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 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מסי 6)׳ תשי׳ל-1969
 הוספת סעיף 46ג 1, בחוק מס רכוש וקרן פי־צויימ, תשכ״א—1961 י, אחרי סעיף 46ב יבוא:

 ־ביטוח נכסי• 46ג, (א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע

 מהיץ לשטח בתקנות, כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, יחולו גם על סוגים מסויימ־ם

ה של מקרקעין, מלאי או ציוד הנמצאים מחוץ לשטח המדינה, בין בדרך נ י ד מ  ה

 כלל ובין כשהם בבעלותם של סוגי בני אדם מסויימים, הכל כפי שנקבע
 כאמור.

 (ב) בתקנות לפ־ סעיף קטן (א) ייקבעו גם פרטים אלה:

 (1) שיעור המס, ובלבד שלא יעלה על 40% מהמס שהיה
 משתלם אילו היו המקרקעין, המלאי או הציוד נמצאים בשטח
 המדינה: י

 (2) סוגי הנזק שבעדם ישולמו פיצויים לבעלי המקרקעין,
 המלאי או הציוד ושיעורי הפיצויים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להסמיך את שר האוצר לקבוע, באישור ועדת הכספים
 של הכנסת, סוגי נכסים באמור שיהיו מבוטחים על פי

 החוק העיקרי.

 מאהר שהשיעורים הקבועים בחוק העיקרי בדללים גס
 את המס וגם את דמי הביטוח, מוצע להסמיך את שר האו
 צר לקבוע בתקנות את שיעורי דמי הביטוח לנכסים
 האמורים — ובלבד שלא יעלו על 40% מן המס שהיה
 משתלם עליהם אילו היו בשטח המדינה — את סיגי הנזק

 שבעדם ישולמו הפיצויים ואת שיעורי הפיצויים.

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים מטיל מם על מקרקעין׳
 מלאי וציוד הנמצאים בשטח המדינה, גם יוצר ביטרח
 לנכסים אלה מפני סיכוני מלחמה- מפני נזק עקיף ומפני
 נזקי בצורת. לשם בך קובע סעיף 35 לחוק, בי 40%
 מן המם יופרש לקרן מיוחדת לתשלום פיצויים בעד
 הסיכונים והנזקים האמורים. נראה, שההתפתחויות בשנים
 האחרונות מצדיקות ואף מחייבות שיהא ביטוח ממלכתי
 מפני סיכוני מלחמה מסויימיפ גם לנכסים הנמצאים
 בשטחים המוחזקים או במדינות חוץ והם שייכים לאזרחי
 המדינה או למוסדותיה ויש למדינה ענק בהם. לכן מוצע

 ! ס״ח תשכ׳׳א, עמ׳ 100; תשכ״ד, עמי 91; חשב׳׳ה, עמ׳ 197; תשב״ז, עמ׳ 26; חשב״ח, עמי 42; תשכ״ט׳ עמי 86.

 חוק הבלו על סוכר (ביטול)׳ תש״ל-1969

 ביטול 1, חוק הבלו על סוכר, תשי״ז-1957 ! - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לו כל השיבות פיםקאלית, בוטל עוד בחודש מאי שבה זו.
 סכום המם שנגבה בשנת התקציב 1967/68 היה פחות

 ממאה ארבעים וארבעה אלף לירות.

 בעקבות ההוק לביטול חוקי בלו שנוש:ו׳ תשכ״ט—
 31968, בא החוק המוצע לבטל חוק שנשאר אות מתה
 בספר החוקים, לאחר שהבלו שהוטל מכוחו ושלא היתה

 1 ס״ח השי״ז, עמי 120; תשכ״ח, עמי 156.
 2 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 18.
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 חוק להארכת תוקף של מקנות־שעת־חירום(אזורי בטחון)׳ תש״ל-1969

ך הארכת תוקף ר א ו  1. תקפן של תקנות־שז^ת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט-1949! (להלן התקנות), מ
 בזה עד יום י״ג בטבת תשל״ב (31 בדצמבר 1971).

 2. שר הבטחון רשאי, בכל עת, לבטל את התקנות, כולן או מקצתן, בצו ברשומות. זכות ביטול

 3. (תחילתו של חוק זה היא ביום כ׳ בשבט תש״ל 27 בינואר 0M). תחילה

י ה ם ב ר ר ב  ד

ת צ ע י י ה מ ד ע  ן
 5. (א) שר הבטחון ימבה לגבי כל אזור בטחון ועדה
 מייעצת של שלושה חברים או יותר, שתייעץ לרשות

 הגייטמכח בנוגע לשימוש;:סמכויותיה לפי תקנה 8.

 (ב) חברי הועדה המייעצת יתמנו מתוך באי כוח
 הרשויות המקומיות שתחום שיפוטן הוא באזור הבטחון
 ובסביבתו ומתוך התושבים הקבועים של אזור הבםחון
 ותושבי סביבתו; ואס אין רשויות מקומיות כאמור, או
 שאינן פעילות למעשה — יתמנו חברי הועדה המייעצת
 מחוך התושבים הקבועים של אזור הבטחון ומתוך תושבי

 סביבתו.

ם י ר ו ס י  א
 6. (א) אסור לאדם׳ שאינו תושב קבוע, להימצא
 באזור בטחון או להיכנס אליו, אלא אם הוא חייל או שוטר
 במילוי תפקידו׳ או אס הורשה לכך על פי רשיון בכתב
 מאת רשות מוסמכת ובהתאם לתנאי הרשיון; אך שר
 הבטחון רשאי׳ בצו על פי תקנה 2 ובצו נפרד בחתימת
 ידו, שיפורסם ברשומות׳ להוציא מכלל האיסור האמור׳
 לגבי אזור הבטחון בולו או לבבי חלק ממנו, סוג מסויים

 של בני אדם, בין ללא תנאי ובין בתנאים.

 (ב) אדם הנמצא באזור בטחון בניגוד לתקנה זו׳
 רשאי כל חייל וכל שוטר׳ שהורשו לכך על ידי רשות
 מוסמכת׳ להוציאו מאזור הבטחון במועד שנקבע על ידי
 הרשות המוסמכת, עם מטלטליו או בלעדיהם, ולהשתמש

 לצורך זה במידת הכוח הדרושה.

 (ג) הוצאת אדם מאזור בשתון על פי תקנת משנה
 (ב) לא תגרע מאחריותו של אותו אדם על פי תקנה 7.

 7. אדם העובר על תקנה 6 (א), או על תנאי של רשיון
 שניתן על פיה׳ דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד

 שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

ה א י צ י י ו ו  צ
 8. (א) רשות מוסמכת רשאית לצוות על תושב קבוע
 של אזור בטחון לצאת את אזור הבטחון. צו בזה נקרא

 בתקנות אלה ״צו יציאה-.

 .תקפן של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון)׳ תש״ט—
 1949, שהותקנו על־ידי שר הבטחון׳ הוארך על־ידי
 הכנסת עד יום כ״ב בטבתי־תש״ל (31 בדצמבר 1969).

 מכוח סעיף 38 לחוק־יםוד: הכנסת 2 יישארו התקנות
 בתוקף, אף מעבד למועד האמור׳ היינו עד תום שלושת
 החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת השביעית.
 הצורך בתקנות בעינו עומד ולכן מציעה הממשלה

 להאריך את תקפן עד תום שנת 1971.

 וזה נוסחן של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון),
 תש״ט—1949:

ן ג ו ח מ ט ש  ״
 1. שר הבטחון רשאי, מזמן לזמן, בצו בחתימת ידו׳
 •שיפורסם ברשומות׳ להכריז על כל שטח שתחומו יפורט

 בצו, כעל שטח מוגן.

ן ו ח ט י ב ר ו ז  א
 2. (א) שר הבטזזון רשאי, מזמן לזמן׳ בצו בחתימת
 ידו שיפורסם ברשומות, להכרח שהשטח המוגן, או כל

 הלק ממנו׳ יהיה אזור בטחון לצורך תקנות אלה.

 (ב) צו לפי תקנת משנה (א) שניתן אחרי שנכנס
 לתקפו חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (אזורי
 בטחון), תש״י—1950, יובא בפני הועדה לעניני חוץ
 ובטחון של הכנסת תוך עשרה ימים־מיוט פרסומו ברשומות
-והועדה רשאית, על ידי החלטה שתפורסם ברשומות׳

 לבטל בכל עת צו באמור.

ם י ע ו ב ם ק י ב ש ו  ת
 "3. חושב קבוע של אזור בטחון הוא׳ לצורך תקנות
 אלה׳ אדס אשר ביום שבו היה אזור מסויימ לאזור הבטחון,
 בתוקף אכרזה לפי תקנה 2׳ ישב באותו אזור ישיבח קבע.

ת ו כ מ ס ו ת מ ו י ו ש  ר
 4. שר הבטחון רשאי למנות כל קצין צבא־הגנה
 לישראל בדרגת סגן־אלוףיאו בדרגה גבוהה מזו להיות׳
 .״לצורך תקנות אלה, רשות מוסמכת לאזור י בטחון שיפרש

 במינוי.

 1 ס׳׳ח חש־ט, עמ׳ 136; ם״ח תש״י׳ עמי 280; ס׳׳ח תשכ׳-ד, עמ׳ 34; ס״ח תשכ״ח׳ עמ׳ 22.
 2 ס״ח תשי״ח, עמי 69¡
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 הגשת הטענה׳ אם אוחו אדם הוא תושב קבוע או לא.
 החלטת הועדה תהיה סופית.

 (ד) פסקה הועדה שאותו אדם הוא תושב קבוע׳
 יראו אותו כאילו ביום הגשת הטענה ניתן עליו צו יציאה
 והוא ערער על הצו לפי תקנה 10; והועדה תחליט׳ באותו
 דיון׳ אם לאשר את צו היציאה׳ או לאשרו בתנאים

 מסויימים או לבטלו. החלטת הועדה תהיה סופית.

 (ה) הגשת טענה לפי תקנה זו לא תמנע את הרשות
 המוסמכת מלנהוג בטוען כבמי שאינו הושב קבוע; והחלטת
 ועדת הערעור שהטוען הוא תושב קבוע לא תפגע בתקפה
 של כל פעולה שנעשתה לגבי הטוען לפני יום ההחלטה/
 אם הפעולה היתה בת־תוקף אילו הטוען לא היה תושב

 קבוע.

ן י י ד ר ד ר — ס ו ע ר ת ע ד ע  ו
 12. (א) ועדת ערעור מחליטה אח החלטותיה ברוב

 דעות.
 (ב) לועדת ערעור סמכויות כאילו היתה ועדת
 חקירה שנתמנתה לפי פקודת ועדות החקירה׳ ושהוענקו
 לה כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה כזאת

 לפי סעיף 5 לפקודה האמורה.

 (ג) ועדת ערעור קובעת בעצמה את סדרי דיוניה
 ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה.

ת ו י א  ר
 13. (א) מסמך שנראה מתוכו כי הוא צו חתום על ידי
 רשות מוסמכת׳ רואים אותו כצו של רשות מוסמכת׳ בל

 עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 (ב) מסמך שנראה מתוכו כי הוא העתק מהחלטה
 של ועדת ערעור׳ מאושר כהעתק נבון על ידי יושב ראש
 הועדה׳ רואים אותו כהחלטה של ועדת ערעור בל עוד

 לא הוכח היפוכו של דבר.

י ב י ט נ ר ט ל ן א ו כ י  ש
 14. תושב קבוע שיצא מאזור בטחון׳ או שהוצא מאזור
 בטחון׳ עקב צו יציאה׳ תספק לו הממשלה מקום שיכון
 מחוץ לאזור הבטחון׳ בל עוד קיימת מניעה׳ בתוקף תקנות

 אלה׳ לחזרתו לאזור הבטחון.

 שס
 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירוס (אזורי

 בטחון)׳ חש״ט-1949״.״

 (ב) תושב קבוע שנצטווה לצאת את אזור הבטחון׳
 כאמור׳ חייב לצאת את אזור הבטחון תוך ארבעה עשר יום
 מהיום שבו נמסר לו צו היציאה׳ או חוך חמישה ימים
 מהיום שבו נמסרה לו החלטת ועדת הערעור לפי תקנה

 10׳ הבל לפי המועד המאוחר יותר.

 (ג) חלף המועד לפי תקנת משבה (ב)׳ דינו של
 התושב הקבוע כדין אדם שאינו תושב קבוע׳ ותקנות 6

 ו־ד יחולו עליו בהתאם לבך.

ר ו ע ר ת ע ד ע  ו
 9. (א) שר הבטחון ימנה ועדת ערעור או ועדות

 ערעור לצורך תקנות אלה.

 (ב) ועדת ערעור תהיה של שלושה חברים. יושב
 ראש הועדה יהיה שופט או שופט שלום שיתמנה לפי

 המלצת שר המשפטים.

 (ג) הודעה על מינוי ועדת ערעור ועל כתובת
 הועדה תפורסם ברשומות.

ר ו ע ר  ע
 10. (א) תושב קבוע שניתן עליו צו יציאה׳ רשאי׳
 תוך ארבעה ימים מהיום שבו נמסר לו הצו׳ לערער

 עליו בפני ועדת ערעור.

 (ב) הערעור יוגש בכחב לידי הדשות המוסמכת
 שבתבה את צו היציאה. הרשות המוסמכת תעביר מיד את

 הערעור לועדת הערעור.

 (ג) ועדת הערעור תדון והפסוק בערעור תוך
 שנים עשר יום מהיום שבו נמסר צו היציאה למערער.

 (ד) ועדת הערעור רשאית לאשר את צו היציאה׳
 או לאשרו בתנאים מסויימים׳ או לבטלו. החלטת הועדה

 תהיה סופית.

ע ו ב ב ק ש ו ת ת נ ע  ט
 11. (א) היתה רשות מוסמכת סבורה שאדם מםויים
 הנמצא באזור בטחון אינו תושב קבוע ואותו אדם טוען
 שהוא תושב קבוע׳ רשאי הוא להביא את טענתו בפני

 ועדת ערעור.

 (ב) הטענה תוגש בכתב לידי הרשות המוסמכת
 שתעבירה מיד לועדת הערעור.

 (ג) הועדה תפסוק׳ תוך שנים עשר יום מיום
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 חוק להארכת תוקף של תקנות״שעת־חירום
 (השטחים המוחזקים על־ידי צבא־הגנה לישראל - שיפוט

 בעבירות ועזרה משפטית)׳ תש״ל-1969
 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (השטחים המוחזקים על־ידי צבא־הגבה לישראל - הארכת תוקף

 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ז—1967!, מוארך בזה עד יום ג׳ בטבת תשל״א (31
 בדצמבר 1970).

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום כ׳ בשבט תשי׳ל (27 בינואר 1970). תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״היום הקובע״ — ב׳ בםיון תשכ״ז (10 ביוני 1967) או
 היום המוקדם יותר בו נכנסו כוחות צבא־הגנה לישר

 אל לאזור;

 ״מפקד׳׳ - מפקד בוהות צבא־הגנה לישראל באזור או
 בחלק ממנו או מפקד אזור או חלק מאזור מטעם.

 צבא־הגנה לישראל;

 ״בית משפט צבאי״ — בית משפט שנתכונן על־ידי מפקד.

ט פ ש ת מ י ת ב ו ב מ  ס
 2. (א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין
 הישראלי אדם שנמצא בישראל על מעשו או מחדלו
 שאירעו באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתחום

 השיפוט של בתי־המשםט בישראל.
 (ב) תקנה זו חלה על מעשה או מחדל שאירעו
 לאחר היום הקובע׳ בין שאירעו לפני תהילת תקנות אלה

 ובין שאירעו לאחריה.

 (ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או
 המחדל היה תושב של אחד האזורים.

 (ד) הסמכות לדון אדם על־פי תקנה זו תהא בידי
 בית המשפט שאזור שיפוטו נמצא קרוב למקום בו נעברה
 העבירה או בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום

 מגוריו של הנאשם או בתפס הנאשם.

 (ה) אין דנים אדם בישראל על מעשה או מחדל
 שזוכה או הורשע עליהם בפםק־דין שניתן בפניו בבית
 משפט צבאי או בבית משפט אחר באחד האזורים; אולם
 אם גרם המעשה או המחדל למותו של אדם׳ דנים אותו
 על בך אף אם הורשע באמור בשל עבירה אחרת שבאותו

 מעשה או מחדל.

ר ט ו ת של ש ו י ו כ מ  ס

 3. סמבות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי
 כל דין יחולו׳ בשינויים המחוייבים׳ גם לגבי עבירה שבית
 משפט בישראל מוסמך לדון בה לפי תקנה 2 ולגבי עבירה

 שבית־־משפט צבאי מוסמך לדון בה.

ר ו ז א ם ל ש א ת נ ר ב ע  ה

 4. (א) קיים יסוד סביר להניח שאדם עבר באזור
 עבירה שבית־משפט צבאי מוסמך לדון בה והאדם
 נמצא בישראל׳ רשאי היועץ המשפטי לממשלה לצוות

 ביום כ״ה בםיון תשכ״ז (2 ביולי 1967) התקין שר
 הבטחון את תקגות־שעת־חירום (עבירות בשטחים המו
 חזקים— שיפוט ועזרה משפטית)׳ תשכ״ז-1967. הכנסת
 האריכה את תקפן של התקנות׳ בתיקונים מסויימים׳
 ־וביניהם גם תיקון שמן׳ עד סוף שנה זו; אולם מכוח סעיף
 38 לחוק־יסוד: הכנסת יישארו התקנות בתוקף אף מעבר
 למועד האמור׳ היינו עד תום שלושת החדשים הראשונים

 לתקופת כהונתה של הכנסת השביעית.

 התקנות מסדירות עבינים אלה:

 (1) הגשת עזרה לבתי המשפט הצבאיים שהוקמו
 בשטחים המוחזקים בידי צבא־ה$נה לישראל׳ כדי
 להעמיד לדין אנשים מישראל שעברו על צווי

 מפקד האזור (תקנה 4);
 (2) מתן סמכות חקירה׳ חיפוש וביוצא באלה
 לשוטרים בישראל לגבי עבירות שהן בנות עונשין
 בבתי המשפט הצבאיים בשטחים המוחזקים (תקנה

;(3 

 (3) מחן סמכות לשלטונות ישראל לבצע ענשים
 פליליים ומעצרים שהטילו שלטונות הצבא בשטח

 מוחזק (תקנה 6);

 (4) מתן סמכות לבית משפט בישראל לשפוט׳
 לפי דיני מדינת ישראל׳ אדם שבא מישראל לשטח
 מוחזק ועשה בו מעשה שהיה נענש עליו אילו עשאו

 בישראל (תקנה 2);
 (5) מתן סמכויות לשלטונות ישראל לעזור
 בישראל בהזמנתם ובהבאתם של עדים לבתי משפט

 צבאיים בשטחים המוחזקים (תקנה 5);
 (6) מתן סמכות לשר המשפטים להסדיר את עניני
 העזרה המשפטית של השלטונות בישראל לבתי

 המשפט האזרחיים בשטחים המוחזקים (הקנה 7).

 מאחר שהצורך בתקנות בעינו עומד׳ מוצע להאריך
 את תקפן לשנה נוספת.

 וזה הנוסח של התקנות כפי שתוקן על ידי הכנסת:

ת ו ר ד ג ה  ״
 1. בתקנות אלה —

 ״אזור״ — כל אהד מן השטחים המוחזקים על ידי צבא־
 הגבה לישראל;

 * ק״ת 2069׳ השכ״ז׳ ממי 2741; ס״ח תשכיח׳ עמ׳ 20; ם״ח תשכ״ט׳ עמ׳ 32.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

ם י י ח ר ז ם א י ב י נ ע ת ב י ט פ ש ה מ ר ז  ע

 ד. (א) שר המשפטים רשאי/ בצו כללי או מםוייג/
 לקבוע הוראות בדבר —

 (1) המצאתם בישראל של מסמכים שהוצאו
 בעניביס אזרחיים על־ידי בית־משפט/ בית־
 דין׳ משרד הוצאה לפועל או רשות אחרת

 באזור;

 (2) אכיפתם וביצועם בישראל של פסקי-
 דין סופיים ושל צווים והחלטות אחרות
 שניתנו בענינים אזרחיים על־ידי בית־משפט/
 בית־דין׳ משרד הוצאה לפועל או דשות

 אחרת באזור;

 (3) הכרה ואישור של מסמכים שהוצאו או
 אושרו על־ידי רשות באזור.

 (ב) תקנה זו חלה על מסמכים/ פסקי־דין׳ צווים
 והחלטות׳ בין שהוצאו׳ ניתנו או אושרו לפני היום הקובע

 ובין לאחריו.

ת ו י ו כ מ ת ס ר י מ  ש

 8. תקנות אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 השם
 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקבוח־שעת־חירום (השטחים
 המוחזקים על־ידי צבא־הגנה לישראל — שיפוט בעבירות

 ועזרה משפטית)׳ תשכ״ז—1967״.״

 שהאדם ייעצר על־ידי שוטר ויימסר באותו אזור
 בו נעברה העבירה בדרך ולרשות שיורה עליהם׳ בדי
 שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על אותה עבירה;
 והוא כשאין להבטיח את התייצבותו לדין בדרך אחרת.

 (ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול סמכו
 תו לפי תקנה זו׳ כולה או מקצתה׳ לפרקליט המדינה.

ע ו צ י ב ם ו י ד ת ע נ מ ז  ה

 5. (א) הזמנה להעיד בבית משפט צבאי או להמציא
 לו מסמכים׳ תומצא למי שנמצא בישראל בדרך שממצי־
 אים בישראל בדיון פלילי הזמנה להעיד או להמציא

 מסמכים.

 (ב) אדם בישראל שהוצא נגדו צו הבאה על־ידי
 בית משפט צבאי על אי־התייצבותו לפניו לשם מתן עדות
 או המצאת מסמכים׳ רשאי שוטר לעצרו ולמסרו בדרך
 ולרשות שנקבעו בצו ההבאה׳ על מבת שיתייצב לפני
 בית־המשפט הצבאי לשם מתן העדות או המצאת מסמכים.

ר צ ע מ ן ו י ש נ ו ע ע ו צ י  ב

 6. (א) מי שנדון והוטל עליו עונש בבית משפט
 צבאי׳ יהא ענשו ניתן לביצוע בישראל בדרך שמבצעים
 בישראל עונש שהוטל על־ידי בית־משפט׳ במידה שלא

 בוצע העונש באזור.

 (ב) מי שביתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר
 באזור מכוח סמכות שהוענקה על־ידי מנשר או צו של
 מפקד׳ יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע
 בישראל בדרך שמבצעים בישראל פקודת מעצר או צו

 מעצר,
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