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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה
 והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס״ז-2007

 תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה

 משפטית), התשכ״ז-967וי (להלן - התקנות), כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת

 לעת, מוארך בזה, בנוסח המתוקן בחוק זה, עד יום יי בתמוז התשע״ב ( 30 ביוני 2012).

 בשם התקנות, המילים ״וחבל עזה״ - יימחקו.

 בתקנה ו לתקנות -

 (ו) בהגדרה ״אזור״, במקום ״כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה״ יבוא

 ״יהודה והשומרון״;

 (2) בהגדרה ״שטחי המועצה הפלסטינית״, בסופה יבוא ״וכן כל שטח רצועת

 עזה״

 בתקנה 2ג לתקנות -

 (ו) האמור בה יסומן ״(א)״ ובה, הסיפה החל במילה ״אולם״ - תימחק;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) על אף הוראות תקנת משנה (א) אין בצו כאמור באותה תקנת משנה, כדי

 למנוע יציאה מן האזור ומשטחי המועצה הפלסטינית לישראל, או מישראל

 לאזור או לשטחי המועצה הפלסטינית, אלא אם כן נאמר בו אחרת; לענין זה,

 ״שטחי המועצה הפלסטינית״ - למעט שטח רצועת עזה ״
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 הארכת תוקף

 תיקון שם התקנות

 תיקון תקנה ו

 תיקון תקנה 2ג

.1 

ר ב ס  ה

 קיום התקנות חיוני להמשך היחסים המשפטיים שבין
 ישראל לבין האזור והרשות הפלסטינית, ולפיכך מוצע

 להאריך את תוקפן בחמש שנים נוספות.

 סעיפים מוצע לתקן את ההגדרה ״אזור״ שבתקנה ו
 2 ו־3 לתקנות, כך שלא תכלול את חבל עזה. תיקון זה
 מתחייב מסיום הממשל הצבאי בחבל עזה החל
 ביום חי באלול התשס״ה (2ו בספטמבר 2005). שינוי זה

 מחייב גם את שינוי שמן של התקנות .

 כמו כן, נוכח סיום הממשל הצבאי בחבל עזה,
 מוצע לתקן את ההגדרה ״שטחי המועצה הפלסטינית״
 כך שתכיל לא רק את השטחים ברצועה עזה הכלולים
 בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם,

 אלא את כל שטחי הרצועה

 סעיף 4 בתקנה 2ג נקבע, בין השאר, כי אין בצו עיכוב
 יציאה מן הארץ כדי למנוע יציאה מישראל
 לשטחי המועצה הפלסטינית מוצע להבהיר כי הוראה זו
 לא תחול ביחס ליציאה מישראל לרצועת עזה, וזאת נוכח
 השינוי במצב המשפטי והעובדתי ביחס לרצועת עזה עם

 סיום הממשל הצבאי באזור זה

י ר ב  ד

 סעיף 1 תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון
 וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),
 התשכ״ז-967ו (להלן - התקנות), אשר מסדירות את יחסי
 הגומלין המשפטיים בין ישראל לבין אזורי יהודה ושומרון,
 לרבות הסדרים בדבר העזרה המשפטית בין ישראל
 לרשות הפלסטינית, הוארך מזמן לזמן, בחקיקה ראשית .
 תוקפן של התקנות עומד לפוג ביום י״ד בתמוז התשס״ז

 (30 ביוני 2007).

 עיקר ההסדרים הכלולים בתקנות נוגעים לסמכויות
 שיפוט של בתי המשפט בישראל כלפי ישראלים שעברו
 עבירות באזור או בשטחי הרשות הפלסטינית (כהגדרתם
 בתקנות), לסמכויות הרשויות בישראל לבצע בישראל
 עונשים ומעצרים שהוטלו על ידי השלטונות הצבאיים
 באזור, וכן לאפשרות לבצע באזור צווים ועונשים
 שהוטלו בישראל על תושב האזור. התקנות מחילות גם
 באופן פרסונלי חוקים ישראליים שונים על הישראלים
 המתגוררים באזור והן גם נועדו להסדיר את מכלול מתן
 העזרה המשפטית בין ישראל לבין הגורמים המוסמכים

 ברשות הפלסטינית

 קיית התשכייז, עמ' 2741; סיידו התשכ"ח, עמ' 20; התשס"ב, עמ' 458. [הדומ 2-159]
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