העתיד.
מכאן שמינויו של רב למשרת שופט בביתהדין העל
יון לא יהיה לו להבא שום תוקף .כשם שאיאפשר

יהיה בעתיד למנות לשופט רב ,או פרופסור באוני
ברסיטה ,או פועל שיש לו נסיון רב ,נאמר  בוועדת
הביקורת של ההסתדרות .אני רואה בכך פגם קשה,
בלי להציע ברגע זה הצעות מסויימות כיצד להסדיר
את הדבר להבא.
אני מסכים עם חברהכנסת שקדמני ,כי מה שצ
ריך לעשות הוא  לקבוע הלכות קבועות לגבי ההכ
שרה או התנאים הנדרשים ממועמד לתפקיד של שו
פט בביתהדין העליון :אם תידרש ממנו השכלה
משפטית או לאו ,איזו השכלה משפטית ,ועוד .משונה
הדבר שפרופסור באוניברסיטה  אףעלפי שישנה
עכשיו פאקולטה משפטית באוניברסיטה  לא יוכל
להתמנות לשופט עליון .החוק המוצע פגוט הוא ,שכן
הוא מכוון למקרה אחד ויחיד ,אףעלפי שיש צורך
בהסדר כולל יותר .קשה לי להשליט עם העובדה שמו

צע כאן מעין ** אסף".
בהזדמנות זו אני רוצה להביע את משאלתנו ,שכל
השאלות הנוגעות לביתהדין העליון לא תובאנה לפ
נינו טיפין טיפין .מדי פעם בפעם מודיעים לנו על
מינוי ,ואולי בקרוב יובאו לפנינו שוב הצעות למינו
יים .נעשה את הדברים לא למקוטעים ,אלא במרוכז,
הן בענין התחיקה והן בענין המינויים .אם כי דבר זח
אינו נוגע במישרים בהצעה הנידונה ,אני רואה חובה
לעצמי להביע משאלה זו ,מתוך תקוה שתתקבל.
הייתי מציע לממשלה שתעיין שוב בדבר ,לאור
ההערות שנשמעו כאן ,אם להגיש את החוק המוצע
כצורתו .ושמא מוטב שתכין הצעה אחרת ,כוללת יותר,
שתקבע מה הם התנאים הנדרשים מן המועמד למשרת

שופט בביתהדין העליון.

יוחנן בדר )תנועת החרות( :
נתגלה כאן ענין שהוא בעיני חמור מאד ,ואני
מבקש מאת חבריהבית ,שהחוק בארץ והכבוד לחלק
בארץ יקר בעיניהם ,שישתתפו בצערי .מהו המצב
למעשה ? במשך השנתיים הוציא ביתדץ עליון ,ול
עתים קרובות בהרכב של שלושה שופטים ,פסקידין
שתקפם תלוי בדבר אחד :אם האנשים שישבו כשופ
טים לא היו ,למשל ,שנים מידידי בסיעה ,אלא שלושה
אנשים שלפי החוק הם שופטים וחברי ביתהדין העל
יון .יוצא ,שאנשים הושבו בבתיסוהר ,או ששילמו

כספים ,או

שהוחרם

רכושם ,או

שנידונו

דינינפשות

 ובסופו של דבר ,כל מי שנפגע בצדק או שלא
בצדק עלידי פסקידין אלה ,יאמר שזה לא היה משפט
ופסקהדין איננו פסקדין ,כי אחד האנשים שהוציא
את פסקהדין איננו שופט.

דבר ברור הוא ,רבותי ,שבכל מינוי שופטים יש

נן שתי בעיות .בכל אקט תחיקתי ובכל אקט משפטי
ישנה בעיה מאטריאלית ,בעיית התנאים המותנים
בחוק מצד אחד ,ובעיה של פרוצדורה מצד שני.
קודםכל יש לדעת את מי מותר למנות? ואחרכך 
מי מנה ובאיזו צורה ? מובאת כאן הפקודה של מוע
צתהמדינה הזמנית ,הקובעת ,מי ימנה ובאיזו צורה
יתמנו שופטים .אבל בשאלה :את מי מותר למנות
לשופטים?  לא חל שינוי בעקבות הפקודה ההיא,
בחוק הקודם לה ,והחוקים כובלים אפילו את הכנסת
בהחלטותיה :אמנם ,לא בחקיקה ,אבל בהחלטות וב

בהירות .ברור ,שהמינוי הנידון היה בלתיחוקי ,והיה
מוזר מלכתחילה בעיני אנשים ידועים ,וברור להם
שכל עבודת בתיהמשפט שאותו שופט השתתף בחן
היא בלתיחוקית .והנה עכשיו הובא לפנינו דבר
שקוראים לו באנגלית "אינדמניטי אקט" .רוצים לפתור
את איהחוקות בדיעבד עלידי חוק .נניח שנעשה גם
זאת .הרי אפשר לעשות דבר כזה בנוגע לעבר .אבל
חוק זה דורש מאתנו דבר אחר לגמרי .הצעתהחוק
הזאת דורשת ממנו שהחוק יישאר כמות שהיה לגבי
כל תושבי ישראל ,ובמקרה של אדם אחד ויחידי ינהגו
יוצא מן הכלל על ידי חוק .אני פונה לחבריהבית;
אם יסכימו שמותר עלידי חוק המדינה לנהוג יוצא
מן הכלל לגבי איש אחד  הרי יעשו דבר הסותר
את החוק .חוק יכול להיות מכוון לכל בניהאדם או

לבניאדם ידועים המוגדרים כיחידה אחת לפי סימנים
כלליים ואובייקטיביים,

אבל חוק הנותן פריבילגיה

לאדם אחד  סותר את עצם המושג חוק ופוגע קשה
בכבוד

מדינה זו

ובכבוד הבית הזה.

אילו באה הממשלה ואמרה :אנו מציעים
שבעתיד יהיה מותר לבית הזה לבחור בכל אדם כשו
פט  ומובן שדין כל אדם מישראל יהיה כדין כבור
הרב אסף ,שאולי הוא עתה שופט ,ואולי אינו שופט
הצעה כזאת הייתי מבין מנקודתמבט פורמאלית .וזאת
מבקש ידידינו מר רובין .מנקודתמבט מעשית אני
מתנגד לכך .אם יהיה בידי הממשלה והכנסת לבחור
כל אדם כשופט בביתהדין העליון הרי יחדל בית
הדין העליון להיות מוסד שופט ,וייעשה גוף פוליטי.
התנאים בנוגע לקוואליפיקאציות של המועמדים לשופ
טי ביתהדין העליון ,שקיבלנו בירושה מן החוק האנג
לי  הם ,לדעתי ,צנועים מדי .האנגלים הטילו
תנאים כאלה על ארצות קולוניאליות .לדעתי ,צריך

לדרוש בשביל שופט בביתדין עליון קוואליפיקאציות
גבוהות יותר .אסכים עם מר רובין ,כי פרופסור הפא
קולטה היורידית של אוניברסיטה יכול להיות בין
אותם האנשים הרשאים להתמנות לשופט עליון .אבל
לפי מה שנאמר בחוק הקיים ,הרי כל עורן"דין שגמר
זה עתה את לימודי המשפטים רשאי להיות יושב ראש
בביתדין עליון .צריך להחמיר את תנאי המינוי!
אני מציע שהחוק הזה יועבר בכל זאת לוועדת
החוקה ,כי אינני מקוה ואינני מאמין שהממשלה ,שה
ביאה אותנו ,את המדינה ,למצב כזה של ספיקות בסמ
כויות של השופט העליון ,תהיה מסוגלת להביא הצעה
מתוקנת יותר .בוועדה אלחם על כך .ואני מבקש מכל

חבריהבית ,בלי הבדל סיעות ,להילחם עלכך ,כדי

שנציל את כבוד המוסד ההוא ושנתקן כל מה שאפשר
לתקן במצב המשונה הזה שהוא קונפרונטאציה קשה
לכל המשטר הקיים.
זרח ורהפטיג )החזית הדתית המאוחדת( :
ביקשתי את רשותהדיבור לכמה הערות קצרות,
בעיקר בגלל הטון הטראגי שבדברי חברהכנסת בדר.
איני רואה את הטראגדיה הזאת ,ואיני מבין את האנ
ליזה של ד"ר בדר .אילו היה המינוי נעשה עלידי
האדמיניסטראציה ,לא היה הדבר בסדר .אבל אם המי
נוי נעשה מטעם הרשות המחוקקת  מובן שהרשות
המחוקקת שינתה עלידיכך את התנאי של הקווא
ליפיקאציות הדרושות .יש מקום לשאול אם צריך היה
לעשות כך או לא ,אבל לאחר מעשה אין כל ספק
שפעולתה המאוחרת יותר של הרשות המחוקקת מיי
שבת את הסתירה שבפקודה הקודמת.

ולפני כן בהזדמנויות שונות אחרות  שמבינים עתה
הצעת חוק למטרה זו .מובן מאליו שבקשר לחוק זה
תתעורר שאלה ,מה הן הסגולות שבהן צריך להיות

מחונן שופט :אם יש הכרח בוותק מסויים של עבודה

בתור עורךדין מקצועי ,או שגם ותק בעבודה משפ
טיתמדעית יובא בחשבון זה .כל השאלות שנתעוררו
ימצאו את פתרונן ,ללא כל ספק ,בחוק החדש.
מה שהוצע היום לפנינו ,הוא משהו אחר לגמרי.
כאן היתד ,הכוונה לתת בסים חוקי למינוי אחד השופ
טים של ביתהדין העליון ,כיון שנתעוררו כאן ספקות
ביחס לזה  שאני ,אגב ,אינני שותף להם כלל ,אך
אין בכוונתי ,כאמור ,להפוך במה זו לבמה של בירור
משפטי .הספקות היו בנוגע לאחת הקוואליפיקאציות
שהיו דרושות לפי חוק ממשלת המאנדאט כדי להתמ
נות לשופט.
מישהו כבר דיבר בזלזול על הוותק של שלוש
שנים הנדרש כדי להתמנות לשופט בביתהדין העל
יון .זהו מינימום של ותק הנדרש בכלל ,כדי שאפשר
יהיה להתמנות כשופט ,ולאו דוקא כשופט בביתדין

עליון .בתור שופטשלום אפשר היה למנות גם אדם

שלא היה כלל עורךדין



אם הוא שימש קודם בתור

שופט.

אנו באים היום בכוונה לבטל כל ספק בנוגע
להחלטת מועצתהמדינה הזמנית  כלומר ,המוסד

הריבוני של מדינתישראל בתקופה מסויימת ,שריבו
נותה קיימת ועומדת ללא כל ערעור .אם מועצת
המדינה הזמנית מינתה שופטים ,לא יעורער מינוי
זה עלידי כל פגם שהוא או חוסר סגולה הדרושה לפי

החוק .אם להשתמש במושג של "אינדמניטי" ,הרי

בנוגע להשוואה ל"אינדמניטי אקט" ,הרי בא הד
בר ליישב פעולות אדמיניסטראטיביות ,שנעשו בניגוד

אין הוא חל לגבי השופט ,כיאם לגבי חוקיות פעול
תה של מועצתהמדינה הזמנית ,שהיתה ללא כל ספק
המוסד העליון של מדינתישראל בתקופה מסויימת.

שעשתה .חברהכנסת בדר יכול לטעון כנגד הצד

אני חושב ,שלמרות הפאתוס הרב בו התנהל כאן
הוויכוח ,נשאיר את הבירור לוועדה והיא תמצא את
הצורה המתאימה כדי לא לערער את קיום ביתהדין

לחוק  אבל אם הרשות המחוקקת עשתה זאת ,הרי
אין זה ענין של יישוב סתירה ,אלא של המשך הפעולה

הפורמאלי ,אבל לא כנגד הצד העניני .ולאלה האומ
רים שהחוק הוא חוק הנוגע לאדם אחד :קראתי את
החוק ישר והפוך ולא מצאתי שם אדם .החוק מנוסח
כחוק .המתייחס לסוג בניאדם .החוק מאשר מינויים
של סוג בניאדם ,ואם יימצא שמסוג זה ישנו מינוי
של אדם אחד בלבד ,הרי עלידיכך אין החוק נהפך
לחוק של אדם אחד .זהו חוק כללי לתקופה מסויימת,
ובאותה תקופה נהנים כמה שנהנים.

אני רוצה להדגיש ,שבשעה שנדון על הקוואלי
פיקאציות הנדרשות מן המועמד להיות שופט ,אעמוד
על כך שתידרש לא בלבד ידיעה בחוקיהגויים ,אלא
גם ,וראשית כל ,ידיעה במשפט המקורי שלנו.

דוד בררבהאי )מפא"י(:

העליון .אנשים היושבים בבתיסוהר בהתאם לפסקי
דין אלה ימשיכו לשבת במאסר ,והכספים ששולמו
לא יוחזרו ,כי אין לנו כל ענין לערער את רציפות
השיפוט במדינתישראל.

שרהמשפטים פ .רוזן:
כנסת נכבדה .אני מבין היטב ,שחברהכנסת ד"ר
בדר לא החמיץ את ההזדמנות כדי לכונן את חיציו

נגד "המשטר הרקוב" ,שהביא לפי דעתו לידיכך,
שנעשה מינוי בלתיחוקי .אין לי כל ספק בנדון זה.
אם לדברי ד"ר בדר יש טעם כלשהו ,הרי זה רק אם
מקבלים את הנחתו ,שנעשתה כאן שגיאה חוקית יסו
דית.

כנסת נכבדה .יש לי תמיד הרגשה לא נעימה
כאשר הבמה הזאת הופכת לבמת ויכוח משפטי .הבמה
הזאת היא במה לגישה ציבורית גרידא לכל בעיה
ובעיה המתעוררת כאן .רצוני שגם בזה לא נסבך את
הענין .הבעיות שעוררו כאן הן בעיות חשובות ללא
כל ספק .חסרה חוקה או חסר חוק מתוקן ביחס לאופן
מינוי שופטים ,וזה לא רק לביתהדין העליון.

אמרתי ,שאני בעצמי שותף לדעת חבריהכנסת
ורהפטיג ,לם ובררבהאי האומרים ,שהמינוי הוא

שרהמשפטים אמר הבוקר בוועדתהכנסת 

חוקי ,אלא שנתעוררו ספיקות  ,וכיון שנתעוררו ספי

אגב ,החוק שנתקבל בתקופת מועצתהמדינה הז
מנית ,נתקבל עלידי מועצתהמדינה הזמנית אחרי
שיקולים רבים של ועדתהחוקה שלה .אני חושב,
שגם מוסד מחוקק אחראי למעשי החקיקה שלו.

קות ,יש מקום לתיקון כדי להסירם .בכל העולם נהו

גים חוקים המתקנים שגיאות ,הבאים להסיר ספיקות,
וכאן קיימים ספיקות .והם הובעו לדעתי ,ואבי מתחשב
בזה.

כלפנים יהיה צורך לעשות את החוק רטרואקטיבי
בכל צורה שילבש.
אינני רוצה להיכנס לדיון ,בו פתח חברהכנסת
רובין על השאלה שנתעוררה היום בוועדתהכנסת ,כי
אין זה נוגע לענין.

לצורת החוק שהוצע כאן רוצה אני לומר קודם
כל לחברהכנסת לם ,שלפי דעתי ,כל צורה שהחוק
יקבל בוועדה  אם היא חופפת את מטרת החוק ונוש
אה  תהיה כשרה מבחינת ההלכה שנפסקה בידי
ועדתהכנסת .אם הדבר תלוי בהסכמתי ,הריני מו
דיע ,שאני מסכים מראש לאחר בירור נוסף ,ואם תי
קונים אלה לא ישנו את התוכן החוקי.
עלי לומר ,ששקלתי גם בנוסחות שעליהן רמזו
חברים אחרים ,אך ראיתי מראש ,שאם ניכנס עכשיו
בדיון על הקוואליפיקאציות של השופטים המתמנים

מינויי שופטים של ביתהמשפט העליון,
תש"י ,1950לוועדת החוקה ,חוק ומשפט 

לביתהמשפט העליון ,יקח הדבר יותר מדי זמן ,ועל

נתקבלה.

היו"ר י .שפרינצק:
אני מעמיד להצבעה את ההצעה להעביר את הצ
עתהחוק לוועדת החוקה ,חוק ומשפט.
הצבעה
ההצעה להעביר את הצעתהחוק לאישור

ח .חוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  ,(2תש"י(*1950
)קריאה ראשונה(

היו"ר י .שפרינצק;
אנו עוברים עכשיו לסעיף ד' של סדרהיום:
חוק לתיקון פקודת העיריות.
רשות הדיבור לשרהפנים.
שר הפנים מ .שפירא:
כנסת נכבדה .ברצוני להציע חוק לתיקון פקודת
העיריות )מס'  ,(2תש"י) 1950קורא את החוק(.
אבקש את הכנסת לאשר את החוק.

יוחנן בדר )תנועת החרות(:
מה שמציעים כאן הוא אמנם סידור טכני בלבד,
אך בהיותי חבר ועדתהכספים ,וכיון שיש לי חלק,

ולו גם קטן ,באחריות לעניניהכספים של המדינה 
עלי
מך

עם
דיל

להביע את אישביעת רצוני מן העובדה ,שבמס
רשמי ,המוצא עלידי הממשלה ,נאמר" :בהתחשב
ירידת ערךהמטבע" ,ומוסקת המסקנה שיש להג
את הקנס פי חמישה.
לא עשיתי עד היום הזה שום חישוב אם ישנה

ירידה בערך המטבע ועד היכן היא מגעת .אבל סבו
רני שגם האיש הפסימי וההרסני ביותר ,שירצה להרוס
בזדון את יסודות האמון הכללי במטבע ,לא יעיז לומר
שירידת ערךהמטבע היא גדולה כלכך.

אברהם אלמאליח )הספרדים(:
כנסת נכבדה .גם אני כיוונתי לדעת גדולים .כש
קראתי בהצעת החוק שהממשלה עצמה כותבת את
המלים "ירידת ערף המטבע" ,התראיתי עם שרהאוצר
ושאלתי אותו ,כיצד הוא מסכים שיוכרז בפירוש

בדוקומנט רשמי על ירידת ערך המטבע? הוא
אמר לי שלא ראה את הדבר .ואני שואל כעת ,איך

מביאים לפני הכנסת מסמך כזה ,שבו מאשרים רשמית

את ירידת ערך המטבע ? שרהפנים לא היה צריך לה
ביא את הדבר הזה בדוקומנט רשמי לפני הכנסת.
י(ראה נספחות.

אפשר להטיל קנם של מאה לירות מפני ריבוי העבי
רות ,אך לא להביא גם את הנימוק של ירידת ערך
המטבע.

היו"ר י .שפרינצק:
אלה הם דברי הסבר ,ולא חוק או תעודה רשמית.

יוסף לם )מפא"י( :
כנסת נכבדה .הייתי מציע לחברהכנסת בדר לש

לול במקצת את הצעות הממשלה ,ואז יראה שלא כדו
בר כאן על תיקון של חוק שנכנס לתקפו בשנת ,1942
 ,1945או  ,1948לאחרי הכרזת המדינה .כאן מדובר
על חוק משנת  ,1934וגם האופטימיסט הגדול ביותר

אינו צריך לומר שערכה של הלירה לא ירד מאז ועד

היום .אנו כבר קיבלנו את הלירה במצב ירידה ,ועוד
בתקופת המאנדאט שילמו שש לירות בעד לירה של
זהב .מה החטא שאנו מודים בכך?

אפשר לטעון שאין השעה כשרה להעלות את
הקנס מעשרים לירה למאה לירות ,ויש להסתפק בה
עלאה קטנה יותר ,אבל טענתו של בדר מכל מקום
מופרכת היא.

אולם לא לשם כך ביקשתי את רשותהדיבור .בר
צוני לומר שאני מתנגד לחוק ,כיון שאני מתנגד לתקן
את המשפט הפלילי עלידי תיקונים חלקיים שמתקן
כל משרד ומשרד כשהוא לעצמו .הרי אותו הנימוק
לגבי הקנסות לפי פקודת העיריות קיים גם לגבי שאר
החוקים .אם החוק הפלילי הקיים בישראל מטיל כעו
נש מאכסימאלי על איזו עבירה את הקנס של חמש
לירות  הרי קנס כזה אבד עליו הכלח .יש לתקן

את כל דרגות הקנסות בישראל ,ולא רק עונש מסויים
בחוק אחד .לכן אני מציע לממשלה לשקול מחדש את
ההצעה ,ולשנות את הענשים הכספיים הנהוגים אצל
נו ,ולשם כך עלינו להציע חוק מקיף ,ולא חוק הברון
רק בקנסות בשל עבירות על פקודת העיריות.

שרהפנים מ .שפירא:
חברהכנסת לם הסביר ,שיש בכל זאת ירידה
בערך המטבע משנת  1934עד היום .אבל ד"ר בדר
הזכיר כרגיל רק מחצית מן הפסוק ,והרי יש בפסוק
מחצית שניה ,המדברת על ריבוי העבירות ,שהוא גורם
חשוב להגדלת הקנס הזה .הגדלת הקנס קשורה לא
רק בירידת ערך המטבע ,ואיאפשר ,חברהכנסת ציז
לינג ,להשתמש בעובדה זו בתור אינדכס לשכרדע
בודה .מאחר שמדובר כאן גם על ריבוי עבירות ,אין
לראות בזה מודד לערך המטבע שלנו.
לדבריו של מר לם ,המתנגד לתיקון החוק על
ידי כל משרד לחוד :אילו היתה השאלה רק הגדלת
ההכנסות ,אולי היה צודק .אך הכוונה בהגדלת העונש
איננה להגדיל את הכנסות האוצר ,אלא למעט עד
כמה שאפשר את העבירות .אין אנו יכולים לחכות
עד שנוציא חוק כללי ,כי אנו מעוניינים למעט את
העבירות יוםיום ושעהשעה .אנו מקווים ,שעלידי
כך יתוקן המצב במידתמה .אני מציע לקבל את התי

קון הזה ,ביחוד מאחר שהוא מובא על דעת העיריות
התובעות אותו.

היו"ר י .שפרינצק:
נעביר את ההצעה ,עם כל ההערות שהושמעו,
לוועדתהפנים.
יוסף לם )מפא"י(
הדבר שייך לחוק ,ויש להעביר אותו לוועדת החו
קה ,חוק ומשפט.
:

ישראל רוקח )הציונים הכלליים(:
הדבר אינו שייך לוועדת החוקה ,אלא לוועדת
הפנים.

היו"ר י .שפרינצק:
אני מצביע את השאלה לאיזו ועדה יש להעביר
את החוק  לוועדת החוקה ,חוק ומשפט או לוועדת
הפנים.

הצבעה
נתקבלה ההצעה להעביר את הצעתהחוק
לתיקון פקודת העיריות )תיקון( ,תש"י
 ,1950לוועדתהפנים.

ט ,עניני סדרהיום
)בירור הצעות לסדרהיום שלא במעמדם של השרים המעוניינים(
של הצעה לסדרהיום .ואני חושב ,שיש לקחת בחש
היו"ר י .שפרינצק:
עם נעילת הישיבה רואה אני חובה לעצמי להצט
רף לטענות שהושמעו כאן מצד כמה וכמה חברי
הכנסת.
אמנם ,יודעים אנו שהשרים עמוסים עבודה
ומתוך עומס עבודה אין הם מספיקים ואין הם מדיי
קים לבוא לישיבות הכנסת .אך עלינו למצוא עצה
ותושיה לתיקון הדבר .הצטברו הצעות רבות לסדר
היום ,וכנראה נצטרך לשנות מן הנוהג שקיימנו עד
כה ,וניאלץ לברר הצעות לסדרהיום שלא בנוכחותו
או ללא קביעת עמדתו של השר המעוניין .כיון שלפי
הכרתי יש הרבה הצעות לסדרהיום שאפשר היה לע
נות עליהן זה מכבר.

רשותהדיבור לשרהאספקהוהקיצוב.

שרהאספקהוהקיצוב ד .יוסף

:

כאחד השרים ,שבקשר לעניניו הוצעה הצעה
לסדרהיום ,ביקשתי רשותהדיבור ,להגיד כמה מלים.
עם כל הכבוד ,אינני חושב ,שיש להעמיד את
הענין כפי שהועמד כאן .לאמיתו של דבר התהווה
אצלנו נוהג חדש :במקום שהענין היה מובא תמיד
בתור שאילתה ,שהיתה באה עליה תשובה ,הפכו אותו
להצעה לסדרהיום.

אברהם אלמאליח )הספרדים(:
מחכים לתשובה לשאילתה במשך שלושה חדשים.

שרהאספקהוהקיצוב ד .יוסף

:

יש לזכור ,שהמדובר הוא במקרים ,שעלפי רוב
אינם לאמיתו של דבר אלא שאילתות בצורה מוסווית

בון גם את העובדה ,שוועדת החוקה ,חוק ומשפט של
הכנסת לא הספיקה אחרי שנה שלמה לתת לנו תקנון,
שהיה מסדר את הענינים האלה ,אףעלפי שהממשלה
הציעה הצעה מעשית ,שעוד לא זכתה שיקבלוה.
לכן אינני סבור ,שהענין הוא כלכך פשוט כפי
שתיארו אותו כאן.

לולא הכבוד הגדול שאני רוחש לבית יכולתי
להציע ,שנדון היום בהצעה לסדרהיום שהוגשה
למשרדי .אני הצעתי ,מתוך כבוד לבית ,שהדיון לא
יתקיים היום ,כי רציתי להביא את כל העובדות לפגי
הבית ,ואת זה איאפשר לעשות ברגע אחד .הענין
הוא לא בזה שאני עסוק ,אני יושב כאן היום וברצון

הייתי משתתף בדיון על ההצעה לסדרהיום ,אך העוב
דות הדרושות לבית אינן מוכנות ואותן איאפשר
להכין במשך  24שעות .אני מבקש ,שהבית יביא זאת
בחשבון.

היו"ר י .שפרינצק:
אני מודיע שדברי לא היו מכוונים דוקא לשרים
הנוכחים ,אלא לאותם השרים שאינם נוכחים ויכלו
לתת תשובות או להודיע משהו ליושבראש ,כדי
שיוכל להעמיד את הענינים לדיון ולהצבעה .אני
אומר שיש צורך בקצת מאמץ .אם אין מדביקים את
הכנסת בעבודתה ,סופה לפגר ,ואין זה לרצון לשום
צד ,לא לממשלה ולא לכנסת .צריך להיעשות מאמץ
כדי למנוע ממני את ההכרח לנעול את ישיבת הכנסת,
כפי שאני עושה עכשיו.
בישיבת מחר ,שתתקיים בשעה שלוש ,נשמע את
הרצאת שרהאוצר על הצעתהתקציב.

הישיבה ננעלה בשעה

,17.50

