
עזה וחבל והשומרון (יהודה חירום שעת תקנות של תוקף ולהארכת לתיקון חוק
התש"ן1989* משפטית), ועזרה בעבירות שיפוט

תוקף ועזרההארכת בעבירות שיפוט  עזה וחבל והשומרון (יהודה תקנותשעתחירום של תקפן .1
יום עד בזה מוארך זה, חוק לפי המתוקן בניסוחן התקנות),  1(להלן התשכ"ז1967 משפטית),

.(1991 בדצמבר 31) התשנ"ב בטבת כ"ד

6 תקנה תיקון לתקנות 6 בתקנה . 2

נעברה שבו באזור למעצר להעבירו ניתן "וכן יבוא: בסופה (ב), משנה בתקנת (1)
העבירה";

יבוא: (ב) משנה תקנת אחרי (2)

יהיו בישראל, מעצר צו או מעצר פקודת נגדו שניתנו האזור תושב "(ג)

בדרך בו, תושב שהוא כאזור לביצוע ניתנים במעצר והחזקתו מעצרו
". מעצר צו או מעצר פקודת כאזור שמבצעים

תקנות הוספת
ו6ד 6ג

יבוא: לתקנות 6ב תקנה אחרי . 3

חובת "דץ
שמירה

לישראל צבאהגנה כוחות מפקד של צו לפי שהוטלה שמירה חובת דין 6ג.
(הסדרת המקומיות הרשויות לחוק 15א סעיף לפי שמירה חובת כדין באזור

.2 התשכ"א1961 השמירה),
לפי מתנדב
הביטוח חוק

הלאומי

כוחות מפקד שהוציא צו לפי חינוך במוסד שמירה חובת שקיים מי 6ד.
הביטוח לחוק 198ה סעיף לענין כמתנדב יראוהו באזור לישראל צבאהגנה

".3 התשכ"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי

התוספת תיקון לתקנות בתוספת . 4

יבוא: 2 פרט במקום (1)

התשמ"ו1986"4. משולב), [נוסח בטחון שירות חוק .2"

יבוא: 9 פרט במקום (2)

התשמ"ז1987"5. לישראל, לצבאהגנה וגיוסו ציוד רישום חוק .9"

1990).תחילה בינואר 1) התש"ן בטבת ד' ביום ,3 סעיף למעט זה, חוק של תחילתו (א) . 5

.(1987 בספטמבר 1) התשמ"ז באלול ד ביום 3 סעיף של תחילתו (ב)

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

מרידוד דן
המשפטים שר

מיום ,1959 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת !(1989 בדצמבר 27) התש"ן בכסלו כ"ט ביום בכנסת נתקבל *
.20 עמ' ,(1989 בנובמבר 27) התש"ן בחשון כ"ט

.16 עמ' התשמ"ח, ;136 עמ' התשכ"ז, ס"ח 1
169. עמ' התשכ"א, ס"ח 2
108. עמ' התשכ"ח, ס''ח 3
107. עמ' התשמ"ו, ס"ח 4
.56 עמ' התשמ"ז, ס"ח 5


