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 מתפרסמת בזה הצעת חדק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה [480]
 והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית}, התשנ׳׳ב-1991

 הארכת תוקף 1. תקפן של תקנות־שעת־חירוס (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה

 משפטית), התשכ״ז-ד196' (להלן - התקנות), בנוסחן המתוקן לפי חוק זה, מוארך עד יום י״ז

 בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993).

ר י הסב ר ב  ד

 (11) מתן סמכות לשר המשפטים להושיט עזרה משפ׳
 טית בישראל לגבי החלטות בעניני מסים שהתקבלו באזור
 והסדרת נושא מסירת ידיעות שבידי רשות מס בישראל

 לרשות מם באזור (תקנות דא ו־דב):

 (12) מתן חזקת תושבות לפי דיני ישראל לאזרחי
 ישראל המתגוררים באזור לגבי חוקים מםויימים(תקנה 6ב<:

 (13) השוואת מעמדו וזכויותיו של מי שנושא באזור
 בחובת שמירה בישובים או במוסדות חינוך, למי שנושא

 בחובה דומה בישראל (תקנות 6ג וי6ד).

 תקפן של התקנות הוארך לאחרונה עד ליום 31 בדצמבר
 1991, אך הצורך בהן בעינו עומד, ומוצע להאריך את תקפן

 בשנתיים נוספות.

 להלן נוסח התקנות הקיימות:

 ״תקנות־שעת־חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט
 בעבירות ועזרה משפטית), התשכי׳ז-1967

 הגדרות

 1. בתקנות אלה -

 ״אזור״ - כל אחד מאלה: יהודה והשדמרזן וחבל עזה:

 ״היום הקובע״ - כ׳ בסיון התשכ״ז(10 ביוני 1967) או היום
 המוקדם יותר בו נכנסו כוחות צבא הגנה לישראל לאזור;

 ״מפקד״ - מפקד כוחות צבא הגבה לישראל באזור או בחלק
 ממנו או מפקד אזור או חלק מאזור מטעם צבא הגנה

 לישראלז

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

 ממכות בית משפט

 .2. (א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין הישר
 אלי אדם הנמצא בישראל או הרשום במרשם האוכלוסין לפי
 חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-1965, על מעשהו או מחדלו
 שאירעו באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתחום

 השיפוט של בתי המשפט בישראל.

 לםעיף 1 (הארכת תוקף התקנות)

 תקנות־שעת־חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה -
 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז-1967, שתקפן,
 שהוארך מדי פעם, הוא עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31

 בדצמבר 1991), מםדירית את הענינים האלה:
 (1) מתן סמכות לבית משפט בישראל לשפוט, לפי דיני
 מדינת ישראל, אדם שבא מישראל לאזור או תאגיד הרשום
 בישראל אשר עברו באזור עבירה שהיתה בת עונשין אילו

 בוצעה בישראל (תקנה 2);

 (2) הגשת עזרה לבתי המשפט הצבאיים שהוקמו
 בשטחים שעליהם הן חלות(להלן - האזור), כדי להעמיד לדין
 אנשים מישראל שעברו על צווי מפקד האזור (תקנה 4);

 (3) מתן סמכויות חקירה, חיפוש וביוצא באלה לשוט
 רים בישראל, לגבי עבירות שהן בבות עונשין בבתי המשפט

 הצבאיים הללו (תקנה 3);

 (4) מתן סמכות לשלטונות ישראל לבצע עונשים
 פליליים ומעצרים שהטילו שלטונות הצבא באזור (תקנה 6);

 (5) מתן אפשרות לבצע באזור עונשים וצווים שהוטלו
 בישראל על תושב האזור (תקנה 6א);

 (6) מתן סמכות לבית משפט בישראל להסתמך על
 תסקיר שהוכן לגבי קטין תושב האזור על ידי רשות באזור

 המוסמכת לתת תסקיר (תקנה 5א<:

 (7) מתן סמכויות לשלטונות ישראל לעזור בישראל
 בהזמנתם ובהבאתם של עדים לבתי משפט צבאיים שבאזור

 (תקנה 5):

 (8) מתן סמכות לשר המשפטים להסדיר את עניני
 העזרה המשפטית של השלטונות בישראל לבתי המשפט

 המקומיים באזור בענינים אזרחיים (תקנה 7):

 (9) מתן אפשרות למסור מידע מן המרשם הפלילי
 לרשויות ולבעלי תפקידים מםדימים באזור (תקנה 4א):

 (10) מתן סמכות לרשויות המס בישראל לפעול באזור
 כדי לגבות חיובי מם אשר הוטלו בישראל על ישראלים

 המתגוררים באזור (תקנה 3א);

 ׳ סייח התשכ״ז, עפ׳ 136: התשיץ, עמי 32
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 מסירת מידע מן המרשם הפלילי

 4א. (א) המשטרה רשאית למסור מידע מן המרשם הפלילי
 לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים להלן, לפי

 דרישתם ולצורר מילוי תפקידיהם:

 (1) מפקד או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם
 היועץ המשפטי באזור:

 (2) ראש המינהל האזרחי או מי שהוא הסמיך לכך
 בהתייעצות עם היועץ המשפטי באזור:

 (3) בית משפט צבאי;

 (4) היועץ המשפטי באזור ועוזריוז

 (5) תובע צבאי!

 (6) סניגורו של נאשם - לעניו מידע על נאשם לצורר
 ההליך שלו.

 (ב) על מידע הנמסר לפי תקנת משנה (א) יחולו
 הוראות חוק המרשםיהפלילי ותקנת השב־־ם, התשמ״א-1981
 (להלן ״ חוק המרשם הפלילי), החלות לעבין מידע שנמסר לפי
 סעיף 5(א) לחוק המרשם הפלילי, בשינויים המחוייבים.

 (ג) נזקק אדם בענינו שלו למידע מן המרשם לצורך
 הגשתו לרשות מרשויות צבא הגנה לישראל באזור תמסור
 המשטרה את המידע לאותה רשות, על פי בקשת אותו האדם:
 על מידע הנמסר כאמור יחולו הוראות חוק המרשם הפלילי
 החלות לענין מידע שנמסר לפי סעיף 9 לחוק, בשינויים

 המחדייבים.

 הזמנת עדים וביצוע

 5. (א) הזמנה להעיד בבית משפט צבאי אד להמציא לו
 מסמכים תומצא למי שנמצא בישראל בדרך שממציאים
 בישראל בדיון פלילי הזמנה להעיד אד להמציא מסמכים.

 (ב) אדם בישראל שהוצא נגדו צו הבאה על ידי בית
 משפט צבאי על אי התייצבותו לפניו לשם מתן עדות או
 המצאת מהמכים, רשאי שוטר לעצרו ולמסרו בדרך ולרשות
 שנקבעו בצו ההבאה, על מנת שיתייצב לפני בית המשפט

 הצבאי לשם מתן העדות או המצאת המסמכים.

 תסקיר קצין מבחן

 5א. (א) הורה בית משפט בישראל כאמור בסעיף 22 לחוק
 הנוער לגבי קטין תושב האזור, רשאי בית המשפט להסתמך
 על תסקיר של קצין מבחן, בוחן נוער או רשות אחרת

 המוסמכת לתת תסקיר באזור.

 (ב) בתקנה זו ובתקנה 6א -

 ״חדק הנוער״ - חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
 התשל״א-1ד19;

 ״קטין״ - כמשמעותו בחוק הנוער.

 בתקנה זו, ״אדם הנמצא בישראל״, לרבות אלה

 (!) אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם
 האוכלוסין, החשכ״ה-1965ז

 (2) תאגיד הרשום בישראל!

 (3) תאגיד הפ־על בישראל או שהשליטה בו היא בידי
 מי שרשום בישראל כאמור בפסקה (1) או (2).

 (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 ולא היה רשום במרשם
 האוכלוסין כאמור בתקנת משנה (א)(להלן - חושב האזור).

 (ד) הסמכות לדון אדם על פ׳ תקנה זו תהא בידי בית
 המשפט שאזור שיפוט״ נמצא קרוב למקום בו נעברה העבירה י
 או בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של

 הנאשם או נתפס.הנאשם.

 (ה) אין דנים אדם בישראל על מעשה אד מחדל שזוכה
 או הורשע עליהם בפסק דין שניתן בפניו בבית משפם צבאי
 או בבית משפט אחר כאחד 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.

 סמכויות של שוטר

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

 משפט צבאי מוסמך לדון בה.

 סמכויות בעניני מסים

 3א. (א) חלה על אדם חבות במס לפי כל חיקוק, רשאי מי
 שמוקנות לויסמכויות לפי אותו חיקוק או לפי כל חיקוק אחר

 הדן בגבייתו, להפעילן גם באזור.

 (ב) בתקנה זו, ״מס״ - כמשמעותו בפקודת המסים
 (גביה), לרבות תשלום שפקודת המסים(גביה) חלה עליו לפי

 כל חיקוק.

 העברת נאשם לאזור

 4. (א) קיים יסוד סביר להניח שאדם עבר באזור עבירה
 שכיח משפט צבאי מוסמך לדון בה, והאדם נמצא בישראל,
 רשאי היועץ המשפטי לממשלה לצוות שהאדם ״עצר על ידי
 שוטר ויימסר באותו אזור בו נעברה העבירה בדרך ולרשות
 שיורה עליהם, כדי שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על
 אדתה עבירה; והוא כשאין להבטיח את התייצבותו לדין בדרר

 אחרת

 (•) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול סמכותד
 לפי תקנה זו, כולה או מקצתה, לפרקליט המדינה.
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 חזקת תושבות

 6ב. (א) לצורך החיקוקים המנויים בתוספת, הביטוי
 ״תושב ישראל״ או ביטוי אחר בעניו תושבות, מגורים או
 ישיבה בישראל האמור בהם, יראו אותו ככולל גם אדם
 שמקום מגוריו הוא באזור והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי
 לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש״י-1950, ואשר אילו
 מקום מגוריו היה בישראל היה נכנס בגדר ביטוי כאמור.

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

 דיו חובת שמירה

 6ג. דין חובת שמירה שהוטלה לפי צו של מפקד כוחות צבא
 הגנה לישראל באזור כדין חובת שמירה לפי סעיף 15א לחוק

 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשב״א-1961.

 מתנדב לפי חוה הביטוח הלאומי

 6ד. מי שקיים חובת שמירה במוסד חינוך לפי צו שהוציא
 מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור יראוהו כמתנדב לענץ
 סעיף 198ה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב), התשכ״ח-

.1968 

 עזרה משפטית בענינים אזרחיים

 7. (א) שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג, לקבוע
 הוראות בדבר -

 (1) המצאתם בישראל של מסמכלם שהוצאו בענינים
 אזרחיים על ידי בית משפט, בית דין, משרד הוצאה

 לפועל או רשות אחרת באזורז

 (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, ניתבו או אושרו לפני היום הקובע

 ובין לאחריו.

 עזרה משפטית כעניני מםים

 7א. (א) שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג,
 לקבוע הוראות בדבר גבייתו בישראל של מס שהוטל באזור
 וכן בדבר אכיפתן בישראל של החלטות סופיות של רשות

 מוסמכת באזור בדבר חבות במס.

 (ב) בתקנה זו, ״מס״ - כמשמעותו לפי כל דין או
 תחיקת בטחון החלים באותו אזור, לרבות תשלום אשר לפי
 הדין או תחיקת הבטחון באותו אזור נגבה כאילו היה מס.

 ביצוע 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 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 וכן ניתן

 להעבירו למעצר באזור שבו נעברה העבירה.

 (ג) תושב האזור שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו
 מעצר בישראל, יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע
 באזור שהוא תושב בו, בדרך שמבצעים באזור פקודת מעצר

 או צו מעצר.

 ביצוע עונשים וצוויס באזור

 6א. (א) תושב האזור שנידון בבית משפט בישראל והוטל
 עליו עונש מאסר, יהא ענשו, במידה שלא בוצע בישראל,
 ניתן לביצוע באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו
 אזור עונש מאסר שהטיל בית משפט צבאי; אולם ימשיכו
 לחול עליו הוראות סעיפים 45(ב) ו־(ג), 46 ו־49 עד 31 לחוק
 העונשין, התשל״ז-ד197, הוראות סעיפים 28,15 עד 35 ו־66
 לפקודת בתי הסוהר [נוסח הדש], התשל״ב-1971, והוראות

 סעיף 11(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדינה.

 (ב) ציווה בית משפט בישראל על החזקתו של קטין
 תושב האזור במעון נעול לפי סעיף 25(א) לחוק הנוער או על
 הפעלת אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפול המנויים
 בסעיף 26 לחוק הנוער, ניתן לבצע אח הצו, במידה שלא
 בוצע .בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים
 באותו אזור צו דומה שנתנה ערכאה שיפוטית באזור: אולם
 ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 31 עד 37 ו׳42 לחוק
 הנוער והוראות סעיף 11(ב) לחוקייסוד: נשיא המדינה: לענין
 זה, בכל מקום בסעיפים האמורים שבו מוזכר הממונה על
 המעונות או שר העבודה והרווחה יבוא במקומם קצין המטה

 לעניני רווחה באזור או מי שהוא הסמיך.

 (ג) נתן בית משפט בישראל צו מבחן (להלן - צו
 המבחן) על קטין תושב האזור, ניתן לבצע את הצו, במידה
 שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים
 באותו אזור צו מבחן שנתנה ערכאה שיפוטית באזור: הפרה
 באזור של צו המבהן כמוה כהפרתו בישראל והוראות פקודת
 המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969 (להלן - הפקודה) יחולו.

 (ד) נבחן שערכאה שיפוטית באזור הרשיעה אותו על
 עבירה שבוצעה בתקופת תקפו של צו מבחן, תהיה הרשעתו
 בהרשעת נבחן על עבירה נוספת כמשמעותה בסעיף 13
 לפקודה, ובית משפט בישראל יהיה רשאי לפעול כאמור

 בפרק ב׳ לפקודה.

 74 הצעות חוק 2088, י״א בכסלו התשנ״ב, 18.11.1991



 2. בתקנה 7א לתקנות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: תיקיו • •

 ״(א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי, בצו כללי או מסוייג,

 לקבוע הוראות בדבר הפעלת סמכויות בישראל, לרבות סמכויות חקירה וחיפוש,

 לצורך הטלתו של מס באזור, ובדבר גבייתו בישראל של מס שהוטל כאמור.״

 7. חוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולב!, החשכ״ח-
)968 

 8. חוק הפסיכולוגים, החשל״ז-7ד19

 9. חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל,
 התשמ״ז-1987״

 לסעיף 2 (תיקון תקנה דא)

 על פי צו של שר המשפטים אשר ניתן מכוח תקנה 7א
 מוסמכות כיום רשויות המם להפעיל את סמכויותיהן לפי
 פקודת המסים (גביה) בישראל, לצורך גביית מס שהוטל
 באזור. אולם קורה שנישום, שהוא תושב האזור, מנהל את
 ספריו באמצעות רואה חשבון או יועץ מס ישראלי או
 שמסמכים רלוונטיים לצורך קביעת המס שבה מתחייב תושב
 האזור, נמצאים ברשותם של ספקים ישראליים. לצורך
 קביעת המם שיחול על תושב האזור זקוקות רשויות המס
 באזור לעיתים להפעלת סמכויות כישראל לשם איסוף

 החומר.

 על כן מוצע להרחיב את סמכותו של שר המשפטים
 לקבוע בצו הוראות בדבר גבייתו בישראל של מס שהוטל
 באזור ולהוסיף על כך סמכות לקבוע הוראות בדבר הפעלת
 סמכויות חקירה וחיפוש בישראל לצורך הטלת מס באזור.

 כמו כן מוצע כי סמכותו של שר המשפטים להוציא צו
 כמוזכר לעיל תהיה בהתייעצות עם שר האוצר, היות ומטרת

 הצו האמור היא להפעיל סמכויות מכוח חיקוקי מסים.

י ר ב  ד

 מסירת ידיעות לרשויות מם באזור

 דב. (א) על אף ה»מור בחוקי המסים לענין חובת שמירת
 הסודיות על ידי רשויות המס, תהא רשות מס בישראל

 רשאית למסור ידיעות לרשות מס באזור.

 (ב) על מסירת ידיעות ועל דינן של ידיעות שנמסרו
 באמור בתקנת משנה (א) יחולו, בשינויים המחריבים, .

 הוראות תוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות
 המם), התשכ״ז-ד196! (להלן - חוק לחילופי ידיעות בין

 רשויות המס).

 (ג) בתקנה זו, ׳•׳חוקי מסים״, ״רשויות מס״ ו״ידיעות״
- במשמעותם בחוק לחילופי ידיעות בין רשויות המס.

 שמירת סמכויות

 8. תקנות,אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 תוספת

 (תקנה 6ב)

 1. חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952

 2. חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986

 3. חוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-1961

 4. פקודת מס ־כנסה

 5. חוק מרשם האוכלוסין, התשכי׳ה-1965

 6. חוק שירות עבודה כשעת חירום, התשכ״ז-967נ
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 מתפרסמת בזה הצעת חור, מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 חוק רשות השידור (תיקון מס׳ 8), התשג״ג-ו99ו* [ 481]

 הוספת סעיף 29ג 1. בחוק רשות השידור, התשכ״ה-11965, אחרי סעיף 29ב יבוא:

-אגרות באזורים 29ג. מי שחלות עליו הוראותיה של פקודת מס הכנסה2, מחמת האמור בסעיף
 3א לפקודה האמורה, יחולו עליו הוראות חוק זה והתקנות שלפיו בדבר אגרה

 בעד החזקת מקלט טלויזיה.״

 תחילה 2. תחילתו של חדק זה ביום כי׳ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992).

י סב  ו

 מעלה אדומים או אריאל או אפרת מיושבי בית שמש, בית
 שאן ואופקים, או מיושבי קצרין.

 הכללתם של תושבי יש״ע במערכת משלמי האגרה
 עשויה להביא להכנסה שנתית של חמישה מליון שקלים

 חדשים לרשות השידור.

 רב:

 מדי שנה בשנה, כאשר ועדת הכספים נדרשת לאשר את
 התקציב והאגרות של רשות השידור, עולה העובדה שאזרחי
 ישראל היושבים ביהודה ובשומרון ובחבל עזה (להלן -

 תושבי יש״ע) אינם משלמים את אגרת הטלויזיה.

 לענין אגרת הטלויזיה א־ן לראות מה נשתנו יושבי

 הצעת חוק מס׳ תתשי״א ותתשל׳יב של חבר• הכנסת אברהם שוחט, חיים דמון, חיים אורון, אל־ דיין: העברה לועדה כיום
 ה׳ באב התשנ״א (16 ביולי 1991).

 ם״ח התשב׳יה, עמי 106: התשכ״ו, עמ׳ 78: התשכ׳׳ט, עמי 20: התשל״א, עמ׳ 108: התשל״ד, עמי 22¡ התשס״א, עמי 78:
 התש־ין, עמ׳ 85: הצ״ח התשנ״א, עמי 62.

 דינ־ מדינת ישראל, ניסח תדש 6, עמי 120.
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