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 ממפדשמת בזה דזצעת חוק aptaa הממשלה:

 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון,
 חגל עזה, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

 התשמ״ד-983ו

 1. תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סינל _ הארכת תוקף
 שיפוט •בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז—11967 (להלן — התקנות) בביסוהז המתוקן

 לפי חוק זה מוארך בזה עד יום י״ט בשבט התשמ״ו (31 בדצמבר 1985).

ר ב ס י ה ד ג  ד

 עונשיו בבתי׳ המשפט הצבאיים הללו (תקנה 3);
 (3) מתן סמכות לשלטונות ישראל לבצע
 עונשים פליליים ומעצרים שהטילו שלטונות

 הצבא באזור (תקנה 6);
 (4) מתן אפשרות לבצע יאזור עונש מאסר

 שהוטל בישראל על אזרת האזור (תקנה 6א);
 (5) מתן סמבות לבית משפט בישראל לשפוט,
 לפי דיני מדינת ישראל, אדם שבא מישראל
 לאזור ועבר בו עבירה שהיתה בת עונשין אילו

 בוצעה בישראל (תקנה: 2);

_ ג תקנות־שעת־חירום (יהודה והשומרון, חבל י ״  ס

 ¥ עזה, סיני ודרום סיני — שיפוט בעבירות

 ועזרה משפטית), התשב״ז—1967, כפי שתקפן הוארך
 מדי פעם בפעם, מסדירות את הענינים הבאים:

 (1) הגשת עזרה לבתי המשפט הנ־באיים
 שהוקמו בשטחים שעליהם הן חלות (להלן —
 האזור), כדי להעמיד לדין אנשים מישראל

 שעברו על צווי מפקד האזור (תקנה 4);
 (2) מתו סמכויות חקירה, חיפוש וכיוצא באלה
 לשוטרים בישראל, לגבי עבירות שהן בנות

 1 ס״ה התשבי׳ח, עמ׳ 20; התשמ״א, עמי 327; התשמ״ב, 7מ׳ 18.

 הצעות חוק 1656, ה׳ בטבת התשכי״ד, 14,12.1983 117



ד פ ס י מ ר ב  ד

 דנים אותו על כך אף אם הורשע כאמור בשל עבירה
 אחרת שבאותו מעשה או מחדל.

 סמבויוית של: שוצר
 3. סמכות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי
 כל דין יחולו, בשינויים המחריבים, גם לגבי עבירה
 שבית משפט בישראל מוסמך לדון בד, לפי תקנה 2

 ולגבי עבירה שבית משפט צבאי מוסמך לדון בה.

 העבדת נאש= לאזור
 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 העבירה. 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 לאציל סמכותו
 לפי תקנה זו, בולד. או מקצתה, לפרקליט המדינה.

 משירת מידע מן המרשמ הפלילי
 4א. (א) המשטרה רשאית למסור מידע מן המרשם
 הפלילי לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים

 להלה לפי דרישתם ולצורך מילוי תפקידיהם:
 (1) מפקד;

 (2) בית משפט צבאי;
 (3) תובע צבאי;

 (4) סניגורו של באשם — לענין 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.

 הזמני- עדיה וגיצוע
 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 נגדו צו הבאר׳ 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
 לפגי בית המשפט הצבאי לשם מתן העדות או המצאת

 מסמכים.

 היצוע עונשין ומעצר.
 6. (א) מי שנדון והוטל עליו עונש בבית משפט
 צבאי, יהא ענשו ביתן לביצוע בישראל בדרך שמבצעים
 בישראל עובש שהוטל על ידי בית משפט, במידה שלא

 בוצע העונש באזור.

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

 משפט צבאיים שבאזור (תקנה 5);
 (7) מתן סמכות לשר המשפטים •להסדיר את
 עניני העזרה המשפטית של השלטונות בישראל

 לבתי המשפט האזרחיים שבאזור (תקנה 7).
 (8) מתן אפשרות למסור מידע מן המרשם
 הפלילי לרשויות ולבעלי תפקידים מסויימים

 (תקנה 4א).
 תקפן של התקנות הוארך לאחרונה עד ליום 31
 בדצמבר 1983, אך הצורך בתקנות בעינו עומד. על כן

 מוצע להאריך את תקפן בשנתיים נוספות.
 י וזהו נוסח התקנות הקיימות:

 ״הנדחית
 1. בתקנות אלה —

 ״אזור״ — כל אחד מאלה: יהודה והשומרון, חבל עזה,
 סיני ודרום סיני;

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

 לישראל לאזור;
 ״מפקד״ — מפקד כוחות צבא־הגנה לישראל באזור
 או בהלק ממנו או מפקד אזור או חלק מאזור מטעם

 צבא־הגבה לישראל;
 ״בית משפט צבאי״ — בית משפט שנתכונן על ידי

 מפקד.
 סמכות בית משפט

 2. (א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין
 הישראלי אדם הנמצא בישראל או הרשום במרשם
 האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965,
 על מעשו או מחדלו שאירעו באזור ושהיו מהווים
 עבירה אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט

 בישראל.
 (ב) תקנה זו תלה על מעשה או מחדל שאירעו
 לאתר היום הקובע, בין שאירעו לפני תחילת תקנות

 אלה ובין שאירעו לאחריה.
 (ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה
 אז המחדל היה תושב של אחד האזורים ולא היה רשום
 במרשם האוכלוסין כאמור בתקנת משנה (א) (להלן —

 תושב האזור).
 (ד) הסמכות לדון אדם על פי תקנה זו תהא
 כידי בית המשפט שאזור שיפוטו נמצא קרוב למקום
 בו בעבירה העבירה או בבית 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,
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 תיקון שם
 התקנות
 ותקנה נ

 2. בשם התקנות, ובתקנה 1 לתקנות — בהגדרת ״אזור״, במקום ״חבל עזה, סיני
 ודרום סיני״ — יבוא ״וחבל עזה״.

ת פ ס ר  3. אחרי תקנה 3 לתקנות יבוא: ה
 תקנה 3א

 ־סמכויות •עני־־ 3א, (א) חלה על אדם חבות במס לפי כל חיקוק, רשאי מי שמוקנות לו

ס סמכויות לפי אותו חיקוק או לפי כל היקוק אחר הדן בגבייתו, להפעילן י ם & 

 גם באזור.
,  (ב) בתקנה זו, ״מס״ — כמשמעותו בפקודת המסים (גביה) 2

 לרבות תשלום שפקודת המסים (גביה) חלה עליו לפי כל וזיקוק.״

: •הוספת א ן ב  4. אחדי תקנה 6א לתקנות י
 תקנ!ה 6ב

 ׳׳חזקת תיעוב״־׳ 6ב. (א) לצורך החיקוקים המנויים בתוספת הביטוי ״תושב ישראל״

 או ביטוי אחר כענין תושבות, מגורים או ישיבה בישראל האמור בהם,
 יראו אותו ככולל גס אדם שמקום מגוריו הוא באזור והוא אזרח ישראלי

ר ב פ י ה ר ב  ד

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

 (ב) תקנת זו חלה על מסמכים, פסקי דין, צווים
 והחלטית, בין שהוצאו, ניתנו או אושרו לפני היום

 הקובע ובין לאחריו.

 שמידת סמכויות
 8. תקנות אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 השפ
 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שעת חירום (יהודה
 והשזמרון, חמלו עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני —

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

 סעיפים השינוי המוצע בשם התקנות ובהגדרת
̂א תוצאה של החזרת סיני ודרום  2 ו־5 ״אזור״ ד

 סיני למצרים בעקבות יישום הסכם השלום.

 פעיף 3 מוצע להסמיך את רשויות המס בישראל
 לפעול באזור כדי לגבות חיובי מס אשר
 הוטלו בחוקים אחרים על ישראלים המתגוררים באזור.
 הוראת זו הכרחית כדי לייעל את גביית המס וכדי
 להבטיח את אכיפת הוקי תמס בגד חייבים המעבירים

 את רכושם לאזור, כדי להשתמט מתשלום המם.

 סעיפים סעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין קובע
 4 ו־6 שלענין חוק זה תושב — מי שנמצא ביש
 ראל כאזרח ישראלי או על פי אשרה עולה, תעודת
 עולה, רשיון לישיבת־קבע או לישיבה ארעית מסוג

 (ב) מי שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר
 באזור מכוח סמכות שהוענקה על ידי מנשר או צו של
 מ1פקד, יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע
 בישראל בדרך שמבצעים בישראל פקודת מעצר או

 צו מעצר.

 גיצוע ענעד מאסר כאזור
 6א. תושב האזור שנידון בבית משפט בישראל והוטל
 עליו עונש מזמר, יהא ענשו, מדדה שלא בוצע ביש
 ראל, ניתן לביצוע באזור שהוא תושב בו, כדרך
 שמבצעים באות! אזור עונש מאסר שהטיל בית משפם
 צמד; אולם ימשיכו להול עליו הוראות סעיפים 45(ב)
 ו־(ג), 46 ו־49 עד 51 לחוק העונשין, התשל״ז—1977,
 הוראות סעיפים 15, 28 עד 35 ו־66 לפקודת בתי
 הסותר [נוסח חדש], התשל״ב—1971, והוראות סעיף

 11(ב) לחוקייםוד: נשיא תמדינה.

 עזרה משעטית בענינימ אזרחיים
 7. (א) שד המשפטים רשאי,. בצו כללי או מםדייג,

 לקבוע הוראות בדבר —
 (1) המצאתם בישראל של מסמכים שהוצאו
 בעבינים אזרחיים על ידי בית משפט, בית
 דין, משדד 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 אתרת

 באזור;

 2 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1374.
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 או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש״י•—1950*, ואשר
 אילו מקום מגוריו חיה בלשראל היה נכנם בגדר ביטוי כאמור.

 (ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת
 רשאי בצו לשנות את התוספת.״

 5. תקנה 9 לתקנות — בטלה.

 6. בסוף התקנות יבוא:

 ״חוספה
 (סעיף 6ב)

 1. חוק הכניסה לישראל, התשי״ב—1952 *.

 2. חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשי״ט—959! 5,

 3. חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א—61961.

.  4. פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] 7

 5. חוק מס שבח מקרקעין, התשב״ג—963! 8,

 6. חוק מרשם האוכלוסין, התשיכ״ה—1965«,

 ד. חוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ״ז—967! 10,

 8. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ה—968!

 9. חוק הפסיכולוגים, התשל״ז—977! 12.

 10. חוק לקיום תקפן של תקנות־ שעת־ חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשמ״א-
 981! 13״,

 ביטול
 תקנה 9

 הוספת תוספת

ר ב ס י ה ר נ  ד

 מוצע לקבוע שלענין החוקים המפורטים בתוספת
 ייחשבו כתושבים גם אזרחי ישראל הזכאים לעלות

 לישראל לפי חוק השבות, המתגוררים באזור־
 כמו כן, מוצע להסמיך את שר המשפטים באישור
 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את

 רשימת החוקים שבתוספת.

 מסויים. המבחן לחושבות לפי חוק זה הוא־ בישיבת
 בישראל.

 שירות הובה בצבא הגנה לישראל חל, לפי חוק
 שירות בטחון [נוסח משולב], התשי״ט—1959, על

 תושב קבע בישראל.
 גם בחוקים אחרים מתן רשיון לאדם או •הטלת

 חובות עליו מותנים בהיותו תושב ישראל.

 ח התש״י, עמי 159.
 ה התשי״ב, עני׳ 354.
 ח התדזי״ט, עמי 286.
 ה התשכ״א, עמי 187.

 ני מדיבת ישראל, :ושה הדש 5, עמ׳ 120.
 ח התשכ״ג, עמי 156.
 יח התעכ״ה, ?מ׳ 270.

 ת התשכ״ז, עמי 86.
 •ח התשכ״ה, ענל' 103.
 ׳ח תתשל״ז, עצי 158.
 יח התשמי׳א, עמי 122.
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