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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת׳־חירום
 (פיקוח על אניות)(תיקון), תשל״א-1970

 הארכת תוקף ־ 1. תקפן של תקבות־שעת־חירום (פיקוח על אניות)(תיקון), תשי״ז—1957 !, מוארך בזה

 עד יום ו׳ בטבת תשל׳יד(31 בדצמבר 1973).

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום ג׳ בטבת תשל״א (31 בדצמבר 1970).

ר ב ס  ד ב ר. י ה

 ולהעניק לו תשלום שכר בטלה לתקופה בין פיטוריו לבין
 החזרתו לעבודה. בשנות תש״ך ותשכ״א האריכה הכנסת
 את תקפן של התקנות׳ ללא שינוי׳ לשנה אחת׳ בשנת
 תשכ״ב — לשנה וחצי׳ בשנת תשכ״ד — לשנה וחצי׳
 בשנת תשכ״ה — לשנה וחצי׳ בשנת תשכ״ז — לשנתיים׳
 ולאחרונה — בתשכ״ט לשנתיים שיסתיימו ביום ג׳ בטבת

 תשל״א (31 בדצמבר 1970).
 שר התחבורה הפעיל את סמכויותיו לפי התקנות בפי
 שתוקנו כאמור במספר מקרים. בשנת תשכ״ד הותקנו
 הוראות שעת חירום (פיקוח של אניות) (כלי שיט בים
 כנרת)׳ תשכ״ד—21964׳ המחייבות את בעליו או רב חובלו
 של כלי שיט הרשום בישראל או השייך לאזרח או לתושב
 ישראל׳ שלא להשיטו ולהפליג בו בים כנרת אלא לפי
 היתר שבאותן הוראות; ההיתר מותנה בכך שכלי השיט
 יהיה מצוייד בציוד אזעקה׳ ושיצייתו להוראות המשטרה

 בנוגע 6*יסורים והגבלות על השיט בים כנרת ועוד.
 הנסיבות שהניעו את שר התחבורה להתקין תקנות־
 שעת־חירום להרחבת סמכויותיו ושהניעו את הכנסת
 להאריך את תקפן — בעינן עומדות. לכן מציעה הממשלה
 להאריך שוב את תקפן של התקנות - הפעם לשלוש שנים

 נוספות.
 הנוסח המלא של תקנות תש״ח ושל התקנות העומדות
 כעת להארכה׳ פורסם בהצעות חוק 324׳ תש״ל׳ עמי 97.

 ביום כ״ו בשבט תשי״ז (28 בינואר 1957) התקין שר
 התחבורה תקנות־שעת־חירום להרחבת סמכויותיו לפי
 תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות)׳ תש״ח-1948
 (להלן — תקנות תש״ח)׳ ובחי בניסן תשי׳יז (9 באפריל
 1957) קיבלה הכנסת חוק שהאריך׳ בשינויים מסויימים׳
 את תקפה של הרחבת הסמכויות עד סוף שנת 1957.
 בעשותה זאת הוסיפה הכנסת של הצעת הממשלה סמכויות
 נוספות בדבר מסירת דו״ח על בניית כלי שיט ובדבר
 שינויים במבנה ובציוד של כלי שיט שעומדים להיבנות
 (תקנה 3 ג לתקנות תש״ח כפי שתוקנו); אך מצד שני
 החליטה הכנסת לצמצם את הנסיבות שבהן מותר להשתמש
 בסמכויות לפי התקנות (תקנה 2 (4)) ולהעביר את הבירור
 של סכסוכים בדבר דמי שכירות של כלי שיט מועדת
 עדרים לבית הדין לעגיני אניות לפי פקודת הפיצויים

 (הגנה)׳ 1940 (תקנה 16 לתקנות תש״ח כפי שתוקנו).

 בח׳ בטבת תשי״ח (31 בדצמבר 1957) קיבלה הכנסת
 חוק שהאריך׳ בשינוי טכני של תקנה 15 לתקנות תש״ח׳
 את תקפה של הרחבת הסמכויות עד יום כ׳ בטבת תשי״ט

 (31 בדצמבר 1958).
 בי״ח בטבת תשי״ט (29 בדצמבר 1958) קיבלה הכנסת
 חוק שהאריך את התקנות הארכה נוספת עד יום ה׳ בתמוז
 תש״ך (30 ביוני 1960). בחוק זה הוסיפה הכנסת את
 תקנה 15א׳ הבאה להבטיח את זכויותיו של עובד שפוטר
 עקב הודאות על פי התקנות ופיטודיו בוטלו בערר׳

 1 ק״ת 673׳ תשי״ז׳ עמ׳ 804; ס״ח 267׳ תשי״ט׳ עמ 15; ס״ח 309׳ תש״ך׳ עמ׳ 42; ס״ד! 345׳ תשכ״א׳ עמ׳ 164;
 ס״ח 374׳ תשכ״ב׳ עמ׳ 92; ס״ח 413׳ תשכ״ד׳ עמ׳ 40; ס״ח תשכ״ה׳ עמ׳ 156; ם״ח תשכ״ז׳ עמ׳ 14; ס״ח תשכ״ט׳

 עמ׳ 17.
 2 ק״ת 1547׳ תשכ״ד׳ עמ׳ 820.
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• * 
 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק להארכת תוקף של תקבות־שעת־חירום (השטחים המוחזקים
 על ידי צבא-הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

 תשל״א-1970

 הארכת תוקף

 תחילה

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל -
 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ז-11967, מוארך בזה עד יום י״ג בטבת תשל״ב

 (31 בדצמבר 1971).

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום ג׳ בטבת תשל״א 30 בדצמבר 1970).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״היום הקובע״ - ב׳ בסיון תשכ״ז(10 ביוני 1967) או
 היום המוקדם יותר בו נכנסו כוחות צבא־הגנה ליש

 ראל לאזור;
 ״מפקד״ - מפקד כוחות 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 כ 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־המשפט בישראל.
 (ב) תקנה זו חלה על מעשה או מחדל שאירעו לאחר
 היום הקובע׳ בין שאירעו לפני תחילת 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 בכית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום

 מגוריו של הנאשם או נתפס הנאשם.

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

 מעשה או מחדל.

ר ט ו ת של ש ו י ו כ מ  ס

 3. סמכות 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.

 ביום כ״ה בםיון תשכ״ז (2 ביולי 1967) התקין שר
 הבטחון את תקנות־שעת־חירום (עבירות בשטחים המוח

 זקים - שיפוט ועזרה משפטית)׳ תשכ״ז-1967.
 הכנסת האריכה את תקפן של התקנות׳ בתיקונים מסו־

 יימים׳ וביניהם גם תיקון השם׳ עד סוף שנת 1970.
 הצורך בתקנות אלה בעינו עומד׳ ולכן צלציעה הממשלה
 להאריך את תקפן עד ליום י״ג בטבת תשל״ב (31 בד

 צמבר 1971).

 התקנות מסדירות ענינים אלה:

 1. הגשת עזרה לבתי המשפט הצבאיי1ש שהוקמו בשטחים
 המוחזקים בידי צבא־הגנה לישראל׳ כדי להעמיד לדין
 אנשים מישראל שעברו על צווי מפקד האזור (תקנה 4);
 2. מתן סמכויות חקירה׳ חיפוש וכיו:יא באלה לשוטרים
 בישראל לגבי עבירות שעליהן נענשים בבתי המשפט

 י הצבאיןם בשטחים המוחזקים (תקנה 3);

 3. מתן סמכות לשלטונות ישראל לבצע ענשים פליליים
ק (תקנה 6); ז ח  ומעצרים שהטילו שלטונות הצבא בשטח ^

 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 בשט

 חים המוחזקים (תקנה 5);

 6. מתן סמכות«לשר המשפטים להסדיר את עניני העזרה
 המשפטית של השלטונות בישראל לבתי המשפט האזרחיים

 בשטחים המוחזקים (תקנה 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 אחד מן השטחים המוחז|קים על ידי צבאי
 הגנה לישראל;

 1 ק״ת 2069׳ תשכ״ז׳ עמ׳ 2741; ס •ח תשכ״ח׳ עמ׳ 20; ם״ח תשכ״ט׳ עמ׳ 32; ס״ח תש״ל׳ עמ׳ 15.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 מפקד* יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניחנים לביצוע
 בישראל בדרך שמבצעים בישראל פקודת מעצר או צו

 מעצר.

ם י י ח ר ז ם א י נ י נ ע ת ב י ט פ ש ה מ ר ז  ע
 7. (א) שר המשפטים רשאי׳ בצו *כללי או מםוייג׳

 לקבוע הוראות בדבר -

 (1) המצאתם בישראל של מסמכים שהוצאו
 בענינים 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 רשות 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 ״תקנות־שעת־חירום (השטחים
 המוחזקים על־ידי צבא־הגנה לישראל — שיפוט בעבירות

 ועזרה משפטית)׳ תשכ״ז—1967״.

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 שהאדם
 ייעצר על־ידי שוטר ויימסר באותו אזור בו נעברה
 דעבירה בדרך ולרשות שיורה עליהם׳ כדי שיועמד שם
 לדין בבית משפט צבאי על אותה עבירה; והוא כשאין

 להבטיח את התייצבותו לדין בדרך אחרת.

 (ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול סמכותו
 לפי תקנה זו׳ בולה 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 שממציאים
 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 מנת 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 שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר
 באזור מכוח סמכות שהוענקה על־ידי מנשר או צו של
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, ירושלים  הודפס ע״י המדפים הממשלתי

10 
 המחיר 12 אגורות




