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 ממפרפמות הזה הצעומ חוק מטעפ הממשלה:

 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות־ שעת־ חירום (יהודה והשומרון,
 חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפסיח),

 התשמ״ב-1981

ת הגולן, סיני ודרום מ ל עזה, ר ב ם (יהודה והשומרון,. ח ו ר חי ת־שעת־ ן של תקבו פ ק קף 1. ת  הארכת תו

, 'מוארך ת) ו , התשכ״ז—1967 1 (להלן — התקנ עזרה משפטית) ת ו ו ר י י — שיפוט בעב ע  ס
ר 1983). ב מ צ ד ד (31 ב ״ מ ש ת ת ה ב ט ה עד יום כ״ה ב ז  ב

ד כ פ י ה ר ב  ד

 ״היופ הקובע״ — ב׳ בסיון התשכ״ז (10 ביוני 1967)
 או המם המוקדם יותר בו נכנסו כוחות צבא־הגנה

 לישראל לאזור;

ר ו ז  ״מפקד״ — מפקד כוחות צבא־הגנה לישראל מ
 או בחלק ממנו או מסקד אזור או חלק מאזור מסעם

 צבא־הגנה לישראל;

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

 סכמות בית משפט

 2. (א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין
 הישראלי אדם הנמצא בישראל או הרשום במרשם
 האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשב״ה—1965,
 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) תקנזז זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה
 או המחדל היה תושב של אחד האזורים ולא היה רשום

 במרשם האוכלוסין כאמור בתקנת משנה (א).

 (ד) הסמכות לדון אדש על פי תקגה זו תהא
 בידי בית המשפט שאזור שיפוטו נמצא קרוב למקום
 בו נעברה העבירה או בבית המשפט שבאזור שיפוטו

 נמצא מקום מגוריו של הנאשם או נתפס הנאשם.

 (ה) אין דגים 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 גדם המעשה אז המחדל למותו של אדם, דנים
 אותו עד כך אף אם הורשע כאמור בשל עבירה אחרת

 שבאותו מעשה או מחדל.

 1 תקנות־שעת־חירום (יהודה והשומרון, חבל

 עזה, דמת הגולן, סיני ודרום סיגי — שיפוט
 בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז—1967, כפי שתקפן
 הוארך מדי פעם בפעם, מסדירות יאת הענינים הבאים :

 (1) הגשת עזרה לבתי המשפט הצבאיים
 שהוקמו בשטחים הנדונים, כדי להעמיד לדת
 אנשים מישראל שעברי על צווי מפקד האזור

 (תקנה 4) ;
 (2) מתן סמכות חקירה, חיפוש וכיוצא כאלה
; עבירות שהן בנות  לשוטרים בישראל, לגבי
 עונשין בבתי המשפט הצבאיים הללו (תקגה 3) ;

 (3) מתן סמכות לשלטונות ישראל לבצע
 עונשים פליליים ומעצרים שהטילו שלטונות

 הצבא באזור (תקנה 6) ;
 (4) מתן סמכות לבית משפט בישראל לשפוט,
 לפי דיני מדינת ישראל, אדם שבא מישראל
 לאזור ועבר בו עבירה שרייתה בת עונשין אילו

 בוצעה בישראל (תקנה 2} ;

 (5) מתן סמכויות לשלטונות ישראל לעזור
 בישראל בהזמנתם ובהבאתם של עדים לבתי

 משפט צבאיים שבאזור (תקנה 5) ;

 (6) מתן סמכות לשר המשפטים להסדיר את
 עניני העזרה המשפטית של השלטונות בישראל

 לבתי המשפט האזרחיים שבאזור (תקנה 7).

 תוקף התקנות עומד לפקוע ביום ה׳ בטבת התשמ׳׳ב
 (31 בדצמבר 1981), ומוצע ?p^Kf• בשנתיים.

:  וזהו נוסח התקנות שמוצע להאריך את תקפן

 הגדרות
 1. בתקנות אלה —

 ״אזור׳׳ — כל אחד מאלה: יהודה והשומרון, חבל עזה,
; י ע  רמת הגולן, סיני ודרום ס

 1 0״ח ז־״תשכ״ח, עמ׳ 20.

ן התשמ׳׳ב, 4.11.1981 ת חוק 1553, ז׳ בחשו  4 הצעו



ן תק:ה 2 קו  2. בתקנה 2(ג) לתקנות, בסופה יבוא ״(להלן — תושג האזור)״. תי

ר פ ס י ה ר ב  ד

 כיצזע עונשין ומעצר

 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
 מפקד, יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע
 בישראל בדרך שמבצעים בישראל פקודת מעצר או

 צו מעצר.

 עזרה משפטית בענינים אזרחיים

 7. (א) שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מםוייג,
 לקבוע הוראות בדבר —

 (1) המצאתם בישראל של מסמכים שהוצאו
 בענינים אזרחיים על ק־י בית משפם, ביתי
 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
 דיו, 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
 והחלטית, בין שהוצאו, ניתנו או אושרו לפני היום

 הקובע ובין לאחריו.

 שמירת פמכויזת

 8. תקנות אלה ;איבן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 השם
 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שעת חירום יהודה
 והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני —

 שיפוט בעבירות ועזרה שיפוטית), התשכ״ז—1967״.

_ 2 הגדרת ״תושב האזורי׳ באה כדי להבהיר י ע  פ

 שביטוי זה אינו כולל מי שאינו רשום
 במרשם האוכלוסין, אף אם מקום מגוריו באזור.

 פטגדיות שלי שוטר
 3. סמכות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי
 כל דין יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי עבירה
 שבית משפט בישראל מוסמך לדת בה לפי תקנה 2

 ולגבי עבירה שבית משפט צבאי מוסמך לדון בה.

 העברת נאשם לאזור

 4. (א) קיים יסוד סביר להניח שאדם עבד 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
 בעברה העבירה בדרך ולרשות שיורה עליהם, כדי
 שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על אותה עבירה;
 והוא כשאין להבטיח את התייצבותו לדין בדרן• אחרת.

 (ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול
 סמכותו לפי תקנה זו, כולה או מקצתה, לפרקליט

 המדינה.

 ממידת מידע מ1 המרשם הפלילי *
 4א. (א) המשטרה רשאית למסור מידע, מן המרשם
 הפלילי לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים

 להלן, לפי דרישתם ולצורך מילוי תפקידיהם:
;  (1) מפקד

;  (2) בית משפט צבאי
;  (3) תובע צבאי

 (4) סניגורו של נאשם — לעניו מידע על
 נאשם לצורך הליך שהוא מנהל.

 (ב) מסירת המידע תיעשה בהתאם להוראות חוק
 המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א—1981, ויחולו

 ההגבלות למסירת המידע שבאותו חוק.

 הזמנת עדים וביצוע

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

 מסמכים.

 (ב) אדם בישראל שהוצא בגדו 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

י בית המשפט הצבאי לשם מתן העדות או המצאת י  לפנ
 מסמכים.

ו ייכנס ב לי 1983 המועד ש ו ום 1 בי ף בי ק ו ת ס ל נ כ ו תי  * תק1ד. ז
ת משבים,• התשמ׳׳א—1981. נ ק ת לי ו ף הו? המרשם הפלי ק ו ת  ל

ן התשמ׳׳ב, 4.11.1981 5 ת חוק 1553, ז׳ בחשו ו מ מ  ו



ה *א 3. אחרי תקנה 6 לתקנות יבוא: נ ק ת ת פ ס ו  ה

ו עונש ט בישראל והוטל עלי פ ש ת מ י ב ן ב ת י נ ור ש ל אז ב ש ש ו  ׳ביצוע ענשי 6א. ת
ר , , , ו  ;לאסד באז

ר שהוא ו ע באז יתן לביצו צע בישראל, נ דה שלא בו  מאסר, יהא ענשו. במי
ט פ ש ר שהטיל בית מ ס א נש מ ור עו תו אז ם באו ך שמבצעי ר ד ב בו, כ ש ו  ת
פים 45(ב) ו־(ג<, 46 ו־49 ת סעי ראו ו הו י ל על לם ימשיכו לחו ; או י א ב  צ

ה על כך המלצה, של - ישחררו שר המשטרה אם מ
 ועדת שחרורים.

 (ג) מי שנידון לתקופות מאסר אחדות שעליו
 לשאת בזו אחד זו, בין שהוטלו עליו לפני שהתחיל
 בנשיאת ענשו ובין לאחר מכן, רואים אותו לענין
 סעיף זה כמי שנידון לתקופת מאסר אחת שהיא סך

 כל התקופות של אותם עבשי מאסר.
 (ד) שר המשטרה דשאי, על פי המלצת ועדת
 שחרורים, לצוות על שחרור אסיר בכל עת בשל טעמים

 מיוחדים כגון חולניותו המתמדת.
 (ה) ״מאסר״, לעניו סעיף זה — למעט מאסר

 אזרחי. י

 ועדת שחרודיפ
 50. (א) ועדת שחרורים תהיה של שלושה, והם —
 (1) שופט בית משפט מחוזי שמינה שר
 המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

;  (2) נציב בתי הסוהר או בא כוחו
 (3) רופא או מחנך שמינה שר המשפטים.

 (ב) הודעה. על מינויים לועדות שחרורים
 תפורסם ברשומות.

 סדרי חדיון כועדת שחרורים

 51. (א) ועדת שחרורים שאין בה רופא תקבל חוות
 דעת רפואית לפני שתחליט.

 (ב) לא תמליץ ועדת שחרורים על שחרור אסיד
 לפי סעיף 49(ב< אלא לאחר שנתנה הזדמנות ליועץ
 המשפטי לממשלה או לבא כוחו ולבא כוח שירות

 המבחן להגיש טענותיהם או להשמיע דברם.
. ועדת שחרורים שאסיר אשד חלה ת ל פ  (ג) לא ת
 עליו הוראת סעיף 49(ב) לא ישוחרר ממאסרו, אלא
 לאחר שנתנה הזדמנות לאסיר, ואם רצה בכך — גם

 לבא כוחו, להשמיע דברם.

 (ד) ׳המלצה לפי סעיף 49(ד) יכולה, במקרים
 דחופים, להינתן מאת יושב ראש הועדה ־, ומשניתנה
 כך, אין כוחה יפת לשחרר את האסיר אלא לתקופה
 של חמישה עשר יום בלבד, אם לא אושרה ההמלצה

 בידי ועדת שחרורים לפני עבור תקופה זו.
 (ה) שר המשטרה יקבע בתקנות יתר סדרי הדיון

 בועדת שחרורים וסדרי הפניה אליה.

י ר כ  ד

 ^ 3 התיקון המוצע יאפשר את העברתם של
 אסירים תושבי השטחים המוחזקים, שנידונו
 בבית משפם בישראל לעונש מאסר, לבתי סוהר באזור
 מגוריהם. בכך יפחת העומס מעל בתי הסוהר בישראל
 ואילו האסירים תושבי השטתים ירצו את מאסרם קרוב
 למקום מגוריהם. ריחוקם של אותם אסירים ממקום
 מגוריהם הקשה או לעיתים אף מנע מהם להיפגש

 עם קרוביהם.
 מאחר שאין זהות בין הוראות הדין החלות
 באזורים בענין ביצוע עונש מאסר לבין הדין הישראלי
 המיטיב עם האסירים, מוצע לקבוע שעל האסירים
 המועברים לבית סוהר שבאזור יחולו הוראות מםויימות

 של הדיז הישראלי. להלן נוסח הסעיפים:

ק העונשין, התשל״ז—1977  הו

 מאפר חופף

ר ולפני שנשא כל עגשו מ ש  45. (ב) מי שנידון ל
ת אותו באחרונה תן למאסר, ובית המשפט ש י נ  חזר ו
 לא הורה שישא את ענשי המאסר, כולם או מקצתם,
 בזה אחר זה, לא ישא אלא עונש מאסר אחד והוא של

 התקופה האתכה ביותר.

 (ג) מי שנידון לשתי תקופות מאסר או יותר
 שאחת מהן חופפת בחלקה את האחרת, אין עליו,
 לאחר שנשא תקופת המאסר האחת, אלא שארית

 תקופת המאסר האחדת שאינה חופפת.

 פדר נשיאת מאפר פלילי

תן לתקופות מאסר שונות שעליו לשאת י  46. מי שנ
 בזו אחר זו, ישא תחילה את התקופה הקצרה יותר,
תן י  להוציא המאסר שכבר התחיל לשאת בשעה שנ

 למאסר נוסף, ובכפוף להוראות סעיף 58.

 שחרזר אסירים לפני זמנם

תן למאסר לתקופה העולה על י  49. (א) מי שנ
 שלושה חדשים ואינה עולה על ששה חדשים ונשא
 ענשו שני שלישים מאותה תקופה, רשאי שר המשטרה

 לשחררו אם ראה שהאםיר ראוי לשחרור.

יתן למאסר לתקופה העולה על ששה  (ב) מי שנ
 חדשים ונשא ענשו שבי שלישים מאותה תקופה,

ן התשפ״ב, 4.51.1981 ת חוק 1553, ז׳ בחשו  6 הצעו



 עד 51 לחוק העונשין, התשל״ז—21977, הוראות סעיפים 15, 28 ?מ
׳ והוראות

 צב ו־66 לפקודת בתי הסוהר [נוסח הרש], התשל״ב—31971
 סעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה4.״

ד ב & ז י ז ר ב  ד

- תנאופ למתן.רשיון חופש
 30. רשיון יהיה לפי הטופס שנקבע ויינתן לבעל,

: ה ל  הרשיון בכפוף לתנאים א
 (1) לא יעבור עבירה;

 (2) לא ירבה להתחבר עם אנשים המוחזקים
 לבעלי אופי מושחת;

 (3) לא יחיה חיי בטלה או הפקר ללא
 .אמצעים בתריס׳ להשתכר ביושר• למחייתו־;!

ע למנהל בית ת ו  (4) בצאתו מבית הסוהר י
 הסוהר על המקום שיש בדעתו לגור בו, ילך
 לשם בבל המהירות המתאימה ותוך ארבעים
 ושמונה שעות לאחר שיגיע יתייצב לפני
 השוטר הממונה על תחנת המשטרה הקרובה
 לו ביותר במחוז שבו הוא יושב, ומאז ואילך
 יתייצב לפניו אחת בכל חודש, יודיע לו על
 כל שינוי שהל במקום מגוריו בתיך המחוז,
 ואם היה בדעתו לעבור למחוז אחר ימסור
ו החדש,  , לו על כך ואם אפשר גם על/מענ
 אישית או בכתב, הודעה מוקדמת של
 ארבעים ושמונה שעות, ובהגיעו אל ייעודו
 במחוז החדש יתייצב תוך ארמנים ושמונה
 שעות לפני, השוטר הממונה על תחנת
 המשטרה הקרובה ביותר שבמחוז החדש;

; ן  והכל אם לא נבצר ממנו לעשות כ

 (5) יקיים תנאים אחרים שנקבעו.

 פטור מתנאי חופש
ם שנתנה רשיון לאסיר רשאית ת ת ח ש  31. ׳ועדת ה
 לפטרו מלמלא אחרי תנאי מהתנאים הנקובים בסעיף
 30 ומן החובה לחתום על התחייבות למלא אחרי

 התנאים האמורים, כולם או מקצתם.

 עונש על עבירה בחופש ועל הפרת תנאי כרשיון

 32. בעל רשיון שהורשע בעבירת לפי פקודה זו, או
 שהפר תנאי מתנאי הרשיון במעשה שהוא כשלעצמו
 אינו עבירה לפי כל דין, דינו — מאסר שלושה חדשים
 ורשאי השופט שהרשיעו להורות על ביטול רשיונו;
 הורה כך — יתן השופט צו להחזירו לבית הסוהר לשאת

 ביתרת מאסרו כאילו לא ניתן הרשיון.

ח ־חדש], התשל״ג—1971 פ ו נ ר [ ה ו ס .עקודת בתיי ה . 

 .העברת אפיר לקוי בנפשו

 15. (א) אסיר שמצבו הנפשי מצריך בדיקה, טיפול
 אי אישפוז, רשאי הנציב באישור פסיכיאטר מחוזי
 כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, התשט״ו—1955,
 או באישור פסיכיאטר אחר ששר הבריאות הסמיכו
 לכך, להורות על העברתו לבית חולים לחולי נפש
 שמחוץ לבית הסוהר, .וכל זמן שהוא נשאר שם ותקופת

.  מאסרו טרם תמה ייחשב כאילו הוא במשמורת׳כתן

 (ב) נזקק האסיר לבדיקה או להסתכלות לשם
 אבחון המחלה, והפעולות ניתנות לביצוע באגף
 הפסיכיאטרי בבית הסוהר, רשאי ראש האגף הפסיכי
 אטרי בבית הסוהר להורות על העברת האסיר לאותו

 אגף.

 (ג) על הוראה כאמור בסעיף קטן (א) ניתן
 לערור בפני ועדה פסיכיאטרית לפי חוק לטיפול בחולי

 נפש, התשט״ו—1955.

 (ד) אסיר שהועבר לפי סעיף קםן (א.) לצורך
 אישפוז לבית חולים שמחוץ לבית הסוהר, יוחזר לבית
 הסוהר — אם הוא. חייב עוד להיות כלוא בי — על פי
 הודעה בכתב של ועדה פסיכיאטרית לנציב, שאין עוד

 צורך באישפוזו של האסיר בבית החולים.

 (ה) אסיר שהועבר לפי סעיף קטן (ב) לאגף
 "הפסיכיאטרי בבית הסוהר, יוחזר משם על פי הוראת

 ראש האגף הפסיכיאטרי בבית הסוהר.

 מתן רשיון חופש

תן למאסר שנתיים או יותר, למעט י  28. אסיר שנ
 מאסר עולם, והשלים שני שלישים ממאסרו בהתנהגות
 טובה, רשאית ועדת שחרותם שהוקמה לפי חוק דרכי
 ענישה ליתן לו רשיון להתהלך חפשי בכל שטח המדינה
 או בחלק ממנה כפי שיפורש ברשיון, וכל עוד הרשיון

. ן  בתקפו לא ייאסר מכוח אותו גזר ת

 תוקף הרשיון

ם רשאית, לפי שיקול דעתה, ת ת ח ש  29. ועדת ה
 לבטל רשיון שניתן או לשנותו, וכל עוד לא בוטל או
 שובה כאמור יעמוד הרשיון בתקפו עד סוף תקופת

 המאסר.

, עמ׳ 226.  2 ס׳׳ח התשל״ז
סח חדש 21, עמ׳ 459. ו ת ישראל, נ נ י ד י מ נ י  3 ד

 4 ס״ח התשכ׳׳ד, עט׳ 118.

! התשמ״ב, 4.11.1981 7 ת חוק 1553, 1׳ בחשו ו ע ע  ז



לה 4. תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981).  תחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

ף ס ו  דין המאםיר מ

 35. מי שנושא, או חייב לשאת, יתרת ענשו או
 ענשים מצטברים כאמת־ בסעיף 34, רשאית ועדת
 השחרורים ליתן לו רשיון אף אם התקופות אינן עולות

 כדי שנתיים.

ר אםיר חולה ת ח  ש

 66. אסיר הסובל ממחלה חריפה או מסוכנת לא
 ישוחרר אלא לפי בקשתו.

ה נ י ד מ : נשיא ה ד ו פ י ־ ק ו  ה

 תפקידים וסמכויות

 11. (ב) לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבר
 יינים ולהקל בעונשים על־ידי הפחתתם או המרתם.

 (2) נפלה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או
 השימוש בו.״

 אין בסעיף הגבלת זמן להגשת ההשגה. כך אירע
 שהוגשו השגות אחרי חלוף זמן רב מיום קבלתי הודעת

 התשלום.

 מוצע להגביל את הזמן להגשת השגה, כשם
 שהוגבלו בחוק המועדים למתן תשובת מנהל הארנונה
 להשגה, להגשת ערר על החלטת מנהל הארנונה כהשגה

 ולהגשת ערעור על ההחלטה בערר.

 הנוהל בםימול רשיון חופש

 33. ביטלה ועדת השחרורים רשיון, יתן שופט בית
 משפט שלום, לאחר שהוגשה לו תעודה כדבר הבישול,
 צו שכוחו יפה בכל תחוס המדינה לתפוס את בעל
 הרשיון, ומשנתפס יובא לפני השופט, והשופט יתן צו
 להחזירו לבית הסוהר לשאת ביתרת ענשו כאילו לא

 ניתן לו הרשיון.

 תוצאות כימולו של רשיון חופש

 34. מי שרשמנו בוטל ישא את יתרת ענשו לאחר
 שישא כל עונש אחר שהוטל עליו בעד העבירה או
 המעשה שבגללם בוטל רשענו, וההוראות בדבר
 שחרורים מעונש יחולו כאילו נידון האדם לתקופה

 המצטברת הזאת.

ז סעי!* 3  תיקי

 סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת
 ארנונה כללית), התשל״ו—1976, קובע לאמור:

 ׳׳השגה

 3. מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי להשיג
 עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טעגות מטענות

: ה ל  א
 (1) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי

 באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;

 1 ס׳׳ח התשל״ו, עמ׳ 252.

 חוק הרשויות המקומיות (ערר על קגיעת אתונה כללית) (תיקון)״
 התשמ״ב-1981

 1. בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—
 1976 אחרי ״רשאי״ יבוא ״תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום״.

ר ג ס י ה ר ב  ד

.4.11.1981 , ב - מ ש ת ה ך ו ש ח ת חוק 1553, ז׳ ב  8 הצעו



 חוק הרשויות המקומיות (הקדרת השמירה) (תיקון מסי 3),
 התשמ״ג-ו198

ן סעיף 16 קי ם תי ו ק מ  1. בסעיף 6נ לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ״א—1961 !, ב
 ״1,500 לימת״ יבוא ״500 שקלים״ ובמקום ״3,000 לירות״ יבוא ״1,000 שקלים״.

t 

ר כ ם י ה ר כ  ד

 כבר הורשע מגבר על עבירה כאמור — מאסר שלושה
 חדשים או קנס 3,000 לירות.״

 גובה הקנסות כאמור נקבע בשנת התשל״ו. בחוק
 העונשין (תיקון מס׳ 9), התשמ״א—1980, הועלה גובה
 הקנסות המירבי שניתן לקבוע בחוקי עזר המותקנים

 לפי פקודת הרשויות המקומיות ל־1,000 שקלים.
 מוצע לתעלות גם את הקנסות שניתן לקבוע בחוקי

 עזר או בצווי שר הפנים לפי החוק הנדון.

 סעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת
 השמירה), התשכ״א—1961, קובע לאמור:

 ו

 ״עונשין

 16. הרשות המקומית, בחוק העזר, ושר הפנים בצו
 הסדר, רשאים לקבוע כי העובר על הוראה מהוראותיו
 של חוק העזר או הצו, דינו — קנם 1,500 לירות, ואם

׳ו, עמ׳ 88.  1 פ״ח התשכ״א, עמ׳ 169; התש״ל, עמי 130; התשל׳

ן התשמ׳׳ב, 4.11.1981 9 ת חוק 1553, ז׳ בחשו ו ע צ  ק
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