רש־ומות

ספר החוקים
ו׳ באדר תשלי׳ד

 28בפברואר 1974

26ל

עמוד
.
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חוק לקיום תקפן של תקנות־שעת־חירומ )פיקוח על מצרכים ושירותים — הוראות נוספות(,
תשל״ד—1974

חוק לקיום תקפן של תקנות־שעת־חירום שונות ,תשל״ד—1974

.

.

.

.

41

.

41

חוק העיריות )ארנונה כללית( )הוראת שעה( ,תשל״ד—1974
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.

.

.

.
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חוק לקיום תקפן של תקנות־שעת־חירום )ייצור חשמל ,הולכתו וצריכתו( ,תשל״ד—1974
תיקון טעות בחוק עבודת הנוער )תיקון מס׳  ,(7תשל״ג—1973

.

.

.

.

.
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חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת־חירום שונות,
תשל״ד* 1974-
קיום תוקף

 .1תקנות־שעת־החירום המפורטות בתוספת יעמדו בתקפן מתחילת חוק זה עד יום ח׳
באייר תשל״ד ) 30באפריל .(1974

סמכות ביטיל

 .2שד הבטחון רשאי ,בכל עת ,בצו שיפורסם ברשומות ,לבטל את התקנות האמורות,
כולן או מקצתן ,או להגביל סמכויות על פיהן.

תחילה

אי־העמדה לדין

חוק זה תחילתו ביום ו ׳ כשבט תשל״ד ) 29בינואר .(1974

.3

 .4לא יועמד אדם לדין בשל עבירה על התקנות האמורות שעבר בתקופה שבין יום ז׳
בשבט תשל״ד ) 30בינואר  (1974לבין יום פרסום חוק זה ברשומות.

תוספת
)סעיף (1
.1

תקנות־שעת־חירום )סמכויות מיוחדות( ,תשל״ד—.! 1973

.2

תקנות־שעת־חירום )מתן סמכויות נוספות להג״א( ,תשל״ד—.2 1973

 .3תקנות־שעת־הירום )תיקון פקודת בתי הדואר( ,תשל״ד.3 1973-
 .4תקנות־שעת־חירום )תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי ננוסח חדש[ ,תשל״ב—,(1972
תשלי׳ד—< 1973׳.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

משה דיין
שר הבטחון

אפרים קציר
נשיא המדינה

« נתקבל בכנסת ביום נ ״ ז בשבט תשל״ד) 19בפברואר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1100תשל״ד,
עמי .71
 1ק״ת תשל״ד ,עמי .18
 2ק״ת תשל״ד ,עמי .54
 3ק״ת תשל״ד ,עמי .57
* ק״ת תשל״ד ,עמ׳ .58
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ס פ ר החוקים  ,726ו׳ ב א ד ר תשל״ד28.2.1974 ,

חוק לקיום תקפן של תקנות־שעת־חירום
)פיקוח ע ל מצרכים ושירותים  -הוראות נוספות( ,תשל״ד* 1974-
הקנות־שעת־חירום )פיקוח על מצרכים ושירותים — הוראות נוספות( ,תשל״ד—
.1
) ,! 1973להלן  -התקנות( יעמדו בתקפן מתחילת חוק זה עד יום ח׳ בניסן תשל״ד ) 31י
במרס .(1974
.2
_־

שר המסחר והתעשיה רשאי בכל עת ,בצו שיפורסם ברשומות ,לבטל
.

!

_

!

_

!

m

ה

ת

ל

נ

ו

ת

>

כולן או מקצתן ,או להגביל סמכויות על פיהן, .
 .3תחילתו של חוק זה ביום ו׳ בשבט תשל׳יד ) 29בינואר .(1974

קיום תוקף

סמכות ביטול
לפני המועד

;1

תחילה

 .4לא יועמד אדם לדין בשל עבירה על התקנות שעבר בתקופה שבין יום ו׳ בשבט
תשל״ד ) 29בינואר  (1974לבין יום פרסום חוק זה ברשומות.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

אי-העמדה לדין

חיים בר־לב
שר המסחר והתעשיה

אפרים קציר
נשיא המדינה
״ נתקבל בכנסת ביום כ״ז בשבט תשל״ד) 19בפברואר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1101תשל״ד,
עמ׳ .74
 1ק״ת תשל״ד ,עמ׳  ,60עמי .108

חוק לקיום תקפן של תקנות־שעת־חירום
)ייצור חשמל ,הולכתו וצריכתו( ,תשל״ד*1974-
 .1תקנות״שעת־חירום )ייצור חשמל ,הולכתו וצריכתו( ,תשל״ד) ! 1973-להלן —
התקנות( ,יעמדו בתקפן מתחילת חוק זה עד יום ח׳ באייר תשל״ד ) 30באפריל .(1974

קיום תוקף

 .2שר הפיתוח רשאי בכל עת ,בצו שיפורסם ברשומות ,לבטל את התקנות ,כולן או
מקצתן ,או להגביל סמכויות על פיהן.

סמכות ביטול
לפני המועד

.3

תחילתו של חוק זה ביום ו ׳ בשבט תשל״ד ) 29בינואר .(1974

תחילה

 .4לא יועמד אדם לדין בשל עבירה על התקנות האמורות שעבר בתקופה שבין יום ז׳
בשבט תשל״ד ) 30בינואר  (1974לבין יום פרסום חוק זה ברשומות.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

אי״העמדה
לדין

חיים גבתי
שר הפיתוח

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום כ״ז בשבט תשל״ד) 19בפברואר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1101תשל״ד,
עמ׳ .74
 1ק״ת תשל״ד ,עמ׳ .100

ה פ ר ההוקים  ,726ו׳ ב א ד ר תשל״ד28.2.1974 ,
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חוק העיריות)ארנונה כללית()הוראת שעה(,
הוראת שעה

תשל׳יד1974-

*

 .1על אף האמור בסעיפים  276ו־7ד 2לפקודת העיריות! ,רשאית מועצת עיריה בשנת
תשל״ד להחליט על ארנונה כללית לא יאוחר מיום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל (1974
ולפרסם את ההודעה בדבר שיעוריה לא יאוחר מיום כ״ג בניסן תשל״ד ) 15באפריל .(1974

יוסף בורג
שר הפנים

גולדה מאיר
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביומ כ״ח בשבט תשל״ד ) 20בפברואר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1104
תשל״ד ,עמ׳ .94
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי  ;197ם״ח תשכ״ח ,עמי .53

תיקון טעות *
)לפי סעיף 10א)בן לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״וז—(1948

בחוק עבודת הנוער )תיקון מסי  ,(7תשל״ג•—1973
׳)ב(״ יבוא ״)ג(׳/

ישראל ישעיהו
יושב ראש הכנסת

בסעיף  ,(2)5ברישה ,,במקום

גולדה מאיד
ראש הממשלה ושר המשפטים

* נ ת ק ב ל ב כ נ ס ת ביום כ״ו בשבט תשל״ד ) 18ב פ ב ר ו א ר .(1974
נ
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המחיר  20אגורות

סייח  ,705תשל״ג ,עמ׳ .190

ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,726ו׳ נ א ד ר תשל״ד28.2.1974 ,

נדפס בדפוס הממשלה׳ ירושלים

