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

התשמ"ד1984*

תוקף הארכת
שיפוט  סיני ודרום סיני עזה, חבל והשומרון, (יהודה חירום שעת תקנות של תקפן .1
לפי המתוקן בניסוחן התקנות)  (להלן התשכ"ז11967 משפטית), ועזרה בעבירות

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

שם תיקון
התקנות
1 ותקנה

סיני עזה, "חבל במקום "אזור", בהגדרת  לתקנות 1 ובתקנה התקנות, בשם .2

עזה". "וחבל יבוא סיני" ודרום

הוספת
3א :תקנה יבוא לתקנות 3 תקנה אחרי .3

בעניני ''סמכויות
מסים

שמוקנות מי רשאי חיקוק, כל לפי במס חבות אדם על חלה (א) 3א.
להפעילן בגבייתו, הדן אחר חיקוק כל לפי או חיקוק אותו לפי סמכויות לו

באזור. גם

(גביה)2, המסים בפקודת כמשמעותו  "מס" זו, בתקנה (ב)
חיקוק." כל לפי עליו חלה (גביה) המסים שפקודת תשלום לרבות

הוספת
6ב :תקנה יבוא לתקנות 6א תקנה אחרי .4

תושבות ישראל""חזקת "תושב הביטוי בתוספת המנויים החיקוקים לצורך (א) 6ב.
בהם, האמור בישראל ישיבה או מגורים תושבות, בענין אחר ביטוי או
ישראלי אזרח והוא באזור הוא מגוריו שמקום אדם גם ככולל אותו יראו
ואשר התש"י31950, השבות, חוק לפי לישראל לעלות זכאי שהוא או

כאמור. ביטוי בגדר נכנס היה בישראל היה מגוריו מקום אילו

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

ביטול
9 בטלה.תקנה  לתקנות 9 תקנה . 5

תוספת הוספת
: יבוא התקנות בסוף .6

"תוספת
6ב) (סעיף

.4 התשי''ב1952 לישראל, הכניסה חוק .1

התשי"ט.61959 משולב], [נוסח בטחון שירות חוק .2

.6 התשכ"א1961 הדין, עורכי לשכת חוק .3

,7 הכנסה מס פקודת .4

התשמ"ד, ,1656 כה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 בינואר 2) התשמ''ד בטבת כ''ז ביום בכנסת נתקבל *
.117 עמ'

. 18 עמ' התשמ''ב, ;327 עמ' התשמ"א, ;20 עמ' התשכ''ח, ס''ח 1
1374. עמ' , ב' כרך א"י, חוקי 2

159. עמ' התש"י, ס"ח 3
.354 עמ' התשי''ב, ס"ח 4
.286 עמ' התשי''ט, ס''ח 5
.187 עמ' התשכ"א, ס"ח 6

120. עמ' , 6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 7



התשכ"ה81965. האוכלוסין, מרשם חוק .5

התשכ"ז.91967 בשעתחירום, עבודה שירות חוק .6

.10 התשכ"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח חוק .7

התשל"ז111977. הפסיכולוגים, חוק .8

התשמ"א וגיוסו), ציוד (רישום תקנותשעתחירום של תקפן לקיום חוק .9
".121981

.(1984 בינואר 1) התשמייד בטבת כי'ו ביום זה חוק של תחילתו תחייה7.

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

נסים משה
המשפטים שר

.270 עמ' התשכ"ה, ס"ח 8
.86 עמ' התשכ"ז, ס"ח 9
108. עמ' התשכ"ח, ס"ח 10
158. עמ' התשל"ז, ס"ח 11


