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 תוק לתיקון פקודת המשטדה (מס׳ 12) (חקידת אנשי שידות הבטחון הכלל*),

 התשנ״ג-1993

ן ־ הפקודה), בכותרת ״פרק רביעי 2: ל ה ל ) 1 ^ ? ! - א ׳ ׳ ל ש ת  1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], ה

 חקירת עבירות שוטרים״, בסופה יבוא ״ועובדי שירות הבטחון הכללי׳׳.

[675] 

 תיקון כותרת
 לפרק רביעי 2

 הוספת סעיף 49ס1 2. אחרי סעיף 49ט לפקודה יבוא:

 ״וזקירת עובדי 49ס1. המחלקה תחקור בעבירה שעובד שירות הבטחון הכללי חשוד בביצועה
 שירות
 הכללי

ל כך היועץ המשפטי לממשלה ז במהלך חקירה שערך או בקשר אליה, אם החליטו ע ו ח ט ב ת ה ו י י  ס

 או פרקליט המדינה.״

י תחילתו של חוק זה. ל עבירה שנעברה לפנ  הוראת מעבר 3. הוראות סעיף 49ט1 יחולו גם ע

ר ב ס י ה ר ב  ד

 למחלקה זו גם חקירות לגבי עבירות שביצעו אנשי שירות

 הבסחון הכללי במהלך חקירה שבה הם נפלו חלק. היועץ

ט המדינה יורו על העבדת י ל p  המשפטי לממשלה או פ

 המקרים המתאימים לחקירת המחלקה שבמשרד המשפטים.

 לפני כשנה הוקמה במשרד המשפטים מחלקה לחקירת

 עבירות שביצעו שוטרים (הוספת פרק רביעי 2 לפקודת

 המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971<. תיקון החוק הביא

 לכך שחקירת עבירות שוסרים הופקדה בידי נוף שמחוץ

 למשטרה ואשר מתמחה בסוג חקירות אלה. מוצע להעביר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390; התשנ׳׳ב, עמ׳ 156.

ן מסי 4), התשנ״ג-993ו  [676] הצעת הוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)(תיקו

, במקום ׳׳ט״ז בחשון ו  תיקון סעיף 10 1. בסעיף 10 לחוק הליכי תכנון ובניה >הוראת שעה<, התש״ן-1990

 התשנ״ד (31 באוקטובר 1993)״ יבוא ״י׳׳ט באייר התשנ׳׳ד (30 באפריל 1994).׳׳

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תוקפו של חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), תהליך התכנון והבינוי מצוי בעיצומו. מוצע להאריך

 התשין־1990, שנועד לאפשר התמודדות יעילה עם הביקושים את תוקפו של החוק לפרק זמן נוסף של ששה חודשים.

 הגדולים לדירות, שנוצרו עקב גלי העליה הגדולים, יפוג

 ביום ט׳׳ז בחשון התשנ׳׳ד (31 באוקטובר 1993) כלומר בעוד

 כשלושה חודשים.

 ס־ח החש־ץ, עמ׳ 166; התשנ׳׳א, עם׳ 8; זזתשנ־׳ב, עמי 156; התשנ׳׳ג, עמ׳ 20.
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