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ת בזה הצעות חוק מטעם הממשלה ו מ ם ר פ ת  מ

 חרק החשמל (תיקון), תשי״ז—1957

 1. אחרי סעיף 10 לחוק החשמל, תשי״ד—1954 יווםף סעיף זה:

 ״הוראות 10א השר.רשאי לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות בדבר תחולתן של
ה3ר,.יו הוראות הסעיפים 4, 5 ו־9 על מיתקנים חשמליים המוחזקים בידי המדינה

 ^?י
 ועל התקנתם של מיתקנים על ידי המדינה;

 בסעיף זה ״המדינה״ — למעט צבא־הגנה לישראל -ומפעלים העובדים'
 בשירותו בלבד.״

 היספת
 םעי1* 10 א

ר ב ס . ה י ר ב  ד

 חוק. החשמל, תשי״ד—1954, קובע הוראות בענין הפיקוח על מיתקני חשמל והטיפול
 בהם, שמטרתן מניעת סכנת הנובעת מהתקנה פגומה של מיתקבי חשמל ומטיפול בהם ללא
 מומחיות מספקת. 'לשם כך קובע החוק, בין היתר, בי אין להתקין מיתקן חשמלי או לשנות
 בו שינוי יסודי, אלא על פי היתר מאת מנהל עניני החשמל: כן הוענקה למנהל הסמכות

 לפקח על מיתקנים חשמליים קיימים.

- לפי־&עיף 42 לפקודת הפרשנות־ אין־הוראות־ אלה חלות׳ על מיתקנים ׳חשמליים
 המוחזקים בידי רשויות המדינה. אולם הנסיון הוכיח, כי. מן הדין הוא להטיל את הפיקוח

 הכללי גם על מיתקנים אלה. .

 החוק,המוצע בזה בא לאפשר לשר הממונה על ביצוע החוק לקבוע בתקנות הוראות
 כאלה בתנאים שייראו לו דרושים• הוצאו מכלל זה 'מיתקנים של הצבא ושל מפעלי הצבא.

 1 םי׳ח 164, תשי״ד, עמי 190.

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (הוראות בדבר רישום
 .ציוד וגיוסו), תשי״ז—1957

, מוארך בזה עד  הארכת תיה׳~ 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956 ג
 יום כ״ט בניסן תשי׳יד (30 באפריל ־1957). •

 החי?ה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום כ״ד בשבט תשי״ז (26 בינואר 1957).

 ד ב ר י ה ס ב ר

 ביום כ״א בחשון תשי״ז (26 באוקטובר 1956) התקין שר הבטחון תקנות־שעת־
 חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956, שמטרתן לאפשר את רישומם וגיוסם לצרכי

 1 ק״ת 649, תשי״ז, עמי 354.
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 'גבא־הגנמ לישראל של כלי טיס, כלי שיט וכלי רכב למיניהם, לרבות טרקטורים, מכונות
 חפירה, הובלה, הרמה והעמסה, וכן רישומם וגיוסם של נכסיס אחרים ששר הבטזזון הכריז

 עליהם כעל נכסים הדרושים להגנת המדינה.
 תקנות אלה באו.להחליף את תקנות-שעת־חירומ(הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו),
 תשי״א—21951, והרחיבו את מםגרתן באופן ניכר על מנת לאפשר לצבא לעמוד במבחן של
 הימים האחרונים של.יחודש אוקטובר 1956. טרם. הוברר באיזו מידה המסגרת הנוכחית של
 התקנות מתאימה למצב שנוצר אחרי מבצע סיני ואיזה שינויים יש להכניס בתקנות כפי
 שהותקנו באוקטובר "אשתקד. לכן מציעה הכזמשלה להאריך'את תקפן של התקנות, ללא
 .-תיקונים, לתקופה נוספת של שלושה חדשים בלבד על.מנת לאפשר לה להביא בפני הכנסת

 הצעה סופית בדבר גורלן של התקנות.

 2 ק״ת 184, תשי׳׳א,. עמי.1200 ; ס״ת 194, חשט״ז, •עטי 16.

 הצעו>ח:זזו?י1ה2, ט״« בשבט תשי״1, 18.1.1957



. הודפס ע״יהמדפיס־הממש^תי. ־ . . . ׳  המחיר 60 פרוסה .


