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חוק ל ה א ר כ ת תוקף של תקנות־שעת־חירום
)הארכת גיל שירות מילואים( ,תש״ל*1970-
הארכת תוקף

 .1תקפן של תקנות־שעת־חירום )הארכת גיל שירות מילואים( ,תש״ל) 11969-להלן -
התקנות( ,בתיקון המפורש בתוספת ,מוארך בזה עד יום ג׳ בטבת תשל״א) 31בדצמבר .(1970

תהילה

.2

תיקון תקנה 2

.1

תחילתו של חוק זה היא ביום כ״ד בשבט תש״ל ) 31בינואר .(1970
תוספת
)סעיף (1
בתקנה  2לתקנות ,במקום ״בגיל 45״ יבוא ״באחד הגילים שמ־ 45עד  49ועד בכלל״.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

משה ד י י ן
שר הבטחון

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום י״ג בשבט תש״ל ) 20בינואר  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״וז  ,863תש׳־ל,
עמי .22
 1ק״ת  ,2480תש״ל ,עמי .444

חוק ל ה א ר כ ת תוקף של תקנות־שעת־חירום )אזורי בטחון(,
תש״ל*1970-
הארכת תוקף

זכות

ב

תחילה

י ל
סו

 ,1תקפן של תקנות־שעת־חירומ )אזורי בטחון( ,תש״ט) !1949-להלן  -התקנות( ,מוארך
בזה עד יום י״ג בטבת תשל״ב ) 31בדצמבר .(1971
.2

שד הבטחון רשאי ,בכל עת ,לבטל את התקנות ,כולן או מקצתן ,בצו ברשומות.

.3

תחילתו של חוק זה היא ביום כ׳ בשבט תש״ל ) 27בינואר .(1970
גולדה מאיר
ראש הממשלה

משה ד י י ן
שר הבטחון

ש נ י אור זלמן שזר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום י  -ג בשבט תש״ל ) 20בינואר  ;(1970הצעת החוק ודברי תסבר פורסמו בה״ח  ,861תשיל,
עמי .15
ג ס״ח תשייט ,עמי  ;136ס״ח תש״י ,עמי  ;280סייח תשכ״ד ,עמי  ;34סייח תשכ״ח ,עמי .22
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חוק ל ה א ר כ ת תוקף של ת ק נ ו ת  -ש ע ת ־ ח י ר ו ם ) ר י ש ו ם ציוד וגיוסו(,
תש״ל*1970-

ו ,תקפן של תקנות־שעת־חירום )רישום ציוד וגיוסו( ,תשי״ז— ,!1956מוארך בזה עד
יום י״ג בטבת תשל״ב ) 31בדצמבר .(1971
.2

 ,תחילתו של חוק זה היא ביום כ׳ בשבט תש״ל ) 27בינואר .(1970
גולדה מאיר
ראש הממשלה

הארכת תוקף

ההילה

משה ד י י ן
שר הבטחון

ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום י׳׳ג בשבט תש״ל ) 20בינואר  ;(1970הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,864תשי׳ל,
עמי .24
 1ק״ת  ,649תשי״ז ,עמי  ;334ס״ח תשכ״ג ,עמ׳  ;24תשכ״ד ,עמי  ;34תשכ״ו ,עמי  ;8תשכ׳׳ח ,עמי .50

חוק ל ה א ר כ ת תוקף של ת ק נ ו ת ־ ש ע ת ־ ח י ר ו ם )השטחים המוחזקים
ע ל ־ י ד י צבא־הגבה ל י ש ר א ל  -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(,
תש״ל*1970-

 ,1תקפן של תקנות־שעת־חירום )השטחים המוחזקים על־ידי צבא־הגנה לישראל -
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,תשכ״ז 1967-י ,מוארך בזה עד יום ג׳ בטבת תשל״א
) 31בדצמבר ,(1970
.2

תחילתו של חוק זה היא ביום ב׳ בשבט תש״ל ) 27בינואר .(1970
גולדה מאיר
ראש הממשלה

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

שביאור זלמן שזר
בשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום י״ד בשבט תש״ל ) 21בינואר  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת  ,861תש׳יל,
עמ׳ .17
< 1ךת  ,2069תשב״ז ,עמי  ;2741ם״ח תשכ״ח ,עמי  ;20סייח תשכ״ט ,עמי .32
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הארכת תוקף

תתילה

חוק לתיקון דיני העונשין)שכר עבירה(,
תיקון סעיף 11א
לחוק לתיקון
דיני העונשין
)דרכי ענישה(

תיקון סעיף 32
לפקודת סדר
הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש(

תש״ל1970-

*

 .1בסעיף 11א לחוק לתיקון דיני העונשין)דרכי ענישה( ,תשי״ד— 1954י ,סעיף קטן)ב(
יסומן ״)ג(׳ /ולפניו יבוא:
״)ב( הורשע אדם בעבירה ,וקיבל דבר כשכר בעד ביצועה או
כאמצעי לביצועה ,רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס פי שלושה משוויו
של השכר ,או את הקנס שנקבע בחיקוק ,הכל לפי הסכום הגדול יותר.״
 .2בסעיף  32לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נופח חדש[ ,תשכ״ט—2 1969
)להלן  -הפקודה( ,בסוף סעיף קטן)א( יווםף:
״או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה״.

תיקון סעיף 39
לפקודת פדר
הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש(

.3

האמור בסעיף  39לפקודה יסומן ״)א(״ ולאחריו יבוא:
״)ב( ניתן חפץ כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה
ולא חל עליו אהד התנאים האחרים האמורים בסעיף  ,32לא יחולט אלא
אם החפץ ניתן מאת בעליו ,או מאת המחזיק בו כדין ,או על דעתו ,כשכר
בעד ביצוע העבירה שעליה הורשע הנידון ,או כאמצעי לביצועה ,או בעד
ביצוע עבירה אחרת הקשורה בעבירה שבה הורשע הנידון ,או כאמצעי
לביצוע העבירה האחרת :ואין נפקא מינה אם ביצע הנידון את העבירה
האחרת ואם לאו ,ואף אם לא נתכוון לבצעה.
)ג( צו חילוט לפי סעיף זה יכול שיינתן בין בגזר הדין ובין
על פי עתירה מטעם תובע.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה

שניאור זלמן ש ז ר
נשיא המדינה

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

 °נתקבל בכנסת ביום י ־ ד בשבט תש״ל ) 21בינואר  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,847תשכ״ט,
עמ׳ .325
 1ם״ח תשי״ד ,עמי .234
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,12עמי .284

תיקון טעויות *
)סעיף )16ח( ל פ ק ו ד ת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—(1948

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ״ח— ! 1968-
) (1בסעיף  ,5בהגדרת ״ילד״ ,לפני ״לרבות נכד״ יבוא ״ילד של המבוטח״;
) (2בסעיף  ,153במקום ״בסעיף 92״ יבוא ״בסעיף 84״;
) (3בלוח די ,בפרט  ,9במקום ״שאין״ יבוא ״שהניח אחריו המבוטח ואין״.
ישראל ש׳ בן־מאיר
יושב־ראש ועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת

יעקב שי שפירא
שר המשפטים

* החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנפה מיום כ״ב בטבת תש״ל ) 31בדצמבר .(1969
 1פ״ח תשכ״ח ,עמי .108
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המחיר  12אגורות
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הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

