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להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה),  חוק לתיקון ו
 תש״מ-1979 *

 1. בתקנה 14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 י (להלן — התקנות
ן״. ת דין וחשבו  העיקריות), אחרי ״ותעודות אחרות״ יבוא ״לרבו

. לא מסר״  2, בתקנה 15 (אי! לתקנות העיקריות, בפסקה (2), במקום ״סירב למסור״ יבוא ״

 3. תקפן של התקנות העיקריות מוארך בזה עד ליום ט״ו בטבת תשמ״ג (31 בדצמבר
.(1982 

 4, תחילתו של חוק זה ביום י״ב בטבת תש״ם (1 בינואר 1980).

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ן י ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״א בטבת תש״ם (31 בדצמבר 1979); הצעת החיי, ודברי הסבר פורסמו בת״ו! 1430, תש•ב/
 עמי 92.

 1 פ״ח תשכ״ד, עמי 175; תשל׳׳ח, עמי 48.

 •חוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 11), תש״מ-1979 *

 1, אחרי מעיף 207 לחוק התכנון והבניה, ח,שכ״ה-1965 1, יבוא:

 ״ביצוע צו 207א. (א) הטיל בית משפט על הועדה המקומית לבצע צו לפי סעיף
(2) תבצע אותו הועדה תוך המועד שנקבע בו.  205 (1) או

נה בחוות דעתו של י  (ב) הועדה המקומית רשאית, לאחר שעי
 מפקד משטרת המחוז, לבקש שבית המשפט יצווה על הנשפט לבצע צו

) במקום הועדה המקומית. א ) ן ט  כאמור בסעיף ק

 (ג) עברו שלושה חדשים מהמועד שנקבע לביצוע צו כאמור
ך (א) והוא לא בוצע, יפנו הועדה המקומית, הועדה המחוזית א  בסעיף קטן
 היועץ המשפטי לממשלה או נציגו אל בית המשפט ויבקשוהו שיצווה כ,

 • נתקבל גכגסת ביום י״א בטבת תש• ם (31 בדצמבר 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1409 ,תשל׳׳מ,
 עמ׳ 230.

 1 ס״ה תשכ״ה, עמי 307; תשל״ט, עמי 14.
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 ביצוע הצו יוטל על הנשפט במקומ על הועדה המקומית: פניה של אחת
 הרשויות האמורות משחררת את השאר מחיובן.

 207ב. הטיל בית המשפט על הנשפט לבצע צו על פי סעיף 207א(ב)
 או (ג) והוא לא ביצע אותו, רשאי בית המשפט׳ על פי פנייה של אחת
 הרשויות האמורות בסעיף 207א(ג), לצוות על מעצר הנשפט עד לביצוע

 הצו.

 שמירת דינים 207ג. האמור בםעיפיש 207א ו־207ב אינו בא לגרוע מהוראות כל דין

 אחר אלא להוסיף עליהן.״

 מעצר הנשפט
 עד ביצוע הצו

 2. חובת הפניה האמורה בסעיף 207א 00 לחוק העיקרי לא תחול לגבי צווים שניתנו לפני אי־תחולה
 פרסום חוק זה ברשומות.

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־דדרום (יהודה והשומרון,
 חבל עזה, רמת הגולן, מיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות

 ועזרה משפטית), תש״ם-1979 *

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום־ הארכת תוקף
, מוארך בזה עד יום ה׳ בטבת  סיני - שיפוט כעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ז-1967!

 תשמ״ב (31 בדצמבר 1981).

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום יי׳ א בטבת תש״ם (31 בדצמבר 1979). תחילה

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום י״א בטבת תשים (31 בדצמבר 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה-יה 1431, תשייט,
 עמי 94.

ה, עמי 229; תשל״ו, עמי 182.  1 סייח תשכיח, עמי 20; תסלי
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 חוק מילווה בטחון(מפעלים מאושרים)(תיקון מס׳ 4), תש״ם-1980 *

 קין סעיף 2 1. בסעיף 2(2) לחוק מילווה בטחון ומפעלים מאושרים.!׳ תשל״ד—1974 1, במקום
.  ״לשנת המם 1975 ואילך״ יבוא ״לשגות המס 1975 עד 1979״

ץ י ב ר ו ל ה א ג ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

- נתקבל בכנסת ביום י״ב בטבת תשיט (1 בינואר 1980); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת 1428, תשייט,
 עמי 80.

 1 סייח תשל״ד, עמי 67; תשל״ה, עמ׳ 165; תשל״ו, עמי 158, עמי 294.
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