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עמוד

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירומ )הוו־את שעה( )מס׳  ,(2תשל״ד—. 1974

1ל

.

מת3רסמת בזה הצעת חוק מטעם הנומשלה;:

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירומ )הוראת שעה()מם׳ ,(2
תשל״ד4-ד 19י .
 ,1תקפן של תקנות־שעת־חירום המפורטות בתוספת מוארך בזה עד יום ח׳ בניםן תשל״ד
)31

במרס

הארכה תוקף

.(1974

 ,2השר שהתקין תקנות־שעת־חירום מן המפורטות רשאי בכל עת ,בצו שיפורסם ־ברשו־
מות ,לבטל אותן תקנות ,כולן או מקצתן ,או להגביל סמכויות על פיהן.
דברי

אחדי פרוץ הקרבות בחודש אוקטובר  1973הותקנו
תקנות־שעת־חירום שונות^,שמטרתן להנהינ הסדרים
דחופים אשר שעת החידומ חייבה את הנהגתם .אלה הן
התקנות המפורטות בתוספת לחוק המוצע.
לפי סעיף )9ג( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
תש״ח ,1948-פוקע תקפן של תקנות־שעת־חירום בתום
־שלושה חדשים -מיום התקנתן זולת אם הכנסת האריכה
את'תקפן למועד מאוחר יותר.
הצעות חוק 00נ ,1כ״וז בטבת תשל״ד22.1,1974 ,

םמכות ביטול
.

לפניהמוטד

הסבר

כרגיל ,איפוא ,היה פוקע תקפן של תקנות-שעת־
חירום שבתוספת במועדים שונים ,הכל לפי מועד הת
קנתן; אולם לאותם מקרים שבהם פוקע תקפן של תקנות
שעת חירום במועדים הסמוכים לגמר תקופת כהונתה
של כנסת יוצאת ולהתחלת כהונתה של כנסת נכנסת,
קבע סעיף  38לחוק־יסוד :הכנסת הסדר מיוחד :״כל
חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים
לתקופת כהונתה של הפנמת היוצאת ,או תוך^ארבעה
71

תוספת
)סעיף (1
.1

תקנות־־שעת־חירום )סמכויות מיוחדות /תשל״ד.! 1973-

.2

תקנות־שעת־חירום )מתן סמכויות נוספות להג״א( ,תשל״ד3-ד.219

.3

תקנות־שעת־חירופ )תיקון פקודת בתי הדואר( ,תשל״ד.3 1973-

.4

חקנות־שעת־חירום )תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי( ננוסח חדש[ ,תשל״ד1973-

דברי

חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר ,או תוך שלושת
החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת
הנכנסת  -יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמו
רים״.
אילו נבחרה הכנסת השמינית במועד הנקבע תחילה
בחוק  -היינו ביום ד׳ בחש pתשל״ד ) 30באוקטובר
 ,(1973היה מוארך תוקפן של התקנות עד תום שלושה
חדשים מיום תחילת כהונתה של הכנסת הנכנסת ,דהיינו
לפחות עד יום ו׳ בשבט תשל״ד ) 29בינואר  ;(1974וב
מקרה זה היתה שהות של קרוב לשלושה חדשים לדון
בהארכת תוקף לגופו של עדן.
חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות
)הוראת שעה( ,תשל״ד973-ו ,אמנם דחה את מועד הב־
חירות ליום ר בטבת תשל״ד) 31בדצמבר  ,(1973אולם

 1ק״ת
 2ק׳׳ת
 3ק׳׳ת
 4ק״ח

תשל״ד,
תשל״ד,
תשל״ד,
תשל״ד,

הסבר

סעיף  3לחוק האמור קבע כי ״לענץ תקופת כהונתה של
הכנסת השמינית והבחירות לכנסת התשיעית יראו את
הכנסת השמינית כאילו נבחרה ביום ד׳ בחשון תשל״ד
) 30באוקטובר (1973״.
לאור סעיף  3האמור יפקע תקפן של תקנות שעת
חירום בתום שלושה חדשים מיום ד׳ בחשון תשל״ד )30
באוקטובר  - (1973היינו ביום ו׳ בשבט תשל״ד )29
בינואר  ,(1974ובנסיבות הקיימות מוצע להאריך את
תקפן עד סוף חודש מרם .1974
עם זאת מוצע ששר שהתקין תקנות מהנדונות יהיה
מוסמך לבטלן או לצמצם את תחולתן אם יתברר שלא
יהיה עוד צורך בהן.
הצעת חוק זו באה המקום הצעת החוק שפורסמה
ברשומות ,ה״ח  100ו ,תשל״ד ,עמי .55

עמ׳ 18
ענף .45
עמ׳ .56
עמ׳ .57
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המחיר  10אגורות

הצעות חוק  ,1100ב״ח ב0בת תשל״ד22.1.1974 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

