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בחוק להגנה על עדים ,התשס"ט2008- ,1בסעיף  ,30אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד )1בלי לגרוע מהסמכויות הנתונות לשוטר לפי כל דין ,לשוטר המאבטח עד
מאוים יהיו נתונות ,בעת שהוא מאבטח עד כאמור ,כל הסמכויות הנתונות לפי חוק זה
למאבטח שהוא עובד המדינה ,בשינויים המחויבים.
(ד )1( )2קצין המשטרה או מי שהוא הסמיך לעניין זה רשאי לקבוע כי עד מאוים
שהוא אסיר או עצור יוחזק במקום מחוץ לבית הסוהר או בית המעצר ,במקום
ולתקופה שיקבע (בסעיף קטן זה  -מקום משמורת המשטרה).
( )2הוצאת עד מאוים מבית סוהר או בית מעצר לפי סעיף קטן זה תיעשה
בהתייעצות עם נציב בתי הסוהר או סגנו ,בהתאם לנהלים משותפים שיקבעו
משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.
( )3עד מאוים המוחזק במקום משמורת המשטרה יוחזק בתנאים הולמים שלא
יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו ,ויהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי לפי כל
דין אסיר או עצור ,לפי העניין ,אלא אם כן שוכנע קצין המשטרה או מי שהוא
הסמיך לעניין זה כי יש בכך כדי לפגוע בעד.
( )4עד מאוים שמוחזק במקום משמורת המשטרה לפי סעיף קטן זה יראו אותו
כמי שנתון במשמורת חוקית".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
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התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התש"ע ( 8במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,480מיום י' בשבט התש"ע ( 25בינואר  ,)2010עמ' .232ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;98התש"ע ,עמ' .402
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בפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף 9א ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) אישר השר הסדר כאמור בסעיף קטן (א) ,תעביר העיריה הקולטת לרשות המקומית
המעבירה את ההכנסות מארנונה כללית ומהיטלי השבחה שהעיריה הקולטת התחייבה
להעביר בהסדר שאושר".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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אליהו ישי
שר הפנים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התש"ע ( 8במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,292מיום כ"ז בכסלו התש"ע ( 14בדצמבר  ,)2009עמ' .54דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"ט ,עמ' .219
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