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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת המעבר לאסיפה המכוננת, תש״ט—1949

ן סעיף 5. י קו  1. תי

 לסעיף 5 לפקודת המעבר לאסיפה המכוננת, תש״ט ~ 1949, יווםף סעיף־
 קטן זה:

 ״(ג) הוראות םעיף־קטן (ב) אינן חלות על תקנות־־שעת־חירום שיותקנו אחרי
 כינוס הכנסת הראשונה ולא על אלה שתקפן הוארך על פי פקודת מועצת־המדינה

 הזמנית עד שיחדל מצב החירום להתקיים.״

לת תוקף,  2. תחי

 תקפו של הטעיף הקודם הוא למפרע מיום י״ג בטבת.תשייט (14 בינואר 1949).

ת פלללית. ו  3. פטור מאחרי

 לא ישא אדם באחריות פלילית על עבירה שעבר, בתקופה מיום ט״ו באייר
 תש״ט (14 במאי 1949) ועד פרסום חוק זה ברשומות, על תקנת־שעת־חירום
 שהותקנה אחרי כינוס הכנסת הראשונה או שתקפה הוארך על פי פקודת מועצת־•

 המדינה הזמנית עד שיחדל מצב החירום להתקיים. .

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק זה בא להסיר ספק.
 בעתון הרשמי מיום י״ג בטבת תש״ט (14 בינואר 1949) נתפרסמה פקודת

 המעבר לאסיפה המכוננת, תש״ט—1949. בסעיף 5 של פקודה זו נאמר:
 ״(א) תקנות־שעת־חירום שתקפן עומד לפקוע אחרי תאריך פקודה זו ולפני
 תום חדשיים מכינוס האסיפה המכוננת, תקפן מוארך מאליו עד לגמר
 חדשיים מיום כינוס האסיפה המכוננת, אם לא ביטלה אותן האסיפה

 המכוננת לפני כן.
 (ב) תקנות־שעת־חירום שתקפן עומד לפקוע במועד מאוחר מחדשיים מיום
 כינוס האסיפה המכוננת, יהיו בטלות מאליהן לא מאוחר משלושה חדשים
 לאחר כינוס האסיפה המכוננת, אם לא הוארך תקפן על ידי האסיפה

 המכוננת.״

 כוונת המחוקק היתה לאותן תקנות־שעת־חירום שהיו קיימות בזמן קבלת
 פקודת המעבר לאסיפה המכוננת, או לאלה שיותקנו עד לכינוס האסיפה המכוננת,
 אולם לא לתקנות אשר תקפן הוארך עוד בשנת 1948, על ידי פקודת מועצת־

 הצעות חוק 6, כ״ד באייר 1זש״0, 23.8.1049.



 י המדינה הומנית, עד שיוכרז על ידי המוסד המחוקק שחדל מצב החירום להתקיים,
 ולא לאלה שיותקנו אחרי כינוס האסיפה המכוננת.

 יעל כל התקנות שאליהן התכוון המחוקק בתנה הכנסת את דעתה והחליטה
. בתקופה שבין פרסום פקודת המעבר לאסיפה המכוננת 1 ה כ ר א  עליהן בחוק ה
 ועד לכינוס הכנסת הראשונה ביום ט״ו בשבט תש״ט 1 (14 בפברואר 1949)
 הותקנו שלוש תקנות־שעת־הירום שהל עליהן סעיף 5 (ב). תקפן של שתים מהן
 הוארך על ידי חוק ההארכה של הפנמת. בנוגע לשלישית, הממשלה לא דרשה

 את הארכתה והיא נתבטלה.

 אך סעיף 5 (ב) ניתן לפירוש שהוא חל גם על תקנות־שעת־חירום שהותקנו
: הן  אחרי כינוס הכנסת הראשונה, ו

 השפ תאריך ההתקנה

ב ביפו 28.2.49 י  סמכויות עירית תל־אי
 תיקון תקנות הגנה (כספים) 7,3.49

 אזורי בטחון 24.4.49
 רשיונות לכלי יריד. (מט׳ 2) 29.4.49
 מתן תוקף לצו של ועד הקהילה בחיפה 2.5.49

: הן  וגם על התקנות אשר תקפן הוארך עד לתום שעת החירום, ו
 האפלה

 הגנה על שמשות
 הגנה אזרחית

 מקלטים
 גיוס כוח אדם

 פיקוח על אניות
 אניות מעפילים

 יציאה לחוץ לארץ
 מסי חירום על בנזין

 עיבוד אדמות מוכרות

 לפי פירוש זה נמצא שתקגות־שעת־־חירום שנזכרו בשני הסעיפים הקודמים
 נתבטלו בהתאם לסעיף 5 (ב) מיום ט״ו באייר תש״ט (14 במאי 1949), היינו

 שלושה חדשים מיום כינוס האסיפה המכוננת.
 החוק המוצע בא, כאמור, להסיר את הספק הזה.

הן תש״ט (7.4.49), עמי 7. י ם חי׳ בנ ו י ם 4 מ קי  1 מפר החו

ר תש״ט, 23.5.1940. י  הצעות חוס 6, כ״ד, באי



 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (סמכויות עירית תל־
, תש״ט—1949 ( ו פ י  אביכ ב

 1. הארכת תוקף.

 תקפן של תקנות־שעת־חירום•(סמכויות עירית תל־אביב ביפו), תש״ט—1949 !,
 מוארך בזה עד שתפורסם הכרזה של הלבםת, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי

 השלטון והמשפט, תש״ח— 1948צ, כי חדל מצב החירום להתקיים.

 2. ביטול.

 שר הפנים יחיה רשאי, בכל עת, לבטל את התקנות האמורות, על ידי צו
 שיפורסם ברשומות.

לת תוקף.  3. •תחי

 תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ט באייר תש״ט (28 במאי 1949).

 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), תש״ט—1949
ן הפקודה.  תיקו

:  פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945׳, תתוקן כך
 (א) בסעיף 43, במקום המלים ״מאה ועשרים פונט״, בכל מקום שהן מצויות

 בו, יבואו המלים ״מאה וחמישים לירות״.
 (ב) בסעיף 5, אחרי המלים ,,לפי הפקודה ההיא״ יבואו המלים ״וכן בדבר הטלת

 קנם פיגורים״.

: ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע בזה מתקן את פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945,
 בשנים אלה:" י V -. י
 (א) מעלה את המכסימום של מס העסקיים שרשויות מקומיות רשאיות להטילו,

ה,  מ־120 ל״י ל־50נ ל״י לשנ
 (ב) משווה י את מט העסקים שגם הוא נגבה על ידי רשויות מקומיות, למסי

 עיריח אחרים במה שנוגע להטלת קבס פיגורים.

ם ב״ב באדר ת׳ע״ט (23.3.49), עטי. 117. ו י ות 5, מ  1 קובץ התקנ

, עמ׳ 1. יר ת׳8״ח (21.5.48), תוספת אי ם י״ב באי ו ׳ 2 מי . ע״ר מס 2 

1, עמ׳'115. ־־־ . י;־.': •י .'•;.־• . ס׳ ם 4.9.45, חו ו 8 ע״ר מם׳ 1436 מי . 
. ת) גלי ׳ , 513 (אנ מ ע ם s8.4.4, תום׳ 2 ו ׳ 11389 מי  4 עייר מס

 1!צעות חוק 6, כ״ד באייר ת׳&״ט, 23.5.1949. 39



 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום(בתי חולים), תש״ט-1949

 1. הארכת תוקף.

 תקפן של תקנות־שעת־חירום (בתי חולים), תש״ט—11949, מוארך בזה עד
 שתפורסם הכרזה של הכנסה, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

 תש״ח—&194צ, כי חדל מצב החירום להתקיים.

 2. ביטול.

 שר הבריאות יהיה רש&י, בכל עת, לבטל את התקנות האמורות על ידי צו
 שיפורסם ברשומות.

לת תוקף.  3. תחי

 תקפו של חוק זה הוא מיום י״ז בםיון תש״ט (14 ביוני 1949).

 חוק להארכת תוקף של תקנות״שעת־חירום (תיקון נזקי מלחמה
 בבתים), תש״ט—1949

 1. הארכת תוקף.

 תקפן של תקנות־שעת־חירום (תיקון נזקי מלחמה בבתים), תש״ט — 1949־,
 מוארך בזה עד שתפורסם הכרזה של הכנסת, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי'

 ׳־׳.שלטון והמשפט, תשי׳ת — 1948־, כי חדל מצב החירום להתקיים.

 2. ביטול.

 השר לטיפול בנפגעי המלחמה יהיה רשאי, בכל עת, לבטל.את התקנות האמורות,
 על ידי צו שיפורסם ברשומות.

לת תוקף.  3. תחי

 תקפו של חוק זה הוא מיום י״ז בסיון תש־י׳ט (14 ביוני 1949).

׳ בטבת ת׳ע״ט (7.1.49), תום׳ בי, עמ׳ 107. ם ו ו  1 ע״ר מם׳ 41 מי

, עמ׳ 1. יר ת׳ע״ח (21.5.48), תום׳ אי ם י״ב באי ו  2 ע״ר מים׳ 2 מי

׳ 143. מ , ע ם׳ ב׳ ם כ״ז בטבת תש״ט (28.1.49), תו ו  ״ ע״ר מם׳ 40 מי

יר תיע״ט, 5.1949.  40 הצעות חיוין 6, כ״ד באי



 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת-חירום (עבירות תנועה - דין
 חיילים), תש״ט—1949

 1. הארכת תוקף.

 תקפן של תקנות־שעת־חירום (עבירות תנועה — דין חיילים)׳ תש״ט—949!!,
 מוארך בזה עד יום כ׳ באלול תש״ט (14 בספטמבר 1949).

 2. ביטול.

 שר הבטחון יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את התקנות האמורות על ידי צו
 שיפורסם ברשומות.

לת תוקף.  3. תחי

 תקפו של חוק זה הוא מיום י״ז בסיון תש״ט (14 ביוני 1949).

ם כ׳ בטבת חש״ט (21.1.41), תום׳ בי, זגמ׳ 131. ו י  1 ע״ר מם׳ 44 מ

ר ח׳8״ט, 23.5.1948 41 י  חוק 6, כ״ד באי






