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ת חדק מט?1מ הממשלה  מתפרםנזןת בזה הצעו

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (השטחים המוחזקים על־ידי
 צבא־הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשל״1976-1

 1. תקפן של תקבות־שעתיחידופ (השטחים המוחזקים על־ידי צבא־הגגה־לישראל •—
 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ה—1967, בנוסח הנתון בתוספת לחוק להארכת
 תקפן של תקנות־שעת־הירום (עבירות בשטחים המוחזקים — שיפוט ועזרה משפטית),
 תשכ״ת—1967 •י כפי שתוקנו בחוק לתיקון תקנות־ שעת־ חירום (השטחים המוחזקים
 על ידי צבא־ הגנה־ לישראל — שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשל״ה—975! 2
 (להלן — התקנות), מוארך בזה מיום כ״ח בטבת תשל״ו (1 בינואר 1976) עד יום כ״א

 בטבת תשל״ה (31 בדצמבר 1977).

 הארכת תוקף

 2. דבר שנעשה מיום כ״ח בטבת חשל״ו (1 בינואר 1976).ועד תחילתו של חוק
 זה ושהיה נעשה כדין אילו התקנות היו כנות תוקף אותה שעה, רואים אותו כאילו

 נעשה כדין.

 3. תקבותי־שעת־חירום (השטחים המוחזקים על ידי"צבא־הגנה לישראל" — שיפוט"
 בעבירות ועזרה משפטית), תשל״ו—31976 — בטלות.

 4. תחילתו׳ של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

-גיסול תקנוה־
 שעת־חירום

 תהייה

ד ב ס י ה ד ג  ד

 בהזמנתם ובהבאתם של עדים לבתיימשפם צב־
 איים בשטחים המוחזקים (ונקנה 5) ;

 (6) מתן סמכות לשר המשפטים להסדיר את עניני
 העזרה המשפטית של השלטונות בישראל לבתי־
 המשפט האזרחיים בשטחים המוחזקים (תקנה 7).
 תקנות אלה פקע תקפן ביום כ״ז בטבת תשל״ו
 (31 בדצמבר 1975). מוצע בזה להאריך את תקפן עד ליום

 כ״א בטבת תשל״ח (31 בדצמבר 1977).

 מכיוון שתקפן _ של התקנות פקע ביום כ״ז בטבת
 תשל״ו (31 בדצמבר 1975), התקין שר המשפטים ביום
 כ״ט בניסן תשל׳׳ו (29- באפריל 1976) תקנוה־-שעת־חירום
 (השטחים המוחזקים על־ידי- צבא־המה־לישראל — שיפוט

 בעבירות ועזרה משפטית)׳ תשל״ו—1976.

 בתקופת הביניים שבין כ״ז בסבת תשלי׳ו(31.בדצמבר
 1975) לבין יום תחילת תקפן של תקנות־שעתיחירום
 שהתקין שר המשפטים, המשיכו להשתמש בסמכויות עלי
 פי התקנות. מוצע לתת תשדיר לכל הפעולות שנעשו

 בתקופת הביניים.

 עם קבלתו של החוק המהצע, שוב אין צורר בתקנות־
 שעת־החירום שהתקין שר המשפטים, ומוצע לבטלן.

 תקנות־שעתיחירום (השטחים המוחזקים על־ידי צבא־
 הגנה־לישראל — שיפוט - בעבירות ועזרה משפטית),
 תשכ״ח—1967 (להלן — התקנות), כפי ש תקפן הוארך

 מדי שנה בשנה׳ מסדירות את הענינים הבאים :
 (1) הגשת עזרה לבתי־המשפט הצבאיים שהוקמו
 בשטחים המוחזקים בידי צבא־הגנה־לישראל, כדי
 להעמיד לרין אנשים מישראל שעברו על צ1זי

 מפקד האזור (תקנה 4) ;
 (2) מתן ממכות חקירה, חיפוש וכיוצא־באלה לשוט
 רים בישראל׳ לגבי עבירות שהן בנות עונשין
 בבתי־המשפט הצבאיים בשטחים המוחזקים

 (תקנה 3) ;
 (3) . מתן סמכות לשלטונות ישראל לבצע עונשים
 פליליים ומעצרים שהטילו שלטונות הצבא בשטח

 המוחזק (תקנה 6) :
 (4) מתן סמכות לבית־משטט בישראל לשפוט, לפי
 דיני מדינת ישראל, אדם שבא מישראל לשטח
- המוחזק ועבר- בו עבירה שהיתר, בת עונשין אילו

 בוצעה בישראל (תקנה 2) ;
 (5) מתן סמכויות לשלטונות ישראל לעזור בישראל

 נ סייח תשכ״וז, עמ• 20.
 2 ס״וז תשל״ה, עמי 229.

 3 ק״ת 3518, השלו, ז1מ׳ 1491.
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 חוק הסכמים קיבוציים(הוראת שעה), תשל״ר—1976

 1. הוראות ההסכם הקיבוצי האמור בתוספת עדיפות — לגבי הצדדים להסכם ולגבי
 העובדים הנזכרים בו — על כל^הוראה בהסכם קיבוצי, חוזה עבודה או הסדר אחר, או
 בפסק דין או בפסק בוררות, שגעשו או ניתנו ־לפני תחילתו של חוק זה, וכוחן יפה —

 על או* האמור בכל דין — לכל דבר וענין.

 2. תחילתו של חוק זה מיום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 תיספת
 (סעיף 1)

 . ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום כ״ה בניסן תשל״ו (25 באפריל 1976) בין ממשלת
 ישראל בשם מדינת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי ולבין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בארץ־ישראל, ושמספרו המזהה אצל הממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד

 העבודה הוא 112/76.

ר ג ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע נועד להסיר כל םפק לגבי כוחן המדינה והביטוח הלאומי וביטול התוספות הייחודיות,
 של ,הוראות ההמ:ם הקיבוצי ,בעניו שכר עוגדי כמפורט בהסכם האמור בתוספת לחוק.

 הסכם קיבוצי
 עדיף ״
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