לסעיף 1
י .ב ר  י ה ו ד ח

מציע :

בהגדרת ״אחריות בנזיקים" במקום המלים ״תחי
לת תקפי של חוק זה״ יבואו המלים ״יום ט"ז
באור תשי״ב ) 13במארס .*(1952

לסעיף 3
ז .י ר ה ס ט י ג מגיע :
שימוש
למחוק את המלים , ,או בתוםלב תוך
מדומה בהרשאה חוקית".
לסעיף ;4
ד .ב ד ר מציע:
להוסיף את המלים ״אלן" אם נגרם גזק ממון*.

ח .הצעת חוק תקציב הפיתוח לשנת ,1952/53תשי״ב—1952
.1תקציב

פיתוח לשנת 1952/53
הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים המתחילה
ביום ו׳ בניסן תשי״ב ) 1באפריל  (1952והמסתיימת ביום
ט״ו בניסן תשי״ב ) 31במארס  (1953הנקראת להלן ״שנת
הכספים 1952/53׳ /בדרך של השקעות יסור ומילוות למ
טרת השקעות יסוד סכום של  115,000/000לירות למט
רות פיתוח )להלן ״תקציב הפיתוח״(.

 .2אומדן ההכנסות לתקציב הפיתוח
אומדן ההכנסות לכיסוי תקציב הפיתוח הוא כמפורט
בתוספת הראשונה לחוק זה.
 .3פרטי תקציב הפיתוח
הפיתוח לסעיפי
)א( חלוקת הסכום של תקציב
הוצאה ,לסעיפי משנה של הוצאת ולפרטי הוצאה תהיה
כמפורט בתוספת השניה לחוק זה.
)ב( הסכום שנקבע לכל סעיף הוצאה בתוספת הש
ניה לחוק זה כולל את סכום ההוצאה שנקבע לאותו סעיף
הוצאה על פי סעיף  3לחוק תקציב הפיתוח )אפריל—
ספטמבר  /(1952תשי״ב •— .(1 1952
.4

שינויים בתקציב הפיתוח
שרהאוצר רשאי —
)(1

להעביר ,באישור ועדתהכספים של הכנסת—

)א( כל סכום מסעיף
הוצאה אחר שבתקציב

הוצאה
הפיתוח;

)ב( כל סכום מסעיףמשנה אחר
אחר שבאותו סעיף הוצאה ;

אחי

לסעיף

לסעיףמשנה

) (2להעביר כל סכום מפרט אחר לפרט אחר
שבאותו סעיףמשנה של הוצאה.

 .5שימוש בעודפים
שרהאוצר רשאי לקבוע מפעם לפעם את
אשר להן ישמשו סכומי הרזרבה הכללית.

 .6שימוש בעודפים
)א( נותר עודף באחד מסעיפי ההוצאה שבתקציב
הפיתוח בתום שנת הכספים  ,1952/53רשאי שרהאוצר,
או מי שנתמנה לכך עלידו ,להתיר את השימוש באותו
עודף בתוך ששה חדשים מתום שנת הכספים 1952/53
למטרה שלה היה מוקצב ,או — בהתחשב עם האמור
בסעיף  — 4למטרה אחרת בתחום אותו תקציב.
)ב( נותר עודף באחד מסעיפי ההוצאה שבתקציב
הפיתוח בתום ששה חדשים מתום שנת הכספים ,1952/53
רשאי שרהאוצר ,באישור ועדתהכספים של הכנסת ,לה
תיר את השימוש באותו עודף בתוך תשעה חדשים מתום
שנת הכספים  ,1952/53למטרה שבתחום אותו תקציב.
 .7פרסום
שרהאוצר יפרסם ברשומות את ההכנסות שנתקכלו
ואת ההוצאות שהוצאו בתקציב הפיתוח לשנת הכספים
 1952/53תוך אחדעשר חודש מתום אותה שנת הכספים,
פרסום זה ייערך בצורה שתאפשר השוואת ההכנסות
שנתקבלו לעומת סעיפי אומדן ההכנסות שבתוספת הרא
שונה לחוק זה והשוואת ההוצאות שהוצאו לעומת סעיפי
שבתוספת
ההוצאה ולעומת סעיפימשנה של הוצאה
השניה לחוק זה.
 .8ביצוע
שרהאוצר ממונה על ביצוע חוק זה.
 ,9תחילת תוקף
תקפו של חוק זה הוא מיום ו׳ בניסן
באפריל .(1952

תוספת ראשונה
)סעיף (2
אומדן ההכנסות לכיסוי תקציב הפיתוח
ל׳׳י
40,000,000
 .1מילווה העצמאות
.2
.3

המטרות

מילווה חובה
תקבולים מיוחדים —
קרן התמורה של הענקה
מרשות הפיתוח וממכירת בתים

35,000,000
30,000,000
10, 000, 000
סה״כ 115, 000, 000
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תשי"ב )1

תוספת שניה
)סעיף (3
חלוקת הסכום של תקציב הפיתוח להוצאה
א.
.1

.2

ח ק ל א ו ת — הלוואות והשקעות
התיישבות חדשה —
)א( הלוואות להקמת ישובים חקלאיים חדשים )עלילי
הסוכנות היהודית לא״י(
)ב( בתים לעולים בהתיישבות החדשה
)ג( הלוואות להקמת משקים חדשים

1,500,000

4,600,000

)ג( חברת תיכנון המים לישראל
)ד( תכנון מפעלי השקאה ארציים

400,000
300,000

.3
.4

הלוואות להגברת הייצור החקלאי ופיתוח ענפי
חקלאות —
)א( הלוואות חקלאיות עלידי באנקים

.6

)
13,200,000

7400,000

י

100,00012
2*000,000

1,500,000

)ב( משקיעזר

500,000

)ג( בניני משק )בתי קירור ,אחסנה ותחמיצים(

700,000

)ד( שווקים עירוניים

100,000

)ה( גידול טאבאק

260,000

) 0משק בעלי חיים

450,000

)ז( מטרות מיוחדות של המשק הערבי

360,000

)ח( דיג ימי

300,000

)ט( נטיעת פרדסים ונטיעות אחרות

1,200,000

)י( שיקום מטעים

200,000

)א( חברת מטעי האומה )השקעה(
)ב( קחגידול זרעים
)ג( בנין מעגנים לדיג ימי

75,000
75,000
300,000

) 0השקעות בבנינים חקלאיים )כולל בתיספר ממשל
תיים(

600,000

•׳

5,510,000

מפעלים חקלאים שונים —

פיתוח הערבה —
מים ,דרכים ופיתוח אילת

 .7ייעור ,ניקוז ושמירת הקרקע — •
)א( ייעור עלידי הקרן הקיימת לישראל )הלוואה(
)ב( ייעור של הממשלה — השקעה
)ג( רכישת ציוד להכשרת הקרקע
)ד( הלוואות לניקוז ולשמירת הקרקע
•

,,׳

השקאה —

)א( מפעלי השקאה אזוריים — ע׳׳י חברת מקורות
)ב> ממעלי השקאה מקומיים ואזוריים ומיתקני השקאה
להגברת הייצור

באנק ישדאל לחקלאות

.5

ל"י ל״י
6,000,000
5,700,000

ל״י

1/050,000

1,700,000

1,000,000
1,000,000
150,000
300,000

000,

סעיפי ייעור כוללים  150,000ל"י לנטיעת גנים ציבוריים בסביבה עירונית.

38, 310, 000450,

ב.
.1

ל"י

ת ע ש י ה ,מ ח צ ב י ם ו מ כ ר ו ת
הלוואות לפיתוח התעשיה —
)א( הלוואות לתעשיה בעיר ובכסף )עלידי באנקים וב
שיתופם( להגברת הייצור והיצוא )כולל  1,000,000ל׳*
הלוואות להון חוזר(
)ב( הלתאות למבנים

תעשיים

8,000,000
300,000

הרחבת כוח החשמל וציודו

1,900,000

)ב( ניצול נחושת ,מאנגאן ובתל
)ג( ניצול גפרית

2,700,000
150,000

) 0ניצול חול וקאולין
)ה( ניצול פוספאטים
) 0מחצבי ישראל — לפעולות כלליות

1,000,000
3,500,000
400,000

 .4פיתוח המחקר התעשייתי —
)א( ציוד גיאופיסי

ג.

עידוד ה ת י י ר ו ת —
הלוואות להקמת בתימלון בעיר ובכפר

,

.
9,650,000

200,000

300,000
1,000,000

.2

.

750,000
600,000
250,000

1,600,000

נמלים —
נמל חיפה —
)א( הרחבות שטח הרציפים
)ב(
)ג(
)ד(
)ד(.
)ו(
)ז(
)ח(

גדר מסביב לנמל
סירות ודוברות
בנינים ,בתימלאכה ,מחסנים ומוסכים
פיתוח הקישון
פיתוח הקישון — קרקעות
שיקום הנמל ביפו
מגדלי אור

 .3רכבת —
)א( קו חדרה—תלאביב
)ב(
)ג(
)0
)ה(

החלפת פסים ואדנים במסילות קיימות
התקנת קטרים וקרונות
רכבת לבארשבע ותכנונה
בנינים וגשרים

) 0בתיספר מקצועיים

25,250,000

1,150,000

ד .ת ח ב ו ר ה — השקעות לפיתוח מפעלי תחבורה
 .1דואר —
)א( הרחבת הרשת ,רכישת ציוד והתקנתו
)ב( התקנת מרכז טלפונים
)ג( בנינים ,בתידואר ,מחסנים ומוסבים

׳

100,000

)ב( ציוד למחקר עלידי מוסדות גבוהים
.5

8,800*000
5,5000,00

 .3נזכרות ומחצבים —
)א( ים המלח

מבנים לאחסנת סחורות

ל״י

5000,00

)ג( הלתאות לפיתוח אזורי תעשיה
,2

ל״י

000׳600
40,000
110,000
200,000
1,200,000
250,000
200,000
2,625, 000 25, 0000

1,000,000
500,000
10,000
2,000,000
150,000
10,000

3,670,000

 ,4תעופת —
)א( מבון הנדק
)ב( מסלולים וכבישים
.5

.6

ליי
1,250, 000
150,000

בשדותתעופה

)א( הקמת בנינים למשרדי הרישוי

100,000

)ב( רכישת ציוד ראדיו סוגד והתקנתו לשירות מטיאו
רולוגי

25,000

רזרבה

125,000
2,530,000

שיכון עממי בעיר ובכפר

13,350,000

250,000

שיכון צבא הקבע

750,000

.5

שיכון לנכים ולמשפחות שכולות

680,000

.6

שיכון עובדי המדינה

500,000

,7

שיכון שוטרים

300,000

.8

הקמת מעונות לסטודנטים בירושלים )השתתפות(

50,000

ו,

הלוואות
ולחברות

לרשויות
ציבוריות

.1

הלוואות לרשויות מקומיות

.2

הלוואות לחברות ציבוריות

ח.

.

בתי

2,400,000
350,000
2,000,000
350,000
300,000
50,000
1,000,000

ציבוריות

רזרבה

6,450,000

ש ו נים
200,000
600,000

קרנות ומפעלים שונים
כללית

4,700,000

7,500,000

ירושלים
פיתוח
ט.
 .1פיתוח ירושלים —
)א( החברה הכלכלית למען ירושלים
)ב( אספקת מים לירושלים — קו מקביל

י.

4,200,000
500,000

ומפעלים

.2

17,880,000

מקומיות

רפואיים,
ומוסדות
בנינים
ז.
ממשלתיים
ומוסדות
ספר
השקעות והלוואות לרשויות מקומיות ומוסדות
ציבוריים —
בתיחולים ,מרפאות ובנינים רפואיים
בנינים למוסדות סוציאליים
בנינים לבתיספר )כולל בתיספר חקלאיים(
בנינים למוסדות חינוך גבוהים
בנינים לצרכים דתיים )הלוואות(
בתיעמ ומועדונים בהתיישבות החדשה
בנינים ממשלתיים כולל בניית הקריה בירושלים
עבודות

12,000,000

2,000,000

 .3פעולות שיכון לחיסול משכנות עוני )בתיאום
רשויות מקומיות(
.4

1,400,000

מפעלי תזזבלרה שונים —

שיכון
ה.
 .1שיכון עולים )כולל  50,000ל"י הכנת תכניות לשנת
הבאה(
.2

ליי

ל**

300,000
י

1400,000
660,000

סה׳׳כ

115,000,000

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעיף 1
לנדאו מציע :
ח.
)א( אחרי המלים ״ומילוות למטרת השקעות יסוד"
יבואו י המליט ״וכן מילוות למטרות המפורטות
בתוספת השניה".
)ב( במקום המלים115, 000, 000
המלים ״ 110,000,000לירות׳׳.

לירות"

לסעיף 4
א .צ י ז ל י נ ג וח.

במקום הסעיף יבוא סעיף זה :
״ .4שרהאוצר רשאי —
) (1להעביר ,באישור הכנסת ,כל סכום מסעיף
הוצאה אחד לסעיף הוצאה אחר שבתקציב הפי
תוהו

יבואו

א ,צ י ז ל י נ ג מציע :
במקום המלים ״ 115,000,000לירות* יבואו המלים
" 225,000,000לירות״.

)(2

לסעיףמשנה אחר

)ב( כל סכום מפרט אחד לפרט אחר שבאותו
סעיףמשנה של הוצאה*.
ארי א ב מציע :

ח.

במקום הסעיף יבוא סעיף זה:
״ .4שרהאוצר ,באישור
רשאי להעביר —

ועדתהכספים של הכנסת,

) (1כל סכום מסעיף הוצאה אחד לסעיף הוצאה
אחר שבתקציב הפיתוח.

לסעיף 3
ח .א ר י א ב ו א ,צ י ז ל י נ ג מציעים:
בסוף סעיף קטן )א( ייווספו מלים אלה  :״ובלבד
שיבוא אישור ועדתהכספים של הכנסת על תכניות
הפיתוח שלביצוען נועדים ,הסעיפים ,סעיפיהמשנה
והפרטים האמורים״.
א .צ י ז ל י נ ג מציע :
בסוף הסעיף יבוא סעיף .קטן זה :
),,ג( שרהאוצר ימסור כל  3חדשים לתעדתהכ
קבלו ועל ההוצאות שהוצאו עלפי חוק זה
בתקופת הדין וחשבון".

להעביר ,באישור ועדתהכספים של הכנסת —
)א( כל סכום מסעיף אחד
שבאותו סעיף הוצאה ;

רוקח מציע :
י.
במקום המלים ״ 115,000,000לירות" יבואו המלים
לירות״.
לסעיף 2
לנדאו מציעים:
י .פ ו ר ד ר ,ז .ס ו ז א י ב וח.
בסוף הסעיף ייווספו מלים אלה  :״ולא יוציא שר
האוצר סכום כל שהוא עלפי חוק זה אלא במידה
שנתקבלו ההכנסות לכיסוי תקציב הפיתוח״.

לנדאו

מציעים :

) (2כל סכום מסעיףמשנה אחד
אחר שבאותו סעיף הוצאה.

לסעיףמשנה

) (3כל סכום מפרט אחד לסרט אחר
סעיף משנה של הוצאה*.

שבאותו

לסעיף 5
לנדאו מציעים:
ח .א ר י א ב ו ח,
אחרי המלים ״שרהאוצר״ יבואו המלים ״באישור
ועדתהכספים של הכנסת*.

לתוספת ראשונה
)סעיף (2
אומדן ההכנסות לכיסוי תקציב הפיתוח
לסעיף  — 1מילווה העצמאות
י .ר ו ק ח ו א .צ י ז ל י נ ג מציעים:
 41,000,000ל"י במקום  40,000,000ל״י
מ .ו י לנר מציע :
במקום סעיף  1יבוא סעיף זה :
" .1הכנסה מאוצרות ים המלח
 20,000,000ל״י
המולאמים והמופעלים
י .פ ו רד ר מציע :
 35,000,000ל״י

במקום  40,000,000ל״י.

לסעיף  — 2מילווה חובה
א .א ר י א ב וח .ל נ ד א ו מציעים:
 25,000,000ל״י במקום  35,000,000ל״י
א .צ י ז ל י נ ג מציע :
במקום סעיף  2יבוא סעיף זה :
״ .2מילווה חובה והחלפת
27,000,000
שטרי כסף

מילווה חובה
מהרכוש
י .פ ו ר ד ר מציע:
 30,000,000ל״י

55,000,000

 82,000,000ל״י

במקום  35,000,000ל"י

וילנר מציע:
מ.
במקום סעיף  2יבוא סעיף זה :
״ .2מילתה חובה 25,000,000
מס רכוש על חב
רות זרות ,רתחי
באנקים ובעלי הון
שלמעלהמ50
 45,000,000 20,000,000ל"י
אלף ל״י לשנה
לסעיף  — 3תקבולים מיוחדים
ח .ארי א ב מציע :
להוסיף :״מילווים שונים

ל״י".

ח.

העברה מהתקציב הרגיל
17,000,000

לנדאו מציע :
אחרי המלים ״קרן התמורה של הענקה"
המלים ״הראשונה והשניה" 
 35,000,000ל״י

יווספו

גביות והכנסות שונות
 102,000,000 5,000,000ל"י

במקום  30,000,000ל"י

י .פו רד ר מציע:
מרשות הפיתוח וממכירת בתים —
 8,500,000ל״י במקום  10,000,000ל״י

א .צ י ז ל י נ ג מציע :
במקום סעיף  3יבוא סעיף זה :
" .3מסירת זהב לאו
צר והחזרת מטבע חוץ
עלירי תושבי ישראל
בתנאים שייקבעו על
ידי שרהאוצר באי
שור ועדתהכספים 30,000,000

וילנר מציע:
מ.
במקום סעיף  3יבוא סעיף זה :
" .3הכנסות ממחצבי
הנגב המולאמים וה
15,000,000
מופעלים

גביית רווחי יתר והח
זרת רווחים מופקעים 35,000,000

הכנסה מזיקוק נפט
בבתי הזיקוק בחיפה,
המולאמים והמופעלים 10,000,000
הכנסה מחברת החש
2,000,000
מל המולאמת

הכנסות ממפעלי המ
דינה והשקעות חוזרות
מהכנסות האפוטרופוס
15,000,000
לנכסי נפקדים

עורף מהתקציב הרגיל  67,000,000 40,000,000ל"י

לתוספת שניה
)סעיף (3
חלוקת הסכום של תקציב הפיתוח
י .פ ו ר ד ר מציע:
להקטין את סעיף ההוצאה ב 11,5) 10%
ל״י( ,באופן פרופורציונאלי לכל סעיף וסעיף.
סעיף א)1א(
ח .א ר יא ב מציע :
אחרי המלה ״חדשים״ יבוא פסיק ,ואחריו ייווספו
מלים אלו  :״הקמת  2ישובים חדשים )נוסף לתכנית
הקיימת( ,והרחבת ישובים קיימים של המעמד הבי
נוני״ —
 6,250,000ל״י במקום  6,000,000ל״י
א .צ י ז ל י נ ג מציע :
 10,000,000ל״י במקום  6,000,000ל״י
לנדאו מציע :
ח.
אחרי המלה ״חדשים׳׳ ייווספו המלים ״עלידי באנק
ישראל לחקלאות —
מיליון

במקום  6,000,000ל״י

 5,000,000ל״י
י .פ ו רד ר מציע :
 5,999,999ל״י במקום  6,000,000ל"י
וילנר מציע:
מ.
במקום סעיף א )1א( יבוא סעיף זה :
"א)1א( תמיכה בהקמת ישובים חדשים —
 7,000,000ל״י.
סעיף א)1ב(
ח .א ר יא ב מציע :
 6,000,000ל״י במקום  5,700,000ל״י
א .צ י ז ל י נ ג מציע :
אחרי סעיף קטן )ב( ייווספו סעיפים קטנים אלו:
)בא( השלמת שיכון המשקים
הקיבוציים ובמושבים ,הקמת בתי
 3,000,000ל*י
ילדים בקיבוצים ובקבוצות
0

)בב( השקעות במשקים לצרכי
קליטת גוער להכשרה להתייש
בות; עליית נוער ,נח״ל ,מפעל
להכשרת ילדי א״י —

 3,500,000ל״י

אלטרנאטיבה  :אחרי המלים ״בהתיישבות החדשה"
ייווספו מלים אלה  :״כולל סכום של  1,500,000ל*י
להשלמת שיכון המשקים הקיבוציים ובמושבים,
הקמת בתיילדים בקיבוצים ובקבוצות ,וכן סכום
של  1,200,000להשקעות במשקים לצרכי קליטת
נוער להכשרה להתיישבות ,עליית הנוער ,נח"ל,
מפעל להכשרת ילדי א״י״.
לנדאו מציע :
ח.
לפני המלה ״בתים״ תיכתב המלה ״הלוואות* ואחרי
המלה ״החדשה״ ייווספו המלים ״שהקמתם תבוצע
עלידי מיכרזים פומביים״ —
 5,700,001ל״י במקום  5,700,000ל״י
וילנר מציע:
מ.
 6,200,000ל״י במקום  5,700,000ל׳׳י
לסעיף א)1ג(
רוקח מציע :
י.
 1,250,000ל״י במקום  1,500,000ל״י
לנדאו מציע:
ק.
למחוק את הסעיף.
לסעיף א)2א(
ציזלינג מציע :
א.
 10,000,000ל״י במקום  7,100,000ל*י
לנדאו מציע :
ח.
למחוק את המלים ״עלידי חברת מקורות" ובמקו

מן לכתוב  :״השקעה במניות בחברת מקורות ,המב
טיחות זכות הכרעה לממשלה בחברה"
 7,100,001ל׳׳י במקום  7,100, 000ל"י
לסעיף א)2ב(
רוקח מציע :
י.
 3,800,000ל״י במקום  4,600,000ל״י

לסעיף א)4ו>
לביא מציע :
ש,
 3,000,000ל״י במקום  450,000ל׳׳י

א .צ י ז ל י נ ג מציע :
במקום סעיף קטן )ב( יבוא סעיף זה :
״)ב( מפעלי השקאה גושיים ומקומיים ,ומיתקני
השקאה במקום להגברת היצור —  8,300,000ל׳׳י.
לנדאו מציע :
ח.
לפני המלה "מפעלי" תבוא המלה ״הלוואות ל"...
אחרי המלה "הייצור" יבואו המלים :״שיינתנו באמ
צעות הבאנק לחקלאות* —
 2,600,000ל״י

במקום  4,600,000ל׳׳י

לסעיף א3
א .צ י ז ל י ג ג מציע :
 10,000,000ל*י במקום  2,000,000ל״י
י .פ ור ד ר מציע:
 2,500, 000ל׳׳י

 2,000, 000ל"י.

אלטרנאטיבה  :לכתוב :
הלוואות חקלאיות —
 (1עלידי באנקים
 (2עלידי קרנות האר
גונים ההתיישבותיים 500,000

 1,000,000ל׳׳י

י .פ ו ר ד ר מציע:
 1,000,000ל״י

לסעיף א)4ז(
ציזלינג מציע :
א.
במקום סעיף קטן )ז( יבוא סעיף קטן זה :
)ז( לאינטנסיפיקאציה ולטיתוח נוסף בכפר הערבי
 1,500,000ל״י

ל׳׳י
ליי

ציזלינג מציע :
א,
במקום סעיף קטן )ח( יבוא סעיף קטן זה :
)ח( לפיתוח הדיג ,למעגנים,
 1,200,000ל״י
הלוואות לספינות ולציוד —
לנדאו מציע :
ח.
אחרי המלים ״הדיג הימי* יבואו המלים:

ל"י

״ע*י בנק ישראל לחקלאות*
 800,000ל״י במקום  300,000ל*י

במקום  1,500,000ל״י

לסעיף א)4ט(
לביא מציע :
ש,
למחוק סעיף קטן )ט(.

לסעיף א )4ב(
אריאב מציע:
ח.
 550,000ל״י במקום  500,000ל״י

ציזלינג מציע :
א.
במקום סעיף קטן )ט( יבוא סעיף קטן זה :
״)ט( הלוואות לשיקומם ולנטיעתם של פרדסים ומ
טעים אחרים והכללתם במשק המעורב
 3,000,000ל׳׳י במקום  1,200,000ל*י

א ,צ י ז ל י נ ג מציע :
 700,000ל״י במקום  500,000ל״י
לנדאו מציע :
ח,
 750,000ל״י במקום  500,000ל׳׳י
לסעיף א)4ג(
אריאב מציע:
ח.
אחרי המלה ״תחמיצים״ יבואו המלים:
אריזה ,עלידי באנק ישראל לחקלאות* —
 800,000ל״י במקום  700,000ל״י

"ולבתי

המלים

מ .ו י ל נ ר מציע :
למחוק סעיף קטן )ט(.
לסעיף א)4י(
אריאב מציע :
ח.
ל״י במקום  200,000ל"י
70,000

א .צ י ז ל י נ ג מציע :
 1,900,000ל״י במקום  700,000ל״י
י ,פ ורד ר מציע :
אחרי המלה ״ותחמיצים״ ייבואו
אריזה״.

לנדאו מציע :
ח.
 1,000,000ל״י במקום  450,000ל׳׳י

לסעיף א)4ח(
אריאב מציע :
ח.
במקום סעיף קטן )ח( יבוא סעיף קטן זה:
200,000
)ח( הדיג הימי
100,000
הדיג בבריכות

לסעיף א)4א(
א ,צ י ז ל י נ ג מציע :
 5,000,000ל״י במקום  1,500, 000ל"י
ולהוסיף סעיף קטן זה :
״)אא( מקרונות
נים

ציזלינג מציע :
א.
במקום סעיף קטן ) 0יבוא סעיף קטן זה :
) 0הלוואות לגידול בקר וצאן —  1,200,000ל״י

מ .ויל נר מציע:
למחוק את המלים " :מיוחדות של" ובמקומן לכתוב
״פיתוח״ —
 3,300,000ל״י במקום  300,000ל״י

במקום  2,000,000ל״י

בקרנות הארגו
ההתיישבותים

לסעיף א)4ה(
ציזלינג מציע :
א,
 400,000ל״י במקום  260,000ל״י

״ולבתי

לנדאו מציע :
ח.
אחרי המלה "מטעים" יבואו המלים
ישראל לחקלאות״
 199,999ל״י במקום  200,000ל״י

"עלידי באנק

לסעיף א6
א ,צ י ז ל י נ ג מציע :
 3,000,000ל״י במקום  1,700, 000ל"י

לסעיף ב )1ב(
רוקח מציע:
י.
 400,000ל״י במקום  500,000ל"י
לסעיף ב1
ציזלינג מציע :
א.
להוסיף סעיף קטן זה :
)ג( קרנות לתעשיה בכפר

לנדאו מציע :
ח.
 1,900,000ל״י במקום  1,700,000ל"י
לסעיף א )7א( ועב(
לנדאו ו מ .ו י ל נ ר
לביא ,ח.
ש.
למחוק את הסעיפים הקטנים )א( ו)ב(.

מציעים :
לסעיף ב2
אריאב מציע :
ח.
 5,500,001ל״י במקום  5,500,000ל״י

לסעיף א )7ג(
לביא מציע:
ש.
 2,150, 000ל״י במקום  150,000ל״י

/

לסעיף א 0)7
א .צ י ז ל י ג ג מציע :
במקום סעיף קטן )ד( יבוא סעיף זה :

א .צ י ז ל י נ ג מציע :
במקום סעיף  2יבוא סעיף זה :
״ .2קרן להלאמת חברות החשמל ,להגדלת תפוקת
 10,000,000ל״י
הכוח והרחבת הרשת

")ד( ניקוז וציוד להכשרת הקרקע ,בנינים
 1,000,000ל"י.
חקלאיים
לסעיף ב
אריאב מציע:
ח.
להפחית באופן פרופורציונאלי מכל הסעיפים —
פרט לסעיף  — 2סכום של  1,500,000ל״י למטרת
"הלוואות להון חוזר לתעשיה".
א .צ י ז ל י נ ג מציע :
אחרי המלה ״תעשיה" תבוא המלה

 7,000,000ל״י

"מלאכה",

.ליבשיץ מציע :
ד
במקום סעיף ב יבוא סעיף זה :
•ב .השקעות במפעלים של כוח החשמל
יסוד )מחצבים ומכרות(  20,000,000ל״י.״

ותעשיות

לסעיף ב )1א(
ציזלינג מציע :
א.
במקום סעיף קטן )א( יבוא סעיף קטן זה :
״באנק המדינה לתעשיה ומלאכה—:
השקעות והלוואות
 12,000,000ל״י.
לזמן ארוך
אשראי להון חוזר  30,000,000 18,000,000ל״י
אלטרנאטיבה  :אחרי המלים  :״להון חוזר״ יבואו
המלים ״וכולל  1,600,000ל״י הלוואות לתעשיה
בכפר״.
לנדאו מציע :
ח.
 8,000,001ל״י במקום  8,000,000ל״י
י .פ ו ר ד ר מציע:
במקום סעיף קטן )א( יבוא סעיף קטן זה :
״)א( לאוצר התעשיה למילוות
 2,500,000ליי
לתעשיה הקיימת
 5,500,000ל"י
הלוואות לתעשיה
מ .ו יל נ ר מציע:
במקום סעיף )א( יבוא סעיף קטן זה ;
״)א( הלוואות לבעלי מלאכה ,בעלי תעשיה זעירים
ובינוניים ,ולתעשיה אחרת שבעליה תושבי ישראל
 8,000,000ל״י

לנדאו מציע :
ח.
אחרי המלים ״הרחבת כוח החשמל״ ייווספו מליט
אלו  :״השקעה במניות חברת החשמל המבטיחות
זכות הכרעה בחברה לממשלה —
 5,500,001ל״י במקום  5,500,000ל״י
י .פ ו ר ד ר מציע :
 5,500,001ל״י

במקום  5,500,000ל״י

וילנר מציע :
מ.
במקום סעיף  2יבוא סעיף זה:
" .2השקעה להרחבת כוח החשמל המולאם
 6,000,000ל״י".
לסעיף ב)3א(
י .ר ו ק ח מציע:
 1,710,000ל׳׳י במקום  1,900,000ל״י.
א .צ י ז ל י נ ג מציע:
במקום סעיף קטן )א( יבוא סעיף קטן זה :
״)א( קרן להלאמה ולהפעלה של מפעלי יםהמלח —
 5,000,000ל״י.״
וילנר מציע:
מ.
במקום סעיף קטן )א( יבוא סעיף קטן זה :
)א( השקעה לפיתוח אוצרות ים המלח בבעלות
המדינה ,עלידי חברה ממלכתית —  6,000,000ל״י.
לסעיף ב)3ב(
י .ר ו ק ח מציע:
 2,430,000ל״י במקום  2,700,000ל״י
ציזלינג מציע :
א.
 3,500,000ל״י במקום  2,700,000ל״י
לנדאו מציע :
ח.
 2,699,999ל״י במקום  2,700,000ל״י
וילנר מציע :
מ.
במקום סעיף קטן )ב( יבוא סעיף קטן זה :
")ב( השקעה לניצול נחושת ,מנגן ,ברזל ,גפרית,
חול ,קאולין ,פוספאטים וכו' —  12,500,000ל״י.״
לסעיף ב)3ג(
ציזלינג מציע:
א.
ל״י במקום 150,000
250,000

ל״י

לסעיף ב)3ד(
י .ר ו ק ח מציע :
ל״י
900,000

לסעיף ד3
וילנר מציע:
מ.
 1,500,000ל״י במקום 3,670, 000ל׳׳י .

במקום  1,000,000ל"י

לסעיף ד)3א(
י .ר ו ק ח מציע:
 500,000ל״י במקום  1,000,000ל״י

לסעיף ב)3ה(
י ,ר ו ק ח מציע:
 3,150, 000ל״י במקום  3,500,000ל״י
ציזלינג מציע :
א.
 4,250,000ל״י במקום  3,500,000ל"י
לסעיף ב)3ו(
רוקח מציע:
י.
 360/000ל״י במקום 400,000

ל״י

לסעיף ב 3
ציזלינג מציע :
א.
להוסיף סעיפים קטנים אלה:
)ז( פיתוח מחצבים נוספים

3,000,000

)ח( השקעה בחברת הנפט
הלאומית הישראלית

ל"י

 10,000,000ל״י

וילנר מציע:
מ.
להוסיף סעיף זה:
)ז( לרכישת מכונות ציוד וכו' להפקת נפט בבע
לות המדינה עלידי חברה ממלכתית —
 10, 000,ל״י.
000
לסעיף ב5
רוקח וח.
י.
 500,000ל״י

לנדאו מציעים :
במקום  1,000,000ל׳׳י,

ציזלינג מציע:
א.
לכתוב סעיף ב)5א( כלהלן :

ליי

לסעיף ד0) 3
י ,ר ו ק ח מציע :
ל״י במקום 10,000
20,000

ל״י

לסעיף ד4
וילנר מציע:
מ.
 1,000,000ל״י במקום  1,400,000ל״י
לסעיף ד6
רוקח מציע:
י,
 2,080,000ל״י במקום  2,580,000ל״י
לסעיף ה1
ציזלינג מציע:
א.
 23,350,000ל״י במקום  13,350,000ל"י
לנדאו מציע :
ח,
במקום סעיף  1יבוא סעיף זה:
״ .1הלוואות לשיכון עולים ,שיבוצע עלידי מיכ
רזים פומביים —  18,500,000ל״י".
י .פ ורד ר מציע :
 13,350,001ל״י במקום  13,350,000ל״י

 1,000, 000ל״י.
"ב)5א( פעולות כלליות —
לסעיף ג1
ציזלינג מציע :
א.
 1,500,000ל״י במקום  1,150,000ל״י

וילנר מציע:
מ.
 18,700,000ל״י במקום  13, 350, 000ל״י
ד .ל י בשי ץ מציע:
 22,200,000ל״י במקום  13,350,000ל״י

לנדאו מציע :
ח.
 1,250,000ל״י במקום  1,150,000ל״י
לסעיף ד2
וילנר מציע:
מ.
ל״י במקום  2,625,000ל"י
525,000
לסעיף ד)2ו(
ציזלינג מציע :
א.
למחוק את הסעיף קטן )ו(.
לסעיף ד)2ז(
רוקח מציע :
י.
לפני המלים "שיקום הנמל ביפו"
״הלוואה לאוצר מפעלי ים״.

לסעיף ד)3ב(
י .ר ו ק ח מציע :
 490,000ל״י במקום 500,000

לסעיף ה2
י .ר ו ק ח מציע:
 1,990,000ל״י במקום  2,000, 000ל״י
ח .ל נ ד א ו מציע :
למחוק את הסעיף,
לסעיף ה5
וילנר מציע :
מ,
 1,180,000ל״י במקום 680,000

יבואו המלים

ציזלינג מציע :
א.
אחרי סעיף קטן )ז( ייווסף מעיף קטן זה :
")זא( להרחבתו ולשיפורו של נמל תלאביב ול
פעולות נוספות באישור ועדתהכספים —
 750,000ל״י.
לנדאו מציע :
ח,
במקום סעיף קטן )ז( יבוא סעיף קטן זה :
 500,000ל״י,
")ז( הרחבת נמל תלאביב

ל״י

לסעיף ו — לשם הסעיף
א .צ י ז ל י נ ג מציע:
הלוואות לרשויות מקומיות ולחברות ציבוריות
)כולל מפעלי תרבות ,דת ,מוזיאונים ,אולמי ספורט(.
לסעיף ו1
רוקח מציע :
י,
 6,200,000ל״י במקום  4,200,000ל״י
א ,צ י ז ל י נ ג מציע:
 7,400,000ל״י במקום  4,200,000ל״י
וילנר מציע:
מ.
 ,5,000,000ל״י במקום  4,200,000ל"י

לסעיף ו2

לנדאו מציע :
ח.
במקומ הסעיף יבוא סעיף זה :

א .צ י ז ל י נ ג מגיע:
 600,000ל״י במקום 500,000

ל׳׳י

במקום 500,000

ל״י

לנדאו מציע :
ח.
 200,000ל״י

"בניני משרדהחוץ בירושלים —
 250,000ל׳׳י"

לסעיף ז — בתי חולים ,מרפאות ובנינים רפואיים
ציזלינג מציע:
א,
 3,500,000ל״י במקום  2,400,000ל״י
וילנר מציע :
מ.
 4,000,000ל״י במקום  2,400,000ל״י
לסעיף ז — בנינים למוסדות סוציאליים
ציזלינג מציע :
א.
ל״י במקום  350,000ל״י
500,000
לסעיף ז — בנינים לבתיספר )כולל בתיספר חקלאיים(
ציזלינג מציע:
א.
 3,500,000ל״י במקום  2,000,000ל״י
וילנר מציע:
מ.
 4,000,000ל״י במקום  2,000,000ל״י
לסעיף ז — בנינים למוסדות חינוך גבוהים
ציזלינג מציע :
א.
 500,000ל״י במקום  350,000ל״י
וילנר מציע :
מ.
 550,000ל״י במקום 350,000

ל״י

לסעיף ז — בנינים ממשלתיים כולל בנין הקריה בירושלים
י .ר ו ק ח מציע:
 800,000ל״י במקום  1,000,000ל"י
וילנר מציע:
מ.
 500,000ל״י במקומ  1,000,000ל״י

לסעיף ז
י .ר ו ק ח מציע:
בסוף הסעיף ייווסף סעיף זה :
"בתיתרבות לנוער עלידי העיריות —
 200,000ל״י"
לסעיף ח
ציזלינג מציע :
א.
 10,000,000ל״י במקום  7,500,000ל"י
לנדאו מציע :
ח.
 5,500,000ל״י

במקום  7,500,000ל״י

וילנר מציע :
מ.
 7,499,999ל״י

במקום  7,500,000ל״י

לסעיף ט)1א(
לנדאו מציע :
ח.
 150,000ל״י במקום  200,000ל״י
ואחרי סעיף קטן )ב( ייווסף סעיף קטן זה :
״)ג( הלוואות לעיריית ירושלים לצרכי פיתוח
 350,000ל״י .
לסעיף ט2
ציזלינג מציע :
א.
 2,000,000ל״י במקום 300,000

ל״י

ח ,ל נ ד א ו מציע :
סעיף  2יימחק.
לסעיף י
ציזלינג מציע :
א.
 2,000,000ל״י במקום  710,000ל״י
וילנר מציע:
מ.
 535,000ל״י במקום  710,000ל״י

ט .החלטת ועדתהכנסת בדבר ממלא מקום נשיא המדינה
בתוקף סמכותה לפי סעיף )14א() (2לחוק נשיא המ
דינה ,תשי״ב— ,1951חזרה והחליטה ועדתהכנסת בישי
בתה מיום כ"ט באב תשי״ב ) 20באוגוסט  ,(1952אחרי
שעיינה בתעודת רופאי נשיא המדינה ,כי מטעמי בריאות
י.

הצעת

חוק לתיקון פקודת החברות )מס׳  ,(2תשי״ב—1952

 .1תיקוןפקודתהחברות
פקודת החברות  ,(1תתוקן כך:
) (1בסעיף ))(1)(5ד( ,בסיפא ,ייווסף תנאי מגביל
זה :
"אך יכול שרהמשפטים להרשות ,בתנאים שיקבע
לכל מקרה ,שסכום קרן המניות ,כולו או מקצתו,
יהיה נקוב במטבע שאינו מטבע ישראלי ,אם שר
האוצר אישר שמתן רשות כזאת הוא לתועלת הצי
בור״.
) (2בסעיף 53א תיווסף פסקה זו :
״אלא שאם נרשמה חברה שסכוט קרן המניות שלה,
(1

עוד נבצר
יושבראש
ט״ו באלול
תשי״ג )2

מנשיא המדינה ,דרך ארעי ,למלא את תפקידו.
הכנסת יכהן כממלא מקום נשיא המדינה מיום
תשי״ב ) 5בספטמבר  (1952עד יום ט״ו בטבת
ביאנואר .(1953

חוקי א״י ,כרך א /פרק כ״ב ,עמ' .155

כולו או מקצתו ,נקוב — על פי הרשאת שרהמש
פטים לפי סעיף )(1)5ד( — במטבע שאינו מטבע
ישראלי ,יוכל שרהמשפטים להרשות ,בתנאים
שיקבע לכל מקרה ,שכל סכום של מניות חדשות
שהוצאו עלידי אותה חברה או כל שינוי בהון שלה
יהיה נקוב באותו מטבע ,אם שרהאוצר אישר שמתן
רשות כזאת הוא לתועלת הציבור״.

הסתייגות לחוק הנ״ל
מ .סנה מציע:
למחוק את סעיף קטן ) (1לסעיף ,1

סיכום
ישיבה קכ״ו )ד' באלול

הישיבות

תשי״ב —  25באוגוסט (1952

י .גורי )יו״ר וערתהכספים(
השיבו למתווכחים.

היו"ר—י .שפרינצק; ב .מינץ.
לשאילתות
א .שרהמסחרוהתעשיה ד .יוסף השיב
בדבר  :ההכנסות וההוצאות בחשבון המסחרי של
משרדהמסחרוהתעשיה ; גביית מסהיתר עלידי
מספר חנויות המכולת
משרדהמסחרוהתעשיה ;
והירקות בארץ ; הבאת בשר מתורכיה בצורת יבוא
ללא תשלום.

ב.

ד .בררבהאי ;יו״ר ועדתהכנסת( הודיע על חילופי
גברי בוועדות הכנסת.

ג.

י .גורי )יו״ר ועדתהכספים( הביא לקריאה שניה את
למסהכנסה(,
המקומיות )תוספת
הרשויות
חוק
תשי״ב —  ,1952בוויכוח השתתפו  :ח ,רובין׳
ח .לנדאו ,א .כהן .י .גורי השיב למתווכחים.
הוחלט  :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

ד.

ה.

הוחלט  (1 :לקבל את הצעת פ .ברנשטיין למחוק את
סעיף  (2 ;80לקבל את יתר סעיפי החוק;  (3לקבל
את החוק.

ד.

י .גורי )יו״ר ועדתהכספים( הביא לקריאה שניה את
חוק הנפט ,תשי״ב —  .1952בוויכוח השתתפו :
מ .סנה ,מ .וילנה ד .ליבשיץ ,השר פ .לבון ,א .כהן.
פ .ברנשטיין .י .גורי השיב למתווכחים.

ישיבה קכ״ז )ה׳

ה*

ב.

ג.

בהמשך הדיון על חוק .הנפט ,תשי״ב —  1952הש
תתפו  :מ .סגה ,א .שוסטק ,פ .ברנשטיין ,א .כהן,
י .בןאהרן ,ש ,דיין .שרהאוצרוהפיתוח ל .אשכול,

י .שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט( הביא
לקריאה שניה את חוק הנזיקים האזרחיים )אחריות
בוויכוח השתתף
תשי״ב — .1952
המדינה(,
ז .ורהפטיג .י .שפירא השיב לו.
הוחלט  :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

ישיבה קכ״ח )ו׳

באלול תשי"ב —  27באוגוסט (1952

היו״ר —י .שפרינצק ; ב .מינץ.

א.

השרים השיבו לשאילתות בדבר :אספקת מצרכי הל
בשה והנעלה לקראת החורף; בגדי עבודה לנשים
העובדות בחקלאותו חלוקת קמח לתושבים הערביים
בערים; הסיכויים לאספקת הבשר; פעולת משרד
הסעד בקרב הישוב הערבי; רישומה של קאמלה
חלומה; שכונת מולדת בחולון; דחיית בקשתו של
ד״ר אופיר להיתר יציאה; מסירת מקרי הפגיעה
בחוקי המדינה להכרעתן של ״ועדות תגובה״; הש
מצת הצבא והמשפט בכרוז שנתפרסם בירושלים;
תיקים במשטרה נגד ראש עיריית עכו מר נוי,

ב.

י .בןאהרן הגיש )בשם סיעת מפ״ם( הצעה להבעת
בחילופי הדברים השתתף שר
איאמון לממשלה.
החוץ מ .שרת .נמסרו הודעות עלידי י .ספיר בשם
סיעת הציונים הכלליים ,י .בדר  תביעת החרות,
מ .וילנר — מק״י ,י .פורדר  המפלגה הפרוג
רסיבית.

באלול תשי"ב —  26באוגוסט (1952

ד .בררבהאי )יו״ר ועדתהכנסת( הביא את החלטת
ועדתהכנסת בדבר ממלא מקום נשיא המדינה,
הוחלט  :לקבל את החלטת ועדתהכנסת.
הודעות נמסרו עלידי מ .יערי בשם סיעת מפ״ם
ומ .וילנר בשם סיעת מק״י.

ההסתייגות;

מ .וילנר )בשם סיעת מק״י( וח .למדן מסרו הודעות.

הוחלט  :לקבל את הסעיפים ) 3 ,2 ,1 :גירסא ב׳(,
 5 ,4בנוסח הוועדה.

היו״ר —ב .מינץ; י .שפרינצק.
א .השרים השיבו לשאילתות בדבר  :החוזר של מנהל
ביתהחינוך מר עשבי; ביתהחינוך במגדלאשקלון ;
פיטוריו של המורה בהיג׳ חליף ; תכנית ללימוד
השפה הערבית בבתיהספר הערביים; שיתופו של
ארגון המורים הערביים בהכנת תכניות הלימוד לבתי
הספר הערביים; מינוי מנהלים לבתיהספר הערביים;
פיטורי מורים ערביים; הסמינריונים .למורים הער
ביים; הפסקת עבודות הייעור בגליל; איסוף קופסאות
משומשות; ביטול הנקודות למוצרי טכסטיל; שיטת
המכרזים הפומביים בתעשיה; ביקורת על מצרכי המ
זון ו עיכוב תעודותהזהות בביתהחולים הממשלתי
ביפו.

מ .נמיר )יו״ר הוועדה לעניני חוץ ובטחון( הביא
לקריאה שניה את חוק שירות בטחון )תיקון( )מס׳
 ,(2תשי״ב —  .1952בוויכוח השתתפו  :י .בריהודהו
שרהבטחון
י .בןאהרן ,ש .זיסמן ,י .בדר.
ד .בןגוריון ומ .נמיר השיבו למתווכחים.
הוחלט  (1 :לקבל את סעיף  1עם
 (2לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

י .גורי )יו״ר ועדתהכספים( הביא לקריאה שניה את
חוק מס מסוייג ומס מותרות ,תשי״ב —  .1952בווי
כוח השתתפו  :ח ,לנדאו ,ח .אריאב ,ז .סוזאיב,
י .פורדר ,מ .סנה .י .גורי השיב למתווכחים.
הוחלט  :לקבל את החוק עם התוספת בנוסח הוועדה.

ושרהמשפטיפ ח .כהו

הוחלט  (1 :לא לקיים דיון על ההצעה ;  (2לדחות
את ההצעה.

ג.

י .ספיר )יו״ר ועדתהפנים( הביא לקריאה שניה את
חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב —  .1952בוויכוח הש
תתפו  :ת ,טובי ,א .פרי ,ע .איכילוב ,ע .אסף,
מ .ארס ,ר .הכהן ,מ .וילנר ,א .שוסטק .
הוחלט  (1 :לקבל את הסעיפים  13—10 ,81ו
 19—15בנוסח הוועדה;  (2לקבל סעיף  9עם תיקונו
של ע .אסף וסעיף  14עם תיקונו של ד .הכהן ;
 (3לקבל את החוק.

ד.

א .רימלט הגיש הצעה לסדרהיום בדבר

ביתהמדרש

למורים בביתהכרם .בחילופי הדברים השתתפו :
ח .לנדאו ,מ .רוזן ,שרהחינוךוהתרבות ב .צ .דינבורג.
הוחלט  :להסיר את הענין

ה.

הסיטונאי בתלאביב; מעשי חילול הקודש בבתי
הכנסת בתלאביבן שביתת הרעב של שלושה נא
שמים בביתהסוהר; אספקת גרעיני המספוא מיבול
הארץ; המחסור בגרעיני מספוא? הפיקוח על אספקת
הגרעינים? יבוא של כליזכוכית מגרמניה; פעולות
שלטונות הפיקוח בכפר ראמי; מנת הביצים השבו
עית? זיופי התוצרת בתעשיית הנעליים והטכסטילו
הוצאותיה של משלחת הרבנים לארגנטינה בענין
יבוא הבשר.

מסדרהיום.

י.בררבהאי )יו׳׳ר ועדתהכנסת( הודיע על ערעורו
של ת .טובי נגד החלטת ועדתהכנסת להוציאו משתי
ישיבות הכנסת .ת ,טובי נימק את ערעורו.
ד .בררבהאי השיב לו,
הוחלט  :לא לקבל את הערעור.

ב.
ו .שרהאוצרוהפיתוח ל .אשכול הביא לקריאה ראשונה
את חוק המילוה )מוסדות כספיים( )תיקון( ,תשי״ב—
 .1952בוויכוח השתתפו  :מ .סנה ,י .בדר .שרהאוצר
והפיתוח השיב להם.
הוחלט  :להעביר את החוק

ג.

לוועדתהכספים.

ז.ישרהאוצרוהפיתוח ל .אשכול הביא לקריאה ראשונה
חוק לתיקון פקודת הטבק ,תשי״ב —  .1952בוויכוח
השתתפו מ .סנה וי .ברר.
׳

ח.

הוחלט  :להעביר את החוק לוועדתהכספים.
שרהמשפטים ח .כהן הגיא לקריאה ראשונה חוק
לתיקון פקודת החברות ,תשי״ב —  .1952בוויכוח
השתתפו  :מ .סגה ושרהמסחרוהתעשיה ד .יוסף.

שרהבטחון ד .בןגוריון מסר הודעה בענין כפר ערה.
בוויכוח השתתפו :ח .רובץ ,שהציע להביע איאמון
שרהבטחון ד .בןגוריון
לשרהבטחון ,ופ .רוזן.
ומ .נמיר )יו״ר הוועדה לעניני חוץ ובטחון( השיבו
למתווכחים.
הוחלט  :לקבל את הצעת יו״ר הוועדה
ובטחון לעבור לסדרהיום.

לעניני חוץ

ד.

מ .סנה מסר הודעה אישית.

ה,

י .גורי )יו״ר ועדתהכספים( הביא לקריאה שניה את
חוק המילוות )מוסדות כספיים( )תיקון( ,תשי״ב —
.1952
הוחלט  :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

הוחלט  :להעביר את החוק לוועדתהכספים.

ו.
ישיבה קכ״ט )ז׳ באלול תשי״ב —  28באוגוסט (1952
היו״ר — י .שפרינצק; ב .מינץ.
א .השרים השיבו לשאילתות בדבר  :האגודה הקואופ
ראטיבית ״אל איתיחאד״; התקנות בדבר חובות
חיילי מילואים שאינם בשירות; עוצר הלילה בשטח
המשולש; המושל הצבאי בכפר ערה; רשיונות יצי
אה בשטח הממשל הצבאי; חובתם של עובדי המ
.
דינה לנמק את החלטותיהם; סודיותן של הידיעות
על בתיהספר הצבאיים; שעות העבודה במשרד
הבטחון; אספקת העתון ״קול העם״ לחיילים;
תעודתהזהות של חסן עלי מסעד שנלקחה עלידי
נציג המושל הצבאי; פליטים ספרדיים בישראל;
רשימה בעתון "על המשמר״ שפסלה הצנזורה; הצנ
זורה וביקורו של האדמיראל מונטבטן בישראל;
הענשת חיילים על השתתפותם בעצרתהזכרון ביער
.
על שם הצבא הסובייטי; הבריונות בשוק הירקות

ד .בררבהאי )יו״ר
גברי בוועדות הכנסת.

ועדתהכנסת( הודיע על חילופי

י .גורי )יו״ר ועדתהכספים( הביא לקריאה שניה את
החוק לתיקון פקודת החברות ,תשי״ב — .1952
הוחלט  :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

ז.

י .גורי )יו״ר ועדתהכספים( הביא לקריאה שניה את
חוק תקציב הפיתוח לשנת 1952/53׳ תשי״ב—.1952
בוויכוח השתתפו  :ז .סוזאיב׳ א .ציזלינג ,ח .לנדאו,
מ .וילנר ,י .פורדר ,ח .אריאב ,מ .סנה ,ש .לביא,
י .רוקח׳ א .אלישר ,א .שוסטק .שרהאוצרוהפיתוח
ושרהמסחרוהתעשיה ד .יוסף
ל .אשכול ,י .גורי
השיבו למתווכחים.
הוחלט  (1 :לקבל את פרק ההכנסה של התקציב
בנוסח הוועדה?  (2לקבל את פרק ההוצאה של
התקציב בנוסח הוועדה;  (3לקבל את החוק בנוסח
הוועדה.

ח.

יושבראש הכנסת י .שפרינצק אמר דברי ברכה לק
ראת השנה החדשה.

