
והשומרון (יהודה חירום שעת תקנות של תוקף ולהארכת לתיקון חוק
* התשמ"ח1987 משפטית), ועזרה בעבירות שיפוט  עזה וחבל

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

זה, חוק לפי המתוקן בניסוחן התקנות),  (להלן התשכ"ז11967 משפטית), ועזרה
בדצמבר1989). 31) התש"ן בטבת ג' יום עד בזה מוארך

2 תקנה תיקון לתקנות 2(א) בתקנות .2

התשכ"ה האוכלוסין, מרשם חוק לפי האוכלוסין במרשם הרשום "או המלים (1)
יימחקו;  "1965
יבוא: בסופה (2)

אלה: לרבות  בישראל" הנמצא "אדם זו, "בתקנה
האוכלוסין, מרשם חוק לפי האוכלוסין במרשם הרשום אדם (1)

;2 התשכ"ה1965
 ; בישראל הרשום תאגיד (2)

שרשום מי בידי היא בו שהשליטה או בישראל הפועל תאגיד (3)
".(2) או (1) בפסקה כאמור בישראל

החלטת
4א תקנה

: יבוא לתקנות 4א תקנה במקום .3

מידע "מסירת
המרשם מן

הפלילי

לרשויות הפלילי המרשם מן מידע למסור רשאית המשטרה (א) 4א.
מילוי ולצורך דרישתם לפי להלן, המפורטים באזור תפקידים ולבעלי

תפקידיהם:
היועץ עם בהתייעצות לכך הסמיך שהוא מי או מפקד (1)

באזור; המשפטי
לכך הסמיך שהוא מי או האזרחי המינהל ראש (2)

באזור; המשפטי היועץ עם בהתייעצות
; צבאי משפט בית (3)

ועוזריו; באזור המשפטי היועץ (4)
צבאי; תובע (5)

לצורך נאשם על מידע לענין  נאשם של סניגורו ((6)
שלו. ההליך

חוק הוראות יחולו (א) משנה תקנת לפי הנמסר מידע על (ב)
המרשם חוק  (להלן התשמי'א31981 השבים, ותקנת הפלילי המרשם
המרשם לחוק 5(א) סעיף לפי שנמסר מידע לענין החלות הפלילי),

המחוייבים. בשינויים הפלילי,

,1858 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; בדצמבר1987) 29) התשמ"ח בטבת ח' ביום בכנסת *נתקבל
.48 עמ' התשמ''ח,

התשמ''ו, ;36 עמ' התשמ''ד, ;18 עמ' חתשמ''ב, ;327 עמ' התשמ"א, ;229 עמ' התקול"ה, ;20 עמ' התשכ''ח, ס''ח 1
עמ'.69

עמ'270. התשכ"ה, ס"ח 2
עמ'.144 התשמ''ג, עמ'322; התשמ"א, ס"ח 3



הגשתו לצורך המרשם מן למידע שלו בענינו אדם נזקק (ג)
המידע את המשטרה תמסור באזור לישראל 'הגנה צבא מרשויות לרשות
כאמור הנמסר מידע על ; האדם אותו בקשת פי על רשות, לאותה
לפי שנמסר מידע לענין החלות הפלילי המרשם חוק הוראות יחולו

המחוייבים. בשינויים לחוק, 9 סעיף

יבוא: לתקנות 7א תקנה אחרי הוספת4.
רב תקנה

ידיעות "מסירת
מס לרשויות

באזור

הסודיות שמירת חובת לענין המסים בחוקי האמור אף על (א) רב.
ידיעות למסור רשאית בישראל מס רשות תהא המס, רשויות ידי על

באזור. ניס לרשות

כאמור שנמסרו ידיעות של דינן ועל ידיעות מסירת על (ב)
לתיקון חוק הוראות המחוייבים, בשינויים יחולו, (א) משנה בתקנת
4(להלן התשכ"ז1967 תמס), רשויות בין ידיעות (חילופי מסים דיני

המס). רשויות בין ידיעות לחילופי חוק 
 ו"ידיעות" מס" "רשות מסים", "חוקי זו, בתקנת (ג)

המס. רשויות בין ידיעות לחילופי בחוק כמשמעותם

אחרי בתקנה11א, התשל"ד51974, חינוך), מוסדות (אבטחת חירום שעת בתקנות .5
: יבוא (ד) משנה תקנת

הגנה צבא כוחות מפקד של צו לפי אבטחת חובת דין זו, תקנד. לענין "(ה)
לפי אבטחה חובת כדין עזה חבל באזור או והשומרון יהודה באזור לישראל

אלה." תקנות

תקנות תיקון
חירום שעת

בינואר1988). 1) התשמ"ח בטבת י"א ביום זה חוק של תחילתו תחילה6.

וג צ הר חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שריר אברהם
המשפטים שר

עמ'168. התשמ''א, עמ'136; התשכ''ז, ס''ח 4
התש''ם, ;140 עמ' התשל"ט, ;274 עמ' התשל''ו, ;196 ועמ' 18 עמ' התשל''ה, ס''ח עמ'1902; התשל''ד, ק''ת 5
התשמ''ו, ;170 עמ' התשמ''ה, ;146 ועמ' 2 עמ' התשמ''ד, ;178 עמ' התשמ''ב, ;334 עמ' התשמ''א, ;153 עמ'

עמ'140. התשמ''ז, עמ'246;


