
* 3),תשל"ג1973 (מס' השטרות פקודת לתיקון חוק

בטל.  הפקודה)  (להלן השטרות1 לפקודת 50 סעיף .150 סעיף ביטול

 אימסירה על או מיאון על שהעידוהו "ובשטר במקום לפקודה, (ג) 13 כסעיף .2
שניתנה מיום  באימסירה או במיאון חילולו על שהודיעו "ובשטר יבוא ההעדה" מיום

. ההודעה'

13 סעיף תיקון

והסיפה (ב) יסומן (ג) קטן כסעיף האמור בטל;  (ב) קטן סעיף לפקודה, 15 בסעיף .3
תימחק.  התניה" "ואם במלים החל שבו,

15 סעיף תיקון

יימחקו.  הפקודה" הוראות לפי "ולהעירו המלים לפקודה, 41 בסעיף .441 סעיף תיקון

תימחק.  שקובל* "ושטר כמלים החל הטיפה לפקודה, (ב) 43 בסעיף .543 סעיף תיקון

העירוהו "ולא והמלים כראוי" להעידו יש חולל "ואם המלים לפקודה, (א) 44 בסעיף .6
יימחקו.  כאמור"

44 סעיף תיקון

המלה השוליים, ובכותרת יימחקו;  או" "העדה המלים לפקודה, (ג) 51 בסעיף . 7
תימחק.  "ובהערה"

51 סעיף תיקון

יימחקו.  העידו" לא "או המלים לפקודה, 52 בסעיף .852 סעיף תיקון

בטלה.  (ג) (1) משנה פסקת לפקודה, 58 בסעיף .958 סעיף תיקון

 לפקודה 65 בסעיף . 10

איפרעון על שהועד או מיאון, על "ושהועד המלים (א), קטן בסעיף (1)
"לאחר יבוא העדה" "לאחר במקום יימחקו;  הרגל" את פשט שהנמשך במקרה
יימחקו;  העדה" "לאחר המלים השוליים, ובכותרת חילול"; הודעת שניתנה
,(3) ובפסקה יימחקו;  העדה" "לאחר המלים כרישה, (ג), קטן כסעיף (2)

יימחקו;  לה" המשך או ההעדה אל נספחת שתהא "ויכול המלים
"מתאריך יבוא מיאון" על ההערה "מתאריך במקום (ה), קטן בסעיף (3)

החילול". הודעת

65 סעיף תיקון

חילול". הודעת "וניתנה יבוא "והועד" במקום לפקודה, (א) 66 בסעיף . 1166 סעיף תיקון

 לפקודה 67 בסעיף . 12

על להעידו "יש ובמקום יימחקו, העדה" "לאחר המלים (א), קטן בסעיף (1)
איפרעון"; על חילול הודעת לתת "יש יבוא איפרעון"

"שבו יבוא איפרעון" על השטר הועד "שבו במקום (ב), קטן בסעיף (2)
"שלאחר יבוא העדה" "שלאחר וכמקום איפרעון", על הילול הודעת ניתנה

חילול". הודעת

67 סעיף תיקון

תשל"א, בה"ח938, פורסמו הסבר ודברי בפברואר1973);הכנסתולחוק 6) תשל"ג א' באדר ד' בכנסתביום נתקבל *
.207 עמ'
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68 סעיף תיקון לפקודה 68 בסעיף , 13

חילול", הודעת לגביו "שניתנה יבוא "שהועד" במקום (א), קטן בסעיף (1)
יימחקו;  העדה" "לאחר והמלים

 שתהא" "ויכול במלים החל והטיפה העדה" "לאחר המלים (ג), קטן בסעיף (2)
יימחקו;

"את יבוא ההעדה" את גם גופו השטר את "גם במקום (ו), קטן כסעיף (3)
השטר";

יימחקו;  העדה" "לאחר המלים (ז), קטן בסעיף (4)

יימחקו.  העדה" "לאחר המלים השוליים, ככותרת (5)

72א סעיף יבוא;הוספת לפקודה 72 סעיף אחרי . 14

העדה שטר"דרכי יעידו שבו האופן את בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר 72א.
כך; בשל לשלם שיש והאגרות ההעדה צורת ,72 סעיף לענין בישראל
כאמור שהעדה כדי בהם לנקוט שיש ההליכים את לקבוע הוא רשאי כן

לה." שנקבע הזמן לאחר ניתנה אם תקפה תהיה

87 סעיף ההצגהתיקון ביום איפרעון על להעירו יש נפרע, לא "ואם המלים לפקודה, (א) 87 בסעיף . 15
יימחקו.  העירוהו" "ולא והמלים שלאחריו" הראשון העסקים ביום או

88 מעיף תיקון לפקודה 88 בסעיף . 16

יימחקו;  העדה" אחריה "שיש המלים (ג), קטן בסעיף (1)

בטל.  (ד) קטן סעיף (2)

90 סעיף בסלה.תיקון  (3) פסקה לפקודה, (ג) 90 בסעיף . 17

94 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 94 סעיף . 18

והוראות תחילה
מעבר

יחולו והוראותיו ,(1973 באפריל 1) תשל"ג ב' באדר כ"ח כיום זה חוק של תחילתו . 19

כן. לפני נעשה או נמשך אם גם תחילתו אחרי חל פרעונו שזמן שטר על

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא שי יעקב
המשפטים שר


