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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון תקנות״־שעת־דדרום (השטחים המוחזקים על ידי
 צבא־הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשל״ה-1974

 תיקון התקנית 1. בתקנה 2 לתקנות-שעת־חירום (השטחים המוחזקים על ידי צכא־הגנה לישראל -

 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ח-1967! -

 (1) במקום תקנת משנה(א) יבוא;

 ״(א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין הישראלי אדם שנמצא
 בישראל או הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין,
 תשכ״ה—1965 2, על מעשו או מחדלו שאירעו באזור ושהיו מהווים

 עבירה אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.״;

 (2) במקום תקנת משנה(ג) יבוא;

 ״(ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב
 של אחד האזורים ולא היה רשום במרשם האוכלוסין כאמור בתקנת

 משנה(א).״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בטחוני של האוכלוסיה המקומית - ולא לשיפוט הפלילי
 הרגיל. רשויות צה״ל חוזרות ופונות לאפשר העמדה לדין
 בפני בית משפט אזרחי בישראל במקרים שבהם העבירה
 שנעברה אינה קשורה למכלול המטרות שבתי משפט
 צבאיים הופקדו על השגתן. הכוונה בעיקר לעבירות
 תנועה׳ מקרי תקיפה׳ עבירות הקשורות בתכנון ובניה

 ורישוי עסקים.

 מוצע איפוא להוציא אותם ישראלים המתגוררים
 בשטחים המוחזקים מתחולת הסייג שבתקנה 2 (0׳ והואיל
 והם נשארים למעשה רשומים במרשם האוכלוסין ביש
 ראל׳ ניתן לפתור את הבעיה על ידי הוספת תנאי לתחו

 לת תקנה 2 (ג).

 כדי להביא לתיאום בין הנוסח המוצע של תקנה 2»)
 ותקנה 2 בכללותה׳ וכדי לאפשר גם את הבאתו של תושב
 אזור כאמור לדין בישראל׳ אפילו נמצא באזור ולא
 בישראל אותה שעה׳ מוצע להעניק לבתי המשפט ביש
 ראל סמכות מפורשת לשפוט תושבי אזור הרשומים

 במרשם האוכלוסין.

 תקנה 2 (א) לתקנות־שעת־חירום (שטחים מוחזקים -
 שיפוט ועזרה משפטית)׳ תשכ״ח-1967, קובעת לאמור;
 ״(א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין היש
 ראלי אדם שנמצא בישראל על מעשו או מחדלו שאירעו
 באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתהום השיפוט

 של בתי המשפט בישראל.״

 ותקנה 2(0 קובעת כך;
 ״(0 תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או

 המחדל היה תושב של אחד האזורים.״

 ישראלים שמקום מגוריהם הקבוע הוא בשטח מוחזק׳
 נתפשים לכאורה במסגרת הסייג הקבוע בתקנה 2(0׳
 וכתוצאה מכך בית משפט בישראל לא יהיה מוסמך לדון
 אותם בשל מעשה או מחדל שלהם שאירעו בשטח מוחזק
 ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בישראל. כדי להתגבר
 על מצב זה נהגו עד כה לקיים את המשפטים נגד סוג זה
 של נאשמים בפני בית משפט צבאי שבשטח המוחזק. אם
 כי יש סמכות לכך לבית משפט צבאי׳ הוא נועד למעשה
 לדון בעבירות בטחוניות או עבירות פליליות בעלות גוון

 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 20.
 2 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 270.

 102 הצעות חוק 1157, ט׳ בטבת תשי״ה, 23.12.1974



 חוק שירות בטחון(תיקון מס׳ 11), תשל״ה-1974

 1. בסעיף 5 לחוק. שירות בטחון, תשי״ט־־1959 ננוםח משולב] גמקום סעיף קטן(א) תיקון סעיף 5
 יבוא:

 ״(א) יוצא צבא שנמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית
 לשירות, רשאי פוקד לקראו בצו להתייצבות לבדיקה חוזרת לשם קביעת
 כשרו לשירות (להלן - בדיקה חוזרת), והוא חייב להתייצב במקום

׳  ובזמן שנקבעו בצו.,

ר ב ס  ה

 לבדיקה חוזרת את כל מי שנפסל לשירות מחמת מחלה׳
 החמרת מחלה או חבלה שאירעו לו בתקופת שירות
 בטחון עקב שירות זה. מכאן שאלפי יוצאי צבא ששוחררו
 בזמנו משירות סדיר או משירות מילואים בשל בריאות
 לקויה יימצאו מחוץ למעגל הנקראים לשירות׳ אף אם
 חזרו בינתיים לכושר בריאות. המחסור בכוח־אדם מכ
 תיב את הצורך לאפשר לקרוא לבדיקה חוזרת גם את

 אלה שנפסלו בזמנו להמשך שירות בשל מחלה, החמרת,
 מחלה או חבלה שאירעו להם בתקופת השירות עקב

 השירות.
 מוצע על כץ למחוק את הסיפה של סעיף 5 (א)
 לחוק העיקרי המתחילה במלים ״אולם מי שנמצא בלתי

 כשר״.

 מוצע גם להבהיר שהקריאה לבדיקה חוזרת תהיה
 בצו.

* ר ג  ד

 סעיף 5(א) שמוצע לתקנו קובע:

 ״(א) יוצא צבא שנמצא בלתי כשר לשירות או בלתי
 כשר ארעית לשירות׳ רשאי הפוקד לקראו להתייצבות
 לבדיקה חוזרת לשם קביעת כשרו לשירות (להלן -
 ״בדיקה חוזרת״)׳ והוא חייב להתייצב במקום ובזמן
 שנקבעו בקריאה; אולם מי שנמצא בלתי כשר לשירות
 כתוצאה ממחלה׳ מהחמרת מחלה או מחבלה שאירעו
 לו בתקופת שירות בטחון עקב שירות זה לא ייקרא עוד
 לבדיקה חוזרת; והכל בלי לגרוע מהוראות סעיף 37
 לחוק הנכים לתגמולים ושיקום)׳ תשי״ט-959ו [נוסח

 משולב].״

 בעקבות תיקון מם׳ 10 לחוק העיקרי נוצרה האפשרות
 לקרוא לשירות בטחון את כל מי שנמצא בזמנו בלתי כשר
 לשירות וכתוצאה מבדיקה חוזרת נמצא כשר לשירות.
 הסיפה לסעיף 5 (א) מונעת את האפשרות לקרוא

 1 ם״ח תשי״ט, עמ׳ 286; תשכ״א, עמ׳ 140; תשב״ג, עמ׳ 128; תשכ״ד, עמ׳ 10, עמ׳ 168; תשכ״ז, עמי 113;
 תש״ל, עמ׳ 150; תשל״א, עמי 148; תשל״ג, עמ׳ 201; תשל״ד, עמי 70, עמ׳ 129.
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 המחיר 32 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




