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48
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.

.

.
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חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה(,
תשל״ו~* 1975
תיקון תקנה 7

תיקון תקנה

!8

 ,1בתקנה )7ג( לתקנות־שעת־הירופ )תשלומי חובה( ,תשי״ח) !1958-להלן  -התקנות(,
לפני ״עד ליום הפרעון בפועל״ יבוא ״מהמועד שנקבע לסילוק ההיטל על פי הקנה ) 6א(״.
 .2בתקנה ) 18ג( לתקנות ,בסופה יבוא ״ולענין הגביה דין הסכום האמור והריבית עליו
כדין היטל״.

הארכת תיקרי

.3

תקפן של התקנות מוארך בזה עד יום כ״א בטבת תשל״ח ) 31בדצמבר .(1977

תחילי׳

.4

תחילתו של חוק זה ביום כ״ח בטבת תשל״ו) 1בינואר .(1976

יצחק רבין
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום י״ח בטבח תשל״ו) 22בדצמבר  ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1218תשל״ו,
עמי .104
 1פ״ח תשב״ד ,עמ׳  ;175תשכ״ו ,עמי  ;31תשכ״ז ,עמ׳  ;21תשכ״ח ,עמי  ;156חשכ״ט ,עמי  ,138עמי ;246
תש״ל ,עמי  ;49תשל״ג ,עמי  ;84תשל״ד ,עמי .90

חוק פיקוח ע ל בתי ס פ ר )תיקון מס׳  ,(3תשל״ו* 1975-
תיקון סעיף 36

.1

בסעיף  36לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ״ט ,!1969-סעיף קטן)ג( — בטל.

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום כ״ה באייר תשל״ה ) 1בספטמבר .(1975

יצחק רבין
ראש הממשלה

אהרן ידלין
שר החינוך והתרבות

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביופ י״ח בטבת תשל״ו) 22בדצמבר  ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה  ,1199תשל״ה,
עמי .426
 1ם״ח תשכ״ט ,עמי  ;180ס״ח תש״ל ,עמי  ;150ס״ה תשל״ב ,עמי .33
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חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית  -הסוכנות היהודית
לארץ-ישראל )תיקון( ,תשל״ו* 1975-
בחוק *?עמד ההסתדרות הציונית העולמית  -הסוכנות היהודית לארץ־ישראל,
.1
תשי״ג) 1>&3-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף  2יבוא:

הוספת סעיף 2א

1

״2א .הסוכנות היהודית לארץ־ישראל היא התאגדות מרצון עצמאית,
מורכבת מן ההסתדרות הציונית העולמית ומארגונים וגופים אחרים!
היא פועלת במדינת ישראל בתחומים שבחרה בהסכמת הממשלה.״
.2

במקום סעיף

3

לחוק העיקרי יבוא:

החלפת

סעיף 3

״  . 3ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ־ישראל
שוקדות כמקודם על העליה ומנצחות על מפעלי קליטה והתיישבות
במדינה.״
בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום ״בהסתדרות הציונית העולמית כסוכנות המוסמכת
.3
שתוסיף לפעול״ יבוא ״בהסתדרות הציונית העולמית ובסוכנות היהודית לארץ־ישראל
בסוכנויות המוסמכות שיוסיפו לפעול״.
.4

אחרי סעיף « לחוק העיקרי יבוא:

חיקי!

סעיף 4

הוספת סעיף 6א

״6א .הוראות סעיפים  5ו־ 6יחולו על הסוכנות היהודית ל א  - pי ש ר א ל
בשינויים המחוייבים לפי הענין.״
.5

במקום סעיף  7לחוק העיקרי יבוא:

החלפת

סעיף 7

״ . 7פרטי מעמדן וצורת שיתוף הפעולה של ההסתדרות הציונית העולמית
ושל הסוכנות היהודית לארץ־ישראל עם הממשלה ייקבעו באמנות
שייכרתו בישראל בין הממשלה ובין כל אחד משני גופים אלה.״
.6

בסעיף  8לחוק העיקר־ -
)(1

אחרי ״האמנה״ יבוא ״עם ההסדרות הציונית העולמית״;

)(2

האמור בסעיף יסומן)א( ואחריו יבוא:

^ן'|

תיקון סעיף 8

״)ב( האמנה עם הסוכנות היהודית לארץ־ישראל תחייב שיתוף
פעולה ותיאום מלאים מצדה עם מדינת ישראל וממשלתה בהתאם לחוקי
המדינה.״
.7

במקום סעיף  9לחוק העיקרי יבוא:

• •  ' .־ •

ההלפתסעיף9

״ .9יוקמו שתי ועדות לתיאום פעולה בין הממשלה לבין ההסתדרות
הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ־ישראל בשטחים שבהם תפעל
כל אחת מהן על פי האמנה שנכרתה עמה :תפקידי הועדות ייקבעו באמנות.״
יי נתקבל בבננת ביוט י״ט בטבת תשל״ו) 23בדצמבר  ;(1.975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמובה״ח  ,1115תשל״ד,
עמי .162
 1ס׳׳ה תשי״ג ,עמי .2
ספר החוקים  ,730כ״ח בטבת תשק״יו1.1.1976 ,

49

תיקון סעיף 10

החלפת סעיף 11

 .8בסעיף  10לחוק העיקרי ,במקום ״האמנה וכל שינוי או תיקון שיחולו בהי׳ יבוא
״האמנות וכל שינוי או תיקון שיחולו בהן״.

.9

^

במקום סעיף  11לחוק העיקרי יבוא:

״ .11ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית ל^־־ךישראל,
כל אחת מהן היא אישיות משפטית והיא רשאית להתקשר בחוזים ,לרכוש
נכסים ,להחזיק בהם ולהוציאם מרשותה ,ולהיות צד בכל משא ומתן
משפטי ואחר.״
תיקון סעיף !2

שימי שם החוק

תחילה

 .10בסעיף  12לחוק העיקרי ,במקום ״ההנהלה ,קרנותיה ושאר מוסדותיה״ יבוא ״ההס
תדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ־ישראל ,כל אחת מהן ,קרנותיה ושאר
מוסדותיה״.
 .11שפ החוק העיקרי יהיה ״חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות
היהודית לארץ ישראל ,תשי״ג—1952״.

.12

חוק זה תחילתו מיוה כ״ח בסיון תשל״א ) 21ביוני .(1971

יצחק רבי ן
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס׳  ,(4תשל״ו* 1975-
הוספת סעיף 28א

,1

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ״ב— ,!1962אחרי סעיף  28יבוא:

״זכותם

ש

ל

הורים שכולים

28א .מת אחד ההורים של קטין ,רשאי בית המשפט לתת הוראות בענין
המגע בין הורי המת לבין הקטין.״

יצחק ר בי ן
ראש הממשלה

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

אפרים קציר
נשיא המדינה
י נתקבל בכנסת ביום י״ט בטבח תשלי׳ו) 23בדצמבר { ;(1975הצעת החוק ודברי הסכר פורסמו בה״ח  ,1202תשל״ה,
עמי .434

|

 1פ״ח תשכ״ב ,עמ׳  ;120תשכ״ה ,עמ׳  ;114תש״ל ,עמ׳  ;1215תשל״ג ,עמ׳ .32
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המחיר  32אגורות

ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,790כ״ח ב ט ב ת תשל״ו1.1.1976 ,

נדפס בדפוס הממשלד״ ירושלים

