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 תיקון טעות דפוס

ת הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), התשנ״א-1991 ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982 י, ובידיעתה המוקדמת של
 ועדח הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. . תקנה 35 בתקנות הבזק(התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ״ה-1985/ תסומן 34א ואחריה הוספת תקנה
 יבוא:

 ״סדר קדימויות 35. (א) ראה השר כי נוצר מצב חירום מיוחד המחייב שינוי סדר הקדימויות

3 והעדיפויות שנקבעו לפי הוראות פרק זה, רשאי הוא להורות לחברה לשנות " ^ מ י ^ ר י  ה
 את סדר הקדימויות והעדיפויות שנקבעו בפרק זה ככל שיידרש לפי צרכי

 השעה.

 (ב) החברה תביא לידיעת הציבור את סדר הקדימויות והעדיפויות
 ששונה לפי הוראת השר כאמור בתקנת משנה (א), באמצעות פרסום בעתון

 יומי ובשידורי הרדיו והטלוויזיה, כולם או מקצתם.

 (ג) בתקנה זו, ״מצב חירום מיוחד״ - מצב שבו נשתבשו סדרי החיים
 התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הבטחון.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות שעת חירום(תקופת מצב מיוחד בהג״א), תחילה

.  התענ״א-1991'

 ט״ו בשבט התשנ״א (30 בינואר 1991)
י ם ח נ ל פ א פ  >חמ 3-1872) ר

 ־ שר התקשורת
 י ס׳ ח התשמ׳׳ב, עמ׳ 218: החש״ן, עמ׳ 142! ק׳׳ת התשנ״א, עמ׳ 466.

 2 ק׳ ת התשמ״ה, עמ׳ 1006! התשמ״ט, עמי 463.

 3 ק׳ ת התשנ״א, עמ׳ 463.
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99ו ו ״א- פת מצב מיוחד בהג׳׳א), התשנ ות שעת חירום(מוסדות חינוך בתקו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש׳׳ח-1948 י, אני מתקין
 תקנות שעת חירום אלה:

 ;גדרות 1. בתקנות שעת חירום אלה -

 ״מוסד חינוך״ - גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על־יסודי, מוסד חינוך משלים,
 קיטנה לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט או פנימיה וכל מוסד חינוך אחר שבפיקוח משרד

 החינוך והתרבות:
 ״השר״ - שר החינוך והתרבות.

,  !גו 2. בתקופת תקפן של תקנות שעת חירום (תקופת מצב מיוחד בהג״א), התשנ״א-21991
 רשאי השר לצוות על אלה:

 (1) סגידה ופתיחה של מוסד חינוך:

 (2) סדרי הלימודים במוסד חינוך, ובכלל זה קביעת ימי הלימוד, שעות הלימוד,
 מקום הלימוד ותכנית הלימודים:

 (3) מועדי חופשות במוסד חינוך.

 תחולה 3. (א) צו כאמור בתקנה 2 יכול שיחול על כל שטח המדינה או על אזור או אזורים מסויימים

 שבה, על סוגים של מוסדות חינוך או על מוסד חינוך מסויים, על כלל הכיתות או על כיתות
 מסויימות, ויכול שהצו יחול לזמן או לזמנים שקבע השר.

 (ב) צו לפי תקנה 2(1) יינתן לאחר התייעצות עם שר הבטחון.

 פרסום 4. צו כאמור בתקנה 2 אינו טעון פרסום ברשומות: הודעה עליו תפורסם בשידורי רדיו או

 טלוויזיה הניתנים לציבור, וכן בשני עיתונים יומיים.

 ראיות 5. תעודה חתומה בידי המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מי שהוא הסמיך לענין

 זה, המביאה את נוסח הצו שניתן לפי תקנה 2, תשמש ראיה מכרעת לתוכנו.

 תחילה 6. (א) תחילתן של תקנות שעת חירום אלה ביום תחילת תקופת מצב מיוחד בהג״א,

 כמשמעותה בתקנות שעת חירום (תקופת מצב מיוחד בהג״א), התשנ״א-1991.

 (ב) תקנות שעת חירום אלה יחולו גם לגבי יום א׳ בשבט התשנ״א(16 בינואר 1991), אף
 שאותו יום לא נכלל בתקופת מצב מיוחד בהג״א.

 י׳׳ט בשבט התשנ״א (3 בפברואר 1991)
ר מ ן ה ו ל ו ב  >חמ 3-2276) ז

 שר החינוך והתרבות
 1 עייר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 1.

 2 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 463.

ת דפוס  תיקון טעו

 בתקנות שעת חירום (איסור פיטורים בתקופת מצב מיוחד בהג״א), התשנ״א-1991, שפורסמו
 בקובץ התקנות 5327, התשנ״א, עמ׳ 467, בתקנה 7, אחרי ״שתקנה 2 דנה בה״ יבואו המלים ״אם

 הוגשה״.
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