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 מתפרסמות בזה הצעות היק מטעב הכצדגילה:

 חוק להארכת תוקף תקנות שעה חירום (רישום ציוד וגיוסו),
 התשמ״ו-986ו

, מוארך בזה ת תוקף 1. תקפן של תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשי׳׳ז—1956 ג כ ר א  ה

 עד יום כ״ט בכסלו התשמ״ז (31 בדצמבר 1986).

י ה ס כ ו ר ב  ד

 הכורח שבקיומו של מכשיר משפטי זה לבטהונה
 של המדינה בעיתות חירום, כסיוע .למאמץ הצבאי

 ולשם הבטחת השירותים החיוניים במשק.
 כורח זה לא חדל להתקיים ובחיצותן של התקנות

 איננה מוטלת בספק.
 3. בשנת התשמ׳׳ו האריכה הכנסת את תקפן של
 התקנות עד ליום כ״ג בםיון התשמ״ו (30 ביוני

.(1986 
 ההצעה הנוכחית הינה להאריך את תקפן עד יום

 כ״ט בכסלו התשמ״ז (31 בדצמבר 1986).

 1. תקנות שעת חירום אלה הותקנו לראשונה בשנת
 התשי״א, ומאז ועד היום מוארך תקפן ברציפות
 מדי פעם, תוך שילוב תיקונים המתחייבים מן

 הנסיון המצטבר.

 2. התקנות מהוות את הבסיס החוקי היחיד לגיוסו של
 ציוד, הכולל: כלי רכב, כלים הנדסיים, כלי שיט,
 כלי טיס וכדומה, והן מסדירות אף את דרכי הרי
 שום והביקורת על הציוד, את החובות המוטלות

 על בעליו ואת זכויותיו.
 המערכות שעמדה בהן מדינת ישראל הוכיחו את

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 334; התשל׳׳א, עמ׳ 156; •התשק״׳ב, עמי 46; הונשל״ג, עט׳ 80; ד־תשמ׳יא, עמ׳ 122; זזתשמ״ד, עמ׳ 24; התשמ״ה,
׳ 70. פ  ׳עמ׳ 14; התשימ״ו, ע

 חוק הנועד (שפיסה, ענישה ודרבי עיפול) (תיקון מסי 8)«
 התשמ״ו-986ז

 תיקיז מעיף 49 1. בסעיף 49 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א—1971 !, במקום
 סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) תחילתו של םעיף 13(א) לגבי מחוז הדרום — למעט נפת אשקלון —
 ביום ט״ז בסיון התשמ״ח (1 ביוני 1988) ובלבד שעד למועד האמור לא יוחזק

 קטין במעצר יחד עם אדם שאינו קטין.״

ר כ מ י ה ר כ  ד

 סעיף 49(ג) לחוק העיקרי, כפי שתוקן לאחרונה
 בספר החוקים התשמ״ה, עמ׳ 101, קובע כי המועד
 האחרון להשלמת בית מעצר זה הוא 31 במאי 1986.
 מאחר שכאמור, בית המעצר שנועד לקום בבאר־שבע
 עבור מחוז הדרום טרם הוקם, מוצע לדחות את המועד

 האמור לשנתיים.

 בהתאם לסעיף 13(א) לחוק העיקרי אין להחזיק
 קטין במעצר אלא בבית מעצר נפרד לקטינים או באגף

 נפרד בבית המעצר הכללי.
 בתי המעצר לקטינים נבנים ומוחזקים בידי משטרת
 ישראל• עד כה נבנו בתי מעצר נפרדים לקטינים בכל

 חלקל הארץ, פרט למחוז הדרום.

 1 ס״ת התשל״א, 7מ־ 134¡ התשל׳׳ז, עמ׳ 137¡ התשמ׳׳א, עמי 273; התשמ״ב, .עמ׳ 159 ועמי 176; דזתעומ״ד, עמי 153 ועמי 156;
 ד.ו1שמ״ה, עמי 101.
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