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S מספר 

ת שעה) (מם׳ 6), מ ו ה ה ( מנ ז  חוק לקיום תקפן של תקנות ו
 תש י״ד—1953 *

 קיוםתקפ! 1, תקנות ההגנה המפורטות בתוספת יעמדו בתקפן עד יום כ״ז בניסן תשי״ד (30
 שבתקנות ,

ה באפריל 1954). נ ג ה  ה

• 2« תקפו של חוק זד, הוא מיום כ״ה בטבת תשי״ד(31 בדצמבר 1953). י ק ו ת ת 5 י ח  ת

ת ט פ ו  ת
 (סעיף 1)

 1. תקנות ההגנה, 1939 י, למעט תקנה 46בי.
.  2. תקנות ההגנה (תיקון פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1942 2
ן פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1943 יי.  3. תקנות ההגנה(תיקו
ן פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1944 ״.  4. תקנות ההגנה(תיקו

 5. תקנות ההגנה (הטלת פקודת הפיקוח על המזינות, 1942), 1942 יי.
 6. תקנות ההגנה (הפיקוח על המזונות), 1942 ».

עת רווחים מופקעים), 1944 י; למעט תקנה 14. י נה(מנ  7. תקנות ההג
 8. תקנות ההגנה(כספים), 1941 ״.

ת ר ה ש ש  מ
 שר החוץ

 ממלא מקום ראש הממשלה
־ צ ב י ק ב ן ח צ  י

 נשיא המדינה

 » נתקב5 במסת ביום ט״; בטבת ת׳שי״ד (22 בדצמבר 1058) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בה״ח 182, תש י ״ד, עמי 27.

 1 עייר «103, תופי 2 מסי 01-1, עמי 18•(־׳..

 ־ ע״ר 1.842, תום׳ 2 מם׳ 1200, עמי 842.
! ע״ר ;;104, תום׳ 2 מט׳ 1280, עמ׳ 269. : 

 * עייר 1044, תום׳ 2 מסי 1312, עמי 13.
 0 ע״ר 1942, תום׳ 2 מס׳ 1227, עמי 1297.

 6 עייר 1042, תום׳ 2 מם׳.1181, עמי 487.

 7 עייר 1944, תום׳ 2 מס׳ 1350, עט׳ 724.

 3 עייר 10-11, תום׳ 2 מסי 1138, עמי 1380.

 מספר 9
 חוק לתיקון פקודת העמדת עבריינים במבחן, תשי״ד—1953 *

 תיקו! הפסידה 1, פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944 תתוקן בך:

ה:  (1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן(2) יבוא סעיף קטן ז

 ״(3) לא יתן בית המשפט צו מבחן אלא לאחר קבלת חוות דעת מפקיד
 מבחן.״

 (2) בסעיף 4, בסעיף קטן(2), נמקומ המלים ״משנים עשר חודש״ יבואו
ה: ״ובלבד  המלים ״משלוש שנים״, ובמקום התנאי המגביל יבוא תנאי מגביל ז

 * נתקב? בכנסת, ביום ט״ז בטבת תשי״ד (22 בדצמבר 1953) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
 בה״ח 179, תשי״ד, עמי 11.

 1 ע״ר 1044, תוס׳ 1 מס׳ 1380, עטי 128.

 ספר חוזוהיס 1-10, כ״ה בטבת ומוי׳׳ד, 1.12,1953;;
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 שהוכח לבית המשפט, בדרך שייראה לו, כי המוסד מסכים לקבל את הנתון
 למבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו לכך״.

 (3) בסעיף 7 —
 (א) בסעיף קטן(1), לאחר המלים ״עבירה שבוצעה בשעה שעמד צו
 המבחן בתקפו״ יווםפו מליט אלד!: .״או שניתן עליו צו לפי סעיף 18 לפקודת
 העבריינים הצעירים, 1937 בגלל עבירה כאמור, אף אם לא נתחייב

; בתנאי המגביל יימחקו המלים ״הזמנה כזאת או״; ך י ד  ב

 (ב) בסעיף קטן(3), לאחר המלים ,.שעבר אותה בעמוד צו המבחן בתקפו״
 יווספו מלים אלה: ״או נתן עליו צו לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים

; ך׳  הצעירים, 1937, בגלל עבירה כאמור, אף בלי שחייבו בדי

 (0 בסעיף קטן (4), במקום המלים ״נתחייב בדין על עבירה בעמוד צו
 מבחן בתקפו״ יביאו המליט *נתחייב בדין על עבירה שעבר אותה בעוד
 צו המבחן בתקפו, או שניתן עליו צו לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים

. ך י  הצעירים, 1937, בגלל עבירה כזזמור, אף אם־לא נתחייב בד

 (4) בסעיף 9, אחרי סעיף קטן(2) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(3) צו מבחן לפיו שוחרר אדם למבחן בלי שחוייב בדין, לא יגרור
 אחריו את תוצאות החיוב בדין לכל ענין, אם אין כוונה אחרת משתמעת

 מפקודה זו או מכל דין אחר.״

 (5) בסעיף 10, לאחר המלים ״ומקום שנתחייב הנתון למבחן בדין על עבירה
 שלאחריה על ידי שופט שלומי׳ יווספו המלים ״או שניתן עליו בשל עבירה
 כאמור צ־ לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937, על ידי שופט
 שלום אף אם לא נתחייב בדין״, ובמקום המלים ״אפשר יהיה לקבלה כעדות

 לשם חיוב בדין״ יבואו המלים ״תהיה ראיה לחיוב בדין או לצו כאמור׳/

 (6) בסעיף 11, בסעיף קטן (2), במקום המלים ״שנים עשר החדשים״, בכל
 מקום שהן מופיעות, יבואו המלים ״שלוש שנים״, ובמקום התנאי המגביל
 יבוא תנאי מגביל זה: ״ובלבד שיוכח לבית המשפט, בדרך שייראה לו, כי המוסד

 מסבים לקבל את הנתון למבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו לכך״.

 (7) בסעיף 14• סעיף קטן(2) — בטל.

 2. פסקה(ו) בסעיף 37 לפקודת החוק הפלילי, 1936 תימחק.

 3. הוראות סעיף 1 (4) יחילו גם על צו מבחן שניתן לפני תחילת תקפו של חוק זה.

א ר י פ ה ש ש ת מ ר ה ש ש  מ
 שר החוץ שר הסעד

 ממלא מקום ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 667, עמי 121.

 2 ע״ד 1936, תום׳ 1 מס׳ 652, עמ׳ 263.

 ספר וו חומי ט 14.0, ג״ה בטבת חשי״ד, 81.12.1853



 חוק להארכת תוקף של תקנוודשעת־וזירום
וד וגיוסו), תשי״־ר—1953 י י  (הוראות נדבר רישום נ

 1, תקפן של תקנות־שעת־חירום (הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו), תשי״א—951! !,
 מוארך בזה עד יום ו׳ בטבת תשט״ו(3.1 בדצמבר 1954).

 2, תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ה בטבת תשי״ד (31 בדצמבר 1953).

ן ו ב ס ל ח נ  פ
 ממלא״מקומ שר הבטחון

 .•צעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו

ת ר ה ש ש  מ
 שר החוץ

 ממלא־מקוט ראש הממשלה
־ צ ב י ק ב ן ח צ  י

 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת כיונו כ״ ג בטבת תשי׳׳ד (29 בדצמבר 1953)
 בה״ח 182, תשי״ד, עמי 25.

 1 ק״ת 1.84, תשי״א, עמי 1200 ; ם״ח 65, ת׳םי״ב, עמי 4 : ם״ח 114, תשי״ג, עמי 22

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעחדחידומ
 (חוקת השיפוט תש״ח), תשי״ד—1953 *

 1, תקפן של תקנות־שעת־חידום (חוקת השיפוט תש״ח), וושי-׳ח—948 נ •י, מוארך בזה
 עד יום ו׳ בטבת תשט״ו(31 בדצמבר 1954).

 2. תקפו של חוק זה הוא מיומ כ״ה בטבת תשי״ד(31 בדצמבר 1953).

ן ו ב ס ל ח נ  פ
 ממלא״מקוט שד הבטחת

ת ר ה ש ש  מ
 שד החוץ

 ממלא־ מקום ראש הממשלה
־ צב י ק ב ן ח צ  י

 נשיא המדינה
 * נתקבל בכנסת כיוס נ״ג בטבת תשי״ד (29 בדצמבר 1953) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו

 בה״ח 182, תשי״ד, עמי 24.
 1 עייר תש׳׳ח, חוס׳ ב׳ מס׳ 20, עמי 105; ם״ח 2,8, תש״י, עמי 7וי; טייח 58׳ תש״י, עמי 290; טייח

 123, תשי״ג, עמי 64.

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
 (אזורי בפחון), תשי״ד—1953*

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון). תש״ט—1949!, מוארך בזה עד יום
 ו׳ בטבת תשט״ו(31 בדצמבר 1954).

 2. שר הבטהון רשאי, בכל עת, לבטל את התקנות האמורות על ידי צו שיפורסם ברשומות.
 3. תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ה בטבת תשי׳׳ד(31 בדצמבר 1953),

ן י ב ס ל ח נ  פ
 ממלא־מקום שר הבמחון

ת ר ה ש ש  מ
 שר החוץ

 ממלא־מקום ראש הממשלה
־ צב י ק ב ן ח צ  י

 נשיא המדינה
 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד בטבת תשי׳׳ד (30 בדצמבר 1953) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו

 בה׳׳ח 182, תשי״ד, עמי 24.
 1 סייח 17, תשייט, עמי 136 ; ס״ח 57, תש״י, עמי 280 ; ס״ח 114, תשי״נ, עמי 23.

, כ״ה בטנת תשי״ד, 31.12.1953 p w n n •wo 140 . 
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

 מספר 10

 הארכת תוקו•

 תחילת תוקר

 מספר ן!

 הארכת תוקן)

 תחילת תוק1*

 מספר 12

 הארכת תוקף

 זכות ביטול
 תחילת תוק1

48 
 המהיר 40 שרוטה


