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חוק להארכת תוקן׳ של תקנותישעת־הירומ )אבעחח מוסדות חינוך(,
התשמ״ג 982-ן *
תקפן של תקנות־שעת־חירום )אבטחת מוסדות חינוך( ,ה תשיל ״ד—1974
.1
התקניות( מוארך בזה עד יום כ״ב באלול התשמ״ג ) 31באוגוסט .(1983

הארכת תוקף

!^ ? £°
ת

נ

ל

ה

ת ח י ל ה

1

)להלן —

שר החינוך והתרבות ,באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,רשאי בכל עת,
.2
בצו שיפורסם ברשומות ,לבטל את התקנות ,כולן או מקצתן ,או להגביל׳ סמכויות על פיהן.
.3

תחילתו של חוק זה ביום י״ ב באלול התשמי׳ב ) 31באוגוסט .(1982

מנחם בגין
ראש הממשלה

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

יצחק נבון
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ב ) 20ביולי  ; (1982הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1584
התשמ״ב ,עימ׳ .220
י  1ק״ת התשל״ד ,עמי  ;1902ס״ח התשל״ה ,עמי • ,18עמי  ;196התשל״ו ,עמ׳  ,174עמי 4י ;27התשל״ט ,עמ׳ ;140
התש׳ים ,עמי  ;153התשמ״א ,עמי -334

חוק הרשויות המקומיות )3סוד חיילים ,נ3געי מלחמה ושוטרים מארנונה(
)תיק!ן מסי  ,(2התשמ״ב* 1982-
מיקה סעיף 3

בסעיף  3לחוק הרשויות המקומיות )פטור חיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה(,
.1
התשי׳יג—• 1953י ,במקום פסקה ) (1ייבוא:
״) (1מי שמשרת שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל שלא לפי חוק שירות בטחון,
התשייי״ט—] 1959נוסח משולב[  ,אוי שהוא ,משרת במוסד למודיעין ולתפקידים
מיוחדים או בשירות בטחון כללי — כל עוד הם משרתים כאמור;״.
2

מנחם בגין
ראש הממשלה

יוסףבורג
שד הפנים

יצחק נבון
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום כ״דו בתמוז התשמ״ב
התשמ״ב ,עמ׳ .194
 1ס״ח התשי״ג ,עמ׳  ;62התשכ״ד ,עמי .80
 2ס״ח התשי״ט ,עמי .236

) 19ביולי
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המחיר  1מקל

 ; (1982הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1579
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