
מות  רש״ו

 ספר החוקים
 י׳ באב תשכ״ט 571 25 ביולי 1969

 עמוד
 חוק־יסוד : נשיא המדינה (תיקון מס׳ 2) 226

226 . . ות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעד,), תשכ״ט—1969 . י  חוק סמכו

. (סייח 569, עמ• 216) . .  חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון), תשכ״ט—1969 .



מ(הוראת שעה), תשכ׳יט-1969 * רו  חוק סמכויות חיפוש בשעת־חי
 1, בחוק זה -

 ״הפקודה״ - פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ״מ-11969;
 ״חבר הגא״ - חבר הגא כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א-!195 ־ - שהוענקה

 לו סמכות מעצר לפי סעיף 1 לפקודה;
 ״חייל״ — חייל שהוענקה לו סמכות מעצר לפי סעיף 4 לפקודה:

 ״כלי ידיה״ — כמשמעותו בחוק כלי יריח, תש״ט—19-(!1י;
.  ״חומר נפץ״ - כמשמעותו בחוק חמרי נפץ, תשי״ד-51!!1 י

 2. בתקופה שק •ים במדינה מצב חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי
 השלטון והמשפט, תש״ח-~1948 5, רשאי שוטר, חייל או חבר הגא -

 (1) לערוך חיפוש בכליו או בגופו של אדם או בכלי רבב אגב כניסתם של
 האדם או של כלי הרכב לבנין או לחצרים מגודרים, אם החיפוש דרוש לדעתם

 כדי לשמור על בטחון הציבור;
 (2) לערוך חיפוש בכליו או בגופו של אדם או בכלי רכב, אם יש להם חשד
 שאותו אדם נושא אתו שלא כדין כלי ידיה או חומר נפץ, או שכלי יריה או

 חומר נפץ נמצא שלא כדין בכלי הרכב, הכל לפי הענץ.

 3. הסמכויות של שוטר לפי־ הפקודה לענין תפיסת חפץ שנתגלה אגב חיפוש לפי חוק
 זה יהיו גם לחייל ולחבר הגא הרשאים לערוך חיפוש כאמור, והוראות הפרק הרביעי של

 הפקודה יחולו על הנתפס, בשינויים המחוייבים.

 4, הפרק החמישי לפקודה יחול על חיפוש ותפיסה לפי חוק זה כאילו נערכו לפי הפקודה.
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׳ באב תשכ״ש (17 ביולי 1969); הצעת החוק פורסמה בה״ח 844, תשכים, עמי 310. ת ביום י פ מ  * נתקבל ב
 1 דיני מדעת ישראל, נוסה חדש 12, עמי 284.

 2 פיח תשי״א, ממי 78.
 3 פיח תשייט, עמי 143.
 4 פ״ח תשי״ד, עמי 64.

 5 סייח חש״ח, תופי אי, עמי 2.

ן מס׳ 2) * ד ו נשיא המדינה(תיקו סו  חוק״י
יר3 .1. בסעיף 3 לחוק־יםוד: נשיא המדינה׳, בסופו יבוא ״תקופת כהונתו תיחשב לפי הלוח ע  "״זיופ

 העברי״.
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 • נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשנ״ט (17 ביולי 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 847, תשכיט,
 עמי 327.

 1 טייח תשג״ד, עמי 118; תשכים, עמי 98.

 226 ספר החוקים 571, י׳ באב תשכ״ט, 7.1969

, ירושלים  המחיר 6 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי


