
והשומרון (יהודה חירום שעת תקנות של תוקף ולהארכת לתיקון חוק
* התשמ"ו1985 משפטית), ועזרה בעבירות שיפוט  עזה וחבל

בעבירות שיפוט  עזה וחבל והשומרון (יהודה חירום שעת תקנות של .תקפן 1

זה חוק לפי המתוקן בניסוחן התקנות),  1(להלן התשכ"ז1967 משפטית), ועזרה
.(1987 בדצמבר 31) התשמ"ח בטבת יי יום עד בזה מוארך

תוקף הארכת

: יבוא לתקנות 5 תקנה אחרי . 2
הוספת

5א תקנה

קצין "תסקיר
מבחן

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

 6א ובתקנה זו בתקנה (ב)

טיפול), ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק  הנוער" "חוק
;2 התשל"א1971

הנוער." בחוק כמשמעותו  "קטין"

 לתקנות 6א בתקנה .3

; באזור'' וצווים ענשים ''ביצוע : יבוא השוליים כותרת במקום (1)

: יבוא ואחריו (א) יסומן בתקנה האמור (2)

במעון האזור תושב קטין של החזקתו על בישראל משפט בית ציווה ''(ב)
מהאמצעים יותר או אחד הפעלת על או הנוער לחוק (א) 25 סעיף לפי נעול
במידה הצו, את לבצע ניתן הנוער, לחוק 26 בסעיף המנויים הטיפול ודרכי
אזור באותו שמבצעים כדרך בו, תושב שהוא באזור בישראל, בוצע שלא
הוראות עליו לחול ימשיכו אולם ; באזור שיפוטית ערכאה שנתנה דומה צו
: לחוקיסוד (ב) 11 סעיף והוראות הנוער לחוק ו42 37 עד 31 סעיפים
מוזכר שבו האמורים בסעיפים מקום בכל זח, לענין ; המדינה3 נשיא
המטה קצין במקומם יבוא והרווחה העבודה שר או המעונות על הממונה

הסמיך. שהוא מי או באזור רווחה לעניני

קטין על המבחן) צו  (להלן מבחן צו בישראל משפט בית נתן (ג)
שהוא באזור בישראל, בוצע שלא במידה הצו, את לבצע ניתן האזור, תושב
שיפוטית ערכאה שנתנה מבחן צו אזור באותו שמבצעים כדרך בו, תושב
פקודת והוראות בישראל כהפרתו כמוה המבחן צו של באזור הפרה ; באזור

יחולו. הפקודה),  4(להלן התשכ"ט1969 חדש], [נוסח המבחן

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

לפקודה.'' ב' בפרק כאמור לפעול

6א תקנה תיקון

, 1759 גה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1985 בדצמבר 24) התשמ"ו בטבת י"ב ביום בכנסת נתקבל *
.42 עמ' התשמ"ו,

.36 עמ' התשמ"ד, ;18 עמ' התשמ"ב, ;327 עמ' התשמ"א, ;20 עמ' התשכ"ח, ס"ח 1
134. עמ' התשל"א, ס"ח 2
118. עמ' התשכ"ד, ס"ח 3

312. עמ' ,14 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 4



הוספת

7א תקנה
: יבוא לתקנות 7 תקנה אחרי .4

משפטית "עזרה
מסים געגיני

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

במס. חבות בדבר באזור מוסמכת רשות של סופיות החלטות של

תחיקת או דין כל לפי כמשמעותו  "מס" זו, בתקנה (ב)
תחיקת או הדין לפי אשר תשלום לרבות אזור, באותו החלים בטחון

מס.'' היה כאילו נגבה אזור באותו הבטחון

1986).תחילה בינואר 1) התשמ"ו בטבת כ' ביום זה חוק של תחילתו .5

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

נסים משה


