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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

חוק לתיקון פקודת העיריות)מס׳ (7׳ תשכ״ז1967-
הוספתסעיף8א

.1

תחילה

.2

אחרי סעיף  8לפקודת העיריות יברא:
״הרחבת תחום 8א) .א( רשאי השר ,לפי שיקול דעתו וללא עריכת חקירה לפי סעיף
'  ,8להרחיב באכרזה את תחומה של עיריה פלונית על־ידי הכללת שטח
'
1

ד,ש

פיט ב מ ק ד

ם

מםויימיפ

שנקבע בצו לפי סעיף  11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח-
.21948
)ב( הרהיב השר תחום עיריה כאמור ,רשאי הוא ,בצו ,למנות
מבין יושבי השטח חברים נוספים למועצה :חבר המועצה שנתמנה כאמור
יכהן כל עוד מכהנת המועצה ,אולם רשאי השר ,בצו ,למנות אחר במקומו.״
תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

 1דיני מדינת ישראל  ,8נוסת חדש ,תשכ׳׳ד ,עמי  ;197ם״ח חשכ״ה ,עמי  ,127עמ׳  ,215עמי  ;263ם״וז תשכ״ז,
עמ׳  ,16עמי  ;56ה׳׳ח14 ,ד ,תשכ״ד ,עמי .38
 2ע׳׳ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳,2עמ׳.1

חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט)מס׳ (11׳ תשכ״ז1967-
הוספת סעיף 11ב

תחילה

.1
,2

בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,חש״ח— ,! 1948אחרי סעיף 11א יבוא:
״יוחלת המשפט 11ב .המשפט ,השיפוט והמיבהל של המדינה יחולו בכל שטח של ארץ־
ישראל שהממשלה קבעה בצד.״
תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
 1ע י ר תש־״ח ,תום׳ א  /עמ׳  ,1עמי  ,11עמי  ,12עמ׳  ;21ס״ח תשייט ,עמי  ,2עמי  ;159ס״ח תשי״ב ,עמ׳ ,10
עמי  ,134עמ׳  ;279סייח תשי״ד ,עני׳  ,126ם״ח תשכ״ד ,עמי .79

חוק השמירה על המקומות הקדושים׳ תשכ״ז1967-
שמירת המקומות
הקדושים

 .1המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול
לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי
אותם המקומות.

עבירות

) .2א( המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת ,דינו  -מאסר שבע שנים.
)ב( העושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים
להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקדמות ,דינו — מאסר חמש שנים.

שמירח דינים

.3

ביצוע ותקנות

 .4שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי ,לאחר התייעצות עם נציגים של בני
הדתות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם ,ובהסכמת שר המשפטים ,להתקין תקנות בכל הנוגע
לביצועו.

תחילה
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.5

חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
_ _ _ _ _

הצעות חוק  ,781י״ט בהי ו ז ת׳גע״ז27.0.1967 ,
׳ המדפיס הממשלתי ,ירושלים
הודפס ע׳ י

